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 ( اهیلع هللا  مالس  هموصعم (  همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک :  زا  یغورف 

: هدنسیون

یگیب دمحم  سایلا 

: یپاچ رشان 

رئاز

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  9یغورف 

باتک 9تاصخشم 

ام 9نخس 

12راتفگشیپ

مق رهش  ناشخرد  ياه  هنیشیپ  لّوا :  14شخب 

مق رهش  یخیرات  14هنیشیپ 

مق هب  يرعشا  نادناخ  15ترجه 

مق رهش  یسایس  یگنهرف ،  19هنیشیپ 

نارگمتس اب  مق  مدرم  ناما  یب  20هزرابم 

یسایس یگنهرف ،  23بالقنا 

مق رهش  یبهذم  ناشخرد  25هنیشیپ 

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  یناگدنز  زا  یلامجا  مود :  34شخب 

34هراشا

؟  تسیک مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم 36همطاف 

ترجه ات  تدالو  36زا 

سّدقم رهش  هب  سّدقم  36رفس 

ناگراتس رهش  رد  باتهم  38بورغ 

نفد 39مسارم 

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  بقانم  لئاضف و  موس :  40شخب 

40هراشا

یگداوناخ 40تفارش 

ترضح نآ  41تدابع 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها هثِّدحم  42هملاع و 
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تسا هموصعم  43وا 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها 44همیرک 

ترضح نآ  تعافش  46ماقم 

ترضح ترایز  47تلیضف 

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  زا  یتایاور  مراهچ :  48شخب 

48هراشا

تلزنم ریدغ و  50ثیدح 

( مالسلا مهیلع   ) دّمحم لآ  یتسود  51ثیدح 

ترضح نآ  نایعیش  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تلزنم  52ماقم و 

راربا راید  53مق 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک  تامارک  مجنپ :  53شخب 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک  53تامارک 

( هللا همحر   ) یکارا یمظعلا  هللا  هیآ  زا  لقن  هب  53یتامارک 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  توربج  57لالج و 

شدقرم راّوز  هب  ترضح  58تیانع 

ردارب رئاز  هب  ترضح  59تیانع 

یناوجخن ناوج  هبلط  61يافش 

یهلا ضیف  62عبنم 

ینارصن درم  62يافش 

جولفم 64يافش 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  يرادازع  زا  ریدقت  درداپ و  65يافش 

نیرئاز هب  تیانع  هدشمگ و  66تاجن 

نونج هب  67يالتبم 

مشچ 68فعض 

لال 69رتخد 

لِس هب  69التبم 
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یگدنز رد  شیاشگ  نید و  70ءادا 

مرح ماّدخ  زا  یکی  71يافش 

هلاس هد  رتخد  مشچ  72يافش 

ینامهیم جراخم  73ياطع 

دتسرف یم  رهاوخ  مرح  هب  ار  ضیرم  مالسلا ) هیلع   ) اضر 74ترضح 

یهلا تمحر  74لوزن 

تمحر 75میسن 

شخبافش 77تبرش 

نارعاش رعش  رد  ( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  مشش :  79شخب 

79هراشا

( « مالسلا امهیلع   ) هموصعم همطاف  ارهز و  همطاف  نیرّین «  80نیرون 

(1) دیشروخ 81تخد 

(1) یناث 83همطاف 

(1) ّقح 86هبیبح 

(1) ءاهبرپ 87ّرد 

(1 () مالسلا اهیلع   ) یمطاف لامک  88لامج و 

(1) لوسر 90هناحیر 

(1) یمطاف عیفر  93هاگراب 

(1) نامیا 97حور 

(1) داعملا موی  98عفاش 

(1) یسوم 100هعضب 

(1) یمطاف نشلگ  101ِلگ 

(1) ادخ 103میرح 

(1) مق 104نیگن 

(1) اهتنا یب  107فطل 

هسّدقم هناتسآ  يرنه  يرامعم ،  تالّوحت  ریس  متفه :  109شخب 
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109هراشا

( مالسلا اهیلع   ) یمطاف هاگراب  هکّربتم  نکاما  زا  111یئامنرود 

رّهطم مرح  دبنگ   ( 1 ) 111

ترضح رّهطم  دقرم   ( 2 ) 112

رّهطم مرح  ياه  ناویا   ( 3 ) 115

قیتع نحص  ياه  هرانم   ( 4 ) 117

هنیآ ناویا  ياه  هرانم   ( 5 ) 118

رّهطم مرح  دجاسم   ( 6 ) 118

رس الاب  118دجسم 

ییابطابط 120دجسم 

مظعا 121دجسم 

دجسم سیسأت  121هزیگنا 

سیسأت 123خیرات 

123تالکشم

دجسم ینامتخاس  124تاصخشم 

هسّدقم هناتسآ  طسوت  مظعا  دجسم  زا  هنیهب  125هدافتسا 

رّهطم مرح  ياه  نحص   ( 7 ) 126

 « یکباتا ون «  126نحص 

 « میدق قیتع «  127نحص 

دنس اب  همانترایز  130نتم 

همانترایز 132همجرت 

اهتشون 135یپ 

زکرم 136هرابرد 
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( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  یغورف 

باتک تاصخشم 

سایلا 1341- یگیبدمحم  هسانشرس : 

یگیبدمحم سایلا  فلوم  هموصعم ع /  همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  یغورف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

رئاز 1379. مق  رشن :  تاصخشم 

 . یگنر  ) روصم ص  [ 154 يرهاظ :  تاصخشم 

( متشه پاچ   ) لایر  10000 متفه ؛ )  پاچ   ) لایر  9000 964-6401-28-7 ؛  لایر :   40000 کباش : 

یگنهرف 1374. روما  مق  هسدقم  هناتسآ  رئاز : یلبق  پاچ  تشاددای : 

.1385 متفه : پاچ  تشاددای : 

.1386 متشه : پاچ  تشاددای : 

[. 154  - 153  ] همانباتک ص تشاددای : 

همانتشذگرس 201؟ق --  183 - ؟ مظاک ع ، ) یسوم  تنب  هموصعم س  عوضوم : 

رعش 201؟ق --  183 - ؟ مظاک ع ، ) یسوم  تنب  هموصعم س  عوضوم : 

اههاگترایز ناتسا --   ) مق عوضوم : 

م 6ف 4 1379  / BP52/6 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/976 ییوید :  يدنب  هدر 

م 5939-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ام نخس 

هجوت اب  ینید و  رظنم  زا  یلو  دنرادن ; رگیدکی  رب  يزایتما  چیه  یناکم  ینامز و  تهج  زا  اه  ناکم  اه و  نامز  یفسلف  رظن  زا  هچ  رگ 
ینامز و ءازجا  رگید  هب  تبـسن  دـنرادروخرب و  يا  هژیو  تناکم  تسادـق و  زا  اهناکم  اهنامز و  زا  یخرب  یهلا ، ياـه  شزرا  ریثأـت  هب 

نیا هدوب و  میرک  نآرق  لوزن  تکرب  هب  شندوب  كرابم  بش  تدابع و  هام  رازه  زا  ردق  بش  يرترب  هک  دنراد : یصاخ  زایتما  یناکم 
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نیزاغآ لوزن  اب  هچنانچ  .تسا  هتخاس  هللا » مایا   » ار اـهزور  زا  یخرب  هک  تسا  یهلا  ياـه  هناـشن  روهظ  ینامـسآ و  ياهدادـخر  زورب 
رونلا و لبج  ارح ، هوک  یحو ، هتـشرف  طسوت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) يدـمحم تلاسر  غالبا  يوبن و  كاپ  ناـج  رب  رون  تاـیآ 

تفای هرابود  یتمظع  هوکش و  تمحر  ربمایپ  روضح  اب  همظعم  هبعک  هکم و  رهش  دش و  یبوبر  لالج  لامج و  هاگیلجت 
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.تخاس یبنلا  هنیدم  ار  نآ  برثی  رهش  هب  شترضح  ترجه  و 

رب ار  البرک  هک  دوب  ادهـشلادیس  ترـضح  یهللاراث  تراهط  تسادـق و  اونین و  نیمزرـس  رد  ینیـسح  شخبتایح  نینوخ و  ماـیق  نیا  و 
تمظع و هب  تیبلها ، رون  رسارس  سوماق  رد  مق  رهـش  زا  رگا  .دومن و  اطع  یتشهب  رطع  یـشرع و  تنیط  ار  شتبرت  داد و  يرترب  هبعک 

دهم شکاپ  كاخ  تیبلها و  ینارون  فراعم  گنهرف و  رشن  زکرم  سدقم  راید  نیا  هراومه  هک ، تسا  تهج  نآ  هب  هدش  دای  یگرزب 
ینید فراـعم  ثیدـح و  هقف و  ناـگنازرف  يامیـس  اـب  شگنهرف  عـیفر  نامـسآ  هدوـب و  شناد  ملع و  رادـمان  گرزب و  لاـجر  تیبرت 
لوسر لآ  هب  شیوجادخ  نامدرم  یگتخابلد  موصعم و  ناماما  رابخا  ثیداحا و  وترپ  رد  ار  یمق  مق و  مان  شـشخرد  .تسا  هدنزورف 
تیالو نامـسآ  همجن  نآ  رابمغ  بورغ  لوزن و  لالجا  تیبلها و  همیرک  ترجه  تاکرب  زا  زج  دوبن  همه  نیا  اما  .درک  دیاب  وجتـسج 

ناحلاص و دبعم  أجلم و  نایشرع و  فاطم  شفیرش  نفدم  نیرب و  تشهب  زا  يا  هولج  شعیفر  هاگراب  هک  وا  تماما ; ناقشاع  راید  رد 
نامـسآ يرد  بکوک  نیا  هوکـش  تیونعم و  نارک  یب  هدـهاشم  مق و  رهـش  صاـخ  تیعقوم  هب  هجوت  .تسا  نارواـب  نید  دـیما  هطقن 
تمصع نادناخ  ناگتخابلد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ملق  لضف و  نابحاص  یخرب  هک  دوب  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  فافع 

هک .دنیامن  هیارا  ینید  هعماج  هب  هطبار  نیا  رد  ار  يدنمـشزرا  راثآ  هتخاس و  انـشآ  تمظع  نآ  زا  يا  هشوگ  اب  ار  ناوج  لسن  هژیو  هب 
دمحم سایلا  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج  ردقنارگ  رثا  تسا  اهنآ  هلمج  زا 
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لیاضف و یناگدنز و  زا  يا  هولج  مق و  رهش  ناشخرد  ياه  هنیـشیپ  هدنریگرب  رد  هک  رثوک » زا  یغورف   » ناونع تحت  یقداص )  ) یگیب
 . دشاب یم  يرگید  عونتم  بلاطم  و  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  ياه  تمارک 

( مالـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  مان  هب  هک  یلاس  رد  میرکاش ،  ار  يادـخ  تیبلها  هیرک  هسّدـقم  هناتـسآ  یگنهرف  ناـمداخ  اـم 
هـسدقم هناتـسآ  مظعم  تیلوت  تدعاسم  زا  نایاپ  رد  تشاد .  ینازرا  ام  هب  ار  رثا  نیا  رـشن  پاچ و  دـیدجت  قیفوت  هدـش ،  يراذـگمان 

نآ دـیما  مییامن ; یم  رکـشت  مهم  نیا  ققحت  تهج  رد  ییازریم  هیقف  ياقآ  بانج  ناشیا  مرتحم  نواعم  يدوعـسم و  هللا  هیآ  ترـضح 
.دشاب ناشهار  قیفر  ینید  هعماج  هب  رتشیب  یگنهرف  تامدخ  هیارا  تهج  رد  یهلا  قیفوت  هراومه  هک 

6 هحفص

7 هحفص

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

راتفگشیپ

رب هدوب و  دنمـشزرا  دوـخ  ياـج  هب  هچ  رگ  نیمزرـس  ره  یعاـمتجا  یـسایس ،  یخیراـت ،  هنیـشیپ  ییاـیفارغج و  تیعقوـم  اـب  ییانـشآ 
 ، ناماس نآ  ناگتخیهرف  ناگبخن و  یساسا  شقن  رطاخ  هب  اه  نیمزرس  زا  یضعب  تخانـش  یلو  دیازفا ;  یم  ناسنا  یمومع  تاعالطا 

تیمها شزرا و  زا  نآ ،  ناشخرد  قباوس  یمالـسا و  دیاقع  میکحت  ینید و  شخبتایح  فراعم  گنهرف و  جیورت  يراذـگ و  هیاپ  رد 
زا مالـسا  خیرات  لوط  رد  هک  یـسّدقم  راید  دشاب ;  یم  مق  رهـش  زاتمم ،  ياه  نیمزرـس  نیا  زا  یکی  هک  تسا .  رادروخرب  یفعاضم 

ینغ گنهرف  رهاظم  رگایحا  شثیدح  هقف و  بتکم  ناگتفای  تیبرت  هدمآ و  رامش  هب  هعیـش  شخبتایح  فراعم  رـشن  زکارم  نیرتگرزب 
یسایس و یگنهرف ،  یملع ،  ياه  تضهن  يراد  هیالط  نآ  يوج  ادخ  نامدرم  و  دندوب ;  مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها
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دندیـشخب و تینیع  ار  مایق  مق ،  لها  ناسنیدب  دنتـشاد .  هدهع  هب  ار  هشیپ  متـس  نامکاح  ربارب  رد  یمدرم  هنابلط  قح  ياهمایق  يربهر 
رد مق  مان  دروآرد و  تکرح  هب  ار  ناملسم  ناهاوخیدازآ  نآ  كرحت  رون و  دیشخرد و  نابات  يدیـشروخ  نانوچ  خیرات  لوط  رد  مق 

ناربـهر روـن  رـسارس  سوماـق  رد  مق  میظع ،  هاـگیاج  نیمه  رطاـخ  هـب  و  دـیدرگ .  تعاجـش  يرادـیاپ و  تسادـق و  اـب  فدارم  اـیند 
یفرعم تلاسر  نادناخ  فراعم  مولع و  ناشوج  همـشچرس  دـمحم و  لآ  هناشاک  تیالو و  نما  میرح  ناونعب  ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم
هتخانـش شترـضح  یناهج  تموکح  نازاس  هنیمز  تما و  يدـهم  ناروای  تیب و  لها  نیتسار  ناوریپ  شرواب  ادـخ  ناـمدرم  و  دـش ; 

لوسر و لآ  راگدای  گرزب  یتوکلم  هاگراب  شکاپ ،  كاخ  هک  تفای  ینوزف  هاگنآ  سدـقم ،  راید  نیا  تمظع  هوکـش و  و  دـندش . 
شترـضح زوسناج  تلحر  هنوگ و  بنیز  ترجه  و  دـیدرگ ;  اهیلع »  هللا  مالـس  هموصعم  همطاف  ترـضح  لوتب «  لآ  لیاضف  هراصع 

هّمئا كاـنبات  راونا  هاـگیلجت  ار  مق  دوخ ، یمطاـف  لاـمجو  لـالجاب  و  دومن ;  ریـسفت  ار  نآ  ندوـب  تیب  لـها  مرح  نیمزرـس ،  نیا  رد 
.دادرارق ( مالسلا مهیلع  ) يده

8 هحفص

ياوشیپ يربهر  هب  ریظن ،  یب  یبـالقنا  هاگتـساخ  هک  دوب  يرفعج  تهاـقف  هزوح  يولع و  تیـالو  میظع  هاـگیاپ  نیا  مق ،  ماجنارـس  و 
دیما هطقن  ار  نیمز  ناریا  نآ  زا  هدـمآراب  هب  یمالـسا  تموـکح  هک  دـیدرگ  هرـس » ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هنازرف «  میکح و 

.دادرارق مالسا  ناهج  يارقلا  ما  زکرم  ار  مق  رهش  یتیگ و  رسارس  نافعضتسم 

یلاعت و هار  هّلظ  ماد  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  يربهر  هب  زورما  هک  ییهلا  تموکح 
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تفرعم و كاـپ و  راـید  نیا  ناـشخرد  هنیـشیپ  زا  هبناـج  همه  قـیمع و  یتخانـش  رب  ار  ناـسنا  همه ،  نیا  دـنک  یم  یط  ار  دوـخ  یقرت 
نودب هک  دراد  یماو  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترـضح  مالـسا  ملاع  يوناب  گرزب  یتیـصخش  فلتخم  داعبا  زا  ریگارف  یهاگآ 

رد نونکات  هچنانچ  دنراد ;  هدهع  هب  میظع  یتلاسر  هعماج ،  هب  یتخانش  نینچ  هیارا  تهج  رد  دهعتم ،  ناگدنـسیون  ملق و  لها  کش 
ردقنارگ راثآ  نیا  زا  يا  هراصع  ناوت  ّدح  رد  مه  ام  تسا  هدش  هتـشاگن  ملق  نابحاص  زا  یخرب  طسوت  يدنمـشزرا ،  راثآ  هطبار  نیا 

هب هدوبن  ترـضح  نآ  تیاـنع  لـصاح  زج  يزیچ  هک  رثوک »  زا  یغورف  ناوـنع «  اـب  ار  رثا  نیا  میدوـمن و  يروآدرگ  شخب  رد 9  ار 
ناـمه ار  نیهر  راوگرزب  نآ  مرک  فطل و  هراومه  دـتفا و  لوبق  دروم  هک  دـیما  نآ  هب  مییاـمن  یم  ادـها  نارود  بنیز  نآ  دـنلب  حور 

اب ار  نازیزع  همه  یحالـصا  رظن  تسین  داریا  صقن و  زا  یلاخ  هدـنراگن ،  رثا  نیلوا  ناونع  هب  رـضاح  هعومجم  هک  اجنآ  زا  و  دـشاب . 
 . مییاریذپ لد  ناج و 

هللااب ّالا  یقیفوت  ام  و 

 « یقداص یگیب «  دمحم  سایلا 

9 هحفص

مق رهش  ناشخرد  ياه  هنیشیپ  لّوا :  شخب 

مق رهش  یخیرات  هنیشیپ 

 » رکذ لیبق  زا  دنا  هدومن  لالدتسا  مه  ینئارق  دهاوش و  هب  دنا و  هتسناد  یناتساب  دالب  زا  ار  نآ  هدوب و  مق  رهـش  تمدق  هب  لئاق  یـضعب 
 . لاس 23ه ثداوح  نایب  نمـض  یـسودرف  همانهاش  رد  مق  مان  ندمآ  تسا و  نایناساس  رـصع  هب  طوبرم  هک  یباتک  رد  یمق »  نارفعز 

 . تسا هدش  هداهن  انب  يدادشیپ »  ثرومهت  تسد «  هب  هواس  مق و  هکنیا  ق و 

نئارق دهاوش و  نیا  یلو 
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اج نآ  رد  يرهـش  يانب  يارب  نایناساس  رـصع  رد  مق  نیمزرـس  یعیبط  ییایفارغج و  ّتیعقوم  هک  نیا  يارب  دـنک  یمن  تباـث  ار  اعّدـم 
رکذ و  درادن .  یخیرات  شزرا  چیه  هک  تسا  یناتـساب  ياه  هناسفا  زا  ثرومهت  تسدـب  يرهـش  نینچ  تخاس  تسا و  هدوبن  دـعاسم 

راعشا رد  یـسودرف  هکنیا  يارب  هدوب  مان  نیمه  هب  نیمزرـس  نآ  مه  ق  لاس 23ه .  رد  هک  دوش  یمن  نیا  رب  لیلد  هماـنهاش  رد  مق  ماـن 
یخیرات دانسا  رد  تاحوتف و  دوخ  نامز  یماسا  هب  هن  تسا  هدرک  یفّرعم  شدوخ  نامز  فورعم  یماسا  هب  ار  تاحوتف  ّلحم  مان  دوخ 

 . دنا هدرب  مان  هرمیث )  قش  ناونع (  هب  مق  نیمزرس  زا  نیملسم  هفیلخ  هب  ناریا  تاحوتف  شرازگ  و 

11 هحفص

ار نآ  ّتیدوجوم  تابجوم  هک  تسا  یمالسا  روهظون  ياهرهش  زا  سّدقم  دهشم  البرک و  فجن و  رهش  دننام  مه ،  مق  رهش  نیا  ربانب 
(1  .) درک وجتسج  یسایس  یبهذم ،  تاهج  رد  دیاب 

مق هب  يرعشا  نادناخ  ترجه 

نتـسویپ اـه و  هناـخ  نتخاـس  نآ و  رد  تنوکـس  نیمزرـس و  نـیا  هـب  ( 2) يرعـشا بارعا  دورو  اـب  هک  تسا  یمالـسا  ياـهانب  زا  مـق 
 . دش هداهن  نآ  رب  مق  مان  تفای و  ّتیدوجوم  ق(3 ) لاس 83ه .  رد  مهب ،  دوجوم  ياهراصح 

 : دوش هداد  يرتشیب  حیضوت  نیمزرس  نیا  هب  يرعشا  بارعا  ترجاهم  صوصخ  رد  تسا  مزال  اج  نیا  رد 

ساسحا هداوناخ و  نآ  هتـسجرب  دارفا  زا  یکی  ندـش  هتـشک  هفوک و  مکاح  جاّجح »  اـب «  يراـگزاسان  رطاـخ  هب  يرعـشا »  نادـناخ  » 
رثا رد  اهنآ  زا  يا  هّدع  دندیسر و  دنواهن  هب  دوخ  تکرح  ریسم  رد  دندرک ;  تکرح  ناریا  يوس  هب  دندومن و  نطو  ءالج  ینماان ، 
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 . دندیسر مق  نیمزرس  هب  ات  هدومن  ییامیپهار  جیردت  هب  دندرک و  تکرح  اجنآ  زا  تهج  نیمه  هب  دنتفر ،  ایند  زا  ابو  هب  يالتبا 

یقرواپ

 . ص70 ج1 ،  ضیف ،  سابع  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

دندروآ و نامیا  ترضح  نآ  هب  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  نمی  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخلوسر تثعب  زاغآ  رد  هلیبق  نیا   2
یم صوحا  هللادـبع و  ّدـج  ناشیا  داد و  ناشن  اهتداشر  دوخ  زا  هیـسداق  گنج  رد  هک  تسا  یناه »  نب  رماع  نب  کلام  اهنآ «  گرزب 

 « . ص137 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ  دندوب « .  هعیش  هاگیاپ  ناونع  هب  مق  رهش  ناراذگناینب  زا  ود  نآ  هک  دشاب 

 . ص397 ج4 ،  نادلبلا ،  مجعم   3

12 هحفص

 : درک وجتسج  هیسداق  دربن  رد  کلام »  ناشیا «  ّدج  تاحوتف  رد  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یبلطم  دوب  هچ  مق  هب  اهنآ  ندمآ  ّتلع  هک  نیا 

نآ نینکاس  سیماون  هب  زواجت  لاوما و  لواـپچ  هب  تسد  هک  ملید  موق  اـب  هواـس ،  ناـیتشآ و  شرفت و  ناـهارف و  حـتف  زا  دـعب  کـلام 
نآ مدرم  درک .  دازآ  ار  هدـش  هدرب  تراـسا  هب  سیماون  هدرک و  دوباـن  نک و  هشیر  ار  اـهنآ  دـش و  دربـن  دراو  دـندوب  هدوشگ  یحاون 

 . دنتشاد ینیریش  هرطاخ  هشیمه  هثداح  نیا  زا  دنتسناد  یم  کلام  هدش  دازآ  ار  دوخ  هک  ناماس 

هب هک  یتقو  دـندش  نیمزرـس  نیا  یهار  ماشحا  هاگارچ  عترم و  ندرک  ادـیپ  يارب  دـندوب ،  انـشآ  راید  نیا  مان  اب  هک  مه  يرعـشا  هلیبق 
تفای و دوخ  ماشحا  يارب  بسانم  زبسرس و  ینیمزرس  ار  اجنآ  صوحا  دندیسر  هواس  یحاون  زا  دورَقَت 

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  www.Ghaemiyeh.comیغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دمآرب اجنآ  رد  نّطوت  رکف  رد 

رادیاپ نادزی  هب  يرعشا  نادناخ  دورو  ربخ  جیردت  هب  تهج  نیمه  هب  دوب .  مق )  دورقت و  هنایم  نادزی (  هوک  هنماد  رد  بارعا  هاگلزنم 
 . دیسر نایشتدرز  سیئر  راذافنادزی )  ) 

مق نیمزرس  رد  ار  اهنآ  ناملید  هلمح  زا  شیوخ  نیمزرس  تیامح  ظفح و  يارب  تفرگ  میمصت  دش و  دنسرخ  رایسب  نانآ  دورو  زا  وا 
ار وا  شناهارمه  صوحا و  تسد  هب  قطانم ، »  نآ  هب  نانآ  دّدجم  هلمح  رد  ملید «  رگلواپچ  موق  یبوکرـس  هک  دـهد ،  يوأم  لزنم و 
مهرد و وا  رس  رب  قیوشت  ریدقت و  ناونع  هب  تفاتش و  صوحا  لابقتـسا  هب  ًاصخـش  يزوریپ  ربخ  ندینـش  اب  دومن و  رت  مّصم  رما  نیا  رب 

اپرب اهراصح  لصاوف  رد  ار  شیوخ  ياهرداچ  اهنآ  داد و  ياج  نامز  نآ  فورعم  راصح  دـنچ  ناـیم  رد  ار  وا  موق  تخیر و  نارفعز 
اب نایتشتدرز  نانچنآ  دندرک و  انب  مالـسا  ینارون  تارّرقم  نایب  زامن و  هماقا  تهج  يدجـسم  صوحا )  ردارب  هللادـبع (  يارب  هدرک و 

 . دندومن ءاضما  یعافد  نامیپ  تاساوم و  يردارب و  هماندهع  مه  اب  هک  دنتفای  ّتبحم  ّتیمیمص و  ناناملسم 

13 هحفص

دـندرک و يرادـیرخ  ار  يرایـسب  عرازم  اه و  هناـخ  هداد و  تعـسو  ار  دوخ  تنوکـس  ّلـحم  زور  هب  زور  ناملـسم ،  بارعا  لاسنیدـب 
نیلّوا دـمآ و  دوجوب  هچراپکی  يرهـش  دـندش و  لصّتم  مه  هب  داینبون ،  ياه  هناخ  ندـش  هتخاس  هطـساو  هب  مه  زا  يادـج  ياهراصح 

 . دش هداهن  انب  رهش  نآ  رد  دجسم 

يزیمآ تملاسم  یگدنز  مه  اب  ناملسم  تشتدرز و  موق  ود  دش و  یم  ارجا  یبوخب  راذافنادزی  رمع  رخآ  ات  هدش  دای  نامیپ 
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رد ار  دوخ  نانآ ،  لّلجم  عیـسو و  ياه  هناخ  ناناملـسم و  نوزفازور  تورث  تمـشح و  ندید  اب  شنادنزرف  وا  زا  سپ  یلو  دنتـشاد ; 
 ، » صوحا هللادـبع و  زا  دنتـشاذگ و  ینکـش  ناـمیپ  رب  ار  اـنب  دـندمآرب و  يراـگزاسان  هشیدـنا  رد  هدـید و  راوخ  لـیلذ و  اـهنآ  ربارب 

 . دنور نوریب  نیمزرس  نآ  زا  دوخ  موق  اب  هک  دنتساوخ  هناّرصم  يرعشا »  نادناخ  ناگرزب 

ءوس بقاوع  زا  دندومن و  يردارب  نامیپ  دهع و  هب  يدـنبیاپ  هب  توعد  ار  اهنآ  هداد و  ناوارف  زردـنا  دـنپ و  ار  اهنآ  صوحا  هللادـبع و 
نادناخ هب  ون  لاس  مهدراهچ  ات  دندرک و  یم  يراشفاپ  دوخ  هتـساوخ  رب  نانچمه  تشتدرز  موق  یلو  دنتـشاد ،  رذـح  رب  ینکـشدهع 

 . دنورب راید  نآ  زا  دنشورفب و  دنراد  هچ  ره  ات  دنداد  تلهم  يرعشا 

تفرگ میمصت  هلیبق ،  ناگرزب  اب  تروشم  زا  دعب  صوحا  ینامز  هلصاف  نیا  رد 

14 هحفص

يارب ار  هار  دـیامن و  كاـپ  هناـگ ،  لـهچ  ياـهراصح  ناـگرزب  تشتدرز و  نارـس  ّرـش  زا  ار  راـید  نآ  لاـس ،  رخآ  هبنـشراهچ  بش 
 . دیاشگب مالسا  هب  ناماس  نآ  تشرس  كاپ  مدرم  ندیورگ 

اهراـصح هب  ار  دوخ  ناـیتشتدرز ،  يراـسگیم  یناـمداش و  نشج و  هماـگنه  رد  یبش  نینچ  رد  هک  تخاـس  رومأـم  ار  رفن  لـهچ  اذـل 
 . دنیامن دوبان  ار  اهراصح  نایادخ  هدناسر و 

تخیرورف و تجاجل  رفک و  ياهژد  دندش و  هتـشادرب  نایم  زا  رهـش  نآ  نایتشتدرز  زیگنا  هنتف  نارـس  دش و  ارجا  یبوخ  هب  هشقن  نیا 
دجاسم هب  شوماـخ و  يرگید  زا  سپ  یکی  اـه  هدکـشتآ  دـندیورگ و  مالـسا  هب  هورگ  هورگ  يدازآ ،  ساـسحا  اـب  هقطنم  نآ  مدرم 

ناملسم مدرم  ناسنیدب  دندش و  لیدبت 
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و دمآ ،  دوجو  هب  بهذم  یماما  يرهـش  ناونع  هب  مق  رهـش  و  ( ، 1) دنتفای يرورس  هقطنم  نیا  رب  يرعـشا  هللادبع  صوحا و  يربهر  هب 
 » يرهـش ناونع  هب  مق  نامز  رورم  هب  دش و  هداهن  انب  رهـش  نیا  رد  وا  نارـسپ  و  دعـس »  نب  هللادبع  تسد «  هب  یماما  هعیـش  هقف  بتکم 

 . تفرگ ندیشخرد  مالسا  ملاع  نامسآ  رب  ناشخرد  يا  هراتس  نوچمه  مالسلا » ) مهیلع  ) تیب لها  هقف  وریپ 

( . 2) دیسر یم  رفن  هب 6000  نآ  رجاهم  نایعیش  دادعت  هک  دش  تیالو  تماما و  ناوریپ  نمأم  يوأم و  رهش  نیا  جیردت  هب  و 

یقرواپ

 . فّرصت اب  ص245 257  یمق ،  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  مق ،  میدق  خیرات   1

 . ص154 ج1 ،  ضیف ،  سابع  مق ،  راثآ  هنیجنگ   2
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مق رهش  یسایس  یگنهرف ،  هنیشیپ 

 ، دـندرک یم  یگدـنز  مالـسالاراد »  بلق  رد «  یکچوک  ّلقتـسم  همین  روشک  رد  یئوگ  هک  دـنتفای  تمظع  ّتیمها و  نانچ  مق  مدرم 
يراددوخ تقو  تموکح  هب  جارخ  نداد  زا  نوراه  تفالخ  هرود  رخاوا  ات  ق  لاس 132ه .  رد  یسابع  يافلخ  روهظ  زاغآ  زا  هچنانچ 

 . تشادن ار  نانآ  اب  هلباقم  تأرج  ناوت و  افلخ  زا  کی  چیه  دندرک و  یم 

هباحص و تفرگ  میمـصت  نوراه  ق  لاس 184ه .  رد  تفای و  ار  هعـسوت  رثکاّدح  یمالـسا ،  ییاورنامرف  هک  یـسابع  نوراه  نامز  رد 
 . دیامن بوکرس  ار  متس  ملظ و  ّدض  نوناک  نیا  مق  دهد و  رارق  راشف  تحت  ار  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  نارادتسود 

مق هلاس  دنچ  هاجنپ و  تایلام  ات  تشامگ  دوب )  نآ  عباوت  زا  مق  هک  ناهفصا (  تموکح  هب  ار  یمق »  دیشوک  نب  هللادبع  نوراه «  اذل 
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 . دیامن لوصو  ار 

ار هقّوعم  تایلام  زا  مهردـکی  یّتح  مدرم  رازآ  ّتیذا و  هجنکـش و  زا  سپ  مصاع  دادرارق ،  مق  لماع  ار  مصاـع »  دوخ «  ردارب  مه  وا 
هب یل  دـندوشگ و  تعافـش  هب  نابز  رهـش  ناگرزب  یلاها و  زا  يا  هّدـع  هکنیا  ات  دوزفا  دوخ  راـشف  رب  ناـنچمه  یلو  درکن  لوصو  مه 

 . دندیسرن يا  هجیتن 

 . دیسر تکاله  هب  هتشذگ  ناج  زا  يا ،  هّدع  تسد  هب  مصاع »  اهتطاسو «  نیا  ندوب  هجیتن  یب  زا  دعب 

مهرد نویلیم  کـی  تخادرپ  اـب  تفاتـش و  هفـالخلاراد  هب  هللادـبع  یلو  دـش  ناهفـصا  تموکح  زا  هللادـبع  لزع  ثعاـب  هثداـح  نیمه 
هدننک عناق  تاحیضوت  اب  ماجنارس  دوش .  جراخ  ناهفصا  ّتیعبات  زا  مق  هکنیا  طرش  هب  دش ،  دوخ  یلبق  تمـس  هب  تشگزاب  راتـساوخ 

نیا ناسنیدب  تفریذپ و  ار  مق  رهـش  لالقتـسا  نوراه  رهـش ،  جارخ  ندش  راد  هدـهع  مق و  ناگرزب  زا  عسیلا »  نب  هزمح  تانایب «  وا و 
 ( دوب هیحان  ره  لالقتسا  هناشن  هک  هعمج (  ماما  يارب  يربنم  اب  عماج  دجسم  نآ ،  دودح  نییعت  زا  سپ  تفای و  یسایس  لالقتسا  رهش 

(1  .) دش هتخاس  نآ  رد 

16 هحفص

 » مانب نایتشتدرز  رهـش  يرگید  و  مق »  ماـنب «  یمالـسا  دـیدج  رهـش  یکی  تشاد  دوجو  رهـش  ود  نیمزرـس  نیا  رد  لالقتـسا  ماـگنه 
 . دنداد یمن  هار  دوخ  رهش  هب  ار  تموکح  لاّمع  مق  لها  هک  ارچ  دندوب  اجنآ  رد  رهش  نادنز  یتموکح و  لاّمع  هک  نادیمک » 

نارگمتس اب  مق  مدرم  ناما  یب  هزرابم 

شروش و هب  تسد  نانآ  ربارب  رد  بسانم  ياهنامز  رد  و  دنتـشاد ،  يراگزاسان  رـس  هشیمه  دوخ  نامز  رگمتـس  نامکاح  اـب  مق  مدرم 
دندز یم  بالقنا 
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رد مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  تداهـش  زا  دعب  دندرک .  یم  يراددوخ  يزکرم  تموکح  يداصتقا  تیامح  تایلام و  تخادرپ  زا  و 
تیامح نالعا  میظع و  هعجاف  نیا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  تفالخ ،  هاگتـسد  نومأم و  تیاـنج  هب  مق  مدرم  ندرب  یپ  ق و  لاس 203ه . 

