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یناحور قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

: هدنسیون

یناحور قداص  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  نینموملاریما (  رهم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یناحور قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  8رما 

باتک 8تاصخشم 

9هراشا

بلاطم 13تسرهف 

15هراشا

( هلظ ماد   ) یناحور یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  16همدقم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هلّدا ي  لّوا : 24لصف 

24هراشا

لقع لّوا : 25لیلد 

25هراشا

هیطرش هلمج ي  26حیضوت 

( میرک نآرق  تایآ   ) باتک مود : 29لیلد 

یباجیا تایآ  ( 129

ضراعم تایآ  ( 248

تّنس موس : 55لیلد 

عامجا مراهچ : 80لیلد 

رکنمزا یهنو  فورعم  هب  رما  اب  طبترم  لئاسم  مود : 82لصف 

82هراشا

بحتسم هبرماِمکحو  رکنمو ، فورعم  فیرعت  لوا : 83هلأسم 

رکنم زا  یهن  فرعم و  هب  رما  ماسقا  مود : 86هلأسم 

؟  ییافک ای  ینیع  بجاو  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 186

؟  يدرف یعامتجا و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 290

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  یسررب  موس : 98هلأسم 
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98هراشا

رکنم فورعم و  تخانش  ( 199

رکنم فورعم و  زا  یهنم  رومأم و  تخانش  ( 2103

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ریثأت  لامتحا  ( 3107

راک ماجنا  رب  يراشفاپ  رارصا و  ( 4118

ررض زا  ینمیا  ( 5121

121هراشا

ررض زا  ینمیا  طرش  131تاعورف 

تامّرحم زا  یهان  رمآ و  بانتجا  ( 6134

یهنم رومأم و  یهان ، رمآ ، ندوب  فّلکم  ( 7141

راکنا بتارم  مراهچ : 143هلأسم 

143هراشا

بلق هب  راکنا  143فلا )

نابز هب  راکنا  148ب )

تسد اب  راکنا  149ج )

149هراشا

هناگ هس  بتارم  نیب  153بیترت 

ماما هزاجا ي  نودب  نتشک  ندز و  مخز  مجنپ : 156هلأسم 

156هراشا

مجنپ مراهچ و  هلأسم  163تاعورف 

یلیمکت ثحابم  موس : 170لصف 

170هراشا

دهتجم يارب  تموکح  بصنم  توبث  171مکی :

رگیدکی هب  تبسن  نادهتجم  تمحازم  182مود :

عرش مکاح  يارب  دودح  هماقا ي  زاوج  185موس :

185هراشا
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زاوج 186هّلدا ي 

زاوج مدع  190هّلدا ي 

هداوناخ ِرکنم  یهن  فورعم و  هب  رما  192مراهچ :

فورعم هب  رما  رد  ترجا  ذخا  195مجنپ :

هعماج لابق  رد  حِلصم  هفیظو ي  199مشش :

( هلظ ماد   ) یناحور یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  اب  201ییانشآ 

202تافیلأت

زکرم 206هرابرد 
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یناحور قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

باتک تاصخشم 

 - 1303 قداصدمحمدیس ،  یناحور ،  : هسانشرس

هدیزگرب ع .)  ) قداصلا رفعج  مامالا  هقف  : يدادرارق ناونع 

حرش  . نیملعتملا هرصبت 

قداصدیـس یمظعلا  هللا  تـیآ  قداـصلا  هـقف  دنمــشزرا  باـتک  زا  هـتفرگرب  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  : روآدـیدپ ماـن  ناوـنع و 
.هداز هجاوخ  ءامسا  همجرت  یناحور /

.1391 ع ) ،  ) نینموملاریما رهم  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  196 يرهاظ : تاصخشم 

 978-964-159-164-1 لایر  :  30000 کباش :

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

رب یقیلعت  حرـش و  دوـخ  نآ  هک  قداـصلا " هقف   " باـتک زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحبم  هـمجرت  رـضاح  باـتک  : تشادداـی
.تسا یلح  همالع  رثا  نیملعتملا " هرصبت  باتک " 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فطع  ناونع  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : فطع ناونع 

.یناحور قداصدیس  یمظعلا  هللا  تیآ  قداصلا  هقف  باتک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحبم  همجرت ي  : رگید ناونع 

ریسفت دقن و  نیملعتملا --  هرصبت  .ق .  726  - 648 فسوی ،  نب  نسح  یلح ،  همالع  : عوضوم

.ق نرق 8 يرفعج --  هقف  : عوضوم

مجرتم - ، 1359 ءامسا ، هداز ، هجاوخ  : هدوزفا هسانش 

حرش نیملعتملا .  هرصبت  .ق .  726  - 648 فسوی ،  نب  نسح  یلح ،  همالع  : هدوزفا هسانش 
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ع8ت20214 1391  /  BP182/3 : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید : 297/342 يدنب  هدر 

2907969: یلم یسانشباتک  هرامش 

اپاف : دروکر تیعضو 

1  : ص

هراشا
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2  : ص

یمظعلا هللا  تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناحور قداص  دیس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

یناحور قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب 

3  : ص
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

4  : ص
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بلاطم تسرهف 

ریوصت

5  : ص
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ریوصت

6  : ص
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هراشا

.تسا هعیـش  هـقف  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هاـگیاج  تـیمها و  هراـبرد  دنمـشزرا  یقیقحت  دـیراد ، ور  شیپ  رد  هـک  یباـتک 
(، مالسلا هیلع   ) قداص ماما  هقف  یثیدح و  مهم  عبانم  هب  دانتسا  اب  باتک ، نیا  رد  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یناحور یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 

بادآ ماکحا و  هل  مظعم  .دـنا  هتخادرپ  یعیـش  گنهرف  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارـش  بوجو  تیمها و  هراـبرد  ثحب  هب 
ار رـضاح  رـصع  ات  زاغآ  زا  هعیـش ، گرزب  ناملاع  ياه  هاگدید  و  هدومن ، نییبت  دنتـسم  روط  هب  ار  بجاو  هضیرف  نیا  یهقف  یعرش و 

.دنا هداد  رارق  هدافتسا  دروم  یهلا  هضیرف  نیا  حیضوت  نییبت و  رد  زین 

ریرحت هتـشر  هب  یبرع  ناـبز  هب  تسا ، هدـمآ  قداـصلا  هقف  گنـس  نارگ  باـتک  مهدزون  دـلج  مراـهچ  لـصفرد  هک  ثحب  نیا  لـصا 
هدـش رـشتنم  هیقتلاو ،» رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاـب  رمـالا   » لقتـسم ناونع  اـب  يرمق  يرجه  لاسرد 1396  راـب  نیتسخن  هدـمآرد و 

رایتخا رد  باتک  نیا  یـسراف  همجرت  یمالـسا ، هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  تیمها  هب  هجوت  اـب  نونکا و  .تسا 
.دریگ یم  رارق  نادنمقالع 

( مالـسلا مهیلع   ) نید نایاوشیپ  يامن  هار  ياشگ و  هار  تانایب  زا  يریگ  هرهب  اـب  و  قح ، ترـضح  تاـهجوت  هیاـس  رد  هک  تسا  دـیما 
.میرادرب ماگ  یهلا  هضیرف  ود  نیا  يایحا  ياتسار  رد  میناوتب 

مجرتم

ص:7
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( هلظ ماد   ) یناحور یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  همدقم 

هدلاخلا هعیرـشلا  بحاص  هلوسر  یلع  هتاولـص  لضفأ  و  نیبملا ، ّقحلا  یلإ  هیادـهلاو  نیدـلا ، یف  هّقفتلا  نم  انالوأ  ام  یلع  دـمحلا هللا  »
«. نیعمجأ همارحو  هلالح  یلع  ءانمُالا  هللااب  ءاملعلا  هلآ  یلعو  نیدلا ، موی  یلإ 

: دننام تسا ؛ هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  میرک  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رد  و  تسا ، یعامتجا  يدوجوم  تیهام  تعیبط و  ظاحل  هب  ناسنا 
ینز درم و  زا  تسخن  ار  امـش  همه  اـم  مدرم ، يا  « ؛ اُوفَراَـعَِتل َلـِئاَبَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاَْـنلَعَجَو  یَثـنُأَو  ٍرَکَذ  نِّم  مُکاَـنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
دزن امـش  نیرتراختفا  اب  راوگرزب و  انامه  دیـسانشب ، ار  رگیدکی  ات  میدینادرگ  فلتخم  قرف  رایـسب و  ياه  هبعـش  هاگ  نآ  میدـیرفآ و 

وا و  « ؛ اًرْهِص اًبَسَن َو  ُهَلَعَجَف  اًرََشب  ءاَْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه   َ و زین : و  »(1) ؛  تسا هاگآ  اناد و  ًالماک  ادخ  انامه  دنیامش ، نیرتاوقت  اب  ادخ 
رداق زیچ ) ره  رب   ) وت يادخ  و  داد ، رارق  جاودزا  یگتسب  بسن و  یشیوخ  نانآ  نیب  دیرفآ و  ار  رـشب  هفطن )  ) بآ زا  هک  تسا  ییادخ 

.دراد هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  يرگید  تایآ  . (2)« تسا

عون مه  ناسنا  نآ ، زا  سپ  .دریگ  یم  لکش  جاودزا  اب  هک  تسا  هداوناخ  عامتجا  دوش ، یم  رـضاح  نآ  رد  ناسنا  هک  یعامتجا  نیلوا 
تساـیر و لکـش  هب  ار  دوخ  هک  دـبای  یم  همادا  اـج  نادـب  اـت  دـنور  نیا  دریگ و  یم  تمدـخ  هب  شیاـهزاین  عـفر  هار  رد  ار  شیوـخ 

.دهد یم  ناشن  تموکح 

رد مدرم  هک  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  میرک  نآرق  تایآ  یخرب  رد 

ص:8

.13 (: 49  ) تارجح - 1
.54 (: 25  ) ناقرف - . 2
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هارمه ار  ایبنا  دنوادخ  دیدرگ و  رادیدپ  تافالتخا  نآ ، زا  سپ  تشادن ؛ دوجو  دارفا  نایم  یتوافت  دندوب و  دـحاو  یتما  تقلخ ، زاغآ 
هیآ نیا  تایآ  نآ  هلمج  زا  .دننادرگزاب  دحاو  یعامتجا  هب  ار  اه  نآ  دنرادرب و  نایم  زا  ار  مدرم  تافالتخا  ات  دینادرگ  ثوعبم  باتک 
اَمِیف ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَزنَأَو  َنیِرِذنُمَو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهّللا  َثَعَبَف  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناَک  دـیامرف : یم  هک  تسا 
نانآ اب  و  دنناسرتب ، ار ) نادـب   ) دـنهد و تراشب  ار ) ناراکوکین   ) هک داتـسرف  ار  نالوسر  ادـخ  دـندوب ، هورگ  کی  مدرم  « ؛ ِهِیف ْاوُفَلَتْخا 

.(1)« دشاب امرفمکح  تلادع  هب  ادخ  نید  اهنت  مدرم  عازن  دراوم  رد  ات  داتسرف  یتسار  هب  باتک 

یگدنز يوس  هب  ار  اه  نآ  و  دنشاب ، هتـشاد  هجوت  دوخ  فارطا  عامتجا  هب  تسا  هتـساوخ  مدرم  زا  هک  تسا  یغّلبم  نیلّوا  زیزع  مالـسا 
؛ ْاُوقَّرَفَت َالَو  اًعیِمَج  ِهّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِـصَتْعاَو  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدناوخارف  عامتجا  هیاس ي  رد  وکین  تایح  هنادنمتداعس و 

َیلِإ َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَْتلَو  دـیامرف : یم  هک  اج  نآ  ات   (2)« دیورن قّرفتم  ياه  هار  هب  هدز و  گنچ  ادخ  نید )  ) هتـشر هب  یگمه  «و 
حالـص ریخ و  هب  ار  قلخ  ناناملـسم ، امـش  زا  یخرب  دـیاب  و  « ؛ َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلْوُأَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا 

مه »(3) ؛  دوب دنهاوخ  راگتسر  دنتسه ) قلخ  تیاده  هطـساو  هک   ) اهنیا و  دننک ، يراکدب  زا  یهن  يراکوکین و  هب  رما  دننک و  توعد 
دندش هقرف  هقرف  نآ ) رد   ) دندومن و هدنکارپ  ار  نید  هک  نانآ  « ؛ ٍءْیَش ِیف  ْمُْهنِم  َتْسَّل  اًعَیِش  ْاُوناَکَو  ْمُهَنیِد  ْاُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  تایآ  نینچ 

نینچ شوپب ) اهنآ  زا  مشچ  )

ص:9

.213 (: 2  ) هرقب - 1
.103 (: 3  ) نارمع لآ  - 2
.104 (: 3  ) نارمع لآ  - 3
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كانسرت هقرفت  رثا  رد  هک  دییوپن  عزانت  فالتخا و  هار  زگره  و  « ؛ ْمُکُحیِر َبَهْذَتَو  ْاُولَشْفَتَف  ْاوُعَزاَنَت  َالَو   ، (1)« دنیاین وت  راک  هب  ناسک 
نانمؤم تقیقح  هب  « ؛ ْمُْکیَوَخَأ َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ   ، (2)« دش دهاوخ  دوبان  امـش  تمظع  تردق و  هدش و  فیعـض  و 

داّحتا هب  ار  اه  ناسنا  رگید ، ناوارف  تایآ  تایآ و  نیا  . (3)« دیهد حلص  دوخ  ینامیا  ناردارب  نیب  هشیمه  سپ  دنرگیدکی  ردارب  همه 
.دنناوخ یم  ارف  تسا ، یناسنا  عماوج  يونعم  يایازم  زا  هک  قافّتا ، و 

هک تسادیپ  هتفگان  دنتـسه و  تیهام  کی  ياراد  دنرامـش ، یب  هک  لاح  نیع  رد  مدرم ، لاعفا  هک  تسا  نآ  مامتها ، نیا  راکـشآ  زار 
رتدنمدوس بتارم  هب  اج  کی  رد  بآ  ندش  عمج  هک  روط  نامه  درک ؛ دـهاوخ  نوزفا  ار  نآ  تردـق  ریثأت و  لاعفا ، نیا  ییآ  مهدرگ 

هعماج رد  يرگید  هتسه ي  داجیا  بجوم  زین  لاعفا  داّحتا  .دشاب  هدش  عمج  هدنکارپ  لکش  هب  فرظ و  نیدنچ  رد  هک  تسا  ینامز  زا 
هک دروآ  یم  دوجو  هب  ار  يدـنمتردق  یعامتجا  يورین  نانآ ، درکلمع  زین  و  مدرم ، ییاـناوت  تایـصوصخ و  هب  هّجوت  اـب  هک  دوش  یم 

یمن داسف  هاوخان  هاوخ  زین  دارفا  یحلاص ، هعماج ي  نینچ  رد  .دـنک  یم  هبلغ  يدرف  ياه  ییاـناوت  رب  داـضت ، ضراـعت و  زورب  ماـگنه 
ساسا رما ، نیا  و  دنـسر ؛ یمن  ماجنارـس  هب  زیارغ  قالخا و  تیبرت  دـساف ، هعماج ي  رد  تسا و  قداص  مه  بلطم  نیا  سکع  .دـننک 

.تسا هعماج  کی  دوجو 

عـضو هعماج  يانبم  رب  ار  تاکز  زامن و  داهج ، ّجح ، دننام : دوخ  نیناوق  ماکحا و  نیرت  مهم  مالـسا  هک  میراد  هدیقع  لیلد ، نیمه  هب 
هدومن

ص:10

.159 (: 6  ) ماعنا - 1
.46 (: 8  ) لافنا - 2

.10 (: 49  ) تارجح - 3
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ات هداد  رارق  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یبوـخ و  هب  ِتوـعد  ضیارف ، نیا  همه ي  راـنک  رد  و  تـسا ؛ هدرک  تظفاـحم  نآ  زا  و 
لیبق زا  يدراوم  رانک  رد  مالـسا  نینچ ، مه  .دـشاب  لاعتم  يادـخ  دزن  تلزنم  بّرقت و  یقیقح ، تداعـس  یمالـسا ، هعماـج ي  فدـه 

یمالـسا تموکح  هک  يدنمدوس  هناصلخم و  هناقداص ، هنامیکح ، ِحیحـص  ياه  تسایـس  هید و  ذخا  صاصق ، يارجا  دودح ، يارجا 
فورعم و هب  رما  نوچ  رگید ، يوس  زا  .تسا  هداهن  هعماج  هدـهع ي  رب  ار  دوخ  نیناوق  يارجا  تنامـض  تسا ، نآ  نابهاگن  عورـشم ،

ندـناشک روما ، ِنتفای  ناماس  نیمز ، ینادابآ  ملاظم ، ندـیدرگ  فرطرب  بهاذـم ، رطاخ  نانیمطا  تابجاو ، ماجنا  ببـس  رکنم  زا  یهن 
.دبای یمرد  ار  نآ  نسُح  زین  لقع  تسا ، تداعس  ياه  هناشن  روهظ  تمعن و  ینیریش  ندیشچ  حالص ، تّزع و  يوس  هب  هعماج 

نیرت و مهم  زا  هکلب  و  نید ، تایرورض  زا  هکلب  بجاو ، ًاعرـش  ناناملـسم  عامجا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لیلد ، نیمه  هب  * 
رد ور ، نیا  زا  .تسا  نایناهج  راگدرورپ  يایاجـس  زا  هکلب  نیلـسرم و  ایبنا و  هار  ناحلاص ، شور  زین ، و  تسا ؛ تابجاو  نیرت  گرزب 

: تسا هدمآ  تایاور 

َمل  َ ٍضَعب و یلَع  مُهُـضَعب  َطِّلُـس  َو  ُتاکَرَبلا ، ُمُهنِم  تَعُِزن  اولَعفَی  َمل  اذإَف  ِرَکنُملا  ِنَع  اوَهَنَو  ِفورعَملاـِب  اورَمأ  اـم  ٍریَِخب  ُساـّنلا  ُلازَی  ـال  »
.(1) ِءامَّسلا » ِیف  ِضرألا َو ال  ِیف  ٌرِصان  مَُهل  نُکَی 

تداعس ریخ و  رد  دنباتشب ، رگیدکی  يرای  هب  اوقت  کین و  ياهراک  رد  دنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  هک  ینامز  ات  »

ص:11

: تسا هدمآ  نینچ  هعیشلا  لئاسو  رد  ترابع  نیا  ح 21144 . ص 123 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 23 ؛ ص 181 ، ج 6 ، بیذهتلا ، - 1
«. ...اوِرمأ ام  ریَِخب  یتّمأ  ُلازَتال  »
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يروای نیمز  رد  هن  هک  دننک  ادیپ  هطلـس  رگید  هورگ  رب  یهورگ  دوش و  هتفرگ  نانآ  زا  اه  تکرب  دننکن ، نینچ  رگا  اّما  .دوب  دـنهاوخ 
ثوعبم یناربمایپ  نآ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  دنتـسه و  ّمهم  يا  هفیظو  ود ، نیا  هکارچ  تسا ؟! بّجعت  ياـج  هچ  نامـسآ .» رد  هن  دـنراد ،

، هداد قوس  يدوبان  لالحمضا و  تمس  هب  ار  مالسا  یمالسا ، هعماج ي  رد  نآ  يارجا  رد  یتسس  هنوگره  هک  يا  هفیظو  تسا ؛ هدرک 
.دنوش كاله  دنهد ، یمن  لامتحا  هک  ییاج  زا  مدرم  دوش  یم  بجوم  داد و  دهاوخ  شرتسگ  ار  داسف  یهارمگ و  تلاهج ،

مرکا ربمایپ  .تسا  هداد  خر  دیـسرت ، یم  نآ  عوقو  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  یقافّتا  رـضاح ، رـصع  رد  لاح ، نیا  اـب 
: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

َلوُسَر اَی  َِکلَذ  ُنوُکَی  َُهل َو  َلیِقَف  ِرَْکنُْملا ؟ ِنَع  اْوَْهنَت  َْمل  ِفوُْرعَْملاـِب َو  اوُُرمْأَـت  َْمل  ْمُُکباَبَـش َو  َقَسَف  ْمُکُؤاَِـسن َو  ْتَدَـسَف  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  »
: َلاَق َِکلَذ ؟ ُنوُکَی  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  َُهل : َلیِقَف  ِفوُْرعَْملا ؟ ِنَع  ُْمْتیَهَن  ِرَْکنُْملِاب َو  ُْمتْرَمَأ  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  َکـِلَذ ، ْنِم  ٌّرَـش  ْمَعَن َو  َلاَـقَف  ِهَّللا ؟

.(1) ًافوُْرعَم »؟ َرَْکنُْملا  ًارَْکنُم َو  َفوُْرعَْملا  ُُمْتیَأَر  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  َِکلَذ  ْنِم  ٌّرَش  ْمَعَن َو 

یهن فورعم و  هب  رما  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و  دندرگ ؟ قساف  امش  ناناوج  دساف و  امش  نانز  هک  یماگنه  امش  لاح  تسا  هنوگچ 
نیا نآ  دوش و  یم  مه  نیا  زا  رتدب  يرآ ، دومرف : ترـضح  دـسر ؟ یم  ارف  ینامز  نینچ  ایآ  دـندرک : ضرع  .دـینک  كرت  ار  رکنم  زا 

یعـضو نینچ  نیا  اـیآ  ربماـیپ ! يا  دـندرک : ضرع  دـینک ؟ فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  هک  یماـگنه  امـش  لاـح  تسا  هنوگچ  هک :
تسا هنوگچ  هک : نیا  نآ  .ددرگ و  یم  مه  نیا  زا  رتدب  يرآ ، دومرف : دیسر ؟ دهاوخارف 

ص:12

ح 21138. ص 121 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 14 ؛ ص 59 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  - 1
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.»؟ ددرگ فورعم  رکنم  رکنم و  هعماج  رد  فورعم  هک  ینامز  امش  لاح 

.َنوعِجار ِهَیلإ  ّانإ  ِهِّلل و  ّانإ  سپ ،

هک ناـنچ  تسا ؛ هدـش  هبتـشم  یهورگ  رب  بلطم  نیا  نکل  دراد ؛ یطیارـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوـجو  هک  تـسین  یثـحب 
اه نآ  هک  نیا  لثم  دنا ! هدرک  ریسفت  دوخ  لیم  هب  زین  ار  طیارش  نیا  هاگ  نآ  هدرمشرب ، بوجو  طیارـش  ءزج  ار  بجاو  طیارـش  یخرب 

.دنتـسه ّقح  نانمـشد  هک  نید  رد  نارازگ  تعدب  لباقم  رد  توکـس  هژیو  هب  دـنا ! لفاغ  تسا ، ّبترتم  هضیرف  نیا  كرت  رب  هچنآ  زا 
؛ دنهد یم  رییغت  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ّتنـسو  دننک  یم  لیدبت  ار  لاعتم  يادخ  ماکحا  دنبای  تصرف  رگا  هک  یناسک 

.دنام یم  یقاب  یمسر  اهنت  نآرق  زا  یمان و  اهنت  مالسا  زا  هک  نانچ 

: تسا هدومرف  ناشیا  هرابرد ي  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

ٍرَْکنُم ْنَع  ًایْهَن  َال  ٍفوُْرعَِمب َو  ًاْرمَأ  َنُوبِجُوی  َال  ُءاَهَفُـس  ُءاَثَدُـح  َنوُکَّسَنَتَی  َنوُءَّرَقَتَی َو  َنوُءاَُرم  ٌمْوَق  ْمِهِیف  ُعَبَُّتی  ٌمْوَق  ِناَـمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُنوُکَی  »
َال اَم  ِماَیِّصلا َو  ِهاَـلَّصلا َو  یَلَع  َنُوِلبُْقی  ْمِِهلَمَع  َداَـسَف  ِءاَـمَلُْعلا َو  ِتاَّلَز  َنوُِعبَّتَی  َریِذاَـعَْملا  َصَخُّرلا َو  ُمِهِـسُْفنَِأل  َنُوُبلْطَی  َرَرَّضلا  اُونِمَأ  اَذِإ  اَّلِإ 

ِِضئاَرَْفلا َو یَمْـسَأ  اوُضَفَر  اَـمَک  اَـهوُضَفََرل  ْمِِهناَدـْبَأ  ْمِِهلاَْومَأـِب َو  َنُولَمْعَی  اَـم  ِِرئاَِـسب  ُهاَـلَّصلا  ِتَّرَـضَأ  َْول  ٍلاَـم َو  اـَل  ٍسْفَن َو  ِیف  ْمُهُِملْکَی 
.(1)« ...اَهَفَرْشَأ

لها نآرق و  يراق  هک  دـننک  یم  رهاظت  دـنراکایر و  هک  دـننک  یم  يوریپ  یـصاخ  هورگ  زا  هک  دوب  دـنهاوخ  یمدرم  ناـمزلارخآ  رد 
زا هک  ینامز  رگم  ار ؛ يرکنم  زا  یهن  هن  دنناد  یم  بجاو  دوخ  رب  ار  یفورعم  هب  رما  هن  دـنا ، حول  هداس  راک و  هزات  نانآ  .دـنا  تدابع 

راتفر رد  هک  ار  ییاه  شزغل  تاهابتشا و  نانیا  .دنشارت  یم  هناهب  رذع و  دوخ  يارب  هار  نیا  رد  هتـسویپ  .دنـشاب  ظوفحم  نایز  ررض و 
یقیقح ناملاع  راتفگ  و 

