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يریفکت نایباهو 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصایلع ، یناوضر ، هسانشرس : 
. یناوضر رغصایلع  يریفکت / نایباهو  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 رعشمرشن ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
168ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. یسانشتیباهو ثحابم  هلسلس  تسورف : 
2-316-540-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
ریسفت دقن و  728ق -- .  - 661 میلحلادبع ، نبدمحا  هیمیتنبا ، عوضوم : 

اههیدر اههیعافد و  هیباهو --  عوضوم : 
ریفکت عوضوم : 

خیرات یمالسا -- ياهروشک  ریفکت -- عوضوم : 
BP207/6/ر55و87 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/416 ییوید :  يدنب  هدر 
2352303 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هچابید
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ص:11
، لوحترپ خیرات  نیا  رد  تساههیرظن . اهتشادرب و  عونت  اهینوگرگد و  لوحت و  زا  هدنکآ  اهدورف و  زارف و  هارمه  یمالسا  هشیدنا  خیرات 
دـناهدش و هدرپس  یـشومارف  هب  يدـنچ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هدومن و  روهظ  یفلتخم  ینابم  اههزیگنا و  اب  نوگانوگ و  بهاذـم  اـههقرف و 
اب هقرف  نیا  اریز  تسا ؛ يرگید  ّرس  ریس و  ار  تیباهو  هقرف  نایم ، نیا  رد  دننیرفآشقن . یمالسا  عماوج  رد  نانچمه  لوحت  ریس  اب  زین  یخرب 
هب ار  شیوخ  هنارجحتم  راوتساان و  ياههشیدنا  ات  تسا  نآ  رب  تسین ، رادروخرب  یمالسا  نارظنبحاص  نایم  رد  يراوتـسا  هشیدنا  زا  هکنآ 

. دنالوبقب یمالسا  رکفت  هشیدنا و  رادنادیم  اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لیمحت  ناناملسم  ریاس 
رغصایلع ياقآ  بانج  دنمجرا  داتسا  هک  قیقحت  ۀتسیاب  تسا  يراک  هقرف  نیا  ياههشیدنا  لوحت و  ریس  اهزمر و  زار و  تخانـش  ورنیا ، زا 

يواکاو هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم  زا  يدنمِهرهب  اب  هتخادرپ و  رکفت  نیا  ناهنپ  ادـیپ و  يایاوز  هب  ریدـقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر 
تسا . هتخادرپ  هقرف  نیا  ياهشرگن  اههشیدنا و 
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ص:12
اب هدـیدرگ و  یفارحنا  هقرف  نیا  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  بجوـم  تاـقیقحت  هلـسلس  نیا  تسا  دـیما  ناـشیا ، تاـمحز  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمض 

. دوش هدوزفا  هعومجم  نیا  یفیک  ياقترا  رب  يدعب  ياهپاچ  رد  نارظنبحاص  نادنمشیدنا و  ياههاگدید  زا  يریگهرهب 
قیفوتلا یلو  هنا 

جح تاقیقحت  زکرم 
فراعم  مالک و  هورگ 
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ص:13

راتفگشیپ

اب ریفکت و  ار  یمالـسا  ياـههقرف  بهاذـم و  رگید  زا  دوـخ  ناـفلاخم  هـک  دـناهدوب  ییاـههورگ  اـههقرف و  دارفا و  مالـسا ؛ خـیرات  لوـط  رد 
زا ینید  نومیمان  هدـیدپ  نیا  عورـش  دـندادیم . نانآ  لـتق  بوجو  هب  مکح  هدرک و  جراـخ  مالـسا  نید  زا  ار  ناـنآ  یلماـع  نیرتکـچوک 

یـسررب ثحب و  دروم  ار  عوضوم  نیا  دراد  اج  کنیا  تسا . هدرک  ادیپ  یّلجت  نایباهو  رد  ریخا  نرق  ود  رد  نونکامه  هدش و  زاغآ  جراوخ 
میهد . رارق 
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ص:15

تغل رد  نامیا 

هراشا

. دشابیم نما »  » هدام زاو  تسا ، سفن  نانیمطاو  نوکسو  قیدصت  يانعم  هب  تغل  رد  نامیا » »
(1) تسا . فوخ  ّدض  نمأ »  » هدام زا  نآ  لصاو  هدننکقیدصت . ینعی  نمؤمو ؛ ندومن  قیدصت  ینعی  نامیا ؛ دیوگیم : دمحا  نب  لیلخ 

. بیذکت ّدض  قیدصت ، يرگیدو  رفک ، ّدـض  یکی  دراد : لامعتـسا  ود  نامیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  برعلا » ناسل   » رد روظنم  نبا  تاملک  زا 
(2)

(17 فسوی : « . ) درک یهاوخن  رواب  ار  ام  نخس  زگره  وت  « ؛ ) اَنل ٍنِمْؤُِمب  َْتنَأ  ام  َو  : ) لثم دوشیم  يدعتم  مال  اب  هملک  نیا 
(26 توبکنع : « . ) دروآ نامیا  میهاربا ] وا \ [  هب  طول  و  « ؛ ) ٌطُول َُهل  َنَمآَف  : ) لثم زینو 

(53 نارمعلآ : « . ) میدروآ نامیا  ياهدرک  لزان  هچنآ  هب  « ؛ ) َْتلَْزنَأ اِمب  اَّنَمآ  : ) لثم ددرگیم  يدعتم  زین  ءاب  اب  هک  هنوگنامه 

ص 56. نیعلا ، بیترت  - 1
ص 21. ج 13 ، برعلا ، ناسل  - 2
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ص:16

حالطصا رد  نامیا 

. تسا نامیا  لامک  طرش  هکلب  تسین ، نآ  ءزج  لمع  اذل  نابز ، هب  رارقا  اب  تسا  یبلق  قیدصت  يانعم  هب  نامیا  حالطصا ، رد 
زا ار  ناسنا  هچنآ  دیوگب : هک  تسا  نآ  فیرعت  نیا  زا  فده  هکلب  تسین ، درادن -  یتیمها  لمع  دنتـسه  لئاق  هک  هئجرم -  دـّیؤم  انعم  نیا 

تروص رد  ناـبز  هب  رارقا  اـب  هک  یتروص  رد  تسا ، یبـلق  قیدـصت  دـهدیم  شلاـمو  ناـج  مارتـحا  هب  مکحو  هدرک  لّوحتم  ناـمیا  هب  رفک 
نامیا ءزج  لمع  هک  بلطم  نیا  دهاشو  تسا . لمع  اب  مأوت  قیدـصت  دـهدیم  تاجن  منهج  زا  ار  ناسنا  هک  هچنآ  اّما  ددرگ . نورقم  ناکما 

: تسا تایاورو  تایآ  تسین ،
یناسک انامه  « ؛ ) ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدرک  نامیا  رب  فطع  ار  حلاص  لمع  لاعتم  دـنوادخ  . 1

هیلع فوطعمو  فوطعم  نیب  تریاـغم  فـطع ، ياـضتقم  هک  مینادیم  و  ( 277 هرقب : .« ) دـناهدروآ ياجهب  حـلاص  لمعو  هدروآ  ناـمیا  هک 
. دیآیم مزال  رارکت  اجنیا  رد  دشاب  نامیا  رد  لخاد  لمع  رگاو  تسا .

نموم هکیلاح  رد  دـهد ، ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هک  یـسک  نآ  اـما  « ؛ ) ٌنِمُْؤم َوُه  َو  ِتاـِحلاَّصلا  َنِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  َو  : ) دـیامرفیم نینچمه  . 2
. دوشیم هدافتسا  موهفم  رد  نامیاو  لمع  نیب  تریاغم  زین  هیآ  نیا  زا  هک  ( 112 هط : « . ) دشاب

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  زینو  . 3
: تارجح ( ) ِهَّللا ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  امُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  )

(9
ار  اهنآ  دنزادرپ . گنج  عازن و  هب  مه  اب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  هاگره 
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ص:17
. ددرگ زاب  ادخ  نامرف  هب  ات  دینک  راکیپ  زواجتم  هورگ  اب  دنک ، زواجت  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  رگا  و  دیهد ؛ یتشآ 

. تسا هدرک  قالطا  ملاظو  راکتیصعم  هورگ  رب  ار  نمؤم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هک  مییامنیم  هدهاشم 
دیزیهرپب ادخ  زا  دـیاهدروآ ! نامیا  هکیناسک  يا  « ؛ ) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   : ) دـیامرفیم يرگید  هیآ  ردو  . 4

. تسا هدومن  رما  تامرحم  كرتو  تابجاو  ماجنا  ینعی  یهلا ؛ ياوقت  هب  ار  نینمؤم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ( 119: هبوت « . ) دیشاب ناقداص  اب  و 
ناـنآ « ؛ ) ناـمیإلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َکـِئلوُأ   : ) دـیامرفیم دـنوادخ  تسا . بلق  ناـمیا  ّلـحم  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  تاـیآ  یخرب  زا  . 5

(22 هلداجم : « . ) تسا هتشون  ناشیاهلد  ۀحفص  هب  ار  نامیا  ادخ  هک  دنتسه  یناسک 
(14 تارجح : « . ) تسا هدشن  لخاد  ناتیاهلد  رد  نامیا  زونه  و  « ؛ ) ْمُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو   : ) دیامرفیم رگید  ییاج  رد 

وا هک  مراپـسیم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  متح  روط  هب  : » دومرف ربیخ  زور  رد  هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب  . 6
« . داد دهاوخ  رارق  يزوریپو  حتف  وا  تسد  هب  دنوادخو  دراد  تسود  ار  لوسرو  ادخ 

: تفگ باّطخ  نب  رمع 
یبا نب  یلع  ص )  ) ادخلوسر دنز . ادص  ارم  ص )  ) ربمایپ هک  مدیـشکیم  راظتنا  متـشادن . تسود  ار  تراما  تقو  نآ  دـننام  هب  نامز  چـیه 
حتف وت  تسد  هب  دـنوادخ  هکنیا  اـت  نکن  هّجوت  يزیچ  هبو  ورب  شیپ  دوـمرفو : داد  وا  هب  ار  مچرپ  هاـگنآ  تساوـخ ، ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط 

يزوریپو 
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ص:18
ربمایپ مگنجب ؟ نانآ  اب  اجک  ات  ص ! )  ) ادخ لوسر  يا  دز : ادصو  دش  فقوتم  سپس  درک ، تکرح  يرادقم  مالسلا  هیلع  یلع  دنک . لصاح 
دهاوخ ظوفحم  ناشلاوماو  نوخ  دندرک  نینچنیا  رگاو  دـنهد . نم  توبنو  ادـخ  تینادـحو  هب  تداهـش  ات  نک  لاتق  نانآ  اب  دومرف : (ص )

(1). دوب
ص)  ) ربمایپ توبنو  ادخ  تینادحو  هب  تداهش  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  دنـس  هب  هر )  ) قودص خیـش  . 7

(2) دناسریم . » نامیا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  رتمک  ماما ، تفرعمو  تعاط  هب  رارقاو 
حراوجلاب لمعلا  و  ناسللاب ، قطنلا  بلقلاب و  رارقالا  نامیالا : : » دـیوگیم نیمیثع  نبا  دـننادیم . نامیا  وزج  ار  ناکرا  هب  لمع  نایباهو  یلو 

« . حراوج هب  لمع  نابز و  هب  قطن  بلق و  هب  رارقا  زا  تسا  ترابع  نامیا  « ؛  (3)

مزاج نیقی  نامیا ،

؛ درادن هار  نامگ  نآ  ردو  تسا  مزاج  نیقی  نامیا  هک  دوشیم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا 
(36 سنوی : « . ) دزاسیمن زاینیب  ّقح  زا  ار  ناسنا  زگره  نامگ ، « ؛ ) ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(116 ماعنا : « . ) دنیامنیم يوریپ  نامگ  زا  اهنت  اهنآ  « ؛ ) َّنَّظلا َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  : ) دیامرفیم زینو 
(24 هیثاج : ( !« ) دنراد هیاپیب  ینامگ  و   ) دننزیم سدح  اهنت  هکلب  « ؛ ) َنوُّنُظَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  : ) دیامرفیم و 

 . یلع لئاضف  باب 7  ص17 ، ج7 ، ملسم ، حیحص  نامیالا ؛ باتک  ص10 ، ج1 ، يراخب ، حیحص  - 1
. قودص رابخألا  یناعم  زا  لقن  هب  ص 16  ج 66 ، راونألاراحب ، - 2

ص 79. نیمیثع ، نبا  هدیقعلا ، يواتف  - 3
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(12 تارجح : « . ) تسا هانگ  اهنامگ  زا  یضعب  هک  ارچ  « ؛ )  ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  : ) دیامرفیم و 

. تسا مزاج  نیقی  هکلب  تسین  نامگ  نامیا  سپ  دننکیمن ، خیبوت  نامیا  رب  ار  یسک  زگره  هک  مینادیم  و 
: دیامرفیم زینو 

(15 تارجح : ( ) اُوباتْرَی َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  )
. دندادن هار  دوخ  هب  يدیدرتو  ّکش  زگره  سپس  دناهدروآ ، نامیا  شلوسرو  ادخ  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنت  یعقاو  نانمؤم 

(19 دّمحم : « . ) تسین هللا »  » زج يدوبعم  هک  نادب  سپ  « ؛ ) ُهَّللا َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف  : ) دیامرفیم زینو 

تفرعم نامیا و  قرف 

هب لد  رد  هک  یلاح  رد  دندرک ، راکنا  یـشکرس  ملظ و  يور  زا  ار  نآو  « ؛ ) ْمُهُـسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَحَج  َو  : ) دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
(14 لمن : !« ) دنتشاد نیقی  نآ 

. تسا تفرعم  زا  ریغ  نامیا  هجیتن : رد  دشابیم ، نامیایب  سپ  دنکیم  راکنا  هکنیاو  دراد  یبلق  تفرعم  سپ  دراد  نیقی  شسفن  هکنیا 

نامیا رد  لامک  طرش  لمع ،

نامیا و لاـمک  طرـش  هکلب  تسین  نآ  ءزج  لـمع  یلو  ناـبز ، هب  رارقا  اـب  تسا  یبلق  قیدـصت  ناـمیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا 
تسا : نآ  مزلتسم 
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: هرقب « . ) دـنداد ماجنا  حـلاص  لامعاو  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک  « ؛ ) ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ) دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  . 1

(277
« . دشاب نمؤم  هک  یلاح  رد  دهد ، ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هک  سک  نآو  « ؛ ) ٌنِمُْؤم َوُه  َو  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو   : ) دـیامرفیم زینو  . 2

(112 هط : )
: دیامرفیم زینو  . 3

(119: هبوت َنِیقِداَّصلا ( ) َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
. دیشاب ناقداص  ابو  دیزیهرپب ، ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

: هلداجم « . ) هتـشون ناشیاهلد  هحفـص  رب  ار  نامیا  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  « ؛ ) نامیإلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  : ) دیامرفیم زینو  . 4
(22

(14 تارجح : « . ) تسا هدشن  امش  بلق  دراو  نامیا  زونه  اّما  « ؛ ) ْمُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  : ) دیامرفیم زینو  . 5
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  . 6

(15 هدجس : ( ) َنوُِربْکَتْسَی ْمُه ال  َو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  اوُحَّبَس  َو  ًادَّجُس  اوُّرَخ  اِهب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  اَِنتایِآب  ُنِمُْؤی  امَّنِإ  )
دمحو حـیبستو  دـنتفایم  هدجـس  هب  دوـش  يروآداـی  ناـنآ  هب  تاـیآ  نیا  تقو  ره  هـک  دـنروآیم  ناـمیا  اـم  تاـیآ  هـب  هـک  یناـسک  اـهنت 

. دننکیمن ّربکتو  دنروآیم ، اجب  ار  ناشراگدرورپ 
: دیامرفیم زینو  . 7

(2 لافنا : ( ) ْمُُهبُوُلق ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  )
ددرگیم . ناسرت  ناشاهلد  دوش ، هدرب  ادخ  مان  هاگره  هک  دنتسه  یناسک  اهنت  نانمؤم ،
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ص:21

ناصقنو هدایز  لباق  نامیا ،

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(2: لافنا ( ) ًانامیِإ ْمُْهتَداَز  ُُهتایآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اَذِإَو  )

. ددرگیم رتنوزف  ناشنامیا  دوشیم ، هدناوخ  اهنآ  رب  وا  تایآ  هک  یماگنهو 
(4 حتف : « . ) دنیازفیب ناشنامیا  رب  ینامیا  ات  « ؛ ) ْمِِهنامیِإ َعَم  ًانامیِإ  اوُداَدْزَِیل  : ) دیامرفیم زینو 

: دیامرفیم و 
اُونَـسْحَأ َو  اْوَقَّتا  َُّمث  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  )

(93 هدئام : ( ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو 
لوزن زا  لبق  بارـش ، ندیـشون  هب  تبـسن  و  ( ؛ تسین دناهدروخ  هچنآ  رد  یهانگ  دناهداد ، ماجنا  حلاص  لامعاو  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  رب 
نامیاو دـننک  هشیپ  اوقت  سپـس  دـنهد ؛ ماجنا  حـلاص  لامعاو  دـنروایب ، نامیاو  دـننک ، هشیپ  اوقت  رگا  دـنوشیمن )؛ تازاجم  میرحت ، مکح 

. درادیم تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخو ، دنیامن . یکینو  دننک  هشیپ  اوقت  سپس  دنروآ ؛
رکف هدرک و  روهظ  لـبنح  نب  دـمحا  یگدرکرـس  هب  ثیدـح  لـها  هک  درکیم  یگدـنز  یناـمز  رـصع و  رد  يراـخب  لیعامـسا  نب  دّـمحم 

هدـیدپ نیا  اب  هلباقم  هب  المع  دوخ  حیحـص  رد  اذـل  دوب  هدـیقع  رکف و  نیا  اـب  فلاـخم  وا  هک  اـجنآ  زا  و  دوب ، عیاـش  هتفرگ و  جوا  يریفکت 
تابثا  ات  دومن  دقعنم  هناصقن » نامیالا و  ةدایز   » ناونع تحت  روظنم  نیدب  ار  یباب  دوخ  حیحص  رد  و  تخادرپ ،
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لماک و هقبط  ود  هب  ار  ناملـسم  دـیاب  هکلب  دومن ، رفک  هب  فصتم  هدرک و  جراخ  مالـسا  نید  زا  دـیابن  ناکما  ّدـح  ات  ار  ناملـسم  هک  دـنک 

شدنس هب  هلمج ؛ نآ  زا  هدرک  کسمت  یتایاور  هب  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  وا  دریذپیم . ناصقن  هدایز و  نامیا ، اریز  درک ؛ میـسقت  صقان 
: دومرف ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  سنا  زا 

نم جرخی  و  ریخ ، نم  ةُّرب  نزو  هبلق  یف  ناک  نم  رانلا  نم  جرخی  و  ریخ ، نم  ةریعـش  نزو  هبلق  یف  هللا و  ّالا  هلا  ـال  لاـق : نم  راـنلا  نم  جرخی 
(1). ریخ نم  ةرذ  نزو  هبلق  یف  هللا و  ّالا  هلا  ال  لاق : نم  رانلا 

زا دوشیم  جراخ  و  دشاب . ریخ  زا  يوُج  هزادنا  هب  شبلق  رد  هک  یلاح  رد  هللا  ّالا  هلا  دـیوگب ال  هک  یـسک  خزود ]  ] شتآ زا  دوشیم  جراخ 
رد هک  یلاح  رد  هللا  ّالا  هلا  ـال  دـیوگب : هک  یـسک  شتآ  زا  دوشیم  جراـخ  و  دـشاب . ریخ  زا  یمدـنگ  هزادـنا  هب  شبلق  رد  هک  یـسک  شتآ 

. دشاب ریخ  زا  ياهرذ  هزادنا  هب  شبلق 

تنس لها  دزن  نامیا  ناصقن  هدایز و 

هراشا

يالعا ّدح  رد  هک  ار  یناسک  دیابن  اذل  دریذپیم و  ناصقن  هدایز و  تسا و  یبتارم  ياراد  نامیا  هک  دندقتعم  تنس  لها  ياملع  زا  يرایـسب 
. دومن رفک  رد  لخاد  هدرک و  جراخ  نامیا  زا  دنتسین  نامیا  زا 

: هیآ ریسفت  رد  یقهیب  . 1
(2: لافنا ( ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  ًانامیِإ  ْمُْهتَداز  ُُهتایآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  )

1378ه. هرهاق ، پاچ  نامیالا ، باتک  صص 17 و 18 ، ج1 ، يراخب ، حیحص  - 1
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، دوشیم هدـناوخ  اهنآ  رب  وا  تایآ  هک  یماگنهو  ددرگیم ؛ ناسرت  ناشاهلد  دوش ، هدرب  ادـخ  مان  هاگره  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  ناـنمؤم ،

. دنراد لکوت  ناشراگدرورپ  رب  اهنتو  ددرگیم ؛ رتنوزف  ناشنامیا 
: دیوگیم

امهب اهضعب  و  ندبلا ، رئاس  امهب و  اهضعب  ناسللاب و  اهضعب  بلقلا و  یف  عقی  اهضعب  یتلا  لامعالا  هذه  اوعمج  نیذلا  مه  نینمؤملا  ّنا  ربخاف 
. . . مهنامیا ةدایزب  ربخا  هرکذی و  مل  ام  یلع  هیبنت  لامعالا  هذه  نم  هللا  رکذ  امیف  و  لاملاب . وا  امهدحأب  وا 

لبق ةدایزلا  لبق  اذا  و  صقنی ، دـیزی و  نامیالا  ّنا  و  ناـمیالا ، عماوج  نم  هیلع  اـهب  هبن  اـم  لاـمعالا و  هذـه  ّنا  یلع  ۀـلالد  کـلذ  لـک  یفو 
(1). ناصقنلا

یخرب هدـش و  عقاو  بلق  رد  نانآ  زا  یخرب  هک  یلامعا  دـناهدومن ؛ عمج  ار  لامعا  نیا  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانمؤم  هک  هداد  ربخ  سپ 
هب ای  ود  نآ  زا  یکی  اـی  ود  ره  هب  طوبرم  زین  یخرب  و  تسا ، ندـب  ياـضعا  رگید  ود و  ره  هب  طوبرم  زین  یخرب  دوشیم و  يراـج  ناـبز  رب 

. . . تسا هداد  ربخ  نانآ  نامیا  يدایز  هب  هدرکن و  رکذ  هچنآ  رب  تسا  یهیبنت  هدرک  رکذ  لامعا  نیا  زا  دنوادخ  هچنآ  رد  و  دشابیم . لام 
نامیا هکنیا  و  تسا ، نامیا  عماوج  زا  هداد  یهاگآ  اهنآ  رب  نآ  هب  هچنآ  لامعا و  نیا  هکنیا  رب  تسا  یتلالد  دـش  رکذ  هک  هچنآ  ماـمت  رد  و 

. دشابیم زین  ناصقن  لباق  سپ  دریذپیم  یتدایز  رگا  و  دشابیم ، ناصقن  يدایز و  لباق 

صص 79 و 80. یقهیب ، ۀعامجلا ، ۀنسلا و  لها  فلسلا ، بهذم  یلع  داقتعالا  - 1
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: دیوگیم هراب  نیا  رد  هیمیت  نبا 

نیب ام  و  نامیا ، نم  ةرذ  هبلق  یف  ناک  نم  لثم  ۀجرد  سانلا  یندا  یلا  میهاربا ، دـمحم و  قلخلا  لضفا  نیب  ام  نوتوافتی  هللا  ّبح  یف  سانلاو 
دحاولا ّنا  لوقی : امیف  زواجیال  يذلا  قودصملا  قداصلا  ربخا  دقف  تاوامسلا . ضرألا و  ّبر  ّالا  هیصحیال  ام  تاجردلا  نم  نیّدحلا  نیذه 

ناک مئاهبلا  نم  ًاّرـش  مهنم  دحاولا  و  ۀکئالملا ، نم  لضفا  مهنم  دـحاولا  ناک  اذا  و  نییمدألا . نم  ضرألا  ءلم  نم  ًاریخ  نوکی  مدآ  ینب  نم 
(1) ۀکئالملا . لضافت  نم  مظعا  مهیف  لضافتلا 

یـسک لثم  هجرد ، ثیح  زا  مدرم  نیرتنییاپ  ات  میهاربا ، دّمحم و  قیالخ  رترب  نوچمه  یخرب  دـنتوافتم ؛ ادـخ  تبحم  دروم  رد  مدرم  انامه 
هرامـش ار  نآ  دـناوتیم  اهنامـسآ  نیمز و  راگدرورپ  اهنت  هک  تسا  یتاـجرد  دـح  ود  نیا  نیب  اـم  و  تسا . ناـمیا  زا  ياهرذ  شبلق  رد  هک 

زا دوشیم  رتهب  مدآ  ینب  دارفا  زا  یکی  هک  هداد  ربخ  دنکیمن  زواجت  دیوگیم  هچنآ  رد  هک  هدـش  قیدـصت  قداص  عطق  روط  هب  سپ  دـنک .
اهنآ رد  لضافت  سپ  دوشیم  رتدـب  نایاپراهچ  زا  اهنآ  زا  یکی  و  دوشیم ، رترب  ناگتـشرف  زا  اـهنآ  زا  یکی  رگا  و  نیمز ، يور  مدرم  ماـمت 

. تسا ناگتشرف  لضافت  زا  رتالاب 
: دیوگیم نینچمه  وا 

دبعلا یف  عمتجی  و  صقنی ، دیزی و  نامیالا  و  هلعف ، ام  بسحب  نامیالا  نم  هعم  ناک  اهضعب  كرتی  تارومأملا و  ضعب  لعفی  دبعلا  ناک  اذاف 
(2). قافن نامیا و 

ص568 ج7 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
صص 616 و 617. نامه ، - 2
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يدایز و لباق  نامیا  و  هداد ، ماجنا  هک  تسا  ياهزادنا  هب  شنامیا  دیامن  كرت  ار  یخرب  دـهد و  ماجنا  ار  تابجاو  زا  یخرب  هدـنب  رگا  سپ 

. دوشیم عمج  قافن  نامیا و  هدنب  رد  و  تسا ، ناصقن 
(167 نارمعلآ : « ) نامیا هب  ات  دندوب  رتکیدزن  رفک  هب  ماگنه ، نآ  رد  اهنآ  « ؛ ) ِنامیِِالل ْمُْهنِم  ُبَْرقَأ  ِذئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه   ) هیآ حرش  رد  زین  وا 

: دیوگیم
(1). برقا رفکلا  یلا  اوراصف  مهقافن  بلغ  دحا  موی  ناک  اّملف  بولغم ، قافن  مهیف  کلذ  لبق  ناک  دقف 

. دندش رتکیدزن  رفک  هب  اذل  دش و  بلاغ  هدرک و  ادیپ  هبلغ  ناشقافن  دش  هک  دحا  زور  یلو  دوب ، بولغم  قافن  اهنآ  نیب  رد  نآ  زا  لبق 

نامیا زا  دعب  رفک  ناکما 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(137 ءاسن : ( ) ًاْرفُک اوُداَدْزا  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  )

. دندوزفا دوخ  رفک  رب  سپس  دندش ، رفاک  رابرگیدو  دندروآ ، نامیا  مه  زاب  دندش ، رفاک  سپس  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک 
: دیامرفیم زینو 

(100 نارمعلآ : ( ) َنیِِرفاک ْمُِکنامیِإ  َدَْعب  مُکوُّدُرَی  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًاقیِرَف  اوُعیُِطت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأای  )
( تسا توادـعو  هنیک  شتآ  ِنتخاس  روهلعـشو  ینکفاقافن  ناشراک  هک  ، ) باتک لها  زا  یهورگ  زا  رگا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

. دننادرگیم زاب  رفک  هب  نامیا ، زا  سپ  ار  امش  دینک ، تعاطا 

ص 304. ج7 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
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نامیاو مالسا  نیب  قرف 

هراشا

. تسا كرش  لباقم  رد  مالسا »  » لامعتسا بلاغ 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(14 ماعنا : ( ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَتَالَو  َمَلْسَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  ّیِنِإ  ُْلق  )
. شابن ناکرشم  زا  هک ) هداد  روتسد  نم  هب  دنوادخ   ) و مشاب ؛ ناملسم  نیتسخن  هک  مرومأم  نم  وگب :

: دیامرفیم زینو 
(67 نارمعلآ : ( ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  امَو  ًاِملْسُم  ًافِینَح  َناک  نِکلَو  ًاِّیناَرْصَن  َالَو  ًاّیِدوُهَی  ُمیِهاَْربِإ  َناک  ام  )

. دوبن ناکرشم  زا  زگرهو  دوب ؛ ناملسمو  صلاخ  يدّحوم  هکلب  ینارصن ؛ هنو  دوب  يدوهی  هن  میهاربا 
: دشابیم رفک  لباقم  رد  نامیا  لامعتسا  بلاغو 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(108 هرقب : ( ) ِلِیبَّسلا َءآَوَس  َّلَض  ْدَقَف  ِنامیِالِاب  َْرفُْکلا  ِلَّدَبَتَی  نَمَو  )

. تسا هدش  هارمگ  ترطفو ) لقع   ) میقتسم هار  زا  دریذپب ، نامیا  ياج  هب  ار  رفک  هک  یسک 
(167 نارمع : لآ  « . ) نامیا هب  ات  دندوب  رتکیدزن  رفک  هب  ماگنه ، نآ  رد  اهنآ  « ؛ ) ِنامیِِالل ْمُْهنِم  ُبَْرقَأ  ِذئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه  : ) دیامرفیم زینو 

؛ تسا هدمآ  زین  يرگید  یناعم  هب  مالسا  یلو 

نامیا لباقم  رد  مالسا  . 1

دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 
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(14 تارجح : ( ) ْمُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  انْمَلْسَأ  اُولُوق  ْنِکل  َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَألا  َِتلاق  )

امش بلق  دراو  نامیا  زونه  اّما  میاهدروآ ، مالسا  دییوگب  یلو  دیاهدرواین ، نامیا  امش  وگب : میاهدروآ . نامیا  دنتفگ : نیـشنهیداب  ياهبرع 
. تسا هدشن 

یبلق قیدصتو  ینابز  میلست  . 2

« . دـندوب میلـستو  دـندروآ  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نامه  « ؛ ) َنیِِملْـسُم اُوناـکَو  اـِنتایا  ِب- اُونَمآ  َنیِذَّلَا  : ) دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
(69 فرخز : )

یبلق قیدصت  ءارو  میلست ، . 3

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(65: ءاسن ( ) ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسی  َو  َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  )

لد رد  وت ، يرواد  زا  سپسو  دنبلط ؛ يرواد  هب  ار  وت  دوخ ، تافالتخا  رد  هکنیا  رگم  دوب ، دنهاوخن  نمؤم  اهنآ  هک  دنگوس  تراگدرورپ  هب 
. دنشاب میلست  ًالماکو  دننکن ؛ یتحاران  ساسحا  دوخ 

: دیامرفیم زینو 
(131 هرقب : ( ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  ُتْمَلْسَأ  َلاق  ِْملْسَأ  ُهُّبَر  َُهل  َلاق  ْذِإ  )

و) تفریذپ ؛ لدو  ناج  زا  ار ، راگدرورپ  نامرف  وا  شاب ! میلست  قح ، ربارب  رد  و  ! ) روایب مالسا  تفگ : وا  هب  شراگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد 
مدش . میلست  نایناهج ، راگدرورپ  ربارب  رد  تفگ :
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تسا بجاو  اهنآ  هب  نامیا  هک  يروما 

هک مینیبب  لاح  تسا . نامیا  یـساسا  نکر  ود  نابز ، هب  رارقا  اب  بلق  هب  قیدـصت  دـش : هراشا  ناـمیا  یحالطـصا  ياـنعم  رد  هک  هنوگناـمه 
؟ میشاب هتشاد  یبلق  قیدصت  دیاب  يروما  هچ  هبو  تسیچ ؟ نامیا  قَّلعتم 

يروما رگید  درومو  مییامن . قیدصت  هداد ، ربخ  نآ  هب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  ار  هچنآ  الامجا  هکنیا  یکی  تسا : هنوگود  رب  یبلق  قیدصت 
: لیبق زا  مینک ؛ قیدصت  لیصفت  هب  دیاب  هک  تسا 

. درادن ییاتمهو  لثم  وا  هکنیاو  وا  دیحوتو  لاعتم  دنوادخ  دوجو  . 1
. تسین وا  زج  هب  یقلاخ  ملاع  يارب  هکنیاو  ّتیقلاخ  رد  دیحوت  . 2

. تسین وا  زج  لالقتسالاب ، يّربدم  ملاع  يارب  هکنیاو  ریبدتو  ّتیبوبر  رد  دیحوت  . 3
. تسین وا  زا  ریغ  يدوبعم  هکنیاو  تدابع  رد  دیحوت  . 4

( . ص  ) مالسا ربمایپ  توبن  . 5
. ازج زورو  داعم  . 6

تغل رد  رفک 

لاعتم دـنوادخ  دزاسیم . ناهنپ  كاخ  رد  ار  هناد  اریز  دـنیوگیم ؛ رفاک  زین  ار  زرواشکو  تسا . ندـناشوپو  رتس  ياـنعم  هب  تغل  رد  رفک » »
: دیامرفیم

(20 دیدح : ( ) ُُهتابَن َراّفُْکلا  َبَجْعَأ  ْثیَغ  ِلَثَمَک  )
دربیم . ورف  یتفگش  رد  ار  نازرواشک  شلوصحم ، هک  یناراب  دننامه 
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حالطصا رد  رفک 

دیحوتو ادـخ  هب  نامیا  مدـع  لثم  تسا ؛ نآ  هب  ندروآ  نامیا  شنأش  زا  هک  تسا  يزیچ  هب  ندرواین  نامیا  ياـنعم  هب  رفک  حالطـصا : رد  و 
. تمایق زورو  ص )  ) مالسا ربمایپ  توبنو 

: دیوگیم ینالقسع  رجح  نبا  . 1
(1). ۀیعرشلا ةرورضلاب  مالسالا  نید  نم  مولعملا  دحج  وه  عرشلا  یف  رفکلا 

. تسا مولعم  یعرش  ترورض  هب  مالسا  نید  زا  هک  تسا  يزیچ  راکنا  يانعم  هب  عرش  رد  رفک 
« . تسا نامیا  دض  عرش  حالطصا  رد  رفک  « ؛ (2)« نامیالا ّدض  عرشلا  حالطصا  یف  رفکلا  : » دیوگیم هیمیت  نبا  . 2

: دیوگیم یبیضه  نسح  داتسا  . 3
(3). قحلا غولب  ۀجحلا و  مایق  دعب  هب  نامیالا  یلاعت  هللا  ضرتفا  امم  ًائیش  دحج  نم  ۀفص  وه  عرشلا  یف  رفکلا 

ندیسر تجح و  مایق  زا  دعب  هدرک  بجاو  ار  نآ  رب  نامیا  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  هدرک  راکنا  هک  تسا  یسک  تفـص  عرـش ، رد  رفک 
. قح

: دیوگیم ریزولا  نبا  . 4
ناک اذا  هب ، اؤاج  امم  ءیشل  وا  مالسلا  مهیلع  هلـسر  نم  دحأل  وا  ۀمولعملا  یلاعت  هللا  بتک  نم  ءیـشل  دمعتملا  بیذکتلا  وه  رفکلا  لصا  ّنا 

(4). نیدلا نم  ةرورضلاب  ًامولعم  هب  بذکملا  رمألا  کلذ 

. ضایرلا ۀبتکم  ص 466 ، ج10 ، ینالقسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حتف  - 1
ص 639. ج7 ، هیمیت ، نبا  يواتف  عومجم  - 2

-. 1398 ه مود ، پاچ  توریب ، مالسلا  راد  ص 61 ، یبیضه ، ةاضق ، ةاعد ال  - 3
لاس 1318. رصم ، دیؤملا ، بادآلا و  پاچ  ص 415 ، ریزولا ، نبا  هب  روهشم  ینامی ، یضترم  نب  دمحم  قلخلا ، یلع  قحلا  راثیا  - 4
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مهیلع وا  نالوسر  زا  یکی  يارب  ای  تسا ، مولعم  هک  لاعتم  دنوادخ  ياهباتک  زا  تسا  يزیچ  يدـمع  بیذـکت  يانعم  هب  رفک  لصا  انامه 

. دشاب مولعم  نید  زا  ترورض  هب  هدش  بیذکت  رما  نآ  هک  یتروص  رد  دناهدروآ ، هچنآ  زا  يزیچ  يارب  ای  مالسلا 
: دیوگیم یجیا  یضاق  . 5

بناج زا  هک  هدش  لصاح  ملع  هک  يروما  زا  یخرب  رد  ص )  ) ربمایپ ندرکن  قیدـصت  زا  تسا  ترابع  ام  دزن  نآو  تسا  نامیا  فالخ  رفک 
(1) تسا . هدیسر  ص )  ) ربمایپ

هدیسر ص )  ) ربمایپ بناج  زا  میراد  ملع  هک  يزیچ  راکناو  ص )  ) ربمایپ قدص  راکنا  زا  تسا  ترابع  رفک  : » دیوگیم ینارحب  مثیم  نبا  . 6
(2) تسا . »

ص)  ) ربمایپ بناج  زا  هک  هدش  لصاح  يرورـض  ملع  هک  يزیچ  راکنا  زا  تسا  ترابع  حالطـصا  رد  رفک  : » دیوگیم زین  دادـقم  لضاف  . 7
(3) « . تسا

: دیامرفیم هدرک ، هراشا  هداد  ربخ  نآ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  يروما  هب  هر )  ) يدزی دیس  . 8
هک يروط  هب  تسا ، يرورض  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دوش ، نید  تایرورـض  زا  یکی  ای  تلاسر  ای  دیحوت  ای  تیهولا  رکنم  هک  تسا  یـسک  رفاک 

(4). دوش رجنم  تلاسر  راکنا  هب  شراکنا 

رفک هب  رفاک  هیمست  هجو 

. تسا هدش  رکذ  یتاهیجوت  رفک »  » تفص هب  وا  فاصتا  رفاک و  هیمست  هجو  رد 

.388 فقاوملا ، - 1
ص 171. مارملا ، دعاوق  - 2

ص 443. نیبلاطلا ، داشرا  - 3
. تاساجنلا ثحبم  ةراهطلا ، باتک  یقثولا ، ةورعلا  - 4
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ص:31
: دنیوگیم یخرب 

يوذل تنابا  یتلا  تایآلا  یه  رفاکلا  اهرتس  یتلا  معنلا  و  هدـیحوت . یلع  ۀـلادلا  هتایآ  همعن : لجوزع و  هللا  معن  رتس  ّهنال  ًارفاک ؛ رفاکلا  یّمس 
نمف ةرهاظ ، هنم  ۀمعن  ۀحضاولا ، نیهاربلا  ۀلزنملا و  بتکلا  ةزجعملا و  تایآلاب  لسرلا  هلاسرا  اذک  و  هل ، کیرـش  دحاو ال  اهقلاخ  ّنا  زییمتلا 

(1). هسفن نع  اهبجح  اهرتس و  يا  هللا  ۀمعن  رفک  دقف  اهّدر  اهب و  قدصی  مل 
رب تلالد  هک  تسا  یتایآ  نامه  وا  ياهتمعن  و  تسا . هدـناشوپ  ار  لجوزع  دـنوادخ  ياهتمعن  هکنآ  تهج  هب  دـناهدیمان  رفاک  ار  رفاـک 

قلاخ هک  هدش  نشور  درخ ] لقع و   ] زییمت نابحاص  يارب  هک  تسا  یتایآ  نامه  هدـناشوپ  ار  اهنآ  رفاک  هک  ییاهتمعن  و  دراد . شدـیحوت 
، هحـضاو نیهارب  هدش و  لزان  ياهباتک  زیمآزاجعا و  ياههناشن  اب  نالوسر  نداتـسرف  زین  و  درادـن ، ییاتمه  کیرـش و  تسا و  یکی  اهنآ 
زا هدناشوپ و  ینعی  هدش  رفاک  ار  ادخ  تمعن  متح  روط  هب  دیامن  ّدر  دنکن و  قیدصت  ار  نآ  هک  سکره  سپ  تسا ، راکشآ  هک  وا  زا  یتمعن 

. تسا هدرک  بوجحم  شسفن 

میرک نآرق  رد  رفک »  » موهفم

ار هناد  وا  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دوشیم  هتفگ  رفاک  عراز  هب  رگا  دوشن و  هدید  هک  يوحن  هب  تسا  يزیچ  ندـناشوپ  يانعم  هب  رفک »  » لصا
. دزاسیم روتسم  كاخ  رد 

ص 435. بغار ، تادرفم  ص 191 ، ج5 ، ۀغللا ، سییاقم  مجعم  - 1
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ص:32
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(20 دیدح : ( ) ًاماطُح ُنوُکَی  َُّمث  ًاّرَفْصُم  ُهاَرَتَف  ُجیِهَی  َُّمث  ُُهتابَن  َراّفُْکلا  َبَجْعَأ  ْثیَغ  ِلَثَمَک  )
؛ ینیبیم گنر  درز  ار  نآ  هک  ياهنوگهب  دوشیم  کـشخ  سپـس  دربیم ، ورف  یتفگـش  رد  ار  نازرواـشک  شلوصحم  هک  یناراـب  دـننامه 

. دوشیم هاک  هب  لیدبت  سپس 
. تساهنآ ندش  هدیشوپ  يانعم  هب  هک  دوریم  راک  هب  ناهانگ  ریفکت  دروم  رد  زین  و 

دـنروایب و نامیا  باتک  لها  رگا  « ؛ ) 65 هدـئام : ( ) ْمِِهتائِّیَـس ْمُْهنَع  انْرَّفََکل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  : ) دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
« . میشخبیم ار  نانآ  ناهانگ  دننک  هشیپ  اوقت 

. تسا هتفر  راک  هب  قباس  تّدوم  تفلا و  ندناشوپ  دروم  رد  زین  و 
دنوادخ هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  دندیـشک ، ریـشمش  رگیدکی  يور  رب  اذل  دـنداتفا و  دوخ  یلهاج  ياهعازن  دای  هب  ینامز  جرزخ  سوا و  هلیبق 

: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم 
(101 نارمعلآ : ( ) ُُهلوُسَر ْمُکِیف  َو  ِهَّللا  ُتایآ  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ُْمْتنَأ  َو  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  َو  )

رد وا  ربمایپو  دوشیم ، هدناوخ  امـش  رب  ادخ  تایآ  و ) دـیاهتفرگ ، رارق  یحو  ناماد  رد   ) هکنیا اب  دـیوش ، رفاک  امـش  تسا  نکمم  هنوگچ  و 
! ؟ تسامش نایم 

( 25 توبکنع : « . ) دییوجیم يرازیب  رگیدکی  زا  تمایق  زور  سپس  « ؛ ) ضْعَِبب مُکُضَْعب  ُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  : ) دیامرفیم زین  و 
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ص:33
: دیامرفیم ناطیش  لوق  زا  زین  و 

(22 میهاربا : ( ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  َنیِِملاّظلا  َّنِإ  ُْلبَق  نِم  ِنوُُمتْکَرْشَأ  اِمب  ُتْرَفَک  ّیِنِإ  )
ًامّلـسم مرفاکو ! رازیب  دـیداد ) رارق  ادـخ  تعاـطا  فیدرمه  ارم  تعاـطا  و  ، ) دـیتشاد لـبق  زا  هک  دوخ ، هراـبرد  امـش  كرـش  هب  تبـسن  نم 

! دنراد یکاندرد  باذع  ناراکمتس 

نآرق رظن  زا  رفک  عاونا 

هراشا

؛ تسا هدومن  قالطا  عون  ود  رب  ار  نآ  هدمآ  نایم  هب  رفک  زا  نخس  هک  نآرق  تایآ  رد 

مالسا تلم  زا  جورخ  . 1

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(6 هرقب : ( ) َنُونِمُْؤیَال ْمُهْرِذُنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذنَأَء  ْمِْهیَلَع  ٌءآَوَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  )

. دروآ دنهاوخن  نامیا  یناسرتن ؛ ای  یناسرتب  یهلا ) باذع  زا   ) ار نانآ  هک  دنکیمن  توافت  نانآ  يارب  دندش ، رفاک  هک  یناسک 
: دیوگیم هیآ  نیا  ریسفت  رد  يربط 

هرما اومتک  و  سانلا ، نع  هورتس  و  ص )  ) دمحم ةوبن  اودحج  ۀنیدملا  دوهی  نم  رابحألا  ّنا  کلذ  و  دوحجلا ، ّهناف  ۀیآلا  یف  رفکلا  ینعم  اماو 
و ص )  ) دـمحم رما  اوّطغ  دوهیلا  نم  رابحألا  کلذـکف  ءیـشلا . . . ۀـیطغت  برعلا : دـنع  رفکلا  لصا  و  مهءانبا . نوفرعی  اـمک  هنوفرعی  مه  و 

(1). مهبتک یف  هتفص  دوجو  هتوبنب و  مهملع  عم  سانلا  نع  هومتک 

. توریب رکفلا ، راد  ص 10 ، ج1 ، يربط ، نایبلا ، عماج  ریسفت  - 1
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ص:34
راکنا ار  ص )  ) دّـمحم توبن  هنیدـم  دوهی  زا  نادنمـشناد  هکنیا  نآ  لیلد  و  تسا ، راکنا  دوحج و  ياـنعم  هب  هیآ  نیا  رد  رفک  ياـنعم  اـما  و 

و دنتخانـشیم ، ار  ناشنادـنزرف  هک  هنوگنآ  دنتخانـشیم  ار  وا  هکنآ  لاـح  و  دـندومن ، موتکم  ار  وا  رما  دنتـشاد و  یفخم  مدرم  زا  هدرک و 
مدرم زا  ار  نآ  هدـناشوپ و  ار  ص )  ) دّـمحم رما  هک  دوـهی  زا  نادنمـشناد  تسا  نینچمه  سپ  تسا . يزیچ  ندـناشوپ  برع  دزن  رفک  لـصا 

. ناشیاهباتک رد  وا  تفص  دوجو  وا و  توبن  هب  نانآ  یهاگآ  اب  دندومن  نامتک 
: دیامرفیم زینو 

(34 هرقب : ( ) َنیِِرفاْکلا َنِم  َناک  َو  َرَبْکَتْسا  َو  یبَأ  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  )
ربکتو دز ، زابرس  هک  سیلبا  زج  دندرک ؛ هدجس  یگمه  دینک ! عوضخو  هدجس  مدآ  يارب  میتفگ : ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ) دای   ) و

. دش نارفاک  زا  شربکتو ) ینامرفان  رطاخ  هب  و  ، ) دیزرو
: دیامرفیمو

ُمیِهاْربِإ َلاق  ُتیِمُأ  َو  ِییْحُأ  اَنَأ  َلاق  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  يِذَّلا  َیِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َْکلُْملا  ُهَّللا  ُهاـتآ  ْنَأ  ِهِّبَر  ِیف  َمیِهاْربِإ  َّجاَـح  يِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  )
(258 هرقب : ( ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  َرَفَک  يِذَّلا  َتُِهبَف  ِبِْرغَْملا  َنِم  اِهب  ِتْأَف  ِقِرْشَْملا  َنِم  ِسْمَّشلِاب  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَف 

وا هب  دـنوادخ  اریز  درک ؟ وگتفگو  هجاـحم  شراـگدرورپ  هراـب  رد  میهاربا  اـب  هک  دورمن [  یـسک \ ] زا ) يرادـن  یهاـگآ  و   ) يدـیدن اـیآ 
هک تسا  یسک  نآ  نم  يادخ  تفگ : میهاربا  هک  یماگنه  دوب )؛ هدش  تسمرـس  رورغ  هداب  زا  تیفرظ ، یمک  رثا  رب  و  ( ؛ دوب هداد  تموکح 

مناریمیم ! منکیم و  هدنز  زین  نم  تفگ : وا  دناریمیم . دنکیم و  هدنز 
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ص:35
میهاربا داد ) ار  يرگید  لتقو  یکی  يدازآ  نامرف  دندرک ، رضاح  ار  ینادنز  ود  داد  روتسد  مدرم  رب  نتخاسهبتشمو  راک  نیا  تابثا  يارب  (و 

برغم زا  ار  دیـشروخ  ییوت )، یتسه  ناـهج  رب  مکاـح  هک  ییوگیم  تسار  رگا  ( ؛ دروآیم قرـشم  قفا  زا  ار  دیـشروخ  دـنوادخ ، تفگ :
. دنکیمن تیاده  ار  رگمتس  موق  دنوادخو ، دش . هدناماوو  توهبم  رفاک ، درم  نآ  اجنیا ) رد  ! ) روایب

: دیامرفیمو
ِیف ْنَم  َو  ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِـسَْملا  َِکلُْهی  ْنَأ  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ُکـِلْمَی  ْنَمَف  ْلـُق  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل  )

(17 هدئام : ( ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  امُهَْنَیب  ام  َو  ضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ًاعیِمَج  ضرَألا 
همهو شردامو  میرم  نب  حیـسم  دهاوخب  ادخ  رگا  وگب : دندش ؛ رفاک  مّلـسم  روطهب  تسا ، » میرم  نب  حیـسم  نامه  ادخ ، : » دـنتفگ هک  اهنآ 

نآ نایم  هچنآو  نیمزو ، اهنامسآ  تموکح  يرآ )، ( ؟ دنک يریگولج  دناوتیم  یسک  هچ  دنک ، كاله  دنتـسه  نیمز  يور  هک  ار  یناسک 
. تساناوت يزیچ  ره  رب  واو ، حیسم )؛ دننام  ردپ ، نودب  یناسنا  یّتح  ( ؛ دنیرفآیم دهاوخب ، هچ  ره  تسادخ ؛ نآ  زا  دراد  رارق  ود 

: دیامرفیمو
( ٌمِیلَأ ٌباَذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَّسَمََیل  َنُولوُقَی  اّمَع  اوُهَتنَی  ْمَّل  نِإَو  ٌدِـحاَو  ٌهلِإ  ـَّالِإ  هلِإ  ْنِم  اـمَو  ۀـَثالَث  ُِثلاـث  َهللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل  )

(73 هدئام : )
دنیوگیم  هچنآ  زا  رگاو  تسین ؛ هناگی  دوبعم  زج  يدوبعم  دندش ؛ رفاک  نیقیهب  زین ) . ) تسادخ هس  زا  یکی  دنوادخ ، دنتفگ : هک  اهنآ 
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. دیسر دهاوخ  دننک ، ) یگداتسیا  هدیقع  نیا  يور  هک   ) اهنآ نارفاک  هب  یکاندرد  باذع  دنرادن ، رب  تسد 

: دیامرفیمو
َمَّنَهَج یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َنوـُبَْلُغی  َُّمث  ًةَرْـسَح  ْمِْـهیَلَع  ُنوُـکَت  َّمـُث  اهَنوُقِْفُنیَـسَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَـع  اوُّدُـصَِیل  ْمَُهلاوـْمَأ  َنوـُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َّنِإ  )

(36 لافنا : ( ) َنوُرَشُْحی
شندروآ تسد  هب  يارب  هک   ) ار لاوما  نیا  نانآ  دـننکیم ؛ جرخ  ادـخ  هار  زا  مدرم )  ) نتـشادزاب يارب  ار  ناـشلاوما  دـندش ، رفاـک  هک  اـهنآ 

رد  ) و دروخ ؛ دنهاوخ  تسکـش  سپـسو  دش ؛ دـهاوخ  ناشهودـناو  ترـسح  هیام  اّما  دـننکیم ، فرـصم  هار ) نیا  رد  دناهدیـشک ، تمحز 
. دش دنهاوخ  يروآدرگ  خزود  يوس  هب  یگمه  نارفاک  رگید ) ناهج 

: دیامرفیمو
ُهَتَنیِکَس ُهَّللا  َلَْزنَأَف  انَعَم  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  ُهَّللا  ُهَرَـصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْـصنَت  َّالِإ  )

(40 هبوت : ( ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  اْیلُْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  َو  یْلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِملَک  َلَعَج  َو  اهْوََرت  َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  ِْهیَلَع 
( هّکم زا   ) ار وا  نارفاک  هک  ماگنه  نآ  تشاذگن )؛ اهنت  ار  وا  تاعاس ، نیرتلکـشم  رد  و  ( ؛ درک يرای  ار  وا  دنوادخ  دینکن ، يرای  ار  وا  رگا 

هارمه هب  واو  دـندوب ، راغ  رد  ود  نآ  هک  ماـگنه  نآ  رد  تشادـن ؛ ) هارمه  رتشیب  رفن  کـی  و   ) دوب رفن  نیمّود  هک  یلاـح  رد  دـندرک ، نوریب 
هدهاشم هک  ییاهرکـشل  ابو  داتـسرف ؛ وا  رب  ار  دوخ  شمارآ ) و   ) هنیکـس دنوادخ  عقوم ، نیا  رد  تسام ! اب  ادـخ  روخم ، مغ  تفگیم : دوخ 

