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.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  جع ،) ) دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : نایلع / دـیهش 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 78411313 شورف /) )

15655-355: پ.ص / 88981389 سکاف : / 88959049 نفلت : جع /) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : - 

www.mahdi313.com - 
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( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

يدمحا نیسح   

3-09248 لیاف دک 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، ِهَمْحَّرلاَو ِْوفَْعلا  ِعِضْوَم  یف  َنیمِحاّرلا  ُمَحْرَا  َْتنَا  کَّنَا  ُْتنَْقیَاَو  کـِنَِّمب ، ِباوَّصِلل  ٌدِّدَـسُم  َْتنَاَو  كِدْـمَِحب ، َءاـنَّثلا  ُحـِتَْتفَا  ّینِا  َّمُه  _ ّلـلَا
.ِهَمَظَْعلاَو ِءایْربْکلا  ِعِضْوَم  یف  َنیِرِّبَجَتُْملا  ُمَظْعَاَو  ِهَمِقَّنلاَو ، ِلاکَّنلا  ِعِضْوَم  یف  َنیِبقاعُْملا  ُّدَشَاَو 

ْنِم یهِلا  ای  ْمکَف  یتَْرثَع ، ُروُفَغ  ای  ِْلقَاَو  یتَوْعَد ، ُمیحَر  ای  ْبِجَاَو  یتَحْدِم ، ُعیمَس  ای  ْعَمْـساَف  ِکَتلَأْسَمَو  ِکئاعُد  یف  یل  َْتنِذَا  َّمُه  _ ّللَا
.اهَتککَف ْدَق  ٍءالَب  ِهَْقلَحَو  اهَتْرَشَن ، ْدَق  ٍهَمْحَرَو  اهَْتلَقَا ، ْدَق  ٍهَْرثَعَو  اهَتْفَشک ، ْدَق  ٍموُمُهَو  اهَتْجَّرَف  ْدَق  ٍَهبْرک 

.ًاریبکَت ُهْرِّبکَو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنکَی  َْملَو  ْکلُْملا ، یف  کیرَش  َُهل  ْنکَی  َْملَو  ًاَدلَو ، الَو  ًهَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ُدْمَْحلَا ِهللا 

.ِهِْرمَا یف  َُهل  َعِزانُم  الَو  ِهْکُلم ، یف  َُهل  َّداضُم  يذَّلا ال  ُدْمَْحلَا ِهللا  اهِّلک  ِهِمَِعن  ِعیمَج  یلَع  اَهِّلک ، ِهِدِماحَم  ِعیمَِجب  ُدْمَْحلَا ِهللا 

، ُهُدْجَم ِمَرْکلِاب  ِرِهاّظلا  ُهُدْـمَحَو ، ُهُْرمَا  ِْقلَْخلا  یف  یـشاْفلا  ُدْـمَْحلَا ِهللا  ِِهتَمَظَع ، یف  َُهل  َهیبَش  الَو  ِهِْقلَخ ، یف  َُهل  کیرَـش  يذَّلا ال  ُدْـمَْحلَا ِهللا 
.ُباّهَْولا ُزیزَْعلا  َوُه  ُهَّنِا  ًامَرکَو ، ًادوُج  ّالإ  ِءاطَْعلا  ُهَْرثک  ُهُدیَزت  الَو  ُُهِنئازَخ ، ُصُْقنَت  يذَّلا ال  ُهَدَی ، ِدوُْجلِاب  ِطِساْبلا 

.ٌریسَی ٌلْهَس  ْکیَلَع  َوُهَو  ٌریثک ، يْدنِع  َوُهَو  ٌمیدَق ، ُْهنَع  كانِغَو  ٍهَمیظَع  ِْهَیِلا  یب  ٍهَجاح  َعَم  ٍریثک ، ْنِم  ًالیلَق  ُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُه  _ ّللَا

یْملُظ ْنَع  کَْحفَصَو  یتَئ ، _ یطَخ ْنَع  كَزُواَجتَو  یْبنَذ ، ْنَع  كَْوفَع  َّنِا  َّمُه  _ ّللَا
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ُُهبِجْوَتْـسَا ام ال  کَلَئْـسَا  ْنَا  یف  ینَعَمْطَا  يدْـمَعَو ، يأطَخ  ْنِم  َناـک  اـم  َدـْنِع  یمْرُج ، ِریثک  ْنَع  کَْـملِحَو  یلَمَع ، ِحـیبَق  یلع  كَْرتِسَو 
ًاِفئاخ ال  ًاِسنأَتْسُم ، ُکلَئْسَاَو  ًانِمآ ، كوُعْدَا  ُتْرِـصَف  ِکَتباِجا ، ْنِم  ینَْتفَّرَعَو  ِکتَرُْدق ، ْنَم  ینَْتیَرَاَو  ِکتَمْحَر ، ْنِم  ینَْتقَزَر  يذَّلا  ْکنِم ،

کِْملِِعل یل  ٌْریَخ  َوُه  یّنَع  َأْطبَا  يذَّلا  َّلََعلَو  ْکیَلَع ، یلْهَِجب  ُْتبَتَع  یّنَع  َأْطبَا  ْنِاَف  ْکَیِلا ، ِهیف  ُتْدَـصَق  ام  _ یف کـْیَلَع  الِدـُم  ًـالِجَو ، ـالَو 
، ْکَیِلا ُضَّغَبَتَاَف  ََّیِلا  ُبَّبَحَتَتَو  ْکنَع ، ّیلَوُاَف  ینوُعْدـَت  کَّنِا  ِّبَر ، ای  َّیَلَع  ْکنِم  ٍمیَئل  ٍدـْبَع  یلَع  َرَبْصَا  ًامیرک  ًالْوَم  َرَا  ْمَلَف  ِرُومُْالا ، ِهَِبقاِعب 

كِدوُِجب َّیَلَع  ِلُّضَفَّتلاَو  ََّیِلا ، ِناسْحِْالاَو  یل ، ِهَمْحَّرلا  َنِم  ِکلذ  کْعَنْمَی  ْمَلَف  کـْیَلَع ، َلُّوَطَّتلا  َِیل  َّنَاـک  کـْنِم ، ُلَْـبقَا  ـالَف  ََّیِلا  ُدَّدَوَتَتَو 
.ٌمیرک ٌداوَج  کَّنِا  ِکناسِْحا  ِلْضَِفب  ِْهیَلَع  ْدُجَو  َلِهاْجلا  كَْدبَع  ْمَحْراَف  کِمَرکَو ،

.َنیَملاَْعلا ِّبَر  ِنیّدلا ، ِناّیَد  ِحابْصِْالا ، ِِقلاف  ِحایِّرلا ، ِرِّخَسُم  ْکلُْفلا ، يِرُْجم  ْکلُْملا ، ِکلام  ُدْمَْحلَا ِهللا 

.ُدیُری ام  یلَع  ٌرِداق  َوُهَو  ِِهبَضَغ ، یف  ِِهتانَا  ِلوُط  یلَع  ُدْمَْحلاَو ِهللا  ِِهتَرُْدق ، َدَْعب  ِهِْوفَع  یلَع  ُدْمَْحلاَو ِهللا  ِهِملِع ، َدَْعب  ِهِْملِح  یلَع  ُدْمَْحلَا ِهللا 

َدِهَـشَف َبُرَقَو  يُری ، الَف  َدـَُعب  يذَّلا  ِماْعنِْالاَو ، ِلْـضَْفلاَو  ِمارکِْـالاَو  ِلـالَْجلا  يِذ  ِحابْـصِْالَا  ِقلِاـف  ِقْزِّرلا ، ِطِـساب  ِْقلَْخلا ، ِِقلاـخ  ُدْـمَْحلَا ِهللا 
.یلاعَتَو كَرابَت  يوْجَّنلا 

ِِهتَرْدُِقب َغَلَبَف  ُءامَظُْعلا ، ِِهتَمَظَِعل  َعَضاَوتَو  َءاّزِعالا ، ِِهتَّزِِعب  َرَهَق  ُهُدِضاُعی  ٌریهَظ  الَو  ُُهلکاُشی ، ٌهیبَش  الَو  ُُهلِداُعی ، ٌعِزانُم  َُهل  َْسَیل  يذَّلا  ُدْـمَْحلَا ِهللا 
.ُءاشَی ام 

ْدَق ٍهَئینَه  ٍهَبِهْوَم  ْنِم  ْمکَف  ِهیزاُجا ، ـالَف  َّیَلَع  َهَمْعِّْنلا  ُمِّظَُعیَو  ِهیـصْعَا ، اـَنَاَو  ٍهَروَع  َّلـک  َّیَلَع  ُُرتْسَیَو  ِهیداـنُا ، َنیح  یُنبیُجی  يذَّلا  ُدْـمَْحلَا ِهللا 
.ًاحِّبَسُم ُهُرکْذَاَو  ًادِماح ، ِْهیَلَع  یْنثُاَف  ینارَا ، ْدَق  ٍهَِقنُوم  ٍهَجَْهبَو  ینافک ، ْدَق  ٍهَفوُخَم  ٍهَمیظَعَو  یناطْعَا ،
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، َنیِحلاّصلا یِّجَُنیَو  َنیِفئاْخلا ، ُنِمُْؤی  يذَّلا  ُدْمَْحلَا ِهللا  ُُهِلمآ ، ُبَّیَُخی  الَو  ُُهِلئاس ، ُّدَُری  الَو  ُُهباب ، ُقَْلُغی  الَو  ُُهباجِح ، کَتُْهی  يذَّلا ال  ُدْمَْحلَا ِهللا 
كِرْدـُم َنیِملاّظلا ، ِریبُم  َنیرابَّجلا ، ِمصِاق  ُدْـمَْحلاَو ِهللا  .ِنیرَخآ  ُِفلْخَتْـسَیَو  ًاـکُوُلم  کـِلُْهی  ، َنیِربکَتْـسُْملا ُعَضَیَو  َنیفَعْـضَتْسُْملا ، ُعَفْرَیَو 

.َنینِمْؤُْملا ِدَمَتْعُم  َنیِبلاّطلا ، ِتاجاح  ِعِضْوَم  َنیخِرْصَتْسُْملا ، ِخیرَص  َنیِملاّظلا  ِلاکَن  َنیبِراْهلا ،

ُدْـمَْحلَا ِهللا اِهتارَمَغ ، یف  ُحَبْـسَی  ْنَمَو  ُراِحْبلا  ُجوُمَتَو  اهُراّمُعَو ، ُضْرالا  ُفُجَْرتَو  اُهناکُـسَو ، ُءامَّسلا  ُدَـعَْرت  ِِهتَیْـشَخ  ْنِم  يذَّلا  ُدْـمَْحلَا ِهللا 
.ُهّللا اَنادَه  ْنَا  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اّنک  امَو  اذِهل  انادَه  يذَّلا 

ِهِدَِـیب ُتوُمَی ، ـال  ٌّیَح  َوُهَو  یتْوَْملا  ِییُْحیَو  َءاـیحالا  ُتیُمیَو  ُمَعُْطی  ـالَو  ُمِعُْطیَو ، ُقَزُْری  ـالَو  ُقُزْرَیَو ، ْقَلُْخی  َْملَو  ُُقلْخَی ، يذَّلا  ُدْـمَْحلَا ِهللا 
.ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا 

ِغِّلَبُمَو كِّرِـس ، ِظـِفاحَو  کـِْقلَخ ، ْنَم  کـِتَرَیِخَو  کـِبیبَحَو ، کِّیِفَـصَو ، کـِنیمَاَو ، کـِلوُسَرَو ، كِدـْبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُه  _ ّلـلَا
َْتنَّنََحتَو َتْمَّحََرتَو ، َتکَرابَو  َْتیَّلَـص  ام  َرَثکَاَو  ینْـسَاَو  َرَهْطَاَو ، َبَیْطَاَو  یْمنَاَو ، یکْزَاَو  َلَمکَاَو ، َلَمْجَاَو  َنَسْحَاَو ، َلَْضفَا  کـِتالاسِر ،

.کِْقلَخ نِم  ْکیَلَع  ِهَمارْکلا  ِلْهَاَو  ِکتَْوفِصَو  ِکلُسُرَو ، ِکئاِیْبنَاَو  كِدابِع  نِم  ٍدَحَا  یلَع  َتْمَّلَسَو 

، کِْقلَخ یلَع  ِکتَّجُحَو  ِکلوُسَر ، یخَاَو  کِّیلَوَو ، كِدـْبَع  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِـصَوَو  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  ٍّیلَع  یلَع  ِّلَصَو  َّمُه  _ ّلـلَا
.ِمیظَْعلا ِأبَّنلاَو  يْربْکلا ، ِکتَیآَو 

ِبابَش ِیَس  ْيَدّ ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  يدُْهلا ، ِیَماِماَو  ِهَمْحَّرلا  ِیَْطبِس  یلَع  ِّلَصَو  َنیَملاْعلا ، ِءاِسن  ِهَدِّیَـس  َهَمِطاف  ِهَرِهاّطلا  ِهَقیّدِّصلا  یَلَع  ِّلَصَو 
.ِهَنَّْجلا ِلْهَا 

ص:9

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ِْنب ِدَّمَُحمَو  یسُوم ، ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُومَو  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَجَو  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحمَو  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  َنیِملْـسُْملا ، ِهَِّمئَا  یلَع  ِّلَصَو 
ًهَریثک ًهالَـص  كِدِالب  یف  ِکئانَُماَو  كِداـبِع ، یلَع  کِـجَجُح  ِّيِدـْهَْملا ، يداـْهلا  ِفَلَْخلاَو  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلاَو  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍِّیلَع ،

.ًهَِمئاد

.َنیَملاْعلا َّبَر  ای  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهْدِّیَاَو  َنیبَّرَقُْملا ، ِکتِکئالَِمب  ُهَّفُحَو  ِرَظَْتنُْملا ، ِلْدَْعلاَو  ِلَّمَؤُْملا ، ِِمئاْقلا  كِْرمَا  ِِّیلَو  یلَع  ِّلَصَو  َّمُه  _ ّللَا

يذَّلا ُهَنید  َُهل  ْنکَم  ِِهْلبَق ، ْنِم  َنیذَّلا  َْتفَلْخَتْـسا  اـمک  ِضْرـالا  یف  ُهِْفلْخَتِْـسا  ِکنیدـِب ، َِمئاـْقلاَو  کـِباتک ، یِلا  َیِعاّدـلا  ُْهلَعْجا  َّمُه  _ ّلـلَا
.ًاْئیَش ِکب  كِرُْشی  كُُدبْعَی ال  ًاْنمَا  ِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ُْهلِْدبَا  َُهل ، ُهَْتیَضَتْرا 

.ًاریِصَن ًاناْطلُس  ْکنَُدل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجاَو  ًاریسَی ، ًاْحتَف  َُهل  ْحَتْفاَو  ًازیزَع ، ًارْصَن  ُهْرُْصناَو  ِِهب ، ْرِصَْتناَو  ُهْرُْصناَو  ِِهب ، ْزِزْعَاَو  ُهَّزِعَا  َّمُه  _ ّللَا

.ِْقلَْخلا َنِم  ٍدَحَا  َهَفاخَم  ِّقَْحلاَنِم ، ٍءیَِشب  َیِفْخَتْسَی  یّتَح ال  کِِّیبَن ، َهَّنُسَو  کَنید ، ِِهب  ْرِهْظَا  َّمُه  _ ّللَا

، ِکتَعاط یِلا  ِهاعُّدـلا  َنِم  اهیف  اُنلَعَْجتَو  ُهَلْهَاَو ، َقافِّنلا  اَِهب  ُّلِذـُتَو  ُهَلْهَاَو ، َمالْـسِْالا  اَِـهب  ُّزُِعت  ٍهَمیرک  ٍَهلْوَد  یف  کـَْیِلا  ُبَغَْرن  اـّنِا  َّمُه  _ ّلـلَا
.ِهَرِخالاَو اْینُّدلا  َهَمارک  اِهب  اُنقُزَْرتَو  ِکلیبَس ، یِلا  ِهَداْقلاَو 

ِِهبْرِّثکَو انَْقتَف ، ِِهب  ُْقتْراَو  انَعْدَـص ، ِِهب  ْبَعْـشاَو  انَثَعَـش ، ِِهب  ْمُْملا  َّمُه  _ ّللَا ُهانْغِّلَبَف ، ُْهنَع  انْرُـصَق  امَو  ُهاْنلِّمَحَف ، ِّقَْحلا  نِم  اـنَْتفَّرَع  اـم  َّمُه  _ ّلـلَا
ُکفَو انَهوُجُو ، ِِهب  ْضَِّیبَو  انَرْـسُع ، ِِهب  ْرِّسَیَو  انَتَّلَخ ، ِِهب  َّدُسَو  انَْرقَف ، ِِهب  ُْربجاَو  انِمَْرغَم ، ْنَع  ِِهب  ِْضقَاَو  انَِلئاع ، ِِهب  ِنْغَاَو  انَتَّلِذ ، ِِهب  ْزِزْعَاَو  انَتَِّلق ،

ِهَرِخالاَو اْینُّدلا  َنِم  ِِهب  انْغَِّلبَو  اَنلْؤُس ، ِِهب  انِطْعَاَو  انَتَوْعَد ، ِِهب  ْبِجَتْساَو  انَدیعاوَم ، ِِهب  ْزِْجنَاَو  انَتَِبلَط ، ِِهب  ْحِْجنَاَو  انَرْسَا ، ِِهب 
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َِفُلتْخا اَِمل  ِِهب  انِدـْهاَو  اِنبُوُلق ، َْظیَغ  ِِهب  ْبِهْذَاَو  انَروُدُـص ، ِِهب  ِفِْشا  َنیطْعُْملا ، َعَسْوَاَو  َنیلوؤْسَْملا  َْریَخ  ای  اِنتَبْغَر ، َقْوَف  ِِهب  اـنِطْعَاَو  اـَنلامآ ،
.َنیمآ ِّقَْحلا  _َه  ِلا انِّوُدَعَو  كِّوُدَع  یلَع  ِِهب  انْرُْصناَو  ٍمیقَتْسُم ، ٍطارِص  یِلا  ُءاشَت  ْنَم  يدْهَت  کَّنِا  ِکنْذِِاب ، ِّقَْحلا  َنِم  ِهیف 

ِنامَّزلا َرُهاظَتَو  اِنب ، ِنَتِْفلا  َهّدِـشَو  انِدَدَـع ، َهَِّلقَو  انِّوُدَـع ، َهَْرثکَو  انِِّیلَو ، َهَْبیَغَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُکتاوَلَـص  انِِّیبَن  َدـْقَف  ْکَیِلا  وکْـشَن  اـّنِا  َّمُه  _ ّلـلَا
ْکنِم ٍهَمْحَرَو  ُهُرِهُْظت ، ٍّقَح  ِناْطلُـسَو  ُهُّزُِعت  ٍرْـصَنَو  ُهُفِـشکَت ، ٍّرُِـضبَو  ُُهلِّجَُعت ، ْکنِم  ٍْحتَِفب  ِکلذ  یلَع  اّنِعَاَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  اْنیَلَع ،

.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  ِکتَمْحَِرب  اهانُِسْبُلت ، ْکنِم  ٍهَِیفاعَو  اهاُنلِّلََجت 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مهجرف لّجع  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا 

مهئادعأ کلهأ  نعلا و  و 

همدقم

رد نینچ  مه  اعد  نیا  .تسا  هدش  شرافس  ناضمر  كرابم  هام  یلایل  رد  نآ  تئارق  هک  تسا  يا  هیعدا  هلمج  زا  حاتتفا  فیرش  ياعد 
نآ نینزان  دوجو  هب  بوسنم  هدش و  رداص  ادفلا _  همدقم  بارتل  انحورا  رصع _  یلو  ترضح  هیحان  زا  هک  تسا  ییاه  شیاین  هرمز 

هراب نیا  رد  زین  ییاهدیدرت  اما  دنا ، هتفگ  نخس  نآ  دییأت  رد  هتفریذپ و  ار  باستنا  نیا  ناگرزب  املع و  بلاغ  هچرگا  .تسا  ترـضح 
.دیامن یم  مزال  ار  اعد  نیا  عبنم  دنس و  یسررب  هک  دراد ؛ دوجو 

یـسک نیلوا  .دـنا  هدروآ  ار  نآ  نتم  هدرک و  رکذ  ار  نآ  دوخ ، بتک  رد  ناگرزب  زا  نت  شـش  هک  تفگ  دـیاب  اعد  نیا  عبانم  نایب  رد 
بیذهت دوخ ، دنمشزرا  باتک  ود  رد  هک  تسا  م460 )  ) هّرس سدق  یسوط  نسح  نب  دمحم  هفئاطلا  خیـش  هدرک ، لقن  ار  اعد  نیا  هک 

.تسا هدرک  نایب  ار  نآ   (2) دجهتملا حابصم  (1) و  ماکحالا

(3) هنسحلا لامعالاب  لابقالا  باتک  رد  سوواط  نب  دیس  موحرم  ناشیا ، زا  سپ 

ص:12

 . ص 108 ج 3 ، ماکحألا ،  بیذهت  - 1
 . ص 578 ج 2 ، دبعتملا ،  حالس  دجهتملا و  حابصم  - 2

 . ص58 ج 1 ، میدق ،) پاچ  لامعألا (  لابقإ  ص 138 و  ج 1 ، دیدج ،) پاچ   ) هنسحلا لامعألاب  لابقإلا  - 3
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.تسا هدرک  رکذ  يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا  دنس  اب  ار  اعد  نیا 

نسحم دمحم  موحرم  ناشیا ، لابند  هب  دنس و  رکذ  نودب    (2) حابصملا (1) و  نیمالا دلب  رد  یمعفک  موحرم  راوگرزب ، ود  نیا  زا  دعب 
.دنا هدرک  لقن  ار  فیرش  ياعد  نیا  بیذهت  زا  لقن  هب   (3) یفاولا رد  (م1091 ) یناشاک ضیف 

هدرک و رکذ  ار  اعد  نتم  یسوط ، خیش  بیذهت  زا  تیعبت  هب   (5) رایخالا ذالم  (4) و  داعملا داز  رد  (م1110 ) یسلجم همالع  نینچ  مه 
.تسا هدروآ  دراد _  هراشا  نیمز  رد  نامز  ماما  تفالخ  هب  هک  ار _  نآ  زا  زارف  دنچ  اهنت    (6) راونالا راحب  رد 

.تسا هدرک  رکذ   (7) نانجلا حیتافم  رد  دنس ، عبنم و  رکذ  نودب  ار  اعد  نیا  یمق  سابع  خیش  موحرم  زین  نیرصاعم  زا 

؛ تسا هدرکن  رکذ  ار  نآ  دنس  و  هراشا ، اعد  نیا  ندناوخ  نامز  هب  اهنت  یـسوط  خیـش  موحرم  هک  تفگ  دیاب  اعد  نیا  دنـس  هرابرد  اما 
.تسا هدومن  ذخا  هرق  یبا  نبا  باتک  زا  ار  روکذم  ياعد  هک  هدرک  نایب   (8) لامعالا لابقا  رد  سوواط  نب  دیس  یلو 

ص:13

 . ص 193 نیصحلا ،  عردلا  نیمألا و  دلبلا  - 1
ص 579. هیقاولا ،)  نامألا  هنج   ) حابصملا - 2

ص 407. ج 11 ، یفاولا ،  - 3
ص 87. داعملا ،  داز  - 4

ص 123. ج 5 ، رابخألا ،  بیذهت  مهف  یف  رایخألا  ذالم  - 5
ص 167. ج 24 ، راونألا ،  راحب  - 6

.مهدزای لمع  ناضمر ، هام  هکرتشم  لامعا  نانجلا ،  حیتافم  - 7
هللا دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  دـمحم  مئانغلا  وبأ  ینثدـح  لاقف  هدانـسإب  هرق  یبأ  نب  دـمحم  هرکذ  يذـلا  ءاعدـلا  کلذ  نمف  - 8

نامثع نب  دمحم  نب  دـمحأ  رکب  ابأ  تلأس  لاق  هنع  هللا  یـضر  ینوکـسلا  رـصن  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ورمع  وبأ  انربخأ  لاق  ینـسحلا 
هنع هللا  یضر  يرمعلا  دیعـسلا  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبأ  همع  ناک  یتلا  ناضمر  رهـش  هیعدأ  یلإ  جرخی  نأ  هللا  همحر  يدادغبلا 
هلیل ّلک  یف  ءاعّدلا  اذهب  وعدت  و  اهتلمج   نم  ناک  هریثک و  هیعدأ  هنم ]  ] تخـسنف رمحأب  ادـلجم  ارتفد  یلإ  جرخأف  اهب  وعدـی  هاضرأ  و 

...كِدْمَِحب َءاَنَّثلا  ُِحتَْتفَأ  یِّنِإ  َمُهَّللا  وه : و  هبحاصل ، رفغتست  هکئالملا و  هعمست  رهشلا  اذه  یف  ءاعدلا  ّناف  ناضمر ، رهش  نم 
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وا زا  رایـسب  ناشیاه ، باتک  رد  هعیـش  ياهقف  نکل  تسین ؛ سرتسد  رد  نونکا  مه  هک  تسا  یبتک  هلمج  زا  هرق  یبا  نب  دـمحم  باتک 
.تسا هرق  یبا  باتک  رابتعا  رب  یلیلد  دوخ ، نیا ، هک  دنا  هدرک  تیاور  لقن 

ماما صاخ  بیان  هب  تیاهن  رد  هکلب  هدشن ، هداد  دانتـسا  موصعم  هب  حاتتفا  ياعد  دنـس ، نیا  رد  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  تسا  نکمم 
.تسا هدش  یهتنم  نامثع  نب  دمحم  ینعی  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

زا ار  نآ  ناشیا ، هکلب  هدـشن ، رداص  نامثع  نب  دـمحم  زا  اعد ، نیا  دـنک  یم  تباـث  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
: هلمج زا  تسا ؛ هدرک  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هیحان 

لجع نامز  ماما  هب  بستنم  روکذم ، ياعد  هک  هدرک  تشادرب  نینچ  دنس  نیا  زا  یسلجم ، موحرم  نوچ  یسانش  ثیدح  ثدحم و  . 1
ِهِداَنْـسِِإب َهَُّرق  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِباَتک  ْنِم  اًْلقَن  ُلاَْبقِْإلا ، : » تسا هدومرف  لابقا  زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  نانچ  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

(1)« كِدْمَِحب َءاَنَّثلا  ُِحتَْتفَأ  یِّنِإ  َمُهَّللا  َناَضَمَر - ِرْهَش  ِیلاََیل  ِهَیِعْدَأ  ْنِم  ِِمئاَْقلا ع  ِنَع  ِّيِرْمَْعلا  َناَْمثُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 

ص:14

ص 166. ج 24 ، راونألا ،  راحب  - 1
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ننـس و هلدا  رد  اـهقف  اـملع و  هـچرگا  تـسا و   هدـش  لـقن  هـعبرا _  بـتک  زا  یکی  ناوـنع  هـب  ماـکحالا _  بیذـهت  رد  اـعد  نـیا  . 2
.دنیامن لقن  ربتعم  بتک  رد  ار  موصعم  ریغ  مالک  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  اما  دنا ، هدرک  یمن  يریگتخس  هدومن و  حماست  تابحتسم ،

.دشاب  نامثع  نب  دمحم  مالک  فرص  دناوت  یمن  اعد  نیا  تهج  نیا  زا 

ِیف یَعُْدی  ْنَأ  ُّبَحَتُْسی  : » تسا هدرک  ناضمر  كرابم  هام  ياه  بش  رد  اعد  نیا  بابحتـسا  هب  مکح  حابـصملا  رد  یمعفک  موحرم  . 3
(1)« ...كِدْمَِحب َءاَنَّثلا  ُِحتَْتفَأ  یِّنِإ  َمُهَّللا  ِءاَعُّدلا  اَذَِهب  ُْهنِم  ٍهَْلَیل  ِّلک 

اریز تسا ؛ اعد  نیا  ندوب  روثأم  رب  ناشیا  رظن  تسا ، نیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  هیعرـش ، ماکحا  أشنم  هک  اـج  نآ  زا  نیارباـنب ،
مکح تروص ، نیا  ریغ  رد  دریگ و  رارق  تعباتم  دروم  بحتسم ، یلمع  ناونع  هب  دراد  شزرا  هدوب و  عورشم  هک  تسا  موصعم  مالک 

.تشادن انعم  اعد  نیا  ندوب  بحتسم  هب 

موصعم مالک  اعد  نیا  هک  دننک  یم  لصاح  ار  نانیمطا  نیا  عومجم ، رد  اما  دنرب ، یمن  شیپ  زا  يراک  ییاهنت  هب  هچرگا  دهاوش ، نیا 
نیا یگنهامه و  دـندش _  یم  قازترا  یناـفرع  عبنم  کـی  زا  هک  نیموصعم _  تاـملک  رگید  اـب  اـعد  داـفم  هک  نیا  هوـالع  هب  .تسا 

.دراد ینامه 

هلدا رد  دـشاب ، یم  حرطم  لوـصا  مـلع  رد  هـک  ننـس » هـلدا  رد  حـماست   » فورعم هدـعاق  قـبط  هـک  تـسا  رکذـت  لـباق  زین  هـتکن  نـیا 
مزال يریگتخس  تابحتسم ،

ص:15

ص 578. هیقاولا ،)  نامألا  هنج   ) حابصملا - 1
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.دشاب یمن  مارح  زین  نآ  كرت  تسین و  بجاو  اه  نآ  ماجنا  هک  دنتسه  یلامعا  تابحتسم  نوچ  تسین ؛

یمن داریا  هیعدا  تابحتسم و  دنـس  هرابرد  مالـسا  ياهقف  تسا _  ربتعم  رایـسب و  ثیداحا  هب  یکتم  هک  فورعم _  هدعاق  نیا  قباطم   
هتـشادن تافانم  یعطق  تایاور  نآرق و  تایآ  اب  اه  نآ  نومـضم  دنـشاب و  هدش  لقن  روهـشم  یباتک  رد  هک  هزادنا  نیمه  هب  دـنریگ و 

.درک يریگتخس  دیابن  زین  اعد  نیا  دنس  رد  اذل  .دننک  یم  دامتعا   اه  نآ  هب  دشاب ،

ص:16
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حاتتفا فیرش  ياعد  حرش 

لوا                         زارف 

ُّدَـشَأ ِهَمْحَّرلا َو  ِْوفَْعلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  کَّنَأ  ُْتنَْقیَأ  کِّنَِمب َو  ِباَوَّصِلل  ٌدِّدَـسُم  َْتنَأ  كِدْـمَِحب َو  َءاَـنَّثلا  ُحـِتَْتفَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ِهَمَظَْعلا ِءاَیِْربْکلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنیِرِّبَجَتُْملا  ُمَظْعَأ  ِهَمِقَّنلا َو  ِلاکَّنلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنِیِبقاَعُْملا 

ِرـس زا  ار  فارحنا  زا  رود  ياـهراک  هک  یتـسه  یـسک  نآ  وت  و  منک ، یم  زاـغآ  تیاـبیز  ياـه  یگژیو  اـب  ار  وـت  شیاتـس  ادـنوادخ !
ناگدـننک محر  نیرت  هدـننک  محر  تشذـگ ، یـشوپ و  مشچ  هاـگیاج  رد  وت  هک  مراد  نیقی  و  ینک ، یم  راوتـسا  رادـیاپ و  تناـسحا 

نیرت  گرزب  تمظع ، یشنم و  گرزب  هاگیاج  رد  یناگدننک و  تازاجم  نیرتریگ  تخـس  هذخاؤم ، تازاجم و  هاگیاج  رد  یتسه و 
.یناگرزب

اه هتکن 

« دِّدَسُم  » (1) .دشاب هدشن  هدیشک  اطخ  فارحنا و  هب  هدش و  عقاو  تقیقح  اب  قباطم  دوخ و  یقیقح  ریـسم  رب  هک  تسا  يراک  باوص »  »
هب هک  یسک  ینعی 

ص:17

نآرقلا تاملک  یف  قیقحتلا  و  هَراَرَق » هِرارقتسا  یش ٍء و  ِلوزن  یلع  ُّلدی  حیحـص  ٌلصأ   : » 317 ص   ج3 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  . 1 - 1
« . ّقحلا هعیبطلا و  قفو  یلع  رمأ  نایرج  يأ  أطخلا ، لباقی  ام  وه  هّداملا : یف  دحاولا  لصألا  ّنأ   : » ص 292 ج6 ، میرکلا ،
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ِلطاب هک  يزیچ  هن  دـشاب ؛ قح  اب  قباطم  هک  تسا  يزیچ  هدـننک  رادـیاپ  لاـعتم ، دـنوادخ   (1) .دهد یم  يرادـیاپ  يراوتـسا و  يزیچ 
( کِّنَِمب ِباَوَّصِلل  ٌدِّدَسُم  َْتنَأ   ) .تسا لطاب  قح و  زا  یطولخم  ای  ضحم و 

.میهد رارق  یهلا  تمحر  وـفع و  ضرعم  رد  ار  دوـخ  سپ  تسا ؛ نیرت  ناـبرهم  تمحر ، شـشخب و  هاـگیاج  رد  هک  تسا  یـسک  وا   
( ِهَمْحَّرلا ِْوفَْعلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  کَّنَأ  ُْتنَْقیَأ  )

َو  ) .مینک رود  باذع  عضاوم  زا  ار  دوخ  سپ  دنک ؛ یم  تازاجم  یتخس  هب  ینادرگ ، يور  هذخاؤم و  هاگیاج  رد  هک  تسا  یـسک  وا   
( ِهَمِقَّنلا ِلاکَّنلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنِیِبقاَعُْملا  ُّدَشَأ 

ِءاَـیِْربْکلا َو ِعِـضْوَم  ِیف  َنیِرِّبَـجَتُْملا  ُمَظْعَأ  : » تسا اـمن  تردـق  نیرت  گرزب  تمظع ، ندـش  ناـیامن  هاـگیاج  رد  هک  تـسا  یـسک  وا   
ِتاوامَّسلا َو ِیف  ُءایِْربْکلا  َُهل  َو  : » دناد یم  دـنوادخ  صتخم  نیمز ، اه و  نامـسآ  مامت  رد  ار  ایربک  یگرزب و  زین  میرک  نآرق  ِهَمَظَْعلا .»

«. تسوا صاخ  نیمز  اهنامسآ و  رد  يراوگرزب  ؛(2)  ...ِضْرَْألا

.یلعف تافص  یتاذ و  تافص  دنوش : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  يدنب  میسقت  کی  رد  لاعتم  يادخ  تافص  دیاقع ، ملع  رد   

نتشاد دوجو  اه ، نآ  ندمآ  دوجو  هب  يارب  هک  دنتسه  یتافص  تاذ ، تافص 

ص:18

و ص9 ...« : ، ج5 ، سوماقلارهاوج ، نم  سورعلا  جاـت  و  هماقتـسالا » ُدَدَّسلا : ُداَدَّسلا و   : » ص 403 نآرقلا ، بـیرغ  یف  تادرفملا  - 1
« . ُهماقتسالا حتفلاب : ُداَدَّسلا  ...ماقتسا و  يأ  یشلا ُء ، َّدَتْسا 

هیآ 37. هیثاج ، هروس  . 3 - 2
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روـحم رب  هتبلا  (1) و  دنیآ یم  دوجو  هب  تاقولخم ، دوجو  ضرف  اب  هک  دنتـسه  یتافـص  یلاعت ، قح  ِلـعف  تافـص  .تسا  یفاـک  تاذ ،
.دنوش یمن  نایامن  دوخ  هاگیاج  ریغ  رد  دنیآ و  یم  رد  شدرگ  هب  لاعتم  يادخ  تمکح 

يادـخ هتفرگ ، رارق  هراشا  دروم  حاتتفا  ياعد  زا  زارف  نیا  رد  هک  روط  نامه  دنتـسه و  تافـص  هتـسد  نیا  زا  زین  تمقن »  » و تمحر » »
، هتـشگ یفرعم  زین  نیبقاـعملا » ّدـشا   » ناونع هب  رگا  هدـش و  یفرعم  نیمحارلا » محرا   » ناونع هب  تمحر  وفع و  عضوم  رد  طـقف  لاـعتم 

( هَمِقَّنلا ِلاکَّنلا َو  ِعِضْوَم  ِیف   ) .دشاب مزال  باقع  تّدش  هک  تسا  یهاگیاج  رد  طقف 

لوزن هنیمز  هک  يدراوم  رد  رگم  تشاد ؛ تمحر  وفع و  عقوت  باذع ، هاگیاج  رد  لاعتم ، يادخ  سدقم  تاذ  زا  ناوت  یمن  ور  نیا  زا 
لوزن هنیمز  دـش و  هاـنگ  بکترم  ناوت  یمن  اـج و  همه  رد  هن  اـما  تسا ، نیمحارلا » محرا   » لاـعتم يادـخ  اریز  .دـشاب  مهارف  تمحر 

.تسناد نیمحارلا » محرا   » ار ادخ  شیوخ ، نادجو  بیرف  يارب  دروآ و  مهارف  ار  باذع  تمقن و 

اه مایپ 

( كِدْمَِحب َءاَنَّثلا  ُِحتَْتفَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا   ) .مینک زاغآ  وا  دمح  اب  ار  یهلا  يانث  هک  میزومایب  . 1

مهارف ار  يرادیاپ  ِطرش  دیاب  دنشاب ، رادیاپ  نامیاهراک  میهاوخ  یم  رگا  . 2

ص:19

یتلا یه  تاذـلا و  تافـص  یلإ  تافـصلا  مسقنت  رخآ  هجو  نم  و  : » ص 284 ...بجاولا ،) تافـص  یف   ) لصف 8 همکحلا ،  هیاـهن  - 1
الإ یلاعت  هریغ  دوجوم  ذإ ال  ریغلا و  ضرف  یلع  اهعازتنا  فقوتی  یتلا  یه  لعفلا و  تافـص  بسحف و  تاذلا  ضرف  اهعازتنا  یف  یفکی 

لعفلا  .» ماقم  نم  هعزتنملا  یه  هیلعفلا  تافصلاف  هلعف 
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( کِّنَِمب ِباَوَّصِلل  ٌدِّدَسُم  َْتنَأ  َو   ) .تسا اطخ  فارحنا و  زا  اه  نآ  يرود  میکح ، يادخ  بناج  زا  اهراک  ندش  رادیاپ  طرش  و  مینک ،

( کِّنَِمب  )... .نامدوخ زا  هن  مینادب ، نابرهم  يادخ  بناج  زا  یتمعن  ار  نآ  دندش ، يرادیاپ  لومشم  ام  ياهراک  رگا  . 3

( ...کَّنَأ ُْتنَْقیَأ   ) .میوش دراو  نابرهم  يادخ  هاگرد  هب  نیقی  اب  . 4

لباقم هک  میوش  روآدای  دوخ  هب  وا ، ياه  یگژیو  نایب  اب  مینک و  رود  دوخ  زا  ار  تلفغ  ادـتبا  میکح ، راگدرورپ  اب  تاـجانم  يارب  . 5
( ...َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  کَّنَأ  ُْتنَْقیَأ   )... .میا هتفرگ  رارق  یسک  هچ 

ُمَحْرَأ  )... .دـنک ادـیپ  زورب  روـهظ و  دوـخ ، تقو  هب  یتفـص  ره  دریگب و  رارق  دوـخ  ياـج  رد  يزیچ  ره  هک  تـسا  نـیا  رد  لاـمک  . 6
( ِهَمِقَّنلا ِلاکَّنلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنِیِبقاَعُْملا  ُّدَشَأ  ِهَمْحَّرلا َو  ِْوفَْعلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنیِمِحاَّرلا 

.يریگ تخـس  تازاجم و  لها  مه  میـشاب و  تمحر  شـشخب و  لـها  مه  هک  میزوماـیب  .تسا  لاـمک  هناـشن  ندوب  دادـضا  عماـج  . 7
( ِهَمِقَّنلا ِلاکَّنلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنِیِبقاَعُْملا  ُّدَشَأ  ِهَمْحَّرلا َو  ِْوفَْعلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  )...

مود زارف   

ِیتَْرثَع ُروُفَغ  اَی  ِْلقَأ  ِیتَوْعَد َو  ُمیِحَر  اَی  ْبِجَأ  ِیتَحْدِم َو  ُعیِمَس  اَی  ْعَمْساَف  ِکَتلَأْسَم  ِکئاَعُد َو  ِیف  ِیل  َْتنِذَأ  َّمُهَّللا 

خساپ و  اونش ! يا  ونشب ، ار  مشیاتس  سپ  منک ؛ تساوخرد  وت  زا  تمناوخب و  هک  يا  هداد  تصخر  نم  هب  نیا  زا  شیپ  دوخ  وت  ایادخ !
! هدنزرمآ يا  ریگب ، هدیدان  ار  مشزغل  و  نابرهم ! يا  هدب ، ار  منخس 

ص:20
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اه هتکن 

دنلب یهلا  هاگرد  هب  تسد  میناوت  یم  رگا  نیاربانب   (1) .دوش یم  رداص  راک  ماجنا  زا  لبق  هک  تسا  یتصخر  هزاـجا و  ینعم  هب  نِذا »  »
.تسا هدش  رداص  نابرهم  دنوادخ  فرط  زا  نآ ، زا  شیپ  شتصخر  هک  تسا  نآ  ببس  هب  مینک ،

دسرن ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ِششوک  یشِشِک      دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

( ِکَتلَأْسَم ِکئاَعُد َو  ِیف  ِیل  َْتنِذَأ  َّمُهَّللا  )

خساپ وا  تمحر  همزال  ِیتَحْدِم ،) ُعیِمَس  اَی  ْعَمْساَف  ، ) تسا ناگدنب  حدم  ِندینش  لاعتم ، يادخ  ندوب  عیمس »  » ياضتقا هک  روط  نامه   
اَی ِْلقَأ  َو   ) .تسا ناگدنب  ياه  شزغل  ِنتفرگ  هدیدان  وا ، ندوب  هدـنزرمآ  ياضتقم  و  ِیتَوْعَد ) ُمیِحَر  اَی  ْبِجَأ  َو   ) اه نآ  ياعد  هب  نداد 

( ِیتَْرثَع ُروُفَغ 

.وا زا  نتساوخ »  » مه تسا و  مهم  لاعتم  يادخ  ِندز » ادص   » و ندناوخ »  » مه ادخ ، ناسنا و  هطبار  رد   

ام مه  و  ، (2)« ینوُعْدا ُمکُّبَر  َلاق  َو  : » میناوخب ار  شیوخ  راگدرورپ  ات  هداد  روتـسد  ام  هب  مه  نابرهم ، يادـخ  بناـج  زا  میرک ، نآرق 
(3) «. ِِهلْضَف ْنِم  َهَّللا  اُولَئْس  َو  میهاوخب ...« : وا  زا  ات  هدناوخارف  ار 

ُمکُّبَر َلاق  َو  : » هداد خساپ »  » هدعو ندناوخ »  » لباقم رد  ام  هب  میرک  دنوادخ 

ص:21

ّنأ ص 426 « : یناـثلارمالا ، عیبلا ،  و  ُهَْلِعف » هل  ُْتقَلطأ  اذـک  یف  هل  ُْتنِذأ : ص 9 « :  ج2 ، ریبکلا ، حرش  بیرغ  یفرینملا  حابـصملا  - 1
«. هیلع هقحال  هزاجإلا  دقعلل و  اقباس  نوکی  نذإلا  ّنأ  هزاجإلا  نذإلا و  نیب  قرافلا 

هیآ 60. رفاغ ، هروس  - 2

هیآ 32   . ءاسن ، هروس  - 3
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  (2) «. ُهوُُمْتلَأَس ام  ِّلک  ْنِم  ْمکاتآ  َو  : » تسا هتسناد  یعطق  ار  ندرک » اطع  «، » نتساوخ  » لباقم رد  و  ، (1)« ْمَکل ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدا 

هیعدا رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا ؛ نتساوخ  هچ  نتساوخ و  هنوگچ  ندناوخ و  هنوگچ  تسا ، مهم  نایم  نیا  رد  هچ  نآ  یلو 
.دنا هداد  شزومآ  ام  هب  ار  نآ  هدش ، شرافس 

اه مایپ 

ِیف ِیل  َْتنِذَأ  َّمُهَّللا   ) .تسوا بناـج  زا  يریگ  طاـبترا  زاـغآ  تسا ، نیرت  لـماک  نیرت و  گرزب  وا  هـک  نآ  اـب  میزوماـیب ! ادـخ  زا  . 1
( ...ِکئاَعُد

موس زارف 

اَهَتککَف ْدَق  ٍءاََلب  ِهَْقلَح  اَهَتْرَشَن َو  ْدَق  ٍهَمْحَر  اَهَْتلَقَأ َو  ْدَق  ٍهَْرثَع  اَهَتْفَشک َو  ْدَق   (3) ٍموُمُه اَهَتْجَّرَف َو  ْدَق  ٍَهبْرک  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ْمکَف 

شزغل رایسب  هچ  و  يدرب ، نایم  زا  هک  ییاه  هودنا  رایسب  هچ  و  يدرک ، فرطرب  ار  اه  نآ  هک  يدیدش  ياه  مغ  رایسب  هچ  نم ! يادخ 
.یتسسگ مه  زا  هک  ییالب  ياه  هقلح  رایسب  هچ  و  يداد ، شرتسگ  هک  یتمحر  رایسب  هچ  و  یتفرگ ، هدیدان  هک  ییاه 

ص:22

هیآ 60   . رفاغ ، هروس  - 1
هیآ 34    . میهاربا ، هروس  - 2

ص58. ج1 ، لامعالا ،  لابقا  كر : ِموُمُغ . » َو  خ ل « : - 3
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اه هتکن 

مه دنک ، یم  فرطرب  ار  نامیاه  هودـنا  مغ و  مه  نابرهم ، يادـخ  .دوش  یم  ناسنا  لاح  لماش  یفلتخم  ياه  هرهچ  رد  یهلا  فاطلا   
یم رود  ام  زا  ار  اهالب  مه  و  دهد ، یم  شرتسگ  نام  یگدـنز  ِرـسارس  رب  ار  شیوخ  تمحر  مه  دریگ ، یم  هدـیدان  ار  نامیاه  شزغل 

.دنک

ياه فطل  هکارچ  میوش ؛ روآدای  ار  هدرک  ناملاح  لماش  هتـشذگ  رد  هک  ییاه  فطل  اه و  تیاـنع  تسا  راوازـس  ادـخ  هاگـشیپ  رد   
( ...اَهَتْجَّرَف ْدَق  ٍَهبْرک  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ْمکَف   ) .ام ینونک  ياه  تساوخرد  يارب  تسا  یمکحم  هناوتشپ  عقاو ، رد  نیشیپ ،

اه مایپ 

یلو دنوش ، فرطرب  يدام  ياه  ببس  هلیسو  هب  اه  هودنا  مغ و  يراتفرگ و  رهاظ ، رد  دیاش  .تسا  لاعتم  يادخ  بابـسالا ، بِّبـسُم  . 1
 ( ...اَهَتْجَّرَف ْدَق  ٍَهبْرک  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ْمکَف   ) .دوش یم  زاب  یهلا  تیانع  اب  اه  یتخس  مامت  هرگ  عقاو ، رد 