ص:13

ح 21. ص 180 ، ج 6 ، بیذهتلا ، ح 1 ؛ ص 55 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  - 1
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.دـنروآ یم  يور  درادـن ، يرطخ  ناشناج  لام و  يارب  هک  یلامعا  هزور و  زامن و  هب  مدرم  راظنا  رد  .دـنریگ  یم  یپ  تسا ، هداد  خر 
یم كرت  زین  ار  زامن  دوش ، ناشیاه  ندب  اه و  لام  يارب  یلکـشم  زورب  ببـس  مه  ندـناوخ  زامن  هک  دـیآ  شیپ  یطیارـش  ینامز  رگا 

«. دندرک كرت  ار  ضیارف  نیرتالاو  نیرت و  لماک  هک  هنوگ  نامه  دننک ؛

دّمحم هب  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  همان  رد  زین  )(1) و  مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تشهب ، لها  ناناوج  دیس  زا  ثیدح  نیا  لثم 
نإ هک  دنا  هدومرف  نایب  قوف  ثیدح  ریظن  یثیداحا  مالسلا ) هیلع   ) موصعم ناماما  زا  کی  ره  هکلب  تسا ؛ هدش  دراو  يرهز  ملـسم  نب 

.(2) دش دهاوخ  نایب  هللا  ءاش 

ای مّهوتم  ررض  زا  سرت  سفن ، فعض  رطاخ  هب  گرزب  هفیظو ي  نیا  هک  رصع -  نیا  دننام  يرـصع -  ره  رد  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 
هتـشادرب تّما  نایم  زا  تکرب  هدـیدرگ ، رهاظ  نآ  یپ  رد  ایند  نید و  داسف  هدـش ، كرت  تسپ  يایند  ياه  تنیز  رد  عمط  ای  هورکم و 

ره رد  وس ، رگید  زا  .تسا  هدوـبن  ناـشیارب  يرگ  يراـی  نامـسآ ، رد  هن  نیمز و  رد  هن  و  دـنا ؛ هدـش  ّطلـسم  مدرم  رب  ناـملاظ  هدـش و 
ياه هناشن  هدـش ، هداد  قوس  تّزع  حالـص و  يوس  هب  هعماج  روما  هدرک ، هماقا  ار  هضیرف  نیا  یناـّبر  یِملاـع  اـی  ِحلـصم  هک  يرـصع 

.دنا هدیشچ  ار  يونعم  يّدام و  ياه  تمعن  نیریش  معط  نانآ  هدیدرگ و  رادیدپ  مدرم  رب  تداعس 

عورف و طیارـش ، نآ ، نمـض  هک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هلّدا ي  باب  رد  تسا  يا  هلاسر  دیراد ، ور  شیپ  هک  یباتک 
.دومن میهاوخ  نایب  زین  ار  نآ  رب  ّبترتم  ماکحا 

«. لیکَولا َمِعن  ِیبسَح َو  َوُه  َو  ُبینا ، ِهَیلإ  ُتلّکوت َو  ِهیَلَع  ِهللاِاب ، ّالا  یقیفوَت  ام  «َو 

ص:14

ص 237. لوقعلا ، فحت  - 1

ص 274. لوقعلا ، فحت  - 2
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هلّدا ي  لّوا : لصف 

هراشا

ص:16
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.دراد تلالد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هبرما  بوجورب  هعبرا  هلّدا ي 

لقع لّوا : لیلد 

هراشا

یهن فورعم و  هب  رما  بوجو  كرد  رد  لقع  دنا : هتفگ   (4) دادقم لضاف  (3) و  نیدیهش  ، (2) یّلح همّالع   ، (1) یسوط خیش  موحرم 
یهن فورعم و  هب  رما  بوجو  اریز ، .تسا  یلقع  بوجو  نیا  دیکأت  عرش  نخس  هکلب  درادن ؛ عرـش  هب  يزاین  تسا و  لقتـسم  رکنم  زا 

.دنک یم  كرد  لجوّزع  دنوادخ  رب  ار  نآ  بوجو  لقع ، هک  تسا  فطل  هدعاق ي  ساسا  رب  رکنم  زا 

رظن رد  نودـب  ار  لاعفا  و  دـنا ، هدـش  یلقع  حـبق  نسح و  راکنا  هب  لئاق  یخرب  هک : تروص  نیا  هب  تسا ، هدـش  لاکـشا  لـیلد  نیا  رب 
هکلب تسین ؛ حبق  نسح و  رد  لاعفا ، نایم  یتوافت  دـنیوگ : یم  دـنناد و  یم  يواسم  دـشاب ، نآ  فلاخم  ای  عبط  قباطم  هک  نیا  نتفرگ 

رب .دندرگ  یم  فصّتم  حبق  نسح و  هب  عرش ، اب  ناشتفلاخم  ای  تقفاوم  رابتعا  هب  اه ، نآ  هب  یعرش  ماکحا  ّقلعت  زا  سپ  ناگدنب  لاعفا 
فالخ

ص:17

ص 147. داصتقالا ، - 1
ص 542. ج 1 ، ماکحالا ، دعاوق  - 2

ص 409. ج 2 ، هیقشمدلا ، هعمللا  - 3
ص 591 و 592. ج 1 ، عئارلا ، حیقنتلا  - 4
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هب دنوادخ ، لاعفا  هرابرد ي  هک  درادن  یهار  لقع  و  دوش ، یمن  حبق  نسح و  هب  فصّتم  زین  تهج  نیا  زا  هک  لجوّزع  دنوادخ  لاعفا 
.دیامن مکح  اه  نآ  ندرمش  دنسپان  ای  وکین 

: دنا هدرک  دانتسا  نینچ  دوخ  نخس  هرابرد ي  هورگ  نیا 

نآ هـب  هدـشن و  ضراـع  يرگید  ضَرع  ضَرع ، رب  و  دنتـسه ، ضَرع  ماـسقا  زا  زین  یلقع  حـبق  نـسح و  تـسا و  ضَرع  لـعف ، فـلا )
[ .دوش فصّتم  یلقع  حبق  نسح و  هب  دناوت  یمن  لعف  سپ ،  ] .ددرگ یمن  فصّتم 

تـسا وکین  لعف  نیا  ای  دنک ، شکرت  دیاب  تسا و  حیبق  وا  بناج  زا  لعف  نیا  دیوگب : هک  درادن  یمّکحت  لاعتم  دنوادخ  رب  لقع ، ب )
رد تسا و  شیوخ  کلم  رد  فّرـصت  دهد  یم  ماجنا  هچ  ره  و  دهد ؛ یم  ماجنا  دهاوخب ، هچ  ره  دنوادخ  .دـهد  ماجنا  ار  نآ  دـیاب  و 

.(1) دریگ یمن  رارق  تساوخزاب  لاؤس و  دروم  دهد  یم  ماجنا  هچنآ  دروم 

نآ ای  داد ، یمن  خر  يرکنم  دـش و  یمن  كرت  یفورعم  دوب ، بجاو  ًالقع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دـنا : هتفگ  زین  یهورگ 
مّدقم هجیتن ، رد  تسا ، لطاب  نآ  مسق  ود  ره  هب  لیلد  نیا  رد  هیطرـش  هلمج  یلات  دروآ ؛ دراو  لالخا  بجاو  هب  لجوّزع  دـنوادخ  هک 

.تسا لطاب  زین  رکنم ] زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلقع  بوجو  ]

هیطرش هلمج ي  حیضوت 

هک رکنم  زا  یهن  و  فورعم ، ماجنا  رب  رابجا  هک  فورعم  هب  رما  رگا 

ص:18

.23 (: 21  ) ءایبنا ُلَعْفَی ؛» اَّمَع  ُلَأُْسی  ال  - » 1
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بجاو لقع  لـیلد  هب  هک  یلمع  ره  ماـجنا  اریز ، دـنا ؛ بجاو  زین  لـجوّزع  دـنوادخ  رب  دنـشاب ، بجاو  ًـالقع  تسا ، نآ  زا  عنم  یهن و 
بجاو دـنوادخ  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  لاـح ، تسا ؛ بجاو  ددرگ ، هاـگآ  بوـجو  ِلـیلد  رب  هـک  یـسک  ره  رب  دوـش ،

دنوادـخ رب  بوجو  و  یهن ، رما و  یلقع  بوجو   ] ود ره  اـه  نیا  نیارباـنب ، دـیآ ؛ یم  مزـال  دـش -  هتفگ  هک  رما -  ود  زا  یکی  دـشاب ،
.تسا لطاب  لاعتم ]

.تسین زیاـج  میکح  رب  بجاو ، هب  ندروآ  دراو  لـالخا  تسا و  میکح  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  رب  نآ  بوجو  ِنـالطب  لـیلد 
.دراد تافانم  فیلکت »  » اب هک  دیآ  یم  مزال  رابجا  یتروص  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  زین  یهن  رما و  یلقع  بوجو  ِنالطب  ِلیلد 

، هدومن نشور  ار  نآ  یتسرد  هک  یحیضوت  .تسا  یلقع  لیلد  روهظ  مدع  قوف ، لاکـشا  ود  زورب  لیلد  هک  تسا  نآ  رب  نم  هدیقع ي 
: تسا هلأسم  دنچ  نایب  رب  فّقوتم  دیامن ، یم  فرطرب  ار  تالاکشا  نیا  و 

هوق نأش  هک  ارچ  دنک ؛ یم  كرد  ار  اه  نآ  لقع  هک  دنا  یعقاو  یتافص  هکلب  دنرادن ، رارق  لقع  هرطیـس ي  تحت  حبق  نسح و  فلا )
.تسا كرد  هکلب  تسین  ماکحا  لعج  عیرشت و  ناگدنب ، لاعفا  هب  تبسن  یتح  هلقاع  ي 

وکین ياهادص  زا  ییاونش  ّسح  ًالثم  دنراد ، دوخ  اب  فلاخم  قباطم و  يدراوم  هناگ ، جنپ  ساوح  زا  کی  ره  هک  روط  نامه  حیضوت :
دوخ فلاخم  قباطم و  يدراوم  تسا ) وا  هب  ناـسنا  ِتیناـسنا  هک   ) زین لـقع  دوش ؛ یم  هدرزآ  راـجنهان  ياهادـص  زا  درب و  یم  تّذـل 
یم هلقاع  هّوق ي  اب  قباطم  ار  اه  نآ  یهاگ  لاعفا ، هظحالم  اب  هک ، نآ  هجیتن  .تسا  هدـننک  كرد  يا  هّوق  هلقاع ، هّوق ي  هک  ارچ  دراد ؛

ینیب و

ص:19
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هلقاع هّوق ي  فلاخم  ار  اه  نآ  یهاگ  و  تسا ؛» وکین  لدع  : » دوش یم  هتفگ  و  لدع ، دننام : یناد ، یم  شیاتس  هتـسیاش ي  ار  شلعاف 
زا یلاخ  ار  اه  نآ  زین  هاگ  تسا ؛» دنـسپان  ملظ  : » دوش یم  هتفگ  و  ملظ ، دننام : يرامـش ، یمرب  تّمذم  ّقحتـسم  ار  شلعاف  ینیب و  یم 

یتینارون لقع  هک ، نآ  هصالخ  .دنتـسه  فلتخم  تارابتعا  هوجو و  ياراد  لاـعفا  تروص ، نیا  رد  هک  ینیب  یم  تاـهج  نیا  يود  ره 
.دنک یم  كرد  ار  لاعفا  ییوکین  یتشز و  ور ، نیا  زا  و  دوش ؛ یم  راکشآ  نآ  يارب  قیاقح  هک  دراد 

یم ثحب  ضَرع  رب  نآ   ِ ضورع هرابرد  تسا و  لاکـشا  ّلحم  هچنآ  .دنراد  توافت  رگیدکی  اب  یعازتنا  ضَرع  يدوجو و  ضَرع  ب )
، فعـض تّدش و  حـبق ، نسح ، دـننام : یعازتنا ،) ضَرع   ) مود مسق  رد  اّما  اه ؛ گنر  دـننام : تسا ؛ يدوجو ) ضَرع   ) لّوا مسق  دوش ،

.درادن ار  ضارعا  رب  شندشن  ضراع  ياعّدا  سک  چیه 

لقع و مکح  نایم   ] مزالت نوناق  قبط  و  تسا ،» هدیدنـسپ  دـنیامن ، رما  فورعم  هب  ار  رگید  یخرب  مدرم ، زا  یـضعب   » هک اعّدا  نیا  ج )
نیا اب  درادن  یطابترا  تسا ، هدرک  بجاو  ار  اه  نآ  لاعتم  دنوادخ  عطق  روط  هب  هک  نیا  و  میبای ، یمرد  ار  نآ  یعرـش  بوجو  عرش ،]

.تسا هتشادرب  ار  رکنم  هدرک و  داجیا  ار  فورعم  ادخ  هک 

عامتجا دارفا  تحلصم  هب  هّجوت  هرابرد ي  نینچ  مه  تحلصم ، تیاده و  تدحو ، عامتجا ، هب  مالسا  هّجوت  زا  باتک ، همّدقم  رد  هتبلا 
هب رما  هضیرف ي  ود  عیرشت  موزل  زین  و  تسا ، نآ  دارفا  تحلصم  ورگ  رد  هک  عامتجا  تلحصم  و  تسا ، هعماج  تحلصم  ورگ  رد  هک 

بناج زا  ضرغ  نیا  قّقحت  روظنم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

ص:20

هللا تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناحور قداص  دیس  یمظعلا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا نسُح  ِكرد  زج  يزیچ  لقع ، مکح  يانعم  دـنک و  یم  كرد  ار  رما  نیا  نسُح  ینـشور ، هب  لقع  دـش  نایب  .میتفگ  نخـس  عراش 
.دیدرگ فرطرب  یلقع ، هاگدید  نیا  نوماریپ  هدش  حرطم  ِتالاکشا  مامت  بلاطم ، نیا  نایب  اب  سپ ، .تسین  بلطم 

( میرک نآرق  تایآ   ) باتک مود : لیلد 

یباجیا تایآ  ( 1

: زا دنا  ترابع  تایآ  نیا  .دنتسه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هب  رظان  میرک  نآرق  زا  یتایآ 

امـش زا  یخرب  دـیاب  و  « ؛ َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلْوُأَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَْتلَو  ( 1
قلخ تیاده  هطـساو  هک   ) اهنیا و  دـننک ، يراکدـب  زا  یهن  يراکوکین و  هب  رما  دـننک و  توعد  حالـص  ریخ و  هب  ار  قلخ  ناناملـسم ،

.(1)« دوب دنهاوخ  راگتسر  دنتسه )

تسا و نآ  ّقح  هک  هنوگ  نآ  اوقت  هب  رما  ینعی  دارفا -  مکح  ادـتبا  نانمؤم  هب  باطخ  دـنوادخ ، هک  تسا  یتایآ  همادا ي  رد  هیآ  نیا 
رب ادـخ  يوس  زا  هک  یباتک   ) یهالا نامـسیر  هب  ندز  گنچ  ِنامرف  ینعی  عامتجا -  مکح  سپـس  و  درادـن -  هار  نآ  رد  یلطاـب  چـیه 

يزیچ نایب  هیآ  رهاظ  .دیامرف  یم  نایب  ار  هقرفت -  زا  یهن  و  هدش ،) لزان  شربمایپ 

ص:21

.104 (: 3  ) نارمع لآ  - 1
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هعماج و ِنابهاگن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سپ ، تسا ؛ نانآ  يارب  یمکحتـسم  ژد  دـنک و  یم  ظـفح  ار  ّتلم  داـّحتا  هک  تسا 
.تسا تدحو  راصح 

؛ تسا هدـش  نکاس  واو »  » رطاخ هب  هک  تسا  رما  ِمال »  » هکلب تسین ، هفاضا  فرح  نآ  رد  مال »  » و تسا ، رما  نُکَْتلَو »  » تراـبع بیرقت :
نینچ هفاـضا  ِمـال »  » هک یتروـص  رد  دـهد ، ماـجنا  ار  مزج -  ینعی  دوـخ -  لـمع  دـناوت  یم  مـه  نوکـس  تلاـح  رد  رما  ِمـال » ، » اریز

.درادن یتیصوصخ 

همه رد  لصا  اّما  (1) ؛  وگلا تمعن و  تماقتـسا ، مادنا ، تماق ، تعامج ، هلمج  زا  تسا ، هدش  رکذ  انعم  نیدـنچ  تغل  رد  ٌهَّمُأ »  » يارب
کی يارب  اـه  نآ  هکارچ  دـندیمان  تّما  ار  هورگ  تعاـمج و  سپ  تسا ؛ دـصق  هتفگ ، یـسوط  خیـش  موحرم  هک  روـط  ناـمه  اـه  نآ 

رب انب  تسا ، بلط  ای  دننک ؛ یم  ادـتقا  نآ  هب  مدرم  هک  نیا  رب  انب  تسا  ماما  دوصقم  ای  دـنا ؛ هدـمآ  مه  ِدرگ  كرتشم  دـصقم  فدـه و 
تمس کی  رد  تماق  هک  نیا  رب  انب  تسا ، مادنا  تماق و  يانعم  هب  ای  و  دنتسه ؛ نآ  یپ  رد  هک  دشاب  یی  وزرآ )  ) دصقم نامه  هک  نیا 

.(2) تسا هتفر  الاب  هدیشک و 

اب تسا  بلطم  نیا  رب  يدیکات  هیآ  همادا ي  و  تسا ؛ رهاظ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  هب  توعد  بوجو  رب  زین  هیآ  تلالد 
هب لیدبت  و  تداعس ، هب  نآ  ندیسر  هعماج و  يراگتسر  هک : نایب  نیا 

ص:22

.ابدا نخس  نایب و  رد  یناعم  نیا  زا  مادک  ره  رد  نآ  لامعتسا  دراوم  ت 108 ؛ ص 106 ، ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  کن : - 1
«. ٌهَّمُأ ْمُکنِّم  نُکَْتلَو  : » هفیرش ي هیآ ي  ریسفت  رد  ص 549 . ج 2 ، نایبتلا ، - 2
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لاـگنچ رد  هک  ار  يدرف  دوش و  توعد  فورعم  هب  هدـش  فرحنم  ریخ  هار  زا  هک  ار  يدرف  هک  تسا  نآ  هب  طونم  حـلاص ، يا  هعماـج 
.دنیامن یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  یناسک  ِنآ  زا  اهنت  يراگتسر ، و  دوش ؛ هتشاد  زاب  رکنم  زا  هدش  راتفرگ  ّرش 

َسْجِّرلا اُوِبنَتْجاَف  هفیرش ي : هیآ ي  ِنایب  دننام  رگید  سانجا  زا  نابطاخم  صیصخت   ) تسا هیـصیصخت  نِم » [ » فلا  ] ایآ هک  نیا  رد  اما 
رد دـیامن و  توعد  ریخ  يوس  هب  حـلاص  عامتجا  نیا  دـشاب و  حـلاص  یعامتجا  دـیاب  هعماج ، هک  دراد  تلالد  هیآ  و  ( (1) ِناَثْوَألا َنِم 

فیلکت فیلکت ، نیا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  تسا و  هیـضیعبت  نِم » [ » ب  ] ای دـنا ؛ هتفرگ  رارق  باطخ  دروم  نافّلکم  مومع  هجیتن ،
 - صاخ یهورگ  هّجوتم  هفیظو ، نیا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  ج ]  ] اـی تسا ؛ ناـنآ  زا  ینیعم  ریغ  هورگ  هّجوتم  رما  هدوب و  ییاـفک 

.دراد دوجو  هجو  دنچ  تسا ؟  املع -  ینعی :

یم روتـسد  یهالا  ياوقت  هب  ادتبا  لاعتم  دـنوادخ  اریز ، .تسا  تسخن  لامتحا  نیـشیپ -  تایآ  هنیرق  هب  هیآ -  رهاظ  دـسر  یم  رظن  هب 
ناناملـسم تیعـضو  هاگ  نآ  .دـنک  یم  یهن  هقرفت  زا  هداد و  نامرف  یهالا  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  هب  ار  یگمه  نآ ، زا  سپ  دـهد و 

تسا نآ  مالک  نیا  رهاظ  خلا ؛ ْمُکنِّم  نُکَْتلَو  دیامرف : یم  هدرک و  هسیاقم  نآ  زا  شیپ  تیعضو  اب  نییبت و  ار  رگیدکی  اب  داحتا  زا  سپ 
عفد ریخ و  هدننک ي  بلج  دیاب  دوخ ، نارگید و  هب  تبـسن  هعماج  دارفا  همه ي  هک  دنک  یم  رما  اه  نآ  هب  قافّتا ، داّحتا و  زا  سپ  هک 

؛ دنشاب ّرش  هدننک ي 

ص:23

.30 (: 22  ) جح دینک ؛» بانتجا  اه  تب  ینعی  یقیقح  دیلپ  زا  سپ  - » 1
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.تسا بسانم  نیفّلکم  مومع  هب  باطخ  ندوب  هّجوتم  اب  زین  رما  نیا 

؛ دنراد يدحاو  فدـه  دـصقم و  هک  دنتـسه  یهورگ  تّما  اریز ، .تسا  موس  لامتحا  هیآ  رهاظ  لوق ، نیا  زا  ندیـشک  تسد  ضرف  رب 
همادا رد  هللاءاـش  نا  بلطم  نیا  رتـشیب  حیـضوت  .تسین  یـسک  اـملع  زا  ریغ  هورگ ، نیا  و  تسین ؛ ینیعم  ریغ  هورگ  روـظنم  هجیتـن ، رد 

.دمآ دهاوخ 

مُهَّل اًْریَخ  َناََـکل  ِباَـتِْکلا  ُلـْهَأ  َنَمآ  َْول  ِهّللاـِب َو  َنُونِمُْؤت  ِرَکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْـهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمتنُک  ( 2
هک رشب ، حالصا  يارب   ) دیا هتشگ  رادیدپ  هک  دیتسه  یتما  نیرتوکین  یقیقح ) ناناملسم   ) امـش َنوُقِـساَْفلا ؛ ُمُهُرَثْکَأ  َنُونِمْؤُْملا َو  ُمُْهنِّم 

دندروآ یم  نامیا  همه  باتک  لها  رگا  .دیراد و  ادخ  هب  نامیا  دیراد و  یم  زاب  يراکدـب  زا  دـینک و  یم  رما  يراکوکین  هب  ار ) مدرم 
.(1)« دنراکدب قساف و  ناشرتشیب  نامیا و  اب  نانآ  زا  یخرب  نکیل  دوبن ، نآ  زا  رتهب  يزیچ  نانآ  رب 

خیش موحرم  نخـس  رد  هک  تسا  نامه  [ - 104 نارمع : لآ  ٌهَّمُأ ؛ ْمُکنِّم  نُکَْتلَو   - ] دوخ لبقام  هب  هیآ  نیا  طاـبترا  هفـسلف ي  بیرقت :
فورعم و هب  رما  هب  مازلا  ادتبا  هیآ ] نآ  رد   ] هک دبای  یم  طابترا  نیشیپ  رما  لعف  اب  ببـس  نیا  هب  انث  حدم و  نیا  : » تسا هدمآ  یـسوط 

.(2)« دریگ یم  رارق  شیاتس  دیجمت و  دروم  نآ  هب  يدنبیاپ  شریذپ و  نونکا  و  تسا ؛ هدش  نایب  رکنم  زا  یهن 

ص:24

.110 (: 3  ) نارمع لآ  - 1
: . هفیرش ي هیآ ي  ریسفت  رد  ص 556 . ج 2 ، نایبتلا ، - 2
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هدـش دراو  تّما  نیا  هرابرد ي  نیـشیپ  ياه  باـتک  رد  هک  دـشاب  ییاـه  یکین  راـبتعا  هب  فلا ) دراد : لاـمتحا  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمتنُک  تراـبع 
قّقحت ابیز  لاعفا  اب  ار  نآ  سپ  دیدوب  تّما  نیرتهب  هتـشذگ  ياه  باتک  رد  امـش  : » تسا نینچ  ترابع  ریدقت  تروص ، نیا  رد  .تسا 

«. دیشخب

«. دیدوب تّما  نیرتهب  ظوفحم  حول  رد  امش  : » هک دشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  ب )

.دندوب نینچ  لّوا  زا  نانآ  هک  دراد  تلالد  تروص  نیا  رد  دیدوب ؛» هک  نامز  نامه  زا  : » هک دشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  ج )

دوجو هصرع  هب  ياپ  مدرم ، يارب  ندش  رادیدپ  زا  روظنم  تروص ، نیا  رد  .دـشاب  ُمتدَـجَو »  » يانعم هب  هّمات و  ُْمتنُک »  » تسا نکمم  د )
.(1) دشاب ناشیا  نداهن 

تاـقولخم نیرتـهب  ناناملـسم  اـنامه  تسا : نینچ  هیآ  داـفم  تروص ، نیا  رد  .تسا  بوصنم  هلمج  رد  لاـح  ناوـنع  هب  زین  ٍهَّمُأ » َْریَخ  »
ناونع هب  هلمج ، نیا  .تسا  ِرَکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَت   » هلمج نآ ، ّتلع  و  دنتـسه ؛ اـه  تّما  ریاـس  زا  لـضفا  دـنوادخ و 

یهن فورعم و  هب  رما  هب  دیقم  نآ  ندوب  ریخ  هدش و  ندوب  ریخ  هب  دیقم  یمالسا  تّما  سپ  ُْمتنُک ؛»  » هن دشاب  یم  ٍهَّمُأ » َْریَخ   » يارب لاح 
هب رما  ماجنا  تهج  زا  هدش و  تباث  تّما  نیا  يارب  هک  تسا  یتفارش  تلیضف و  ندوب ، ریخ  دراد  تلالد  هیآ  هجیتن ، رد  .تسا  رکنم  زا 