نییاپ  ار  نارفاک  فده ) و   ) راتفگو دومن ؛ تیوقت  ار  وا  دیدرکیمن ،
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ص:37
! تسا میکحو  زیزع  دنوادخو  تسا ؛ زوریپ ) و   ) الاب وا ، ) نییآ  و   ) ادخ نخسو  تخاس )؛ هجاوم  تسکش  اب  ار  اهنآ  و  ، ) داد رارق 

: دیامرفیمو
ْمُکِّبَر ِتایآ  ْمُْکیَلَع  َنُوْلتَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاق  َو  اُهباْوبَأ  ْتَِحُتف  اـهُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ًارَمُز  َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  )

(71 رمز : ( ) َنیِِرفاْکلا یَلَع  ِباذَْعلا  ُۀَِملَک  ْتَّقَح  ْنِکل  َو  یَلب  اُولاق  اذه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ْمُکَنوُرِْذُنی  َو 
نانابهگنو دوشیم  هدوشگ  نآ  ياهرد  دنـسریم ، خزود  هب  یتقو  دنوشیم ؛ هدـنار  مّنهج  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـندش  رفاک  هک  یناسک  و 

نیا تاقالم  زاو  دـنناوخب  امـش  يارب  ار  ناتراگدرورپ  تایآ  هک  دـندماین  ناتیوس  هب  امـش  نایم  زا  ینالوسر  ایآ  دـنیوگیم : اهنآ  هب  خزود 
باذع نامرف  یلو  میدرک )! تفلاخم  امو  دندناوخ ، ام  رب  ار  یهلا  تایآو  دندمآ  ناربمایپ  ، ) يرآ دنیوگیم : دنراد ! ؟ رذح  رب  ار  امش  زور 

. تسا هدش  مّلسم  نارفاک  رب  یهلا 

مالسا تلم  زا  جورخ  مدع  . 2

. تسا هتفر  راک  هب  مالسا  تلم  زا  جورخ  زا  ریغ  رگید  دروم  رد  رفک  هملک  یهاگ  میرک  نآرق  رد 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(152 هرقب : ( ) ِنوُرُفْکَتَالَو ِیل  اوُرُکْشاَو  ْمُکْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف  )
دینکن . نارفک  میاهتمعن ) ربارب  رد   ) دییوگ و ارم  رکشو  مشاب ! امش  دای  هب  ات  دیشاب ، نم  دای  هب  سپ 
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ص:38
(1). یهلا تایآ  بیذکت  هن  دناهتسناد  تمعن  ندناشوپ  يانعم  هب  ار  هیآ  نیا  رد  رفک  يرایسب  نارسفم 

: دیوگیم نآ  يانعم  رد  یبطرق 
(2). يدایأو یتمعن  اورفکتالو  مکیلا ، یناسحا  اودحجتال  ینعملاو :

. نم تایانع  اهتمعن و  هب  دیزرون  رفک  امش و  هب  ارم  ناسحا  دینکن  راکنا  تسا : نیا  انعم  و 
: دیامرفیم زینو 

ُتایآ ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ُْمْتنَأ  َو  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  َو  َنیِِرفاک *  ْمُِکنامیِإ  َدَْعب  ْمُکوُّدُرَی  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًاقیِرَف  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
100 و 101) نارمع : لآ  ( ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم  َو  ُُهلوُسَر  ْمُکِیف  َو  ِهَّللا 

( تسا توادـعو  هنیک  شتآ  ِنتخاس  روهلعـشو  ینکفاقافن  ناشراک  هک  ، ) باتک لها  زا  یهورگ  زا  رگا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
رارق یحو  ناماد  رد   ) هکنیا اـب  دـیوش ، رفاـک  امـش  تسا  نکمم  هنوگچ  و  دـننادرگیمزاب . رفک  هب  ناـمیا ، زا  سپ  ار  امـش  دـینک ، تعاـطا 

ادخ هب  سک  رهو  دییوج )! کّسمت  ادخ  هب  نیا ، ربانب  ( ! ؟ تسامـش نایم  رد  وا  ربمایپو  دوشیم ، هدناوخ  امـش  رب  ادخ  تایآ  و ) دیاهتفرگ ،
. تسا هدش  تیاده  تسار ، یهار  هب  دیوج ، کّسمت 

نآ هب  دوصقم  هکلب  تسین ، مالـسا  تلم  زا  جورخ  دادـترا و  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  رفک  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  لوزن  ببـس  هب  هعجارم  اب 
هب لمع 

ص157. ج1 ، یناکوش ، ریدقلا ، حتف  ص122 ، ج2 ، یبطرق ، ریسفت  - 1
. نامه - 2
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ص:39
(1). درادن يراگزاس  مالسا  لامعا  قالخا و  اب  هک  تسا  نارفاک  لامعا  قالخا و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  نابز  زا  زینو 
ُرُکْشَأ َأ  ِینَُوْلبَِیل  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذه  َلاق  ُهَْدنِع  ارِقَتْـسُم  ُهآَر  اَّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  )

(40 لمن : ( ) ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  امَّنِإَف  َرَکَش  ْنَم  َو  ُرُفْکَأ  ْمَأ 
هک یماـگنهو  دروآ ! مهاوخ  وت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : تشاد  ینامـسآ )  ) باـتک زا  یـشناد  هک  یـسک  اـّما ) )

ار وا  رکـش  ایآ  هک  دـنک  شیامزآ  ارم  ات  تسا ، نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  تفگ : دـید  اجرباپو  تباـث  دوخ  دزن  ار  تخت )  ) نآ نامیلـس ) )
، تسا هدومن  شیوخ  نایزب   ) دیامن نارفک  سک  رهو  دنکیم ؛ رکش  دوخ  عفن  هب  دنک ، رکـش  سک  رهو  منکیم ! ؟ نارفک  ای  مروآیم  اجب 

! تسا میرکو  ینغ  نم ، راگدرورپ  هک )
یناربط و یناکوش ، هک  هنوگنامه  بیذـکت ، يانعم  هب  هن  تسا  یهلا  لضف  اـهتمعن و  رب  يرازگرکـش  مدـع  هیآ  نیا  رد  رفک  هب  دوصقم 

. دناهدرک هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  لیذ  ناشریسافت  رد  ینوباص 

ناناملسم ریفکت  زا  یهنو  نآرق 

ناملسم دییوگن : دنکیم  مالساو  حلص  راهظا  هک  یسک  هب  « ؛ ) ًانِمُْؤم َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(94: ءاسن « . ) یتسین

ج1، یناکوش ، ریدقلا ، حـتف  لاس 1404ه ، هرهاـق ، نارهز ، راد  پاـچ  ص 85 ، يروباشین ، لوزنلا ، بابـسا  ص 5 ، ج3 ، يربط ، ریـسفت  - 1
صص 367 و 368.
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ص:40
. تسا هدرک  یهن  فلتخم ، ياههناهب  هب  نارگید  هب  رفک  نداد  تبسن  زا  ار  ناناملسم  لاعتم  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد 

ریفکت زا  یهنو  ص )  ) ربمایپ

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  رمع  نبا  . 1
(1). هیلع ُتعجَر  ّالإ  َو  َلاَق  اَمَک  َناک  ْنإ  امهُدَحأ ، اِهب  َءاب  دْقَف  ُرفاک  ای  ِهیخِأل  َلاَق  ٍئْرما  اهُّیأ 

زاب شدوخ  هب  هنرگو  چیه  هک  دشاب  تسرد  تبـسن  رگا  تسوا ، رب  تلاح  ود  نیا  زا  یکی  رفاک  يا  دـیوگب : شردارب  هب  هک  یـسک  هاگره 
. ددرگیم

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دوعسم  نبا  . 2
(2). امهدحأ رفک  دقف  رفاک  ای  لاق  اذإو  هللا ، رتس  قرخ  رجه  ۀملک  هبحاصل  امهدحأ  لاق  اذإف  هللا  نم  رتس  امهنیبو  ّالإ  نیملسم  نم  ام 

یهلا رتس  دیوگب  یتشز  هملک  شقیفر  هب  ود  نآ  زا  یکی  نوچو  تسا ، دنوادخ  بناج  زا  يرتس  ناشنیب  هکنآ  زج  تسین  یناملسم  ود  چیه 
. دنرفاک ود  نآ  زا  یکی  رفاک  يا  دیوگب : نوچو  تسا  هدرک  هراپ  ار 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نیصح  نب  نارمع  . 3
(3) هلتقک . وهف  رفاک  ای  هیخأل  لجرلا  لاق  اذإ 

. دشاب هدناسر  لتق  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  لثم  رفاک  يا  دیوگب : دوخ  ینید  ردارب  هب  یسک  هاگره 

مقر 71. نامیالا ، باتک  ملسم ، حیحص  - 1
ص 76. ج 12 ، دئاوزلا ، عمجم  - 2

ص 76. ج 8 ، نامه ، - 3
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ص:41
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدش  لقن  سنا  زا  . 4

(1). هتمذ یف  هللا  اورفُخت  الف  هلوسر ، ۀمذو  هللا  ۀمذ  هل  يّذلا  ملسملا  کلذف  انتحیبذ  لکاو  انتلبق  لبقتساو  انتالص  یّلص  نم 
شلوسرو ادخ  همذ  رد  هک  تسا  یناملسم  وا  دنک  هدافتـسا  ام  هحیبذ  زاو  دراذگ  زامن  ام  هلبق  هب  ورو  دروآ  ياج  هب  ار  ام  زامن  هک  سک  ره 

. دومن هلیح  تسادخ  همذ  رد  هک  یسک  هب  تبسن  دیابن  اذل  دشابیم .
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  لقن  زینو  . 5

مهؤامد انیلع  تمرح  دـقف  انتحیبذ  اولکاو  انتلبق  اولبقتـساو  انتالـص  اّولـصو  اـهولاق  اذإـف  هللا ، ّـالإ  هلإ  ـال  اولوقی  یّتح  ساـنلا  لـتاقا  نا  ترما 
(2). هللا یلع  مهباسحو  اهقحب  ّالإ  مهلاوماو 

ام هلبق  هب  ورو  هدروآ  ياج  هب  ار  ام  زامنو  دـندرک  ادـیپ  يداقتعا  نینچ  نوچو  دـنوش ، دـیحوت  هب  دـقتعم  ات  مگنجب  مدرم  اب  هک  مرومأم  نم 
اب اهنآ  باسحو  مییامن  تظفاحم  ّقح  دراوم  رد  زج  هب  ناشلاوما  اهنوخ و  زا  هک  تسام  رب  دـنیامن ، هدافتـسا  اـم  هحیبذ  زاو  دـنراذگ  زاـمن 

. تسادخ
: درک لاؤس  کلام  نب  سنا  زا  هایس  نب  نومیم  تفگ : هک  هدرک  لقن  دیمح  زینو  . 6

ملسملل ام  هل  ملسملا ، وهف  انتحیبذ  لکاو  انتالص  یّلصو  انتلبق  لبقتساو  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهش  نم  لاق : هلامو ؟ دبعلا  مد  مرحی  ام  هزمحابأ ! ای 
(3). ملسملا یلع  ام  هیلعو 

مقر 391. ۀلبقلا ، لابقتسا  لضف  باب  ةالصلا ؛ باتک  يراخب ، حیحص  - 1
مقر 392. نامه ، - 2
مقر 393. نامه ، - 3
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ام هلبق  هب  ورو  هداد  ادـخ  تینادـحو  هب  تداهـش  هک  سک  ره  تفگ : دوشیم ؟ شلاـمو  هدـنب  نوـخ  تمرح  ثعاـب  زیچ  هچ  هزمحوـبا ! يا 

. دوشیم راب  وا  رب  ناناملسم  ماکحاو  تسا  ناملسم  وا  دنک  هدافتسا  ام  هحیبذ  زاو  دناوخب  ار  ام  زامنو  دتسیاب 
: دیوگیم سنا  زا  لّوا  ثیدح  رب  دوخ  هقیلعت  رد  رجح  نبا 

هنم رهظی  مل  ام  هلها  ماکحا  هیلع  ْتَیِرْجأ  نیدلا  راعش  رهظا  نمف  رهاظلا ، یلع  ۀلومحم  سانلا  روما  ّنا  هیفو  ثیدحلا : انتالص . . . یّلـص  نم 
(1) کلذ . فالخ 

يراج وا  رب  نید  لها  ماـکحا  دـنک  راـهظا  ار  نید  راعـش  سک  ره  اذـل  دوشیم . رهاـظ  رب  لـمح  مدرم  روما  هک  تسا  نیا  ثیدـح  ياـنعم 
. ددرگن رهاظ  وا  زا  نآ  فالخ  هک  یمادام  ددرگیم 

: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  . 7
(2). هیلع رفکلا  عجر  يأ  هیلع  راح  ّالإ  کلذک ، سیل  و  ًاودع هللا ، لاق  وا  رفکلاب  الجر  اعد  نم  و  . . . 

. ددرگیم زاب  وا  رب  رفک  دشابن ، نینچ  هک  یلاح  رد  دنز  ادص  ادخ  نمشد  ناونع  هب  ار  یسک  ای  دناوخب  رفک  هب  ار  يدرم  هک  یسک  . . . 
: دومرف ترضح  درک . لاؤس  مالسا  هرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  هدش  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  . 8

هیلإ تعطتسا  نا  تیبلا  جحت  ناضمر و  موصت  ةاکزلا و  یتؤت  ةالـصلا و  میقت  هللا و  لوسر  ًادمحم  ّنا  هللا و  ّالإ  هلإ  نا ال  دهـشت  نا  مالـسإلا 
. هقدصی هلأسی و  هل  انبجعف  لاق : تقدص . لاق : الیبس .

ص 497. ج 1 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص 190. ج1 ، يرذنم ، ظفاح  ملسم ، حیحص  رصتخم  - 2
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ص:43
. تقدص لاق : هّرش . هریخ و  ردقلاب  نمؤت  رخآلا و  مویلا  هلسر و  هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  نمؤت  نا  لاق : نامیإلا ؟ نع  ینربخاف  لاق :

(1) كاری . . . ّهناف  هارت  نکتمل  ناف  هارت  ّکنأک  هللا  دبعت  نا  لاق : ناسحإلا ؟ نع  ینربخاف  لاق :
هام هزور  يزادرپب و  تاکز  هتـشاد و  اپرب  ار  زامن  و  یهد ، ادخ  بناج  زا  دّمحم  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهـش  هک  تسا  نآ  مالـسا 

بجعت ام  تفگ : وا  یتفگ . تسار  تفگ : لیئربج  دوب . راومه  وت  يارب  هار  رگا  یهد ، ماجنا  ار  ادخ  هناخ  جح  هدروآ و  ياج  هب  ار  ناضمر 
هب هکنیا  تفگ : نامیا ؟ زا  ارم  هدب  ربخ  تفگ : لیئربج  درکیم . قیدصت  ار  وا  سپـس  دیـسرپیم و  ص )  ) ربمایپ زا  لیئربج  هکنیا  زا  میدرک 
ربخ تفگ : لیئربج  یـشاب . هتـشاد  نامیا  شرـش  ریخ و  ردق  هب  و  يروآ ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  نالوسر  اهباتک و  ناگتـشرف و  ادخ و 
. . دنیبیم ار  وت  وا  هک  ینادب ]  ] ینکیمن هدهاشم  ار  وا  وت  رگا  دنیبیم و  ار  وت  ایوگ  ینک  تدابع  ار  ادخ  هکنیا  تفگ : ناسحا ؟ زا  ارم  هدـب 

.
لقن ناسحالا » مالـسالا و  نامیالا و  نع  ص )  ) یبنلا لیربج  لاؤس   » باب نامیالا »  » باتک رد  هریرهوبا  زا  ار  تیاور  نیا  لثم  زین  يراخب  . 9

(2) تسا . هدرک 
: دومرفیم هک  مدینش  ص )  ) ربمایپ زا  دیوگیم : رمع  نب  هللادبع  . 10

(3) ناضمر . موص  جحلا و  ةاکزلا و  ءاتیا  ةالصلا و  ماقأ  و  هللا ، لوسر  ًادمحم  ّنأ  هللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  ةداهش  سمخ : یلع  مالسإلا  ینب 
تلاسر و  ادخ ، تینادحو  رب  یهاوگ  تسا : راوتسا  زیچ  جنپ  رب  مالسا 

ص 412. ج 2 ، دوادیبا ، ننس  - 1
ص 18. ج1 ، يراخب ، حیحص  - 2

ص 34. ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 8 ؛ نامه ، - 3
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. ناضمر هام  هزور  جح و  ماجنا ]  ] تاکز و نتخادرپ  زامن و  ییاپرب  وا و  بناج  زا  ص )  ) دّمحم

: تفگ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  شدنس  هب  يراخب  . 11
. یمادـن الو  ایازخ  ریغ  دـفولاب  وأ  موقلاب  ًابحرم  لاق : ۀـعیبر . اولاق : دـفولا ؟ نم  وأ  موقلا ؟ نم  لاق : ص )  ) یبنلا اوتا  اّمل  سیقلا  دـبع  دـفو  ّنا 

نم هب  ربُخن  لصف  رماب  انرُمف  رـضم ، رافک  نم  یحلا  اذـه  کنیب  اننیب و  مارحلارهـشلا و  یف  ّالإ  کیتأت  نا  عیطتـسنال  ّانا  هللا ! لوسر  اـی  اولاـق :
هلإ نأ ال  ةداهش  لاق : ملعا . هلوسر  هللا و  اولاق : هدحو ؟ هللااب  نامیإلا  ام  نوردتا  لاق : هدحو . هللااب  نامیإلاب  مهرما  ۀنجلا . . . هب  لخدن  انئارو و 

(1) سمخلا . . . منغملا  نم  اوطعت  نا  ناضمر و  رهش  مایص  ةاکزلا و  ءاتیا  ةالصلا و  ماقأ  و  هللا ، لوسر  ًادمحم  ّنأ  هللا و  ّالإ 
ضرع تسیک ؟ هلفاق  نیا  دومرف : ای  دنتـسیک ؟ موق  نیا  دومرف : ترـضح  دندیـسر  ص )  ) ربماـیپ تمدـخ  نوچ  سیقلادـبع  تعاـمج  اـنامه 

زج میناوتیمن  ام  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  دیشابن . نامیـشپ  راوخ و  هورگ ، ای  موق  نیا  هب  ابحرم  دومرف : ترـضح  هعیبر . موق  دندرک :
، دشاب لطاب ] قح و  نیب   ] هلصاف هک  هد  روتسد  يرما  هب  ار  ام  تسا ، رضم  رافک  زا  هلیبق  نیا  وت  نیب  ام و  نیب  و  مییایب ، امـش  دزن  مارح  هام  رد 
هب نامیا  هب  ار  نانآ  ترضح  میدرگ . . . تشهب  دراو  نآ  اب  میهد و  ربخ  دناهدیسرن ] امش  تمدخ  و   ] دنتسه ام  رـس  تشپ  هک  نارگید  هب  ات 

يادخ هب  نامیا  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : و  داد ، روتسد  هناگی  يادخ 

.35 ج1 ، ملسم ، حیحص  ص19 ؛ ج1 ، يراخب ، حیحص  - 1
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زامن و ییاپرب  و  تسادخ ، لوسر  دّمحم  هکنیا  ادخ و  تینادـحو  هب  یهاوگ  دومرف : تسا . رتاناد  شلوسر  ادـخ و  دـنتفگ : تسیچ ؟ هناگی 

. . . دیزادرپب سمخ  مئانغ  زا  هکنیا  و  ناضمر ، هام  هزور  تاکز و  تخادرپ 
: دومرف نمی  يوس  هب  وا  نداتسرف  ماگنه  لبج  نب  ذاعم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  . 12

کلذـب کل  اوعاطا  مه  نإف  هللا ، لوسر  ًادـمحم  ّنأ  هللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  اودهـشی  نأ  یلإ  مهعداف  متئج  اذإف  باتک ، لها  ًاموق  یتأتـس  کـنا 
ۀقدص مهیلع  ضرف  دق  هللا  ّنا  مهربخاف  کلذب  کل  اوعاطا  مه  ناف  ۀـلیل ، موی و  ّلک  یف  تاولـص  سمخ  مهیلع  ضرف  دـق  هللا  ّنا  مهربخأف 

(1) . . . مهئارقف یلع  درتف  مهئاینغا  نم  ذخؤت 
هکنیا ادخ و  تینادحو  هب  یهاوگ  هب  ار  اهنآ  نک  توعد  يدمآ  نانآ  دزن  نوچ  يوشیم ، هناور  باتک  لها  زا  یموق  يوس  هب  يدوز  هب  وت 

زور هنابـش  رد  زامن  هدعو  جنپ  نانآ  رب  دنوادخ  هکنیا  هب  هدب  ربخ  دندرک  تعاطا  توعد  نیا  رد  ار  وت  نانآ  رگا  و  تسوا ، هداتـسرف  دّمحم 
زا هک  هدرک  بجاو  ناشیا  رب  ياهقدـص  دـنوادخ  هکنیا  هب  ار  نانآ  هدـب  ربخ  دـندرک  تعاـطا  رما  نیا  رد  ار  وت  نوچ  و  تسا ، هدرک  بجاو 

. . . دوشیم هداد  ناریقف  هب  هتفرگ و  نادنمتورث 
: دیوگیم رایخ  نب  يدع  نب  هللادیبع  . 13

: لاقف ص )  ) هللا لوسر  رهجف  نیقفانملا . نم  لجر  لتق  یف  هنذأتسی  هّراسف  سلجم  یف  ص )  ) یبنلا یتأ  ّهنا  هثّدح  راصنألا  نم  الجر  ّنا 

ص 38. ج1 ، ملسم ، حیحص  صص 11 و 12 ؛ ج 1 ، يراخب ، حیحص  - 1
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: لاق ص ؟ )  ) هللا لوسر  ًادـمحم  ّنا  دهـشی  سیلأ  لاقف : هل . ةداهـش  الو  هللا ، لوسر  ای  یلب  يراصنألا : لاقف  هللا ؟ ّـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشی  سیلا 

(1) مهلتق . نع  هللا  یهن  نیذلا  کئلوأ  لاق : هل . ةالص  الو  یلب ، لاق : یّلصی ؟ سیل  وأ  لاق : ةداهش . الو  یلب ،
زا يدرم  نتشک  هرابرد  ترـضح  زا  هنایفخم  هدیـسر و  یـسلجم  رد  ص )  ) ربمایپ تمدخ  هب  هک  تفگ  ار  بلطم  نیا  راصنا  زا  يدرم  انامه 

لوسر يا  يرآ  تفگ : يراصنا  درم  دهدیمن ؟ ادخ  تینادحو  هب  یهاوگ  وا  ایآ  دومرف : اراکـشآ  روط  هب  ترـضح  تساوخ . نذا  نیقفانم 
یلو يرآ  درک : ضرع  دهدیمن ؟ ادـخ  بناج  زا  دّـمحم  تلاسر  هب  یهاوگ  وا  ایآ  دومرف : ترـضح  تسا . هدـیافیب  وا  یهاوگ  یلو  ادـخ 

وا و دومرف : ترـضح  تسا . هدیافیب  وا  زامن  یلو  يرآ ، درک : ضرع  دراذگیمن ؟ زامن  وا  ایآ  دومرف : ترـضح  تسا . هدیافیب  وا  یهاوگ 
. تسا هدومرف  یهن  اهنآ  نتشک  زا  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  شلاثما 

: تفگ هک  هدرک  لقن  سنا  زا  شدنس  هب  يراخب  . 14
(2). الیل ربیخ  انلزنف  حبصی . ام  دعب  راغا  ًاناذا  عمسی  مل  نا  و  کسمأ ، ًاناذا  عمس  اذإف  ِحبُصی ، یّتح  ِْزُغی  مل  ًاموق  ازغ  اذإ  ص )  ) هللا لوسر  ناک 
زا تسد  دینـشیم  ار  ناذا  يادص  نوچ  و  دوش ، حبـص  ات  درکیمن  عورـش  ار  گنج  دگنجب  تساوخیم  یموق  اب  نوچ  ص )  ) ادـخ لوسر 

. میدش ربیخ  رب  دراو  هنابش  ام  درکیم و  عورش  ار  هلمح  حبص  زا  دعب  دینشیمن  ار  ناذا  يادص  رگا  و  تشادیمرب ، گنج 

ص 432. ج5 ، دمحا ، دنسم  ص 13 ، ج1 ، یعفاش ، دنسم  - 1
ص5. ج4 ، يراخب ، حیحص  - 2
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درجم هب  ص )  ) مالسا ربمایپ  اذل  دیگنج ، دیابن  ناملسم  اب  هدوب و  یناملسم  مالسا و  ۀناشن  ناذا  هک  اجنآ  زا  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 

. دیشکیم گنج  زا  تسد  لحم ، مدرم  نیب  زا  ناذا  يادص  ندینش 
: تفگ هک  هدرک  لقن  سنا  زا  زین  ملسم  . 15

، ربکا هللا  ربکا  هللا  لوقی : الجر  عمـسف  راغا . ّالإ  کسما و  ًاناذا  عمـس  ناف  ناذألا ، عمتـسی  ناک  و  رجفلا ، علط  اذإ  ریُغی  ص )  ) هللا لوسر  ناک 
. رانلا نم  تجرخ  ص : )  ) هللا لوسر  لاقف  هللا . ّالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  هللا ، ّـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  لاـق : مث  ةرطفلا . یلع  ص )  ) هللا لوسر  لاـقف 

(1). يزعم یعار  وه  اذإف  اورظنف 
تسد دینشیم  ار  ناذا  يادص  نوچ  دادیم و  ارف  شوگ  ناذا  هب  و  دومنیم ، عورـش  ار  هلمح  درکیم  عولط  رجف  هاگره  ص )  ) ادخ لوسر 

: تفگ هاگنآ  ترطف . قباطم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  ربکا . هللا  ربکا  هللا  دـیوگیم : هک  دینـش  يدرم  زا  درکیم . هلمح  هنرگو  دیـشکیم 
ناپوچ دـندید  دـندرک  هاگن  يدـش . جراـخ  خزود ]  ] شتآ زا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هللا . ّـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  هللا ، ّـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا 

. تساهزب
: تفگ هک  هدش  لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  . 16

، انأبـص انأبـص ، نولوقی : اولعجف  انملـسا ، اولوقی : نا  اونـسحی  ملف  مالـسإلا  یلإ  مهاعدف  ۀـمیذجینب  یلإ  دـیلولا  نب  دـلاخ  ص )  ) یبنلا ثعب 
هللاو ال تلقف : هریسا . اّنم  لجر  لک  لتقی  نا  دلاخ  رما  موی  ناک  اذإ  یّتح  هریـسا ، اّنم  لجر  لک  یلإ  عفد  و  رـسأی ، مهنم و  لتقی  دلاخ  لعجف 

هریسا یباحصا  نم  لجر  لتقیال  يریسا و  لتقا 

ص 4. ج2 ، ملسم ، حیحص  - 1
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(1). نیترم دلاخ  عنص  اّمم  أربا  ّینا  مهّللأ  لاقف : هیدی  ص )  ) یبنلا عفرف  هانرکذف  ص ، )  ) یبنلا یلع  انمدق  یّتح 

ام دنیوگب : یبوخ  هب  دنتسناوتن  نانآ  یلو  دنک ، توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  ات  داتسرف  همیذج  ینب  هلیبق  يوس  هب  ار  دیلو  نب  دلاخ  ص )  ) ربمایپ
ام زا  کی  ره  هب  دومن و  اهنآ  زا  نتفرگ  ریسا  نتشک و  هب  عورش  دلاخ  میدش . میلست  میدش  میلست  نتفگ : هب  دندرک  عورش  میدروآ و  مالسا 
هب ار  مریسا  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : نم  دناسرب . لتق  هب  ار  دوخ  ریسا  ام  زا  کی  ره  داد  روتـسد  دلاخ  دیـسر و  ارف  زور  هکنیا  ات  داد ، يریـسا 

ضرع ترـضح  هب  ار  هصق  میوش . دراو  ص )  ) ربمایپ رب  ات  دـناسرب  لتق  هب  ار  شریـسا  دـیابن  نم  باحـصا  زا  کی  چـیه  مناـسریمن و  لـتق 
. مرازیب هدرک  دلاخ  هک  يراک  زا  نم  اهلاراب ! درک : ضرع  راب  ود  درب و  الاب  ار  شیاهتسد  وا  میدرک ،

: دیوگیم ینزم  ماصع  . 17
(2) ًادحا . اولتقتالف  ًایدانم  متعمس  وأ  ًادجسم  متیأر  اذإ  لوقی : ۀیرسلا  ثعب  اذإ  ص )  ) یبنلا ناک 

لتق هب  ار  یـسک  دیدینـش  ار  ناذا ]  ] يدانم زا  ای  هدـیدرک  هدـهاشم  يدجـسم  نوچ  دومرفیم : داتـسرفیم  ار  يرکـشل  هاگره  ص )  ) ربماـیپ
. دیناسرن

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تماص  نب  ةدابع  . 18
میرم و یلإ  اهاقلا  هتملک  هلوسر و  هللادبع و  یسیع  ّنأ  و  هلوسر ، هدبع و  ًادمحم  ّنأ  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهش  نم 

ص107. ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 448. ج3 ، دمحا ، دنسم  - 2
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(1). لمعلا نم  ناک  ام  یلع  ۀنجلا  هللا  هلخدا  قح  رانلا  قح و  ۀنجلا  ّنا  و  هنم ، حور 

یـسیع هکنیا  و  دشابیم ، شلوسر  وا و  هدنب  دّمحم  هکنیا  و  تسین ، وا  يارب  یکیرـش  هک  دهد  يدـنوادخ  تینادـحو  هب  تداهـش  سکره 
ار وا  دنوادخ  دـشابیم  قح  خزود  تشهب و  هکنیا  و  تسا ، وا  حور  هدومن و  اقلا  میرم  هب  ار  نآ  هک  تسوا  هملک  وا و  لوسر  ادـخ و  هدـنب 

. تسا هداد  ماجنا  هک  یلمع  ره  اب  دنکیم  تشهب  دراو 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا  . 19

(2) . . . لمعب مالسإلا  نم  هجرخن  الو  بنذب  هرّفکنال  هللا  ّالإ  هلإ  ال  لاق : نّمع  فکلا  نامیإلا : لصا  نم  ثالث 
ریفکت هاـنگ  تهج  هب  ار  وا  اـم  و  تسا ، هداد  ادـخ  تینادـحو  هب  تداهـش  هک  یـسک  زا  ندیـشک  تسد  تـسا : ناـمیا  لـصا  زا  لـمع  هـس 

. . . مییامنیمن جراخ  مالسا  زا  يراک  چیه  تهج  هب  ار  وا  و  مینکیمن ،
: دیوگیم هریرهوبا  . 20

ثیدحلا اذـه  نع  ینلأسیال  نا  ةریرهابأ  ای  تننظ  دـقل  ص : )  ) هللا لوسر  لاق  ۀـمیقلا ؟ موی  کتعافـشب  سانلا  دعـسا  نم  هللا ! لوسر  ای  لیق :
(3). هسفن هبلق و  نم  ًاصلاخ  هللا  ّالإ  هلإ  ال  لاق : نم  یتعافشب  سانلا  دعسا  ثیدحلا . یلع  کصرح  نم  تیأر  اّمل  کنم ، لوا  دحأ 

امش  تعافش  هب  تمایق  زور  رد  یسک  هچ  ادخ ! لوسر  يا  دش : ضرع 

ص 43. ج1 ، ملسم ، حیحص  ص 139 ؛ ج4 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 8. ج3 ، دوادوبا ، ننس  - 2

ص 33. ج1 ، يراخب ، حیحص  - 3
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ص:50
نوچ دـنکن ، لاؤس  وت  زا  لبق  ثیدـح  نیا  زا  یـسک  مدومن  نامگ  نم  هریرهوبا ! يا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دوب ؟ دـهاوخ  رتدـنمتداعس 

هللا ّالا  هلإ  شـسفن ال  بلق و  صالخا ، يور  زا  هک  دیـسر  دهاوخ  نم  تعافـش  تداعـس  هب  یـسک  مدرک ، هدهاشم  ار  ثیدح  رب  وت  صرح 
. دیوگب

هب رارقا  اهنت  دوشیم  دارفا  سوماـن  لاـم و  ناـج و  ظـفح  بجوم  هک  مالـسا  رد  دورو  يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  هعومجم  زا 
هدرک و ریفکت  ار  ناـنآ  یهاو  تاـهیجوت  اـب  مییاـمن و  سـسجت  شیتـفت و  دارفا  تین  زا  هک  تـسین  هـفیظو  اـم  رب  تـسا و  یفاـک  نیتداـهش 

نامیا دیحوت و  فالخ  دـنهدیم  ماجنا  هک  یلامعا  و  دـنراد ، دـیحوت  نامیا و  مالـسا و  زا  نخـس  همه  هکنآ  ًاصوصخ  میزیرب ، ار  ناشنوخ 
. دننادیمن

ریفکت زا  هباحص  زا  یخرب  یهن 

: دناهدرک لقن  ریبک » مجعم   » رد یناربطو  دنسم »  » رد یلعیوبا  . 1
؟ ًارفاک مهنم  ًادحا  نوعدت  متنک  له  لاق : کلذل . عزفف  هللا . ذاعم  لاق  ًاکرـشم ؟ ۀلبقلا  لها  نم  ًادحا  نوعدت  متنک  له  ًارباج : لأس  الجر  ّنا 

ال.(1) لاق :
نیا زا  وا  ادـخ . رب  هانپ  تفگ : رباج  دـیناوخیم ؟ كرـشم  ار  دـناوخیم  زامن  هلبق  هب  ور  هک  يدرف  امـش  اـیآ  درک : لاؤس  رباـج  زا  یـصخش 

. زگره تفگ : دیمانیم ؟ رفاک  ار  هلبق  لها  زا  یکی  امش  ایآ  دیسرپ : هرابود  دومن . بجعت  بلطم 
: تفگ کلام  نب  سنا  هب  هک  هدرک  لقن  یشاقر  دیزی  زا  یلعیوبا  . 2

ص 107. ج 1 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
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ص:51
(1) ۀقیلخلاو . قلخلا  ّرش  کئلوأ  لاق : كرشلاو ؟ رفکلاب  انیلع  نودهشی  ًاسان  ّنا  َةزمحابا ! ای 

. دنتسه مدرم  نیرتدب  نانآ  تفگ : وا  دنهدیم ؟ كرشو  رفک  هب  یهاوگ  ام  رب  مدرم  زا  یخرب  هزمحوبا ! يا 
شدوخ ادتبا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دشابیم . ام  يارب  سرد  نیرتهب  جراوخ  اب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  شور  هریس و  . 3

تجح و اب  داد و  شوگ  ار  نانآ  تاهبـش  ترـضح  داتـسرف . نانآ  اب  هرظانم  يارب  ار  سابع  نبا  سپـس  درک و  وگوتفگ  هرظانم و  نانآ  اـب 
تسد يرگیطارفا  ولغ و  راکفا  زا  هتشگرب و  تسار  هار  هب  دندوب  رفن  رازه  ود  یلقن  ربانب  هک  يرایـسب  دادعت  اذل  داد . خساپ  ار  اهنآ  ناهرب 

. دنتشادرب
: دومرف نانآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2) انؤدبت . یّتح  لاتقلاب  مکأدبن  ّالأ  َو  هللا ، دجاسم  مکعنمن  ّالأ  و  انعم . مکیدیا  تمادام  ًائیف  مکعنمن  ّالأ  ًاثالث : انیلع  مکل  ّنا 
هکنیا و  دشابیم . ام  اب  امش  ياهتسد  هک  یمادام  مینکن  رود  لاملاتیب  مهس  زا  ار  امش  هکنیا  تسا ؛ زیچ  هس  ام  هدهع  رب  امـش  يارب  انامه 

. دیشاب گنج  هب  هدننک  عورش  امش  ات  مینکن  گنج  هب  عورش  امش  اب  هکنیا  و  مینکن ، عنم  ادخ  دجاسم  زا  ار  امش 
هدرک و مراحم  تمرح  کته  هتخیر و  نوخ  دـندز و  یلمع  تامادـقا  هب  تسد  هدرک و  زواجت  رکف  دودـح  زا  جراوخ  هک  یماـگنه  يرآ ،

هلباقم هب  نانآ  تازواجت  زا  يریگولج  تهج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دندومن ، داسف  نیمز  رد  هدرک و  نماان  هتـسب و  مدرم  رب  ار  اههار 
. تخادرپ

ص 107. ج 1 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
صص 282 و 285. ج7 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 2
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ص:52

ریفکت زا  یهنو  املع 

: تفگیم هک  هدش  لقن  لبنح  نب  دمحا  زا  . 1
ام باجیا  سانلا  یلع  اّمناو  مکح  اذـه  یف  دـحأل  سیل  هلوسرو ، هللا  یلإ  وه  قیـسفتلاو  ریفکتلاو  باـقعلاو  باوثلاو  میرحتلاو  باـجیإلا  ّنا 

(1). هلوسرو هب  هللا  ربخا  ام  قیدصتو  هلوسرو ، هللا  همّرح  ام  میرحتو  هلوسرو ، هللا  هبجوا 
رب يرآ  دـنک ، مکح  روما  نیا  رد  دـناوتیمن  یـسکو  تسوا  لوسرو  ادـخ  هیحان  زا  اهنت  قیـسفتو  ریفکتو  باقعو  باوثو  میرحتو  باجیا 

دنوادخ ار  هچنآو  دنیامن  مارح  هدومن  مارح  شلوسرو  ادـخ  ار  هچنآو  دـننک  بجاو  هدرک  بجاو  شلوسرو  دـنوادخ  ار  هچنآ  تسا  مدرم 
. دنیامن قیدصت  هداد  ربخ  نآ  هب  شلوسرو 

: دیوگیم يواحط  . 2
ّانأل کلذو  یلاعت ؛ هللا  یلإ  مهرئارس  رذنو  کلذ ، نم  ءیـش  مهنم  رهظیمل  ام  قافنب  الو  كرـشب  الو  رفکب  مهیلع  دهـشن  الو  ۀلبقلا  لهأ  مه 

(2). ملع نم  هب  انل  سیلام  عابتاو  ّنظلا  نع  انیهنو  رهاظلا  مکحلاب  انرمأ  دق 
، ددرگن رهاظ  روما  نیا  زا  يزیچ  نانآ  زا  هک  یمادام  میهدیمن  قافنو  كرـشو  رفک  هب  تداهـش  ناشّدـض  رب  اـمو  دنتـسه  هلبق  لـها  ناـنآ 

. میاهدش یهن  ملع  ریغ  يوریپو  نامگ  زاو  میرهاظ  مکح  هب  رومأم  ام  اریز  تسا ؛ لاعتم  يادخ  اب  نانآ  یبلق  داقتعاو 

ص 554. ج 5 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
ص 427. ۀیواحطلا ، ةدیقعلا  - 2
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ص:53
: دیوگیم یلازغ  . 3

ۀلبقلا یلإ  نیّلـصملا  نم  لاومألاو  ءامدـلا  ۀحابتـسا  ّناف  الیبس ؛ هیلإ  دـجو  اـم  ریفکتلا  نم  زارتحـالا  هیلا : لـصحملا  لـیمی  نا  یغبنی  يذـّلاو 
نم ۀمجحم  کفـس  یف  أطخلا  نم  نوها  ةایحلا  یف  رفاک  فلا  كرت  یف  أطخلاو  أطخ ، هللا ] لوسر  دّمحم  هللا ، ّالإ  هلإ  ال  : ] لوقب نیحرـصملا 

(1). ملسم مد 
ندرک حابم  اریز  دراد ؛ دوجو  نارگید  لـمع  يارب  یهیجوت  هک  یماداـم  دـشاب  هتـشاد  ریفکت  زا  زیهرپ  هب  لـیم  دـیاب  هدرک  لیـصحت  ناـسنا 

زا رتناسآ  تایح  رد  رفاک  رازه  كرت  رد  هابتـشاو  تسا ، هابتـشا  دنراد  نیتداهـش  هب  حیرـصت  هک  هلبق  يوس  هب  نارازگزامن  لاوماو  اهنوخ 
. تسا ناملسم  درف  کی  نوخ  نتخیر  رد  اطخ 

: دیوگیم نیطب  نبا  . 4
درجمل مالـسإلا  نم  لجر  جارخا  نم  رذحیلو  هللا ، نم  ناهربو  ملعب  ّالإ  ۀلأسملا  هذه  یف  ملکتی  نا ال  هسفن  حصن  نم  یلع  بجیف  ۀلمجلابو 

(2) . . . نیدلا رومأ  مظعا  هیف  هلاخدا  وأ  مالسإلا  نم  لجر  جارخا  ّناف  هلقع ؛ ناسحتساو  همهف 
دیابو دیوگن ، نخـس  ادخ  بناج  زا  ناهربو  ملع  اب  زج  هب  هلأسم  نیا  رد  هکنیا  تسا  دوخ  زوسلد  هک  یـسک  رب  تسا  بجاو  هکنیا  هصالخ 
ندرک دراو  ای  مالسا  زا  یصخش  ندرک  نوریب  اریز  شلقع ؛ ندرمش  نَسَحو  مهف  درجم  هب  مالسا  زا  یـصخش  ندرک  نوریب  زا  دشاب  رذحرب 

. . . تسا نید  روما  نیرتگرزب  نآ  رد 

ص 157. داقتعالا ، یف  داصتقالا  - 1
ص 21. رفکلا ، ۀلاسر  - 2
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ص:54
: دیوگیم مزح  نبا  . 5

ّهنا يأر  امب  نادـف  کلذ  نم  ءیـش  یف  دـهتجا  نم  لک  ّناو  ایتف ، وأ  داقتعا  یف  لاق  لوقب  ملـسم  قَّسفی  ـالو  رَّفُکی  ـال  هنا  یلإ  ۀـفئاط  تبهذ 
يروثلا نایفـسو  یعفاشلاو  ۀفینحیباو  یلیلیبا  نبا  لوق  اذهو  دـحاو . رجأف  أطخا  ناو  نارجأف  باصا  نا  لاح ، لک  یلع  روجأم  ّهناف  ّقحلا ؛

ياوتف ای  داقتعا  رگا  (1). الصا کلذ  یف  ًافالخ  مهنم  ملعن  ۀباحـصلا ال  نم  ۀلأسملا  هذه  یف  الوق  هل  انفرع  نم  لک  لوق  وهو  یلع ، نب  دوادو 
هب رگا  دشابیم ؛ روجأم  لاح  ره  هب  وا  تسا ، ّقح  نآ ، هک  هدیسر  هجیتن  نیا  هبو  هدرک  داهتجا  ياهلأسم  رد  سک  ره  هکنیاو  دراد ، یـصاخ 
رهو یلع  نب  دوادو  يروث  نایفـسو  یعفاـشو  هفینحوباو  یلیلیبا  نبا  لوق  نیاو ، تسا . رجا  کـی  ياراد  هنرگو  دراد  رجا  ود  هدیـسر  عـقاو 

. مینیبیمن اهنآ  زا  یفالتخا  نآ  ردو  میاهتخانش ، هلأسم  نیا  رد  ار  وا  لوق  هک  تسا  هباحص  زا  یسک 
: دیوگیم یکبس  نیدلا  یقت  . 7

ّالإ هلإ  ال  مهلوق : عم  عدبلاو ، ءاوهألا  لها  ریفکتب  لوقلا  مظعتـسی  نامیإ  هبلق  یف  ناک  نم  لکو  ًادج ، ٌرـسع  نینمؤملا  ریفکت  یلع  مادقإلا  ّنا 
(2) رطخلا . . . میظع  لئاه  رما  ریفکتلا  ّناف  هللا ؛ لوسر  دّمحم  هللا ،

، درامـشیم تخـس  ار  اهتعدبو  یناسفن  ياهاوه  لها  ریفکت  تسا  نامیا  شبلق  رد  سک  رهو  تسا ، راوشد  ًادج  نانمؤم  ریفکت  هب  مادـقا 
رد

ص 247. ج 3 ، لَصِفلا ، - 1
 . وا زا  لقن  هب  ص 58  رهاوجلاو ، تیقاویلا  - 2
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ص:55
. . . تسا گرزب  يرطخ  يارادو  مهم  ياهلأسم  ریفکت ، اریز  دنیوگیم ؛ نیتداهش  هک  یتروص 

: دیوگیم اضر  دیشر  دّمحم  دّیس  . 7
هدییأتل مهدهج  اولذـب  امب  قحلل  لوصولا  ّلکلا  دـصق  ّنا  عم  رفکلاو  قسفلاب  ًاضعب  مهـضعب  یمر  ۀیمالـسإلا  قرفلا  هب  تیلب  ام  مظعا  نم  ّنا 

(1) روذعم . أطخا  ناو  دهتجملاو  هیلا ، ةوعدلاو  هداقتعاو 
هب ّقح  هب  ندیسر  همه  دصق  هکنیا  اب  تسا  رگیدکی  هب  رفکو  قسف  تبسن  دنتـسه  التبم  نآ  هب  یمالـسا  ياههقرف  هک  یبئاصم  نیرتمیظع  زا 

. تسا روجأم  هدرک  اطخ  هچرگ  دهتجمو  دناهداد ، ماجنا  نآ  هب  توعدو  داقتعاو  دییأت  تهج  هب  هک  تسا  یششوک  رادقم 
: دیوگیم دوعس  نبدّمحم  هاگشناد  لوصاو  هقف  داتسا  یناولع  ضایف  رباج  اهاط  رتکد  . 8

، ۀیبهذماللا نوعّدی  نیرخآو  ۀیبهذملا  یلإ  نوبـستنی  ًاقیرفو  ثیدحلا  لها  یلإ  نوبـستنی  نیرخآو  ۀیفلـسلا  یلإ  نوبـستنی  ًابابـش  يرن  انأدـب 
، کلذ وحنو  سـسجتلاو  ۀلامعلاو  فارحنإلاو  ۀعدبلا  یلإ  ۀبـسنلاو  قیـسفتلاو  ریفکتلا  نم  ۀفلتخملا  تاماهتالا  لدابتت  کئلوأو  ءالؤه  نیبو 
هل ضرعتی  ام  ّنا  نع  نیلفاغتم  وأ  نیلفاغ  لئاسو ، نم  هیدل  ام  ّلکب  سانلل  هنلُعی  نا  نع  الـضف  لاحب ، هیلا  هاخا  بسنی  نا  ملـسمب  قیلی  اّمم ال 

(2) تافالتخإلا . . . کلت  نم  ۀمألا  یلع  رطخا  لاصئتسا  تالواحم  نم  مالسإلا 

ص 44. ج 7 ، رانملا ، - 1
 . وا زا  لقن  هب  صص 6 و 7  یکلام ، يولع  نب  دّمحم  ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  - 2
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ص:56
رگید یخربو  دـنهدیم  تبـسن  ثیدـح  لـها  هب  ار  دوخ  رگید  ياهدـعو  هداد  تبـسن  هیفلـس  هب  ار  دوخ  هک  ار  یناـناوج  مینکیم  هظحـالم 

هب تبـسنو  قیـسفتو  ریفکت  لیبق  زا  فلتخم  تاماهتا  دارفا  نیا  نیبو  دـننکیم ، یبهذـمال  ياعدا  یـضعبو  دـنراد  يرگیبهذـم  هب  باستنا 
نینچ دوخ  ردارب  هب  ناملسم  تسین  تحلصم  زگره  هک  دوشیم  هلدابم  روما  نیا  لاثما  یسوساجو و  ندوب  نمـشد  ریجاو  فارحناو  تعدب 
رشتنم مدرم  نیب  ار  تاماهتا  نیا  دراد  تسد  رد  هک  ياهلیسو  ره  اب  ینلع  روط  هب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دهد ، لاوحا  زا  کی  چیه  رد  یتبـسن 

تافالتخاو تاماهتا  نیا  زا  ناناملـسمو  مالـسا  رب  روما  هنوگنیا  ررـض  هک  تسا  هدز  تلفغ  هب  ار  دوخ  ای  هدوب  لفاغ  هک  یلاـح  رد  دزاـس ،
. . . تسا رتشیب 

: دیوگیم یکلام  يولع  نب  دّمحم  . 9
دهشی ملسم  یلع  قلطت  نا  قیلی  الو  حصی  فاصواو ال  باقلألاب  ماکحألا  رادصاو  كرشلاو  رفکلا  عیزوت  یف  تصصخت  ۀعامجب  انیلتبا  دقل 

(1) . . . هللا لوسر  ًادّمحم  ّنأو  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال 
قیالو حیحص  زگره  هک  تسا  یفاصواو  باقلا  اب  ماکحا  ندرک  رداصو  كرشو  رفک  عیزوت  رد  صصختم  هک  میاهدش  یهورگ  هب  التبم  ام 

. . . دیوگیم نیتداهش  هک  تسین  یناملسم 
: دیوگیم نینچمه  وا 

، رفکلاب مکحلا  هیلع  بجوت  مالـسإلا و  ةرئاد  نع  اهبحاص  جرخت  یتلا  بابـسألا  ۀـقیقح  مهف  یف  هللا -  مهحلـصا  ساـنلا -  نم  ریثک  ئطخی 
درجمل  رفکلاب  ملسملا  یلع  مکحلا  یلإ  نوعراسی  مهارتف 

ص 8. ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  - 1
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ص:57
نم ۀنسح  مهتّین  ّلعل  لوقن : ّنظلل و  ًانیـسحت  رذعلا  ءالوهل  سمتلن  نحن  و  لیلق . ّالإ  ضرألا  هجو  یلع  نیملـسملا  نم  قبی  مل  یّتح  ۀفلاخملا 

ۀمکحلا نم  هئادا  یف  ّدبال  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  بجاو  ّنا  مهتاف  نکل  و  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  بجاو  عفاد 
ِۀَظِعْوَْملا َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا  : ) یلاعت هلوق  امک  نسحا ، یه  نوکت  نا  بجی  ۀلداجملا  رمألا  یضتقا  اذإ  و  ۀنـسحلا ، ۀظعوملا  و 

( ، ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ِۀَنَسَْحلا 
. ۀقامح أطخ و  هتفلاخم  و  لومأملا ، یلع  لوصحلل  برقا  لوبقلا و  یلإ  یعدا  کلذو 

هاری ًاقح و  هارت  رمأ  یلإ  هدهاعم ، میقی  هدجاسم و  دیشی  هتوعد و  رشنی  همراحم و  بنتجی  هللا و  ضئارف  يّدؤی  یّلـصی و  ًاملـسم  توعد  اذإو 
کیأرل هتفلاخم  درجمل  رفکلاب  هتیمرف  کیأر ، یف  کعواطی  ملف  ًاراکنا ، ًارارقا و  ًامیدق  فلتخم  ءاملعلا  نیب  هیف  يأرلا  و  کفالخ ، یلع  وه 

(1) ینسحلا . ۀمکحلاب و  هیف  ذخألا  یلإ  كاعد  هللا و  هنع  كاهن  ًادإ ، ًارما  تیتا  و  ءارکن ، ۀمیظع  تفراق  دقف 
بجوم دنکیم و  جراخ  مالسا  هرئاد  زا  ار  شبحاص  هک  یبابـسا  تقیقح  مهف  رد  دنک -  حالـصا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  مدرم -  زا  يرایـسب 
تفلاخم درجم  هب  رفک  هب  ناملسم  رب  ندرک  مکح  رد  هک  دینکیم  هدهاشم  ار  نانآ  امش  و  دنوریم ، اطخ  هب  ددرگیم ، وا  رب  رفک  هب  مکح 

رذـع ناـنآيارب  نظ  نسح  تهج  هـب  اـم  و  دـنامیمن . یقاـب  نـیمز  يور  رد  ناناملـسم  زا  یکدـنا  زج  هـک  يدـح  هـب  دـنیامنیم ، تـعرس 
میشارتیم و

ص 31. ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  - 1
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ص:58
هک دـننادیمن  یلو  دـناهدز ، راک  نیا  هب  تسد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هزیگنا  هب  دـشاب و  كاپ  نانآ  تین  دـیاش  مییوگیم :

وحن هب  دیاب  دیشک  هلداجم  هب  فیلکت  نیا  رگا  و  دشاب ، هنسح  هظعوم  تمکح و  يور  زا  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  يادا 
نانآ اـب  نسحا  وحن  هب  هنـسح و  هظعوم  تمکح و  اـب  تراـگدرورپ  هار  هب  نک  توعد  : ) دومرف لاـعتم  دـنوادخ  هک  هنوگنآ  دـشاب  نسحا 

. دشابیم تقامح  هابتشا و  نانآ  اب  تفلاخم  و  تسا ، رتکیدزن  هجیتن  لوصح  هب  رترثؤم و  قح  شریذپ  رد  نیا  و  نک ) لادج 
هدرک و رـشتنم  ار  ادخ  توعد  دنکیم و  بانتجا  مراحم  زا  دهدیم و  ماجنا  ار  یهلا  تابجاو  دراذـگیم و  زامن  هک  ار  یناملـسم  هاگره  و 

فالخ رب  ار  نآ  وا  یلو  يرادـنپیم  قح  ار  نآ  وت  هک  يدرک  توعد  يرما  هب  دـنکیم ، اپرب  ار  وا  ياهدـهع  دزاسیم و  اـنب  ار  شدـجاسم 
هب یهد  تبـسن  رفک  هب  ار  وا  وت  رگا  تفریذـپن ، ار  وت  يأر  و  تسا -  فلتخم  راکنا  رارقا و  رد  میدـق  زا  اـملع  يأر  هک  دـنادیم -  وت  يأر 