یم زین  ار  ینونک  ياه  مغ  هدرک ، فرطرب  ار  هتـشذگ  ياه  هودنا  هک  روط  نامه  وا  .دش  دیماان  فوئر  يادـخ  زا  دـیابن  هاگ  چـیه  . 2
نامه وا  .دریگب   هدیدان  دناوت  یم  زین  ار  یلعف  ياه  شزغل  هتفرگ ، هدیدان  ار  هتـشذگ  ياه  شزغل  هک  روط  نامه  دربب و  نیب  زا  دـناوت 

ياهالب هک  روط  نامه  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دـناوت  یم  زین  نونکا  هدرک ، ام  لاح  لماش  ار  شیوخ  تمحر  هتـشذگ ، رد  هک  روط 
.دنک  فرطرب  دناوت  یم  زین  ار  رضاح  ياهالب  هدرب ، نیب  زا  ار  هتشذگ 

هکلب مینک ؛ شومارف  ار  اه  نآ  هک  دوش  ببس  دیابن  یهلا  فاطلا  يدایز  . 3

ص:23
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( ٍءاََلب ِهَْقلَح  ...ٍهَمْحَر َو  ...ٍهَْرثَع َو  ...ٍموُمُه َو  ...ٍَهبْرک َو  ْنِم   ) .میوش روآدای  ار  اه  نآ  همه  دیاب 

مراهچ زارف 

ًارِیبکَت ُهْرِّبک  ِّلُّذلا َو  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنکَی  َْمل  ْکلُْملا َو  ِیف  کیِرَش  َُهل  ْنکَی  َْمل  ًاَدلَو َو  َال  ًهَبِحاَص َو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ُدْمَْحلا هللا 

هب هن  و  تسوا ، يارب  یکیرـش  تیمکاـح ، رد  هن  و  هتفرگ ، دوخ  يارب  يدـنزرف  رـسمه و  هن  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاـتس 
! رامشب گرزب  هتسیاش  روط  هب  ار  وا  و  دراد ؛ يروای  یماح و ) ، ) ّتلذ فعض و  ببس 

اه هتکن 

ِیف کیِرَـش  ُهَّل  نکَی  َْمل  اًدـَلَو َو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمحلا  ُِلق  َو  : » تسا ءارـسإ  هکراـبم  هروس  هفیرـش 111  هیآ  نومـضم  زارف ، نیا   
؛ هدشن حرطم  دنوادخ  ِنتـشادن  رـسمه  عوضوم  هیآ ، نیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  اَرِیبکَت .» ُهِّْربک  َو  ّلُّذلا ِ   َنِّم   ّ ٌ ِیلَو ُهَّل  نکَی  َْمل  ْکلُْملا َو 

.تسا هدش  نایب  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم   (2) نج ینارون  هروس  هیآ 3  و  ، (1) ماعنا فیرش  هروس  هیآ 101  رد  عوضوم  نیا  دنچره 

ص:24

هدنروآ دیدپ  وا  ٌمیلَع ؛ یَـش ٍء  ِّلِکب  َوُه  یَـش ٍء َو  َّلک  َقَلَخ  ٌهَبِحاص َو  َُهل  ْنکَت  َْمل  ٌَدلَو َو  َُهل  ُنوکی  یَّنَأ  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُعیَدب  - » 1
همه هب  وا  هدیرفآ و  ار  زیچ  همه  و  هتشادن ، يرـسمه  هکنآ  لاح  دشاب !؟ هتـشاد  يدنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 

 « . تساناد زیچ 
رـسمه دوخ  يارب  زگره  وا  و  ام ، راگدرورپ  تمظع  اب  ماقم  تسا  دنلب  هکنیا  و  اَدلَو ؛ ًهَبِحاص َو ال  َذَخَّتا  اَم  انِّبَر  ُّدَـج  یلاعَت  ُهَّنَأ  َو  - » 2

.تسا هدرکن  باختنا  يدنزرف  و 
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ُدْمَْحلا  ) .دننک یم  دمح  وا  يزاین  یب  دیحوت و  هب  داقتعا  اب  ار  لاعتم  دنوادخ  میرک ، نآرق  زا  يوریپ  اب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما   
 ( ...ْکلُْملا ِیف  کیِرَش  َُهل  ْنکَی  َْمل  ًاَدلَو َو  َال  ًهَبِحاَص َو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  هللا 

ُهْرِّبـک ...ًهَبِحاَـص َو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ُدْـمَْحلا هللا   ) .تسا اـتمه  کیرـش و  عون  ره  زا  وا  نتـسناد  هزنم  دـنوادخ ، تشاد  گرزب  ياـضتقا   
( ًارِیبکَت

اه مایپ 

( ًارِیبکَت ُهْرِّبک  .تشاد ...(  گرزب  دیاب  يا  هژیو  روط  هب  ار  وا  سپ  تسا ؛ دنوادخ  صوصخم  ییایربک  یگرزب و  . 1

« ِهَِّلل ُدْمَْحلا  » ساسا نیارب  تسا ؛ شیاتـس  سنج  دمح و  مامت  دـمح ،»  » زا دارم  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  دـمحلا »  » رد مال  فلا و  . 2
(1)( ِهَِّلل ُدْمَْحلا   ) .تسوا يارب  اه  شیاتس  همه  ینعی 

مجنپ زارف 

ِهَِّلل ُدْـمَْحلا  ِهِْرمَأ ، ِیف  َُهل  َعِزاَنُم  َال  (2) َو  ِهْکُلم ِیف  َُهل  َّداَضُم  َال  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اَهِّلک ، ِهِمَِعن  ِعیِمَج  یَلَع  اَهِّلک  ِهِدـِماَحَم  عیمجب  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
، ُهُدْمَح ُهُْرمَأ َو  ِْقلَْخلا  ِیف  یِشاَْفلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِِهتَمَظَع ، ِیف  َُهل   (3) َهِیبَش َال  ِهِْقلَخ َو  ِیف  َُهل  کیِرَش  َال  يِذَّلا 

ص:25

.دمح هروس  هیآ 2  لیذ  ص 23 ، ج 1 ، رونریسفت ، كر :  - 1
 . ص58 ج1 ، هنسحلا ، لامعالاب  لابقالا  كر : ِهِکِلم .» : » خ ل - 2
 . ص58 ج1 ، هنسحلا ،  لامعالاب  لابقالا  كر : هبِش .» : » خ ل - 3
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ُباَّهَْولا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ   (1) ًامَرکو ًادوُج  اَّلِإ  ِءاَطَْعلا  ُهَْرثک  ُهُدیَِزت  َال  ُُهِنئاَزَخ َو  ُصُْقنَت  َال  يِذَّلا  ُهَدَی ، ِدوُْجلِاب  ِطِساَْبلا  ُهُدْجَم ، ِمَرْکلِاب  ِرِهاَّظلا 

.شیاـه تمعن  همه  رطاـخ  هب  و  تسا ، ندـش  هدوتـس  راوازـس  نآ ، ببـس  هب  هک  هچ  نآ  ماـمت  اـب  تسا  دـنوادخ  صوصخم  شیاـتس 
.تسین يا  هدننک  عازن  شراک  رد  هتشادن و  یتخسرس  فلاخم  شا ، ینارمکح  هریاد  رد  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 

صوصخم شیاتـس  .درادن  يدـننامه  شا  یگرزب  رد  هتـشادن و  یکیرـش  دوخ  شنیرفآ  رد  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتس 
هدش و رهاظ  يراوگرزب  اب  شتفارش ، هک  ییادخ  .تسا  نایامن  شـشیاتس  راکـشآ و  شتاقولخم  نایم  رد  وا  راک  هک  تسا  يدنوادخ 

.تسا هدوشگ  وا  ششخب  ِتسد 

دنمتردق وا  هک  یتسرد  هب  .دـنک  یم  دایز  ار  شمرک  دوج و  شـشخب ، يدایز  دوشن و  مک  شنئازخ  زا  يزیچ  هک  يراگدرورپ  نامه 
.دهد یم  هیده  دایز  تسا و 

اه هتکن 

چیه هب  تفلاخم ، ینمـشد و  تّدـش  ببـس  هب  هک  تسا  یفلاخم  ینعم  هب  تسا و  هلعافم  باب  لـعاف  مسا  و  ّدـض »  » هژاو زا  ّداـضم ،»  »
هک دـهد  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  ینعم  نیا  دور ، یم  هلعافم  باب  هب  هک  یماگنه  ّدـض »  » هژاو  (2) .دوش یمن  عمج  دوخ  ّدـض  اب  هجو 

زورب و هلحرم  هب  ار  دوخ  تفلاخم  تیدض و  ّدض ،

ص:26

 . ص58 ج1 ، هنسحلا ، لامعالاب  لابقالا  كر : ًادوج .» ًامَرَک و  ّالا  : » خ ل - 1
«. هلباقی ام  نیب  هنیب و  عّمجت  قفاوت و  نوکی  ثیحب ال  دیدشلا  فلاخملا  وه  ص 21 « : ج7 ، میرک ،  نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  - 2
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(1) .تسا هدناسر  روهظ 

یتقو و  تسا ، ینک  هشیر  يانعم  هب  عزن »  » .دراد رارمتسا  رب  تلالد  هتفر و  هلعافم  باب  هب  هک  تسا  عزن »  » هژاو زا  لعاف  مسا  عزانم ،»  »
 (2) .تسا ّرمتسم  ینک  هشیر  رد  شا  هدارا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  دوش  یم  هلعافم  باب  لعاف  مسا 

ِفلاـخم ینارمکح ، هـصرع  رد  هـک  مـیراد  یم  راـهظا  مـینک و  یم  شیاتـس  یگژیو  ود  نـیا  هـب  هجوـت  اـب  ار  مـیکح  يادـخ  یتـقو   
َُهل َّداَضُم  َال  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .میا هدرک  هراشا  زیچ  همه  رد  وا  ییاتکی  تمظع و  هب  درادن ، یعزانم  شنیمارف  ققحت  رد  و  تخـسرس ،

( ِهِْرمَأ ِیف  َُهل  َعِزاَنُم  َال  ِهْکُلم َو  ِیف 

زین دیجم »  » هملک .دشاب  هدش  راکـشآ  دوخ  هجرد  تیاهن  رد  و  هدرتسگ ، يراوگرزب  تمارک و  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  دجم »  »
 (3) .تسا راوتسا  تباث و  شدوجو  رد  يراوگرزب  دجم و  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  و  هدش ، هتفرگ  هژاو  نیمه  زا 

ص:27

ه ف ي   َ ع   َ زان و  هیف ، ب    َ هْذـی ًاهْج    َ دار و ه ف َأ    َ فلاخ اذ  لاـقی ِإ  دـق  و  ص 74 « : ج 5 ، سوماقلا ،  رهاوج  نم  سورعلا  جاـت  - 1
«. هفلاخم هنیاب  اذ  إ  هداضم : هداض   : » ص 90 ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  و ؛ ه »   ُ ّداض   ُ وه م ه :   ِ ّدض

ص ج 12 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  و  هموصخلا » یف  هتبذاج  هعزاـنم : هتعزاـن  و  ص 395 « :  ج 4 ، نیرحبلا ، عمجم  - 2
«. لمع وا  نم ر أ ي  هیف  اّمع  مصخلا  علق  یف  رارمتسا  نع  هرابع  رم  یف أ  هعزانملاف  ، : » 79

ّنلا غولب  ْج د :   َ ملا نم ه  .دومحم  یف  ّال  نوکی إ  و ال  هیاه ،   ِ ّنلا غولب  یلع    ُ ّلدی دجم ...  ص 297 « :  ج 5 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  - 3
رهاوـج نم  سورعلا  جاـت  و  لـالجلا » مرکلا و  یف  هعّـسلا  ُدْـجَْملا : ص 760 « :  نآرقلا ، بــیرغ  یف  تادرفملا  م ؛ »   َ رکلا یف  هیاــه  ِ 

 «ِ. هغ   َ لابملل   ِ دْج   َ ملا ن    ِ م   ٌ لی   ِ ع   َ ف   ُ دی   ِ ج   َ ملا و  ص 244 «:  ج 5 ، سوماقلا ،
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زین حاتتفا  فیرش  ياعد  زا  شخب  نیا  رد  و  هدمآ ،  (2) میرک نآرق  يارب  مه  (1) و  لاعتم يادخ  يارب  مه  تفص  نیا  یهلا ، تایآ  رد 
( ُهُدْجَم ِمَرْکلِاب  ِرِهاَّظلا   ) .تسا هدش  رادیدپ  شمرَک  هلیسو  هب  یهلا  يراوگرزب  دجم و  هک  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هتکن  نیا 

عمج اجنآ  رد  نآ ، هب  نارگید  یـسرتسد  مدع  نآ و  ظفح  يارب  هک  تسا  يزیچ  ره  زکرم  عبنم و  ینعم  هب  و  هنیزخ »  » ِعمج نئازخ »  »
؛ دراد دوجو  يا  هنیجنگ  لاعتم  يادـخ  دزن  یتسه  مامت  يارب  هک  دوش  یم  نایامن  نینچ  میرک  نآرق  تاـیآ  زا   (3) .تسا هدش  يروآ 

.تسا هدش  دای  اه  نآ  زا    (5)« ۀـمحر نئازخ   » ریبعت اب  تایآ  زا  رگید  یخرب  رد  »(4) و  هللا نئازخ   » ناونع اب  تایآ ، زا  یـضعب  رد  هک 
نآ رگم  تسین ، زیچ  چیه  ُُهِنئازَخ ؛ انَْدنِع  َّالِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َو   : » دیامرف یم  تحارـص  اب  رجح  هکرابم  هروس  هیآ 21  رد  لاعتم  يادخ 

«. تسا ام  دزن  نآ  ياه  هنیزخ  هک 

ص:28

 « . ٌدیجَم ٌدیمَح  ُهَّنِإ  هیآ 73 « : دوه ، هروس  -  1
 « . ِدیجَْملا ِنآْرُْقلا  ق َو  هیآ 1 « : هروس ق ، - 2

و ص139 « :  ج13 ، برعلا ، ناـسل  و  ي ء »ِ     َ ّشلا هنایـص  یلع    ُ ّلدـی   ٌ لـص ...نزخ أ  ص 178 « : ج 2 ، هغللا ،  سیئاـقم  مجعم  - 3
«. یشلا ء هیف  نَزْخی  يذلا  عضوملا  مسا  ُهنازِخلا :

 « . ...ِهَّللا ُِنئازَخ  يْدنِع  ْمَکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  هیآ 31 « : دوه ، هروس  هیآ 50 و  ماعنا ، هروس  - 4
 « . ِقاْفنِْإلا َهیْشَخ  ُْمتکَْسمََأل  ًاذِإ  یِّبَر  ِهَمْحَر  َِنئازَخ  َنوِکلْمَت  ُْمْتنَأ  َْول  ُْلق  هیآ 100 « : ءارسإ ، هروس  - 5
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هک تسا  یبیغ  ياه  هنیجنگ  اه و  هریخذ  همه  ِهَّللا » ُِنئازَخ   » زا دارم  هک  دنک  یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  یهلا  تایآ  مامت  نتفرگ  رظن  رد 
.دوش یم  لیمکت  اه  نآ  ياه  صقن  نآ ، هلیسو  هب  و  دننک ، یم  قازترا  نآ  زا  دنتـسه و  نآ  جاتحم  دوخ  ياقب  دوجو و  رد  تاقولخم 

ره میرک  يادخ  دوش و  یم  ماجنا  ماقم  نآ  زا  یهلا  يایاطع  مامت  هک  دراد  دوجو  یضیف  عبنم  شخب ، یتسه  يادخ  دزن  ساسا  نیارب 
ُُهِنئاَزَخ                                        ) ُصُْقنَت  َال  يِذَّلا   ) (1) .دوش یمن  مک  نآ  زا  دنک ، ششخب  لذب و  هک  مه  رادقم 

ِلباقم رد  هک  تسا  یـضرغ  تشاد و  مشچ  چیه  نودـب  هیدـه  شک و  شیپ  يانعم  هب  هبه »  » .تسا بهو »  » زا هغلابم  هغیـص  باّهو »  »
(. ُباَّهَْولا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ    )... (2) .دوش رداص  رایسب  وا  زا  نداد  هیده  عون  نیا  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  باّهو »  » .دشابن مه  یضوع 

اه مایپ 

نآ وا ، ياه  تمعن  ِيروآدای  و  گرزب ، راگدرورپ  لامج  لامک و  ياه  یگژیو  ناـیب  اـب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  تسرد  . 1
ریغ زین  شیاه  تمعن  تسا و  دودـحمان  وا  هک  تسا  نیا  بلطم  ِقح  یلو  مینک ؛ زاب  وا  ِدـمح  هب  نابز  ات  میهد  یم  رارق  هطـساو  ار  اـه 

زین ام  نابز  میتسه و  کچوک  رایسب  ام  ،(3) و  شرامش لباق 

ص:29

.دوه هروس  هیآ 31  لیذ  ص209 ، و ج 10 ، ماعنا   هروس  هیآ 50  لیذ  ص 95 ، ج 7 ، نآرقلا ،  ریسفت  یف  نازیملا  كر : -  1
ج 2، نیرحبلا ، عمجم  و  ضوع ».  ریغب  كریغل  ککلم  لـعجت  أ ن  ه :ُ     َ ب   ِ هلا بهو ، : » ص 884 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 2

 «. غلابملل ءاهلا  و  هبهلا ، ریثک  هباهو : باهو و  ص 182 « : 
، دیرامـشب ار  ادـخ  ياـه  تـمعنرگا  و  اـهوُصُْحت ؛ ـال  ِهَّللا  َهَـمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإ  َو  هیآ 34 « :  مـیهاربا ، هروـس  هیآ 18 و  لـحن ، هروـس  - 3

 « . درک دیناوتن  هرامش  ار  اهنآزگره 
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هک تسا  نیا  یهلا ، دـمح  ياه  هار  زا  یکی  ور  نیا  زا  .دـنک  نایب  ار  گرزب  يادـخ  ياه  تمعن  اه و  یگژیو  هک  تسا  نآ  زا  رـصاق 
اَهِّلک ِهِدِماَحَم  عیمجب  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   ) .مینک شیاتـس  دـمح و  ار  وا  هنوگ  نیا  میوش و  روآدای  یلک  روط  هب  ار  وا  ياه  تمعن  اه و  تفص 

( اَهِّلک ِهِمَِعن  ِعیِمَج  یَلَع 

َال يِذَّلا   ) .مینک تساوخرد  مهزاب  میا  هتفرگ  ادـخ  زا  هچره  سپ  تسین ؛ یندـش  مک  یندـش و  ماـمت  یهلا ، تمحر  ياـه  هنیجنگ  . 2
( ُُهِنئاَزَخ ُصُْقنَت 

هکارچ دنک ؛ یم  غیرد  ام  زا  ار  شیاه  تمعن  وا  مینک  نامگ  هک  دوش  ببـس  دیابن  نیا  یلو  میا ، هدرکن  يراک  ادـخ  يارب  دـنچره  . 3
( ُباَّهَْولا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ   ) .دنک یم  تیانع  تشاد ، مشچ  نودب  تسا و  باهو  وا 

مشش زارف 

ٌریِسَی ٌلْهَس  ْکیَلَع  َوُه  ٌرِیثک َو  يِْدنِع  َوُه  ٌمیِدَق َو  ُْهنَع  كاَنِغ  ٍهَمیِظَع َو  ِْهَیلِإ  ِیب  ٍهَجاَح  َعَم  ٍرِیثک  ْنِم  اًلِیلَق  ُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

، نآ زا  وت  يزاین  یب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ گرزب  رایـسب  مک ، ِزیچ  نیا  هب  نم  زاین  و  مهاوخ ، یم  وت  زا  ار  رایـسب  زا  یکدنا  نم  ایادخ !
.ناسآ تسا و  راومه  وت  رب  تسا و  دایز  نم ، دزن  زیچ ، نآ  لاح ، نیع  رد  .تسا  هنیرید 

اه هتکن 

هب نتساوخ  ندومن و  بلط  يانعم  هب  و  لاؤس »  » هشیر زا  کلئسأ »  » هژاو  

ص:30
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یِّنِإ َّمُـهَّللا   ) .مـینک یم  زاربا  گرزب  يادــخ  هاگــشیپ  رد  زین  ار  دوـخ  رقف  هـملک ، نـیا  اـب  اـم  عـقاو ، رد   (1) .تسا زاـین  رقف و  بـبس 
( ...ُکلَأْسَأ

مینک یم  راهظا  نینچ  هملک ، نیا  ندربراک  هب  اب  اـیوگ   (2) .تسا نآ  نتشاد  تسود  اب  مأوت  يزیچ  هب  نتـشاد  زاین  يانعم  هب  هجاح »  »
( ٍهَمیِظَع ِْهَیلِإ  ِیب  ٍهَجاَح  َعَم  .مینکب ...(  لد  نآ  زا  میناوت  یمن  مه  میراد و  زاین  مه  مینک ، یم  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  هچ  نآ  هک 

اه مایپ 

رد زگره  دراد ، ار  یگژیو  دـنچ  نیا  دـنک  یم  بلط  هچنآ  هـک  دـشاب  نـئمطم  گرزب ، يادـخ  زا  تساوـخرد  ماـگنه  هـک  یـسک  . 1
: دنرارق نیا  زا  یگژیو  دنچ   نیا  .دنک  یمن  دیدرت  شدوخ  ِندش  اور  تجاح 

( ٍرِیثک ْنِم  اًلِیلَق   ) .تسا كدنا  دهاوخ  یم  نابرهم  يادخ  زا  هچنآ  فلا )

( ٍهَمیِظَع ِْهَیلِإ  ِیب  ٍهَجاَح  َعَم   ) .تسا وا  دیدش  ِزاین  دروم  دهاوخ ، یم  دنوادخ  زا  ار  هچنآ  ب )

( ٌمیِدَق ُْهنَع  كاَنِغ   ) .تسا زاین  یب  دوش ، یم  تساوخرد  وا  زا  هچنآ  هب  تبسن  گرزب  يادخ  ج )

.دراد وا  یگدنز  رد  ییازسب  شقن  دهاوخ ، یم  لاعتم  دنوادخ  زا  هچ  نآ  د )

ص:31

یشل ء ایعدتسم  ناک  اذإ  ریقفلا  نع  ّربعی  ...اهیلع و  سفّنلا  صرحت  یتلا  هجاحلا  ُلوُّسلا : : » ص 437 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
«. لئاّسلاب

وه : » ص 114 ج2 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  و  هتّبحم » عم  هیلإ  رقفلا  یشلا ء : یلإ  هَجاَحلا   : » ص 263 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 2
«. یشلا ء یلإ  رارطضالا 
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( ٌرِیثک يِْدنِع  َوُه  ...ٍرِیثک َو  ْنِم  اًلِیلَق  ُکلَأْسَأ  )

( ٌریِسَی ٌلْهَس  ْکیَلَع  َوُه  َو   ) .تسا ناسآ  وا  يارب  دهاوخ ، یم  دنوادخ  زا  هچنآ  ِندرک  اطع  ه ) _

متفه زارف 

(1) ِرِیثـک ْنَع  کَْـملِح  ِیلَمَع َو  ِحـِیبَق  یَلَع  كَْرتَـس  یِْملُظ َو  ْنَع  کَْحفَـص  ِیتَـئیِطَخ َو  ْنَع  كَزُواََـجت  ِیبـْنَذ َو  ْنَع  كَْوفَع  َّنِإ  َّمُهَّللا 
ْنِم ِینَْتیَرَأ  ِکتَمْحَر َو  ْنِم  ِینَْتقَزَر  يِذَّلا  ْکنِم  ُُهبِجْوَتْـسَأ  َال  اَم  َکلَأْسَأ  ْنَأ  ِیف  ِینَعَمْطَأ  يِدْمَع ، (2)َو  يإَطَخ ْنِم  َناک  اَم  َْدنِع  یِمْرُج 

، ْکَیلِإ ِهِیف  ُتْدَـصَق  اَمِیف  ْکیَلَع  الِدـُم  اًلِجَو  َال  ًاِفئاَخ َو  َال  ًاِسنْأَتْـسُم  ُکلَأْسَأ  ًانِمآ َو  كوُعْدَأ  ُتْرِـصَف  ِکَتباَجِإ  ْنِم  ِینَْتفَّرَع  ِکتَرْدـُق َو 
ٍْدبَع یَلَع  َرَبْصَأ  ًامیِرک  ًیلْوَم  َرَأ  ْمَلَف  ِرُومُْألا  ِهَِبقاَِعب  کِْملِِعل  ِیل  ٌْریَخَوُه  یِّنَع  َأَْـطبَأ  يِذَّلا  َّلََـعل  کـْیَلَع َو  یلهج  هب  ُْتبَتَع  یِّنَع  َأَْـطبَأ  ْنِإَـف 

َّیَلَع  ْکنِم   (3) ٍمِیَئل

، متشز ياهراک  رب  تا  یشِک  هدرپ  و  نم ، متس  زا  وت  ینادرگ  يور  و  ما ، يراکاطخ  زا  تتشذگ  و  مهانگ ، زا  وت  یشوپ  مشچ  ایادخ !
تخادنا عمط  هب  ارم  مدرک ، یم  يدـب  دـصق ، اب  ای  مدـش و  یم  اطخ  بکترم  هک  يا  هماگنه  رد  مدایز  ياهراکهزب  زا  تا  يرابدرب  و 

يداد ناشن  نم  هب  تتردق  زا  يدرک و  ما  يزور  شیوخ  ِتمحر  زا  هک  يزیچ  نامه  متسین ؛ نآ  قحتـسم  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زا  ات 
.يدناسانش نم  هب  تنداد ، خساپ  زا  و 

ص:32

ص 58. ج1 ، لامعالا ،  لابقا  كر : ریبک .» : » خ ل - 1
ص58. ج1 ، لامعالا ،  لابقا  كر : يایاَطَخ .» : » خ ل - 2

«. ْخنِّسلا ُّینَّدلا  سْفَّنلا ، ُنیِهملا  حیحَّشلا  میئَّللا : نإ   : » ص 226 ج 5 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  - 3
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وت زا  ما  هتفرگ  سنا  وت  اب  هک  یلاح  رد  مناوخ و  یم  ار  وت  تینما ، ساسحا  اب  نونکا  نم  هک ] دش  نیا  وت  ياه  یبوخ  نیا  مامت  هجیتن  ]
یم زان  مراد و  تأرج  وت  رب  ما ، هدرک  دـصق  هچنآ  هب  تبـسن  هکلب  متـسین ، كاـنمیب  مسرت و  یمن  وت  زا  اـهنت  هن  .منک  یم  تساوخرد 
اسب هچ  هک  نآ  لاح  مدرک و  یم  شاخرپ  وت  رب  ملهج  ِرس  زا  دیـسر ، یم  متـسد  هب  رید  متـساوخ ، یم  ار  هچنآ  رگا  هک  ییاج  ات  منک ؛

هب تبـسن  وت ، زا  رترابدرب  يراوگرزب ، تسرپرـس  نم  .یِملاع  اـهراک  ماجنارـس  هب  تبـسن  وت  هک  ارچ  دوب ؛ نم  عفن  هب  زیچ ، نآ  ِریخأـت 
.دنک ربص  تسین ، شدوجو  رد  یبوخ  چیه  هک  يا  هدنب  رب  هک  مدیدن  مدوخ 

اه هتکن 

؛ تسا وفع »  » زا رت  لماک  حفص  هک  دنک  یم  ناشن  رطاخ  تادرفم  رد  بغار  .تسا  نتفرگ  هدیدان  ینادرگ و  يور  يانعم  هب  حفص »  »
نشور حاتتفا  ياعد  زارف  نیا  زا  یلو   (1) .دنک یمن  حفص  دریگ و  یمن  هدیدان  یلو  دنک ، یم  وفع  دشخب و  یم  ناسنا  یهاگ  هکارچ 

ْنَع كَْوفَع  َّنِإ  َّمُهَّللا   ) .نتفرگ هدـیدان  حفـص و  مه  و  دراد ، شـشخب  وفع و  مه  شناگدـنب ، هب  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوش  یم 
( یِْملُظ ْنَع  کَْحفَص  ...ِیْبنَذ َو 

هکلب تسین ؛ متـس  اطخ و  ناهانگ و  زا  ندوب  كاپ  يانعم  هب  لاـعتم ، يادـخ  اـب  زاـین  زار و  تاـجانم و  يارب  قیفوت  ندروآ  تسد  هب   
تشذگ و زا  یشان 

ص:33

یتح اوُحَفْـصا  اوُفْعاَف َو  لاق : کلذل  و  وفعلا ، نم  غلبأ  وه  و  بیرثّتلا ، كرت  ُحْفَّصلا : و  : » ص 486 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
[«. 89 فرخزلا ،  ] ٌمالس ُْلق  ْمُْهنَع َو  ْحَفْصاَف  لاق : .ُحَفْصی  ناسنإلا و ال  وفعی  دق  و  [، 109 هرقبلا ،  ] ِهِْرمَِأب هللا  ِیتْأی 
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کَْحفَـص ِیتَئیِطَخ َو  ْنَع  كَزُواََجت  ِیْبنَذ َو  ْنَع  كَْوفَع  َّنِإ  َّمُهَّللا   ) .تسا ام  ياه  يدب  هب  تبـسن  یهلا  ِیـشوپ  هدرپ  نتفرگ و  هدیدان 
( َکلَأْسَأ ْنَأ  ِیف  ِینَعَمْطَأ  ...َو ، ِیلَمَع  ِحِیبَق  یَلَع  كَْرتَس  یِْملُظ َو  ْنَع 

يِذَّلا ...ِینَعَمْطَأ   ) .دشاب یهلا  تباجا »  » و تردق » «، » تمحر  » هب هاگن  زا  یـشان  دیاب  هدنـشخب ، يادـخ  هاگرد  هب  تبـسن  ناسنا  عمط   
( ِکَتباَجِإ ْنِم  ِینَْتفَّرَع  ِکتَرُْدق َو  ْنِم  ِینَْتیَرَأ  ِکتَمْحَر َو  ْنِم  ِینَْتقَزَر 

مینک یم  تساوخرد  هچنآ  قحتـسم  ام  هک  مینادب  دـیاب  هکلب  دـشاب ؛ هارمه  قاقحتـسا  هاگن  اب  دـیابن  میکح  يادـخ  زا  ام  تساوخرد   
ْنِم ِینَْتقَزَر  يِذَّلا  ْکنِم  ُُهبِجْوَتْـسَأ  اـَل  اَـم  کـَلَأْسَأ  ْنَأ  ِیف  ِینَعَمْطَأ   ) .دـنک یم  اـطع  اـم  هب  دوخ  تمحر  ِرـس  زا  دـنوادخ  یلو  میتسین ،

( ِکتَمْحَر

( ْکیَلَع یلهجب  ُْتبَتَع  یِّنَع  َأَْطبَأ  ْنِإَف  .تسا (  ناسنا  لهج  ببس  هب  اه ، هتساوخ  هب  ندیسر  رید  ماگنه  هب  یبات  یب   

( ٌْریَخ َوُه  یِّنَع  َأَْطبَأ  يِذَّلا  َّلََعل  َو   ) .تسین وا  ییاورماک  رد  هشیمه  ناسنا  ِریخ   

دنک و یم  ادیپ  تأرج  وا  هب  تبسن  یسک ، یتسود  هب  نانیمطا  ببس  هب  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  و  للد »  » هژاو زا  لعاف  مسا  ّلِدُم »  »
( ْکَیلِإ ِهِیف  ُتْدَصَق  اَمِیف  ْکیَلَع  الِدُم   ) (1) .دیامن یم  زان  وا  رب 

، میکح دنوادخ  هک  تسا  نیا  اعد  تباجا  رد  ریخأت  ياه  تمکح  زا  یکی   

ص:34

اهنأک حتفت  رسکت و  یف  اهتأرج  وه  و  تللدت ، و  بعت ، برض و  یباب  نم  هأرملا  تلد  نم  وه  ص 372 « : ج 5 ، نیرحبلا ،  عمجم  - 1
ٌفاَلِخ اَِهب  َسَیل  ٌهَِفلاَُخم َو  اَهَّنَأک  ٍجُّنَغَت  ٍرُّسکَت َو  ِیف  اَُهتَأْرُج  َوُه  َو  : » ص 199 ج2 ، ریبکلا ، حرش  بیرغ  یفرینملا  حابصملا  و  هفلاخم » 

«.
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ار شتجاح  ور  نیا  زا  .دوش  یم  رش  يدب و  راتفرگ  دسرب ، شا  هتـساوخ  هب  دوز  ناسنا  رگا  هک  دناد  یم  تسا و  اهراک  نایاپ  هب  ملاع 
( ِرُومُْألا ِهَِبقاَِعب  کِْملِِعل  ٌْریَخَوُه  یِّنَع  َأَْطبَأ  يِذَّلا  َّلََعل  َو   ) .دنک یم  اور  ریخأت  اب 

اه مایپ 

یبوخ هب  رگا  یلو  تخادرپ ؛ میهاوخن  نابرهم  يادخ  اب  زاین  زار و  هب  هدش و  دیماان  مینک ، هاگن  دوخ  ياه  يدب  هب  دـشاب  رارق  رگا  . 1
َو..كَوـْفَع َّنِإ  َّمُهَّللا   ) (1) .مینک یم  دـنلب  وا  هاـگرد  هب  تساوـخرد  اـعد و  تسد  میتـفا و  یم  عـمط  هب  مـینک ، هاـگن  راـگدورپ  ياـه 

( َکلَأْسَأ ْنَأ  ِیف  ِینَعَمْطَأ...کَْملِح  َو...كَْرتَس  َو...کَْحفَص  َو...كَزُواََجت 

هلجع اه  هتساوخ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نیا  لهج  زا  يرود  ياضتقا  . 2

ص:35

نم کـتلأس  دـقف  تسا « : هدومرف  ناـیب  تراـبع  نیا  اـب  ار  بلطم  نیا  دوـخ  ياـه  تاـجانم  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  - 1
هتبجوأ يذلا  کنم  عمطلا  میظعو  کیف  ءاجرلا  میدقل  هتبکر ، میظع  بنذل  هنم  سیآ  الو  هتمدق ، حلاص  لمعب  هّقحتسأ  ام ال  کلـضف 

هتبلا تسین و  یحلاص  لمع  لباقم  رد  مقاقحتـسا  ببـس  هب  هک  مبلط  یم  ار  يزیچ  وت  لضف  زا  نم  ایادخ ! ...همحرلا ؛ نم  کسفن  یلع 
نوچ هتفای و  ققحت  نامز  رید  زا  وت  هب  نم  دـیما  هک  ارچ  متـسین ؛ سویأم  وت  لـضف  زا  زین  ما  هدـش  بکترم  هک  یگرزب  هاـنگ  ببـس  هب 
مزـال شیوخ  رب  وت  هک  دریگ  یم  تاـشن  یتـمحر  زا  گرزب  عـمط  نیا  هک  هتفرگ  لکـش  نم  دوـجو  رد  وـت   هب  تبـسن  گرزب  عـمط 

یفرعم زیچ  ود  ار  لاعتم  يادخ  لضف  زا  سأی  مدـع  تلع  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  فیرـش ، ياعد  نیا  رد  هک  تسا  نشور  يدومن .»
تمحر هب  تبـسن  ناسنا  هک  یعمط  ب) کیف ، ) ءاجرلا  میدقل   ) هدش تباث  ناسنا  دوجو  رد  نامزرید  زا  هک  يدـیما  فلا ) دـنک :  یم 

ص 134. ب 32 ، ءاعدلا ، باوبا  همتت  ج 91 ، راونالاراحب ،  كر : ...کنم .) عمطلا  میظع  و  دراد (  لاعتم  يادخ 
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( ْکیَلَع یلهجب  ُْتبَتَع  یِّنَع  َأَْطبَأ  ْنِإَف  .مینکن ( 

زان ادخ  رب  هدرک و  ادیپ  اجبان  سنا  راگدرورپ ، يالاو  هاگیاج  هب  تبـسن  هک  دوش  ببـس  دیابن  ام  هب  لاعتم  يادخ  تمحر  فطل و  . 3
( ْکیَلَع الِدُم  اًلِجَو  َال  ًاِفئاَخ َو  َال  ًاِسنْأَتْسُم  ُکلَأْسَأ  ًانِمآ َو  كوُعْدَأ   ) .مینک

هچره مینادـب  مینکن و  شومارف  ار  ناـمیاه  يدـب  ییوس  زا  مینادـب و  راوگرزب  میرک و  ار  دـنوادخ  دـیاب  ادـخ ، اـب  دوـخ  هطبار  رد  . 4
( َّیَلَع ْکنِم  ٍمِیَئل  ٍْدبَع  یَلَع  َرَبْصَأ  ًامیِرک  ًیلْوَم  َرَأ  ْمَلَف   ) .تسا ادخ  بناج  زا  تسا  یبوخ 

ات مینک  هشیپ  ربص  نارگید  ياه  يدب  هب  تبـسن  میزومایب و  دنوادخ  زا  زین  ام  دنک ؛ یم  ربص  میئل  هدنب  ياه  يدب  رب  میرک  يادـخ  . 5
 ( َّیَلَع ْکنِم  ٍمِیَئل  ٍْدبَع  یَلَع  َرَبْصَأ  ًامیِرک  ًیلْوَم  َرَأ  ْمَلَف   ) .میسرب يراوگرزب  تمارک و  هب 

متشه زارف 

کْعَنْمَی ْمَلَف  ْکیَلَع  َلُّوَطَّتلا  َِیل  َّنَأک  ْکنِم  ُلَْبقَأ  اَلَف  ََّیلِإ  ُدَّدَوَتَت  ْکَیلِإ َو  ُضَّغَبَتَأَف  ََّیلِإ  ُبَّبَحَتَت  کـْنَع َو  یِّلَوُأَـف  ِینوُعْدـَت  کَّنِإ  ِّبَر  اَـی 
کَّنِإ ِکناَسْحِإ  لضفب  ِْهیَلَع  ْدُج  َلِهاَْجلا َو  كَْدبَع  ْمَحْراَف  کِمَرک  كِدوُِجب َو  َّیَلَع  ِلُّضَفَّتلا  ََّیلِإ َو  ِناَسْحِْإلا  ِیل َو  ِهَمْحَّرلا  َنِم  ِکلَذ 

ٌمیِرک ٌداَوَج 

وت .منک  یم  ضغب  وت  هب  تبـسن  نم  اّما  يزرو ، یم  تبحم  نم  هب  وت  .منادرگ  یم  يور  وت  زا  نم  اّما  یناوخ ، یم  ارم  وت  اراـگدرورپ !
نیا همه  اّما  مراد ؛ يرترب  وت  رب  نم  ایوگ  هک ] تسا  يا  هنوگ  هب  وت  اب  مراتفر   ] .مریذـپ یمن  وت  زا  نم  اّما  ینک ، یم  هقالع  زاربا  نم  هب 

، تناسحا ینوزف  اب  و  نک ، محر  دوخ  لهاج  هدنب  رب  سپ  .دـشن  نم  هب  تبـسن  وت  ِفطل  زاربا  ناسحا و  ینابرهم و  عنام  اه  یخاتـسگ 
هدنشخب و وت  هک  یتسرد  هب  .راد  ینازرا  وا  رب  ار  شیوخ  ششخب  دوج و 

ص:36
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.يراوگرزب

اه هتکن 

نابرهم يادخ  اب  تاجانم  ياه  شور  زا  یکی  یهلا ، فاطلا  لابق  رد  شیوخ  دنـسپان  ياهراتفر  اه و  شنکاو  نداد  رارق  هجوت  دروم   
( ْکنِم ُلَْبقَأاَلَف  ََّیلِإ  ُدَّدَوَتَتَو  ْکَیلِإ  ُضَّغَبَتَأَف  ََّیلِإ  ُبَّبَحَتَتَو  ْکنَع  یِّلَوُأَف  ِینوُعْدَت  کَّنِإ  ِّبَر  اَی   ) .تسا

هتشاد لضفت  ناسحا و  ینابرهم و  ناسنا ، يزرو  ضغب  ینادرگ و  يور  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  دنوادخ  يراوگرزب  دوج و  ياضتقا   
ِکلَذ کْعَنْمَی  ْمَلَف   ) .تسوا يراوگرزب  دوج و  ناسنا ، ياه  يدـب  لباقم  رد  لاعتم  دـنوادخ  ياه  یبوخ  همه  ببـس  عقاو ، رد  .دـشاب 

( کِمَرک كِدوُِجب َو  ...ِیل  ِهَمْحَّرلا  َنِم 

دوبمک ساسحا  رگید  دوش ، یم  لضف  لومشم  ناسنا  یتقو  ور ، نیا  زا  ؛(1)  تسا يرورض  رادقم  زا  رتدایز  هک  يزیچ  ینعی  لضف »  »
ییوکین اب  مأوت  هک  دوش  یم  هتفگ  يراـتفر  هب  هدـش و  هتفرگ  نسُح »  » هملک زا  ناـسحا » » .دریگ یم  رارق  لـماک  شیاـسآ  رد  هدرکن و 

(2) .دوش یم  ناسنا  تبغر  تجهب و  ببس  تسا و 

ص:37

باتک ریخلا ؛» و  هدایِّزلا ، لْضَفلا : کلذ  نم  .ء  یـش  یف  ٍهدایز  یلع  ُّلدـی  حیحـص  ٌلـصأ  ص 508 « : ج4 ، هغللا ، سیئاـقم  مجعم  - 1
ص ج 9 ، میرکلا ، نآرقلا  تاـملک  یف  قیقحتلا  و  .هیلإ » نسحأ  ِِهلْـضَف و  نم  هلاـنأ  نـالف : یلع  نـالف  َلَْـضفَأ  و  ص44 «: ج7 ، نیعلا ،
یقابلا و ریخلا و  یلع  قلطی  ظاحللا  اذـهب  .اقلطم و  ال  رّرقملا ، مزـاللا  وه  اـم  یلع  هداـیزلا  وه  هّداـملا : یف  دـحاولا  لـصألا  ّنأ  : » 106

«. فرشلا ناسحإلا و 
: امهدـحأ نیهجو : یلع  لاقی  ناسحإلا  ...هیف و  بوغرم  جـهبم  ّلک  نع  هرابع  ُنْسُحلا : : » ص 235 نآرقلا ، بـیرغ  یف  تادرفملا  - 2

ناسل و  انـسح » المع  لمع  وأ  انـسح ، املع  ملع  اذإ  کلذ  و  هلعف ، یف  ناسحإ  یناـثلا : .نـالف و  یلإ  نسحأ  لاـقی : ریغلا ، یلع  ماـعنإلا 
 «. هضیقن ْحبُقلا و  ُّدض  ُنْسُحلا : ص 114 « :  ج 13 ، برعلا ،

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_37_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب هچنآ  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  زین  ام  و  تسا ، هدومن  ناسحا »  » وا هب  مه  هداد و  رارق  دوخ  لّضفت »  » دروم ار  ناسنا  مه  نابرهم ، يادـخ 
لـضفب ِْهیَلَع  ْدُـج  ...َّیَلَع  ِلُّضَفَّتلا  ََّیلِإ َو  ِناَسْحِْإلا  ِیل َو  ِهَمْحَّرلا  َنِم  ِکلَذ  کْعَنْمَی  ْمَلَف   ) .لضف اـب  مأوت  دـشاب  یناـسحا  دـهد ، یم  اـم 

( ِکناَسْحِإ

اه مایپ 

کَّنِإ ِّبَر  اَی   ) .تسا ناسنا  لهج  هناشن  وا ، يزرورهم  نتفریذپن  لاعتم و  يادـخ  تبحم  ندز  سپ  یهلا و  توعد  زا  ینادرگ  يور  . 1
( َلِهاَْجلا كَْدبَع  ْمَحْراَف  ...ْکنَع  یِّلَوُأَف  ِینوُعْدَت 

مهزاب میـشاب ، هدرک  يدب  هک  مه  رادقم  ره  دشاب  نامدای  .دش  دـیماان  نابرهم  يادـخ  هاگرد  زا  دـیابن  ناونع  چـیه  هب  هاگ و  چـیه  . 2
ِناَسْحِْإلا ِیل َو  ِهَمْحَّرلا  َنِم  ِکلَذ  کْعَنْمَی  ْمَلَف  .دوش ...(  لاعتم  يادخ  لضف  ناسحا و  تمحر و  لوزن  ِعنام  دـناوت  یمن  ام  ياه  يدـب 

( کِمَرک كِدوُِجب َو  َّیَلَع  ِلُّضَفَّتلا  ََّیلِإ َو 

عیطم و ِناگدـنب  هب  تبـسن  دـنک ، یمن  غیرد  ار  دوخ  لضف  ناـسحا و  تمحر ، لـهاج ، ناـمرفان و  ِيرارف  ِناگدـنب  زا  هک  ییادـخ  . 3
( کِمَرک كِدوُِجب َو  َّیَلَع  ِلُّضَفَّتلا  ََّیلِإ َو  ِناَسْحِْإلا  ِیل َو  ِهَمْحَّرلا  َنِم  ِکلَذ  کْعَنْمَی  ْمَلَف  .تسا ...(  رت  نابرهم  رایسب  باوت ،

لباقم رد  یسک  رگا  میزومایب و  نابرهم  میکح و  يادخ  زا  زین  ام  . 4

ص:38
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ُلَْبقَأ اَلَف  ََّیلِإ  ُدَّدَوَتَت  کـَْیلِإ َو  ُضَّغَبَتَأَـف  ََّیلِإ  ُبَّبَحَتَت  کـْنَع َو  یِّلَوُأَـف  ِینوُعْدـَت  کَّنِإ   ) .میریگن مشخ  وا  رب  دوز  درک ، يدـب  اـم  تبحم 
 ( ...ْکنِم

( ْکنِم ُلَْبقَأ  اَلَف...ْکَیلِإ  ُضَّغَبَتَأَف  ...َو  ْکنَع  یِّلَوُأَف  .میوش ...(  روآدای  ار  شیوخ  ياه  يدب  دیاب  ادتبا  یهلا ، تمحر  بلط  يارب  . 5

مراد یقشاع  يادخ  هدنشخب  هچ 

ارم دناوخ  یم  هک 

مراکهنگ دناد  یم  هکنآ  اب 

مناباتب رب  خر  رگا 

مهار ِرس  رب  دنیشن  یم  هرابود 

شیابیز مرگ و  نینطاب  دیابر ، یم  ار  ملد 

تسابیزان رهق ، ییایربک ، كاپ  سوماق  رد  هک 

مراد یم  تسود  ار  یقشاع  ابیز  هچ 

تسا مرگ  ملد 

دناد یم  هک  مناد  یم 

میاهنت ياهنت  وا ، فطل  نودب 

اما یگدنب ، مسر  هار و  نم  ما  هدرک  مگ  رگا 

مناد یم  تسا ، مرگ  ملد 

دناد یم  بوخ  ییادخ » ، » نم يادخ 

دنار یلاخ  تسد  دیابن  ار  لئاس  هک  دناد  یم  و 

مهن زارف 

ِنیِّدلا ِناَّیَد  ِحاَبْصِْإلا  ِِقلاَف  ِحاَیِّرلا  ِرِّخَسُم  ْکلُْفلا  يِرُْجم  ْکلُْملا  ِکلاَم  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
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َنیَِملاَْعلا ِّبَر 

نوناق حبـص ، شخب ) ینـشور   ) هدنفاکـش اهداب ، هدننک  مار  وا  .تسا  تنطلـس  تموکح و  ِبحاص  هک  تسا  يدنوادخ  هژیو  ساپس ،
.تسا یتسه  مامت  راگدرورپ  نید و  راذگ 

اه هتکن 

تسا اه  تمعن  نیرتگزب  زا  یکی  نیا ، (1) .تسا دودحم  یتقوم و  ادـخ ، ریغ  يارب  کُلم  ادـخ و  اه ، تموکح  یمامت  ِیعقاو  کلام   
( ْکلُْملا ِکلام  دمحلا ِهللا   ) .تفگ ساپس  نآ  رب  ار  میکح  يادخ  دیاب  هک 

ِفاَِلتْخا ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  : » دـنک یم  یفرعم  یهلا  تایآ  اه و  هناشن  زا  ار  اـهایرد  رد  یتشک  تکرح  میرک ، نآرق   
(2) «. نُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیََال  ...ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  ِیتَّلا  ْکلُْفلا  ِراَهَّنلا َو  ِْلیَّلا َو 

: تسا هدرک  یفرعم  یهلا  نامرف  رما و  هب  ایرد  رد  ار  اه  نآ  تکرح  اـه و  یتشک  ندـمآرد  ناـسنا  ِراـیتخا  رد  میرک ، نآرق  نینچ  مه 
(3)  ...«. ِهِْرمَِأب ِرْحَْبلا  ِیف  َيِرْجَِتل  ْکلُْفلا  ُمَکل  َرَّخَس  َو  »...