.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و 

، هیآ نایاپ  ات  ...َنوُُرمْأَت »  » هفیرش ي هیآ ي  هک : تسا  نآ  رگید  لوق 

ص:25
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نانآ دنک و  یم  ماعطا  ار  مدرم  میرک  دیز  : » مییوگ یم  هک  روط  نامه  تسا ؛ ندوب  ریخ  ّتلع  نایب  نآ ، روظنم  هدوب و  هفنأتسم  هلمج 
دـنوادخ و هب  هعماـج  ِناـمیا  رب  زین  ِهّللاـِب  َنوـُنِمُْؤتَو  تراـبع  دـهد .» یم  ماـجنا  تـسا ، ناـنآ  حالـص  هـب  هـک  هـچنآ  دـناشوپ و  یم  ار 
هب دیاش  و  دنک ، یم  تلالد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میظع  هضیرف ي  ماجنا  رد  نانآ  ندوب  هدـحاو  سفن  داّحتا و  یگچراپکی ،
رد نآ  ندوب  مّدـقم  نیاربانب ، . (1)« تسا نآ  هدـنراد ي  هاگن  نامیا و  راصح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » دـنا هتفگ  لـیلد  نیمه 

.دنهد یم  رارق  نآ  زا  شیپ  ار  زیچ  ره  راصح  هک  تسا  روهشم  ترابع  نیا  اب  قفاوم  هلمج ،

نآ اب  تسا  هدش  مّدقم  ادخ  هب  نامیا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ  : » دنا هتفگ  هک  نارّسفم  زا  يا  هّدع  نخـس  هب  نایب ، نیا  اب 
.دوش یم  هداد  خساپ  دشاب »؟ مّدقم  تاعاط  عیمج  رب  دیاب  ادخ  هب  نامیا  هک 

، رت هداس  ترابع  هب  .دیبایب  يریـسفت  ياه  باتک  رد  ار  اه  نآ  دیناوت  یم  هک  دـنا  هتفگ  زین  يرگید  ياه  خـساپ  نخـس  نیا  باوج  رد 
، سپ .تسا  هضیرف  نیا  ماجنا  رب  طورـشم  ندوب » تّما  نیرتهب   » هب تّما  فاصّتا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  همیرک  هیآ ي  ياهتنا  ادـتبا و 

.دنتسین تّما  نیرتهب  یعقاو و  نمؤم  دننک ، كرت  ار  نآ  هک  یتروص  رد 

ادـخ و هب  « ؛ َنیِِحلاَّصلا َنِم  َِکَئلْوُأَو  ِتاَْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراَُسیَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  ِرِخـآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهّللاـِب  َنونِمُْؤی  ( 3
راک زا  دنهد و  یم  نامرف  هدیدنسپ  راک  هب  دنراد و  نامیا  تمایق  زور 

ص:26

ص 30. ج 4 ، یغارم ، ریسفت  - 1
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.(1)« دنناگتسیاش زا  نانآ  دننک و  یم  باتش  کین  ياهراک  رد  دنراد و  یم  زاب  دنسپان 

زا تعاطا  رب  یتما  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  و  تسا ،  (2) ٌهَِمئاَق ٌهَّمُأ  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ینعی  دوخ ، نیشیپ  هیآ ي  ریـسفت  هیآ  نیا  بیرقت :
هاگ نآ  دـننک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنراد و  نامیا  داعم  هب  هک  دنتـسه  خـسار  اجرباپ و  میقتـسم  هار  رب  ادـخ و  ناـمرف 

دوجو رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ي  رب  هیآ  نیا  رد  یفلتخم  ياه  تلالد  نیاربانب ، .درامـش  یمرب  ناحلاص  ءزج  ار  ناـشیا 
نمـض ار  هضیرف  نیا  ناگدنهد  ماجنا  دراد و  طابترا  داعم  دیحوت و  اب  دنک ، یم  نییبت  ار  رادرک  تسرد  تما  هک : نیا  هلمج  زا  دراد ؛

.درامش یمرب  ناحلاص 

نَع ُراَبْحَألا  َنوُِّیناَّبَّرلا َو  ُمُهاَْهنَی  َالَْول  َنُولَمْعَی *  ْاُوناَک  اَم  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأَو  ِناَوْدـُْعلاَو  ِْمثِـإلا  ِیف  َنوُعِراَُـسی  ْمُْهنِّم  اًرِیثَک  يَرَت  َو  ( 4
یم مارح  ندروخ  يراکمتـس و  هانگ و  رد  هک  يرگنب  ار  نانآ  زا  يرایـسب  « ؛ َنوُعَنْـصَی ْاُوناَک  اَم  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأ  َْمثِـإلا َو  ُمِِهلْوَق 

؟ دنراد یمن  زاب  مارح  لام  ندروخ  تشز و  راتفگ  زا  ار  نانآ  نویناحور  املع و  ارچ  .دندومن  دوخ  هشیپ  ار  يراک  دب  رایـسب  دـنباتش ؛
.(3)« دندومن دوخ  هشیپ  ار  تشز  رایسب  يراک  انامه 

( یلّوا  ) هرابرد ي يزیچ  بوجو  راهظا  نآ  لصا  : » دیوگ یم  یسیع  نب  یلع  .تسا  هدمآ  ّاله »  » يانعم هب  هیآ  نیا  رد  َالَْول »  » هملک

ص:27

.114 (: 3  ) نارمع لآ  - 1
.113 (: 3  ) نارمع لآ  دنا ؛» تسار  هار  هب  لدتعم و  اهنآ  زا  يا  هفیاط  باتک ، لها  نایم  زا  - » 2

62 و 63. (: 5  ) هدئام - 3
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لاح نیا  اـب  دور ؛ یم  راـک  هب  یلّوا )  ) رطاـخ هب  یمود )  ) ماـجنا هب  نتـشاداو  بیغرت و  رد  ـال ،»  » ندـماین تروص  رد  یتح  نکل  تسا 
زین رابحا » نویناـّبر و   » زا دارم  . (1)« تسا هدرب  هدادـن »؟  ماجنا  ارچ   » يانعم هب  ار  نآ  ال » ، » اریز .تسا  يرورـض  ـال »  » اـب نآ  یهارمه 

هب لمع »  » زا ّصخا  زین  نتخاس  يانعم  هب  عنـص »  » .دنتـسه ناشیا  نایم  رد  اوتف  عرـش و  ياملع  نایدوهی و  یـسایس  یتیبرت و  ناـیاوشیپ 
یم تسد  هب  علو »  » يور زا  هن  و  عبط »  » يور زا  هن  هک  يزیچ  هب  و  تسا ؛ نداد  ماجنا  يانعم  هب  لعف »  » زا ّصخا  لمع »  » و راک ، يانعم 

.دوش یم  هتفگ  عنص  دیآ ،

هچ ره  ینعی : هانگ -  نخس  رد  هتفرگ و  يزاب  هرخس و  هب  ار  قح  نید  هک  نایدوهی  زا  هتـسد  نآ  حیبقت  زا  دعب  همیرک  هیآ ي  بیرقت :
زا  ) يراوـخ مارح  و  قوـقح -  هب  يّدـعت  ملظ و  ینمـشد -  و  غورد -  دـننام  دـناسر  یم  ررـض  نخـس  نآ  هدـنیوگ  ياـیند  نید و  هب 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ي  كرت  ناهانگ و  نیا  هب  تیاـضر  رطاـخ  هب  ار  ناـشنایاوشیپ  دـنا ؛ هتـشاد  باتـش  تسپ ) ِتاـمّرحم 

.دیامن یم  خیبوت  دنا ، هداد  ماجنا  ار  لامعا  نیا  هک  ینایدوهی  زا  رتدیدش  ار  نانآ  دنک و  یم  تّمذم  رکنم 

: تسا هدمآ  فاّشکلا  ریـسفت  رد  و  »(2) ؛  تسین رتدـیدش  هیآ  نیا  رد  خـیبوت  زا  نآرق  رد  یخیبوت  چـیه  : » هدـش تیاور  سابع  نبا  زا 
ییوگ »

ص:28

.61 (: 5  ) هدئام هفیرش ي ؛ : هیآ ي  ریسفت  رد  ص 373 ، ج 3 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 403. ج 6 ، يربط ، نایبلا ، عماج  - 2
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نآ رد  بلطم  نیا  زار  دیاش  . (1)« دـنا هتفرگ  رارق  تارکنم  نیبکترم  رامـش  رد  رکنم -  زا  یهن  هضیرف ي  كرت  اب  املع  ینعی  نانآ - 
هک تسا  يزیچ  لیبق  زا  وا  تیصعم  سپ ، دهد ؛ یم  قوس  نآ  باکترا  هانگ و  تمـس  هب  ار  وا  هک  دراد  یعلو  راکهانگ  درف  هک  تسا 

كرت ار  رکنم  زا  یهن  هک  یملاع  اّما  تسا ؛ تریصب  نودب  علو و  هب  هتخیمآ  یتکرح  هک  نآ  ببس  هب  دوش ، یم  لصاح  عبط  قیرط  زا 
تیاـضر رب  ار  مدرم  تیاـضر  هدوـمن و  كرت  مدرم  تیاـضر  يارب  اـهنت  ار  نآ  و  هداـهناو ، ار  هـتفرگ  وا  زا  ادــخ  هـک  یقاـثیم  هدرک ،

.تسا هدیزگرب  دنوادخ 

.تسا راکشآ  ًالماک  هضیرف  نیا  موزل  رب  همیرک  هیآ ي  تلالد  هکنآ : هجیتن 

نَع َنْوَهاَنَتَی  ْاُوناَک َال  َنوُدَـتْعَی *  ْاُوناَکَّو  اوَصَع  اَِمب  َِکلَذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِعَو  َدوُواَد  ِناَِسل  یَلَع  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  نِم  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  ( 5
ینامرفان هک  دندش  هدرک  تنعل  ور  نآ  زا  میرم  رسپ  یسیع  دواد و  نابز  هب  لییارـسا  ینب  نارفاک  « ؛ َنُولَعْفَی ْاُوناَک  اَم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُّم 

یم هچنآ  و  دندرک ، یمن  یهن  دوخ  تشز  راک  زا  ار  رگیدکی  هاگ  چیه  نانآ  .دـندرک  یم  یـشکرس  قح ) مکح  زا   ) هدومن و ادـخ ) )
.(2)« دوب هتسیاشان  حیبق و  یسب  دندرک 

تـسا یـسک  نوعلم  .تسا  تنعل » ، » دهد یم  ناشن  نآ  زا  هدافتـسا  اب  ار  دوخ  بضغ  لاعتم  دنوادخ  هک  يا  هژاو  نیرتدیدش  بیرقت :
ناراکهانگ و مه  مالسلا ) هیلع   ) دوواد .دشاب  مورحم  ادخ  تفأر  تمحر و  زا  هک 

ص:29

ص 627. ج 1 ، يرشخمز ، فاشکلا ، - 1
78 و 79. (: 5  ) هدئام - 2
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هیآ .درک  نعل  ار  ناشیا  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع وا  زا  سپ  و  درک ، نعل  ار  تبّـسلا » موی   » نازواجتم صاخ ، روط  هب  زین  نازواجتم و 
رگیدـمه ندرکن  یهن  لولعم  مه ] نآ   ] هک تسا ، نانآ  یمئاد  یتمرح  یب  يّدـعت و  ّتلع  هب  هفقو  یب  ِتنعل  نیا  هک  تسا  نآ  رگناـیب 

.دشاب دایز  رکنم  ررض  یتشز و  هک  ردق  ره  تسا ؛ تارکنم  زا  مادک  چیه  زا 

و دـننک ، یم  ادـیپ  ار  ناـشروجف  قـسف و  راـهظا  تأرج  ناقـساف  دوـش ، كرت  رکنم  زا  یهن  رگا  هک  تسا  نآ  رد  بلطم  نیا  هتکن ي 
يرتـشیب دارفا  هجیتـن ، رد  دور ؛ یم  نیب  زا  نآ  یتـشز  دندینـش ، دوخ  شوگ  هب  دـندید و  دوخ  مشچ  اـب  ار  تارکنم  مدرم  همه  یتـقو 

.دوش یم  تّما  داسف  ناشدوخ و  نایم  رد  دسافم  راشتنا  بجوم  نآ ، مالعا  نیاربانب ، .دنیامن  یم  ادیپ  ار  نآ  ماجنا  تأرج 

َنُولَعْفَی ْاُوناَک  اَم  َْسِئَبل  ناـیب  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  و  تسا ، تّما  يارب  هدـسفم  بجوم  رکنم  زا  یهن  كرت  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ 
ماجنا ار  راـک  نآ  هک  دـشاب  ناـشیا  يارب  یتربع  اـت  هدومن  نییبت  نینمؤم  دوخ و  لوسر  يارب  ار  نآ  هدرک و  دـیکأت  ار  نعل  تّمذـم و 

.دنوشن ادخ  تنعل  مشخ و  راتفرگ  ات  دنشابن  هورگ  نآ  دننام  دنهدن و 

.تسا نشور  رکنم  زا  یهن  موزل  رب  هیآ  تلالد  هجیتن : رد 

اَم ْاوُسَن  اَّمَلَف  َنوُقَّتَی ، ْمُهَّلََعلَو  ْمُکِّبَر  َیلِإ  ًهَرِذـْعَم  ْاُولاَق  اًدـیِدَش  ًاباَذَـع  ْمُُهبِّذَـعُم  ْوَأ  ْمُهُِکلْهُم  ُهّللا  اًمْوَق  َنوُظِعَت  َِمل  ْمُْهنِم  ٌهَّمُأ  َْتلاَـق  َذِإ  َو  ( 6
نیحصان هظعوم ي  دنپ و   ) نوچ و  « ؛ َنوُقُـسْفَی ْاُوناَک  اَِمب  ٍسِیَئب  ٍباَذَِعب  ْاوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَنْذَخَأَو  ِءوُّسلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َنیِذَّلا  اَْنیَجنَأ  ِِهب  ْاوُرِّکُذ 

بناج زا  هک  ار  یموق  ارچ  دنتفگ : هورگ  نآ  زا  یعمج  درکن ) يرثا  نانآ  رد 

ص:30
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زا تسا  تجح ) مامتا  و   ) ترذعم ام  دنپ  دنتفگ : ناحـصان  دینک ؟ یم  هظعوم  زاب  دـنموکحم  تخـس  باذـع  هب  ای  كاله و  هب  ادـخ 
تلفغ نآ  رد  دـش  هداد  رکذـت  اـهنآ  هب  هچ  ره  نوـچ  .دـننک و  هشیپ  اوـقت  دـنک و ) رثا   ) دـیاش هـکنآ  رگید  و  ناـتراگدرورپ ، بناـج 

رفیک هب  دـندرک  يراکمتـس  ملظ و  هک  ار  نانآ  میدیـشخب و  تاجن  دـندومن  یم  عنم  دـب  راک  زا  هک  ار  تعامج  نآ  مه  ام  دـندیزرو 
.(1)« میدرک راتفرگ  تخس  یباذع  هب  ناشقسف 

و ناــفرط ، یب  ناــتکاس و  ناراــکهانگ ، دــندوب : هـقرف  هـس  لــماش  هـک  ددرگ  یمرب  لییارــسا  ینب  هـب  هـیآ  نـیا  رد  ْمـُْـهنِم »  » ریمض
.ناگدنهدزردنا

هورگ اب  هدرک و  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  اّما  دندرک ، یمن  تفلاخم  یهالا  نامرف  اب  هک  دـندوب  اوقت  لها  يدارفا  ناتکاس  هورگ  بیرقت :
یهن تسا و  قسف  هب  رهاجتم  زواجتم و  هورگ ، نیا  : » هک دندرک  تتامش  ار  ناگدنهدزردنا  هورگ  دنتخیمآرد و  راکمتـس  ناراکهانگ 

هب هکلب  دوبن ، هظعوم  زا  ناشیا  تهارک  راک ، نیا  ببس  دینک .»؟ یم  هظعوم  ار  نانآ  ارچ  رگید  سپ ، .درادن  يدوس  نانآ  رد  رکنم  زا 
.دنتسه بجاو  ریثأت  لامتحا  اب  اهنت  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دوب  زردنا  نیا  شریذپ  زا  يدیماان  سأی و  رطاخ 

اب دنهد  یم  ناشن  قیرط  نیدب  و  تسا » دنوادخ  زا  شـشخب  بلط  عقاو  رد  زردنا ، نیا  : » دنتفگ نانآ  خساپ  رد  ناگدنهدزردنا  هورگ 
مِکتـسد ای  لئاسم  نیا  همه ي  اه  هظعوم  همادا  اـب  هک  دـیما  نیا  هب  دنتـسه ، رجزنم  هدـع  نآ  دّرمت  یـشکرس و  زا  هدوبن و  قفاوم  قسف 

.دوش مامت  اه  نآ  زا  یخرب 

ص:31

164 و 165. (: 7  ) فارعا - 1
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ناشن دنا ، هتفگن  انِّبَر ) َیلِإ   ) و هدش -  هفاضا  ناگدننک  شنزرـس  هب  ّبر )  ) هک ْمُکِّبَر - » َیلِإ   » دنا هتفگ  نانآ  هک  نیا  دنا : هتفگ  یخرب 
راـگدرورپ اریز ، .دـینک  هظعوم  ار  ناـشیا  هک  تسا  بجاو  زین  امـش  رب  هکلب  درادـن ، صاـصتخا  اـم  هب  هظعوـم  هب  ِفـیلکت  دـهد  یم 

هب ار  اـه  نآ  هک  یفئاـظو  فیلاـکت و  زا  هّمذ ، دوش  یعـس  هدـش و  شـشخب  بلط  وا  زا  دـیاب  لـیلد  نیمه  هب  دراد و  تیبوبر  هاـگیاج 
.(1) درادن یتوافت  ام  فیلکت  اب  امش  فیلکت  دیتسه ، وا  بوبرم  ام  لثم  مه  امش  هک  اجنآ  زا  و  ددرگ ، ءيرب  هدرک  لّوحم  شناگدنب 

لئاز سفن  زا  نآ  ریوصت  ییوگ  هک  دـش  نانچ  و  تفر ، نیب  زا  ناـشیا  سوفن  رد  رکذ  ریثأـت  هاـگره  ینعی : خـلا ، اوُسَن » اَّمَلَف   » تراـبع
.میدرک راچد  تخس  یباذع  هب  ار  ناملاظ  هداد و  تاجن  ار  دندرک  یم  رکنم  زا  یهن  هک  یهورگ  تسا ، هدش 

ناگتفای تاجن  زا  نانآ  ایآ  هک  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  دنا ، هدـش  فیـصوت  ْمُهُِکلْهُم  ُهّللا  اًمْوَق  َنوُظِعَت  َِمل  اب : هک  یهورگ  هرابرد ي 
؟  ناگدش كاله  زا  ای  دنتسه 

ناتکاس هورگ  هرابرد ي  وا  هک  هدـش  تیاور  زین  و   ، (2) دنا هتفای  تاجن  هفئاط  ود  ره  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  فلا ) خـساپ ، رد 
.(3) دومن عناق  ناشیا  تاجن  هب  ار  وا  همرکع  شدرگاش  هک  نیا  ات  تشاد  دیدرت 

ص:32

ص 295. ج 8 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
ص 14. ج 5 ، نایبتلا ، یسوط ، خیش  - 2

ص 92. ج 9 ، یسولآ ، ریسفت  - 3
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.(1) تسا هتسناد  لمتحم  ار  لوق  نیا  زین  يرشخمز 

.(2) تسا هتفگن  ینخس  دنا ، هدش  فیصوت  َنوُظِعَت » َمل  هب ِ«  هک  یهورگ  تیعضو  هرابرد ي  هیآ  دنا : هتفگ  یهورگ  ب )

.(3) دنتسه ناگدش  كاله  ءزج  هقرف  نیا  دنراد  هدیقع  رگید  هورگ  ج )

ناگدنهدزردنا هورگ  اب  هدننک  شنزرـس  ِناتکاس  هورگ  هرظانم ي  يواح  هفیرـش ، هیآ ي  اریز  .تسا  موس  لوق  نیمه  تسرد ، نخس 
، نیاربانب .دـش  هتفگ  هچ  نانچ  تسا ؛ ریثأت  مدـع  لامتحا  اـب  نآ  بوجو  طوقـس  رکنم و  زا  یهن  موزل  هرظاـنم ، نیا  زا  رهاـظ  و  تسا ؛

اَنْذَخَأَو هک : دـنوادخ  نخـس  نیا  و  دـنریگ ، یم  رارق  ناملاظ  ءزج  هدوب و  یعطق  هفیظو ي  ناگدـننک  كرت  رامـش  رد  ناتکاس  هورگ 
.دوش یم  نانآ  لماش  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 

رب ّلاد  یتاهج  زا  و   ، (4) دراد هورگ  ود  ره  تکاله  رد  روهظ  هدـش ، تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  روط  نامه  هیآ  سپ ،
.تسا تابجاو  ءزج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هظعوم  هک  تسا  نیا 

هب ار  اه ، ّتلم  اهرهـش و  خـیرات  هن  ایبنا ، ياه  ناتـساد  درک و  لزاـن  هظعوم  يارب  ار  نآرق  لاـعتم  دـنوادخ  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه 
زا هک  تسا  نیا  هصق  نآ  رد  تربع  .دومن  رکذ  نآ  رد  رّکذت  تربع و  ناونع 

ص:33

ص 126. ج 2 ، لیزنتلا ، قئاقح  نع  فاشکلا  - 1
.میدرکن ادیپ  ار  لوق  نیا  نالئاق  - 2

ص 295. ج 8 ، نازیملا ، ریسفت  - 3
ح 151. ص 158 ، ج 8 ، یفاک ، لوصا  - 4
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.میشاب مزلم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مینک و  زیهرپ  داشرا  هظعوم و  كرت  قسف ، ملظ ،

ار نانآ  دنوادخ  و  تسا ، ناشیا  قسف  ملظ و  رد  تکراشم  رکنم ، زا  نانآ  ندرکن  یهن  ناراکمتس و  ملظ  زا  ندرکن  يریگولج  هجیتن :
.تسه زین  میظع  هضیرف ي  نیا  ناکرات  بقارم  تسا ، ناراکمتس  نیمک  رد  هک  هنوگ  نامه  و  دنک ؛ یم  راتفرگ  تخس  یباذع  هب 

َهّللا َنوُعیُِطیَو  َهاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهَالَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتاَنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو  ( 7
وکین راک  هب  ار  قلخ  دنرگیدکی ، رادتسود  روای و  همه  نمؤم  نانز  نادرم و  و  « ؛ ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ُهّللا  ُمُهُمَحْرَیَـس  َِکَئلْوُأ  َُهلوُسَرَو 

نانآ دننک ، یم  تعاطا  ار  وا  لوسر  ادخ و  مکح  دـنهد و  یم  تاکز  دـنراد و  یم  اپ  هب  زامن  دـننک و  یم  عنم  تشز  راک  زا  راداو و 
.(1)« تسا رادرک  تسرد  رادتقا و  بحاص  ادخ  هک  دینادرگ ، دهاوخ  دوخ  تمحر  لومشم  ادخ  هتبلا  ار 

تمکح ياضتقا  هتفگ ، نخس  ناشیا  دنسپان  ياه  یگژیو  نیقفانم و  هرابرد ي   ، (2) هیآ نیا  زا  شیپ  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  نوچ 
.دیامن رکذ  دوش -  یم  هتخانشزاب  نمؤم  ریغ  زا  نمؤم  نآ ، قیرط  زا  هک  ار -  ناشیا  فاصوا  دنک و  دای  نانمؤم  زا  هک  تسا  نآ 

؛ دنتـسه تیدوجوم  نایک و  کی  ياراد  هدحاو و  سفن  دـننامه  یگدـنکارپ  ترثک و  دوجو  اب  نانمؤم  دراد  تلالد  هیآ  نیا  بیرقت :
هب

ص:34

.71 (: 9  ) هبوت - 1
67 و 68. (: 9  ) هبوت - 2
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نیا تلالد  .دنیامن  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  رگیدکی  دنریگ و  یم  هدهعرب  ار  رگید  يا  هّدـع  راک  يا  هّدـع  لیلد ، نیمه 
: تسا یسررب  لباق  تهج  دنچ  زا  هضیرف  نیا  بوجو  رب  هیآ 

.تسین نمؤم  راک ، ود  نیا  كرات  هک  تسا  نیا  شا  همزال  و  تسا ؛ نمؤم  درف  ياه  هناشن  ناونع  هب  یگژیو  ود  نیا  رکذ  لّوا :

بوجو رد  روهظ  يربخ  هلمج ي  تسا  هدـش  تباث  دوخ  ياـج  رد  هک  ناـیب  نیا  هب  بوجو ؛ رب  هیآ  رخآ  اـت  ...َنوُُرمْأَـی »  » روهظ مود :
.تسا رهظا  يرما  هلمج ي  رد  بوجو  زا  نآ  رد  ِبوجو  هکلب  دراد ،

.دنک یم  اضتقا  نینچ  یعامتجا  تدحو  تسا و  هدش  ّبترتم  راک  ود  نیا  رب  نیریاس  رب  هعماج  دارفا  زا  يا  هّدع  تیالو  اب  رما  موس :

تمحر نیا  لومـشم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كراـت  هک  تسا  نیا  یهـالا  تمحر  هب  روکذـم  موق  یباـیتسد  موـهفم  مراـهچ :
.دینک ّربدت  تسین ؛

ِهّللا ِدوُدُِـحل  َنوُِظفاَْحلا  ِرَکنُْملا َو  ِنَع  َنوُهاَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُِرمآلا  َنودِـجاَّسلا  َنوُعِکاَّرلا  َنوُِحئاَّسلا  َنوُدـِماَْحلا  َنوُدـِباَْعلا  َنُوِبئاَّتلا  ( 8
رما نارازگ ، عوضخ  اب  زامن  ناراد ، هزور  نارازگ ، تمعن  رکش  دمح و  ناتسرپادخ ، نانامیـشپ ، هانگ  زا  نامه  نانیا  « ؛ َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشبَو 