هدرک یهن  نآ  زا  ار  وت  دـنوادخ  هک  ياهداد  ماجنا  تسیاشان  راک  و  ياهدـش ، یگرزب  هانگ  بکترم  هدرک  تفلاخم  وت  يأر  اب  هکنیا  درجم 
. تسا هدومن  کین  راک  تمکح و  يریگیپ  هب  توعد  و 

: دیوگیم نینچمه  يو 
ّنا نیرخأتملا ، نیمدقتملا و  ءاملعلا  نم  فلسلا  قیرط  یلع  راس  نم  ۀباحصلا و  لاوقا  و  ۀنـسلا ، باتکلا و  صوصن  نم  قبـس  اّمم  انل  حضتاف 

ناهربب ّالإ  رخآلا  مویلا  هللااب و  نمؤی  ملـسم  هیلع  مِدـُْقی  نا  یغبنیال  رفکلا  یف  لوخدـلا  وأ  مالـسإلا  نید  نع  جورخلاـب  ملـسملا  یلع  مکحلا 
انل  تبث  نم  یّتح  و  راهنلا ، سمش  نم  حضوا 
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باتکلا هقلطا  يذلا  قالطإلا  يدـعتنالف  ظفللا ، یف  زرحت  طایتحا و  عم  رفکلاب  هیلع  مکحن  ّاناف  ًاحاوب ، ًارفک  هنم  انیأرف  حـضاو  ناهربب  هرفک 

امهیف اودجو  ناف  ۀنـسلا ؛ باتکلا و  یف  ءاج  ام  یلع  سانلا  نم  رهظ  ام  نوضرعی  اوناک  دقف  ریفکتلا ، یف  فلـسلا  جهنم  يدـعتنال  ۀنـسلا و  و 
وأ لـئاقلا  اذـه  رـسفتسی  ّهنا  مث  میظعلا . بنذـلا  أـطخلاب و  لـعافلا  وأ  لـئاقلا  یلع  اومکح  اوفقوت و  اودـجی  مل  نا  و  هوقلطا ، رفکلا  قـالطا 

ریفکتلا نود  هیلع  قـسفلا  وأ  ۀـفلاخملا  وأ  أـطخلا  قـالطإب  یفتکا  ّـالإ  و  هـب ، هـیلع  مـکح  رفکلا  دـیری  هـّنا  حـضتا  ناـف  هدارم ؛ نـع  لـعافلا 
(1). يداقتعإلا

يوریپ فلـس  قیرط  زا  نیرخأـتم  نیـشیپ و  ياـملع  زا  هک  یناـسک  هباحـص و  لاوقا  تنـس و  نآرق و  صوصن  زا  تشذـگ  هچنآزا  اـم  يارب 
تمایق زور  ادخ و  هب  نمؤم  تسین  راوازـس  رفک  رد  لوخد  ای  مالـسا  نید  زا  جورخ  هب  ناملـسم  رب  ندرک  مکح  هک  دـش  حـضاو  دـناهدرک 

تباث حضاو  ناهرب  هب  شرفک  ام  يارب  هک  یـسک  یّتح  و  تسا ، رتنشور  زور  رد  دیـشروخ  زا  هک  یناهرب  اب  رگم  دنز ، نآ  مادقا  هب  تسد 
نآرق و هک  یتاقالطا  زا  مییوج و  زارتحا  یظفل  ره  زا  مییامن و  وا  رفک  هب  مکح  طایتحا  اب  دیاب  میدرک  هدـهاشم  حیرـص  رفک  وا  زا  هدـش و 

تنـس نآرق و  رب  دـشیم  رهاظ  مدرم  زا  هچنآ  فلـس  اریز  مینکن ، زواـجت  ریفکت  رد  فلـس  شور  زا  و  مییاـمنن ، يدـعت  هدرب  راـک  هب  تنس 
رب دندرکیم و  فقوت  دنتفاییمن  رگا  و  دندرکیم ، قالطا  دنتفاییم  دروم  نآ  رب  ار  رفک  قالطا  تنس  نآرق و  رد  رگا  دندرکیم و  هضرع 

سپ دندومنیم . گرزب  هانگ  هابتشا و  هب  مکح  هدنهد ، ماجنا  ای  هدنیوگ 
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وا رب  تسا  رفک  شدوصقم  هک  تفگ  حـضاو  روط  هب  رگا  سپ  تسیچ ؛ شدوـصقم  هک  دوـشیم  هدیـسرپ  هدـنهدماجنا  اـی  هدـنیوگ  نآ  زا 

. دنیامن يداقتعا  ریفکت  ار  وا  هکنآ  هن  ددرگیم ، افتکا  وا  رب  قسف  ای  تفلاخم  اطخ و  قالطا  هب  هنرگو  دوشیم ، مکح 
: دیوگیم ناناملسم  ریفکت  ةرابرد  بطق  دّمحم  . 10

لاقف نیتهجلا ؛ نم  فرطتلا  ّدـح  یلإ  سانلا  اهیف  بهذو  ۀـفلتخملا . . . قرفلا  نیب  لدـجلاو  فالخلا  نم  ۀـحاسم  ربکا  ۀیـضقلا  هذـه  تلغش 
رفکلا مویلا  سانلا  یف  لصألا  ّنا  نورخآ : لاقو  مالـسإلا . لامعا  نم  ًادـحاو  المع  لمعی  مل  ولو  نمؤم  وهف  هللا  ّالإ  هلإ  ال  لاق : نم  مهـضعب :

نع رظنلا  فرـصب  هدحو  لمعلاب  نومکحی  نورخآلاو  لمعلا ، نود  اهدـحو  ۀـّینلاب  سانلا  یلع  نومکحی  نولّوألا  کلذ . سکع  تبثی  ملام 
(1) . . . كاذو فرطلا  اذه  نیب  ۀفلتخم  فقاوم  یف  نورخآ  فقوو  ۀینلا ،

ّدح هب  فرط  ود  ره  زا  هراـب  نیا  رد  مدرمو  تسا . . . هتـشاد  فـلتخم  ياـههقرف  نـیب  هلداـجمو  فـالتخا  رد  ار  مهـس  نیرتـشیب  هیـضق  نـیا 
نمؤم دهدن  ماجنا  ار  مالسا  لامعا  زا  یلمع  چیه  هچرگ  دزاس  يراج  نابز  رب  ار  دیحوت  هملک  سکره  دنیوگیم : یخرب  دناهتفر ؛ يوردنت 

دننکیم تین  هب  مکح  اهنت  لّوا  هتـسد  دوش . تباث  نآ  سکع  هکنآ  رگم  تسا  رفک  زورما  مدرم  رد  لصا  دنیوگیم : رگید  ياهدعو  تسا .
فقوت هتـسد  ود  نیا  نیب  فلتخم  فقاوم  رد  رگید  ياهّدـعو  تین . زا  رظن  فرـص  دـننکیم  لمع  هب  مکح  اـهنت  مود  هتـسد  یلو  لـمع ، هن 

. . . دناهدرک

ص 439. رصاعملا ، انعقاو  - 1
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ص:61
. دنمهتم يرگطارفا  هب  هک  دنتسه  مود  ۀتسد  رد  بطق  دیس  يدنبمیسقت  رد  نایباهو 

ریفکت رطخ 

: دیوگیم یناکوش 
(1). ًائیش ۀمالسلاب  لدعن  رطخ و ال  باب  ریفکتلا  باب  و  ءاملعلا : لاق 

. مینکیمن هضواعم  حلص  تمالس و  اب  ار  نآ  زگره  تسا و  كانرطخ  یباب  ریفکت  باب  و  دناهتفگ : املع 
: دیوگیم یلازغ  دماحوبا 

بذـکلا زیوجت  ۀـضقانملا  و  اهل ، نیـضقانم  ریغ  هللا ، لوسر  دـمحم  هللا ، ّالإ  هلإ  ال  نیلئاق : اومادام  کنکما  ام  ۀـلبقلا  لها  نع  کـناسل  ّفک 
(2) هیف . رطخال  توکسلا  رطخ و  هیف  ریفکتلا  ّناف  ص ؛ )  ) هللا لوسر  یلع 

ضقن ار  نآ  و  دنتـسه ، هللا  لوـسر  دّـمحم  هللا و  ّـالا  هلإ  ـال  هدـنیوگ  هک  یماداـم  راد  زاـب  یناوـتیم  هک  رادـقم  نآ  هلبق  لـها  زا  ار  تناـبز 
. دشابیمن يرطخ  توکس  رد  تسا و  یگرزب  رطخ  ریفکت  رد  اریز  تسا ؛ ادخ  لوسر  رب  بیذکت  هب  نآ  ضقن  و  دناهدومنن ،

نآ رد  فقوت  دوش  لصاح  ددرت  هک  هچره   » (3)« یلوأ ریفکتلا  نع  هیف  فقولاف  ددرت  نم  لصح  امهم  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  نینچمه  يو 
« . تسا یلوا  ریفکت  زا 

ص 353. ج7 ، یناکوش ، راطوألا ، لین  - 1
ص 85. یلازغ ، دماحوبا  ۀقدنزلا ، مالسالا و  نیب  ۀقرفتلا  لصیف  - 2

ص 90. نامه ، - 3
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ص:62

یلازغ دزن  ریفکت  رد  طارفا 

: دیوگیم یلازغ  دماحوبا 
و یلاعت ، قوفلا هللا  تابثا  لوسرلا  بذک  ّهنا  ًامعاز  يرعشألا  رفکی  یلبنحلاف  ص : )  ) لوسرلا بیذکت  هیلإ  بسنت  اهفلاخم و  رفکت  ۀقرف  لک 

یلزتعملا رفکی  يرعشألا  و  ءیش . هلثمک  سیل  ّهنا  یف  ص )  ) لوسرلا بذک  هبشم و  ّهنا  ًامعاز  هرفکی  يرعشألا  و  شرعلا . یلع  ءاوتـسالا  یف 
ّنا ًامعاز  يرعـشألا  رفکی  یلزتعملا  و  هل . تافـصلا  ةردقلا و  ملعلا و  تابثا  یف  و  یلاعت ، هللا  ۀیؤر  زاوج  یف  ص )  ) لوسرلا بذک  ّهنا  ًامعاز 

(1). ریفکتلا یف  فارسا  ولغ و  هّلک  اذه  و  دیحوتلا . یف  ص )  ) لوسرلل بیذکت  ءامدقلل و  ریثکت  تافصلا  تابثا 
نامگ هب  دنکیم  ریفکت  ار  يرعشا  یلبنح ، هکنیا  لثم  دهدیم ، ص )  ) ربمایپ بیذکت  تبسن  وا  هب  دنکیم و  ریفکت  ار  شفلاخم  ياهقرف  ره 

. تسا هدرک  بیذکت  ار  ص )  ) ربمایپ شرع  رب  ياوتسا  رد  لاعتم و  دنوادخ  يارب  تیقوف  تابثا  اب  وا  هکنیا 
هکنآ لاـح  هدوـمن و  قـلخ  هب  هیبـشت  ار  ادـخ  اریز  هدرک ؛ بیذـکت  ار  ص )  ) ربماـیپ وا  هکنیا  ناـمگ  هب  دـنکیم  ریفکت  ار  یلبنح  يرعـشا  و 

. تسین يدوجوم  وا  دننامه 
ملع و تابثا  رد  و  یلاـعت ، يراـب  تیؤر  زاوج  رد  هدرک  بیذـکت  ار  ص )  ) ربماـیپ وا  هکنیا  ناـمگ  هب  دـنکیم  ریفکت  ار  یلزتعم  يرعـشا  و 

. وا يارب  تافص  تردق و 
. تسا دیحوت  رد  ص )  ) ربمایپ بیذکت  امدق و  ریثکت  بجوم  تافص  تابثا  هکنیا  نامگ  هب  دنکیم  ریفکت  ار  يرعشا  یلزتعم  و 
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. تسا ریفکت  رد  فارسا  ولغ و  اهنیا  همه 

: دیوگیم نینچمه  يو 
دئاقعلا اوفرعی  ملو  مهتفرعمب  مالکلا  فرعیال  نم  ّنا  اومعز  نیملـسملا و  ماوع  اورّفک  نیملکتملا  نم  ۀـفئاط  ًافارـسا  ًاولغ و  سانلا  ّدـشا  نم 

نم ةریـسی  ۀمذّرـش  یلع  ًافقو  ۀـنجلا  اولعج  الوا و  هدابع  یلع  ۀعـساولا  هللا  ۀـمحر  اوقّیـض  ءالؤهف  رفاک . وهف  اهوررح  یتلا  مهتلدأـب  ۀیعرـشلا 
(1) . . . ًایناث ۀنسلا  نم  رتاوت  ام  اولهج  مث  نیملکتملا ،

سکره هک  دناهدرک  نامگ  هدومن و  ریفکت  ار  ناناملـسم  ماوع  هک  دناناملکتم  زا  ياهفئاط  يراکفارـسا  ولغ و  رد  مدرم  نیرتوردنت  زا  و 
هعساو تمحر  نانآ  تسا . رفاک  وا  دسانشن  دناهدرک  ریرحت  نانآ  هک  ياهلدا  اب  ار  یعرـش  دئاقع  دنکن و  ادیپ  تفرعم  مالک  هب  نانآ  دننامه 

. . . دنرتاوتم تنس  هب  لهاج  ًایناث  و  دناهدومن ، ناملکتم  زا  کچوک  ياهتسد  فقو  ار  تشهب  هدرک و  قییضت  ناگدنب  رب  ًالوا  ار  یهلا 

ریفکت رد  لمأت  رظن و  بوجو 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  یلازغ  دماحوبا 
؛ روماب قلعتی  ریفکتلا  یف  رظنلا  ّنا 

ام ۀفرعم  و  دیعب ؟ مأ  بیرق  وه  لهف  لیوأتلا  لمتحا  ناف  مأ ال ؟ لیوأتلا  لمتحی  له  هرهاظ  نع  هب  لدع  يذلا  یعرشلا  صنلا  ّنا  لوألا : رمألا 
یف برعلا  ةداعب  ّمث  اهلوصأب  فراعلا  ۀـغللا  ملع  یف  قذاحلا  رهاملا  ّـالإ  هب  ّلقتـسیال  لـب  نّیهلاـب ، سیل  لـیوأتلا  لـبقیالام  لـیوأتلا و  لـبقی 

. لامعتسإلا
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لاوحا خـیراوتلا و  بتک  نع  نوثحابلا  ّالإ  کلذ  كارداب  ّلقتـسیال  و  عامجا ؟ هیلع  مأ  داحآ  مأ  رتاوتم  كورتملا  صنلا  لـه  یناـثلا : رمـألا 

. ءایشألا ضمغا  نم  هکارداف  عامجإلا  امأ  لاجرلا . لاوحا  ثیداحألا و  بتک  نورقلا و 
مأ ال؟ عامجإلا  رتاوتلا و  هلصو  رکنملا  له  ثلاثلا : رمألا 

لیوأتلا و یف  صخر  ًاعطاق  ناک  نا  ناهربلا  ّناف  مأ ال ؟ ناهربلا  طرـش  یلع  وهأ  رهاظلا  ۀـفلاخم  یلع  هل  ثعابلا  هلیلد  یف  رظنلا  عبارلا : رمألا 
. مهفلا یلإ  قباس  لیوأت  یف  صخری  مل  ًاعطاق  نکی  مل  اذإف  ًادیعب ؛ ناک  نا 

نا و  لهسا ، هیف  رمألاف  نیدلا  یف  هررض  مظعیال  ام  ّناف  مأ ال ؟ نیدلا  یف  اهررـض  مظعی  له  ۀلاقملا  کلت  رکذ  ّنا  یف  رظنلا  سماخلا : رمألا 
(1) نالطبلا . رهاظ  ناک  نا  نایذه و  ّلکب  رفکی  نا  یغبنیال  ّهنا  دوصقملا : و  نالطبلا . رهاظ  ًاعینش و  لوقلا  ناک 

؛ دریگیم قلعت  يروما  هب  ریفکت  رودص  رد  هشقانم 
هداد لیوأت  لامتحا  رگا  دوریمن ؟ ای  دوریم  نآ  رد  لـیوأت  لاـمتحا  اـیآ  شرهاـظ  زا  نآ  هب  هدـش  لودـع  هک  یعرـش  صن  هکنیا  لوا : رما 

صخـش اهنت  هکلب  تسین ، ناسآ  دـنکیمن  لیوأت  لوبق  هچنآ  دـنکیم و  لیوأت  لوبق  هچنآ  تخانـش  و  دـیعب ؟ اـی  تسا  بیرق  اـیآ  دوشیم ،
. تسا علطم  نآ  هب  لامعتسا  رد  برع  تداع  تغل و  ملع  لوصا  هب  فراع  تغل و  ملع  رد  نادراک  رهام 

رب ای  دحاو  ربخ  ای  تسا  رتاوتم  ربخ  هدش  كرت  هک  یصن  ایآ  مود : رما 

.95 صص 91 -  ۀقدنزلا ، مالسالا و  نیب  ۀقرفتلا  لصیف  - 1

ریفکت رد  لمأت  رظن و  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com191بوجو  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:65
لاوحا ثیداحا و  ياهباتک  اـهنرق و  لاوحا  خـیرات و  ياـهباتک  رد  هک  یناـسک  رگم  دـنکیمن ، كرد  ار  نآ  و  دـشابیم ؟ عاـمجا  نآ 

. تساهراک نیرتراوشد  زا  نآ  كرد  سپ  عامجا ، اما  دنیامنیم . وجتسج  صحفت و  لاجر 
؟ هدیسرن ای  هدیسر  عامجا  رتاوت و  دح ، هب  ندوب  رکنم  هب  ایآ  موس : رما 

عطاق ناهرب  رگا  اریز  درادن ؟ ای  دراد  ار  ناهرب  طرـش  ایآ  هدش ، رهاظ  اب  تفلاخم  بجوم  هک  یلیلد  درک ، دـیاب  شلیلد  رد  رظن  مراهچ : رما 
. تسا هدشن  هداد  مهف  هب  قباس  لیوأت  رد  تصخر  دشابن  عطاق  رگا  یلو  دشاب . رود  هچرگا  هدش  هداد  لیوأت  رد  تصخر  دشاب 

نآ رد  رما  درادن  نید  رد  یمیظع  ررـض  هک  هچنآ  اریز  درادن ؟ ای  دراد  نید  رد  یمیظع  ررـض  ایآ  راتفگ  نآ  رکذ  هکنیا  رد  رظن  مجنپ : رما 
ریفکت ار  یسک  ینایذه  ره  اب  هک  تسین  راوازس  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  لطاب  رهاظ  رد  هدوب و  عینـش  هتفگ  هچرگ  دشابیم ، رتناسآ 

. دشاب لطاب  رهاظ  رد  هچرگ  درک 
. درک ریفکت  ار  يو  هدومن و  ییوگرفک  رب  لمح  ار  یسک  ره  راتفگ  ناوتیمن  طیارش  نیا  هب  هجوت  اب 

یطارفا يریفکت  رکف  روهظ  لماوع 

هراشا

: دراد ینوگانوگ  لماوع  یطارفا  يریفکت  رکف 

لهج . 1

تایآ و  نآرق و  هب  لهج  يریفکت  رکف  شیادیپ  یلخاد  لماوع  زا  یکی 
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هک دوشیم  ثعاب  لهج  نیا  و  تسا ، رظنبحاص  نادنمشناد  املع و  تاملک  یتح  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  و  ص )  ) ربمایپ تایاور 

. دراذگب ارجا  هب  ار  نآ  و  دیامنب ، وا  لتق  هب  مکح  هدرک و  ریفکت  ار  تسین  وا  هدیقع  مه  هک  یسکره 
: دیوگیم یلازغ  دماحوبا 

(1). لهجلا مهیلع  بلغی  نم  عابط  یلع  بلغت  اّمنا  ریفکتلا  یلإ  ةردابملاو 
. تسا مکاح  اهنآ  رب  لهج  هک  دراد  ییاهعبط  رب  هبلغ  ریفکت  هب  ندیزرو  تردابم  و 

: دیوگیم نینچمه  يو 
يدـحتلا ّناف  کناسل ؛ کبلق و  هب  لغـشت  ـالو  هنع  ضرعاـف  لیلـضتلا  ریفکتلا و  یف  ضوخی  هقفلا  درجم  هتعاـضب  يذـلا  هیقفلا  تیأر  اذإـف 

(2). سانلا نیب  فالخلا  رثک  هلجأل  و  لاهجلا ، هنع  ربصیال  عبطلاب ، ةزیرغ  مولعلاب 
و نک ، ضارعا  وا  زا  هتفر  ورف  مدرم ] هب   ] ندادیهارمگ تبسن  ریفکت و  رد  تسا و  هقف  اهنت  شتعاضب  هک  ار  یهیقف  يدرک  هدهاشم  هاگره 
هک تسا  تهج  نیدب  و  دنرادن ، ربص  نآ  رب  نالهاج  تسا و  عبط  يزیرغ  مولع  اب  یبلط  هزرابم  اریز  نکن ؛ لوغـشم  نآ  هب  ار  تنابز  بلق و 

. تسا رایسب  مدرم  نیب  فالتخا 
: دیوگیم یکلام  يولع  نب  دّمحم 

دعبا مه  و  ۀیفلسلا ، یعدی  نّمم  اهب  انیلب  یتلا  نتفلا  مظعا  نم 
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ثحاـبمب مهلغـشت  ماوعلا ، نم  مهرثکا  ساـنلا و  لغـشت  تارـضاحم  بتک و  نم  مویلا  ۀـحاسلا  یلع  رهظیاـم  اـهبادآ  اـهقئاقح و  نع  ساـنلا 

(1) . . . مالعألا ۀمئألا  ّالإ  اهیف  تبث  ام  و  ماهفألا ، اهیف  تلض  و  مادقألا ، اهیف  تلز  ثحابم  ةدیقعلا ، یف  ۀلکشم  ۀصیوع و 
زا مدرم  نیرترود  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنراد ، يرگیفلـس  ياعدا  هک  تسا  یناسک  زا  میاهدـش  التبم  نآ  هب  ام  هک  اـههنتف  نیرتگرزب  زا  و 

دناماوع اهنآ  رثکا  هک  ار  مدرم  هدش و  رهاظ  اهینارنخس  اهباتک و  زا  هعماج  رد  هزورما  هک  تسا  يزیچ  دنتـسه ، تیفلـس  بادآ  قیاقح و 
شزغل هب  نآ  رد  اهمدق  هک  یثحابم  دناهتخاس ، لوغشم  هدیقع  رد  یتالکـشم  لکـشم و  یثحابم  هب  ار  نانآ  و  تسا ، هدرک  لوغـشم  دوخ  هب 

. . . دناهدوبن مدق  تباث  نآ  رد  ردقدنلب  نایاوشیپ  زج  هب  هدش و  هارمگ  نآ  رد  اهمهف  هداتفا و 
: دیوگیم نینچمه  يو 

نم مهعنم  مهعفد و  بجیف  نتفلل ، تاریثملا  نم  وه  و  تاـفآلا ، مظعا  نم  ۀـیلها  یلإ  جاـتحت  یتلا  ۀـیملعلا  ةدـیقعلا  لـئاسمب  ماوعلا  لاغتـشاف 
. . . کلذ

فوسلیفلا و يوحنلا و  بیدـألا و  ماوـعلا  ینعم  یف  لـب  طـقف ، داوـسلا  لـها  نم  فـالجألا  ۀـیقوسلا و  ماوعلاـب  دارملا  سیل  و  ءاـملعلا : لاـق 
ایندـلا و نع  مههوجو  نیفراصلا  هیلع ، مهراـمعا  نیرـصاقلا  ۀـفرعملا ، راـحب  یف  ۀحابـسلا  ملعل  نیدرجتملا  يوس  ملاـع  لـک  لـب  ملکتملا ،

رئاس قلخلا و  هاجلا و  لاملا و  نع  نیضرعملا  تاوهشلا ،
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، تارکنملا كرت  تاعاطلاب و  مایقلا  یف  اهبادآ  ۀعیرـشلا و  دودـح  عیمجب  نیمئاـقلا  لاـمعألا ، مولعلا و  یف  یلاـعت  نیـصلخملا هللا  تاذـللا ،

مه و  ۀیلهألا ، ۀفرعملا و  لها  مه  ءالؤهف  یلاعت ، هللا  ۀبحم  بنج  یف  ةرخآلل  لب  ایندـلل  نیرقحتـسملا  هللاریغ ، نع  ۀـلمجلاب  مهبولق  نیغرفملا 
(1). نیبملا حتفلا  نیدلا و  هقفلا و  ۀفرعملاب و  مهنم  دحاو  دعسی  نا  یلإ  ۀعست  ةرشعلا  نم  کلهی  میظع  رطخ  یلع  هلک  کلذ  عم 

رب ار  اههنتف  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  و  تسا ، تافآ  نیرتگرزب  زا  دراد  تیلها  هب  جایتحا  هک  یملع ، هدیقع  لئاسم  هب  ماوع  لاغتـشا  سپ 
. . . دشابیم بجاو  روما ] نیا  رد  ندش  دراو  زا   ] ناشعنم اهنآ و  عفد  سپ  دنازیگنایم ،

فوسلیف و يوحن و  بیدا و  تسا  ماوع  يانعم  رد  هکلب  تسین ، مدرم  مومع  زا  هداس  دارفا  اهيرازاب و  اهنت  ماوع  هب  دوصقم  دناهتفگ : املع 
فرـص نآ  رد  ار  دوخ  رمع  هدیـسر و  درجت  هب  هدـش و  روهطوغ  ملع  تفرعم و  ياـهایرد  رد  هک  یناـسک  زا  ریغ  یملاـع ، ره  هکلب  ملکتم ،
لاـمعا مولع و  رد  هدوـمن و  ضارعا  اهتذـل  رگید  قـلخ و  هاـج و  لاـم و  زا  و  هدـنادرگرب ، تاوهـش  اـیند و  زا  ار  دوـخ  يور  دـناهدرک و 

دوخ بولق  و  هدومن ، مایق  تارکنم  كرت  تاعاط و  هب  مایق  رد  نآ  بادآ  تعیرـش و  دودح  مامت  هب  هتـشاد و  لاعتم  دنوادخ  يارب  صالخا 
تفرعم و لها  نامه  اهنیا  دناهتـسناد . ریقح  لاعتم  دنوادخ  تبحم  رانک  رد  ار  ترخآ  هکلب  ایند  و  هدرک ، غراف  ادخ  ریغ  زا  یلک  روط  هب  ار 

رد نانآ  یلو  دنتیلها ،
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زا رفن  کی  اهنت  دنوشیم و  كاله  رفن  هن  رفن  هد  ره  زا  هک  دنتـسه  یگرزب  رطخ  ربارب  رد  دش  هتفگ  نانآ  هرابرد  هچنآ  مامت  اب  لاح و  نیع 

. دسریم تداعس  هب  دوشیم  وا  يارب  هک  يراکشآ  حتف  نید و  هقف و  تفرعم و  تهج  هب  اهنآ 

بصعت . 2

هب تسا ، مومذـم  ینید  بصعت  یلو  دـشاب ، هتـشاد  يراشفاپ  قح  رب  دـیاب  دیـسر  قح  هب  ناسنا  رگا  تسا ، قرف  ینید  بلـصت  بصعت و  نیب 
دنیوگیم نارگید  هک  هچره  دشاب و  هدروآ  تسد  هب  ار  اهنآ  حیحـص  يراجم  زا  هکنآ  نودـب  هتـسناد  قح  ار  دوخ  ماهوا  اهنامگ و  هکنیا 

راک نیا  دنزب ، دوخ  نافلاخم  راتشک  لتق و  هب  تسد  هتـشادنپ و  ناملـسم  ار  دوخ  هدرک و  ریفکت  ار  همه  هجیتن  رد  دنادب و  لطاب  ماهوا و  ار 
. دیامنیم موکحم  ار  نآ  زین  لقع  هدوب و  لوسر  ادخ و  تمذم  دروم  متح  روط  هب 

بتک هعلاطم  هب  افتکا  . 3

نودب تسا  یصخش  ياهتشادرب  رب  هیکت  تنس و  نآرق و  هعلاطم  هب  افتکا  ددرگیم  نارگید  ریفکت  ثعاب  هک  یساسا  تالکـشم  زا  یکی 
نیا هک  دنک  هدافتسا  یمالسا  ناصـصختم  نید و  ناگرزب  راکفا  زا  دشاب و  هدروآ  تسد  هب  ار  هجرد  نیا  هب  ندیـسر  يارب  مزال  رازبا  هکنآ 

. تسا یطارفا  يریفکت  رکف  هب  ندیسر  رد  یگرزب  لماع  رما 

ینیبگرزبدوخ بجع و  . 4

هراشا

تسا . شیوخ  ملع  لامعا و  دوخ و  هب  باجعا  ینیبگرزبدوخ و  ریفکت  یلخاد  لماوع  زا  رگید  یکی 
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ص:70
: دیوگیم هراب  نیا  رد  یکلام  يولع  نب  دّمحم 

امیف مهـضراعی  وا  مهفلاخی  نم  لک  ریفکت  یلإ  نوعراسملا  ءالؤه  لقوأ : نیملـسملل  نورفکملا  ءالؤه  اهب  زیمت  یتلا  ۀحـضاولا  رهاوظلا  نم 
رّذح مالسإلا و  هنع  یهن  قلُخ  حبقأل  ةریطخ  ۀیادب  وه  بجُعلا  و  مهلامعا . مهسفناب و  مهباجعا  رکنتال ، یتلا  رهاوظلا  نم  نودقتعی ؛ وا  نوری 

ریبـک و دیـصر  هیف  هل  ناـک  و  هلمعب ، بِجْعُأ  مدآ و  نم  ٌریخ  ّهنا  يأر  ثیح  سیلبا  وه  قلخلا و  یف  رفاـک  لوأ  هب  زیمت  يذـلا  ربـکلا  ّهنا  هنم ،
(1). میظع داهتجا 

نانآ فلاخم  هک  سکره  ریفکت  رد  هک  یناسک  نآ  وگب : ای  دنوشیم ، هتخانش  نآ  هب  ناناملسم  ياهيریفکت  هک  یحـضاو  رهاظ و  روما  زا 
بجع و  دشابیم . ناشلامعا  دوخ و  هب  تبـسن  نانآ  بجُع  تسین ، راکنا  ياج  هک  ییاههدـیدپ  زا  دـنداقتعا ؛ ای  يأر  رد  اهنآ  اب  ضراعم  ای 
نامه بجُع  تسا . هتـشاد  رذـحرب  نآ  زا  ار  مدرم  هدرک و  یهن  نآ  زا  مالـسا  هک  یتفـص  نیرتحـیبق  يارب  تسا  یکاـنرطخ  عورـش  ناـمه 

هب دید و  رترب  مدآ  زا  ار  دوخ  هک  اجنآ  دشاب ، ناطیـش )  ) سیلبا نامه  هک  دش  هتخانـش  نآ  هب  تاقولخم  نیب  رد  رفاک  نیلوا  هک  تسا  يربِک 
. دوب تهج  نیمه  رد  شگرزب  شالت  تفص و  نیمه  ناطیش  نداتفا  ماد  هب  هاگنیمک  و  دومن ، بجع  دوخ  لمع 

: دیوگیم همادا  رد  نینچمه  يو 
ُهَتْقَلَخ َو  : ) لاقف هب  ۀناهتسالا  مدآ و  راقتحا  یلإ  و  ٍران ) ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  : ) لاقف هسفن  ۀیؤر  یلإ  هاعد  يذلا  وه  بجُعلا  اذهو 

ص 55. ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  - 1
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ص:71
َنِم َناک  َو  َرَبْکَتْـسا  َو  یبَأ  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِـکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  : ) یلاعت لاـق  اـمک  نیرفاـکلا  نم  ناـک  ّربکتف و  ٍنیِط ) ْنِم 

(1) ( . َنیِِرفاْکلا
مدآ ندرمـش  ریقح  هب  و  يدیرفآ ، ) شتآ  زا  ارم  مرترب ، وا  زا  نم  : ) تفگ دناشک و  ینیبدوخ  هب  ار  وا  هک  تسا  یتفـص  نامه  بجُع  نیا  و 

و : ) دومرف لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دش  نارفاک  زا  درک و  ربکت  وا  سپ  يدیرفآ ، ) لِگ  زا  ار  وا  : ) تفگ سپس  دناشک . وا  هب  تناها  و 
وا و  دیزرو ، ربکت  هدز و  زاب  رس  هک  ناطیش  زج  هب  دندرک  هدجس  همه  سپ  دینک ، هدجس  مدآ  رب  میتفگ : ناگتشرف  هب  هک  ار  ینامز  روآدای 

( . دوب نارفاک  زا 
ُّبُِحی ـال  ُهَّنِإ  : ) دـیامرفیم نآرق  رد  هک  اـجنآ  درادـن  تسود  ار  وا  دـنوادخ  هدـش و  هدرمـش  ادـخ  نمـشد  ّربـکتم  هک  تـسا  تـهج  نیدـب 

(23 لحن : !« ) درادیمن تسود  ار  ناربکتسم  وا  « ؛ ) َنیِِربْکَتْسُْملا
: دیامرفیم زینو 

(36 ءاسن : ( ) ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهللا ال  َّنِإ  )
. درادیمن تسود  دنزیم ، ) زابرس  نارگید  قوقح  يادا  زا  و  ، ) تسا شورف  رخفو  ربکتم  هک  ار  یسک  دنوادخ ، اریز 

(35 رفاغ : !« ) دهنیم رهُم  يراّبج  ّربکتم  ره  لد  رب  دنوادخ  هنوگنیا  « ؛ ) ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  : ) دیامرفیمو
: دیامرفیمو

(146 فارعا : ( ) ِّقَْحلا ِْریَِغب  ِضْرَألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْصَأَس  )

ص 56. ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  - 1
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! مزاسیم فرصنم  دوخ ، تایآ  هب ) نامیا   ) زا دنزرویم ، ّربکت  قحان  هب  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  يدوزهب 

: دیامرفیمو
(60 رفاغ : ( ) َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  )

! دنوشیم خزود  دراو  ّتلذ  اب  يدوز  هب  دنزرویم  ّربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک 
: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هریرهوبا 

(1) یلابا . الو  منهج  یف  هتیقلا  اهنم  ًادحاو  ینعزان  نمف  يرازإ ، ۀمظعلا  یئادر و  ءایربکلا  یلاعت : هللا  لوقی 
خزود رد  ار  وا  دـنک  عازن  اهنآ  زا  یکی  رد  نم  اـب  هکره  سپ  تسا ، نم  ساـبل  تمظع  نم و  يادر  ییاـیربک  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ 

. مرادن مه  یکاب  منکفا و 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  لقن  دوعسم  نب  هللادبع  زا  شدنس  هب  ملسم 

(2) ءایربک . نم  لدرخ  ۀبح  لاقثم  هبلق  یف  دحأ  ۀنجلا  لخدی  الو  نامیإ ، نم  ۀبح  لاقثم  هبلق  یف  دحأ  رانلا  لخدیال 
هبح هزادنا  هب  شبلق  رد  هک  یـسک  دوشیمن  تشهب  لخاد  و  دشاب ، نامیا  زا  ياهبح  هزادـنا  هب  شبلق  رد  هک  یـسک  دوشیمن  خزود  لخاد 

. دشاب ّربکت  زا  ینزرا 

ص 1398. ج2 ، هجام ، نبا  ننس  - 1
ص 65. ج1 ، ملسم ، حیحص  - 2
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: هلمج زا  دنکیم  تلالد  نآ  رب  هک  تسا  رهاظ  رد  یتامالع  ياراد  یلو  تسا ، بلق  رد  شهاگیاج  هچرگ  بجع  ربکت و  ربک و 

ینیشنردص ندوب و  زاتشیپ  هب  هقالع  فلا )

راوخ و ار  نارگید  دریذپیمن و  ار  داقتنا  دوشیم و  تحاران  دـنک  ّدر  ار  شنانخـس  یـسک  هکنیا  زا  هدوب و  همه  رادولج  دـهاوخیم  ربکتم 
. درمشیم فیعض 

دوخ رب  شیاتس  سفن و  هیکزت  ب )

: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا 
، یبرع یلع  یمجعل  الو  یمجع  یلع  یبرعل  لضف  الأ ال 

(1). يوقتلاب ّالإ  دوسأ  یلع  رمحأل  الو  رمحا ، یلع  دوسألالو 
. اوقت هب  رگم  تسین ، هایس  رب  زمرق  زمرق و  رب  هایس  و  برع ، رب  مجع  و  مجع ، رب  برع  يارب  يراختفا  زگره  دیشاب ! هاگآ 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  مومذم  ردق  نآ  بجُع 
(25: هبوت ( ) ًاْئیَش ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  )

ناتدرد هب  چـیه  ّتیعمج ) ینوزف  نیا   ) یلو تخاس ، رورغم  ار  امـش  ناتتّیعمج  ینوزف  هک  ماگنه  نآ  رد  دومن ؛ ) يرای  زین   ) نینح زور  ردو 
. دروخن

: دیامرفیم ناشتکوش  اهراوید و  هب  تبسن  ناشباجعا  تهج  هب  رافک  ّدر  رد  زینو 
(2 رشح : ( ) اُوبِسَتْحَی َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهللا  ُمُهاتَأَف  ِهللا  َنِم  ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  )

ص 266. ج3 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
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اّما دوشیم ؛ عنام  یهلا  باذـع  زا  ار  اهنآ  ناشمکحم  ياهژِد  هک  دـندرکیم  نامگ  زین  ناشدوخو  دـنوش ، جراخ  نانآ  دـیدرکیمن  ناـمگ 

. دمآ ناشغارس  هب  دندرکیمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  دنوادخ 
!« دنهدیم ماجنا  کین  راک  دنرادنپیم  لاح ، نیا  اب  « ؛ ) ًاْعنُـص َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمُه  َو  : ) دـیامرفیم لمع  رد  بجع  دروم  رد  زین  و 

(104 فهک : )
: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  تسا . ییاطخ  يأر  رد  بجُع  تما ، نیا  ياههنتف  زا 

(1). کسفن ۀصاخب  کیلعف  هیأرب  يذ  لک  باجعا  ةرثؤم و  ایند  ًاعبتم و  يوه  ًاعاطم و  ًاحش  تیأر  اذإف 
سپ يدرک  هدـهاشم  ار  شدوخ  يأر  رد  یترجا  بحاص  ره  باجعا  هتـشگ و  يوریپ  سفن ]  ] ياوه هدـش و  تعاطا  صرح  لخب و  هاگره 

. دوخ یقالخا  یناسفن و  تایصوصخ  حالصا  هب  داب  وت  رب 

ریفکت راثآ 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراذگیم  ياج  رب  ار  يراثآ  هعماج  رد  يریفکت  رکف 
. دنوشیم هتشک  هدش ، ریفکت  دارفا  هدز و  یلمع  مادقا  هب  تسد  اذل  و  دناهدش ، ریفکت  هک  يدارفا  ناج  نوخ و  ندوب  حابم  هب  مکح  . 1

. هدش ریفکت  دارفا  لاوما  ندرب  تراغ  هب  . 2
هک تهج  نآ  زا  هدش  ریفکت  دارفا  سیماون  هب  تبسن  تمرح  کته  . 3

ص 220. ج 22 ، ریبکلا ، مجعملا  - 1
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. درادن دوخ  نارتخد  رسمه و  رب  ياهطلس  هدش و  لطاب  شدقع  رفاک  صخش 

. شاهطلس زا  وا  دالوا  ندش  جراخ  . 4
. دشاب مکاح  هک  یتروص  رد  یمالسا  هعماج  رد  وا  هطلس  نتفر  نیب  زا  . 5

. وا يارب  دترم  ّدح  يارجا  تهج  هب  یمالسا  ياضق  همکحم  ربارب  رد  همکاحم  بوجو  . 6
. ثرا نفد و  نفک و  لسغ و  زا  وا ، گرم  زا  دعب  يارب  ناناملسم  ماکحا  يارجا  مدع  . 7

. منهج رد  دولخ  گرم و  زا  دعب  یهلا  تمحر  زا  درط  هب  مکح  . 8
. تفرشیپ حالصا و  ياج  هب  نآ ، رد  ینماان  داجیا  هعماج و  هب  ندناسر  ررض  . 9

رفک تموکح  تیوقت  ثعاب  هک  تهج  نآ  زا  یتموکح  فیاظو  كرت  بوجو  یعامتجا و  ماظن  روما  رد  تکرش  زا  ندرک  يریگولج  . 10
. دوشیم

. نآ زا  نابیتشپ  دارفا  رفک و  تموکح  اب  هزرابم  هب  ندش  لوغشم  یجراخ و  نمشد  كرت  . 11
. ندرک لتق  هب  مکح  ریفکت و  نآ  ياج  هب  ندرکن و  تبثم  راک  هعماج و  حالصا  ندرک  اهر  . 12

. هعماج رد  یگتسد  ود  فالتخا و  داجیا  . 13
. نآ نداد  هولج  دب  نید و  لصا  زا  مدرم  ندرک  رازیب  . 14

نآ . یعقاو  هرهچ  نتخاس  هّوشم  مالسا و  هب  ندز  هبرض  تهج  هب  دارفا  هنوگنیا  زا  مالسا  نانمشد  رافک و  يرازبا  هدافتسا  . 15
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يریفکت رکف  جالع 

هراشا

: دوشیم هراشا  ییاهلح  هار  هب  یطارفا  يریفکت  رکف  ندرب  نیب  زا  نتشادرب و  يارب 

ریفکت بابسا  نتخاس  نکهشیر  . 1

بابـسا نیرتمهم  و  دومن ، دوبان  دناکـشخ و  ار  نآ  ندـمآ  دـیدپ  بابـسا  هک  تسا  نآ  هعماج  ای  درف  رد  درد  کی  جالع  ياـههار  زا  یکی 
ياهباتک ًاصوصخ  اهباتک  رد  داتـسا  نودب  هعلاطم  یفارحنا و  راکفا  زا  ینابیتشپ  و  هللا ، لزنا  ام  ریغ  هب  مکح  يریفکت  رکف  ندـمآ  دـیدپ 

. ددرگ هدودز  هعماج  دارفا  زا  يریفکت  رکف  ات  دوش  حالصا  دیاب  تاعوضوم  نیا  لوا  هلحرم  رد  هک  تسا  نافلاخم 
: دیوگیم رصم  تلود  هب  باطخ  بطق  دیس 

هللا رمأل  ماکحلا  ۀباجتساب  يأ  هیلإ ، ۀعفادلا  ۀیقیقحلا  هبابسا  ۀلازاب  ّالإ  فرطتلا  یلع  ءاضقلا  نکمیال  ّهنا  حوضوب  انناهذا  یف  رقتـسی  نا  بجی 
لک ّنا  و  هللا . ۀعیرش  میکحتب  نوبلاطی  نیذلا  اهب  نولماعی  یتلا  ۀیشحولا  ۀلماعملا  نع  فکلا  لیلقلا  لقأ  یف  وأ  هللا  لزنا  امب  اومکحی  نا  مهل 

(1). هللا ءاش  ام  یلإ  ّدتمی  فرطتلل  دیدج  دوقو  یه  ضرألا  یف  نیملسملل  ماقت  ۀحبذم 
، نآ یقیقح  بابسا  ندرک  لیاز  اب  رگم  درب ، نیب  زا  ار  يرگطارفا  ناوتیمن  هک  دبای  رارقتـسا  راکـشآ  روط  هب  ام  ناهذا  رد  هک  تسابجاو 

رما نامکاح  ندرک  تباجا  هب  ینعی  تسا ، هدناشک  رکف  نیا  هب  ار  دارفا  هک 

ص 522. بطق ، دمحم  رصاعملا ، انعقاو  - 1
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ص:77
هک دـنهدیم  ماـجنا  يدارفا  اـب  هک  دـنرادرب  ياهنایـشحو  لاـمعا  زا  تسد  شّلقاّدـح  اـی  هدرک و  هللا  لزنا  اـم  هـب  مـکح  هـکنیا  هـب  ار ، یهلا 

تسا يدیدج  مزیه  دوشیم  اپرب  نیمز  يور  رد  ناناملسم  يارب  هک  یهاگنابرق  ره  هکنیا  و  دنراد . ار  ادخ  تعیرـش  ندشهدایپ  تساوخرد 
. دباییم همادا  دهاوخب  ادخ  هک  اجنآ  ات  يرگیطارفا و  يارب 

دازآ يوگوتفگ  . 2

. تسا دارفا  هنوگنیا  اب  دازآ  ور و  رد  ور  يوگوتفگ  هعماج ، زا  یطارفا  يریفکت  رکف  ندرک  فرطرب  يارب  مهم  روما  هلمج  زا 
ترـشاعم و رد  يوردنت  جالع  « ؛ (1)« تارـضاحملاب راوحلا ال  ۀشیاعملاب و  فرطتلا  جالع  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  قحلا  داج  رهزالا  خـیش 

« . اهتسشن ییاپرب  هن  تسوگوتفگ 
: دناهتفگ هک  هدش  لقن  رهزالا  ياملع  يدادعت  زا  زینو 

2(2). مهماوقا ةوعد  یف  لسرلا  هعبتا  ام  وهو  راوحلاب ، یّمسی  ام  وه  لثمألا  جالعلا  اّمنا 
يوریپ نآ  زا  ناـشماوقا  توعد  رد  نـالوسر  هک  تسا  يراـک  نآ  و  دـنیوگیم ، وـگوتفگ  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  جـالع  نیرتـهب  اـنامه 

. دندرک
نیرتهب ناناوج  اب  وگوتفگ  « ؛ (3)« هنودقتعی ام  حیحصتل  قیرط  لضفا  بابـشلا  عم  راوحلا  : » دناهتفگ هک  هدش  لقن  ءاملعلا  ةودن  ياضعا  زا 

« . تسا نانآ  تاداقتعا  حیحصت  يارب  هار 

خیرات 2/4/1992م. ۀیروهمجلا ، ةدیرج  - 1
ص 41. رهزالا ، ۀعماج  سانلل ، نایب  - 2

خیرات 12/14/1992م. یتیرح ، هلجم  - 3
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ص:78

هعماج یگنهرف  ألخ  ندرک  رپ  . 3

زا زگره  تسا و  هدروخن  تسد  هدوب و  یلاخ  نانآ  ياـهنهذ  هک  دـنکیم  خوسر  یناـناوج  دارفا و  عماوج و  نیب  رد  یطارفا  يریفکت  رکف 
ریثأت ناناوج  ًاصوصخ  هعماج  فلتخم  حوطـس  رد  یمالـسا  لیـصا  گنهرف  شرتسگ  اذـل  دـنرادن . یعالطا  لادـتعا  طـخ  باـن و  گـنهرف 

. دراد هعماج  رد  يریفکت  رکف  ذوفن  يریگولج و  رد  ییازسب 
: دیوگیم رصم  ياهتیصخش  زا  دیاف  فیطللادبع 

ماع دـقعنملا  رمتؤملا  یف  ۀیـصوت  ردـصا  دـق  ۀـیبرعلا  تاعماجلا  داحتا  ّناف  کلذـل  تاعماجلا . یف  ۀیمالـسالا  ۀـفاقثلا  باـیغ  فرطتلا  ببس 
(1) ۀیرظنلا ۀیلمعلا و  تایلکلا  ّلکل  ۀیمالسالا  ۀفاقثلا  جهانم  سیردتب  1978م 

لاس 1978م رد  یسارفنک  رد  ياهینایب  یبرع  ياههاگـشناد  داحتا  اذل  تساههاگـشناد . رد  یمالـسا  گنهرف  ندش  بیاغ  يرگطارفا  ببس 
. يرظن یلمع و  ياههدکشناد  مامت  يارب  یمالسا  گنهرف  ياهشور  سیردت  رب  ینبم  درک  رداص 

: دیوگیم نآ  جالع  بابسا و  يرگطارفا و  هرابرد  قحلا  داج  رهزالا  خیش 
(2). ةرهاظلا هذه  جالعل  تاعماجلا  سرادملا و  یف  ۀبولطم  ۀینیدلا  ۀیبرتلاب  ۀیانعلا 

. تسا بولطم  يریفکت  رکف  جالع  تهج  هب  اههاگشناد  سرادم و  رد  ینید  تیبرت  هب  تیانع 

خیرات 18/10/1991م. ۀیروهمجلا ، ةدیرج  - 1
خیرات 2/4/1992م. نامه ، - 2
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ص:79

صصخت هب  مارتحا  . 4

دادترا و رفک و  هب  مکح  و  تسا ، تعیرش  نید و  روما  رد  صصختم  رظن  هب  مارتحا  هعماج ، رد  يریفکت  رکف  جالع  ياههار  زا  رگید  یکی 
نآ دراو  دیابن  نیقی  ملع و  صصخت و  نودب  درک و  عوجر  صصختم  ياملع  هب  نآ  رد  دیاب  ور  نیا  زا  تسا . یعرـش  روما  زا  هانگ  قسف و 

. دش
: هدش هتفگ  نیاربانب 

(1). ءاملعلا مه  هب و  صاصتخإلا  لهأل  مارحلا  لالحلا و  ماکحألا و  نایب  نکل  و  ًاعیمج ، نیملسملل  نیدتلا 
. دنشابیم املع  هک  تسا  صصخت  لها  هب  صتخم  نتفگ  لالح  مارح و  ماکحا و  نایب  یلو  تسا ، ناناملسم  مامت  هفیظو  يرادنید 

: دیوگیم يواضرق  فسوی  رتکد 
(2). سانلا نم  ۀئف  یلع  ًارکح  سیل  مالسإلا  ّنا  يوعدب  سانلا  نم  جرد  به و  ّلکل  ًاحابم  الک  ۀعیرشلا  ملع  نوکی  نا  زوجی  الو 

. تسا هدشن  راکتحا  مدرم  زا  یهورگ  رب  مالسا  هکنیا  ياعدا  هب  دشاب  حابم  مدرم  زا  هقبط  ره  يارب  یگمه  تعیرش  ملع  هک  تسین  زیاج 
: دنکیم تحیصن  هنوگنیا  ار  یماوقا  لاعتم  دنوادخ 

(83 ءاسن : ( ) ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  َو  )
. دش دنهاوخ  هاگآ  لئاسم  ياههشیر  زا  دننادرگزاب ، دنراد -  یفاک  صیخشت  تردق  هک  نایاوشیپو -  ربمایپ  هب  ار  نآ  رگا 

ص 3735. ج10 ، ۀیمالسالا ، يواتفلا  یف  ۀبئاغلا  ۀضیرفلا  بیتک  یلع  یتفملا  ّدر  - 1
ص 203. يواضرق ، فسوی  فرطتلا ، دوحجلا و  نیب  ۀیمالسالا  ةوحصلا  - 2
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ص:80
: دیوگیم هیزوج  میق  نبا 

(1). هردق رمألل  ردقی  نا  یغبنیف  اهنأش ، ةروطخ  اهلقث و  نع  ءاملعلا  ثدحت  دق  و  ۀناما ، هللا  نید  یف  ءاتفالا  ّنا 
ردق و نآ ، يارب  هک  تسا  راوازـس  اذل  دناهتفگ . نخـس  نآ  نأش  ینیگنـس  تیمها و  زا  املع  و  تسا ، یتناما  ادـخ  نید  رد  نداد  اوتف  انامه 

. دوش ضرف  ياهزادنا 
: دیوگیم نایارگطارفا  هب  دوخ  تحیصن  رد  يواضرق  فسوی  رتکد 

الوصا و  اهلیصحت ، یلع  اورفوتی  مل  تاودا  یعرشلا  ملعلل  ّنا  و  ًابادآ ، هل  ّنا  امک  ًاباوبأ ، ملعلا  بلطل  ّنا  ةرهاظلا  باحصا  كردی  نا  یغبنیف 
مهفی نا  دیری  نمل  ینغ  ّهنا ال  و  اهل . . . اوغرفتی  نا  مهلامعا  الو  مهتاقوا  مهفعـستال  تالمکم  ًاعورف و  و  اهباعیتسا ، اهتفرعمب و  اوسرمتی  مل 

و عورفلا ، اوعّرف  و  لوصألا ، اولّصا  و  ۀنسلا ، باتکلا و  اومدخ  نّمم  ءاهقفلا ، هقف  و  حارشلا ، حرش  نیرـسفملا و  ریـسفت  نع  ۀنـسلا  باتکلا و 
(2). رورغم وا  لهاج  ّالإ  ضرعیال  ًاضیرع  ًاثارت  انل  اوفلخ 

هک هنوگنامه  دراد ، یباوبا  ملع  بلط  هک  دننادب  دنتسین ) داهتجا  لها  هدومن و  ذخا  ثیدح  رهاظ  هب  هک  نانآ   ) ییارگرهاظ باحـصا  دیاب 
تخانـش و هب  هـک  دراد  یلوـصا  و  دـناهدرکن ، ادـیپ  یـسرتسد  اـهنآ  رب  هـک  تـسا  یتاودا  یعرـش  مـلع  يارب  زین  و  تـسا ، یبادآ  نآ  يارب 

هکنیا و  دندرگ . . . نآ  لوغـشم  ات  هدادن  تصرف  اهنآ  لامعا  تاقوا و  هک  دراد  ییاهیلیمکت  عورف و  و  دـناهتفاین ، تسرامم  اهنآ  يریگارف 
سکره