(4) «. ...هللا ِتَمِْعِنب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  ْکلُْفلا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  : » دنک یم  یفرعم  یهلا  ياه  تمعن  زا  ار  اهایرد  رد  اه  یتشک  تکرح  زین  و 

ص:40

.نارمع لآ  هروس  هیآ 26  لیذ  ص 40 ، ج 2 ، رون ،  ریسفت  - 1
هیآ 164. هرقب ، هروس  - 2

هیآ 32. میهاربا ، هروس  - 3
هیآ 31. نامقل ، هروس  - 4
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َو : »... دنک يرازگرکش  ناسنا  ات  دنک  یم  یفرعم  یهلا  لضف  زا  يدنم  هرهب  ياتـسار  رد  ار  اهایرد  رد  اه  یتشک  تکرح  ماجنارـس ، و 
(1) «. نوُرکْشَت ْمکَّلََعل  ِِهلْضَف َو  نِم  ْاوُغَْتبَِتل  ِهِیف َو  َرِخاَوَم  ْکلُْفلا  يََرت 

رب یتشک  تکرح  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  لاعتم ، يادـخ  دـمح  ماـگنه  تسا  راوازـس  هک  ییاـه  تمعن  نیرتزراـب  زا  یکی  نیارباـنب 
( ْکلُْفلا يِرُْجم  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .تسا اهایرد  يور 

: دننام دراد ؛ باذع  رهق و  اب  هارمه  ییانعم  هدـمآ ، حـیر »  » هملک اج  ره  دـیجم  نآرق  رد  .تساهداب  يانعم  هب  و  حـیر »  » عمج حایر »  »
.تسا هدوب  یهلا  فطل  نیرق  هدمآ ، حایر »  » هملک اج  ره  اما   (2) ؛» ٍرَصْرَص ٍحیِِرب  »

اهلعجت احایر و ال  اهلعجا  مهللا  : » دومرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دیزو ، یم  داب  هاگره  میناوخ : یم  ثیداحا  رد 
دمح ماگنه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ساسا ، نیارب   (4) «. باذع ِحـیر  هن  هد ، رارق  تمحر  ِحایر  ار  داب  نیا  ادـنوادخ ! ؛(3)  احیر

( ِحاَیِّرلا ِرِّخَسُم  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .دندوبن لفاغ  زین  یگژیو  نیا  زا  یهلا 

قلاف  » يابیز رایـسب  ریبعت   (6) .حبـص يارب  تسا  مسا  زین  حابـصإ »  » (5) .تسا هدنفاکـش  ياـنعم  هب  و  قلف »  » هژاو زا  لـعاف  مسا  قلاـف »  »
هیآ 96 رد  حابصإلا »

ص:41

هیآ 14. لحن ، هروس  - 1
هیآ 6. هّقاح ، هروس  - 2

.فارعا هروس  هیآ 57  لیذ  ص 428 ، ج 4 ، نآرقلا ،  ریسفت  یف  نایبتلا  - 3
.هرقب هروس  هیآ 164  لیذ  ص 252 ، ج 1 ، رون ، ریسفت  - 4

«. ضعب نع  هضعب  هنابإ  یشلا ء و  ّقش  ُْقلَفلا :  : » ص 645 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 5
«. حبصلا ینعی  رسکلاب  [ 96 / 6  ] ِحابْصِْإلا ُِقلاف  هلوق :  : » ص 381 ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  - 6
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.تسا هدش  نایب  لاعتم  يادخ  ياه  یگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  ماعنا ، هکرابم  هروس 

اجنیا رد  .دفاکـش  یم  مه  زا  هدز و  كاچ  ار  نآ  مد ، هدیپس  ییانـشور  هک  هدش  هیبشت  یمیخـض  هدرپ  هب  بش  یکیرات  ریبعت ، نیا  رد 
هجیتن ینامـسآ ، هدیدپ  نیا  هک  میناد  یم  اریز  تسا ؛ راگدرورپ  گرزب  ياه  تمعن  زا  یکی  هک  هدش  هیکت  حبـص  عولط  هلئـسم  يور 

.دشاب یم  نیمز  ِنامسآ  رد  ّوج )  ) اوه میخض  رشق  دوجو 

بش و زاغآ  يدیپس  هن  دش و  یم  داجیا  یقلف  نیعولطلا و  نیب  هن  تشادن ، دوجو  يّوج  هام ، هرک  دـننامه  نیمز ، هرک  فارطا  رد  رگا 
رد ار  دوخ  هدننک  هریخ  رون  ًاروف  تشاد و  یمرب  قرـشم  قفا  زا  رـس  همدقم ، چیه  نودب  هدناوخان ، نامهم  دـننامه  باتفآ  هکلب  قفش ؛

کی رد  دـش و  یم  ناهنپ  اهرظن  زا  ناـهگان  زین  بورغ  ماـگنه  هب  و  دیـشاپ ، یم  دوب  هدرک  تداـع  بش  یکیراـت  هب  هک  ییاـه  مشچ 
.تفرگ یم  ارف  ار  اج  همه  یکانتشحو  ِتملظ  یکیرات و  هظحل ،

، دراد رارق  باـتفآ  بورغ  عولط و  ماـگنه  هب  زور  ییانـشور  بش و  یکیراـت  ناـیم  هک  يا  هلـصاف  نیمز و  فارطا  رد  ّوج  دوجو  اـما 
، رون هب  تملظ  زا  تملظ و  هب  رون  زا  لاقتنا  دزاس و  یم  هدامآ  داضتم  ةدیدپ  ود  نیا  زا  کی  ره  ندـش  اریذـپ  يارب  ًاجیردـت  ار  ناسنا 

.دوش یم  ماجنا  لمحت  لباق  عوبطم و  ًالماک  میالم و  یجیردت و  تروص  هب 

ینازرا ناسنا  هب  حبص ) هدنفاکش   ) حابصإلا قلاف  يادخ  ار  گرزب  تمعن  نیا 

ص:42
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( ِحاَبْصِْإلا ِِقلاَف  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) (1) .مینک یم  دمح  تمعن ، نیا  رب  ار  وا  زین  ام  هتشاد و 

گرزب ياه  تمعن  زا  یکی  نیا  دـنناد و  یم  دوخ  دـشر  ببـس  ار  نآ  ِبوچراچ  رد  راتفر  اه  ناسنا  هک  تسا  ینوناـق  نییآ و  نید »  »
ِناَّیَد ...ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   ) .تسا هدرک  يزیر  یپ  دوخ ، هبناج  همه  لماک و  ملع  ساسا  رب  ار  ناـم  یگدـنز  نوناـق  هک  تسا  میکح  يادـخ 

( ِنیِّدلا

ینعی نیملاعلا » ُّبر   » .دراد شقن  نآ  شرورپ  دشر و  رد  مه  تسا و  يزیچ  بحاص  کلام و  مه  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  ّبَر »  »
هک يریـسم  رد  دراد و  یلماکت  تکرح  یتسه ، همه  سپ  .نآ  راگدرورپ  ّربدـم و  مه  تسا و  َملاع  یقیقح  بحاص  مه  هک  دـنوادخ 

.مینک یم  دـمح  يا  هملک  دـنچ  ترابع  کی  رد  ار  لاعتم  دـنوادخ  روما ، نیا  يارب  اـم  (2)و  .دوش یم  تیاده  هدرک ، نّیعم  دـنوادخ 
( َنیَِملاَْعلا ِّبَر...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  )

اه مایپ 

ِکلاَم ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   ) (3) .دـننک لمع  یلـصا  کـلام  ياـضر  قبط  دـیاب  دنتـسه و  رادـتناما  نارگید  سپ  تسوا ، کـلام  هک  نونکا  . 1
( ْکلُْملا

تیبرت ای  تیبرت ، نیا  .دنراد  رارق  یهلا  تیبرت  تیریدم و  رادم  رد  تادوجوم  همه  تساتکی و  دنوادخ  تیبرت  تحت  یتسه ، همه  . 2
هب یلو  ِنیِّدلا ؛» ِناَّیَد   » یعیرشت تیبرت  ای  ِحاَبْصِْإلا » ِِقلاَف  ِحاَیِّرلا  ِرِّخَسُم   » تسا ینیوکت 

ص:43

.ماعنا هروس  هیآ 96  لیذ  ص 359 ، ج 5 ، هنومن ،  ریسفت  كر : - 1
.دمح هروس  هیآ 2  لیذ  ص 22 ، ج 1 ، رون ،  ریسفت  ر ك : - 2

.نارمع لآ  هروس  هیآ 26  لیذ  ص 40 ، ج 2 ، رون ،  ریسفت  كر : - 3
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( َنیَِملاْعلا ِّبَر   ) .دنتسه یهلا  تیبوبر  هعومجم  ریز  تادوجوم ، مامت  لاح ، ره 

هن دشاب ؛ گنتاگنت  یمئاد و  هطبار  تاقولخم ، اب  دنوادخ  هطبار  هک  تسا  نیا  لاعتم  يادخ  طسوت  َملاع  تیبرت  شرورپ و  ياضتقا  . 3
یم دـننک و  یم  هضرع  ار  دوخ  رنه  اّنب  شاقن و  هکارچ  .دـننک  یم  داجیا  هک  ینامتخاس  ای  رنه  اب  اّنب  شاقن و  هطبار  دـننامه  يا  هطبار 

( َنیَِملاْعلا ِّبَر   ) (1) .دشاب هتشاد  تراظن  دیاب  هظحل  ره  ّیبرم  یلو  دنور ؛

مهد زارف 

ُدیُِری اَم  یَلَع  ُرِداَْقلا  َوُه  ِِهبَضَغ َو  ِیف  ِِهتاَنَأ  ِلوُط  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِِهتَرُْدق َو  َدَْعب  ِهِْوفَع  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِهِْملِع َو  َدَْعب  ِهِْملِح  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

هک شیاتـس ؛ شتـشذگ  رب  ار  ادخ  .دنک  یم  ربص  اه  نآ  رب  اه  ناسنا  يدـب  زا  یهاگآ  نیع  رد  هک  شیاتـس ؛ شا  يرابدرب  رب  ار  ادـخ 
رد شناوارف  يارادم  رب  شیاتـس  ار  ادـخ  .دوش  یم  يراج  شتـشذگ  اه  ناسنا  يدـب  قباطم  نداد  ازج  رب  شا  يدـنمتردق  مغر  یلع 

.تسا     دنمناوت  دنک  هدارا  هچنآ  رب  وا  .مشخ  عقوم 

اه هتکن 

ناـسنا تبوقع  رد  وا  هک  دـهد  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  هتکن  نیا  رتشیب  دور ، یم  راـک  هب  دـنوادخ  يارب  ملح »  » تفـص هک  یماـگنه   
( ِهِْملِح یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) (2) .دنک یمن  باتش  راکهنگ ،

ص:44

.دمح هروس  هیآ 2  لیذ  ص 24 ، ج 1 ، رون ،  ریسفت  كر : - 1
هیآ لیذ  ص568 ، ج 2 ، نآرقلا ،  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  هرقب و  هیآ 225  لیذ  ص230 ، ج 2 ، نآرقلا ،  ریسفت  یف  نایبتلا  كر : - 2

.هرقب  225
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ندرک وـحم  : » دـنا هتـشون  وـفع »  » ینعم رد  ناسانــش  تـغل  زا  یخرب  یتـح   (1) .تبوـقع زا  يرود  تازاــجم و  كرت  ینعی  وــفع »  »
(3) .تسا تفص  نیا  رد  هغلابم  زا  یکاح  هک  دنک  یم  یفرعم  ّوُفَع »  » ار لاعتم  يادخ  تافص  زا  یکی  میرک  نآرق   (2) «. ناهانگ

.تسا ناسنا  هب  تبـسن  دـنوادخ  ینابرهم  ببـس  هب  هکلب  یناوتان ، ِرـس  زا  هن  یطاخ ، ناسنا  تبوقع  نتخادـنا  بقع  تازاجم و  كرت   
( ِِهتَرُْدق َدَْعب  ِهِْوفَع  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  )

یلو دوش ؛ یم  یهلا  بضغ  ببـس  ناهانگ  زا  يرایـسب   (4) .تسا عیرـس  شنکاو  زا  زیهرپ  و  ارادـم ، هلـصوح ، ثکم ، ینعم  هب  هانأ »  »
ياه تمعن  زا  یکی  زین  نیا  .دـنک  یمن  دوخ  ياهراک  راثآ  راتفرگ  ار  اه  ناسنا  هاـنأ ، یگژیو  ندرک  يراـج  ببـس  هب  لاـعتم  يادـخ 

( ُدیُِری اَم  یَلَع  ُرِداَْقلا  َوُه  ِِهبَضَغ َو  ِیف  ِِهتاَنَأ  ِلوُط  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو   ) .دش لفاغ  نآ  رکش  زا  دیابن  هک  تسا  گرزب 

اه مایپ 

هشیمه هک  دننادب  دیاب  دنوش ، شزغل  هانگ و  راتفرگ  هک  ردقچ  ره  اه  ناسنا  . 1

ص:45

«. هبوقع بجوتسا  اناسنإ  ککرت  ْوفَعلا :  : » ص 258 ج2 ، نیعلا ، باتک  - 1
«. مکبونذ مکنع  انوحم  يأ  [ 52 / 2  ] ْمْکنَع انْوَفَع  یلاعت : هلوق  افع ) : ») ص 299 ج1 ، نیرحبلا ، عمجم  - 2

 « . ًاروُفَغ اوُفَع  ُهَّللا  َناک  ْمُْهنَع َو  َوُفْعی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  ِکئلوُأَف  هیآ 99 ... « : ءاسن ، هروس  - 3
نم سورعلا  جاــت  ْلـَْـجعی ؛»  مــل  َثــکَمَت و  ِْرمـَأـْلا  یف  یَّنَأـــَت )  ) َو : » ص28 ج 2 ، ریبــکلا ، حرــش  بـیرغ  یفرینملا  حابــصملا  - 4

«. ملحلا هانألا : و   : » ص 401 ج 7 ، نیعلا ، باتکو  َرَّظَنَت »  َقَّفََرت و  يأ  رمألا ، یف  یَّنََأت  و  : » ص 173 ج19 ، سوماقلارهاوج ،
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( ِهِْملِح یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .دنک یمن  باتش  تبوقع  رد  تسا و  میلح  دنوادخ ، هکارچ  تسا ؛ یقاب  ناربج  يارب  تصرف 

هکلب تسین ؛ اه  نآ  ياه  يدب  زا  ادخ  یهاگآ  مدـع  ببـس  هب  دـنوش ، یمن  دوخ  تسیاشان  ياهراک  تبوقع  راتفرگ  اه  ناسنا  رگا  . 2
( ِهِْملِع َدَْعب  ِهِْملِح  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  .تسوا (  يراوگرزب  ِرس  زا  ادخ و  يرابدرب  رطاخ  هب 

سپ  (1) .تسا ِملاع  زیچ  همه  هب  دنوادخ  تسین و  یفخم  دنوادخ  زا  زین  اهزیچ  نیرت  کچوک  یتح  میرک ، نآرق  تایآ  ساسا  رب  . 3
( ِهِْملِع َدَْعب  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .مینک زیهرپ  زین  ناهانگ  نیرت  کچوک  زا  یتح  هک  تسا  راوازس 

مهدزای زارف 

َدِهَـشَف َبُرَق  يَُری َو  اَلَف  َدـَُعب  يِذَّلا   (2) ِماَْعنِْإلا ِلْضَْفلا َو  ِماَرکِْإلا َو  ِلاَلَْجلا َو  يِذ  ِحاَبْـصِْإلا  ِِقلاَـف  ِقْزِّرلا  ِطِـسَاب  ِْقلَْخلا  ِِقلاَـخ  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
َیلاَعَت كَراَبَت َو  يَوْجَّنلا 

یگرزب بحاص  حبص و  هدنروآدیدپ  يزور ، هدنهد  شرتسگ  .تسا  تاقولخم  همه  هدننیرفآ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دمح ،
دایز ِناسحا  و 

ص:46

ِهیف َنوُضیُفت  ْذِإ  ًادوُهُش  ْمکیَلَع  اَّنک  َّالِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  ٍنآُْرق َو ال  ْنِم  ُْهنِم  اُوْلتَت  ام  ٍنْأَش َو  یف  ُنوکَت  ام  َو  : » 61 هیآ سنوی ، هروس  - 1
چیه رد  وت ]  ] و ٍنیبُم ؛ ٍباتک  یف  َّالِإ  َرَبکَأ  ِکلذ َو ال  ْنِم  َرَغْـصَأ  ِءامَّسلا َو ال  ِیف  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  ٍهَّرَذ  ِلاْقثِم  ْنِم  کِّبَر  ْنَع  ُبُْزعی  ام  َو 

نآ هک  نآ  رگم  دیهد ، یمن  ماجنا  ار  یلمع  چیه  مدرم ] امـش   ] یناوخ و یمن  ار  نآرق  زا  یـشخب  چـیه  یتسین و  يا ] هشیدـنا  و   ] لاح
تراـگدرورپ زا  نامـسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن  يا ، هرذ  نزو  هـب  يزیچ  میهاوـگ و  امـش  رب  اـم  دـیوش ، یم  راـک ]  ] نآ دراو  هـک  هاـگ 

 « . تسا تبث  نشور  باتک  رد  هکنآ  زج  تسین  رت  گرزب  هن  نآ و  زا  رت  کچوک  هن  تسین و  هدیشوپ 
ص 59: ج1 ، هنسحلا ، لامعالاب  لابقالا  كر : ِناَسْحِْإلا .» ِلُّضَفَّتلا َو  َو  : » خ ل - 2
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رود اه  نهذ  روصت  زا  هک  تسا  یـسک  نامه  دـنوادخ ، .هدوبن  مزال  وا  رب  اه  نآ  ياطع  هک  تسا  ییاه  تمعن  هدـننک  اـطع  وا  .تسا 
وا .دوب  دـهاوخ  دـهاش  زین  ار  وا  راتفر  نیرت  کچوک  هک  تسا  کیدزن  ناسنا  هب  ردـق  نآ  اما  دوش ؛ یمن  هدـید  رـس  ِمشچ  اـب  تسا و 

.تسا رتالاب  رترب و  تکرب و  همشچرس 

اه هتکن 

تـسا ییاه  تمعن  نیرت  گرزب  زا  یکی  ندش  هدیرفآ  نیا  هدش و  هدیرفآ  لاعتم  يادـخ  طسوت  هک  تسا  یتادوجوم  زا  یکی  ناسنا   
( ِْقلَْخلا ِِقلاَخ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) (1) .دیزرو تلفغ  نآ  رکش  زا  دیابن  هک 

.يزور هدـنهد  شرتسگ  ینعی  قزرلا » طساب   » نیارباـنب  (2) .هدـنهد شرتسگ  ینعم  هب  طـساب »  » تسا و ندرتـسگ »  » ینعم هب  طـسب »  »
یگدـنز تحار  دنـشابن و  انگنت  رد  ات  هداد  شرتسگ  ار  اه  نآ  يزور  هکلب  هدرک ، مهارف  ار  اه  ناسنا  يزور  اـهنت  هن  ناـبرهم  يادـخ 

( ِقْزِّرلا ِطِسَاب  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .دروآ اج  هب  ار  شرکش  دیاب  هک  تسا  یتمعن  نیا  .دننک 

، رگید ترابع  هب   (3) .يدام ای  دشاب  يونعم  هاوخ  يورخا و  ای  دـشاب  يویند  هاوخ  تسا ؛ یمئاد  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاطع  هب  قزر »  »
تسا قلطم  قزرلا » »

ص:47

اوُرکْذا ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  رطاف « : هروس  هیآ 3  لاثم ، يارب  تسا ؛ هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  میرک  نآرق  تاـیآ  رد  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  - 1
 « . َنوکَفُْؤت یَّنَأَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  ِءامَّسلا َو  َنِم  ْمُکقُزْری  ِهَّللا  ُریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه  ْمکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن 

«. هعیسوت هرشن و  یشلا ء : ُطَْسب  : » ص 122 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  كر : - 2
امل و  هرات ، بیصّنلل  و  ایورخأ ، مأ  ناک  ایویند  هرات ، يراجلا  ءاطعلل  لاقی  ُقْزِّرلا  ص 351 « :  نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  كر : - 3

«. هرات هب  يّذغتی  فوجلا و  یلإ  لصی 
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اهر ار  ناسنا  داعبا  زا  دُعب  چیه  هک  تسا  ادـخ  ياه  تمعن  زا  رگید  یکی  زین  نیا  .دریگ  یم  ربرد  ار  دراد  زاین  ناسنا  هک  هچنآ  همه  و 
( ِقْزِّرلا ِطِسَاب   ) .تسا هداد  رارق  شرورپ  دشُر و  دروم  تاهج  مامت  رد  ار  وا  هدرکن و 

؟ دوش یمن  دایز  ناشقزر  دننک ، یم  شالت  هچ  ره  اه  ناسنا  اه  تقو  یضعب  ارچ  تسا ، قزرلا  طساب  دنوادخ ، رگا  لاؤس :

رد و  اه ، ناسنا  زا  یخرب  نایغط  ببـس  قزر ، ِيدایز  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، اـه  ناـسنا  ینورد  لاوحا  هب  ملاـع  میکح ، يادـخ  باوج :
یم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دـنک  یم  مورحم  هرهب  نیا  زا  ار  اه  نآ  دـنوادخ  دوش ، یم  ریخ  ریـسم  زا  اه  نآ  يرود  بجوم  تیاـهن ،

ار يزور  دنوادخ  رگا  ؛(1)  ٌریـَصب ٌریبَخ  ِهِدابِِعب  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ٍرَدَِـقب  ُلِّزَُنی  ْنکل  ِضْرَْألا َو  ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْول  َو  : » دـیامرف
لزان دناد ] یم  تحلصم  و   ] دهاوخ یم  هک  يرادقم  هب  ور  نیا  زا  .دننک  یم  متس  نایغط و  نیمز  رد  دشخب ، تعـسو  شناگدنب  يارب 

«. تسانیب هاگآ و  شناگدنب  لاوحا  هب  وا  ًاتقیقح  .دنک  یم 

« لالجلا يذ   » (2) .تسا هدرک  حرطم  دـنوادخ  يارب  میرک  نآرق  هک  تسا  ییاـه  یگژیو  زا  یکی  ِمارکِإـْلا » ِلـالَْجلا َو  يذ   » ِتفـص  
ياه تمعن  تسا و  رایسب  ناسحا  بحاص  هک  یسک  ینعی  مارکإلا » يذ   » (3) و تمظع بحاص  ینعی 

ص:48

هیآ 27. يروش ، هروس  - 1
تایآ 27 و 78. نمحرلا ، هروس  - 2

«. ردقلا مظع  : َهلاَلَجلا : » ص 198 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  و  همظعلا » لالجلا : ص 339 « : ج5 ، نیرحبلا ،  عمجم  - 3
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(1) .دسر یم  نارگید  هب  وا  بناج  زا  يدایز 

هب لضف »  » .دـهدن تسناوت  یم  هک  دـهد  یم  ناسنا  هب  ار  ییاـهزیچ  ینعی  دوش ، یم  یفرعم  لـضف  بحاـص  ناونع  هب  دـنوادخ  یتقو   
ُدْمَْحلا  ) (2) .دوـش یم  هـتفگ  دــشابن ، مزــال  هدــننک  اــطع  رب  نآ  ِندرک  اــطع  هـک  يا  هـیطع  هـب  عـقاو  رد  تـسا و  يداــیز »  » ینعم

( ِلْضَْفلا...يِذ...ِهَِّلل

: دسر یم  رظن  هب  دیفم  اه  نآ  زا  یخرب  اب  ییانشآ  هک  دوش  یم  يددعتم  روما  ببس  ادخ  لضف  میرک ، نآرق  تایآ  ساسا  رب   

ِءاشْحَْفلِاب َو ُُرمْأَی  ُهَّنِإَف  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  ِْعبَّتَی  ْنَم  ِناْطیَّشلا َو  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ـال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » يونعم تراـهط  یکاـپ و  فلا )
یناسک يا  ؛(3)  ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  یکَُزی  َهَّللا  َّنکل  ًاَدبَأ َو  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمْکنِم  یکَز  ام  ُُهتَمْحَر  ْمْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  ِرْکنُْملا َو 

رکنم اشحف و  هب  اریز ] دزاس ، یم  شهارمگ  وا   ] دوش ناطیش  وریپ  سک  ره  دینکن ! يوریپ  ناطیـش  ياه  ماگ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک 
دهاوخب ار  هک  ره  دـنوادخ  یلو  دـش ، یمن  كاپ  امـش  زا  يدـحا  زگره  دوبن ، امـش  رب  یهلا  تمحر  لضف و  رگا  و  دـهد ! یم  نامرف 

«. تساناد اونش و  ادخ  و  دنک ، یم  هیکزت 

ْمکِدابِع َو ْنِم  َنیِحلاَّصلا  ْمْکنِم َو  یمایَْألا  اوُحْکنَأ  َو  : » يدام يزاین  یب  ب )

ص:49

«. رهاظتملا هماعنإ  هناسحإل و  مسا  وهف  هب  یلاعت  هّللا  فصو  اذإ  ُمَرکلا  : » ص 707 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
ِِهلْـضَف ْنِم  َهَّللا  اُولَئْـس  َو  هلوق : وـحن  .ٌلْـضَف  اـهل : لاـقی  یطعی  نم  مزلت  ـال  هیطع  ّلـک  و  : » ص 630 نآرقلا ، بـــیرغ  یف  تادرفملا  - 2

[...«. 32 ءاسنلا ، ]
هیآ 21 . رون ، هروس  - 3
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حــلاص و نازینک  ناـمالغ و  رــسمه و  یب  ناــنز  نادرم و  ؛(1)  ٌمـیلَع ٌعِـساو  ُهَّللا  ِِهلْـضَف َو  ْنـِم  ُهَّللا  ُمِِـهنُْغی  َءارَُقف  اوـُنوکَی  ْنِإ  ْمِکئاـمِإ 
شیاشگ دنوادخ  .دزاس  یم  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ ، لضف  زا  دـنوادخ  دنـشاب ، تسدـگنت  ریقف و  رگا  .دـیهد  رـسمه  ار  ناتراکتـسرد 

«. تسا هاگآ  هدنهد و 

اَّمَلَف ُکفْرَط  ْکَیلِإ  َّدـَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  کیتآ  اَنَأ  ِباتْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يذَّلا  َلاق  : » ینیوکت تیالو  باتکلا و  ملع  زا  يرادروخرب  ج )
؛(2) ٌمیرک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفک  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  ُرکْشَی  امَّنِإَف  َرکَش  ْنَم  ُرُفکَأ َو  ْمَأ  ُرکْشَأ  ینَُوْلبَِیل َأ  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذه  َلاق  ُهَْدنِع  ارِقَتْسُم  ُهآَر 
هک یماگنه  و  دروآ ! مهاوخ  وت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : تشاد ، ینامـسآ ]  ] باـتک زا  یـشناد  هک  یـسک 
وا رکش  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ارم  ات  تسا ، نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  تفگ : دید  اجرباپ  تباث و  دوخ  دزن  ار  تخت ]  ] نآ نامیلس ] ]

نایز هب  يراک   ] دیامن نارفک  سک  ره  دنک و  یم  رکـش  دوخ  عفن  هب  دـنک ، رکـش  سک  ره  و  منک ؟ یم  نارفک  ای  مروآ  یم  اج  هب  ار 
«. تسا میرک  ّینغ و  نم ، راگدرورپ  تسا ] هدرک  شیوخ 

ْنِم ِهَّللِاب  كِرُْـشن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  َبوُقْعَی  َقاحْـسِإ َو  َمیهاْربِإ َو  یئابآ  َهَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو  : » یهلا يایبنا  نید  زا  يوریپ  كرـش و  زا  يرود  د )
بوقعی قاحـسا و  میهاربا و  مناردپ ، نییآ  زا  نم  ؛(3)  َنوُرکْـشَی ِساَّنلا ال  َرَثکَأ  َّنکل  ِساَّنلا َو  یَلَع  اْنیَلَع َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  کـِلذ  ٍءْیَش 

دوبن هتسیاش  ام  يارب  مدرک ! يوریپ 

ص:50

 . هیآ 32 رون ، هروس  - 1
 . هیآ 40 لمن ، هروس  - 2

هیآ 38 . فسوی ، هروس  - 3
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! « دننک یمن  يرازگرکش  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ؛ مدرم  رب  ام و  رب  ادخ  لضف  زا  نیا  .میهد  رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ 

امـش رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  ؛(1)و  ًالیلَق َّالِإ  َناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَر  ْمْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  َْول  َو  : » ناطیـش زا  يوریپ  مدـع  ه )_
«. دیدرک یم  يوریپ  ناطیش  زا  یگمه  یمک ، هّدع  زج  دوبن ،

، دوبن امـش  رب  دنوادخ  تمحر  لضف و  رگا  ؛(2) و  َنیرِساْخلا َنِم  ُْمْتنَکل  ُُهتَمْحَر  ْمْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  ْوَلَف ال  : » نارـسخ زا  يریگولج  و )
«. دیدوب ناراکنایز  زا 

رگا ؛(3) و  ٌمیظَع ٌباذَـع  ِهیف  ُْمتْـضَفَأ  امیف  ْمکَّسََمل  ِهَرِخْآلا  اْینُّدـلا َو  ِیف  ُُهتَمْحَر  ْمْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  : » یهلا باذـع  زا  يرود  ز )
«. دیسر یم  امش  هب  یتخس  باذع  دیدرک  هک  یهانگ  نیا  رطاخ  هب  دش ، یمن  امش  لماش  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  تمحر  لضف و 

مینک يروآدای  دوخ  هب   (4) .دـنک یم  جراخ  يراتفرگ  یتخـس و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییابیز  یتحار و  یـشوخ ، يانعم  هب  تمعن »  »
یلصا أشنم  بحاص و  هک 

ص:51

هیآ 83  . ءاسن ، هروس  - 1
هیآ 64. هرقب ، هروس  - 2
هیآ 14  . رون ، هروس  - 3

ٍهُّفرت یلع  ُّلدی  ...معن  ص 446 « : ج 5 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  ُهنسحلا ؛»  ُهلاحلا  ُهَمْعِّنلا :  : » ص 814 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 4
و هَّنِملا ، همعِّنلا : .همِعن و  هیلع  یلاعت  هللا  لاقی : .شیع  ٍلام و  نم  هب  هِدـبع  یلع  یلاـعت  هللا  مِعنی  اـم  همعِّنلا : هنم  .حالـص  شیع و  بیِط  و 

یف دـحاولا  لصألا  ّنأ  : » ص 178 ج12 ، مـیرکلا ، نآرقلا  تاـملک  یف  قـیقحتلا  و  شیعلا »  ُبـیط  ُمُّعنتلا و  هـمْعَّنلا : .ءاـمْعَّنلا و  اذـک 
«. هقیضم هّدش و  قلطم  وه  سؤبلا و  لابق  یف  اذه  .لاح و  نسح  شیع و  بیط  وه  هّداملا :
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( ِماَْعنِْإلا ...يِذ  ...ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .مینک دمح  ار  وا  تسا و  نابرهم  دنوادخ  اه  تمعن  یمامت 

، دـشاب مسج  ادـخ  رگا  هک  هدـش  تباث  يداقتعا  ثحابم  رد  تسا و  مسج  ياه  یگژیو  زا  یناـکم  ِیکیدزن  يرود و  ندـش و  هدـید   
زا و  اه ، نآ  هب  یـش  نآ  ِيدنمزاین  ینعم  هب  وس  کی  زا  ازجا ، زا  يرادروخرب  و  دـشاب ، رادروخرب  ییازجا  زا  هک  تسا  نیا  شا  همزال 
وا هب  ناوت  یمن  ار  یناـکم  ِیکیدزن  يرود و  دوش و  یمن  هدـید  ادـخ  ور ، نیا  زا  .تسا  یـش  نآ  ِندوب  دودـحم  ِینعم  هب  رگید  يوس 

.یناکم هن  تسا ، یتناکم  یماقم و  ِیکیدزن  يرود و  روظنم ، دوش ، یم  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  دـُعب  برق و  رگا  نیارباـنب ، .داد  تبـسن 
يَوْجَّنلا                       .) َدِهَشَف  َبُرَق  يَُری َو  اَلَف  َدَُعب  يِذَّلا  )

چیه هک  تسا  کـیدزن  ناـسنا  هب  ردـق  نآ  دـنوادخ  .دوش  هتفگ  يّرـس  یـشوگ و  ِرد  هک  تسا  يا  هتـسهآ  نخـس  ِینعم  هب  يوجن »  »
هدمآ ترابع  نیا  ناسنا  هب  ادخ  ِیکیدزن  میسرت  يارب  میرک  نآرق  تایآ  رد  يَوْجَّنلا ) َدِهَـشَف  َبُرَق  َو   ) .دنام یمن  یفخم  وا  زا  ینخس 

میرت .» کیدزن  ناسنا  هب  بلق ، گر  زا  ام  ؛(1) ِدیرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  : » تسا

ینالوط و رمع  ياراد  هک  يدوجوم  ره  .دوش  یم  قالطا  دشاب  ماوداب  رادـیاپ و  هک  یتمعن  ره  هب  و  تسا ، تکرب »  » هدام زا  كرابت »  »
نزاخم زا  یـضعب  اهرختـسا و  هب  ببـس  نیمه  هب  .دوش  یم  هدناوخ  تکربرپ »  » ای كرابم »  » يدوجوم زین  دـشاب  دـتمم  رمتـسم و  راثآ 

هک ارچ  دوش ؛ یم  هتفگ  هکرب »  » بآ ِیعیبط 

ص:52

هیآ 16 . هروس ق ، - 1
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.دنام یم  یقاب  اه  نآ  رد  ینالوط  یتدم  بآ ،

، تفص نیا  يارب  دوجو  نیرت  قیال  هک  تسا  یهیدب  .دنامب  رارقرب  ینالوط  یتدم  نآ  راثآ  هک  تسا  يدوجوم  كرابم ، دوجوم  کی 
.دریگ یم  تأشن  وا  زا  ماوداب  رادـیاپ و  رمتـسم و  ریخ  اه و  یکین  تاکرب ، همه  هک  كرابم ، تسا  يدوجو  وا  .تسا  دـنوادخ  دوجو 
هدمآ نینچ  فارعا  فیرـش  هروس  هیآ 54  رد  لاثم ، يارب  .تسا  هدـش  ناـیب  دـنوادخ  يارب  تفـص  نیا  زین  میرک  نآرق  زا  یتاـیآ  رد 

«. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  ریذپان  لاوز  تکرب و  رپ  َنیَِملاْعلا ؛ ُّبَر  ُهَّللا  كَرابَت  : » تسا

هدـنرادربرد دـیآرد ، كراـبت »  » ِلـعف تروص  هب  دورب و  لـعافت »   » باـب هب  یتقو  كرب »  » هژاو هک  دـش  لـفاغ  دـیابن  زین  هتکن  نیا  زا   
(1) .تسا دنوادخ  سدقم  تاذ  هب  تکرب »  » ِینعم ِصاصتخا 

بغار تسا .» رتالاب  رترب و  دـنوادخ  : » تسا ینعم  نیا  هب  هدـش و  هتفرگ  ِّیلَع »  » هژاو زا  هتفر ، لعافت  باب  هب  هک  تسا  یلعف  یلاـعت »  »
يرتالاب يرترب و  ینعم  هغلابم  رب  تلالد  لعافت »  » باب رد  یلع »  » هدام ِنتفرگرارق  هک  دوش  یم  روآدای  هژاو  نیا  حیضوت  رد  یناهفصا 

.دراد

اه مایپ 

هب هراشا  دـنوادخ ، ندوب  قاّزر  دراد و  دـنوادخ  طسوت  زیچ  همه  شنیرفآ  یتسه و  شیادـیپ  هب  هراـشا  ناـبرهم ، يادـخ  تیقلاـخ  . 1
هکارچ دراد ؛ تقلخ  موادت 

ص:53

یلع هیبـنت  وـهف  كراـبت »  » ظـفل هـیف  رکذ  عـضوم  ّلـک  و  «: » كرب  » هژاو لـیذ  ص 120 ، نآرقلا ،  بـــــیرغ  یف  تادرفملا  كر : - 1
«. هروکذملا تاریخلاب  یلاعت  هصاصتخا 
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.درک شومارف  دـیابن  ار  گرزب  تمعن  نیا  يرازگ ، ساپـس  ماـگنه  ور ، نیا  زا   (1) .دـناسر یم  قزر  تادوجوم  هب  ندـیرفآ ، زا  سپ 
( ِقْزِّرلا ِطِسَاب  ِْقلَْخلا  ِِقلاَخ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  )

« لالجلا وذ   » .دراد ادـخ  لالج  لامج و  تافـص  هب  هراشا  مارکإلا » لـالجلا و  يذ   » هژاو نارظن ، بجاـص  زا  یخرب  رظن  ساـسا  رب  . 2
هب مارکا »  » مینک و فـصتم  اـه  نآ  هب  ار  وا  تسین  راوازـس  هک  تسا  يا  هیبلـس  تافـص  زا  رترب  ّلـجا و  دـنوادخ ، هک  دـهد  یم  ربـخ 

هتبلا .دزاـس  یم  رهاـظ  ار  دـنوادخ  شزرا  نسُح و  هک  دـنک  یم  هراـشا  تاـیح _  تردـق و  ملع و  دـننام  دـنوادخ _  هیتوبث  تاـفص 
یمارگ دنک و  یم  مارکا  ار  دوخ  يایلوا  نآ  اب  هک  دشاب  ییاه  تمعن  فاطلا و  هب  هراشا  دـنوادخ ، ندوب  مارکا  بحاص  دراد  لامتحا 

(2) .دراد یم 

اهنت هن  هدش ، ریزارـس  ام  یگدنز  هب  وا  بناج  زا  اه  تمعن  هک  میـشاب  هجوتم  مینادب و  اه  تمعن  بحاص  ار  نابرهم  يادـخ  ام  رگا  . 3
هک دـشاب  نامدای  ِماَْعنِْإلا...يِذ...ِهَِّلل ) ُدْـمَْحلا   ) .میهد یمن  مه  یـساپسان  هزاـجا  دوخ  هب  هکلب  مینک ، یم  زاـب  دـنوادخ  دـمح  هب  ناـبز 
َلاق : » دـیامرف یم  نوراق  هرابرد  میرک  نآرق  هک  نانچ  دـنناد ؛ یم  دوخ  جـنر  تسد  اه و  تمحز  هجیتن  ار  اه  تمعن  ناتفـص ، نوراـق 

«. ما هدروآ  تسد  هب  تسا  نم  دزن  هک  یشناد  هلیسو  هب  ار  تورث  نیا  تفگ : نوراق  ؛(3) يْدنِع ٍْملِع  یلَع  ُُهتیتوُأ  امَّنِإ 

هک مینکن  شومارف  یلو  مینیب ؛ یمن  رهاظ  مشچ  اب  ار  ادخ  هک  تسا  تسرد  . 4

ص:54

َنِم ْمُکقُزْری  ِهَّللا  ُریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه  ْمکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرکْذا  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  رطاف « : هیآ 3  لیذ  ص 474 ، ج 4 ، رون ،  ریسفت  كر : - 1
 « . َنوکَفُْؤت یَّنَأَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  ِءامَّسلا َو 

.نمحرلا هروس  هیآ 27 لیذ  ص 136 ، ج 23 ، هنومنریسفت ،  - 2
هیآ 78. صصق ، هروس  - 3
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رـضحم رد  هک  میـشاب  بظاوم  سپ  .تسه  زین  ام  ياهراتفر  نیرت  کچوک  دهاش  یتح  دراد و  هطاحا  ام  دوجو  مامت  رب  لاعتم  يادخ 
( يَوْجَّنلا َدِهَشَف  َبُرَق  يَُری َو  اَلَف  َدَُعب  يِذَّلا   ) .مینکن تیصعم  ادخ 

( َكَراَبت  ) .مینکن بلط  وا  ِریغ  هاگرد  زا  ار  یگشیمه  یمئاد و  ِیبوخ  ریخ و  سپ  .تسا  دنوادخ  بناج  زا  اه  تکرب  همه  . 5

فیـصوت ناوت  ام  نابز  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  میدرک ، دـمح  شیاه  یگژیو  زا  یـضعب  اب  ار  لاعتم  دـنوادخ  رگا  هک  مینکن  نامگ  . 6
( یلاعت  ) .مینک شفیصوت  میناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رترب و  رایسب  وا  .دراد  ار  سدقم  تاذ  نآ 

مهدزاود زارف 

ِِهتَرْدـُِقب َغَلَبَف  ُءاَمَظُْعلا  ِِهتَمَظَِعل  َعَضاََوت  َءاَّزِعَْألا َو  ِِهتَّزِِعب  َرَهَق  ُهُدِـضاَُعی  ٌریِهَظ  َال  ُُهلکاَُشی َو  ٌهِیبَش  َال  ُُهلِداَُعی َو  ٌعِزاَنُم  َُهل  َْسَیل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
ُءاَشَی اَم 

و دشاب ، هتـشاد  ار  وا  لکـش  هک  تسین  یهیبش  وا  يارب  و  تسین ، دـنک  يربارب  وا  اب  هک  يا  هدـننک  عازن  وا  يارب  هک  ار  يادـخ  ساپس 
رد یگرزب  ره  .دنراوخ  یتمواقم  چیه  نودب  یهلا ، تردق  ربارب  رد  نادنمورین  مامت  .دنک  شا  يرای  هک  تسین  يراک  کمک  وا  يارب 

.دسر یم  دهاوخ  یم  هچ  ره  هب  شیوخ  تردق  اب  وا  سپ  .دنک  یم  یگداتفا  دنوادخ ، یگرزب  ربارب 

اه هتکن 

(1) .دراد ار  يرگید  ندرک  نک  هشیر  هدارا  هک  تسا  یسک  ینعم  هب  عِزانُم »  »

ص:55

«. هِّرقم نم  َُهبَذَج  یشلا ء : َعََزن  «: » عزن  » هژاو لیذ  ص 798 ، نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  كر : - 1
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ار لاعتم  يادـخ  ینک  هشیر  ناوت  يدوجوم  چـیه   (1) .تسا تاواسم »  » ینعم هدـنرادرب  رد  هدـش و  هتفرگ  ِهلِداعم »  » زا ُُهُلداـعی »  » هژاو
( ُُهلِداَُعی ٌعِزاَنُم  َُهل  َْسَیل   ) .درادن

يرهاظ لکـش  تروص و  رد  طقف  ییاتمه  رگا  اما  دور ؛ یم  راک  هب  لثِم »  » هژاو دـشاب ، رارقرب  زیچ  ود  سنج  تاذ و  رد  ییاتمه  رگا   
ییاتمه تاذ  رد  شخب  یتسه  يادـخ  هک  روط  ناـمه   (2) .دنیوگ یم  هیبش »  » ار زیچ  ود  نآ  دوش و  یم  هدافتـسا  هبِـش »  » هژاو دـشاب ،

( ُُهلکاَُشی ٌهِیبَش  َال   ) .درادن یهیبش  دننام و  زین  رهاظ  رد  درادن ،

( ُهُدِضاَُعی ٌریِهَظ  َال  َو  .درادن (  يزاین  روای  راک و  کمک  هب  ور ، نیا  زا  تسین ؛ یصقن  چیه  لاعتم ، يادخ  تردق  ناوت و  رد   

ناشن دوخ  زا  دناوتن  یتمواقم  هنوگ  چـیه  دـشاب و  هدـش  لیلذ  رهاق ، ربارب  رد  روهقم  هک  دوش  یم  هتفگ  هبلغ  زا  یعون  هب  رهق »  » هملک  
( َءاَّزِعَْألا ِِهتَّزِِعب  َرَهَق   ) (3) .دهد

هک درادـن  یهیبش  دـیایب ، وا  فاـصم  هب  هک  درادـن  یعزاـنم  لاـعتم  يادـخ  هک  میریذـپب  رگا  ینعی  تسا ؛ عیرفت  يارب  َغَلَبَف »  » رد ءاـف   
دنا و لیلذ  شرباربرد  نادنمورین  مامت  دنک ، شا  يرای  هک  تسین  يراک  کمک  جاتحم  دشاب ، شدننامه 

ص:56

«. لدع  » هژاو لیذ  ص 551 ، نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
و هروصلا ، یف  امهنیب  هلکاشم  هبسانمب و  رخآ  یـش ء  ماقم  یـش ء  لیزنت  وه   : »... ص 11 ، 6 میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  - 2

«. تاذ هّدام و  یف  بسانتلا  سناجتلا و  وهف  هلثامملا  فالخب  اذه 
.ماعنا هروس  هیآ 18  لیذ  ص 176 ، ج 5 ، هنومن ،  ریسفت  ص 222 و  ج 3 ، رون ،  ریسفت  كر : - 3
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 ) .دوش یم  ماجنا  دهاوخب  ادخ  ار  هچنآ  هک  تفریذـپ  میهاوخ  ار  هتکن  نیا  نامگ ، یب  سپ  دـننک ، یم  ینتورف  شلباقم  ناگرزب  همه 
( ُءاَشَی اَم  ِِهتَرْدُِقب  َغَلَبَف 

اه مایپ 

( ُُهلِداَُعی ٌعِزاَنُم  َُهل  َْسَیل  .دنرب (  یمن  شیپ  زا  يراک  ادخ  هار  نانمشد  . 1

چیه ییاناوت  رهاق ، يادخ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  قح  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  ریذپان  تسکـش  يرهاظ  يدام ، ياهورین  زا  یلیخ  دیاش  . 2
ِِهتَّزِِعب َرَهَق  .دـشاب (  هتـشاد  هیکت  زیزع  يادـخ  تردـق  هب  ناسنا  هک  رتهب  هچ  سپ  .دنتـسه  لـیلذ  راوخ و  هتـشادن و  ار  یتمواـقم  هنوگ 

( َءاَّزِعَْألا

( ُءاَمَظُْعلا ِِهتَمَظَِعل  َعَضاََوت  .مینک (  یمن  رارف  وا  ربارب  رد  ینتورف  زا  میشاب ، هتشاد  نامیا  دنوادخ  یگرزب  تمظع و  هب  رگا  . 3