زا و  دـندز ،  دّرمت  هب  تسد  یـسابع  نامکاح  ربارب  رد  دـندز و  هقباس  یب  یبالقنا  هب  تسد  مدرم  تماما ،  تیالو و  سّدـقم  میرح  زا 
 . دندرک يراددوخ  رهش  هنالاس  تایلام  جارخ و  نداد 

یقرواپ

 . ص154 ج1 ،  ضیف ،  سابع  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

17 هحفص

 ، رهش هب  ماشه »  نب  یلع  یهدنامرف «  هب  یتموکح  نایهاپس  شروی  اب  ماجنارـس  تشاد و  همادا  لاس  دودح 10  یناگمه  بالقنا  نیا 
دندش هتشک  درک  یم  یهدنامزاس  ار  یمدرم  میظع  تضهن  نیا  هک  نیّیّمق  گرزب  نارمع »  نب  ییحی  هارمه «  رهـش  نارـس  زا  يا  هّدع 

رهش ق  لاس 216ه .  ات  دنتخادرپ و  رهش  نارمع  هب  جیردت  هب  مدرم  .دش  لوصو  هتشذگ  ياهتایلام  دیدرگ و  بارخ  رهش  زا  یتمسق  و 
 . تشاد یمارآ  عاضوا 

رهـش زا  ار  یحلط )  تموکح (  لـماع  دـندرک و  هلمح  مق  هموکحلاراد  هب  مدرم  هک  دوب  مصتعم »  تفـالخ  ناـمز  لاـس « ،  نیمه  رد 
 . دنتشارفارب تفلاخم  مَلَع  هدنار و  نوریب 

هدش هدنار  مکاح  هارمه  وا  و  درک ،  یلاها  یبوکرس  رومأم  كرت »  فیصو  یهدنامرف «  هب  ار  یهاپـس  یحلط )  کیرحت (  هب  مصتعم 
ار یبالقنا  دارفا  ياه  غاب  اه و  هناخ  دنتخادرپ و  یلاها  تراغ  لتق و  هب  شنایهاپسو  دومن  هنخر  رهـش  لخاد  هب  دوب  يا  هلیح  ره  هب  مق 

شتآ
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 . دندومن لّدبم  رتسکاخ  زا  یّلت  هب  ار  رهش  دندز و 

تفلاخم ضارتعا و  اب  هاپـس  ندـش  هجاوم  زا  سپ  اذـل  تشادـن .  مدرم  یمومع  مشخ  ندـش  هتخورفارب  زج  يا  هجیتن  همه ،  نیا  یلو 
اب دیدج  مکاح  دش ;  هتشامگ  مق  تموکح  هب  دوب  قیدص  وخشوخ و  يدرف  هک  یسیغداب »  یسیع  نب  دّمحم  مان «  هب  يدرف  یمدرم ، 

هثداح رهـش  نیا  رد  ق  لاس 245ه .  ات  هک  دیـشاپ  اـهنآ  نیب  یتّدوم  رذـب  دومن و  بلج  ار  مدرم  تیاـضر  تشاد  هک  یّـصاخ  تیارد 
 . دماین شیپ  ینینوخ 

تشادن یساره  مالسا  ناگرزب  نید و  تاسّدقم  هب  تناها  زا  دوب و  یلاباال  روسج و  يدرف  وا  هک  لّکوتم ،  تفالخ  نامز  رد  هرخالاب 
هیلع ) ءادهّـشلادّیس دقرم  بیرخت  یمومع و  سلاجم  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) هرهاط هقیدص  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ّبس  هب  وا  رهاظت  دننام  » 

نانچنآ دش ،  یم  نید  ناگرزب  سّدقم  تحاس  هب  هک  اه  تناها  اهتراسج و  نیا  ندـید  اب  مق  تماما  تیالو و  قشاع  مدرم  مالـسلا » )
دوب يولع  تاداس  فارـشا  زا  هک  یبکوک  نیـسح  نوچمه  یـسابع  تموکح  نیـضراعم  تیوقت  اب  بسانم  تصرف  رد  هک  دنتفـشآرب 

ماجنارـس هک  دوب .  رارقرب  تموکح  نیا  لاس  هس  ات  دـندرک و  دـی  علخ  ار  یتموکح  لاّـمع  دـنداد و  لیکـشت  یکچوک  يولع  تلود 
سپ ناوارف  یهاپس  اب  وا  درک و  نویمق  تضهن  بوکرس  نّویولع و  تموکح  يزادنارب  رومأم  ار  لبج »  دالب  مکاح «  یـسابع  دمتعم 

ملظ و رد  درک و  ینادنز  ار  يا  هّدع  تشک و  ار  اهنآ  نارس  بوکرـس و  ار  مق  یلاها  یبکوک ،  نیـسح  تموکح  ندرک  نوگنرـس  زا 
هب متس 
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يارب ترضح  دندش و  هدنهانپ  ( مالسلا هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  هب  وا  ّرـش  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  اهنآ  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  مدرم 
 . دنناوخب بش  زامن  رد  هک  دومرف  میلعت  نانآ  هب  ییاعد  میظع  ّرش  نیا  زا  ییاهر 

18 هحفص

دّرجم هب  مق  مدرم  اذـل  تشادـن و  متـس  ملظ و  هیلع  ماـیق  بـالقنا و  ياـه  هلعـش  یـشوماخ  رد  يریثأـت  چـیه  نینوخ  ياهبوکرـس  نیا 
 . دنتساخرب مایق  هب  وا  ربارب  رد  ًادّدجم  وا  یمجاهت  ياهورین  فعض  و  ق )  لاس 263ه .  رد  ثیل (  بوقعی  اب  دمتعم  يریگرد 

هب دوب  هیماما  هفئاط  زا  هک  قاحسا »  نب  ییحی  یـسابع « ،  دضتعم  نامز  رد  هکنیا  ات  تشاد  دوجو  هاگیب  هاگ و  شروش  بالقنا و  نیا 
دهاکب و افلخ  هب  تبسن  مدرم  هنیک  ضغب و  زا  ات  درک  ششوک  دوب  هبرجترپ  میالم و  یصخش  هک  وا  دش و  بوصنم  مق  مکاح  ناونع 
 ، وا يراـکمه  اـب  و  رهـش ،  یبـسن  شمارآ  اـب  دـش و  قفوم  هار  نیا  رد  وا  دـیامن .  يریگولج  یلاوتم  ياـه  شروش  ندـمآ  دوجوب  زا 

هرانم هنذأم و  ياـنب  نیمزرـس و  نیا  هدکـشتآ  نیرخآ  ندرک  شوماـخ  هلمج :  نآ  زا  هک  تفرگ  تروص  رهـش  رد  یـساسا  تامادـقا 
(1  .) دناسر یم  رهش  تمسق  ود  ره  هب  ار  ناذا  يادص  هک  دوب  يرعشا »  میدّصلاوبا  دجسم «  رانک  رد  یمیظع 

19 هحفص

یسایس یگنهرف ،  بالقنا 

هک درک  سیـسأت  مق  رد  ار  يریظن  یب  تکربرپ و  بتکم  دوخ  هّماع  ّتیعجرم  تسایر و  اب  هیوباب »  نب  یلع  هک «  دوب  نامز  نیمه  رد 
(2  .) تسا هدش  لقن  نت  رازه  تسیود  ات  ناشیارصع ،  نیثّدحمو  یملع  گرزب  زکرم  نآ  ناگدش  تیبرت  رامآ 

 » هراتس عولط  اب 
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 ) نارـسپ یفرط  زا  دنتخادرپ ،  یلوصا  تازرابم  هب  اهنآ  تفای و  یّلک  رییغت  تفالخ  هاگتـسد  اب  مدرم  هزرابم  شور  هک  دوب  یهیوباب » 
( مالـسلا هیلع  ) یلع لآ  زا  ییاهتموکح  دندرک و  یم  رانکرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  افلخ  ناشیا  تردـق  اب  هدرک و  تیوقت  ار  هیوب ) 

جیورت غیلبت و  يارب  یمالسا  نادنمشناد  زا  یهورگ  یفرط  زا  دندروآ .  راک  يور  ریغص  رـصان  و  ریبک ،  رـصان  مان  هب  ناتـسربط  رد  ار 
 ، یمق يارزو  مان  دندیـسر و  تسایر  تراما و  ترازو و  ماقم  هب  ناشیا  رثکا  هتفاتـش و  ارما  تمدـخ  هب  مق  زا  ینید  فراعم  یناـبم و 

 . دش تموکح  تسایس و  خیرات  شخب  تنیز 

یقرواپ

 . ص153 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

 . ص162 ج1 ،  نامه ،   2

20 هحفص

راوگرزب نآ  دیدحالـص  هیوباب و  نبا  موحرم  اب  تروشم  زا  سپ  یملید »  هلودـلا  نکر  تموکح «  رد  دـیمعلا »  نبا  داتـسا  ترازو « 
نیا یگنهرف  یملع ،  ردقنارگ  راثآ  و  دیمعلا ) نبا  داتـسا  توعد  هب  انب  ير (  هب  مق  زا  قودص  خیـش  موحرم  یملع  ترجه  هک  دوب ; 

 . دشاب یم  نارود  نآ  رد  هعیش  گرزب  میعز  یسایس  مادقا  نیا  تاکرب  زا  همه  سّدقم  ترجه 

هک یگنهرف  یملع ،  تامادقا  اههد  و  اثارب »  دجسم «  رد  يرفعج  هقف  بتکم  سیسأت  دادغب و  هب  هیولوق »  نبا  موحرم «  رفـس  هچنانچ 
 . دوب مق  رد  هیوباب »  نبا  موحرم  بتکم «  تاکرب  زا  همه  همه و  تفرگ  تروص  مالسا  ملاع  رسارس  رد 

ياه تسپ  درک و  یّلحم  ياه  بالقنا  نیزگیاج  ار  یسایس  یگنهرف ،  میظع  بالقنا  هک  دوب  رابرپ  بتکم  نیا  ماجنارس  و 
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تموکح هنشت  تَیرـشب  ات  داد  رارق  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  ناگتفای  تیبرت  رایتخا  رد  ار  هعماج  گنهرف  تسایـس و  يدیلک 
(. 1) دنزاس نومنهر  يولع  عّیشت  یقیقح و  مالسا  ياراوگ  همشچرس  هب  ار  هعیش  فراعم  لدع و 

ناونع هب  نآ  تکرب  رپ  هزوح  ناـگتفای  تیبرت  هدوب و  یمالـسا  فراـعم  ملع و  ناـشوج  عبنم  ناونع  هب  مق  هراومه  خـیرات  لوط  رد  و 
یلعشم ینارون و  يا  هراتـس  نوچ  مق  زورما  هب  ات  دنا و  هدش  هتخانـش  ینید  هعماج  یـسایس  یگنهرف ،  ینید و  تلاصا  نیما  نارادساپ 

راید نیا  ماجنارـس  تسا و  هتخاس  نومنهر  دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  تقیقح  هار  نایوپهر  هدوب و  ناملـسم  اـهنویلیم  هار  لـیلد  نازورف 
یمالسا یماظن  نآ  هرمث  دش و  ینیمخ  ماما  ترـضح  نأشلا  میظع  دئاق  يربهر  هب  دنمهوکـش  یبالقنا  هاگتـساخ  هک  دوب  مایق  نوخ و 

هب نونکا  دیآ و  یم  رامش  هب  ناهج  رسارس  نامورحم  نافعـضتسم و  دیما  هطقن  ناملـسم و  نابلط  قح  میظع  هاگیاپ  زورما  هک  دیدرگ 
 . تسا لوسر  لآ  هناشاک  تیب و  لها  مرح  مالسالا و  هّبق  مق  مالسا و  ملاع  يارقلا  ما  یمالسا  ناریا  هک :  تفگ  ناوت  یم  تقیقح 

یقرواپ

« . فّرصت اب   » ص162 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

21 هحفص

مق رهش  یبهذم  ناشخرد  هنیشیپ 

رد زورما  ات  ّتیدوجوم  زاغآ  زا  رهـش  نیا  هک  ارچ  تسا ;  راکنا  لـباق  ریغ  یناـحور  یبهذـم و  رظن  زا  مق  ریظن  یب  زاـتمم و  هاـگیاج 
 . تسا هدوب  تفرعم  تمکح و  ناشوج  همشچرس  تلیضف و  شناد و  دهم  هدش و  هدناوخ  هّیماما  هعیش  تختیاپ  نرق  هدزیس  لوط 

يّدح هب  یمالسا  رابرپ  گنهرف  ینید و  فراعم  رشن  عّیشت و  نییآ  يایحا  هار  رد  مق  نادنمشناد  هدنزرا  یعاسم  هتسجرب و  تامدخ 
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(1  « .) ُنیِّدلا َعاََضل  َنوُّیِمُْقلا  َالَْول  هک « :  دش  هداهن  نانآ  فیرش  كرات  رب  ینید  يدبا  تمارک  جات  هک  دوب 

حلاصم اب  يرعشا  بارعا  زا  مالسلا ) مهیلع  ) هّمئا ناتسود  هباحص و  زا  یهورگ  ار  نآ  تیونعم  لّوا  تشخ  هک  تسا  يرهـش  مق  يرآ 
امهیلع ) قداص ماما  رقاب و  ماـما  نارود  رد  و  ق(2 ) لاس 83ه .  زا  ار  سّدـقم  رهـش  نیا  هدولاش  هتـشاذگ و  راکب  ّیلوت  تالم  نامیا و 

 . دندومن يزیر  حرط  مالسلا )

رادروخرب ییاهیگژیو  ایازم و  زا  دش و  یم  هرادا  صاخ  یتاررقم  اب  ّلقتسم و  يروشک  نوچ  یمالسا  ییاورنامرف  زکرم  رد  رهـش  نیا 
يروآ عمج  هب  سّدـقم  راید  نیا  رد  هدـیقع  يدازآ  لامک  اب  هّیقت  نودـب  مق  مدرم  مه  هّیماما  رب  مکاح  قاـنتخا  نارود  رد  یّتح  دوب و 

هیلع ) ّیلع تیالو  رب  اسر  يادـص  اب  تاعافترا  زارفرب  ناذا  ینامـسآ  دورـس  رد  دـنتخادرپ و  اهنآ  نیودـت  دّـمحم و  لآ  رابخا  راـثآ و 
ینلع یمسر و  روط  هب  هعیش  هقف  هک  دیدرگ  حاتتفا  مق  رد  يرعشا  بارعا  طسوت  راب  نیلوا  هّیماما  بتکم  دنداد .  یم  تداهش  ( مالـسلا
دالب ریاس  رب  یهلا  بتکم  نیا  ناـگتفای  تیبرت  دـیدرگ و  نازورف  رهـش  نیا  رد  داـشرا  تیادـه و  لعـشم  دـش و  یم  سیردـت  نآ  رد 

(1  .) دندرک یناشفا  رون  یمالسا 
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تمظع و نایب  رد  ار  يدنمـشزرا  نانخـس  دندوب و  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  هّصاخ  تایانع  دروم  هشیمه  مق  لها  تهج  نیدـب 
 : مینک یم  رکذ  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  يا  هدیزگرب  هک  دندومرف  نآ  لها  مق و  تلیضف 

ِیب َيِرُْسا  اَّمل  ملسو « : ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ُلوُسَر  َلاق   1
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َنِم ًاـحیِر  ُبَیْطَاَو  ِنارَفْعَّزلا  َنِم  ًاـنَْول  ُنَسْحَا  َءآَرْمَح  ِلَـبَْجلا  ِضْرَأـِب  هَعُْقب  یِلا  ُتْرَظَنَف  ِنَْمیَْـالا  ِهِْفتِک  یلَع  ُلـِیئَْربِج  ِینَلَمَح  ِءآـمَّسلا  َیِلا 
ًاحیِر ُبَیْطَاَو  ِنارَفْعَّزلا  َنِم  ًانَْول  ُنَسْحَا  َیِه  ِیتَّلا  ُءآرْمَْحلا  ُهَعُْقْبلا  ِهِذه  ام  َلِیئَْربِِجل :  ُْتلُقَف  ٌُسنُْرب ،  ِهِسْأَر  یلَع  ٌْخیَش  اَهِیف  اذِاَف  ِکْسِْملا ، 

؟  ِکْسِْملا َنِم 

؟  ُِسنُْرْبلا ُبِحاص  ُْخیَّشلا  ِنَم  ُْتلُقَف :  ٍِّیلَع .  َکِّیِصَو  ِهَعیِشَو  َِکتَعیِش  ُهَعُْقب  َلاَق : 

ای ُْتلُقَف :  ِروُجُْفلاَو .  ِقْسِْفلا  َیِلا  ْمُهوُعْدَـیَو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ِهَیالِو  ْنَع  ْمُهَّدُـصَی  ْنَا  ُدـیُری  َلاق :  ْمُْهنِم ؟  ُدـیُری  اـمَف  ُتُلق :  ُسیْلبِا .  َلاـق : 
 . ِعِمّاللا ِرَصَْبلاَو  ِفِطاْخلا  ِقْرَْبلا  َنِم  ُعَرْسَا  ْمِْهَیِلا  اِنب  يوْهَاَف  ْمِْهَیِلا ،  اِنب  ِوْهَا  ُلِیئَْربِج 

ْتَیِّمُسَف ٌناْطلُس .  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  ٍِّیلَع  َهَعیشَو  یتَعیـش  َّنِإَف  ْمِِهئاِسنَو ،  ْمِهِدالْوَاَو  ْمِِهلاْومَا  یف  ْمُهَئادْعَا  ْكِراَشَف  ُنوُْعلَم !  ای  ُْمق  ُْتلُقَف : 
(1  « :) ُْمق

یقرواپ
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شتسار هناش  رب  ارم  لیئربج  داد ،  جورع  اهنامسآ  هب  ارم  دنوادخ  هک  یماگنه  دیامرف « :  یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر 
زا رتوبشوخ  نارفعز و  زا  رتگنر  شوخ  گنر و  خرس  هک  مدرک  هاگن  لبج »  ضرا  رد «  ینیمزرس  هب  ماگنه  نیا  رد  درک ;  یم  لمح 

نیمزرس نیا  مدیـسرپ :  لیئربج  زا  تسا .  هداهن  رـس  رب  يزارد  هالک  هک  دراد  رارق  يریپ  نیمزرـس  نآ  رد  مدید  ناهگان  دوب .  کشم 
هیلع ) یلع وت  ّیصو  نایعیـش  وت و  نایعیـش  هاگیاج  تفگ :  تساجک ؟  کشم  زا  رتوبـشوخ  نارفعز و  زا  رتگنر  شوخ  گنر و  خرس 

اهنآ زا  متفگ :  تسا .  سیلبا  تفگ :  تسیک ؟  درمریپ  نیا  متفگ :  تسا .  مالسلا )
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هاـنگ یناـمرفان و  هب  درادزاـب و  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  تیـالو  یتسود و  زا  ار  ناـنآ  اـت  دـهاوخ  یم  تفگ :  دـهوخ ؟  یم  هچ 
 . دنک ناشتوعد 

 . دناسر اجنآ  هب  ار  ام  قرب  زا  رت  عیرس  یتکرح  اب  ربب .  ناکم  نآ  هب  ار  ام  لیئربج  يا  متفگ : 

یلع نـم و  نایعیـش  رب  ار  وـت  اریز ،  نـک ،  تکرـش  ناـشیا  نانمـشد  ناـنز  دـالوا و  لاوـما و  رد  و  ورب ،  زیخرب و  نوـعلم  يا  مـتفگ : 
 « . دش هدیمان  مق  ناکم  نآ  ور ،  نیا  زا  تسین « .  ییاورنامرف 

ُهَنوُرُْصنَیَو ِْهیَلَع  َنوُمیِقَتْسَیَو  ُهَعَم  َنُوموُقَیَو  دَّمَُحم  ِلآ  ِِمئاق  َعَم  َنوُعِمَتْجَی  ُهَلْهَا  َّنَِال  ُْمق  َیِّمُس  امَّنِا  مالسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّصلا مامإلا  َلاق   2
(2 :)

اب دننک و  یم  عامتجا  ( مالـسلا هیلع  ) دّمحم لآ  مئاق  اب  مق ،  لها  اریز  دنا  هدـیمان  مق  ار ،  مق  دـیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
 « . دنزادرپ یم  وا  يرای  هب  يراوتسا  تماقتسا و  لامک  اب  و  دنیامن ،  یم  مایق  اهتوغاط )  ّدض  رب  ترضح (  نآ 

(3  « :) ْمِِهتَعیش يَوْأَمَو  دَّمَُحم  ِلآ  ُّشُع  ُْمق  مالسلا « : ) هیلع  ) ُمِظاْکلا مامالا  َلاق   3

یقرواپ
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 « . تساهنآ نایعیش  هاگهانپ  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم لآ  هنایشآ  مق  دومرف « :  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما 

 « : ْمَُهل َیبوُط  َُّمث  ْمَُهل ،  َیبوُط  َُّمث  ْمَُهل ،  َیبوُطَف  اَْهنِم ،  دِـحاَو  ُْمق  ِلْهَِالَو  باَْوبَا ،  َهَِینامَث  ِهَّنَْجِلل  َّنِا  مالـسلا « : ) هیلع  ) اضِّرلا مامالا  َلاق   4
(1)

تسا رد  تشه  ياراد  تشهب  دیامرف « :  یم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح 
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 « . ناشلاح هب  اشوخ  دومرف :  هبترم  هس  سپ  تساه .  یمق  يارب  اهنآ  زا  یکی  ، 

یِلا انِِمئاق  ِهَْبیَغ  ِنامَز  یف  َِکلذَو  ِِقئـالَْخلا  یَلَع  ًهَّجُح  اـُهلْهَاَو  ُْمق  ُهَدـَْلب  ُنوُکَت  ٌناـمَز  ِیتْأَیَـس  مالـسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّـصلا ماـمالا  َلاـق   5
(2  « :) ِهِروُهُظ

رد عوضوم )  نیا (  دوب و  دنهاوخ  مدرم  مامت  رب  تّجح  نآ  لها  مق و  رهـش  هک  دـیآ  یم  ینامز  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
 « . ترضح نآ  روهظ  ات  دشاب  یم  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  تبیغ  نامز 

اُونوُخَی َْملام  ُُهَتبوُقُع  ْتَلِّجُع  ِّالا  ءوُِسب  ٌراّبَج  ْمُهُدـیُریال  ْمُْهنِم  ُنَْحنَو  اّنِماُهلْهَاَو  ٌهَسَّدَـقُم  ُْمق  َُهبُْرت  مالـسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّصلا مامإلا  َلاـق   6
(3  « :) ْمُهَناوِْخا

چیه میتسه ،  اـهنآ  زا  مه  اـم  و  دنتـسه ،  اـم  نایعیـش )  زا (  مق  مدرم  تسا و  سّدـقم  مق  تبرت  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
دوخ ینید )  ناردارب (  هب  مدرم  هک  یتـقو  اـت  دوش  یم  لـیجعت  وا  باذـع  رد  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  مق  لـها  هب  دـب ،  دـصق  يرگمتس 

 « . دننکن تنایخ 

َنُوبَـساُحی ْمُهَّنِإَف  ُْمق  اَهل :  ُلاُقی  ِلَبَْجلا  ِضْرَِاب  ًهَعُْقب  ِّالا  ِسِدـْقَْملا  ِْتَیب  َیِلا  ْمِهِّلُک  ِساّنلا  ُرَـشْحَم  مالـسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّصلا مامإلا  َلاق   7
(4  « :) ِهَّنَْجلا یِلا  ْمِهِرَفُح  ْنِم  َنوُرَشُْحیَو  ْمِهِرَفُح  یف 

 « لبج دالب «  زا  ینیمزرس  مدرم )  رگم (  تسا ;  سدقملا  تیب  يوس  هب  مدرم  همه  رشح  هاگیاج  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
تـشهب يوس  هب  اجنامه  زا  دوش و  یم  یگدیـسر  ناشباسح  هب  نیمزرـس )  نامه  رد  ناشیاهربق (  رد  اهنآ  دـنیوگ ،  مق »  ار «  نآ  هک 

 « . دش دنهاوخ  روشحم 

یقرواپ
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ُهللا یِقُْـسی  ُْمق ،  ِلْهَا  یلَع  ِهللا  ُمالَـس  َلاقَف « :  ِهللا )  ِدـْبَع  ِْنب  یَـسیِع  یِلا  َراشَا  مالـسلا ) هیلع  ) ُهَّنَا مالـسلا ( : ) هیلع  ) ِقِداّصلا مامإلا  ِنَع   8
 ، ُءامَهُْفلا ُءاهَقُْفلا  ُمُه  دوُُعقو ،  ماِیقَو  دوُجُسَو  عوُکُر  ُلْهَا  ْمُه  تانَـسَح ،  ْمِِهتائِّیَـس  ُهللا  ُلِّدَُبیَو  ِتاکَرَْبلا  ُمِْهیَلَع  ُهللا  ُلِْزُنیَو  َْثیَْغلا  ْمُهَدِالب 

(1  « :) ِهَدابِْعلا ِنْسُحَو  ِهَیاوِّرلاَو  ِهَیارِّدلا  ُلْهَا  ْمُه 

ناراب زا  ار  ناشیاهرهش  ادخ  مق ،  لها  رب  ادخ  مالس  دومرف « :  و  درک )  هراشا  یمق  هللا  دبع  نب  یسیع  هب  مالـسلا ( ) هیلع  ) قداص ماما 
عوکر و لها  اهنآ  دیامرف ،  لّدـبم  تانـسح  اهیبوخ و  هب  ار  ناشناهانگ  درآ و  دورف  نانآ  رب  ار  شتاکرب  دـنادرگ و  باریـس  شتمحر 

 « . دنشاب یم  وکین  تدابع  تیاور و  قیاقح و  كرد  لها  نانآ  دنتسه .  دنمشناد  هیقف و  نانآ  دندوعق .  مایق و  دوجس و 

 : ْمَُهل َلاق  َُّمث  ْمَُهبَّرَقَو .  ْمِْهیَلَع  َّدَرَف  ِْهیَلَع  اوُمَّلَسَف  ُْمق  ِلْهَا  ْنِم  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  َلَخَدَف  مالـسلا ) هیلع  ) اضِّرلا َْدنِع  ُْتنُک  يِوَرِْهلا  ِْتلَّصلا  ُوبَا  َلاق   9
(2  « :) ًاّقَح اُنتَعیِش  ُْمْتنَاَف  ًالْهَاَو !  ْمُِکب  ًابَحْرَم  » 

 . دـندرک مالـس  ماما  هب  دـندش ،  دراو  ناشیا  رب  مق  لـها  زا  یهورگ  مدوب ،  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما  تمدـخ  دـیوگ :  یم  تلـصابا 
امـش دـیدمآ !  شوخ  امـش ،  رب  ابحرم  دومرف « :  سپـس  دـناشن  دوخ  کیدزن  ار  نانآ  داد و  ار  ناشمالـس  باوج  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما

 « . دیتسه ام  نیتسار  نایعیش 

ُهَّیَْحلا ُرِزْأَت  امَک  ُْملِْعلا  اَْهنَع  ُرِزْأَیَو  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ُهَفوُک  ُولْخَتَس  مالسلا : ) هیلع  ) ُقِداّصلا مامإلا  َلاق   10
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(3  « :) ِلْضَْفلاَو ِْملِْعِلل  ًانِدْعَم  ُریصَیَو  ُْمق ،  اََهل  ُلاَُقی  هَْدلَِبب  ُْملِْعلا  ُرُهْظَی  َُّمث  اَهِرْحُج ،  یف 

دوش یم  عمج  نآ  زا  ملع  دوش و  یم  یلاخ  نانمؤم  زا  يدوزب  هفوک  دومرف « :  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
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اجنآ دوش و  یم  رهاظ  دـنیوگ ،  یم  مق »  نآ «  هب  هک  يرهـش  رد  شناد  ملع و  سپـس  دوش ،  یم  عمج  شا  هنال  رد  رام  هک  روطنامه 
 « . ددرگ یم  تلیضف  ملع و  زکرم 

ْمُْکیَلَع اْنثََعب  امُهَیلُوا  ُدـْعَو  َءاج  اذِاَف  َهَیْالا « :  ِهِذـه  َءَرَق  ِْذا  ًاِسلاج  مالـسلا ) هیلع  ) ِهللاِدـْبَع یبَا  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاـق :  اِنباحْـصَا  ُضَْعب  يوَر   11
 : » تاّرَم َثالَث  َلاقَف  ِءالُؤه ؟  ْنَم  َكادـِف ،  اْنلِعُج  اـْنلُقَف :  ( . 1  «) ًالوُعْفَم ًادْعَو  َناکَو  ِرایِّدلا  َلالِخ  اوُساجَف  دـیدَش  سَْأب  یلُوا  اَنل  ًادابِع 

(2  « :) ُْمق ُلْهَا  ِهللاَو  ْمُه 

َءاج اذاف  دناوخ ( :  ار  هیآ  نیا  ( مالسلا هیلع  ) ماما مدوب .  هتسشن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تمدخ  تسا :  هدرک  لقن  باحـصا  زا  یکی 
تخـس ار  امـش  ات  میتسرف  لیئارـسا )  ینب  امـش (  رب  ار  وجراکیپ  ینادرم  دـسرارف  هدـعو  نیتسخن  هک  یماگنه  امُهَیلُوا « : » . . .  ُدـْعَو 

 « . تسا یهلا  یعطق  هدعو  نیا  و  دننک ،  وجتسج  ار  اه  هناخ  نامرجم  ندروآ  تسدب  يارب  هک  اجنادب  ات  دنبوک  مهرد 

 « . دوب دنهاوخ  مق  مدرم  نانآ  مسق  ادخب  دومرف « :  راب  هس  ماما  دننایک ؟  یهلا  نایوجراکیپ  نیا  میوش ،  امش  يادف  میتفگ :  ام  سپ 

ِلْهَا ْنِم  ٌلُجَر  مالسلا « : ) هیلع  ) ُمِظاکلا مامإلا  َلاق   12
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ِهللا یَلَعَو  َنُوُنبْجَی  الَو  ِبْرَْحلا  َنِم  َنوُّلُمَی  الَو  ُفِصاوَْعلا  ُحاـیِّرلا  ُمُهُّلِزَتـال  ِدـیدَْحلا ،  َِربُزَک  ٌمْوَق  ُهَعَم  ُعِمَتْجَی  ِّقَْحلا  َیِلا  َساـّنلا  وُعْدَـی  ُْمق 
(3  « :) َنیقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلاَو  َنُولَّکَوَتَی 

دننامه هک  دـنوش  یم  هارمه  وا  اب  یهورگ  دـنک ،  یم  توعد  قح  يوسب  ار  مدرم  مق ،  زا  يدرم  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماـما 
تبقاع و  دننک ،  لّکوت  ادخ  رب  و  دنسرتن ،  دنوشن و  هتسخ  گنج  زا  و  دنازغلن ،  ار  نانآ  ثداوح  ياهدابدنت  دنتـسه ،  نهآ  ياه  هراپ 

 « . دوب دهاوخ  ناراکزیهرپ  يارب  ریخ 

یقرواپ

 . هیآ 5 ءارسا ،   1

 . ص216 ج60 ،  راحب ،   2

 . نامه  3

27 هحفص

ِدالِْبلا ِلْهَا  ْنِم  ْمِهِْریَغ  یلَع  اِهلْهَا  ْنِم  َنینِمْؤُْملِابَو  ِدـالِْبلا  ِِرئاـس  یلَع  ِهَفوُْکلاـِب  َّجَـتْحا  َهللا  َّنِا  مالـسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّـصلا ُماـمِْالا  َلاـق   13
َْلب ًافَعْضَتْسُم  اَهَلْهَاَو  ُْمق  ُهللا  ِعَدَی  َْملَو  ِْسنِْالاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ِبِْرغَْملاَو  ِقِرْـشَْملا  ِلْهَا  ِعیمَج  یلَع  اِهلْهَِابَو  ِدالِْبلا  ِِرئاس  یَلَع  ُْمق  ِهَْدلَِبب  َّجَتْحاَو 

(1  « :) ْمُهَدَّیَاَو ْمُهَقَّفَو 

رگید مدرم  يارب  ار  نآ  نامیا  اب  مدرم  دادرارق و  تّجح  اهرهـش  ریاـس  رب  ار  هفوک »  دـنوادخ «  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
ّنج و زا  برغم (  قرـشم و  مدرم  ماـمت  رب  تّجح  ار  نآ  مدرم  رگید و  ياهرهـش  رب  تّجح  ار  مق  رهـش  و  هداد ،  رارق  تّجح  اـهرهش 

هدرک دییأت  قفوم و  ار  نانآ  هکلب  دـنوش  یگنهرف )  يرکف و  فعـضتسم (  ات  هدرکن  اهر  ار  نآ  مدرم  مق و  دـنوادخ  دادرارق ،  سنا ) 
 « . تسا

َوُهَو ًامَرَح  َنینِمْؤُْملا  ِریِمَِال  َّنِاَو  ُهَنیدَْملا ،  َوُهَو  ًامَرَح  ِلوُسَّرِلل  َّنِاَو  ُهَّکَم  َوُهَو  ًامَرَح  ِ ِهللا  َّنِا مالسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّصلا ُمامِْالا  َلاق   14
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اَذه َناکَو  يِواّرلا :  َلاق  ُهَّنَْجلا ( . » َُهل  ْتَبَجَو  اهَراز  ْنَمَف  َهَمِطاَف ،  یّمَُست  يِدالْوَا  ْنِم  ٌهَأَْرِما  اهیف  ُنَفُْدتَـسَو  ُْمق  َوُهَو  ًامَرَح  اَنل  َّنِاَو  ُهَفوُْکلا 
(2 ( ( :) مالسلا هیلع  ) ُمِظاْکلا ََدلُوی  ْنَا  َْلبَق  ُْهنِم  ُمالَْکلا 

هلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخلوسر يارب  تـسا و  هّـکم  نآ  تـسا و  یمرح  ادـخ  يارب  یتـسارب  دوـمرف « :  مالــسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما 
یمرح اـم  يارب  و  تسا ،  هفوک  نآ  تسا و  یمرح  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  يارب  و  دـشاب ،  یم  هنیدـم  نآ  تسا و  یمرح  ( ملـسو

وا هک  یـسک  دوش ،  یم  نفد  اجنآ  رد  همطاف »  مان  هب  نم «  نادنزرف  زا  ینز  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  و  تسا .  مق  رهـش  نآ  دـشاب و  یم 
 « . دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک  ترایز  ار 

 . دوب هدماین  ایند  هب  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  زونه  هک  دوب  ینامز  ترضح  شیامرف  نیا  دیوگ :  یم  يوار 

یقرواپ

 . ص213 ج60 ،  راحب ،   1

 . ص216 نامه ،   2

28 هحفص

دنداد و یم  رارق  دوخ  هصاخ  تایانع  دروم  ار  اهنآ  ناگرزب  ضعب  مق و  لها  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  تایاور ،  نیا  رب  هوالع 
نانخـس راید  نآ  ناگرزب  زا  یـضعب  هرابرد  و  ( 1  ،) دنداتـسرف یم  ینفک  هچراپ  يرتشگنا و  لـثم  ییاـه  یتعلخ  ایادـه و  ناـنآ  يارب 

 : دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دندومرف  يا  هدنزرا 

اناـمه ورن  نوریب  مق  زا  دوـمرف « :  تشاد  ار  مق  رهـش  زا  نتفر  نوریب  دـصق  هک  مدآ ،  نب  اـّیرکز  هـب  مالـسلا ) هـیلع  ) اـضر ترـضح   1
هیلع ) رفعج نب  یسوم  كرابم  دوجو  هب  هک  روطنامه  دزاس  یم  رود  مق  لها  زا  ار  الب  وت  رطاخ  هب  دنوادخ 
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(2  « .) دومن رود  دادغب  لها  زا  ار  الب  مالسلا ، )

 « . یتیب لها  ام  زا  وت  دومرف « :  یمق  هللادبع  نب  یسیع  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما   2

هرگ هدوب و  گـنهامه  اـم  گرم  یگدـنز و  اـب  وا  گرم  یگدـنز و  هک  تسا  يدرم  هللادـبع ،  نب  یـسیع  دومرف « :  ترـضح  زاـب  و 
(3  « .) تسا هدروخ 

هک تمایق (  زور  رد  ار  تا  هداوناخ  ار و  وت  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  دومرف « :  یمق  هللادـبع  نب  نارمع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما   3
(4  « .) دهد رارق  دوخ  تمحر »  هیاس «  ریز  رد  تسین )  يا  هیاس  چیه 