ص 11. ج1 ، هیزوج ، میق  نبا  نیعقوملا ، مالعا  - 1
صص 206 و 207. يواضرق ، فسوی  فرطتلا ، دوحجلا و  نیب  ۀیمالسالا  ةوحصلا  - 2

صصخت هب  مارتحا  . 4www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com191 زا هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:81
تمدخ تنس  نآرق و  هب  هک  یناسک  زا  تسین ؛ ناهیقف  هقف  ناحراش و  حرش  نارسفم و  ریسفت  زا  زاینیب  دمهفب  ار  تنس  نآرق و  دهاوخیم 

ای لـهاج و  زج  هک  دناهتـشاذگ  ياـج  رب  ییاـهبنارگ  ثاریم  دوخ  زا  اـم  يارب  و  دـناهتخادرپ ، عورف  هب  هدومن و  سیـسأت  ار  لوـصا  هدرک و 
. دنکیمن ضارعا  اهنآ  زا  رورغم 

راکفا دقن  یسرک  ییاپرب  . 5

ماع ألم  رد  هرظانم  راکفا و  دقن  یسرک  ییاپرب  یطارفا ، يریفکت  رکف  شرتسگ  شیادیپ و  ةدیدپ  زا  يریگولج  ياهراک  هار  زا  رگید  یکی 
، نمـض رد  و  دننیزگرب ، ار  رتهب  نخـس  هدینـش و  ار  فلتخم  ياهتشادرب  اههتفگ و  ناگمه  ات  تسا ، یعمج  طابترا  لیاسو  زا  هدافتـسا  اب 

. ددرگ لاطبا  هتشگ و  دقن  لطاب  هدش و  ادج  باوص  زا  باوصان  نخس 

هعماج رد  تینالقع  حطس  ندرب  الاب  . 6

دیاب ار  مدرم  تسا . هعماج  رد  تینالقع  حطـس  ندرب  الاب  هعماج  رد  یطارفا  درکلمع  اههاگدـید و  اـب  دروخرب  ياـهراک  هار  زا  رگید  یکی 
رگا سکره  هک  دـننادب  دـیاب  همه  دومن . تواـضق  سپـس  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  هک  دراد  دوجو  ّمهم  ّمها و  حـلاصم  هک  درک  هیجوت 

تـسد هب  همه  و  دوب ، دهاوخن  یناملـسم  رگید  دناسرب  لتق  هب  هدرک و  ریفکت  تسین  قفاوم  وا  اب  شراکفا  هک  تهج  نآ  زا  ار  دوخ  فلاخم 
هک اجک  زا  تسا ؟ حیحـصان  لطاب و  همه  ناناملـسم  رگید  فرح  حیحـص و  اهنآ  فرح  اجک  زا  رگید  بناج  زا  دـش . دـنهاوخ  هتـشک  مه 

دشابن ! ؟ لطاب  اهنآ  فرح 
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ص:82

ص)  ) ربمایپ هریس  زا  حیحص  لیلحت  . 7

هک ار  سکره  ص )  ) ربمایپ هک  دننک  هظحالم  دیاب  اهنآ  دـنریگب . رظن  رد  ار  ص )  ) ربمایپ هریـس  زا  فلتخم  يایاوز  داعبا و  دـیاب  اهيریفکت 
نانآ هرابرد  دـنوادخ  هک  ناـنامه  تشاد  دوخ  باحـصا  نیب  رد  زین  ار  ناـقفانم  یتح  تفریذـپیم ، تخاـسیم  يراـج  ناـبز  رب  نیتداـهش 

(101 هبوت : « . ) میسانشیم ار  نانآ  ام  یلو  يرادن  یهاگآ  نانآ  زا  وت  « ؛ ) ْمُهُمَْلعَن ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ال  : ) دیامرفیم
نانآ ریفکت  ای  لتق  هب  مکح  یلو  دادیم  رکذـت  ناـنآ  هب  دوب و  یـضاران  ناـنآ  درکلمع  زا  ترـضح  هک  دـندوب  ص )  ) ربماـیپ هارمه  يدارفا 

دنناسرب لتق  هب  ار  وا  دنتـساوخ  یخرب  دـنداد و  ص )  ) ربمایپ هب  یتلادـعیب  نوچمه  اوران  ياهتبـسن  هک  دـندوب  یناـسک  یتح  دومنیمن و 
. دناوخیم زامن  وا  دیاش  دومرف : دراوم  یخرب  رد  دش و  نآ  ماجنا  زا  عنام  ص )  ) ربمایپ یلو 

داهج بضغ و  رهق و  تایآ  زا  حیحص  لیلحت  . 8

بضغ رهق و  رب  تلالد  هک  دنهدیم  رارق  هجوت  دروم  دنناوخیم و  ار  یتایآ  اهنت  دنرگن و  وسکی  يریفکت  بلطتنوشخ و  وردنت و  دارفا 
هبتر رد  یهگناو  تسا . ناکرـشم  هب  طوبرم  تایآ  هنوگنیا  دـننادیمن  هک  یلاح  رد  دـننکیم  قیبطت  ناناملـسم  رب  ار  اهنآ  دراد و  داهج  و 
رارق هجوت  دروم  ار  رگید  تاـیآ  دارفا  هنوگنیا  و  تسا ، هعماـج  حطـس  رد  نآ  ماـکحا  غـالبا  نید و  يارب  یهورگ  غیلبت  هب  جاـیتحا  قباـس 

. دراد رابجا  هارکا و  زا  یهن  هک  دنهدیمن 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(256 هرقب : ( ) ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  (ال 
تسا . هدش  نشور  یفارحنا ، هار  زا  تسرد  هار  اریز ) . ) تسین یهارکا  نید ، لوبق  رد 
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ص:83
: دیامرفیم زینو 

(3 ناسنا : ( ) ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ  )
! ساپسان ای  ددرگ ) اریذپ  و   ) دشاب رکاش  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام 

: دیامرفیم زینو 
:21 و22) هیشاغ ( ) ٍرِْطیَصُِمب ْمِْهیَلَع  َتَْسل  ٌرِّکَذُم *  َْتنَأ  امَّنِإ  ْرِّکَذَف  )

. ینک ناشروبجم  نامیا ) رب   ) هک یتسین  نانآ  رب  رگهطلس  وت  ياهدنهد ! رّکذت  طقف  وت  هک  هد  رّکذت  سپ 

ییارگریفکت رطخ  ناناوج و 

دراو هک  يراک  رد  هدوبن و  هیقف  ملاع و  هک  دنتـسه  یناناوج  نانآ  ناوریپ  زا  يرایـسب  هک  دوشیم  هدرب  یپ  يریفکت  ياههورگ  هدـهاشم  اب 
ریفکت رهاظ  هب  ینوریب  لماوع  اب  هک  یماگنه  دارفا  هنوگنیا  اذل  دنتسه ؛ یساسحا  یفطاع و  يدارفا  ًامومع  هکلب  دنرادن ، تیوربخ  دناهدش 

دروخرب اب  ات  تسا  هعماج  نادـمتعم  نالوئـسم و  املع و  هفیظو  تهج  نیدـب  و  دـنروآیم . يور  يریفکت  رکف  هب  ًادـیدش  دـنوشیم  هجاوم 
. دنیامن هدنز  نانآ  رد  ار  لادتعا  تلاح  لیاسم ، ینالقع  لیلحت  هیجوت و  نانآ و  اب  هنالقاع 

نانآ یطارفا  دارفا  اب  ای  هتخادرپ و  تیباهو  وردـنت  دارفا  ياهباتک  ًاصوصخ  اهباتک  زا  یخرب  هعلاطم  هب  اهنت  ای  دـنالهاج و  ای  ناـنیا  اریز 
لتق و رورت و  هب  تسد  هدرکن و  افتکا  مه  نیا  هب  دننادیم و  قح  رب  ار  دوخ  اهنت  هدمآرب و  نارگید  ریفکت  ددصرد  اذل  دنتـسه . طابترا  رد 

هتشگزاب  هرابود  هک  تسا  تیلهاج  رصع  نآلا  هک  ناونع  نیا  اب  دننزیم  ناناملسم  ریاس  تراغ 
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. تسا هدرک  ینیبشیپ  ار  نآ  لبق  اهنرق  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ایوگ  هک  تسا  یعوضوم  نیا  تسا .

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنس  هب  يراخب 
برحلا ّناف  مکنیب ؛ ینیب و  اـمیف  مکتثّدـح  اذإ  و  هیلع ، بذـکا  نا  نم  یلإ  ّبحا  ءامـسلا  نم  َّرِخَأ  نَـألف  ص )  ) هللا لوسر  نع  مکتثدـح  اذإ 
نوقرمی ۀیربلا ، لوق  ریخ  نم  نولوقی  مالحألا ، ءاهفـس  نانـسألا ، ءاثدح  موق  نامزلا  رخآ  یف  یتأی  لوقی : ص )  ) هللا لوسر  تعمـس  ۀـعدخ .

موـی مهلتق  نمل  رجا  مـهلتق  ّناـف  مهولتقاـف ، مهوـمتیقل  اـمنیأف  مهرجاـنح ، مهناـمیا  زواـجیال  ۀـیمَرلا ، نـم  مهـسلا  قرمی  اـمک  مالـسإلا  نـم 
(1). ۀمایقلا

و مدنبب ، غورد  وا  رب  هکنآ  زا  تسا  رتهب  نم  يارب  میامن  طوقس  نامسآ  زا  رگا  منکیم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  امش  يارب  هاگره 
هک مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تسا . گـنرین  هعدـخ و  گـنج  متح  روط  هب  و  تسامـش ، مدوخ و  نیب  میوگ  ثیدـح  امـش  يارب  نوـچ 
زا دـنیوگیم ، نخـس  راگزور  درم  راتفگ  نیرتهب  زا  و  هناهیفـس ، يرکف  مک و  ینـس  اب  دـش  دـنهاوخ  ادـیپ  یموق  نامزلارخآ  رد  دومرفیم :
هب دیتفای  ار  نانآ  هک  اجک  ره  دنکیمن ، زواجت  نانآ  هرجنح  زا  نامیا  دوشیم و  جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگنامه  دنوشیم  جراخ  مالسا 

. دنناسریم لتق  هب  ار  نانآ  هک  یناسک  يارب  تمایق  زور  رد  تسا  يرجا  اهنآ  نتشک  هک  ارچ  دیناسر ؛ لتق 

. بقانملا باتک  يراخبلا ، حیحص  - 1
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نآ اب  ص )  ) ربمایپ هلباقم  يریفکت و  رکف 

هراشا

مادقا زا  هدوب و  فلاخم  نانآ  رکف  اب  ص )  ) ربمایپ و  دنتشاد ، يریفکت  رکف  هباحص  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدح  بتک  خیرات و  زا 
: مینکیم هراشا  نانآ  زا  ییاههنومن  هب  کنیا  تسا . هدرک  يریگولج  ریفکت  ساسا  رب  نانآ  یلمع 

دیلو نب  دلاخ  . 1

: دیوگیم يردخ  دیعسوبا 
يرازفلاردب نب  ۀنییع  و  یعشاجملا ، مث  یلظنحلا  سباح  نب  عرقألا  ۀعبرألا : نیب  اهمسقف  ۀبیهذب  ص )  ) یبنلا یلإ  مالـسلا ]  هیلع  یلع [  ثعب 

لهأ دیدانـص  یطعی  اولاق : راصنألا ، شیرق و  تبـضغف  بالک ، ینب  دحا  مث  يرماعلا ، ۀثالُع  نب  ۀمقلع  ناهبن و  ینب  دحا  مث  یئاطلا ، دیز  و 
! دمحم ای  هللا  قتا  لاقف : قولحم ، ۀیحللا ، ثک  نیبجلا ، ئتان  نیتنجولا ، فرـشم  نینیعلا ، رئاغ  لجر  لبقاف  مهفلأتأ . اّمنا  لاق : انعدـی ! دـجن و 

دیلولا ، نب  دلاخ  هبسحا  هلتق ، لجر  هلأسف  ینونمأت . الف  ضرألا  لهأ  یلع  هللا  یننمأیأ  تیصع ، نا  هللا  عطی  نم  لاقف :
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مهـسلا قورم  نیدلا  نم  نوقرمی  مهرجانح ، زواجیال  نآرقلا  نؤرقی  ًاموق  اذـه -  بقع  یف  وأ   - اذـه ئـضئض  نم  ّنا  لاق : یلو  اّملف  هعنمف ،

(1) داع . لتق  مهنلتقأل  مهتکردا  انا  نئل  ناثوألا ، َلهأ  نوعَدَی  و  مالسإلا ، لهأ  نولتقی  ۀیمرلا ، نم 
یلظنح سباح  نب  عرقا  درک : میسقت  رفن  راهچ  نیب  ار  نآ  ترضح  داتسرف و  الط  زا  یکچوک  هعطق  ص )  ) ربمایپ يارب  مالسلا ]  هیلع  یلع [ 

. بالکینب زا  یکی  سپـس  يرماع ، هثالع  نب  ۀمقلع  ناهبن و  ینب  زا  یکی  سپـس  یئاط ، دیز  و  يرازف ، ردـب  نب  ۀـنییع  و  یعـشاجم ، سپس 
اب  ] نم دومرف : ترضح  دنکیم ؟ اهر  ار  ام  دهدیم و  دجن  لها  ناشک  ندرگ  هب  دنتفگ : هدش و  كانبضغ  میـسقت ] نیا  زا   ] راصنا شیرق و 

و تشپرپ ، ینـساحم  اب  هدـمآرب ، یناشیپ  هتخورفارب ، اههنوگ  هتفر و  ورف  مشچ  يدرم  سپ  موشیم . نانآ  بولق ]  ] فیلأـت ثعاـب  راـک ] نیا 
ایآ منک ؟ ینامرفان  نم  رگا  دنکیم  تعاطا  ار  ادخ  یـسک  هچ  دومرف : ترـضح  نک . هشیپ  اوقت  دـمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  هدیـشارت  يرس 
درک اضاقت  ترـضح  زا  دوب  دیلو  نب  دلاخ  منامگ  هک  یـصخش  دینادیمن ! ؟ نیما  ارم  امـش  یلو  هداد ، رارق  نیما  نیمز  لها  رب  ارم  دنوادخ 

دنوشیم جراخ  یموق  وا  يرادفرط  رب  دومرف : ص )  ) ربمایپ دومن  تشپ  وا  نوچ  درک و  يریگولج  نآ  زا  ترـضح  دـناسرب ، لتق  هب  ار  وا  ات 
نانآ دیآیم ، نوریب  نامک  زا  ریت  هک  هنوگنآ  دنوشیم  جراخ  نید  زا  نانآ  درذـگیمن ، نانآ  هرجنح  زا  یلو  دـننکیم ، توالت  نآرق  هک 

. مناسریم لتق  هب  داع  موق  دننامه  منک  كرد  ار  نانآ  نم  رگا  دننکیم و  اهر  ار  ناتسرپتب  دنناسریم و  لتق  هب  ار  مالسا  لها 

ح1064. ملسم ، حیحص  ح3344 و 4667 ؛ يراخب ، حیحص  - 1
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باطخ نبرمع  . 2

: دیوگیم هللادبع  نب  رباج 
! دـمحم ای  لاقف : سانلا . یطعی  اهنم  ضبقَی  ص )  ) هللا لوسر  و  ۀـضف ، لـالب  بوث  یف  نینح و  نم  هَفَرَـصنم  ۀـنارعِجلاب  هللا  لوسر  لـجر  یتأ 

هللالوسر ای  ینعد  باطخلا : نب  رمع  لاقف  لدـعا . نکا  مل  نا  َترـسخ  َتبِخ و  دـقل  لدـعا ؟ نکا  مل  اذإ  لدـعی  نم  و  کلیو ! لاق : لدـعا .
نوقرمی مهرجانح ، زواجیال  نآرقلا  نوءرقی  هباحـصا  اذه و  ّنا  یباحـصا ، لتقا  ّینإ  سانلا  ثدـحتی  نا  هللا  ذاعم  لاقف : قفانملا . اذـه  لتقاف 

(1) ۀیمرلا . نم  مهسلا  قرمی  امک  هنم 
ادخ لوسر  دوب و  هرقن  لالب  سابل  رد  تقو  نآ  رد  تشگیم ، زاب  نینح  زا  هک  یماگنه  دمآ  ص )  ) ادخ لوسر  تمدـخ  هنارعج  رد  يدرم 

هچ وترب ! ياو  دومرف : ترضح  نک . راتفر  تلادع  هب  دمحم ! يا  تفگ : درم  نآ  دادیم . مدرم  هب  تشادیم و  رب  تشم  تشم  نآ  زا  (ص )
باطخ نب  رمع  منکن . راتفر  تلادع  هب  نم  رگا  يدید  نارسخ  نایز و  وت  میامنن ؟ راتفر  تلادع  هب  نم  رگا  دنکیم  راتفر  تلادع  هب  یسک 

لتق هب  ار  مباحـصا  نم  دـنیوگب  مدرم  هکنیا  زا  ادـخ  هب  مربیم  هاـنپ  دوـمرف : ترـضح  مناـسر . لـتق  هب  ار  قفاـنم  نیا  نم  اـت  راذـگب  تفگ :
دنوـشیم جراـخ  نـید  زا  و  دـنکیمن ، زواـجت  ناـنآ  هرجنح  زا  یلو  دـننکیم  توـالت  ار  نآرق  شباحــصا  درم و  نـیا  اـنامه  ماهدــناسر ،

. دوشیم جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگنامه 

ح1063. ملسم ، حیحص  - 1
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مالسا ردص  ياهيریفکت  جراوخ ،

: دسیونیم جراوخ »  » فیرعت رد  یناتسرهش 
(1). ًایجراخ یّمسی  هیلع  ۀعامجلا  تقفتا  يذلا  قحلا  مامإلا  یلع  جرخ  نم  لک 

. دوشیم هدیمان  یجراخ  دنک  جورخ  هدرک  قافتا  وا  رب  تعامج  هک  قح  هب  ماما  رب  سک  ره 
: دسیونیم جراوخ  هرابرد  لماک  هللادبع  رمع  رتکد 

بلاطیبأ نب  یلع  اندیـس  نیدـشارلا  ءافلخلا  عبار  نینمؤملاریمأ و  یلع  مهجورخ  لوأ  ناک  ۀـصوصخم  ۀـعامج  ۀـفئاط و  انه  مهنم  دارملاـف 
. . ۀمألا لیلضت  یف  اهنوکلسی  یتلا  مهکلاسم  مهقرف و  ةرهطملا  ۀیوبنلا  ۀنسلا  تحضف  مهتّیوه و  میرکلا  نآرقلا  انل  نّیب  دق  و  مالـسلا ،] هیلع  ]

(2).
یلع ام  رورـس  نیدشار ، يافلخ  زا  هفیلخ  نیمراهچ  نانمؤمریما و  رب  ناشجورخ  لوا  هک  دنتـسه  صوصخم  یتعامج  هفیاط و  اهنآ  زا  دارم 
نانآ ياهکلسم  اههقرف و  رهطم  يوبن  تنس  هدرک و  نییبت  ار  نانآ  تیوه  ام  يارب  میرک  نآرق  و  تسا . هدوب  مالسلا ]  هیلع  بلاطیبا [  نب 

. . . تسا هدومن  حضتفم  دنیامیپیم  تما  ندرکهارمگ  رد  هک  ار 

جراوخ تافص 

هراشا

زورما نایباهو  رد  هک  یتافص  تسا ، هدش  مالـسا  زا  نانآ  جورخ  أشنم  هک  میربیم  نانآ  رد  یتافـص  دوجو  هب  یپ  جراوخ  خیرات  هعلاطم  اب 
: مینکیم هسیاقم  رصع  نیا  نایباهو  اب  هدرک و  هراشا  تافص  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  مینکیم . هدهاشم  زین 

ص 105. یناتسرهش ، لحنلا ، للملا و  - 1
صص 29 و 30. لماک ، هللادبع  رمع  رصعلا ، جراوخ  نوفرطتملا  - 2
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لداع ناماما  هب  ضارتعا  نعط و  . 1

ص)  ) ادـخ لوسر  هب  هرـصیوخلاوذ  هک  هنوگناـمه  تسا  لداـع  ناـماما  هب  ندوـمن  ضارتـعا  ندز و  نعط  جراوـخ  تایـصوصخ  هلمج  زا 
. دندومن راداو  هبوت  رب  ار  وا  هدرک و  دراو  نعط  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  جراوخ  زین  و  نک . هشیپ  تلادع  تفگ : هدرک و  ضارتعا 

وا رب  هتفرگ و  داریا  شیاهگنج  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رب  زونه  نانآ  هک  مینکیم  هدـهاشم  ینونک  ناـیباهو  دروم  رد  اـم  و 
. دننکیم داقتنا 

نظ ءوس  . 2

زین هدرک و  ادیپ  نظ  ءوس  لاملاتیب  میسقت  رد  هرصیوخلاوذ  هک  هنوگنامه  تسا  نانمؤم  هب  نظ  ءوس  جراوخ  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی 
نظءوس ناناملـسم  مامت  هب  زین  زورما  نایباهو  دـندومن ، ادـیپ  نظءوس  هیواعم  اـب  حلـص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درکلمع  هب  جراوخ 

. دننکیمن تحص  رب  لمح  ار  نانآ  لعف  زگره  و  دنهدیم ، تبسن  قسف  رفک و  هب  دنشاب  ناشهدیقع  ریغ  رب  هک  ار  نانآ  هتشاد و 

تدابع رد  هغلابم  . 3

: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا 
مهمایص یلإ  مکمایصال  و  ءیـشب ، مهتالـص  یلإ  مکتالـص  و ال  ءیـشب ، مهتئارق  یلإ  مکتئارق  سیل  نآرقلا ، نوؤرقی  یتما ؛ نم  موق  جرخی 

 (1). ءیشب

ح 1066. ملسم ، حیحص  - 1
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زامن و زین  و  دیآیمن ، باسح  هب  يزیچ  اهنآ  تئارق  ربارب  رد  امـش  تئارق  دننکیم و  توالت  نآرق  نانآ  دـننکیم ، جورخ  متما  زا  یهورگ 

. تسین يزیچ  اهنآ  هزور  زامن و  ربارب  رد  امش  هزور 
. دندوب نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رصع  جراوخ  هک  هنوگنامه  مییامنیم ، هدهاشم  زین  رضاح  نایباهو  رد  ار  لاح  نیا 

ناناملسم رب  تدش  . 4

هب ار  نانآ  لاوما  هدناسر و  لتق  هب  ار  دوخ  نافلاخم  زا  يرایسب  اذل  دناهدش . هتخانش  ناناملـسم  رب  تواسق  يراکافج و  تظلغ و  هب  جراوخ 
. دندربیم تراغ 

ار مالسا  لها  نانآ  « ؛ (1)« ناثوألا لهأ  نوعدی  مالـسإلا و  لهأ  نولتقی  : » دومرف جراوخ  تفـص  نیا  دروم  رد  هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا 
« . دنزاسیم اهر  ار  ناتسرپتب  دنشکیم و 

ناتـسناغفا و ناتـسکاپ و  قارع و  رد  نانآ  نارادـفرط  نانآ و  مینکیم . هدـهاشم  زورما  نایباهو  رد  زین  ار  تیـصوصخ  نیا  هک  هنوگناـمه 
. دنشاب هتشک  ار  تسینویهص  کی  هدشن  هدینش  لاح  هب  ات  یلو  دنشکیم ، يراذگبمب  اب  ار  ناناملسم  ناریا 

يدرخمک . 5

ار اهنآ  تسا  ناکرـشم  رافک و  هب  طوبرم  هک  ار  یتایآ  اذل  دندوب . مهفجک  مهفمک و  درخمک و  نانآ  هک  دوب  نیا  جراوخ  تایـصوصخ  زا 
. دندومنیم ناناملسم  نانمؤم و  رب  لمح 

ح 3344 و 4667. يراخب ، حیحص  - 1
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زواـجت اـهنآ  ياـههرجنح  زا  یلو  دـنناوخیم  نآرق  « ؛ » مهرجاـنح زواـجیال  نآرقلا  نوؤرقی   » ثیدـح زا  هـلمج  نـیا  حرــش  رد  رجح  نـبا 

« . دنکیمن
: دیوگیم هک  هدرک  لقن  يوون  زا 

هلقعت و بولطملا  ّنـال  مهبولق ؛ یلإ  لـصی  نا  نع  الـضف  مهموقلح ، یلإ  لـصیال  مهناـسل ، یلع  هرورم  ّـالإ  ّظـح  هیف  مهل  سیل  مّهنا  دارملا 
اهنوفرعیـال نیتداهـشلاب و  نوـقطنی  يا  مهرجاـنح ، ) مهناـمیا  زواـجیال  : ) ًاـضیأ مهیف  هلوـق  لـثم  وـه  و  تـلق : بـلقلا . یف  هعوـقو  هّربدـت و 

(1). مهبولقب
هب هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـسریمن  ناـنآ  موقلح  هب  نآرق  و  دـنرادن ، ناـشنابز  رب  نداد  رورم  زج  ياهرهب  نآرق  رد  ناـنآ  هک  تسا  نآ  دارم 

: دومرف هک  تسا  راتفگ  نیمه  لـثم  میوگیم : تسا . بلق  رد  نآ  نتـسشن  لد  هب  نآرق و  ّربدـت  لّـقعت و  فدـه  اریز  دنیـشنب ؛ ناـشیاهبلق 
. دنرادن تفرعم  نآ  هب  بلق  اب  یلو  دننکیم  نیتداهش  هب  قطن  نانآ  ینعی  دنکیمن ؛ ) زواجت  ناشیاههرجنح  زا  نانآ  نامیا  )

: تفگ هک  هدش  لقن  عفان  زا 
مهیتأت مهددِـع ، یف  ءاسنلا  نوحکنی  و  مهلاوما ، مهءامد و  نولحتـسی  نیملـسملا و  نورفکی  لاـق : ةرورحلا  نع  لئـس  اذإ  ناـک  رمع  نبا  ّنا 

(2). مهنم لاتقلاب  قحا  ًادحا  ملعا  الف  جوز ، اهل  مهنم و  لجرلا  اهحکنیف  ةأرملا 
هدرک و ریفکت  ار  ناناملـسم  ناـنآ  تفگیم : دـشیم  لاؤس  هدوب ] جراوخ  ياـههقرف  زا  یکی  هک   ] هرورح هراـبرد  رمع  نب  هللادـبع  زا  نوچ 

اهنوخ 

ص293. ج 12 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص 183. ج 2 ، ماصتعالا ، - 2
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حاکن وا  اب  اهنآ  زا  یکی  دیآیم و  اهنآ  دزن  ینز  دـننکیم . حاکن  هّدـع  لاح  رد  ناناملـسم  ياهنز  اب  و  دنرامـشیم ، لالح  ار  ناشلاوما  و 

. منادیمن اهنآ  زا  نتشک  هب  رتراوازس  ار  یسک  سپ  دراد . رهوش  نز  نآ  هک  یلاح  رد  دنکیم 

ناناملسم ریفکتو  جراوخ 

: دیوگیم ینابلا 
یهو ۀمیدقلا  ۀیمالـسالا  قرفلا  نم  ۀقرف  اهتنبت  ۀمیدق  ۀمیظع  ۀنتف  یه  ًاضیأ - نیموکحمللو  لب  طقف  ماّکحلل  ال   - ًامومع ریفکتلا  ۀـلأسم  ّناف 

(1) ( . جراوخلا -) ۀفورعملا ب
یمالـسا ياههقرف  زا  ياهقرف  هک  تسا  یمیدـقو  گرزب  هنتف  زین  ناموکحم  يارب  هکلب  نامکاح ، يارب  اهنت  هن  مومع ، روط  هب  ریفکت  هلأـسم 

. تسا جراوخ  هب  موسوم  هک  هدرک  انب  ار  نآ  یمیدق 
: دیوگیم دمحا  دّمحم  جاح  نیما 

دقف لّوألا ؛ يرجهلا  نرقلا  نم  لوألا  فصنلا  یف  کلذ  ناکو  جراوخلا ، دی  یلع  مالـسإلا  یف  ترهظ  یّتلا  عدـبلا  لئاوا  نم  ریفکتلا  ةرهاظ 
بـسح اهولّـصفف  رافکلا  یف  تلزن  ۀینآرق  تایآ  یلإ  اوقلطنا  دقف  نیّفـص ، ۀعقوم  دعب  ثدـح  يذـّلا  میکحتلا  دـعب  یلع  مامإلا  یلع  اوجرخ 

(2)  [. . . مالسلا هیلع  بلاطیبأ [  نب  یلع  نینمؤملاریما  اورفک  دقف  نیملسملا . ۀمئا  رابک  یلع  مهئاوها 

ص 14. ریفکتلا ، ۀنتف  - 1
ص 9. ریفکتلا ، ةرهاظ  - 2

ناناملسم ریفکتو  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com191جراوخ  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:93
یناسک نانآ  تسا ، هدـش  رهاظ  جراوخ  طـسوت  هب  مالـسا  رد  يرجه  لّوا  نرق  لّوا  همین  رد  هک  تسا  ياهیلوا  ياهتعدـب  زا  ریفکت  هلأـسم 
لیصفت دوب  هدش  لزان  رافک  نأش  رد  هک  ار  یتایآو  هدرک  جورخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  میکحت  هیـضقو  نیفـص  هعقاو  زا  دعب  هک  دندوب 

هیلع بلاطیبا [  نب  یلع  نینمؤملاریما  ساسا  نیا  ربو  دندومن ، قیبطت  ناناملـسم  ناماما  ناگرزب  رب  دوخ ، یناسفن  ياهاوه  بسح  ربو  هداد 
. . . دندرک ریفکت  ار  مالسلا ] 

: دیوگیم نینچمه  يو 
(1) . . . ّالإ هللا مکُح  الو  لاجرلا  مّکح  ّهنا  یلع  مامإلا  یلع  اهوذخا  یّتلا  جراوخلا  تاهرت  نمو 

هک یلاـح  رد  تسا  هداد  رارق  مَکَح  ار  نادرم  وا  هکنیا  دـندرب  راـک  هب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  ّدـض  رب  هـک  جراوـخ  تـشز  ياـهفرح  زا 
. . . تسین ادخ  يارب  زج  هب  یتموکح 

جراوخ روهظ  رارکت 

: دش هتفگ  یملسا  هزربوبا  هب 
لاـمب ص )  ) هللا لوسر  یتأ  ینیعب ، هتیأر  ینذأـب و  ص )  ) هللا لوـسر  تعمـس  معن  لاـقف : جراوـخلا ؟ رکذـی  ص )  ) هللا لوـسر  تعمـس  لـه 

 - ۀمسقلا یف  تلدع  ام  دمحم ! ای  لاقف : هئارو  نم  لجر  ماقف  ًائیـش . هئارو  نم  طعی  ملو  هلامـش ، یلع  نم  هنیمی و  یلع  نم  یطعأف  همـسقف ،
وه  الجر  يدعب  نودجتال  هللاو  : ) لاق ًادیدش و  ًابضغ  هللا  لوسر  بضغف  ناضیبا - نابوث  هیلع  رعشلا  مومطم  طوسا  لجر 

ص 12. ریفکتلا ، ةرهاظ  - 1
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قرمی اـمک  مالـسإلا  نم  نوقرمی  مهیقارت ، زواـجیال  نآرقلا  نوؤرقی  مهنم ، اذـه  ّنأـک  موق  ناـمزلا  رخآ  یف  جرخی  : ) لاـق مث  یّنم . ) لدـعا 

قلخلا و ّرش  مه  مهولتقاف  مهومتیقل  اذإف  لاجدلا ، حیسملا  عم  مهرخآ  جرخی  یّتح  نوجرخی  نولازیال  قیلحتلا ، مهامیـس  ۀیمرلا ، نم  مهـسلا 
(1) ۀقیلخلا .

منامـشچ ود  اب  مدینـش و  مشوگ  ود  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  يرآ  تفگ : دـنک ؟ جراوخ  زا  يدای  هک  ياهدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  اـیآ 
تـشپ هـب  داد و  دـندوب  وا  پـچ  تـسار و  فرط  هـک  یناـسک  هـب  درک و  میـسقت  ار  نآ  وا  دـندروآ و  ترــضح  يارب  ار  یلاـم  هـک  مدـید 

رد دمحم ! يا  تفگ : تساخرب و  ترضح  رس  تشپ  زا  دوب  هدیشوپ  دیفـس  سابل  ود  هک  وم  رپ  ور و  هایـس  يدرم  دادن . يزیچ  شیاهيرس 
زا رتلداع  ار  یـسک  نم  زا  دعب  دنگوس ! ادخ  هب  : ) دومرف دش و  كانبـضغ  تدش  هب  ص )  ) ادخ لوسر  يدرکن ! ؟ راتفر  تلادع  هب  میـسقت 

يولگ زا  یلو  دـنناوخیم ، نآرق  تسا ؛ نانآ  زا  درم  نیا  ایوگ  دـننکیم  جورخ  یموق  نامزلارخآ  رد  دومرف : سپـس  تفای . ) دـیهاوخن  نم 
[ رـس يوم   ] ندیـشارت اهنآ  هناشن  و  دوشیم ، جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگنامه  دـنوشیم  جراخ  مالـسا  زا  ناـنآ  دـنکیمن ، زواـجت  ناـنآ 
هک ارچ  دیناسر ؛ لتق  هب  دیدرک  هدهاشم  ار  اهنآ  نوچ  دنک ، جورخ  لاجد  حیـسم  اب  اهنآ  رخآ  ات  دننید  زا  جورخ  لاح  رد  ًامئاد  نانآ  تسا .

. دنتاقولخم قلخ و  دارفا  نیرتدب  نانآ 
: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شدنس  هب  یمثیه 

صص 91 و 92. ج10 ، لوصالا ، عماج  ص 199 ؛ ج 7 ، ییاسن ، ننس  - 1
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، مهلمع یلإ  هلمع  مکدحا  رقحی  لاق : ّهنا  ّالإ  هملعاال  دیزی : لاق  مهرجانح . زواجیال  نآرقلا  نوؤرقی  لامعألا ، نوئیـسی  موق  یتما  نم  جرخی 

امّلک هولتق ، نمل  یبوط  مهلتق و  نمل  یبوطف  مهولتقاف . اوجرخ  اذإ  مث  مهولتقاف ، اوجرخ  اذإ  مهولتقاـف ، اوجرخ  اذإـف  مالـسإلا ، لـهأ  نولتقی 
(1). عمسا انأ  ةّرم و  نیرشع  ص )  ) هللا لوسر  کلذ  ددرف  ّلجوّزع . هللا  هعطق  نرق  مهنم  علط 

: تفگ دیزی  دنکیمن . زواجت  نانآ  ياههرجنح  زا  یلو  دنناوخیم ، نآرق  دنهدیم ؛ ماجنا  دب  لامعا  هک  دنوشیم  جراخ  یموق  متما  نیب  زا 
نوچ و  دنـشکیم ، ار  مالـسا  لها  نانآ  دـنکیم . هولج  کچوک  ریقح و  اهنآ  لمع  رانک  امـش  زا  یکی  لمع  دومرف : وا  هکنآ  زج  منادیمن 
اشوخ دیناسرب . لتق  هب  ار  نانآ  دندرک  جورخ  رگا  زاب  دیناسرب . لتق  هب  ار  نانآ  دندرک  جورخ  نوچ  دیناسرب . لتق  هب  ار  نانآ  دندرک  جورخ 

دنک عولط  یخاش  اهنآ  زا  هک  نامز  ره  و  دنناسر ، لتق  هب  ار  وا  نانآ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  و  دناسرب ، لتق  هب  ار  نانآ  هک  یـسک  لاح  هب 
. مدینشیم ار  نآ  نم  درک و  رارکت  راب  تسیب  ار  بلطم  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  تسکش . دهاوخ  ار  نآ  ّلجوّزع  دنوادخ 

: دیوگیم صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع 
یّتح عطق  نرق  مهنم  جرخ  امّلک  مهیقارت ، زواجیال  نآرقلا  نوؤرقی  قرـشملا ، لبق  یتما  نم  ساـنا  جرخیـس  لوقی : ص )  ) هللا لوسر  تعمس 

(2) مهتیقب . یف  لاجدلا  جرخی 

ص 229. ج 6 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
ح 6885. دمحا ، دنسم  - 2
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زا یلو  دـنناوخیم  نآرق  ناـنآ  دـننک ، جورخ  قرـشم  هیحاـن  زا  متما  زا  ینادرم  هک  تسا  دوز  دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا 

. دیامن جورخ  اهنآ  هیقب  نایم  رد  لاجد  ات  دوش  هتسکش  دنک  جورخ  اهنآ  زا  یخاش  نوچ  و  دنکیمن ؛ زواجت  ناشیاهولگ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایلاوم  زا  ءارف  رفعجوبا 

یف هودجوف  ۀصق  لیتق  لک  یلع  عضوی  نا  رما  و  هودجی ، ملف  هوبلطف  جدخملا ، اوبلطا  لاق : مهلتق  نع  غرف  اّملف  رهنلا ، یلع  یلع  عم  تدـهش 
عمـسف هلوسر ، هللا و  قدص  لاق : هیلا  رظن  اّملف  تایرعـش ، هیلع  يدثلا  ۀئیهک  هدـی  عضوم  یف  حـیرلا ، نتنم  دوسا  لجر  ءام ، عقتنم  یف  ةدـهو 

ّالإ ص )  ) دمحم ۀما  نم  قبی  مل  ول  لاقف : ۀباصعلا . هذه  نم  ص )  ) ًادـمحم حارا  يذـلا  هللادـمحلا  لوقی : نیـسحلا  وا  نسحلا  اّما  هینب  يدـحأ 
(1). ءاسنلا ماحرا  لاجرلا و  بالصا  یفل  مّهنا  ءالؤه  يأر  یلع  مهدحا  ناکل  ۀثالث 

ار وا  دنتشگ و  دینک . لابند  ار  جدخم ) : ) دومرف دش  غراف  اهنآ  نتـشک  زا  ترـضح  نوچ  و  مدوب ، رـضاح  رهن  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب 
وا دوب ، هدش  عمج  نآ  رد  هدیدنگ  بآ  هک  دنتفای  ياهلاچ  رد  ار  وا  دوش و  هتشاذگ  یـسک  ياهتـشک  ره  رب  ات  داد  روتـسد  ترـضح  دنتفاین ،

ادخ و دومرف : درک  رظن  وا  هب  ترـضح  نوچ  و  ییاهوم . اب  دوب  یناتـسپ  دننامه  شتـسد  عضوم  رد  و  دوب ، دـب  يوب  اب  هرهچ و  هایـس  يدرم 
هک تسازس  ار  ییادخ  شیاتس  دیوگیم : هک  دینش  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ای  نسح  شدنزرف  ود  زا  یکی  زا  سپ  دناهتفگ . تسار  شلوسر 

نیا زا  ار  ص )  ) دمحم

ص 245. ج 6 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
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رد نانآ  دنانانآ ، هدیقع  رب  اهنآ  زا  یکی  دشاب  هدـنام  یقاب  رفن  هس  اهنت  ص )  ) دـمحم تما  زا  رگا  دومرف : ترـضح  دومن . تحار  تعامج 

دنشابیم . نانز  ياهمحر  نادرم و  ياهبلص 
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مراهچ نرق  ياهيریفکت 

يرجه مراهچ  نرق  ياهيریفکت  دندش  یمالسا  ياملع  ناناملسم و  زا  يرایسب  رازآ  تیذا و  ثعاب  هک  يریکفت  رکف  روهظ  زا  موس  هلحرم 
. دندوب دادغب  ۀلبانح  هب  فورعم  هک  تسا 

ثیدـح لها  هلبانح و  ياهتنحم  تیذا و  رازآ و  زا  هدوب  تنـس  لها  ناگرزب  صاخ  هجوت  دروم  هک  ق ) م310ه .  ) يربط ریرج  نب  دّمحم 
. تسا هدش  عقاو  دایز  ضّرعت  دروم  هکلب  هدوبن  هرهبیب 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  يروباشین  یلع  نب  نیسح  زا  يدادغب  بیطخ 
نم عنمت  ۀلبانحلا  تناک  و  رهظیال ، ناک  ّهنال  تلق : َِمل ؟ و  لاق : ال . تلق : يربطلا ؟ ریرج  نب  دمحم  نع  تبتک  لاق : ۀمیزخ  نبا  ینلأس  ام  لوا 

(1). رفعجیبأ نم  تعمس  مهنع و  تبتک  نم  ّلک  نع  بتکتمل  کتیل  تلعف ، ام  سئب  لاق : هیلع . لوخدلا 
: تفگ ماهتشونن . متفگ : ياهتشون ؟ تیاور  يربط  ریرج  نب  دّمحم  زا  تفگ : هک  دوب  نیا  درک  لاؤس  نم  زا  همیزخ  نبا  هک  يزیچ  لوا 

ص 164. ج2 ، دادغب ، خیرات  - 1
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ص:100
زا شاک  يا  يدرکیم . يراک  دب  تفگ : دورب . وا  دزن  یسک  هکنیا  زا  دندشیم  عنام  هلبانح  دشیمن و  رضاح  ماعألم  رد  اریز  متفگ : ارچ ؟

. يدرکیم عامس  رفعجوبا  زا  اهنت  یتشونیمن و  ياهتشون  اهنآ  زا  تیاور  هک  یناسک  زا  سکچیه 
: دیوگیم هیولاب  نب  رکبوبا 

(1) ۀلبانحلا . هتملظ  دقل  و  ریرج ، نب  دمحم  نم  ملعا  ضرألا  میدا  یلع  ملعا  ام  لوقی : ۀمیزخ  نبا  ۀمئألا  ماما  تعمس 
ملظ وا  هب  هلبانح  هک  یلاح  رد  منادیمن ، ریرج  نب  دّـمحم  زا  رتاناد  یـسک  نیمز  يور  رد  تفگیم : هک  مدینـش  همیزخ  نبا  ناماما  ماـما  زا 

. دناهدرک
: دسیونیم يربط  هرابرد  یبهذ 

حیحـصت یلع  مّلکت  و  نیدـشارلا ، ءافلخلا  لضفب  أدـبف  لئاضفلا ، باتک  لمح  مخ ، ریدـغ  ثیدـح  یف  مّلکت  دواد  نب  رکبابأ  ّنا  هغلب  اـملو 
. هتیب مزل  يذا و  هلان  و  ریرج ، نبا  یلع  اوبغـش  اورثکف و  دوادیبأ ، نب  رکبیبأ  بزح  ۀلبانحلا  تناک  و  هحیحـصتل ، جـتحا  و  ریدـغ ، ثیدـح 

(2). يوهلا نم  هللااب  ذوعن 
[ لقن  ] هب عورش  تشادرب و  ار  لیاضف  باتک  هتفگ  زیمآداقتنا ]  ] نخـس مخ  ریدغ  ثیدح  هرابرد  دواد  نب  رکبوبا  هک  دیـسر  ربخ  وا  هب  نوچ 

نب رکبوبا  بزح  زا  هلبانح  و  دومن ، جاجتحا  نآ  حیحصت  يارب  و  تخادرپ ، مخ  ریدغ  ثیدح  حیحـصت  هب  دومن و  نیدشار  يافلخ  لیاضف 
. سفن ياوه  زا  ادخ  رب  هانپ  دندومن . نیشن  هناخ  ار  وا  هدناسر و  رازآ  وا  هب  دندرب و  هلمح  ریرج  نبا  رب  هدش و  عمج  دوادیبا 

ص 164. ج2 ، دادغب ، خیرات  - 1
ص 283. ق ،  320ه . مالسالا 311 -  خیرات  ص 277 ؛ ج14 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 2
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ص:101
: دیوگیم يربط  هرابرد  ریثا  نبا 

(1) هرادب . الیل  نفد  و  ًاراهن ، هنفد  نم  اوعنمف  مهریغ ، مهعبت  و  هیف ، اوعقو  اوبّصعت و  ۀلبانحلا  ضعب  ّنا 
. دـندرک عنم  زور  رد  نفد  زا  ار  وا  و  دـندومن ، يوریپ  نانآ  زا  نارگید  دـندش و  وا  ضرعتم  هداد و  جرخ  هب  بصعت  هلبانح  زا  یخرب  اـنامه 

. دندومن نفد  شاهناخ  رد  هنابش  ار  وا  اذل 
: دیوگیم وا  همجرت  رد  يدادغب  بیطخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

(2). هرصع لها  نم  دحأ  هیف  هکراشی  مل  ام  مولعلا  نم  عمج  دق  ناکو  هلضف ، هتفرعمل و  هیأر  یلإ  عجری  و  هلوقب ، مکحی  ءاملعلا ، ۀمئا  دحا 
عمج ار  یمولع  وا  ددرگیم ، شتلیـضف  تفرعم و  تهج  هب  شیأر  هب  عوجر  دوشیم و  مکح  شلوـق  هب  هک  تسا  اـملع  ناـماما  زا  یکی  وا 

. تسا هدومنن  تکراشم  وا  اب  شرصع  لها  زا  يدحا  هک  هدرک 
: دیوگیم وا  همجرت  رد  یبهذ 

نآرقلاب و ًافراع  سانلا ، مایأ  خـیراتلا و  یف  ۀـمالع  فالتخإلا ، عامجإلا و  هقفلا و  یف  ًاماما  ریـسفتلا ، یف  ًاسأر  ًاـظفاح ، ًاـقداص  ۀـقث ، ناـکو 
(3). کلذ ریغ  ۀغللاب و 

، مدرم تشذگرـس  خـیرات و  رد  همالع  فـالتخا ، عاـمجا و  هقف و  رد  ماـما  ریـسفت ، رد  رادمدرـس  ظـفاح ، وگتـسار ، قوثو ، دروم  يدرف  وا 
. دوب روما  رگید  تغل و  هب  نآرق و  هب  فراع 

ص 134. ج8 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
ص 163. ج2 ، دادغب ، خیرات  - 2

ص 270. ج14 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 3
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ص:102
: دسیونیم ق  لاس 447ه . ثداوح  رد  ریثا  نبا 

ّمجلا ۀماعلا  نم  مهعبت  و  یمیمتلا ، نبا  ءاّرفلا و  نب  یلعوبأ  ۀلبانحلا  مدقم  و  دادغبب ، ۀـلبانحلا  ۀـیعفاشلا و  ءاهقفلا  نیب  ۀـنتفلا  تعقو  هذـه  یف 
باب دجـسم  یلإ  ۀلبانحلا  یتأ  و  رجفلا . . . یف  تونقلا  و  ناذألا ، یف  عیجرتلا  نم  اوعنم  و  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلا  اورکنا  و  ریفغلا ،

(1). اهولتا یّتح ال  فحصملا  نم  اهولیزا  لاق : و  ًافحصم ، جرخاف  ۀلمسبلاب ، رهجلا  نع  هماما  اوهنف  ریعشلا ،
مدرم ماوع  زا  هک  دوب ، یمیمت  نبا  ءاّرف و  نب  یلعوبا  هلبانح  زاتشیپ  داد و  يور  ياهنتف  دادغب  رد  هلبانح  یعفاش و  ياهقف  نیب  لاس  نیا  رد  و 
تونق زاوآ و  اب  ناذا  نتفگ  زا  هدرک و  راکنا  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هب  رهج  ناـنآ  و  دـندومن ، يوریپ  ود  نآ  زا  يرایـسب  تعاـمج  زین 

: تفگ دروآ و  ینآرق  وا  دندرک . یهن  هللا  مسب  هب  رهج  زا  ار  نآ  ماما  هدمآ و  ریعـشلا  باب  دجـسم  هب  هلبانح  دندرک . . . عنم  حبـص  زامن  رد 
. منکن توالت  ار  نآ  نم  ات  دینک  كاپ  نآرق  زا  ار  هللا  مسب 

: دسیونیم ق  لاس 469ه . ثداوح  رد  زینو 
خیـش طابر  یف  و  سانلا ، ظعی  ۀیماظنلا  ۀسردملا  یف  سلج  و  ًاّجاح ، يریـشقلا  مساقلایبأ  ذاتـسألا  نب  رـصنوبأ  دادـغب  درو  ۀنـسلا  هذـه  یف 

ۀلبانحلا نم  هموصخ  دصق  و  هل ، نوبصعتملا  هعابتا و  رثک  هرصن و  و  يرعشألا ، بهذم  یلع  مّلکت  ّهنال  نتف ؛ ۀلبانحلا  عم  هل  يرج  و  خویشلا ،
(2). ۀعامج اولتق  و  ۀیماظنلا ، ۀسردملا  قوس  مهعبت ، نم  و 

ص 614. ج9 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
ص 104. ج10 ، نامه ، - 2
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خیش يارـسناوراک  هیماظن و  هسردم  رد  دش و  دادغب  دراو  دوب  هدش  یجاح  هک  یلاح  رد  يریـشق  مساقلاوبا  داتـسا  نب  رـصنوبا  لاس  نیا  رد 

و دومنیم ، يرای  ار  وا  تفگیم و  نخـس  يرعـشا  بهذـم  رب  وا  هک  ارچ  دـش ؛ ریگرد  هلباـنح  اـب  و  درک ، مدرم  هظعوم  هب  عورـش  خویـشلا 
یتعامج هدرک و  ار  وا  دصق  هیماظن  هسردم  رازاب  رد  ناشناوریپ  هلبانح و  زا  وا  نانمشد  لباقم ] رد   ] و دندش ، دایز  وا  هب  نابـصعتم  ناوریپ و 

. دندناسر لتق  هب  ار 
: دسیونیم دادغب  رد  هلبانح  هنتف  عوضوم  رد  ق  لاس 323ه . ثداوح  رد  ریثا  نبا 

ۀینغم اودـجو  نا  و  هوقارا ، ًاذـیبن  اودـجو  نا  و  ۀـماعلا ، داوـقلا و  رود  نم  نوـسبکی  اوراـص  و  مهتکوـش ، تیوـق  ۀـلبانحلا و  رما  مظع  اـهیفو 
نم هعم  يذلا  نع  هولأس  کلذ  اوأر  اذإف  نایبصلا ، ءاسنلا و  عم  لاجرلا  یشم  و  ءارشلا ، عیبلا و  یف  اوضرتعا  و  ءانغلا ، ۀلآ  اورـسک  اهوبرض و 

. دادغب اوجهراف  ۀشحافلاب ، هیلع  اودهش  و  ۀطرشلا ، بحاص  یلإ  هولمح  هوبرض و  ّالإ  و  مهربخاف ، وه ،
ۀلبانحلا يراهب  ربلا  دمحمیبأ  باحصا  یف  دادغب  یبناج  یف  يدان  و  ةرخآلا ، يدامج  رـشاع  ۀطرـشلا ، بحاص  وه  ینَـشرخلا و  ردب  بکرف 

، نیءاشعلا حبصلا و  ةالـص  یف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسبب  رهج  اذإ  ّالإ  ماما  مهنم  یّلـصیال  مهبهذم و  یف  اورظانتی  الو  نانثا  مهنم  عمتجی  ّالإ 
هب اوزعا  بهذملا  یعفاش  مهب  ّرم  اذإ  اوناک  و  دـجاسملا ، نووأی  اوناک  نیذـلا  نایمعلاب  اورهظتـسا  و  مهتنتف ، مهّرـش و  داز  و  مهیف ، دـفی  ملف 

تومی . داکی  یّتح  مهّیصعب  هنوبرضیف  نایمعلا ،
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ص:104
ةروص ّنا  نومعزت  مّکنا  ةراـت  هنمف  هریغ ، هیبـشتلا و  داـقتعاب  مهّخبوـی  و  مهلعف ، مهیلع  رکنی  ۀـلبانحلا  یلع  أرقی  اـمب  یـضارلا  عـیقوت  جرخف 

نیلعنلا و نیلجرلا و  عباـصألا و  ّفکلا و  نورکذـت  و  هتئیه ، یلع  ۀـلذرلا  مکتئیه  و  نیملاـعلا ، ّبر  لاـثم  یلع  ۀجمـسلا  ۀـحیبقلا  مکهوـجو 
مکنعط ّمث  ًاریبک . ًاولع  نودحاجلا  نوملاظلا و  لوقی  اّمع  هللا  كرابت  ایندلا ، یلإ  لوزنلا  ءامسلا و  یلإ  دوعصلا  ططقلا و  رعشلا  و  نیبّهذملا ،

بهاذملا ةرهاظلا و  عدبلاب  نیدلا  یلإ  نیملسملا  مکؤاعدتسا  مث  لالضلا ، رفکلا و  یلإ  ص )  ) دمحم لآ  ۀعیش  مکتبسن  ۀمئألا و  رایخ  یلع 
ةرایز یلع  نوعمتجت  کلذ  عم  متنا  و  عادتبالاب ، اهراّوز  یلع  مکعینـشت  و  ۀمئألا ، روبق  ةرایز  مکراکنا  و  نآرقلا ، اهب  دهـشتال  یتلا  ةرجافلا 

تامارک ءایبنألا و  تازجعم  هل  نوعّدـت  هترایزب و  نورمأت  و  ص ، )  ) هللا لوسرب  ببـس  الو  بسن  الو  فرـش  يذـب  سیل  ماوعلا  نم  لجر  ربق 
(1). هاوغا ام  تارکنملا و  هذه  مکل  نّیز  ًاناطیش  هللا  نعلف  ءایلوألا ،