( ُءاَمَظُْعلا ِِهتَمَظَِعل  َعَضاََوت   ) .میتسه کچوک  دنوادخ  یگرزب  تمظع و  ربارب  رد  میشاب ، گرزب  هک  مه  رادقم  ره  . 4

( ُءاَشَی اَم  ِِهتَرْدُِقب  َغَلَبَف  .دوش (  یم  ققحم  دهاوخب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  هکارچ  میشاب ؛ میلست  یهلا  تساوخ  ربارب  رد  . 5

مهدزیس زارف 

ْدَق ٍهَئِینَه  ٍهَبِهْوَم  ْنِم  ْمکَف  ِهیِزاَجُأ  اَلَف  َّیَلَع  َهَمْعِّنلا  ُمِّظَُعی  ِهیِـصْعَأ َو  اـَنَأ  ٍهَرْوَع َو  َّلـک  َّیَلَع  ُُرتْسَی  ِهیِداـَنُأ َو  َنیِح  ِیُنبیُِجی  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
ًاحِّبَسُم ُهُرکْذَأ  ًادِماَح َو  ِْهیَلَع  ِیْنثُأَف  ِیناَرَأ  ْدَق  ٍهَِقنُوم  ٍهَجَْهب  ِیناَفک َو  ْدَق  ٍهَفوُخَم  ٍهَمیِظَع  ِیناَطْعَأ َو 

.دناشوپ یم  ار  میاه  یتشز  منک ، یم  شا  ینامرفان  هکنیا  اب  و  مناوخ ، یم  ار  وا  هک  یماگنه  دهد  یم  ار  مخساپ  هک  ار  يادخ  ساپس 
هب ار  گرزب  ياه  تمعن 

ص:57

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


فقاوم رایسب  هچ  رد  دیـشخب و  نم  هب  هک  ییاراوگ  ياه  هیده  رایـسب  هچ  سپ  .مروآ  یمن  اج  هب  ار  شرکـش  نم  یلو  دهد ، یم  نم 
ار وا  سپ  .داد  ناشن  نم  هب  هک  يزیگنا  تفگش  ياه  يداش  رایسب  هچ  درک و  مزاین  یب  دیـسر و  مدایرف  هب  هک  مدش  راتفرگ  یکانلوه 

.منک یم  دای  اه  يدب  زا  نتسناد  كاپ  هیزنت و  اب  وا  زا  مرازگ و  ساپس 

اه هتکن 

دایرف دـنلب و  يادـص  دارم ، هک  هتفر  راک  هب  يدراوم  رد  مه  ادـن »  » هملک هک  دزاـس  یم  نشور  ار  هتکن  نیا  میرک  نآرق  تاـیآ  رورم   
، دوـخ لاـح  بساـنت  هب  سکره  دـسر  یم  رظن  هب  ور  نیا  زا   (2) .تسا هدوب  هتـسهآ  يادـص  روظنم ، هک  يدراوـم  رد  مه  (1) و  هدوب

( ِهیِداَنُأ َنیِح  ِیُنبیُِجی   ) .دشاب بوخ  دناوخب  ار  ادخ  هنوگره 

( ِهیِداَنُأ َنیِح  ِیُنبیُِجی  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .دهد یم  خساپ  وا  مینزب ، ادص  ار  ادخ  هاگره   

هب (3) و  تـسا نآ  ضوع  هب  تشاد  مشچ  نودـب  يرگید  هب  يزیچ  ندیـشخب  ینعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  هبه »  » هملک زا  هبهوـم »  » هژاو  
میرک نآرق  رد  هک  تسا  یتافص  زا  یکی  هملک  نیا  .دنیوگ  یم  باهو »  » دهد یم  هبه  دایز  هک  یسک 

ص:58

 « . ِهَّللا ِرکِذ  یلِإ  اْوَعْساَف  ِهَعُمُْجلا  ِمْوی  ْنِم  ِهالَّصِلل  يِدُون  اذِإ  : » 9 هیآ   هعمج ، هروس  - 1
 « . ایِفَخ ًءاِدن  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  هیآ 3 « : میرم ، هروس  - 2

، میرکلا نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  و  .ضوع » ریغب  كریغل  ککلم  لـعجت  نأ  ُهَبِهلا :  : » ص 884 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 3
«. ضوعلا نم  هلباقی  ام  یلا  هّجوت  رظن و  نود  نم  ءاطع  وه  هّداملا : یف  دحاولا  لصألا  ّنأ  : » ص 210 ج 13 ،
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 (1) .تسا هتفر  راک  هب  نابرهم  يادخ  يارب 

 (2) .دشابن یتقشم  یتخس و  شرس  تشپ  هک  تسا  یتمعن  يانعم  هب  هئینه »  »

، دوش یم  طلسم  ناسنا  رب  هرهلد  سرت و  دریگ ، یم  ارف  تاهج  همه  زا  ار  یگدنز  اه  یتخـس  تالکـشم و  هک  دراوم  زا  يرایـسب  رد   
دوجو شمارآ  شیاـسآ و  ندـش  مهارف  اـهانگنت و  نتفر  نیب  زا  هب  يدـیما  هنزور  چـیه  دوـش و  یم  هاـتوک  اـج  همه  زا  ناـسنا  تسد 

، دوجو قامعا  زا  ناسنا  دوش و  یم  یـشوخ  رد  قرغ  یگدـنز  هتفر و  نیب  زا  اه  یتخـس  کت  کت  یهلا ، تیاـنع  هب  ناـهگان  درادـن ،
ندیسر ریغ و  زا  يزاین  یب  ینعی  تیافک »  » .دزادنا یم  هیاس  ناسنا  رس  رب  یهلا  تیافک  تسد  عقاوم ، نیا  رد  .دشک  یم  یتحار  سفن 

( ِیناَفک ْدَق  ٍهَفوُخَم  ٍهَمیِظَع  َو   ) (3) .دارم هب 

روآ بـجعت  زیگنا و  تفگــش  ینعم  هـب  هدـش و  هـتفرگ  قـنا »  » هژاو زا  زین  هقنوـم »  » (4) .تـسا یمّرخ  یناـمداش و  ینعم  هـب  هـجهب »  »
(5) .تسا

ص:59

کَّنِإ ًهَمْحَر  ْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَتیَدَـه َو  ْذِإ  َدـَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  تسا « : هدـمآ  نینچ  نارمع  لآ  هیآ 8  رد  هنومن ، ناوـنع  هب  - 1
 « . ُباَّهَْولا َْتنَأ 

«. هماخ بقعی و  و ال  هّقشم ، هیف  قحلی  ام ال  ّلک  ِینَْهلا ُء : : » ص 846 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 2
«. رمألا یف  دارملا  غولب  هّلخلا و  ّدس  هیف  ام  ُهیاَفکلا : : » ص 719 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 3

: هَجْهَبلا : » ص 148 نآرقلا ، بـیرغ  یف  تادرفملا  و  .هرـْـضَّنلا » رورُّسلا و  وـه  ...جـهب و   : » ص 308 ج 1 ، هغللا ، سیئاـقم  مـجعم  - 4
«. رورسلا روهظ  نوللا و  نسح 

اقنأ یشلا ء  قنأ  : » ص 136 ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  و  باـجعِإلا »  ُبِْجعُملا و  وه  ...قنأ و  : » ص 148 ج 1 ، هغللا ،  سیئاقم  مجعم  - 5
«. بجعأ هنسح و  عار  بعت : باب  نم 
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اه مایپ 

َنیِح ِیُنبیُِجی  يِذَّلا   ) .دـهد یم  خـساپ  میناوخب ، ار  وا  هاگره  نوچ  میوشن ؛ لفاغ  نابرهم  يادـخ  اب  زاـین  زار و  زا  یلاـح ، چـیه  رد  . 1
( ِهیِداَنُأ

َهَمْعِّنلا ُمِّظَُعی  ِهیِصْعَأ َو  اَنَأ  ٍهَرْوَع َو  َّلک  َّیَلَع  ُُرتْسَی  َو   ) .تسین اه  ناسنا  یبوخ  هب  طونم  فوئر ، يادخ  فطل  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  . 2
( ِهیِزاَجُأ اَلَف  َّیَلَع 

( ٍهَرْوَع َّلک  َّیَلَع  ُُرتْسَی  َو   ) .راتس يادخ  بناج  زا  تسا  یفطل  نیا  هدشن ، راکشآ  نارگید  يارب  ام  ياه  يدب  رگا  . 3

اَنَأ ٍهَرْوَع َو  َّلک  َّیَلَع  ُُرتْسَی  َو   ) .تسا هدزنرـس  ام  زا  يدب  راک  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هدناشوپ ، ار  ام  ياه  یتشز  راتـس  يادـخ  رگا  . 4
( ِهیِصْعَأ

اَنَأ ٍهَرْوَع َو  َّلک  َّیَلَع  ُُرتْسَی   ) .دـنراد ام  اب  یبوخ  هطبار  هک  دـشاب  یناسک  هب  تبـسن  دـیابن  طـقف  یـشوپ  بیع  هک  میزوماـیب  ادـخ  زا  . 5
( ِهیِصْعَأ

( ٍهَرْوَع َّلک  َّیَلَع  ُُرتْسَی   ) .اه نآ  زا  یضعب  هب  تبسن  طقف  هن  دشاب ، اه  یتشز  همه  هب  تبسن  دیاب  یشوپ  بیع  هک  میزومایب  ادخ  زا  . 6

رتشیب رایسب  میروآ ، اج  هب  ار  وا  ياه  تمعن  رکش  رگا  تسا ، هداد  ام  هب  گرزب  تمعن  همه  نیا  ام ، یـساپسان  نیع  رد  هک  ییادخ  . 7
( ِهیِزاَجُأ اَلَف  َّیَلَع  َهَمْعِّنلا  ُمِّظَُعی  َو   ) .دنک یم  ینازرا  ام  هب  میراد  نونکا  هچنآ  زا 

رگا درادن و  یتشاد  مشچ  دشخب ، یم  هچنآ  لباقم  رد  فوئر  يادخ  ینعی  هئینه ؛»  » مه دنتسه و  هبهوم »  » مه یهلا ، ياه  شـشخب  . 8
نآ زا  دـعب  هک  تسا  اراوـگ  ردـقنآ  دـشخب  یم  ار  هچ  نآ  نینچ  مه  و  تسا ؛ ناـمدوخ  ِدـشر  يارب  هدرک ، بجاو  اـم  رب  ار  یفیلاـکت 

( ِیناَطْعَأ ْدَق  ٍهَئِینَه  ٍهَبِهْوَم  ْنِم  ْمکَف   ) .دوش یمن  ناسنا  ریگ  نماد  یتقشم  یتخس و 

ص:60
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هدیسر ام  هب  وا  بناج  زا  اه  يداش  اه و  یشوخ  همه  هک  دشاب  نامدای  .میربن  دای  زا  ار  نابرهم  يادخ  مینکن و  یتسم  اه  يداش  رد  . 9
( ِیناَرَأ ْدَق  ٍهَِقنُوم  ٍهَجَْهب  َو   ) .تسا

ُهُرکْذَأ َو   ) .مینک داـی  هنوگ  نیا  ار  ادـخ   (1) .اه بیع  اه و  صقن  زا  گرزب  يادـخ  ندرمـش  رود  نتـسناد و  هزنم  ینعی  حـیبست » . » 10
( ًاحِّبَسُم

مهدراهچ زارف 

ُُهِلمآ ُبَّیَُخی  َال  ُُهِلئاَس َو  ُّدَُری  َال  ُُهبَاب َو  ُقَْلُغی  َال  ُُهباَجِح َو  کَتُْهی  َال  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

یمن در  هدـش  دـنلب  وا  يوس  هب  هک  یـسک  تسد  و  دوش ، یمن  هتـسب  شهاگرد  و  دوش ، یمن  هدـیرد  شا  هدرپ  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
.ددرگ یمنرب  دیماان  هدمآ ، وزرآ  اب  شهاگرد  هب  هک  نآ  و  دوش ،

اه هتکن 

دوش یم  هتفگ  یتقو   (2) .دنا هدرک  ینعم  تسا  اه  بیع  ندش  رهاظ  زا  عنام  هک  یـششوپ  ندـیرد  ینعم  هب  ار  کته »  » ناسانـش هژاو   
کته دروم  یهلا  باجح 

ص:61

مجعم و  لـعف »  عضوم  یف  هبـصن  و  هب ، فـصوی  نأ  یغبنی  ـال  اـم  لـک  نع  هیزنت هللا  ِهّللا : َناْحبُـس  : »» ص151 ج3 ، نیعلا ،  باـتک  - 1
«. دیعبتلا هیزنَّتلا : .ءوُس و  ِّلک  نم  هؤانث  ّلج  هّللا  ُهیزنت  وه  و  حیبسَّتلا ، : » ص 125 ج 3 ، هغللا ، سیئاقم 

ج 5، نیرحبلا ، عمجم  و  هنم » هءارو  ام  ودبیف  هعطقت ، وأ  هفئاط ، هنم  قشتف  ارتس  بذـجت  نأ  ْکتَهلا : : » ص374 ج3 ، نیعلا ،  باتک  - 2
رـسکب هتأرق  نإ  رتسلا  یلإ  باجحلا  هفاضإ  .هقرخ و  هقیزمت و  رتسلا : کته  اذکف  هللا  رتس  باجح  کته  نم  ثیدحلا  یف  ص 298 « :

هکتهلا و مسالا  و  هتحضف ، يأ  کتهناف  هتکته  دق  .هیعبت و  هحشرم  هحرصم  هراعتـسا  مالکلا  یف  و  لیق : .هیمال  اهحتفب  و  هینایب ، نیـسلا 
«. حضتفا کتهت  .هغلابملل و  ددش  راتسألا  کته  .هحیضفلا و  یه 
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الم رب  هدش و  راکـشآ  شـشوپ  باجح و  ندش  هدیرد  اب  هک  درادن  یـصقن  بیع و  دـنوادخ ، هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دریگ ، یمن  رارق 
( ُُهباَجِح کَتُْهی  َال  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .تسا عوضوم » ءافتنا  هب  هبلاس   » هلمج نیا  قطنم ، ملع  حالطصا  رد  .ددرگ 

نیا نایب  یپ  رد  حاتتفا ، فیرـش  ياعد  زا  ترابع  نیا  عقاو ، رد  .تسا  یطاـبترا  هار  زا  هیاـنک  اـج  نیا  رد  تسا و  رد  ینعم  هب  باـب »  »
رارقرب طابترا  زاس  هراچ  يادـخ  اب  دـناوت  یم  دـنک ، هدارا  هاگره  ناسنا  تسین و  هتـسب  هاگ  چـیه  ادـخ  اب  یطابترا  هار  هک  تسا  هتکن 

( ُُهبَاب ُقَْلُغی  َال  َو   ) .دیامن

نآ دنوادخ   (1) .تسا هدوب » دـیما  دروم  هچ  نآ  زا  ندـش  مورحم   » ینعم هب  و  بیخی » باخ ،  » لعف زا  لیعفت »  » باب عراضم  ُبَّیَُخی »  »
( ُُهِلمآ ُبَّیَُخی  َال  َو  .دنک (  یمن  دیماان  دشاب ، هدروآ  ور  شهاگرد  هب  دیما  اب  ار  هک 

اه مایپ 

.میا هدرک  تمرح  کته  وا  هب  تبـسن  مینک ، ینامرفان  ار  وا  میهدـن و  ماجنا  ار  میکح  يادـخ  تاروتـسد  ام  رگا  هک  مینکن  ناـمگ  . 1
( ُُهباَجِح کَتُْهی  َال   ) .تسین یندش  کته  یهلا ، تمرح  هدرپ 

تسوت هگنالوج  هن  غرمیس  هصرع  سگم ! يا 

ص:62

و ُبلطی » ام  لـنی  مل  اذإ  ًهبیَخ ، لـجرلا  باـخ  : » ص 123 ج1 ، حاحـصلا ، دجلا ؛» نامرح  ُهَبیَخلا : : » ص 315 ج4 ، نیعلا ،  باـتک  - 1
«. لمألا ءاجرلا و  دعب  هیمورحملا  سأیلا و  وه  : » ص 156 ج3 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا 
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يراد یم  ام  تمحز  يرب و  یم  دوخ  ضرِع 

اب طابترا  اعد و  يارب  یـصاخ  تیمها  زا  اه  نامز  زا  یـضعب  یهلا ، يایلوا  میرک و  نآرق  ياه  هیـصوت  روتـسد و  ساسا  رب  دنچره  . 2
هب يرـس  هاگ  یب  هاگ و  هک  رتهب  هچ  سپ  .تسین  هتـسب  هاگ  چـیه  ادـخ  اب  طابترا  هار  هک  دـشاب  نامدای  دـنرادروخرب ، لاـعتم  يادـخ 

( ُُهبَاب ُقَْلُغی  َال  َو   ) .مینک دنلب  یهلا  هاگرد  هب  يزاین  تسد  میراذگب و  هدجس 

هب ار  نارگید  دوـخ ، هک  یمیرک  ،(1) و  دننک تساوخرد  یهلا  لضف  زا  اه  ناسنا  هک  هداد  روتـسد  میرک  نآرق  رد  نابرهم  يادـخ  . 3
( ُُهِلئاَس ُّدَُری  َال  َو   ) .دنز یمن  یسک  هنیس  هب  در  تسد  هدناوخارف ، تساوخرد 

رظن هب  دـیعب  اه  نآ  هب  نتفای  تسد  هک  دور  یم  راک  هب  ییاهوزرآ  دروم  رد  رتشیب  تسا و  لمأ »  » هملک زا  لـعاف  مسا  لـِمآ »  » هژاو . 4
( ُُهِلمآ ُبَّیَُخی  َال  َو  .دسرب (  رظن  هب  دیعب  نآ  هب  ندیسر  رگا  یتح  درک ، بلط  دیاب  ار  زیچ  همه  یهلا  هاگشیپ  رد   (2) .دیآ

مهدزناپ زارف 

َنیِرَخآ ُِفلْخَتْسَی  ًاکُوُلم َو  ِکلُْهی  َنیِِربکَتْسُْملا َو  ُعَضَی  َنیِفَعْضَتْسُْملا َو  ُعَفْرَی  َنیِِحلاَّصلا َو  یِّجَُنی  َنیِِفئاَْخلا َو  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

تاجن ار  ناحلاص  دشخب ، یم  ینمیا  ار  سرت  لها  هک  ار  يادخ  ساپس 

ص:63

 « . دینک بلط  ادخ ، لضف  زا  و  ِهلْضَف ؛ ْنِم  َهَّللا  اُولَئْس  َو  هیآ 32 « : ءاسن ، هروس  - 1
«. ُهلوصح ُدَْعبَتْسی  امِیف  ُلمَألا  ُلَمْعَتْسی  ام  ُرَثکأ  و  : » ص 22 ج 2 ، ریبکلا ،  حرشلا  بیرغ  یف  رینملا  حابصملا  - 2
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ار يرگید  هورگ  هدرک و  كاله  ار  یناهاشداپ  دنز ، یم  نیمز  هب  دهن و  یم  او  ار  ناربکتـسم  درب ، یم  الاب  ار  نافعـضتسم  دـهد ، یم 
.دنک یم  نیشناج 

اه هتکن 

نیا شـسرپ  اما  .تسا  ینید  ياه  هزومآ  نیرتدـیکأت  رپ  زا  یکی  فوخ »  » هک تسا  عوضوم  نیا  رگناشن  تاـیاور ، تاـیآ و  یـسررب   
؟ دراد سرت  ادخ  ایآ  دنسرتب ؟ زیچ  هچ  زا  دیاب  نامیا  لها  هک  تساج 

سدقم تاذ  زا  يرود  ببس  هک  تسین  یـسرت  يانعم  هب  هتفرگ ، رارق  دیکأت  دروم  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  یفوخ  تشاد  هجوت  دیاب 
هک تسا  نآ  فوـخ ، زا  دوـصقم  هکلب   (1) «. میحرلا نمحرلا  وه  و  : » تسا میحر  ناـمحر و  دـنوادخ ، هک  ارچ  دوشب ؛ لاـعتم  يادـخ 

هدمآ نینچ  یثیدح  رد  .دننکن  هدولآ  ناهانگ  هب  ار  دوخ  وا ، باذع  هب  ندـش  راتفرگ  زا  سرت  دـنوادخ و  تلادـع  ببـس  هب  اه  ناسنا 
: تسا

ْفَخ ِهَّللا  َدـْبَع  اَی   : َلاَقَف .َهَّللا  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َلاَق  ُکلَاب  اَـم  َلاَـقَف : ِْهیَلَع  ُفْوَْخلا  َرَّثَأ  ٍلُـجَر  َیلِإ  مالـسلا    هیلع  ٌِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َرَظَن   »...
َال ُهَّنِإَف  ِکلَذ  َدـَْعب  َهَّللا  ِفََخت  َال  َُّمث  کُِحلُْـصی  اَمِیف  ِهِصْعَت  َال  کَفَّلک َو  اَمِیف  ُهْعِطَأ  ِهِداَبِع َو  ِِملاَظَم  ِیف  ْکیَلَع  ِهَّللا  َلْدَـع  ْفَخ  َکبُونُذ َو 

شا هرهچ  رد  سرت  راثآ  هک  دـید  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناـنمؤمریما  ؛(2)  ًاَدبَأ ِِهقاَقِْحتْـسا  َقْوَف  ُُهبِّذَُعی  َال  ًادَـحَأ َو  ُِملْظَی 
.سرتب دوخ  ناهانگ  زا  ادخ ! هدنب  يا  دومرف : نانمؤم  ریما  .مسرت  یم  ادخ  زا  درک : ضرع  درم  نآ  .دیـسرپ  ار  تلع  وا  زا  .دوب  نایامن 

وت ساره 

ص:64

هیآ 22. رشح ، هروس  - 1
ص391. ح 60 ، یلاعت ، هللااب  نظلا  نسح  ءاجرلا و  فوخلا و  باب  ج67  ، راونالاراحب ،  - 2
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هدب و ماجنا  ار  ادخ  ياه  فیلکت  سپ  .دنک  راتفر  تلادع  هب  وت  اب  شناگدنب ، رب  وت  ياه  متـس  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  دشاب  نآ  زا  دیاب 
هب وا  هکارچ  سرتن ؛ ادخ  زا  رگید  يدرک ، راتفر  هنوگ  نیا  رگا  .نکم  یچیپرـس  دنوش  یم  وت  حالـصا  ببـس  هک  یهلا  ياه  نامرف  زا 

«. دیامن یمن  باذع  دشاب  شقح  هچ  نآ  زا  رتشیب  ار  سک  چیه  دنک و  یمن  ملظ  سک  چیه 

هروس هیآ 46  رد  هنومن ، ناونع  هب  .تشاد  سرت  دـیاب  زیچ  هچ  زا  هک  هدـش  نایب  تحارـص  اب  زین  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  رد  هتبلا 
یتشهب غاب  ود  دـسرتب ، شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  یـسک  يارب  و  ناتَّنَج ؛ ِهِّبَر  َماقَم  َفاـخ  ْنَِمل  َو  : » تسا هدـمآ  نینچ  نمحرلا  هکراـبم 

نآ ؛(1) و  يوْأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماـقَم  َفاـخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  : » تسا هدومرف  تاـعزان  هروس  رد  اـی  و  تسا »
«. تسوا هاگیاج  تشهب  ًاعطق  درادزاب ، سوه  اوه و  زا  ار  سفن  دشاب و  ناسرت  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  سک 

: دنرارق نیا  زا  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  نایب  يددعتم  ياهریسفت  تسیچ ، بر » ماقم   » زا روظنم  هکنیا  رد 

نیا ساسا  رب  .دوش  یم  فقوتم  باـسح  يارب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تاـماقم ، نیا  رد  ناـسنا  هک  تسا  تماـیق  فقاوم  روظنم ، فلا )
.لاعتم دنوادخ  هاگشیپ  رد  ناسنا  نداتسیا  ینعی  تسا ؛ هبر » دنع  هماقم   » ینعم هب  هبر » ماقم  ، » هاگدید

َأ : » تسا هدمآ  دـعر  هروس  هیآ 33  رد  هک  روط  نامه  .تساـه  ناـسنا  لاوحا  همه  هب  تبـسن  وا  تراـظن  دـنوادخ و  ملع  روظنم ، ب )
ِّلک یلَع  ٌِمئاق  َوُه  ْنَمَف 

ص:65

تایآ 41 و40. تاعزان ، هروس  - 1
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ار فصو  نیا  هک  تسا  یـسک  نوچ  مه  تسا ، ناگمه  لامعا  بقارم  هداتـسیا و  همه  رـس  يالاب  هک  یـسک  ایآ  ْتَبَـسک ؛ ام  هب  ٍسْفَن 
»؟ درادن

نمحرلا هکرابم  هروس  هیآ 46  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یثیدح  ریـسفت ، نیا  يارب  اهدهاش  زا  یکی 
ِکلَذَـف ِلاَمْعَْألا  َنِم  ِحـِیبَْقلا  ِنَع  ِکلَذ  ُهُزُجْحَیَف  ٍّرَـش  ْوَأ  ٍْریَخ  ْنِم  ُُهلَعْفَی  ُُهلوُقَی َو  اَم  ُعَمْـسَی  ُهاَرَی َو  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َنَأ  َِملَع  ْنَم  دومرف ...« :

هچ نآ  دونش و  یم  ار  دیوگ  یم  هچنآ  دنیب و  یم  ار  وا  ادخ  دناد  یم  هک  یسک  ؛(1)  يوَْهلا ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاخ  يِذَّلا 
هک تسا  یـسک  نامه  درف  نیا  و  دراد ، یم  زاب  تشز  ياـهراک  زا  ار  وا  هجوت ، نیا  سپ  دـناد ، یم  ار  دـهد  یم  ماـجنا  رـش  ریخ و  زا 

( َنیِِفئاَْخلا ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  )(2) «. دراد یم  زاب  سفن  ياوه  زا  ار  دوخ  دسرت و  یم  شراگدرورپ  ماقم  زا  دیامرف : یم  نآرق 

شاداپ هب  يدارفا  نینچ  هک  دـهد  یم  ناشن  ام  هب  تایاور ، تایآ و  رورم  .تسا  فوخ  لها  ياه  شاداـپ  زا  یکی  تینما ، هب  ندیـسر   
َلاق َو  : » دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  میرک  نآرق  .تسا  نیمز  هرک  رب  ییاهن  طلـست  اه  نآ  زا  یکی  هک  دـنبای  یم  تسد  زین  يرگید  ياه 
ْنِم َضْرَأـْلا  ُمکَّنَنکُْـسَنل  َو  َنیِملاَّظلا ؛ َّنِکلُْهَنل  ْمُهُّبَر  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَـف  اـِنتَِّلم  یف  َّنُدوـُعََتل  ْوَأ  انِـضْرَأ  ْنِم  ْمکَّنَجِرُْخَنل  ْمِِهلُـسُِرل  اوُرَفک  َنیذَّلا 

میهاوخ نوریب  دوخ  نیمزرس  زا  ار  امش  ًاعطق  ام  دنتفگ : دوخ  ناربمایپ  هب  نارفاک  ؛(3)  ِدیعَو َفاخ  یماقَم َو  َفاخ  ْنَِمل  ِکلذ  ْمِهِدَْعب 
هب هکنیا  رگم  درک ،

ص:66

ص 80. ح1 ، مراحملا ، بانتجا  باب  ج 2 ، یفاکلا ،  - 1
.تاعزان هروس  هیآ 40  لیذ  ص 109 ، ج 26 ، هنومن ،  ریسفت  كر : - 2

تایآ 14 و 13. میهاربا ، هروس  - 3
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رد نانآ  زا  دعب  ار  امـش  مینک و  یم  كاله  ار  ناملاظ  ام  هک : داتـسرف  یحو  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  لاح ، نیا  رد  دیدرگزاب ! ام  نییآ 
ِهَِّلل ُدْمَْحلا  ! « ) دشاب كانمیب  نم ]  ] باذـع زا  دـسرتب و  نم  ماقم  زا  هک  تسا  یـسک  يارب  ّتیقفوم ]  ] نیا داد ، میهاوخ  توکـس  نیمز 

( َنیِِفئاَْخلا ُنِمُْؤی  يِذَّلا 

تایآ 114 و رد  میرک  نآرق  دنراد ؟ ییاه  یگژیو  هچ  حلاص  ياه  ناسنا  نیِِحلاَّصلا .» یِّجَُنی  : » دهد یم  تاجن  ار  ناحلاص  دنوادخ ،  
ِتاَیاَء َنُوْلتَی  ٌهَمئاَق  ٌهَّمُأ  ِباَتْکلا  ِلْهَأ  ْنِّم  دـنک ...« : یم  نایب  نینچ  ار  ناحلاص  ياه  یگژیو  زا  یخرب  نارمع ، لآ  هکراـبم  هروس   113

ِتاْریَْخلا َو ِیف  َنوُعِراُسی  ِرْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَـی  ِرِخآـْلا َو  ِمْوَْیلا  ِهَّللاـِب َو  َنُونِمُْؤی  َنوُدُجْـسَی ؛ ْمُه  ِلـْیَّلا َو  َءاـَناَء  ِهَّللا 
ار ادخ  تایآ  بش ، تاقوا  رد  هتـسویپ  دننک و  یم  مایق  نامیا ] قح و  هب   ] هک دنتـسه  یتّیعمج  باتک ، لها  زا  َنیِحلاَّصلا ؛ َنِم  ِکئلوُأ 
رد دننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنروآ ، یم  نامیا  رگید  زور  ادـخ و  هب  .دـننک  یم  هدجـس  هک  یلاح  رد  دـنناوخ ، یم 

«. دنا ناحلاص  زا  اه  نآ  دنریگ و  یم  یشیپ  کین ، ياهراک  ماجنا 

نتشاد مغر  یلع  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  هدش ، هدرب  لاعفتسا »  » باب هب  نوچ  تسا و  فعض »  » هژاو لعاف  مسا  عمج  نیفعـضتسم »  »
(1) .دنا هتسناد  فیعض  دنا و  هدناشک  فعض  هب  ار  وا  ییاناوت ،

ص:67

يذـلا دـیری  .نقیتسا  نّقیت و  لاقی  امک  ینعمب ، ُُهتْفَعْـضَتْسا  ُُهتْفَّعَـضَت و  لاقی   : » ص 89 ج3 ، رثألا ، ثیدـحلا و  بیرغ  یف  هیاـهنلا  - 1
ص 18، ج 9 ، رون ، ریسفت  ص 19و  ج 16 ، هنومن ، ریسفت  كر : زین  و  .لاحلا » هثاثر  رقفلل و  اینّدلا  یف  هیلع  نوّربجتی  ساّنلا و  ُهُفَّعَضَتی 

.صصق هروس  تایآ 5 و 4  لیذ 
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یم نشور  زین  خیرات  رورم  زا  میرک ، نآرق  تایآ  رانک  رد  .تسا  ندش  نیشناج  ینعم  هب  هدش و  هتفرگ  فلخ »  » هملک زا  فلختسی »  »
نیمز يور  رب  هشیمه  يارب  یتما  هک  تسا  هدوبن  روط  نیا  هدش و  يرگید  تما  نیـشناج  یتما  ره  نوگانوگ ، ياه  هرود  رد  هک  دوش 

.دوش مکاح 

: دنتـسه لبق  ياه  تما  نیـشناج  هک  دننک  دزـشوگ  دوخ  تما  هب  هک  دنا  هدوب  رومأم  یهلا  ناربمایپ  هک  هدش  نایب  تایآ ، زا  یخرب  رد 
ار امـش  ادخ ]  ] هک یماگنه  دیروآ  دای  هب  تفگ : دوخ  موق  هب  دوه  ترـضح  ؛(1)  ...ٍحُون ِمْوَق  ِدـَْعب  ْنِم  َءافَلُخ  ْمکَلَعَج  ْذِإ  اوُرکْذا  َو  »...

«. داد رارق  حون  موق  نانیشناج 

امـش نیـشناج  ار  يرگید  تما  هورگ و  ادـخ  هک  دـنتفگ  یم  دوـخ  تما  هب  لاـعتم  يادـخ  ياـه  هداتـسرف  تاـیآ ، زا  رگید  یخرب  رد 
سپ تفگ : دوخ  موق  هب  دوه  ترضح  ؛(2)  ..ْمکَْریَغ ًامْوَق  یِّبَر  ُِفلْخَتْسَی  ْمْکَیلِإ َو  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  ام  ْمُکتْغَْلبَأ  ْدَقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  : » درک دهاوخ 

 « ...دنک یم  امش  نیشناج  ار  يرگید  هورگ  مراگدرورپ  مدناسر و  امش  هب  مدوب  رومأم  هک  ار  یتلاسر  نم  دینادرگرب ، يور  رگا 

دهاوخ نارگمتس  نیشناج  ار  اه  نآ  گرزب ، يادخ  هک  دنداد  یم  هدعو  دوخ  تما  هب  یهلا  ياه  هداتـسرف  تایآ ، زا  رگید  یخرب  رد 
تسا دیما  : » تفگ یسوم ] ترضح   ] ؛(3) نُولَمْعَت َْفیک  َرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  ْمکَِفلْخَتْـسَی  ْمکَّوُدَع َو  ِکلُْهی  ْنَأ  ْمکُّبَر  یـسَع  َلاق  : » درک

«. دینک یم  لمع  هنوگچ  هک  دیرگنب  سپ  دزاس ، اه ] نآ   ] نیشناج نیمز  رد  ار  امش  دنک و  كاله  ار  امش  نمشد  ناتراگدرورپ 

ص:68

هیآ 69. فارعا ، هروس  - 1
هیآ 57 . دوه ، هروس  - 2

هیآ 129. فارعا ، هروس  - 3
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ینارمکح نیمز  يور  اه  نآ  ياج  هب  دـندش و  یم  يرگید  تما  نیـشناج  یهورگ  هتـسویپ  هک  دوش  یم  نشور  تایآ  نیا  یمامت  زا 
یتما دوش ، یم  اه  نآ  همه  نیشناج  هک  یتما  رون ، هکرابم  هروس  هیآ 55  ساسا  رب  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچ  نآ  یلو  دندرک ؛ یم 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تما  ناشیا  تاـیاور ، هیاـپ  رب  دـنراد و  مه  راـنک  ار  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  یگژیو  هک  تسا 

َّنَنکَُمَیل ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » دنتسه فیرـشلا 
ُمُه ِکئلوُأَف  ِکلذ  َدـَْعب  َرَفک  ْنَم  ًاْئیَـش َو  یب  َنوکِرُْـشی  ینَنوُدـُبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  ْمَُهل َو  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل 

نامه ار  نانآ  ًاعطق  هک  دهد  یم  هدعو  دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  َنوُقِـساْفلا ؛
ناـنآ يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  درک و  دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  دیـشخب ، ار  نیمز  يور  تفـالخ  اـه  نآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوـگ 

دنتسرپب و ارم  اهنت  هک  نانچ  نآ  درک ؛ دهاوخ  لدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشسرت  تخاس و  دهاوخ  راد  هشیر  اجرباپ و  هدیدنـسپ ،
«. دنا ناقساف  اه  نآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  .دننکن و  نم  کیرش  ار  يزیچ 

اه مایپ 

.دناسر یم  شمارآ  هب  تیاهن  رد  دنشاب ، هتشاد  فوخ  شیاه  هدعو  هب  تبسن  ای  وا  سدقم  تاذ  هب  تبـسن  هک  ار  یناسک  دنوادخ  . 1
( نیفئاخلا نمؤی   ) .میتسه یقیقح  تینما  ِیپ   رد  هک  میشاب  هدرک  تباث  ات  مینکن  هانگ  سپ 

یّجنی و   ) .میسرب تاجن  هب  ات  میریگب  رارق  ناگتسیاش  هرمز  رد  دیاب  هکلب  دیآ ؛ یمن  تسد  هب  فرح  نخـس و  اب  تکاله  زا  تاجن  . 2
( نیحلاصلا

؛ تسین یفاک  هتسیاش  راک  دنچ  ای  کی  ماجنا  تاجن ، هب  ندیسر  يارب  . 3

ص:69
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( نیحلاصلا .دوش ...(  هنیداهن  ناسنا  دوجو  رد  دیاب  تیحالص  یگتسیاش و  هکلب 

فعـض هب  ار  هتـسیاش  ياه  ناسنا  تردق ، لامِعا  اب  یحابـص  دنچ  نارگمتـس  تسا  نکمم  دخرچ ! یمن  هنـشاپ  کی  رب  هشیمه  رد  . 4
ُعَضَی نیفعـضتسملا َو  عفریو   ) .دروایب نییاپ  ار  ناربکتـسم  دربب و  الاب  ار  نافعـضتسم  هک  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  یهلا  هدارا  یلو  دنناشکب ،

( َنیِرَخآ ُِفلْخَتْسَی  ًاکُوُلم َو  ِکلُْهی  َنیِِربکَتْسُْملا َو 

مهدزناش زارف 

ِدَمَتْعُم َنِیِبلاَّطلا  ِتاَجاَح  ِعِضْوَم  َنیِخِرْـصَتْسُْملا  ِخیِرَـص  َنیِِملاَّظلا  ِلاـکَن  َنِیبِراَْـهلا  كِرْدـُم  َنیِِملاَّظلا  ِرِیبُم  َنیِراَّبَْجلا  ِمِصاَـق  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
َنِینِمْؤُْملا

نارگمتـس و هدننک  باذع  نایرارف ، هدنبایرد  نارگمتـس ، هدـننک ) كاله   ) هدـننز ررـض  نایوگروز ، هدننکـش  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
.تسا نامیا  لها  هاگ  هیکت  نادنمزاین و  تجاح  یلصا  لحم  هک  تسا  ییادخ  وا  .تسا  ناهاوخداد  ِسردایرف 

اه هتکن 

هّکت ود  هدـش و  ادـج  مه  زا  هک  دنکـشب  يروـط  ار  یمکحم  زیچ  هک  تـسا  یـسک  ینعم  هـب  و  مـصق »  » هژاو زا  لـعاف  مـسا  مصاـق »  »
(1) .ددرگ

تمظع و ِروهظ  رب  تلالد  دوش ، حرطم  لاعتم  يادخ  يارب  تفص  ناونع  هب  هک  یماگنه  تسا و  ربج »  » هژاو زا  هغلابم  هغیـص  راّبج »  »
دنوادخ ِتردق  ذوفن 

ص:70

ُّلدی … مصق ص 93 « : ج 5 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  و  نیبی »  یَّتح  هَترسک  اذإ  ًامْصَق ، ئشلا  ُتْمَصَق   : » ص 2013 ج 5 ، حاحصلا ، -  1
«. رسکلا یلع 

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_70_1
http://www.ghaemiyeh.com


يرترب ياعدا  صقن ، یناوتان و  مغر  یلع  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  دور ، راک  هب  اـه  ناـسنا  هراـبرد  رگا  یلو  دراد ؛ یتسه  ماـمت  رد 
(1) .دهن یم  اپ  ریز  ار  اه  نآ  قوقح  دنک و  یم  لیمحت  نارگید  رب  ار  شیوخ  رظن  هکلب  دریذپ ، یمن  ار  یسک  رظن  اهنت  هن  هتشاد و 

ِهَِّلل ُدْمَْحلا  َو   ) .تفگ رکـش  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  دیاب  درب و  یم  نیب  زا  دـنراد ، يرهاظ  هبلغ  نارگید  رب  هک  ار  ینارگمتـس  دـنوادخ ،
( َنیِراَّبَْجلا ِمِصاَق 

هدـش نشور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  دـیزی  نب  رمع  يوگتفگ  رد  شـسرپ  نیا  خـساپ  دـنراد ؟ رارق  هرباـبج  هرمز  رد  یناـسک  هچ   
: تسا رارق  نیا  زا  تیاور  .تسا 

ِیف يَرَتَف  ُماَلُْغلا  ِینُعَْبتَی  َهَهِراَْفلا َو  َهَّباَّدلا  ُبکْرَأ  َهَبِّیَّطلا َو  َحیِّرلا  ُّمَشَأ  َبِّیَّطلا َو  َماَعَّطلا  ُلکآ  ِینَّنِإ  مالسلا :  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  »
ُرَمُع َلاَق  .َّقَْحلا  َلِهَج  َساَّنلا َو  َصَمَغ  ْنَم  ُنوُْعلَْملا  ُراَّبَْجلا  اَمَّنِإ  َلاَق : َُّمث  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َقَرْطَأَف  ُهَلَْعفَأ ؟ اَلَف  ِرُّبَجَّتلا  َنِم  ًاْئیَش  اَذَه 

؛(2) راَّبَْجلا ِکلَذَف  ْمِْهیَلَع  َرَّبََجت  َساَّنلا َو  َرَّقَح  ْنَم  َلاَق :  َوُه ؟ اَم  يِرْدَأ  َال  ُصْمَْغلا  ُُهلَهْجَأ َو  اَلَف  ُّقَْحلا  اَّمَأ   : ُْتلُقَف

ياذغ نم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دنک  یم  لقن  دیزی  نب  رمع 

ص:71

هیربـجلا و .مظعتلا و هللا  وـه  ربـجتلا و  هل  و  ارمأ ، هنم  نوـکلمی  ـالف  هـقلخ ، رهق  يأ  زیزعلا  راـبجلا  : » ص 117 ج6 ، نیعلا ،  باـتک  - 1
یلاعتلا ال نم  هلزنم  ءاعّداب  هتـصیقن  ربجی  نمل  لاـقی  ناـسنإلا  هفـص  یف   : » ص 183-184 نآرقلا ، بـیرغ  یف  تادرفملا  توربـجلا ؛»
و هدیری »  ام  یلع  مهرهقی  يأ : سانلا ، ربجی  هنأل  لیق : و  همعن ، ضئافب  سانلا  ربجی  يذلا  وه  ّهنأل  ...یلاعت  هفصو  یف  اّمأف  ...اهقحتـسی 

.دوه هروس  هیآ 59  لیذ  ص 143 ، ج 9 ، هنومن ،  ریسفت  كر : زین 
ص311. ح 13 ، ْربْکلا ، ُبَاب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  ج 2 ، یفاکلا ،  - 2
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ایآ .دوش  یم  هناور  مرس  تشپ  ممالغ  موش و  یم  راوس  يوق  طاشن و  اب  بکرم  رب  منک و  یم  هدافتـسا  شوخ  يوب  مروخ و  یم  وکین 
؟ منک كرت  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  نارابج  یگژیو  زا  یعون  نم ، راک  نیا  رد  امش  رظن  هب 

دشاب هتشاد  صمغ  مدرم ، هب  تبسن  هک  تسا  رود  دنوادخ  تمحر  زا  يراّبج  نآ  یتسرد ، هب  دندومرف : توکـس  یکدنا  زا  سپ  ماما 
.دشاب لهاج  قح  اب  هطبار  رد  و 

؟ تسیچ صمغ  زا  روظنم  مناد  یمن  یلو  متسین ، لهاج  قح  هب  تبسن  نم  مدرک : ضرع  ترضح  هب 

«. دنک راتفر  اه  نآ  اب  یگرزب  اب  و  ریقحت ، ار  مدرم  هک  تسا  یسک  دارم  دومرف : ترضح   

زا یخرب  یلو   (2)، هدش همجرت  هدننک » كاله   » هب یـسانش  تغل  ياه  باتک  رد  هژاو  نیا   (1) .تسا روب »  » هژاو زا  لـعاف  مسا  ریبم »  »
دهاوخ هدننز  ررـض  يانعم  هب  ریبم  تروص ، نیا  رد  .تسا  يدوبان  هب  ور  هک  دنا  هتـسناد  يدـیدش  نارـسخ  ار  روب   (3) نارظن بحاص 

( نیِِملاَّظلا ِرِیبُم   ) .دوب

ص:72

( ریبم وهف  هریغ  رابأ  «. ) لاعفا  » هغیص زا  دیزم  یثالث  - 1
 . ص 231 ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  كر : زین  و  كالهلا » ُراوَْبلا : روب : : » ص 86 ج4 ، برعلا ،  ناسل  - 2

یتح دسک  لیق : امک  داسفلا - یلإ  يّدؤی  داسکلا  طرف  ناک  اّمل  و  داسکلا ، طرف  راَوَبلا : : » ص 152 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 3
: كر زین  و  [« 10 طاـف ،  ] ُرُوبی َوُه  کـِئلوُأ  ُرکَم  َو  [، 29 رطاف ،  ] َرُوبَت َْنل  ًهَراِجت  لـج : ّزع و  لاـق  كـالهلا ... ، نع  راوبلاـب  ّربع  دـسف -

ص 355. ج1 ، میرک ،  نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا 

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_72_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_72_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دبای یم  رد  ار  نآ  دسر و  یم  يزیچ  هب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  و  كرد »  » هژاو زا  لاعفإ  باب  لعاف  مسا  كِردُم »  »

هک تسا  یناسک  یپ  رد  نابرهم  يادخ   (2) .تسا هدنزیرگ  هدـننک و  رارف  يانعم  هب  دـشاب و  یم  بره »  » هژاو زا  لعاف  مسا  براه »  »
( نِیبِراَْهلا كِرْدُم   ) .دبای یمرد  ار  اه  نآ  هرخالاب  دنا و  يرارف  وا  زا 

( َنیِِملاَّظلا ِلاکَن   ) (3) .دنریگب تربع  دننیبب و  نارگید  ات  دشاب  رهاظ  یقاب و  نآ  رثا  هک  تسا  یباذع  لاکَن »  »

( نیِخِرْصَتْسُْملا ِخیِرَص   ) .تسا ناگدننکدایرف  ِسردایرف  دنوادخ ،  (4) .تسا ناسر  کمک  سردایرف و  يانعم  هب  تغل  رد  خیرص »  »

ِدَمَتْعُم  ) .وا ریغ  هن  تسا ، لاـعتم  يادـخ  ناـمیا ، لـها  هاـگ  هـیکت   (5) .تسا هاـگ  هیکت  ینعم  هـب  هدـش و  هـتفرگ  دـمع »  » زا دَـمتعم »  »
( نِینِمْؤُْملا

ص:73

 . ص 265 ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  كر : زین  و  قاَحللا » كَرَّدلا : كرد :  : » ص 419 ج 10 ، برعلا ، ناسل  - 1
«. رارفلا ُبَرَهلا : ص 46 « :  ج 4 ، نیعلا ، باتک  - 2

هیآ لیذ  ص123 ، ، 1 جرون ریـسفت  كر : زین  و  ِهِریغل » ًهَْربِع  ًالاکَن و  ُهَلَعَج  اَذإ  اًلیْکنَت ، هب  َلکَن  لاـقی :  : » ص 1835 ج 5 ، حاحصلا ، - 3
.هرقب هروس   66

ص 120. ج 4 ، نآرق ، سوماق  كر : زین  و  .دادضألا »  نم  ثیغتسملا  ثیغملا و  خیرصلا : ص 437 « :  ج 2 ، نیرحبلا ، عمجم  - 4
«. ُدَمَتْعی ام  ُداَمِعلا : و  هیلإ ، دانتسالا  یشلا ء و  دصق  ُدْمَعلا : : » ص 585 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 5

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_73_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_73_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_73_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_73_5
http://www.ghaemiyeh.com


اه مایپ 

نآ دندوب و  راوس  مدرم  هدرُگ  رب  يراگزور  هک  ینارابج  تردق  ندش  هتـسکش  .میرگنب  هبناج  همه  ار  نابرهم  يادخ  ياه  تمعن  . 1
( نیِراَّبَْجلا ِمِصاَق  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو   ) .دش لفاغ  نآ  زا  دیابن  هک  تسا  یگرزب  تمعن  دنتشاد ، یم  زاب  قح  يوریپ  زا  ار  اه 