یقرواپ

 . ص447 ج2 ،  راحبلا ،  هنیفس   1

 . ص217 ج60 ،  راحب ،   2

 . ص214 ج13 ،  ثیدحلا ،  لاجر  مجعم   3

 . ص158 نامه ،   4

29 هحفص

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  یناگدنز  زا  یلامجا  مود :  شخب 

هراشا

30 هحفص

تشهب يوب  تسا .  هتفر  رای  رادید  هب  هورم  افـص و  نیب  هکم  رد  ییوگ  دنک و  یم  مامـشتسا  هنیدم  يوب  رطع و  شمرح  رانک  رد  لد 
راهب تاولـص ،  رکذ و  راهب  اعد ،  نآرق و  راهب  تسا ;  راهب  هشیمه  شمرح  رد  دنک .  یم  طاشن  اب  باداش و  ار  يرئاز  ره  ناج  لد و 

اب ترایز  زا  دـعب  يا  هتـسخ  رفاسم  ره  هنـشت ،  ياهناج  ندومن  باریـس  زاین و  شیاین و  ياـه  هتـسدلگ  راـهب  ردـق ،  ياهبـش  روآداـی 
يانـشآ وا  دنـسانش ،  یم  ار  وا  همه  تـسین ;  هـبیرغ  رگید  مرح  نـیا  رد  نداـهن  مدـق  اـب  يرذـگهر  ره  دوـش .  یم  هناـگیب  یگتـسخ 

تبحم دهد ،  یم  شزاون  ار  مشچ  نآ  ياه  هتسدلگ  دبنگ و  شمرح و  رگا  تساهلد . 
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مشچ رون  لوسر ،  راگدای  نفدم  تیب ،  لها  مرح  مرح ،  نیا  هک  ارچ  دشخب .  یم  شمارآ  ار  اهلد  اهناج و  شدای ،  مان و  شقشع ،  و 
يولع و بتکم  هتخومآ  شناد  دوخ  هک  وا  تسا .  یناث  همطاف  یکاپ ،  فافع و  يامن  مامت  هنیآ  مالسلا ، ) امهیلع   ) رفعج نب  یـسوم 

 . داد دیون  ار  شندمآ  مالسلا ) مهیلع   ) دّمحم لآ  قداص  تدالو ،  زا  لبق  هک  دوب  يوبن  نادناخ  رارسا  زا  يّرس 

ینب بنیز  دایرف  رگا  هتسیاش .  يرالاس  هلفاق  بنیز ،  نانوچ  تماما و  تیالو و  یماح  وا  نوچ  و  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز رابت  زا  يرتخد 
یتکرح ناسارخ  ورم و  يوس  هب  هنیدـم  زا  ترـضح  یهلا  یـسایس  تکرح  ار ;  سابع  ینب  هموصعم  همطاف  دایرف  درک ،  اوسر  ار  هیما 

 : درک مایپ  غالبا  یلو  دشن  لئان  شنامز  ماما  ردارب و  ترایز  هب  دنچ  ره  نارود ،  توغاط  هیلع  دوب 

31 هحفص

راصعا همهرد  هک  درک  تباث  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نادـنمتدارا  ربماـیپ و  نادـناخ  زا  يا  هدـع  هارمه  هب  هنیدـم  زا  تکرح  اـب  وا 
 » دروآ شورخ  دـیزی  رب  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  هکنانچ  دـنکچوک .  بان  مالـسا  ناگتفای  شرورپ  رباربرد  یتوغاطو  يدام  ياهتردـق 

باتفآ رتخد  هرخالاب  دنام و  مامتان  هچ  رگ  یـسایس  یهلا ،  تکرح  نیا  مرگن ; » یم  تراقح  هدـید  هب  وت  هب  نم   «: » كرغـصتسا ّینا 
هک دـییاپن  يرید  اما  تخاس .  راوگوس  ار  همه  شا  هنوگ  تداهـش  گرم  اب  تفاتـش و  قح  رادـید  هب  شیوخ  تکرب  رپ  رفـس  نیا  رد 

همشچ ترتع ،  نارک  یب  رثوک  نیا  زا  هک  هاگنآ  دندش .  كرابم  رفس  نیا  دنمشزرا  تارمث  دهاش  همه 
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دـیدرگ و یمالـسا  شخبتایح  فراعم  رـشن  زکرم  یمطاف  سدـقم  میرح  نیا  مق  تفرگ و  ندیـشوج  فراعم  مولع و  ناـشوج  ياـه 
رادیب هشیمه  مق  تیب و  لها  مرح  نیا  رضاح  نرق  رد  ماجنارـس  و  راگزور .  ناگـشیپ  متـس  هیلع  رب  ینید  ياه  شزیخ  اهمایق و  روحم 

نامز نارگمتس  هیلع  رب  هللا ) همحر   ) ینیمخ ماما  ترضح  تیالو  بتکم  هتفای  تیبرت  گرزب  يربهر  هب  یهلا  یمایق  هاگتساخ  هک  دوب 
.دش ملاع  نامولظم  هاگهانپو  أجلمو  نافعضتسم  دیما  هطقن  هک  دش  یسدقم  ماظن  میظع ،  بالقنا  نآ  هرمث  هک  دیدرگ ; 

اتـسار نیا  رد  هک  میرختفم  اـم  دوش و  یفرعم  ناوج  لـسن  هژیوـب  ناـگمه  هب  گرزب  يوناـب  نیا  يـالاو  ماـقم  هک  دـبلط  یم  همه  نیا 
یم میدقت  تمصع  نادناخ  ناگتفیـش  هب  هدومن و  يروآ  عمج  باتک  زا  شخب  نیا  رد  ار  راوگرزب  نآ  لیاضف  یگدنز و  زا  یلامجا 

 . مییامن

32 هحفص

؟  تسیک مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف 

شردـپ تسا .  يربک »  همطاـف  و «  یّتـس ، »  تیبـلها « ، »  همیرک  هموصعم « ، »  ناـشیا «  باـقلا  همطاـف و  راوگرزب  نآ  فیرـش  ماـن 
(1  .) تسا مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  ردام  نوتاخ  همجن  شردام  و  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ترضح 

ترجه ات  تدالو  زا 

(3) مهدزاود ای  ( 2) مهد زور  رد  یگلاس  ّنس 28  رد  و  دـمآ .  ایند  هب  هرّونم  هنیدـم  رد  ق  لاس 173ه .  هدعقلا  يذ  لّوا  ترـضح  نآ 
 . تفر ایند  زا  مق  رهش  رد  ق  لاس 201ه .  یناّثلا  عیبر 

سّدقم رهش  هب  سّدقم  رفس 

اهیلع ) هموصعم همطاف  ترضح  ورم »  رهـش «  هب  ( مالـسلا هیلع  ) اضر ترـضح  هنوگدیعبت  رفـس  زا  سپ  لاس  کی  ق ،  لاس 201ه .  رد 
هار لوط  رد  دش .  تبرغ  راید  یهار  شیوخ  نامز  ماما  اب  دهع  دیدجت  ردارب و  رادـید  يارب  دوخ  ناردارب  زا  يا  هّدـع  هارمه  ( مالـسلا
هب ترضح  ناهارمه  اب  هدومن و  یهارمه  یتموکح  نارومأم  اب  تیب  لها  نیفلاخم  زا  يا  هدع  اجنآ  رد  یلو  دندیـسر ،  هواس  رهـش  هب 
زا هک  یلاح  رد  ترضح  ( . 1) دندیسر تداهش  هب  زیگنا  مغ  هثداح  نیا  رد  ترضح  ناهارمه  زا  يا  هّدع  هک  دنتخادرپ  گنج  دربن و 
رهش دومرف « :  هک  مدینش  مردپ  زا  اریز  دیربب ،  مق  رهش  هب  ارم  دومرف :  هواس  رهش  رد  ینماان  ساسحا  اب  دوب  هضیرم  رایـسب  نزح  مغ و 

 . دومن تکرح  مق  فرط  هب  ترضح  سپس  ( 2  « ;) دشاب یم  ام  نایعیش  زکرم  مق 

یقرواپ

 . ص309 همامالا ،  لئالد   1

 . راربالا ههزن  زا  لقن  هب  ص65  هّیموصعملا ،  هلیسو   2

 . ص257 ج8 ،  راحبلا ،  هنیفس  كردتسم   3
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 « جرزخلا نب  یـسوم  هک «  یلاـح  رد  دنتفاتـش و  ترـضح  نآ  لابقتـسا  هب  دـندش  علّطم  شخب  تّرـسم  ربخ  نیا  زا  یتقو  مق  ناـگرزب 
رهـش نآ  دراو  مق  مدرم  تاساسحا  روش و  نایم  رد  ناشیا  دیـشک ;  یم  شود  هب  ار  همّرکم  نآ  رتش  مامز  يرعـشا »  نادناخ «  گرزب 

دش سّدقم 
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(3  .) دومرف لوزن  لالجا  جرزخلا »  نب  یسوم  یصخش «  لزنم  رد  و 

دوب و لاعتم  راگدرورپ  اب  زاین  زار و  تدابع و  لوغـشم  تّدم  نیا  رد  درب و  رـس  هب  تماما  تیالو و  رهـش  رد  زور  هدفه  راوگرزب  نآ 
 . دناسر نایاپ  هب  یهلا  كاپ  تاذ  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  اب  ار  شیوخ  تکرب  رپ  رمع  ياهزور  نیسپاو 

ناگراتس رهش  رد  باتهم  بورغ 

همجن لوفا  اب  رهطا ،  همطاف  رابت  زا  ییوناب  ترایز  قیفوت  تیالو و  بکوک  لوزن  لالجا  زا  فعش ،  روش و  قوش و  همه  نآ  ماجنارس 
كوس و رد  ار  تیالو  تماما و  ناقشاع  زیگنا  مغ  بورغ  نیا  و  دش ،  هودنا  نزح و  زا  ییایند  هب  لّدبم  تراهط ،  تمصع و  نامسآ 

 . دناشن ازع 

یقرواپ

 ( . يزاریش باّتکلا  کلم  فیلأت  باسنالا ،  ضایر  زا  لقن  هب  ص14 (  يروصنم ،  يدهم  هموصعم ،  ترضح  یناگدنز   1

 . ص12 يراصنا ،  قداص  دمحم  دّمحم ،  لآ  هعیدو  زا  لقن  يزیربت ،  هدازاقس  نخس ،  يایرد   2

 . ص213 مق ،  میدق  خیرات   3

34 هحفص

ار ناشیا  هواس  رهـش  رد  ینز  هک  ( 1) تسا هدـش  هتفگ  راوگرزب  نآ  سردوز  گرم  ترـضح و  ماگنهبان  یـضیرم  ّتلع  اـب  هطبار  رد 
و هواس »  رد  اهنآ «  زا  يا  هدع  تداهش  ترـضح و  ناهارمه  اب  تیب  لها  نانمـشد  يریگرد  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  هک  دومن  مومـسم 

 . دشاب دناوت  یم  لوبق  لباق  یبلطم  مق ،  رهش  يوس  هب  یضیرم  لاح  رد  راوگرزب  نآ  ماگنهبان  تکرح  رهش و  نآ  دعاسمان  ّوج 

قافن و هرهچ  رگاشفا  نیتسار و  ناربهر  تماما  تیناقح  رب  ییایوگ  دنس  شتکربرپ  رفس  اب  راوبنیز  تفر  یم  هک  ترضح  نآ  يرآ 
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هدرب سابع )  ینب  هاگلتق (  هب  هنارّوزم  راب  نیا  هک  دشاب  يردارب  خرـس  نوخ  روآ  مایپ  البرک  نامرهق  دـننامه  و  دـشاب ،  ینومأم  ریوزت 
اب هزرابم  رگدایرف  خـیرات ،  هشیمه  يارب  تماما  تیالو و  طخ  یماح  گرزب  نآ  دـقرم  هک  دـش  نیا  رب  یهلا  ریدـقت  هاگان  دـش ،  یم 

 . دشاب راصعا  نورق و  لوط  رد  يولع  عّیشت  نیتسار  ناوریپ  شخب  ماهلا  نارود و  ناگشیپ  متس  یتلادع  یب  ملظ و 

نفد مسارم 

هب یلو  دندرک  عییشت  نالباب »  ناتسربق «  يوس  هب  سپـس  دندومن ،  نفک  هداد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  ازج  زور  هعیفـش  تافو  زا  دعب 
 » مان هب  يدرمریپ  هک  دنتفرگ  میمصت  ماجنارس  دندش و  لکشم  راچد  دعس »  لآ  مرحم « »  ندوبن  رطاخ  هب  راوگرزب «  نآ  نفد  ماگنه 

 . دهد ماجنا  ار  راک  نیا  رداق » 

یقرواپ

 . ص168 دّیشت ،  ربکا  یلع  يولع ،  تاداس  مایق  ص68 .  كویب ،  بلاطوبا  ازریم  هّیموصعملا ،  هلیسو   1
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دیاب ار  تیب  لها  هموصعم  هک  ارچ  دنوش ;  مهم  رما  نیا  راد  هدـهع  دـندوبن  قیال  مه ،  مق  هعیـش  ءاحلـص  ناگرزب و  یّتح  رداق و  یلو 
 . دراپس كاخ  هب  موصعم  ماما 

یتقو دنیآ  یم  نانآ  يوس  هب  رازگیر  بناج  زا  هک  دندید  ار  هراوس  ود  ناهگان  هک  دندوب ،  حلاص »  درمریپ  نآ  ندـمآ «  رظتنم  مدرم 
لبق زا  هک  یبادرـس «  لخاد  رد  ار  ادخ  لوسر  هناحیر  كاپ  مسج  دـندناوخ و  زامن  هزانج  رب  هدـش و  هدایپ  دندیـسر ،  هزانج  کیدزن 

مه یسک  و  دنتفر ،  هدش و  راوس  دنیامن ،  یمّلکت  یسک  اب  هکنیا  نودب  دندرک و  نفد  دوب »  هدش  هدامآ 
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( . 1) تخانشن ار  اهنآ 

(2  .) دندمآ مق  هب  ّمهم  رما  نیا  يارب  هک  دنشاب  یموصعم  ناماما  راوگرزب ،  ود  نیا  هک  تسین  دیعب  چیه  ناگرزب  زا  یکی  لوق  هب 

نیا تشارفارب و  راوگرزب  نآ  فیرـش  ربق  رب  ایروب  ریـصح و  زا  یناـبیاس  جرزخلا  نب  یـسوم  نفد ،  مسارم  ندیـسر  ناـیاپ  هب  زا  سپ 
انب رّهطم  دـقرم  نآ  رب  يرجآ  يا  هّبق  دـش و  مق  دراو  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رتخد  بنیز  ترـضح  هک  ینامز  ات  دوب  رارقرب  ناـبیاس 

(3  .) درک

ناگتخوسلد يافّـشلاراد  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها هب  نادنمتدارا  بولق  هاگ  هلبق  مالـسا  گرزب  يوناب  نآ  كاپ  تبرت  ناس  نیدب  و 
 . دش تماما  تیالو و  قشاع 

یقرواپ

 . ص214 مق ،  میدق  خیرات   1

 « . هّلظ ماد  ینارکنل «  لضاف  هللا  هیآ   2

 . ص376 ج2 ،  راحبلا ،  هنیفس   3
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( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  بقانم  لئاضف و  موس :  شخب 

هراشا

هن تسا  ناراوگرزب  نآ  یناسفن  تالامک  لئاضف و  تخانـش  نامه  نیبم ،  نید  ءایلوا  نیرهاط و  هّمئا  تخانـش  تفرعم و  هک  اجنآ  زا 
يا هّمش  رکذ  هب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همیرک  یگدنز  زا  یلامجا  نایب  زا  دعب  اجنیا  رد  اهنآ ،  همانیگدنز  اب  یلامجا  ییانـشآ  طقف 

 : میزادرپ یم  ترضح  نآ  بقانم  لئاضف و  زا 

یگداوناخ تفارش 

 . تسا تماما  تلاسر و  یحو و  تیب  هب  ناشیا  باستنا  ترضح  نآ  لئاضف  نیرتیلاع  زا  یکی 

دوـخ رما  نیا  تسا و  هللا »  ّیلو  هّمع  و «  هللا »  ّیلو  تخا  و «  هللا »  ّیلو  تنب  و «  ملـسو » ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  تـنب  وا « 
یسوم نوچمه «  یموصعم  ناماما  راوج  رد  یگدنز  هک  دشاب  یم  راوگرزب  نآ  یناحور  يونعم و  تالامک  لئاضف و  ریاس  همشچرس 

لماع دوخ  تداعس ،  رون و  هار  ناربهر  نآ  هیلاع  میلاعت  زا  ندوب  دنم  هرهب  و  مالسلا ) امهیلع   «) اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  و «  رفعج »  نب 
وـگلا و ار  ترـضح  نآ  ناوـت  یم  نیا  رباـنب  تـسا .  هدوـب  ترـضح  نآ  یلمع  یملع و  تاـجرد  لـماکت  حور و  یلاـعت  رد  یـساسا 

 . تسناد ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  لئاضف  زا  يرادومن 
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ترضح نآ  تدابع 

َّنِْجلا ُْتقَلَخ  امَو  هک « :  تسین  لاعتم  دنوادخ  یگدنب  تدابع و  زج  يزیچ  ناسنا  تقلخ  زا  فده  نآرق ،  همیرک  هیآ  حیرـصت  هب  انب 
کیدزن نم  هب  هتفای و  لماکت  قیرط  نیا  زا  و  دـننک (  متداـبع  هک  نیا  يارب  زج  مدـیرفاین  ار  سنا  نج و  (: » 1  «) ِنوُُدبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالاَو 

ندش هّنئمطم  سفن  نانیمطا و  نیقی و  لوصح  هک  نآ  هبترم  نیرتیلاع  هب  ندیـسر  هار  رد  دندرب  یپ  فده  نیا  هب  هک  نانآ  دنوش . » ) 
رد دـنناد و  یم  زاین  یب  تاذ  هاگرد  هب  زاین  زار و  تدابع و  نامز  ار  دوخ  یگدـنز  تاعاس  نیرتهب  دنـسانش و  یمن  اپ  زا  رـس  تسا . 

وا اب  هناقشاع  دنیوگ و  یم  شیوخ  بوبحم  اب  لد  زار  دنهن و  یم  تسود  ناتسآ  رب  رس  بش  تولخ 
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رارق شترـضح  بطاخم  دنباتـشب و  قح  تاقالم  هب  زاـین  زار و  زاـمن و  لاـح  رد  هک  دـنا  هدـنز  وزرآ  نیا  هب  دننیـشن و  یم  وگتفگ  هب 
تراـگدرورپ يوـس  هب  هتفاـی !  شمارآ  حور  يا  ( : » 2  «) ًهَّیِـضْرَم ًهَیِـضار  ِکِّبَر  یِلا  یعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  اـی  هک « :  دـنریگ 

 « . تسا دونشخ  وت  زا  وا  مه  يدونشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگرب 

( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  تیب  لها  همیرک  تماما ،  تیالو و  نادـناخ  زا  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  ياه  هنومن  نیرتیلاع  زا  یکی 
ّتیدوبع و رمع  کی  زا  يا  هشوگ  شفیرـش ،  رمع  ياهزور  نیـسپاو  رد  شا  هزور  هدـفه  يراد  هدـنز  بش  تداـبع و  هک  وا  تسا . 

هدنام راگدای  هب  بارحم  دـبعم و  و  ( 1) رّونلا تیب  نیا  تسا و  یهلا  كاپ  تاذ  ربارب  رد  ادـخ  حـلاص  دـبع  هداز  نآ  عوشخ  عوضخ و 
شخب ماهلا  رگتیادـه و  تماـیق  هنماد  اـت  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هعـضب  نآ  هنابـش  ياـهزاین  زار و  تاـکرب  زا  هک  تسا  هللا  هّیفـص  نآ 

 : هک قوذ  لها  دنا  هدورس  شوخ  هچ  دشاب و  یم  تیالو  تدابع و  قشاع  ناگدنب 

یقرواپ

هیآ 57. تایراذ ، هکرابم  هروس   1

 . هیآ 28 27 رجف ،  هکرابم  هروس   2
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تسا رّونم  ردقنآ  هک  هاگیاج  نیا 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگ  هدجس  نیا 

 : هک دروخ  یم  مشچ  هب  تیب  ود  نیا  سّدقم  ناکم  نآ  رد  رس  رب  و 

رّونم خاک  نیا  داینب  هدش 

رفعج نب  یسوم  رتخد  ساپ  هب 

اجنیا تسا  هموصعم  هاگتدابع 

(2) رگید تفای  تفارش  مق  اجنیا  زک 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها هثِّدحم  هملاع و 

ناثّدحم دنا ;  هدوب  رادروخرب  يا  هژیو  تلزنم  تمرح و  زا  هراومه  نیتسار  ناثّدحم  یمالسا  گنهرف  رد 
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گنهرف یلاعت  دـشر و  عّیـشت و  بتکم  هیامنارگ  ریاخذ  ینید و  ياه  شزرا  فراعم و  ياه  هنیجنگ  زا  تسارح  ظفحرد و  نایوار  و 
 . دنا هدوب  لوسر  لآ  رارسا  رادزار  یهلا و  ردقنارگ  ياه  تناما  عیادو و  لماح  دنا و  هتشاد  ار  لّوا  شقن  یمالسا  ینغ 

یقرواپ

اجنآ رد  جرزخلا ،  نب  یـسوم  لزنم  رد  شا  هزور  هدـفه  تماـقا  تّدـم  رد  ترـضح  نآ  هک  تـسا  يا  هرجح  ناـمه  روـّنلا ،  تـیب   1
دروم تسا و  رارقرب  هیّتس  هسردـم  رانک  رد  نادرمراهچ و  نابایخ  ریم ،  نادـیم  رد  هرجح  نیا  مه  نونکا  مه  هک  دوب  تدابع  لوغـشم 

 . دشاب یم  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  نارادتسود  هّجوت 

 . ص141 ینیمالا ،  يداه  دّمحم  مالسلا ، ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  تنب  همطاف   2
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مالـسا و دـنلب  فراعم  اب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همیرک  ییانـشآ  ملع و  هبترم  يدـنلب  هدـنهد  ناشن  هک  ینیوانع  نیرتالاو  زا  یکی 
نآ زا  هدیـسر  تایاور  ثیداحا و  ثیدـح  ملع  ناـگرزب  هک  دـشاب  یم  ترـضح  نآ  ندوب  هثِّدـحم  تسا ;  عّیـشت  شخبتاـیح  بتکم 

يروحم تیالو  رب  یقدص  دهاش  دوخ  ییالو  ینومضم  نتـشاد  رطاخ  هب  هک  یتایاور  دنا ،  هدومن  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ار  ترـضح 
 . دش دنهاوخ  رکذ  تایاور  نیا  دوخ  ياج  رد  هک  دنشاب  یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دمحم لآ  هملاع  هط و  لآ  هثِّدحم  نآ  ندوب 

تسا هموصعم  وا 

هب نانآ  ءایصوا  ماظع و  ءایبنا  صاخ  تسا  یماقم  اطخ »  رب  تردق  نیع  رد  اهشزغل «  زا  ندوب  نوصم  هانگ و  زا  تمصع  ماقم  هچ  رگ 
تعاطا و راگدرورپ و  هناصلخم  یگدـنب  تعاط و  لـیلد  هب  هک  یناـسک  دـندوب  یلو  مالـسلا ; ) مهیلع  ) كاـپ موصعم  هدراـهچ  هژیو 

ناورهر زا  لماک  يوریپ 
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حور و نماد  هدنام و  رود  یقالخا  لیاذر  یـصاعم و  زا  هک  دندیـسر  یحور  تراهط  يوقت و  زا  يا  هجرد  هب  یگتـسراو  یکاپ و  هار 
 . دندودز اه  یکاپان  زا  ار  شیوخ  ناج 

هنومن تسا ،  ریهطت  هیآ  نابحاص  راگدای  )و  مالسلا مهیلع  ) نیرهاط هّمئا  بتکم  هتفای  شرورپ  دوخ  هک  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف 
(1) ناگزب زا  یـضعب  هک  اجنادـب  ات  دـنا  هتخانـش  هموصعم  ناونعب  ار  وا  ماع  ّصاخ و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  یکاپ  تراهط و  زا  ییلاع 

ناشیا هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هتـسناد و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ولت  یلات  یتاذ و  تراهط  زا  رادروخرب  يدرف  ار  ناـشیا 
(1  « :) ینَراز ْنَمَک  ْمُِقب  َهَموُصْعَْملا  َراز  ْنَم  دومرف « :  هداد و  هموصعم  بقل 

یقرواپ

.مق هاگشناد  مالسلا ، ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  تیصخش  یسررب  شیامه  رد  یلمآ ،  هداز  نسح  هللا  هیآ   1

42 هحفص

مّود ترایز  ياهزارف  زا  یکی  رد  و  دـشاب . » هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نآ  لثم  دـنک  تایز  مق  رد  ار  هموصعم »  همطاف  هک «  یـسک 
كاپ و يوناب  يا  وت  رب  مالـس  ( » 2  « :) ُهَّیِقَّنلا ُهَّیِقَّتلا  ُهَدیـشَّرلا  ُهَّرَْبلا  ُهَدیمَْحلا  ُهَرِهاّطلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  هک « :  تسا  هدـمآ  ترـضح 

 « . هتسراو ِراگزیهرپ  هدش ،  تیاده  رادرکوکین و  هدش ،  شیاتس 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک 

هرمث نیا  ددرگ ;  یهلا  ضیف  هطـساو  قح و  هدارا  رهظم  هک  دسرب  ییاج  هب  دناوت  یم  لاعتم  دنوادخ  یگدـنب  تدابع و  رثا  رد  ناسنا 
ْنُک ِءْیَّشِلل  ُلُوقَا  اَنَا  َمَدآ  َْنباَی  دـیامرف « :  یم  یـسدق  ثیدـح  رد  دوخ  هچنانچ  تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  لماک  تعاـطا  ّتیدوبع و 

دنزرف ( » 3  « :) ُنوُکَیَف ْنُک  ِءْیَّشِلل  ُلوُقَت  َُکلَعْجَا  َُکتْرَمَا  امیف  ینْعِطَا  ُنوُکَیَف ، 
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 « . دوش نامه  ینک  هدارا  ار  هچنآ  ره  نم )  تیانع  هب  هک (  میامن  نانچ  ار  وت  ات  نک  تعاطا  ارم  مدآ . . . 

تیاهن و هک  تسا  يرهوگ  دـنوادخ  یگدـنب  ( » 4  « :) ُهَِّیبُوبُّرلا اَهُْهنُک  ٌهَرَهْوَج  ُهَّیِدُوبُْعلَا  دـیامرف « :  یم  مه  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما 
 « . تسا تادوجوم  رب  ییاورنامرف  نآ  نطاب 

یقرواپ

 . ص337 ج7 ،  خیراوتلا ،  خسان   1

 . ص211 یمق ،  یلعدّمحم  خیش  نیعشعشملا ،  راونا   2

 . ص298 ج2 ،  لئاسولا ،  كردتسم   3

 . باب 100 هعیرشلا ،  حابصم   4

43 هحفص

رد مه  دـنا  هدومیپ  هناـصلاخ  ار  هار  نیا  هدوـبر و  نارگید  زا  ار  تقبـس  يوـگ  تعاـطا  یگدـنب و  هار  رد  هک  لاـعتم  دـنوادخ  ءاـیلوا 
 . تسا اهنآ  یگتسراو  صالخا و  رمع  کی  راثآ  هک  دنا  هدوب  یتایانع  تامارک و  أشنم  نآ ،  زا  دعب  مه  شیوخ و  تکربرپ  یگدنز 

هب دیما  زا  راشرـس  هک  يدیماان  ياه  بلق  هچ  تسا و  هدوب  ینّابر  تیانع  تمارک و  نارازه  أشنم  یمطاف  سدـق  ناتـسآ  نامزرید  زا  و 
اب هک  سک  همه  زا  دیماان  اج و  همه  زا  هدیرب  ياهناسنا  هچ  یبوبر و  تمحر  زا  راشرس  هک  یهت  ياه  تسد  هچ  یهلا و  مرک  لضف و 
رب ییگدنز  دوخ  يارب  هتشگرب و  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  همیرک  نیا  مرک  ضیفرپ و  هاگرد  زا  تیدبا  هب  هتـسویپ  یحور  داش و  یلد 

 . دنداهن انب  قح ،  ءایلوا  يالو  هب  مکحتسم  ینامیا  ساسا 

 . » تسا میرک  ضاّیف و  يادخ  نایاپ  یب  مرک  ضیف و  عبنم  هب  هتسویپ  هتـسیاش و  هدنب  نآ  حور  تمظع  یگرزب و  هناشن  همه ،  اه  نیا 
هب راوگرزب  نآ  تامارک  زا  ییاه  هنومن 
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 « . دش دهاوخ  رکذ  يدوز 

ترضح نآ  تعافش  ماقم 

ار یناسک  تعافش  دنوادخ  هک  ارچ  دبلط  یم  ار  مزال  یگتسیاش  میظع ،  ماقم  نیا  هب  ندیسر  تعافش و  ّقح  نتشاد  هک  تسین  یّکش 
یسک تعافش  تمایق  زور  (» 1  « :) ُنمْحَّرلا َُهل  َنِذَا  ْنَم  ِّالا  ُهَعافَّشلا  ُعَْفنَتال  ذـِئَمْوَی  دنـشاب «  وا  فرط  زا  زاجم  نوذأم و  هک  دریذـپ  یم 

یهلا و برق  زا  یلاع  هبترم  هب  هک  دوش  یم  هداد  یناسک  هب  نذا  نیا  و  دشاب . »  هداد  شتعافـش  هزاجا  ادخ  هک  نآ  زج  دشخبن  هدـیاف 
ناگدنب نیا  اهنآ  زا  دعب  دنتسه و  ( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  ءایبنا و  اهنآ  سأر  رد  هک  دنشاب  هدیـسر  راگدرورپ  هناصلاخ  یگدنب 

ءاملع و زا  دـنراد «  تعافـش  قح  شیوخ  يونعم  هجرد  ماقم و  ّدـح  رد  مادـک  ره  هک  دـنیادخ  هاـگرد  بّرقم  ءاـیلوا  قح و  صلاـخ 
( « . مالسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  هتسیاش  نادنزرف  ءادهش و 

یقرواپ

 . هیآ 109 هط ،   1
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 : تسا مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  تسا ،  هدش  حیرصت  ینید  راثآ  تایاور و  رد  شندوب  هعیفش  هب  هک  یناسک  هلمج  زا 

همه هموصعم )  همطاـف  وا (  تعافـش  هب  ( » 1  « :) ْمِهِعَمْجَِاب َهَّنَْجلا  َِیتَعیـش  اِهتَعافَِـشب  ُلُخْدَت  دـیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
 « . دش دنهاوخ  تشهب  دراو  منایعیش 

يا ِهَّنَْجلا « : »  یف  یل  یعَفْـشا  ُهَمِطاـف  اـی  هک « :  دوش  یم  هتفگ  مالـسلا » ) هیلع  ) موصعم ماـما  روتـسد  هب «  ترـضح  نآ  تراـیز  رد  و 
زور هعیفش  نآ  میظع  رایسب  ماقم  نأش و  هدنهد  ناشن  دوخ  نیا  و  نک . »  تعافش  تشهب  هرابرد  ادخ  دزن  نم  يارب  هموصعم !  همطاف 

تسا هدمآ  صوصخم  ترایز  زا  يرگید  زارف  رد  هچنانچ  تسا  ازج 
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رضحم رد  وت  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مییامن  یم  تعافش  بلط  وت  زا  ام  هک  نیا  ینعی :  ( 2  « .) ِنْأَّشلا َنِم  ًانْأَش  ِهللا  َْدنِع  َِکل  َّنِاَف  هک « : 
شنیرهاط ءایصوا  ربمایپ و  ادخ و  اهنت  تسین و  رّوصت  لباق  ملاع  نیا  نانیشن  كاخ  رب  هک  يراد ،  ریذپان  فصو  تلزنم  نأش و  یهلا 

 . دنفقاو نآ  رب 

یقرواپ

ص376. ج2 ، راحبلا ، هنیفس   1

 . ص266 ج102 ،  راحب ،   2

45 هحفص

ترضح ترایز  تلیضف 

موصعم ناماما  هک  تسا ،  راوگرزب  نآ  لیاضف  اب  هطبار  رد  دنـس  نیرتهب  مالـسا  هدیزگرب  يوناب  نآ  ترایز  تلیـضف  هرابرد  تایاور 
یـشاداپ نینچ  هک  دندرک  نایب  نآ  يارب  یمیظع  شاداپ  دـندومرف و  ناشیا  ینارون  دـقرم  ترایز  هب  هیـصوت  قیوشت و  ار  دوخ  ناوریپ 

ار تیاور  دنچ  اجنیا  رد  ام  تسا ;  هقباس  یب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  زا  دعب  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  دالوا  ترایز  باب  رد 
 : مینک یم  رکذ 

دهاوخ تشهب  راوازس  دنک  ترایز  ار  هموصعم )  همطاف  هک (  یسک  ( » 1  « :) ُهَّنَْجلا ُهَلَف  اهَراز  ْنَم  دومرف « :  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما   1
 « . دوب

راوازـس دنک  ترایز  مق  رد  ار  ما  هّمع  ربق  هک  یـسک  ( » 2  « :) ُهَّنَْجلا ُهَلَف  ْمُِقب  ِیتَّمَع  َْربَـق  َراز  ْنَم  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماـما   2
 « . تسا تشهب 

رد دـنک (  ترایز  ار  هموصعم )  همطاـف  هک (  یـسک  ( » 3  « :) ُهَّنَْجلا ُهَلَف  اهِّقَِحب  ًافِراع  اـهَراز  ْنَم  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما   3
« . تسا تشهب  وا  شاداپ  دشاب )  هتشاد  وا  قح  هب  تفرعم  هک  یلاح 

َوُهَو ًامَرَح  ِ ِهللا  َّنِا دومرف « :  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما   4
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َهَمِطاف یّمَُست  يْدلُو  ْنِم  ٌهَأَْرِما  اهیف  ُنَفُْدتَسَو  ُْمق  َوُهَو  ًامَرَح  اَنلَو  ُهَفوُْکلا  َوُهَو  ًامَرَح  َنینِمْؤُْملا  ِریمَِالَو  ُهَنیدَْملا ،  َوُهَو  ًامَرَح  ِلوُسَّرِللَو  ُهَّکَم 
یمرح ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخلوسر يارب  تسا و  هّکم  نآ  تسا و  یمرح  ادـخ  يارب  ( » 1  « :) ُهَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو  اـهَراز  ْنَم  ، 

مق رهـش  نآ  تسا و  یمرح  ام  يارب  تسا و  هفوک  نآ  تسا و  یمرح  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما يارب  دشاب و  یم  هنیدم  نآ  تسا و 
رب تشهب  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  تسا ;  همطاف )  شمان (  هک  دش  دهاوخ  نفد  اجنآ  رد  نم  نادنزرف  زا  ینز  يدوزب  دشاب و  یم 

 « . دش دهاوخ  بجاو  وا 

یقرواپ

 . ص265 ج102 ،  راحب ،   1

 . نامه  2

 . ص266 نامه ،   3

46 هحفص

رایسب لیلد  تسا  هدش  رداص  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  تدالو  زا  لبق  هکنیا  هب  هجوت  اب  تیاور  نیا 
قّقحت هدوب و  یبیغ  رارـسا  ءزج  تیب  لها  مرح  رد  راوگرزب  نآ  نفد  مق و  هب  هموصعم  همطاف  ترـضح  ندمآ  هکنیا  رب  تسا  ینـشور 

 . دشاب یم  ( مالسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  بتکم  ّتیناّقح  رب  ینشور  لیلد  دوخ  نآ 

یقرواپ

 . ص267 نامه ،   1

47 هحفص

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  زا  یتایاور  مراهچ :  شخب 

هراشا

( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق 

(. 1  . . . « ) یتَْرتِعَو ِهللا  َباتِک  اوُّلِضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  امَأ  ِْنیَْلقِّثلا  ُمُْکِیف  ٌكِرات  ّینِا  » 