.(1)« هد تراشب  ار  نانمؤم  و  دنا ، یهلا  دودح  نانابهگن  و  ناگدننکرکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 

هیآ نیا  رد  و  هداد ، تشهب  هدعو  دننک ، داهج  ناشیاه  ناج  لاوما و  اب  ادخ  هار  رد  هک  ینانمؤم  هب  دنوادخ  هیآ ، نیا  نیشیپ  تایآ  رد 
هب

ص:35

.112 (: 9  ) هبوت - 1
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، دـهز تدابع ، هبوت ، يدرف  تافـص  اب  ار  نانآ  ادـتبا  هتخادرپ و  دناسانـش ، یمزاب  نمؤمریغ  زا  ار  نمؤم  هچنآ  نینمؤم و  تافـص  نایب 
زا سپ  و  دزادرپ ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  یعاـمتجا  ياـه  یگژیو  ناـیب  هب  سپـس  هدرک و  فصو  دوجـس  عوـکر و 
هک یلاح  رد  َنِینِمْؤُْملا و  ِرَِّشبَو  دـیامرف : یم  تیاهن  رد  دـنک و  یم  نایب  ار  یهالا  دودـح  ظفح  ینعی  تلاـح  ود  ره  نیا  یگژیو  نآ ،

.دهد تراشب  ناشیا  هب  دهد  یم  نامرف  زین  شربمایپ  هب  تسا ، هداد  تراشب  نانآ  هب  شیپ  هیآ ي  رد  دوخ 

: تسا تهج  دنچ  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رب  هیآ  نیا  تلالد  بیرقت :

نمؤم رما ، ود  نیا  كراـت  هک  دـهد  یم  ناـشن  نمؤـم ، ریغ  زا  نمؤـم  زیاـمت  هجو  ناوـنع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رکذ  لّوا :
.تسین

زین ادـخ  قح  هب  ماـیق  دوش و  یم  هتـشاد  اـپ  رب  دـنوادخ  قح  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  یلئاـسم  ءزج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مود :
.دیامن افو  هدرک  بجاو  دوخ  رب  هک  ار  یقح  دارفا ، نیا  هرابرد  یلاعت  يادخ  دوش  یم  ثعاب 

.تسا رابخا  تروص  هب  راک ، ود  نیا  هب  رما  موس :

.تسا هداد  رارق  تسا ، لاعتم  دنوادخ  اب  هلماعم  فرط  هک  يدراوم  ءزج  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مراهچ :

ْاُوفِْرتُأ اَم  ْاوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتاَو  ْمُْهنِم  اَْنیَجنَأ  ْنَّمِّم  ًالِیلَق  َّالِإ  ِضْرَألا  ِیف  ِداَسَْفلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍهَّیَِقب  ْاُولْوُأ  ْمُِکْلبَق  نِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناَک  َالْوَلَف  ( 9

ص:36
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نامیا لقع و  اـب  یمدرم  هتـشذگ  مما  رد  ارچ  سپ  « ؛ َنوُِحلْـصُم اَُـهلْهَأَو  ٍْملُِظب  يَرُْقلا  َکـِلُْهِیل  َکُّبَر  َناَـک  اَـمَو  َنیِمِرُْجم *  ْاُوناَـکَو  ِهِیف 
هب شّیعت  یپ  زا  ناراکمتس  و  میداد ، ناشتاجن  هک  یلیلق  هدع ي  رگم  دننک  یهن  تشز  لامعا  داسف و  زا  ار ) قلخ   ) هک تشادن  دوجو 
هک یتروص  رد  ار  يراید  لها  چیه  یموق و  چیه  هک  تسین  نآ  رب  ادـخ  .دـندوب و  راکدـب  قساف  یمدرم  دـنتفر و  يویند  ياه  تمعن 

.(1)« دنک كاله  ملظ  هب  دنشاب  راکوکین  حلصم و  اهنآ 

هب يراتفرگ  ایند و  رد  كاله  نانآ -  هرابرد  دنوادخ  ّتنس  ناگتشذگ و  ياه  ناتساد  زا  هک  دراد  رارق  یتایآ  لیذ  هیآ ، نیا  بیرقت :
نآ رگناـیب  دریگ و  یمربرد  زین  ار  ناـملاظ  يوـس  هب  شیارگ  نید و  رد  يراـک  بـیرف  زا  یهن  و  دـیوگ ، یم  نخـس  ترخآ -  شتآ 

.دوش یم  راتفرگ  شتآ  باذع  هب  درف  تلاح ، نیا  ریغ  رد  هک  تسا 

یم امش  زا  لبق  هک  یماوقا  للم و  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  نیاربانب ، دراد ؛ یفن  يانعم  هک  هدوب  ناک » ّالا   » و ناک » ّاله   » ینعم هب  َالَْول » »
ناشنایم قیرط  نیدـب  ات  دـنراد  اپ  رب  ار  هضیرف  نیا  ناشیا  زا  یهورگ  دوب  بجاو  هک  نیا  اب  دـندرکن  یهن  نیمز  رد  داـسف  زا  دنتـسیز ،

زا یمک  هّدـع ي  زج  ناشیا -  كاله  ّتلع  فورعم ) هب  رما  يارب  یموق  ِندوبن   ) نیا و  ددرگ ؛ ظـفح  لاـصیتسا  زا  ناـشتّما  حالـصا و 
نآ رد  یتمعن  زان و  هک  ایند  ذـیاذل  لابند  هب  دـنداد ، یم  لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  نیریاس  و  تسا ، هدوب  رکنم -  زا  نایهان  ینعی  ناـنآ 

.دندوب راکهانگ  ناشیا  هک  یلاح  رد  دنتفر ؛ دوب ،

ص:37

116 و 117. (: 11  ) دوه - 1
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راـتفرگ ترخآ  رد  كـاله و  اـیند  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دـنا ؛ هدـش  خـیبوت  هدرک ، كرت  ار  رکنم  زا  یهن  هک  یهورگ  هجیتن :
هک زین  یهورگ  .تسا  هداد  تاجن  هفیظو  نیا  ماجنا  رطاـخ  هب  ار  ناـنآ  زا  یکدـنا  دادـعت  دـنوادخ  و  دـندرگ ، یم  كاـندرد  باذـع 

حلاص نآ  لها  هک  ییاهاتسور  رهش و  يدوبان  اریز ، دندش ؛ یمن  باذع  كاله و  دنتشاد ، یم  اپرب  ار  هضیرف  نیا  رگا  دندش ، كاله 
.(1)« درک دهاوخن  متس  سک  چیه  هب  ادخ  و  « ؛ اًدَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  الَو  درادن : یهار  دنوادخ  ّتنس  رد  ملظ  و  تسا ؛ ملظ  دنتسه ،

ادخ هک  نانآ  (« ؛ ِرُومُْألا ُهَِبقاَع  ِهَِّللَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  اْوَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأَو  َهاَکَّزلا  اُوَتآَو  َهاَلَّصلا  اُوماَقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَّم  نِإ  َنیِذَّلا  ( 10
دنهد و یم  تاکز  دـنراد و  یم  اپ  هب  زامن  میهد  نیکمت  رادـتقا و  نانآ  هب  نیمز  يور  رد  رگا  هک  دنتـسه  ینانآ  دـننک ) یم  يرای  ار 

تـسد هـب  اـهراک  تبقاـع  هـک ) دـنناد  یم  نوـچ  دنــسرت  یمن  ادـخ  زج  سک  چـیه  زا   ) دـننک و یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
.(2)« تسادخ

.دنتسه داهج  نذا  نّمضتم  هک  دراد  رارق  یتایآ  لیذ  هیآ  نیا  بیرقت :

هعماج ظفح  تهج  رد  گنج -  عیرـشت  عیرـشت -  نیا  .تسا  هدش  لزان  داهج  هرابرد ي  هک  تسا  یتایآ  ِنیتسخن  هیآ  نیا  دنا : هتفگ 
نَم ُهَّللا  َّنَرُـصنََیلَو  هدومرف : تایآ  نآ  لیذ  رد  ادخ  .دننک  شوماخ  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نید  نانمـشد  ّرـش  زا  ینید  ي 

»(3) و درک دهاوخ  يرای  ار  وا  ادخ  هتبلا  دنک  يرای  ار  ادخ  هک  ره  و  « ؛ ُهُرُصنَی

ص:38

.49 (: 18  ) فهک - 1
.41 (: 22  ) جح - 2

.40 (، 22  ) جح - 3
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.دنک یم  عافد  دوخ  نید  زا  تسا  هدرک  دای  دنگوس 

رما بوجو  رب  هیآ  تلالد  ور ، نیا  زا  تسا ؛ نید  ناگدننک  يرای  فیـصوت  ماقم  رد  هیآ ، رخآ  ات  ْمُهاَّنَّکَّم  نِإ  َنیِذَّلا  ترابع  نیاربانب ،
.درادن زاین  رتشیب  نایب  هب  تسا و  راکشآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

ار زامن  مزیزع ، دنزرف  يا  « ؛ ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإ  ََکباَصَأ  اَم  یَلَع  ِْربْصاَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َْهناَو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأَو  َهاَلَّصلا  ِِمقَأ  یَُنب  اَی  ( 11
مزع زا  يا  هناشن  نیا  هک  ریگ ، شیپ  ربص  ینیب  رازآ  ره  نادان ) مدرم  زا  راک  نیا  رب   ) نک و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راد و  اپ  هب 

.(1)« تسا ملاع  روما  رد  تّمه ) دنلب  مدرم   ) تباث

هب نامرف  هک  ََکباَصَأ -  اَم  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ ي  رهاـظ  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  بیرقت :
و دراد ؛ ربص  هب  هراشا  زین  َِکلَذ  َّنِإ  ترابع  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  تیذا  تّقشم و  تسا -  هدش  هداد  نآ  رب  ربص 

.تسا يراک  ماجنا  يارب  بلق  میمصت  مْزَع  نینچ  مه  .تسا  عیفرت  میظعت و  هب  نآ  دیعب  هراشا ي 

زا هک  تسا ، حـیبق  راک  ياج  هب  وکین  راک  ماجنا  يارب  تسرد  تامیمـصت  ءزج  هنیمز  نیا  رد  ربص  تسا : نینچ  هیآ  موهفم  نیارباـنب ،
تابث و نآ  رب  دـیاب  هک  تسا  يروما  زا  ربص  هک : تسا  نیا  شیانعم  دـنا : هتفگ  زین  .تسا و  نآ  تماهـش  سفن و  تردـق  ياه  هناشن 

.تشاد ماود 

ص:39

.17 (: 31  ) نامقل - 1
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.تسا رهاظ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رب  هیآ  تلالد  ریدقت ، ره  هب  هجیتن :

، دنک هعجارم  نآ  هب  هک  یـسک  ره  يارب  هک  دراد  تلالد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رب  زین  يرگید  تایآ  میرک  نآرق  رد 
.دوب دهاوخ  نشور 

ضراعم تایآ  ( 2

ناشن تایآ  نیا  دـنا : هتفگ  هدرک و  هراشا  یتایآ  هب  دـندرگ ، یم  هناهب  رذـع و  زّوجم و  لابند  هب  هک  هضیرف ، نیا  ناـکرات  زا  یهورگ 
مدع رب  اه  نآ  تلالد  هدرک و  رکذ  ار  تایآ  نیا  زا  يدادـعت  تمـسق  نیا  رد  .تسین  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـهد  یم 

: دوش یم  نشور  زین  تایآ  ریاس  تیعضو  بیترت ، نیا  هب  .داد  میهاوخ  خساپ  ار  هضیرف  نیا  بوجو 

يا « ؛ َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف  اًعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهّللا  َیلِإ  ُْمْتیَدَـتْها  اَذِإ  َّلَض  نَّم  مُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُفنَأ َال  ْمُْکیَلَع  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ( 1
اهنآ زا  ینایز  دیشاب  تیاده  هار  هب  امـش  دنوش و  هارمگ  ملاع  همه ي  رگا  هک  دیراد ، هاگن  مکحم  ار  دوخ  نامیا )  ) امـش نامیا ، لها 

.(1)« دزاس یم  هاگآ  دیدرک  هچنآ  هب  ار  امش  همه  تسادخ و  يوس  هب  امش  همه ي  تشگزاب  .دسرن  امش  هب 

ص:40

.105 (: 5  ) هدئام - 1
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؛ دـنک ظفح  ار  دوخ  دـیاب  یـسک  ره  دـهد  یم  ناشن  هیآ  رهاظ  دـنک ، یم  عیزوت  هداـفا ي  عمج  رب  عمج  قیلعت  هک  اـجنآ  زا  : (1) اعّدم
هن دـنک  حـسم  ار  دوخ  رـس  تسا  بجاو  سک  ره  رب  ینعی  (2) ؛  ْمُکِـسوُؤُِرب ْاوُحَْـسماَو  تسا : هدمآ  يرگید  هیآ ي  رد  هک  روط  نامه 

.ار يرگید 

یـسک ره  رب  هک  دراد  تلالد  هیآ  سپ ، تسا ؛ نآ  لوعفم  ْمُکَـسُفنَأ »  » هملک ي و  داب ، امـش  رب  يانعم  هب  تسا  لعف  مسا  ْمُْکیَلَع »  » ظفل
، دـنبای تیادـه  ای  دـنوش  هارمگ  نارگید ، لباقم ، رد  و  دـیامن ؛ ظـفح  ار  شدوخ  تاـمّرحم  كرت  تاـبجاو و  ماـجنا  اـب  تسا  بجاو 

یهن فورعم و  هب  رما  بوجو  اب  هلأسم  نیا  و  درادـن ، یطابترا  وا  هب  نارگید  ياهراک  ییوگ  هک  نانچ  تسین ؛ وا  رب  يزیچ  یهاـنگ و 
.درادن يراگزاس  رکنم  زا 

ْمُکَسُفنَأ ْمُْکیَلَع  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  هیآ  نیا  اب  ار  نانمؤم  لاعتم  دنوادخ  : » تسا هتفگ  هک  سابع  نبا  نخـس  نایب ، نیا  اب 
بوجو هنیمز ي  رد  هیآ  نیرتدّکؤم  وا -  هتفگ ي  قبط  هیآ -  نوچ  دوش ؛ یم  در   ، (3)« ناتنید لها  داب  امش  رب   » يانعم هب 

ص:41

هچنآ هیآ و  نیا  نایم  دـندرک  یم  نامگ  ناناملـسم  نیلّوا  دـهد  یم  ناشن  هدروآ ، دوخ  ریـسفت  رد  يربط  هک  یتایاور  زا  يرایـسب  - 1
هباحـص و تسا ؛ هتفرگ  تروص  هنیمز  نیا  رد  ییاه  ثحب  دراد و  دوجو  داـضت  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رب  ّلاد 

ص 130-128. ج 7 ، نایبلا ، عماج  ریسفت  کن : .دنا  هداد  خساپ  نامگ  نیا  هب  نیعبات 
.6 (: 5  ) هدئام - 2

كرابم نب  هللادـبع  هب  بوسنم  ار  نآ  يزار  رخف  .تسا  هدـش  لقن  ص 435  ج 3 ، نایبلا ، عمجم  رد  یـسربط  خیـش  زا  بلطم  نیا  - 3
ص 112. ج 12 ، يزار ، ریبکلا ، ریسفتلا  کن : .تسا  هتسناد 
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.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

، تسا هماع  ینیوکت  تیاده  هن  اجنیا ، رد  تیاده  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  رهاظ  و  دـنا ، لباقتم  يانعم  ود  تیادـه  یهارمگ و  خـساپ :
هن و  دـنک ، تکرح  لامک  يوس  هب  دوخ  باختنا  قیرط  زا  اـی  قیرط  نادـب  اـت  هداد  رارق  يدوجوم  ره  تشرـس  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک 

تیاده روظنم ، هکلب  تسا ؛ باتک  ندرک  لزان  ناربمایپ و  لاسرا  نآ  لابند  هب  و  ناسنا ، رب  لقع  هضافا ي  هک  هماع ، یعیرـشت  تیاده 
هب تیادـه  تامّدـقم  هداد و  صاصتخا  شناگدـنب  زا  یخرب  هب  دوخ  تمکح  ياضتقا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ینّابر  تیاـنع  هّصاـخ و 

تلالـض یهارمگ و  رد  هنیآ  ره  وا  دوبن ، دـنوادخ  دـیدست  رگا  و  تسا ؛ هدرک  مهارف  وا  يارب  ار  دوصقم  هب  یباـیتسد  لاـمک و  يوس 
.دمآ یم  راتفرگ 

همه ي هب  دـنک و  زیهرپ  دراد ، یمزاـب  تیادـه  قیرط  ندومیپ  زا  ار  وا  هک  يزیچ  ره  زا  دـیاب  نمؤم  دراد  تلـالد  هفیرـش  هیآ ي  سپ 
مدرم و یهارمگ  ندید  زین ، .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاروتسد ، نیا  هلمج ي  زا  .دیامن  لمع  لاعتم  دنوادخ  تاروتـسد 

اهر ار  تیادـه  قیرط  يو  ات  دوشن  بجوم  دریگن و  رارق  نآ  ریثأت  تحت  دـنکن و  تسـس  ار  شمدـق  نانآ  نایم  رد  یـصاعم  شرتسگ 
شدوخ دوش و  لوغشم  نانآ  هب  دسرتب و  نانآ  یهارمگ  رب  ای  دشاب ، هتشادن  يا  هنایم  نید  اب  ایند  نیا  شرظن  زا  ییوگ  هک  نانچ  دنک ،

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يداـع ، بابـسا  قیرط  زا  اـت  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب  ددرگ ؛ ناـشیا  زا  یکی  دـننام  دـنک و  شومارف  ار 
یهالا تاروتـسد  رد  نآ ، رب  هوالع  دنک ؛ راذگاو  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  هلأسم  هاگ  نآ  دـیامن ، توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  هدرک و 

ناسنا هک  تسا  هدماین 

ص:42
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.دوش یمن  تازاجم  نارگید  راک  رطاخ  هب  وا  نینچ  مه  .دنک  كاله  یهارمگ  زا  يرگید  تاجن  هار  رد  ار  شدوخ 

عمجم رد  یـسربط  موحرم  بلطم  نآ ، رب  هوالع  .دراد  تلالد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رب  زین  همیرک  هیآ ي  نیا  هجیتن :
نآ اب  لاعتم  دنوادخ  اریز ، .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رد  هیآ  نیرتدّکؤم  هیآ  نیا  : » دیوگ یم  هک  تسه  زین  نایبلا 
َالَو دیامرف : یم  هک  روط  نامه  ناتدوخ -  نید  لها  داب  امش  رب  ینعی : ْمُکَسُفنَأ -  ْمُْکیَلَع  هدومرف : هدادرارق و  باطخ  دروم  ار  نانمؤم 
 -«. دناسر یمن  ینایز  امش  هب  نارفاک  زا  ناگدش  هارمگ  یهارمگ  َّلَض -  نَّم  مُکُّرُـضَی  و َال  دیـشکن ،-  ار  ناتدوخ  ْمُکَـسُفنَأ -  ْاُوُلتْقَت 

ادخ و هب  یکیدزن  بجوم  هچنآ  و  دینک ، یهن  هظعوم و  ار  رگیدمه  هک : تسا  نیا  هیآ  دارم  : » تسا هدروآ  یتیاور  رد  مه  سابع  نبا 
.(1)« دناسر یمن  يررض  امش  هب  باتک  لها  نیقفانم و  نیکرشم و  یهارمگ  .دیزومایب  رگیدکی  هب  ار  تسا  ناطیش  زا  يرود 

: وگب دـندرک  بیذـکت  ار  وت  رگا  و  « ؛ َنُولَمْعَت اَّمِّم  ٌءيَِرب  ْاَنَأَو  ُلَمْعَأ  اَّمِم  َنُوئیَِرب  ُْمتنَأ  ْمُُکلَمَع  ْمَُکلَو  ِیلَمَع  یِّل  لـُقَف  َكُوبَّذَـک  نِإَو  ( 2
زا رازیب  نم  دـیتسه و  نم  رادرک  زا  ءيرب  امـش  تفای ) دـهاوخ  ار  دوخ  يازج  سک  ره   ) امـش يارب  امـش  لمع  نم و  يارب  نم  لـمع 

.(2)« امش رادرک 

ص:43

ص 435. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  - 1
.41 (: 10  ) سنوی - 2
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.تسا هیآ  نیا  دننامه  زین  هروس  رخآ  ات   (1) َنوُِرفاَْکلا اَهُّیَأ  اَی  ُْلق  هفیرش ي : هیآ ي 

زین راک  نیا  تسا  حضاو  .تسا  نانآ  لمع  زا  تئارب  راهظا  تیاهن ، رد  هدوب و  نارگید  ياهراک  رد  ندرکن  هلخادم  هیآ ، رهاظ  اعّدم :
.دراد تافانم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قح و  هب  توعد  اب 

هیآ نوچ  رما ؛ يادـتبا  ناـمه  زا  هن  دوش  یم  ماـجنا  قح  يوس  هب  توعد  ندوـب  رثا  یب  زا  دـعب  راـک ، نیا  هک  تسا  نآ  رهاـظ  خـساپ :
ایوگ و  دوب ، رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  قح و  يوس  هب  هدـننک  توعد  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  باـطخ 

.تسا هدرک  كاله  مدرم  نتـشادن  ناـمیا  رطاـخ  هب  ار  دوخ  تمحر ، تفوطع و  تّدـش  ّتلع  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
.دنهد یم  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  نآ ، زا  دعب  لبق و  تایآ  هک  روط  نامه  تسا ؛ نآ  رب  هاوگ  زین  كُوبَّذَک  نِإَو  دنوادخ  نخس 

نیا رب  دراد  تلالد  هیآ  سکع ، هب  هکلب  دنوشن ؛ توعد  ّقح  يوس  هب  هدـش و  راذـگاو  دوخ  هب  مدرم  هک  درادـن  تلالد  هیآ  نیاربانب ،
راک ِکیرـش  ات  تسا  مزال  نانآ  زا  يّربت  توعد ، ریثأت  مدع  بیذـکت و  تروص  رد  اّما  دومن ؛ توعد  ّقح  يوس  هب  دـیاب  ار  مدرم  هک 

: ینعی ْمُِکتَناَکَم  یَلَع  ْاُولَمْعا  هیآ ي : دننام  تسا ، نامدرم  يارب  دنوادخ  يوس  زا  يدیدهت  هیآ  نیا  رگید ، ترابع  هب  .ددرگن  ناشلطاب 
.نآ ریظن  یتایآ  (2) و  ؛» دیهد ماجنا  دیناوت  یم  راک  ره  امش  »

ص:44

.1 (: 109  ) نورفاک - 1
.93 (: 11  ) دوه 135 ؛ (: 6  ) ماعنا هلمجزا : تسا  هدش  رارکت  نآرقرد  دروم  دنچرد  هیآ  نیا  - 2
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، تشادن ریثأت  راّفک  رد  تتوعد  هک  نآ  زا  سپ  هلآ - ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يا  هک -  تسا  نیا  همیرک  هیآ ي  دافم  یّلک ، روط  هب 
اب ناتلمع  يازج  میوج و  یم  تئارب  امـش  زا  نم  : » وگب نانآ  هب  دـندرک ، بیذـکت  ار  وت  هزجعم ي  ناهرب و  لیلد و  هماقا ي  زا  دـعب  و 
رب هن  دوش  یم  ّبترتم  فرط  نامه  رب  طقف  فرط  ود  ره  لمع  ياهدمایپ  و  تسوا ؛ اب  نم  لمع  يازج  هک  روط  نامه  تسا ، دـنوادخ 

«. يرگید

هک تروص  نیدـب  تسا ؛ هدوب  تثعب  يادـتبا  ياه  هروس  زا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  شتاـیآ  زا  و  تسا ، یّکم  هروس  نیا  لاـح ، نیا  اـب 
ار وا  ناتسود  نارای و  دندیمان ، رحس  ار  نآرق  هدرک و  راکنا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رب  یحو  لوزن  ناکرـشم  هک  نآ  زا  سپ 

رهاظ بسح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  .دش  لزان  هروس  نیا  دندومن ، كرش  رفک و  هب  روبجم  ار  نانآ  یتح  هدرک و  تیذا 
رد هفیظو  .دـنک  عفد  ناناملـسم  زا  ار  ناشتیذا  رازآ و  تیادـه ، ار  نانآ  تسناوت  یمن  دوخ -  ینیوکت  تیالو  لامعا  زا  رظن  عطق  اب  - 

نیمه هب  .دنروآ  مهارف  گرب  زاس و  دنناوتب  ناناملـسم  و  دوش ، رتمک  ناشیا  ياه  تیذا  هلیـسو  نیا  هب  ات  تسا ، ارادـم  يدراوم  نینچ 
ُْثیَح ْمُهوـُُلْتقا  َو  هیآ ي : ِلـْیَْخلا (1) - ِطاـَبِّر  نِم  ٍهَّوـُق َو  نِم  گرب -  زاـس و  هیهت ي  ترجه و  زا  سپ  هک  میتـسه  نآ  دـهاش  لـیلد ،

ْمُهوُذُـخَو ْمُهوُمُّتدَـجَو  ُثـْیَح  َنیِکِرـْـشُْملا  ْاُوُلْتقاَـف  و :  - (2)« دـیناسر لـتق  هـب  دــیتفای  ار  ناکرــشم  اـجک  ره  و  : » ینعی ْمُهوُُـمتْفِقَث - 
ار ناکرشم  هاگ  نآ  : » ینعی ٍدَصْرَم -  َّلُک  ْمَُهل  ْاوُدُْعقاَو  ْمُهوُرُصْحاَو 