( نیِراَّبَْجلا ِمِصاَق   ) .دریگن قلعت  ام  نتسکش  رب  یهلا  هدارا  ات  میریگن  رارق  نایوگروز  هرمز  رد  هک  مینک  یعس  . 2

یقیقح ناگدـننک  نایز  هک  تسا  نیا  تسا  ینیقی  هچ  نآ  یلو  دـننک ، دوخ  نآ  زا  ار  يدام  دوس  ایند  رد  متـس ، ملظ و  لها  دـیاش  . 3
( نیِِملاَّظلا ِرِیبُم   ) .دنتسه اه  نآ 

یلو میا ؛ هتخیرگ  یهلا  تکربرپ  هاگرد  زا  میا و  هدروخ  ار  ناطیـش  بیرف  اهراب  ام  .تسا  هدرک  مامت  ام  قح  رد  ار  یناـبرهم  ادـخ  . 4
( نِیبِراَْهلا كِرْدُم...ِهَِّللُدْمَْحلا   ) .مینکن شومارف  ار  تمعن  رکش  سپ  .تسا  هداد  ییاهر  اه  يدب  بالجنم  زا  ار  ام  وا 

( َنیِِملاَّظلا ِلاکَن   ) .میریگب تربع  اه  نآ  زا  مینکرورم و  ار  ناینیشیپ  تشذگرس  . 5

هدننک و باذع  نانکشراجنه ، زا  یضعب  ربارب  رد  لاعتم  يادخ  .دشاب  توافتم  ناشراتفر  ِعون  اه و  ناسنا  لابق  رد  دیاب  ام  شنکاو  . 6
كِرْدـُم  ) .هدـننک ییاریذـپ  هدـنبایرد و  رگید ، یخرب  لابق  رد  و  َنیِِملاَّظلا ) ِلاکَن...َنیِِملاَّظلا  ِرِیبُم  َنیِراَّبَْجلا  ِمِصاَق   ) تسا هدـننکدوبان 

( َنِیبِراَْهلا

( َنیِخِرْصَتْسُْملا ِخیِرَص   ) .میناوخب دوجو  مامت  اب  ار  ادخ  اه  یتخس  رد  . 7

( َنیِخِرْصَتْسُْملا ِخیِرَص  ) .درادن ینعم  ایح  بجُح و  وا ، زا  نتساوخ  ادخ و  ندناوخ  رد  . 8

ص:74

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


ِتاَـجاَح ِعِـضْوَم   ) .میا هتفر  هابتـشا  ار  هار  مییوـگب ، وا  ریغ  هک  ره  هب  میربـب و  یهلا  هاـگرد  زا  ریغ  ییاـج  ره  هـب  ار  دوـخ  تجاـح  . 9
( َنِیِبلاَّطلا

( َنِینِمْؤُْملا ِدَمَتْعُم   ) .مینک هیکت  لاعتم  يادخ  هب  روما  همه  رد  هک  تسا  نیا  یقیقح  نامیا  هناشن  . 10

مهدفه زارف 

اَِهتاَرَمَغ ِیف  ُحَبْسَی  ْنَم  ُراَِحْبلا َو  ُجوُمَت  اَهُراَّمُع َو  ُضْرَْألا َو  ُفُجَْرت  اه َو  ناّکس  ُءاَمَّسلا َو  ُدُعَْرت  ِِهتَیْشَخ  ْنِم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

اهایرد و و  دـنتفا ، یم  هزرل  هب  شناـنکاس  نیمز و  و  دـنیآ ، یم  ادـص  هب  وا  تیـشخ  زا  شناـنکاس  نامـسآ و  هک  ار  ییادـخ  شیاـتس 
.دنیآ یمرد  مطالت  هب  دننک  یم  انش  اه  نآ  رد  هک  یتادوجوم 

اه هتکن 

نآ هب  هک  دـهد  تسد  یلاـح  ناـسنا  هب  دوش  یم  ثعاـب  وا  تکوـش  تبیه و  دریگب ، رارق  گرزب  یتیـصخش  ربارب  رد  ناـسنا  هاـگره   
(1) .دراد توافت  تسا ، باذع  رفیک و  زا  یشان  هک  یسرت  فوخ و  تلاح  اب  نیا  دنیوگ و  یم  تیشخ » »

هب .تسا  هدش  نایب  ینشور  هب  یمالـسا  نوگانوگ  عبانم  رد  هک  تسا  یبلطم  نوگانوگ ، تادوجوم  رد  یهلا  تمظع  زا  تیـشخ  زورب 
ْنِم ُِطبْهَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو  : »... دیامرف یم  اه  گنس  زا  یخرب  دروم  رد  میرک  نآرق  هنومن ، ناونع 

ص:75

و هنم ، یـشخی  اـمب  ملع  نع  کـلذ  نوکی  اـم  رثکأ  و  میظعت ، هبوشی  فوخ  هیْـشَخلا : : » ص 283 نآرقلا ،  بــیرغ  یف  تادرفملا  - 1
هیآ لیذ  ص 525 ، ج 9 ، رون ،  ریـسفت  كر : زین  و  [« 28 رطاف ،  ] ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخی  امَّنِإ  : هلوق یفاهب  ءاملعلا  ّصخ  کلذـل 

.سی هروس   11
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 «. دنتفا یم  ورف  یهلا  تیشخ  زا  اه  گنس  زا  یضعب  ؛(1)  هَّللا ِهَیْشَخ 

یعون زا  یتسه  مامت  هک  دراد  تلـالد  بلطم  نیا  رب  حاـتتفا  فیرـش  ياـعد  زا  شخب  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  ور  نیا  زا 
هک روط  نامه  دشاب ؛ هتـشاد  تیـشخ  راگدـیرفآ  تمظع  هب  تبـسن  دوش  یم  ببـس  يدنمـشوه  نیا  هک  تسا  رادروخرب  يدنمـشوه 

فیرـش تاـیآ  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـنک و  یم  زورب  دـنوادخ  يارب  یتسه  ییوگ  حـیبست  رد  يدنمـشوه  نیا  رگید  ياـه  هولج 
(2) .تسا هتفرگ  رارق  حیرصت  دروم  زین  میرک  نآرق 

اه مایپ 

هدـش و لعفنم  لاعتم ، يادـخ  تمظع  كرد  اب  هک  دـنا  هدیـسر  یماـقم  هب  اـه  نآ  تادوجوم  اـهایرد و  نیمز و  اـه و  نامـسآ  یتقو 
رب هکلب  دـسرن ، تیـشخ  هب  اهنت  هن  دـناد ، یم  تاقولخم  فرـشا  ار  دوخ  هک  یناسنا  تسا  تشز  هچ  هتـشگ ، راکـشآ  اـه  نآ  تیـشخ 

( ...اه ناّکس  ُءاَمَّسلا َو  ُدُعَْرت  ِِهتَیْشَخ  ْنِم  .دنک ...(  ینامرفان  ار  وا  هدرک و  ادیپ  تأرج  گرزب  يادخ 

مهدجه زارف 

هللا                      اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اّنک  ام  اذهل َو  انادَه   يِذَّلا  هِّلل  ُدْمَْحلا 

ص:76

هیآ 74. هرقب ، هروس  - 1
َنوُهَقْفَت ْنکل ال  ِهِدْـمَِحب َو  ُحِّبَـسی  ـَّالِإ  یَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َّنِهیف َو  ْنَم  ُضْرَأـْلا َو  ُْعبَّسلا َو  ُتاواـمَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست  : » 44 هیآ ءارـسا ، هروس  - 2

ره دـنیوگ و  یم  وا  حـیبست  همه  دنتـسه ، اـهنآ  رد  هک  یناـسک  نیمز و  هناـگتفه و  ياـه  نامـسآ  ًاروُفَغ ؛ ًاـمیلَح  َناـک  ُهَّنِإ  ْمُهَحیبْسَت 
 « . تسا هدنزرمآ  رابدرب و  وا  .دیمهف  یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  یلو  دیوگ ، یم  وا  دمح  حیبست و  يدوجوم ،
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تیادـه ام  دوب ، هدرکن  تیادـه  ار  ام  ادـخ  رگا  هدـش و  نومنهر  تمعن ] همه   ] نیا هب  ار  ام  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاـتس 
.میتفای یمن 

اه هتکن 

ياه تمعن  زا  دـنوش و  یم  تشهب  دراو  نانمؤم  یتقو  .تسا  فارعا  هکرابم  هروس  هیآ 43  زا  هتفرگرب  فیرـش ، ياعد  زا  شخب  نیا   
«. ...اناده يذلا  دمحلا هللا  : » دنیوگ یم  نینچ  دندرگ ، یم  دنمرهب  یهلا 

اه مایپ 

( اذهل انادَه   يِذَّلا  هِّلل  ُدْمَْحلا   ) .مینادب نابرهم  يادخ  بناج  زا  ار  اه  تمعن  مامت  . 1

اّنک ام  َو   ) .میتفرگ یم  رارق  یهارمگ  ریـسم  رد  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  دـننامه  زین  ام  دـش ، یمن  اـم  لاـح  لـماش  یهلا  تیادـه  رگا  . 2
( هللا اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل 

مهدزون زارف 

ِهِدَِـیب ُتوُمَی  َال  ٌّیَح  َوُه  یتْوَْملا َو  ِیُْحی  َءاَـیْحَْألا َو  ُتیُِمی  ُمَعُْطی َو  اـَل  ُمِعُْطی َو  ُقَزُْری َو  اـَل  ُقُزْرَی َو  ْقَلُْخی َو  َْمل  ُُقلْخَی َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلک  یلَع  َوُه  ُْریَْخلا َو 

هک یلاحرد  تسا ، هدـنهد  يزور  .تسین  قولخم  شدوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، زیچ  همه  قلاخ  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  شیاـتس 
دناریم و یم  ار  ناگدنز  .دهد  یمن  اذغ  یـسک  ار  شدوخ  هک  یلاحرد  دهد ، یم  اذغ  ار  تادوجوم  .دناسر  یمن  يزور  وا  هب  یـسک 

هک یلاحرد  دشخب ، یم  یگدنز  ار  ناگدرم 

ص:77

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا اناوت  زیچ  همه  رب  وا  و  دریم ، یمن  هک  تسا  يا  هدنز  شدوخ 

اه هتکن 

رد لاثم ، يارب  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یتاکن  زا  یکی  لاعتم ، يادخ  تیقلاخ  هیاپ  رب  یهلا  دمح   
ِهَِّلل ُدْـمَْحلا   ) .میوشن لفاغ  نآ  زا  زین  ام  سپ   « ...َضْرَْألا ِتاواـمَّسلا َو  َقَلَخ  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  : » تسا هدـمآ  نینچ  ماـعنا  هروس  يادـتبا 

( ُُقلْخَی يِذَّلا 

.دوجو ِرارمتـسا  همادا و  رد  هن  تسا و  يرگید  جاتحم  شیادـیپ ، لصا  رد  هن  تسا ، دوجولا  بجاو  هک  لاـعتم  يادـخ  سدـقم  تاذ   
( ...ُقَزُْری َال  ُقُزْرَی َو  ْقَلُْخی َو  َْمل  ُُقلْخَی َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  )

نیا كرد  هک   (1) تسا نمؤم  ياه  ناسنا  يارب  ییاه  هناشن  نیمز ، اه و  نامـسآ  شنیرفآ  تقلخ و  رد  میرک ، نآرق  تایآ  ساسا  رب   
( ُُقلْخَی يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .دراد یم  او  یهلا  شیاتس  دمح و  هب  ار  ناشیا  اه  هناشن 

نیا رد  هک   (2) تـسا میرک  نآرق  تاروتـسد  هلمج  زا  یهلا ، يزور  قزر و  زا  يدنم  هرهب  تمعن  ندـش و  هدـیرفآ  ِتمعن  يروآدای   
َْمل ُُقلْخَی َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   ) .دوش یم  يرازگ  ساپس  اه  نآ  رطاخ  هب  لاعتم  يادخ  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  حاتتفا  ياعد  زا  شخب 

( ُقَزُْری َال  ُقُزْرَی َو  ْقَلُْخی َو 

ص:78

 « . َنینِمْؤُْمِلل ًهیَآل  ِکلذ  یف  َّنِإ  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُهَّللا  َقَلَخ  هیآ 44 « : توبکنع ، هروس    - 1
َوُه َّالِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  ِءامَّسلا َو  َنِم  ْمُکقُزْری  ِهَّللا  ُریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَـه  ْمکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرکْذا  ُساَّنلا  اَـهیَأ  اـی  هیآ 3 « : رطاف ، هروس  - 2

 « . نوکَفُْؤت یَّنَأَف 
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ریذـپان ییادـج  وا  تاذ  زا  یهلا ، تافـص  ریاس  دـننام  تفـص ، نیا  .دـنک  یم  قرف  نارگید  اب  راگدرورپ  تاذ  هرابرد  تایح  ياـنعم   
  (1)  «. ُتوُمَی يِذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ْلکََوت  َو  : » دیامرف یم  هراب  نیارد  میرک  نآرق  .درادن  هار  نآ  رد  انف  تسا و 

تکرح سح و  ًانایحا  عفد و  بذج و  لثم ، دیلوت  هیذغت ، ومن ، ياراد  هک  دور  یم  راک  هب  تاقولخم  زا  یـشخب  يارب  تایح »  » تفص
ياراد هک  يدوجو  نیاربانب  تردق .» و« ملع »  » زا تسا  ترابع  هملک ، یعقاو  عیـسو و  ینعم  هب  تایح  دـنوادخ  دروم  رد  یلو  دنـشاب ؛

.تسوا تردق  ملع و  هعومجم  دنوادخ ، تایح  زا  دارم  ور ، نیا  زا  .دراد  لماک  تایح  تسا ، نایاپ  یب  تردق  ملع و 

هلیـسو هب  دیاب  هک  دنتـسه  ییاهدوبمک  ياراد  دندودحم و  صقان و  هک  تسا  یتادوجوم  راثآ  زا  لثم  دـیلوت  هیذـغت و  تکرح ، ومن ،
نیا زا  .تسین  حرطم  وا  هرابرد  مه  روما  نیا  درادـن ، يدوبمک  هک  سک  نآ  اما  دـننک ؛ ناربج  ار  نآ  تکرح ، لـثم و  دـیلوت  هیذـغت ،

ناویح و ناسنا و  نوچ  مه  یتادوجوم  تایح  همزال  هک  عفد _  بذج و  لثم ، دیلوت  هیذغت ، دنمزاین  شیوخ ، تایح  رد  دنوادخ  ور ،
(3) «. یح هلثمک  سیل  يذلا  یح  ای  : » مییوگ یم  نینچ  ریبک  نشوج  ياعد  رد  ببس  نیمه  هب   (2) .دشاب یمن  تسا _  هایگ 

هک تسا  نارمع  لآ  هکرابم  هروس  هیآ 26  ینایاپ  تمسق  زا  هتفرگرب  ریِدَق ) ْیَش ٍء  ِّلک  یلَع  َوُه  ُْریَْخلا َو  ِهِدَِیب   ) زارف نیا  ِینایاپ  شخب   
َّمُهَّللا ُِلق  : » دیامرف یم 

ص:79

هیآ 58. ناقرف ، هروس  - 1
هیآ 255 لیذ  ص 406 ، ج 1 ، رون ،  ریسفت  ص 263 و  ج 2 ، هنومن ،  ریسفت  ص 329 ؛ ج 2 ، نازیملا ،  كر : رتشیب ، حیضوت  يارب  - 2

.هرقب هروس 
زارف 70. ریبک ، نشوج  ياعد  نانجلا ،  حیتافم  - 3
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ٍءْیَـش ِّلک  یلَع  کَّنِإ  ُْریَْخلا  كِدَِیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  ُءاشَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  ُءاشَت َو  ْنَّمِم  ْکلُْملا  ُعِْزنَت  ُءاشَت َو  ْنَم  ْکلُْملا  ِیتُْؤت  ْکلُْملا  ِکلام 
یم ار  تموکح  یهاوخب ، سک  ره  زا  یـشخب و  یم  تموکح  یهاوخب ، سک  ره  هب  .ییوت  اه  تموکح  کلام  اـهلاراب ! وگب : ٌریدَـق ؛

يزیچ ره  رب  وت  تسوت و  تسد  هب  اه  یبوخ  مامت  .ینک  یم  راوخ  یهاوخب  ار  هک  ره  یهد و  یم  تزع  یهاوخب ، ار  سک  ره  .يریگ 
«. يرداق

(1) .دشاب تبغر  تساوخرد و  دروم  اه ، يرترب  اه و  یبوخ  زا  يرادروخرب  ببس  هب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  ریخ »  »

.تسا يریخ  یضتقم  دوخ ، بسانت  هب  یگدنز ، ياه  هصرع  زا  يا  هصرع  ره  هک  درک  طابنتسا  نینچ  ناوت  یم  ینعم ، نیا  هب  هجوت  اب 
، دوش یم  نایب  يداصتقا  لئاسم  زا  یخرب  تیاعر  وترپ  رد  ریخ  هب  یباـی  تسد  هدـعو  لاـعتم ، يادـخ  بناـج  زا  یتقو  لاـثم  ناونع  هب 

.دشاب لئاسم  زا  رگید  یخرب  تیاعر  هب  طونم  ریخ ، هب  یبای  تسد  رگید ، يا  هصرع  اج و  رد  هک  درادن  یتافانم  چیه 

ارچ تسا ؛ یهلا  ياهروتسد  تیاعر  مزلتسم  تابسانم ، مامت  رد  ریخ  هب  ندیسر  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچ  نآ  یلک ، روط  هب  یلو 
كْدُِری ْنِإ  تسا ...« : نآ  رب  لاعتم  يادخ  تیـشم  هدارا و  نتفرگ  قلعت  ریخ ، هب  ندیـسر  طرـش  سنوی ، هروس  هیآ 107  ساسا  رب  هک 

عنام سک  چیه  دنک ، وت  يارب  يریخ  هدارا  دنوادخ ، رگا  ُمیحَّرلا ؛ ُروُفَْغلا  َوُه  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  ُبیُصی  ِِهلْضَِفل  َّداَر  الَف  ٍْریَِخب 

ص:80

ص 300 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  اهحالص ؛» یف  هلـضاف  يأ : هریخ  هأرما  و  ریخ ، لجر  ریخ :  : » ص 301 ج 4 ، نیعلا ، باتک  - 1
ص 159. ج3 ، میرکلا ،  نارقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  كر : زین  و  ّلکلا » هیف  بغری  ام  ُریَخلا : : »
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«. تسا میحر  روفغ و  وا  دناسر و  یم  دهاوخب  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  .دش  دهاوخن  وا  لضف 

ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لاعتم و  يادخ  زا  تعاطا  هیاس  رد  ریخ  هب  ندیـسر  ءاسن ، هروس  هیآ 59  رد  رگید  يوس  زا 
یف ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » تسا هدـش  ناـیب  مالـسلا  مهیلع  رما  ناـبحاص 

! دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ًالیوَْأت ؛ ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  کـِلذ  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللاـِب َو  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَش 
، دیراد نامیا  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  رگا  دییامن و  تعاطا  ار  ربمایپ ) يایـصوا   ) رمألا ولوا  ادخ و  ربمایپ  زین  دـینک و  تعاطا  ار  ادـخ 
تبقاع و و  رتهب ، امش  يارب  راک ]  ] نیا دیبلطب .] يرواد  اه  نآ  زا  و   ] دینادرگزاب ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیتشاد ، عازن  يزیچ  رد  هاگره 

«. تسا رتوکین  شنایاپ 

یناسک هب  ریخ ، ندرک  اطع  رد  دـنوادخ  تیـشم  هدارا و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  بلطم  نیا  ینارون ، هیآ  ود  نیا  نداد  رارق  مه  رانک  اب 
.دنراد یم  رب  مدق  شیایلوا  وا و  زا  تعاطا  ياتسار  رد  هک  دریگ  یم  قلعت 

ینعی دنک ، تیاعر  یگدنز  نوئـش  همه  رد  ار  ریخ  هب   ندیـسر  رد  یـساسا  طرـش  نیا  يا  هعماج  ای  یـسک  رگا  هک  تسا  نشور  هتبلا 
ریخ  » هب ندیـسر  يارب  راوتـسا  یماگ  دـهد ، رارق  وا  يایلوا  لاـعتم و  يادـخ  زا  تعاـطا  هریاد  رد  ار  شیوخ  یگدـنز  تابـسانم  همه 

«. َنینِمُْؤم ُْمْتنک  ْنِإ  ْمَکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  : » تسا هدش  یفرعم  هللا » تیقب   » ناونع تحت  دوه ، هروس  هیآ 86  ساسا  رب  هک  هتشادرب  ییاهن »

رد یخرب  هک  دنک  یم  نشور  ار  بلطم  نیا  یمالسا ، عبانم  هب  ارذگ  یهاگن   

ص:81
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: تسا بسانم  یبیرفدوخ  زا  يرود  يارب  اه ، نآ  زا  یخرب  اب  ییانشآ  هک  دنراد  یهابتشا  ياه  كالم  نآ ، یبایزرا  ای  ریخ  صیخشت 

؛(1) ِهَمایِْقلا َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس  ْمَُهل  ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال  : » لخب فلا )
اه نآ  دوس  هب  راک  نیا  دـننکن  نامگ  دـننک ، یمن  قافنا  هداد  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  ادـخ  ار  هچنآ  دـنزرو و  یم  لخب  هک  یناسک 

ناشندرگ هب  یقوط  دننامه  دنا ، هدیزرو  لخب  نآ  هب  تبـسن  ار  هچ  نآ  تمایق ، زور  رد  يدوز  هب  .تسا  رـش  اه  نآ  يارب  هکلب  تسا ؛
«. دننکفا یم 

هب دنوادخ   ] ؛(2) ٍنیط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍران َو  ْنِم  ینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق  ُکتْرَمَأ  ْذِإ  َدُجْـسَت  َّالَأ  کَعَنَم  اـم  َلاـق  : » يداژن ياـه  یگژیو  ب )
شتآ زا  ارم  مرتهب ؛ وا  زا  نم  تفگ : ینک ؟ هدجـس  هک  دـش  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  مداد ، نامرف  وت  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  دومرف : ناـطیش ]

«. لِگ زا  ار  وا  يا و  هدیرفآ 

ْمَُهل ًاْمثِإ َو  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  یلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  یلُْمن  اـمَّنَأ  اوُرَفک  َنیذَّلا  َّنَبَـسْحَی  ـال  َو  : » دـب رادرک  زا  سپ  ندـشن  باذـع  ج )
! تسا ناشدوس  هب  میهد ، یم  تلهم  نانآ  هب  رگا  دننکن  روصت  دـنتفرگ ] شیپ  نایغط  هار  و   ] دـندش رفاک  هک  اه  نآ  ؛(3)  ٌنیهُم ٌباذَع 

«. تسا هدش ] هدامآ   ] يا هدننکراوخ  باذع  اه ، نآ  يارب  دنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  رب  هک  نیا  يارب  طقف  میهد ، یم  تلهم  نانآ  هب  ام 

ٍلام َو ْنِم  ِِهب  ْمُهُّدُِمن  امَّنَأ  َنُوبَسْحَیَأ  : » ایند رد  دالوا  لاوما و  د )

ص:82

هیآ 180 . نارمع ، لآ  هروس  - 1
هیآ 12 . فارعا ، هروس  - 2

هیآ 178. نارمع ، لآ  هروس  - 3
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یم نانآ  هب  کمک  ناونع  هب  هک  ینادـنزرف  لاوما و  دـننک  یم  نامگ  اـه  نآ  اـیآ  ؛(1)  َنوُرُعْـشَی َْلب ال  ِتاْریَْخلا  ِیف  ْمَُهل  ُعِراُسن  * َنیَنب
«. دنمهف یمن  اه  نآ  هکلب  تسین ] نینچ  [ !؟ مییاشگب اه  نآ  يور  هب  باتش  اب  ار  ریخ  ياهرد  هک  تسا  نیا  يارب  میهد ،

لاعتم يادـخ  يارب  تفـص  ناونع  هب  ریدـق  یتقو  : « تسا هتـشون  تادرفم  رد  بغار  .تسا  تردـق  نتـشاد  رد  هغلاـبم  هغیـص  ریدـق »  »
( ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلک  یلَع  َوُه  (2)(َو  «. تسا وا  سدقم  تاذ  زا  یناوتان  زجع و  ندرک  یفن  روظنم ، دوش ، یم  هدروآ 

اه مایپ 

ِیُْحی َءاَیْحَْألا َو  ُتیُِمی...ُقَزُْری  اـَل  ُقُزْرَی َو   ) .تفر ریذـپان  لاوز  يا  همـشچرس  غارـس  دـیاب  یقیقح  تاـیح  قزر و  هب  ندیـسر  يارب  . 1
( یتْوَْملا

مه ررـض  یب  هکلب  دـنرادن ، ناسنا  يارب  يریخ  اهنت  هن  عقاو ، رد  یلو  دـنوش ، یقلت  ریخ  اـم  يرهاـظ  هاـگن  رد  اـهزیچ  یلیخ  دـیاش  . 2
ِهِدَِـیب .تسوا (  تردـق  تسد  رد  ریخ  هک  میورب  لاعتم  ادـخ  هاگرد  هب  یقیقح  ِریخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  رتهب  هچ  سپ  .دنتـسین 

( ُْریَْخلا

نوزفا .دراد  رصح  رب  تلالد  ادتبم  رب  ربخ  نتفرگ  یـشیپ  تسا و  مدقم  ربخ  هدیب »  » رخؤم و يادتبم  ریخلا » «، » ریخلا هدیب   » هلمج رد  . 3
رب .دوش  یم  لماش  ار  اهریخ  یمامت  تسا و  قارغتسا  يارب  ریخلا »  » رد لا »  » هک نیا  رب 

ص:83

تایآ 55 و 56. نونمؤم ، هروس  - 1
«. ...هنع زجعلا  یفن  یهف  اهب  یلاعت  هّللا  فصو  اذإ  و   : » ص 657 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 2
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.تسا هابتشا  رگید  ياج  رد  نآ  ندرک  وجتسج  تسادخ و  رایتخا  رد  طقف  اهریخ  یمامت  تفگ : دیاب  ساسا  نیا 

متسیب زارف 

ِکتالاَسِر ِغِّلَبُم  كِّرِس َو  ِِظفاَح  کِْقلَخ َو  ْنِم  ِکتَرَیِخ  ِکبِیبَح َو  کِّیِفَـص َو  ِکنیِمَأ َو  ِکلوُسَر َو  كِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
َْتنَّنََحت َو َتْمَّحََرت َو  َتکَرَاب َو  َْتیَّلَـص َو  اَـم  َرَثکَأ  یَنْـسَأ َو  َرَهْطَأ َو  َبَیْطَأ َو  یَْمنَأ َو  یکْزَأ َو  َلَـمکَأ َو  َلَـمْجَأ َو  َنَسْحَأ َو  َلَْـضفَأ َو 

.کِْقلَخ ْنِم  ْکیَلَع  ِهَماَرْکلا  ِلْهَأ  ِکتَْوفَص َو  ِکلُسُر َو  ِکئاَِیْبنَأ َو  كِداَبِع َو  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َتْمَّلَس 

همه نایم  زا  هک  تسا  یسک  وا  .تسوت  تسود  هدیزگرب و  نیما ، هداتـسرف ، هدنب ، هک ] ومه  [ ؛ تسرف دورد  دمحم  ترـضح  رب  ایادخ 
لماک نیرتابیز ، نیرتوکین ، نیرترب ، .تسوت  ياه  مایپ  هدننک  غالبا  رارـسا و  هدنراد  هگن  هک  سک  نامه  يدرک ، باختنا  تتاقولخم 

ینابرهم تمحر و  تکرب و  تاولص و  نیرت  شیب  نیرت و  هدنشخرد  نیرت ، كاپ  نیرتدنـسپلد ، نیرت ، هتفایدشر  نیرت ، نوزفا  نیرت ،
، دـنا هتـشاد  ار  وت  تمارک  تقایل  هک  یناـسک  ناگدـیزگرب و  ناگداتـسرف و  ناربماـیپ و  ناگدـنب و  رب  هک  تسرفب  وا  رب  ار  یمالـس  و 

.يا هداتسرف 

اه هتکن 

، یهلا ناگتشرف  لاعتم و  يادخ  بناج  زا  مالـسلا  مهیلع  شکاپ  نادناخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  تاولـص  راثن   
هدرک و حیرصت  نآ  هب  میرک  نآرق  هک  تسا  یبلطم 

ص:84
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(1) .تسا هداد  روتسد  نآ  هب  زین  ار  ناناملسم 

، ناگتـشرف بناج  زا  تمحر ، لاعتم ، يادخ  بناج  زا  تاولـص  : » تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تاولـص ، ینعم  رد   
(2) «. تسا اعد  مدرم ، بناج  زا  یکاپ و  دشر و  هیام 

( ...كِْدبَع ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   ) .تسا وا  یگدنب  ادخ ، هداتسرف  نیرترب  ِیگژیو  نیلوا   

.دنک یمن  تنایخ  تناما  رد  دنک و  یم  ظفح  دوش ، هتشاذگ  تناما  هب  شدزن  ار  هچ  نآ  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  نیما »  »

ییاه لامتحا  هدش ، هتشاذگ  تناما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دزن  دنوادخ  فرط  زا  يزیچ  هچ  هک  نیا  رد 
: دراد دوجو 

؛ دنتفاترب رس  نآ  لمح  زا  اه  نامـسآ  نیمز و  بازحا ، هروس  هیآ 72  ساسا  رب  هک   (3) تسا تیالو  یهلا ، تناما  نآ  هک  نیا  تسخن 
 (4) .تفریذپ ار  نآ  ناسنا  یلو 

ص:85

رب نوزفا  ًامیلْـسَت . »  اوُمِّلَـس  ِهیَلَع َو  اوُّلَـص  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهیَأ  اـی  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَـصی  ُهَتِکئـالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  هیآ 56 « : بازحا ، هروـس  - 1
.دنا هدش  دراو  ینس  یعیش و  عبانم  رد  دنتسه و  تولص  تیفیک  هدننک  نایب  هک  یتایاور 

هیلع ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ص 368 « : ح 1 ، لج ، زع و  هللا  نم  هالـصلا  ینعم  باب  رابخألا ،  یناعم  - 2
َنِم ُهاَلَّصلا  َلاَقَف  ًامِیلْسَت  اوُمِّلَس  ِهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَصی  ُهَتِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  َّلَج - َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا 

« . ...ٌءاَعُد ِساَّنلا  َنِم  ٌهیکَْزت َو  ِهِکئاَلَْملا  َنِم  ٌهَمْحَر َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا 
هیآ 72 لیذ  ص 350 ،  ج 16 ، نازیملا ،  كر : تسا ، تیالو  ناـمه  یهلا ، تناـما  زا  روظنم  هک  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب  -   3

.بازحا هروس 
 « ًالوُهَج اًمُولَظ  َنَاک  ُهَّنِإ  ُنَسنْالا   اَهَلَمَح  اهنِم َو  َنْقَفْشَأ  اََهْنلِمَْحی َو  نَأ    َ ْنَیبَأَف ِلاَبِْجلا  ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  َیلَع  َهَناَمَْألا  اَنْضَرَع  اَّنِإ  - » 4

.
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یهلا تناما  نیا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  نادناخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سدقم  دوجو  لامتحا ، نیا  ساسا  رب 
هعماج رد  نآ  يارجا  يارب  هدومن و  هدایپ  دوخ  یگدـنز  رد  لماک  ّمات و  تروص  هب  ار  یهلا  تیـالو  هدرک ، ظـفح  هتـسیاش  وحن  هب  ار 

.دنتسه هللا » نیما   » ناراوگرزب نآ  ور ، نیا  زا  .دنا  هتسب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن 

داد رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سدقم  دوجو  رایتخا  رد  لاعتم  يادخ  هک  یتناما  زا  دارم  هک  تسا  نیا  مود  لامتحا 
مهیلع موصعم  ناماما  نابز  زا  هک  تسا  یمالس  زا  یشخب  لامتحا ، نیا  دیؤم  .تسا  نآرق  یحو و  درک ، ظفح  ار  نآ  ترضح ، نآ  و 

(1) «. ِهِْرمَأ ِِمئاَزَع  ِِهیْحَو َو  یَلَع  ِهَّللا  ِنیِمَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » تسا هدمآ  اه  ترایز  رد  مالسلا 

نآ هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  هدـمآ ، قلطم  تروص  هب  حاتتفا  ياعد  زا  شخب  نیا  رد  کنیما »  » هملک هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هتبلا 
نآرق هکارچ  تسا ؛ هدرک  ار  دوخ  شالت  تیاهن  هتفرگ ، رارق  شرایتخا  رد  لاعتم  يادخ  يوس  زا  هچ  نآ  ره  ظفح  هب  تبسن  ترضح 

نیرتالاب رد  شرهطم  نادـناخ  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  و  هدرک ، یفرعم  نانمؤم  ياه  یگژیو  نیرتزراب  زا  یکی  ار  يراد  تناما  میرک 
( ِکنیِمَأ...كِْدبَع ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   ) (2) .دنراد رارق  نامیا  هجرد 

هدیزگرب اه  یصلاخان  زا  يرود  ببس  هب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  ّیفص »  »

ص:86

ص 316. ح 2 ، مالسلا ،  مهیلع  همئألا  عیمجل  هرایز  باب  تارایزلا ،  لماک  - 1
 « . َنوُعار ْمِهِدْهَع  ْمِِهتانامَِأل َو  ْمُه  َنیذَّلا  َو  هیآ 8 « : نونمؤم ، هروس  - 2

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_86_2
http://www.ghaemiyeh.com


اه يدب  داسف و  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سدـقم  دوجو  هک  دوش  یم  نشور  ینعم  نیا  هب  هجوت  اب   (1) .تسا هدش 
یم رایتخا  ار  یناسک  اهنت  ادخ  هک  دوش  یم  راکـشآ  نینچ  مه  .تسا  هدیزگرب  ار  راوگرزب  نآ  ادـخ  ببـس ، نیمه  هب  هدوب و  صلاخ 

(2)  «. ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  : » دنشاب هتشاد  ّتیلباق  هک  دنک 

لوسر سدقم  دوجو  رد  ار  شیوخ  تبحم  لاعتم ، يادخ  هک  هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم ، يالوم  زا  یثیدح  رد   
َّمُهَّللا  ) (3) .دیمان ادخ ) بوبحم  « ) هللا بیبح   » ار ترـضح  نآ  ببـس  نیمه  هب  داد و  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم 

( ِکبِیبَح ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص 

اه مایپ 

ار ناسنا  وا ، رب  اه  تمحر  اهدورد و  نیرتهب  تساوخرد  و  یگژیو ، ره  نایب  زا  شیپ  ادخ  هداتـسرف  نیرترب  ندوب  هدنب  هب  حیرـصت  . 1
( ...كِْدبَع ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  .دنک (  یم  رود  ّولغ  ماد  رد  ندش  راتفرگ  زا 

هدـنب و دـیاب  میریگب ، رارق  مالـسلا  مهیلع  شکاـپ  نادـناخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرمز  رد  میهاوخ  یم  رگا  . 2
( ِکنیِمَأ...كِْدبَع ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   ) .میشاب لاعتم  يادخ  يارب  یبوخ  راد  تناما 

اه نآ  هب  یصلاخان  زا  اه  ناسنا  يرود  یکاپ و  نازیم  هب  یهلا  ياه  تمعن  . 3

ص:87

یشلا ِء، ِْوفَص  ُلوانت  ُءاَفِطْصالا : ...بوّشلا و  نم  یشلا ِء  ُصولخ  ِءاَفَّصلا : لصأ  وفـص :  : » ص 487 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
«. هریخ لوانت  رایتخالا : ّنأ  امک 

هیآ 124. ماعنا ، هروس  - 2
یَْقلَأ هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َو   :»... ص 407 دوهیلا ، ربـح  نع  مالـسلا  هیلع  هباوج  یف  ج 2 ، باوصلا ،  یلإ  بوـلقلا  داـشرإ  - 3

 «. ...ًابِیبَح ُهاَّمَسَف  ًهَّبَحَم  ُْهنِم  ِهیَلَع  
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( کِّیِفَص...ٍدَّمَُحم یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   ) .دوش یم  ینازرا 

، ترـضح نآ  دوجو  رد  لاعتم  يادخ  نوچ  هکلب  دشن ؛ هدیزگرب  لیلد  یب  ادخ  بناج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . 4
َّمُهَّللا  ) (1) .دشاب زیگنارب  تبغر  ریخ ، نتـشاد  ببـس  هب  يزیچ  هک  دور  یم  راک  هب  يدروم  رد  هَرَیِخ »  » هژاو .دـیزگرب  ار  وا  دـید ، ریخ 

 ( کِْقلَخ ْنِم  ِکتَرَیِخ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص 

.دنتـسه ربخ  اب  نآ  زا  یهلا  يایلوا  طقف  هک  دراد  دوجو  يرارـسا  َملاع  رد  .تسین  كرد  لباق  يداع  ياه  ناسنا  يارب  یتسه  مامت  . 5
( كِّرِس ِِظفاَح  ...ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  )

مکیو تسیب  زارف 

کـِْقلَخ َو یَلَع  کـِتَّجُح  کـِلوُسَر َو  یِخَأ  کِِّیلَو َو  كِدـْبَع َو  َنیَِملاَْـعلا  ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِـصَو  َنِینِمْؤُْـملا َو  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  يَْربْکلا َو  ِکتَیآ 

ردارب وـت ، ّیلو  هدـنب و  هک  سک  ناـمه  تسرف ؛ دورد  یتـسه  راـگدرورپ  هداتـسرف  نیـشناج  ناـنمؤمریما و  یلع ، ترـضح  رب  ایادـخ 
.تسا مهم  ربخ  وت و  گرتس   هناشن  تتاقولخم ، رب  وت  تجح  وت ، هداتسرف 

اه هتکن 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بناج  زا  هک  تسا  یبقل  نینمؤملاریما »  »

ص:88

: ُءاَفِطْصالا « _ » لکلا هیف  بغری  ام  ُریَخلا : « : » وفـص  » »و ریخ  » ياه هژاو  لیذ  ص300و488 ، نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  كر : - 1
«. هریخ لوانت  رایتخالا : ّنأ  امک  یشلا ِء ، ِْوفَص  ُلوانت 
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ٍِّیلَع یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا   ) (2) .تسین قداص  رگید  سک  چـیه  رب  دراد و  ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  تاـیاور ، ساـسا  رب  (1) و  دش هداد 
( َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ 

مالسا یمارگ  ربمایپ   (3) .دریگب هدهع  هب  ار  وا  هب  طوبرم  ياهراک  شتلحر  زا  دعب  ات  دوش  یم  يرگید  بیان  هک  تسا  یسک  ّیصو »  »
یلع ترـضح  مالـسا ، هب  شیرق  نارـس  توعد  يارجام  رد  شیوخ و  تلاسر  ندرک  راکـشآ  يادـتبا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ِّیِصَو ...ٍِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   ) (4) .درک یفرعم  مدرم  هب  دوخ  یصو  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع 

ص:89

َمِّلَُسن ْنَأ  ِِهلآ ) ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص   ) ِیبَّنلا اَنَرَمَأ  َلاَق : َهَدیَُرب ، ْنَع  َدُواَد ، ِیبَأ  ْنَع  ص 331 « : ح 661 ، سلجم 12 ، یسوط ،)  ) یلامالا - 1
« .َنِینِمْؤُْملا ِهَْرمِِإب  ُماَلَّسلا ) ِهیَلَع   ) ِیلَع یَلَع 

َنِینِمْؤُْملا ِهَْرمِِإب  ِهیَلَع  ُمَّلَسی  ِِمئاَْقلا  ِنَع  ٌلُجَر  َُهلَأَس  َلاَق :  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ص412 «:  ح 2 ، ردان ، باب  ج 1 ، یفاکلا ،  - 2
كاَِدف ُْتلِعُج   : ُْتُلق .ٌِرفاک  اَّلِإ  ُهَدَْعب  ِِهب  یَّمَسَتی  َال  َو  ُهَْلبَق ، ٌدَحَأ  ِِهب  َّمَسی  َْمل  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ِِهب  ُهَّللا  یَّمَس  ٌمْسا  كاَذ  َال  َلاَق :   ؟

«. نِینِمُْؤم ُْمْتنک  ْنِإ  ْمَکل  ٌریَخ  ِهَّللا  ُتیَِقب  َأَرَق  َُّمث  ِهَّللا  َهیَِقب  ای  کیَلَع  ُماَلَّسلا  َنُولوُقی  َلاَق :  ِهیَلَع ؟  ُمَّلَسی  َفیک 
فیرـصتلا یف  هتوم  دعب  هریغ  یـصوملا  هبانتـسا  یه  و  حتفلا ، رـسکلاب و  هیاصولا " مسالا " و  ص 440 « : ج1 ، نیرحبلا ،  عـمجم  - 3

«. ...هیالولا کلمی  نونجم  وأ  لفط  یلع  هیالو  وأ  هئافیتسا  قح و  جارخإ  نم  هیف  فرصتلا  هل  ناک  امیف 
نب یـسوم  انثّدح  لاق : نیـسحلا  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  ینربخأ  ص 182 « : ج 7 ، نآرقلا ،  ریـسفت  نع  ناـیبلا  فـشکلا و  كر : - 4

مـشاه نب  یلع  انثّدح  لاق : بوقعی  نب  داّبع  ینثّدح  لاق : رمعملا  بیبش  نب  یلع  نب  نسحلا  انثّدـح  لاق : هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم 
لوسر عمج  َنِیبَْرقَْألا  کَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  تلزن َو  اّمل  لاق : ءاربلا  نع  قاحسإ  یبأ  نع  هرـسیم  نب  ایرکز  نع  ینزملا  ییحی  نب  حابـص  نع 
لجرب ایلع  رمأف  سعلا ، برشی  هّنـسملا و  لکأی  مهنم  لجرلا  الجر ، نوعبرأ  ذئموی  مه  بلطملا و  دبع  ینب  مّلـس  هیلع و  هّللا  یلـص  هللا 

: مهل لاق  مث  هعرج  هنم  عرجف  نبل  نم  بعقب  اعد  مث  اوردص ، یتح  اولکأف  هرـشع  هرـشع  موقلا  اندف  هللا  مساب  اوندا  لاق : مث  اهمدأف  هاش 
مّلس هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  تکـسف  لجرلا ، هب  مکرحـسی  ام  اذه  لاقف : بهل  وبأ  مهردبف  اوور  یتح  موقلا  برـشف  هللا ، مساب  اوبرـشا 

ای : » لاقف مّلـس  هیلع و  هّللا  یلـص  هللا  لوسر  مهرذنأ  مث  بارـشلا  ماعطلا و  نم  کلذ  لثم  یلع  دغلا  نم  مهاعد  ّمث  .مّلکتی  ملف  ذـئموی 
اوملـسأف و هرخـآلا  ایندـلاب و  مکتئج  مکنم ، دـحأ  هب  یجی ء  اـمل  ریـشبلا  هناحبـس و  هللا  نم  مکیلإ  ریذـنلا  اـنأ  ّینإ  بـلطملا  دـبع  ینب 
و موقلا ، تکـسف  ینید ؟ یـضقی  یلهأ و  یف  یتفیلخ  و  يدعب ، ییـصو  ییلو و  نوکی  ینرزاؤی و  ینیخاوی و  نم  و  اودـتهت ، ینوعیطأ 

رّمأ دـقف  کنبا  عطأ  بلاط : یبأل  نولوقی  مه  موقلا و  ماقف  تنأ » : » لاقف انأ  یلع : لوقی  و  موقلا ، تکـسی  کلذ  ّلک  اثالث  کلذ  داعأ 
ص 282. نیقیلا ،  فشک  كر : زین  و  کیلع »
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 ( َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِلوُسَر 

« تیـالو هیآ   » هب هک  هیآ  نیا  .تسا  هدـش  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  هدـئام  هکراـبم  هروس  هـیآ 55  زا  هللا » یلو   » بـقل  
مدرم زا  دـش و  دراو  يدـنمزاین  ماگنه ، نآ  رد  .دـناوخ  یم  زامن  دجـسم  رد  ناـیقتم  يـالوم  هک  دـش  لزاـن  یماـگنه  تسا ، روهـشم 

رتشگنا دوب ، عوکر  رد  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نامز  نیا  رد  .دومنن  هجوت  وا  هب  یسک  یلو  درک ، کمک  تساوخرد 
َنُوتُْؤی َهـالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهَّللا َو  ُمکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : » دـش لزاـن  هیآ  نیا  نآ ، زا  سپ  دیـشخب و  وا  هب  ار  دوـخ 

تسرپرس هک  یتسرد  هب  ؛(1) َنوُعکار ْمُه  َهاکَّزلا َو 

ص:90

نادنمشناد رتشیب  دراد ، دوجو  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  قافنا  ماگنه  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  رب  هعیـش  دزن  هک  یعامِجا  رب  نوزفا  - 1
 ، بیغلا حیتافم  ریسفت  رد  يزاررخف  هلمج  زا  .دراد  بلطم  نیا  رب  تلالد  هک  دنا  هدروآ  ار  یتایاور  هدئام  هیآ 55  لیذ  زین  تنس  لها 
ای تلق  هیآلا  هذـه  تلزن  امل  لاق : مالـس  نب  هَّللا  دـبع  نأ  يور  تسا « : هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  مالـس  نب  هللا  دـبع  زا  ص 383  ج1 ،

تلفغ دروم  دـیابن  تیاور  نیا  رد  هک  يا  هتکن  هالوتن . »  نحنف  عکار ، وه  جاتحم و  یلع  همتاـخب  قدـصت  اـیلع  تیأر  اـنأ  هَّللا  لوسر 
.دراد مالس  نب  هللادبع  يوس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  نتفریذپ  رب  تلالد  هک  تسا  هالوتن » نحنف  ترابع «  دریگب ، رارق 
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تاکز عوکر ، لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  اه  نامه  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  اه  نآ  وا و  ربمایپ  تسادـخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  و 
( کِِّیلَو...ٍِّیلَع یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   « ) .دنهد یم 

دوخ و نیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  لوسر  هدش ، دراو  ینس  یعیش و  ییاور  عبانم  رد  هک  يددعتم  ثیداحا  ساسارب   
هلمج زا  زین  یگژیو  نــیا   (1) .دـناسر ناناملـسم  همه  عـالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  درک و  داـجیا  يردارب »  » مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح 

.تسا هتفاین  تسد  نآ  هب  يرگید  صخش  مالسلا    هیلع  یلع  ترضح  زج  هک  تسا  ییاه  تبقنم 

ار هناهب  هار  دوش ، نایب  یتقو  هک  تسا  ینشور  لیلد  ینعم  هب  تجح »  »

ص:91

ای یلع  لاقف  : » جـح هیآ 75  لیذ  ص 371 ، ج 4 ، روثنملا ،  ردـلا  كر : تنـس ، لها  عباـنم  زا  ص 245 و  نیقیلا ،  فـشک  كر : - 1
یبتعلا و کـلف  یلع  طخـس  نم  ناـک  ناـف  يریغ  کباحـصأب  تلعف  اـم  تلعف  کـتیأر  نیح  يرهظ  عطقنا  یحور و  بهذ  هللا  لوسر 