درک و یم  هراظن  یمالسا  تّما  يور  ارف  ار  قافن  هنتف و  نیگمهس  جاوما  هک  یلاح  رد  شیوخ  رمع  ياهزور  نیسپاو  رد  مالسا  ربمایپ 
موجه هاگ  هب  ار  تاجن  یتشک  دز و  رانک  ار  قافن  بیرف و  ياه  هدرپ  رگتیاده  یمایپ  غالبا  اب  دوب  یمالسا  هعماج  هدنیآ  نارگن 
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 . دومن هئارا  ناگمه  رب  ار  تاجن  لحاس  دومرف و  یفّرعم  اه  هنتف  جاوما 

نآرق و هب  کّـسمت  ورگ  رد  ار  شیوـخ  ناورهر  تیادـه  نآ  رد  هک  دوـبن ;  نیلقث  ثیدـح  ناـمه  زج  يزیچ  ترـضح  ماـیپ  نیرخآ 
 . تسناد تناید  ياقب  لماع  هناگی  تعیرش و  یساسا  روحم  اهنت  ار  ود  نآ  دادرارق و  ترتع 

هـشیدنا اه و  تعدب  دورو  هار  دوش و  نشور  میرک  نآرق  ینارون  فراعم  ماکحا و  هب  یبای  تسد  هار  هک  نیا  يارب  زج  دوبن  همه  نیا 
تـسا ینید  قیاقح  نیتسار  نافراع  زا  هتفرگرب  ینآرق  فراعم  نیا  هک  ارچ  ددرگ .  دودـسم  نید  نتم  رد  ناتـسرپ  ایند  یناطیـش  ياه 

هب ندیـسر  زا  ار  خـیرات  لوط  نازاس  نید  ناقفانم و  باریـس و  زاـس  ناـسنا  باـتک  نآ  شخبتاـیح  همـشچرس  زا  ار  ینید  هعماـج  هک 
 . دزاس یم  مورحم  دوخ  موش  فادها 

یقرواپ

 . ص141 ج23 ،  راحب ،   1
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ینامدرم ییاوآمه  یهارمه و  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  يوبن  راگزور  ناتـسرپ  بش  همه ،  نیا  اب 
فادـها هب  لـین  هار  رد  دـندرک و  يریگولج  ترتع  نآرق و  یهارمه  زا  دندادرـس و  هللا »  باـتک  انبـسح  موش «  يادـن  رواـب ،  تسس 

نارگدایرف هچ  دـنام و  اه  هنیـس  رد  هتفگان  هک  ییاـهبنارگ  ياـهرُد  هچ  دـش و  هتخوس  هک  يوبن  ینارون  نانخـس  هچ  ناـشیا  یناـطیش 
راد رب  مثیم  هدیرب  نابز  دندرپس .  ناج  تبرغ  يارحـص  رد  هدش و  هدنار  یحو  راید  زا  هتـسبورف و  بل  هنامز  روج  زا  هک  رون  ثیدـح 

تسا یمتس  تیاهن  یب  هاوگ  دوخ  هَذبر  دابآ  تبرغ  رد  رذوبا  هدیتفت  نت  يرجه و  دیشر  ياپ  تسد و  یب  رکیپ  هتفر و 
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 . دنتشاد اور  شنیتسار  ناوریپ  تیب و  لها  ّقح  رد  هک 

ینارون و نانخس  شود  رب  راد  هبوچ  هتسشنن و  ياپ  زا  هعیـش  هاگآ  نایوار  ّقح و  نایدانم  مه ،  ترتع  تبرغ  ِرابمغ  نارود  نیا  رد  اّما 
ار شیوخ  یقیقح  هاگیاج  مادک  ره  دمآ و  رـس  هب  ترتع  نآرق و  ییادج  نارود  هک  نآ  ات  دندومن .  یم  جـیورت  ار  تیب  لها  لیاضف 

تیب لها  مولع  ضایف  همشچرس  مالـسلا ) امهیلع   ) نیقداص رـصع  رد  دمآ و  مهارف  یتصرف  یهلا  یحو  نیتسار  نالماح  يارب  تفای و 
 . دندیدرگ باریس  ترتع  نآرق و  ِرثوک  لالز  بآ  زا  یهلا  فراعم  ناگنشت  تفرگ و  ندیشوج 

راثآ جـیورت  اـب  دنتـشامگ و  تّمه  تلاـسر  نادـناخ  راـبررد  نانخـس  رـشن  تبث و  رب  تماـما  بتکم  ناـگتفای  تیبرت  نارود ،  نآ  زا 
نورق و لوط  رد  و  دندیـشخب ،  میکحت  ار  ینید  ياهـشزرا  هاگیاپ  هعماج و  يداقتعا  ینابم  ( مالـسلا مهیلع   ) موصعم ناماما  دنمـشزرا 

 . دندومن يرادساپ  يولع  بتکم  يوبن و  تعیرش  زا  ظفح و  ار  ناملسم  تّما  ینید  تیوه  راصعا 

50 هحفص

( مالـسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترـضح  هط  لآ  هثِّدـحم  تماما  تیـالو و  ردـقنارگ  ياـه  هنیجنگ  نیما  نارادـساپ  نیا  هلمج  زا  هک 
 : میزادرپ یم  اهنآ  نایب  هب  هک  تسا  هدومرف  لقن  تیالو  هرابرد  ار  تیاور  نیدنچ  هک  تسا 

تلزنم ریدغ و  ثیدح 

اْنتَثَّدَـح َْنُلق  مالـسلا ) هیلع  ) رَفْعَج ِْنب  یَـسُوم  ُتاَنب  مُوْثلُک  ُُّماَو  ُبَْنیَزَو  ُهَمِطاف  یْنتَثَّدَـح  اضِّرلا ،  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع   . . . 1
ُهَمِطاف یْنتَثَّدَح  ِْنیَـسُْحلا ،  ِْنب  ِِّیلَع  ُْتِنب  ُهَمِطاف  یْنتَثَّدَح  ٍِّیلَع ،  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْتِنب  ُهَمِطاف  یْنتَثَّدَح  ِقِداّصلا ،  دَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ُْتِنب  ُهَمِطاف 

هیلع هللا  یلص  ) ِِّیبَّنلا ِْتِنب  َهَمِطاف  ِْتِنب  مُوْثلُک  ُِّما  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  اتَْنبِا  ُهَنیکَسَو 
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( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ِلوُسَر  َلْوَق  ُْمتیسَنَا  َْتلاق « :  ملـسو . . . ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا ِلوُسَر  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  ملـسو ) هلآو 
( » 1  « :) یـسُوم ْنِم  َنوُراه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَا  ملـسو « : ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) َُهلْوَقَو ُهالْوَم . »  ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ٍّمُخ « :  ِریدَـغ  َمْوَی 
هیلع ) رفعج نب  یـسوم  نارتخد  موثلک (  ّما  بنیز و  و  مالـسلا ) ) اهیلع  ) هموصعم همطاف (  زا  دنک  یم  لقن  اضر  ترـضح  رتخد  همطاف 

 ) همطاف زا  ناشیا  و  مالـسلا ) ) هیلع  ) رقاب ماما  رتخد  همطاف (  زا  وا  و  مالـسلا ) ) هیلع  ) قداص ماما  رتخد  همطاـف (  زا  اـهنآ  و  مالـسلا ) )
همطاف رتخد  موثلک (  ّما  زا  اهنآ  و  مالـسلا ) ) هیلع  ) نیـسح ماما  نارتخد  هنیکـس (  همطاـف و  زا  وا  و  مالـسلا ) ) هیلع  ) داّجـس ماـما  رتخد 
دیدرک شومارف  ایآ  دومرف « :  مدرم )  هب  ترضح (  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) اهیلع  ) ءارهز همطاف  زا  وا  و  مالـسلا ) ) اهیلع  ) ءارهز

میوا ربهر )  و  یلوم (  نم  سکره  دومرف :  امـش )  هب  هک (  ریدـغ ؟ »  زور  رد  ار «  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  شیامرف 
تبـسن یلع )  ای  دومرف ( :  هک  ار ؟  ترـضح  شیامرف  نیا  دیدرک  شومارف  ایآ  و  تسوا .  ربهر )  و  یلوم (  نم )  زا  دـعب  یلع (  سپ 

 ( . نم نیشناج  ّیصو و  ییوت  ینعی :  تسا ( . »  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هب  نوراه  تبسن  دننامه  نم  هب  وت 

یقرواپ

 . ص196 ج1 ،  ریدغلا ،   1
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( مالسلا مهیلع   ) دّمحم لآ  یتسود  ثیدح 

و مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رتخد  همطاف  زا  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح   2
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( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  و  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  رتخد  همطاف  زا  وا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) اهیلع  ) ءارهز همطاف  زا  وا  و  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رتخد  بنیز  زا  وا  و 
هدرم دیهـش  دریمب ،  دّمحم  لآ  ّتبحم  اب  سکره  هک  دینادب  ( » 1  « :) ًادیهَش َتام  دَّمَُحم  ِلا  ِّبُح  یَلَع  َتام  ْنَم  الَا  دومرف « :  ملـسو )

 « . تسا

ترضح نآ  نایعیش  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تلزنم  ماقم و 

هللا یلص  ) ادخ ربمایپ  هک  مالسلا ) اهیلع  ) ءارهز همطاف  زا  دنک  یم  لقن  لّوا )  تیاور  دنس  نامه  هب  مالـسلا ( ) اهیلع  ) هموصعم همطاف   3
دوـب يرد  ياراد  هک  یلاـخ ،  ناـیم  ّرُد  زا  مدـید  يرـصق  اـجنآ  مدـش ،  تشهب  لـخاد  جارعم ،  بش  رد  دوـمرف « :  ملـسو ) هلآو  هیلع 

 ، ُهللا ِّالا  َهِلا  ال  تسا « :  هدش  هتشون  نآ  رب  مدید  مدرک ،  دنلب  ار  مرـس  نم  دوب ;  هتخیوآ  يا  هدرپ  رد  نآ  رب  توقای و  ّرُد و  هب  هتـسارآ 
مدرم ربهر )  و  ّیلو (  ّیلع  تسا ;  ادـخ  هداتـسرف  دّـمحم  تسین ;  اتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  ِمْوَْقلا « : »  ُِّیلَو  ٌِّیلَع  ِهللا ،  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم 

 « . تسا

یقرواپ

 . ص217 هنیمثلا ،  هؤلؤللا  زا  لقن  هب  ص9 ،  يزار ،  دّمحم  هجحلا ،  راثآ   1
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رـصق نآ  لخاد  مالـسلا ; » ؟ ) هیلع  ) یلع هعیـش  دننام  تسیک  َهب ،  َهب ،  ٍِّیلَع « : » ؟  ِهَعیـش  ُْلثِم  ْنَم  ٍَّخب ،  ٍَّخب ،  دوب « :  هتـشون  هدرپ  رب  و 
هک هرقن  زا  تشاد  يرد  هک  مدید  یلاخ  نایم  خرس  قیقع  زا  يرصق  اجنآ  رد  مدش ، 
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ُلوُسَر ٌدَّمَُحم  هدش « :  هتشون  رد  نآ  رب  مدید  مدرک ،  هاگن  الاب  هب  دوب ،  هتخیوآ  يا  هدرپ  زین  رد  نآ  رب  دوب و  نّیزم  زبس  دجربز »  هب « 
 : » دوب هدش  هتشون  هدرپ  رب  و  تسا . »  یفطـصم  دّمحم »  نیـشناج «  یلع  تسادخ ،  لوسر  دّمحم  یفَطْـصُْملا « : »  ُّیِـصَو  ٌِّیلَع  ِهللا ، 

دجربز زا  يرصق  مدش ،  رصق  نآ  لخاد  یگداز ; » )  لالح  هب (  ار  یلع  نایعیش  هدب  تراشب  ِِدلْوَْملا « . » . . .  ِبیِطب  ٍِّیلَع  َهَعیـش  ْرَِّشب 
هدرپ رد  نآ  رب  دوب و  ؤلؤل  هب  هتـسارآ  هک  خرـس  توقای  زا  تشاد  يرد  رـصق  نیا  مدوب ;  هدیدن  نآ  زا  رتهب  هک  مدید  یلاخ  نایم  زبس 

 « . دنراگتـسر یلع  نایعیـش  اهنت  َنوُِزئاْفلا « . »  ُمُه  ٍِّیلَع  ُهَعیـش  هدش « :  هتـشون  هدرپ  رب  مدید  مدرک ،  دـنلب  ار  مرـس  دوب ;  هتخیوآ  يا 
زور رد  مدرم  همه  تسا و  بلاـط  یبا  نب  یلع  وت  نیـشناج  وـمع و  رـسپ  يارب  تفگ :  تسیک ؟  يارب  رـصق  نیا  لـیئربج  يا  متفگ : 

( . 1  . . . «) ّیلع نایعیش  رگم  دنوش  یم  روشحم  هنهرباپ  نایرع و  تمایق 

راربا راید  مق 

دومرف هک  مدینش  مردپ  زا  اریز  دیربب  مق  هب  ارم  دومرف :  شناهارمه  هب  دش  ضیرم  هواس  رد  یتقو  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح   4
(2  « .) دشاب یم  ام  نایعیش  زکرم  مق  : » 

یقرواپ

 . ص76 ج68 ،  راحب ،   1

 . يزیربت هدازاقس  نخس ،  يایرد  زا :  لقن  هب  ص12 ;  دّمحم ،  لآ  هعیدو   2
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( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک  تامارک  مجنپ :  شخب 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک  تامارک 

ْمُُکتَداـع تسا « :  هدـمآ  ناـشیا  هب  باـطخ  هعماـج  تراـیز  رد  هک  تسا  ینادـناخ  زا  مالـسلا ) اـهیلع  ) هموـصعم همطاـف  هک  اـجنآ  زا 
یناگرزب زا  تسا :  هدوب  ماع  صاخ و  لاح  لـماش  ناوارف و  شـسّدقم  ناتـسآ  تاـیانع  تاـمارک و  ( 1  «) ُمَرَْکلا ُمُُکتَّیِجَـسَو  ُناسْحِْالا 

هب ترایز و  قشع  هب  یمالـسا  روشک  نیرت  هداتفا  رود  زا  هک  یقـشاع  ناملـسم  نآ  ات  هتفرگ  يدرجورب  هللا  هیآ  اردـص و  ّالم  نوچمه 
نیا فسأت  لامک  اب  یلو  تسا ;  هداد  رارق  دوخ  هنامیرک  تیانع  فطل و  دروم  ار  یگمه  هتفای ،  هار  وا  سدـق  میرح  هب  تیانع  دـیما 
دیما هب  میروآ ;  یم  اجنیا  رد  ار  ترـضح  نآ  تامارک  زا  هدیزگرب  ییاه  هنومن  مه  ام  تسا ،  هدـشن  طبـض  تبث و  نونک  ات  تامارک 

 . دوش يروآدرگ  لقتسم  يرثا  رد  ترضح  نآ  تامارک  عومجم  هک  نآ 

( هللا همحر   ) یکارا یمظعلا  هللا  هیآ  زا  لقن  هب  یتامارک 

مریگب وضو  متسناوت  یمن  هک  يروط  هب  تشاد  یمرب  كرت  نآ  تسوپ  درک و  یم  مرو  متـسد  دندومرف « :  ناشدوخ  هرابرد  ناشیا  * 
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نم هب  مدـش و  لسوتم  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هب  هکنیا  ات  دوب  رثا  یب  مه  تاـجلاعم  منک و  ممیت  زاـمن  يارب  مدوب  راـچان  و 
 « . دش بوخ  متسد  مدرک ;  ار  راک  نیمه  منک ،  تسدب  شکتسد  هک  دش  ماهلا 

یقرواپ

 . ص132 ج102 ،  راحب ،   1

55 هحفص

زا آ درک  یم  لقن  دندوب )  مق  ياه  يربنم  زا  ود  ره  هک  ماشتحا  رفعج  دیـس  موحرم  دنزرف  ماشتحا (  نسح  اقآ  دـندومرف « :  ناشیا  * 
دراو متـساوخ  مدش  فرـشم  مرحب  مدید  باوخ  رد  یبش  نم  هک  دوب )  یـصالخا  اب  درم  هک  يزیربت (  ینامزلا  بحاص  میهاربا  خـیش 

قرق مرح  دنتفگ  موش 
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یمن هار  ار  یسک  دنا و  هدرک  تولخ  حیرض  رس  رد  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  و  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  هکنیا  يارب  تسا 
يالاب رد  دنا و  هتـسشن  ود  نیا  هلب  هک  مدید  متفر  دـنداد ،  هزاجا  نم  هب  متـسه ،  مرحم  نم  تسا و  هدّیـس  مردام  متفگ :  نم  دـنهد . 

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترـضح  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هک  دوب  نیا  اه  تبحـص  هلمج  زا  دننک  یم  تبحـص  مه  اب  حیرض 
 . دناوخ یم  ترضح  يارب  ار  حدم  نآ  ًارهاظ  تسا و  هتفگ  یحدم  نم  يارب  ماشتحا  رفعج  دیس  جاح  درک :  ضرع 

 ; دـنک یم  لقن  تشاد  روضح  نآ  رد  مه  ماشتحا  رفعج  دیـس  جاـح  هک  ربنم  لـها  يا  هرود  هسلج  رد  ار  باوخ  نیا  میهاربا  خیـش  آ 
نیا ات  رفعج )  نب  یسوم  تخد  تشاد (  رعش  نآ  رخآ  رد  هلب  تفگ :  تسه ؟  تدای  يزیچ  اهرعـش  نآ  زا  دیوگ :  یم  ماشتحا  جاح 

(1  « .) تسا هملک  نیا  نم  راعشا  يوت  هلب  تفگ :  ندرک و  هیرگب  درک  عورش  ماشتحا  جاح  تفگ ،  ار 

درک یم  هیرگ  رایسب  دوب و  ءاّکب  درک و  یم  هیرگ  مه  شدوخ  ندناوخ  هضور  عقوم  دوب و  یلاح  اب  يربنم  ماشتحا  رفعج  دیس  جاح  » 
« .

یقرواپ

 . دمآ دهاوخ  راعشا ،  شخب  رد  ناشیا  هدورس   1
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 « ، ارعش ریاس  دننام  دیشاب  هتشاد  یـصّلخت  کی  ناترعـش  رخآ  رد  امـش  میتفگ  ناشیا  هب  دیوگ « :  یم  ناشیا  دنزرف  ماشتحا  نسح  اقآ 
 : تفگ ار  رعش  نیا  رارصا  اب  ات  درکن  لوبق 

تردارب زیزع  ناجب  همطاف  يا 

يرضخا رصق  امن  فطل  ماشتحا  رب 

 « دندرک فطل  ار  رضخا  رصق  تفگ « :  ناشیا 
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گنـس دندرک و  يراک  جـگ  ار  اجنآ  دـنتخادنا ،  یم  هداجـس  هللا ) همحر  ) یـشعرم ياقآ  هک  اجنامه  تفگ « :  روطچ » ؟  متفگ « :  . 
اطع ناشیا  هب  هک  يرـضخا  رـصق  دوب  نیا  تسا  رـسالاب  دجـسم  زا  تمـسق  نامه  رد  ماشتحا  جاح  ربق  و  دندادرارق ،  گنر  زبس  رمرم 

 « . دش

يازریم لضاف  نادرگاش  گرزب و  ءاملع  زا  هک  دـیراورم )  ياقآ  يردام  ّدـج  هللا ( ) همحر  ) ینارهت یلع  نسح  خیـش  جاـح  ياـقآ  * 
نیسح جاح  مانب  تشاد  يردارب  ناشیا  دنتشاد ،  لاغتـشا  مولع  لیـصحت  هب  فجن  رد  لاس  دودح 50  دـندش و  یم  بوسحم  يزاریش 
هیرهش وا  هب  ناموت  یهام 50  ناشیا  دندوب  لیـصحت  لوغـشم  خیـش  جاح  هک  یتّدم  مامت  رد  هدوب  رازاب  راجت  زا  هک  شورف  لاش  یلع 

 . دنیامن یم  نفد  اجنآ  رد  دننک و  یم  لمح  مق  هب  ار  وا  هزانج  دنک و  یم  توف  رجات  ردارب  هکنیا  ات  داد  یم 

هدش و فرشم  مرح  هب  دوش ،  یم  علطم  ردارب  توف  زا  یفارگلت  دندوب )  نکاس  دهشم  رد  رمع  رخاوا  رد  هک  یلع (  نسح  خیش  جاح 
امـش زا  اجنیا و  میایب  هک  نیمه  زج  میامن  ناربج  متـسناوتن  مه  راـبکی  ار  مردارب  تمدـخ  نم  دـننک « :  یم  ضرع  اـضر  ترـضح  هب 

 « . مردارب زا  دنکب  يراک ،  کمک  ات  دییامرفب :  ار  ناشیا  شرافس  ( مالسلا اهیلع  ) هموصعم ترضح  ناترهاوخ  هب  هک  منک  شهاوخ 

هدش و فرـشم  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  هک  دنیب  یم  باوخ  تشادـن  عالطا  هیـضق  زا  هک  راجت  زا  یکی  بش  نامه 
یکی دندروآ :  فیرشت  مق  هب  مه  هنع ) هللا  یضر   ) اضر ترضح  هک  دنیوگ :  یم  اجنآ 
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( . مالسلا اهیلع  ) هموصعم ترضح  هب  یلعنسح  خیش  جاح  ردارب  شرافس  تهج  یکی  و  ناشرهاوخ ،  ترایز  تهج 

باوخ امش  هک  بش  نامه  : » دنیامرف یم  ناشیا  دراذگ و  یم  نایم  رد  یلعنسح  خیش  جاح  اب  ار  نآ  دمهف و  یمن  ار  باوخ  يانعم  وا 
 « . تسا تسرد  امش  باوخ  نیا  مدش و  لسوتم  اضر  ترضح  هب  مردارب )  اب  هطبار  رد  نم (  يدید 

57 هحفص

میرح رد  مق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  باوـخ  نیا  زا  دوـمرف :  باوـخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  يراـسناوخ  یقتدـمحم  دیـس  اـقآ  موـحرم  » 
خیش جاح  ردارب  شرافس  دنوش و  امرف  فیرشت  مق  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترضح  دیاب  تسا ;  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم ترـضح 

رد نیا  نوچ  دـنک  یمن  هلخادـم  راـک  رد  ًامیقتـسم  ( مالـسلا هیلع  ) اـضر ماـما  ترـضح  دوخ  ّـالا  دـنیامرفب و  ترـضح  هب  ار  یلعنـسح 
(1  « .) دوش یمن  طیحم  نیا  رد  هلخادم  تسا و  هموصعم  ترضح  هدودحم 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  توربج  لالج و 

هب نم  ندمآ  ّتلع  دومرف « :  یم  بّالط  هب  یفجن  یشعرم  هللا  هیآ  ترـضح  هک  نیا  هب  دندومرف  لقن  ( 2) ینایسوم هللادبع  خیش  ياقآ 
( مالسلا هیلع  ) ریما ترضح  مرح  رد  بش  لهچ  دوب )  فورعم  داّبع  داّهز و  زا  هک  یفجن (  یشعرم  دومحم  دیسآ  ردپ  هک  دوب  نیا  مق 
هچ دومحم  دیـس  دیامرف :  یم  ناشیا  هب  هک  دوب  هدید  ار  ترـضح  هفـشاکم )  لاح  رد (  یبش  دنیبب ،  ار  ترـضح  نآ  هک  دومن  هتوتیب 

منک ترایز  ار  نآ  ات  تساجک ؟  ( مالسلا اهیلع  ) ءارهز همطاف  ربق  منادب  مهاوخ  یم  دنک :  یم  ضرع  یهاوخ ؟  یم 

یقرواپ

 . تسا دوجوم  هناتسآ  یگنهرف  دحاو  رد  یکارا  هللا  هیآ  لقن  هب  تامارک  نیا  يریوصت  یتوص ،  طبض   1

زا ناشیا   2
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 . دندوب هرس ) سدق  ) یشعرم هللا  هیآ  نادرگاش 
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 . منک مولعم  ار  وا  ربق  ترضح ، »  نآ  تیصو  فالخ  رب  مناوت «  یمن  هک  نم  دوب :  هدومرف  ترضح 

همطاف هب  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  توربج  لالج و  ادـخ  دومرف :  ترـضح  منکچ ؟  ترایز  ماـگنه  نم  سپ  درک :  ضرع 
ترایز هب  دنک  كرد  ار  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  ترایز  باوث  دهاوخب  سک  ره  تسا ،  هدومرف  تیانع  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم

 . دورب مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف 

 ، ورب ترضح  نآ  ترایز  هب  وت  اّما  متـسین  ناشیا  ترایز  هب  رداق  نم  هک  درک  یم  شرافـس  ارم  مردپ  دندومرف :  یم  یـشعرم  هللا  هیآ 
رارـصا هب  مدـمآ و  ( مالـسلا مهیلع  ) هّمئألا نماـث  و  مالـسلا ) اـهیلع  ) هموصعم همطاـف  تراـیز  يارب  شرافـس ،  نیمه  رطاـخ  هب  نم  اذـل 

 . مدش راگدنام  مق  رد  يرئاح  هللا  هیآ  ترضح  مق ،  هیملع  هزوح  سسؤم 

 « . مترضح رئاز  لّوا  نم  زور  ره  هک  تسا  لاس  تصش  دندومرف « :  یم  نامز  نآ  رد  یشعرم  هللا  هیآ 

شدقرم راّوز  هب  ترضح  تیانع 

مدش یباوخ  یب  راچد  نم  هک  دوب  ییناتسمز  بش  هک  یفجن « :  یشعرم  هللا  هیآ  ترضح  زا  دندرک  لقن  ینایسوم  هللادبع  خیـش  ياقآ 
 ، منامن باوخ  درب  مباوخ  رگا  هک  متشاذگ  مرـس  ریز  ار  دوخ  تسد  مدیباوخ و  مدمآ  تسا ،  عقوم  یب  مدید  مورب ،  مرح  متـساوخ  ; 

دّیـس دومرف :  نم  هب  منک »  یمن  فیـصوت  ار  نآ  یلو  مدید  یبوخ  هب  ار  وا  هفایق  هک  دـش «  قاطا  دراو  یمناخ  مدـید  باوخ  ملاع  رد 
ار اهنآ  دنوش ،  یم  كاله  امرس  زا  مرح  رد  تشپ  نم  راّوز  زا  يا  هّدع  ورب ;  مرح  هب  وش و  دنلب  باهش ! 
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هدب تاجن 

59 هحفص

ناتسکاپ لها  راّوز  يا  هّدع  هناتسآ )  نادیم  فرط  مرح (  یلامـش  رد  تشپ  مدید  مداتفا ،  هار  مرح  فرط  هب  نم  دنیامرف :  یم  ناشیا 
جاح مدز ،  ار  رد  دنزرل ،  یم  دوخ  هب  دنراد  مرح  رد  تشپ  اوه  يدرس  رثا  رد  ناشدوخ )  صوصخم  ياهسابل  نآ  اب  ناتـسودنه (  ای 

دندش و مرح  دراو  نم  رـس  تشپ  مه  اهنآ  لباقم و  زا  نم  درک ،  زاب  ار  رد  نم  رارـصا  اب  دوب )  ترـضح  ماّدـخ  ءزج  هک  بیبح (  اقآ 
 « . متخاس وضو  دّجهت  بش و  زامن  يارب  متساوخ و  بآ  مه  نم  دنتخادرپ ;  بدا  ضرع  ترایز و  هب  ترضح  نآ  حیرض  رانک  رد 

ردارب رئاز  هب  ترضح  تیانع 

 ، راّوز دایز  ّتیعمج  تهج  هب  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  میدوب  سّدقم  دهشم  مزاع  ام  هک  دنک « :  یم  لقن  ینایسوم  هللادبع  خیـش  ياقآ 
ینامدوخ یلیخ  مدش و  فّرـشم  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  تهج  نیا  زا  عالّطا  اب  نم  دش .  یم  ادـیپ  یتخـس  هب  لزنم 

بایمک رایـسب  لزنم  میدید  میدش ،  دهـشم  مزاع  ام  دیئامرفب .  یتیانع  ناتدوخ  مییامـش ،  ردارب  ترایز  مزاع  ام  ناج  یب  یب  متفگ : 
یم لزنم  تفگ :  نم  هب  دـمآ و  نم  فرط  هب  هچوک  لخاد  زا  یناوج  مدـید  ناـهگان  میدـش ،  هداـیپ  یـسکات  زا  مرح  کـیدزن  تسا 

رد یتقو  ام  داد ،  ام  هب  ار  یبوخ  گرزب و  قاطا  درب ،  شا  هناخ  لخاد  ارم  متفر  وا  اـب  اـیب ،  نم  لاـبند  تفگ  هلب ،  متفگ :  دـیهاوخ ؟ 
دعب درک ،  توعد  راهن  يارب  ار  ام  ناشیا  مناخ  میدوب ،  لیاسو  ییاجباج  لوغشم  اچنآ 
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 . میدروخ اهنآ  اب  ار  راهن  زامن ،  ترایز و  مرح و  هب  فّرشت  زا 

60 هحفص

دیلک نیا  میور ،  یم  نارهت  هب  ام  تفگ  زور .  هد  متفگ  دیتسه ؟  اجنیا  رد  زور  دنچ  امـش  درک :  لاؤس  ام  زا  مناخ  دـعب ،  زور  حـبص 
 ( . یناوضر ای  يوضر (  ياقآ  ام  هیاسمه  هب  دیهدب  ار  دیلک  دیورب ،  دیتساوخ  هک  تقو  ره  هناخ ، 

 . میا هدرک  ار  نآ  تبحص  ام  تفگ  دوش ؟  یم  هچ  لزنم  هیارک  متفگ 

 . میهدب وا  هب  ار  دیلک  دش  انب  هک  ییاقآ  اب  تسا  هیارک  هرابرد  تبحص  ناشیا  دوصقم  میدرک  لایخ  ام 

 ، دیورب مق  هب  دیتساوخ  هک  تقو  ره  امـش  متـسه ،  یناوضر )  ای  يوضر (  نم  تفگ :  هناخ و  رد  دمآ  یـسک  تشذـگ  يزور  دـنچ 
 . دیورب دیدنبب و  ار  لزنم  رد  دیراذگب و  قاطا  لخاد  هنیآ  تشپ  ار  دیلک 

 . دندرکن یتبحص  نم  اب  هیارک  هرابرد  تفگ  دوش ؟  یم  هچ  هیارک  میتفگ : 

ناکما طیلب  هّیهت  نآلا  میدرک و  یم  هیهت  شیپ  زور  دـنچ  دـیاب  ار  نیـشام  طـیلب  میدـید  میدرگرب ،  میتساوخ  دـش ،  ماـمت  اـم  زور  هد 
 » ریسم رد  درک و  یم  كراپ  ار  شدوخ  نیشام  ام ،  لزنم  کیدزن  رد  هک  ینیشام (  بحاص  زا  نم  هک  میدوب  تحاران  یلیخ  درادن ، 

یلو منک  یمن  تکرح  ادرف  نم  تفگ :  وا  دربب .  نارهت  ات  شدوخ  اب  مه  ار  ام  متـساوخ  درک )  یم  اج  هب  اـج  رفاـسم  دهـشم »  نارهت 
 : تفگ رتفد  لوئسم  هب  درب و  نیشام  ژاراگ  ات  ار  ام  ادرف  متسرف ;  یم  مق  هب  ار  امش  ادرف 
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ار نامزاین  دروم  یلدنـص  دادعت  ام  هب  نیـشام  ياج  نیرتهب  رد  درک و  تقفاوم  مه  وا  دنورب ،  مق  هب  دنهاوخ  یم  دنتـسه و  ام  زا  اهنیا 
(1  « .) درک مهارف  دهشم »  رد  لزنم  دننام «  مه  ار  نام  تشگرب  هلیسو  یب »  یب  هناروابان «  داد و 

61 هحفص

یناوجخن ناوج  هبلط  يافش 

نیشن ناملسم  ياهیروهمج  ندش  دازآ  قباس و  يوروش  یشاپورف  زا  دعب  دیامرف « :  یم  هّلظ »  ماد  يزاریش «  مراکم  هللا  هیآ  ترـضح 
مق هیملع  هزوـح  هب  ار  دوـخ  ناـناوج  زا  يا  هّدـع  هک  دـندرک ،  اـضاقت  ناوـجخن  هعیـش  مدرم  ناوـجخن )  يروـهمج  هلمج  نآ  زا  و  ) 

 ) نیب زا  دمآ .  لمع  هب  رما  نیا  زا  یبیجع  لابقتـسا  دـش و  مهارف  راک  تامّدـقم  دـنوش .  تیبرت  هقطنم  نآ  رد  غیلبت  يارب  ات  دنتـسرفب 
 . دندش باختنا  مق  هیملع  هزوح  هب  مازعا  يارب  دندوب  اهنآ  نیرتعماج  دنتـشاد و  ییالاب  لّدعم  هک  يرفن  هاجنپ  بلطواد )  رفن  دـصیس 

رارصا اب  دوب  هدشن  باختنا  تشاد  دوجو  شنامشچ  زا  یکی  رد  هک  یلاکشا  ببـس  هب  الاب ،  لّدعم  نتـشاد  اب  هک  یناوج  نایم  نیا  رد 
 ، یملع ناوراک  نیا  زا  هقردـب  مسارم  زا  يرادربملیف  ماگنه  یلو  دـش ،  ناـشیا  لوبق  زا  راـچان  هطوبرم  لوئـسم  ناـشیا ،  ردـپ  ناوارف 
 . تشاذـگ شیاـمن  هب  ار  نآ  زا  يا  هتـسجرب  ریوصت  هدرک و  زکرمتم  ناوج  نیا  بوـیعم  مشچ  يور  ار  نیبرود  يرادربـملیف  لوئـسم 

نیا دـندش  نکاس  هطوبرم  هسردـم  رد  دیـسر و  مق  هب  ناوراک  یتقو  دـش .  هتـسکش  لد  تحاران و  رایـسب  هرظنم  نیا  ندـید  اب  ناوج 
هب لّسوتم  مامت  صالخا  اب  هدش و  فّرشم  مرح  هب  ناوج 
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شمـشچ دـنیب  یم  يرادـیب  زا  دـعب  هدرک و  هدـهاشم  ار  یملاوع  باوخ  رد  درب .  یم  شباوخ  لاح  ناـمه  رد  و  دوش ،  یم  ترـضح 
 . تسا بیع  یب  ملاس و 

یقرواپ

 . تسا هدش  يریوصت  یتوص ،  طبض  مرح  يرصب  یعمس ،  دحاو  طسوت  ینایسوم  هللادبع  خیش  ياقآ  زا  هدش  لقن  تامارک   1

62 هحفص

ترـضح مرح  هب  یعمج  هتـسد  اسآ ،  هزجعم  رما  تمارک و  نیا  هدهاشم  اب  وا  ناتـسود  ددرگ ،  یمرب  هسردم  هب  نتفای  افـش  زا  دعب  وا 
 . دنوش یم  لّسوت  اعد و  لوغشم  اهتعاس  هدش و  فّرشم  ( مالسلا اهیلع  ) هموصعم

اجنآ هب  شمشچ  یتمالس  نتفای و  افش  زا  دعب  ناوج  نیا  هک  دنوش  یم  نیا  ناهاوخ  هناّرصم  اهنآ  دسر  یم  ناوجخن  هب  ربخ  نیا  یتقو 
(1  « .) ددرگ نیملسم  هدیقع  ماکحتسا  نارگید و  تیاده  يرادیب و  ثعاب  هک  ددرگرب 

یهلا ضیف  عبنم 

زا تالکـشم  یـضعب  رطاخ  هب  يزاریـش  ياردـصالم  موحرم  هک « :  مدینـش  دوخ  دـیتاسا  ضعب  زا  دـیامرف  یم  یمق  ثّدـحم  موحرم 
ترایز هب  دش  یم  لکشم  وا  رب  یملع  بلاطم  هاگره  هنازرف  میکح  نآ  دومن ;  تماقا  کهک  هیرق  رد  دومرف و  ترجاهم  مق  هب  زاریش 

یهلا ضیف  عبنم  نآ  زا  دـش و  یم  ّلح  ناشیا  يارب  یملع  تالکـشم  راوگرزب  نآ  هب  لسوت  اب  دـمآ و  یم  هموصعم  همطاـف  ترـضح 
(2  « .) تفرگ یم  رارق  تیانع  دروم 

یقرواپ

 . تسا دوجوم  هناتسآ  یگنهرف  دحاو  رد  هّلظ »  ماد  مراکم «  هللا  هیآ  ترضح  لقن  هب  تمارک  نیا  يریوصت  یتوص ،  طبض   1

 . فرصت اب  ص379 ،  هیوضرلا ،  دئاوف   2

63 هحفص

ینارصن درم  يافش 

نآ هجلاعم  زا  هک  دوب  ءاقستسا  ضرم  هب  التبم  بوقعی »  مان «  هب  ینارصن  يدرم  دادغب  رد  هک « :  دندومرف  لقن  يرون  ثّدحم  موحرم 
هتـساوخ ار  مگرم  ادخ  زا  رّرکم  دیوگ :  یم  وا  تشادن .  نتفر  هار  ناوت  هک  دوب  هدش  فیعـض  شندب  يروط  هب  دندوب و  هدش  دـیماان 

رگا تفگ :  نم  هب  و  هداتـسیا ،  متخت  رانک  هک  مدید  ار  ینارون  ردقلا  لیلج  دّیـس  باوخ  ملاع  رد  ق  لاس 1280ه .  رد  هکنآ  ات  مدوب 
 : تفگ دوب  یحیـسم  هک  مردام  متفگ .  مردام  هب  ار  مباوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ییایب .  نیمظاک  ترایز  هب  دـیاب  یهاوخ  یم  افش 
هک زیخرب  تفگ :  نم  هب  هک  شوپور  رداچ و  اب  مدید  باوخ  رد  ار  ینز  هبترم  نیا  درب .  مباوخ  هبترم  ود  تسا .  یناطیش  باوخ  نیا 
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ار وا  هک  درکن  طرش  امش  اب  مردپ  ایآ  دش  حبص 
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هموصعم نم  دومرف :  یتسیک ؟  امش  متفگ  رفعج . »  نب  یـسوم  تفگ « :  تسیک ؟  امـش  ردپ  متفگ  دشخب ؟  افـش  ارت  ینک و  ترایز 
 . مورب يدادغب »  یضار  دّیس  تمدخب «  هک  دمآ  منهذ  هب  مورب ;  اجک  هب  هک  مدوب  ّریحتم  مدش و  رادیب  باوخ  زا  متسه .  اضر  رهاوخ 
هب دینـش  ار  میادـص  دّیـس  هک  نیمه  نک .  زاب  ار  رد  متفگ  یتسیک ؟  دـمآ  ادـص  مدز ،  رد  مدیـسر ،  وا  هناخ  رد  هب  ات  متفر  دادـغب  هب 
هک دیتسناد  اجک  زا  متفگ :  مدش  دراو  وا  رب  یتقو  دوش .  ناملـسم  هدـمآ  تسا  ینارـصن  رفن  کی  هک  نک  زاب  ار  رد  تفگ :  شرتخد 
 ; درب ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  دزن  نیمظاـک  هب  ارم  وا  داد .  ربـخ  هّیـضق  زا  ارم  باوخ  رد  مّدـج  دوـمرف :  مراد ؟  يدـصق  نینچ  نم 

دنداد فاوط  حیرـض  رود  ارم  دـندرب و  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ترـضح  رهطم  مرح  هب  ارم  داد  روتـسد  متفگ ،  شیارب  ار  دوخ  ناتـساد 
 ، مدیماشآ بآ  مدرک ;  یگنشت  ساسحا  مدمآ  نوریب  مرح  زا  دشن ;  یتیانع 

64 هحفص

يدرز تفر و  نیب  زا  مندب  مرو  مدـش .  تحار  نآ  ینیگنـس  زا  دوب و  متـشپ  رب  یهوک  ایوگ  مداتفا ،  نیمز  يور  دـش و  بلقنم  ملاح 
 . . . « مدش ناملسم  ناشیا  تسد  هب  متفر و  راوگرزب  خیش  تمدخ  مدیدن .  ضرم  نآ  زا  يرثا  رگید  دش و  لّدبم  یخرـس  هب  متروص 

(1 .)