ص:45

.60 (: 8  ) فارعا - 1
.91 (: 4  ) ءاسن 191 ؛ (: 2  ) هرقب - 2
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب   - (1)« دیشاب اهنآ  نیمک  رد  وس  ره  دینک و  هرصاحم  ریگتسد و  ار  اهنآ  دیناسرب و  لتق  هب  دیبای  اج  ره 
.تسا هدوب  رت  مهم  یتحلصم  رطاخ  هب  دشاب -  نینچ  رگا  قح -  يوس  هب  توعد  زا  نتشادرب  تسد  نیاربانب ، .دش  لزان 

؛ ٍلیِکَِوب مُْکیَلَع  ْاَنَأ  اَمَو  اَْهیَلَع  ُّلِضَی  اَمَّنِإَف  َّلَض  نَمَو  ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  اَمَّنِإَف  يَدَـتْها  ِنَمَف  ْمُکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ُمُکءاَج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ُْلق  ( 3
دوخ رب  شعفن  تفای  تیادـه  سک  ره  سپ  دـمآ ، امـش  يارب  ناتیادـخ  بناـج  زا  قح  لوسر ) باـتک و   ) تقیقح هب  مدرم  يا  وگب : »

.(2)« متسین ادخ ) هذخاؤم  زا   ) امش نابهگن  نم  تسوا و  دوخ  رب  شنایز  تفاتش  یهارمگ  هار  هب  سک  ره  تسوا و 

.دراد تافانم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  اب  ٍلیِکَِوب  مُْکیَلَع  ْاَنَأ  اَم  ترابع َو  اعّدم :

مزال نآ  كرت  ماجنا و  ای  تسا ، يرورـض  نآ  هب  يرادـنید  هک  يدراوم  نییبت  ّقح و  هب  توعد  زا  سپ  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  خـساپ :
ندرگ رب  نانآ  رادرک  و  دنک ؛ بلـس  يرگید  زا  ار  باختنا  يدازآ  دـناوت  یمن  سک  چـیه  و  دـنراتخم ، دوخ  باختنا  رد  دارفا  تسا ،

هتفای و تیاده  تفریذپ ، ار  تسرد  قح و  لوق  هک  ره  سپ  دنتسه ؛ ناشدرکلمع  لوؤسم  دوخ  تسین و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ
تازاجم نآ  رطاخ  هب  اریز ، تسا ؛ هدرب  ههاریب  هب  ار  دوخ  دوش  هارمگ  هک  یـسک  و  ددرگ ، یمزاـب  شدوخ  هب  ...و  باوث  زا  نآ  عفاـنم 

.دوش یم 

ص:46

.5 (: 9  ) هبوت - 1
.108 (: 10  ) سنوی - 2
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هفیظو هکلب  تسین ؛ ادخ  هب  نامیا  يارب  مدرم  ِرابجا  رایتخا و  بلس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هفیظو ي  دراد  تلالد  هیآ  نیاربانب ،
يا هروس  هک  تسا  سنوـی  هروـس ي  تاـیآ  زا  هیآ  نیا  نآ ، رب  هوـالع  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّقـح و  هب  تیادـه  وا  ي 

.تسا قداص  مه  هیآ  نیا  هرابرد ي  میتفگ ، نیشیپ  هیآ ي  هرابرد ي  هچره  اذل ، تسا ؛ یّکم 

یمن تلالد  بوجو  مدع  رب  دنا ، هتـشادنپ  بوجو  مدـع  رب  ّلاد  ار  اهنآ  هک  مه  یتایآ  ریاس  دوش : یم  نشور  قوف ، تاکن  هب  هّجوت  اب 
.درادن دوجو  میرک  نآرق  هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رد  يدیدرت  هک  نآ  هجیتن  .دننک 

تّنس موس : لیلد 

نایب ار  اه  نآ  همه ي  ناوت  یمن  رـصتخم  نیا  رد  هدوب و  رتاوتم  دنراد ، تلالد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رب  هک  یتایاور 
هضیرف ي نیا  كرت  رب  ّبترتم  ِدـسافم  و  بوجو ، ّتلع  هب  اـه  نآ  رد  هک  درک  میهاوخ  لـقن  ار  یتاـیاور  اـهنت  لـیلد ، نیمه  هب  .درک 

.تسا هدش  هراشا  میظع 

(1)« ِهَّللا َنِم  ٍعاَقِِوب  ْنَذْأَْتلَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  ِتَلَکاَوَت  ِیتَّمُأ  اَذِإ  : » دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ( 1
؛

«. دنتسه گرزب  يادخ  اب  گنج  رد  هک  دننادب  دننک ، راذگاو  رگیدکی  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  ناوریپ  هاگره  »

ص:47

ح 21131. ص 118 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 7 ؛ ص 177 ، ج 6 ، بیذهتلا ، - 1
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ُنِمْؤُْملا ام  َو  َلیقَف : َُهل ، َنید  يذَّلا ال  َفیعَْـضلا  َنِمْؤُْملا  ُضِْغُبَیل  َّلَـجَوَّزَع  َهَّللا  ّنِا  : » دـیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ( 2
؛  (1)« ِرَْکنُملا ِنَع  یْهنَیال  يذَّلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) َلاق َُهل ؟ َنیدال  يذَّلا  ُفیْعَْضلا 

هک یسک  دومرف : تسا ؟  یسک  هچ  دوصقم  دش : لاؤس  .دهد  یم  رارق  دوخ  بضغ  دروم  درادن  نید  هک  ار  یفیعـض  نمؤم  دنوادخ  »
«. دنکن رکنم  زا  یهن 

اَم ِینِْربْـخَأ  َُهل  َلاَـقَف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  َءاَـج  ٍمَْعثَخ  ْنِم  اًـلُجَر  َّنَأ  : » تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  ( 3
َلاَقف .ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْرمَْألا  َلاَقَف  اَذاَم ؟ َُّمث  َلاَق  ِمِحَّرلا ، ُهَلِـص  َلاَق  اَذاَم ؟ َُّمث  َلاَـق  ِهَّللاـِب ، ُناَـمیِْإلا  َلاَـقَف  ِماَلْـسِْإلا ؟ ُلَْـضفَأ 

ِرَْکنُْملِاب َو ُْرمَْألا  َلاَق  اَذ  اَم  َُّمث  َلاَق  ِمِحَّرلا  ُهَعیِطَق  لاَق : اَذاَم ؟ َُّمث  َلاَق : ِهَّللِاب ، ُكْرِّشلا  َلاَق : َّلَج ؟ َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُضَْغبَأ  ِلاَمْعَْألا  يَأ  ُلُجَّرلا :
؛  (2)« ِفوُْرعَْملا ِنَع  یْهَّنلا 

مالـسا رد  لـمع  نیرت  تلیـضف  اـب  وگب  نم  هب  تفگ : وا  هب  دـمآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  دزن  معثخ  هریت ي  زا  يدرم  »
فورعم و هب  رما  دومرف : تسیچ ؟  نآ  زا  سپ  تفگ : .محر  هلـص ي  دوـمرف : نآ ؟  زا  سپ  تفگ : .ادـخ  هب  ناـمیا  دوـمرف : تسیچ ؟ 

نآ زا  دعب  تفگ : ادخ ، هب  ندـیزرو  كرـش  دومرف : تسا ؟  رت  ضوغبم  لجوّزع  دـنوادخ  دزن  لمع  مادـک  تفگ : درم  .رکنم  زا  یهن 
«. فورعم زا  یهن  رکنم و  هب  رما  دومرف : تسا ؟  زیچ  هچ  نیا  زا  دعب  تفگ : .محر  عطق  دومرف : هچ ؟ 

ص:48

ح 21139. ص 122 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 15 ؛ ص 59 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  - 1
ح 21137. ص 121 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 9 ؛ ص 58 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  - 2
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ًارَْکنُم ِِهب َو  ُلَمُْعی  ًاناَوْدُـع  يَرَی  ْنَم  َّنِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ  : » تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  ترـضح  هدـمآ : هغـالبلا  جـهن  رد  ( 4
ُهَِملَک َنوُکَِتل  ِْفیَّسلِاب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ِِهبِحاَص َو  ْنِم  ُلَْضفَأ  َوُه  َرِجوُأ َو  ْدَقَف  ِِهناَِسِلب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  َئَِرب ، َِملَـس َو  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب  ُهَرَْکنَأ  ِْهَیلِإ َو  یَعُْدی 

؛  (1)« ُنیِقَْیلا ِِهْبلَق  ِیف  َرََّون  قیِرَّطلا َو  یَلَع  َماَق  يَدُْهلا َو  َلیبَس  َباَصَأ  يِذَّلا  َِکلَذَف  یَْلفُّسلا  َنیِِملاَّظلا  ُهَِملَک  اْیلُْعلا َو  یِه  ِهّللا 

هلیـسو ي هب  ار  نآ  دـنیبب و  دوش ، یم  نآ  هب  توعد  هک  ار  يرکنم  دوش و  یم  لمع  نآ  هب  هک  ار  یفالخ  راک  سک  ره  ناـنمؤم ! يا  »
هداد شاداپ  دوش  رکنم  شنابز  هلیـسو ي  هب  ار  لمع  نآ  سک  ره  .دوش و  یم  رود  لمع  نآ  زا  هدنام و  ملاس  دنک ، يریگولج  شبلق 

رترب و ار  ادـخ  مالک  ات  دوش  رکنم  ار  لـمع  نآ  ریـشمش  هلیـسو ي  هب  سک  ره  .تسا و  رترب  لّوا  صخـش  زا  صخـش  نیا  دوش و  یم 
یم یناشفارون  نیقی  شبلق  رد  دـتفا و  یم  يراگتـسر  هار  رد  هتفای و  تیادـه  هک  تسا  نامه  وا  دـنادرگ ، رت  تسپ  ار  نیملاظ  مـالک 

«. دنک

ِِهناَِسِلب ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَو  ِْریَْخلا ، ِلاَصِِخل  ُلِمْکَتْـسُْملا  َِکلَذَف  ِِهْبلَقَو  ِِهناَِسل  ِهِدَیب َو  ِرَْکنُْملل  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَف  : » تسا هدومرف  يرگید  مالک  رد  و 
َِکلذَف ِِهناَِسلَو  ِهِدَیب  ُكِراَّتلاَو  ِِهْبلَِقب  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَو  ًهَلْصَخ ، ٌعِّیَـضُمَو  ِْریَْخلا  ِلاَصِخ  ْنِم  ِنَیتَلْـصَِخب  ٌکِّسَمَتُم  َِکلذَف  ِهِدَِیب  ُكِراَّتلاَو  ِهْبلَقَو 

اَمَو .ِءاَیْحَْألا  ُتِّیَم  َِکلذَف  ِهِدَیَو  ِِهْبلَقَو  ِِهناَِسِلب  ِرَکنُْملا  ِراَْکنِِْإل  ٌكِراَت  ْمُْهنِمَو  ٍهَدِحاَوب ، َکَّسَمَتَو  ِثَالَّثلا  َنِم  ِْنیَتَلْصَْخلا  َفَرْشَأ  َعَّیَض  يِذَّلا 
ِِّرْبلا ُلاَمْعَأ 
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ِنَع یْهَّنلاَو  ِفُوْرعَْملاـب  َْرمَأـْلا  َّنِإَو  یُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍهَثْفَنَک  ـَّالِإ  ِرَکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملاـب  ِْرمَأـْلا  َدـْنِع  ِهللا ، ِلـِیبَس  ِیف  ُداَـهِْجلاَو  اَـهُّلُک 
؛  (1) ٍِرئاَج » ٍماَمِإ  َْدنِع  ٍلْدَع  ُهَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَضفَأَو  ٍقْزِر ، ْنِم  ِناَصْقنَی  َالَو  ٍلَجَأ ، ْنِم  ِنَابِّرَُقی  ِرَکنُْملا َال 

یهورگ .دنا  هدروآ  درگ  دوخ  رد  ار  وکین  ياه  تلـصخ  یمامت  نانآ  سپ  دننک ، یم  راکنا  بلق  نابز و  تسد ، اب  ار  رکنم  یهورگ  »
ار وکین  ياه  تلـصخ  زا  تلـصخ  ود  یـسک  نینچ  سپ  دـنرب ، یمن  يراک  هب  تسد  اّما  هدرک ، راکنا  بلق  ناـبز و  اـب  ار  رکنم  رگید 
ود سپ  دنرادن ، یمادقا  شیوخ  نابز  تسد و  اب  هدرک و  راکنا  بلق  اب  اهنت  ار  رکنم  زین  یـضعب  .تسا  هدرک  هابت  ار  يرگید  هتفرگ و 
اهر تسد  بلق و  نابز و  اب  ار  رکنم  رگید  یضعب  .دنا  هدروآ  تسد  هب  ار  تلصخ  کی  هتخاس و  هابت  تسا  رت  فیرش  هک  ار  تلصخ 

فورعم هب  رما  لباقم  رد  ادخ ، هار  رد  داهج  وکین و  ياهراک  مامت  .تسا  ناگدنز  نایم  يا  هدرم  نانآ ، زا  یسک  نینچ  هک  دنا  هتخاس 
یم کـیدزن  ار  یلجا  هن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـنامه  و  تسا ؛ رواـنهپ  جاّوم و  ياـیرد  رب  يا  هرطق  ناـنوچ  رکنم ، زا  یهن  و 

«. تسا راکمتس  مکاح  يور  شیپ  رد  ّقح  نخس  رترب ، اه  نیا  همه  زا  و  دهاک ، یم  يزور  ِرادقم  زا  هن  دنک و 

ِداَـهِْجلا َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبَْلُغت  اَـم  ُلَّوَأ  : " دومرف هک  مدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  : » تفگ هک  تسا  هدـمآ  هفحجوبا  تیاور  رد  و 
ْرِْکُنی َْملَو  ًافوُْرعَم ، ِِهْبلَِقب  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَمَف  ْمُِکبُولُِقب ؛ َُّمث  ْمُِکتَنِْسلَِأب ، َُّمث  ْمُکیِْدیَِأب ، ُداَهِْجلا 
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(1)؛ "« ُهَالْعَأ ُُهلَفَسَأَو  ُهَلَفْسَأ ، ُهَالْعَأ  َلِعُجَف  َِبُلق  ًارَْکنُم ،

یسک سپ ، .ناتیاه  لد  اب  سپس  نابز و  اب  سپـس  تسا ، تسد  اب  داهج  دش  دیهاوخ  بولغم  نآ  رد  امـش  هک  داهج  زا  هلحرم  نیلّوا  »
«. دش دهاوخ  ور  ریز و  نوگنرس و  هتشگ ، نوگژاو  شبلق  دنکن ، راکنا  ار  يرکنم  و  دسانشن ، ار  فورعم  دوخ  بلق  رد  هک 

اَمَّنا ّهناَف  : » دومرف یهالا  يانث  دـمح و  زا  سپ  يا  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  ( 5
َمل یِـصاعَملا َو  ِیفاو  دامت  امل  مُّهنا  َکلَذ َو  نَع  راَبَحألا  نوِیناَّبَرلا و  مُهَهنَی  َمل  یِـصاعَملا َو  َنِم  اولَمَع  اـُمثیَح  مُکلبق  َناَـک  نَم  َکَـلَه 

یهَنلا فورعَملِاب َو  َرمألا  ّنأ  اوُمَلعاَو  ِرَکنُملا ، نَع  اوهَنَو  ِفورعَملِاب  اُوُرمأَف  تابوُقُعلا  مِِهب  َتلََزن  کلذ  نَع  راـبحألاَو  نوُّیناـّبرلا  مههنَی 
؛  (2)« ...ًاَقزِر اعطقَی  َنل  ًالَجا َو  َابرقَی  َنل  رَکنُملا  نَع 

دوهی ِرابحا  و  نایحیـسم -  نوینّابر  ینعی  املع -  دـندرک و  یم  هانگ  هک  دوب  تهج  نیدـب  دـندش  دوبان  هک  امـش  زا  لبق  ماوقا  دـینادب  »
نانآ رابحا ، نوینّابر و  تفای و  همادا  عضو  نیا  هک  نیمه  دندش ، قرغ  تیـصعم  رد  هک  نیا  ات  دندرک  یمن  یهن  لامعا  نآ  زا  ار  نانآ 

دینادب دیئامن و  رکنم  زا  یهن  دـینک و  فورعم  هب  رما  سپ ، .دـیدرگ  لزان  نانآ  رب  یهالا  ياه  تبوقع  دـندرکن ، یهن  عضو  نیا  زا  ار 
(«. ثیدح رخآ  ات   ) .دیامن یم  عطق  ار  یقزر  هن  دنک و  یم  کیدزن  ار  یلجا  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

اوُِربَتْعا : » دیامن یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ( 6

ص:51

ش 375. مکح ، باب  ص 542 ، هغالبلا ، جهن  - 1
ح 6. ص 57 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  - 2

هللا تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناحور قداص  دیس  یمظعلا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_51_2
http://www.ghaemiyeh.com


: َلاَق َو  َْمثِإلا » ُمِِهلْوَق  نَع  ُراَبْحَألاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاَْهنَی  َالَْول  : » ُلوُقی ْذِإ  ِراَـبْحَْألا  یَلَع  ِِهئاَـنَث  ِءوُس  ْنِم  ُهَءاـِیلْوَأ  ِِهب  ُهَّللا  َظَـعَو  اَِـمب  ُساَّنلا  اَـهیَأ 
ٍرَکنُّم نَع  َنْوَهاَنَتَی  ْاُوناَک َال  َنوُدَتْعَی ، ْاُوناَکَّو  اوَصَع  اَِمب  َِکلَذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِعَو  َدوُواَد  ِناَِسل  یَلَع  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  نِم  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  »

َرَْکنُْملا َو ُمِهِرُهْظَأ  َنَیب  َنیِذَّلا  ِهَمَلَّظلا  َنِم  َنْوَری  اُوناَک  ْمُهَّنَِأل  ْمِهیَلَع  َِکلَذ  ُهَّللا  َباَع  اَـمَّنِإ  َو  َنُولَعْفَی » ْاُوناَـک  اَـم  َْسِئَبل  : » ِِهلوَق یلإ  ُهُولَعَف »
: لاق َو  ِنْوَشْخاَو » َساَّنلا  ْاُوَشْخَت  َالَف  : » ُلوُقی ُهَّللا  َنوُرَذْـحی َو  اَّمِم  ًهَبْهَر  ْمُْهنِم َو  َنُولاَنی  اُوناَک  اَمِیف  ًهَبْغَر  َکـِلَذ  ْنَع  ْمُهَنْوَْهنی  اَـلَف  َداَـسَْفلا 

ِرَْکنُْملا ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَْألِاب  ُهَّللا  َأَدـَب  ِرَکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ءاَِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاَـنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو  »
ِرَْکنُْملا ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  َّنَأ  َِکلَذ  اَُهبْعَـص َو  اَُهنیَه َو  اَهُّلُک  ُِضئاَرَْفلا  ِتَماَقَتْـسا  ِتَمِیقُأ  ْتیِّدُأ َو  اَذِإ  اَهَّنَِأب  ِهِْملِِعل  ُْهنِم  ًهَضیِرَف 
؛» اَهِّقَح ِیف  اَهِعْضَو  اَهِعِضاَوَم َو  ْنِم  ِتاَقَدَّصلا  ِذْخَأ  ِِمئاَنَْغلا َو  ِءیَْفلا َو  ِهَمِْسق  ِِملاَّظلا َو  ِهََفلاَُخم  ِِملاَظَْملا َو  ِّدَر  َعَم  ِماَلْسِْإلا  َیلِإ  ٌءاَعُد 

دََقل : » دـیامرف یم  هداد و  رارق  تمـالم  شنزرـس و  دروـم  دـنا  هدرک  كرت  ار  هفیظو  نیا  هـک  مـلظ  لـباقم  رد  تکاـس  ياـملع  سپس 
هَّللاب ُفَرعی  نَم  اِهب و  ْمتلُّضف  هلزنم  هَّللا  ِهَمارِک  نِم  ُمتغََلب  مکنأل  ِِهتامقن  نِم  ٌهمقن  مُکب  َّلِحَت  نأ  هَّللا  یلع  َنّونَمَتُملا  اهیأ  مُکیَلَع  ُتیـشَخ 

ُهّمِذ نوُعَْزفَت َو  ْمُِکئابآ  ِمَمِذ  ِضعبل  ُمتنأ  نوُعَزَفَت و  ـالف  ًهَضوقنم  ِهَّللا  َدوهع  َنْوَرَت  دـق  و  َنُومَرُْکت ، ِهِداـبِع  یف  هَّللاـب  ُمتنأ  َنُومِرُْکت و  ـال 
ٌهروفخم هَّللا  ِلوسر 

الو َنوُمَحُرت ، هلمهم ال  ِنئادملا  یف  ینمّزلا  مُُکبلا و  یمُعلا و  ٌهروفحم و 
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یهّنلا نم  ِهب  ُهَّللا  مکرمأ  اّمم  کلذ  ّلُک  نونمأت ، ِهَمَلَظلا  دنع  ِهَعَناَصُملا  ِناهّدألاب و  و  نونیُعت ، اهیف  َلِمَع  ْنَم  و ال  نوملعت ، مُِکَتلِزنَم  یف 
؛» ًهَبیصُم ساّنلا  مظعأ  ُمتنأ  و  َنولفاغ ، هنع  متنأ  یهانّتلا و  و 

ْنِم َِملاعَْملا  َّدُرَِنل  ْنِکل  ِماطُْحلا َو  ِلوُُضف  ْنِم  اًسامِتْلا  ناْطلُـس َو َال  یف  اًُسفانَت  اّنِم  َناک  اـم  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهّللَأ  : » دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  اـت 
انورُْصنَت و َمل  ّنإف  َکِماکْحَأ ، َِکنَنُـس َو  َکِِضئارَِفب َو  َلَمُْعی  َكِدابِع َو  ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَی  َكِدِالب َو  یف  َحالْـصِْالا  َرِهُْظن  َِکنید َو 

؛  (1)« ُریصَملا هیلإ  اَْنبَنأ و  هیلإ  انلّکوت و  هیلع  ُهَّللا و  اُنبسح  و  مُکیبَن ، ِرُون  ِءافطإ  یف  اوَلِمَع  و  مکیلع ، هملّظلا  يوق  انوفصنت 

ارچ : » دیامرف یم  هک  اج  نآ  .دیریگب  تربع  تسا ، هداد  دنپ  دوهی  ناملاع  زا  شهوکن  اب  ار  دوخ  يایلوا  دـنوادخ  هچنآ  زا  مدرم ! يا  »
ینب زا  یناسک  نآ  : » تسا هدومرف  هک  اج  نآ  و  دـنراد »؟ یمن  زاب  ناشدولآ  هاـنگ  راـتفگ  زا  ار  ناـمدرم  ینید  ناـملاع  نایارگادـخ و 

دنوادخ و  دندرک ؛» یم  هچنآ  تسا  دـب  هچ  : » تسا هدومرف  هک  اج  نآ  ات  دـندش ؛» رود  ادـخ  تمحر  زا  دـندیزرو ، رفک  هک  لییارـسا 
دندـید یم  دـندوب  ناشیا  نایم  هک  ار  ینارگمتـس  يرگ  هابت  تشز و  ياهراک  اه  نآ  هک  تسا  هدرک  شهوکن  ببـس  نیدـب  ار  ناـنآ 

دندیسرت یم  ای  دنسرب و  يا  هرهب  اون و  هب  نانآ  بناج  زا  هک  نیا  عمط  هب  دنتشاد ! یمن  زاب  دندرک  یم  هچنآ  زا  ار  نارگمتس  نآ  یلو 
اب نانز  نادرم و  : » دیامرف یم  و  دیـسرتب !» نم  زا  دیـسرتن و  نامدرم  زا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  نیا  اب  دـننیبب ، يدـنزگ  نانآ  زا  هک 

هب رما  اب  ار  دوخ  نخس  ببس  نیدب  دنوادخ  و  دننک ؛» یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دنرگیدکی ، ناتسود  نامیا ،

ص:53
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هتـشاداپرب ددرگ و  ادا  هضیرف  نیا  نوچ  تسا  هدوب  هاگآ  هک  هدرک  زاـغآ  دوخ  يوس  زا  يا  هضیرف  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  و  دنوش ؛ یم  هتـشاد  اپرب  راوشد ، ناسآ و  زا  رگید ، تابجاو  ضیارف و  مامت  دوش ،

عمج یگنج و  ياه  تمینغ  یمومع و  ياهدـمآرد  میـسقت  رگمتـس و  اب  تفلاخم  ملاظم و  ّدر  اب  هارمه  تسا  مالـسا  هب  توعد  رکنم 
«. دوخ ياج  رد  نآ  فرص  دوخ و  ياج  زا  تاقدص  تاکز و  يروآ 

رب نم  : » دیامرف یم  دنک و  یم  تمالم  شنزرس و  دنا ، هدرک  كرت  ار  هفیظو  نیا  هک  ملظ  لباقم  رد  تکاس  ياملع  ترضح ، سپس ،
تـسد یهاگیاج  هب  یهالا  تمارک  ببـس  هب  امـش  اریز ، دیآ ؛ دورف  ناترـس  رب  یهالا  ياه  ماقتنا  زا  یماقتنا  هک  مسرت  یم  نآ  زا  امش 

یمن یتشادگرزب  نامدرم ) بناج  زا   ) ناکین ناسانشادخ و  هک  یلاح  رد  دیا و  هدرک  ادیپ  يزاتشیپ  يرترب و  نارگید  رب  هک  دیا  هتفای 
نامیپ زا  یخرب  ندش  هتـسکش  يارب  امـش  هک  مکانمیب  امـش  رب  ور  نآ  زا  نم  .دیدنمجرا و  مدرم  نایم  رد  ادـخ  رطاخ  هب  امـش  .دـننیب 