ثرأ ام  هللا  لوسر  ای  لاقف  یثراو  یـسوم و  نم  نوره  هلزنمب  يدنع  تنأف  یـسفنل  الا  کترخأ  ام  قحلاب  ینثعب  يذـلا  لاقف و  همارکلا 
همطاف عم  هنجلا  یف  يرـصق  یف  یعم  تنأ  مهیبن و  هنـس  هللا و  باتک  لاق  کلبق  ءایبنألا  تثرو  ام  لاق و  ءایبنألا  تثرو  اـم  لاـق  کـنم 

مهضعب رظنی  هللا  یف  ءالخألا  َنِیِلباقَتُم  ٍرُرُس  یلَع  ًاناوْخِإ  هیآلا  هذه  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  الت  مث  یقیفر  یخأ و  تنأ  یتنبا و 
لاق یثراو ) یخأ و  تنأ   ) هنع هّللا  یضر  یلعل  مالسلا  هیلع  لاق  : » لمن هروس  هیآ 16  لیذ  ص327 ، ج 6 ، نایبلا ،  حور  و  ضعب .» یلإ 

یتنس .») هّللا و  باتک  یلبق  ءایبنألا  ثرو  ام   ) لاق کثرإ  ام  و 
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رب  (2) «. تسادخ يارب  عطاق ] و   ] اسر لیلد  وگب  ربمایپ ! يا  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  تحارص  اب  بلطم ، نیا   (1) .دنک یم  دودسم 
هار هدرک ، مامت  مدرم  رب  ار  تجح  ایبنا ، لاسرا  زین  هداد و  ناسنا  هب  هک  یلقع  يدیحوت و  ترطف  هلیسو  هب  میکح ، يادخ  ساسا ، نیا 

.تسا هتشاذگ  زاب  ار  ناربج  هبوت و  هار  مه  ناراکاطخ  يارب  و  هدومن ، نایب  مه  ار  مادک  ره  ِدب  کین و  نایاپ  رش و  ریخ و 

ار تّجح  لقع ، ترطف و  اب  نید  يراگزاس  نانآ و  مکحم  ياه  لالدتسا  توعد و  يوکین  هویـش  ایبنا و  نشور  ياه  هزجعم  نیاربانب ،
(3) .تسا هدرک  مامت  مدرم  رب 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  شیوخ  نامز  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  مادکره  اتـسار  نیمه  رد 
ببس نیمه  هب  .دنتـسه  ُهَِغلاْبلا » ُهَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق  ینارون « هیآ  يارب  زراب  یقادصم  تقیقح  رد  دنا ، هدوب  نامز  نآ  مدرم  رب  یهلا  تجح 

(4) «. تسا نیمز  يور  نامـسآ و  ریز  هچ  نآ  رب  مییادـخ  هغلاب  تجح  ام  : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
 ( کِْقلَخ یَلَع  ِکتَّجُح  ...ٍِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  )

ص:92

دحأ هحص  یضتقی  يذلا  میقتسملا  دصقملا  : يأ هّجحملل ، هنیبملا  هلالدلا  هَّجُحلا :  : » ص 219 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  كر : - 1
يذلا هجولا  هَّجُحلا  يرهزَألا : لاق  مصخلا و  هب  َِعفوُد  ام  هَّجُحلا  لیق : ناهُْربلا و  هَّجُحلا : و  : » ص228 ج 2 ، برعلا ،  ناسل  و  نیضیقنلا »

« . هموصخلا دنع  ُرَفَّظلا  هب  نوکی 
 « . ُهَِغلاْبلا ُهَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق  هیآ 149 « : ماعنا ، هروس  - 2

.ماعنا هروس  هیآ 149  لیذ  رون ،  ریسفت  كر : - 3
ُهَِغلاَْبلا ُهَّجُْحلا  ُنَْحن  ص270 ...« : ح6 ، هَُّوبُّنلِاب ، ْمِهِیف  ِلْوَْقلا  ِهیِهاَرک  یَضَم َو  ْنَّمِم  َنوُِهبْـشی  ْنَِمب  َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ِیف  ٌبَاب  ج 1 ، یفاکلا ،  - 4

«. ضْرَْألا َقْوَف  ِءاَمَّسلا َو  َنوُد  ْنَم  یَلَع 
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يا هناشن  ات  دوش  یم  هارمه  راکشآریغ  يزیچ  اب  هک  تسا  يرهاظ  یـش  هیآ ، رگید ، ترابع  هب  .راکـشآ  رهاظ و  ِتمالع  ینعی  هیآ »  »
كرد يارب  دهد  رارق  يا  هلیسو  ار  نآ  دناوت  یم  دنک ، كرد  ار  يا  هناشن  هیآ و  هک  یسک  نیاربانب ، .تسا  ناهنپ  هچ  نآ  يارب  دشاب 

(1) .تسا ناهنپ  هچ  نآ 

ْمَُهل َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  یف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُرنَـس  : » تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تلـصف  هکرابم  هروس  هیآ 53  رد  بلطم  نیا 
ددرگ راکـشآ  نانآ  يارب  ات  میهد  یم  ناشن  اه  نآ  هب  ناشناج  نورد  رد  ناهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن  يدوز  هب  ُّقَْحلا ؛ ُهَّنَأ 

«. تسا قح  ادخ  هک 

نآ ياـه  یگژیو  تهج  هب  دوـش ، یم  هتفگ  ادـخ » گرزب  تیآ   » مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ناـیقتم ، يـالوم  هب  رگا  ساـسا ، نیا  رب 
یَلَع ِّلَـص  َّمُهَّللا   ) (2) .دوش یم  نوـنهر  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ِقلاـخ  تمظع  هب  ار  ناـسنا  اـه ، نآ  رد  تقد  هک  تسا  ترـضح 

( يَْربْکلا ِکتَیآ  ...ٍِّیلَع 

دشاب و هتشاد  هدیاف  مه  دشاب ، مهم  مه  هک  تسا  يربخ  ینعم  هب  أبن »  »

ص:93

وه و  رهاظ ، یـش ء  لکل  هتقیقح  و  هرهاظلا ، همالعلا  یه  هیآلا : «: » يا  » هژاو لـیذ  ص 101 ، نآرقلا ،  بـیرغ  یف  تادرفملا  كر : - 1
امهمکح ناک  ذإ  هتاذب ، هکردی  مل  يذـلا  رخآلا  كردأ  هنأ  ملع  امهنم  رهاظلا  كردـم  كردأ  یتمف  هروهظ ، رهظی  یـشل ء ال  مزالم 

و قیرطلا ، دجو  هنأ  ملع  ملعلا  دجو  مث  جـهنملا  قیرطلل  ملعلا  همزالم  ملع  نمف  تالوقعملا ، تاسوسحملا و  یف  رهاظ  کلذ  و  ءاوس ،
«. عناص نم  هل  ّدب  ّهنأ ال  ملع  اعونصم  ائیش  ملع  اذإ  اذک 

، نانمؤمریما یهلا  تیصخش  بقانم و  لیاضف و  نوماریپ  ناهج ، نوگانوگ  بهاذم  نایدا و  نادنمـشند  طسوت  يدایز  ياه  باتک  - 2
دیس موحرم  زین  ریدغلا و  باتک  زا  دلج  نیدنچ  رد  ار  اهنآ  زا  یشخب  ینیما  همالع  موحرم  هدش و  هتـشون  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

.دنا هداد  رارق  هجوت  روم  راونالا  تاقبع  رد  نیسح  دماح 
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نارسفم  (2) .تسا هدـش  هتفرگ  میرک  نآرق  تایآ  زا  هدـمآ ، حاتتفا  ياعد  زا  زارف  نیا  رد  هک  میظع » ابن   » ترابع  (1) .دشاب یعطق  مه 
نیا رانک  رد  اـما  ؛(3)  ...و نآرق  تمایق ، داـعم ، هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  ناـیب  ار  یفلتخم  روما  میظع ، أـبن  قادـصم  نییعت  رد  یهلا  مـالک 

نآ ینعی  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نانمؤمریما ، سدـقم  دوجو  هداد ، صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يداـیز  تاـیاور  هچ  نآ  دراوم ،
هیلع یلع  ترـضح  تخیگنا ، دهاوخرب  ار  ناش  یتفگـش  دوب و  دهاوخ  اه  ناسنا  شـسرپ  دروم  هک  یگرزب  ینیقی و  دیفم ، مهم ، ربخ 

.درادن هتشادن و  ار  نآ  تقیقح  ِمهف  تفایرد و  ناوت  اه  ناسنا  زا  يرایسب  تیفرظ  رکف و  هک  تسا  ناشیا  تیالو  مالسلا و 

ام هللا : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  لقن  هب  هیآ  نیا  هرابرد  ترضح  نآ  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یثیدح  رد 
؛(4) یلـضَِفب ّرقَت  مَلَف  اِهتَنِـسلأ ، ِفالِتخا  َیلَع  ِهیِـضاملا  مَمُـألا  َیلَع  ِیلـضَف  َضِرُع  دََـقل  َو  یّنِم ، ُربکأ  َیِه  ٌهیآ  هِّلل  اـم  َو  یّنِم ، ُمظعأ  ٌأـبن 
، دش یم  هضرع  هتشذگ  ياه  تما  رب  نم  تلیـضف  هک  قیقحت  هب  .تسین  دنوادخ  يارب  نم  زا  رت  گرتس  يا  هناشن  رت و  گرزب  يربخ 

«. دنتفریذپ یمن  ار  نآ  دندرک و  یمن  رارقا  نآ  هب  یلو 

اه مایپ 

رد ناشیا  دوخ  هک  داهن  یسک  نامرف  هب  رس  دیاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  . 1

ص:94

ٌأَبَن لصألا  یف  ربخلل  لاقی  و ال  ّنظ ، هَبَلَغ  وأ  ملع  هب  لصحی  همیظع  هدـئاف  وذ  ربخ  ُأَبَّنلا : : » ص 788 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
« . هثالّثلا ءایشألا  هذه  نّمضتی  یتح 

هیآ 2. أبن ، هروس  - 2
.فیرش هیآ  لیذ  ص684 ، ج 4 ، لیزنتلا ،  ضماوغ  قئاقح  نع  فاشکلا  كر : - 3

ص 565. ج 5 ، نآرقلا ،  ریسفت  یف  ناهربلا  - 4
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تفالخ تماما و  هعیـش ، هدـش  ببـس  هک  یلیالد  زا  یکی  .دـشاب  هدرک  یفرعم  دوخ  نیـشناج  نانمؤم و  ِریما  ناونع  هب  شتاـیح  ناـمز 
( َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  ٍِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   ) .تسا بلطم  نیمه  دریذپب ، مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.دراد یلجت  زین  ناشیا  نیـشناج  یـصو و  رد  دوب ، یگدـنب  تیدوبع و  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زراـب  یگژیو  . 2
( كِْدبَع...ٍِّیلَع یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  )

دوخ و نیب  (1) و  درک داجیا  يردارب  دوخ ، باحصا  زا  رفن  ود  ره  نیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تایاور ، ساسا  رب  . 3
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  باحـصا ، نایم  رد  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .دومن  يراج  يردارب  هغیـص  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

.تسا هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  درف  نیرت  هیبش 

مّودو تسیب  زارف 

َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ِهَدِّیَس  َهَمِطاَف  ِهَرِهاَّطلا  ِهَقیِّدِّصلا  یَلَع  ِّلَصو 

.راد ینازرا  یتسه  نانز  رورس  همطاف ، ترضح  كاپ ، نیتسار ، يوناب  رب  ار  تدورد  ایادخ !

اه هتکن 

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  اب  ینیـشن  مه  یهلا و  شزرمآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  رب  تاولـص  شاداـپ   
: دومرف ناشیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  ترـضح  هکارچ  تسا ؛ تشهب 

َُهل َو ُهَّللا  َرَفَغ  ْکیَلَع  یَّلَص  ْنَم  ُهَمِطاَف  اَی  »

ص:95

نب نمحرلا  دـبع  اـعد  مث  ...رکب  یبأ  نیب  و  رمع ) ) هنیب یخآ  : »... جـح هروس  هیآ 75  لیذ  ص 371 ، ج 4 ، روثنملا ،  ردـلا  كر : - 1
«. ...امهنیب یخآ  مث  ...ریبزلا  هحلط و  لخد  ...نامثع  نیب  هنیب و  یخآ  ...فوع و 
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ار وا  دشاب ، هک  تشهب  زا  اجره  رد  دزرمآ و  یمار  وا  ادخ  دتسرف ، دورد  وت  رب  هکره  همطاف ! يا  ؛(1)  هَّنَْجلا َنِم  ُْتنک  ُْثیَح  ِیب  ُهَقَْحلَأ 
«. دنک یم  قحلم  نم  هب 

(2) .دـشاب هدرک  تباث  شتـسرد  ِرادرک  اب  ار  نآ  وا  هدـناود و  هشیر  شراتفگ  رواب و  رد  یتسار  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  هقیدـص »  »
یم هقیدص  دوب ، دنبیاپ  نآ  هب  زین  لمع  رد  درک و  قیدصت  ار  مالـسا  دوجو ، مامت  اب  هک  تهج  نآ  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

(3) .دنیوگ

یتیاور رد  .دش  هداد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوس  زا  ادـتبا  هقیدـص »  » بقل  
، نم یّتح  سک ، چیه  هب  هک  هدش  هداد  زیچ  هس  وت  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هک نیا  موس  يراد و  نم  رتخد  لثم  يا  هقیدص  ِرسمه  هک  نیا  مود  هدش ، هداد  نم  لثم  ینز  ردپ  وت  هب  هک  نیا  لوا  .تسا  هدشن  هداد 

(4) «. دنتسه وت  نادنزرف  نیسح  نسح و  لثم  رسپ  ود 

ص:96

اهبقانم باب  ج 43 ، راونـألا ،  راـحب  ص 472 و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  اـهتلزنم  ج 1 ، همئـألا ،  هفرعم  یف  هـمغلا  فـشک  - 1
ص 55. ح 48 ، ...اهلیاضفو ،

هلوقب و قدـص  نمل  لب  لـیق : اـعم ... ، هنع  ربخملا  ریمّـضلا و  لوقلا  هقباـطم  ُقْدِّصلا : : » ص 478 نآرقلا ،  بــیرغ  یف  تادرفملا  - 2
هجلاختی مالـسلا ال  هلآو ) ) هیلع یبنلاو  هللارمأ  لکب  ُقِّدَصی  نم  ُقیِّدِّصلا   : » ص 56 ج5 ، نیعلا ، باتک  هلعفب ؛» هقدـص  قّقح  هداقتعا و 

«. لمعلاب َهلوق  ُقِّدَصی  يذلا  نوکی  و  ِقیِدْصَّتلا ، ُمئادلا...ُقیِّدِّصلا   : » ص506 ج4 ، حاحصلا ، و  یش ء »  یف  کش 
يأ قیدصتلا ، قدصلا و  یف  هغلابملل  هیلعف  هقیدصلا  و   :» ح 2 ص 315 ،  ج 5 ، لوسرلا ،  لآ  رابخأ  حرـش  یف  لوقعلا  هآرم  كر : - 3

ینعم یه  و  اهلاعفأب ، اهلاوقأ  هقدصم  اهلاوقأ  عیمج  یف  هقداص  تناک  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  اهوبأ  هب  ءاج  امل  قیدصتلا  هریثک  تناک 
ص 345. ج 5 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  حرش  یف  نیقتملا  هضور  و  ...همصعلا »

هب هّللا ، هریخ  یه  هقیدص و  مالسلا  اهیلع  همطاف  نإ  باب  ص 148 ، و ج 3 ، ص 343   ج 1 ، هتسلا ،  حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  - 4
یلعل لاق  ملس  و  هلآ ) و   ) هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نإ  هوبنلا  فرـش  یف  دیعـس  وبأ  يور  : » ص 202 ج 2 ، هرضنلا ،  ضایرلا  زا :  لقن 

مل یتنبا و  لثم  هقیدص  هجوز  تیتوأ  و  یلثم ، انأ  توأ  مل  یلثم و  ارهـص  تیتوأ  انأ ، دـحأ و ال  نهتؤی  مل  اثالث  تیتوأ  مالـسلا :  هیلع 
« .مکنم انأ  ینم و  مکنکل  و  امهلثم ، یبلص  نم  توأ  مل  کبلص و  نم  نیسحلا  نسحلا و  تیتوأ  و  هجوز ، اهلثم  توأ 
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هدناوخ بقل  نیا  هب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ   
ترضح ؛(1)  يَْربْکلا ُهَقیِّدِّصلا  َیِه  َو  : »... دـیامرف یم  ترـضح  نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یثیدـح ، رد  لاـثم ، يارب  .دـنا 

، همطاف ترضح  هک  یتسرد  هب  ؛(2)  ٌهَدیِهَش ٌهَقیِّدِص  َهَمِطاَف  َّنِإ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زین  و  تسا » يربک  هقیدص  همطاف ،
«. دش دیهش  هک  تسا  يا  هقیدص 

مان تلع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد   (3) .یقالخا ینطاب و  یکاپ  مه  دراد و  يرهاظ  یکاـپ  مه  هک  ییوناـب  ینعی  « هرهاـط  »
ِّلک ْنِم  اَِهتَراَهَِطل  َهَرِهاَّطلا  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  ْتَیِّمُـس  اَمَّنِإ  : » تسا هدـش  نایب  نینچ  هرهاط  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  يراذـگ 
یلص دمحم  ترضح  رتخد  همطاف ، ترـضح  هک  قیقحت  هب  ؛(4)  اساَِفن َال  ًهَرْمُح َو  ًامْوَی  ُّطَق  ْتَأَر  اَم  ٍثَفَر َو  ِّلـک  ْنِم  اَِـهتَراَهَط  ٍسَنَد َو 

يرهاظ ِیگدولآ  هنوگره  زا  و  رود ، هب  يداقتعا  يراتفر و  ِیکاپان  ره  زا  هک  نیا  يارب  دش ، هدیمان  هرهاط  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ص:97

ص 106. ج 43 ، راونالاراحب ،  ص 668 و  ، 36 سلجم یسوط ،)  ) یلامألا - 1
ص458. ح 2 ، مالسلااهیلع ،  َهَمِطاَف  ِءاَرْهَّزلا  ِِدلْوَم  ُبَاب  ج 1 ، یفاکلا ،  - 2

ُرُّهَطَّتلا و   : » ص19 ج4 ، نیعلا ، باتکو  قالخَألا » یف  یتح  هوحن  خسولا و  ُخَْطل  بایثلا : یف  ُسَنَّدلا  ص88 « :  ج6 ، برعلا ، ناسل  - 3
« . قالخألا یف  سند  بحاصب  سیل  يأ : بایثلا ، ُرِهاَط  نالف  .مثإلا و  نع  فکلا  هزنتلا و  اضیأ :

ص 109. ح 20 ، مالسلا ،  هیلع  اهلئاضف  ضعب  اهئامسأ و  باب  ج 43 ، راونألا ،  راحب  - 4
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«. دشن سافن  ضیح و  هب  هدولآ  زگره  ترضح  نآ  .دوب  كاپ 

هدارا ینارون ، هیآ  نیا  ساسا  رب  هکارچ  دـنک ؛ یم  دـییأت  دـش _  لزان  اـبع  لآ  نت  جـنپ  نأـش  رد  هک   _ (1) ریهطت هیآ  ار  بلطم  نـیا 
.تسا هتفرگ  قلعت  ینطاب  يرهاظ و  یگدولآ  هنوگره  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يرود  تراهط و  رب  ادخ  ینیوکت 

اه نآ  زا  یکی  هک  هدش ، دراو  يددعتم  تایاور  همطاف »  » هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  ِيراذگ  مان  تلع  نایب  رد   
َّنَِأل َهَمِطاَف  ْتَیِّمُس  ُلوُقَی :  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َلاَق  مالـسلا  مهیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  : » تسا رارق  نیا  زا 

شراوگرزب ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ؛(2)  ِهب ُْتئِج  اَِمب  ِناَـمیِْإلا  ِدـیِحْوَّتلِاب َو  ْمُْهنِم  َهَّللا  َیَِقل  ْنَم  ِراَّنلا  َنِم  اَـهَتَّیِّرُذ  اَـهَمَطَف َو  َهَّللا 
ماـن تهج  نیا  زا  دوـمرف : یم  هک  دینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن 

، ما هدروآ  نم  هچ  نآ  هب  نامیا  دـیحوت و  اـب  ار  ادـخ  هک  ار  شناـمدود  زا  کـیره  وا و  دـنوادخ ، هک  دـش  هداـهن  مرتخد  رب  همطاـف » »
«. تسا هدرک  رود  ادج و  خزود  شتآ  زا  دنک ، تاقالم 

قداص ماما  زا   (3) .تسا اه  نآ  دمآرس  یبوخ ، ریخ و  رد  هتشاد و  تلیضف  ناوناب  رگید  هب  تبـسن  هک  تسا  ییوناب  ینعم  هب  هدیـس »  »
ایآ هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع 

ص:98

يدیلپ و دهاوخ  یم  دنوادخ  ًاعطق  ًاریِهْطَت ؛ ْمکَرِّهَطی  ِتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدیِری  اَمَّنِإ  هیآ 33 « : بازحأ ، هروس  - 1
 « . دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ 

ص 19. ح 18 ، مالسلااهیلع ،  اهلئاضف  ضعب  اهئامسأ و  باب  ج 43 ، راونألا ،  راحب  - 2
نأ هعامجلل  ّیلوتملا  طرـش  نم  ناک  اّـمل  و...ّیلوتملا  ُدـیَّسلا :  : » دوس هژاو  لـیذ  ص 432 ، نآرقلا ، بــیرغ  یف  تادرفملا  كر : - 3
یف قوفی  يذلا  دیسلا :  : » دیس هژاو  لیذ  ص 71 ، ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  و  هسفن » یف  الضاف  ناک  نم  ّلکل  لیق  سفّنلا  بّذهم  نوکی 

«. ریخلا
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ناشیا هک  تسا  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ندوب  ِهَّنَْجلا » ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُهَدِّیَس   » هرابرد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روظنم 
َنِیلَّوَْألا َو َنِم  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُهَدِّیَـس  ُهَمِطاَف  ُمَیْرَم َو  كاَذ  : » دـندومرف خـساپ  رد  ترـضح  تسا ؟ رترب  شدوخ  نامز  ِناوناب  هب  تبـسن 
زا یتشهب  ناوناب  ِنیرترب  همطاف  ترـضح  یلو  تسا ؛ میرم  ترـضح  دوب ، شدوخ  رـصع  ِناوناب  ِنیرترب  هک  ییوناـب  نآ  ؛(1)  َنیِرِخْآلا

«. تسا اهتنا  ات  ادتبا 

اه مایپ 

مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ثیدـح  ساـسا  رب  . 1
نآ دیآ ، دیدپ  یفالتخا  يرگید  صخش  وا و  نایم  هک  یتروص  رد  سپ  دوش ؛ یمن  رداص  وا  زا  ییاوران  هنوگ  چیه  تسا و  هقیدص » »

( ِهَقیِّدِّصلا یَلَع  ِّلَصو   ) .تسا غورد  دیوگ ، یم  ناشیا  فلاخم  هچ  نآ  و  تسار ، دیوگ ، یم  ناشیا  هچ 

يدـیلپ زا  یکاپ  تمـصع ، ینعم  هکارچ  دوش ؛ یم  بوسحم  موصعم  تسا ، رود  ینطاب  يرهاظ و  یگدولآ  هنوگره  زا  هک  یـسک  . 2
یگدولآ ببـس  هک  یهانگ  هابتـشا و  اطخ ، هنوگره  زا  ریهطت ، هیآ  ساسا  رب  هک  مالـسلا _  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  سپ  .تسا  اه 

( ِهَرِهاَّطلا ...یَلَع  ِّلَصو   ) .دیآ یم  باسح  هب  نیموصعم  وزج  تسا _  رود  دوش 

ِهَدِّیَـس َهَمِطاَف  ِهَرِهاَّطلا ، ِهَقیِّدِّصلا   ) .دوب دـهاوخ  ءاسنلا ) هدیـس   ) ناوناب ِنیرترب  دـشاب ، هرهاط  هقیدـص و  رما ، تقیقح  رد  هک  یـسک  . 3
( َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن 

ص:99

ص 125. ح 7 ، سلجم 26 ، قودص ،)  ) یلامالا - 1
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موس تسیب و  زارف 

ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  َنیِِملْسُْملا  ِهَِّمئَأ  یَلَع  ِّلَص  ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  ِْنیَسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  يَدُْهلا  ِیَماَمِإ  ِهَمْحَّرلا َو  ِیَْطبِـس  یَلَع  ِّلَص  َو 
ٍِّیلَع َو ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم َو  ِْنب  ِِّیلَع  ٍِّیلَع َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَـسُوم َو  ِْنب  ِِّیلَع  ٍرَفْعَج َو  ِْنب  یَـسُوم  ٍدَّمَُحم َو  ِنـْب  ِرَفْعَج  ٍِّیلَع َو  ِنـْب  ِدَّمَُحم  َو 

ًهَِمئاَد ًهَرِیثک  ًهاَلَص  كِداَِلب  ِیف    (2) ِکئاَنَمُأ كِداَبِع َو  یَلَع   (1) کِجَجُح ِّيِدْهَْملا  يداهلا  ِفَلَْخلا 

دورد .تشهب و  ناناوج  ياـقآ  ود  نیـسح ، ماـما ]  ] نسح و [ ماـما ، ] تیادـه ِماـما  ود  تمحر ، ربماـیپ  هون  ود  رب  تسرفب  دورد  ایادـخ 
یسوم قداص ،) ماما   ) دمحم نب  رفعج  رقاب ،) ماما   ) یلع نب  دمحم  نیدباعلا ،) نیز  ماما   ) نیسحلا نب  یلع  ناناملـسم ، همئا  رب  تسرف 

ماما  ) یلع نب  نسح  يداه ،) ماما   ) دمحم نب  یلع  داوج ،) ماما   ) یلع نب  دمحم  اضر ،) ماما   ) یسوم نب  یلع  مظاک ،) ماما   ) رفعج نب 
وت راد  تناما  و  تناگدنب ، رب  وت  تجح  هک  یناماما  يدهم ؛) ماما  ترضح   ) هدش تیاده  هدننک  تیاده  ناشیا ، نیشناج  و  يرکسع )

.تسرف یگشیمه  رایسب و  يدورد  ناشیا ، رب  .دنتسه  نیمز  يور  رب 

اه هتکن 

طبس ببس ، نیا  هب  ار  هون   (3) .تسا يزیچ  همادا  دادتما و  ینعم  هب  طبس »  »

ص:100

.تشذگ زارف 21  لیذ  تجح »  » هژاو حرش  - 1
.تشذگ زارف 20  لیذ  نیما »  » هژاو حرش  - 2

: » ص 128 ج 3 ، هغللا ،  سیئاقم  مجعم  و  عورفلا » دادتما  هنأک  دـلولا ، دـلو  ُْطبِّسلا : و   : » ص 394 نآرقلا ، بـیرغ  یف  تادرفملا  - 3
 « . یش ء ِدادتما  یلع  ُّلدی  ٌلصأ 
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نامدود هک  تهج  نآ  زا  زین  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  .دـنک  یم  ادـیپ  همادا  هون  قیرط  زا  ناسنا  لسن  هک  دـنیوگ  یم 
هدش یفرعم  ناطبس »  » ناونع هب  يددعتم  تایاور  رد  تسا ، هدرک  ادیپ  همادا  ناشیا  قیرط  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

.دنا

رد : » تسا هتشون  نینچ  دوخ  ریسفت  رد  هتسیز _  یم  يرجه  هدزاود  نرق  رد  هک  تنس _  لها  نارسفم  زا  يوسورب » یقح  لیعامـسا  »
ماما هک  تسانعم  نیا  هب  هدمآ و  حیباصم  باتک  رد  ثیدح  نیا  .تسا  طابـسا  زا  یطبـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  هدش  دراو  ثیدـح 

ارچ دوش ؛ یم  بعشنم  يددعتم  ياه  هخاش  ترـضح ، نآ  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ای   (1) تسا تما  کی  دوخ ، مالسلا  هیلع  نیسح 
َو  ) (2) «. دنا هدرک  ادیپ  شرتسگ  تسا _  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنزرف  هک  مالـسلا _  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  زا  تاداس  هک 

( ِهَمْحَّرلا ِیَْطبِس  یَلَع  ِّلَص 

هون ود  « ) همحرلا یبن  یطبـس  ، » نآ زا  دارم  هک  نیا  لوا  لامتحا  دراد : دوجو  لامتحا  ود  تسیچ ، همحرلا » یطبـس   » ینعم هک  نیا  رد   
.دیامرف یم  یفرعم   (3)« نیملاعلل ًهمحر   » ار مرکا  ربمغیپ  میرک ، نآرق  هکارچ  تسا ؛ تمحر ) ربمایپ 

ص:101

طابسأ نم  طبـسلا  و   : » ص218 ج7 ، نیعلا ، باتک  : كر لاثم ، يارب  .دـنا  هتـشون  تما »  » ار طبـس » » ینعم ناسانـش  تغل  زا  یخرب  - 1
ص251. ج4 ، نیرحبلا ،  عمجم  و  برعلا » لئابق  نم  هلیبقلا  هلزنمب  دوهیلا 

یف امک  طابـسألا ) نم  طبـس  نیـسح   ) ثیدحلا یف  و  : » لحن هروس  ات 128  تایآ 121  لیذ  ص 94 ، ج 5 ، ناـیبلا ،  حور  ریـسفت  - 2
نب نیدباعلا  نیز  لسن  نم  تاداسلا  اذإ  هریثکلا  عورفلا  هنم  بعـشتی  هنا  ینعمب  وا  اهماقم  هدـحو  موقی  ممألا  نم  هنا  ینعمب  حـیباصملا 

«. امهنع هّللا  یضر  نیسحلا 
 « . میداتسرفن نایناهج  تمحر  يارب  زج  ار  وت  ام  َنیَِملاَْعلِّل ؛ ًهَمْحَر  اَّلِإ  کَْنلَسْرَأ  اَم  َو  هیآ 107 « : ءایبنا ، هروس  - 3
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نیـسح ماما  نسح و  ماما  هک  ارچ  تسا ؛ تمحر  هب  بوسنم  ناـشدوخ  دوجو  هک  تسا  يا  هون  طبـس و  ود  روظنم ، مود ، لاـمتحا  رد 
.دنتسه مالسا  تما  رب  تمحر  لوزن  أشنم  مالسلا  امهیلع 

ندروآ تسد  هب  یهلا و  تموکح  کی  لیکـشت  اب  دنک  یم  یعـس  هک  تسا  یـسک  ماما  عقاو ، رد  .قلخ  ياوشیپ  ربهر و  ینعی  ماما »  »
ماکحا يارجا  رد  دراد ، ناوت  هک  ییاج  ات  دهد ، تموکح  لیکـشت  دناوتن  مه  رگا  دیامن و  هدایپ  ارجا و  ار  ادخ  ماکحا  مزال ، تردـق 

( ناشتقلخ فده  هب  هعماج  دارفا و  ندناسر  « ) بولطم هب  لاصیا   » یهلا و تاروتسد  يارجا  ماما ، هفیظو  رگید ، ترابع  هب  .دشوک  یم 
.تسا

تاروتـسد غالبا  « ) تلاسر  » و یحو ) تفایرد  « ) توبن  » ماقم رانک  رد  ناربمایپ ، زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  نشور  میرک  نآرق  تایآ  زا 
هدهع هب  ار  یهلا  ياه  نامرف  غیلبت  مه  دندرک ، یم  تفایرد  ار  یحو  مه  ینعی   (1) .دندوب هدیسر  زین  تماما »  » ماقم هب  مدرم ،) هب  یهلا 

.دنتخادرپ یم  سوفن  تیبرت  هب  ینطاب  قیرط  زا  مه  دندرک و  یم  شالت  ماکحا  يارجا  تموکح و  لیکشت  رد  مه  دنتشاد ،

سیئر ماـما ، .تسا  ینطاـب  يرهاـظ و  یناـحور و  یمـسج و  يوـنعم ، يداـم و  هبناـج  همه  ِيربـهر  ماـقم  ناـمه  تماـما  ور ، نـیا  زا 
رد ار  هتـسیاش  دارفا  دوخ ، يونعم  يورین  اب  وس  کـی  زا  ماـما  .تسا  ینورد  ینطاـب و  ربهر  قـالخا و  یبرم  تما ، ياوشیپ  تموکح ،

اب رگید ، يوس  زا  دنک ؛ یم  يربهر  ینطاب ، لماکت  ریسم 

ص:102

ُلانی َلاق ال  یتیِّرُذ  ْنِم  َلاـق َو  ًاـمامِإ  ِساَّنِلل  کـُلِعاج  یِّنِإ  َلاـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  هیآ 124 « : هرقب ، هروـس  - 1
 « . نیِملاَّظلا يِدْهَع 
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لوصا ییارجا ، ياـه  تردـق  اـی  شیوخ  تموـکح  يورین  اـب  رگید  يوـس  زا  دـهد و  یم  میلعت  ار  ناداـن  دارفا  دوـخ ، یملع  تردـق 
.دیامن یم  ارجا  ار  تلادع 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوس  زا  ماما »  » بقل هک  تسا  هتـسیاب  زین  هتکن  نیا  يروآدای   
( ِْنیَسُْحلا ِنَسَْحلا َو  يَدُْهلا  ِیَماَمِإ  ...یَلَع  ِّلَص  َو   ) (1) .دش هداد  مالسلا  امهیلع 

ماما نسح و  ماما  يارب  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  تشهب ) لها  ناناوج  ياـقآ  ود  « ) هّنَجلا لـها  بابـش  ادیـس   » بقل تاـیاور ، ساـسارب   
(2) .تسا هدش  باختنا  مالسلا  امهیلع  نیسح 

: تسا هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  .دهد  تاجن  یهارمگ  زا  ار  نارگید  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  يداه »  »
و دیامن ، یم  توعد  ون _  يرکیپ  رد  مالـسا _  هب  ار  مدرم  دـنک ، روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  هک  یماگنه  »

(3) «. دنک یم  تیاده  دنا _  هداتفا  رود  نآ  زا  مدرم  هک  هتفر _  تسد  زا  یتقیقح  هب  ار  نانآ 

ص:103

هینغ و  اَدَعَق » ْوَأ  اَماَق  ٍّقَح  اَماَمِإ  ُنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  : » ص 37 دمحم ، لآودمحم  یلع  هالـصلا  باجیا  رکذ  ج 1 ، مالسإلا ،  مئاعد  - 1
يانبا مالسلا :  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  : » ص 299 عورفلا ،  لوصألا و  یملع  یلإ  عوزنلا 

«. ادعق وأ  اماق  نامامإ  ناذه 
کیَلَع ُأَْرقی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم - ای  َلاَقَف  کَلَم  ِیناـَتَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  ص 64 « :  ح 108 ، مالسلا ،  هیلعاضرلا  هفیحص  - 2

َّنِإ َو  َتُوقاْیلا  - َناَجْرَْملا َو  َّرُّدـلا َو  َلِمَْحت  ْنَأ  َیبوُط - َهَرَجَـش  ُتْرَمَأ  ْدَـق  َو  ُْهنِم - اَهْجِّوَزَف  ِیلَع  ْنِم  َهَمِطاَف  ُتْجَّوَز  ْدَـق  ُلوُقی  َو  َماَلَّسلا -
ُریَخ کَّنِإَف  ُدَّمَُحم  ای  ْرِْشبَأَف  ِهَّنَْجلا - ُلْهَأ  ُنیَزَتی  ْمِِهب  َو  ِهَّنَْجلا - ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدیَـس  ِناََدلَو  اَمَُهل  َُدلویَـس  َو  ِکلَِذب - اوُحِرَف  ْدَق  ِءاَمَّسلا  َلْهَأ 

 «. َنیِرِخْآلا َنِیلَّوَْألا َو 
رثد دـق  رمأ  یلإ  مهادـه  و  ًادـیدج ، مالـسإلا  یلإ  سانلا  اعد  ع )  ) مئاقلا ماق  اذإ  ص 469 « : لیذ ح 11 ، ب 52 ، ج 2 ، یفاوـلا ،  - 3

«. روهمجلا هنع  ّلضف 
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.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ياه  بقل  نیرتزراب  زا  یکی  يداه »  » بقل ساسا ، نیارب 

باختنا مهدزاود  ماما  يارب  لیلد  ود  هب  بقل ، نیا  هک  دنک  یم  نشور  تایاور ، رورم  .تسا  هدش  تیاده  هک  یـسک  ینعی  يدـهم »  »
.تسا هدش 

قداص ماما  زا  یثیدح  رد  .دنتـسه  هارمگ  نآ  هب  تبـسن  نارگید  هک  دوش  یم  تیاده  يرما  يوس  هب  ترـضح  نآ  هک  نیا  لوا  لیلد 
هللا لجع  مئاق  ترـضح  تهج  نیدب  ؛(1)  ُهنَع ٍلُولـضَم  ٍرمأ  َیلإ  َيدُهی  ّهنأل  ًاّیدهَم  ُمئاقلا  َیِّمُـس  اّمنإ  : » تسا هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع 

«. دنا هدش  هارمگ  نآ  زا  مدرم  هک  دیامن  یم  یتقیقح  هب  تیاده  هک  تسا  هتفرگ  مان  يدهم  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

، یناهنپ رما  ره  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  يدـهم ، هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترـضح  ِنتفرگ  ماـن  رد  مود  لـیلد 
یلاعت هللا  لجع  رصع  ماما  يراذگ  مان  تلع  هرابرد  یناسارخ  دیعس  یبا  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دوش  یم  تیاده 

«. دوش یم  تیاده  یناهنپ ، رما  ره  هب  وا  نوچ  ؛(2)  ٍّیِفَخ ٍْرمَأ  ِّلک  َیلِإ  يَدُْهی  ُهَّنَِأل  : » تسا هدومرف  يدهم  هب  فیرشلا  هجرف 

اه مایپ 

رواب نیا  اب  مالسا  اما  دنک ؛ یم  ادیپ  همادا  يرسپ  نادنزرف  رـسپ و  زا  طقف  ناشلـسن  هک  دوب  نیا  رب  تیلهاج  رـصع  ياه  ناسنا  رواب  . 1
نآ ِرتخد  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نامدود  هک  درک  حیرصت  اهراب  هک  ییاج  ات  درک ، هبناج  همه  يا  هزرابم  طلغ ،

ص:104

ص 30. ح 7 ، هباقلاو ، هئامسا  باب  ج51 ، راونالاراحب ،  - 1

ص 30. ح 7 ، هباقلاو ، هئامسا  باب  ج51 ، راونالاراحب ،  - 2

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_104_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  ادیپ  همادا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نادنزرف  ینعی  شا ، يرتخد  ياه  هون  ترضح و 

زین میرک  نآرق  زا  یتایآ  دننک ، یم  یفرعم  لوسرلا » طبـس   » ناونع هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نادنزرف  هک  یتایاور  ِرانک  رد 
قادصم مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هیآ ، نیا  رد  .تسا   (1) هلهابم هیآ  اه  نآ  زا  یکی  هک  دنتـسه ، بلطم  نیا  ِراد  هدهع 

( ِهَمْحَّرلا ِیَْطبِس  یَلَع  ِّلَص  َو   ) .دنا هدش  یفرعم  ادخ ) لوسر  نادنزرف  « ) انئانبأ »

( ِْنیَسُْحلا ِنَسَْحلا َو  يَدُْهلا  ِیَماَمِإ   ) .درک يوریپ  رگ  تیاده  ِناماما  زا  دیاب  تیاده ، هب  ندیسر  يارب  . 2

ناملسم  (2) .تسا میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  روتسد  زا  يوریپ  ببس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  تاولص  راثن  . 3
زا ار  دوخ  فیلاکت  ِیگنوگچ  هک  تسا  یسک  یعقاو 

ص:105

ْمکَءاِسن انَءاِسن َو  ْمکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  كَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  کَّجاَح  ْنَمَف  هیآ 61 « : نارمع ، لآ  هروس  - 1
[ زاب ، ] هدیسر وت  هب  حیسم ] هراب  رد   ] هک یشناد  ملع و  زا  دعب  هاگ  ره  َنیبِذاْکلا ؛ یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمکَسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  َو 

نانز ام  ار ، دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دـییایب  : » وگب اهنآ  هب  دـنزیخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک 
مینک و هلهابم  هاگ  نآ  ار ؛ دوخ  سوفن  مه  امـش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  ام  ار ، دوخ  ناـنز  مه  امـش  مییاـمن ، توعد  ار  شیوخ 

 « . میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل 
ادـخ و ًامیلْـسَت ؛ اوُمِّلَـس  ِهـیَلَع َو  اوُّلـَـص  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  اَـهیَأ  اـی  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلـَـصی  ُهَتِکئـالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  هـیآ 56 « : بازحأ ، هروـس  - 2

نامرف  ) میلست اًلماک  دییوگ و  مالـس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  .دتـسرف  یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف 
 « . دیشاب وا )
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ترضح نآ  زا  ینـس  هعیـش و  هک  یتایاور  ساسا  رب  ؛(1) و  دریگب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینعی  نآرق ، هدننک  نییبت 
َّمُهَّللا...كِْدبَع ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   ) (2) .داتسرف دورد  زین  ترضح  نآ  نادناخ  رب  ناشیا ، رب  تاولص  زا  سپ  دیاب  دنا ، هدرک  تبث 

( ...َنیِِملْسُْملا ِهَِّمئَأ  یَلَع  ِّلَص  ...ِهَمْحَّرلا َو  ِیَْطبِس  یَلَع  ِّلَص  َو...ِهَرِهاَّطلا  ِهَقیِّدِّصلا  یَلَع  ِّلَص  َو...َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  یَلَع  ِّلَص 

( ِّيِدْهَْملا يداهلا   ) .دنک تیاده  ار  نارگید  دناوتب  ات  دشاب  هتفای  تیاده  یصخش  دیاب  ماما  . 4

ًهاَلَص  ) .یگشیمه هتسویپ و  مه  تسا ، ناوارف  مه  هدیدنسپ ، تاولص  . 5

ص:106

ات میدرک ، لزان  وت  رب  ار  رکذ  اـم  و  َنوُرکَفَتی ؛ ْمُهَّلََعل  ْمِهَیلِإ َو  َلُِّزن  اـم  ِساَّنِلل  َنیَُبِتل  َرکِّذـلا  کـَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َو  هیآ 44 « : لـحن ، هروس  - 1
 « . دننک هشیدنا  دیاش  .يزاس  نشور  اهنآ  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  يوس  هب  هچنآ 

یبأ نبا  دیمح و  نب  دبع  روصنم و  نب  دیعس  جرخأ  : » بازحا هروس  هیآ 56  لیذ  ص216 ، ج 5 ، روثأملا ،  ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  - 2
اوُّلَص اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَصی  ُهَتِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  تلزن  امل  لاق  هنع  هللا  یـضر  هرجع  نب  بعک  نع  هیودرم  نبا  متاح و 

لآ یلع  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  اولاق  لاق  کیلع  هالـصلا  فیکف  کیلع  مالـسلا  انملع  دـق  هللا  لوسر  ای  انلق  ًامِیلْـسَت  اوُمِّلَـس  ِهیَلَع َو 
یلع تکراب  امک  دـمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  كراب  دـیجم و  دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تیلـص  اـمک  دـمحم 

تیاور هزجع  نب  بعک  زا  هیودرم  نبا  متاح و  یبا  نبا  دیمح و  نب  دبع  روصنم و  نب  دیعس  دیجم ؛ دیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و 
، میهدب مالـس  امـش  رب  هنوگچ  میناد  یم  ام  هللا ! لوسرای  میدرک : ضرع  ادخ  لوسر  هب  ام  دش ، لزان  تاولـص  هیآ  یتقو  هک  دنا  هدرک 

امک دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیتسرفب :  تاولـص  هنوگ  نیا  دومرف :  ترـضح  تسا  ؟ هنوگچ  امـش  رب  تاولـص  یلو 
لآ میهاربا و  یلع  تکراب  امک  دـمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  كراب  دـیجم و  دـیمح  کـنا  میهاربا  لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تیلص 

«. دیجم دیمح  کنا  میهاربا 
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( ًهَِمئاَد ًهَرِیثک 

مراهچ تسیب و  زارف 

َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَی  ِسُدُْقلا  حور  هب  ُهْدِّیَأ  َنِیبَّرَقُْملا َو  ِکتِکئاَلَِمب  ُهَّفُح  ِرَظَْتنُْملا َو  ِلْدَْعلا  ِلَّمَؤُْملا َو  ِِمئاَْقلا  كِْرمَأ  ِِّیلَو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 

دورد دنـشک ، یم  ار  شراظتنا  همه  هک  یـضحم  تلادـع  دـنراد و  ار  شیوزرآ  همه  هک  يا  هدـننک  مایق  ترما ، تسرپرـس  رب  ایادـخ 
! یتسه راگدرورپ  يا  نک ! يریگتسد  وا  زا  سدقلا ، حور  هلیسو  هب  و  هد ، رارق  وا  ِرود  ات  رود  ار  شیوخ  ِکیدزن  ناگتشرف  .تسرف 

اه هتکن 

يددـعتم تایاور  بقل ، نیا  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ِيراذـگ  مان  تلع  رد  .تسا  هدـننک » مایق   » ینعم هب  مئاق »  »
هدیمان مئاق  ببـس  نیا  هب  مهدزاود  ماما  ؛(1)  قحلاب همایقل  مئاقلاب  یمـس  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  هدش ؛ دراو 

«. دنک یم  مایق  قح  هب  هک  دش 

اب ناگتشرف  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدج  هک  یماگنه  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید ، ثیدح  رد 
لاح هب  ار  تناگدنب  نیرتهب  نیرت و  هدیزگرب  دنزرف  نیرت و  هدیزگرب  ِنالتاق  ایآ  ایادـخ ! دـندرک : ضرع  یهلا  هاگرد  هب  هلان  هیرگ و 

زا سپ  دـنگوس ، ملـالج  تزع و  هب  .دـیریگب  مارآ  ناگـشرف ! يا  درک : یحو  نینچ  اـه  نآ  خـساپ  رد  دـنوادخ  ینک ؟ یم  اـهر  دوخ 
زا یتدم ، تشذگ 

ص:107

ص 469. لیذ ح 11 ، ب 52 ، ج 2 ، یفاولا ،  - 1
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.مریگ یم  ماقتنا  اه  نآ 

هدهاشم ار  اه  نآ  زا  یکی  دندش و  لاحشوخ  اه  نآ  ندید  زا  هکئالم  .داد  ناشن  اه  نآ  هب  ار  ادهشلا  دیـس  ِنادنزرف  زا  ناماما  سپـس   
یم ماقتنا  اه  نآ  زا  هداتـسیا ، هک  وا  هلیـسو  هب  ْمُْهنِم ؛ ُمِقَْتنَأ  ُِمئاَْـقلا  ِکلَذـِب  دومرف : دـنوادخ  .دـناوخ  یم  زاـمن  هداتـسیا و  هک  دـندرک 

.تسا  هتفای  ترهش  مهدزاود  ماما  يارب  مئاق »  » بقل ثیداحا ، نیا  هیاپ  رب   (1) «. مریگ