جولفم يافش 

زجاع و اپ  زا  هک «  ار  یـصخش  مدـید  رّرکم  مدوخ  نم   : » هک درک  لقن  یکارا  یملع  دومحم  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح 
دوب ناوتان 
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شلاـح زا  درک »  یم  تکرح  تسد  ود  هب  هیکت  اـب  دیـشک و  یم  نیمز  يور  ار  ندـب  نییاـپ  تمـسقو  دـش  یمن  عـمج  شیاـهاپ  هـک 
زا دهشم  متفر  متسین ;  نتفر  هار  هب  رداق  تسا و  هدیکشخ  میاپ  ياهگر  تفگ :  دوب ،  يوروش  زاقفق  ياهرهش  زا  یکی  لها  مدیـسرپ 

 . مریگب افش  هللا  ءاشنا  مق )  اجنیا (  ما  هدمآ  متفرگن ;  يا  هجیتن  مریگب  افش  اضر  ترضح 

افش ار  یجلف  صخش  یب  یب  دنتفگ :  دمآرد و  ادص  هب  لومعم )  قبط  مرح (  هناخراقن  میدینش  دوب ،  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یکی  رد 
ار ناوتان  صخـش  نامه  كارا ،  یخـسرف  شـش  رد  میتفر  یم  كارا  هب  ناهارمه  زا  رفن  دنچ  اب  هکـشرد  اب  ًادـعب  هک  ام  تسا ;  هداد 

میدرک راوس  هکشرد  هب  ار  وا  هتفرگ ،  افش  هک  هدوب  وا  زور  نآ  هک  دش  مولعم  تسا و  البرک  مزاع  ملاس  حیحص و  ياهاپ  اب  هک  مدید 
(2  « .) دوب ام  هارمه  كارا  ات  و 

یقرواپ

 . ص169 ج2 ،  مالّسلا ،  راد   1

 . ص47 یفحص ،  يدهم  دّیس  هموصعم ،  ترضح  یناگدنز   2

65 هحفص

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  يرادازع  زا  ریدقت  درداپ و  يافش 

درداپ راچد  ربژه ، »  هب «  فورعم  لامج ،  اقآ  مان  هب  دوب  یصخش  هک « :  دندومرف  لقن  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  هللا  هیآ  ترـضح 
اعوسات رصع  درک ،  یم  کمک  تفرگ و  یم  شود  هب  ار  وا  یسک  یتسیاب  سلاجم ،  رد  تکرش  يارب  هک  يروط  هب  دوب  هدش  یتخس 

رازگتمدخ فیس (  یلع  دیس  اقآ  دمآ .  دوب ،  هدش  لیکشت  يرئاح  هللا  هیآ  فرط  زا  هیضیف  هسردم  رد  هک  يا  هضور  هب  ربژه  ياقآ 
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مدرم محازم  يا ،  هدروآرد  هک  تسا  یطاسب  هچ  نیا  دّیـس  هک :  درک  شاخرپ  وا  هب  داتفا  وا  هب  شهاگن  هک  يرئاـح )  هللا  هیآ  موحرم 
 : تفگ دوخ  هارمه  هب  سلجم  نایاپ  رد  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  ربژه  اـقآ  ریگب .  افـش  یب  یب  زا  ورب  يدّیـس  ًاـعقاو  رگا  يوش ،  یم 
رد دوبر .  باوخ  ار  دّیـس  درک و  ادـیپ  یلّـسوت  هّجوـت و  لاـح  هتـسکش  لد  اـب  بدا  ضرع  تراـیز و  زا  سپ  ربـب ،  رّهطم  مرح  هب  ارم 

هداد و ناشن  وا  هب  ار  یترامع  وش و  دنلب  یناوت  یم  دش :  هتفگ  مناوت .  یمن  تفگ :  وش .  دـنلب  دـیوگ :  یم  وا  هب  یـسک  دـید  باوخ 
دوخ ناهگان  ربژه  ياقآ  هدب .  وا  هب  مه  ار  همان  نیا  دنک ،  یم  یناوخ  هضور  ام  يارب  هک  تساقآ  نیسح  دّیس  جاح  زا  انب  نیا  تفگ : 

ددرگرب و اپدرد  مناسرن  ار  همان  رگا  مدیـسرت  تفگ :  یم  دناسر و  شبحاص  هب  ار  همان  دراد و  تسد  رد  يا  همان  هک  دید  هداتـسیا  ار 
ناهج زا  یئوگ  دش  ضوع  ربژه  ياقآ  دعب  هب  نآ  زا  هک  دـندومرف :  ناشیا  يرئاح ،  هللا  هیآ  یّتح  دـشن  علّطم  همان  نومـضم  زا  یـسک 

(1  « .) دوب ادخ  رکذ  ای  توکس و  لاح  رد  ًابلاغ  تسیرگید و 

یقرواپ

 . ص45 نامه ،   1

66 هحفص

نیرئاز هب  تیانع  هدشمگ و  تاجن 

هیلع ) يرکـسع نـسح  ماـما  دجـسم  تعاـمج  ماـما  مـق و  ياـملع  زا  هـک  یناـحور (  ياـقآ  موـحرم  ّربـکم  مرح و  راددـیلک  مداـخ و 
هک مدید  ار  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  باوخ  رد  ناتسمز  درس  ياهبش  زا  یبش  دیوگ « :  یم  دنا )  هدوب  ( مالسلا
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رارکت باوخ  نامه  مّود  هبترم  مدرکن .  یهّجوت  یلو  مدش  رادیب  باوخ  زا  نم  نک .  نشور  غارچ  اه  هرانم  رس  رب  وش و  دنلب  دومرف : 
زا مه  نم  نک !  نشور  غارچ  هرانم  رـس  رب  وش و  دنلب  میوگ  یمن  رگم  دومرف :  ترـضح  مّوس  هبترم  رد  مدرک  یهجوت  یب  نم  دـش و 

 . مدیباوخ هتشگرب  مدرک و  نشور  ار  غارچ  هتفر و  هرانم  يالاب  بش  همین  رد  منادب  ارنآ  ّتلع  هکنآ  نودب  هدش  دنلب  باوخ 

باتفآ ریز  راوید و  رانک  میاقفر  اـب  مدـمآ  نوریب  مرح  زا  باـتفآ  عولط  زا  دـعب  مدرک و  زاـب  ار  مرح  ياـه  برد  مدـش و  دـنلب  حـبص 
نیا تمارک  هزجعم و  دنتفگ :  یم  رگیدـکی  هب  هک  مدـش  رئاز  رفن  دـنچ  تبحـص  هّجوتم  هک  میدرک  یم  تبحـص  هتـسشن ،  یناتـسمز 

ار هار  زگره  ام  دش  یمن  نشور  مناخ  نیا  مرح  هرانم  غارچ  دایز ،  فرب  نیا  اب  درـس و  ياوه  نیا  رد  بشید  رگا  دـیدید ! ؟  ار  مناخ 
 . میدش یم  كاله  نابایب  رد  میتفای و  یمن 

(1  « .) مدش شنیرئاز  هب  وا  فطل  ّتبحم و  تیاهن  ترضح و  هزجعم  تمارک و  هّجوتم  دوخ  دزن  نم  دیوگ :  یم  مداخ 

یقرواپ

 . ص14 يراصنا ،  قداص  دّمحم  دّمحم ،  لآ  هعیدو   1

67 هحفص

نونج هب  يالتبم 

هب ـالتبم  ملاـیع  مدوب ،  قارع  رد  ناریا  ریفـس  هک  یماـّیا  رد  نم  هک  تشاد  یم  راـهظا  يدرم  دـندومرف « :  یعقرب  یلع  دّیـسریم  ياـقآ 
لخاد مدید ،  هتفشآ  بلقنم و  رایسب  ار  وا  لاح  مدمآ  لزنم  هب  هناخترافس  زا  يزور  میدز ;  شیاهاپ  هب  دنُک  هک  يروط  هب  دش  نونج 

اجنامه زا  مدش و  دوخ  صوصخم  قاطا 
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میاهنت بیرغ و  متسه و  امش  تمدخ  رد  هک  تسا  لاس  دنچ  یلع  ای  مدرک  ضرع  و  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما الوم  هب  مدش  لّسوتم 
دـیود و لزنم  همداخ  هبترم  کی  هک  منکب ! ؟  هچ  ایادـخ  هک  مدوب  ّریحت  لاح  رد  روط  نیمه  مهاوخ .  یم  امـش  زا  ار  مرـسمه  يافش 
 ، هتـسشن یعیبط  لاح  اب  مدید  متفر ،  ملایع  دزن  هلجع  اب  نم  دـش .  رتهب  ریخ  تفگ :  درک ؟  توف  مرـسمه  متفگ  دـییایب ،  اقآ  تفگ : 

امـش هک  دـش  هچ  متفگ  دـعب  مداد  حیـضوت  وا  يارب  دـیدز ! ؟  دـنُک  نم  ياـهاپ  هب  ارچ  تسا ،  عـضو  هچ  نیا  تفگ :  نـم  هـب  ملاـیع 
رتخد هموصعم  نم  دومرف :  دیتسیک ؟ امـش  متفگ :  دش  قاطا  لخاد  يا  هّللجم  مناخ  تاعاس  نیمه  رد  تفگ :  دیدش ؟  رتهب  هبترمکی 

 . دیدش بوخ  امش  مهدب و  افش  ار  امش  نم  دندومرف  رما  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  مّدج  متسه .  ( مالسلا هیلع  ) رفعج نب  یـسوم 
(1 . . « .)

مشچ فعض 

 ( قیتع دیدج و  نحص  نیب  هنطلّسلا (  ملعا  هربقم  بحاص  يدهم  اقآ  جاح 
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هدروآ بآ  امـش  مشچ  هک  دنتـشاد  راهظا  ءاّبطا ،  هب  هعجارم  زا  دعب  مدـش ;  التبم  مشچ  فعـض  هب  لبق  يدـنچ  نم  هک « :  هدرک  لقن 
ار حیرض  رابغ  درگ و  زا  يرصتخم  مدش  یم  فّرشم  مرح  هب  هک  تقو  ره  نآ  زا  دعب  دیوگ :  یم  وا  مینک .  لمع  ار  نآ  ات  دسرب  دیاب 

نآلا هک  يروط  هب  دوش  فرطرب  نم  مشچ  فعض  هک  دش  ثعاب  لمع  نیا  مدیشک و  یم  منامشچب 
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(1  « .) مناوخ یم  حیتافم  نآرق و  کنیع ،  نودب 

لال رتخد 

 » یلاها زا  هلاس  يرتخد 13  ق  بجر 1385ه .  مهد  هبنشجنپ  زور  هک « :  دنا  هتشون  نینچ  یماما  نسح  اقآ  جاح  ياقآ  مالـسالا  هجح 
هّوق دوب و  هدـش  یلال  هضراع  راچد  یـضرم  رثا  رد  رتخد  هک  یلاح  رد  دـندمآ  مق  هب  شردام  ردـپ و  قاـفتا  هب  اراتـسآ »  نشور  بآ 
ربق رانک  هب  دـندوب  سویأم  اهرتکد  زا  هک  یلاح  رد  دوب ،  هدـشن  هجلاعم  مه  ءابطا  هب  هعجارم  اب  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییاـیوگ 

 . دندش هدنهانپ  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  رّهطم 

کی هک  دوب  زاین  زار و  لوغـشم  ینابز  یب  نابز  اب  یهاگ  هیرگ و  لاح  رد  یهاگ  هتـسشن  كرابم  حیرـض  رانک  رد  بش  ود  تّدـم  هب 
هحیـص تفرگ و  رارق  ترـضح  ياهتنم  یب  تیانع  دروم  روکذم  رتخد  لاح  نامه  رد  دـیدرگ .  شوماخ  مرح  ياه  غارچ  همه  هبترم 

رتخد ماّدخ  دنریگب .  كّربت  ناونع  هب  ار  وا  سابل  زا  يرادقم  ات  دندروآ  موجه  تیعمج  دندینش .  نیرئاز  ماّدخ و  هک  دیـشک  یبیجع 
ییانـشور و نانچ  مرح ،  ياهغارچ  یـشوماخ  تقو  نامه  رد  تفگ :  رتخد  دـندش .  قّرفتم  تیعمج  اـت  دـندرب  هناـخ  کیـشک  هب  ار 

ییوگب نخس  یناوت  یم  رگید  يدش و  بوخ  دومرف :  هک  مدید  ار  ترضح  مدوب و  هدیدن  ار  نآ  لثم  مرمع  مامت  رد  هک  مدید  يرون 
(1  . . . « .) تسا هدش  زاب  منابز  مدید  مدز ،  دایرف  نم  ینزب ;  فرح  و 
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لِس هب  التبم 

لِس ضرم  راچد  مق  ناتسجلخ  تاهد  زا  يدرم  دیوگ « :  یم  هنطلّسلا  ملعا  هربقم  بحاص  يدهم  اقآ  جاح 
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مامت هک  یتقو  ات  دوش  یم  هجلاعم  لوغـشم  دور و  یم  نارهط  هب  دریگ .  یمن  يا  هجیتن  یلو  دـنک  یم  هعجارم  مق  ءاـبطا  هب  دوش .  یم 
یم وا  هب  یلاـها  مه  اـجنآ  رد  ددرگ .  یمرب  نطو  هب  تسدـیهت  سویأـم و  دـسر ،  یمن  يا  هجیتـن  هب  اـّما  دـنک  یم  جرخ  ار  شییاراد 

يراتفرگ ثعاب  اجنیا  رد  وت  ندنام  يرسُم ،  تسا  یضرم  یتسه  التبم  نآ  هب  هک  مه  یضرم  يرادن ،  يزیچ  اجنیا  رد  هک  وت  دنیوگ : 
 . ورب اجنیا  زا  سپ  دوش ،  یم  یلاها  ریاس 

مرح ياـه  هربقم  زا  یکی  ناویا  رد  دـیدج  نحـص  رد  دوش و  یم  مق  دراو  روجنر  یندـب  یهت و  یتسد  اـب  هراوآ و  نطو  زا  راـچان  هب 
تایانع رثا  رد  درب ،  یم  شباوخ  دوب  هتـسب  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  تایانع  هب  لد  هدـیرب و  اج  همه  زا  لد  هک  یلاح  رد  رّهطم 

(2  « .) دنیب یمن  دوخ  رد  يرامیب  زا  يرثا  هنوگچیه  دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  یتقو  یب  یب 

یقرواپ

 . ص49 نامه ،   1

 . ص51 نامه ،   2

70 هحفص

یگدنز رد  شیاشگ  نید و  ءادا 

هب هدنهانپ  هدش و  نصحتم  هسّدقم  هناتـسآ  رد  ق .  لاس 1302ه .  رد  دیوگ « :  یم  هسّدقم  هناتـسآ  ماّدـخ  زا  یلامک ،  یقت  اقآ  جاح 
تحت ًالماک  دش و  یم  يرپس  یتخـس  یخلت و  هب  مراگزور  متـشاد ;  لزنم  ون  نحـص  تارجح  زا  یکی  رد  مدوب و  همّظعم  يوناب  نآ 
يادا زا  دعب  زور  کی  هکنیا  ات  مدنارذگ  یم  مرح  فارطا  هبسک  زا  ضرق  اب  ار  یناگدنز  مدوب ;  هتفرگ  رارق  يرادن  یلوپ و  یب  راشف 

هدش و فّرشم  یب  یب  تمدخ  حبص  هضیرف 
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نیا دـیاش  هک  نیا  لایخ  هب  مدرک  ربص  یتّدـم  داتفا ;  منماد  يور  یلوپ  هسیک  مدـید  لاح  نیا  رد  مدـناسر ;  ضرع  هب  ار  دوخ  عضو 
دوخ هرجح  هب  تسا ،  مناخ  یتمحرم  هک  مدـیمهف  دـشن  يربخ  مدـید  میامن ;  ّدر  شبحاص  هب  اـت  دـشاب  مرتحم  راّوز  لاـم  لوپ  هسیک 

مدرک و یم  جرخ  هام  هدراهچ  تّدم  هب  متخادرپ و  ار  میاه  یهدب  ادتبا  دوب .  نآ  رد  ناموت  غلبم 4  مدرک  زاب  ار  هسیک  یتقو  متشگرب 
یگدنز عضو  زا  دندروآ و  فیرشت  یهانپ »  مرح  نیسح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح  يزور «  هکنآ  ات  دش  یمن  مامت 

(1  « .) دش هداد  همتاخ  هّیطع  نآ  هب  ماّیا  نامه  رد  مدومن  راهظا  ار  عوضوم  نم  دندش ،  ایوج  نم 

مرح ماّدخ  زا  یکی  يافش 

هب يالتبا  ببـس  هب  هللادسا »  ازریم  مان «  هب  ترـضح  نآ  ماّدخ  زا  یکی  هک « :  تسا  رارق  نیا  زا  هدیـسر  ُرتاوت  ّدح  هب  هک  تمارک  نیا 
تیارـس نآ  زا  رتالاب  هب  ضرم  ات  دوش  هدیرب  وا  ياپ  دـیاب  هک  دنتـشاد  رظن  قافتا  ناحاّرج  دوب ;  هدـش  هایـس  شیاپ  ناتـشگنا  یـضرم 

مرح دـیربب  ارم  بشما  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ :  هللادـسا  ازریم  دـنیامن .  یحاّرج  ار  وا  ياـپ  زور  نآ  يادرف  هک  دـش  رارق  دـنکن ، 
یم اپدرد  زا  حیرض  ياپ  وا  دنتسب و  ار  مرح  رد  ماّدخ  ماگنه  بش  دندرب ،  مرح  هب  ار  وا  مالسلا . ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  رتخد  رّهطم 

ار رد  هداد ،  افـش  ارم  ترـضح  دینک  زاب  ار  مرح  رد  دیوگ :  یم  هک  دندینـش  ار  ازریم  يادص  ماّدخ  ناهگان  حبـص ،  کیدزن  ات  دیلان 
دندرک زاب 
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؟  دوش یم  هچ  ار  وت  تفگ :  نم و  دزن  هب  دمآ  هّللجم  یمناخ  مدید  باوخ  ملاع  رد  تفگ :  وا  تسا .  نادنخ  لاحـشوخ و  وا  دـندید 
دنچ ار  دوخ  هعنقم  هشوگ  هّللجم  نآ  مهاوخ ،  یم  ار  گرم  ای  مدرد  يافـش  ادخ  زا  هدومن و  زجاع  ارم  ضرم  نیا  هک :  مدرک  ضرع 
هکنآ لاح  و  یـسانش ! ؟  یمن  ارم  دومرف :  دـیتسیک ؟  امـش  مدرک  ضرع  میداد .  افـش  ار  وت  دومرف :  دیـشک و  نم  ياپ  يور  رب  هعفد 

ار نآ  دنیب و  یم  اجنآ  رد  هبنپ  يردق  ندش ،  رادیب  زا  دعب  هللا  دسا  ازریم  مرفعج .  نب  یـسوم  رتخد  همطاف  نم  ینک ،  یم  ارم  يرکون 
هبنپ نآ  دیوگ :  یم  وا  دنک .  یم  ادیپ  افـش  دشک ،  یم  درد  لحم  هب  دهد و  یم  ار  نآ  زا  يا  هّرذ  هک  یـضیرم  ره  هب  و  دراد ;  یم  رب 

(1  « .) دشن ادیپ  رگید  تفر و  نیب  زا  هبنپ  نآ  درک و  بارخ  ار  ام  هناخ  دمآ و  یبالیس  هک  یتقو  نآ  ات  دوب  ام  هناخ  رد 
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هلاس هد  رتخد  مشچ  يافش 

لقن هّلظ »  ماد  ینیّدلاءاهب «  هللا  هیآ  رـضحم  رد  ناشیا  یناحور  ياقفر  زا  یکی  هک « :  دنک  یم  لقن  ظعاو )  یناشاک (  يردیح  ياقآ 
هعجارم صّـصختم  رتکد  هب  یتقو  هدـش ،  ادـیپ  یکچوک  هناد  ام  هلاس  هد  رتخد  مشچ  کـمدرم  يور  رب  میدـید  يزور  هک  درک :  یم 

دراد رطخ  لمع  یلو  دوش  لمع  دیاب  هک  دندومن  راهظا  ناشیا  هنیاعم ،  زا  دعب  میدرک ; 
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.
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اهیلع ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  ارم  تفگ :  یم  مهاوخ و  یمن  لمع  نم  هکنیا  ندرک و  یتحاران  درک  انب  دینـش  ار  نیا  یتقو  رتخد ، 
هیرگ هب  درک  عورـش  مرح ،  هب  دیـسر  ات  میدمآ  وا  لابند  هب  مه  ام  دـیود ،  مرح  فرط  هب  تعرـس  اب  تفگ و  ار  نیا  دـیربب .  ( مالـسلا

ترضح حیرـض  هب  ار  دوخ  مشچ  و  مهاوخ »  یمن  لمع  نم  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم ترـضح  ای  تفگ « :  یب  یب  هب  باطخ  ندرک و 
يرادلد مدرک و  لغب  ار  وا  لّسوت ،  تلاح  نیا  زا  دعب  میدـش ،  بلقنم  هرظنم  نیا  ندـید  زا  مه  ام  تشاد ،  یبیجع  لاح  دـیلام و  یم 

يرثا هنوگ  چیه  مدید  داتفا  وا  مشچب  مهاگن  ناهگان  مدرب ،  رّهطم  مرح  نحـص  لخاد  ار  وا  دش ،  یهاوخ  بوخ  متفگ :  وا  هب  مداد و 
 « . درادن دوجو  كانرطخ  هناد  نآ  زا 

ینامهیم جراخم  ياطع 

ناتـسرهش رد  هک  یناسک  زا  يا  هّدـع  میتشادـن  ییاریذـپ  يارب  يزیچ  لزنم  رد  ام  هک  يزور  دـیامرف « :  یم  یناشاک  يردـیح  ياـقآ 
نحـص لخاد  نامه  مرح و  مدـمآ  منکچ ؟  هک  مدوب  ّریحتم  نم  دـندمآ ،  ام  لزنم  هب  دـندوب ،  انـشآ  ام  اب  دـنجریب )  ام (  دـیعبت  ّلحم 
مدوـب تکرح  لاـح  رد  مرح  طـسو  هک  یلاـح  رد  متفگ  هک  ار  نـیا  دـیناد ،  یم  ار  اـم  عـضو  ناـتدوخ  ناـج !  یب  یب  مدرک :  ضرع 

تسامش لام  نیا  تفگ :  داد و  نم  هب  لوپ  یغلبم  وا  مداتسیا ،  مدینش ،  درک  یم  ادص  ارم  هک  ار  یمناخ  يادص 
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اجنیا تسامـش .  لام  مهنیا  تفگ :  داد و  نمب  لوپ  يرگید  غلبم  دز و  ادص  ارم  مناخ  نآ  ًادّدـجم  مداد ،  همادا  دوخ  تکرح  هب  نم  . 
ییاریذپ لیاسو  غلبم  نآ  اب  هناخ و  هب  متـشگرب  مرّکـشتم .  رایـسب  ناج !  یب  یب  مدرک :  ضرع  ترـضح و  دبنگ  هب  مدرک  ور  هک  دوب 

اهیلع ) هموصعم همطاف  متفگ :  يدرک ؟  هّیهت  اجک  زا  ار  اهنیا  تفگ :  دوب )  علّطم  ام  یلوپ  یب  زا  هک  ام (  مناخ  مدومن .  مهارف  ار  مزال 
دومرف تیانع  ( مالسلا

73 هحفص

دتسرف یم  رهاوخ  مرح  هب  ار  ضیرم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 

ناوج رسپ  تفگ :  دمآ و  نم  شیپ  یمناخ  داشرهوگ ،  دجـسم  رد  ینارنخـس  ههد  کی  زا  دعب  دیوگ « :  یم  یناشاک  يردیح  ياقآ 
مداد افش  ار  تناوج  یضیرم  ود  زا  یکی  دومرف :  ترضح  مدید ،  باوخ  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  یبش  هک  متشاد  یـضیرم 

ناموت تصش  نیا  دیتسه  مق  مزاع  امش  هک  لاح  ورب .  مق  رد  مرهاوخ  دزن  هب  داد )  دهاوخ  افش  مق  رد  مرهاوخ  ار  وا  مّود (  یضیرم  ، 
مق هب  دهـشم  هب  ناتندـمآ  عقوم  امـش  متفگ :  وا  هب  نم  دـمآ .  مهاوخ  مق  هب  رگید  زور  دـنچ  نم  زادـنیب ;  ترـضح  حیرـض  لخاد  ار 

 . هن تفگ :  دیتفرن ؟ 

» ؟  دیا هتفرن  ناشیا  رهاوخ  ترایز  هب  دهشم ،  هب  ترفاسم  هار  لوط  رد  ارچ  هک  امش  زا  هدوب  يا  هیالگ  ترضح  شیامرف  نیا  متفگ : 
(1 .)

یقرواپ

دوجوم هسّدقم  هناتـسآ  يرـصب  یعمـس ،  دحاو  رد  هدش و  يریوصت  یتوص و  طبـض  یناشاک  يردیح  ياقآ  زا  هدش  لقن  تامارک   1
 . تسا

74 هحفص

یهلا تمحر  لوزن 

يورارف تیـالو  دیـشروخ  ینـشور  هب  یغارچ  دـمآ و  رد  هب  تیب  لـها  همیرک  نیتـسآ  زا  یهلا  ضاـّیف  تـسد  ناهاگنابـش  رگید  راـب 
راب يرآ  بش 23/2/73  هعمج  رد  قّقحم  تسا  یتقیقح  هکلب  دشاب  یمن  رود  ياه  هتشذگ  زا  نخـس  تخورفارب :  هتخوسلد  ناقـشاع 
دوب يرفاسم  تفرگ  رارق  تیانع  دروم  هک  نآ  یهلا « :  تمحر  لوزن  میتشگ و  بیغ  نئازخ  ندـش  هدوشگ  دـهاش  بش  نآ  رد  رگید 
هیقر دـیوگ :  یم  نخـس  نینچ  ام  اب  دوخ  هک  ناجیابرذآ  ياهرهـش  زا  وکام ،  طوش »  یلاها «  زا  هلاـس  هدراـهچ  يرتخد  رود ،  هار  زا 

ناما
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هب ارم  ما  هداوناخ  مدـش ;  جـلف  اپ  ود  ره  زا  یگدروخامرـس  عون  کی  رثا  رب  شیپ  هام  راهچ  وکام ،  طوش »  یلاها «  زا  متـسه  روپ  هللا 
 ، رّرکم شیامزآ  ماجنا  يرادربسکع و  زا  سپ  ناکشزپ  همه  یلو  دندرب ،  زیربت  يوخ و  وکام ،  ياهرهش  رد  فلتخم  ياهناتـسرامیب 

مدید ایؤر  ملاع  رد   ( 21/2/73 بش (  هبنشراهچ  هک  نیا  ات  مهد  تکرح  ار  میاهاپ  متسناوت  یمن  رگید  نم  دندش و  زجاع  منامرد  زا 
ات يدـماین  نم  شیپ  يرامیب  يادـتبا  نامه  زا  ارچ  دـندومرف « :  دـندمآ و  نم  فرط  هب  دیفـس  یبسا  رب  راوس  شوپدیفـس  یمناخ  هک 

تامّدقم هلـصافالب  زین  اهنآ  متـشاذگ و  نایم  رد  ما  هّمع  ومع و  اب  ار  باوخ  نایرج  مدیرپ و  باوخ  زا  بارطـضا  اب  مهد » ؟  تیافش 
دندروآ مهارف  ار  مق  هب  رفس 

همانترایز ندناوخ  لوغشم  زامن ،  زا  سپ  میدش .  فّرشم  رّهطم  مرح  هب  رهظ  زا  دعب  هقیقد  تعاس 30/7   ( 23/2/73 هعمج (  زور  اذل 
مداد تیافش  هک  ورب ،  هار  وش ،  دنلب  دومرف « :  هک  دیـسر  مشوگ  هب  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  یمناخ  نامه  يادص  ناهگان  هک  مدش 

هک مدرک  هدهاشم  مداد و  یتکرح  دوخ  هب  راب  نیا  دش ;  رارکت  ظافلا  نامه  اب  ادص  نامه  ًادّدجم  زاب  مدرکن و  یهجوت  ادـتبا  نم  « . 
(1  « .) ما هتفرگ  رارق  ملاع  ود  یب  یب  نآ  فطل  دروم  مشاب و  یم  تکرح  هب  رداق 

75 هحفص

تمحر میسن 

ررکم و تاجلاعم  ندوب  رثا  یب  زا  سپ  دندش و  باصعا  جنشت  هب  التبم  ناتـسریبد  مّوس  لاس  رد  نارتخاب  لها  يدّمحم  نیورپ  رهاوخ 
اج همه  زا  يدیماان 
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( . مالسلا هیلع  ) اضر ماما  زا  افش  دیما  هب  دنوش  یم  سدقم  دهشم  مزاع  هداوناخ  هارمه 

 : دنک یم  نایب  هنوگنیا  ار  تمارک  نیا  ناشیا  ردام 

یم دهـشم  هب  دادـن  باوج  رگا  میورب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رهاوخ  ترایز  هب  لّوا  تسبوخ  متفگ  دوخ  اـب  میدیـسر  مق  هب  یتقو  » 
شباوخ یتخس  هب  هک  ار  مرتخد  میدش و  فّرشم  مرح  هب  حبص  تعاس 9  میدیسر ;  مق  هب  هک  دوب  بش  همین  زا  دعب  تعاس 2  میور ; 
کیدزن هب  مالـسلا ، ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هب  لسوت  هجوت و  لاح  اب  دـش  یم  یتالکـشم  راچد  باـصعا  جنـشت  رثا  رد  درب و  یم 

 . دیباوخ یتحارب  مدرب و  حیرض 

شتروص هب  هبترم  هس  مرتخد  تسار  تسد  مدید  تفرگ و  ار  مرح  یبیجع  رطع  يوب  تشذگ  رصع  رهظ و  زامن  زا  هک  یتّدم  زا  سپ 
زا یتحارب  مرتخد  لاح  نیمه  رد  دـش ;  زاب  مدوب  هتـسب  حیرـض  هب  هک  ار  وا  رداـچ  هشوگ  دـش و  هتخورفارب  وا  گـنر  دـش و  هدیـشک 

؟  ییاجک ردام  تفگ  دش و  رادیب  باوخ 

یقرواپ

 . تسا هدش  طبض  هسّدقم  هناتسآ  يرصب  یعمس ،  طسوت  ریوصت  ادص و  اب  هتفای  افش  درف  نابز  زا  تمارک  نیا   1

76 هحفص

وا زا  ار  هملک  نیا  ندینـش  ترـسح  دوب  اـههام  هک  نم  ما !  هنـسرگ  رداـم ،  تفگ :  مالـسلا . ) اـهیلع  ) هموصعم ترـضح  مرح  متفگ : 
 ، هن تفگ :  ینک ؟  یمن  یتحاراـن  ساـسحا  مدیـسرپ ;  وا  زا  میدـش  مرح  نحـص  لـخاد  مه  اـب  مرح ;  نوریب  میورب   : متفگ متـشاد ، 

رکشت هموصعم  ترضح  زا  تسا و  هتفای  افش  هدش و  یعیبط  وا  تلاح  هک  مدرک  ساسحا  نم  و  متسه .  بوخ  هللادمحلا 
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(1  « .) مدومن