ریز ینید  نیناوق  هدش و  هتسکش  یهالا  ياه  نامیپ  دینیب  یم  دوخ  مشچ  هب  اّما  دیوش ، یم  نارگن  دیتفا و  یم  ساره  هب  ناتناردپ  ياه 
امش تسا و  هتشگ  رادقم  یب  راوخ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ياه  نامیپ  زین  و  دییامن ؛ یمن  ساره  یلو  هدش ، هتـشاذگ  اپ 

یمّحرت نانآ  رب  دنا و  هدنام  هداهناو  یمالسا  ياه  نیمزرس  همه ي  رد  ناریگ  نیمز  نالال و  ناروک و  دیهد و  یمن  تیمها 

، دوخ ییاناوت  ّدح  رد  شیوخ و  تیلوؤسم  روخ  رد  امش  دوش و  یمن 

ص:54
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دوخ ناراکمتـس  اب  يراکمه  شزاس و  اب  دیناسر و  یمن  يددم  دننک ، یم  راک  تهج  نیا  رد  هک  يدارفا  هب  زین  و  دـینک ؛ یمن  يراک 
يارب یعمج  يراـیمه  يدرف و  يریگوـلج  هـب  رومأـم  ار  امـش  دـنوادخ  هـک  تساـهزیچ  نآ  زا  اـه  نـیا  ماـمت  .دـیراد  یم  هدوـسآ  ار 

«. تسا رت  نیگمهس  مدرم  همه ي  بیاصم  زا  امش  تبیصم  دیلفاغ و  نآ  زا  تسا و  هدرک  اه  نآ  زا  يریگولج 

زا نتـساوخ  تدایز  هن  و  دوب ، تردـق  رد  تبغر  رطاـخ  هب  هن  تفر  اـم  زا  هک  هچنآ  یناد  یم  وت  ایادـخ ! : » دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  اـت 
ار تا  هدیدمتس  ناگدنب  ات  مینادرگ ، رهاظ  تیاهرهش  رد  ار  حالصا  و  مینایامنب ، ار  نید  ياه  هناشن  میتساوخ  یم  هکلب  زیچان ؛ يایند 
، دـیهدن ّقح  ام  هب  دـینکن و  يرای  ار  ام  مدرم  امـش  رگا  سپ ، .ددرگ  ارجا  وت  ياه  ّتنـس  ماـکحا و  تاـبجاو و  و  دـیآ ، مهارف  ینمیا 

دنهاوخ همادا  ناتربمایپ  رون  ندرک  شوماخ  هب  نانچ  مه  نانآ  دوب و  دهاوخ  امـش  رـس  رب  نانچ  مه  نارگدادیب  ناراکمتـس و  تردـق 
«. تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  میرب و  یم  هانپ  وا  هب  مینک و  یم  لکوت  ودب  هک  تسا  هدنسب  ار  ام  دنوادخ  .داد 

ِْرمَْألِاب َهَّللا  َنُونیِدَـی  َال  ٍمْوَِقل  ٌْلیَو  : » دـنک یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) رقابدّـمحم ماـما  زا  يرهز  دیعـسوبا  ( 7
؛  (1)« ِرَْکنُْملا ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو 

ص:55
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ربتعم دنس  نیدنچ  اب  تیاور  نیا  دننک ؛» یمن  ادا  ادخ  هب  ار  دوخ  ضرق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلیسو ي  هب  هک  یموق  رب  ياو  »
.تسا هدش  تیاور 

ْمُْکیَلَع َّنَلَمْعَتُْـسَیل  ْوَأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َّنُْهنََتلَو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُُرمْأََتل  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  دنـس  نیدـنچ  اب  یثیدـح  رد  ( 8
؛  (1)« ْمَُهل ُباَجَتُْسی  الَف  ْمُکُراَیِخ  وُعْدَیَف  ْمُکُراَرِش 

( يدـب عـفر  يارب   ) ناـکین ياـعد  تقو  نآ  دـنوش و  یم  ّطلـسم  امـش  رب  رارـشا  هـنرگ  دـینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـیاب  »
«. دش دهاوخن  باجتسم 

اُونَواَعَت ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  اَم  ٍْریَِخب  ِیتَّمُأ  ُلاَزَت  َال  : » دیامن یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  یسوط  خیـش  ( 9
ِیف َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌرِـصاَن  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  ٍضَْعب َو  یَلَع  ْمُهُـضَْعب  َطِّلُـس  ُتاَکَرَْبلا َو  ُمُْهنِم  ْتَعُِزن  َِکلَذ  اُولَعْفَی  َْمل  اَذِإَـف  يَْوقَّتلا  ِِّرْبلا َو  یَلَع 

؛  (2)« ِءاَمَّسلا

یبوـخ ریخ و  رد  دـننک ، کـمک  یکین  ناـسحا و  هب  ار  رگیدـکی  و  دـنیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  یماداـم  نـم  تـّما  »
دنهاوخ ّطلسم  ملظ -  هب  رگید -  ضعب  رب  نانآ  زا  یضعب  و  دش ، دهاوخ  هتـشادرب  نانآ  زا  تکرب  دنـشابن ، نینچ  رگا  و  دوب ؛ دنهاوخ 

و دیدرگ ،

«. تشاد دنهاوخن  يروای  رای و  نامسآ  نیمز و  رد 

10
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َنوُکَّسَنَتَی َنوُءَّرَقَتَی َو  َنوُءاَُرم  ٌمْوَق  ْمِهِیف  ُعَبَُّتی  ٌمْوَق  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُنوُکَی  : » تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ( 
ِتاَّلَز َنوُِعبَّتَی  َریِذاَعَْملا  َصَخُّرلا َو  ُمِهِـسُْفنَِأل  َنُوُبلْطَی  َرَرَّضلا  اُونِمَأ  اَذِإ  اَّلِإ  ٍرَْکنُم  ْنَع  ًایْهَن  اـَل  ٍفوُْرعَِمب َو  ًاْرمَأ  َنُوبِجُوی  اـَل  ُءاَهَفُـس  ُءاَثَدُـح 

ْمِِهلاَْومَِأب َنُولَمْعَی  اَم  ِِرئاَِسب  ُهاَلَّصلا  ِتَّرَضَأ  َْول  ٍلاَم َو  َال  ٍسْفَن َو  ِیف  ْمُهُِملْکَی  َال  اَم  ِماَیِّصلا َو  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  َنُوِلبُْقی  ْمِِهلَمَع  َداَسَف  ِءاَمَلُْعلا َو 
ُِضئاَرَْفلا ُماَُقت  اَِهب  ٌهَمیِظَع  ٌهَضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  َّنِإ  اَهَفَرْـشَأ  ِِضئاَرَْفلا َو  یَمْـسَأ  اوُضَفَر  اَمَک  اَهوُضَفََرل  ْمِِهناَْدبَأ  َو 

.ِراَبِْکلا ِراَد  ِیف  ُراَغِّصلا  ِراَّجُْفلا َو  ِراَد  ِیف  ُراَْربَْألا  ُکَلُْهیَف  ِِهباَقِِعب  ْمُهُّمُعَیَف  ْمِْهیَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُبَضَغ  ُِّمتَی  َِکلاَنُه 

ُّلِحَت ُبِهاَذَْـملا َو  ُنَمْأَت  ُِضئاَرَْفلا َو  ُماَُقت  اَِهب  ٌهَمیِظَع  ٌهَضیِرَف  ِءاَحَلُّصلا  ُجاَْهنِم  ِءاَِیْبنَْألا َو  ُلـِیبَس  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َْرمَأـْلا  َّنِإ 
اَِهب اوُّکُـص  ْمُِکتَنِْـسلَِأب َو  اوُظِْفلا  ْمُِکبُولُِقب َو  اوُرِْکنَأَف  ُْرمَْألا  ُمیِقَتْـسَی  ِءاَدـْعَْألا َو  َنِم  ُفَصَْتُنی  ُضْرَْألا َو  ُرَمُْعت  ُِملاَـظَْملا َو  ُّدَُرت  ُبِساَـکَْملا َو 

.ٍِمئَال َهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  اُوفاَخَت  َال  ْمُهَهاَبِج َو 

ْمَُهل َِکئلوُأ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  َساَّنلا َو  َنوُِملْظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ   » ْمِْهیَلَع َلـِیبَس  اَـلَف  اوُعَجَر  ِّقَْحلا  َیلِإ  اوُظَعَّتا َو  ِنِإَـف 
یَّتَح ًارَفَظ  ٍْملُِظب  َنیِدیُِرم  َال  ًالاَم َو  َنیِغَاب  َال  ًاناَْطلُـس َو  َنِیِبلاَط  َْریَغ  ْمُِکبُولُِقب  ْمُهوُضِْغبَأ  ْمُِکناَْدبَِأب َو  ْمُهوُدِـهاَجَف  َِکلاَنُه   (1)« ٌمِیلَأ ٌباذَع 

َیلِإ اُوئیِفَی 

«. ِِهتَعاَط یَلَع  اوُضْمَی  ِهَّللا َو  ِْرمَأ 

ص:57

.42 (: 42  ) يروش - 1
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ًاْفلَأ َنیَِعبْرَأ  ٍْفلَأ  َهَئاِم  َکِمْوَق  ْنِم  ٌبِّذَـعُم  یِّنَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِیبَّنلا ٍْبیَعُـش  َیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأ  : » دومرف هک  اج  نآ  اـت 
اُونَهاَد ِْهَیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِراَیْخَْألا ؟ ُلَاب  اَمَف  ُراَرْـشَْألا  ِءَالُؤَه  ِّبَر  اَی  مالـسلا ) هیلع   ) َلاَقَف ْمِهِراَیِخ ، ْنِم  ًاْفلَأ  َنیِّتِس  ْمِهِراَرِـش َو  ْنِم 

؛  (1)« ِیبَضَِغل اُوبَضْغَی  َْمل  یِصاَعَْملا َو  َلْهَأ 

لها نآرق و  يراـق  دـننک  یم  رهاـظت  دـنراکایر و  هک  دـننک  یم  يوریپ  یّـصاخ  هورگ  زا  هک  دوـب  دـنهاوخ  یمدرم  ناـمزلارخآ  رد  »
زا هک  ینامز  رگم  ار ، يرکنم  زا  یهن  هن  دنناد  یم  بجاو  دوخ  رب  ار  یفورعم  هب  رما  هن  دـنا ، حول  هداس  راک و  هزات  نانآ  .دـنا  تدابع 

راتفر رد  هک  ار  ییاه  شزغل  تاهابتشا و  نانیا  .دنشارت  یم  هناهب  رذع و  دوخ  يارب  هار  نیا  رد  هتسویپ  دنـشاب ؛ ظوفحم  نایز  ررض و 
يرطخ ناشناج  لام و  يارب  هک  یلامعا  و  هزور ، زامن و  هب  مدرم  راظنا  رد  دـنریگ ؛ یم  یپ  تسا ، هداد  خر  یقیقح  ناـملاع  راـتفگ  و 

، دوش ناشیاه  ندب  اه و  لام  يارب  یلکشم  زورب  ببس  مه  ندناوخ  زامن  هک  دیآ  شیپ  یطیارـش  ینامز  رگا  .دنروآ  یم  يور  درادن ،
.دندرک كرت  ار  ضیارف  نیرتالاو  نیرت و  لماک  هک  هنوگ  نامه  دننک ؛ یم  كرت  زین  ار  زامن 

نیا مدرم  هک  ینامز  .تسا  هتـسباو  نآ  هب  تاـبجاو  رگید  هماـقا ي  هک  تسا  یگرزب  هضیرف ي  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـنامه 
؛ دـنک یم  تبوقع  ار  مدرم  همه ي  دـنوادخ  دوش و  یم  لماک  نانآ  رب  ادـخ  بضغ  دنتـشگ ، يدارفا  نینچ  ور  هلابند  دـندش و  هنوگ 

اهرت گرزب  اب  هارمه  زین  ناکدوک  و  ناقساف ، اب  هارمه  ناراکوکین  بیترت  نیدب 

.دش دنهاوخ  كاله 

ص:58
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ورگ رد  زین  تاـبجاو  رگید  هماـقا ي  هک  تـسا  یگرزب  هـضیرف ي  ناـحلاص و  هویـش ي  شور و  هار ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
هب ّقح  .دـندرگ  یم  لالح  نآ  هیاس ي  رد  اه  بسک  .دوش  یم  لصاح  فورعم  هب  رما  هیاـس ي  رد  اـه  هار  ّتینما  .تسا  نآ  هب  لـمع 

تیاعر هب  زین  نانمـشد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیاس ي  رد  .دوش  یم  نیمز  ینادابآ  نارمع و  ببـس  ددرگ و  یمرب  شبحاص 
اه نآ  یناشیپ  هب  دییوگ و  نخـس  نانآ  اب  ناتنابز  اب  دینک و  راکنا  دوخ  بلق  اب  .دسر  یم  ناماس  هب  اهراک  دـنوش و  یم  راداو  فاصنا 

.دیسارهن نارگتمالم  تمالم  زا  دینزب و 

تسا یناسک  هّجوتم  لاکشا  انامه   » تسین و راوازس  نانآ  شنزرس  رگید  دندرک ، هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  دنتـشگرب و  قح  يوس  هب  رگا 
اب تسا .» كاندرد  باذع  ناشیا  يارب  هک  یتسار  هب  دننک ، یم  یـشکرس  ّقحان  هب  نیمز  يور  رد  دـنراد و  یم  اور  متـس  مدرم  هب  هک 

يور زا  دیهاوخب  هن  و  دیـشاب ، لام  تردق و  بسک  یپ  رد  هن  رما ، نیا  رد  و  دیرادب ؛ نمـشد  لد  ِقمع  زا  ار  نانآ  دینک و  داهج  نانآ 
.دننک كولس  یهالا  تعاط  ساسارب  دنراذگب و  ادخ  نامرف  هب  رس  ات  دیوش  زوریپ  نارگید  رب  ملظ )  ) یشکرس

رازه لـهچ  هک  درک  مهاوخ  باذـع  ار  وت  موق  زا  رفن  رازه  دـص  نم  درک : یحو  ربماـیپ  بیعـش  هب  دـنوادخ  : » دومرف همادا  رد  ناـشیا 
رارشا يارب ] ، ] ادنوادخ درک : ضرع  بیعـش  .دنتـسه  وت  موق  نابوخ  زا  مه  ناشرفن  رازه  تصـش  دنا و  هانگ  تیـصعم و  لها  ناشرفن 

هب تاشامم  تیـصعم  لها  لباقم  رد  نوچ  دومرف : یحو  دـنوادخ  سپ ، دـندرگ ؟ یم  باذـع  نابوخ  ارچ  اـّما  تسین ؛ راـظتنا  نیا  زج 
«. دندشن كانبضغ  نم ، بضغ  رطاخ  هب  دنداد و  جرخ 

ص:59
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ِیِوَق اَهّ ْنِم  اَهفیِعَِضل  ُذُخْأَی  َمل  ًهَّمُأ  ْتَسُِّدق  اَم  (: » مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  ام  باحـصا  زا  یهورگ  زا  ریمع  یبا  نبا  هحیحـص ي  ( 11
؛  (1)« ٍعَتْعَتُم َْریَغ  هَّقَّحب 

هتفرگ دشاب ) وا  جنر  ینارگن و  بجوم  هک  یتیذا  رازآ و  نودب  ینعی   ) نابز تنکل  نودب  ناشّیوق  زا  اه  نآ  فیعـض  ّقح  هک  یمدرم  »
«. دش دنهاوخن  سّدقم  كاپ و  دوشن ،

: تسا هدش  تیاور  هنوگ  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  مالـسلا ) مهیلع   ) شناردـپ زا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ریـسفت  رد  ( 12
فـسخأ ّبَر  اَی  لیئربج : لاقَف  ِراّجُفلاَو ، ِراّفُکلا  یَلَع  لمَتـشَی  ٍدَـلَِبب  َفسخَی  نأ  ُهَرَمَأَو  لیئَربج  یلإ  مُکلبَق  یـضَم  امیف  هللا  یَحوأ  دََـقل  »

ٌدهاز َوُهَو  َکلذ  َِمل  ینَفرَع  ّبَر  اَی  لاقَف : ّهبَر  َلأَسَف  .مهلبَق  ٍنالُِفب  فِسخا  لاـقَف : .ِِهِیف  هللا  هُرمأَـی  اذاـم  َفِرعَِیل  دِـهازلا ؟ نـالِفب  ـالإ  مِِهب 
.ِیبَضَغ یف  مهّبُح  یَلَع  رفَوَتَی  َناکَو  ِرَکنُملا ، نَع  یِهنَی  ِفورعَملِاب ال  ُُرمأَی  َوُهَف ال  ُُهترَدقأَو  َهل  ُتنکَم  لاق : ٌِدباع ؟

َّنُُرمأََتل هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهللا ُلوُسَر  لاقَف  ٍرَکنُم ؟ نِم  ُهُدِـهاُشن  اَم  راکنإ  یَلَع  ُرِدـقَن  ـال  ُنَحن  اـِنب َو  َفیَکَف  هللا ، لوسَر  اَـی  اولاـقَف :
ْعِطَتـسَی َمل  نإـف  عاطَتـسا ، نإ  ِهِدَِـیب  ُهرکُنْیلَف  ارَکنُم  مُکنِم  يأَر  نَم  لاـق : ّمث  هّللا ! ُباذَـع  مُکَّنَّمُعََیل  وأ  ِرَکنُملا ، ِنَع  َّنُـهنََتلو  ِفورعَملاـِب 

؛  (2) هِراک » َکلِذل  ّهنأ  ِِهبلَق  نِم  هللا  ملعَی  نأ  هبسحَف  ِهبلَِقبف  ْعِطَتسَی  َمل  نإف  ِِهناِسِلبف 

درک و یحو  لیئاربج  هب  ناگتشذگ ، زا  یموق  هرابرد ي  دنوادخ  »

ص:60
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نیمز هب  ار  همه  ایآ  تفگ : لیئاربج  .دربب  ورف  نیمز  هب  دـندوب ، ناراکدـب  راّـفک و  زا  يا  هّدـع  نآ  رد  هک  ار  يرهـش  داد  ناـمرف  وا  هب 
.ربـب ورف  نیمز  هب  نارگید  زا  شیپ  ار  وا  دوـمرف : ادـخ  دربـب ؟ یپ  ادـخ  ناـمرف  تقیقح  هب  هکنآ  اـت  ار ؟ اـسراپ  دـهاز و  نآ  زج  مربـب ،

مداد و تاناکما  وا  هب  دومرف : دنوادخ  تسا ؟  دـباع  اسراپ و  وا  هک  یلاح  رد  منک  نینچ  ارچ  وگب  نم  هب  اراگدورپ ، دیـسرپ : لیئاربج 
یتسود ّتبحم و  هب  نم  مشخ  بضغ و  تلاح  رد  دنک و  یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  وا  هک  یلاح  رد  متخاس ، دنمتردق  ار  وا 

.دهد یم  تیمها  نانآ 

در رب  مینیب  یم  تارکنم  زا  ار  هچ  نآ  هک  یلاـح  رد  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  اـم  عضو  دندیـسرپ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا 
دهاوخ لماش  ار  امـش  عطق  روط  هب  ادخ  باذع  هک  نیا  ای  دینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ًامتح  دومرف : میتسین ؟  رداق  نآ  ندرک 
شنابز اب  رگا  و  نابز ، اب  تسناوتن  رگا  دوش ، نآ  ماجنا  زا  عناـم  تسد  اـب  دـیاب  دـنیبب ، ار  رکنم  امـش  زا  سک  ره  دومرف : سپـس  .دـش 

«. دراد یم  دنسپان  ار  راک  نیا  يو  دنادب  ادخ  هک  تسا  یفاک  وا  يارب  رادقم  نیمه  .شیوخ  بلق  اب  سپ  تسناوتن 

یَلَع يِوَق  ِهَِّلل  ِبَضَْغلا  َناَنِـس  َّدَحَأ  ْنَم  : » دنک یم  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  هغالبلا  جهن  رد  یـضر  نسح  نب  دّمحم  ( 13
؛  (1)« ِلِطاَْبلا ِءاَّدِشَأ  ِْلتَق 

نتشُک رب  دنک  زیت  ادخ  رطاخ  هب  ار  مشخ  نادند  هک  یسک  »

«. دنک یم  ادیپ  ییاناوت  رفک  نارادمدرس 

14

ص:61
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َیلِإ یَـشَم  ْنَم  : » دـسیونیم مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  رباـج  زا  هیولوق ، نب  مساـقلاوبا  تیاور  زا  رئارـسلا  ناـیاپ  رد  یّلح  قّقحم  ( 
؛  (1)« ْمِِهلاَمْعَأ ُْلثِم  ِْسنِْإلا َو  ِّنِْجلا َو  ِنیَلَقَّثلا  ِرْجَأ  ُْلثِم  َُهل  َناَک  ُهَفَّوَخ  ُهَظَعَو َو  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  ُهَرَمَأَف  ٍِرئاَج  ٍناَْطلُس 

ار سنا  نج و  شاداپ  دـناسرتب ، تمایق  زا  دـنک و  هظعوم  هدرک و  توعد  یهالا  ياوقت  هب  ار  وا  هتفر و  ملاـظ  ناطلـس  دزن  هک  یـسک  »
«. تشاد دهاوخ 

یضعب : » ینعی  (2) ِهّللا ِتاَضْرَم  ءاَِـغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  هفیرـش ي : هیآ ي  هراـبرد ي  نآرقلا  هقف  رد  يدـنوار  بطق  ( 15
نیا زا  روظنم  هک  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  دننک » یم  ادف  ار  شیوخ  ناج  ادخ  يدونـشخ  بسک  يارب  مدرم  زا  رگید 

ِفوُرعَملِاب َرَمَأ  نَم  : » تسا هدمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  بابللا  بل  رد  . (3) تـسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیآ ،
؛  (4)« ِلوُسَرلا ُهَفیلَخ  ِضرالا َو  ِیف  ِهّللا  ُهَفیلَخ  َوُهَف  ِرَکنُملا  ِنَع  یهَن  َو 

«. تسا وا  لوسر  نیشناج  نیمز و  رد  ادخ  نیشناج  دیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سک  ره  »

( مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یسوم  زا  حیحص  دانسا  اب  رداونلا  رد  يدنوار  تیاور  ( 16

ص:62

ح 21172. ص 134 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 634 ؛ رئارسلا ، - 1
.207 (، 3 ، ) نارمع لآ  - 2

ص 361. ج 1 ، نآرقلا ، - 3
ح 13817. ص 179 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  یطخ ؛) هخسن  ، ) بابللا بل  يدنوار ، - 4
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اوناکو هَفـصلا  لهأ  یتأَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسَر  ناک  : » تسا نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  لقن  هب  شناردپ  زا  لقن  هب 
نا ینرضَح  نمَو  هللا  لوسَر  ُدَهشأ  هللا و  ُدَهـشأ  ّینإ  لاقَف : جشأ  نب  دعَـس  َماقَف  لاق : نأ  یلإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسَر  نافیض 

طلخت مل  اذإ  ِرکنملا  نَع  یهنتَو  ِفورعملِاب  رمأت  َفیَک  ًائیَش ، عنـصت  َمل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  مارح ، یلع  لیللا  مون 
ِفورعملِاب َنورمأی  موَق ال  موقلا  سئب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق مث  لاق : نأ  یلإ  همعنلل ، رفک  رضحلا  دعب  هّیربلا  نوکـس  و  ساّنلا !؟ 

نورمأـی نیذـلا  نولتقی  موق  موقلا  سئب  رکنملا ، نع  نیهاـنلاو  فورعملاـب  نیرمـالا  نوفذـقی  موق  موقلا  َسئب  ِرکنُملا ، نع  نوهنی  ـالو 
»(1)؛ ...طسقلاب سانلا 

تساخرب جشا  نب  دعس  يرادید ، رد  .دندوب  ترضح  نآ  نامهیم  نانیا  دمآ و  یم  هفص  لها  دزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  »
هـشیمه سب  زا   ] تسا مارح  نم  رب  بش  باوخ  هک  مریگ  یم  دـهاش  دراد ، روضح  هک  ار  یـسک  ره  لوـسر و  ادـخ و  درک : ضرع  و 

هب رما  تسناوت  یهاوخ  هنوگچ  يا ! هدرکن  يراک  تروص  نیا  رد  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ منک .] یم  يراد  هدـنز  بش 
رشح و نانآ  اب  هک  نآ  زا  سپ  مدرم  زا  يریگ  هرانک  یـشاب ؛ هتـشادن  تساخرب  تسـشن و  مدرم  اب  رگا  ینک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 

! دنتسه يدب  موق  دننکن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یموق  دومرف : سپس  تسا ! تمعن  نارفک  يا  هتشاد  رشن 

تمهت دروم  ار  رکنم  زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  هک  یناسک 

ص:63

هصالخ كردتـسم  باتک  زا  هدش  لقن  اج  نیا  رد  هچنآ  ح 13831 . ص 183 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 152 ؛ رداونلا ، - ، 1
.تسا رداونلا  باتک  بلطم  زا  يا 
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«. دنشکب ار  نامدرم  نایم  داد  لدع و  ییاپ  رب  هب  ناگدننک  توعد  هک  یناسک  دندب  دنتسه ! ینامدرم  دب  دنهد ، رارق 

( مالسلا اهیلع   ) بنیز زا  رباج ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  نارهم ، نب  لیعامـسا  زا  دانـسا  اب  هیقفلا  للعلا و  رد  قودص  خیـش  موحرم  ( 17
َداَهِْجلاَو : » دومرف سپـس  و  ِكْرِّـشلا " َنِم  ًاریِهْطَت  َناَمیِْإلا  ُهللا  َضَرَف  : " دومرف شا  هبطخ  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف : » هک دـنک  یم  لقن 

؛  (1)« ...ِهّماَعِلل ًهَحَلْصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألاَو  ِمَالْسِْإِلل  ًاّزِع 