زا .دـنراد  لد  هب  ار  شیوزرآ  نارگید  هک  دور  یم  راک  هب  يزیچ  ای  صخـش  دروم  رد  لَّمؤم »  » تسا و دـیما  وزرآ و  ینعم  هب  لَمَا »  »
يارب .تسا  هداهن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رب  ار  لَّمؤم »  » بقل لاـعتم ، يادـخ  هک  دوش  یم  ناـیامن  تاـیاور  یخرب 
مُهَّنَأ ُهَمَلَّظلا  تَمَعَز  : » دومرف نینچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  ماگنه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  لاثم ،
لـسن ات  دنـشک  یم  ارم  هک  دـننک  یم  نامگ  نارگمتـس  ؛(2)   لَّمَؤُملا ُهاّمَـس  ِرِداقلا َو  َهَردـُق  اوأَر  َفیک  َلـسَّنلا  اَذـه  اُوعَطقَِیل  ینَنُوُلتقَی 

ار مدنزرف  رداق ، يادخ  هک  نآ  لاح  دنا و  هدید  هنوگچ  ار  ادخ  تردق  اه  نآ  .دنربب  نیب  زا  ار  ناماما 

ص:108

ِِرقاَْبلا ِیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ِیلاَمُّثلا  ٍراَنیِد  ِْنب  ِِتباَث  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  ص 160 « : ح 1 ، ب 129 ، ج 1 ، عئارشلا ،  للع  - 1
ُنیَسُْحلا ع يِّدَج  َِلُتق  اََّمل  َلاَق  ًاِمئاَق  ُِمئاَْقلا  یِّمُس  َِملَف  ُْتُلق  یََلب  َلاَق  ِّقَْحلِاب  َنیِِمئاَق  ْمکُّلک  ُْمتْـسَلَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  ای  ُْتلُقَف   ... مالـسلا هیع 

ِکتَریِخ ِکتَْوفَص َو  َْنبا  کَتَْوفَـص َو  َلَتَق  ْنَّمَع  ُلَفْغَت  اَنَدیَـس َأ  اَنََهلِإ َو  اُولاَق  ِبیِحَّنلا َو  ِءاُکْبلِاب َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُهِکئاَلَْملا  ِهیَلَع  ْتَّجَض 
ِنَع َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َفَشک  َُّمث  ٍنیِح  َدـَْعب  َْول  ْمُْهنِم َو  َّنَمِقَْتنََأل  ِیلاَلَج  ِیتَّزِع َو  َوَف  ِیتِکئاَلَم  اوُّرَق  ْمِهَیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأَف  کـِْقلَخ  ْنِم 
 «. ْمُْهنِم ُمِقَْتنَأ  ُِمئاَْقلا  ِکلَِذب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَقَف  یِّلَصی  ٌِمئاَق  ْمُهُدَحَأ  اَذِإَف  ِکلَِذب  ُهِکئاَلَْملا  ِتَّرُسَف  ِهِکئاَلَْمِلل  ِنیَسُْحلا ع  ِْدلُو  ْنِم  ِهَِّمئَْألا 

.276 ص 277 _ تادابعلا ،  جهنم  تاوعدلا و  جهنم  - 2
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«. تسا هدیمان  لَّمؤم 

لجع دوعوم  يدهم  ترـضح  ِتلادع  ِندوب  بان  تدش و  تّوق ، هناشن  ِرَظَْتنُْملا ) ِلْدَْـعلا  « ) لداع  » ياج هب  لدـع »  » هژاو ندرب  راک  هب   
هتکن نیا  هدـنهد  ناشن  زین  دنتـسه  روهظ  نامز  ِتلادـع  زا  يداعبا  هدـننک  میـسرت  هک  یتایاور  رورم  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

: دسر یم  رظن  هب  دیفم  اه  نآ  زا  یخرب  يروآدای  .تسا 

نارازگراک هب  تبسن  تلادع  يارجا  فلا )

ِرْوَْجلا َءاَرَمُأ  ْمْکنَع  ََّنلِْزعََیل  َنیِضاَرُْملا َو  ُمْکنَع  َّنَِضبْقََیل  ِءْوَّسلا َو  َهاَُضق  ْمْکنَع  َّنَعِْزنََیل  : »... دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما ،
لجع يدهم  ترـضح  هک  قیقحت  هب  ؛(1)  ...ِمیِقَتْـسُْملا ِساَطْـسِْقلِاب  ْمکِیف  َنَموُقََیل  ِلْدَْعلِاب َو  َّنَلَمْعََیل  ٍّشاَغ َو  ِّلک  ْنِم  َضْرَْألا  َّنَرِّهَُطَیل  َو 

، دریگ یم  سپ  امـش  زا  دیا  هدرک  فرـصت  قحان  هب  هک  ییاه  نیمز  دـنک ، یم  رانک  رب  ار  حـلاصان  نایـضاق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
نایم رد  دنک و  یم  راتفر  تلادع  هب  وا  هک  قیقحت  هب  .دیامرف  یم  كاپ  ناراکبیرف  زا  ار  نیمز  دـنز و  یم  رانک  ار  رئاج  نایاور  نامرف 

«. دنک یم  اپ  رب  ار  داد  لدع و  يوزارت  امش 

قوقح یناتسزاب  ب )

یَـضَق اَّلِإ  ًامِراَغ  َال  ُهَقَتْعَأ َو  ُهاَرَتْشا َو  اَّلِإ  ًاِملْـسُم  ًاْدبَع  كُْرتَی  اَلَف  َِهب  ُُهلِْزنَم  ُنوکَیَف  ِهَفوْکلا  َیلِإ  ُِلبُْقی  َُّمث  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
نکسم اج  نآ  رد  دوش و  یم  هفوک  دراو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ؛(2)  ...اَهَّدَر اَّلِإ  ِساَّنلا  َنِم  ٍدَحَِأل  ًهَِملْظَم  َال  ُهَْنیَد َو 

یم

ص:109

ص120. ح 23 ، هیلع ، هللا  تاولص  نینمؤملا  ریمأ  نع  درو  ام  باب  ج 51 ، راونألا ،  راحب  - 1
ص 225. ح 87 ، هروهظ ، تامالع  باب  ج 52 ، راونألا ،  راحب  - 2
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، دوب دهاوخن  يراکهدب  چیه  دنک ، یم  دازآ  هدیرخ و  ار  وا  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  یناملـسم  هدـنب  چـیه  اج  نآ  رد  سپ  .دـنیزگ 
هب هدناتـسزاب و  ار  قح  نآ  هک  نیا  رگم  دوب ، دهاوخن  يرگید  هدهع  رب  یـسک  زا  یقح  چـیه  دـنک ، یم  ادا  ار  وا  یهدـب  هک  نیا  رگم 

«. دنادرگ یم  رب  شبحاص 

تلادع يارجا  رد  ضیعبت  مدع  ج )

اپ هب  تلادـع  هدـننک  اپ  رب  هک   یماـگنه  ؛(1)  رِجاَْفلا َّرَْبلا َو  ُُهلْدَـع  َعِسَو  ِلْدَْـعلا  ُِمئاَق  َماَق  اَذِإ  ُهَّنِإَف  : »... دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما   
«. دریگ یم  رب  رد  ار  راکدب  راکوکین و  وا  تلادع  دزیخ ،

یگدنز تابسانم  مامت  يریگارف  د )

ادخ هب  هک  دیشاب  هاگآ  ؛(2)  رُْقلا ُّرَْحلا َو  ُلُخْدَی  اَمک  ْمِِهتُوُیب  َفْوَج  ُُهلْدَع  ْمِْهیَلَع  َّنَلُخْدََیل  ِهَّللا  اَمَأ َو  : »... دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هناخ دراو  امرگ  امرس و  هک  روط  نامه  دنک ، یم  ادیپ  هرطیس  مدرم  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تلادع  مسق ،

«. دوش یم  اه  نآ  ياه 

اه مایپ 

كِْرمَأ ِِّیلَو  .تسا (  ینعم  یب  شیارب  يدیماان  سأی و  دراد ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هب  داقتعا  هک  یـسک  . 1
( ِلَّمَؤُْملا ِِمئاَْقلا 

جراخ تلادع  ریسم  زا  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ِوریپ  رظتنم و  هک  یسک  . 2

ص:110

ص90. ح 44 ، مهرصن ، مهبح و  باوث  باب  ج 27 ، راونألا ،  راحب  - 1
ص362. ح131 ، هقالخا ، هریس و  باب  ج 52 ، راونألا ،  راحب  ص297 و  ح 1 ، ب 17 ، ینامعن ،)  ) هبیغلا - 2

حاتتفا فیرش  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12478/AKS BARNAMEH/#content_note_110_2
http://www.ghaemiyeh.com


( ِرَظَْتنُْملا ِلْدَْعلا   ) .دوش یمن 

لاعتم يادخ  زا  ور ، نیا  زا  .تسا  ناشیا  ِنارظتنم  هغدغد  يدب ، رش و  عون  ره  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  ینمیا  . 3
( ِسُدُْقلا حور  هب  ُهْدِّیَأ  َنِیبَّرَقُْملا َو  ِکتِکئاَلَِمب  ُهَّفُح  .دنک (  هطاحا  شبّرقم  ناگتشرف  اب  ار  وا  درگادرگ  هک  دنهاوخ  یم 

مجنپ تسیب و  زارف 

َُهل ُهَْتیَضَتْرا  يِذَّلا  ُهَنیِد  َُهل  ْنکَم  ِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َْتفَلْخَتْسا  اَمک  ِضْرَْألا  ِیف  ُهِْفلْخَتْـسا  ِکنیِِدب  َِمئاَْقلا  ِکباَتک َو  َیلِإ  َیِعاَّدلا  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا 
ًاْئیَش ِکب  كِرُْشی  َال  كُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ُْهلِْدبَأ 

ار وا  .هد  رارق  تنید  هدنراد  اپ  رب  و  میرک ) نآرق   ) تباتک هب  هدننک  توعد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ایادخ 
َملاع يراد _  تیاضر  نآ  هب  هک  ار _  وا  نید  .يدرک  نینچ  وا  ناینیشیپ  هب  تبسن  هک  روط  نامه  زاس ؛ نیمز  يور  ِنیـشناج  هفیلخ و 

.دهد  یمن  رارق  یکیرش  تیارب  دتسرپ و  یم  ار  وت  وا  .نادرگ  لیدبت  تینما  هب  ار  وا  سرت  نک و  ریگ 

اه هتکن 

رد دنتسه _  رفن  هدزیس  دصیس و  هک  دوخ _  هژیو  ِنارای  ِتعیب  زا  شیپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تایاور ، ساسا  رب   
يدهم ماما  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد  .دـنک  یم  توعد  ادـخ  باتک  هب  ار  اه  نآ  و  ینارنخـس ، اه  نآ  عمج 

ماجنا هک  يراک  نیتسخن  دنک و  یم  روبع  نوگانوگ  ياهرهش  زا  شیوخ  نایرکشل  هارمه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
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(1) «. تسا دیجم  نآرق  ادخ ، باتک  هب  مدرم  توعد  دهد ، یم 

« هدـب رارق  تباتک  هب  هدـننک  توعد  ار  وا  ایادـخ   » هک میراد  یمرب  اـعد  هب  تسد  ترـضح  نآ  كراـبم  دوجو  يارب  یتقو  ور ، نیا  زا 
.دنک توعد  میرک  نآرق  هب  ار  مدرم  یناهج ، بالقنا  زاغآ  روهظ و  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  تسا  نیا  دارم 

( ِکباَتک َیلِإ  َیِعاَّدلا  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  )

ماـما روظنم ، دور ، راـک  هب  قلطم  تروص  هب  یتـقو  یلو  دوـش ؛ یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  ماـمت  يارب  مئاـق »  » بقل  
یهلا نید  نتـشاد  اپرب  يارب  ضحم و  ِقح  بوچراچ  رد  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  مهدزاود 

.دیامن یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  یم  مایق 

نامه امـش  ایآ  : » دنک یم  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دسر و  یم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  ینـسح  میظعلا  دبع  بانج  یتیاور ، رد 
ِلْهَأ ْنِم  َضْرَْألا  ِِهب  ُهَّللا  ُرِّهَُطی  يِذَّلا  َِمئاَْقلا  َّنَکل  ِهَّللا َو  ِنیِد  َیلِإ  ٍداَه  ِهَّللا َو  ِْرمَِأب  ٌِمئاَق  اَّلِإ  اَّنِم  اَم  : » دـیامرف یم  ماـما  دـیتسه »؟ مئاـق  ِماـما 

هدنراداپ رب  ام  همه  ؛(2)   ...ُهُصْخَـش ْمُْهنَع  ُبیِغَی  ُُهتَدَالِو َو  ِساَّنلا  یَلَع  یَفْخَی  يِذَّلا  َوُه  ًالْدَـع  ًاطِْـسق َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  ِدوُحُْجلا َو  ِْرفْکلا َو 
، كاپ راکنا ، رفک و  لها  زا  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  یمئاق  ماما  نآ  یلو  میتسه ؛ ادخ  نید  هب  هدننک  تیاده  دنوادخ و  رما 

هک تسا  یسک  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  و 

ص:112

هللا یلص  ِهِیبَن  ِهَّنُس  ِهَّللا َو  ِباَتک  َیلِإ  َساَّنلا  وُعْدیَف  َهکَِمب  ُِحبْـصیَف  ص 341 ...« : ح 91 ، هقالخاو ، هریس  باب  ج 52 ، راونألا ،  راحب  - 1
ِهَءاَرَْبلا مالـسلا َو  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَِعل  ِهیَالَْولا  ُماَلَّسلا َو  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ِهِیبَن  ِهَّنُـس  ِهَّللا َو  ِباَتک  َیلِإ  َساَّنلا  وُعْدـیَف  ُِقلَْطنی  َُّمث  ...هلآو  هیلع 

«. ...ِهِّوُدَع ْنِم 
ص 449. ج 2 ، جاجللا ،  لهأ  یلع  جاجتحإلا  - 2
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«. دوب دهاوخ  یفخم  اه  نآ  زا  شصخش  هدیشوپ و  مدرم  زا  شتدالو 

، قح نید  ات  دناسرب  ار  ترـضح  نآ  روهظ  هک  مینک  یم  تساوخرد  لاعتم  يادـخ  زا  زارف ، نیا  رد  هک  تسا  یگژیو  نیا  هب  هجوت  اب 
 ( ِکنیِِدب َِمئاَْقلا...ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا   ) .دوش اپرب  نیمز  رد  ترضح  نآ  طسوت 

نیمز يور  نیشناج  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  مینک  یم  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  زارف  نیا  موس  شخب  رد   
هروس هیآ 55  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هدـعو  زا  هتفرگرب  تساوـخرد ، نیا  هک  تسا  نـشور  ...ِضْرَأـْلا ) ِیف  ُهِْفلْخَتْـسا   ) .دـهد رارق 

َفَلْخَتْـسا اَمک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » تسا هداد  حـلاص  ِنانموم  هب  رون  هکراـبم 
َرَفک ْنَم  ًاْئیَـش َو  یب  َنوکِرُْـشی  ینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  ْمَُهل َو  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیذَّلا 
دهد یم  هدعو  دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  نوُقِـساْفلا ؛ ُمُه  ِکئلوُأَف  ِکلذ  َدـَْعب 

نید و دیـشخب و  ار  نیمز  يور  تفـالخ  اـه  نآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  ناـمه  درک ، دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  ناـنآ  ًاـعطق  هک 
نانچ نآ  دنک ، یم  لدـبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  تخاس و  دـهاوخ  راد  هشیر  اجرباپ و  هدیدنـسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ 

 «. دنا ناقساف  اه  نآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  .تخاس و  دنهاوخن  نم  کیرش  ار  يزیچ  دنتسرپ و  یم  ارم  اهنت  هک 

( ...ِضْرَْألا ِیف  ُهِْفلْخَتْسا   ) .تسا تموکح  نتفرگ  تسد  هب  زا  هیانک  نیمز ، يور  رب  ینیشناج   

نینچ هک  تسا ، لیعفت »  » باب رد  نکم »  » هشیر زا  رما  هغیص  « نکَم  »
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یعنام چـیه  هک  يروط  هب  لزلزت ، بارطـضا و  زا  رود  تابث و  اب  مأوت  (1) و  تردق اب  هارمه  یناکم  رد  رارقتـسا  بلط  دهد : یم  انعم 
.دریگن ار  نآ  ریثأت  يولج 

لجع رـصع  ماما  هرود  رد  ار  یهلا » نید  نتفای  تنکم   » لاعتم يادخ  زا  ام  اعد  زا  شخب  نیا  رد  هک  نیا  تسا ، تقد  هتـسیاش  هچ  نآ 
ار نآ  لاعتم  يادـخ  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نید » نیکمت   » هک تشاد  هجوت  دـیاب  ور  نیا  زا  .میهاوخ  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

ییاج ات  درامشن ، کبس  ار  نید  یسک  دشاب و  هتـشادن  ار  نآ  يریگولج  ییاناوت  يرفک  چیه  ینعی  دهد ؛ رارق  لمع  دروم  هعماج ، رد 
(2) .دیاین شیپ  یمصاخت  فالتخا و  نآ  هرابرد  دشاب و  همه  داقتعا  دروم  نآ  فراعم  لوصا و  هک 

هیآ 55 رد  هکارچ  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  تیالو  ياتسار  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیالو   
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  طـسوت  هداد ، تیاـضر  نآ  هب  هک  ار  ینید  نآ  تـسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  روـن ، هکراـبم  هروـس 

ینید نامه  تسا ، دـنوادخ  تیاضر  دروم  هک  ینید  هدـئام ، هکراـبم  هروس  هیآ 3  ساسا  رب  دزاـس و  رقتـسم  نیمز  يور  رب  فیرـشلا 
.دومن مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  تیالو و  اب  مأوت  ار  نآ  ریدغ  دیع  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا 

اه مایپ 

یشخب هن  تسا و  نیمز  هرک  مامت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  هرتسگ  ورملق و  . 1

ص:114

مولعلا سمش  و  ًهَرُْدق » ًاناَْطلُس و  ِهیَلَع  َُهل  ُْتلَعَجًانیکْمَت  یَّشلا ِء  َنِم  ُُهْتنکَم  : » ص577 ج2 ، ریبکلا ،  حرش  بیرغ  یفرینملا  حابصملا  - 1
یلع اهعم  ردـقی  هلآ  هاطعأ  يأ  دـبعلا : یلاعت  هللا  نکم  عناوملا ، هلازِإ  نیکمتلا :  : » 6361 ص   ج 9 ، مولکلا ، نم  برعلا  مـالک  ءاود  و 

«. لعفلا
.رون هروس  هیآ 55  لیذ  ص152 ، ج 15 ، نآرقلا ،  ریسفت  یف  نازیملا  كر : - 2
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( ِضْرَْألا ِیف  ُهِْفلْخَتْسا   ) .تسا هدمآ  لا »  » اب هارمه  قلطم و  تروص  هب  ضرالا »  » هملک هکارچ  نآ ؛ زا 

تسا رارق  اه ، ناسنا  ِنیرت  حلاص  نیرت و  نمؤم  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  .تسین  ادج  تسایـس  زا  نید  . 2
ِیف ُهِْفلْخَتْسا   ) .مینک یم  تساوخرد  ادخ  زا  ار  نیمه  زین  ام  تسا و  نآرق  هدعو  نیا ، دنک و  اپرب  نید  بوچراچ  رد  یناهج  یتموکح 

( ِضْرَْألا

تیاضر دروم  هک  قح _  ِنید  تموکح ، نآ  رد  هک  تسا  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  تموکح  تّوق  هطقن  . 3
َُهل ْنکَم   ) .دوش یمن  عقاو  دـیدهت  هضراعم و  دروم  سک ، چـیه  يوس  زا  دـبای و  یم  رارقتـسا  هعماج  رد  هتفرگ _  رارق  لاـعتم  يادـخ 

( َُهل ُهَْتیَضَتْرا  يِذَّلا  ُهَنیِد 

ُْهلِْدبَأ .دوشن (  ناشریگ  نماد  يا  هرهلد  سرت و  هنوگ  چیه  دنـشاب و  تینما  رد  دیاب  حلاص  ِنانمؤم  يودهم ، يدـیحوت و  هعماج  رد  . 4
( ًاْنمَأ ِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم 

َال كُُدبْعَی   ) .تسا كرش  هنوگره  زا  يرود  نابرهم و  يادخ  ضحم  یگدنب  هب  ندیسر  يودهم ، لدع  تموکح  زا  یلـصا  فده  . 5
( ًاْئیَش ِکب  كِرُْشی 

مشش تسیب و  زارف 

ًاریِصَن ًاناَْطلُس  ْکنَُدل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجا  ًاریِسَی َو  ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفا  ًازیِزَع َو  ًارْصَن  ُهْرُْصنا  ِِهب َو  ْرِصَْتنا  ُهْرُْصنا َو  ِِهب َو  ْزِزْعَأ  ُهَّزِعَأ َو  َّمُهَّللا 

هب ار  وا  و  نک ، يراـی  ار  نارگید  وا  هلیـسو  هب  نک و  يراـی  ار  وا  .شخبب  تزع  وا  هلیـسو  هب  زین  ار  نارگید  نـک و  زیزع  ار  وا  ایادـخ 
هدش يرای  يا  هرطیـس  تدوخ ، ِدزن  زا  و  نک ، داجیا  یناسآ  ِيزوریپ  شیاشگ و  وا  يارب  ایادـخ  .امن  يرای  ریذـپان  تسکـش  یتروص 

.هد رارق  وا  يارب 

ص:115
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اه هتکن 

« زازَع  » مکحم ياه  نیمز  هب  تهج ، نیمه  هب  دزاس و  یم  ریذـپان  تسکـش  مواقم و  ار  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  نآ  لصا ، رد  تزع »  »
وا ِنآ  زا  ار  تزع  مامت  میرک ، نآرق  تسا ، ریذـپان  تسکـش  هک  تسا  اتمه  یب  يادـخ  كاپ  تاذ  اهنت ، هک  اـجنآ  زا   (1) .دنیوگ یم 

«. تسادخ يارب  تزع  مامت  هک  قیقحت  هب  ؛(2)  ًاعیمَج ِهَِّلل  َهَّزِْعلا  َّنِإَف  : » دیامرف یم  هتسناد و 

هتفرگ تأشن  یهلا  تزع  زا  ناشتزع  هک  یناسک  نآ  رگم  دنا ، تسکش  لباق  دنراد  هک  یتیدودحم  ببس  هب  تاقولخم  همه  ور  نیا  زا 
نانمؤم ادخ و  هداتـسرف  ادـخ ، يارب  تزع  نینِمْؤُْمِلل ؛ ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهَِّلل  َو  : » تسا هدـمآ  نوقفانم  هروس  هیآ 8  رد  هک  نانچ  .دـشاب 

 «. تسا

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  هک  میهاوخ  یم  میکح  يادـخ  زا  حاتتفا ، فیرـش  ياعد  زا  شخب  نیا  رد  ینارون ، تاـیآ  نیا  هب  هجوت  اـب 
.دشخبب تزع  ار  قح  ههبج  ترضح ، نآ  هطساو  هب  دنک و  ریذپان  تسکش  اهورین ، همه  ربارب  رد  هدیـشخب و  تزع  ار  فیرـشلا  هجرف 

( ِِهب ْزِزْعَأ  ُهَّزِعَأ َو  َّمُهَّللا  )

ماما يارب  تزع  اب  مأوت  رـصن  نابرهم  يادخ  زا  یتقو  يریذـپان _  تسکـش  زا  تسا  ترابع  هک  تزع _ »  » ِیلـصا يانعم  هب  هجوت  اب   
.دناسرب یبیسآ  ترضح  نآ  هب  دناوتن  ینمشد  چیه  هک  تسانعم  نیا  هب  مینک ، یم  تساوخرد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

ص:116

«. هْبلُص يأ : .ٌزاَزَع  ٌضرأ  مهلوق : نم  .بلغی  نأ  نم  ناسنإلل  هعنام  ٌهلاح  ُهَّزِعلا :  : » ص563 نارقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
هیآ 139. ءاسن ، هروس  - 2
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هتـسناد دوشن » ادـیپ  شدـننامه  هک  يزیچ   » اـی كدـنا »  » ِفدارتـم ار  زیزع »  » هژاو ناسانـش ، تغل  زا  یـضعب  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  هتبلا 
«. نک يرای  ریظن  مک  یتروص  هب  ار  نامز  ماما  ایادخ  : » درک ینعم  زین  هنوگ  نیا  ار  ًازیِزَع » ًارْصَن  ُهْرُْصنا   » ترابع ناوت  یم   (1)، دنا

ریـسم رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هک  اج  نآ  زا  .تسا  یناـسآ  ینعم  هب  رـُسی »  » ندـش و هدوشگ  ینعم  هب  حـتف »  »
یم تساوخ  رد  یهلا  هاگرد  زا  ترضح  نآ  ِنارظتنم  دنک ، روبع  نارگنایغط  نارگمتس و  ّدس  زا  دیاب  یناهج ، لدع  تموکح  ییاپرب 

( ًاریِسَی ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفا  َو   ) .دوش لیدبت  یناسآ  هب  رداق  يادخ  يرای  هیاس  رد  ناشیا ، يارب  هزرابم  یتخس  هک  دننک 

َو  » ِترابع ساسا ، نیا  رب  .دوش  یم  انعم  هدـش » يراـی   » زین ریـصن »  » (2) .تسا هبلغ  تردـق و  اب  هارمه  ندـش  هریچ  ینعم  هب  ناطلـس »  »
همزال نک .» شا  يرای  هتـسویپ  هدـب و  رارق  طلـست  تردـق  وا  يارب  شیوخ  ِدزن  زا  ایادـخ   » ینعی ًاریِـصَن » ًاناَْطلُـس  ْکنُدـَل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجا 
هلأسم چیه  زا  يا  هیواز  چیه  هک  یتروص  هب  تسا ؛ روما  مامت  رب  هبناج  همه  طلست  یگریچ و  یهلا ، يا  هرطیـس  نینچ  زا  يرادروخرب 

.دیآرد شدرگ  هب  وا  رایتخا  اب  هدوب و  وا  حیحص  رظن  تحت  زیچ  همه  دشابن ، هدیشوپ  وا  رب  يا 

روتسد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ءارسا  هکرابم  هروس  هیآ 80  رد  لاعتم  يادخ   

ص:117

«. هَّزِع ُّزِعی  هتلق  نم  دجوی  داکی ال  یتح  لق  اذإ  یش ء  لکل  عماج  یشلا ء ، َّزَع  لاقی : :» ص 76 ج1 ، نیعلا ،  باتک  - 1
  ُ: ه   َ طا   َ ل   َ ّسلا ص420 «: نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  و  رهقلا » هّوـقلا و  وـهو  طلـس : : » ص95 ج3 ، هغللا ،  سیئاـقم  مجعم  - 2

«. رهقلا نم  نکمّتلا 
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( ًاریِصَن ًاناَْطلُس  ْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو   ) .تسا روما » رب  یهلا  هرطیس   » اه نآ  زا  یکی  هک  دهاوخب  وا  هاگرد  زا  ار  زیچ  دنچ  دهد  یم 

اه مایپ 

رد ای  درک  وجتـسج  وا  هاگرد  زا  ای  دیاب  ار  تزع  سپ  .تسا  میرک  يادـخ  تزع ، یلـصا  همـشچرس  میرک ، نآرق  تایآ  ساسا  رب  . 1
 ( ِِهب ْزِزْعَأ  ُهَّزِعَأ َو  َّمُهَّللا   ) .دنا هدرک  بسک  دنوادخ  بناج  زا  ار  شیوخ  تزع  هک  یناسک  دزن 

هللا لجع  يدهم  ماما  یتقو  .تسا  نوگانوگ  لئاسم  رب  ندوبن  هریچ  طلست و  مدع  روما ، هرادا  رد  یناوتان  فعض و  لماوع  زا  یکی  . 2
نیمه هب  .تشاد  دهاوخن  فلخت  ناوت  یسک  دشاب ، هتشاد  روما  رب  هبناج  همه  يا  هرطیس  لاعتم  يادخ  بناج  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

( ًاریِصَن ًاناَْطلُس  ْکنَُدل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجا  َو   ) .تسا اه  تموکح  نیرت  كاپ  ناشیا ، تموکح  لیلد ،

متفه تسیب و  زارف 

ِْقلَْخلا َنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  ِّقَْحلا  َنِم  ْیَِشب ٍء  َیِفْخَتْسَی  َال  یَّتَح  کِِّیبَن  َهَّنُس  کَنیِد َو  ِِهب  ْرِهْظَأ  َّمُهَّللا 

، رگید هک  یتروص  هب  نادرگ ، راکشآ  ار  تربمایپ  تنـس  شیوخ و  نید  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هلیـسو  هب  ایادخ !
.دنامن یفخم  قح  زا  يزیچ  یسک ، زا  سرت  ببس  هب 

اه هتکن 

هللا لجع  نامز  ماما  یناهج  تموکح  ییاپرب  یپ  رد  هک  ییاهدادخر  زا  یکی  هک  دزاس  یم  نشور  ار  هتکن  نیا  تیودهم  عبانم  رورم   
ياعد زا  شخب  نیا  رد  بلطم  نیا  .تسا  مالسا  نییآ  نید و  لماک  راهظا  يراکشآ و  دبای ، یم  ققحت  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ص:118
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.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یهلا  هاگرد  زا  تساوخرد  بلاق  رد  زین  حاتتفا  فیرش 

زا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تسد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  نید و  راهظا  یگنوگچ  رد   
هزرابم اه  يدیلپ  اه و  یتشز  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شور  هب  ترـضح  نآ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  تایاور 

.دنک یم  رادیاپ  ار  بان  مالسا  تیاهن  رد  دنک و  یم 

ِّيَِأب َماَق  اَذِإ  ُهَجَرَف  ُهَّللا  َلَّجَع  ِِمئاَْقلا  ِنَع  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَـق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  : » تسا هدـش  دراو  نینچ  یثیدـح  رد 
ِهَّللا ِلوُسَر  ُهَریِس  َْتناک  اَم  َو  ُْتُلق : .َماَلْسِْإلا  َرِهُْظی  یَّتَح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِِهب  َراَس  اَم  ِهَریِِـسب  َلاَقَف : ِساَّنلا ؟ ِیف  ُریِـسَی  ٍهَریِس 
ِیف َناک  اَم  ُلِْطُبی  َماَق  اَذِإ  مالسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا  ِکلَذک  ِلْدَْعلِاب َو  َساَّنلا  َلَبْقَتْـسا  ِهَِّیلِهاَْجلا َو  ِیف  َناک  اَم  َلَْطبَأ   : َلاَق هلآو ؟  هیلع  هللا  یلص 

؛(1) َلْدَْعلا ُمِِهب  ُِلبْقَتْسَی  ِساَّنلا َو  يِْدیَأ  ِیف  َناک  اَّمِم  ِهَنْدُْهلا 

راتفر مدرم  نایم  یشور  هچ  هب  دنک ، مایق  یتقو  هک  مدیسرپ  مئاق  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ  یم  ملـسم  نب  دمحم 
؟ دنک یم 

ار مالـسا  هک  ییاج  ات  درک  یم  راتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  راتفر  یـشور  نامه  هب  دومرف : ترـضح 
.دنک راکشآ 

مدرم نایم  رد  تیلهاج  زا  هچ  نآ  ناشیا  دومرف : ترضح  دوب ؟ هنوگچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شور  مدرک : ضرع 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  تسا  نینچمه  .درک  یم  راتفر  تلادـع  اب  مدرم  نایم  رد  درک و  لـطاب  ار  تشاد  جاور 

«. دنک یم  راتفر  تلادع  هب  مدرم  اب  و  ارجا ، ار  دنا  هدنام  لطعم  هک  یماکحا  دنک ، اپرب  ار  دوخ  تموکح  یتقو  هک 

ص:119

ص 154. ح 1 ، ب 70 ، داهجلا ، باتک  ج 6 ، ماکحالا ،  بیذهت  - 1
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نییآ توارط  یباداش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  نید و  راهظا  هجیتن  هک  درک  تلفغ  دـیابن  هتکن  نیا  زا  هتبلا   
ِیْحَأ ِکنیِد َو  ْنِم  َیُِحم  اَم  ِِهب  ْدِّدَج  َّمُهَّللا  تسا ...« : هدش  حیرصت  عبانم  یخرب  رد  هک  روط  نامه  دوب ؛ دهاوخ  هعماج  رد  مالسا  ِیهلا 

َال ِهِیف َو  کَش  َال  ًاصَلُْخم  ًاِصلاَخ  ًادیِدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَی  یَلَع  ِِهب َو  ُکنیِد  َدوُعَی  یَّتَح  کِمکُح  ْنِم  َرِّیُغ  اَم  ِِهب  ْرِهْظَأ  ِکباَتک َو  ْنِم  َلِّدـُب  اَم  ِِهب 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  هلیسو  هب  تسا ، هدش  وحم  وت  نییآ  نید و  زا  هچ  نآ  ایادخ ! ؛(1)  ِْهیََدل َهَعِْدب  َال  ُهَْدنِع َو  َلِطَاب  َال  ُهَعَم َو  َهَْهبُش 
هلیـسو هب  هتفاـی ، رییغت  وـت  ماـکحا  زا  هچ  نآ  نک و  هدـنز  دوـش ، یمن  ارجا  وـت  باـتک  زا  هچ  نآ  نک و  اـپرب  هراـبود  فیرـشلا  هجرف 

هب بانج  نآ  تسد  هب  ترـضح و  نآ  هلیـسو  هب  وت  نییآ  هک  نیا  ات  امرف ، راکـشآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
هنوگ ره  زا  تسین و  نآ  هارمه  يا  ههبـش  کش و  چـیه  تسا و  بان  صلاخ و  باداش ، هزات ، هک  یلاح  رد  ددرگ ، زاب  تسخن  تلاح 

«. تسا رود  تعدب  لطاب و 

هک نیا  تسا  يروآدای  هب  هتسیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هرود  رد  مالـسا  راهظا  نوماریپ  هک  يرگید  هتکن   
.دنروآ یم  يور  يدیحوت  نییآ  هب  همه  هدش و  ریگارف  مالسا  نیبم  نید  نامز ، نآ  رد 

ُهَرِهُْظِیل ِّقَْحلا  ِنید  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه   » هفیرـش هیآ  نیا  لیذ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم ، يالوم  زا  یثیدـح  رد 
یم دـنادرگ »  بلاغ  اه  نییآ  همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف ، قح  نییآ  تیادـه و  اـب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  ؛(2)  هِّلک ِنیِّدلا  یَلَع 

َال یَّتَح  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  اَّلک َو  ُدَْعب  ِکلَذ  َرَهَظ  َأ  : » دیامرف

ص:120

ص 22. ح 14 ، هآر ، نم  رکذ  باب  ج 52 ، راونالا ،  راحب  - 1
هیآ 9. فص ، هروس  هیآ 28 و  حتف ، هروس  هیآ 33 ؛ هبوت ، هروس  - 2
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نایدا همه  رب  یهلا  نید  نونکات  اـیآ  ؛(1)  اّیِـشَع ًهَرُکب َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ِهَداَهَِـشب  اَـهِیف  َيِدُون  اَّلِإ َو  ٌهَیْرَق  یَْقبَی 
ره نآ  رد  هک  نیا  رگم  دنامن  یقاب  ییاتـسور  چـیه  هک  ینامز  ات  دـبای  یمن  ققحت  رما  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  اشاح ! هدرک ؟ ادـیپ  هبلغ 

«. دوش دنلب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  توبن  لاعتم و  يادخ  یگناگی  هب  تداهش  دایرف  ماش ، حبص و 

اه مایپ 

شور تاروتـسد و  تسا ، دنمـشزرا  هللا  باتک  تاروتـسد  يارجا  دراد و  تیمها  میرک  نآرق  هک  نازیم  نامه  هب  بان ، مالـسا  رد  . 1
( کِِّیبَن َهَّنُس  کَنیِد َو  ِِهب  ْرِهْظَأ  َّمُهَّللا   ) .تسا شزرا  اب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  هداتسرف  ِیگدنز 

نیا هب  ندیـسر  دراذگن و  رانک  ار  قح  نانمـشد ، زا  سرت  ببـس  هب  سک  چیه  هک  دوش  دنمتردق  ردق  نآ  دیاب  یمالـسا  تموکح  . 2
( ِْقلَْخلا َنِم  ٍدَحَأ  َهَفاَخَم  ِّقَْحلا  َنِم  ْیَِشب ٍء  َیِفْخَتْسَی  َال  یَّتَح   ) .تسا يودهم  بان  تموکح  ياتسار  رد  فده ،

متشهو تسیب  زارف 

ِکتَعاَط َو َیلِإ  ِهاَعُّدـلا  َنِم  اهیف  اَُـنلَعَْجت  ُهَلْهَأ َو  َقاَـفِّنلا َو  اَِـهب  ُّلِذـُت  ُهَلْهَأ َو  َماَلْـسِْإلا َو  اَِـهب  ُّزُِعت  ٍهَمیِرک  ٍَهلْوَد  ِیف  کـَْیلِإ  ُبَغَْرن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َهَماَرک  اَِهب  اَُنقُزَْرت  ِکلِیبَس َو  َیلِإ  ِهَداَْقلا 

ار ناناملـسم  مالـسا و  نآ ، هلیـسو  هب  هک  یتلود  مینک ، یم  زاربا  وت  يوس  هب  يودهم )  ) دنمـشزرا تلود  هب  ار  دوخ  قایتشا  ام  ایادخ !
قافن یشخب ، یم  تزع 

ص:121

ص 60. ح 59 ، مالسلا ،  هیلع  مئاقلا  مایقب  هلوملا  تایآلا  باب  ج 51 ، راونألا ،  راحب  - 1
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یم ارف  وـت  زا  يرادربناـمرف  هب  ار  نارگید  هـک  یهد  یم  رارق  یناـسک  زا  تـلود  نآ  رد  ار  اـم  ینک ، یم  راوـخ  لـیلذ و  ار  ناـقفانم  و 
.ینک ام  بیصن  ار  ترخآ  ایند و  تفارش  یتلود  نینچ  ببس  هب  دننک و  یم  يربهر  وت  يوس  هب  ار  مدرم  دنناوخ و 

اه هتکن 

لدـع تموکح  ییاپرب  هب  تبـسن  نامیا  لها  ینورد  لاح  تبیغ ، هرود  رد   (1) .تسا ناوارف  قایتشا  دـیدش و  لیم  ینعم  هب  تبغر »  »
( ٍهَمیِرک ٍَهلْوَد  ِیف  ْکَیلِإ  ُبَغَْرن  اَّنِإ  َّمُهَّللا   ) .تسا هنوگ  نیا  یهلا ،

تلود تبغر ، ّقلعتم  یلو  تسا ، وت  يوـس  هب  تبغر  دوـش  یم  ضرع  لاـعتم  يادـخ  هب  هک  تسا  نآ  زارف ، نیا  رد  لـمأت  لـباق  هتکن   
( ٍهَمیِرک ٍَهلْوَد  ِیف  ْکَیلِإ  ُبَغَْرن  اَّنِإ  َّمُهَّللا   ) .تسا همیرک 

(2) .دراد ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  ياه  تعفنم  نیمأت  ییاناوت  هک  هدیدنسپ  دنمشزرا و  یتلود  ینعی  همیرک  تلود   

يارب ناوت  یم  ار  يددعتم  ياه  یگژیو  تایاور ، میرک و  نآرق  تایآ  رورم  اب   

ص:122

بیرغ یف  تادرفملا  و  هیف » عـمط  هیلع و  صرح  اذإ  هـبغر : بـغری  عمـسک  یـشلا ء  یف  بـغر  : » ص 71 ج2 ، نیرحبلا ،  عـمجم  - 1
هیف َبِغَر  لیق : اذإف  [، 90 ءایبنألا ،  ] ًابَهَر ًابَغَراننوعدی َو  :َو  یلاعت لاق  هدارإلا  یف  هعّسلا  یَبْغَّرلا : ُبَغَّرلا و  ُهَبْغَّرلا و  و   :» ص358 نآرقلا ،

«. هیلع صرحلا  یضتقی  هیلإ  و 
همهملا مولعلا  لوصأ  یلع  هلامتـشال  عفنلا  ریثک  لـیق : و  هسنج ، یف  یـضرم  نسح  يأ  مرک ...:  ص152 « : ج6 ، نیرحبلا ،  عمجم  - 2

«. هئاهب هنسح و  یف  یضرم  يأ  میرک  هجو  هنم  دمحی و  یضری و  ام  لکل  هفص  میرکلا : .داعملا و  شاعملا و  یف 
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مالـسا و فـلا ) تسا : هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  یگژیو  ود  حاـتتفا ، فیرـش  ياـعد  زا  زارف  نیا  رد  .دروآ  تـسد  هـب  هـمیرک  تـلود 
اَِهب ُّلُِذت  ُهَلْهَأ َو  َماَلْسِْإلا َو  اِهب  ُّزُِعت   ) .دنوش یم  لیلذ  راوخ و  نآ  هلیسو  هب  ناقفانم  قافن و  ب ) دنوش ؛ یم  زیزع  نآ  هلیسو  هب  ناناملسم 

( ُهَلْهَأ َقاَفِّنلا َو 

تزع روهظ ، رـصع  رد  هک  تسا  ناـیامن  نینچ  هدرک ، تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هفیذـح  هک  یثیدـح  رد   
ام یلع  رداقلا  وه  دینع و  رابج  لک  مصق  ازیزع  مالسإلا  دیعی  نأ  لج  زع و  هللا  دارأ  اذإف  تسا ...« : هارمه  نارگمتس  يدوبان  اب  مالـسا 

یتح مویلا  کلذ  هللا  لوطل  دحاو  موی  الإ  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  هفیذح  ای  هلآو :  هیلع  هللا  یلـص  لاقف  .اهداسف  دعب  همأ  حلـصی  نأ  ءاشی 
؛(1) ...یتیب لهأ  نم  لجر  کلمی 

دهاوخب هک  يزیچ  هب  وا  دـنک و  یم  دوبان  ار  يرابج  ره  دـنادرگزاب ، دوخ  تزع  هب  ار  مالـسا  دـنک  هدارا  لاعتم  يادـخ  هک  یماـگنه 
نآ ادخ  دشاب ، هدـنام  یقاب  زور  کی  اهنت  ایند  زا  رگا  هفیذـح ! يا  .دـنک  حالـصا  شا  یهابت  زا  سپ  ار  یتما  دـناوت  یم  تسا و  رداق 

«. دریگب تسد  هب  ار  تموکح  نم  نادناخ  زا  يدرم  هک  درک  دهاوخ  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور 

اه یف  اَُنلَعَْجت  َو   ) .دشاب زاب  ادـخ  زا  تعاطا  هب  نارگید  ِندـناوخارف  يارب  نانمؤم  هار  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  یهلا  همیرک  تلود  هناشن   
( ِکلِیبَس َیلِإ  ِهَداَْقلا  ِکتَعاَط َو  َیلِإ  ِهاَعُّدلا  َنِم 

ص:123

.473  _ ص 472 مالسلا ،  هیلع  مئاقلا  مایق  تامالع  رکذ  باب  ج 2 ، همئألا ،  هفرعم  یف  همغلا  فشک  - 1
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هک قئاس »  » سکعرب .دنک  یم  ییامنهار  ار  اه  نآ  دور و  یم  هار  تیعمج  شیپاشیپ  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  و  دئاق »  » عمج هداقلا »  »
( ِکلِیبَس َیلِإ  ِهَداَْقلا...َنِم  اهیف  اَُنلَعَْجت   ) (1) .دنک یم  تیاده  ار  اه  نآ  دریگ و  یم  رارق  تیعمج  ِرس  تشپ 

اَْینُّدلا َهَماَرک  اَِهب  اَُنقُزَْرت   ) .ترخآ ییاقآ  تمارک و  هب  مه  دنسر و  یم  ایند  ییاقآ  تمارک و  هب  مه  يودهم ، تموکح  تلود و  یلاها   
( ِهَرِخْآلا َو 

اه مایپ 

زاربا نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  قایتشا  تبغر و  دیاب  هکلب  دوب ؛ توافت  یب  یهلا  لدع  تموکح  ییاپرب  هب  تبسن  دیابن  تبیغ  هرود  رد  . 1
( ...ٍهَمیِرک ٍَهلْوَد  ِیف  ْکَیلِإ  ُبَغَْرن  اَّنِإ  َّمُهَّللا   ) .درک

ٍَهلْوَد  ) .تسا یهلا  ياـه  شزرا  ياتـسار  رد  ناـقفانم  يراوـخ  ِبلط  قاـفن و  زا  رفنت  راـهظا  ناناملـسم و  مالـسا و  هب  نداـهن  تزع  . 2
( ُهَلْهَأ َقاَفِّنلا َو  اَِهب  ُّلُِذت  ُهَلْهَأ َو  َماَلْسِْإلا َو  اَِهب  ُّزُِعت  ٍهَمیِرک 

َنِم اـهیف  اَُـنلَعَْجت  َو   ) .دوش یم  میهـس  نآ  رد  یمالـسا ، فادـها  ِدرب  شیپ  يارب  نمؤم ، ناـسنا  دـش ، یهلا  یتموکح  تلود و  یتقو  . 3
( ِکلِیبَس َیلِإ  ِهَداَْقلا  ِکتَعاَط َو  َیلِإ  ِهاَعُّدلا 

( ِکلِیبَس َیلِإ  ِهَداَْقلا  َو   ) .دوب ورشیپ  دیاب  يودهم ، هعماج  هرادا  هب  یناسر  کمک  لاعتم و  يادخ  هار  ندومیپ  رد  . 4

دیاب شدوخ  دنک ، يربهر  ادخ  هار  رد  ار  نارگید  دهاوخ  یم  هک  یسک  . 5

ص:124

(«. اهفلخ نم  اهقوسی  و   ) اهمامأ نم  هبادلا  دوقی  قوسلا ، ضیقن  دوقلا  دوق :  : » ص196 ج5 ، نیعلا ، باتک  - 1
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( ِکلِیبَس َیلِإ  ِهَداَْقلا  َو  .دشاب (  هیقب  زا  رتولج 

نارگید هب  دور و  یم  رتولج  ربهر  ادخ ، هار  رد  هک  تسا  نیا  رد  نایامنهار  ناربهر و  رگید  اب  ادـخ  هار  ِنایامنهار  ناربهر و  قرف  . 6
( ِکلِیبَس َیلِإ  ِهَداَْقلا  َو  «. ) ورب : » دنیوگ یم  دنتسیا و  یم  بقع  رگید ، ياه  هار  ناربهر  یلاح  رد  ایب ؛» : » دیوگ یم 

ُهَلْهَأ َو َماَلْـسِْإلا َو  اَِهب  ُّزُِعت   ) .میـشاب رود  هب  ییورود  قافن و  زا  دـیاب  میتسه ، يودـهم  تموکح  رد  يدنلبرـس  تزع و  ناهاوخ  رگا  . 7
( ُهَلْهَأ َقاَفِّنلا َو  اَِهب  ُّلُِذت 

مهن تسیب و  زارف 

ٍطاَرِص َیلِإ  ُءاَشَت  ْنَم  يِدْهَت  کَّنِإ  ِکنْذِِإب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  َِفُلتْخا  اَِمل  اَنِدْها  َو   ) ُهاَنْغِّلَبَف ُْهنَع  اَنْرُصَق  اَم  ُهاَْنلِّمَحَف َو  ِّقَْحلا  َنِم  اَنَْتفَّرَع  اَم  َّمُهَّللا 
(1)( ٍمیِقَتْسُم