مدرم مومع  یماظتنا و  ياهورین  ياـههناخ  هب  ندروآ  موجه  هب  عورـش  دـش و  تیوقت  ناـشتکوش  تفرگ و  ـالاب  هلباـنح  رما  لاـس  نیا  رد  و 
یناوخزاوآ هلیسو  هدز و  کتک  ار  وا  دندرکیم  ادیپ  یناوخ  هزاوآ  رگا  و  دنتخیریم ، نیمز  رب  ار  نآ  دندرکیم  ادیپ  يذیبن  رگا  دندومن و 

درم نز و  هک  دندرکیم  هدهاشم  رگا  و  دندشیم ، اههچب  نانز و  اب  نادرم  ندرک  تکرح  مدرم و  راک  بسک و  عنام  و  دنتسکشیم ، ار  وا 
وا هنرگو  دنتشادن  يراک  وا  اب  دادیم  حیحص  باوج  رگا  و  تسیک ، تسوت  هارمه  هک  ینز  هک  دندرکیم  لاؤس  درم  زا  دنوریم  هار  مه  اب 

هدز و کتک  ار 

 . لاس 323 ثداوح  ص 308  ج8 ، ریثا ، نبا  لماکلا ، - 1
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ص:105
. دش اپ  هب  بوشآ  دادغب  رد  تهج  نیدب  اذل  دندادیم . يرگهشحاف  هب  یهاوگ  وا  رب  دندربیم و  سیلپ  سیئر  دزن  هب  هدومن و  ریگتسد 

ود یتح  سکچیه  هک  داد  ربخ  دادغب  فرط  ود  رد  دش و  بکرم  رب  راوس  یناثلا  يدامج  مهد  زور  رد  دادغب  سیلپ  سیئر  ینـشرخ » ردـب  »
دناوتیمن یماما  نانآ  زا  و  دـنیامن ، هرظانم  ناشبهذـم  رد  دـنناوتیمن  دـنرادن و  عامتجا  قح  هلبانح  زا  يراهبرب  دّـمحموبا  باحـصا  زا  رفن 

نانآ رد  دـیدهت  نیا  یلو  دـیامن . توـالت  اـشع  برغم و  حبـص و  زاـمن  رد  رهج  اـب  ار  میحرلا ) نمحرلا  هللا  مسب   ) هکنآ رگم  دراذـگ  زاـمن 
رب بهذم  یعفاش  یصخش  نوچ  و  دنتفرگ ، کمک  دندوب  هدرب  هانپ  دجسم  هب  هک  یناروک  زا  دش و  رتشیب  نانآ  هنتف  ّرش و  تشادن و  يریثأت 

. دندزیم کتک  ناشیاصع  اب  ار  وا  گرم  ّدح  رس  ات  هدرک و  کیرحت  وا  رب  ار  ناروک  درکیم  رذگ  نانآ 
هب هدومن و  یتیاضران  راهظا  نانآ  درکلمع  زا  هدرک و  باطخ  هلبانح  هب  نآ  رد  دش و  رداص  یـسابع  هفیلخ  هللااب » یـضار   » بناج زا  یعیقوت 

دننامه امـش  تشز  حیبق و  ياهتروص  هک  دینکیم  نامگ  امـش  هکنیا  هلمج  نآ  زا  و  دندش ؛ خیبوت  دیاقع  رگید  هیبشت و  هب  داقتعا  تهج 
لعن ود  اهاپ و  ناتـشگنا و  تسد و  فک  ادخ  يارب  امـش  هکنیا  و  تسادـخ ، تئیه  دـننامه  امـش  تسپ  تئیه  و  تسا ، نایملاع  راگدرورپ 

رایـسب دنیوگیم  نارکنم  نیملاظ و  هچنآ  زا  دنوادخ  دیتسه ، لئاق  ار  ایند  هب  نآ  زا  ندـمآ  نامـسآ و  هب  نتفر  يرفرف و  ياهومو  بوکالط 
ناناملسم امش  توعد  و  لالض ، رفک و  هب  ار  ص )  ) دّمحم لآ  هعیش  امش  تبسن  ناماما و  نیرتهب  رب  امش  نعط  سپـس  تسا . رتالاب  رتدنلب و 

یهاوگ  نآ  هب  نآرق  هک  یتسپ  بهاذم  رهاظ و  ياهتعدب  اب  نید  هب  ار 
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ص:106
يدرم ربق  ترایز  رب  امش  هک  یلاح  رد  يرازگتعدب ، هب  اهنآ  نیرئاز  هب  نداد  اوران  تبـسن  همئا و  روبق  ترایز  امـش  راکنا  و  تسا ، هدادن 

وا يارب  هدومن و  توعد  وا  ترایز  هب  ار  مدرم  هدرک و  عامتجا  درادن  ص )  ) ادخ لوسر  اب  یببـس  تبـسن و  فرـش و  هنوگچیه  هک  ماوع  زا 
تسا . هدومن  ناتهارمگ  هداد و  تنیز  امش  يارب  ار  تارکنم  نیا  هک  یناطیش  رب  ادخ  تنعل  سپ  دیراد ، ار  ایبنا  تامارک  تازجعم و  ياعدا 
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متشه نرق  يریفکت  هیمیت ، نبا 

هراشا

. تسا ینارح  هیمیت  نبا  صخش  يرجه و  متشه  نرق  هب  طوبرم  یطارفا  يریفکت  رکف  مراهچ  هلحرم 
هک تسا  یـسک  وا  دـنلئاق ؛ یملع  رظن  زا  یناوارف  شزرا  وا  ياربو  هتفرگ  رارق  ناـیباهو  صاـخ  هّجوت  دروـم  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  يو 

. دریگیم همشچرس  وا  زا  نایباهو  راکفا 
ار وا  تقیقح  ردو  دـناهدومن . فیلأـت  شایملع  تیـصخشو  تـلزنمو  حدـم  رد  ییاـهباتکو  هـتفرگ  یملع  ياـههرگنک  وا  يارب  ناـیباهو 

. دنمانیم یفلس  ار  دوخو  هدرکن  راهظا  ار  بلطم  نیا  رهاظ  رد  نانآ  هچرگا  دننادیم ؛ دوخ  بهذم  سّسؤم 

هیمیت نبا  بسن 

، نیدـلا یقت  رـضخ ، نب  هللادـبع  نب  مالـسلادبع  نب  میلحلادـبع  نـب  دـمحا  يو  دـناهتفگ : نـینچ  وا  بـسن  هراـبرد  مـجارت  بـتک  ناـبحاص 
تسا . یلبنحلا ، ینارحلا ، هیمیت ، نبا  سابعلاوبا ،
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زا شیب  نآ  ياضعا  هک  تفای  شرورپ  ياهناخ  رد  تفای . تافو  قشمد  رد  ق  لاس 728ه . ردو  دش  دلوتم  ق  لاس 661ه . رد  ناّرح  رهش  رد 

(1). دناهدوب یلبنح  بهذم  رادمچرپ  نرق  کی 
شردـپ يارب  اجنآ  رد  دـش . قشمد  دراو  هدرک  ترجه  راتات - موجه  تهج  هب   - دوخ رهـش  زا  شاهداوناخ  ریاـس  اـب  لاـس  شـش  زا  دـعب  وا 

. تخادرپ ناهوژپشناد  تیبرت  هبو  تشگ  مهارف  قشمد  عماج  دجسم  رد  سیردت  تیعقوم 

لیصحت عورش 

دنترابع وا  دیتاسا  زا  یخرب  دش . دنمهرهب  نانآ  زاو  هدومن  باختنا  دوخ  يارب  ار  يدیتاسا  سپس  و  دش . لیصحتهب  لوغشم  شردپ  دزن  ادتبا 
: زا

. یسدقم مئادلادبع  نب  دمحا  . 1
. یلبنح نامحرلادبع  نب  ییحی  نیدلا  فیس  اّیرکز  وبا  . 2

. یخونت رسیلایبا  نبا  . 3
. یفنح ءاطع  نب  دّمحم  نب  هللادبع  . 4

. یناّرح حتفلایبا  نب  روصنمیبا  نب  ییحی  نیدلا  لامک  اّیرکز  وبا  . 5
. یلبنح یسدقم  همادق  نبا  رمعیبا ، نب  نامحرلادبع  . 6

: زا دنترابع  هک  تفرگ  ارف  سرد  مه  نانز  زا  یتعامج  دزن  و 
رکاسعنبا . هب  فورعم  یلع  نب  مساق  نب  مساقلایبا  تنب  همطاف ، برعلا ، ّما  . 1

ص80. ج6 ، بهذلا ، تارذش  ص15 ؛ ج7 ، تایفولاب ، یفاولا  ص1496 ؛ ج4 ، ظافحلا ، ةرکذت  - 1
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. زامیاق نب  ییحی  تنب  برعلا ، ّتس  ریخلا ، ّما  . 2

. هّیسدقم دمحا  تنب  بنیز ، . 3
. هینارح یّکم  تنب  بنیز  . 4

(1). داد هیمیت  نبا  هب  ار  اوتف  هزاجا  هک  دوب  ق ) م649ه .  ) یسدقم همعن  نب  دمحا  نیدلا  فرش  وا  داتسا  نیرخآ 

تراسجو تأرج 

دجـسم رد  سیردت  یـسرک  رب  شردپ  تافو  زا  دعب  هکنآ  ات  درک . هدامآ  سرد  یـسرک  رب  نتـسشنو  داهتجا  هب  ندیـسر  يارب  ار  وا  شردپ 
یفارحناو یگقیلسجک  رطاخ  هب  نکل  داد . شرتسگ  دیاقعو  هقف  ریسفت ، لیبق : زا  فلتخم ؛ ياههنیمز  رد  ار  شسردو  تسـشن  قشمد  عماج 

تارظنو اوتف  تساخرب . تفلاخم  هب  نامز  نآ  رد  جـیار  بهاذـم  مامت  ابو  دـمآرب  ناناملـسم  جـیار  دـیاقع  اب  تفلاخم  ددـصرد  تشاد  هک 
يراگزاس ناناملـسم  مومع  دـیاقع  اب  هک  ار  شتاداـقتعا  دوخ  نانخـسو  اـههمان  باوج  رد  دـش . زاسلکـشم  وا  يارب  شایهقفو  يداـقتعا 

زاربا لسوت و - . . . تمرح  تعافش ، تمرح  ادخ ، يایلوا  حاورا  هب  هثاغتـسا  تمرح  ایلوا ، روبق  ترایز  تمرح  میـسجت ، لیبق  زا   - تشادن
. درکیم

. دندرک تعنامم  نآ  رشن  زاو  هتساخرب  تفلاخم  هب  وا  اب  دیسر  شرصع  ياملع  هب  وا  دیاقعو  راکفا  یتقو 
: دیوگیم هیمیت -  نبا  نادرگاش  زا  یکی  ریثک -  نبا 

اجنآ رد  دش . رازگرب  قشمد  مکاح  رصق  رد  یسلجم  نابعش  متفه  زور  رد 

ص 57. هدیاقعو ،  هتایح  هیمیت  نبا  - 1
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ص:110
رـصم رد  ياهعلق  هب  ار  وا  تاضق  روضح  اب  اذـل  دـننک ، ینادـنز  ار  وا  درادـنرب  شلطاب  راکفا  زا  تسد  هیمیت  نبا  رگا  هک  دـندش  قفّتم  همه 
یجرب رد  زور  دنچ  ار  وا  یضاق  مکح  هب  دومن . زاربا  ار  دوخ  دیاقع  هسلج  نآ  رد  تخادرپ . هثحابم  هب  وا  اب  ناندع  نیدلاسمش  دنداتسرف .

(1) . . . دنتخاس لقتنم  ّبج »  » مان هب  یفورعم  نادنز  هب  ار  وا  سپسو  هدومن  سبح 
: دیوگیم يو 

نانآ داهنشیپ  هب  دومن ، توعد  اهقف  زا  یتعامج  اب  ار  بهذم  هس  تاضق  رصم ، بئان  رالاس  نیدلا  فیس  ریما  لاس ، نامه  رطف  دیع  بش  رد 
هنیمز نیا  رد  وا  اـبو  دنداتـسرف  وا  دزن  ار  یـسک  ددرگرب . دوخ  دـیاقع  زا  هک  یطرـش  هب  هتبلا  ددرگ ؛ دازآ  نادـنز  زا  هیمیتنبا  هک  دـش  رارق 

وا هکنآ  ات  دوب ، ینادنز  رصم  لبجلا » هعلق   » رد نانچ  مه  هیمیت  نبا  زین  دعب  لاس  تشگن . طورش  شریذپ  هب  رضاح  وا  یلو  دندومن  تبحص 
ار رصم  رد  تماقا  وا  دندومن . ماش  دوخ ، نطوم  هب  نتفر  ای  رصم  رد  تماقا  هب  ّریخمو  هدرک  دازآ  نادنز  زا  لّوالاعیبر  هعمج 23  زور  رد  ار 

. تشادنرب دوخ  راکفا  زا  تسد  یلو  دیزگرب ،
نب نیدلا  ردب  یضاق  درک ، اوعد  هماقا  وا  ّدض  رب  اطع  نبا  یسلجم  رد  دش . تیاکش  وا  زا  شراکفا  رشن  تهج  هب  مه  زاب  ق  لاس 707ه . رد 
عرش روتسد  قباطم  ات  تشون  رهش  یضاق  هب  ياهمان  اذل  دنکیم ، یخاتسگ  ص )  ) ربمایپ تحاس  هب  تبـسن  هیمیت  نبا  هک  دش  هجوتم  هعامج 

ار وا  ق  لاس 709ه . هکنآ  ات  دنام  یقاب  هرهاق  رد  دش . دازآ  لاس  کی  زا  دعب  یلو  تفر ، نادنز  هب  هرابود  یـضاق  مکح  اب  دوش . راتفر  وا  اب 
هب

ص 4. ج 14 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  - 1
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لاس اتو  تشگزاب  هرهاـق  هب  ق  لاس 709ه . رطف  دیع  زور  عاضوا ، رییغت  زا  دعبو  درک  فقوت  هام  تشه  اجنآرد  دـندرک . دـیعبت  هیردنکـسا 

(1) تشگزاب . ماش  هب  هکنآ  ات  تشاد  تماقا  اجنآ  رد  ق  712ه .
. دومن حرطم  ار  دوخ  ردان  دـیاقعو  اواتف  زین  اج  نآ  ردو  تفرگ  هدـهع  رب  ار  ءاتفاو  سیردـت  یـسرک  ماش ، رد  ق  لاـس 718ه . رد  هیمیت  نبا 

زور ماجنارـس  دندومن . شـسبح  هام  جـنپ  تدـم  هب  ياهعلق  ردو  دنتـساوخ  ار  وا  دیـسر ، مکاح  هاگتـسدو  تاضقو  املع  شوگ  هب  ربخ  نیا 
رطاخ هب  مه  زاب  تشاد . رارق  سیردت  یسرک  رب  ق  لاس 726ه . ات  ندش  دازآ  زا  سپ  دش . دازآ  هعلق  زا  ق  لاس 721ه . ياروشاع  هبنشود ،

زا دعب  یلو  دـش ، فینـصت  لوغـشم  تّدـم  نآ  رد  تفرگ . رارق  رظن  تحتو  سوبحم  قباس  هعلق  نامه  رد  نآ ، رـشنو  دوخ  راکفا  رب  رارـصا 
(2). دش هتفرگ  وا  زا  دوب ، وا  دزن  هک  یتاودو  ملق  باتک ، عون  رهو  تشگ ، عونمم  هعلاطمو  نتشون  زا  یتدم 

(3). دوب هدش  مورحم  ذغاکو  تاود  زا  شتافو  زا  لبق  هام  جنپ  هکیلاحرد  تفر ؛ ایند  راد  زا  هعلق  نامه  رد  هیمیت  نبا  دیوگیم : یعفای 

هیمیت نبا  روهظ  رصع 

ردو تشاداو  ماقتنا  هشیدناو  رکف  هب  ار  نانآ  اذل  دوب . راوگانو  خلت  رایسب  یبیلـص  برغ  يارب  سلدنا  تسکـشو  اپورا  رد  مالـسا  تفرـشیپ 
هنیرید هنیک  زا  هتخورفارب  یحیسم  رازه  اهدص  مر ، پاپ  يوس  زا  مالـسا ) لوا  هلبق   ) نیطـسلف هب  هلمح  نامرف  اب  مجنپ ، نرق  ینایاپ  ياهلاس 

رب بیلص 

ص 52. ج 14 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  - 1
ص 340. یفاولا ، دعب  یفوتسملاو  یفاصلا  لهنملا  - 2

ص 277. ج 4 ، نانجلا ، ةآرم  - 3
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لاس دودح 200  هک  یبیلـص  روهـشم  ياهگنج  رد  نآ  لابند  هبو  دنزاس  ناناملـسم  هاگلتق  ار  سدق  ات  دنداتفا  هار  هب  اپورا  زا  دیحوت  دـض 

، دندوب ریگرد  نایبیلص  اب  تخـس  ماشو  رـصم  هک  ینامز  نامه  رد  دنام . ياج  رب  یمخزو  هتـشک  اهنویلیم  دیماجنا ، لوط  هب  ( 690  - 489)
تراغ ایو  دوبان  ار  یمالـسا  دنمـشزرا  راثآ  هک  دـیدرگ  هجاوم  زیگنچ  يربهر  هب  نـالوغم  هلمح  ینعی  رتبیهم ؛ یناـفوط  اـب  یمالـسا  تما 

. دندرک
مه رد  یـسابع  تفالخ  راموطو  دـش  هدیـشک  نوخو  كاـخ  هب  دادـغب  زیگنچ ، هداون  وکـاله  طـسوت  ق ) 656ه .  ) نآ زا  دـعب  لاس  هاـجنپو 

. دوب هدرک  دراو  دادغب  رب  هک  دروآ  ار  الب  نامه  ق ) 660ه .  - 657  ) لصومو بلح  رب  سپسو  دیچیپ .
اهنآ نتشون  يارای  ارم  هک  دوب  نیگمهس  نانچنآ  لوغم  يوس  زا  ناناملسم  رب  هدراو  بئاصم  : » دسیونیم ّتنس  لها  روهشم  خروم  ریثا  نبا 

(1) « . دیئازیمن ارم  ردام  شاک  ياو  تسین 
یمالسا تما  نانآ ، اب  یتسدمهو  نالوغم  رظن  بلج  اب  دندیشوکیم  هراومه  نیطالس  ناگداتـسرف  لوغم ، هطلـس  لوط  رد  هک  تسا  ینتفگ 

. دننک رامو  رات  وس  ره  زا  ار 
. دندوب یحیسم  اقوب ) وتیک   ) تاماش رد  شگرزب  رادرسو  وکاله  رسمهو  ردام  هکنیا  رب  نوزفا 

رب سیلگناو  هسنارف  نیطالـسو  پاپ  ابو  درک  جاودزا  یقرـش  مور  روتارپما  رتخد  اب  وکاله  دـنزرف  ق ) 680ه .  - 663  ) ناخاقابا نینچمه  و 
. دندیشک رکشل  ماشو  رصم  هبو  دندش  دحتم  ناناملسم  دض 

ص 358. ج 12 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
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نآ لیدبتو  هکم  ریخست  هشیدنا  رد  يرهبا  هلودلادعس  شايدوهی  ریزو  هسوسو  هب  ق ) 690ه .  - 683  ) وکاله هون  نوغرا )  ) رتدب همه  زا  و 

یلمع گرزب  هنتف  نآ  هلودلادعـس  لتقو  نوغرا  يرامیب  اب  هناتخبـشوخ  هک  تخاس ، مهارف  زین  ار  هسیـسد  نیا  تامدـقمو  داتفا  هناـختب  هب 
دمحلا هللا. دشن .

هلمح دروـم  ناناملــسمو  تخوـسیم  رگناریو  ياـهيریگرد  نـیا  باـتو  بـت  رد  یمالــسا  ياـهروشک  هـک  یــساسح  ناــمز  نـینچ  رد 
تما رد  هزات  یفاکشو  دز  دوخ  راکفا  رشن  هب  تسد  تیباهو  ياههشیدنا  سـسؤم  هیمیت  نبا  دندوب ، هتفرگ  رارق  برغو  قرـش  هنادرمناوجان 

. درک داجیا  یمالسا 
: دیوگیم ّتنس  لها  گرزب  ياملع  زا  یناکوش 

نبا یلع  لوقلا  قلطأ  نم  نأ  هسلجم : یف  حرـصی  راص  ّمث  هریفکت ، ّمث  هعیدبتب  ۀنـس 841  یفوتملا  یفنحلا  يراخبلا  دّمحم  نب  دّمحم  حرص 
(1) رفاک . قالطالا  اذهب  وهف  مالسإلا  خیش  هنأ  هیمیت 

سلجم رد  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفگ  نخـس  هدرپیب  هیمیت  نبا  ریفکتو  يراذگتعدب  رد  لاس 841  يافوتم  یفنح  يراخب  دّمحم  نب  دّـمحم 
. تسا رفاک  دنک ، قالطا  مالسالا » خیش   » هیمیت نبا  هب  یسک  رگا  هک  هدومن  حیرصت  دوخ 

هیمیت نبا  ریفکت  زا  ییاههنومن 

هراشا

نانخـس یـسررب  دقن و  ددصرد  دراوم  نیا  رد  ام  تسا . هدومن  جراخ  نید  زاو  هدرک  ریفکت  ار  يرایـسب  بهاذمو  اههورگو  دارفا  هیمیت  نبا 
. مینکیم هراشا  ییاههنومن  هب  ریفکت  رد  يو  يرگطارفا  تابثا  يارب  اهنت  هکلب  میتسین  يو 

ص 260. ج 2 ، علاطلا ، ردبلا  - 1
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ص:114

دناوخب ار  واو  هداد  رارق  هطساو  ادخو  دوخ  نیب  هک  یسک  ریفکت  . 1

: دیوگیم هیمیت  نبا 
نیا لاثماو  امن ، يرای  منمشد  رب  ارم  نک ، کمک  ارم  بایرد ، ارم  دیوگب : هتفر  ایند  زا  هک  یصخش  هب  یسک  هک  تسا  نآ  كرـش  ماسقا  زا 

(1). تسا رداق  نآ  رب  دنوادخ  اهنت  هک  اهتساوخرد 

دنک كرت  یلک  هب  ار  مالسا  ناکرا  زا  یکی  هک  یسک  ریفکت  . 2

: دیوگیم يو  دشابن  نآ  رکنم  دنچ  ره  تسا  زامن  كرات  ریفکت  یعدم  هیمیت  نبا 
(2). ةالصلا كرات  ریفکت  نیعباتلاو  ۀباحصلا  نم  فلسلا  روهمج  نع  روثأملا  روهشملاو 

. تسا زامن  هدننکكرت  ریفکت  هدیسر  نیعباتو  هباحص  زا  فلس  روهمج  زا  روهشم  روط  هب  هچنآ 
: دیوگیم وا 

(3) . . . ةریثک لصألا  اذه  یلع  ۀلدألاو  ًاداقتعاو ، المعو  الوق  نامیإلا  نوک  وهو  نطابلاب ، رهاظلا  طابترا  یلع  ۀینبم  ۀلأسملا  هذه  ّنا 
. . . تسا رایسب  لصا  نیا  رب  هلداو  دشابیم  داقتعاو  لمعو  لوق  نامیا  هکنیا  نآو  تسا  نطاب  هب  رهاظ  طابترا  رب  ینتبم  هلأسم  نیا 

: هیآ هرابرد  وا 
(11 هبوت : ( ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَف  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  اُوبات  ْنِإَف  )

ص 40. ۀینسلا ، ۀیدهلا  - 1
ص 308. ج 28 ، ص 97 ؛ ج 20 ، يواتفلا ، عومجم  - 2

ص 611. ج 7 ، نامه ، - 3
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ص:115
و  ) دننادیم هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  دنتـسه و  امـش  ینید  ردارب  دنزادرپب  ار  تاکز  دنراد و  اپرب  ار  زامن  دـننک و  هبوت  رگا  یلو 

. میهدیم حرش  دنشیدنایم )
: دیوگیم

(1). ةوخألا تفتنا  کلذ  یفتنا  اذإف  رفکلا ، نم  ۀبوتلا  یلع  کلذ  قلع  امک  ةاکزلا ، ءاتیإو  ةالصلا  ماقإ  سفن  یلع  نیدلا  یف  ةوخألا  ّقلع 
هاگره اذـل  تسا . هتـشاد  قلعم  رفک  زا  هبوت  رب  ار  نآ  هک  هنوگنامه  هدومن ، قلعم  تاکز  تخادرپو  زامن  هماقا  سفن  رب  ار  نید  رد  يردارب 

. ددرگیم یفتنم  زین  يردارب  دوش  یفتنم  اهنیا 

عامجاو رتاوتم  فلاخم  ریفکت  . 3

: دیوگیم هیمیت  نبا 
(2). کلذ وحنو  اهیلع  عمجملاو  ةرتاوتملا  ماکحألا  راکناب  وأ  ةرورض  نیدلا  نم  ملع  ام  راکناب  نوکی  اّمنا  رفکلاو 

. دوشیم لصاح  اهنآ  لاثماو  یعامجاو  رتاوتم  ماکحا  راکنا  اب  زینو  تسا  مولعم  شندوب  يرورض  هک  يزیچ  راکنا  اب  رفک 
: دیوگیم عامجا  فیرعت  رد  وا 

(3). ماکحألا نم  مکح  یلع  روصعلا  نم  رصع  یف  نیملسملا  ءاملع  عمتجی  نا  ّهناب 
. دننک عامتجا  ماکحا  زا  یمکح  رب  اهرصع  زا  يرصع  رد  ناناملسم  ياملع  هک  تسا  نآ  عامجا 

ص613. ج 7 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
ص 106. ج1 ، نامه ، - 2
ص10. ج20 ، نامه ، - 3
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ص:116
: دیوگیم رگید  ییاج  رد  وا 

ملعلا اّماو  هب . صنلا  توبث  ملع  امیف  ّالإ  نوکی  اذـه ال  نکل  هکرتب ، صنلا  فلاخم  رفکی  امک  هفلاخم ، رفکی  مولعملا  عاـمجالا  ّنا  قیقحتلاو 
باـتکلاک نـالیلد  صنلا  عم  عاـمجإلاف  ذـئنیحو  هریفکت . عنتمیف  موـلعملا  ریغ  اـّماو  عقیـال . اذـهف  اـهیف  ّصن  ـال  ۀـلأسم  یف  عاـمجالا  توـبثب 

(1). ۀنسلاو
نآ كرت  هب  ّصن  اب  فلاخم  هک  هنوگنامه  دوشیم  رفک  بجوم  تسا  مولعم  نآ  رب  عاـمجا  هک  یمکح  اـب  تفلاـخم  هک  تسا  نآ  قیقحت 

یـصن نآ  رد  هک  ياهلأسم  رد  عامجا  توبث  هب  ملع  یلو  دـشاب  مولعم  عامجا  هب  ّصن  توبث  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  ددرگیم ، رفاک 
. دنلیلد ود  ّتنسو ، باتک  نوچمه  ّصن  اب  هارمه  عامجا  اذل  تسا . عنتمم  ریفکت  مولعم  ریغ  دروم  ردو  دوشیمن  عقاو  تسین ،

: دنکیم لالدتسا  هیآ  نیا  هب  اعدم  نیا  رب  لالدتسا  رد  وا 
(115: ءاسن ( ) ًاریِصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  )
دوریم هک  هار  نامه  هب  ار  وا  ام  دـیامن ، يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زاو  دـنک ، تفلاخم  ربمایپ  اـب  قح ، ندـش  راکـشآ  زا  دـعب  هک  یـسک 

. تسا يدب  هاگیاج  منهج )  ) و مینکیم ؛ لخاد  خزود  هبو  میربیم ؛

رافک هب  هّبشتم  ریفکت  . 4

: دیوگیم دوب ، » دهاوخ  موق  نآ  زا  دنک  هیبش  یموق  هب  ار  شدوخ  سک  ره  « ؛ (2) مهنم » وهف  موقب  هبشت  نم   » ثیدح لقن  زا  دعب  هیمیت  نبا 

ص 270. ج 19 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
ح 4031. دواد ، یبا  ننس  - 2
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ص:117
ْمُْکنِم ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  : ) هلوق یف  امک  مهب ، هبـشتملا  رفک  یـضتقی  هرهاظ  ناک  ناو  مهب ، هبـشتلا  میرحت  یـضتقی  نا  هلاوحا  ّلقا  ثیدحلا  اذهو 

(1) ( . 51 هدئام : ( ، ) ْمُْهنِم ُهَّنِإَف 
دننکیم هیبش  رافک  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یناسک  رفک  یـضتقم  نآ  رهاظ  هچرگ  تسا  رافک  هب  هبـشت  میرحت  شتلـالد  نیرتمک  ثیدـح  نیا 
( . دنتسه اهنآ  زا  دننک ، یتسود  نانآ  اب  امش  زا  هک  یناسک  و  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  هدش  هراشا  نآ  هب  دنوادخ  لوق  رد  هک  هنوگنامه 

: دیوگیم رگید  ییاج  ردو 
(2). هباقعو هللا  طخس  بابسا  نم  هب  نوزیمتی  امیف  ۀقفاوم  هیف  ۀقفاوملاو  هلها ، نوعلملا  لطابلا ، نیدلا  نم  ّهناف  هعباوتو  دیعلا  اّما  . . . 

. تسا یهلا  باقعو  بضغ  بابسا  زا  نآ  اب  تقفاومو  دشابیم ، نوعلم  نآ  لها  هک  تسا  لطاب  نید  زا  نآ  عباوتو  دیع  اّما  . . . 

دنکن ریفکت  ار  اراصنو  دوهی  هک  یسک  ریفکت  . 5

: دیوگیم هیمیت  نبا 
(3). رفاک وهف  ۀلطاب  تاداقتعا  نم  هیلع  مه  ام  حّحص  وأ  مهنید  عابتا  غوس  وأ  مهرفک  یف  ّکش  وأ  يراصنلاو  دوهیلا  رفکی  مل  نمف 

ار اهنآ  لطاب  تاداقتعا  ای  هتـسناد  زیاج  ار  اهنآ  نید  زا  يوریپ  اـی  دـیامن  کـش  ناـنآ  رفک  رد  اـی  دـنکن  ریفکت  ار  اراـصنو  دوهی  هک  یـسک 
. تسا رفاک  دیامن ، حیحصت 

237 و 238. صص میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا  - 1
471 و 472. صص نامه ، - 2

337 و 338. صص ج12 ، ص367 ؛ ج2 ، يواتفلا ، عومجم  - 3
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ص:118

رافک ناتسود  ریفکت  . 6

: دیوگیم هیمیت  نبا 
(1) مهنم . . . وهف  ۀقفاوملاو  میظعتلاو  ۀبحملاب  مهئایحأو  مهتاومأ  ّیلوت  نمو 

. . . تسا نانآ  هلمج  زا  دیامن  تقفاومو  هدرک  میظعت  ار  نانآو  دزرو  تبحم  رافک  زا  ناگدنزو  ناگدرم  هب  سک  ره 
: تسا هدرک  کسمت  هیآ  نیا  هب  مکح  نیا  رد  وا 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  ـال  َهللا  َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَـف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َءاـِیلْوَأ  يراـصَّنلا  َو  َدوُهَْیلا  اوُذِـخَّتَت  ـال  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
(51 هدئام : ( ) َنیِِملاَّظلا

هک یناسکو  دنرگیدکی ؛ يایلوا  اهنآ  دینکن ! باختنا  دوخ )، هاگهیکتو  تسود  و   ) ّیلو ار  يراصنو  دوهی  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
. دنکیمن تیاده  ار  ناراکمتس  ّتیعمج  دنوادخ ، دنتسه ؛ اهنآ  زا  دننک ، یتسود  نانآ  اب  امش  زا 

هفسالف ریفکت  . 7

: دیوگیم هیمیت  نبا 
ملاعلا مدقب  نولئاقلا  مهو  سیلاطاطسرأو ، نوطالفاو  طارقس  لثم  نورّخأتملا ، مهو  نویهلإلا ، مهو  ۀفـسالفلا - بهاذم  نم   - ثلاثلا مسقلا 

لیطعت وه  مهلوق  ۀقیقح  ّنا  ّالإ  ملاعلا ، اذه  عدبمب  نیّرقم  اوناک  ناو  ءالؤهو  ۀمیدق ، ۀلع  نع  هرودصو 

201 و 202. صص ج 28 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
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ص:119
، مالـسإلا دعب  اودجو  نیذلا  ۀفـسلفتملا  مهنع  ذخا  نیذـلا  مه  ءالؤهو  تایرفکلا ، نم  ریثک  یلع  مهبهذـم  لمتـشا  دـقو  ملاعلا ، اذـه  عناص 

(1). امهلاثماو یبارافلاو  انیس  نباک 
رداصو ملاع  مدوب  میدق  هب  دقتعم  هک  تسا  سیلاطاطـسراو  نوطالفاو  طارقـس  نوچمه  رخأتم  نویهلا  نامه  هفـسالف  بهاذم  زا  موس  مسق 

اذل تسا ، ملاع  نیا  عناص  لیطعت  نانآ  لوق  تقیقح  یلو  دنراد  رارقا  ملاع  نیا  قلاخ  هب  هچرگ  دارفا  نیا  دشابیم . میدق  تلع  زا  نآ  ندش 
لاثماو یبارافو  انیس  نبا  نوچمه  یمالسا  هفسالف  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآو  دشابیم . تایرفک  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  نانآ  بهذم 

. دناهتفرگ اهنآ  زا  ار  بلاطم  ود ، نآ 
: دیوگیم نینچمه 

(2) نامیإلا لهأ  قافتاب  مهلتق  بجی  رافک  ۀفسلفتملا  ءالؤه  ّنا 
. تسا بجاو  نامیا  لها  قافتا  هب  اهنآ  نتشکو  دنرفاک  هفسلف  نایعدم  نیا 

: دیوگیم هفسالف  رفک  هب  مکح  هیجوت  رد  وا 
یف درو  ام  ّنا  نوعدیو  بذعی ، الو  معنی  ندبلا ال  ّناو  حورلا  یلع  ّالإ  نوکیال  باذعلاو  میعنلا  ّنا  نولوقیف : نادبالا ، داعم  هفـسالفلا  رکُنتو 

یه اّمنا  ۀنسلاو  نآرقلا  صوصن  نم  یندبلا  داعملا 

351و352. صص ریفکتلا ، ۀلأسم  یف  هیمیت  نبا  جهنم  ص516 ، ج12 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
ص352. ریفکتلا ، ۀلأسم  یف  هیمیت  نبا  جهنم  ص39 ، ج9 ، ص283 ؛ ج4 ، يواتفلا ، عومجم  - 2
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ص:120
رتاوتو رذعلل ، ًاعطاق  ًایفاش  ًانایب  کلذ  نّیب  دـق  ص )  ) یبنلا ّناف  رفاک ؛ کلذـب  لوقی  نمو  رفک  اذـهو  یناحورلا ، داعملا  مهفنل  تبرـض  لاثما 

(1). اهماعو اهصاخ  هتّمأ  دنع  کلذ 
دننکیم اعّداو  دوشیمن  هداد  باذـعو  تمعن  ندـبو ، تسا  یناحور  اهنت  باذـعو  تمعن  دـنیوگیم : دناینامـسج و  داـعم  رکنم  هفـسالف 

رفک فرح ، نیاو  تسا . یناحور  داعم  مهف  يارب  یلثملا  برض  یگمه  هدش  دراو  ینامسج  داعم  دروم  رد  تنـسو  نآرق  صوصن  زا  هچنآ 
دـشاب هتـشادن  رذـع  ناسنا  هک  يوحن  هب  یفاکو  نشور  روط  هب  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ اریز  دـشابیم ؛ رفاک  دـشاب  نآ  هب  لئاق  سک  رهو  تسا 

. تسا رتاوتم  یمالسا  تّما  ماعو  صاخ  دزنو  هدومن  نایب 
: دیوگیم هنیمز  نیا  رد  زینو 

ّهناو هتاذب ، ۀبجوم  ۀلع  نع  ردص  میدق  لقعلا  اذه  ّناو  هاوس  ام  ّبر  لقعلا  ّناو  ۀـّیلزا ، ۀـمیدق  اّهناو  ةرـشعلا  لوقعلا  یه  ۀـکئالملا  ّنا  اوعّدا 
مل هعم  لازت  الو  لزت  مل  ّبرلا  عم  ۀیلزا  اهسفنب  ۀمئاق  رهاوج  اوتبثاو  سفنا ، ۀعستو  لوقع  ةرشع  مامت  یلإ  لقع ، ّمث  لقع  ّمث  لقع  هنع  ردص 

(2) مهلک . للملا  لها  قافتاب  رفک  اذهو  مدعب . . . ۀقوبسم  نکت 
میدق لقع ، نیاو  تسا ، هللا  يوسام  راگدرورپ  لقع ، هکنیاو  دنـشابیم  یلزاو  میدق  هک  دناهرـشع  لوقع  نامه  هکئالم  هک  دنایعدم  نانآ 

هب مئاق  رهاوج  نانآ  تسا . هدمآ  دوجو  هب  سفن  هنو  لقع  هد  ات  رگید  لوقع  لقع  نیا  زاو  تسا . هدش  رداص  تاذلاب  بجاو  تلع  زاو  هدوب 

314 و 315. صص ج4 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
104 و 105. صص ج9 ، نامه ، - 2
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. تسا رفک  للم  لها  قافتا  هب  فرح  نیاو  تسین . . . مدع  هب  قوبسم  هک  دناهدرک  تباث  ار  یگشیمه  راگدرورپ  اب  هارمه  یلزاو  تاذ 

هیفوصو دوجو  تدحو  هب  نیلئاق  ریفکت  . 8

: دیوگیم نآ  هب  نیلئاق  هرابرد  دنکیم  انعم  ار  نآ  دراد و  دوجو  تدحو  زا  دوخ  هک  یمهف  اب  هیمیت  نبا 
طلاخم هللا  ّناب  اولاق  نیلوـألا  ّنا  ذإ  ناوفـص ؛ نب  مهجلا  عاـبتأ  یلوـألا  ۀـیمهجلا  داـحلا  تلمکو  تدـتما  ۀـقرف  دوجولا  ةدـحو  باحـصا  ّنا 

هذـه ّنا  لّوألا . . . مهجتلل  المکم  داحلإلاو  رفکلا  اذـه  ناکف  تاقولخملا ، نیع  وه  هللا  ّنا  اولاقف : مظعا  وه  امب  اوءاج  ءـالؤهو  تاـقولخملا 
(1) . . . ۀتبلا هاوس  ءیش  الو  هریغ  اهدوجو  سیل  یلاعت  هللا  دوجو  نیع  یه  تانئاکلا  دوجو  ّنإ  ۀلئاقلا : یه  ۀفئاطلا 

نانآ اریز  تسا ؛ ناوفـص  نب  مهج  ناوریپ  ینعی  هیمهج  هقرف  رفکو  داحلا  دادتما  ناشیاهفرح  هک  دنتـسه  ياهقرف  دوجو  تدحو  هب  نیلئاق 
، دشابیم تاقولخم  نیع  دنوادخ  دـنیوگیم : دـننزیم و  رتالاب  یفرح  اهنیا  یلو  تسا ، طولخم  شتاقولخم  اب  دـنوادخ  هک  دـندوب  دـقتعم 

دنوادخ دوجو  نیع  تاقولخم  دوجو  دنیوگیم : هک  دنتسه  یناسک  نامه  هفیاط  نیا  تسا . . . لّوا  هیمهج  دیاقع  لّمکم  داحلاو  رفک  نیاو 
. . . تسین وا  زج  هب  يزیچو  دنرادن  وا  زا  ریغ  يدوجوو  تسا  لاعتم 

دیوگیم : اهنآ  هرابردو  هتسناد  هیفوص  نارس  زا  ار  رگید  ياهدعو  يونوق  نیدلا  ردص  ضراف ، نبا  یناسملت ، یبرع ، نبا  وا 

ص140. ج2 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
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(1). مهقانعا تبرض  ّالإ  اوبات و  نإف  نوباتتسی  رافک ، ةدحالم  ءالؤه  ّنا  . . . 

. دوش هدز  اهنآ  ندرگ  دیاب  دندرکن  هبوت  رگاو  دنیامن ، هبوت  دیاب  هک  دنرفاکو  دحلم  دارفا  نیا  انامه  . . . 

ایلوا هب  هدننک  هثاغتسا  ریفکت  . 9

: دیوگیم هیمیت  نبا 
منمشد رب  ارم  نک ، تعافش  نم  زا  نک ، کمک  ارم  بایرد ، ارم  دیوگب : هتفر  ایند  زا  هک  یـصخش  هب  یـسک  هک  تسا  نآ  كرـش  ماسقا  زا 

(2). دراد تردق  نآ  رب  ادخ  اهنت  هک  اهتساوخرد  نیا  لاثماو  نک  يرای 
شنتشک درکن  هبوت  رگا  دنک ، هبوت  دیاب  دیوگب ، هنوگنیا  هک  یسک  : » دیوگیم هتسناد و  حیرص  كرش  ار  تساوخرد  نیا  رگید  ییاج  رد 

(3) « . ددرگیم بجاو 

هیمیت نبا  هب  یبهذ  تحیصن 

هک یماگنه  هدوب  هیمیت  نبا  درگاش  هک  وا  تسا . تنـس  لـها  یلاـجر  ناـگرزب  زا  ق  يافوتم 748ه . یبهذ ، دمحا  نب  دمحم  نیدـلاسمش 
نیا دهدیم . رکذت  وا  هب  ار  یتاکن  هدمآرب و  وا  تحیـصن  ددصرد  تسا ، ناناملـسم  قیـسفت  ریفکت و  ددصرد  شداتـسا  دـنکیم  هدـهاشم 

مان هب  هک  همان  تحیصن 

399و 400. صص ریفکتلا ، ۀلأسم  یف  ۀیمیت  نبا  جهنم  ص394 ، ج3 ، ص490 ؛ يواتفلا ، عومجم  - 1
ص40. ۀّینسلا ، ۀّیدهلا  - 2

17و 18. صص روبقلا ، ةرایز  - 3
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هدروآ اجنیا  رد  قیقحت  همجرت و  اب  نآ  نتم  کنیا  تسا . هدش  پاچ  قیقحت  اب  هناگادـج  تسا  فورعم  ۀـیمیت » نبا  یلا  ۀـیبهذلا  ۀحیـصنلا  »

؛ دوشیم
هافـسأ او  ینزح ، ۀـلق  یلع  هانزحا  و  ینامیا ، یلع  ظفحا  یترثع و  ینلقأ  ینمحرا و  ّبر  اـی  یّتلذ ، یلع  هللادـمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
يوقتلا لها  ملعلا و  حیباصم  اوناک  سانا  دقف  یلع  هانزح  او  ءاکبلا ، یلع  یننونواعی  نینمؤم  ناوخا  یلإ  هاقوشا  و  اهلها ، باهذ  ۀنسلا و  یلع 

. سنؤم خأ  لالح و  مهرد  دوجو  یلع  هآ  تاریخلا . زونک  و 
یف عذجلا  یـسنت  کیخا و  نیع  یف  ةاذقلا  يرتمک  یلإ  هبیع ، نع  سانلا  بویع  هلغـش  نمل  ًابت  و  سانلا ، بویع  نع  هبیع  هلغـش  نمل  یبوط 

اورکذتال ( : ) ص  ) لوسرلا یهنب  کملع  عم  سانلا  تاروع  عبتت  ءاملعلا و  مذت  کتارابع و  کقشاقش و  کسفن و  حدمت  مک  یلإ  کنیع ؟
اوّمـشام نیذـلا  ءالؤه  یف  ۀـعیقولا  اّمنا  کسفن ، رـصنتل  یل  لوقت  کـّنا  فرعا  یلب  ، (1) اومدـقام ) یلإ  اوضفأدـق  مّهناف  ریخب ؛ ّالإ  مکاـتوم 

اّمم ًاریثک  ًائیـش  اولهج  زاف و  دقف  دبعلا  هب  لمع  اذإ  اّمم  ًاریخ  اوفرع  هللاو  یلب  داهج ، وه  و  ص )  ) دّمحم هب  ءاج  ام  اوفرع  الو  مالـسإلا  ۀـحئار 
(2) هینعیالام . ) هکرت  ءرملا  مالسا  نسح  نم  : ) و مهینعیال .

لئاسملا ص )  ) کّیبن هرک  نیدـلا . یف  تاطولغألا  مکایا و  مانتال ، ّرقتال و  ناسللا  میلع  ٌجاجحم  کـّناف  اـّنع ؛ ّفک  کـیلع  هللااـب  لـجر ! اـی 
یلع فاخا  ام  فوخا  ّنا  : ) لاق لاؤسلا و  ةرثک  نع  یهن  اهباعو و 

. . . تاومألا و ّبس  نم  یهنیام  باب  زئانجلا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
باب 11. دهزلا ، باتک  يذمرت ، حیحص  - 2
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تارابعلا یف  ناـک  اذإ  فیکف  مارحلا  لـالحلا و  یف  ناـک  اذإ  بلقلا  یـسقت  لـیلد  ریغب  مـالکلا  ةرثک  (1)و  ( . ناسللا میلع  قفاـنم  لـک  یتّما 
ۀیفسلفلا تایرفکلا  قئاقد  شبنت  مک  یلإف  دوجولا . یف  ۀکحض  انرـصدق  هللاو  بولقلا ! یمعت  یتلا  تایرفکلا  کلت  ۀفـسالفلا و  ۀیـسنویلا و 

یف هللاو  نمکت  مسجلا و  اهیلع  ُنِمُْدی  مومسلا  لامعتسا  ةرثکب  و  تاّرم ، مهتافنصم  ۀفسالفلا و  مومـس  تعلب  دق  لجر ! ای  انلوقعب . اهیلع  ّدرنل 
لزنت نیحلاصلا  رکذ  دنعف  راربألا . هیف  رکذی  سلجمل  ًاهاو  رّکفتب . تمـص  و  رکذتب ، ۀیـشخ  و  ّربدتب ، ةوالت  هیف  سلجم  یلإ  هاقوشا  و  ندبلا .

رکذ نم  انّولخ  هللااب  امهَْتیَخاو . نیقیقـش  مزح  نبا  ناسل  جاجحلا و  فیـس  ناک  ۀنعللا . ءاردزإلاب و  نورکُذی  نیحلاصلا  رکذ  دنع  ال  ۀـمحرلا ،
نم و  دیحوتلا ، ساسا  ۀنـسلا و  ضحم  یه  تراص  دق  لالـضلا  نم  ًاسأر  اهدعن  اّنک  عدب  رکذ  یف  اودجو  بوبحلا ، لکا  سیمخلا و  ۀـعدب 

کنامیا کل  ملس  نا  كوکـش  بولقلا  یف  هللاو  انلثم . يراصنلا  دعت  و  نوعرف . نم  رفکا  وهف  رّفکی  مل  نم  و  رامح ، وأ  رفاک  وهف  اهفرعی  مل 
. دیعس تناف  نیتداهشلاب 

کنع دهاجی  کعفنی و  هّنکل  ًایناوهـش ، ًاّیلوطاب  نیدلا  ملعلا و  لیلق  ناک  اذإ  امّیـسال  و  لالحنالا ، ۀقدنزلل و  ضّرعُم  ّهناف  کعبتا  نم  ۀبیخ  ای 
ناف مهفلا ، میدع  حلاص  فشان  وا  لقعلا ، فیفخ  طوبرم  دیعق  ّالإ  کعابتأ  مظعم  لهف  هبلق . هلاحب و  کل  ّودـع  نطابلا  یف  هناسل و  هدـیب و 

. لدعلاب مهنزو  مهشّتفف  ینقدصت  مل 

ص 22. ج 1 ، دمحا ، دنسم  - 1
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اهمظعت و مک  یلإ  راربألاب ، يردزت  اهقدصت و  مک  یلإ  رایخألا ؟ يداعت  اهقداصت و  مک  یلإ  کسفن ، حدمل  کتوهش  رامح  مدقا  ملـسمای !

ثیداحا تیل  ای  نیحیحـصلا . ثیداحا  هللاو  اهب  حدمتال  ۀیفیکب  کمالک  حدـمت  یتم  یلإ  داهزلا ، تقمت  اهِللاخت و  یتم  یلإ  دابعلا ، رغـصت 
. راکنإلا لیوأتلاب و  وا  رادهإلا  فیعضتلاب و  اهیلع  ّریغت  تقو  لک  یف  لب  کنم  ملست  نیحیحصلا 

رکذـت ّکنا  رکذأ  ام  هللاو  یلب  لیحرلا . برق  دـق  نیعبـسلا و  رـشع  یف  تنا  امأ  بینت ؟ بوتت و  نا  کل  ناح  امأ  يوعرت ؟ نا  کـل  نآ  اـمأ 
ۀقرولا هذـه  ضقن  یف  ةریبک  ۀّـمه  کل  لب  یظعو ، یلإ  یغـُصتال  یلوق و  یلع  لبقت  کـّنظا  اـمف  توملا ، رکذـی  نمب  يردزت  لـب  توملا ،

. تتکس ۀتبلا  کل و  لوقا  یّتح  رصتنت  لازتالو  مالکلا ، بانذأ  یل  عطقت  تادلجمب و 
ءالقع و ءاحلـص و  مهیف  هللاو  کئادعأ  و  کئادعا ، دنع  کلاح  نوکی  فیکف  ّداولا ، ّبحملا  قوفـشلا  انأ  يدـنع و  کلاح  اذـه  ناک  اذإف 

. رقب روع و  ۀلطب و  ۀلهج و  ۀبذک و  ةرجف و  مهیف  کئایلوا  ّنا  امک  ءالضف ،
یل لیولا  بونذلا ، زیزع  بویعلا ، ریثک  ّیناف  یبویع ، ) یلإ  يدها  ًارما  هللا  محر  : ) ًارس یتلاقمب  عفتنت  ۀینالع و  ینّبست  نأب  کنم  تیـضر  دق 
هللا یّلـص  و  نیملاعلا ، ّبر  هللادـمحلا  و  هتیادـه ، هقیفوت و  هتحماسم و  هللاوفع و  یئاود  و  بویغلا ، مّالع  نم  یتحیـضفاو  و  بوتأ ، ـال  اـنأ  نا 

نیعمجا . هبحص  هلإ و  یلع  نییبنلا و  متاخ  دّمحم  اندّیس  یلع 
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ار مشزغل  نک و  محر  نم  هب  نم ! راـگدرورپ  يا  نم ، ّتلذ  رب  تسا  دـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  رگـشیاشخب . هدـنیاشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
ارم ات  متسه  نمؤم  ناردارب  قاتـشم  ردق  هچ  و  شلها . نتفر  تنـس و  رب  فسأت  و  منزح ، یمک  زا  ياو  نک . ظفح  میارب  ار  نامیا  ناشوپب و 
هک هآ  منوزحم . دناهدوب  تاریخ  ياهجنگ  اوقت و  لها  ملع و  ياهغارچ  هک  ینادرم  نداد  تسد  زا  رب  ردق  هچ  و  دـنهد ، يرای  نتـسیرگ  رب 
ادب و  درادزاب ، مدرم  بویع  زا  ار  وا  شدوخ  بیع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  مروخیم . مدمه  ردارب  لالح و  مهرد  دوجو  ترـسح  ردق  هچ 

رد ار  تخرد  هنت  یلو  ینیبیم  تردارب  مشچ  رد  ار  كاشاخ  یک  هب  اـت  درادزاـب . شدوخ  بویع  زا  ار  وا  مدرم  بویع  هک  یـسک  لاـح  هب 
لاـبند هب  ییاـمنیم و  تمذـم  ار  اـملع  ینکیم و  حدـم  ار  دوخ  تاراـبع  راـتفگ و  دوـخ و  یک  هب  اـت  ینکیمن ؟ هدـهاشم  تدوـخ  مشچ 

هب زج  ار  دوخ  ناگدرم  : ) دیامرفیم هک  اج  نآ  تسا  هدرک  یهن  راک  نیا  زا  ص )  ) ربمایپ ینادیم  هک  یلاح  رد  یـشابیم  مدرم  ياهشزغل 
( . دندیسر دندوب  هداتسرف  شیپ  هک  هچنآ  هب  نانآ  اریز  دینکن ؛ دای  ریخ 

تعیرش زا  هدربن و  مالسا  زا  ییوب  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  تبیصم  هک  ینک ، يرای  ار  تدوخ  ات  یهدیم  ارم  باوج  هک  منادیم  يرآ ،
نآ هب  هدنب  رگا  هک  دنتخانـش  ار  ریخ  زا  يرادقم  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ، تسا . داهج  رما  نیا  هک  یلاح  رد  دـنرادن ، یعالّطا  ص )  ) دّـمحم

یبوخ زا  : ) تسا ثیدـح  رد  و  دـندش . لهاج  هتـساوخن  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  روما  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  یلو  دـشیم  زوریپ  درکیم  لمع 
دنک ) كرت  تسانعمیب  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  ناسنا  مالسا 
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زا زیهرپب  و  درادن ، مارآ  هتـشادن و  رارق  هک  ایوگ  ینابز  اب  یـشابیم  هّجاحم  لها  وت  اریز  رادرب ؛ ام  زا  تسد  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  درم ! يا 

نیرتشیب : ) دومرف درک و  یهن  ندرک  لاؤس  دایز  زا  تفرگ و  بیع  تشاد و  تهارک  یلئاسم  رد  دورو  زا  ص )  ) ربمایپ نید . رد  يراک  طلغ 
هچ ات  دشاب  مارح  لالح و  رد  رگا  دناریمیم  ار  بلق  لیلد ، نودب  ندز  فرح  دایز  و  دراد . ) ایوگ  نابز  هک  تسا  یقفانم  زا  متما  رب  مفوخ 

. دنکیم روک  ار  بلق  هک  یتایرفک  نیا  هفسالف و  هیسنوی و  تارابع  هب  دسر 
ّدر ار  اهنآ  ناملوقع  اب  ات  ینکیم  شبن  ار  یفـسلف  ای  رفک  قیاقد  یک  هب  ات  سپ  میاهدش . هکحـضم  دوجو  ملاع  رد  ام  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
هب هدش و  هبرف  نآ  اب  مسج  ّمس ، ندرک  لامعتـسا  دایز  اب  ياهدیعلب و  هبترم  نیدنچ  ار  اهنآ  تافنـصم  هفـسالف و  ياهّمس  وت  درم ! يا  مینک .