شخبافش تبرش 

مهیلع ) تیب لها  همیرک  یتوکلم  هاگراب  نابعش  همین  گرزب  دیع  هناتسآ  رد  و  ش .  هامید 1373ه .  اب 26  ربارب  نابعش  مهدراهچ  زور 
ور هاگراب  نیا  هب  افـش  دیما  هب  وا  رهاوخ  توعد  هب  هک  تسا  ردارب  هیاسمه  وا  هدمآ ،  رود  هار  زا  هک  تسا  ینامهیم  ياریذپ  مالـسلا )

ار دوخ  ناتساد  هک  تسا  رهش  نآ  ییاراد  يداصتقا و  روما  هرادا  قباس  دنمراک  دهـشم و  نکاس  یهوک  دّمحم  ریما  وا  تسا ،  هدروآ 
 : دنک یم  نایب  نینچ 

دهـشم صّـصختم  ءاّبطا  شیپ  مدرک ;  یم  تکرح  رچلیو  اب  مدوبن و  تکرح  هب  رداق  مدوب و  یلتبم  جلف  يرامیب  هب  هک  دوب  لاس  هس  » 
يرتسب ناتسرامیب  رد  اهراب  مدنارذگ و  هریغ )  نکسا و  یت  یس  شیامزآ و  سکع و  زا  ار (  نامرد  فلتخم  لحارم  متفر و  نارهت  و 

نیمه رد  دشن  یتیانع  یلو  مدرک  تکرش  افـش  دصق  هب  ( مالـسلا هیلع  ) اضر ترـضح  رّهطم  مرح  رد  لّسوت  اعد و  سلاجم  رد  مدش و 
ار ناناملـسم  ریغ  امـش  اقآ !  مدرک :  ضرع  لد  زوس  اب  مدـش و  فّرـشم  مرح  هب  ما »  هداوناخ  دوخ و  دایز «  یتحاران  رطاـخ  هب  رخاوا 

منک یم  تیاکـش  ناترهاوخ  هب  مق و  مور  یم  ای  هدب  ار  مباوج  ای  اقآ  دیئامرف ! ؟  یمن  هجوت  هعیـش  نم  هب  ارچ  سپ  دینک  یمن  مورحم 
متسه و امش  ردارب  هیاسمه  هک  نم  مدرک :  ضرع  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هب  باطخ  هاگنآ  مهد ;  یم  رارق  هطـساو  ار  وا  و 

؟  دنهد یمن  افش  ارم  ناشیا  ارچ  مدوب  راکتسرد  ناوت  ّدح  رد  مدرکن و  یتنایخ  دوخ  رمع  رد  مدنم و  هلئاع  يدرف 

یقرواپ

1
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 . تسا هدش  طبض  هسّدقم  هناتسآ  يرصب  یعمس ،  طّسوت  تمارک  نیا 

77 هحفص

 . مهد تیافش  ات  ییایب  مق  هب  دیاب  امش  دومرف :  نم  هب  مدید  ار  یمناخ  باوخ  ملاع  رد  هیالگ  ضرع  لسوت و  نیا  زا  دعب 

 . میایب مق  هب  هک  مرادن  یلوپ  نم  هدب ;  میافش  اجنیمه  یتسه  ام  نامهیم  يدمآ و  ام  هناخ  هب  هک  امش  مدرک  ضرع 

 . ییایب مق  هب  دیاب  امش  دومرف : 

هجلاعم هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  همه  هک  ام  ردـپ !  تفگ :  نم  هب  مرـسپ  یتّدـم  زا  سپ  مدرک ،  لقن  منادـنزرف  لایع و  هب  ار  مباوخ  نم 
مق هب  دینک و  رفس  جرخ  ار  نیا  مدومن ;  هّیهت  میتشاد  هناخ  رد  هک  يا  هباشون  هبعج  دنچ  نتخورف  زا  ار  یغلبم  نم  میدرک ،  جرخ  امش 

 . دینک ادیپ  افش  هک  مراودیما  دیورب ، 

رانک هتفرگ و  ارم  ياه  لغب  ریز  مدرک  اضاقت  رفن  ود  زا  مدش ;  مرح  دراو  متفرگ و  وضو  مق  هب  ندیـسر  زا  سپ  مدـش ،  مق  یهار  نم 
هب ار  دوخ  يوتپ  حیرـض  رانک  نامه  رایـسب  ءاجتلا  ترایز و  زا  دعب  ناوتان )  مدوب و  هتـسخ  دندرب (  حیرـض  رانک  ارم  دنربب ;  حـیرض 

 . درب مباوخ  هدیشکرس ، 

78 هحفص

زیخرب یتفای ،  افش  نونکا  يدمآ !  شوخ  مرسپ  دومرف :  نم  هب  گنرزبس  يدنبور  یکشم و  رداچ  اب  مدید  ار  یمناخ  باوخ  ملاع  رد 
روخب دومرف :  داد و  نم  تسد  هب  ار  ياچ  زا  رپ  یلِگ  هلایپ  ناشیا  مریگ .  نیمز  رامیب و  نم  مدرک :  ضرع  يرادن .  يرامیب  چـیه  وت  ، 

زا ناهگان  مدروخ ;  ار  ياچ  نم  . 
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 ، زور نیا  رد  هرخالاب  مدناسر و  سّدقم  حیرـض  هب  ار  دوخ  متـساخرب و  اج  زا  متـسیاب ،  اپ  يور  مناوت  یم  مدید  مدـش  رادـیب  باوخ 
(1  « .) متفرگ یب »  یب  زا «  ار  دوخ  يدیع 

مق نیمزرس  شکاپ  دوجو  هطساو  هب  هک  گرزب  يوناب  نیا  ناوارف  تامارک  رایسب و  تایانع  رامـش و  یب  فاطلا  زا  يا  هّمـش  دوب  نیا 
هب دشاب  یتبرـش  رـصتخم ،  نیمه  هکنآ  دیما  هب  تسا .  هتـشگ  تقیقح  نافراع  لامآ  هلبق  تیادـه و  قیرط  ناکلاس  ناقـشاع و  ياوأم 
هر زا  ار  همه  شترضح  هک  دیما  نادب  تلفغ ،  باوخ  زا  ناگدش  رادیب  يارب  ددرگ  یهار  غارچ  هتخوسلد و  ناقـشاع  هدیکـشخ  ماک 

 . هللا ءاشنا  ددرگ  نومنهر  تیاده  لیبس  رب  هداد و  رارق  تیانع  دروم  فطل 

یقرواپ

 . تسا دوجوم  هناتسآ  يرصب  یعمس ،  رد  هدش و  يریوصت  یتوص ،  طبض  تمارک  نیا   1

80 هحفص

نارعاش رعش  رد  ( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  مشش :  شخب 

هراشا

لیاضف و هعاشا  تیالو و  تماما و  بتکم  جیورت  رد  ییازس  هب  مهس  هعیش ،  هدازآ  ناگدنیارس  یمالـسا و  يارعـش  خیرات ،  لوط  رد 
ناقشاع بولق  شخبافص  هشیمه  نانآ  زومآ  تمکح  ياه  هدورس  هک  دنا  هتشاد  مالسلا ) مهیلع  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  بقانم 

تیمولظم و روآ  مایپ  راصعا  نورق و  لوط  رد  راگدنام  دیواج و  يدنـس  ناونع  هب  تسا و  هدوب  تلاسر  تّوبن و  نادناخ  ناگتفیـش  و 
 . دنا هدوب  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  لیاضف  نارک  یب  يایرد  زا  يا  هرطق  نّیبم  يولع و  خرس  بتکم  ّتیناّقح 

نیرت هناصلاخ  راهظا  هب  ار  يدازآ  قح و  نایدانم  نارعاش و  نیا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  همیرک  ماـقم  تمظع  اتـسار ،  نیمه  رد  و 
مالسا يوناب  گرزب  نآ  یتوکلم  هاگراب  ربارب  رد  میرکت  میظعت و 
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ناوید دوخ  اهنآ  هعومجم  هک  تسا ،  هدومن  راداو  راوگرزب  نآ  بقانم  لیاضف و  نوماریپ  قیمع  فرژ و  يدیاصق  راعشا و  ندورس  و 
 : مینک یم  افتکا  اهنآ  زا  يا  هدیزگرب  هب  اجنیا  رد  یلو  دوب  دهاوخ  یّلقتسم 

هحفص 81

( « مالسلا امهیلع   ) هموصعم همطاف  ارهز و  همطاف  نیرّین «  نیرون 

ادیپ مرکا  لوسر  رد  ادخ  رون 

ردفص ردیح  هب  يو  یلجت ز  درک 

ارهز ترضح  هب  هدش  نابات  يو  و ز 

رفعج یسوم  تخد  رهاظ ز  کنیا  - 

قلخ رب  متسه  ماما  یتفگن  هک  رگ 

رواد ترضح  ّیلو  رفعج  یسوم 

تسیادخ لوسر  نیا  هک  متفگب  شاف 

رتخد انامه  دوب  یم  شا  هزجعم 

نیا نوچ  دیاین  همطاف  زج  رتخد 

ردام همیشم  مهو  ار  ردپ  بلص 

تردق همیشم  زا  ود  نیا  نوچ  رتخد 

رّدقم هرامه  رگد  دیان  دمان و 

ءدبم دش ،  ار  ملع  جاوما  کی  نآ 

ردصم هدش  ار  ملع  جاوفا  کی  نیو 

كرات هدش  ایبنا  قرف  رب  کی  نآ 

رفغم ار  ایلوا  ْرس  ردنا  کی  نیو 
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 « هبعک تلالج «  ملاع  رد  کی  نآ 

 « رعشم ییایربک «  کلم  رد  کی  نیو 

نّیزم هدرک  هنیدم  كاخ  کی  نآ 

رونا کی  نیا  دومن  ار  مق  هحفص 

ّتنج تفارش  زا  هدرک  نیا  مق  كاخ 

رثوک کی  نآ  هدومن  هنیدم  بآ 

رخفدنک « شرع » هب مق  كاخ  رگا  دبیز 

(1) رسمه دبایب  ار  حول »  رگ «  دیاش 

یقرواپ

 . ص257 254 ماما ،  ناوید  هللا ، ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  هدیصق  زا  يا  هدیزگ   1

82 هحفص

(1) دیشروخ تخد 

نید رهاوخ  لقع و  رتخد  يا 

نیکمت ّزع و  جرد  رهوگ  يو 

تیوم دنب  ياپ  هدش  تمصع 

تیوک میقم  لمع  ملع و  يا 

دیحوت راسخاش  هویم  يا 

دیشروخ تخد  هام و  هریشمه 

ّتیمدآ جات  رهوگ  يو 

ّتیمتاخ نیگن  هدنخرف 
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دندنارب مق »  بطاخب «  ناطیش 

دندناشن مقب  ارت  تخت  سپ 

تساّوح ياج  تشهب و  هناخ  نیاک 

تساجنیا شیاج  يادخ  سومان 

تستام لقع  وت  مرح  ردنا 

تستایح همشچ  هک  كاخ  نیز 

تسا ناهن  نیمز  نیا  رد  هک  یمسج 

تسا ناهج  نت  رد  هک  تسا  یناج 

نابات رهم  رینم و  هام  نیا 

ناسارخ مق و  زا  دوب  یسکع 

حاورا شخبرون  هدش  ناریا 

حابصم ود  نیا  هب  تفص  هاکشم 

یسرپ هچ  الِد  مرح  ود  نیا  زا 

یسرک شرع و  فصو  دناد و  قح 

سک ره 
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تسا يدیما  کیب  ترد  هب 

تسا يدیحو »  همه «  زا  رت  جاتحم 

یقرواپ

 « . یناسارخ يدیحو  هللا  هیآ  زا  هدیصق  ص19 « ،  ج1 ،  نادنمشناد ،  هنیجنگ   1

83 هحفص

(1) یناث همطاف 

رورس رس و  ییوت  ناهج  قلخ  هب  هک  يا 

رت نوزف  تانیاک  ردق  زا  وت  نأش 

دنمدرخ لقع  تام  وت  يانث  تقو 

رونخس ِرکف  وحم  وت  حیدم  هاگ 

تردق هیاپ  هب  دسر  را ،  مهو  ریاط 

ردنمس وچ  دوب  را  دزوس  شرپ  لاب و 

دیشروخ هجنپ  تسوت ،  يوسیگ  هناش 

رّونم هام  تسوت  يور  هنیآ 

كالفا هب  وت  تعلط  رون  زا  يا  هحشر 

رتخا ُرپ  دندش  نآ  زا  كالفا  دش و  َرب 

تشادرب وچ  لاله  وت  يورباز  سکع 

رسارس قلخ  هیلاراشم  تشگ 

ملاع ود  هتشگ  قلخ  وت  دوجو  رهب 

رّخسم تانیاک  هدیدرگ  وت  رهب 
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یقرواپ

 . دّمحم ازریم  ینارهت  یفقث  هللا  هیآ  زا  يا  هدیصق  ص24 ،  ج1 ،  نادنمشناد ،  هنیجنگ   1

84 هحفص

قلخ همه  هب  يا  هداد  وت  یتسه ،  تقلخ 

رتهک همه  نیا  رب  ییوت  رتهم  ورنآ  ز 

یسیع یسوم و  لیلخ و  حون و  مدآ و 

ربمیپ دندش  وت  ضیف  ددم  زا 

دنوادخ قلخ  درکن  نوچ  ار  وت  وفک 

رهوش وت  شیوخ  رمع  هب  يدومنن  نآ  ز 

درف ادخ  جوز و  دنا  هلمج  ناهج  قلخ 

رسمه يرادن  يدرف و  ادخ  وچ  وت 

ار ناهج  نانز  تتمصع  زا  يا  هّرذ 

رجاه هلمج و  دنمیرم  دسرب  رگ 

ناسین تمحر  تسوت  ِدوج  زا  یمنبش 

رضخا دبنگ  تسا  وت  تشِک  زا  يا  هزبس 

وهآ رس  رب  وت  رگم  يدیشک  تسد 

رفذا هفان  تسادش  لصاح  يو  زک 

نَّیبم تسادش  وت  يوم  زا  لیّللاو 

رَّسفم هتشگ  وت  تعلط  زا  سمّشلاو 

ملاع همه  رب  هداشگ  تیاطع  باب 
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رد نیا  رب  تسا  قیالخ  دیما  مشچ 

85 هحفص

صربا همکا و  ياود  تحیرض  درگ 

رطضم زجاع و  يافش  تمیرح  درگ 

لجسم تسوت  رهم  هب  یهلا  مکح 

هب ییادخ  رما 
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رّرقم تسا  وت  ّبح 

ردیح هلالس  ییارهز و  هعضب 

رواد هبیبح  یبن ،  مشچ  ود  رون 

رهاظ ملاع  هب  ییناث  همطاف 

رگید هن  نامه و  ییوت  ینعم  هب  کیل 

تمصع هداوناخ  دنّقح  رهظم 

رّهطم نامدود  دّنبر  هولج 

میوگب هن  رگ  دلی و  مل  مبل  هتسب 

رفعج یسوم  تنب  تسا  يادخ  تخد 

دوب لگ  هخاش  وچمه  هاتوک  وت  رمع 

رّقحم تسارس  نیا  یگرزب و  وت  نوچ 

رخآ لّوا و  ییوت و  لّوا  رخآ و  یهانپ  وت  هگرد  ریغ  ارم  تسین 

86 هحفص

(1) ّقح هبیبح 

يراد ادخ  زا  هولج  قح  هبیبح  يا  وت 

يراد يوسام  مشچ  همه  شیوخ  يوس  هک 

رهم زا  رتشیب  لالجا  تمشح و  خرچ  هب 

يراد ایض  افص  لها  هدید  شیپ  هب 

ردق زا  یسک  هب  هچ  رگ  يوشن  انشآ  وت 

يراد انشآ  وت  ملاع  همه  رد  کیلو 
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لاصخ هدوتس  يا  دوخ  میرح  نیرئاز  هب 

يراد ادُج  ادُج  ّتبحم  هار  رظن ز 

يزاس الط  ام  بلق  سِم  هاگن  کی  هب 

يراد ایمیک  شیوخ  رظن  اب  هک  ییوت 

درآ يور  وت  بناج  مرگن  یم  هک  ره  هب 

يراد ام  يوس  فُطل  زا  رگم  رظن  دوخ  وت 

ادخب يرفعج  نبا  یسوم  رتخد  هک  نآ  زا 

يراد اج  رشح  هب  ات  رگ  وت  حدم  دننک 

یقرواپ

 . ص106 هزجعم ،  ردیح  قشع ،  تاعمل   1

87 هحفص

(1) ءاهبرپ ّرد 

مق نامسآ  فرش  نامسآ ز  رب  دلاب 

مق نامسآ  رس  وت  ناتسآ  رب  دیاس 

ملع نونفلاراد  زکرم  تسا  وت  هاگرد 

مق ناشکهک  زا  یبکاوک  نید  بّالط 

ماش حبص و  هموصعم  ترضح  هاگشیپ  رد 

مق ناشفرهوگ  ِسَرْدَم  رهُگ ،  دزیب 

دنرب ادخ  میرح  نانکاس  تقبس ز 

مق نافراع  یلع  یتسود  هار  زا 
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دسر یم  كاخ  نیا  رب  ملع  لها  ياپ  نوچ 

مق نادکاخ  مه  وت  سوبب  ناج  هب  لد  يا 

نیکم يا  هتشگ  مق  هب  اهب  ُرپ  ّرُد  يا 

مق ناکم  رد  يرد  زاب  دلخ  يدرک ز 

دنهن ناج  هب  نادزی  هبعک  نافکاع  رس 

مق نابساپ  کلم  سدق  ناتسآ  رب 

تسا رصاق  وت  حدم  یناعم  رد  ظافلا 

مق ناور  دشاب  وت  مسج  هک  نینزان  يا 

مرح نآ  رد  ربمیپ  لیلخ  رگا  دیآ 

مق نافکاع  زا  دوش  رگ  تفگش  دَوبن 

تسا نشور  وت  حیرض  درگ  ملد ز  مشچ 

مق ناغمرا  نیا  دوب  ایتوت  وچ  يرآ 

یقرواپ

 . ص118 قشع ،  تاعمل   1

88 هحفص

(1 () مالسلا اهیلع   ) یمطاف لامک  لامج و 

همطاف لالج  زا  سّدقم  هتشگ  مق  كاخ 

همطاف لامج  زا  رهش  نیا  هتشگ  نارابون 

بدا ملع و  هنیجنگ  هدش  مق  رهش  هچ  رگ 

همطاف لامک  يایرد  دشاب ز  يا  هرطق 

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  www.Ghaemiyeh.comیغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


اهرون يابرهک  غارچ و  عمش و  شبات 

همطاف لاثم  یب  لامج  دقن  زا  دشاب 

شرظنم وکین  ناویا  هنییآ  یفاص 

همطاف لالز  بلق  یفاص  زا  يا  هشوگ 

یتّنج هاگراب  نیا  رگ  هتشگ  نیگآ  رطع 

همطاف لامه  یب  ریبع  زا  تسا  یمیسن  نیا 

لوتب يا  تمارک  زا  نکفا  هیاس  ام  رس  رب 

همطاف لالظ  ردنا  ُدب  هک  سک  نآ  دیعس  دش 

ما هموصعم  هگرد  رب  تسا  مغ  اهلد  تفآ 

همطاف لالج  ّزع و  تمرح  نم  تمرح 

یگدرسفا زا  مه  ناهرب  ارم  اه  مغ  زا  برای 

همطاف لالم  رپ  بلق  هب  ار  ام  نک  وفع 

دیماان هدرکن  ار  سک  شهگرد  زا  ایربک 

همطاف لاثم  نابیتشپ  تشاد  وکنآ  هّصاخ 

یقرواپ

ص17 ج1 ،  نادنمشناد ،  هنیجنگ   1
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.

89 هحفص

(1) لوسر هناحیر 

اج نیا  تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  قاور 

اج نیا  تسا  ربمیپ  تنب  همطاف  میرح 

ادخ هب  ینک  بلط  رگ  نیرب  تشهب  رد 

اج نیا  تسا  رد  نآ  هک  ار  نآ  بدا  اب  سوبب 

يرآ دوب  فدص  نوچ  لثم  هب  مق  نیمز 

اج نیا  تسا  رهوگ  هموصعم  ترضح  دوجو 

عیفر ماقم  نیردنا  زامن  دقع  دنبب 

اج نیا  تسا  ربکا  هللا  نتفگ  ياج  هک 

ظعاو وا  يوکز  منیرب  دلخ  هب  ناوخم 

اج نیا  تسا  رترب  دلخ  دص  ود  نم ز  يارب 

یلع لوسر و  هناحیر  قح و  هبیبح 

اج نیا  تسا  رهطا  يارهز  رتخد  هناگی 

ار شحیرض  افص  قدص و  رس  زا  سوبب 

اج نیا  تسا  دواد  ِّیح  رظن  دروم  هک 

وناب نیا  میرح  رد  دوش  هدنز  حیسم 

اج نیا  تسا  رورپ  حور  شمد  ضیف  بجع ز 

رگنب همطاف  ِلالجا  ِبکوم  ِنُمی  ز 
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اج نیا  تسا  روشک  تفه  رس  جات  ّرُد  هک 

رهم هب  تسا  نکفا  وت  رپ  وا  هضور  غورف 

اج نیا  تسا  رونا  دیشروخ  علطم  هک  ارچ 

یقرواپ

 . هزجعم ردیح  ناوید  ص58 ،  قشع ،  تاعمل   1

90 هحفص

ینیب يرگنب  كاردا  هدیدب  رگا 

اج نیا  تسا  رتمک  هّرذ  زا  مه  هام  رهم و  هک 

شیوک رد  میقم  نیطالس  دندش  نآ  زا 

اج نیا  تسا  رسفا  بیز  وا  هگرد  كاخ  هک 

دیشروخ مدحبص  هدجس  وا  هگردب  دنک 

اج نیا  تسا  رّونم  تیالو  غورف  زا  هک 

راوید رد و  زا  ینیب  قح  یّلجت  رگا 

اج نیا  تسا  ربمیپ  تخد  هک  رادم  بجع 

قاور دنلب  هضور  نیا  زا  هللا  كرابت 

اج نیا  تسا  رترب  فصو  زا  رّوصت و  زا  هک 

وا هضور  هب  ایب  نک  لد  تراهط  ورب 

اج نیا  تسا  رهطم  كاپ و  مدرم  ياج  هک 

وناب يا  مرآ  وت  يوک  هب  هانپ  نآ  زا 

اج نیا  تسا  رّسیم  تفطل  حور ز  ضیف  هک 
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مدمآ ردیح  دوب  مان  هک  ارم 
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ترد هب 

اج نیا  تسا  ردیح  نامشچ  ود  رون  هک  ارچ 

دوهش بیغ و  هب  نآ  زا  نشور  هدش  مق  نیمز 

اج نیا  تسا  ربارب  تلامج  هب  قح  رون  هک 

دوب دهاوخن  یمغ  تمایق  باتفآ  ز 

اج نیا  تسا  رس  رب  وت  فطل  هیاس  هک  ارم 

دوب تشهب  نانچمه  مق  هزجعم »  هک «  دزس 

اج نیا  تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هک  ارچ 

91 هحفص

(1) یمطاف عیفر  هاگراب 

تسا مگ  شتعفر  رب  خرچ  هک  هگراب  نیا 

تسا مق  هموصعم  هعقب  عاقبلا  رخف 

دوب اقَبلا  رخف  هک  تسین  عاُقبلا  رخف 

تسا مگ  شتعفر  رب  خرچ  هک  هگراب  نیا 

زامن هگ  ردنا  رضخ  شهگرد  كاخ  اب 

تسا مّمیت  درامش  نیع  ضرف  هک  يراک 

تسا ملاع  مّجنلا  کلف  وا  میرح  گنس 

تسا مجنا  شرعلا  ِکلَم  وا  يارس  گیر 

شتحاس ِدرَگ  دنز  بآ  وچ  وا  ياقس 

تسا مزلق  مشچ  نیرق  کشرس  اب  کشر  زا 
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زونه شدبنگ  هقراب  سامتلا  رد 

تسا مّلکت  ردنا  یسوم  حور  روط  رد 

مادم وا  دودنا  رز  ياهتشخ  کشر  زا 

تسا مراط  تفه  نیا  لد  رب  سمش  وچ  یغاد 

کلم رپ  رب  وا  رئاز  هداهن  اپ  یه 

تسا مجاهت  شمیرح  فوط  هب  کلم  زا  سب 

یقرواپ

 . ص86 مالسلا ، ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  یناگدنز  نوحیج ،  ءارعّشلا  جات  زا   1

92 هحفص

ناکمال مد ز ،  را ،  دنز  ناکم  نیا  دراد  قح 

تسا متفه  ناطلس  رهوگ  هناگی  ار  وک 

شتمشح هک  یسوم  رتخد  اضر و  تخا 

تسا مّهوت  مشچ  فافع ز  زا  روتسم 

تسا با  یپ  ردنا  با  گرزب  بسح  رد  مه 

تسا ُما  یپ  ردنا  ُما  ْكرتس  بسن  رد  مه 

وا ِّولُع  دقرف  دقرم  تسا  هبعک  نآ 

تسا مدهت  زا  نوصم  تاثداح  لیپ  زک 

لوسّرلا هجهم  ای  لوتبلا و  هعضب  ای 

تسا مّهوت  يارو  وت  هبتر  هکنآ  يا 

وت رهچ  لاخ  رب  هدجس  قایتشا  زا 
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تسا مدنگ  يوس  شلد  يور  زونه  مدآ 

مدآ و رگا ز  دنناد 
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ترخؤم اوح 

تسا مّدقت  اّوح  مدآ و  رب  تمیوگ  نم 

تخرد زا  دصقم  دوبن  رمث  زج  هک  اریز 

تسا مزیه  دوع و  دوب  هچرا  شگرب  خاش و  ناو 

درشف ولگ  تمادن  گنچ  هک  ار  سیلبا 

تسا مدنت  جالع  دیما  تهگرد  رب 

93 هحفص

تشهب یپ  زا  دننک  وت  ترایز  مدرم 

تسا مدرم  لقع  مدع  رب  لیلد  دوخ  نیو 

تسین تشهب  تیوک  ترایز  زج  هک  اریز 

تسا ممصت  ار  نآ  وت  يوک  برد  تسه  رو 

بذک نودب  ار  مود  حابص  وت  قدص  اب 

تسا مّسبت  ياج  دیآ و  هدنخ  شیوخ  رب 

ینماد كاپ  زا  منک  تمیرَم  ِْهبِش  یک 

تسا مک  سدقلا  حور  هحفن  شا ز  هدولاک 

شاب رود  سوک  دنز  وت  تمصع  هک  اج  نآ 

تسا مگ  مدع  رد  سدق  حور  دوجو  ياپ 

تسا یتبینج  تَّرَف  لمحم  شیپ  هب  نودرگ 

تسا مد  رویز  شرز  يوک  باتفآ  زک 

تسا تّزع  نیع  دوب  وت  یپ  زا  هک  یلذ 
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تسا ُمق  اق  هب ز ،  دلخ  وت  هر  رد  هک  يراخ 

يا هراظن  نوحیج  يوس  مرح  يوناب  يا 

تسا مطالت  رد  یمه  رهد ،  بالقنا  زک 

کیل دیپس  یصاعم  هب  دش  هچ  رگا  میوم 

تسا محرت  زا  رود  هک  هایس  هنم  میور 

94 هحفص

(1) نامیا حور 

تسناج تحار  هموصعم  ترضح  يالو 

تسنامیا حور  هاگآ  مدرم  مشچ  هب 

قداص دوب  دوخ  نامیا  يوعد  هب  یسک 

تسا ناماما  عبات  یبن و  وریپ  هک 

دنلثم یب  نارهوگ  یبن  تیب  لها  وچ 

تسناسنا كرد  قوف  فرش  ناشیاهب ز 

یلع تسا و  تلاسر  غاب  هک ز  یلگ  ره  هب 

تسنادزی دزن  راوخ  دهدن  لد  هکنآ  ره 

هموصعم ّبحم  دشابن  هک  نآ  ياج  هچ 

تسناشخرد رتخا  الو  خرچ  هب  وا  هک 

رفعج یسوم  تنب  يا  وت  ياپ  كاخ  هب 

تسنافرع لها  شخبایض  يایتوت  هک 

دشاب نآ  زا  تمناوخ  قح  هبیبح  رگا 
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تسناحبس يادخ  فراع  وت  ماقم  رب  هک 

یقرواپ

 . ص102 قشع ،  تاعمل   1

95 هحفص

(1) داعملا موی  عفاش 

یتساوأملا هنج  ای  نیرب  دلخ  نیا  بر  ای 

یتساسوم هعضب  هاگراب  نویامه  ای 

تسا يرتخا  تفارش  جرب  رد  هک  وناب  نیهم  نیا 

یتساروحلا هیسنا  هداز  كاپ و  لسن 

هادف یحور  نید ،  ناطلس  اضّرلا ،  تخا  همطاف 

یتسالعا الع  شرع  زا  وت  هاگرد  كاخ 

داعملا موی  عفاش  نامز و  لها  أجلم 

یتسارهز یناث  نید و  ناطلس  رهاوخ 

تسا ّتنج  ضایر  ایوگ  شینارون  دقرم 

یتساراس ربنع  کشم و  شکاپ ز  تبرت 

هاگراب نویامه  نیا  دنیب  هب  ات  دیایب  وگ 

یتسایند ّتنج  دوجو  رب  رکنم  هکنآ 

تسا هدومرف  نینچ  قداص  قحب  قطان  ترضح 

یتساوأملا هنج  وا  رئاز  يازج  رد 

دوجو هیام  يا  تمصع ،  خاک  يوناب  نیهم  يا 
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یتساسیع مد  کشر  تهگرد  كاخ  هک  يا 

یمتفگ يدوبن  عنام  رگا  با  ما و  قح 

یتساّوح مدآ و  تنامداخ  لیخ  مه ز 

یقرواپ

 . ص100 مالسلا ، ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  یناگدنز  مداخ ،  اضردمحم  دیس  زا   1

96 هحفص

تسا سلجم  ردنا  ریط  نوچ  مق  هب  ایند  بلاط 

یتسایرد رد  حلم  نوچ  مق  تشد  ردنا  ملاظ 

يور وت  هاگرد  هب  درآ  صولخ  يور  زا  هک  ره 

یتسابقع مغ  زا  غراف  ایند و  زا  لدشوخ 

لگ هب  اپ  تسا و  رصاق  شردق  ءاصحا  رد  لقع 

نامقل نوچ  هچرگ 
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یتسانیس یلعوب  رهد و 

نانج کشر  شمدقم  نمی  دش ز  مق  هطخ 

یتساربغ فرش  زا  دولخلا و  راد  افص  رد 

نامساک یتفگ  لقع  ار  انب  نیا  يدیدب  نوچ 

یتسالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص 

(1) یسوم هعضب 

یتسانیس هنیس  زا  نایع  یسوم  شتآ 

یتساسوم هعضب  هاگراب  نیّرز  هک  ای 

ردق يور  زک  همطاف  رفعج  نب  یسوم  هعضب 

یتساروح هرط  ریبع  شهاگرد  كاخ 

دوب نیسای  نشلگ  فرط  نیگنر ز  یلگون 

یتساهاط همان  ردص  نشور ز  یتیآ 

یفطصم يافطصا  باتفآ  زا  يوترپ 

یتسارهز تمصع  نامسآ  زا  يا  هرهز 

یقرواپ

هتشون ترضح  دبنگ  رود  راعشا  نیا  ابـص ( .  ناخ  یلعحتف  زا  رعـش  ص102 ،  یفحص ،  يدهمدیس  هموصعم ،  ترـضح  یناگدنز   1
 ( . تسا هدش 

97 هحفص

نانچ تّزع  هیاپ  یصقا  تسه  ار  وا  نحص 

یتساصقا دجسم  فقس  دوجسم  فرش  زک 

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  www.Ghaemiyeh.comیغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


مرح قاطاپ  هب  ار  شمیرح  نحص  زا  یتسپ 

یتساربغ نکسم  نآ  تزع و  ناکم  نیک 

(1) یمطاف نشلگ  ِلگ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمیپ زا  یلگ  ثداوح  داب  ز 

هدیمرآ ناشفربنع  كاخ  نیا  رد 

تیالو راز  هلال  زا  هلال  یکی 

هدیمرآ ناسچ  نیب  مق  رازلگ  هب 

نانوچ هک  نیب  یمطاف  نشلگ  لگ 

هدیمرآ ناوجون  اضق  تسد  ز 

زورفا لد  عیفر  هاگراب  نیا  رد 

هدیمرآ نایک  جات  بیز  ناهن 

كاپ رهوگ  یکی  سدقا  ضرا  نیا  رد 

هدیمرآ نامز  خرچ  ریدقت  هب 

رفعج نب  یسوم  تخد  یهم  ناشخرد 

هدیمرآ ناما  رد  يروشک  وزک 

کش یب  هک  ناه  شرد  كاخ  هب  اس  نیبج 

هدیمرآ ناهج  ناج  هعقب  نیا  رد 

یقرواپ

 . یناود ياقآ  دنمجرا  لضاف  هدیصق  ص89 ،  نامه ،   1

98 هحفص
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رتوبک ناسب  شمیرح  درگب 

هدیمرآ نایناحور  نارازه ز 

شغورفرپ لعشم  نماریپ  هب 

هدیمرآ ناملاع  دص  ود  ناهش و 

دنیآ ردنا  مق  هب  وگ  نایسودرف  هب 

هدیمرآ نایروح  هد  تنیز  هک 

تلالج هاج و  ملع و  فرش ،  لامک و 

هدیمرآ ناتسآ  نیا  يوس  ره  هب 

لمأت اب  یهن  یماگ  هک  اج  ره  هب 

هدیمرآ نامداش  ینت  هدرسف 

هن ورف  اج  نیا  یمارآ  هب  اهمدق 

هدیمرآ ناخرلگ  نیمز  نیا  رد  هک 

اج نیا  رد  ینیب  هک  نک  رظن  تربع  هب 

هدیمرآ نارورس  رس و  نارازه 

ورس و لبلب و  لگ و  نارازه 
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نسوس

هدیمرآ ناوغرا  سگرن و  دص  ود 

دنراپس ناج  یمه  مق  رد  هک  نانآ  شوخ 

هدیمرآ ناکم  لگ  نیا  رد  وک  نآ  شوخ 

تشذگ مق  رد  هک  يراگزور  نآ  شوخ 

هدیمرآ نابش  هک  نآ  لاح  اشوخ 

 ( یناود رشحم (  زور  زا  دراد  مغ  هچ 

هدیمرآ نابیاس  نیا  ِّلظ  رد  هک 

99 هحفص

(1) ادخ میرح 

يرطعم فیطل و  هچ  مق  كاپ  كاخ  يا 

يرهوگ دنب  افص  قوذ و  یلو ز  یکاخ 

رگا بیجع  دوبن  وت  نأش  اجک و  رهوگ 

يرترب شرع  زا  تلزنم  ردق و  میوگ ز 

مق نیمز  يا  ارت  ماقم  نیا  دشاب  سب 

يرفعج نب  یسوم  رتخد  يارب  نفدم 

رهد مام  هک  تماما  میرح  يوناب  نآ 

يرتخد وچمه  کی  همطاف  دعب  هدازان 

لوتب هعضب  ادخ ،  میرح  همطاف ،  ای 

يرواد ّیح  همرکم  هبوبحم 

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  www.Ghaemiyeh.comیغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