يارب ار  فورعم  هب  رما  و  مالـسا ، تّزع  يارب  ار  داهج  و  : " دومرف سپـس  و  درک " بجاو  كرـش  زا  ریهطت  يارب  ار  نامیا  دـنوادخ  »"
.(2) تسا هدش  تیاور  ینالوط  دنس  نیدنچ  اب  زین  هعیشلا  لئاسو  رد  تیاور  نیا  " «. داد رارق  هعماج  تحلصم 

ای ِیل  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  ِینَءاَج  : " دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  : » دنک یم  لقن  سنا  زا  دوخ  دانـسا  اب  للعلا  رد  هیوباب  نبا  ( 18
ُهَنِماَّثلا ُءاَفَْولا َو  َوُه  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْرمَْألا  ُهَِعباَّسلا  : » دومرف هک  اج  نآ  ات  ...اَهِیف " َُهل  َمْهَـس  َال  ْنَم  َباَخ  ْدَق  ٍمُهْـسَأ َو  ُهَرَـشَع  ُماَلْـسِْإلا  ُدَـمْحَأ 

؛  (3)« هَّجُْحلا َوُه  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  یْهَّنلا 

( جاتحم  ) هدید نایز  دشاب  هتشادن  ار  نآ  شخب  کی  سک  ره  دراد و  شخب  هد  مالسا  دمحا ! يا  تفگ ": دمآ و  نم  دزن  لیئاربج  »

ص:64

ح 4940. ص 568 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 248 ؛ ج 1 ، عئارشلا ، - 1
ثیدح 22. لیذ  ص 22 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ح 32. ص 26 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 44 ؛ یسوط ، خیش  یلاما ، ص 447 ؛ لاصخلا ، - 3
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ثیدح (1) ؛  "« تسا تّجح  مامتا  هک  رکنم  زا  یهن  متـشه  تسا ، اـفو  هک  فورعم  هب  رما  متفه  دومرف ": هک  اـج  نآ  اـت   "... دوش یم 
.تسا ثیدح  نیا  هب  کیدزن  زین  هدش  تیاور  سلاجملا  لاصخلا و  رد  هک  يوبن 

فورعم هب  رما  ِقلَخلا ؛ ِلامعأ  ُلَضفأ  ِفورعَملِاب  ُرمالا  : » تسا هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  ررغلا  باتک  رد  هک  هچنآ  ( 19
هب رما  نید ، فدـه  « ؛» ِدودُـحلا ُهَماقإ  ِرَکنُملا و  ِنَع  یْهَّنلاو  ِفوُرعَملاـِب  ُرمـألا  ِنیِّدـلا  ُهَیاـغ  : » و »(2) ؛  تسا تاقولخم  لاـمعا  نیرترب 

َو ًایهان ، ِرَکنُملا  ِنَع  َو  ًاِرمآ ، ِفوُْرعَْملاـِب  ْنُک  : » و »(3) ؛  تسا یهالا  دودـح  نتـشاداپرب  اه و  یتشز  هانگ و  رکنم ، زا  یهن  اه و  یبوخ 
يدب عنام  نک و  لمع  اه  یبوخ  هب  .شاب  رکنم  زا  هدنرادزاب ي  فورعم و  هب  هدننکرما ي  لاح  همه  رد  ًاِعناَم ؛» ِّرَْـشلل  َو  ًالِماع ، ِْریَخلِاب 

.(4)« شاب اه 

يِّذَْلا ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  : » رطف دیع  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هبطخ ي  هب  طوبرم  هیقفلا  رد  نیثّدحملا  سیئر  ینالوط  تیاور  ( 20
ِهوکَّْزلا َو ِءاتیا  ِهولَّْصلا َو  ِماقا  ْنِم  ِِهب  ْمُکَرَما  ْمُکیَلَع َو  َضَرَف  اـمِیف  َهللا  اوُعیِطا  َو  : » دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  اـت  َضْرَاـْْلا » ِتاومَْـسْلا َو  َقَلَخ 

؛  (5)  «ِ رَْکنُْملا ِنَع  یْهَّْنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَالاَو  َناضَمَر  ِرْهَش  ِمْوَص  ِتیَبلا َو  َّجِح 

هک اج  نآ  ات  ...دیرفآ » ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  ار  ییادخ  ساپس  »

ص:65

ح 23. ص 22 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 249 ؛ ج 1 ، عئارشلا ، للع  - 1
ح 13837. ص 185 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 7632 ؛ ص 331 ، مکحلاررغ ، - 2

ح 13837. ص 185 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 7638 ؛ ص 332 ، مکحلا ، ررغ  - 3

ح 13837. ص 185 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 7642 ؛ ص 332 ، مکحلا ، ررغ  - 4
ح 19. ص 20 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 1486 ؛ ص 325 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 5
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اه نآ  .دـینک  تعاـطا  دـنوادخ  ناـمرف  زا  تسا  هدوـمن  رما  نآ  ماـجنا  هب  هدرک و  بجاو  امـش  رب  دـنوادخ  هک  يدراوـم  رد  : » دوـمرف
«. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناضمر ، هام  هزور ي  ادخ ، هناخ ي  ترایز  تاکز ، تخادرپ  زامن ، نتشاد  اپ  هب  زا : دنترابع 

هللادبع نب  میظعلادبع  زا  دوخ  دانسا  اب  نیدلا  لامکا  و  دیحوت ، هعیشلا ، تافـص  سلاجملا ، ياه  باتک  رد  قودص  خیـش  موحرم  ( 21
هیلع  ) َلاَقَف .ِینیِد  َْکیَلَع  َضِرْعَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ  ُْتلُقَف : مالسلا ) هیلع   ) ِدَّمَُحم ِْنب  ِیلَع  يِدِّیَس  یَلَع  ُْتلَخَد  : » تسا هدرک  تیاور  ینسح 

ِهَیَالَْولا َدـَْعب  َهَبِجاَْولا  َِضئاَرَْفلا  َّنِإ  ُلُوقَأ : َو  : » تفگ هک  اجنآ  ات  ...ٌدِـحاَو » َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُلُوقَأ  یِّنِإ  ُْتلُقَف : .ِمِساَْقلا  َابَأ  اَی  ِتاَه  مالـسلا :)
! ِمِساَْقلا َابَأ  اَی  مالسلا :) هیلع   ) ٍدَّمَُحم ُْنب  ِیلَع  َلاَقَف  .ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْرمَْألا  ُداَهِْجلا َو  ُّجَْحلا َو  ُمْوَّصلا َو  ُهاَکَّزلا َو  ُهاَلَّصلا َو 

؛  (1)« هَرِخْآلا ِیف  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  ُهَّللا  َکَتَْبثَأ  ِْهیَلَع  ُْتْبثاَف  ِهِداَبِِعل  ُهاَضَتْرا  يِذَّلا  ِهَّللا  ُنیِد  ِهَّللا  اَذَه َو 

نید مهاوخ  یم  نم  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  مدـش و  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  دّـمحم ، نب  یلع  دوخ  يالوم  دزن  »
هک اج  نآ  ات  ...تسا » هناگی  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  مدـقتعم  نم  متفگ : مساقلاابا ؛ يا  روایب  دومرف : .میاـمن  هضرع  وت  رب  ار  دوخ 

هک مدقتعم  : » دومرف

يا دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما .رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داـهج و  جـح و  هزور و  تسا و  زاـمن  تیـالو ، زا  سپ  بجاو  ضئارف 
.تسا هدیدنسپ  شناگدنب  يارب  هک  تسادخ  نید  نید ، نیا  ادخ  هب  مساقلاابا !

ص:66

ص نیدـلا ، لامکا  ص 81 ؛ دیحوتلا ، قودـص ، خیـش  ص 48 ؛ هعیشلا ، تافـص  قودص ، خیـش  ص 419 ؛ قودـص ، خیـش  یلاما ، - 1
ح 20. ص 21 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  379 ؛
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«. درادب تباث  راتفگ  رب  ترخآ  ایند و  رد  تیادخ  شاب ، نآ  رب 

(1)« ِءایحْألا َنَیب  ٌّتِیَم  َوُهَف  ِِهناِسلو  ِهِدَیو  ِِهبلَِقب  ٍرَکنُْملا  َراکنإ  َكَرَت  نَم  (: » مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما زا  بیذهتلا  رد  خیـش  تیاور  ( 22
؛

«. تسا ناگدنز  نایم  يا  هدرم  نوچ  مه  دنکن ، یفن  دوخ  تسد  نابز و  بلق و  اب  ار  رکنم  هک  یسک  »

َذخآ نأ  یل  ّقَح  دَـق  : » دـندومرف دوخ  باحـصا  زا  یعمج  هب  باطخ  هک  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  زا  بیذـهتلا  رد  ( 23
ُهَنوُذُؤت الَو  ُهَنوُرُجهَت  الَو  ِهَیَلَع  َنُورکنت  الَو  حـِِیبَقلا  مُکنِم  ِلُـجّرلا  نَع  مُکَغلبی  ُمتنأَو  َکـلذ  ِیل  ّقِحَی  ـال  َفیَکَو  ِمیقّـسلِاب ، مُکنِم  ئربلا 

؛  (2) »؟ ُهکرتَی یّتَح 

لمع يدرف  هرابرد ي  امـش  تسین و  نم  رب  یّقح  نینچ  هنوگچ  .مریگب  یلدراـمیب  زا  ار  یهاـنگ  یب  ِّقح  هک  تسا  نم  رب  ناـمگ  یب  »
.»؟ دنک كرت  ار  نآ  ات  دینادرگ  یمن  يور  وا  زا  و  دییآ ؟ یمنرب  نآ  راکنا  ماقم  رد  دیونش و  یم  ار  یتشز 

ِرَکنُملا نَع  ّنهنَتلَو  ِفُورعَملِاب  ّنرمأََتل  : » دنک یم  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  هیوبنلا  تازاجملا  رد  یـضر  دیـس  ( 24
ریغ رد  دـینکن ؛ كرت  ار  نآ  هداد و  ماجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِهِدَـی ؛ ِیف  دوُعل  ِهِذَـه  ياصَع  ِتیَحل  اَمَک  هللا  مُکَِنیحلَیل  وأ 

.(3) (« دوخ یتسد  بوچ  هب  دندومن  هراشا   ) دیوش یم  بوچ  اصع و  نیا  دننام  تروص  نیا 

ص:67

ح 21165. ص 132 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 23 ؛ ص 182 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1

ح 21199. ص 145 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 24 ؛ ص 183 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - 2
ح 13818. ص 179 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 271 ؛ ص 353 ، هیوبنلا ، تازاجملا  - 3
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دنوادخ و  دوش ، یم  هتشادرب  هعماج  زا  تاکرب  دوش  كرت  میظع  هضیرف ي  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  ریبعت  نیا  دسر  یم  رظن  هب 
.دوب دهاوخن  يرگ  يرای  نیمز ، رد  هن  نامسآ و  رد  هن  نانآ  يارب  و  دنک ، یم  ّطلسم  رگیدکی  رب  ار  نانآ 

ِفوُْرعَْملِاب َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَْتلَو   » هفیرش ي هیآ ي  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  يریبز  رمع  یبا  ( 25
ِتاَْریَْخلا َو َیلِإ  وُعْدَی  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ُهَّنَِأل  یِـصاَعَْملِاب  ِهَْلبِْقلا  ِلْهَأ  ُریِفْکَت  ِهَیْآلا  ِهِذَه  ِیف  : » دنک یم  تیاور  نینچ   (1)  «ِ رَکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَیَو 

ِهَّمُأ ْنِم  َنیِِملْـسُْملا  َعیِمَج  َّنَأ  َنوُـمُعْزَت  ْمُکَّنَأـِل  ُهَّللا  اَهَفَـصَو  ِیتَّلا  ِهَّمُأـْلا  َنِم  َْسیَلَف  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یَْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ُُرمْأَـی 
ِهِیف ْدَجُوی  َْمل  ْنَم  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَْألا  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  ِءاَعُّدـلِاب  ٍدَّمَُحم  َهَّمُأ  ْتَفَـصَو  ْدَـق  ُهَیْآلا َو  ِهِذَـه  ْتَدـَب  ْدَـق  ٍدَّمَُحم 

؛  (2)« ِِهب اَهَفَصَو  ِهَّمُْألا َو  یَلَع  ُهَّللا  ُهَطَرَش  اَم  ِفاَلِخ  یَلَع  َوُه  ِهَّمُْألا َو  َنِم  ُنوُکَی  َْفیَکَف  اَِهب  ْتَفَصَو  ِیتَّلا  ُهَفِّصلا 

دناوخن و ارف  اه  یکین  هب  ار  مدرم  یسک  رگا  اریز ، .تسا  هدش  وگتفگ  تیصعم  باکترا  رد  ناناملـسم  ریفکت  هرابرد ي  هیآ  نیا  رد  »
همه ي هک  دیا  هتـشادنپ  امـش  .دشاب  یمن  هدرک  فیـصوت  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتّما  زا  دنکن  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم و  هب  رما  ار  نانآ 
اب ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تّما  هیآ ، نیا  هک  نآ  لاح  دنتسه ؟ هیآ  نیا  لماش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تّما  ناناملسم و 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  تاریخ ، هب  توعد  تافص 

ص:68

.104 (، 3  ) نارمع لآ  - 1
و هدوب ، یشایع  ریـسفت  ترابع  نیا  ح 13811 ؛ ص 177 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 127 ؛ ص 195 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  - 2

«. ...نیملسملا نیب  رَکنملا  نَع  یهنی  و  تسا ...« : هدمآ  نینچ  كردتسم  هخسن ي  رد 
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رد دیآ ؟ یم  رامش  هب  تّما  نیا  ءزج  هنوگچ  دشابن ، تافص  نیا  ياراد  تّما  نآ  زا  یـسک  رگا  نیاربانب ، تسا ؛ هدرک  فیـصوت  رکنم 
«. تسا هدومن  تّما  نیا  هرابرد ي  دنوادخ  هک  تسا  یطرش  فالخ  نیا  هک  یلاح 

تیصو نینچ  ناشتداهش  ماگنه  مالسلا ) مهیلع   ) نینسح هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دسیون : یم  هغالبلا  جهن  رد  یضر  دیـس  ( 26
ْمُکِسُْفنَأ ْمُِکلاَْومَِأب َو  ِداَهِْجلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللَا  : » دومرف سپـس  ًانْوَع .» ِمُولْظَْمِلل  ًامْـصَخ َو  ِِملاَّظِلل  اَنوُک  ِرْجَْأِلل َو  َالَمْعا  ِّقَْحلِاب َو  َالُوق  : » دندومن

؛  (1)« ْمَُکل ُباَجَتُْسی  َالَف  َنوُعْدَت  َُّمث  ْمُکُراَرِش  ْمُْکیَلَع  یَّلَُویَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  اوُکُْرتَت  ِهَّللا َو َال  ِلِیبَس  ِیف  ْمُِکتَنِْسلَأ  َو 

ار ادخ  ار ، ادخ  : » دومرف سپس  دیشاب » مولظم  روای  ملاظ و  نمـشد  دینک و  راک  یهالا )  ) شاداپ رجا و  يارب  دییوگب و  ار  ّقح  نخـس  »
رب رارـشا  هک  دـینکم  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ ، هار  رد  .شیوخ  ياه  نابز  اه و  ناج  لاوما و  اـب  داـهج  دروم  رد 

«. ددرگ یمن  باجتسم  دینک  اعد  هچره  سپس  دنوش و  یم  ّطلسم  امش 

َلوقَی نأ  الإ  ٌّقح  ِهِیف  ِْهیَلَع  َّلَجَو  َّزَع  ِهَِّلل  اًْرمَأ  يَرَی  ْنَأ  ُهَسْفَن  ْمُکُدَحَأ  َّنَرِقْحَی  َال  : » تسا هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ( 27
َلوُقَت نأ  اذَکَو  اذَک  َتیأَر  ذإ  َکَعَنَم  ام  َُهل : لوُقَیَف  ِهَمایِقلا  َموَی  ّلَج  ّزَع َو  ُهللا  ُهَفِقَی  الَِئل  ِهِیف ،

ص:69

زا صیخلت  اـب  تاراـبع  نـیا  ح 13821 . ص 180 ، ج 12 ، لـئاسولا ، كردتـسم  ح 47 ؛ اـه ، هماـن  ص 421 ، هغـالبلا ، جــهن  - . 1
( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  زا  جاّجح  نب  نامحرلادبع  زا  حیحص  دنـس  اب  ار  همان  تیـصو  نیا  ینیلک  خیـش  .تسا  هدش  لقن  كردتـسم 

ح 7. ص 49 ؛ ج 7 ، یفاک ، لوصا  کن : .تسا  هغالبلا  جهن  رد  یضر  دیس  لقن  زا  شیب  نآ ، تارابع  دنک و  یم  تیاور 
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؛  (1) فاخت » نأ  ّقَحأ  ُتنُک  اَنأ  ّلَجَو : ّزَع  ُهللا  ُلوُقَیَف  ُتفِخ ، ّبَر  ُلوُقَیَف : ِِهِیف ؟

نآ هرابرد ي  هک  نیا  رگم  درامـشن  کچوک  ار  دوخ  تسا ، یّقح  نآ  رد  دـنوادخ  يارب  هک  دـنیب  یم  ار  يزیچ  امـش  زا  یکی  یتقو  »
هک دش  عنام  يزیچ  هچ  يدید  ار  نانچ  نینچ و  یتقو  دیوگب : وا  هب  دزاسن و  فّقوتم  تمایق  زور  رد  ار  وا  ادـخ  ات  دـیوگب  يزیچ  ّقح 
نم دیامرف : یم  دنوادخ  .میوگب  يزیچ  متـسناوتن  اذل  مدیـسرت و  نم  اراگدرورپ ! دـیوگ : یم  باوج  رد  ینزب ؟  یفرح  نآ  هرابرد ي 

«. یسرتب نم  زا  هک  مدوب  رتراوازس 

هللا مُهّمُعَی  نأ  کشوأ  الا  ُهَنوِریُغی  مهُرَهظا ال  نِیب  ِرکنُملِاب  ٌموَق  رَّقا  اَـم  : » دـنک یم  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  نانـس  نبا  ( 28
؛  (2)« ٍباَقِِعب

ناشیا همه ي  يدوز  هب  دنوادخ  دنیاینرب ، نآ  عفد  ددص  رد  دننک و  توکس  هتفای  جاور  هعماج  رد  هک  یهانگ  ربارب  رد  مدرم  هاگره  »
«. دیامرف یم  دوخ  باذع  لومشم  ار 

؛  (3)« هَرِهَفکم ٍهوُجُِوب  یصاعَملا  لهأ  یقَلن  نأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا ُلوسَر  انَرَمأ  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ( 29

«. مینک تاقالم  هتفرگ  مهرد  سوبع و  ياه  هرهچ  اب  ار  ناراکهنگ  هک  داد  نامرف  ار  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  »

امُهَرَـصَن نْمَف  َّلَج ، َّزَع َو  ِهللا  ِْقلَخ  ْنِم  ِناْقلَخ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ُْرمْـالا  : » تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  ( 30
، ُهللا ُهَّزَعأ 

ص:70

ح 13835. ص 185 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 34 ؛ ص 115 ، ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  - . 1
ح 21176. ص 137 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
ح 21194. ص 142 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
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؛  (1) َّلَج » َّزَع َو  ُهللا  َُهلَذَخ  امَُهلَذَخ  ْنَم  َو 

یم رارق  ادـخ  تمحر  ترـصن و  دروم  دـنک  ارجا  يرای و  ار  اـه  نآ  هکره  تسا ، یهـالا  قولخم  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »
«. دریگ یم  رارق  باقِع  نالذخ و  دروم  دنادرگ  اهر  كرت و  ار  اه  نآ  هک  ره  و  دریگ ؛

 - ءاخ حتف  هب  قلَخ -  .تسا  مرُص  مرَص و  و  برُـش ، برَـش و  دننام  لصا  رد  ءاخ -  ّمض  حتف و  هب  قلُخ - » قلَخ و  : » دیوگ یم  بغار 
اـهورین و هب  ّصتخم  ءاـخ -  مض  هب  قلُخ -  و  دوش ، یم  هدـید  مشچ  اـب  هک  تسا  ییاـه  تروص  اـه و  لکـش  اـه ، تأـیه  صوصخم 

ُُقلُخ اَّلِإ  اَذــَـه  ْنِإ  (2) و : ٍمیِظَع ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  دـیامرف : یم  لاـعتم  دـنوادخ  .دوـش  یم  كرد  تریــصب  اـب  هـک  تـسا  ییاـیاجس 
(4).(3) َنِیلَّوَْألا

ِرَکنُْملا ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفُوْرعَْملاـب  َْرمَأـْلا  ّنإ  َو  : » تیاور هیبـش  هدـش و  تیاور  ددـعتم  قرط  هب  هک  هفیرـش -  تـیاور  زا  روـظنم  نیارباـنب ،
هب رما  هک  تسا  نیا  تسا -  هغـالبلا  جـهن  رد   (5)« ٍقْزِر ْنِم  ِناَصْقنَی  َالَو  ٍلَجَأ ، ْنِم  ِنَابِّرَُقی  اـمُّهنإ َال  و  ُهَناحبـس ، ِهللا  ِْقلَخ  ْنِم  ِناـْقلََخل 

ار لاعتم  دنوادخ  دناسرب ، يرای  اه  نآ  هماقا ي  رد  هک  ره  سپ  تسا ، دـنوادخ  ياه  تلـصخ  زا  یگژیو  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هک ره  هدرک و  يرای 

ص:71

ح 21146؛ ص 124 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 11 ؛ ص 59 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا  - . 1
.4 (: 68  ) ملق يا ؛» هتسارآ  میظع  یقلخ  وکین  هب  وت  تقیقح  رد  و  - . » 2

.137 (: 26  ) ارعش تسا ؛» ناینیشیپ  همه ي  تشونرس  ناهج و ) يوخ  تعیبط و  راک  توم  تایح و  هلأسم ي   ) نیا - . » 3
ص 158. نآرقلا ، بیرغ  تادرفم  - . 4

جهن دـننک ؛» یم  مک  ار  یقزر  هن  دـننک و  یم  کـیدزن  ار  یلجا  هن  دنتـسه ، یهـالا  قوـلخم  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - . » 5
هبطخ 156. اه ، هبطخ  ص 219 ، هغالبلا ،
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.تسا هدیزرو  یتسس  دنوادخ  هرابرد ي  دزرو ، یتسس  اه  نآ  هب  تبسن 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز ي  رد  نآ  تاروتـسد  صاخ  نیماضم  هب  هّجوت  اـب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ناوارف  تاـیاور 
رد تایاور  نیا  دنوش و  یم  میسقت  فلتخم  ياه  شخب  هب  يرشب ، هعماج  رب  اه  نآ  ِكرت  دسافم  اه و  نآ  ماجنا  ِحلاصم  عفانم و  نایب 
هک لوهجم  ای  دنـسلا و  فیعـض  اـی  یلعَج ، تاـیاور  زا  هتـسد  نآ  هب  نیارباـنب ، .تسا  رتاوت  ّدـح  زا  شیب  نیماـضم ، نیا  زا  مادـک  ره 

.دوش یمن  لمع  هّجوت و  دنناسر ، یمن  ار  هضیرف  نیا  بوجو  ناشرهاظ 

نآ يارب  لیلد  ناـیب  هب  دوبن ، ناـیدا  تایرورـض  ءزج  رگا  و  تسا ؛ نید  تایرورـض  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هجیتن :
.میتشادن يزاین 

.تسا يرورض  دنراد ، طابترا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  اب  هک  یلئاسم  یسررب  ثحب  بناوج  مامت  ندش  نشور  يارب 

: میهد یم  رارق  یسررب  قیقدت و  دروم  ار  لئاسم  نیا  همادا  رد 

عامجا مراهچ : لیلد 

.لوقنم لامجا  مه  لّصُحم و  عامجا  مه  نآ ؛ عون  ود  ره  هب  دنراد  عامجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رب  اهقف 

يرورـض دـنراد ، طابترا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  اب  هک  یلئاـسم  یـسررب  ثحب ، نیا  بناوج  ماـمت  ندـش  نشور  يارب 
.میهد یم  رارق  قیقدت  ثحب و  دروم  ار  لئاسم  نیا  مود  لصف  رد  .تسا 

ص:72
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ص:73
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رکنمزا یهنو  فورعم  هب  رما  اب  طبترم  لئاسم  مود : لصف 

هراشا

ص:74
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بحتسم هبرماِمکحو  رکنمو ، فورعم  فیرعت  لوا : هلأسم 

ماجنا ِدوخ  ای  هک  دشاب  يدئاز  فصو  ياراد  یبوخ ، رب  نوزفا  هک  يا  هدیدنـسپ  راک  ره  زا  تسا  ترابع  فورعم  دنا : هتفگ  یهورگ 
ای دسانـشب و  ار  نآ  هدـنهد  ماجنا  ِدوخ  ای  هک  تسا  یتشز  راک  ره  رَکنم  و  دـننک ؛ شا  ییاـمنهار  نآ  هب  اـی  دسانـشب و  ار  نآ  هدـنهد 

یهن ِبوجو  اذل ، .دوش  یم  لماش  زین  ار  مارح  راک  رکنم ، و  بحتسم ، راک  فورعم  نیاربانب ، . (1) دننک شا  ییامنهار  نآ  هب  نارگید 
چیه نوچ  هک  تسا  بحتـسم  هب  رما  ِمکح  تسا  ثحب  لـباق  هک  يدروم  اـهنت  و  تسا ، قـلطم  بجاو ، هب  رما  ِبوـجو  دـننام  رکنم  زا 
هدرک رّوصت  مزالریغ  ار  نآ  يا  هّدع  تسین ، بوجو  هب  مکح  صاصتخا  رب  زین  یلیلد  هتشادن و  دوجو  نآ  نتسناد  بجاو  يارب  یهار 