رکفت اب  توکـس  رکذت و  اب  تیـشخ  ربدت و  اب  نآرق  نآ  رد  هک  متـسه  یـسلجم  قاتـشم  ردق  هچ  دریگیم . ياج  ندب  رد  هک  دنگوس  ادخ 
ماگنه هکنیا  هن  دوشیم ، لزان  تکرب  ناحلاص  دای  ماگنه  هک  ارچ  دشاب ؛ ناکین  رکذ  نآ  رد  هک  متسه  یسلجم  قاتـشم  رادقم  هچ  و  دشاب .

عمج مه  اب  ار  ود  ره  هک  دـندوب  ردارب  ود  لثم  مزح  نبا  نابز  جاجح و  ریـشمش  قباس  رد  مینک . دای  نعل  يراوخ و  اب  ار  اهنآ  ناحلاص  رکذ 
. يدرک

، دوب تلالـض  لصا  زا  هک  دنتفای  ییاهتعدب  رکذ  رد  ار  نانآ  نک . اهر  بوبح  ندروخ  سیمخ و  تعدـب  رکذ  زا  ار  ام  دـنگوس ! ادـخ  هب 
زا دنکن  ریفکت  هک  یـسک  و  تسا ، غالا  ای  رفاک  دسانـشن  ار  نآ  سک  ره  هک  هدش  حرطم  دیحوت  ساسا  لیـصا و  تنـس  ناونع  هب  نآلا  یلو 

نیتداهـش اب  تنامیا  رگا  هک  تسا  ییاهکش  اهبلق  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دنیآیم . باسح  هب  ام  لثم  نایحیـسم  دـشابیم و  رترفاک  نوعرف 
يارب 
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، تسا هتفرگ  رارق  ندیشاپ  مه  زا  رفک و  ضرعم  رد  هدرک و  يوریپ  وت  زا  هک  یسک  رب  نارسخ  يا  ياهدیسر . تداعـس  هب  وت  دنامب  ملاس  وت 

دناوتیم دهدیم و  عفن  ار  وت  یصخش  نینچ  یلو  دشاب ، یناوهش  زارد و  ياهوزرآ  اب  كدنا  نامیا  ملع و  ياراد  هک  یتروص  رد  ًاصوصخ 
لقتسمریغ و ریگنیمز و  دارفا  تناوریپ  رتشیب  ایآ  تسوت . نمشد  شبلق  لاح و  اب  نطاب  رد  هک  یلاح  رد  دنک  عافد  شنابز  تسد و  اب  وت  زا 

. امن نزو  تلادع  يوزارت  اب  ار  اهنآ  نک و  شیتفت  ینکیمن  قیدصت  ارم  رگا  دنتسین ! ؟ روعش  مهفیب و  حلاص  دارفا  ای  درخمک 
هب ات  و  ییامنیم ؟ ینمشد  ناکین  اب  ینکیم و  راتفر  تقادص  هب  وا  اب  یک  هب  ات  زادنا ، شیپ  دوخ  حدم  يارب  ار  تتوهش  غالا  ناملـسم ! يا 
هب ات  ینکیم ، کچوک  ار  ادـخ  ناگدـنب  هدرک و  میظعت  ار  وا  یک  هب  ات  و  ییامنیم ! ؟ دراو  بیع  ناـکین  هب  ینکیم و  قیدـصت  ار  وا  یک 

ادـخ هب  هک -  يدـح  هب  ییاتـسیم  ار  دوخ  راتفگ  مالک و  یک  هب  ات  و  ییامنیم ! ؟ ینمـشد  دـهاز  دارفا  اب  یلو  ینکیم  یتسود  وا  اب  یک 
اهنآ رب  یتقو  ره  رد  هکلب  دنامیم ، ناما  رد  وت  نابز  زا  نیحیحص  ثیداحا  شاک  يا  ینکیمن ! ؟ شیاتس  ار  نیحیحـص  ثیداحا  دنگوس - 

ایآ يرادرب ! ؟ تسد  اهراک  نیا  زا  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  ینکیم . بضغ  راکنا  لیوأت و  اب  اهنآ و  هب  ندز  هبرـض  ندرک و  فیعـضت  اب 
هک مرادـن  دای  هب  يرآ  تسا ! ؟ کیدزن  تنتفر  تقو  هک  یتسین  دوخ  داتفه  ههد  رد  وت  ایآ  يدرگزاـب ! ؟ هدرک و  هبوت  هک  هدـشن  نآ  تقو 
هب يریذپب و  ارم  فرح  هک  منکیمن  نامگ  يدومنیم . شنزرـس  ار  وا  وت  درکیم  گرم  دای  هک  سکره  هکلب  یـشاب ، هدرک  گرم  دای  وت 

باتک  دلج  دنچ  هب  هقرو  نیا  ضقن  رد  يدنلب  تّمه  وت  اریز  یهد ؛ ارف  شوگ  ماهظعوم 
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. مدش تکاس  رگید  نم  میوگب  وت  هب  ات  ینکیم  عافد  دوخ  زا  ًامئاد  يرادیمزاب و  منانخس  يریگیپ  زا  ارم  يراد و 

هب وت  نانمـشد  زا  هک  یـسک  دزن  وت  لاح  هب  دـسر  هچ  تسا  نیا  یتسه  نم  یمیمـص  تسود  ردارب و  هک  نم  دزن  وت  لاـح  تیعـضو و  رگا 
تناتسود نایم  رد  هک  هنوگنامه  دنراد ، دوجو  لضاف  لقاع و  حلاص و  يدارفا  وت  نانمشد  نایم  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  دیآیم . باسح 

. دنتسه مهفن ]  ] واگ روک و  لطاب و  لهاج و  وگغورد و  رجاف و  دارفا 
ادـخ : ) هدـمآ تیاور  رد  هک  هنوگنامه  يربب ، عفن  اـفخ  رد  نم  راـتفگ  زا  یلو  ییوگازـسان  ماـع  ـألم  رد  ارم  هک  متـسه  یـضار  وت  زا  نم 

حضتفم زا  ياو  منکن ، هبوت  رگا  نم  رب  ياو  متسه ، يرایسب  بویع  ياراد  نم  دهد . ) هیده  نم  هب  ار  میاهبیع  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر 
صوصخم شیاتس  و  تسادخ . تیاده  قیفوت و  تشذگ و  ششخب و  وفع و  نم  ياود  دراد ، رایسب  بیغ  ملع  هک  ییادخ  بناج  زا  مندش 

. وا هباحص  مامت  لآ و  رب  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم  ام  ياقآ  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایملاع  راگدرورپ  هک  تسا  ییادخ 

همانتحیصن یطخ  هخسن  یسررب 

هراشا

طخ زا  لقن  هب  و  ۀبهـش ، یـضاق  نبا  هیقف  طـخ  هب  18823 ب )  ) هرامش اب  هرهاق ، ۀیرـصملا » بتکلاراد   » رد همانتحیـصن  نیا  یطخ  هخـسن 
. تسا دوجوم  هدرک  خاسنتسا  یبهذ  طخ  زا  هک  یئالع  دیعسوبا  ظفاح  طخ  زا  هعامج ، نبا  هب  فورعم  نیدلا  ناهرب  تاضقلا  یضاق 

قشمد رد  ق  لاس 779ه . رد  هک  تسا  یعفاش  یقـشمد  يدسا  رمع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  رکبوبا  نامه  خّروم  هیقف ، هبهـش ، یـضاق  نبا 
دلوتم 
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تاقبط : » لیبق زا  تسا  يراثآ  ياراد  وا  تفگیم . ثیدـح  سدـقملاتیب  زین  دوخ و  رهـش  رد  هدـش و  سیردـت  يوتف و  يدـصتم  وا  دـش .

(1) . . . . يوون و نیبلاطلا » جاهنم  حرش  « ، » ۀیعفاشلا ءاهقفلا 
، رـصم رد  هک  تسا  هعامج  نب  هللادعـس  نب  دّمحم  نب  میحرلادـبع  نب  میهاربا  نیدـلا  ناهرب  رّـسفم ، تاضقلا ، یـضاق  نامه  هعامج ، نبا  و 
هب املع  تسایر  سپس  و  تسا ، هدرک  لقن  رایسب  ود  نآ  زا  هدوب و  یبهذ  يّزم و  مزالم  ماش  هب  رفس  رد  وا  تسا . هدش  دلوتم  ق  لاس 725ه .

(2). دناهدرک یفرعم  دیفم . . . ثدحم  هیقف  ار  وا  شاهمجرت  رد  اذل  ددرگیم . ماش  رصم و  رد  تواضق  ّیلوتم  هدش و  لقتنم  وا 
ق لاس 694ه . رد  هک  تسا  یعفاش  یقشمد  یئالع  يولکیک  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  دیعـسوبا  یلوصا  هیقف  نامه  یئالع  دیعـسوبا  ظفاح  و 

ثیدح ملع  و  دوشیم ، سدق  قشمد و  فلتخم  سرادم  رد  سیردت  ّیلوتم  وا  تسا . هدومن  هدافتسا  املع  زا  يرایسب  زا  دلوتم و  قشمد  رد 
(3) تسا . هدوب  فینصت  اوتف و  لها  هتفرگ و  ارف  زاجح  رصم و  ماش و  رد  ار 

. دراد دوجو  ( 1347  ) هرامش اب  قشمد  ۀیرهاظلا » ۀبتکملا  راد   » رد رگید  ياهخسن  همانتحیصن  نیا  زا 

ههبش

تحص هیمیت  نبا  هب  یبهذ  هیحان  زا  همان  تحیصن  نیا  دنیوگیم : یخرب 

ص 269. ج 7 ، بهذلا ، تارذش  ك : ر . - 1
. . . ص 38 ج 1 ، ۀنماکلا ، رردلا  - 2

ص 104. ج6 ، ۀیعفاشلا ، تاقبط  191 ؛ صص 190 -  ج 6 ، بهذلا ، تارذش  92 ؛ صص 90 -  ج 2 ، نامه ، - 3
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هدوب وا  نانمـشد  زا  ههبـش  یـضاق  نبا  یهگناو  تسا . هدرک  شیاتـس  حدم و  ار  هیمیت  نبا  شداتـسا  دوخ  ياهباتک  رد  یبهذ  اریز  درادن ؛

. تسین ینتفریذپ  همانتحیصن  نیا  دوجو  هب  وا  یهاوگ  تداهش و  اذل  تسا .

خساپ

رییغت شرظن  دنکیم  هدهاشم  وا  زا  هک  یفالخ  ياهراک  اب  یلو  دنک  حدم  ار  یسک  رما  يادتبا  رد  یـصخش  هک  دسریمن  رظن  هب  دیعب  ًالوا :
. تسا لیبق  نیا  زا  زین  یبهذ  دروم  و  دیامن . شنزرس  رما  رخآ  رد  ار  وا  هدرک و 

. تسا هتشگرب  شیأر  هدرک و  رظن  دیدجت  هیمیتنبا  هرابرد  وا  هک  دیآیم  تسد  هب  هیمیت  نبا  هرابرد  یبهذ  تارابع  رگید  زا  ًایناث :
: دسیونیم یصخش  هب  باطخ  بلطلا » ملعلا و  لغز  نایب   » هلاسر رد  یبهذ 

باتکلاب و کلذ  عم  َتمـصتعا  لوقعلا و  تارواحم  لئاوألا و  ءارآ  ۀفـسلفلا و  ۀـمکحلا و  قطنملا و  نم  اهعباوت  لوصألا و  یف  َتعرب  ناـف 
هیلا هرمأ  لآ  ام  تیأر  دق  و  اهبراقت . هللاو  الو  ۀیمیت  نبا  ۀبتر  غلبت  کلذ  یف  کّنظا  امف  لقنلا ، لقعلا و  نیب  تقفل  و  فلسلا ، لوصا  ۀنسلا و 

هاّیَُحم یلع  ًائیضم  ًارّونم  ۀعانـصلا  هذه  یف  لخدینا  لبق  ناک  دقف  لطابب . ّقحب و  بیذکتلا  ریفکتلا و  لیلـضتلا و  رجهلا و  هیلع و  ّطحلا  نم 
(1) . . . هئادعا دنع  ًارفاک  ًاکاّفا  الاّجد  و  سانلا ، نم  قئالخ  دنع  ۀمتق  هیلع  ًافوسکم  ًاملظم  راص  مث  فلسلا ، ءامیس 

يارآ هفسلف و  تمکح و  قطنم و  زا  نآ  عباوت  لوصا و  رد  وت  رگا 

ص 23. بلطلا ، ملعلا و  لغز  نایب  - 1
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لقن لقع و  نیب  يدرک و  دامتعا  کسمت و  فلـس  لصا  تنـس و  نآرق و  هب  اهنیا  اب  يدرک و  ادـیپ  صـصخت  یلقع  ياـهثحب  ناینیـشیپ و 
اجک هب  وا  راک  هک  يدید  وت  و  يوش ، کیدزن  وا  ملع  هب  ای  یسرب  هیمیت  نبا  هبتر  هب  روما  نیا  رد  هک  منکیمن  نامگ  يدومن  عمج  قیفلت و 
راک نیا  رد  هکنآ  زا  لبق  وا  دنداد . تبـسن  غورد  رفک و  یهارمگ و  هب  لطاب  قح و  هب  ار  وا  تشگ و  دورطم  دش و  راوخ  هنوگچ  دیـشک و 
دزن دـش و  هتــسب  هـتفرگ و  کـیرات و  مدرم  دزن  وا  یلو  تـشاد ، هرهچ  رد  ار  فلــس  يامیــس  دوـب و  نـشور  یناروـن و  يدرم  دوـش  دراو 

. . . تشگ هتخانش  رفاک  هدننز و  تمهت  لاجد و  شنانمشد 
: تسا هتفگ  هیمیت  نبا  هرابرد  هک  هدرک  لقن  یبهذ  زا  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح 

(1). ۀیعرف ۀیلصا و  لئاسم  یف  هل  فلاخم  انأ  لب  ۀمصع ، هیف  دقتعا  انأو ال 
. مشابیم یعرف  یلصا و  لئاسم  رد  وا  فلاخم  نم  هکلب  مرادن ، تمصع  هب  داقتعا  وا  قح  رد  نم 

ص 151. ج 1 ، ۀنماکلا ، رردلا  - 1
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مهدزاود نرق  يریفکت  باهولادبع ، نب  دمحم 

هراشا

. تسا مهدزاود  نرق  هب  طوبرم  مالسا  ناهج  رد  یطارفا  يریفکت  رکف  مجنپ  هلحرم 
دّمحم نآ ، سّـسؤم  هب  بوسنم  هقرف  نیا  تسا . تیباهو »  » هب موسوم  ياهقرف  هتفرگ ، رارق  ناناملـسم  رثکا  لباقم  رد  هک  ییاـههقرف  زا  یکی 

رد ار  هیمیت  نبا  راکفا  دیاقع و  نامه  يرگیفلس ، دیحوت و  يایحا  ياعّدا  اب  هک  تسا  یـسک  وا  تسا . يدجن  نامیلـس  نب  باهولادبع  نب 
ریفکت هب  تسا و  هدنام  ياج  رب  نونکات  هدزاود  نرق  زا  هقرف  نیا  تشگ . اهنآ  راکفا  يرجم  زین  دوعس  لآ  هدرک ، هدایپ  ناتسبرع  هریزج  هبش 

. تسا هتخادرپ  ناناملسم  مومع 

باهولادبع نب  دّمحم  لاح  حرش 

هراشا

دجن هنییع »  » دوخ رهـش  رد  ار  یکدوـک  نارود  تفر . اـیند  زا  ق  لاس 1206ه . ردو  دش  دـلوتم  ق  لاس 1111ه . رد  باهولادبع  نب  دّـمحم 
ياملع  دزنو  دش  اهیلبنح  هیملع  هزوح  دراو  یتدم  زا  دعب  درک . يرپس 
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ياـهروشک هب  ترفاـسم  هب  عورـش  نآ  زا  دـعب  دـش . هرّوـنم  هنیدـم  دراو  دوـخ ، سورد  لـیمکت  يارب  تخادرپ . موـلع  يریگارف  هب  هنییع » »

. دومن تماقا  دادغب  رد  لاس  جنپو  هرصب  رد  لاس  راهچ  دومن ؛ یمالسا 
. دوبن یضار  وا  زا  شردپ  هک  یلاح  رد  دنام ؛ اجنآ  رد  ردپ  تافو  اتو  درک ، ترجه  هلمیرح »  » رهش هب  شردپ  اب  وا 

دوب هیمیت  نبا  دـیاقع  نامه  تقیقح  ردو  دوب  ناناملـسم  هماـع  فـالخ  رب  هک  ار  دوخ  یفارخ  دـیاقع  باهولادـبع ، نب  دّـمحم  هک  اـجنآ  زا 
. درک رارف  هنییع »  » دوخ رهش  هب  هک  دنشکب  ار  وا  دنتساوخ  شردپ  توف  زا  دعب  تخاسیم ، رشتنم 

، قاثیم نیا  دیکأت  ياربو  دزاس . رشتنم  برعلا  ةریزج  رد  ار  شدیاقعو  راکفا  دناوتب  ات  دنک  يرای  ار  وا  رمعم ، نب  نامثع  رهش ، ریما  دش  رارق 
سرت زا  لیلد  نیمه  هب  درواـین . ماود  جاودزاو  قاـثیم  نیا  نکل  دروآرد . باهولادـبع  نب  دّـمحم  حاـکن  هب  ار  هرهوج  شرهاوخ  هنییع  ریما 

. درک رارف  باذک ، هملیسم  رهش  هیعرد »  » هب دنک  رورت  ار  وا  ریما  هکنیا 
نیاو دومن  بارخ  ار  باّطخ  نب  دیز  ربقو  دمآرب  دوخ  راکفاو  دیاقع  يارجا  ددصرد  رهش  ریما  کمک  هب  دوب  هنییع »  » رد هک  عقوم  نامه  زا 

دّمحم دش  رارق  درک . تاقالم  دوب ، رهـش  نآ  ریما  هک  دوعـس - لآ  دج   - دوعـس نب  دّمحم  اب  زین  هیعرد »  » رد دش . بوشآو  هنتف  هب  ّرجنم  رما 
. دیامن دییأت  ار  شتموکح  زین  وا  ضوع ، ردو  دنک  يرای  ار  وا  دوعس  نب 

رفک هب  مکح  هک  دوب  نیا  وا  راـک  نیلّوا  دروآرد . وا  حاـکن  هب  ار  دوخ  نارتـخد  زا  یکی  قاـثیم ، نیا  دـییأت  تهج  هب  زین  دوعـس  نب  دّـمحم 
نآ  رثا  رد  درک . قیوشت  هنییع »  » هب هلمح  يارب  ار  دوعسلآ  سپسو  داد  هنییع »  » ریما رورتو  كرشو 
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ص:135
ار دوخ  تکرح  نایباهو  هک  دوب  هنوگنیا  دندومن . زواجت  مه  ناشسیماون  هبو  دش  ناریوو  تراغ  ناشیاههناخ  هتشک ، يدایز  دادعت  هلمح 

. دندرک عورش  نآ  رهاظمو  كرشو  تعدب  اب  هبراحمو  دیحوت  يرایو  ترصن  مسا  هب 
ربو دنوشیم  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هب  لسوتم  نانآ  هکنیا  ماهتا  هب  دومنیم ؛ ریفکت  انثتـسا ، نودب  ار ، ناناملـسم  همه  باهولادبع  نب  دّـمحم 

(1) . . . . دننکیم و تعافش  بلط  ایلوا  زاو  دننکیم  رفس  روبق  ترایز  دصق  هبو  دنزاسیم  هاگرابو  دبنگ  دوخ  يایلوا  روبق 
نایم زا  نآ ، رهاظمو  كرـش  تعدب ، یفنو  دیحوت  شرتسگ  هناهب  هبو  هدرک  یـشکرکشل  رگید  ياهنیمزرـس  هب  هنییع »  » رب يزوریپ  زا  سپ 
لوـبق ار  ناـنآ  دـیاقع  هک  يرهـش  رهو  روهلمح  قارع ، هیروـس و  یحاوـنو  زاـجحو  نمی  لـثم  نآ ؛ فارطاو  دـجن  نیمزرـس  هـب  ناناملـسم 

(2). دندیشکیم نوخو  كاخ  هب  ار  شدارفا  هدرک ، تراغ  درکیمن 
نادرم زا  رفن  دصیـس  هجیتن  رد  دـندرکن ، تعیب  نانآ  اب  مدرم  دوخ ، دـیاقع  ندرک  هضرعو  ءاسحأ  یلاوح  زا  لوصف »  » هیرق هب  دورو  زا  سپ 

(3). دندرب تراغ  هب  ار  نانآ  تورثو  لاوما  هتشک ، ار  هیرق 
هک ییاج  ات  دـندومن . دونـشخ  ار  رامعتـساو  دـندش  ناناملـسم  نایم  يریگردو  ّتتـشتو  فالتخا  داجیا  ثعاب  نشخ ، راکفا  نیا  اب  نایباهو 

هدـش هدروآ  ناغمرا  هب  مدرم  يارب  هک  تسا  ینید  نیرتاهبرپو  نیرتیلاع  نیا  : » دـیوگیم تیباهو  تعیرـش  فیـصوت  رد  نوزروک » درول  »
(4) « . تسا

. ۀیباهولا هنتف  باهولادبع ؛ نب  نامیلس  ۀیهلالا ، قعاوصلا  یسولآ ؛ دجن ، خیرات  ك : ر . - 1
ص 341. نیرشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  ةریزج  - 2

ص 51. ج 1 ، ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  خیرات  - 3
ص 78. مالسالا ، ۀحفاکمل  ۀیرامعتسالا  تاطّطخملا  - 4
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ص:136
هک ییاج  ات  دنتـسه ، وا  راکفا  زا  عافد  ددـصرد  ًامئاد  نارگرامعتـساو  نیقرـشتسم  یلو  تسا  هتفر  ایند  زا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  هکنیا  اـب 

(1). دیامنیم کیرحت  وا  راکفا  زا  تعباتم  هب  ار  مدرمو  هدناوخ  زاجح  ربمایپ  ار  وا  ریهست » دلوج   » يدوهی قرشتسم 
ریفکت رد  باهولادبع  نب  دّمحم  طارفا 

. تسا ریفکت  رد  يرگطارفاو  ولغ  باهولادبع ، نب  دّمحم  نانآ  سیئر  ناشسأر  ردو  نایباهو  تایصوصخ  هلمج  زا 
هریادو هتشاد  ولغ  ناناملسم  ریفکت  رد  وا  هک  دربیم  یپ  میصق  لها  هب  شاهلاسر  زج  هب  دنک ، هعجارم  خیش  ياههلاسرو  بتک  هب  هک  یـسک 
یلبنح مساق  نب  دّمحم  نب  نامحرلادـبع  زا  ۀینـسلا » رردـلا   » باتک رد  ًابلاغ  اههلاسرو  اهباتک  نیا  تسا . هداد  رارق  عیـسو  رایـسب  ار  ریفکت 

. تسا هدمآ  يدجن 

ضراع ياملع  ریفکت  . 1

: دیوگیم باهولادبع  نب  دّمحم 
ام یخیاشم  کلذـکو  هب ، هللا  ّنم  يذـّلا  ریخلا  اذـه  لبق  مالـسإلا  نید  فرعأ  الو  هللا ، ّالإ  هلإ  ینعم ال  فرعأ  تقولا ال  کلذ  یف  اـنأو  . . . 

هخیاشم نم  معز  وأ  تقولا  اذه  لبق  مالسإلا  ینعم  وأ  هللا  ّالإ  هلإ  ینعم ال  فرع  ّهنأ  ضراعلا  ءاملع  نم  معز  نمف  کلذ ، فرع  لجر  مهنم 
(2) هیف . سیل  امب  هسفن  حدمو  سانلا  یلع  سبلو  يرتفاو  بذک  دقف  مکلذ ، فرع  ًادحأ  ّنأ 

ص105. مالسالا ، ۀحفاکمل  ۀیرامعتسالا  تاطّطخملا  - 1
ص51. ج10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 2
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ص:137
ّتنم نم  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  يریخ  نیا  زا  لبق  مدیمهفیمن ، ار  مالسا  نید  زینو  متـسنادیمن  ار  هللا  ّالا  هلا  يانعم ال  تقو  نآ  رد  نم  . . . 
نامگ ضراع "  " هقطنم ياملع  زا  سک  ره  سپ  دـنک . كرد  ار  اـنعم  نیا  هک  تشادـن  دوجو  سکچـیه  مخیاـشم  نیب  رد  زینو  تشاذـگ .

ار انعم  نیا  خـیاشم  زا  يدـحا  هک  هدرک  نامگ  ای  هتخانـش ، تقو  نیا  زا  لبق  ار  مالـسا  يانعم  ایو  هدـیمهف  ار  هللا  ّالا  هلا  ـال  ياـنعم  هک  دـنک 
. تسین وا  رد  هک  هدرک  حدم  يزیچ  هب  ار  شدوخو  تسا  هدرک  هبتشم  مدرم  رب  ار  رماو  هتسب  ارتفاو  غورد  دناهدیمهف ،

هدوب وا  اهنتو  تسا ، هدوب  شتوعدو  دوخ  زا  لبق  مدرم  مامت  رفک  هب  دـقتعم  وا  هک  دوشیم  هدافتـسا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  ترابع  نیا  زا 
. تسا هدیمهفن  ار  دیحوت  هملک  يانعم  سکچیه  دیحوت ، هب  وا  توعد  زا  لبقو  تسا . هدروآ  ار  دیحوت  هک 

دندقتعم هدیمهف ، وا  هک  يزیچ  نآ  زا  ریغ  اهقف  هک  دوب  هدرک  جاجتحا  وا  رب  هک  یـسیع  نبا  هب  باطخ  دوخ  همان  رد  باهولادبع  نب  دّـمحم 
ار شیوخ  نابهار  نادنمشناد و  اهنآ  ( » 31 هبوت : ( ؛ ) ِهللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَـخَّتا  : ) دـسیونیم وا  باوج  رد  ار  هیآ  نیا 

: دیوگیم سپس  دنداد » رارق  ادخ  ربارب  رد  ییاهدوبعم 
یف ًافالخ  نیرسفملا  نیب  ملعأ  ًابابرأ ال  مهذاختاو  ًاکرش  هللا  هاّمس  يّذلا  وهو  هقفلا )  ) هنومست يّذلا  اذهب  هدعب  نم  ۀّمئألاو  هللا  لوسر  اهرّسف 

(1) . . . کلذ
هک تسا  هقف  نیاو  دناهدرک . ریسفت  دیاهتشاذگ ، هقف "  " ار نآ  مسا  امش  هک  يزیچ  نیمه  هب  وا  زا  دعب  نایاوشیپ  ادخ و  لوسر  ار  هیآ  نیا 

ص 59. ج 2 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
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ص:138
. . . منادیمن نیرسفم  نیب  انعم  نیا  رد  یفالخ  نم  تسا . هدرک  یفرعم  ادخ  زا  ریغ  يدوبعم  ندیزگرب  هدیمان و  كرش  ار  نآ  دنوادخ 

صاخشا مالسا و  ياملع  هب  كرش  تبسن  . 2

: دیوگیم دوخ  دیتاساو  خیاشمو  مالسا  ياملع  هرابرد  رگید  ییاج  رد  وا 
(1) حیحص . نید  مهدنع  ورمع  نید  لب  برعلل ، هعضو  يّذلا  یحل  نب  ورمع  نید  و  ص )  ) دّمحم نید  نیب  اوّزیمی  مل  و  . . . 

نید ناـنآ  دزن  ورمع  نید  هکلب  دـناهدادن ؛ زییمت  درک ، عـضو  ار  نآ  برع  يارب  هـک  یحل  نـب  ورمع  نـیدو  ص )  ) دّـمحم نـید  نـیب  ناـنآ 
. تسا یحیحص 

: دیوگیم وا  دیهد . ارف  شوگ  دنکیم  لقن  ماشه  نبا  هک  ياهّصق  هب  تسیک ، یحل  نب  ورمع  هکنیا  اّما  و 
ینامدرم تشاد ، ماش  یضارا  زا  ءاقلب  هب  هک  يرفـس  وا  دوب . یحل  نب  ورمع  درک ، دراو  نآ  فارطاو  هکم  هب  ار  یتسرپتب  هک  یـسک  نیلّوا 
مینکیم تدابع  ار  اهنآ  هک  تسا  ییاهتب  نیا  دـنتفگ : وا  باوج  رد  دومن ، لاؤس  لمع  نیا  زا  دـندرکیم . تداـبع  ار  اـهتب  هک  دـید  ار 

. دننکیم يرای  ار  امو  هداد  ناراب  ام  هب  میهاوخیم  ترصنو  ناراب  نانآ  زا  هاگ  رهو 
تب دوخ  اب  وا  مینک ؟ تدابع  ار  اهنآو  هدرب  برع  نیمزرـس  هب  دوخ  اب  ات  دـیهدیمن  اـم  هب  ناـتب  نیا  زا  اـیآ  تفگ : ناـنآ  هب  یحل  نب  ورمع 

مان هب  یگرزب 

ص 51. ج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
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ص:139
(1). درک توعد  نآ  تدابع  هب  زین  ار  مدرمو  داد  رارق  هبعک  ماب  تشپ  رب  ار  نآو  دروآ  هکم  هبو  تشادرب  لبه » »

؛ مدرم ماوع  هب  دـسر  هچ  ات  دراد ، دوخ  دـیتاساو  خویـش  یتحو  ناناملـسم  ياملع  حیرـص  ریفکت  رب  تلالد  باهولادـبع  نب  دّـمحم  ترابع 
هن هدوب  یحل  نب  ورمع  نید  ربو  تسا  رفاک  دشاب  دقتعم  نآ  هبو  دیوگب  هدـیمهف  وا  هک  ار  هچنآ  فالخ  دـیحوت  باب  رد  هک  سک  ره  ینعی 

یهلا يایلوا  حاورا  هب  هثاغتـساو  كّربت  هب  داقتعا  تهج  هب  هداد  تبـسن  ناشیاملعو  ناناملـسم  مومع  هب  هک  ار  يرفک  يرآ  مالـسا . نید  رب 
. تسا دیاقع  زا  رگید  یخربو 

: دیوگیم هدوب  هلبانح  ياملع  زا  یکی  هک  میحس  نب  نامیلس  خیش  هب  باطخ  دوخ  همان  رد  باهولادبع  نب  دّمحم 
! ! . . . ًاراهنو الیل  نیدلا  اذه  ةوادع  یف  نادهتجم  كوبأو  تنأ  قافنلاو . . . ! ! كرـشلاو  رفکلاب  نوحّرـصم  كابأو  تنأ  ّکنا  کل  رکذن 

(2) مکرفک . ! ! هیف  مکباتک  اذهو  مالسإلا . . . ! ! یلع  رفکلا  راتخم  ملع ، یلع  ّلاض  دناعم  لجر  ّکنإ 
تیاـهن زور  هنابـش  تردـپو  وت  دـیاهدرک . . . ! ! قاـفنو  كرـشو  رفک  هب  حیرـصت  تردـپو  وت  متح  روـط  هب  هک  مهدیم  رّکذـت  وـت  هب  نم 
راـیتخا مالـسا  رب  ار  رفکو  یـشابیم ، هارمگو  دـناعم  يدرم  يراد  هک  یملع  اـب  وـت  اـنامه  دـیراد . . . ! ! نید  نیا  ینمـشد  رد  ار  شـشوک 

! ! دنکیم تباث  ار  امش  رفک  هک  امش  باتک  تسا  نیاو  ياهدومن . . . ! !

ص 79. ج 1 ، ماشه ، نبا  ۀیوبنلاةریسلا ، - 1
ص 31. ج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 2
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ص:140
: دیوگیم زین  وا 

(1). مالسإلا یلإ  مهبرقأ  وه  زوریف  نباو  دیحوتلل . . . ! ۀبابسف  قلطم  نباو  قلافع  نباو  فیطللادبع  نبا  اّمأف 
. تسا رتکیدزن  مالسا  هب  نانآ  همه  زا  زوریف  نباو  دندیحوت . . . ! ! هدنهد  مانشد  نانیا  قلطم  نباو  قلافع  نباو  فیطللادبع  نبا  اّما 

میق نباو  هیمیت  نبا  ناوریپ  زاو  هدوب  هلبانح  زا  یـصخش  زوریف  نبا  هک  هدرک  فارتعا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  دوخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
. تسا هدوب  هیزوج 

هدرک جراخ  مالسا  تلم  زا  ار  وا  هک  دراد  یمیظع  رفک  وا  « ؛ (2)« ۀلملا نم  جرخم  ربکأ  ًارفک  رفاک  : » دیوگیم وا  هرابرد  رگید  ییاج  رد  و 
« . تسا

وا دزن  ینسو  هعیـش  زا  رگید  ياملع  عضوو  لاح  دشابیم ، نینچ  نیا  تسا  هیزوج  میق  نباو  هیمیت  نبا  ناوریپ  زا  هک  وا  تیعـضو  رگا  لاح 
. دنادیم ادخ  تسا ؟ هنوگچ 

(3) تسا . هدرک  یفرعم  تمایقو  ثعب  رکنم  ار  مدرم  بلاغ  رگید  ییاج  رد  وا 
: تشون نینچ  نآ  ردو  داتسرف  ياهمان  وا  رب  خیش  تخادرپ ، تفلاخم  هب  باهولادبع  نب  دّمحم  خیش  اب  میرکلادبع  نب  دمحا  نوچ 

(4) نیکرشملا . . . عابتاب  کسفن  یلع  مهتدهشأو  میهاربإ  ۀّلم  نم  تأّربتو  هریغو  مانغ  نبا  یلع  تحط  . . . 

ص 78. ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 63. ج 10 ، نامه ، - 2

ص 43. نامه ، - 3

ص 64. نامه ، - 4
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ص:141
. . . یتسه ناکرشم  وریپ  هک  یتفرگ  دهاش  تدوخ  رب  ار  نانآو  یتسج  يّربت  میهاربا  ّتلم  زاو  يدرک  هارمگ  ار  نارگیدو  مانغنبا  وت  . . . 
باسح هب  نیکرـشم  دالب  هرمز  رد  دوشن ، وا  توعدو  تعاطا  رد  لخاد  هک  يرهـشو  روشک  ره  هک  دوب  نیا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  داقتعا 

(1). تسا هدرکن  انثتسا  تهج  نیا  رد  ار  يرهش  چیهو  دیآیم .
دنکن ریفکت  ار  وا  سک  ره  دـیوگیم : تسا و  هدرک  یفرعم  نوعرف  زا  رترفاـک  ار  واو  هدرک  ریفکت  ار  یبرع  نبا  باـهولا ، دـبع  نب  دّـمحم 

(2). تسا رفاک  دشاب ، هتشاد  کش  وا  رفک  رد  سک  ره  دیوگیم : وا  هکلب  تسا . رفاک  شدوخ 
اب تفلاخمو  شدیاقع  اب  ندرکن  یهارمه  تهج  هب  ار  ناناملـسم  رثکاو  بلاغ  ینعی  مظعا ؛ داوس  رگید  ییاج  رد  باهولا ، دـبع  نب  دّـمحم 

(3) تسا . هدرک  ریفکت  اهنآ ،
نوچ دنـشاب ، هدوب  دّحوم  یگمه  هچرگ  هدرک ؛ ریفکت  ار  دناهدرک  یهارمه  شنانمـشد  ابو  هدیمان  جراوخ  ار  شناوریپ  هک  یناسک  یتح  وا 

(4). دننکیم راکنا  ار  وا  توعد 
: دیوگیم هدرک و  ریفکت  ار  ریبکلا » ریسفتلا   » فورعم ریسفت  بحاص  يزار  رخف  وا 

(5) بکاوکلا . ةدابع  هیف  نسحی  ًاباتک  ّفلأ  اذه  يزارلا  ّنإ 

صص 12 و64 و75 و77 و86. ج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 25. نامه ، - 2

ص 8. نامه ، - 3
ص 63. ج 1 ، نامه ، - 4

ص 355. ج 10 ، نامه ، - 5
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ص:142
. تسا هدرمش  بوخ  ار  ناگراتس  تدابع  نآ  ردو  هدرک  فیلأت  ار  یباتک  يزار  رخف 

. تسا هدرک  ءایـشا  رگیدو  اهتعارز  رب  اهنآ  ریثأتو  ناگراتـس  دـیاوف  هب  هراشا  نآ  رد  هک  هتـشون  یباتک  يزار  رخف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
. تسا هدیمهف  یتسردان  يانعم  نینچ  وا  زا  باهولادبع  نب  دّمحم  یلو 

هن دوشیم ، هدافتسا  یمالسا  نیملکتم  نیمه  وا  مالک  رهاظ  زاو  (1) تسا . هدرک  ناملکتم  ریفکت  رب  عامجا  ياعّدا  باهولادبع ، نب  دّـمحم 
ناسنا رگا  هک  یلاح  رد  دناهدرک . ریفکت  ار  نیملکتم  زین  نانآ  هک  هداد  تبـسن  نارگیدو  یقهیبو  ینطقرادو  یبهذ  هب  وا  راّفک . زا  ناملکتم 

ار نانآ  لاح  حرـشو  هدرک  همجرت  ار  یمالـسا  نیملکتم  زا  يرایـسب  هچ  وا  هک  دربیم  یپ  دنک  هعلاطم  ار  یبهذ  ءالبنلا » مالعا  ریـس   » باتک
، هدـش هدـید  ییاهشزغلو  اطخ  یمالک ، ياههقرف  یخرب  زا  يرآ ، دـشاب . هدرک  هراشا  اهنآ  زا  یکی  رفک  هب  هکنآ  نودـب  تسا ، هدرک  رکذ 

. درک مهّتم  رفک  هب  ار  نانآ  همه  ناوتیمن  یلو 

قطانم یخرب  یلاها  ریفکت  . 3

: هلمج زا  تسا ؛ هدرک  ریفکتو  هدرب  مسا  صوصخ  روط  هب  ار  قطانم  زا  یخرب  باهولادبع  نب  دّمحم 
هکم لها  ریفکت  فلا )

: دیوگیم هدرک و  ریفکت  ار  هکم  لها  وا 
(2). هنع راذنإلاب  هللا  لوسر  ثعب  يّذلا  وه  مهنید  ّنإ 

ص 53. ج 1 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 291. ج 9 ، ص 86 ؛ ج 10 ، نامه ، - 2
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ص:143
مدرم ندناسرت  هب  ثوعبم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  ینید  نامه  ص - )  ) ادخ لوسر  نامز  ات  وا  نیرصاعم  ینعی   - هکم یلاها  نید  انامه 

. دش نآ  زا 
« ودب  » یلاها ب )

(1). دنیامن ملکت  نیتداهش  هب  هچرگ  تسین ؛ نانآ  دزن  مالسا  زا  ییوم  هزادنا  هبو  دنتسه  اراصنو  دوهی  زا  رترفاک  نانآ  دیوگیم : يو 
« مشو  » یلاها ج )

(2). تسا هدرک  ریفکت  ار  نآ  ماوعو  املع  زا  مشو ؛ »  » یلاها مامت  وا 
« ریدس  » یلاها د )

(3) تسا . هدرک  ریفکت  ماوعو ، املع  زا  معا  زین ؛ ار  ریدس »  » یلاها مامت  وا 
« ءاسحأ  » یلاها ه )

« . دنتسرپیم ار  اهتب  شدوخ  نامز  رد  ءاسحا  انامه  « ؛ (4)« مانصألا نودبعی  هنامز  یف  ءاسحألا  ّنإ  : » دیوگیم وا 
« هزینع  » هلیبق و )

« . دنروآیمن نامیا  تمایق  هب  نانآ  « ؛ (5) ثعبلاب » نونمؤیال  مّهنإ  : » دیوگیم هلیبق  نیا  یلاها  هرابرد  وا 

117 و 118 و119. صص ج8 ، 113 و114 ؛ صص ج10 ، 2 و 238 ؛ صص ج9 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 77. ج 2 ، نامه ، - 2

. نامه - 3
ص 54. نامه ، - 4

ص 113. ج 10 ، نامه ، - 5
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ص:144
« ریفظ  » هلیبق ز )

(1). تسا هدرب  راک  هب  ار  ریبعت  نیمه  زین  نانآ  هرابرد  وا 
« هیعردو هنییع   » هلیبق ح )

(2). تسا هدرک  ریفکت  دندوب ، شراکفاو  وا  نیضراعم  زا  هک  ار  هیعردو  هنییع  یلاها  زا  شناوریپ  همهو  میحس  نبا  وا 
(3) دنتسرپیم . ار  نآ  دنوادخ  ياج  هب  مدرم  هک  تسا  یتب  شنامز  رد  دجن  قطانم  زا  ياهقطنم  ره  رد  هک  تسا  یعّدم  يو 

: دیوگیم دوخ  رصعمه  ناناملسم  هرابرد  باهولادبع  نب  دّمحم 
ّنأ فرع  همهف  داج  نإف  ةانمو ! ! يّزعلاو  تـاللاو  ًارـسنو  قوعیو  ثوغیو  لـبه  ّـالإ  ةدوبعملا  ۀـهلآلا  نم  فرعی  ـال  ناـمزلا  لـهأ  نم  ریثکو 

(4). اهنم مهوحنو  ةدیدحوبأو  سیردإو  ناسمش  لثم  اهوحنو  رجحلاو  رجشلاو  رشبلا  نم  مویلا  ةدوبعملا  تاماقملا 
یتسرد مهف  رگا  دنـسانشیمن ! ! ار  تانمو  يّزعو  تالو  رـسنو  ثوغیو  لبه  زج  هب  هدش  هدیتسرپ  نایادـخ  زا  نامز  نیا  لها  زا  يرایـسب  و 

هدیدحوبا سیرداو و  هامو  دیـشروخ  زا  اهنیا  وحنو  گنـسو  تخرد  رـشب و  زا  دوشیم ، هدیتسرپ  زورما  هک  یتاماقم  دـندیمهفیم  دنتـشاد 
. تسا اهتب  نامه  تدابع  لیبق  زا  اهنیا ، وحنو 

ص113. ج10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص57. ج8 ، نامه ، - 2

ص193. ج10 ، نامه ، - 3
ص117. ج1 ، نامه ، - 4
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ص:145
زورما مدرم  كرـش  زا  رتنییاپ  شیرق ، رافک  كرـش  هجرد  « ؛ (1)« مویلا سانلا  نم  ریثک  كرـش  نود  شیرق  رافک  كرـش  : » دـیوگیم يو 

« . تسا
: دیوگیم نینچمه  وا 

(2) ( . ص  ) یبنلا مهلتاق  نیّذلا  نیکرشملا  نم  ًاکرشو  ًارفک  مظعأ  مّهنأ  تملع  سانلا  رثکأ  هیلع  ام  تملعو  اذه  تملع  اذإف 
ینیکرشم زا  رتشیب  نامز  نیا  دارفا  كرـشو  رفک  هک  یمهفیم  دننآرب ، مدرم  رثکا  هک  ار  هچنآ  یتسنادو  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  یماگنه 

. تخادرپ لاتق  هب  نانآ  اب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا 
: دیوگیم رگید  ییاج  رد  وا 

یلع نورصی  مویلا  مهلتاقن  ام  بلاغک  ًادناعم ، ًاربکتسم  ّرـصأو  ۀجحلا  هیلع  تماقو  ۀجحملا  هل  تحـضوو  ّقحلل  انتوعد  هتغلب  نم  ّالإ  رّفکنال 
(3) تامرحملاو . . . رئابکلا  لاعفأب  نورهاظتیو  تابجاولا  لعف  نم  نوعنتمیو  كارشالا  کلذ 

رد یلو  تسا ، هدش  مئاق  وا  رب  تجحو  هدش  حضاو  وا  رب  لیلدو  ناهربو  هدیسر  وا  هب  ام  ّقح  توعد  هک  ار  یـسک  رگم  مینکیمن  ریفکت  ام 
رب دارفا  نیا  میگنجیم . نانآ  اب  هزورما  ام  هک  یناسک  بلاغ  دـننامه  دزرویم ؛ رارـصا  دوخ  هدـیقع  رب  داـنعو  رابکتـسا  يور  زا  لاـح  نیع 

. . . دنیامنیم رهاظت  هریبک  تامرحم  لاعفا  هب  هدرک و  عانتما  تابجاو  ماجنا  زاو  دنراد  رارصا  دوخ  ندیزرو  كرش 

ص120. ج1 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص160. نامه ، - 2
ص234. نامه ، - 3
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ص:146
. دنیآیم باسح  هب  كرش  وا  لایخ  هب  هک  تسا  روما  رگیدو  یهلا  يایلوا  حاورا  هب  هثاغتساو  كربت  نامه  ندیزرو ، كرش  زا  يو  دوصقم 

رصاعم ياهيریفکت  یتفم  زاب  نب 

: دیوگیم هدومن  توف  تسا  یتدم  هدوب و  نایباهو  هجوت  دروم  رایسب  هک  ناتسبرع  ریخا  نایتفم  زا  یکی  زاب  نب  زیزعلادبع  خیش 
رصنا وأ  ینفشا  وأ  ینرـصنا  وأ  ینکردا  وأ  ینثغا  دمحم  ای  وأ  هللا  یبن  ای  و  هللا ! لوسر  ای  ضرألا : عاقب  نم  ۀعقب  يأ  یف  سانلا  نم  لاق  نمف 

(1). ةدابعلا یف  ًاکیرش هللا  هلعج  دقف  کلذ  هبشا  ام  وأ  مهتلاض  دها  وأ  نیملسملا  ضرم  فشا  وأ  کتما 
، ارم نک  يرای  ارم ، بایرد  ارم ، نک  کمک  دّمحم ! يا  ادخ ، یبن  يا  ادـخ ، لوسر  يا  دـیوگب : نیمز  هرک  ياج  ره  رد  مدرم  زا  یـسک  ره 

تدابع رد  کیرش  ادخ  يارب  نآ ، دننامو  ار  ناناملسم  هدشمگ  نک  تیاده  ار ، ناناملسم  ناضیرم  هد  افـش  ار ، تتما  هد  يرای  ارم ، هد  افش 
. تسا هداد  رارق 

: دیوگیم رگید  ییاج  رد 
نوضقیو مهءاعد  نوعمـسی  مهنا  نیدـقتعم  کلذ  اولعف  امنا  نجلا  وأ  ءایبنألاو  ءایلوألا  نم  هریغب  وأ  ص )  ) یبنلاب نیثیغتـسملا  ّنا  کش  ـالو 
تعطقنا دـق  تاومـألا  ّنـالو  ّلـجوّزع ، هللا  ّـالإ  هملعی  ـال  بیغلا  ّنـال  ربکـألا ؛ كرـشلا  نم  عاونا  هذـهو  مهلاوحا ، نوملعی  مهناو  مهتجاـح ،

(2) ایندلا . ملاع  یف  مهتافرصت  مهلامعأ و 

ص 549. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف  عومجم  - 1
ص 552. نامه ، - 2
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ص:147
ناـنآ هک  دـنهدیم  ماـجنا  داـقتعا  نیا  هب  ار  لـمع  نیا  ّنج ، اـی  هکئـالم  اـیبنا ، اـیلوا ، ص ، )  ) ربماـیپ هب  ناگدننکهثاغتـسا  هک  تسین  یّکش 

ار بیغ  اریز  تسا ؛ ربکا  كرـش  زا  یعاونا  روما  نیا  درک ، دنهاوخ  هدروآرب  ار  ناشتجاحو  دنراد  عالطا  ناشلاوحا  زاو  هدینـش  ار  ناشیاعد 
. تسا هدیدرگ  عطقنم  گرم  اب  ایند  ملاع  رد  ناشتافرصتو  لامعا  ایبنا  ریغ  هچو  ایبنا  هچ  تاوما ؛ زینو  دنادیمن . رگید  یسک  ادخ  زا  ریغ 

: دیوگیم نینچمه 
( . . ص  ) یبنلا دـهع  یف  ناثوالا  دابع  لمع  نم  وه  و  ربکألا ، كرـشلا  نم  کلذ  لکف  هنم ، ددـملا  بلطو  هب  ۀثاغتـسإلا  تیملا و  ءاعد  اّماو 

(1).
ص)  ) ربمایپ دهع  رد  اهتب  ناگدننکتدابع  لمع  زاو  ربکا  كرـش  عاونا  زا  همه  وا ، زا  ددـم  بلطو  وا  هب  هثاغتـساو  ّتیم  ندز  ادـص  اّما  و 

. . . تسا

نایباهوو جراوخ  نیب  ياهسیاقم 

زا یخرب  هب  هک  دنرگیدکی ، هیبش  هقرف  ود  نیا  ینوگانوگ  دراوم  رد  هک  دوشیم  نشور  نانآ  تالاح  یسرربو  جراوخ  خیرات  هب  هعجارم  اب 
: مینکیم هراشا  اهنآ 

. دننینچ زین  نویباّهو  تسا ، رفاک  هریبک  هانگ  بکترم  هکنیا  هب  لوق  لثم  دنتشاد ؛ روهشم  فالخو  ذاش  يارآ  جراوخ  هک  هنوگنامه  . 1
زین ناـیباهو  دـیمان . برحلاراد  دـنوش ، هریبـک  هاـنگ  بکترم  نآ  ناـنکاس  هک  یتروـص  رد  ار  مالـسالا  راد  ناوـتیم  دـندقتعم  جراوـخ  . 2

. دناهنوگنیا

ص 746. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف  عومجم  - 1
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ص:148
یلع ماماو  هدرک  کـسمت  ّـالإ هللا » مکح  ـال   » هملک هب  جراوخ  دـنرگیدمه ؛ هیبش  نآ  مهف  رد  رّجحتو  دومجو  نید  رد  يریگتخـس  رد  . 3

. دنیامنیم ناناملسم  ریفکت  هب  مکح  هیقب ، هب  هّجوت  مدعو  تایآ  زا  یخرب  هظحالم  اب  زین  نایباهو  دندرک ، علخ  تموکح  زا  ار  مالسلا  هیلع 
يراخب حیحـص  رد  اذـل  دـندش . جراخ  نید  زا  لطابو  یفارخ  تاداقتعا  اـب  زین  ناـیباهو  دـندش ، جراـخ  نید  زا  جراوخ  هک  هنوگناـمه  . 4

: تسا قابطنا  لباق  نانآ  رب  هک  تسا  هدمآ  یثیدح 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  دوخ  دنس  هب  يراخب 

؛ دـنوشیم جراخ  نید  زا  دـنکیمن ، زواجت  نانآ  يولگ  زا  یلو  دـنناوخیم ، نآرق  ناـنآ  دـننکیم ، جورخ  نیمز  قرـشم  فرط  زا  ینادرم 
(1). تسا رس  ندیشارت  نانآ  تمالع  دوشیم . جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگنامه 

. نآ دننامو  دجن  لثم  هنیدم ؛ قرش  فرط  زا  ینعی  قرشملا » لبق  نم  : » دیوگیم ثیدح  نیا  حرش  رد  (2)« يراسلا داشرا   » رد ینالطسق 
دنلبو رس  يوم  ندیـشارت  نینچمهو  دندش . رـشتنم  اهرهـش  رگید  هب  اجنآ  زا  هک  هدوب  نانآ  یلـصا  نطومو  نایباهو  زکرم  دجن  هک  مینادیم 

. تسا نانآ  ياههناشنو  اهراعش  زا  شیر  نتشاذگ 
نایباهو رد  ًانیع  لـمع  نیا  (3) دـننکیم . » اهر  ار  ناتـسرپتبو  دنـشکیم  ار  مالـسا  لها  نانآ  : » میناوخیم جراوخ  فصو  ثیداحا  رد  . 5

. دوشیم هدهاشم 
رد هک  ار  یتایآ  نانیا  : » دیوگیم جراوخ  فصو  رد  رمع  نب  هللادبع  . 6

ح 7123. يراخب ، حیحص  - . 1
ص 626. ج 15 ، يراسلا ، داشرا  - 2

ص 32. ج 13 ، هیمیت ، نبا  يواتفلا ، عومجم  - 3

نایباهوو جراوخ  نیب  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com191ياهسیاقم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:149
. تسه زین  نایباهو  رد  لمع  نیا  دندومنیم . لمح  نینمؤم  ربو  دنتفرگیم  هتشگ  لزان  رافک  نأش 