نیقی اضر  تخا  یسوم و  تخد  وت  یتسه 

يردارب مه  ردپ  وچمه  هدیدن  نودرگ 

فرش زا  هک  متشه  متفه و  ماما  رخف 

يرهاوخ وت  ار  نآ  رتخد و  هناگی  ار  يو 

دیزگرب شاهنز  هلمج  قح ز  هک  میرم 

يرسمه وت  اب  دنک  هکنآ  تسین  هتسیاش 

هلا تمصع  يا  وت  ماع  صاخ و  فطل  زا 

يرشحم يادرف  هعیفش  نایصاع  رب 

یقرواپ

 . ماشتحا رفعج  دیس  موحرم  زا  راعشا   1

100 هحفص

البرکب يدوبن  فط  موی  فیح  دص 

يرطضم لاح  اب  همطاف  تانب  ینیب 

شوگ هدیرد  کی  نآ  وزاب و  هتسکش  کی  نآ  و 

يرگمتس میئل  گنچ  هب  يرگید  نآ  و 

لوسرلا اهیا  ای  هک  هلان  دیشک  بنیز 

يرغصا هن  ربکا  هن  هدنامن  ام  رهب  نیب 

تردارب زیزع  ناجب  همطاف  ای 

يرضخا رصق  امن  فطل  ماشتحا »  رب « 

(1) مق نیگن 
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نیگن مق »  دنرتشگنا و «  اهرهش 

نیمز يور  تّجح  هرامه  مق ، 

تسافو قشع و  هلبق  مق ،  تبرت 

تسافص نامیا و  رهش  ملع و  رهش 

ام ِرهش  مشچ  هموصعم »  دقرم « 

ابرهک ار  ام  ياهناج  وا  رهم 

باتفآ تیب  لها  زا  يرتخد 

باجح جنگ  ایح ،  ّرُد  ِثراو 

دنز یم  رپ  لد  غرم  شمیرح  رد 

دنز یم  رد  هدمآ ،  راتفرگ  ره 

مرح بوذجم  تساجنیا  یلد  ره 

مرک دوج و  هتشر  ریسا  ناج ، 

فاطم ار  کئالم  دشاب  مرح  نیا 

فافع قشع و  ناغمرا ،  ار  نارئاز 

ناگنازرف یسب  شسوب  ناتسآ 

ناتسآ نیا  زا  زومآ ،  تفرعم 

هدید
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هتخود شربق  هب  ناکاپ 

هتخومآ نآ  زا  یکاپ  تمصع و 

نآ ِدرِگ  رب  يا  هلاه  مق »  هزوح  » 

نابزرم ار  ادخ  ماکحا  هقف و 

یقرواپ

 . یثّدحم داوج  ياقآ  هدورس   1

101 هحفص

میقتسم هار  هتفر  هشیمه  مق 

میقم اهتیاده  دهم  رد  هدوب 

مایق ِباوخ  رگم  دنیب  یمن  مق 

ماین زا  دشاب  هناگیب  مق  غیت 

داهجرهش فرشرهش ،  نوخرهش ، 

داهتجا ملع و  هزوح ،  هقف و  رهش 

دنا هداد  تریس  هچ  ره  ار  اجک  ره 

دنا هداد  تریصب  مه  ار  مق  لها 

مق ِلها  دنمایق  فاق  هطقن 

مق لها  دنماین  یب  ِغیت  ِقرب 

دنتشاد تیالو  لّوا  ز  مق ،  لها 

دنتشاد تیآ »  هدید « ،  رد  لد و  رد 

نید ياپ  رب  زج  دندوس ،  یمن  رس 
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نیقی رب  ِّالا  دنداد  یمن  لد 

تسا ندوب  الوم  رما  ِعیطم  نید ، 

تسا ندومیپ  امنهر  اب  ار  هار 

دورد ار  رفعج »  نب  یسوم  رتخد « 

دورس نیا  دیوارت  شتایانع  زک 

(1) اهتنا یب  فطل 

هموصعم تسادخ  زا  یتیآ 

هموصعم تساهتنا ،  یب  فطل 

نآرق لامج  زا  يا  هولج 

هموصعم تسامن ،  قح  يا  هرهچ 

دراد يدّمحم  غاب  رطع 

هموصعم تسا ،  یفطصم  هداز 

ارهز ُِؤلَْالَت  زا  يوترپ 

هموصعم تساهب ،  رپ  يرهوگ 

اسک لآ  باقن  تّفع  هام 

هموصعم دتساضترم ،  رتخد 

سومش سمش  رادم  رد  يرتخا 

هموصعم تساضّرلا ،  تُخا  ینعی 

تساجنیا تشهب  ِرَد  کی  نارئاز ، 

هموصعم تسافص ،  اب  شتبرت 
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نآرق ترتع و  هب  لّسوت  رد 

هموصعم تسام ،  تاجاح  باب 

یقرواپ

 . ناسح ياقآ  هدورس   1

102 هحفص

سوط هّطخ  دصق  هب  هنیدم ،  زا 

هموصعم تساپ ،  هتسخ  يورهر 

شیوخ ردارب  دنک  ترایز  ات 

هموصعم تساعد ،  شرکذ  رکف و 

درگ نابایب  یقشاع  بش ،  زور و 

هموصعم تسافو ،  اب  يرهاوخ 

يرگد بنیز  تسوا ،  رگم  ای 

هموصعم تسادج ،  ردارب  زک 

داد ناج  هر  همین  هک  ینادب  ات 

هموصعم تساجک ،  نونکا  رگنب 

رود ردارب  زا  رود و  نطو  زا 

هموصعم تسازف ،  مغ  شترسح 

رگ
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شیولهپ هنیس و  هتسکشن  هچ 

هموصعم تساهغاد ،  شلد  رد 

شدادجا غاد  ارهز و  غاد 

هموصعم تسالبرک ،  ثراو 

( ناسح  ) تسوا تیب  هّینیسح  ره 

هموصعم تسازع ، بحاص  هکنوچ 

103 هحفص

104 هحفص

هسّدقم هناتسآ  يرنه  يرامعم ،  تالّوحت  ریس  متفه :  شخب 

هراشا

(1  « .) ِهللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیبالَو  ٌهَراِجت  ْمِهیْهُلتال  ٌلاجِر  ِلاصْالاَو  ِّوُدُْغلِاب  اهیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَا  ُهللا  َنِذَا  تُوُیب  یف  » 

نیطایـش و دربتـسد  زا  ات  دـنرب (  الاب  ار  نآ  ياـهراوید  هدومرف  نذا  دـنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاـه  هناـخ  رد  یهلا  غورفرپ  غارچ  نیا  » 
تراجت و هک  ینادرم  دـنیوگ  حـیبست  نآ  رد  ماش  حبـص و  دوش و  هدرب  نآ  رد  ادـخ  مان  هک  ییاه  هناخ  دـشاب )  ناـما  رد  نازابـسوه 

 « . دراد یمن  زاب  ادخ  دای  زا  ار  اهنآ  شورف  دیرخ و 

 ; تسا نآرق  گنهرف  عّیشت و  مالسا و  ياهشزرا  هناوتشپ  هفّرشم ،  دهاشم  رگید  نوچ  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  رّهطم  هاگراب 
اه تیونعم  نیا  وـترپ  رد  زین  یناریا  ّتیوـه  ناریا و  ياـقب  تسا ;  هدـنام  ناـما  رد  نارود  ثداوـح  زا  اـه ،  هعقب  نیا  هاـنپ  رد  ناریا  و 

 . دنام یقاب  خیرات ،  زیخ  هثداح  نورق  راصعا و  لوط  رد  ناریا  دش و  ریذپ  ناکما 

 ، تسا یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  يولع و  عّیشت  ياهرایعم  هناوتشپ  یمالسا و  ياهنامرآ  مّسجت  رگید ،  هکّربتم  ياه  هعقب  هعقب و  نیا 
يوک هتخابلد  نارئاز  ناقاتـشم و  يارب  یهلا  فراعم  بسک  تهج  گرزب  یهاگـشزومآ  هک  هاگترایز  اهنت  هن  اهنآ  رّونم  دهاشم  اریز 

ربق بحاص  زا  دورب  ترایز  هب  نآ  فادـها  دـقرم و  نیا  بحاص  ماقم  تخانـش  تفرعم و  اب  هک  يرئاز  ره  دوش .  یم  بوسحم  اـهنآ 
دروآ یم  دای  هب  ار  بتکم  میلاعت  لوصا و  دریگ و  یم  ماهلا 

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  www.Ghaemiyeh.comیغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


.

یقرواپ

 . هیآ 36 رون ،   1

105 هحفص

راومه ار  شیوخ  يونعم  يّدام و  ياه  یتساک  اه و  يژک  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ;  اهماهلا  اه و  شزومآ  نیا  زا  راشرس  وا  مالس  ره  و 
راتفر قالخا و  دوبهب  رد  دنیزگ و  یم  يرود  تسین  ناگدازماما  ناماما و  دنیاشوخ  هک  يراتفر  لامعا و  اه و  تلـصخ  زا  دنک و  یم 

(1  .) دیامیپب ار  نانآ  هار  دنک و  ادیپ  ییوسمه  یناسمه و  دوخ ،  یهلا  يایلوا  ناماما و  اب  ات  دشوک  یم  شیوخ  طباور  و 

نیا نیا ،  زا  هتـشذگ  یلو  تسین  یلمأت  دـیدرت و  هنوگ  چـیه  ياج  ینید  زکارم  نیا  شخبتایح  راثآ  رگید  يونعم و  میظع  رثا  دوجو 
ناونع هب  ینید و  ياـه  هزیگنا  اـب  قوذ  لـها  نادـنمرنه  هک  ارچ  تسناد .  زین  یمالـسا  رنه  میظع  ریاـخذ  زا  ناوت  یم  ار  ینارون  عاـقب 

بلج دوخ  هب  ار  یـسانشرنه  هدـننیب  ره  رظن  هک  دـندرک  قلخ  ار  رنه  زا  يزیگنا  تفگـش  راثآ  نید ،  ناگرزب  يـالاو  ماـقم  زا  لـیلجت 
 . دیامن یم  راداو  نیسحت  هب  ار  وا  هدومن و 

 ، یمالـسا هکّربتم  نکاـما  رگید  دـننامه  ( مالـسلا اـهیلع  ) هموصعم همطاـف  هاـگراب  هک  تفگ :  ناوت  یم  تقیقح  هب  اتـسار  نیمه  رد  و 
 . دوش یم  بوسحم  ناریا  ّتلم  ینید  هعماج  يرنه  ناشخرد  ياه  هنیشیپ  رگتیاکح  یمالسا و  لیصا  رنه  هاگیّلجت 

و مالـسلا ) امهیلع  ) هموصعم ترـضح  هکّربتم  نکاما  يرنه  دنمـشزرا  راثآ  زا  ییامنرود  هک  مینآرب  شخب  نیا  رد  ام  تهج  نیمه  هب 
 « ندـید دـننام  دوب  یک  ندینـش  اّما  مییامن « .  هئارا  یمالـسا  رنه  ياه  هولج  ناراد  تسود  هب  ار  نآ  يراـمعم  يرنه ،  تـالّوحت  ریس 

نیا کیدزن  زا  دوخ  سانش  رنه  دنمرنه ،  تساجب 
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دـبایرد و ار  ردـقنارگ  راـثآ  هنوـگ  نیا  رد  هتفهن  ياـه  تـفارظ  فئاـطل و  اـت  دنیـشنب  هراـظن  هـب  ار  يرنه  زیگنا  تفگـش  راـثآ  هـمه 
 . دیامن نیسحت  ار  نآ  ناگدننیرفآ 

یقرواپ

 « . تافاضا فّرصت و  اب  ص50 49 «  یمیکح ،  دّمحم  مق ،  رهش  هموصعم و  ترضح   1

106 هحفص

( مالسلا اهیلع   ) یمطاف هاگراب  هکّربتم  نکاما  زا  یئامنرود 

رّهطم مرح  دبنگ   ( 1 ) 

يا هبق  دش ،  انب  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  كاپ  تبرت  زارفرب  جرزخلا »  نب  یـسوم  يریـصح  نابیاس  زا  سپ  هک «  يدبنگ  نیلّوا 
مّوس نرق  طساوا  رد  چگ  گنـس و  رجآ و  حـلاصم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رتخد  بنیز  ترـضح  تّمه  هب  هک  دوب  لکـش  یجرب 

 . دش هتخاس  يرمق  يرجه 

لّوا دـبنگ  رانک  رد  رگید  دـبنگ  ود  مالـسلا ) اـهیلع  ) هموصعم همطاـف  راوج  رد  يولع  ناوناـب  زا  یعمج  نفد  زا  سپ  ناـمز و  رورم  هب 
 . دش مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  نفدم  اهنآ  نیمّوس  هک  دش  هتخاس 

قیوـشت هب  ریبـک )  لرغط  ریزو  یقارع ( »  لـضفلاوبا  ریم  لاـس «  ناـمه  رد  هک  نیا  اـت  دـندوب  رارقرب  ق  لاس 447ه .  ات  دـبنگ  هس  نیا 
ياه شقن  هب  هتـسارآ  رتم ،  عافترا 14  ًابیرقت 11 و  یلخاد  رطق  هب  ار  یعفترم  دـبنگ  دـبنگ ،  هس  نآ  ياـج  هب  یـسوط  خیـش  موحرم 

 . تفرگ یم  ارف  ار  تاداس  روبق  مامت  هک  داهن ،  انب  اه  هرجح  ناویا و  نودب  یشاک  يرجآ و  تانییزت  يزیمآ و  گنر 

107 هحفص

 ) نحـص هرانم و  ود  ناویا و  اب  دش ;  انب  دیدجت  لیعامـسا  هاش  رتخد  مگیب »  یگیب  هاش  تّمه «  هب  دـبنگ  نیمه  ق  لاس 925ه .  رد  » 
 « . دیدرگ هتسارآ  قّرعم  ياه  یشاک  اب  دبنگ  یجراخ  حطس  و  قیتع ) 

رد دبنگ  نیا 
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 . تفر راکب  نآ  رد  یئالط  ششوپ  اب  تشخ  رازه  هدزاود  دادعت  هک  دش  نییزت  راگنرز  ییاه  تشخ  اب  ق .  لاس 1218ه . 

رتم و شرطق 12  لخاد 66/28 و  زا  جراـخ 6/35 و  زا  شطیحم  رتم و  نیمز 32  حطـس  زا  رتم و  ماب 16  حطـس  زا  دبنگ  نیا  عافترا 
یـشاک رتم  کی  نآ  يور  شارت و  رجآ  زا  رتمیتناس  دون  ات  ماب  حطـس  زا  نآ  نییاپ  تمـسق  تسا ;  رتم  نآ 6  يا  هناوتـسا  قنع  يدنلب 

 . تسا الط  ششوپ  اب  ییاه  تشخ  هب  نّیزم  رادج )  مامت  نآ (  يالاب  يا و  هزوریف  یتشخ 

هک تسا  هدش  يزیر  بلاق  قیلعتـسن  طخ  هب  نآ  رد  ابـص »  ناخ  یلعحتف  زا «  يراعـشا  هک  تسا  يا  هبیتک  دبنگ ،  قاس  هاگولگ  رد  و 
 : زا دنترابع  راعشا  نآ 

یتسانیس هنیس  زا  نایع  یسوم  شتآ 

یتساسوم هعضب  هاگراب  نیّرز  هک  ای 

ردق يور  زک  همطاف  رفعج ،  نب  یسوم  هعضب 

یتساروح هّرط  ریبع  شهاگرد  كاخ 

دوب نیسای  نشلگ  فرُط  نیگنر ز  یلگون 

یتساهاط همان  ردص  هب  نشور  یتیآ 

یفطصم يافطصا  باتفآ  زا  يوترپ 

یتسارهز تمصع  نامسآ  زا  يا  هرهُز 

108 هحفص

نانچ تّزع  هیاپ  یصقا  تسه  ار  وا  نحص 

یتساصقا دجسم  فقس  دوجسم  فرش  زک 

مرح قاطاپ  هب  ار  شمیرح  نحص  زا  یتسپ 

(1) یتساربغ نکسم  نآ  تّزع و  ناکم  نیک 

ياهراکهاش زا  یکی  دوخ  هک  نونکات  زاغآ  زا  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  همیرک  یتوکلم  هاـگراب  دـبنگ  ياـنب  یخیراـت  ریـس  دوب  نیا 
تسا هسّدقم  تابتع  نیب  رد  ریظن  مک  ياهانب  زا  یمالسا و  يرنه  يرامعم ، 

ترضح رّهطم  دقرم   ( 2 ) 
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رارق رتم  رد 20/1  ضرع 95/2 ،  لوـط و  يدنلب 20/1 و  اب  هکرابم )  هعقب  نایم  رد  مالـسلا ( ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  فیرـش  دـقرم 
یشاک اب  هتفرگ و 
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 . تسا هدش  هدیشوپ  متفه )  نرق  زاغآ  مافرز (  يابیز  سیفن و  ياه 

دیدرگ انب  لاس 950  رد  هک  دراد  رارق  رد 40/4 )   ، 80/4 یبیرقت (  ضرع  لوط و  رتم و  ود  يدنلب  هب  يراوید  رّونم ،  دقرم  درگادرگ 
(2  .) تسا هدش  هدیشوپ  هرقن  سنج  زا  کّبشم  حیرض  اب  راوید  نیا  نونکا  هک  دش ،  هتسارآ  قّرعم  یشاک  اب  و 

 : تسا رارق  نیا  زا  ترضح  نآ  كاپ  دقرم  یخیرات  ریس 

نب دّمحم  نامز «  نآ  زاس  یشاک  داتـسا  نیرتگرزب  رفظم ،  لآ  نادناخ  گرزب  لیعامـسا »  نب  دمحا  رفظم  ریما  ق «  لاس 605ه .  رد 
دوب لوغشم  راک  نیا  هب  لاس  تّدم 8  هب  وا  تشاداو .  دقرم  عّونتم  ياه  یشاک  تخادرپ  تخاس و  راک  هب  ار  یمق »  یـشاک  رهاط  یبا 

 . دش هتشاذگراک  هدامآ و  دقرم  ياه  یشاک  لاس 613  رد  ماجنارس  ات 

یقرواپ

 . ص407 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

 . ص46 و50 ج1 ،  ییابطابط ،  یسّردم  ناکاپ ،  تبرت   2

109 هحفص

اب گنر (  تفه  ياه  یـشاک  هب  هتـسارآ  يرجآ  یحیرـض  قباس  دـقرم  فرط  راهچ  رد  يوفـص ،  بسامهت  هاـش  ق  لاس 965ه .  رد 
ار دوخ  تاروذن  نارئاز  مه  دوش و  هدـید  دـقرم  مه  ات  دوب  زاب  يذـفانم  نآ  فارطا  رد  دومن و  انب  قّرعم  ياه  هبیتک  و  راگن )  شقن و 

(1  .) دنزیرب دقرم  لخاد 

نآ 25/5 و لوط  هک  دـش  هداد  رارق  يرجآ  حیرـض  ولج  رد  فاّفـش  دیفـس و  دالوف  زا  یحیرـض  روکذـم  هاش  روتـسد  هب  نآ  زا  دـعب 
 . دوب عّلضم  کّبشم و  هاگرد  تسیب  ياراد  شعافترا 10/2 و  نآ 73/4 و  ضرع 

 . لاس 1230ه رد 

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  www.Ghaemiyeh.comیغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


هرقن زا  هک  یحیرض  لاس 1280  رد  دش و  هدوسرف  نامز  رورم  هب  حیرـض  نیا  هک  درک ;  شوپ  هرقن  ار  حیرـض  نامه  هاش  یلعحتف  ق 
 . دیدرگ بصن  نآ  ياج  هب  دوب  هدش  هتخاس  هنازخ  رد  دوجوم  ياه  هرقن  قباس و  حیرض 

 . ق لاس 1368ه .  رد  هکنیا  ات  دوب  یقاب  ترـضح  دقرم  يور  يدامتم  ياهلاس  دش و  حالـصا  انب و  دیدجت  هبترم  نیدنچ  حیرـض  نیا 
ياهراکهاش فیارظ و  اب  ار (  ینونک  حیرـض  دـنداد و  رییغت  ار  حیرـض  لکـش  نامز  نآ  تیلوت  روتـسد  هب  ش .  لاس 1348 ه .  ربارب 

(2  .) تسا رارقرب  ترضح  ینارون  تبرت  زارفرب  نانچمه  حیرض  نآ  هک  دندومن  بصن  نآ  ياج  هب  دراد )  هک  يا  هژیو  يرنه 

یقرواپ

 . ص416 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

 . ص475 ج1 ،  نامه ،   2

110 هحفص

رّهطم مرح  ياه  ناویا   ( 3 ) 

الط ناویا 

ثادحا دبنگ و  يانب  دیدجت  ماگنه  ق  لاس 925ه .  رد  هک  دنعقاو  هسّدقم  هضور  لامش  رد  نآ  رانک  کچوک  ناویا  ود  الط و  ناویا 
(1  .) دش هتخاس  وا  رتخد  مادقا  اب  يوفص و  لیعامسا  هاش  نامز  رد  نآ  ياه  هتسدلگ  قیتع و  نحص 

رتم يدنلب 80/1  ات  فرط ، )  هس  رد  نآ (  راوید  نییاپ  رتم ،  هدراهچ  يدـنلب  رتم و  ضرع 70/8×9  لوط و  هب  يا  هناهد  اـب  ناویا  نیا 
يا هیشاح  هک  تسا  گنر  يا  هوهق  رتکچوک  تاعطق  اهنآ  نایم  رد  يا و  هشوگ  تشه  يا  هزوریف  یشاک  کچوک  تاعطق  هب  هتسارآ 

رد دیفـس  ثلث  هب  يا  هبیتک  نآ  زارفرب  تسا و  هدرک  هطاـحا  ار  نآ  فرط  راـهچ  زا  راـگن )  شقن و  يدروجـال  هنیمز (  اـب  یـشاک  زا 
هنیمز
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 . . . ًادیهَش َتام  دَّمَُحم  ِلا  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  ینارون « :  ثیدح  ار  نآ  نتم  هک  دوش  یم  هدید  ناویا  درگادرگ  يدروجال ،  يا 
 . دهد یم  لیکشت  « 

هبیتک نآ  زا  دعب  تسا و  يوفـص  دـهع  زاغآ  قّرعم  ياه  یـشاک  هب  هتـسارآ  رگید ،  رتم  ود  عافترا  ات  ناویا  هندـب  هبیتک ،  نیا  زا  سپ 
(2  .) تسا هدش  هدیشوپ  مافرز »  ياه «  تشخ  اب  ناویا  فقس  ياه )  سنرقم  هبیتک (  يالاب  دروخ و  یم  مشچ  هب  يرگید  يرسارس 

یقرواپ

 . ص490 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

 . ص62 ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت   2

111 هحفص

الط ناویا  رانک  ياه  هناویا 

دنـشاب و یم  يوفـص  دهع  ياهانب  زا  هک  رتم ،  جنپ  هناهد  ود و  يانهپ  هد و  زا  شیب  يدنلب  هب  تسا  الط  ناویا  فرط  ود  رد  ناویا  ود 
(1  .) تسا هدش  هتسارآ  هرود  نامه  قّرعم  ياه  یشاک  هب  الط  ناویا  دننام  نآ ،  هندب  رسارس 

هنیآ ناویا 

هنیآ رطاـخ  هب  هک  درادرارق  یتم  رد 87/7  ضرع 9  لوط و  الط و  ناویا  يدـنلب  هب  عفترم  یناویا  زین  رهطم  قاور  یقرـش  بناـج  رد ، 
 . تسا فورعم  هنیآ »  ناویا «  هب  نآ ،  يراک 

يالاب تسا و  هدش  هتسارآ  گنـس  هعطق  کی  اب  يا  هندب  ره  هک  هتفر  راک  هب  رمرم  گنـس  رتم  کی  زا  شیب  يدنلب  هب  نآ  راوید  نییاپ 
 . تسا يراک  هنیآ  فقس  ات  ناویا  هندب  همه  نآ 

هللا هفیرـش (  هیآ  ثلث  طخ  هب  هک  رتمیتناس ،  یـس  دودح  يانهپ  هب  دراد  دوجو  رمرم  گنـس  زا  يرـسارس  يا  هبیتک  ناویا  دنبرمک  رد 
رب ضرالاو » . . .  تاومّسلا  رون 
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 . تسا هتسب  شقن  نآ 

َهَمِطاف َراز  ْنَم  فیرش «  ثیدح  نآ  رد  رس  رب  هک  هدش  نییزت  یلصا  ناویا  دننام  هک  تسا  يا  هچناویا  مرح  یقرش  قاور  ناویا و  نایم 
هرود روهشم  دنمرنه  دنمشزرا  ياهراک  زا  زیگنا  تفگش  يرنه  هعومجم  نیا  دوش .  یم  هدناوخ  یکشم ،  قیلعتسن  هب  ُهَّنَْجلا »  ُهَلَف  ْمُِقب 

 . دش انب  مظعا »  ردص  ناخ  رغصا  یلع  ازریم  روتسد «  هب  ون ،  نحص  يانب  اب  نامزمه  هک  دشاب  یم  یمق )  رامعم  نسح  داتسا  راجاق ( 
(1)

یقرواپ

 . ص67 ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت   1

112 هحفص

قیتع نحص  ياه  هرانم   ( 4 ) 

 . درادرارق رطق 50/1  و  ماب )  حطس  زا  يدنلب 40/17 (  هب  عیفر  يا  هناوتسا  هنذأم  ود  الط  ناویا  زارف  رب  قیتع  نحص  رد 

طخ هب  ّیلع »  دّمحم « ، »  هللا « ، »  كرابم « :  ياهمان  اه  چـیپ  نایم  رد  هک  تسا  چـیپرام  لکـش  هب  یهرگ  یـشاک  اه  هنذأم  شـشوپ 
 . دوش یم  هدناوخ  ییاّنب 

َهللا َّنِا  هیآ «  رب  لمتـشم  دیفـس  طـخ  هب  يا  هبیتک  نآ  ریز  هک  دـنا  هتخادرپ  فیدر  هس  رد  یـسنرقم »  اـه « ،  هنذأـم  يـالاب  تمـسق  رد 
 . دراد رارق  یقرش )  هنذأم  رب  ِْهیَلَع ( »  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  یبرغ « ; )  هنذأم  رد  ِِّیبَّنلا ( »  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَمَو 

لاس رد  اهنآ  هبق  دندش و  انب  ق  لاس 1285ه .  رد  مق ،  مکاح  کلملا »  باهش  نوسهاش  ناخ  نیسح  دّمحم  روتسد «  هب  اه  هنذأم  نیا 
(2  .) دش يراکالط  ق ،  1301ه . 

یقرواپ

 . ص69 68 ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت   1

ص68 67 ج1 ،  نامه ،   2
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.

113 هحفص

هنیآ ناویا  ياه  هرانم   ( 5 ) 

ياهانب نیرتدنلب  زا  رتم ،  رطق 30/3  اب  ماب ،  حطـس  زا  رتم  يدـنلب 28  هب  کی  ره  هک  تسا  هنذأم  ود  ناویا  فرط  ود  ياه  هیاـپ  زارفرب 
 . دشاب یم  هناتسآ 

نآ زا  دعب  يا و  هناوتسا  يرتم  کی  هاگ  نآ  سنرقم و  يرتم  مین  سپـس  يواستم و  یعلـض  تشه  رتم  ات 3  ماب  حطس  زا  اه  هنذأم  نیا 
يانهپ اب  يا  هبیتک  ـالاب  رد  هک  تسا ،  يا  هناوتـسا  یبوچ )  هنذأـم  ریز  اـت  اـهنیا (  همه  زا  سپ  هتـسجرب و  هشوگ  هدزاود  رتم ،  ات 5/2 

ِهللا َناْحبُـس  يرگید «  رد  و  ِمیظَْعلا »  ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَحال  اه «  هنذأم  زا  یکی  رد  نآ  نتم  هک  دوش  یم  هدید  رتم  کی  دودـح 
 . تسا ُرَبْکَا »  ُهللاَو  ُهللا  ِّالا  َهِلا  الَو  ِ ِهللا  ُدْمَْحلاَو

ات الاب  زا  هنذأم  ود  ره  شـشوپ  تسا .  هدـش  عقاو  اه  هنذأم  هّبق  یبوچ و  هنذأم  نآ  يالاب  رتم و  کی  دودـح  ياـنهپ  هب  یـسنرقم  سپس 
رس ات  رس  نیئاپ 

(1  .) دوش یم  هدناوخ  لاعتم  راگدرورپ  ياهمان  اهنآ )  نایم  رد  هک (  تسا  یهرِگ  یشاک 

یقرواپ

 . ص71 ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت   1

114 هحفص

رّهطم مرح  دجاسم   ( 6 ) 

رس الاب  دجسم 

ییاضف اب  هیوفص  نارود  رد  هک  تسا  تعامج  زامن  یمومع و  سلاجم  لیکشت  لحم  هناتسآ و  تاتویب  نیرتعیسو  زا  رس  الاب  دجـسم 
 « کلملا ماسح  ناخ  یقت  هیحان «  زا  هیراجاق  دهع  رد  دش و  یم  هدرمـش  هناتـسآ  يارـسنامهیم  ناونع  هب  رتم  لوط 35  ضرع 6 و  هب 
زا ناکم  نیرتگرزب  ناونع  هب  دش و  هتخاس  دـبنگ  ود  ياراد  يدجـسم  تروص  هب  دـش و  انب  دـیدجت  نآ  نامتخاس  هاش  یلعحتف  رـسپ 

هناتسآ هکربتم  نکاما 
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 . دمآ رامش  هب 

هس رب  هک  تفای  شیازفا  رتم  رد 48  هب 14  نآ  ياضف  دوب »  دجسم  یبرغ  تهج  رد  هک  ینیمز  ندش  همیمض  اب  ق «  لاس 1338ه .  رد 
 . دوب راوتسا  رتم  رد 2  يرجآ 3  روطق  نوتس 

 . دش هتخاس  صاخ  ییابیز  تعسو و  نآ  اب  مظعا  دجسم  هک  ینامز  ات  دوب  اپ  رب  سّدقم  يانب  نیا 

یبوـخ ياـمن  داـینبون »  مظعا  دجـسم  رّهطم و  مرح  میظع  ناـمتخاس  نیب  رـسالاب « ،  دجـسم  یمیدـق  ياـنب  رگید ،  هک  ییاـج  نآ  زا 
نیمز حطـس  زا  ار  یمیدـق  ناـمتخاس  دومن ،  مادـقا  نآ  ياـنب  دـیدجت  هب  تیلوت »  لـضفلاوبا  دیـس  ياـقآ  تقو « ،  یلوـتم  تشادـن ، 
زورما هک  دومن  انب  يرامعم  ناوارف  تایـصوصخ  اب  و  نوتـس »  دقاف  رتم «  رد 48  ضرع 14  هب  عیفر  یترامع  نآ  ياـج  هب  تشادرب و 

(1  .) دوش یم  بوسحم  رّهطم  مرح  هکربتم  نکاما  نیرتهوکش  اب  زا  یکی 

115 هحفص

يا هنازرف  ياملع  روبق  تسا :  هدـش  عقاو  تمکح  ملع و  ياـه  هناوتـسا  ءاـهقف و  روبق  دجـسم  نیا  بونج  رد  هک  دوش  یم  يروآداـی 
یقتدّـمحم دّیـس  جاـح  هللا  هیآ  موـحرم  و  مق )  هیملع  هزوـح  سـسؤم  يرئاـح (  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  هللا  هیآ  موـحرم  نوـچمه « 

یگرزب ءاهقف  نادنمـشناد و  ًاریخا  و  يراسناوخ »  دـمحا  دیـس  جاح  هللا  هیآ  ردـص و  نسح  دیـس  جاح  هللا  هیآ  موحرم  يراـسناوخ و 
هللا هیآ  ینیدـلاءاهب و  یمظعلا  هللا  هیآ  یکارا و  یمظعلا  هللا  هیآ  یناگیاپلگ و  یمظعلا  هللا  هیآ  ییاـبطابط و  همّـالع  موحرم  نوچمه « 

هللا هیآ  دیهش  داتسا  نوچمه «  یمالسا  بالقنا  دیهش  ءاملع  زا  و  یلمآ »  مشاه  ازریم  یمظعلا آ 
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یمطاف رینم  هاـم  راـنک  رد  نازورف  یناگراتـس  نوچمه  دـنا و  هدـیمرآ  كاـپ  تبرت  نیا  رد  یندـم »  هللا  هیآ  بارحم  دیهـشو  يرّهطم 
 . دنا هدومن  نارابرون  ار  سّدقم  ناکم  نیا  یتوکلم  ياضف 

ییابطابط دجسم 

 . تسا هدش  هتخاس  هرّهطم  هضور  بونج  رد  میدق »  هنانز «  نحص  ياج  هب  هک  تسا  ینوتس  هاجنپ  يدبنگ  ییابطابط ،  دجسم 

یم شیازفا  رتم  رد 20/24  هب 80/24 ،  نآ  فارطا  ياضف  ندش  هفاضا  اب  هک  تسا  رتم  عافترا 17  هناهد 17 و  هب  طسو  رد  دبنگ  نیا 
 . تسا رتم  نآ 15  قاس  هدعاق و  هک  لکش  ثلثم  تسا  یقاور  ياراد  دبای و 

یقرواپ

 . ص621 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

116 هحفص

شارت ار  اه  هیاپ  مامت  شبن  راهچ  ًادـعب  دـندرک و  انب  رتم  عافترا 30/3  رتم و   2 رد ،  رطق 2 ،  هب  يرجآ  هیاـپ  هد  زارف  رب  ار  دـبنگ  نیا 
نآ هجیتن  رد  دندیچرب و  ار  نوتس  راهچ  نورد  سپس  دندروآ  الاب  حّلسم  نتب  اب  يا  هناوتسا  ینوتـس  کی ،  ره  هشوگراهچ  رد  هداد و 

 . دش رارقرب  نوتس  لهچ  ات  ود ،  یس و  زارف  رب  میظع  دبنگ 

مامت هک  يروط  هب  دنداد ،  تنیز  رتمیتناس  هاچنپ  عافترا  هد و  ضرع  هب  شارت  نیـشام  رمرم  زا  یتاعطق  اب  ار  ینامیـس  ياهنوتـس  يور 
ییابیز هک  دندومن  هفاضا  ابیز ،  یلقیـص  ْزنُُرب »  زا «  یجّردم  هحفـص  نوتـس  هت  ياج  هب  اهنآ  قاس  رد  دـندیدرگ و  شوپرمرم  اهنوتس 

 . دومن نادنچ  ود  ار  اهنآ 

دبنگ نیا  یناب  دسر .  یم  نوتـس  هاچنپ  هب  نآ  رانک  قاور  ياه  نوتـس  یبناج و  ياهنوتـس  هفاضا  هب  عیفر  دبنگ  نیا  ياهنوتـس  دادـعت 
عفترم و
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لاس زا  هک  تسا  یمق  نیسح  اقآ  جاح  هللا  هیآ  موحرم  دنزرف  ییابطابط »  دّمحم  اقآ  جاح  مالـسالا  هجح  موحرم «  تمظع  اب  دجـسم 
(1  .) دیشک لوط  نآیانب  ق  ات 1370 ه .  ق ،  1360ه . 