نذا هب  ار  اـم  و   ) ناـسرب میدیـسرن  نآ  هب  هک  قح  زا  رادـقم  نآ  هب  ار  اـم  و  راداو ، يدناسانـش  اـم  هب  قـح  زا  هچ  نآ  هب  ار  اـم  ایادـخ !
یم تیادـه  میقتـسم  هار  هب  یهاوخب  ار  هک  ره  وت  هک  یتـسرد  هب  .اـمرف  تیادـه  تسا ، فـالتخا  دروم  قـح ، زا  هچ  نآ  هب  شیوـخ ،

(. ینک

اه هتکن 

ِراثآ رد  ربدت  رکفت و  اب  هارمه  يزیچ  هب  یبای  هار  كاردا و  ینعی  تفرعم »  »

ص:125

امیف  » لصف ناضمر ، كرابم  هام  لامعا  هنسحلا ،  لامعألاب  لابقإلا  كر : .تسا  اه  هخـسن  زا  یخرب  ساسا  رب  زتنارپ ، لخاد  شخب  - 1
ص 58. ج1 ، حاتتفالا ،» ءاعد  نم  هرکذن 
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.تسا توافتم  رایسب  یحطس ، ِیهاگآ  کی  اب  ور ، نیا  زا   (1) .نآ

( ُهاَْنلِّمَحَف ِّقَْحلا  َنِم  اَنَْتفَّرَع  اَم  َّمُهَّللا   ) .دهدب ام  هب  زین  ار  نآ  ساسا  رب  ِراتفر  قیفوت  هک  میهاوخب  دنوادخ  زا  قح ، تخانش  رانک  رد  دیاب   

، ندـعم لـحم ، یندـشنادج ، ِناـهارمه  ناوـنع  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ییاور ، عباـنم  رد  هک  تسا  هتـسیاب  هتکن  نـیا  يروآداـی   
ُّقَْحلا َو  مییوگ ...« : یم  نینچ  ناراوگرزب  نآ  هب  باطخ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  هک  نانچ  .دنا  هدش  یفرعم  قح  فده  همـشچرس و 

«. ...ُُهنِدْعَم ُُهلْهَأ َو  ُْمْتنَأ  ْمْکَیلِإ َو  ْمْکنِم َو  ْمکِیف َو  ْمکَعَم َو 

 ( ُهاَنْغِّلَبَف ُْهنَع  اَنْرُصَق  اَم  َو  .درک (  افتکا  كدنا  هب  دیابن  قح  هب  ندیسر  هار  رد   (2) .فده کی  ۀجرد  تیاهن  هب  ندیسر  ینعی  غولب   

اه مایپ 

( ِّقَْحلا َنِم  .مینک (  راتفر  نآ  قبط  میرمشب و  تمینغ  ار  نآ  دیاب  میدرک ، ادیپ  تسد  هک  قح  زا  رادقم  ره  هب  . 1

( ُهاَْنلِّمَحَف ِّقَْحلا  َنِم  اَنَْتفَّرَع  اَم  َّمُهَّللا    ) .دشاب قح  قباطم  دیاب  زین  رادرک  راتفر و  هکلب  تسین ؛ یفاک  ییاهنت  هب  تخانش  . 2

( ُهاَنْغِّلَبَف ُْهنَع  اَنْرُصَق  اَم  َو   ) .میا هدیسرن  اه  نآ  هب  زونه  هک  میشاب  یقیاقح  یپ  رد  میرادرب و  مدق  لامک  دشر و  هار  رد  دیاب  هشیمه  . 3

َِفُلتْخا اَِمل  اَنِدْها  َو   ) .تسا میقتسم  طارص  هب  ندیسر  قح ، هب  یبای  تسد  . 4

ص:126

«. ملعلا نم  ّصخأ  وه  و  هرثأل ، ّربدت  رکفتب و  یشلا ء  كاردإ  ُناَفْرِعلا : ُهَفِْرعَملا و  : » ص560 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
«. یهتنملا دصقملا و  یصقأ  یلإ  ءاهتنالا  غاَلَبلا : غُوُلبلا و  ص144 « : نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 2
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( ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  َیلِإ  ُءاَشَت  ْنَم  يِدْهَت  کَّنِإ  ِکنْذِِإب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف 

( ِّقَْحلا َنِم  ِهِیف  َِفُلتْخا  اَِمل  اَنِدْها  َو   ) .درک تساوخرد  ار  قح  يوس  هب  تیاده  ادخ  زا  دیاب  تافالتخا  رد  . 5

ما یس  زارف 

(7) َو اَنَِلئاَـع ِِهب  ِنْغَأ  اَـنَتَّلِذ َو  ِِهب  ْزِزْعَأ  اَـنَتَِّلق َو  ِِهب  ْرِّثک  (6) َو  اَنَْقتَف ِِهب   (5) ُْقتْرا (4) َو  اَنَعْدَص ِِهب   (3) ْبَعْشا (2) َو  اَنَثْعَش ِِهب   (1) ْمُْملا َّمُهَّللا 
ْنَع ِِهب   (8) ِْضقا

ِِهب ْضَِّیب  اَنَرْسُع َو  ِِهب  ْرِّسَی  َو     (12) اَنَتَّلَخ ِِهب   (11) َّدُس اَنَْرقَف َو  ِِهب   (10) ُْربْجا َو     (9) اَنِمَْرغَم

ص:127

«. هتممض امل : یشلا ء  تممل  ص163 «: ج 6 ، نیرحبلا ،  عمجم  .یگچراپکی  ندرک و  عمج  ممل : - 1
سأر ثعـشتی  امک  راـفظألا  لوح  قرفتلا  راـشتنالا و  وه  ثعـشلا و  نم  وه  ص 256 « : ج2 ، نیرحبلا ،  عمجم  .یناـشیرپ  ثعـش : - 2

«. كاوسلا
«. انم بعشت  ام  هب  حلصأ  يأ  ؛ انعدص هب  بعشأ  : » ص90 ج2 ، نیرحبلا ،  عمجم  .ندرک  حالصا  بعش : - 3

«. هتققش اذإ  عفن : باب  نم  اعدص  ءادرلا  تعدص  ص 358 «:  ج4 ، نیرحبلا ،  عمجم  .فاکش  عدص : - 4
 ، نآرقلا بیرغ  یف  تادرفملا  مایتلالا ؛» وه  قتفلا و  دـض  قترلا :  : » ص166 ج5 ، نیرحبلا ،  عمجم  .مظن  یگتـسویپ و  مه  هب  قتر : - 5

«. ندرک مظنم  نتسب ،  : » ص51 ج3 ، نآرق ، سوماق  و  ماحتلالا » ّمضلا و  ُْقتَّرلا : : » ص 341
برحلا عوقو  هعاـمجلا و  اـصع  قش  قتفلا : .هتققـش و  اـقتف : یـشلا ء  تقتف  ص 224 «:  ج5 ، نیرحبلا ،  عمجم  .یگتخیـسگ  قـتف : - 6

«. قتفناف ضعب  نم  هضعب  تلصف  یتح  هتطایخ  تضقن  لتق : باب  نم  بوثلا  تقتف  .مهنیب و 
«. ٌِلئاَع وهف  ًهَلیَع  ُلیِعی  رقتفا  اذإ  لجّرلا : َلاَع  : » ص597 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  .ریقف  لئاع : - 7
«. رمألا لصف  ُءاَضَْقلا : ص 674 « :  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  .شخبب  همتاخ  هدب ، نایاپ  ِضِقا : - 8

بونذلا و مرغم  هب  دیری  و  مسالا ، عضوم  عضو  ردـصم ، مرغملا : : » ص 125 ج6 ، نیرحبلا ،  عمجم  .یلام  ررـض  يراکهدب ، مرغ : - 9
«. هئادأ نع  زجع  مث  یلاعت ، هللا  ههرکی  امیف  نیدتسا  ام  هب  دیری  نیدلا و  وه  مرغلاک و  مرغملا  لیق : یصاعملا و 

نم برضب  یـشلا ء  حالـصإ  ْربَجلا : لصأ  : » ص 183 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  .نک  حالـصا  میمرت و  نـک ، ناربـج  ُربـُجا : - 10
«. رهقلا

نم هلـصأ  و  داسفلا ، للخ  نم  میلـسلا  لوقلا : نم  دیدسلا  :» ص 66 ج3 ، نیرحبلا ،  عمجم  .نک  يریگولج  وش ، عنام  دـنبب ، ّدُـس : - 11
ناک ام  ُّدَّسلا : و  هقلخ ، ناک  ام  ُّدُّسلا : لیق : و  دـحاو ، امه  لـیق  ُّدُّسلا  ُّدَّسلا و  : » ص 403 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  و  .للخلا » دـس 

«. رقفلا هب  ّدسی  امل  ریعتسا  و  رغّثلا ، همّلثلا و  هب  ُّدَسی  ام  ُداَدِّسلا : و  عناوملا ... ، هب  هّبش  و...هعنص 
«. هتومب تملثنا  یتلا  هملثلا  يأ  هتلخ " ددسا  و  ءاعدلا " یف  و   » ص 365 ج5 ، نیرحبلا ،:  عمجم  .هنخر  فاکش ، هَّلَخ : - 12
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اَنَرْسَأ ِِهب  ُکف  اَنَهوُجُو َو 

ِِهب اَنِطْعَأ  اََنلاَمآ َو  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  َنِم  ِِهب  اَنْغَِّلب  اََنلْؤُس َو  ِِهب  اَنِطْعَأ  اَنَتَوْعَد َو  ِِهب  ْبِجَتْـسا  اَنَدیِعاَوَم َو  ِِهب     (2) ْزِْجنَأ اَنَتَِبلَط َو  ِِهب     (1) ْحِْجنَأ َو 
ِکنْذِِإب ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  َِفُلتْخا  اَِمل  ِِهب  اَنِدْها  اَِنبُوُلق َو  َْظیَغ  ِِهب  ْبِهْذَأ  اَنَروُدُص َو  ِِهب  ِفْشا  َنیِطْعُْملا  َعَسْوَأ  َنِیلُوئْسَْملا َو  َْریَخ  اَی  اَِنتَبْغَر  َقْوَف 

َنیِمآ ِّقَْحلا  ََهلِإ  اَنِّوُدَع  كِّوُدَع َو  یَلَع  ِِهب  اَنْرُْصنا  ٍمیِقَتْسُم َو  ٍطاَرِص  َیلِإ  ُءاَشَت  ْنَم  يِدْهَت  کَّنِإ 

، نادرگ لیدـبت  یگناگی  یکیدزن و  هب  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما   ) وا هلیـسو  هب  ار  ام  یگدـنکارپ  هقرفت و  ایادـخ !
ار ام  یگتخیسگ  مه  زا  نک ، حالصا  ار  ام  یگتسد  دنچ 

ص:128

عنمک نالف  رمأ  حـجن  نم  وأ  هل ، تیـضق  يأ  هجاحلا  هل  تحجنأ  نم  اـمإ  ص 417 «:  ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  .نک  هدروآرب  حـجن : - 1
: اهتحجنتـسا و  هجاحلا ، تحجن  نم  وأ  جئاوحلاب ، رفظلا  مضلاب  حجنلا  حتفلاب و  حاجنلا  نم  وأ  هتبلط ، باصأ  نالف  حـجن  وأ  هل ، رـسیت 

[«. جئاوحلاب  ] رفظلا نم  حاجنلا : حجنلا و  حجن : : » ص82 ج3 ، نیعلا ،  باتک  و  .اهتزجتنا » اذإ 
«. اهاضق ازجن : اهزجنی  رصن  حرفک و  هتجاح  زجن  ص37 « :  ج4 ، نیرحبلا ، عمجم  .نک  یعطق  زجنا : - 2
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ار ام  رقف  نک ، لیدبت  تزع  هب  ار  ام  يراوخ  نادرگ ، رایسب  ار  ام  كدنا  تیعمج  وا  ببـس  هب  نک ، هتـسویپ  مه  هب  ار  ام  شخبب و  مظن 
.نک يریگولج  ام  نایم  فاکش  زا  امرف ، حالصا  ار  ام  یتسدگنت  هد ، همتاخ  ار  ام  يونعم ] يدام و   ] ياه يراکهدب  امرف ، ناربج  وت 

دیفس و ار  ام  ياه  هرهچ  نک ، لیدبت  یناسآ  هب  ار  ام  یگدنز  یتخـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هلیـسو  هب  ایادخ ]! ]
يا هداد  هدعو  ام  هب  هچ  نآ  امرف و  هدروآرب  ار  ام  ياه  هتـساوخ  وا  هلیـسو  هب  ایادخ ]!  ] .شخبب يدازآ  ار  ام  ناریـسا  نادرگ و  نشور 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  هلیـسو  هب  ایادـخ ]!  ] .اـمرف اـطع  ار  ناـمیاهاضاقت  هد و  خـساپ  ار  اـم  ياـعد  وا  ببـس  هب  .نک  یعطق 
.هدب ام  هب  میهاوخ  یم  هچ  نآ  زا  رتشیب  ناسرب و  میراد  وزرآ  ترخآ  ایند و  زا  هچنآ  هب  ار  ام  فیرشلا 

هنیـس ِغاد ] ! ] ینک یم  اـطع  یـسک  ره  زا  رتشیب  هک  ییادـخ  يا  مینک و  تساوخرد  وا  زا  هک  تسین  یـسک  وت  زا  رتهب  هک  ییادـخ  يا 
ببس هب  .امرف  فرطرب  وا  ببس  هب  ار  ام  ياه  لد  ِمشخ  شخب و  افش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هلیـسو  هب  ار  ام  ياه 

هب یهاوخب  ار  هک  ره  وت  هک  یتسرد  هب  .میوش  تیاده  وت  نذا  هب  تسا ، فالتخا  دروم  قح  زا  هک  هچ  نآ  رد  ات  نک  تیادـه  ار  ام  وا 
دنتسه ام  وت و  نمشد  هک  یناسک  رب  ار  ام  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هلیسو  هب  ایادخ ]!  ] .ینک یم  تیاده  میقتسم  هار 

.نک باجتسم  ار  ام  ياعد  قح ! يادخ  يا  .نک  يرای 

اه هتکن 

زا ترـضح  نآ  روهظ  تکرب  هب  اه  یگتـسد  دنچ  تافالتخا و  دنک ، روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتقو  دنچ  ره   
شخب نیا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  دور ، یم  نیب 

ص:129
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دراد دوجو  نآ  ناکما  زین  تبیغ  هرود  رد  هک  درک  هدافتـسا  نینچ  ناوتب  دیاش  هروهظب ،»  » هن هدـش و  هدافتـسا  « (1) ِهب  » هژاو زا  اعد  زا 
.دورب نیب  زا  هعیش  هعماج  ياه  يراتفرگ  زا  يرایسب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هلیسو  هب  ببس و  هب  هک 

هیواز زا  ناوت  یم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا ؛ اه  بیع  نتفر  نیب  زا  اه و  صقن  عفر  تساوخرد  حاتتفا ، ياعد  زا  زارف  نیا  رهاظ   
نیا هک  دـشاب  يودـهم »  » یقیقح ینعم  هب  دـناوت  یم  يا  هعماج  هک  ینعم  نیا  هب  .درک  هاگن  نآ  هب  زین  یعیـش  هعماج  ِیـسانش  بیـسآ 

.دنک رود  دوخ  زا  ار  اه  تفآ  بیسآ و 

زا هک  یعیقوت  هیاپ  رب  تسا و   (2) لاعتم يادخ  ِیگدنب  دهع  زا  نتفرگ  هلـصاف  یناسفن ، ياه  سوه  زا  يوریپ  هجیتن  هک  تسا  نشور   
هتـشاد و یپ  رد  ار  ماما  زا  ِيرود  ینکـشدهع ، نیمه  دش ، رداص  دیفم  خیـش  موحرم  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

َرَّخََأت اََمل  ْمِْهیَلَع  ِدـْهَْعلِاب  ِءاَفَْولا  ِیف  ِبُولُْقلا  َنِم  ٍعاَِـمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاَِـطل  ُهَّللا  ْمُهَقَّفَو  اَنَعاَیْـشَأ  َّنَأ  َْول  َو  : »... تسا هدـمآ  عیقوت  نآ  رد  .دراد 
ناشیا ادخ ، هک  ام _  نایعیـش  رگا  ؛(3)  ...اَِنب ْمُْهنِم  اَِهقْدِـص  ِهَفِْرعَْملا َو  ِّقَح  یَلَع  اَِنتَدَـهاَشُِمب  ُهَداَعَّسلا  ُمَُهل  ْتَلَّجَعََتل  اَِنئاَِقِلب َو  ُنُْمْیلا  ُمُْهنَع 

داتفا و یمن  ریخأت  هب  اهنآ  اـب  اـم  تاـقالم  زگره  دوب ، عمج  ناشدـهع  هب  يراداـفو  رد  ناـشیاه  لد  دـنک _  قفوم  دوخ  تعاـطا  رب  ار 
دش .» یم  ققحم  تعرس  هب  اهنآ  يارب  مامت  تفرعم  اب  ام  ِرادید  تداعس 

ص:130

« ...ِِهب ْزِزْعَأ  ...ِِهب َو  ْرِّثک  ...ِِهب َو  ُْقتْرا  ...ِِهب َو  ْبَعْشا  ...ِِهب َو  ْمُْملا  َّمُهَّللا  - » 1
امـش اب  ایآ  مدآ ! نادنزرف  يا  ٌنِیبُم ؛ ٌّوُدَـع  ْمَکل  ُهَّنِإ  َناَطیَّشلا  اوُدـُبْعَت  ْنَأ َال  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ  هیآ 60 « :  سی ،  هروـس  - 2

» ؟ تسا يراکشآ  نمشد  امش  يارب  وا  هک  دیتسرپن ، ار  ناطیش  هک  مدرکن  دهع 
ص 499. ج 2 ، جاجتحالا ،  - 3
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هار زا  نآ  عفر  یپ  رد  اه ، نآ  هب  دوخ  ناوریپ  هجوت  بلج  اب  ادخ  تجح  موصعم و  ماما  هک  دنراد  یبابسا  للع و  اه  بیع  اه و  صقن   
وراد ِزیوجت  اب  وا  دنک و  نامرد  ار  ام  يرامیب  میهاوخ  یم  وا  زا  میور و  یم  کشزپ  غارس  ام  هک  ینامز  ِدننامه  تسرد  .تسا  یعیبط 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  هطـساو  هب  نامتلذ  ِنتفر  نیب  زا  یپ  رد  ام  یتقو  ور  نیا  زا  .دیآ  یمرب  يرامیب  بابـسا  ِینک  هشیر  ددص  رد 
.دنهد یم  رارق  ام  ياپ  ِشیپ  ار  یهار  هچ  هلئسم  نیا  يارب  ماما  هک  مینک  هجوت  دیاب  میتسه ، فیرشلا  هجرف 

رد ...اَنَتَّلِذ » ِِهب  ْزِزْعَأ  و  هک «  میهاوخ  یم  لاعتم  يادخ  زا  حاتتفا  فیرش  ياعد  زا  زارف  نیارد  یتقو  میریذپب ، هیعدا  هب  ار  هاگن  نیا  رگا 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هژیو  هب  ادخ ، يایلوا  تاشیامرف  رد  تلذ  ِببـس  ِناونع  هب  هچ  نآ  هک  دوب  میهاوخ  نآ  ِیپ 

.تسا ماما  ِببس  هب  تزع  هب  ندیسر  یعون  دوخ  شور ، نیا  .میربب  نیب  زا  مینک و  ییاسانش  ار  هدش  نایب 

َو : »... مینیب یم  نینچ  مینک ، یم  هاگن  دیفم  خیش  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  عیقوت  هب  یتقو  بلاطم ، نیا  هب  هجوت  اب 
ْمِهِروُهُظ َءارَو  َذوُخْأَْملا  َدـْهَْعلا  اوُذَـبَن  ًاعِـساَش َو  ُْهنَع  ُحـِلاَّصلا  ُفَلَّسلا  َناک  اَم  َیلِإ  ْمْکنِم  ٌرِیثک  َحَـنَج  ْذـُم  ْمَکباَصَأ  يِذَّلا  ِّلُّذـلِاب  اَُنتَفِْرعَم 
ِناینیشیپ هک  یتشز  ياهراک  امش  زا  يرایسب  هک  هدوب  ینامز  زا  نیا  میهاگآ و  هدیسر  امش  هب  هک  یتلذ  زا  ام  ؛(1) و  َنوُمَْلعَی ْمُهَّنَأک ال 

نانچ نآ  ار  یهلا  دهع  هدش و  بکترم  ار  دندرک  یم  يرود  اه  نآ  زا  حلاص 

ص:131

و هتممض » امل : یشلا ء  تممل   :» ص16 ج6 ، نیرحبلا ، عمجم  امرف .» مظنم  نک و  عمج  ار  ام  وا  هلیسو  هب  ایادخ  ...ِِهب ؛ ْمُْملا  َّمُهَّللا  - » 1
ص 208. ج6 ، نآرق ،  سوماق 
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اه و یتشز  زا  يرود  هعیش ، هعماج  ِتلذ  زا  تفر  نوریب  هار  عیقوت ، نیا  هب  هجوت  اب  دیتخادنا .» رس  تشپ  دیرادن ، ربخ  نآ  زا  ایوگ  هک 
.تسا یهلا  نامیپ  هب  يرادیاپ 

( اََنلاَمآ ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  َنِم  ِِهب  اَنْغَِّلب  َو   ) .دنوش یم  هتفرگ  رظن  رد  مه  رانک  رد  ترخآ  ایند و  يودهم ، بتکم  رد   

اه مایپ 

ِِهب ْمُْملا  َّمُهَّللا   ) .تسا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ادخ ، ّیلو  روحم  رب  ندش  عمج  هعماج ، داحتا  يارب  لماع  نیرتهب  . 1
( اَنَثْعَش

( اَنَثْعَش ِِهب  ْمُْملا  َّمُهَّللا   ) (1) .دنا هچراپ  کی  لد و  کی  مدرم ، يودهم ، هعماج  رد  . 2

 ( ...اَنَْقتَف ِِهب  ُْقتْرا  اَنَعْدَص َو  ِِهب  ْبَعْشا   ) .تسا رود  هب  یناماسبان  هنوگره  یگتسددنچ و  یگدنکارپ ، هقرفت ، زا  يودهم  هعماج  . 3

ْبَعْـشا َو...ِِهب  ْمُْملا   ) .تسا دوخ  ياه  صقن  اه و  بیع  ِندرک  فرطرب  لاـح  رد  هتـسویپ  ادـخ ، ّیلو  تیروحم  اـب  يودـهم  هعماـج  . 4
( ...ِِهب ْزِزْعَأ...ِِهب  ْرِّثک...ِِهب  ُْقتْرا  َو...ِِهب 

( ...اَنِمَْرغَم ...اَنَِلئاَع  ...اَنَتَّلِذ  ...اَنَتَِّلق  ...اَنَْقتَف  ...اَنَعْدَص  ...اَنَثْعَش   ) .تسا ام  بناج  زا  تسا ، صقن  بیع و  هچ  ره  . 5

اَنَروُدُص َو ِِهب  ِفْشا   ) .تسا تحاران  ناشیاه  لد  راد و  غاد  ناشیاه  هنیـس  هکلب  دنتـسین ؛ شوخ  ماما ، زا  يرود  ِنارود  رد  نایعیـش  . 6
( اَِنبُوُلق َْظیَغ  ِِهب  ْبِهْذَأ 

ص:132

ص 497. ج 2 ، جاجللا ،  لهأ  یلع  جاجتحالا  - 1
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( ...اَنِّوُدَع كِّوُدَع َو  یَلَع  ِِهب  اَنْرُْصنا   ) .دنتسه ام  نانمشد  نامه  ادخ  نانمشد  میشاب ، ادخ  هار  رد  ام  رگا  . 7

تساوخرد زا  یشخب  سپ  .تسا  كدنا  دشاب  هک  مه  رادقم  ره  ام  تیفرظ  و  تسا ، اه  نآ  تیفرظ  هزادنا  هب  اه  ناسنا  تساوخرد  . 8
( اَِنتَبْغَر َقْوَف  ِِهب  اَنِطْعَأ   ) .مینک راذگاو  ادخ  ِدوخ  هب  ار  نامیاه 

مکی یس و  زارف 

اَْنیَلَع ِناَمَّزلا  َرُهاَظَت  اَِنب َو  ِنَتِْفلا  َهَّدِش  اَنِدَدَع َو  َهَِّلق  اَنِّوُدَـع َو  َهَْرثک  اَنِِّیلَو َو  َهَْبیَغ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُکتاَوَلَـص  اَنِِّیبَن  َدـْقَف  ْکَیلِإ  وکْـشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
ْکنِم ٍهَمْحَر  ُهُرِهُْظت َو  ٍّقَح  ِناَْطلُس  ُهُّزُِعت َو  ٍرْـصَن  ُهُفِـشکَت َو   (1) ٍّرُِـضب ُُهلِّجَُعت َو  کنم  ٍحـْتَِفب  ِکلَذ  یَلَع  اَّنِعَأ  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف 

.َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِکتَمْحَِرب  اَهاَنُِسْبُلت  ْکنِم  ٍهَِیفاَع  اَهاَُنلِّلَُجت َو 

ِيدایز نامتـسرپرس و  ِندوب  بیاغ  و  داب _  شنادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  نامربمایپ _  ندوبن  زا  مینک  یم  تیاکـش  وت  هب  ام  ایادـخ !
.دوش یم  اپ  رب  ام  هیلع  هک  ییاه  شروش  دوش و  یم  دراو  ام  رب  هک  ییاه  بوشآ  ِیتخس  نامدادعت و  ِندوب  كدنا  نامنانمشد و 

و یهد ، یم  رارق  ناـمیارب  تعرـس  هب  هک  یـشیاشگ  اـب  نک ، يراـی  روـما  نـیا  رب  ار  اـم  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و  رب  سپ 
هب هک  یلاحدب  ِندرک  فرطرب 

ص:133

مدـعل هندـب  یف  اّمإ  و  هّفعلا ، لـضفلا و  ملعلا و  هّلقل  هسفن  یف  اـّمإ  لاـحلا ، ُءوس  ُّرُّضلا : ص503 « : نآرقلا ،  بــیرغ  یف  تادرفملا  - 1
«. اهتثالثل لمتحم  وهف  [، 84 ءایبنألا ،  ] ٍّرُض ْنِم  ِِهب  ام  انْفَشکَف  هلوق : و  هاج ، لام و  هّلق  نم  هرهاظ  هلاح  یف  اّمإ  و  صقن ، هحراج و 
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ام ِشخب  یگرزب  هک  یتمحر  و  ینک ، یم  راکشآ  هک  قح  هبناج  همه  هرطیس  و  یناسر ، یم  هنادنمتزع  هک  یکمک  و  هدش ، ضراع  ام 
.یناشوپ یم  ام  هب  هک  یتمالس  و  یهد ، یم  رارق 

! ناگدننک محر  ِنیرت  هدننک  محر  يا  امرف ، اطع  ام  هب  تتمحر  ببس  هب  ار ] اه  تساوخرد  نیا  همه  ایادخ ! ]

اه هتکن 

اه یتخس  زا  تیاکـش  یبات و  یب  هک  دوش  یم  راکـشآ  نینچ  ینید  ياه  هزومآ  زا   (1) .يراتفرگ نایب  هودنا و  راهظا  ینعی  تیاکـش   
( ْکَیلِإ وکْشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا   ) (2) .تسا هدیدنسپ  دشاب  زاس  هراچ  يادخ  هاگرد  هب  یتقو 

يریظن یب  ياه  تمعن  هعماج ، رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  روهظ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ِندوب  هدنز   
اَّنِإ َّمُهَّللا   ) .مینک یم  زاربا  لاـعتم  يادـخ  هاـگرد  هب  ار  شیوخ  هودـنا  ور  نیا  زا  .میتسه  مورحم  اـه  نآ  زا  هرود  نیا  رد  اـم  هک  تسا 

( اَنِِّیلَو َهَْبیَغ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُکتاَوَلَص  اَنِِّیبَن  َدْقَف  ْکَیلِإ  وکْشَن 

ص:134

 «ّ. ثبلا راهظ  إ  ي :   َ وک   َ ّشلا و    ُ هاک   َ ّشلا و    ُ هیاک   ِ ّشلا و    ُ وک   َ ّشلا : » ص463 نآرقلا ،  بیرغ  یف  تادرفملا  - 1
نآ تبیـصم  رد  درک ، نفد  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  يربک ، هقیدـص  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نانمؤمریما ، - 2

ٌجیَهُم ٌّمَه  ٌحیَقُم َو  ٌدَمک  ٌمیِقُم  اَهِیف  َْتنَأ  ِیتَّلا  كَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَتْخی  ْوَأ  ِیْبلَق  ْنِم  ُحَْربی  َال  ٌّمَه  ٌدَّهَسُمَف َو  ِیلَیل  اَّمَأ  : » دومرف نینچ  ترـضح 
رد زین  بوقعی  ترضح  ص 458 . ح 3 ، مالـسلا ، اهیلع  ءارهزلا  دلوم  باب  ج 1 ، یفاکلا ، ...وکْـشَأ .» ِهَّللا  َیلِإ  اَنَنَیب َو  َقَّرَف  اَم  َناَـعْرَس 

هروس َنوُمَْلعَت .»  ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ینْزُح  یَِّثب َو  اوکْشَأ  امَّنِإ  َلاق  : » تفگ مالـسلا ) امهیلع  هلآو و  انیبن  یلع   ) فسوی قارف 
هیآ 86. فسوی ،
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جیاتن زا  یکی  ساسا ، نیا  رب   (1) .دوش ادـج  صلاخان  زا  نآ  ِصلاخ  يالط  ات  تسا  شتآ  رد  الط  ِگنـس  نداد  رارق  يانعم  هب  هنتف »  »
، هرود نیا  ياـسرف  تقاـط  ياـه  یتخـس  رثا  رد  هک  تسا  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تبیغ  هرود  ياـه  یتخس 

( اَِنب ِنَتِْفلا  َهَّدِش  َو   ) .دنوش یم  هتخانش  دنراد ، نامیا  ياعدا  هک  یناسک  زا  یقیقح  ِنانمؤم 

هب تسد  لـطاب  ههبج  ياـه  هورگ  همه  تبیغ ، هرود  رد   (2) .تسا نداد  مه  تشپ  هب  تشپ  ندـش و  راـک  کـمک  ینعم  هب  رهاـظت »  »
نیا .دـننک  گنت  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  ماـما  نارظتنم  قح و  ناوریپ  رب  ار  یگدـنز  هصرع  اـت  دـنهد  یم  مه  تسد 

.تسا نانمؤم  هیلع  هنامز  ایوگ  هک  تسا  يدح  هب  اه  یتخس 

لجع يدهم  ماما  نارظتنم  نایعیـش و  اب  هلباقم  هب  هدُـع  هدِـع و  ِیناوارف  ترثک و  اب  قافن  رفک و  ههبج  مامت  تبیغ ، هرود  رد  دـنچ  ره   
یلع قح ، ههبج  هک  دنک  یم  نایامن  ار  تیعقاو  نیا  هدنیآ ، هتـشذگ و  ثداوح  رد  تقد  یلو  دـنرادرپ ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

يروهمج سدـقم  ماظن  رد  سدـقم  عافد  لاس  تشه  هک  هدوب ، هزراـبم  ِنوگاـنوگ  ياـه  نادـیم  زوریپ  شناوریپ ، ِندوب  كدـنا  مغر 
.تسا نآ  ياه  هنومن  زا  ناریا ، یمالسا 

رب هکارچ  تسین ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  ياه  تیانع  یهلا و  ترصن  ياه  هدعو  ققحت  زج  يزیچ  اه  يزوریپ  نیا 
ُْریَغ اَّنِإ  دش ...« : یم  نک  هشیر  هعیش  دوبن ، ترضح  نآ  يرای  تسد  رگا  دیفم ، خیش  موحرم  هب  ترضح  نآ  عیقوت  زا  یشخب  ساسا 

ص:135

لاخدإ یف  لمعتـسا  و  هتءادر ، نم  هتدوج  رهظتل  راـنلا  بهّذـلا  لاـخدإ  ِْنتَفلا : لـصأ  ص623 « : نآرقلا ،  بــیرغ  یف  تادرفملا  - 1
«. رانلا ناسنإلا 

يأ [ 85 / 2  ] ْمِهیَلَع َنوُرَهاظَت  هلوق : :» ص 387 ج3 ، نیرحبلا ،  عمجم  و  هتنواع » ُُهتْرَهاظ :  : » ... 540 نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 2
«. مهیلع نونواعت 
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یهاتوک امش  لاح  تیاعر  زا  ام  ؛(1)  ...ُءاَدْعَْألا ُمکَمَلَطْصا  ُءاَوْأَّللا َو  ُمِکب  َلَزََنل  ِکلَذ  َال  َْول  ْمکِرکِِذل َو  َنیِـساَن  َال  ْمِکتاَعاَرُِمل َو  َنِیلِمْهُم 
دـندروآ و یم  موجه  امـش  هب  اـه  یتخـس  هنیآ  ره  دوبن ، امـش ] هب  تبـسن  اـم  هجوـت   ] رگا و  میتـسین ، لـفاغ  امـش  داـی  زا  میا و  هدرکن 

«. دنتخاس یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد ،

اه مایپ 

لاعتم يادخ  زا  دننک و  یم  هشیپ  ربص  هکلب  دنوش ؛ یمن  تعامج  گنر  مه  دننک و  یمن  اهر  ار  نادیم  اه  یتخس  ربارب  رد  نانمؤم  . 1
ٍْحتَِفب ِکلَذ  یَلَع  اَّنِعَأ  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  اَْنیَلَع  ِناَمَّزلا  َرُهاَظَت  اَِنب َو  ِنَتِْفلا  َهَّدِش  اَنِدَدَع َو  َهَِّلق  اَنِّوُدَـع َو  َهَْرثک  َو   ) .دـنبلط یم  يرای 

( ُُهلِّجَُعت

( اَنِدَدَع َهَِّلق  اَنِّوُدَع َو  َهَْرثک   ) .تسین اه  نآ  تیناقح  ینعم  هب  نارگید ، ِتیعمج  يدایز  . 2

ِِهلآ َو ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  اَْنیَلَع  ِناَمَّزلا  َرُهاَظَت  اَِنب َو  ِنَتِْفلا  َهَّدِش  َو  .دشاب (  هارمه  اه  یتخس  ربارب  رد  يرادیاپ  اب  دیاب  قح ، زا  يوریپ  . 3
( ُُهلِّجَُعت ٍْحتَِفب  ِکلَذ  یَلَع  اَّنِعَأ 

یَلَع ِّلَصَف  اَْنیَلَع  ِناَمَّزلا  َرُهاَظَت  اَِنب َو  ِنَتِْفلا  َهَّدِـش   ) .دورب نیب  زا  دـیابن  یتلاـح  چـیه  رد  یهلا  يراـی  ندیـسرارف  شیاـشگ و  هب  دـیما  . 4
( ُهُفِشکَت ٍّرُِضب  ُُهلِّجَُعت َو  ٍْحتَِفب  ِکلَذ  یَلَع  اَّنِعَأ  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو 

هب یهاوخ  کمک  زاین و  تسد  دنریگب ، رارق  اه  یتخس  رد  هک  مه  رادقم  ره  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نارظتنم  . 5
يادخ زا  طقف  هکلب  دننک ؛ یمن  زارد  نانمشد  يوس 
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( ُهُفِشکَت ٍّرُِضب  ُُهلِّجَُعت َو  ٍْحتَِفب  ِکلَذ  یَلَع  اَّنِعَأ  َو   ) .دنبلط یم  يرای  لاعتم 

ییوس زا  زور  نیا  .تفای  ناـیاپ  هام 1391  يد  اب 22  قباطم  رفظملارفـص 1434  متـشه  تسیب و  هعمج ، زور  رد  باتک ، نیا  شراگن 
یم تیاکش  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  هب  شتبیغ  زا  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  نامز ، ماما  هب  تسا  قلعتم 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  لوسر  یتسه ، هنادرد  تداهـش  زور  لاس  ییوس  زا  مینک و 
.میرب و یم  تیاکـش  یهلا  هاـگرد  هب  زین  ناراوـگزب  نآ  قارف  مغ  زا  مینک و  یم  زاربا  ناـشگوس  رد  ار  شیوـخ  تبیـصم  هک  تـسا ،

.نیملاعلا بر  هللادمحلا 
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همان باتک 

1367 نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسوم  مق ، مراهچ ، پاچ : رثألا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  دمحم ؛ نب  كرابم  يرزج ، ریثا  نبا  . 1
.5 دلج : دادعت  ش ،

.1 دلج : دادعت  1376 ش ، یچباتک ، نارهت ، مشش ، پاچ  یلامألا ، یلع ؛ نب  دمحم  هیوباب ، نبا  . 2

.2 دلج : دادعت  1385 ش/1966 م ، پاچ : لاس  يرواد ، یشورف  باتک  مق ، لوا ، پاچ  عئارشلا ، للع  3 ؛_____________ .

، مق هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  مق ، لوا ، پاچ  راـبخألا ، یناـعم  4 ؛_____________ .
1 دلج : دادعت  1403 ق ،

.2 دلج : دادعت  1385 ق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآهسسؤم  مق ، مود ، پاچ  مالسإلا ، مئاعد  یبرغم ؛ دمحم  نب  نامعن  نویح ، نبا  . 5

.3 دلج : دادعت  1376 ش ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، لوا ، پاچ  هنسحلا ، لامعألاب  لابقإلا  یسوم ؛ نب  یلع  سوواط ، نبا  . 6
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.1 دلج : دادعت  1411 ق ، رئاخذلا ، راد  مق ، لوا ، پاچ  تادابعلا ، جهنم  تاوعدلا و  جهم  7 ؛_____________ .

.6 دلج : دادعت  1404 ق  ، یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، لوا ، پاچ  هغللا ، سییاقم  مجعم  سراف ؛ نب  دمحأ  سراف ، نبا  . 8

.1 دلج  : دادعت  1356 ش ، هیوضترملا ، راد  فرشا ، فجن  لوا ، پاچ  تارایزلا ، لماک  دمحم ؛ نب  رفعج  هیولوق ، نبا  . 9

1414 ق، رداص ، راد  عیزوتلا - رـشنلا و  هعابطلل و  رکفلا  راد  توریب ، موس ، پاـچ  برعلا ، ناـسل  مرکم ؛ نب  دـمحم  روظنم ، نبا  . 10
.15 دلج : دادعت 

.2 دلج : دادعت  1381 ق ، یمشاه ، ینب  زیربت ، لوا ، پاچ  همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ؛ نب  یلع  یلبرا ، . 11

.1 دلج : دادعت  1397ق ، قودص ، رشن  نارهت ، لوا ، پاچ  هبیغلا ، میهاربا ؛ نب  دمحم  بنیز ، یبأ  نبا  ینامعنل ، ا  . 12

.ق  1416 پاچ : لاس  تثعب ، داینب  نارهت ، لوا ، پاچ  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ؛ دیس  ینارحب ، . 13

ثارتلا ءاـیحإ  راد  توریب ، لوا ، پاـچ  نآرقلا ، ریـسفت  نع  ناـیبلا  فشکلا و  میهاربا ؛ نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  يروباـشین ، یبـلعث  . 14
.ق  1422 یبرعلا ،

.6 دلج : دادعت  1410ق ، نییالملل ، ملعلا  راد  نانبل ، توریب - لوا ، پاچ  حاحصلا ، دامح ؛ نب  لیعامسا  يرهوج ، . 15

.20 دلج : دادعت  1414 ق ، رکفلاراد ، توریب ، لوا ، پاچ  سوماقلا ، رهاوج  نم  سورعلا  جات  یضترم ؛ دمحم  يدیبز ، ینیسح  . 16
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، ات یب  پاچ : لاس  رکفلاراد ، توریب ، پاچ ،...: تبون  نایبلا  ، حور  ریسفت  لیعامسا ؛ يوسورب ، یقح  . 17

هیلع قداص  ماما  هسـسؤم  مق ، لوا ، پاـچ  عورفلا ، لوصـألا و  یملع  یلإ  عوزنلا  هینغ  ینیـسح ؛ یلع  نب  هزمح  هرهز ، نبا  یبلح ، . 18
1 دلج : دادعت  1417ق ، مالسلا ،

، داـشرا ترازو  نارهت ، لوا ، پاـچ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  لـئاضف  یف  نیقیلا  فـشک  رهطم ؛ نب  فـسوی  نب  نسح  یلح ، . 19
1 دلج : دادعت  1411 ق ،

، رـصاعملا رکفلا  راد  ناـنبل ، توریب - لوا ، پاـچ : مولکلا ، نم  برعلا  مـالک  ءاود  موـلعلا و  سمـش  دیعـس ؛ نب  ناوـشن  يریمح ، . 20
.12 دلج : دادعت  1420 ق ،

.2 دلج : دادعت  1412 ق ، یضرلا ، فیرشلا  مق ، لوا ، پاچ  باوصلا ، یلإ  بولقلا  داشرإ  دمحم ؛ نب  نسح  یملید ، . 21

1412 ق، هیماشلا ، رادـلا  ملقلا - راد  قشمد ، توریب - لوا ، پاچ  نآرقلا ، ظافلأ  تادرفم  دـمحم ؛ نب  نیـسح  یناهفـصا ، بغار  . 22
.1 دلج : دادعت 

1407 ق، پاچ : لاس  یبرعلا  ، باـتکلا  راد  توریب ، موس ، پاـچ  لـیزنتلا ، ضماوغ  قئاـقح  نع  فاـشکلا  دومحم ؛ يرـشخمز ، . 23
.4 دلج : دادعت 

دادعت 1404 ق ، یفجن ، یشعرم  هللا  هیآ  هناخباتک  مق ، پاچ ،...: تبون  روثأملا ، ریـسفت  یف  روثنملا  ردلا  نیدلا ؛ لالج  یطویـس ، . 24
 . 1 دلج :

.دلج 1 يرمق ،  1416 مق ، نیسردم  هعماج  یمالسا  رشن  هسسوم  مق ، پاچ 12 ، همکحلا ، هیاهن  نیسح ؛  دمحم  دیس  ییابطابط ، . 25

هیملع هزوح  نیسردم  هعماج ي  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  مق ، مجنپ ، پاچ  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  26 ؛_____________ .
دلج 20. دادعت  1417 ق ، مق ،
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10 دلج : دادعت  1372 ش ، ورسخ ، رصان  تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ؛ نب  لضف  یسربط  . 27
.دلج

.2 دلج : دادعت  1403 ق ، یضترمرشن ، دهشم ، لوا ، پاچ  جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  یلع ؛ نب  دمحا  یسربط ، . 28

.6 دلج : دادعت  1375 ش ، يوضترم ، نارهت ، موس ، پاچ  نیرحبلا ، عمجم  دمحم ؛ نب  نیدلا  رخف  یحیرط ، . 29

.1 دلج : دادعت  1414 ق ، هفاقثلا ، راد  مق ، لوا ، پاچ  یلامألا ، ؛ نسح نب  دمحم  رفعج ، وبا  یسوط ، . 30

.10 دلج : دادعت  1407 ق ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، مراهچ ، پاچ  ماکحألا ، بیذهت  نسحلا ؛ نب  دمحم  یسوط ، . 31

.1 دلج : دادعت  1411 ق ، هعیشلا ، هقف  هسسؤم  توریب ، لوا ، پاچ  دّبعتملا ، حالس  دّجهتملا و  حابصم  32 ؛_____________ .

10 دلج : دادـعت  ات ، یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، پاچ ،...: تبون  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبتلا  33 ؛_____________ .
.دلج

.9: دلج دادعت  1409 ق ، ترجه ، رشن  مق ، مود ، پاچ  نیعلا ، باتک  دمحأ ؛ نب  لیلخ  يدیهارف ، . 34

.3 دلج : دادعت  1392 ق ، هیمالسا ، نارهت ، مود ، پاچ  هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  یضترم ؛ دیس  يدابآ ، زوریف  . 35

1406 ق، مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ماما  هناخباتک  ناهفـصا  ، یفاولا ، یـضترم ؛ هاـش  نب  نسحم  دـمحم  یناـشاک ، ضیف  . 36
.26 دلج : دادعت 
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: دلج دادعت  1414 ق ، هرجهلا ، راد  هسسوم  مق ، مود ، پاچ  ریبکلا ، حرشلا  بیرغ  یف  رینملا  حابـصملا  دمحم ؛ نب  دمحأ  یمویف ، . 37
.2

.ش  1383 نآرق ، زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت ، مهدزای ، پاچ  رون ، ریسفت  نسحم ؛ یتئارق ، . 38

.7 دلج : دادعت  1412 ق ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، مشش ، پاچ  نآرق ، سوماق  ربکا ؛ یلع  ییانب ، یشرق  . 39

.دلج 1 ، 1368 هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  نارهت ، مراهچ ، پاچ  نانجلا ، حیتافم  سابع ؛ خیش  یمق ، . 40

1418 ق، تاعوبطملل ، یملعألا  هسـسؤم  توریب ، لوا ، پاچ  نیـصحلا ، عردلا  نیمألا و  دـلبلا  یلماع ؛ یلع  نب  میهاربا  یمعفک ، . 41
.1 دلج : دادعت 

دادعت 1405 ق ، يدـهاز ،) یـضرلا ( راد  مق ، مود ، پاچ  هیقاولا ،) ناـمألا  هنج  یمعفکلل ( حابـصملا  42 ؛_____________ .
.1 دلج :

.8 دلج : دادعت  1407 ق ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، مراهچ ، پاچ  یفاکلا ، بوقعی ؛ نب  دمحم  ینیلک ، . 43

هزوح نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  مق ، مود ، پاچ  عیبلا ، باتک  تجح ؛ یلع  نب  دمحم  دیـس  يرمک ، هوک  . 44
.1 دلج : دادعت  .ق   1409 مق ، هیملع 

.111 دلج : دادعت  1403 ق ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، مود ، پاچ  راونألا ، راحب  یقت ؛ دمحم  نب  رقاب  دمحم  یسلجم ، . 45

: دلج دادعت  1423 ق ، تاعوبطملل ، یملعألا  هسسوم  توریب ، لوا ، پاچ  نانجلا ، حاتفم  داعملا - داز  46 ؛_____________ .
.1
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دادعت 1404 ق ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، مود ، پاچ  لوسرلا ، لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  47 ؛_____________ .
.26 دلج :

1406 ق، یفجن ، یـشعرم  هللا  هیآ  هناخباتک  مق ، لوا ، پاچ  رابخألا ، بیذـهت  مهف  یف  رایخألا  ذـالم  48 ؛_____________ .
.16 دلج : دادعت 

، روبناشوک یمالسا  یگنهرف  هسسؤم  مق ، مود ، پاچ  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  حرـش  یف  نیقتملا  هضور  49 ؛_____________ .
.14: دلج دادعت  1406 ق ،

دادعت 1368 ش ، یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، لوا ، پاچ  میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ؛ يوفطصم ، . 50
.14 دلج :

.ش 1374 هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، لوا ، پاچ  هنومن ، ریسفت  رصان ؛ يزاریش  مراکم  . 51

، مالسلا هیلع  اضر  ماما  یناهج  هرگنک  دهشم ، لوا ، پاچ  اضرلا ، هفیحص  مالـسلا ؛ امهیلع  یـسوم  نب  یلع  اضر ، ماما  هب  بوسنم  . 52
1 دلج : دادعت  1406 ق ،
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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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