تنس لها  ياملع  طسوت  جراوخ  هب  نایباهو  هیبشت 
یجراوخ ار  هیآ  نیا  دوـصقم  ( 44 رمز : ( ) ًاعیِمَج ُۀَعافَّشلا  ِهَِّلل  ُْلق   ) هفیرـش هیآ  لیذ  رد  یطویـس  نیلالج  ریـسفت  رب  دوخ  هیـشاح  رد  يواص 

. دناهدرمش لالح  ار  ناناملسم  لاوما  اهنوخ و  هدرک و  فیرحت  ار  تنس  نآرق و  هک  دنادیم 
: دیوگیم وا 

مهرئاظن یف  دهاشم  وه  امک  مهلاومأ ، نیملسملا و  ءامد  کلذب  نّولحتسی  ۀنـسلا و  باتکلا و  لیوأت  نوفرحی  نیذلا  جراوخلا  یف  تلزن  اّهنا 
(1) . . . ۀیباهولا مهل  لاقی  ۀقرف  مه  و 

هنوگنامه دننادیم ، لالح  ار  ناناملـسم  لاوما  اهنوخ و  نآ  هب  هدرک و  لیوأت  ار  تنـس  نآرق و  هک  هدـش  لزان  یجراوخ  هرابرد  هیآ  نیا 
. . . دوشیم هدهاشم  دنتسه  هیباهو  مان  هب  ياهقرف  هک  نانآ  ریاظن  رد  هک 

: دیوگیم یباهو  ياملع  هرابرد  نینچمه  وا 
(2) نوبذاکلا . مه  مّهنا  الأ  ءیش  یلع  مّهنا  نوبسحی  مّهنا 

. دنیوگیم غورد  نانآ  هک  دیشاب  هاگآ  دنتسه ، یسک  هک  دننکیم  نامگ  نانآ 
(3) دناجراوخ . رد  لخاد  باهولادبع  نبدمحم  ناوریپ  هک  تسا  دقتعم  زین  بهذم  یفنح  ناهیقف  زا  نیدباع  نبا 

307 و 308. صص ج3 ، نیلالجلا ، یلع  يواصلا  ۀیشاح  - 1
. نامه - 2

ص262. ج4 ، نیدباع ، نبا  راتحملا  ردلا  - 3
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بکترم نورفکی  اوناک  نیذلا  جراوخلا  نوهبـشی  اوناک  : » دـیوگیم نایباهو  هرابرد  رـصم  رهزألا  قوقح  هدکـشناد  سیئر  هرهزوبا  دـمحم 

« . دندومنیم ریفکت  ار  هانگ  نابکترم  هک  دنتسه  یجراوخ  هیبش  نانآ  « ؛ (1) بنذلا »

تنس لها  هاگدید  زا  يریفکت  نایباهو 

هراشا

. مینکیم ناشلاوحا  حرش  هراشا و  اهنآ  زا  یتاملک  هب  کنیا  دنراد . فارتعا  نایباهو  ندوب  يریفکت  هب  زین  تنس  لها 

نالحد ینیز  دمحا  خیش  . 1

: دیوگیم وا 
معز و  کلذک . رمألا  ناک  و  هاقـشا ، هدـعبا و  نم  هب  هللا  ّلضی  وا  اذـه  ّلضیـس  نولوقی : ۀـنیدملاب  باهولادـبع  نبا  خـیاشم  نم  ریثک  ناکو 
ذنم كرـشلا  یلع  اوناک  سانلا  ّنا  و  كرـشلا ، نم  يربتلا  دیحوتلا و  صالخا  هعدتبا  يذلا  بهذملا  اذهب  هدارم  ّنا  باهولادبع  نب  دّـمحم 

(2) دیحوتلا . . . لها  یلع  نیکرشملا  یف  تلزن  یتلا  ۀینآرقلا  تایآلا  لمح  و  مهنید ، سانلل  دّدج  ّهنا  و  ۀنس ، ۀئامتس 
زا هک  ار  یناسک  وا  هطساو  هب  دنوادخ  دوش و  هارمگ  درم  نیا  هک  تسا  دوز  دنتفگیم : هنیدم  رد  باهولادبع  نب  دّمحم  دیتاسا  زا  يرایسب 

شدوصقم هک  دوب  هدرک  نامگ  باهولادبع  نب  دّمحم  تسویپ . عوقو  هب  اهنآ  ینیبشیپ  و  دزاس ، هارمگ  هدومن  یقـش  هدرک و  رود  شدوخ 
زا يرود  يرازیب و  صلاخ و  دیحوت  هدرک  عارتخا  هک  یبهذم  نیا  زا 

ص 236. ج 1 ، ۀیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  - 1
ص 67. ۀینسلا ، رردلا  - 2
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تایآ هک  دوب  یـسک  وا  تسا . هدرک  دـیدجت  ار  ناشنید  هک  هدوب  وا  دـناهدوب و  كرـشم  شیپ  لاس  دصـشش  زا  مدرم  هکنیا  تسا و  كرش 

. . . دومن لمح  دیحوت  لها  رب  دوب  هدش  لزان  ناکرشم  هرابرد  هک  ار  نآرق 
: دیوگیم شناوریپ  وا و  هرابرد  هدوب  باهولادبع  نب  دمحم  رصاعم  هک  يو 

ص)  ) یبنلا یلع  یّلـص  ًانّذؤم و  ناک  یمعا و  ناک  ًاحلاص  الجر  ّنا  یّتح  ناذـألا  دـعب  رباـنملا  یلع  ص )  ) یبنلا یلع  ةالـصلا  نم  نوعنمیو 
لاثما نم  هنولعفی  اوناکام  کل  ُتعبتت  ولو  لتُقف . لتُقی  نا  هب  رمأف  باهولادبع  نب  دّـمحم  یلإ  هب  اوتاف  مهنم ، عنملا  ناک  نا  دـعب  ناذألا  دـعب 

(1). ۀیافکلا ردقلا  اذه  یف  و  قاروألا ، رتافدلا و  تألمل  کلذ 
زا دعب  دوب  نذؤم  روک و  هک  حلاص  يدرم  یتح  دندومنیم ، عنم  ناذا  زا  دعب  ربانم  يالاب  رب  ص )  ) ربمایپ رب  نداتسرف  دورد  زا  ار  مدرم  نانآ 

لتق هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  دندروآ و  باهولادـبع  نب  دّـمحم  دزن  ار  وا  دوب ، هداتـسرف  دورد  ص )  ) ربمایپ رب  ناذا  زا  دـعب  نآ ، زا  مدرم  عنم 
رپ اهنآ  زا  اهقرو  اهرتفد و  منک  وگزاب  دناهداد  ماجنا  لیبق  نیا  زا  هک  ار  ییاهراک  وت  يارب  نم  رگا  دندناسر . لتق  هب  ار  وا  سپـس  دنناسرب ،

. دنکیم تیافک  وت  يارب  رادقم  نیمه  یلو  دش ، دهاوخ 

يدجن هللادبع  نب  دّمحم  خیش  . 2

دسیونیم : باهولادبع  نب  دّمحم  ردپ  هرابرد  ۀلبانحلا » حئارض  یلع  ۀلباولا  بحسلا   » باتک ق ، لاس 1295ه . رد  هکم  رد  هلبانح  یتفم 

ص 77. ۀینسلا ، رردلا  - 1
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توم دـعب  ّالإ  ةوعدـلاب  رهاظتی  مل  ًادّـمحم  ّنا  عم  نیابت ، امهنیب  نکل  و  قافآلا ، یف  اهررـش  رـشتنا  یتلا  ةوعدـلا  بحاص  دّـمحم ، دـلاو  وهو 

مل هنوکل  دّمحم ؛ هدلو  یلع  نابضغ  ناک  ّهنا  اذه  باهولادبع  خیـشلا  رـصاع  نّمع  ملعلا ، لهأ  ضعب  نع  هتیقل ، نم  ضعب  ینربخا  و  هدلاو ،
رّدقف ّرشلا . نم  دّمحم  نم  نورت  ام  ای  سانلل : لوقی  ناکف  رمأ ، هنم  ثدحی  نا  هیف  سرفتی  و  هتهج ، لهأ  هفالسأک و  هقفلاب  لغتـشی  نا  ضری 
نوکل راثآلا ، تایآلاب و  ًادـّیج  ًاّدر  هیلع  ّدر  هتوعد و  یف  هل  ًاـیفانم  ناـک  دّـمحم  خیـشلا  وخا  نامیلـس  هنبا  کلذـک  و  راـص . اـم  راـص  نا  هللا 

نبا هذـیملت  ۀـیمیت و  نب  نیدـلا  یقت  خیـشلاریغ  ناک ، نم  ًانئاک  ًارخأتم  وا  ًامّدـقتم  ملاع  مالک  یلإ  تفتلیال  امهاوس و  لـبقیال  هیلع  دودرملا 
ّهدر نامیلـس  خیـشلا  یّمـس  و  مهفیام . ریغ  یلع  امهمالک  ناک  نا  سانلا و  یلع  هب  لوصی  و  لیوأتلا ، لبقیال  ًاصن  امهمالک  يری  ّهناـف  میقلا ؛

، دعابألا تبعرأ  یتلا  ۀلئاهلا  ۀلوصلا  کلت  عم  هرکم  هّرش و  نم  هللا  همّلس  و  باهولادبع ) نب  دّمحم  یلع  ّدرلا  یف  باطخلا  لصف   ) هیخا یلع 
هفلاخ نم  ریفکتب  هلوقل  الیل ، قوسلا  یف  وأ  هشارف  یف  هلاتغی  نم  هیلإ  لسری  ةرهاجم  هلتق  یلع  ردقی  مل  هیلع و  ّدر  دـحا و  هنیاب  اذإ  ناک  ّهناف 

لخُدی ًافیـس و  یطعی  نا  دّـمحم  رمأف  حالـسلاب ، ولو  ههجاو  نم  برـضی  نا  هتداع  نم  ةدـلب و  یف  ناک  ًانونجم  ّنا  لیق : و  هلتق . هلالحتـسا  و 
راص هدی و  نم  فیسلا  نونجملا  یمرف  هنم  فاخ  نامیلس  خیشلا  هآر  اّملف  هیلع ، لخداف  هدحو ، دجسملا  یف  وه  نامیلس و  خیشلا  هیخأ  یلع 

 (1). تامارکلا نم  هذه  ّنا  کشال  و  ًارارم ، اهرّرکی  و  نینمآلا ، نم  ّکنا  فختال  نامیلس ! ای  لوقی :

ص 275. ۀلبانحلا ، حئارض  یلع  ۀلباولا  بحسلا  - 1
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دّمحم هکنیا  اب  دوب ، تیّدض  رسپ  ردپ و  نیب  یلو  تفرگارف ، ار  ملاع  مامت  نآ  ترارـش  ياههلعـش  هک  تسا  یتوعد  بحاص  دّمحم  ردپ  وا 

هک یـسک  زا  ملع ، لها  زا  یخرب  زا  دـناهدید ، ار  وا  هک  یناسک  زا  یخرب  ارم  داد  ربخ  دومن . دوخ  توعد  هب  رهاـظت  شردـپ  گرم  زا  دـعب 
شماوقا ناینیـشیپ و  دننامه  وا  هک  دوبن  یـضار  اریز  دوب ؛ كانبـضغ  دّمحم  شدنزرف  رب  وا  هک  هدوب  دّمحم  ردپ  باهولادبع  خیـش  رـصاعم 

تسا دوز  تفگیم : مدرم  هب  اذل  دنز . رـس  وا  زا  یفارحنا  تعدب و  هک  دوب  هدیمهف  يو  دروم  رد  یکریز  هب  و  دوش ، هقف  سرد  هب  لوغـشم 
فلاخم شتوعد  اب  دّمحم  خیش  ردارب  نامیلـس  شدنزرف  زین  و  تخاس . رّدقم  دوشب  دیاب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  و  دینک ، هدهاشم  وا  زا  يّرش 

مالک هب  درکیم و  لوبق  ار  تاـیاور  تاـیآ و  اـهنت  وا  اریز  تشون ؛ وا  رب  دوب  هدرک  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هک  ار  یبوخ  هیّدر  دوب و 
اریز دوب ؛ لئاق  شزرا  میق  نبا  شدرگاش  هیمیت و  نب  نیدـلا  یقت  مالک  يارب  اهنت  و  درکیمن ، تافتلا  دـشاب  هک  ره  نیرخأـتم  اـی  نیمدـقتم 

نآ فالخ  رب  ود  نآ  مالک  هچرگ  درکیم ، هلمح  مدرم  رب  ود  نآ  مالک  اب  و  دریذپیمن ، لیوأت  زگره  هک  تسنادیم  صن  ار  ود  نآ  مالک 
نب دّـمحم  یلع  ّدرلا  یف  باـطخلا  لـصف   ) ار دوـب  هتـشون  شردارب  ّدـض  رب  هک  شاهیّدر  نامیلـس  خیـش  دوـشیم . هدـیمهف  هک  دـشاب  يزیچ 

، دوب هدناسرت  مه  ار  یبنجا  دارفا  یتح  تشاد و  هک  یکانـسرت  تبیه  نآ  اب  شردارب  هلیح  ّرـش و  زا  ار  وا  دنوادخ  و  داهن ، مان  باهولادـبع )
روط هب  هک  تشادن  تردق  تشونیم و  ياهیّدر  وا  رب  ای  تخادرپیم  تفلاخم  هب  وا  اب  یصخش  هاگره  هک  دوب  یسک  وا  تشاد . هاگن  ملاس 

وا هک  اریز  دـنک ؛ رورت  رازاب  رد  ار  وا  هنابـش  اـی  دـناسر  لـتق  هب  ار  وا  شباوختخر  رد  اـت  داتـسرفیم  ار  یـسک  دـناسرب ، لـتق  هب  ار  وا  ینلع 
ار  شنافلاخم 
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وربور هکره  اـب  هک  دوب  نیا  وا  تداـع  زا  دوب و  يرهـش  رد  ياهناوید  هک  هدـش  هتفگ  و  تسنادیم . لـالح  ار  ناـنآ  نتـشک  هدرک و  ریفکت 

رد هک  نامیلس  شردارب  رب  ات  داد  روتسد  هداد و  يریشمش  وا  تسد  هب  يزور  دّمحم  دشاب . هحلـسا  اب  هچرگ  دیبوکیم  شتروص  هب  دشیم 
هناوید ماگنه  نآ  رد  دیـسرت  وا  زا  دـید و  ار  هناوید  درم  نآ  نامیلـس  خیـش  نوچ  و  درک ، دجـسم  لخاد  ار  وا  دوش . دراو  دوب  اـهنت  دجـسم 
تسین یکش  و  دومنیم . رارکت  ار  مالک  نیا  و  یناما ، رد  وت  سرتن ، نامیلس ! ياهک  درک  نخس  هب  عورش  تخادنا و  شتـسد  زا  ار  ریـشمش 

. دیآیم باسح  هب  وا  تامارک  زا  هصق  نیا  هک 

یفنح نیدباع  نبا  . 3

: دسیونیم یفنح  نیدباع  نبا 
یّمـسم یف  طرـشریغ  اذـه  ّنا  تـملع  ص ))  ) اـنیبن باحـصا  نورفکی  و  : ) هلوـق اـننامز . یف  جراوـخلا  باهولادـبع ، نـبا  عاـبتا  یف  بـلطم 

اننامز یف  عقو  امک  هیلع ، اوجرخ  نم  رفک  مهداقتعا  مهیف  یفکیف  ّالإ  و  مالسلا ]  هیلع  یلع [  اندیـس  یلع  اوجرخ  نمل  نایب  وه  لب  جراوخلا ،
مه مّهنا  اودقتعا  مهّنکل  ۀلبانحلا ، بهذم  نولحتنی  اوناک  و  نیمرحلا ، یلع  اوبّلغت  دجن و  نم  اوجرخ  نیذلا  باهولادبع  نب  دّـمحم  عابتا  یف 

مهدالب بّرخ  مهتکوش و  هللا  رسک  یّتح  مهئاملع  لتق  ۀنسلا و  لها  لتق  کلذب  اوحابتسا  و  نوکرشم ، مهداقتعا  فلاخ  نم  ّنا  نوملسملا و 
(1). فلا نیتئام و  نیثالث و  ثالث و  ماع  نیملسملا  رکاسع  مهب  رفظ  و 

ص 262. ج 4 ، راتخملا ، ردلا  یلع  راتحملا  ّدر  - 1
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ص:155
( دننکیم ریفکت  ار  ام  ص )  ) ربمایپ باحصا  : ) جراوخ فیرعت  رد  وا  هتفگ  باهولادبع ، نب  دّمحم  ناوریپ  ام  نامز  جراوخ  دروم  رد  یبلطم 
 [ مالسلا هیلع  یلع [  ام  ياقآ  رب  هک  تسا  یسک  یجراخ  هکلب  تسین ، طرش  جراوخ  هب  يراذگمان  رد  باحـصا ، ) ریفکت   ) نیا هک  یتسناد 
ام نامز  رد  هک  هنوگنامه  دـناهدرک ، جورخ  وا  رب  هک  یناسک  رفک  هب  ناـشداقتعا  تسا  یفاـک  ناـنآ  دروم  رد  هنرگو  تسا ، هدرک  جورخ 

دوخ هب  ار  هلبانح  بهذم  دندش و  بلاغ  نیمرح  رب  هدرک و  جورخ  دـجن  زا  هک  یناسک  داتفا ، قافتا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  ناوریپ  هرابرد 
نتشک هار  نیا  زا  و  تسا ، كرشم  دشاب  ناشداقتعا  فلاخم  هک  سکره  دنناملسم و  ناشدوخ  اهنت  هک  دندوب  دقتعم  یلو  دندومن ، بستنم 

رد دومن و  بارخ  ار  نانآ  ياهرهش  هدرک و  دروخ  ار  نانآ  تهبا  تکوش و  دنوادخ  هکنیا  ات  دنتـسناد ، حابم  ار  نانآ  ياملع  تنـس و  لها 
. دینادرگ زوریپ  نانآ  رب  ار  ناناملسم  رکشل  لاس 1233 

يواص دمحا  خیش  . 4

: دسیونیم نیلالج  ریسفت  رب  دوخ  هیشاح  رد  باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد  یکلام  يواص  دمحا  خیش 
دهاشم وه  امک  مهلاومأ ، نیملسملا و  ءامد  کلذب  نولحتسی  ۀنـسلا و  باتکلا و  لیوأت  نوفرحی  نیذلا  جراوخلا  یف  تلزن  ۀیآلا  هذه  لیقو :

ُمِْهیَلَع َذَوْحَتْـسا  َنُوبِذاْکلا *  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  ، ) ءیـش یلع  مّهنا  نوبـسحی  ۀـیباهولا  مهل  لاـقی  زاـجحلا  ضرأـب  ۀـقرف  مه  و  مهرئاـظن ، یف  نـآلا 
( َنوُرِساْخلا ُمُه  ِناْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُهاْسنَأَف  ُناْطیَّشلا 

(1). مهرباد عطقی  نا  میرکلا  هللا  لأسن 

307 و 308. صص ج3 ، نیلالجلا ، یلع  يراصلا  ۀیشاح  - 1
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ص:156
لاوما اـهنوخ و  قیرط  نیا  زا  هدومن و  فیرحت  ار  تنـس  نآرق و  لـیوأت  هک  هدـش  لزاـن  یجراوخ  دروـم  رد  تاـیآ  نیا  هک  هدـش  هتفگ  و 

مان هب  زاـجح  نیمزرـس  رد  دنتـسه  ياهقرف  ناـنآ  و  مینکیم ، هدـهاشم  ناـنآ  ریظن  رد  نـآلا  هک  هنوگناـمه  دندرمـش ، لـالح  ار  ناناملـسم 
زا ار  ادـخ  دای  هدرک و  هبلغ  نانآ  رب  ناطیـش  هک  دـننایوگ  غورد  نامه  نانآ  هک  دیـشاب  هاگآ  دنتـسه ، یـسک  دـننکیم  نامگ  هک  تیباـهو 

ار نانآ  هشیر  هک  میهاوخیم  میرک  يادـخ  زا  دـنناراکنایز . نامه  ناطیـش  بزح  هک  دیـشاب  هاگآ  دناناطیـش . بزح  اهنآ  هدرب و  ناشدای 
. دنک عطق 

يرداق لوسر  لضف  هاش  . 5

: دیوگیم نایباهو  هرابرد  وا 
یلع ةدـصاق ، اهیلإ  دـجنلا  نیطایـش  دـنج  و  مرکملا ، هللا  تیب  مرتحملا و  هللا  مرحب  ۀنس 1221  مّرحملا  رهـش  عباس  ۀعمجلا  ةوحـض  درو  دقف 

(1) . . . یبسلاو بهنلا  لتقلا و  نم  فئاطلاب  اولعفام  و  ةدشار ، ریغ  ۀشحوم  رابخألا  ةدساف و  مئازع  و  ۀثیبخ ، تاّین 
ثیبخ و ياهّتین  اب  ار  اجنآ  دـجن  نیطایـش  رکـشل  و  دـندش ، وا  مرکم  هناخ  ادـخ و  مرتحم  مرح  دراو  لاـس 1221  مرحم  متفه  هعمج  رهظ 
رد هک  هچنآ  زا  دوبن ، شوخ  تخادـنایم و  تشحو  هب  ار  یگمه  هک  دیـسر  اـجنآ  زا  ییاـهربخ  دـنتفرگ و  فدـه  دوـخ  دـساف  ياهدـصق 

. . . دنداد ماجنا  تراسا  تراغ و  نتشک و  زا  فئاط 

قوزرم نب  دماحوبا  . 6

: دیوگیم باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد  وا 

ص 2. راربألا ، ءادعأ  یلع  لولسملا  رابجلا  فیس  - 1
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ص:157
نب نامیلــس  هوـخا  ۀـلبانحلا : نـم  هـیلع  ّدر  نّـمم  و  ةدـّیج . ةریثـک  فیلآـتب  هیدـّلقم  یلع  هـیلع و  ۀـعبرألا  ۀـمئألا  عاـبتا  ضعب  ّدر  دـق  و  . . . 

و ص )  ) یبنلا ةرایز  نیتیحان : یف  ۀعوبطم  اهّلک  و  هتلحر ، یف  یـسلبانلا  یموّدقلادبع  خیـشلا  یّطـشلا و  لآ  ماشلا : ۀلبانح  نم  و  باهولادبع .
نب نیما  دّـمحم  دیـسلا  ققحملا  ۀـمالعلا  اذـه : یلع  ّصن  نّمم  و  جراوخلا . نم  هیدـّلقم  عـم  ّهنا  اولاـق : و  هتّما ، نم  نیحلاـصلاب  هب و  لـسوتلا 

لها ال هریفکتل  نیلالجلا ؛ یلع  هتیشاح  یف  يرصملا  يواصلا  خیشلا  و  ةاغبلا ، باب  یف  راتخملا ) ردلا  یف  راتحملا  ّدر  : ) هتیـشاح یف  نیدباع 
. . ۀلبقلا لها  نم  مهیأر  یفلاخم  نورفکی  نیذلا  ۀعدتبملا  ّلک  جراوخلا و  ۀمـس  ریفکتلا  ّنا  کش  الو  هیأرب . هللا ، لوسر  دّـمحم  هللا ، ّالإ  هلإ 

(1).
شردارب هلبانح : زا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دناهتـشون  ّدر  لـماک  داـیز و  تاـفیلأت  اـب  شنادـّلقم  وا و  رب  هناـگراهچ  ناـماما  ناوریپ  زا  یخرب  . . . 

هب عوضوم  ود  رد  اهنآ  مامت  و  دشابیم ، شاهلحر  رد  یـسلبان  یمودـقلادبع  خیـش  یّطـش و  لآ  ماش : هلبانح  زا  و  باهولادـبع ، نب  نامیلس 
اب باهولادـبع ) نب  دّـمحم   ) وا دـناهتفگ : نانآ  شتما . زا  ناحلاص  وا و  هب  لسوت  يرگید  و  ص )  ) ربماـیپ تراـیز  یکی  تسا ؛ هدیـسر  عبط 

دّمحم دیـس  ققحم  همّالع  هدرک  حیرـصت  دناجراوخ -  زا  نایباهو  هک  بلطم -  نیا  رب  هک  یناسک  هلمج  زا  زین  و  دـناجراوخ . زا  شنادـّلقم 
؛ تسا نیلالج )  ) رب شاهیـشاح  رد  يرـصم  يواص  خیـش  زین  و  تاغب ، باب  رد  راتخملا ) ردلا  یف  راتحملا  ّدر   ) هیـشاح رد  نیدـباع  نب  نیما 

هلا ال   ) لها باهولادبع  نب  دّمحم  اریز 

ص 1. نیحلاصلاب ، یبنلاب و  لسوتلا  - 1
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ص:158
هک تسا  يراذـگتعدب  ره  جراوخ و  هناشن  ریفکت  هک  تسین  یکـش  و  تسا ، هدرک  ریفکت  شیأر  هب  ار  ص ))  ) هللالوسر دّـمحم  هللا و  ّالا 

. . . دننکیم ریفکت  ار  هلبق  لها  زا  دوخ  يأر  نافلاخم 

یفنح يروپنراهس  دمحا  لیلخ  . 7

: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  هرابرد  وا 
مه مّهنا  اودقتعا  مهّنکل  ۀلبانحلا ، بهذم  نولحتنی  اوناک  نیمرحلا و  یلع  اوبلغت  دجن و  نم  اوجرخ  نیذلا  باهولادبع  نب  دّـمحم  عابتا  . . . 

(1) . . . مهتکوش هللارّسک  یّتح  مهءاملع  لتق  ۀنسلا و  لها  لتق  کلذب  اوحابتسا  نوکرشم و  مهداقتعا  فلاخ  نم  ّنا  نوملسملا و 
دوخ هب  ار  هلبانح  بهذم  هک  دنتـسه  یناسک  دندومن  ادـیپ  هبلغ  نیمرح  رب  هدرک و  جورخ  دـجن  زا  هک  باهولادـبع  نب  دّـمحم  ناوریپ  . . . 

نتشک قیرط  نیا  زا  و  دشابیم ، كرشم  تسا  ناشداقتعا  فلاخم  هک  یسکره  دنناملسم و  ناشدوخ  اهنت  هک  دندقتعم  یلو  دنداد ، تبـسن 
. . . درک دروخ  ار  نانآ  تکوش  دنوادخ  هکنیا  ات  دناهتسناد ، زیاج  ار  یمالسا  ياملع  تنس و  لها 

یفنح يواهز  یقدص  لیمج  . 8

: دیوگیم زین  وا 
هللا یلإ  لّسوتی  نم  رّفکت  اهارتف  ریغال ، مهریفکت  وه  ربکألا  اهّمه  ّنا  تبثی  اّمم  نیملـسملا  ریفکت  رما  ّلک  یف  يّرحتت  اّهنا  ۀیباهولا ، هللا  لتاق 

ءاضق یلع  یلاعت  هللا  یلإ  هعافشتساب  نیعتسی  هّیبنب و  یلاعت 

ص 99. نیحلاصلاب ، یبنلاب و  لسوتلا  - 1

یفنح يروپنراهس  دمحا  لیلخ  . 7www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com191 زا هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:159
(1). مهاصع قش  مهبرح و  نیملسملارهق و  یه  یتلا  اهتجاح  ءاضق  یلع  رفکلا  ۀلودب  نیعتست  ذإ  لجختال  یه  و  هجئاوح ،

و تسا . ناناملسم  ریفکت  طقف  ناشتّمه  نیرتگرزب  ایوگ  دننکیم ، ناناملسم  ریفکت  هب  عورـش  يراکره  رد  هک  دشکب  ار  نایباهو  دنوادخ 
ار دنریگیم  کمک  دـنوادخ  دزن  ناشتاجاح  رد  وا  تعافـش  زا  هدرک و  لسوت  ص )  ) ادـخربمایپ هب  هک  ار  يدارفا  هک  ینیبیم  ار  نانآ  اذـل 
اب هک  یتلود  دـنهاوخیم ، کمک  ناـشتاجاح  ندـش  هدروآ  رب  رد  رفک  تلود  زا  هنوگچ  هک  دنـشکیمن  تلاـجخ  ناـنآ  دـیامنیم . ریفکت 

. دشابیم نانآ  ندرک  هدنکارپ  ددصرد  تسا و  گنج  رد  نانآ  اب  هدوب و  نمشد  ناناملسم 

یفنح نسح  دّمحم  ظفاح  هجاوخ  . 9

: دیوگیم وا 
ۀقلعتملا ۀعیرـشلا  لـئاسم  ۀـلاسرلا و  تاـیهلإلا و  یف  یّتح  دـئاقعلا ، یف  ۀـیباهولا  ۀـیفنحلا و  نیب  ًاریثـک  ًاـفالتخا  ناـمزلا  اذـه  یف  تیأر  ّینإ 

(2) ًاشحاف . . . ًاقارتفا  ۀمألا  تقرتفا  و  ًاضعب ، ضعبلا  ریفکت  یلإ  مهفالتخا  ّرجنا  و  دئاقعلاب ،
تسا دیاقع  هب  طوبرم  هک  تعیرـش  لیاسم  تلاسر و  تایهلا و  رد  یتح  دیاقع  رد  تیباهو  هیفنح و  نیب  يدایز  فالتخا  نامز  نیا  رد  نم 

. . . تسا هدش  ادیپ  راکشآ  ییادج  تما  نیب  رد  هدرک و  ریفکت  ار  رگید  یخرب  یخرب  هک  هدیسر  يّدح  هب  اهنآ  اب  فالتخا  منیبیم .

ص 73. نیحلاصلاب ، یبنلاب و  لسوتلا  - 1
ص 5. ۀیدجنلا ، ۀیباهولا  دیدرت  یف  ۀحیحصلا  دئاقعلا  - 2
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ص:160

باهولادبع نب  دّمحم  دیتاسا  زا  يدرک ، نامیلس  نب  دّمحم  خیش  . 10

: دیوگیم وا  هب  باطخ  باهولادبع  نب  دّمحم  ّدر  رد  هک  هدرک  لقن  وا  زا  نالحد  ینیز  نب  دمحا  دیس  هکم  یتفم 
داوسلا ریفکت  یلإ  کل  لیبس  الو  نیملـسملا . . . نع  کناسل  ّفکت  نا  کحـصنا هللا  ّیناف  يدـهلا ، عبتا  نم  یلع  مالـس  باهولادـبع ! نبای 

. نینمؤملا لیبس  ریغ  عبتا  ّهنال  برقا ؛ مظعألا  داوسلا  نع  ّذـش  نم  یلإ  رفکلا  ۀبـسنف  مظعألا ، داوسلا  نع  ّذاش  تنأ  نیملـسملا و  نم  مظعـألا 
( ، ًاریِصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  : ) یلاعت هللا  لاق 

(1). ۀیصاقلا منغلا  نم  بئذلا  لکأی  اّمناو 
زا ار  تنابز  هک  منکیم  تحیـصن  ار  وت  ادـخ  رطاـخ  هب  نم  تسا . هدرک  يوریپ  تیادـه  زا  هک  یـسکره  رب  دورد  باهولادـبع ! دـنزرف  يا 

. . . يرادزاب ناناملسم 
ناناملسم مومع  زا  هک  یسک  هب  رفک  تبسن  یتما و  نیا  زا  درف  کی  وت  اریز  ینک ؛ ریفکت  ار  ناناملـسم  مومع  يرادن  قح  یناوتیمن و  وت  و 

زا دـعب  هک  یـسک  : ) دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  تسا . هدرک  يوریپ  نینموم  هار  ریغ  زا  وا  هک  اریز  تسا ؛ رتکـیدزن  عقاو  هب  هدـش  جراـخ 
هب ار  وا  میربیم و  دوریم  هک  یهار  نامه  هب  ار  وا  ام  دیامن  يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زا  دـنک و  تفلاخم  ربمایپ  زا  قح  ندـش  راکـشآ 

. دروخیم ار  هدناماو  دنفسوگ  گرگ  انامه  و  تسا . ) يدب  ماجنارس  مینکیم و  لخاد  خزود 

ص 260. ج 2 ، مارحلا ، دلبلا  ءارما  نایب  یف  مالکلا  ۀصالخ  - 1
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ص:161

یقارع یفنح  یعافر  يوار  میهاربا  دیس  . 11

: دیوگیم نایباهو  ّدر  رد  وا 
تارکنم نیملسملا  مهتاوزغ  یف  اوبکترا  دق  و  ضیقن ، یفرط  یلع  ۀیمالـسإلا  دالبلا  لهأ  نم  مهفلاخ  نم  مّهنا و  فسألا  بجوی  اّمم  و  . . . 

( . ًاراَّفَک ًارِجاف  َّالِإ  اوُِدلَی  َو ال   ) راّفک و ءالوه  کلذ : دنع  نولوقی  و  لافطألا ، اولتق  یّتح  لاومألا  بلس  سفنألا و  لتق  نم  ۀمیظع 
هللا ّالإ  هلإ  نا ال  اودهشی  یّتح  سانلا  لتاقا  نا  ترما  : ) هلوق مهیلع  قدصی  نیذلا  نیملسملا  نم  مهادع  نم  نورّفکی  مّهنا  مهنع  رهتـشا  دقو 

مهباسح و  مالسإلا ، قحب  ّالإ  مهلاوما  مهؤامد و  یّنم  اومصع  کلذ  اولعف  اذإف  ةاکزلا ، اوتؤی  ةالصلا و  اومیقی  هلوسر و  هدبع و  ًادّمحم  ّنا  و 
( . هللا یلع 

. مالسالا ّقحب  ّالإ  هلوق : ّالإ  ملسم  اذک  و  يراخبلا ، هاور 
( . . . هللا ّالإ  هلإال  اولوقی  یّتح  سانلا  لتاقا  نا  ترمأ  : ) سنأ نع  یناربطلا  يورو 

نم تائملا  مهلتق  نم  یمالـسإلا  ملاعلا  اهل  ّزتها  یتلا  ةدـلبلا  کلت  لهأب  اهولعف  یتلا  ۀـلعفلا  فئاطلا ، مهلالتحا  دـنع  هوبکترا  ام  مظعا  نمو 
ۀکم و یـضاق  ریخلاوبا  هللادبع  خیـشلا  و  ۀمّرکملا ، ۀکمب  ۀیعفاشلا  یتفم  يواوزلا  هللادبع  دیـسلاک  نیدلا ، ءاملع  نم  ددع  مهیف  نیملـسملا و 
. ءارمألا ءافرعلا و  نم  دحأ  نیمجاهملا  عم  نکی  مل  ّهنا  لیق  دق  و  مهتویب . باوبا  دنع  مهونما  ام  دعب  مهوحبذ  مهریغ ، یبیشلا و  رفعج  خیشلا 

لاومألا ، تاثبخم  راهظإل  لاجرلا  نم  ریثک  بیذعت  بلسلا و  بهنلا و  نم  هولعفام  اّما  و 
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ص:162
(1) . . . نادلبلا يرقلا و  ۀیقبب  اوثاعل  نانعلا  مهل  دوعس  نبا  یضرا  ولو  جرحال . هنع و  ثّدحف 

. دـنراد رارق  ضیقن  فرط  ود  رد  یمالـسا  ياهروشک  لها  زا  ناـشنافلاخم  ناـیباهو و  هکنیا  تسا  فسأـت  هیاـم  هک  يروما  هلمج  زا  و  . . . 
ار لافطا  نتـشک  یتح  لاوما و  تراغ  مدرم و  نتـشک  لیبق  زا  یگرزب  تارکنم  ناناملـسم  اب  ناشیاهگنج  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نایباهو 

تـسا روهـشم  اهنآ  زا  دنرفاکدیآیم . ایند  هب  هک  ناشنادنزرف  زین  دنرفاک و  نانیا  دنیوگیم : لامعا  نیا  باکترا  ماگنه  نانآ  دنداد . ماجنا 
هب ات  مگنجب  مدرم  اب  مرومأم  نم  : ) دومرف ص )  ) ربمایپ اـهنآ  هراـبرد  هک  یناناملـسم  دـننکیم ، ریفکت  ار  ناناملـسم  زا  ناـشدوخ  زا  ریغ  هک 

نینچ نوچ  و  دـنزادرپب ، تاکز  هتـشاد و  اپ  هب  زامن  دـنوش و  ص )  ) دّـمحم ّتیدوبع  تلاسر و  هب  دـقتعم  هداد و  تداهـش  ادـخ  ّتینادـحو 
يراخب ار  تیاور  نیا  دشابیم . ) دنوادخ  رب  ناشباسح  تسا و  نوصم  مالـسا ، قح و  هار  رد  رگم  ناشلاوما  اهنوخ و  نم  بناج  زا  دندرک 

نم : ) دومرف ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  سنا  زا  یناربط  زین  و  تسا . هدروآ  مالـسالا ) قحب  ّالا   ) هلمج نودـب  ار  نآ  ملـسم  زین  هدرک و  لـقن 
یتیانج دنداد ، ماجنا  فئاط  رهش  لاغشا  ماگنه  هک  يراک  نیرتگرزب  زا  نانآ  مگنجب . . . ) هللا  ّالا  هلاال  نتفگ  تهج  هب  مدرم  اب  ات  مرومأم 
هللادبع دیس  نوچمه  نید  ياملع  زا  يدادعت  اهنآ  نیب  رد  هک  دوب  ناناملسم  زا  رفن  اهدص  نتشک  نآ  و  دروآرد ، هزرل  هب  ار  مالسا  ملاع  هک 

یبیش و رفعج  خیش  هکم و  یضاق  ریخلاوبا  هللادبع  خیش  همّرکم و  هکم  رد  اهیعفاش  یتفم  يواوز 

.4 صص 2 -  ۀیدجنلا ، ثداوحلا  یف  ۀیدادغبلا  قاروألا  - 1
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ص:163
نامجاهم هارمه  هک  هدش  هتفگ  و  دندیربرـس . ار  یگمه  دنداد ، ناما  ناشیاههناخ  برد  ولج  ار  نانآ  هکنآ  زا  دعب  نایباهو  دندوب . نارگید 

لاوما هب  تبـسن  اهنآ  زا  ات  دـنداد  ماجنا  مدرم  زا  يرایـسب  رازآ  يدزد و  تراغ و  زا  هچنآ  اّما  و  دوبن . ناریما  لئابق و  ناگرزب  زا  کی  چـیه 
اهرهـش و هیقب  دوب  هتفرگن  ار  اـهنآ  يولج  دوعـس  نبا  رگا  و  تسین . یجرح  وت  رب  وگب و  یهاوـخیم  هچره  دـنریگب ، فارتـعا  هدـشیفخم 

. . . دندرکیم ماع  لتق  تراغ و  زین  ار  اههیرق 

يواج رابجلادبع  نب  هیقف  دّمحم  . 12

: دیوگیم باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد  وا 
يدسألا و ۀـحلط  یـسنعلا و  دوسألا  حاجـس و  باّذـکلا و  ۀملیـسمک  ًابذاک  ةوبنلا  یعدا  نم  رابخا  ۀـعلاطمب  ًاعلوم  هرما  لّوا  یف  ناک  و  . . . 

مالـسإلا ۀجح  ّجح  دق  ناک  دـحأ و  هعبت  اذإ  و  اهرهظأل . يوعدـلا  هذـه  راهظا  هنکما  ول  و  ةوبنلا ، يوعد  هسفن  یف  رمـضی  ناکف  مهبارـضا ،
لوقی هنید  یف  لخدی  نأ  دحأ  دارأ  اذإ  و  ضرفلا . کنع  طقست  الو  لبقتالف ، كرشم  تنأ  اهتلعف و  یلوألا  کتّجح  ّناف  ًایناث  ّجح  هل : لوقی 

و نالف -  نالف و  یلع  دهشا  و  نیرفاک ، اتام  امّهنا  کیدلاو  یلع  دهشا  ًارفاک و  تنک  ّکنا  کسفن  یلع  دهشا  نیتداهـشلاب : نایتالا  دعب  هل 
ذنم نم  ۀمألا  ریفکتب  حّرـصی  ناک  و  مهلتقب . رما  ّالإ  مهَِلبَق و  اودهـش  ناف  ًارافک ، اوناک  مّهنا  نیـضاملا - ءاملعلا  رباکا  نم  ۀعامج  هل  یمـسی 

نامیإلا تبثی  و  مهلاوما ، مهءامد و  ّلحتـسی  نیکرـشم و  مهیّمـسیف  نیقتملا ، یقتا  نم  ناک  نا  هعبتیال و  نم  ّلک  رّفکی  ناک  و  ۀنـس . ۀئامتس 
قسفا  نم  ناک  نا  هعبتا و  نمل 
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ص:164
(1). دیحوتلا یلع  ۀظفاحملا  هدصق  ّنا  معزی  ۀفلتخم و  تارابعب  ًاریثک  ص )  ) یبنلا صقتنی  ناک  و  نیقسافلا ،

هحلط یـسنع ، دوسا  حاجـس ، باّذک ، هملیـسم  لیبق : زا  توبن  نیغورد  نایعدم  رابخا  هعلاطم  هب  یناوارف  صرح  شرمع  يادـتبا  رد  وا  . . . 
تشادیم و راهظا  ار  نآ  دنک  ییاعدا  نینچ  هک  تسناوتیم  رگا  دنارورپیم و  ار  توبن  ياعدا  شنهذ  رد  اذل  تشاد . اهنآ  لاثما  يدسا و 
ار لوا  ّجح  هک  ارچ  روآ ؛ ياج  هب  ّجـح  هرابود  تفگیم : وا  هب  دوب  هداد  ماجنا  ار  بجاو  ّجـح  هک  یلاح  رد  دـشیم  وا  وریپ  یـسک  هاگره 

دراو تساوخیم  یـسک  نوچ  و  تسا . هدرکن  طقاس  تندرگ  زا  ار  بجاو  دـشابیمن و  لوبق  اذـل  يدوب ، كرـش  لاح  رد  يداد  ماـجنا  هک 
اب هک  هدب  یهاوگ  تردام  ردـپ و  رب  زین  يدوب و  رفاک  البق  هک  هدـب  یهاوگ  تدوخ  رب  تفگیم : وا  هب  نیتداهـش  رکذ  زا  دـعب  دوش  شنید 

ياملع ناگرزب  زا  یتعامج  هک  نانآ  مسا  و  دـناهدوب ، رفاک  هک  هدـب  یهاوگ  صخـش  نالف  صخـش و  نـالف  رب  زین  و  دـناهتفر . اـیند  زا  رفک 
وا دـنناسرب . لتق  هب  ار  وا  ات  دادیم  روتـسد  هنرگو  تفریذـپیم  ار  وا  دادیم  یهاوگ  نینچ  وا  رگا  و  درکیم . يراج  نابز  هب  ار  دوب  نیـشیپ 
زا هچرگ  دوـمنیم  ریفکت  درکیمن  يوریپ  وا  زا  هک  ار  یـسک  ره  زین  و  تسا . هدوـب  رفاـک  لاـس  دصـشش  مالـسا  تما  هک  درکیم  حیرـصت 

یناسک يارب  ار  نامیا  اهنت  و  درکیم ، حابم  ار  ناشلاوما  اهنوخ و  دـیمانیم و  كرـشم  ار  اهنآ  دـمآیم و  باسح  هب  ناراـکزیهرپ  نیرتهب 
هب نوگانوگ  تارابع  اب  دراوم  زا  يرایسب  رد  وا  دندمآیم . باسح  هب  دارفا  نیرتدب  زا  هچرگ  دننک  يوریپ  وا  زا  هک  تسنادیم  تباث 

صص 40و41. ۀیباهولا ، بهذم  یلع  ّدرلا  یف  ۀیمالسالا  صوصنلا  - 1
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ص:165
. تسا دیحوت  زا  تظفاحم  شفده  دصق و  هک  درکیم  نامگ  درکیم و  دراو  صقن  ص )  ) ربمایپ

يرصم يدیعص  لاعتملادبع  خیش  . 13

: دیوگیم نایباهو  هرابرد  وا 
. ةرورضلا دنع  ّالإ  لاتقلا  یلإ  أجلتال  ۀضحم و  ۀمیلس  ۀیمالسالا  ةوعدلا  ّنال  مالسإلا ؛ ۀحامس  یلع  اذهب  جرخت  ۀیباهولا  ةوعدلا  ّنا  کش  الو 

. .
لماعت نا  ۀـیباهولا  ةوعدـلا  یلع  ناک  ّهناف  ًاحیرـص ، ًارفک  هب  نورفکی  مه  ۀحمـسلا و  ۀـلماعملا  هذـه  هیفلاخم  لماع  دـق  مالـسإلا  ناـک  اذإو 

نوعدـی اذـه  عم  اوناک  نا  هلوسر و  هللااب و  نونمؤی  مّهنال  ًاعطق ؛ مهلثم  رفکلا  یف  اوسیل  مه  و  هیفلاخم ، هب  مالـسإلا  لماع  ام  لـثمب  اـهیفلاخم 
هللااب و نمؤیال  نم  كرش  غلبیال  ّهناف  كرـش  ّهنا  مّلـس  ول  اذه  ّنال  تابرکلا ؛ جیرفت  تاجاحلا و  ءاضق  مهنولأسی  مهب و  نوثیغتـسی  یتوملا و 

(1) هلوسر . . .
فرـص هنایوجتملاسم  یمالـسا  توعد  اریز  تسا ؛ جراخ  مالـسا  حـماست  زا  دراد  هک  یتنوشخ  نیا  اـب  تیباـهو  توعد  هک  تسین  یکش 
شزاس اب  هنوگنیا  دنراد  حیرـص  رفک  هک  شنافلاخم  اب  مالـسا  رگا  و  دربیمن . . . هانپ  ترورـض  ماگنه  زج  هب  گنج  هب  زگره  دشابیم و 
ینارفاک لثم  عطق  روط  هب  نانآ  هک  یلاح  رد  دـننک ، راتفر  هنوگنیا  ناشنیفلاخم  اب  هک  تسا  ناـیباهو  توعد  هفیظو  سپ  دـنکیم ، هلماـعم 

داقتعا نیا  اب  هارمه  هچرگ  دنراد ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  نانآ  اریز  تسا ؛ ینلع  ناشرفک  هک  دنتسین 

ص 44. يدیعص ، لاعتملادبع  مالسالا ، یف  نوددجملا  - 1
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ص:166
نانآ هب  اهيراتفرگ  ندـش  فرطرب  تاجاح و  ياضق  رد  ات  دـننکیم  اضاقت  اهنآ  زا  دـنهاوخیم و  کمک  اهنآ  زا  هدز و  ادـص  ار  ناگدرم 

. . . دنرادن نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  دسریمن  یناسک  كرش  ّدح  هب  یلو  دشاب ، كرش  اهراک  نیا  هک  ضرف  رب  اریز  دننک ؛ کمک 

نایباهو ینامیشپو  تمادن  راهظا 

هراشا

هدش نامیـشپ  دوخ  درکلمع  زا  رمع ، رخآ  رد  یلو  دندومن ، ریفکت  ار  دوخ  نافلاخمو  هدرک  يوردنت  ادتبا  رد  هچرگ  یباهو  نیـشیپ  ياملع 
: مینکیم هراشا  تافارتعا  نیا  زا  ییاههنومن  هب  کنیا  دندرب . یپ  دندوب  هدرک  هک  یهابتشا  هبو 

هیمیت نبا  فارتعا  . 1

: دیوگیم یبهذ  تشگزاب . دوخ  هابتشا  زا  رمع  رخآ  رد  دننادیم  دوخ  ياوشیپ  ار  وا  نایباهو  دوب و  ریفکت  رادمدرس  هک  يو 
برق اّمل  لوقی : یسخرسلا  دمحا  نب  رهاز  تعمـس  يردبعلا ، مزح  ابا  تعمـس  یقهیبلا ، اهاور  ۀتباث  یهو  ینتبجعا  ۀملک  يرعـشألل  تیأرو 

نوریـشی ّلکلا  ّنال  ۀلبقلا ؛ لهأ  نم  ًادحأ  رّفکا  ّینا ال  یلع  دهـشا  لاقف : هتیتأف  یناعد  دادغبب  يراد  یف  يرعـشألا  نسحلا  یبأ  لجا  روضح 
رفکا انأ ال  لوقی : همایا  رخاوا  یف  ۀیمیت  نبا  انخیش  ناک  اذکو  نیدأ ، اذه  وحنبو  تلق : تارابعلا . فالتخا  هّلک  اذه  اّمناو  دحاو ، دوبعم  یلإ 

(1) . . . ملسم وهف  ءوضوب  تاولصلا  مزال  نمف  نمؤم ، ) ّالإ  ءوضولا  یلع  ظفاحی  ال  ( : ) ص  ) یبنلا لاق  لوقیو : ۀمألا  نم  ًادحا 

ص 542. ج 11 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
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ص:167
دمحا نب  رهاز  زا  تفگ  هک  مدینـش  يردـبع  مزحوبا  زا  هک  هدوـمن  تیاور  یقهیب  ار  نآو  تسا  تباـث  هک  مدـید  یبـیجع  هلمج  يرعـشا  زا 

وا متفر ، وا  دزن  هب  نم  تساوخ ، ارم  دیـسر  ارف  دادغب  رد  ماهناخ  رد  يرعـشا  نسحلاوبا  گرم  ماگنه  نوچ  تفگیم : هک  مدینـش  یـسخرس 
فالتخا همه  اهنیاو  دـنراد  دوبعم  کی  هب  هراشا  همه  اریز  منکیمن ؛ ریفکت  ار  هلبق  لـها  زا  یـصخش  زگره  هک  هدـب  یهاوگ  نم  رب  تفگ :

. تسا تارابع 
ار تّما  نیا  دارفا  زا  کـی  چـیه  نم  تفگیم : دوخ  رمع  رخاوا  رد  هیمیت  نبا  اـم  داتـسا  نینچمهو  تسا ، نیمه  زین  نم  يأر  میوگیم : نم 

دوخ ياهزامن  مزالم  هک  سک  ره  سپ  دراد ) تظفاحم  دوخ  يوضو  رب  هک  تسا  یسک  نمؤم  : ) دومرف ص )  ) ربمایپ اریز  منکیمن ، ریفکت 
. . . تسا ناملسم  دشاب  وضو  اب 

باهولا دبع  نب  دّمحم  فارتعا  . 2

رخآ رد  ماجنارس  نانآ  هب  كرـشو  رفک  تبـسنو  هدیقع  رد  دوخ  نافلاخم  هب  اوران  ياهتبـسنو  تاماهتا  همه  نآ  اب  باهولادبع  نب  دّمحم 
سرد نیاو  دنکیم ، فارتعا  دوخ  تاهابتـشا  هب  دسیونیم ، فلتخم  قطانمو  دارفا  هب  هک  ییاههمان  ردو  هدش  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  رمع ،

زا یخرب  هب  کنیا  دنوش . نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  هک  دننکن  يراک  ییوگ  هفازگ  رد  هک  تساهیفلـسو ، نایباهو  زا  وا  ناوریپ  يارب  یگرزب 
: مینکیم هراشا  هراب  نیا  رد  وا  ياههمان 

: دسیونیم هدرک ، لاؤس  دنهدیم  وا  هب  تبسن  مدرم  هچنآ  هرابرد  وا  زا  هک  قارع  ياملع  زا  يدیوس  هب  دوخ  همان  رد  باهولادبع  نب  دّمحم 
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فیک ًابجع  ایو  ینعبتا ، نم  ّالإ  ساـنلا  عیمج  رفکا  یّننا  متلق : اّـمم  هیرتفی  نا  نع  الـضف  هیکحی  نا  لـقاعلا  یحتـسی  اّـمم  ناـتهبلا  ۀـعاشا  ّنا 
مرکا ای  هلوقل : يریـصوبلا  رفکاو  نیحلاصلاب ، لسوت  نم  رّفکا  یّننا  متلق : اـمو  ملـسم . . . ؟ اذـه  لوقی  لـهو  لـقاع ، لـقع  یف  اذـه  لخدـی 

َکَناْحبُـس : ) لوقا کلذ  یلع  یباوج  هللا . ریغب  فلح  نم  رفکاو  مهریغو ، نیدلاولا  روبق  ةرایز  رکناو  ص ، )  ) یبنلا ربق  ةرایز  رکناو  قلخلا ،
(1) ( . ٌمیِظَع ٌناتُْهب  اذه 

؛ دنز ارتفا  دیتفگ  امـش  ار  هچنآ  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دـنک  تیاکح  ار  نآ  هک  دـنکیم  ایح  لقاع  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  تمهت  هعاشا  انامه 
یناملسم ایآو  دجنگیم ، یلقاع  لقع  رد  بلطم  نیا  هنوگچ  بجع ، هچ  دنک . يوریپ  ارم  هک  یسک  زج  منادیم  رفاک  ار  مدرم  مامت  نم  هک 

هب ار  يریـصوب  نم  هکنیاو  دیامن ، لسوت  ناحلاص  هب  هک  ار  یـسک  ره  منکیم  ریفکت  نم  دیتفگ : امـش  هکنیاو  دـنزیم . . . فرح  هنوگنیا 
راـکنا ار  نارگیدو  رداـمو  ردـپ  روبقو  ص )  ) ربماـیپ ربـق  تراـیزو  منکیم ، ریفکت  قلخلا ) مرکا  اـی   ) هب ص )  ) ربماـیپ ندرک  باـطخ  تهج 

، دنوادخ تسا  هزنم  : ) میوگیم هک  تسا  نیا  اهفرح  نیا  باوج  میامنیم . ریفکت  ار  وا  دنک  دای  مسق  ادخ  ریغ  هب  سک  ره  زینو  منکیم ،
( . تسا گرزب  یتمهت  اهنیا 

(2) تسا . هدرک  میصق  لها  هب  دوخ  همان  رد  زین  ار  رارقاو  فارتعا  نیمه  وا  و 

ص 37. باهولادبع ، نب  دّمحم  خیش  تافلؤم  هعومجم  زا  ۀیصخشلا ، لئاسرلا  - 1
هدش پاچ  دوعـس  نب  دّمحم  هاگـشناد  تمه  هب  هک  وا  تافلؤم  هعومجم  نمـض  باهولادبع ، نب  دّمحم  یـصخش  لئاسر  زا  لّوا  هلاسر  - 2

ص 37. صاخ ، مسق  تسا .
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؛ تسا هدوب  نامیشپ  ناناملسم  ریفکت  زا  هیمیت  نبا  دننامه  شرمع  رخآ  رد  وا  هک  دوشیم  هدافتسا  باهولادبع  نب  دمحم  ياههمان  زا 

: دسیونیم میصق  یلاها  هب  دوخ  همان  رد  وا 
ّینا و  نیحلاصلاب ، لسوت  نم  رفکا  ّینا  هلوق : اهنمف : یلاب . . . ، یلع  اهرثکا  تأـی  مل  اـهلقا و  مل  ًاروما  یلع  يرتفا  لـجرلا  ّنا  ملعی  هللا  و  . . . 