هیآ دیهش  موحرم  ربق  تسا « :  عقاو  هیملع  هزوح  يالـضف  ءاملع و  زا  یگرزب  ءادهـش  روبق  سّدقم  ناکم  نیا  یبرغ  لامـش  هیواز  رد 
افص و رب  دوخ  نیا  هک  یتّالحم »  دیهش  یسوّدق و  هللا  هیآ  دیهش  يرظتنم و  دّمحم  دیهش  یشلما و  ینّابر  دیهش  يزاریـش و  ینّابر  هللا 

 . تسا هدوزفا  ناکم  نیا  تیونعم 

یقرواپ

 . ص627 626 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

117 هحفص

مظعا دجسم 

 ( . هیف موقت  نأ  ّقحا  موی  لّوا  نم  يوقّتلا  یلع  سسا  دجسمل  ) 

دیدرگ سیسأت  هرس ) سدق   ) يدرجورب یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  عیشت  ملاع  دیلقت  عجرم  يالاو  تمه  هب  هک  یتمظع  اب  ینید  راثآ  زا 
نیا دـش .  هتخاس  نیرئاز  لاح  هافر  تهج  مالـسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترـضح  رهطم  مرح  راـنک  رد  هک  دوب  مق  مظعا  دجـسم  ، 

انب یمطاف  عیفر  ناتسآ  ترواجم  رد  هک  تسا  يدرف  هب  رصحنم  دجسم  دراد  هک  يزاتمم  تایـصوصخ  صاخ و  طئارـش  اب  عیفر  يانب 
 . تسا هدیدرگ 

دجسم سیسأت  هزیگنا 

مهیلع ) تیب لـها  همیرک  هاـگراب  راوـگرزب  نآ  هک  دوـب ،  نیا  یمیظع  دجـسم  نینچ  ياـنب  يارب  هنازرف  هیقف  نآ  هزیگنا  نیرت  یـساسا 
ءالخ نیا  هدهاشم  اذل  دنربب ،  هرهب  يرتشیب  یناحور  ياضف  زا  اجنآ  رد  دنناوتب  نارئاز  هک  دـید  یم  یبسانم  دجـسم  دـقاف  ار  مالـسلا )
هطبار نـیا  رد  ( 1) ناگرزب زا  یـضعب  لقن  هب  انب  ناـشیا  دوخ  هچناـنچ  تشاداو .  ییـالاو  میمـصت  نینچ  رب  ار  ناـشیا  هک  دوب  یناـکم 

 : هک نیا  هب  دنا  هدومرف 

نب یلع  ترـضح  مرح  رانک  رد  داشرهوگ  دجـسم  نوچ  يدجـسم  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  راوج  رد  مراد  انب  » 
هب تدـم  زارد  رد  مق  هسدـقم  هزوح  هک ،  دوب  نیا  راوگرزب  نآ  ینیب  شیپ  رگید  يوس  زا  میامن . »  اـنب  مالـسلا ) هیلع  ) اـضرلا یـسوم 
هچ دراد و  زاین  ماظع  عجارم  جراـخ  سورد  هژیوب  فلتخم  حوطـس  رد  ناـیوزوح  سورد  يرازگرب  تهج  بساـنم  عیـسو و  ییاـضف 

 . دشاب دجسم  مان  اب  رهطم و  مرح  راوج  رد  زکرم  نیا  هک  رتهب 

یقرواپ
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 ( . هّلظ ماد  ینارکنل (  لضاف  هللا  تیآ  ترضح   1

118 هحفص

برد رانک  رد  ادخ  حلاص  دبع  نآ  نفدم  نتفرگ  رارق  هچنانچ 
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دجـسمل نشور (  قیداصم  زا  یکی  ار  نآ  ناوت  یم  قحب  و  تسوا ،  تین  یکاپ  صـالخا و  رب  قداـص ،  یهاوگ  دجـسم  نیا  يدورو 
 . دروآ رامش  هب  تسا ; »  هدش  انب  یکاپ  اوقت و  ساسا  رب  سیسأت  ودب  زا  هک  يدجسم  ( : » 1  () موی لّوا  نم  يوقّتلا  یلع  سسا 

سیسأت خیرات 

هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تداعـس  اب  تدـالو  زورلاـس  ق .  هدـعقیذ 1373ه .  مهدزای  زور  رد  دجـسم  نیا  يانب  گـنلک 
 . دش هدز  نیمز  هب  یصاخ  تافیرشت  یط  ق .  هامریت 1333ه .  کی  تسیب و  اب  ربارب  ( مالسلا

تالکشم

هدهاشم هک  يروطب  نوچ  دوب .  نآ  ندوب  نوزومان  نیمز و  یناکم  تیدودحم  هطقن  نیا  رد  دجسم  ثادحا  مهم  تالکـشم  زا  یکی 
دجـسم هطوحم  هجیتن  رد  و  تسا .  دودحم  هناخدور  لحاس  هب  رگید  فرط  زا  هسدقم و  هناتـسآ  هب  فرط  کی  زا  دجـسم  دوش ،  یم 

هناخ دوجو  رگید  لکشم  دشاب .  یم  رتم  دودح 15  نآ  هدعاق  رتم و  دودح 120  نآ  یبرغ  علض  هک  تسا  ینوزومان  ثلثم  لکش  هب 
اب راوـگرزب  نآ  روتـسد  هب  اـما  دـیبلط ،  یم  ار  يداـیز  هنیزه  اـهنآ  دـیرخ  هک  تشاد  رارق  دجـسم  نیمز  هدودـحم  رد  هک  دوـب  ییاـه 

دجـسم رانک  زا  رتم  زا 3000  شیب  نینچمه  دـش .  بلج  اهنآ  نابحاص  تیاـضر  يرادـیرخ و  اـه  هناـخ  نآ  همه  يداـیز  تالکـشم 
یهلا تایانع  اب  ماجنارس  تفرگ .  رارق  دجسم  میرح  رد  ناشیا  صاخ  تیارد  اب  هک  دوب  هسدقم  هناتسآ  تاقلعتم  تاتویب و  زا  رـسالاب 

قیقد و روط  هب  هدازرل  موحرم  نوچ  يا  هدومزآراک  نارامعم  ناسدنهم و  رظن  ریز  دجسم  ینامتخاس  هشقن  هدش  دای  تالکشم  عفر  و 
هب نآ  ینامتخاس  ياهراک  هدمع  يدامتم  راک  لاس  شـش  زا  سپ  دیدرگ و  زاغآ  دجـسم  تخاس  نآ  ساسا  رب  دـش و  یحارط  عماج 

حاتتفا و هللا ) همحر  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  طسوت  تعامج  زامن  هماقا  اـب  لاس 1339 ه ش  لوا  همین  رد  دیـسر و  نایاپ 
 . تفرگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم 

یقرواپ
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 . 108 هبوت ، 

119 هحفص

دجسم ینامتخاس  تاصخشم 

رظن زا  دجـسم  نیا  اذـل  هدـیدرگ و  انب  حلـسم  نوتب  اـب  نآ  ناـمتخاس  هیلک  تسا و  عبرم  رتم  ًابیرقت 12000  دجـسم  تحاسم  عومجم 
 . دیآ یم  رامش  هب  یمالسا  ریظن  مک  ياهانب  زا  ماکحتسا 

عبرم رتم  مادک 900  ره  نآ  یبناج  ياهناتـسبش  عبرم و  رتم  دبنگ 400  ریز  ناتسبش  تحاسم  هک  تسا  ناتـسبش  راهچ  ياراد  دجـسم 
زا کی  ره  فقـس  عافترا  دراد .  رارق  عبرم  رتم  دودح 300  یتحاسم  اب  تعاس  ریز  ناتسبش  زین  دجـسم  لامـش  فرط  رد  دشاب و  یم 

 . تسا عبرم  رتم  ًادودح 10  نآ  حطس  اب  اهناتسبش 

120 هحفص

نینچمه تسا .  هدش  ثادحا  نیمداخ  يارب  هاگشیاسآ  نلاس  کی  دجسم و  هناخوضو  یتشادهب و  سیورـس  دجـسم  یبرغ  علـض  رد 
ورهار فرط  زا  نآ  يدورو  برد  هک  هدیدرگ  انب  دجسم  نحص  یبرغ  علض  رد  نزخم  نلاس  کی  هعلاطم و  نلاس  ود  اب  يا  هناخباتک 

یـضوح دوجو  هک  ددـعتم ،  يدورو  ياهرد  اب  تسا  یگرزب  نحـص  ياراد  تمظع  اب  دجـسم  نیا  درادرارق .  مظعا  دجـسم  يدورو 
 . تسا هدومن  یندید  ار  سّدقم  ناکم  نآ  يامن  نآ ،  ینایم  ياضف  رد  ابیز  رایسب 

زا عبرم  رتم  عاـفترا 15  هب  عبرم و  رتم  رطق 30  هب  یگرزب  رایسب  دبنگ  ياراد  هک  تسا .  هدش  انب  یمالـسا  يرامعم  کبـس  هب  دجـسم 
حطس زا  عبرم  رتم  عافترا 25  هب  دنلب  ییاه  هتـسدلگ  ياراد  و  دشاب .  یم  ناتـسبش  فک  زا  عبرم  رتم  عافترا 35  هب  ماب و  تشپ  حـطس 

کی نینچمه  و  ( . 1) دشاب یم  عبرم  رتم  عافترا 5  هب  هنذأم  ود  ياراد  و  تسا .  نیمز  حطس  زا  عبرم  رتم  عافترا 45  هب  ماب و  تشپ 
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 . دوش یم  هدید  تهج  راهچ  زا  هک  دراد  رارق  دجسم  لامش  رد  ابیز  گرزب و  یگنز  تعاس  اب  جرب 

یم رامـش  هب  ریخا  نرق  رد  يراکیـشاک  عیدـب  ياـه  هنومن  زا  یمالـسا  رنه  ياـه  هولج  يراکیـشاک و  تاـنیئزت و  رظن  زا  دجـسم  نیا 
( . 2) دور

یقرواپ

 . ص101 و102 ییابطابط ،  يولع  نیسح  دمحم  دیس  يدرجرورب ،  هللا  تیآ  ترضح  یگدنز  تارطاخ   1

 . ص104 نامه ،   2

121 هحفص

هسّدقم هناتسآ  طسوت  مظعا  دجسم  زا  هنیهب  هدافتسا 

هب زاین  ساسحا  و  مالـسلا ) اـهیلع  ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  هب  مرتحم ،  نیرئاز  داـیز  لاـبقا  هب  هجوت  اـب  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
دجسم عیسو  تاناکما  اضف و  زا  هتـسیاش  يرادرب  هرهب  ناکما  مدع  ترـضح و  رونم  هاگراب  راوج  رد  رتشیب  يونعم  يدابع ،  ياهاضف 
ماجنارس تشادن .  تقفاوم  نآ  نأشلا  میظع  راذگ  ناینب  یلصا  فده  اب  هک  عیـسو  تاناکما  همه  نآ  ندنام  لطعم  هجیتن  رد  مظعا و 

رسالاب دجـسم  مظعا و  دجـسم  نیب  لئاح  ینوناق  یعرـش و  نیزاوم  تیاعر  اب  ش .  لاس 1371ه .  ناضمر  كرابم  هاـم  رخآ  ههد  رد 
 . تفرگ رارق  هسدقم  هناتسآ  هدهع  رب  دجسم  یتامدخ  يرادا و  روما  نآ  لابند  هب  دش و  هتشادرب 

رد یتلاخد  يرادرب و  هرهب  نودب  دندش  فظوم  هطوبرم  نیلوئسم  هسدقم ،  هناتسآ  مرتحم  تیلوت  هب  يربهر  مظعم  ماقم  نامرف  قبط  و 
نیا نونکا  مه  و  دنیامن .  نآ  نادنمراک  قوقح  نیمأت  نآ و  تاقلعتم  دجـسم و  زا  تظافح  يرادهگن و  هب  مادقا  دجـسم ،  تافوقوم 
رثکا هزوح  یلیـصحت  مایا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش ،  ینید  مولع  ناهوژپ  شناد  لیـصحت  يارب  یبسانم  رایـسب  طیحم  سدـقم  ناـکم 

يریثک دادعت  دنیامن و  یم  سیردت  سدقم  ناکم  نیا  رد  دیلقت  مظعم  عجارم 
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دجـسم تانوئـش  زا  هک  یفلتخم  یبهذم  مسارم  نینچمه  دنوش .  یم  دنم  هرهب  ناشیا  یملع  تاضویف  زا  مرتحم  يالـضف  بالط و  زا 
 . دوش یم  رازگرب  نآ  رد  یصاخ  هوکش  اب  تسا 

122 هحفص

رّهطم مرح  ياه  نحص   ( 7 ) 

 « یکباتا ون «  نحص 

 . تسا هدوزفا  یمطاف  هاگراب  تمظع  هوکش و  رب  هک  یّصاخ  تیونعم  افص و  اب  رظنم ،  شوخ  عیسو و  تسا  ییانب  ون ،  نحص 

هناتسآ نادیم  زا  رهطم  مرح  يدورو  نآ  یلامش  ناویا  تسا :  یبرغ  یقرـش و  یبونج و  یلامـش ،  ناویا  راهچ  ياراد  ابیز  نحـص  نیا 
ره رد  دـهد ;  یم  لیکـشت  ار  مرا  ناـبایخ  زا  ون  نحـص  يدورو  یقرـش  ناویا  ار و  هزوم  ناـبایخ  زا  مرح  يدورو  یبونج  ناوـیا  ار و 
هب ار  تسود  رنه  هدـننیب  ره  رظن  هک  تسا  هتفر  راک  هب  یّـصاخ  يرامعم  يرنه ،  راـثآ  فیارظ و  هدـش  داـی  ياـه  ناویا  نیا  زا  مادـک 

.دیامن یم  بلج  دوخ 

 . دوش یم  بوسحم  ون  نحص  زا  هسّدقم  هضور  يدورو  هک  تسا  هنیآ  ناویا  نامه  مه  یبرغ  ناویا  و 

تاّیـصوصخ اـب  رّهطم (  نحـص  طـسو  رد  لکـش  یـضیب  ضوح  نتفرگ  رارق  و  هنیآ )  ناویا  هژیو  هب  لـّلجم (  ياـه  ناویا  نیا  دوجو 
 . تسا هدرک  نادنچ  ود  ار  سّدقم  ناکم  نیا  ییابیز  نآ )  رد  دوجوم 

 . تسا هدیشک  لوط  نآ  يانب  لاس 1303  ات  ق ،  لاس 1295ه .  زا  هک  تسا  مظعا )  ردص  ناخ  رغصا  یلع  ازریم  راثآ (  زا  نحص  نیا 
(1)

یقرواپ

 . ص580 579 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

123 هحفص

حّتفم و هللا  هیآ  دیهش  يرون و  هللا  لضف  خیش  هللا  هیآ  هطورشم  بالقنا  گرزب  دیهـش  دننامه  ییادهـش «  املع و  روبق  نحـص  نیا  رد 
ملاع
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نیا ترایز  زا  هک  تسا  ( مالـسلا اـهیلع  ) هموصعم همطاـف  كاـپ  تبرت  نیرئاز  رب  و  هتفرگ ،  رارق  يدـنوار  بطق  موحرم  هعیـش  گرزب 
 . دنشابن لفاغ  تماما  تیالو و  هار  نایئادف 

 « میدق قیتع «  نحص 

 . دش هدوزفا  هکرابم  هّبق  رب  هک  تسا  ییانب  نیلّوا  هکرابم »  هضور  لامش  رد  عقاو  قیتع «  نحص 

 « هرّهطم هضور  هب  نحـص  يدورو  الط «  ناویا  نامه  هک  بونج  رد  تمظع  اـب  یناویا  تسا .  هتفرگارف  اـبیز  ناویا  هس  ار  نحـص  نیا 
نحص هب  مظعادجسم  يدورو  هک  برغ  رد  یناویا  دهد و  یم  لیکشت  ار  نحص  هب  هّیـضیف  يدورو  هک  لامـش  رد  یناویا  دشاب و  یم 
ناویا نتـشاد  رطاخب  شندوب  کچوک  نیع  رد  نحـص  نیا  تسا .  عقاو  ون  نحـص  هب  قیتع  نحـص  يدورو  نالاد  قرـش  رد  و  تسا . 

 . تسا رادروخرب  یصاخ  ییابیز  زا  نآ  فارطا  دّدعتم  تارجح  لّلجم و  ياه 

(1  .) دومن انب  ق  لاس 925ه .  رد  يوفص  لیعامسا  هاش  رتخد  مگیب »  یگیب  هاش  ار «  نآ  فارطا  ياه  ناویا  نحص و  نیا 

زا هک  تسا  یمالـسا  نادـنمرنه  رب  و  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هسّدـقم  هناتـسآ  يرامعم  يرنه ،  راثآ  زا  ییامنرود  دوب  نیا 
 . دنیامن نیسحت  ار  نآ  ناگدننیرفآ  دننیشنب و  هراظن  هب  ار  عیفر  يانب  نیا  رد  هتفهن  يرنه  ياه  ییابیز  کیدزن 

یقرواپ

 . ص510 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ   1

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  همانترایز  متشه :  شخب 

رایـسب نآ  هب  هک  ینید  ياه  همانرب  بادآ و  هلمج  زا  تسا و  ترایز  هژاو  هعیـش ،  سوماـق  رد  يانـشآ  سّدـقم و  ياـه  هژاو  زا  یکی 
تساهنآ راوگرزب  نادنزرف  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هفیرش  دهاشم  كاپ و  تبرت  ترایز  هب  نتفر  تسا  هدش  شرافس 
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شاداـپ رجا و  دـندومرف و  صیرحت  قـیوشت و  ّمهم  رما  نیا  رب  ار  دوـخناوریپ  ثیداـحا ،  تاـیاور و  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا  . 
 . دنا هدرک  نایب  نآ  يارب  یناوارف 

رازه اب  تسا  ربارب  ترـضح  نآ  ترایز   : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  مالـسلا ، ) هیلع  ) نیـسح ماما  ترایز  هرابرد  هچنانچ 
تعافش وا  زا  نم  دنک  ترایز  تفرعم  اب  ارم  سکره   : » دومرف دوخ  ترایز  هرابرد  ( مالسلا هیلع  ) اضر ترـضح  و  ( . 1 «) هرمع جح و 
همطاـف ما «  همع  ربـق  هک  یـسک  ( : » 3  «) ُهَّنَْجلا ُهَلَف  ْمُِقب  ِیتَّمَع  َْربَـق  َراز  ْنَم  دوـمرف « :  مالـسلا ) هـیلع  ) داوـج ماـما  و  ( . 2 «) درک مهاوخ 

 « . دوب دهاوخ  تشهب  راوازس  دنک  ترایز  مق  رد  ار ،  مالسلا » ) اهیلع  ) هموصعم

یقرواپ
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لثم يدرک  یم  رایز  ار ،  میظعلادبع  ربق  رگا   : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  مالسلا ، ) هیلع  ) میظعلادبع ترـضح  ترایز  هرابرد  و 
( . 1  «) یشاب هدرک  ترایز  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  دوب  نآ 

( : » 2  «) اِهلاوْهَا ْنِم  ُُهتْذَْـقنَاَف  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  ُُهتْرُز  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ًادَـحَا  َراز  ْوَا  ِینَراز  ْنَم  دومرف « :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخلوسر و 
تاـجن زور  نآ  ياـه  سرت  زا  ار  وا  تفر و  مهاوخ  شرادـید  هب  تماـیق  زور  دـنک  تراـیز  ار  منادـنزرف  زا  یکی  اـی  ارم ،  هک  یـسک 

 « . داد مهاوخ 

ترایز کی  يارب  طقف  میظع  باوث  رجا و  نیا  ایآ  تسیچ ؟  شاداپ  تلیـضف و  همه  نیا  تمکح  هفـسلف و  هک  درک  هّجوت  دـیاب  لاح 
همه هکنیا  ای  یفده ؟  رثا و  چیه  نودب  تسا  يرهاظ 
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ترخآ ایند و  يارب  يا  هشوت  هر  نازیزع ،  نیا  رهطم  تبرت  ترایز  اب  یمالـسا  تّما  هک  تسا  ینید  یلاـع  فادـها  ياتـسار  رد  اـهنیا 
اب و  دشاب .  هنومن  یتّما  هراومه  ناراوگرزب  نآ  یـشم  طخ  زا  يوریپ  اب  ادـخ و  قلخ  ناگبخن  نیا  ندادرارق  هوسا  اب  دریگرب و  شیوخ 

نیا اب  و  دـشاب .  دنمتداعـس  زارفرـس و  يا  هعماج  هشیمه  دـنامب و  رود  اه  یجک  اه و  تفآ  زا  شیوخ  ناج  حور و  نداد  الج  افص و 
 . دنام دهاوخ  دیواج  راگدنام و  نآ  قحب  ناماما  عّیشت و  میقتسم  طخ  هک  تسا  رّرکم  ياه  قاثیم  دیدجت 

لامک اب  دنـشاب و  نآ  نابحاص  ّقحب  ِفراـع  هفّرـشم ،  دـهاشم  نآ  نارئاز  هکنیا  رگم  دوش  یمن  لـصاح  فدـه  نیا  هک  تسا  نشور 
 . دنوش بایفرش  اهنآ  سوباپ  هب  تخانش  تفرعم و 
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نآ رب  ترایز ،  تلیضف  كرد  يارب  هتـسناد و  ادخ  يایلوا  عیفر  ناتـسآ  رد  ندش  هتفریذپ  طرـش  ار  مهم  رما  نیا  تایاور  رد  هچنانچ 
 : دندومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  روطنامه  دنا ،  هدومرف  دیکأت 

اب هک  یـسک  ینعی  ( : » 1 ( «) ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا ِلوُسَر  َعَم  هَّجَح  َهَِأم  َّجَـح  ْنَمَک  َناک  ِهِّقَِحب  ًاـفِراع  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  یَتَأ  ْنَم  » 
هیلع هللا  یلـص  ) ادخلوسر هارمه  جح  دص  هک ،  تسا  یـسک  لثم  دنک  ترایز  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ربق  تخانـش ،  تفرعم و 

 « . دشاب هداد  ماجنا  ملسو ) هلآو 

سوط رد  ار (  مردپ  ربق  هک  یسک  رب  تسا  بجاو  تشهب   : » دیامرف یم  اضر  ترـضح  ترایز  هرابرد  مه  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  و 
دنک ترایز  تفرعم  اب  ( 
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( . 2 «)

 » هک یـسک  ( : » 3  «) ُهَّنَْجلا ُهَلَف  اهِّقَِحب  ًافِراع  اهَراز  ْنَم  دومرف « :  هموصعم  ترـضح  تراـیز  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  و 
 « . تسا تشهب  راوازس  دشاب ،  هتشاد  وا  قح  هب  تفرعم »  هک «  یلاح  رد  دنک ،  ترایز  ار  هموصعم »  همطاف 

هتـشاد ادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  نیا  یگدـنز  مسر  هار و  یناسفن و  تالامک  لئاضف و  هب  تفرعم  رئاز ،  ناملـسم  رگا  هک  تسا  یهیدـب 
اب و  دیامن ،  گنهامه  یـسدق  حاورا  نآ  اب  ار  دوخ  ناج  حور و  دریگرب و  يا  هشوت  نانآ  فیرـش  دقرم  ترایز  زا  دناوت  یم  دـشاب ، 

 . ددرگ انشآ  اهنآ  یهلا  مارم  بتکم و 

ياهزارف ندناوخ  اب  قاتشم  نارئاز  ات  تسا .  هدش  لقن  يربتعم  همانترایز  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترـضح  يارب  تهج  نیا  هب 
یب يایرد  زا  یهلا  ضیف  عبنم  نآ  اب  نتفاـی  طاـبترا  اـب  دـنریگ و  ماـهلا  شترـضح  زا  لاـمک  دـشر و  قیرط  یط  تهج  رد  نآ  ینارون 

هک تسا  هدومرف  لقن  ار  نآ  راونالاراحب  رد  یسلجم  موحرم  هک  تسا  یفورعم  همانترایز  نآ  دنریگرب و  يا  هشوت  قح  تمحر  نارک 
 . میروآ یم  اجنیا  رد  دنس  اب  ار  نآ  ام 
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دنس اب  همانترایز  نتم 

 : ُْتُلق ٌْربَق !  اَنل  ْمُکَْدنِع  ُدْعَـس ،  ای  َلاق :  َلاق :  ُمالَّسلا ،  امُْهیلَع  اضِّرلا  یـسُوم  ِْنب  ِّیلَع  ْنَع  دْعَـس  ْنَع  ِهیبَا  ْنَع  َمیهاْربِا  ُْنب  ُِّیلَع  َثَّدَـح  » 
ْمُقَف َْربَْقلا  َْتیَأَر  اذِاَف  ُهَّنَْجلا .  ُهَلَف  اهِّقَِحب  ًافِراع  اهَراز  ْنَم  ْمَعَن ،  َلاق :  ُمالَّسلا !  امُْهیَلَع  یسُوم  ِْتِنب  َهَمِطاف  ُْربَق  َكاِدف ،  ُْتلِعُج 
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 : ُْلق َُّمث  ًهَدیمْحَت ،  َنیثالَثَو  ًاثالَث  َهللا  ِدِمْحاَو  ًهَحیبْسَت  َنیثالَثَو  ًاثالَث  ْحِّبَسَو  ًهَریبْکَت  َنیثالَثَو  ًاَعبْرَا  ْرِّبَکَف  ِهَْلبِْقلا ،  َِلبْقَتْسُم  اهِسْأَر  َْدنِع 

یلَع ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِمیلَک  یـسُوم  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِلیلَخ  َمیهاْربِا  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا  ِِّیبَن  حُون  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِهَْوفِـص  َمَدآ  یلَع  ُمـالَّسلَا  » 
 . ِهللا ِحوُر  یسیِع 

َمَتاخ ِهللا  ِْدبَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  َّیِفَـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِْقلَخ  َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ُمالَّسلَا َنیَملاْعلا ،  ِءاِسن  َهَدِّیَـس  ُهَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِلوُسَر  َّیِـصَو  ِبلاط  یبَا  َْنب  َِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ، 

 ، َنیرِظاّنلا ِْنیَع  َهَُّرقَو  َنیدـِباْعلا  َدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّنَْجلا ،  ِلـْهَا  ِبابَـش  ْيَدِّیَـسَو  ِهَمْحَّرلا  ِِّیبَن  ْیَْطبِـسای  اـمُْکیَلَع 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیمَْالا ،  َّراْبلا  َقِداّصلا  دَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِّیبَّنلا ،  َدـَْعب  ِْملِْعلا  َِرقاـب  ِِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ُمالَّسلَا َّیِقَّتلا ،  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یضَتْرُْملا ،  اضِّرلا  یَـسُوم  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َرْهُّطلا ،  َرِهاّطلا  رَفْعَج  َْنب  یَـسُوم 
یلَع ِّلَص  َّمُهّللَا  ِهِدـَْعب ،  ْنِم  ِّیِـصَْولا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ِِّیلَع ،  َْنب  َنَسَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیمَْالا ،  َحِـصاّنلا  َّیِقَّنلا  دَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ای  َکـْیَلَع 

 . َکِْقلَخ یلَع  َِکتَّجُحَو  َکِّیِصَو  ِّیِصَوَو  َکِِّیلَو  ِِّیلَوَو  َکِجارِسَو  َكِرُون 

ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  َنینِمْؤُْملا ،  ِریمَا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َهَجیدَـخَو ،  َهَمِطاف  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ،  ِلوُسَر  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ُمالَّسلَا ِهللا ،  ِِّیلَو  َهَّمَع  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِِّیلَو  َتُْخا  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِِّیلَو  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِْنیَـسُْحلاَو ،  ِنَسَْحلا  َْتِنباـی 

ای ِْکیَلَع 
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 . ُُهتاکََربَو ِهللا  ُهَمْحَرَو  رَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  َْتِنب 

ِْنب ِِّیلَع  ِدَی  ْنِم  ْمُکِّدَـج  ِسْأَِکب  اناقَـسَو  ْمُکِِّیبَن  َضْوَح  انَدَرْوَاَو  ْمُِکتَْرمُز  یف  انَرَـشَحَو  ِهَّنَْجلا  ِیف  ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  ُهللا  َفَّرَع  ِْکیَلَع ،  ُمالَّسلَا 
 . ْمُْکیَلَع ِهللا  ُتاوَلَص  ِبلاط  یبَا 
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ُهَّنِا ْمُکَتَفِْرعَم  انَُبلْـسَی  ْنَاَو ال  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  ْمُکِّدَج  ِهَْرمُز  یف  ْمُکاِّیاَو  انَعَمْجَی  ْنَاَو  َجَرَْفلاَو  َروُرُّسلا  ُمُکِیف  انَیُِری  ْنَا  َهللا  ُلَئْـسَا 
 . ٌریدَق ٌِّیلَو 

ِِهبِو ٌدَّمَُحم  ِِهب  یتَا  ام  ِنیقَی  یلَعَو  ِربْکَتْـسُم ،  ـالَو  رِْکنُم  َْریَغ  ِِهب  ًایِـضار  ِهللا ،  َیِلا  ِمیلْـسَّتلاَو  ْمُِکئاَدـْعَا  ْنِم  ِهَئارَْبلاَو  ْمُکِّبُِحب  ِهللا  َیِلا  ُبَّرَقَتَا 
 . َهَرِخْالا َراّدلاَو  َكاضِرَو  َّمُهّللَا  يدِّیَس  ای  َکَهْجَو  َِکلِذب  ُُبلْطَن  ضار ، 

 . ِنْأَّشلا َنِم  ًانْأَش  ِهللا  َْدنِع  َِکل  َّنِاَف  ِهَّنَْجلا  ِیف  یل  یعَفْشا  ُهَمِطاف  ای 

 . ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِهیف ،  اَنَا  ام  یّنِم  ُْبلْسَت  الَف  ِهَداعَّسلِاب ،  یل  َِمتْخَت  ْنَا  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

 . َِکتَِیفاعَو َِکتَمْحَِربَو  َِکتَّزِعَو  َکِمَرَِکب  ُْهلَّبَقَتَو  اَنل  ْبِجَتْسا  َّمُهّللَا 

(1  « .) َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  ًامیلْسَت  َمَّلَسَو  َنیعَمْجَا  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَّلَصَو 
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همانترایز همجرت 

امـش دزن  ام  دعـس !  يا  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) امهیلع  ) اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  دعـس  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نب  یلع 
ار وا  هک  ره  يرآ ،  دومرف :  ییامرف ؟  یم  ار  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم ماما  رتخد  همطاف  ربق  موش ،  تیادف  مدرک  ضرع  میراد !  يربق 

هلبقب ور  ترضح )  رـس (  ( 1) دزن يدـید  ار  ربق  هدـش و )  فرـشم  مرح  هب  هاگره (  تسوا .  راوازـس  تشهب  دـنک  ترایز  تفرعم  اـب 
 » هبترم هس  یس و  و  ُرَبْکَا »  ُهللاَا  هبترم «  راهچ  یس و  تسیاب و 
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 : وگب سپس  وگب ،  ِ ِهللا »  ُدْمَْحلَا هبترم «  هس  یس و  و  ِهللا »  َناْحبُس 

ترضح رب  مالس  ادخ ،  تسود  میهاربا  ترضح  رب  مالس  ادخ ،  ربمایپ  حون  ترضح  رب  مالس  ادخ ،  هدیزگرب  مدآ  ترضح  رب  مالس  »
مالس ادخ ،  قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،  لوسر  يا  وت  رب  مالس  هللا ،  حور  یسیع  ترضح  رب  مالس  ادخ ،  تبحـص  مه  یـسوم 

ّیـصو بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤمریما  يا  وت  رب  مالـس  ناربمایپ ،  متاخ  هللا  دبع  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ،  هدـیزگرب  يا  وت  رب 
ناناوج رورس  ود  يا  تمحر ،  ربمایپ  طبس  ود  يا  امش  رب  مالس  ملاع ،  ناوناب  يوناب  گرزب  يا  همطاف ،  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،  لوسر 

یلع نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالس  ناگدننیب ،  هدید  غورف  يا  ناگشیپ  تدابع  رورس  يا  نیسحلا ،  نب  یلع  يا  وت  رب  مالـس  تشهب ،  لها 
رفعج نب  یسوم  يا  وت  رب  مالس  نیما ،  راکوکین  يوگتسار  يا  دّمحم ،  نب  رفعج  يا  وت  رب  مالـس  ربمایپ ،  زا  دعب  ملع  هدنفاکـش  يا  ، 

وت رب  مالس  راد ،  نتشیوخ  يا  یلع ،  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالس  هدیدنسپ ،  يا  یسوم ،  نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ،  كاپ و  يا  ، 
ایادخراب وا .  زا  دـعب  یـصو  رب  مالـس  یلع ،  نب  نسح  يا  وت  رب  مالـس  نیما ،  هاوخ و  ریخ  تشرـس و  كاپ  يا  دّـمحم ،  نب  یلع  يا 

رب ّتیصو ، ِّیصو  رب  ّتیلو ،  ِّیلو  رب  ترگنشور ، غارچ  رون و  رب  تسرفب  تاولص 
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ریما رتخد  يا  وت  رب  مالـس  هجیدـخ ،  همطاف و  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ،  لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  تناگدـنب ،  رب  دوخ  تّجح 
مالس ادخ ،  ّیلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،  ّیلو  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  نیـسح ،  ماما  نسح و  ماما  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  نانمؤم ، 

ییانشآ دنوادخ  وت ،  رب  مالـس  داب .  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  رفعج ،  نب  یـسوم  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ،  ّیلو  هّمع  يا  وت  رب 
اب ار  ام  و  دنک ،  دراو  امـش  ربمایپ  ضوح  رب  ار  ام  و  دـیامرف ،  روشحم  امـش  هرمز  رد  ار  ام  و  تشهب ،  رد  امـش  ام و  نایم  دـنک  رارقرب 
ار امش  جرف  رورس و  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  داب .  امش  رب  ادخ  تاولص  دزاس ،  باریس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسد  زا  ناتّدج  هساک 
ار امش  ِتفرعم  و  دروآ ،  درگ  داب  شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم  ترضح  ناتراوگرزب  ّدج  هرمز  رد  ار  امش  ام و  دنایامنب ،  ام  هب 
و امش ،  نانمـشد  زا  يرازیب  امـش و  ّتبحم  اب  میوج  یم  بّرقت  دنوادخ  يوس  هب  تسا .  ردتقم  رایتخا و  بحاص  وا  هک  دریگن ،  ام  زا 

هللا یلـص  ) دّـمحم ترـضح  هچنآ  هب  نیقی  اب  و  مشاب ،  نامرفان  ای  رکنم  هک  نآ  هن  تیاضر ،  يور  زا  ادـخ ،  نامرف  هب  ندـش  میلـست  اب 
 . نم رورس  يا  مبلط ،  یم  ارت  تیانع  هدیقع  نیا  اب  متسه ،  یضار  نآ  هب  هدروآ و  ملسو ) هلآو  هیلع 

( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  www.Ghaemiyeh.comیغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ دزن  ارت  هک  نوچ  نک ،  تعافش  نم  زا  تشهب  دروم  رد  هموصعم )  ) همطاف يا  مراتساوخ .  ار  ترخآ  يارس  ارت و  تیاضر  ایادخ 
 . تسا یعیفر  ماقم 

اهتشون یپ 

حیرـض برغ  رـس و  يالاب  هن  دنتـسیاب ( ،  ترـضح  رـس  دزن  هلبق ،  هب  ور  رهطم  حیرـض  لامـش  رد  هک  تسا  نیا  تیاور  زا  دوصقم   1
و هللا ) همحر   ) يریاح یضترم  خیـش  جاح  هللا  هیآ  و  هللا ) همحر   ) ینیمخ ماما  ترـضح  نوچ  یناگرزب  یلمع  هریـس  هچنانچ  رهطم ، ) 

 . دیامن یم  دییأت  ار  انعم  نیا  رگید  ناگرزب  یخرب 

132 هحفص

ورین و چـیه  هک  ریگن ،  نم  زا  مراد  هک  يدـیاقع  سپ  ینک ،  متخ  تداعـس  هب  ارم  رما  تبقاـع  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نـم  ادـنوادخ ! 
زا دوخ  تیفاع  تمحر و  تزع و  مرک و  هب  ارنآ  و  نک ،  باجتـسم  ار  میاعد  ادنوادخ !  تسین .  الاو  گرزب و  دـنوادخ  زج  یتردـق 

(. 1) ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  تسرف  نایاپ  یب  دورد  ناوارف و  تاولص  وا  تیبلها  همه  دّمحم و  رب  امرف .  لوبق  نم 

یقرواپ

 . فرصت یمک  اب  ص159 152 ،  روپ ،  يدهم  ربکا  یلع  تیبلها ،  همیرک   1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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