اهبازیم تذخأل  ۀبعکلا  یلع  ردقا  ول  و  اهتمدهل ، ص )  ) هللا لوسر  ۀبق  مده  یلع  ردقا  ول  لوقا : ّینا  قلخلا و  مرکا  ای  هلوقل : يریـصوبلا  رفکا 
و هللاریغب ، فلح  نم  رفکا  ّینا  امهریغ و  نیدلاولا و  ربق  ةرایز  رکنا  ّینا  و  ص )  ) یبنلا ربق  ةرایز  مّرحا  ّینا  و  بشخ ، نم  ًابازیم  اهل  تلعج  و 

(1) ( . . . ٌمیِظَع ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  : ) لوقا نا  لئاسملا  هذه  نع  یباوج  یبرع . . . نبا  ضرافلا و  نبا  رفکا  ّینا 
هلمج زا  تسا . . . هدـماین  نم  رطاـخ  رب  اـهنآ  رتشیب  هدوبن و  نآ  هب  لـئاق  هک  هدز  تمهت  ار  يروما  نم  هب  درم  نیا  هک  دـنادیم  ادـخ  و  . . . 
مرکا ای   ) هتفگ ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  هکنیا  تهج  هب  ار  يریصوب  زین  منکیم و  ریفکت  دنک  لسوت  ناحلاص  هب  هک  ار  یسک  نم  هکنیا  اهنآ 

رگا و  میامنیم . بارخ  ار  نآ  منک  ادیپ  ص )  ) ادخلوسر دـبنگ  ندرک  بارخ  رب  تردـق  رگا  میوگیم : هکنیا  و  میامنیم ، ریفکت  قلخلا )
منادیم و مارح  ار  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  نم  و  مهدیم ، رارق  بوچ  زا  ینادوان  نآ  ياج  هب  هتشادرب و  ار  نآ  نادوان  مبای  تسد  هبعک  رب 

نبا ضراـف و  نبا  زین  منکیم و  ریفکت  دروخب  مسق  ادـخ  ریغ  هب  هک  ار  یـسک  و  منکیم ، راـکنا  ار  نارگید  رداـم و  ردـپ و  ربق  تراـیز  زین 
رفاک ار  یبرع 

هدش پاچ  دوعـس  نب  دّمحم  هاگـشناد  تمه  هب  هک  وا  تافلؤم  هعومجم  نمـض  باهولادبع ، نب  دّمحم  یـصخش  لئاسر  زا  لّوا  هلاسر  - 1
. مجنپ مسق  تسا ،
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( . . . تسا گرزب  یتمهت  نیا  وت  یهزنم  : ) میوگیم هک  تسا  نیا  لئاسم  نیا  زا  نم  باوج  منادیم . . .

: دیوگیم نینچمه  وا 
نم ۀلأسملا  اذهف  ههرکی ، کلذ و  نع  یهنی  ءاملعلا  رثکا  و  ص ، )  ) یبنلاب هّصخی  مهـضعب  نیحلاصلاب و  لسوتلاب  صخری  ضعب  نوکف  . . . 

انراکنا نکل  و  داهتجإلا ، لئاسم  یف  راکناال  هلعف و  نم  یلع  رکننالف  هورکم ، ّهنا  نم  روهمجلا  لوق  اندـنع  باوصلا  ناک  نا  هقفلا و  لئاسم 
تابرکلا و جیرفت  هیف  بلطی  هریغ  وأ  رداقلادبع  خیشلا  حیرض  دنع  عّرـضتی  ربقلا  دصقی  یلاعت و  هللا  وعدی  اّمم  مظعا  قولخمل  اعد  نم  یلع 
وأ کیبنب  کلأسأ  هئاعد : یف  لوقی  نکلو  ًادحأ  هللا  عم  وعدیال  نیدلا  هل  ًاصلخم  هللا  وعدی  نّمم  اذه  نیأف  تابغرلا ، ءاطعا  تافهللا و  ۀثاغا 

نحن اّمم  اذه  نیاف  نیدـلا ، هل  ًاصلخم  هللا  ّالإ  وعدـیال  نکل  هدـنع ، وعدـی  هریغ  وأ  ًافورعم  ًاربق  دـصقی  وأ  نیحلاصلا  كدابعب  وأ  نیلـسرملاب 
(1). هیف

هدرک و یهن  نآ  زا  اـملع  رثـکا  و  هتـسناد ، ص )  ) ربماـیپ هب  صتخم  ار  نآ  یخرب  هداد و  تصخر  ار  ناـحلاص  هـب  لـسوت  یخرب  هـکنیا  . . . 
لـسوتم هک  یـسک  رب  ام  اذل  دشابیم . هورکم  هک  تسا  روهمج  لوق  نامه  ام  دزن  باوص  هچرگ  تسا ، هقف  لیاسم  زا  نیا  دننادیم  هورکم 

ادـخ زا  رتشیب  ار  یقولخم  هک  تسا  یـسک  رب  ام  راکنا  یلو  تسا . يداـهتجا  لـئاسم  زا  هلأـسم  نیا  هک  ارچ  مینکیمن ؛ راـکنا  دوش  اـیلوا  هب 
نارگید ای  رداقلادبع و  خیش  حیرض  رانک  دنک و  ربق  دصق  و  دناوخب ،

ص 68. موس ، مسق  باهولادبع ، نب  دمحم  تافلؤم  هعومجم  - 1
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نیا دیامن . اطع  وا  هب  دهاوخیم  هچنآ  دهد و  تاجن  ار  وا  بئاصم  رد  دیامن و  فرطرب  ار  شیاهيراتفرگ  ات  دهاوخب  وا  زا  دیامن و  عّرـضت 

وت زا  دیوگیم : شیاعد  رد  یلو  دنادیمن ، دوخ  ياعد  رد  کیرش  ار  یسک  چیه  وا  هارمه  دناوخیم و  هناصلاخ  ار  ادخ  هک  یسک  اجک و 
دیامن اعد  نآ  رانک  رد  ات  دـنک  یفورعم  ریغ  ای  فورعم و  ربق  دـصق  ای  تحلاص ، ناگدـنب  هب  ای  نیلـسرم  يایبنا  هب  ای  تربمایپ  هب  مهاوخیم 

؟ اجک میتسه  نآ  رد  ام  هچنآ  اب  اجک  نیا  دهدیم ، ماجنا  ادخ  يارب  هناصلاخ  ار  اعد  یلو 
ار یباهوریغ  ناناملـسم  هزورما  هک  وا  ناوریپ  هک  میربیم  یپ  نایباهو  هقرف  سیئر  باهولادبع  نب  دّـمحم  زا  تاملک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
هک يرّجحت  تهج  هب  هداهن و  رتارف  وا  زا  ار  اـپ  یلو  هدـیمهف  هکنیا  اـی  دـناهدیمهفن و  مه  ار  دوخ  سیئر  ياـهفرح  یتح  دـننکیم  ریفکت 

. دناهدز ناناملسم  ریفکت  هب  تسد  دنراد 

زاجح ياملع  ناگرزب  فارتعا  . 3

، راید نآ  تقو  ياههمانزور  مامت  هک  دـش  رداص  زاجح  ياملع  ناگرزب  يوس  زا  ياهیناـیب  ق  لاس 1419ه . هدعق  يذ  مایس  هبنشجنپ ، زور 
: تسا هدمآ  نینچ  هینایب  نآ  رد  دوب . هدش  عنم  ناناملسم  ریفکت  زا  نآ  ردو  دندناسر ، پاچ  هب  ار  هینایب  نآ 

کلذ یف  یفکی  الف  ۀحـضاو ، ۀـلالد  هرفک  یلع  ۀنـسلاو  باتکلا  ّلد  نم  ّالإ  رّفکن  نا  زجی  مل  هلوسرو  هللا  یلإ  ریفکتلا  مکح  ّدرم  ناک  اّملو 
ةریطخلا . . . ماکحألا  نم  کلذ  یلع  ّبترتی  امل  ّنظلاو  ۀهبشلا  دّرجم 
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. . هرفک نم  عنمی  عنام  دوجول  هب  فصتا  نم  رفکی  الو  رفک ، داقتعإلا  وأ  لمعلا  وأ  لوقلا  اذه  ّنا  هنم  مهفی  ام  ۀنسلاو  باتکلا  یف  دری  دق  ّهنا 

.
انأو يدبع  تنأ  ّمهّللأ  : ) لاق يّذلا  ۀصق  یف  امک  دصقلا ، مدعل  اهب ، رفکی  الف  امهوحن ، وأ  بضغ  وأ  حرف  ۀبلغل  رفکلاب ، ملـسملا  قطنی  دـقو 

حاـکنلا خـسفو  ثراوتلا  عنمو  لاـملاو  مدـلا  لالحتـسا  نم  ةریطخ  روـما  هیلع  بترتـی  ریفکتلا  یف  عرـستلاو  حرفلا . ةّدـش  نم  أـطخا  کـّبر )
(1) ۀهبش . . . ؟ یندأل  هیلع  مدقی  نا  نمؤملل  غوسی  فیکف  ةدرلا . یلع  بترتی  اّمم  امهریغو 

تلالد وا  رفک  رب  ّتنسو  باتک  هکنآ  رگم  درک ، ریفکت  ار  یسک  تسین  زیاج  اذل  دشابیم ، شلوسرو  ادخ  هب  ریفکت  مکح  تشگزاب  نوچ 
ار وا  ناوتیمن  یـسک  هرابرد  نامگ  ههبـش و  درجم  هب  تهج  نیدب  تسا  راب  ریفکت  رب  هک  یگرزب  راثآ  تهج  هب  اریز  دشاب ، هتـشاد  حضاو 

. دومن مهتم  رفک  هب 
ار وا  ناوتیمن  یلو  تسا ، رفک  داـقتعا ، اـی  لـمع  اـی  لوق  نیا  دوشیم  هدـیمهف  نآ  زا  هک  دوـشیم  دراو  يزیچ  ّتنـسو  باـتک  رد  یهاـگ 

. . . دنکیم يریگولج  وا  رفک  زا  هک  یعنام  تهج  هب  درک  رفک  هب  فصتم 
دـصق هک  ارچ  دومن ؛ ریفکت  ار  وا  ناوتیمن  اذلو  ود ، نیا  وحن  ای  بضغ  ای  يداش  هبلغ  تهج  هب  دنکیم  قطن  رفک  هب  یناملـسم  زین  یهاگو 

نم هدنب  وت  ایادخراب ! : ) تفگ هک  یسک  هصق  رد  هک  هنوگنامه  درادن ،

. همدقم ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  - 1
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لالح لیبق : زا  یکانرطخ  روما  هک  دوشیم  بجوم  ریفکت  رد  ندرک  هلجعو  تسا . هدرک  اطخ  يداش  تدـش  زا  وا  مأوت ، ) راگدرورپ  نمو 

دوخ هب  نمؤم  هنوگچ  سپ  ددرگیم . لمح  نادترم  رب  هک  يروما  دوش ، بترتم  نآ  رب  حاکن و . . . خـسف  ثراوت ، عنم  لام ، نوخ ، ندرمش 
. . . دیامن مادقا  شنمؤم  ردارب  ّدض  رب  ههبش  نیرتمک  اب  ات  دهدیم  هزاجا 

یناولع ضایف  رباج  هط  رتکد  فارتعا  . 4

: دیوگیم یباهو  وردنت  ناناوج  هب  باطخ  هدوب  ناتسبرع  رد  دوعس  نب  دّمحم  هاگشناد  لوصاو  هقف  داتسا  هک  وا 
سرد دق  نوکی  نا  ودعیال  کلذ  یف  وهو  لاجرلا ، خـیراتو  لیدـعتلاو  حرجلا  بتارم  ۀـفرعمو  لاجرلاب  ملعلا  هسفنل  بسنی  نم  مهنم  ریثکو 

(1) داهتجإلا . . . ربنم  یلتعی  نا  هسفنل  حابأف  كاذ ، وا  عوضوملا  اذه  یف  موقلا  بتک  نم  ًاباتک 
هک یلاح  رد  دنهدیم  تبـسن  لاجر ، خیراتو  لیدـعتو  حرج  بتارم  تخانـشو  لاجر  ملع  هب  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  يرایـسب 

. . . دیامن دوعص  داهتجا  ربنم  رب  هک  دهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یلو  تسا ، هتفرگن  ارف  هنیمز  نیا  رد  ار  باتک  کی  یتح 

دیمح نب  هللادبع  نب  حلاص  خیش  فارتعا  . 5

: دسیونیم دوخ  باتک  رد  هدوب  مارحلا  دجسم  بیطخو  ماما  هک  وا 
هیف ًابح  هللا  نید  ةرصن  یلع  اهتاعامجو  اهئانفب  ۀمألا  یقتلتل  ۀقحلا  ۀیمالسالا  ةوخألا  ءایحا  لجا  نم  یعسلا  یف  ّدجلا  بجی 

صص 7 و 8. ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  - 1
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ص:174
ءاملع رکفلاو . . . ملعلا  لها  یلإ  ٌهجوم  ةوخإلا  اهّیأ  ءاقللا  اذـه  یف  باـطخلاو  ءاـمتنا ، لـک  یلع  یلعتـسی  ءاـمتنا  ص )  ) هلوسرلو ًءـالوو هللا 

ءاوس دـهتجم ؛ لک  يأر  مرتحی  أطخلا ، نم  باوصلا  زییمت  یف  دـهجلا  لذـبیو  ثحبلا ، طاسب  یلع  لئاسملاو  ایاضقلا  حرطت  ملع . . . ۀـبلطو 
سملت غوسی  الو  هضرع ، نم  لینلا  حـیبی  هأطخو ال  روکنم ، ملعلا  یف  کلـسم  هحیرجت  وأ  دـهتجملا  یلع  لماحتلاو  ًابیـصم ، وأ  ًائطخم  ناک 

. سانلاب مهتلا  قاصلاب  یهشتلاو  ءآربلل  بیاعملا 
نوکی نأ  زوجی  يأرلا ال  یف  فالخلاو  کلـسم ، یلع  ًارکِح  قحلا  سیلف  هیلا ، نوعدـی  اـم  ۀـمیق  اونیبتـسی  نا  ةوعدـلاو  ملعلا  لـها  یلع  ّنا 

ینبنی نا  ریغ  نمو  بصعتالو ، جنـشت  ریغ  نم  ۀلوبقم  فالتخإلا  اذه  جئاتنو  اوفلتخی ، نأ  نیدهتجملا  نأش  نم  ّنا  بضغ . وا  ۀجاجل  ردصم 
. دقانلا یلع  ًارکِح  قحلا  لعجی  دقنلا ال  ّقح  ّنا  داقحا . هببسب  یمانتت  وأ  قاقش ، اذه  یلع 

نا یکبملا  نمو  ّقح ، ام  ءادـع  یلإ  یتاذ  راـصتناو  یـصخش  داـنع  یلإ  رظنلا  تاـهجو  یف  فـالخلا  لوحتی  نا  روصقلا  نمو  فسؤملا  نم 
. ۀنایدلا دعاوقو  مالسإلا  لوصأ  یف  ماّهتإلا  یلإ  یقریف  ةریغص  ۀیعرف  یف  فالخلا  أدبی 

عبتت یلإ  مامتهالا  لوحتیف  ةاعدـلاو ، ءاملعلا  امیـسالو  نیملـسملا  ضارعا  لالحتـسا  هباحـصأل  غوسی  ةرظانملاو  لدـجلا  یف  بدألا  ءوس  ّنا 
(1) تارثعلا . . . سملتو  تالزلا 

.8 صص 6 -  دیمح ، نب  هللادبع  نب  حلاص  خیش  فالخلا ، بدا  - 1
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ص:175
تبحم ابو  هدش  هچراپکی  ادخ  نید  يرای  رب  تّما ، مومع  ات  دومن  ّقح  یمالـسا  يردارب  يایحا  تهج  رد  ناوارف  شـشوک  هک  تسا  بجاو 

. . . تسا رکفو  ملع  لها  هجوتم  ناردارب -  يا  اجنیا -  رد  نم  نانخس  دهد . تبسن  مالسا  هب  ار  دوخ  ص )  ) شلوسرو ادخ  هطلس  شریذپو 
دور راک  هب  اطخ  زا  باوص  ندرک  ادـج  رد  شـشوک  تیاهنو  دریگ ، رارق  ثحب  دروم  لئاسمو  اـیاضق  دـیاب  ملع . . . ناـبلاطو  اـملع  زا  معا 

یـشور وا  هب  تناـها  اـی  دـهتجم  رب  ندرکهلمحو  دـشاب . هدیـسر  عقاو  هب  اـی  هدرک  اـطخ  هچ  ددرگ ؛ عقاو  مارتحا  دروم  يدـهتجم  ره  يأرو 
راب هانگیب  دارفا  رب  ار  اهبیع  هک  ددرگیمن  نآ  زوجمو  دوش ، هتخیر  وا  يوربآ  هک  دوشیمن  ثعاب  وا  ياطخو  تسا ، ملع  رد  دنیاشوخان 

. دوش هداد  تبسن  مدرم  هب  اهتمهتو  هدرک 
کلـسم هدـیقع و  کـی  صوصخم  قـح  هک  دـننک ، نشور  دـننکیم  توـعد  وا  هب  ار  هچنآ  شزرا  هک  تسا  بجاو  توـعدو  ملع  لـها  رب 

جنـشت نودـب  زین  نآ  جـیاتنو  دـننک ، فالتخا  هک  تسا  نیا  نادـهتجم  نأش  زا  تسین . بضغ  ای  تجاجل  زّوجم  يأر  رد  فالتخاو  تسین ،
هدننک دـقن  صوصخم  اهنت  ّقح ، هک  تسا  نآ  داقتنا  قوقح  زا  ددرگ . اههنیک  دـشرو  هقرفت  ثعاب  هکنآ  نودـب  تسا ، لوبق  دروم  بصعتو 

. دشابن
هکنیا دروآیم  رد  هیرگ  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچو  ددرگ . دانع  یـصخش و  ینمـشد  هب  ّرجنم  رظنفـالتخا  هکنیا  دارفا  یهاـتوک  زا  هنافـسأتم 

رد یبدایب  دـسریم . تناید  دـعاوقو  مالـسا  لوصا  رد  ماهتا  ّدـح  هبو  هتفر  الابو  دوشیم  عورـش  کچوک  یعرف  هلأسم  کـی  زا  فـالتخا 
املع  صوصخلایلعو  ناناملسم ، يوربآ  يدارفا  هک  دوشیم  ثعاب  هرظانمو ، هلداجم 
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ص:176
. . . تسا دارفا  ياهاطخ  هب  ندیسرو  اهشزغل  يریگیپ  نانآ  ّمغو  ّمه  مامت  اذلو  دنربب ، ار  نید  نایعادو 

نیمیثع حلاص  نب  دّمحم  خیش  فارتعا  . 7

هب شرافس  زا  دعب  میصق »  » رهـش رد  یعامتجاو  یبرع  مولعو  نید  لوصاو  تعیرـش  هدکـشناد  بالطو  نایوجـشناد  هب  دوخ  تیـصو  رد  وا 
کـسمت ّتنـسو  نآرق  هب  بلطم  نیا  تاـبثا  ياربو  درادیم  زاـب  ناـفلاخم  ریفکت  يداو  رد  دورو  زا  ار  ناـنآ  مـلع ، بـلط  رد  یهلا  ياوـقت 

. دشابیم رفاک  شدوخ  تسین ، رفاک  وا  تقیقح  رد  هک  دنک  یناسنا  رفک  هب  مکح  سک  ره  هکنیاو  دنکیم 
تّما مامت  ررض  هب  تاماهتا ، هنوگنیا  لثم  هب  نانآ  رب  يدعتو  زواجت  هک  اریز  درادیم ؛ زاب  ناملاعو  نامکاح  ریفکت  زا  ار  بالط  ًادیدش  وا 

(1) . . . . تسا یمالسا 

ریفکت طباوض 

هراشا

. داد تبسن  رفک  هب  ار  یسک  اهنآ  نودب  ناوتیمن  هک  دراد  یطباوض  طیارش و  دارفا ، ریفکت 

صّحفت قیقحت و  . 1

بناج وا  رادرک  دیاقع و  تاملک و  لقن  رد  درک و  صحفت  قیقحت و  وا  داقتعا  راتفر و  مالک و  رد  دیاب  یـسک  هب  رفک  نداد  تبـسن  زا  لبق 
. دومن تاعارم  ار  تناما  تلادع و 

ق مرحم 1417ه .  4 هبنش ، هس  هرامش 10874 ، ظاکع ، همانزور  - 1
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ص:177
: دسیونیم یناکوش 

مدـقی نأ  رخآلا  مویلا  هللااب و  نمؤی  ملـسمل  یغبنیـال  رفکلا  نید  یف  هلوخد  مالـسإلا و  نید  نع  هجورخب  ملـسم  لـجر  یلع  مکحلا  ّنا  ملعا 
(1) راهنلا . . . سمش  نم  حضوا  ناهربب  ّالإ  هیلع 

تمایق زور  ادخ و  هب  هک  یناملـسم  يارب  رفک ، نید  رد  وا  ندش  لخاد  مالـسا و  نید  زا  جورخ  هب  یناملـسم  درم  رب  ندرک  مکح  هک  نادب 
. . . زور دیشروخ  زا  رتحضاو  یناهرب  اب  رگم  تسین ، حیحص  یمادقا  نینچ  دراد ، نامیا 

: دسیونیم یمتیه  رجح  نبا 
کلذ یلع  ۀیعفاشلا - ینعی   - انتمئا لاز  الو  ماوعلا ، نم  امّیـس  هدصق  مدـع  ۀـبلغ  هرثا و  میظعل  هنکما  ام  ریفکتلا  یف  طاتحی  نا  یتفملل  یغبنی 

(2). ًاثیدح ًامیدق و 
زا ًاصوصخ  وا  دصق  مدع  هبلغ  و  نآ ، رثا  یّمهم  تهج  هب  دـنک ، طایتحا  ریفکت  رد  دـناوتیم  هک  يدـح  ات  هک  تسا  راوازـس  هدـنهداوتف  رب 

. دندرکیم لمع  شور  نیا  رب  دیدج  میدق و  رد  اهیعفاش  زا  ام  ناماما  هشیمه  و  ماوع .

دمعت . 2

. تسا هدش  رداص  وا  زا  دمع  يور  زا  بابسا  نآ  هک  تسناد  زین  هتسناد و  ار  رفک  بابسا  دیاب  رفک  هب  يدرف  رب  ندرک  مکح  زا  لبق 
: دیوگیم هیمیت  نبا 

و هدّرب ، ص )  ) یبنلا هرما  عاصلاب  نیعاصلا  عاب  امل  لالب  کلذک  و  . . . 

ص 578. ج 4 ، رارجلا ، لیسلا  - 1
ص 88. ج 9 ، جاهنملا ، حرش  یف  جاتحملا  ۀفحت  - 2
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ص:178
(1). میرحتلاب هملع  مدعل  ظیلغتلا ؛ نعللا و  قیسفتلا و  نم  ابرلا  لکآ  مکح  کلذ  یلع  ّبتری  مل 

هدنروخ مکح  نآ  رب  داد و  در  هب  روتسد  ار  وا  ص )  ) ربمایپ تخورف  عاص  کی  هب  ار  عاص  ود  نوچ  هک  لالب  دروم  رد  دوب  نینچمه  و  . . . 
. تشادن یهاگآ  ابر  میرحت  زا  وا  هک  ارچ  درکن ؛ بترتم  تدش  و  نعل ، و  قسف ، هب  تبسن  لیبق  زا  ابر 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(5 بازحا : ( ) ْمُُکبُوُلق ْتَدَّمَعَت  ام  ْنِکل  َو  ِِهب  ُْمتْأَطْخَأ  امِیف  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  َو  )

دمع يور  زا  ار  هچنآ  یلو  دینزیم ،] ادص  نارگید  مان  هب  ار  اهنآ  هّجوتیب  و   ] دنزیمرس امش  زا  هک  ییاهاطخ  رد  تسین  امـش  رب  یهانگ  و 
[. داد دهاوخ  رارق  باسح  دروم   ] دییوگیم

: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا 
(2). نایسنلا أطخلا و  یتّما  نع  یل  زواجت  هللا  ّنا 

. تسا هتشادرب  ار  یشومارف  اطخ و  مکح ]  ] متما زا  نم  رطاخ  يارب  دنوادخ  انامه 
: دیوگیم نآ  حرش  رد  هیمیت  نبا 

دحأ دهـشی  ملو  لئاسملا ، هذه  نم  ریثک  یف  نوعزانتی  فلـسلا  لاز  ام  و  ۀیلمعلا . لئاسملا  ۀیلوقلا و  ۀیربخلا  لئاسملا  یف  أطخلا  معی  کلذو 
(3). ۀیصعمبالو قسفبالو  رفکبال  دحأ  یلع  مهنم 

ص253. ج20 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
ح 2043. هجام ، نبا  ننس  - 2

ص229. ج3 ، يواتفلا ، عومجم  - 3
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ص:179
زا کیچیه  دندرکیم و  عازن  لیاسم  نیا  زا  يرایسب  رد  امدق  هشیمه  و  دوشیم ، یلمع  لیاسم  یلوق و  يربخ  لیاسم  رد  اطخ  لماش  نیا  و 

. دادیمن تیصعم  قسف و  رفک و  هب  یهاوگ  يرگید  رب  نانآ 

رایتخا دصق و  . 3

هب تسا و  هتخاس  يراج  نابز  رب  ار  نآ  ای  هداد  ماجنا  رایتخا  دـصق و  يور  زا  ار  زیمآرفک  يراـک  هک  داد  تبـسن  رفک  هب  ناوتیم  ار  یـسک 
. تسا هدیسرن  رارطضا 

: دیوگیم یمثیه  رجح  نبا 
(1) رسفتسی . یّتح  هیلع  مکحیال  رفکلل  لمتحمب  مّلکت  نم  ّنا  انتمئا  هب  حّرص  يذلا 

رفک هب  مکح  وا  رب  دـنک  ملکت  تسا  رفک  لاـمتحا  نآ  رد  هک  یمـالک  هـب  سکره  هـکنیا  دـناهدومن  حیرـصت  نآ  رب  اـم  ناـماما  هـک  هـچنآ 
. دنک ریسفت  هداد و  حیضوت  ار  شنخس  هک  دوش  تساوخرد  وا  زا  ات  دوشیمن 

: دیوگیم يراق  یلع  ّالم 
ّنا حصالا  نال  یمازلتسا ؛ حیرص ال  رفکب  اوتأ  نا  ّالإ  ءاوهألا  عدبلا و  لهأ  رّفکن  نا ال  فلخلا  فلـسلا و  ءاملع  نم  نیرثکألا  دنع  باوصلا 

(2) . . . بهذمب سیل  بهذملا  مزال 
رفک هک  یتروص  رد  رگم  مینکیمن  ریفکت  ار  یناـسفن  ياوه  تعدـب و  لـها  اـم  هک  تسا  نیا  نیرخأـتم  امدـق و  زا  اـملع  رثکا  دزن  باوص 

. . . دیآیمن باسح  هب  بهذم  بهذم ، مزال  هک  تسا  نآ  رتحیحص  اریز  یمازلتسا ؛ رفک  هن  دنشاب  هتشاد  ماجنا  حیرص 

ص239. ج4 ، يربکلا ، يواتفلا  - 1
. يراق یلع  الم  ةاکشملا » حرش   » زا لقن  هب  ص362 ، ج6 ، يروفکرابم ، يذمرتلا ، ننس  حرش  - 2
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ص:180
: دسیونیم ربکألا » هقفلا  حرش   » باتک رد  نینچمه  وا 

نا یـضاقلا  یتفملل و  یلوألاف  هیفن ، یف  دـحاو  لامتحا  رفکلل و  الامتحا  نوعـست  ۀعـست و  اهل  ناک  اذإ  رفکلاـب  ۀـقلعتملا  ۀـلأسملا  ّنا  اورکذ 
(1). دحاو ملسم  ءانفا  یف  أطخلا  نم  نوهأ  رفاک  فلا  ءاقبا  یف  أطخلا  ّنال  یفانلا ؛ لامتحإلاب  لمعی 

یتـفم و يارب  راوازـس  رفک ، یفن  رد  لاـمتحا  کـی  دـشاب و  رفک  لاـمتحا  هن  دون و  نآ  يارب  رگا  رفک ، هب  قلعتم  هلأـسم  هک  دـناهدرک  رکذ 
کی ندرک  دوبان  رد  اطخ  زا  تسا  رتناـسآ  رفاـک  رازه  نتـشاذگ  یقاـب  رد  اـطخ  اریز  دـنک ؛ لـمع  یفاـن  لاـمتحا  هب  هک  تسا  نآ  یـضاق 

. ناملسم

هارکا یفن  . 4

. تسا يزیچ  نتفگ  لمع و  رد  يدازآ  ندوب  هارکا و  یفن  ریفکت  طورش  زا 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

ٌباذَـع ْمَُهل  َو  ِهللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَـص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَـش  ْنَم  ْنِکل  َو  ِنامیِإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  ـَّالِإ  ِِهناـمیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهللااـِب  َرَفَک  ْنَم  )
(106 لحن : ( ) ٌمیِظَع

هک اهنآ  يرآ ، تسا - نامیا  ابو  مارآ  ناشبلق  هک  یلاح  رد  دناهدش  عقاو  راشف  تحت  هک  اهنآ  زج  هب   - دنوش رفاک  نامیا  زا  دـعب  هک  یناسک 
. تسا ناشراظتنا  رد  یمیظع  باذعو  تساهنآ ؛ رب  ادخ  بضغ  دناهدوشگ ، رفک  شریذپ  يارب  ار  دوخ  هنیس 

ص 162. ربکألا ، هقفلا  حرش  - 1
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ص:181
: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا 

(1) هیلع اوهرکتسا  ام  نایسنلا و  أطخلا و  یتّما  نع  عضو  هللا  ّنا 
. تسا هتشادرب  ار  شمکح ]  ] دناهدش هارکا  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  نایسن و  اطخ و  متما  زا  دنوادخ  انامه 

لوق همزال  هب  مکح  مدع  . 5

: دیوگیم هیمیتنبا 
(2) بهذملا . . . بحاص  همزلتسی  نأ  ّالإ  بهذمب  سیل  بهذملا  مزالف  . . . 

. . . دشاب نآ  هب  مزتلم  بهذم  نآ  بحاص  هکنآ  رگم  دیآیمن ، باسح  هب  بهذم  دئاقع  ءزج  بهذم  همزال  . . . 
: دیوگیم زینو 

(3) هیلع . . ًابذک  هیلإ  هتفاضا  تناک  هافنو  هرکنا  دق  ناک  اذإ  ّهناف  همزتلی ، مل  اذإ  هل  بهذمب  سیل  ناسنإلا  بهذم  ّنا  باوصلاف 
هب نآ  باستنا  دنک  یفنو  هدرک  راکنا  ار  نآ  رگا  یلو  دشاب ، نآ  هب  مزتلم  هک  تسوا  بهذم  یتقو  نآ  ناسنا  بهذم  هک  تسا  نآ  حـیحص 

. . . تسوا رب  غورد  وا 
: دیوگیم هیزوج  میقنبا  هینون  حرش  رد  ساره  لیلخدمحم 

مزاللا نع  لهذـی  دـق  ناسنإلا  ّناف  ۀـیفخلا ؛ مزاوللاو  ةرهاظلا  ۀـنّیبلا  مزاوللا  نیب  مکحلا  یف  نوقرفیـال  مّهنا  ۀـمئألا  مـالک  نم  رهظی  يذـلاو 
(4). یلوأ باب  نم  ۀیفخلاف  اهموزل  مدعو  اهب  ةذخاؤملا  مدع  تبث  اذإف  اهموزل ؛ تبث  یتلا  ۀنّیبلا  مزاوللا  نع  مهمالک  بلاغ  لب  بیرقلا ،

ص 659. ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - 1
ص 306. ج 5 ، يواتفلا ، عومجم  - 2
صص 217و218. ج20 ، نامه ، - . 3

ص235. ج2 ، میق ، نبا  هینون  حرش  - 4
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ص:182
قرف دارفا - هب  باـستنا  زاوـج  مدـع  رد   - یفخم مزاوـلو  رهاـظو  راکـشآ  مزاوـل  نیب  ناـنآ  هکنیا  دـیآیم  تسد  هب  ناـماما  مـالک  زا  هچنآ 

. دـشابیم تباث  شموزل  هک  تسا  راکـشآ  مزاول  زا  ناسنا  مالک  بلاغ  هکلب  تسا ، لفاغ  بیرق  مزاول  زا  یهاگ  ناـسنا  اریز  دـنراذگیمن ؛
. دومن هذخاؤم  ار  ناسنا  ناوتیمن  یلوا  قیرط  هب  یفخ  مزاول  رد  سپ  درک  هذخاؤم  راکشآ  مزاول  هب  ار  یسک  ناوتیمن  رگا  لاح 

ناناملسم تیباهو و 

نآ زا  هک  ار  نآ  تافـص  هتـسناد و  یلهاج  هعماج  درادـن ، يراگزاس  اهنآ  راکفا  اب  هک  دوشیم  ییاهراک  نآ  رد  هک  ار  ياهعماج  ناـیباهو 
تالاح و ياراد  نامز ، رـصع و  نآ  رد  طیحم  زین  تیلهاج و  رـصع  رد  دارفا  هکنآ  اـب  دـننکیم ، بترتم  نآ  رب  دـشاب  رفک  كرـش و  هلمج 

یلهاج موق  تمذم  رد  هک  یتایآ  ناوتیمن  اذل  دوشیمن . تفای  ینونک  ناملـسم  هعماج  رد  تایـصوصخ  نآ  زگره  هک  هدوب  یتایـصوصخ 
. دومن قبطنم  ناناملسم  یمالسا و  هعماج  رب  ار  هدش  لزان  دراو و 

دزاسیم يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  هک  مینک  یـسک  مالـسا  هب  مکح  هک  تسا  بجاو  هدیـسر  ص )  ) ربمایپ زا  هک  يرایـسب  تایاور  قباطم 
. دراد يرگید  داقتعا  نطاب  عقاو و  رد  هچرگ 

: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا 
(1) . . . مهلاومأ مهءامد و  اومصع  دقف  اهولاق  اذإف  ص ، )  ) هللا لوسر  ًادمحم  ّنأ  و  هللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  اودهشی  یّتح  سانلا  لتاقا  نا  ترما 

ح 25. يراخب ، حیحص  - 1
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ص:183
اهنوخ و دنتفگ  نینچ  نوچ  و  دنهد ، یهاوگ  ص )  ) دـمحم تلاسر  دـنوادخ و  تینادـحو  هب  ات  مگنجب  مدرم  اب  هدـش  هداد  روتـسد  نم  هب 

. . . دش دهاوخ  ظوفحم  ناشلاوما 
: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدح  رد  زینو 

(1). هللا ّالإ  هلإ  ال  لاق : نم  رانلا  نم  جرخی 
. دوشیم جراخ  خزود  شتآ  زا  هتخاس  يراج  نابز  رب  ار  دیحوت  هملک  هک  سک  ره 

هب فارتعا  هک  یمادام  دومن ، رفک  رد  لخاد  نقتم  كرادم  لیلدیب و  ار  یمالسا  قرف  زا  ياهقرف  تسین  حیحص  یمالسا  تعیرش  ساسا  رب 
. دنکیمن راکنا  ار  نید  تایرورض  زا  یترورضو  هدومن ، نیتداهش 

ترـشاعم دنچ  ره  دراد ، عالطا  نآ  زا  دـشاب  هتـشاد  یمالـسا  تعیرـش  هب  یهّجوت  نیرتکچوک  یـسک  ره  هک  تسا  يروما  زا  بلطم  نیا 
رابکتـسا يدونـشخ  دروم  هک  يراک  دـنتفایم . نانآ  ناج  هبو  هدرک  ریفکت  ار  ناناملـسم  نایباهو  نکل  دـشاب . هتـشادن  ناناملـسم  اب  يدایز 

. دنهدیم همادا  ناناملسم  رب  ار  دوخ  يالیتسا  هار  نیا  زاو  هدش  رامعتساو 
هب رارقا  اب  دـناوخیم ، زامن  نآ  فرط  هبو  تسا  هلبق  لـها  هک  ار  يرگید  درادـن  قح  یـسک  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناـملکتمو  ناـهیقف  روهمج 

: دیامن ریفکت  نید ، تایرورض  زا  یترورض  راکنا  مدعو  نیتداهش 
: دیوگیم یکبس  یضاق  . 1

یتروص رد  درامشیم ، راوشد  ار  تعدبو  اوه  لها  ریفکت  تسا ، نامیا  شبلق  رد  هک  یسک  رهو  تسا . راوشد  ًادج  نینمؤم  ریفکت  رب  مادقا 
(2) تسا . ریطخو  راوشد  يرما  ریفکت  اریز  دراد ؛ نیتداهش  هب  رارقا  هک 

ح 44. يراخب ، حیحص  - 1
ص 58. رهاوجلاو ، تیقاویلا  - 2
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ص:184
(1) دومن . ». . . ریفکت  ار  هلبق  لها  زا  يدحا  ناوتیمن  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  ناهیقفو  نیملکتم  روهمج  : » دیوگیم یجیا  یضاق  . 2

ثودـح لثم  دـنکن ؛ تفلاخم  ار  نید  تایرورـض  زا  یترورـض  هک  یمادام  تسین ؛ رفاک  هلبق  لها  زا  قح  فلاخم  : » دـیوگیم ینازاتفت  . 3
(2) داسجا . » رشح  ملاع ،
: دیوگیم نیدباع  نبا  . 4

تـسا مولعمو  تسین . دهتجم  ياهقف  مالک  زا  اهریبعت  هنوگنیا  یلو  دوشیم ، هدهاشم  رایـسب  نارگید  ریفکت  بهاذم ، نابحاص  تاملک  رد 
(3). تسین اهقفریغ  هب  يرابتعا  هک 

رفک هب  فصتم  هک  دوشیم  بجومو  دـنکیم  جراخ  مالـسا  هریاد  زا  ار  ناسنا  هک  یبابـساو  لماوع  تقیقح  مهف  رد  یباـهو  ناـیارگریفکت 
هجیتن رد  هک  دنراد  طارفا  رما  نیا  رد  يدح  هب  نانآ  دـنیامنیم . رفک  هب  مهتم  ار  يدارفا  تهجیب  اذـل  دـناهتفر . ههاریبو  هابتـشا  هب  ددرگ ،

نانآ دنشابیم . نایباهو  نامزو  رصع  نیا  رد  نانآ  زراب  قادصم  هک  دنامیمن ، یقاب  مالسا  رب  یسک  ناناملسم ، زا  یکدنا  زج  هب  ناشتواضق 
هظحالم هضیرف ، نیا  يادا  رد  هک  دننادب  دیاب  یلو  دـنهدیم ، ناناملـسم  هب  ار  یتبـسن  نینچ  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هزیگنا  هب  هچرگ 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دراد ؛ ترورض  هنسح  هظعومو  تمکح 
(125 لحن : ( ) ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا  )

. نک هرظانمو  لالدتسا  تسا  رتوکین  هک  یشور  هب  اهنآ  ابو  امن  توعد  تراگردورپ  هار  هب  وکین  زردناو  تمکح  اب 

ص 392. فقاوملا ، - 1
ص 227. ج 5 ، دصاقملا ، حرش  - 2

ص 237. ج 4 ، راتخملا ، رّدلا  یلع  راتحملا  ّدر  - 3
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ص:185
ار ینید  ضیارفو  دناوخیم  زامن  هک  ار  یناملـسم  یـسک  رگا  اذل  تسا . رتکیدزن  لباقم  فرط  شریذپ  هب  دروخرب ، رد  شورو  قیرط  نیا 

فالخرب لباقم  فرط  هک  یلاح  رد  دـنک  توعد  تسا  ّقح  رب  وا  دزن  هک  يروما  هب  دـنکیم ، بانتجا  یهلا  مراـحم  زاو  دروآیم  ياـج  هب 
ماگنهو هدوب  فلتخم  مدرمو  املع  يارآ  مایألا  میدق  زا  اریز  دیامن ؛ كرـشو  رفک  هب  مهتم  ار  وا  دیابن  نتفریذپن  تروص  رد  تسوا ، هدیقع 
ناملـسم کی  تسا ، ّقح  رب  یتعامج  دزن  هک  ار  يدیاقع  نتفریذپن  درجم  هب  ناوتیمن  اذل  دنتفریذپیمن . ار  رگیدکی  دـیاقع  ًاضعب  توعد ،

. درک مهتم  هقدنزو  رفک  هب  ار 
: دیوگیم دادحلا  روهشم  دمحا  دّیس  ماما  همالع 

وأ لیوأتلا  لمتحیال  یلج  كرـش  وأ  العو  ّلج  رداقلا  عناصلا  یفن  هیف  امب  ّـالإ  ۀـلبقلا  لـهأ  نم  دـحأ  ریفکت  عنم  یلع  عاـمجإلا  دـقعنا  دـقو 
(1) نیدلا . نم  ةرورض  هیلع  عمجم  وأ  رتاوتم  راکنإ  وأ  ةرورضلاب  نیدلا  نم  ملع  ام  راکنإ  وأ  ةوبنلا  راکنإ 

رداق دنوادخ  یفن  هب  رجنم  هک  ياهدیقع  رد  رگم  درک  ریفکت  ناوتیمن  ار  هلبق  لها  زا  کیچـیه  هکنیا  رب  هدـش  دـقعنم  عامجا  متح  روط  هب 
راکنا نید  تایرورـض  زا  يزیچ  ای  هدوب  تّوبن  راکنا  ای  دشابن . نآ  رد  لیوأت  لامتحا  هک  دشاب  يراکـشآ  كرـش  نآ  رد  ای  هدـش  العوّلج 

. دوش راکنا  تسا  نآ  ندوب  يرورض  رب  عامجا  هک  يرما  ای  رتاوتم  ربخ  ای  ددرگ ،
: دومرف ص )  ) ربمایپ تسا . يریطخ  رما  ناملسم  رفک  هب  مکح  دراوم  نیا  ریغ  رد 

(2). امهدحأ اهب  ءآب  دقف  رفاک  ای  هیخأل  لجرلا  لاق  اذإ 

 . وا زا  لقن  هب  ص 72  ححصت ، نأ  بجی  میهافم  - 1
ص 597. ج 7 ، يراخب ، حیحص  - 2
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. تسا هتشگزاب  رفک  هب  ود  نآ  زا  یکی  رفاک ، يا  دیوگب  شاینید  ردارب  هب  یصخش  هاگره 

. تسا رتراوازس  رفک  هب  هداد  ار  تبسن  نیا  هک  یصخش  دوخ  هنرگو  چیه  هک  دوب  رفاک  ًاعقاو  صخش  نآ  رگا  ینعی 

قح هب  توعد  رد  ارادم  تاعارم 

هک سکره  اذل  نآ . زا  مدرم  تعاطا  يوریپ و  قح و  شریذپ  رد  تسا  یگرزب  لصا  يوردـنت  تظلغ و  زا  يرود  فطل و  ارادـم و  قفر و 
: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هک  هنوگنامه  دوش ، دراو  هار  نیا  زا  دیاب  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دهاوخیم 

(1). هناش ّالإ  ءیش  نم  عزن  الو  هناز ، ّالإ  ءیش  یف  ناک  ام  قفرلا  ّنا 
تـشز ار  نآ  هکنآ  زج  دوـشیمن  هتفرگ  يزیچ  چـیه  زا  و  دـشخبیم ، تـنیز  ار  نآ  هـکنآ  زج  دـشابیمن  يزیچ  چـیه  رد  تارادـم  اـنامه 

. دنکیم
: دیامرفیم شربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ 

(159 نارمع : لآ  ( ) َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف  )
. دندشیم هدنکارپ  وت ، فارطا  زا  يدوب ، لدگنسو  نشخ  رگاو  يدش ! نابرهم ) و   ) مرن مدرم ]  ] نانآ ربارب  رد  یهلا ، تمحر  تکرب )  ) هب

ص 22. ج 8 ، ملسم ، حیحص  - 1
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ص:187

همانباتک

. میرک نآرق  *
. ۀیمالسالا تاساردلل  ریدغلا  زکرم  مق ، دیمحلادبع ، بئاص  هدئاقع ، ) هتایح و   ) هیمیت نبا  . 1

. حاجنلا پاچ  دادغب ، یقارع ، یفنح  یعافر  يوار  میهاربا  دیس  ۀیدجنلا ، ثداوحلا  یف  ۀیدادغبلا  قاروالا  . 2
. ثارتلل ضایع  یضاقلا  راد  یکلام ، يولع  نب  دمحم  ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  . 3

1984م. لوبناتسا ، پاچ  قوزرم ، نب  دماحوبا  نیحلاصلا ، یبنلاب و  لسوتلا  . 4
. رصم پاچ  يدرک ، نامیلس  نب  دمحم  خیش  مارحلا ، دلبلا  ءارما  نایب  یف  مالکلا  ۀصالخ  . 5

. ۀیملعلا بتکلا  راد  توریب ، هیمیت ، نبا  لقنلا ، لقعلا و  ضراعت  ءرد  . 6
. ۀیملعلا بتکلا  راد  توریب ، ینالقسع ، رجح  نبا  ۀنماکلا ، رردلا  . 7

. رکفلا راد  پاچ  یبهذ ، نیدلا  سمش  ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 8
لوبناتسا . پاچ  يرداق ، لوسر  لضف  هاش  راربالا ، ءادعا  یلع  لولسملا  رابجلا  فیس  . 9
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ق. 1360ه . هیقف ، پاچ  دنه ، یفنح ، نسح  دمحم  ظفاح  هجاوخ  ۀیدجنلا ، ۀیباهولا  دیدرت  یف  ۀحیحصلا  دئاقعلا  . 10

ق. 1407ه . ۀمکحلا ، راد  توریب ، یلازغ ، دماحوبا  ۀقدنزلا ، مالسإلا و  نیب  ۀقرفتلا  لصیف  . 11
. مالعالا عیزوتلا و  رشنلل و  ناسیب  توریب ، لگ ، هللادبع  رمع  رصعلا ، جراوخ  نوفرطتملا  . 12

. رصم پاچ  يدیعص ، لاعتملادبع  مالسإلا ، یف  نوددجملا  . 13
. هیمیت نبا  ۀبتکم  هیمیت ، نبا  يواتفلا ، عومجم  . 14

. نطولا راد  ضایر ، زاب ، نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  خیش  زاب ، نب  يواتف  عومجم  . 15
ق. 1389ه . تیوک ، یمالسالا  نوئش  فاقوا و  ةرازو  يرذنم ، ظفاح  ملسم ، حیحص  رصتخم  . 16

. یبد پاچ  یکلام ، يولع  نب  دمحم  ححصت ، نا  بجی  میهافم  . 17
.1418 فلسلا ، ءاوضا  ۀبتکم  ضایر ، لوا ، پاچ  ریفکتلا ، ۀلأسم  یف  ۀیمیت  نبا  جهنم  . 18

1922م . رصم ، پاچ  يواج ، رابجلادبع  نب  هیقف  دمحم  ۀیباهولا ، بهذم  یلع  درلا  یف  ۀیمالسالا  صوصنلا  . 19
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هلظ دم  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ساسا  رب  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح 

هلمج زا  یفیاظو  رادهدهع  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  راذـگناینب  رماوا  زا  يوریپ  اب  یلاعلا و 
تسا . بولطم  ترایز  یمیهاربا و  جح  ققحت  تهج  نالک  درخ و  يزیرهمانرب  يراذگتسایس و  يراذگفده ، یجنسزاین ،

یبهذـم یتفرعم و  يونعم ، ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ترایز ، جـح و  یعمج  باوبا  يارب  یـسایس  یـشزومآ و  یگنهرف ، ياـهحرط  يارجا 
نالووسم نارئاز و  اب  رمتـسم  طابترا  نینچمه  نویناحور و  مازعا  یهدـنامزاس و  بذـج ، قیرط  زا  هژیو  هب  تاـبتع  مارحلا و  هللاتیب  نارئاز 

مالسا ناهج  لئاسم  حرط  یمالسا و  بالقنا  عیشت و  مالـسا ، یفرعم  روظنم  هب  تابتع  ترایز  هرمع و  جح و  مسوم  رد  اهروشک  رگید  جح 
تسا . ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  فادها  رگید  زا 

، بتک راشتنا  هیهت و  ناتـسبرع ، یمالـسا و  ياهروشک  یبهذـم  یملع و  زکارم  لفاحم و  اب  طاـبترا  هب  ناوتیم  زکرم  نیا  فادـها  رگید  زا 
یگدـنیامن هزوح  رد  یناسرعالطا  یمومع و  تاطابترا  یهدـنامزاس  نینچمه  يرـصب و  یعمـس و  بوتکم  تـالوصحم  رگید  تایرـشن و 

درک . هراشا  هیقف  یلو 
هکنیا رب  هوالع  ترایز ، جـح و  یـصصخت  هاـگیاپ  نیتسخن  ناونع  هب  تراـیز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  لاـترپ  نینچمه 

کی تسا ، هکربتم  نکاما  سدقم و  ياهنیمزرـس  ریاس  تایلاع و  تابتع  یحو ، نیمزرـس  نارفاسم  ياهزاین  هجوت  لباق  مجح  يوگخـساپ 
تسا . یتنرتنیا  ناربراک  يارب  ترایز  جح و  ياههزوح  رد  یشزومآ  ییاوتحم و  عجرم 

هب ار  هکربتم  هسدـقم و  نکاما  نارئاز  هب  یـشزومآ  تاکن  هئارا  يارب  لاتیجید  هناسر  کی  ياـهتیلباق  یماـمت  جـح  یناـسرعالطا  هاـگیاپ 
هدرک داجیا  يزاجم  ياضف  رد  هاگیاپ  نیا  هک  درب  مان  یتیفرظ  زا  یشخب  ناونع  هب  ناوتیم  جح  یصصخت  هناخباتک  زا  تسا . هدروآ  نادیم 

تسا .
مظعم ماـقم  هثعب  هتـشذگ  ههد  ود  تـالاقم  هعومجم  یکینورتـکلا و  ياـهباتک  تاـعالطا ، هک  تسا  یعجرم  جـح ، یـصصخت  هناـخباتک 

. تسا تایلاع و … تابتع  نیفیرـش و  نیمرح  نارئاز  ینید ، نارگـشهوژپ  یتاعلاطم  ياهزاین  يوگخـساپ  هدرک و  عمج  دوخ  رد  ار  يربهر 
نیلوا هاگیاپ  نیا  دوشیم . رـشتنم  جح  یناسرعالطا  هاگیاپ  رد  زین  ترایز  جح و  هزوح  هب  طوبرم  یـصاصتخا  رابخا  نیرخآ  نیا  رب  هوالع 

تسا . ترایز  جح و  یصصخت  يرازگربخ 
، نکاما هناخباتک ، يرازگربخ ، لیبق  زا  یفلتخم  ياهشخب  ياراد  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  یناسرعالطا  هاگیاپ 
، جـح دازآ  همانـشناد  زور ، ياهتبـسانم  تاهبـش ، هب  خـساپ  رازفامرن ، ملیف ، توص و  کناب  جـح ، کسانم  ماـکحا و  شزومآ  هناـخراگن ،

نآ ياهشخب  زا  مادـک  ره  زا  دـنناوتیم  دوخ  قیالـس  اـهزاین و  روخارف  هب  يزاـجم  ياـضف  ناربراـک  هک  تسا  رگید  يدراوم  گـالبو و 
. دننک هدافتسا 

www.hajj.ir تیاس سردآ  ترایز " جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  "

****
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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