.دنا

: تسا هدـمآ  مالکلارهاوج  باتک  رد  لاثم  ناونع  هب  .دـنناد  یم  بجاو  هلّدا ، ِقالطا  رطاـخ  هب  ار  نآ  زین  یهورگ  رظن ، نیا  لـباقم  رد 
بجاو رومأـم  رب  بحتـسم ، هچ  رگا  دوش ، یم  زین  ود  نیا  لـماش  فورعم  هب  رما  ِبوجو  مییوـگب  تشاد  ناـکما  دوـبن ، عاـمجا  رگا  »

اّما . (2) تسا هدشن 

ص:75

بلطم نیا  هیبش  زین  ص 325  ج 2 ، عرابلا ، بذهملا  بلطم  ص 239 ؛ ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  ص 258 ؛ ج 1 ، مالسالا ، عئارـش  - . 1
.تسا

ص 364. ج 1 ، مالکلا ، رهاوج  - . 2
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حیرصت نآ  هب   (6) نیریاس و   ، (5) نیدیهش  ، (4) یّلح قّقحم   ، (3) هماّلع  ، (2) یملید  ، (1) یّلح دننام  ییاهقف  هک  روط  نامه  رهاظ ،
اـضتقا و   ) تسا ّهلدا  قالطا  اعّدم  نیا  هاوگ  . (7) تـسا نآ  ندوب  ّبحتـسم  هدش ، عامجا  ياعّدا  نآ  رب  حیتافملا  رد  هکلب  دـنا و  هدرک 

.دوش یم  بابحتسا  رب  لمح  نآ  هب  رما  دوخ ، ِلصا  رب  عرف  تدایز  مدع  عامجا و  همیمض ي  هب  هک  دشاب ،) هبرومأم  دنک  یم 

رب نآ  ِلـمح  هب  رما ، رد  ِفّرـصت  و  دوـش ،) یم  هدرمـش  بجاو  ًاـقلطم  نآ  هب  رما  هک   ) بجاو هب  عوـضوم  دـییقت  نیب  هلأـسم  لاکـشا :
، نآ رب  هفاضا  تسا ، یلوا  بجاو  هب  رما  صیصخت  هک  تسین  یّکش  و  دراد ؛ نارود  بوجو  بابحتـسا و  نیب  عماج  ردق  ای  بابحتـسا 

یمن یقاب  بجاو  هب  رما  بوجو  يارب  یلیلد  دوش ، لمح  بوجو  بابحتسا و  نیب  عماج  ردق  ای  بابحتـسا  رب  ًاقلطم  بجاو  هب  رما  رگا 
کی زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  دوش ، بابحتـسا  رب  لمح  بحتـسم  هاگیاج  رد  و  بوجو ، رب  لـمح  بجاو  هاـگیاج  رد  رگا  و  دـنام ؛

.دیآ یم  مزال  انعم 

هریاد ي زا  هدوب و  یلقع  ياه  لولدم  ءزج  بابحتـسا  بوجو و  هک  میا  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  دوخ  ياج  رد  لوصا  ملع  رد  خساپ :
هب الوم  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنا ؛ جراخ  هیف  ٌلمعتسم  هل و  ٌعوضوم 

ص:76

ص 22. ج 2 ، رئارسلا ، - . 1
ص 263. هیولعلا ، مسارملا  - . 2

ص 239. ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  - . 3
ص 258. ج 1 ، مالسالا ، عئارش  - . 4

ص 414. ج 2 ، هیهبلا ، هضورلا  ص 47 ؛ ج 2 ، هیعرشلا ، سوردلا  - . 5
ص 404. ج 1 ، ماکحالا ، هیافک  ص 325 ؛ ج 2 ، عرابلا ، بذهملا  - . 6

ص 54. ج 2 ، عئارشلا ، حیتافم  - . 7
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یمرد ینعی  دـنک ؛ یم  مکح  نآ  نایتا  موزل  هب  لمتحم ، ررـض  عفد  موزل  باب  زا  لـقع  دـهدن ، ار  نآ  كرت  هزاـجا  دـنک و  رما  يزیچ 
اب القع  دیامن ، باقع  هدرک ، رما  نآ  هب  هک  يراک  كرت  رطاخ  هب  ار  وا  الوم  رگا  تسا و  باقع  ّقحتـسم  رما  نیا  اب  تفلاخم  رد  دـبای 

، دهد ار  نآ  كرت  هزاجا ي  هدرک و  رما  يزیچ  هب  الوم  رگا  لباقم ، رد  .دنناد  یم  باذـع  ّقحتـسم  ار  وا  الوم ، دـبع و  نوناق  هب  هّجوت 
تبانج لسغ  دننام  زیچ ، ود  هب  الوم  رگا  نیاربانب ، .دوب  دهاوخ  بحتسم  راک ] نیا   ] درادن و نآ  نایتا  موزل  هب  مکح  يارب  یهار  لقع 

یم مکح  يرگید  ِبابحتـسا  درادـن و  كرت  زاوج  هک  یلمع  بوجو  هب  داد ، ار  اه  نآ  زا  یکی  كرت  هزاـجا ي  و  درک ، رما  هعمج  و 
تّدـش و ای  تسین و  یلـصف  هب  لصفتم  هک  بلط  ریغ  رد  رما  لامعتـسا  ای  انعم و  کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتـسا  هک  نآ  نودـب  دوش ،

.تسین تاروهظ  رهاظ  فالخ  مزلتسم  نینچ  مه  .دیایب  مزال  هدشن ، نیعم  نآ  فعض 

هب رما  بحتـسم ، هب  رما  بوجو  مدـع  رب  لـیلد  هئارا ي  تهج  زا  نکل  دـنوش ، یم  ود  ره  لـماش  دوـخ  قـالطا  اـب  ّهلدا  هک  نآ  هجیتـن 
.دیایب مزال  يروذحم  هک  نآ  یب  دنام ، یم  یقاب  بوجو  رب  بجاو  هب  رما  و  هدوب ، بحتسم  بحتسم ،

ُّلاَّدلا ( » فلا تیاور  دـننام  دنتـسه ؛ فورعم  هب  نارمآ  هب  تبـسن  انث  حدـم و  لماش  تایاور ، تایآ و  قوف ، بلاطم  رب  هوالع  دـهاش :
ْوَأ رَْکنُم  ْنَع  یَهَن  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  َرَمَأ  ْنَم  ( » و ب »(1) ؛  تسا نآ  هدنهد ي  ماجنا  دننام  ریخ  هب  هدـننک ي  ییامنهار  ِهلِعاَفَک ؛ ِْریَْخلا  یَلَع 

دنک يرکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  هک  نآ  ٌکیِرَش ؛ َوُهَف  ِِهب  َراَشَأ  ْوَأ  ٍْریَخ  یَلَع  َّلَد 

ص:77

ح 21145. ص 124 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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َُهل َناک  الِإ  اَِهب  ُذَـخؤی  ٍّقَح  ِهَمَلِکب  ُلُجَّرلا  ُمَّلکَتی  ـال  ( » و ج »(1) ؛  تسا کیرـش  نآ ) رجا  رد  ، ) دـنک هراشا  ای  ییامنهار  يریخ  هب  ای  و 
هب هک  تسا  یناسک  شاداپ  دننامه  وا  يارب  دـننک ، لمع  نآ  هب  نارگید  دـیوگب و  ار  یّقح  نخـس  هک  يدرم  اَِهب ؛ َذَـخَأ  نَم  ِرجَأ  ُلثِم 

، نیاربانب .تسا  هدمآ  فورعم  هب  رما  شیاتـس  ریخ و  هب  رما  بیغرت  هنیمز ي  رد  هک  يرگید  دراوم  و  »(2) ؛  دنا هدرک  لمع  نخس  نآ 
.دیآ یم  تسد  هب  يرگید  ّهلدا ي  زا  بجاو  هب  رما  بوجو  دوش و  یم  لمح  ناحجر  قلطم  هدارا ي  رب  ّهلدا  نیا 

مّود مسق  زا  و  بجاو ، لّوا  مسق  زا  یهن  اذـل ، تسا ؛ هورکم  روـظحم و  مسق  ود  رب  رکنم  دوـش  هـتفگ  رگا  بـلطم ، نـیا  هـب  هّجوـت  اـب 
دهاوخن يدیعب  بلطم  تسا -  هدمآ   (5) فلتخملا رد  همّالع  (4) و  حالصلا یبا  و   ، (3) هزمح نبا  زا  هک  روط  نامه  تسا -  بحتسم 

.دوب

رکنم زا  یهن  فرعم و  هب  رما  ماسقا  مود : هلأسم 

؟  ییافک ای  ینیع  بجاو  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 1

موحرم هک  روط  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  ایآ 

ص:78

ح 21147. ص 125 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1

ح 21273. ص 173 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
ص 207. هلیسولا ، - . 3
ص 264. یفاکلا ، - . 4

ص 459. ج 4 ، هعیشلا ، فلتخم  - . 5
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(9) یناسارخ (8) و  یلیبدرا  ، (7) دیرجت رد  یسوط  قّقحم   ، (6) نیدیهش  ، (5) نیلضاف  ، (4) یّلح  ، (3) یضاق  ، (2) یبلح  ، (1) دیس
 ، (10) خیـش هک  روط  نآ  ای  دوش ؟ یم  طقاس  نیریاس  زا  فیلکت  دنهد  ماجنا  ار  نآ  يا  هّدع  رگا  تسا و  ییافک  دنا  هدـش  لئاق  نادـب 

و  ، (15) باحـصا یخرب  زا  خیـش  موحرم  تیاکح   ، (14) يرویس ، (13) دارملا هیاغ  رد  دیهـش   ، (12) مالسالارخف  ، (11) هزمح نبا 
برض و  تسا ) ینیع  شبوجو  هک   ) یبلق راکنا  نیب  ای  و  تسا ؟  ینیع  دنتسه ، لئاق  نادب   (16)« تسا هبشا  نیا  و  : » هک عئارشلا  بلطم 

شیارگ  ) تسا و ییافک  هک  نآ  دننام  و 

ص:79

.تسا هدرک  لقن  وا  زا  ار  نیا  ص 22  ج 2 ، رئارسلا ، رد  سیردا  نبا  - . 1
ص 265. هقفلا ، یف  یفاکلا  - . 2

ص 340. ج 1 ، بّذهملا ، - . 3
ص 22. ج 2 ، رئارسلا ، - . 4

ص 240. ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  ص 258 ؛ ج 1 ، مالسالا ، عئارش  - . 5
ص 413. ج 2 ، هیهبلا ، هضورلا  - . 6

يارب ار  یطورـش  هلب ، تسا ؛ هدـشن  نآ  ندوب  ییاـفک  بجاو  ضّرعتم  دـیرجت  حرـش  رد  وا  اـما  ص 578 ؛ دـیرجت ، حرـش  کن : - . 7
.تسا هدرک  رکذ  فورعم  هب  رما  بوجو 

ص 532. ج 7 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  - . 8
ص 404. ج 1 ، ماکحالا ، هیافک  - . 9

ص 299. هیاهنلا ، ص 147 ؛ داصتقالا ، - . 10
ص 207. هلیسولا ، - . 11

ص 398. ج 1 ، دئاوفلا ، حاضیا  - . 12
ص 507. ج 1 ، داشرالا ، تکن  حرش  یف  دارملا  هیاغ  - . 13

ص 591. ج 1 ، عئارلا ، حیقنتلا  - . 14
ص 147. داصتقالا ، - . 15

ص 258. ج 1 ، مالسالا ، عئارش  - . 16
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: تسا یسررب  لباق  هجو  دنچ  زا  نآ  خساپ  دراد ؟ دوجو  لیصفت  تسا ) لوق  نیا   (1) رهاوج بحاص 

(: بوجو ندوب  ییافک   ) لّوا لوق  لالدتسا 

و « ؛  (2) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکـَِئلْوُأَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَْتلَو  هفیرـش ي : هیآ ي 
هک  ) اـهنیا و  دـننک ، يراکدـب  زا  یهن  يراـکوکین و  هب  رما  دـننک و  توعد  حالـص  ریخ و  هب  ار  قلخ  ناناملـسم ، امـش  زا  یخرب  دـیاب 

ماما لالدتسا  زا  سپ  هژیو  هب  دشاب ؛ هیضیعبت  اج ، نیا  رد  نِم »  » هک ثیح  نیا  زا  دوب ؛» دنهاوخ  راگتسر  دنتسه ) قلخ  تیاده  هطـساو 
(. مالسلا هیلع   ) قداص

یماـمت رب  اـیآ  هک  دـش  هدیـسرپ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  عـجار  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  : » تفگ هقدـص  نب  هدعـسم 
هک يدنمناوت  رب  دومرف : تسا ؟] بجاو  یناسک  هچ  رب  سپ   ] ارچ دش : ضرع  هن ! دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا ؟  بجاو  ناناملسم 

هکلب و  دنک ، تیاده  تسرد ، هار  هب  دناوت  یمن  هک  یفیعض  رب  هن  دسانشب ؛ رکنم  زا  ار  فورعم  زین  دنشاب ، هتـشاد  يونـش  فرح  وا  زا 
َنوُعْدَی ٌهَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَْتلَو  دیامرف : یم  هک  تسا  ّلجوّزع  يادخ  باتک  نآ ، لیلد  : » دومرف هک  اج  نآ  ات  ...دناوخ » یم  لطاب  هب  ّقح  زا 

ٌهَّمُأ َیـسُوم  ِمْوَق  نِم  َو  دـیامرف : یم  هک  روط  ناـمه  َنوُِـحْلفُْملا ؛ ُمُه  َکـَِئلْوُأَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْـهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ 
نید هب  هک  دنتسه  یسوم  موق  زا  یتعامج  و  : » ینعی َنُولِدْعی  ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدَْهی 

ص:80

ص 362. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 1
.104 (: 3  ) نارمع لآ  - . 2
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هک يدوجو  اب  موق ،» ِّلک  یلَع   » ای یسُوم ،» ِهّما  یلَع  : » تسا هدومرفن  »(1) و  دنیامن يرگداد  مکح و  نید  نآ  هب  دننک و  تیاده  قح 
.دندوب نوگانوگ  ياه  تّما  زور  نآ  رد  نانآ 

َمیِهاَْربِإ َّنِإ  هفیرـش : هیآ  تسا  نینچ  مه  .ماـع  هن  تسا  صاـخ  روتـسد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش  یم  موـلعم  هیآ  ود  نیا  زا 
نآ زا  رتشیب  نت و  کـی  هب  تّما  هک   ، (2)« دوب تسرپاتکی  رادربنامرف و  عیطم و  یتما  لیلخ )  ) میهاربا انامه  : » ینعی ِهِّلل  اًِـتناَق  ًهَّمُأ  َناَـک 

.(3) تسین بجاو  درادن  رادربنامرف  روای و  ورین ، ناوت ، شمارآ ، حلص و  نامز  رد  هک  یسک  رب  راک  نیا  سپ ، دوش ؛ یم  قالطا 

، همیرک هیآ ي  نیا  هراشا ي  یعامتجا ؛ يدرف و  دراد : مسق  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسناد  دیهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  ّدر :
هدـهع ي رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يدرف  شخب  .يدرف  هن  تسا  نآ  یعامتجا  شخب  هب  نآ  هباشم  تاـیاور  هفیرـش و  تیاور 

مامت هدـهع ي  رب  ینیع  بوجو  دـننام  ییافک ، بوجو  اریز ، تسین ؛ بترتم  نآ  ندوب  ییافک  ای  ینیع  رب  يرثا  تسا و  نافّلکم  ماـمت 
فورعم هب  رما  نافّلکم  زا  یکی  رگا  سپ ، .تسا  طورـشم  نارگید  ندادـن  ماجنا  هب  ییافک  بوجو  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، ناـفّلکم 

هچ دـنوش ، یم  تبوقع  ناگمه  دـش ، كرت  هضیرف  نیا  رگا  و  دوش ؛ یم  طقاس  ینیع  ای  ییافک  بوجو  دـش ، لـصاح  ضرغ  دومن و 
ییاناوت راک  نیا  رب  يا  هّدع  اهنت  رگا  و  ینیع ؛ هچ  دشاب و  ییافک  نآ  بوجو 

ص:81

.159 (، 7  ) فارعا - . 1
.120 (، 16  ) لحن - . 2

ح 21152. ص 126 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
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یم طقاس  دنتـسه ، ناوتان  هک  يدارفا  زا  تسا و  هدـع  نامه  هّجوتم  فیلکت  هتـشادن و  نآ  ندوب  ینیع  ای  ییافک  رد  یتوافت  دنتـشاد ،
.دوش

ینیع تلاصا  رطاخ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نیا  رهظا  هچ  رگا  .تسین  مهم  اـم  يارب  هنیمز  نیا  رد  ثحب  نیارباـنب ،
هیآ ي فلا ) تسا : هلمج  نآ  زا  .تسا  ندوـب  ینیع  بجاو  ماـع  روـط  هب  تاـیاور  تاـیآ و  زا  يرایـسب  رد  ود  نآ  هب  رما  و  بوـجو ،
هب رما  هک  هدـمآ ، دـیدپ  مدرم  نایم  زا  دـیتسه  یتما  نیرتهب  امـش  (1) ؛  ِفوُْرعَْملاـِب َنوُُرمْأَـت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمتنُک  هفیرش ي :

(2)؛ هّللا ُباذَع  مُکَّنَّمُعَیل  وأ  ِرَکنُملا ، ِنَع  َّنُهنََتلو  ِفورعَملِاب  َّنُُرمأََتل  : » يوبن فیرش  ثیدح  و ب ) دینک ؛» یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
اوُرم : » يوـبن فیرــش  ثیدـح  و ج ) دریگ ،» یمارف  ار  امــش  هـمه ي  ادـخ  باذـع  اـی  دـینک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  اـی 

همه ي هب  ناتدوخ  دنچره  دیهد  نامرف  اه  یبوخ  هب  (3) ؛ ِهِّلُک ُهنَع  اوهَتنَت  َمل  نإو  ِرَکنُملا  ِنَع  اوَهناو  ِهِّلُک  ِهب  اولَمعَت  َمل  نإ  ِفورعَملِاب و 
هنیمز نیا  رد  هک  يرگید  تایاور  و  دیزرون ،» يراددوخ  اه  نآ  همه ي  زا  دوخ  هچرگ  دیراد ، زاب  اه  یتشز  زا  دـینکن و  لمع  اه  نآ 

.دراد دوجو 

؟  يدرف یعامتجا و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 2

، دنراد هعماج  رد  يا  هژیو  هاگیاج  هک  املع  ینعی  یصاخ ، هورگ  هفیظو ي  ای  تسا  نیفّلکم  یمامت  هفیظو ي  فورعم  هب  رما  ایآ 

ص:82

.110 (، 3  ) نارمع لآ  - . 1
ح 21173. ص 135 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
ح 21217. ص 151 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
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: تسا هلأسم  دنچ  نایب  ورگ  رد  ثحب  نیا  حیضوت  تسه ؟ 

: تسا مسق  ود  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  هب  توعد  لوا : هلأسم ي 

تمـس هب  ار  رگیدمه  دیایب ، شیپ  يریخ  هک  یماگنه  دوخ  نایم  رد  دارفا  یخرب  هک  تسا  نامه  نیا  یـصخش ؛ ریخ  هب  توعد  فلا )
یهن رما و   » هب نآ  زا  ناوت  یم  هک  دـننک ، یم  یهن  هداد و  رادـشه  رگیدـمه  هب  يدـب  هب  تبـسن  دـننک و  یم  قیوشت  ییاـمنهار و  نآ 

؛ تسا هداد  ماـجنا  ار  نآ  هک  یـصاخ  رکنم  زا  یهن  و  هدرک ، كرت  ار  نآ  صخـش  هک  یبـجاو  راـک  هب  رما  دـننام  درک ؛ ریبـعت  يدرف »
بجاو رهاـظت ، روهظ و  تروص  رد  اـهنت  یهن  رما و  تسین و  زیاـج  شیتفت  قیقحت و  دروم  نیا  رد  .نآ  لاـثما  تبیغ و  غورد ، دـننام :

.تسا هدومرف  یهن  نآ  زا  ای  رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  دراد  صاصتخا  يدراوم  هب  نینچ  مه  .تسا 

هب ار  رگید  ياـه  تما  تما ، نیا  لّوا : هبترم ي  تسا : هبترم  ود  ياراد  مینک و  یم  ریبـعت  یعاـمتجا »  » هب نآ  زا  هک  تسا  یتوعد  ب )
هب رما  هب  هدش و  هتـساوخ  ام  زا  هدمآ ، هدـیدپ  مدرم  نایم  زا  هک  میتسه  یتما  نیرتهب  ام  هک  نیا  مکح  هب  هلأسم  نیا  دـنک ؛ توعد  ریخ 

، لوـصا و  ریخ ، ياـه  هار  ناـیب  اـب  یّلک  ماـع و  توـعد  مود : هبترم ي  .تسا  هدروـخ  صیـصخت  اـم  ندوـمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
روهظ ماگنه  هناتخـسرس  ِتعنامم  خیبوت و  ترتع ، نآرق و  میرح  زا  عافد  تاهبـش ، هب  ییوگخـساپ  سدقم ، تعیرـش  ماکحا  قیاقح ،

ای یمالسا ، هضیرف ي  كرت  ای  دارفا ، نایم  تیصعم  شرتسگ  بجوم  هک  تکلمم  رد  عرش  نوناق  فالخرب  ینوناق  بیوصت  ای  تعدب 
ّصحفت دریگ و  یمربرد  ار  هعماج  حلاصم  همه ي  شخب  نیا  دوش ؛ یم  یهالا  رماوا  كرت  ای  عرـش  فالخ  راک  ماجنا  هب  مدرم  رابجا 

.تسا بجاو  نآ  زا  شیتفت  و 

ص:83
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ریزعت بسانت  هب  دنک و  یم  وجتـسج  صحف و  ار  تارکنم  دریگ و  یم  کمک  هب  ار  یناسک  دیوگ ...« : یم  هنیمز  نیا  رد  نودلخ  نبا 
راب و دـح  زا  شیب  لمح  رباعم و  ّدـس  زا  هک  نیا  دـننام  دزاس ؛ یم  راداو  رهـش  رد  یمومع  حـلاصم  هب  ار  مدرم  دـیامن و  یم  بیدأت  و 
بیـسآ و دورو  زا  يریگـشیپ  اه و  نآ  ندرک  بارخ  یناریو و  هب  ار  یناریو  رب  فرـشم  هینبا ي  نابحاص  دـنک ، یم  يریگولج  رفاسم 
عزانت و رب  فّقوتم  بستحم  مکح  .دـنک  یم  تراظن  سرادـم  رد  نازومآ  شناد  هیبنت  رب  دـیامن و  یم  رابجا  نارذـگهر  رب  تراـسخ 
، دوش یم  هدرب  وا  دزن  اـی  دوش  یم  عّلطم  نآ  زا  دوخ  هک  هچنآ  دروم  رد  دـناوت  یم  هکلب  تسین ، یـسک  یهاوـخداد  اـی  ینیفرط  عـفارت 
نآ و لاثما  تـالماعم و  رد  سیلدـت  شغ و  هب  هک  هچنآ  دروم  رد  هکلب  دـهد ، یمن  مکح  يواـعد  دروم  رد  ًاـقلطم  اـّما  دـنک ؛ مکح 

راکبلط قح  يادا  رد  هک  ار  یناراکهدـب  دـناوت  یم  وا  نینچ  مه  .دـنک  یم  تلاخد  دوش  یم  طوبرم  اـهوزارت  اـه و  هناـمیپ  یتسرداـن 
يارجا هنیب و  یـسررب  نّمـضتم  هک  لیبق  نیا  زا  يروما  و  دزاس ؛ راداو  دوخ ] یهدـب  تخادرپ  و   ] فاصنا تیاعر  هب  دـننک  یم  ریخأـت 

.(1)« تسین ییاضق  مکح 

هب رداق  مدرم  کت  کت  اّما  تسین ؛ يروذحم  چیه  مزلتـسم  مسق ، نآ  دـیامن و  مایق  لّوا  مسق  هب  هک  تسا  مزلم  درف  ره  مود : هلأسم ي 
، مسق نیا  قیداصم  یخرب  .دیآ  یم  شیپ  جرم  جره و  دهد ، ماجنا  ار  نآ  شدوخ  دهاوخب  یـسک  ره  رگا  و  دنتـسین ، مود  مسق  ماجنا 

.دشاب مالسا  مکحم  ژد  مدرم و  ربهر  صخش  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  یخرب  و  نآ ، رب  ناهرب  لیلد و  هماقا ي  زا  نّکمت  مّلعت و  ورگ  رد 
نیا کش  یب  هجیتن  رد 
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نیناوق يرجم  و  تّما ، مکاح  یهالا ، دودح  ظفاح  هعماج ، ربهر  مالـسلا - ) هیلع   ) ماما ناگدنیامن  هک  تسا  املع  هدـهع ي  رب  هفیظو 
ياهژد ناـنآ  و   ، (1) هدوب ناشیا  تسد  هب  روما  يراجم  هدـش ، لقن  تایاور  رد  هک  روط  ناـمه  تبیغ ، ناـمز  رد  دنتـسه و  یهـالا - 
تاضق  ، (4) هدیدرگ ضیوفت  نانآ  هب  مالسا  تموکح  .دنتـسه   (3)( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يافلخ  و   ، (2) مالسا راوتسا 

.تسا هیعرش  ماکحا  ظفاح  هک  تسا  نآ  رابتعا  هب  زین  ِملاع  ندوب  نیما  .دنشاب  یم   (6) لسر يانما  (5) و  مدرم نیب 

: دنتسه هتسد  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  موس : هلأسم ي 

؛ هتشذگ تایاور  تایآ و  رثکا  دننام  دناد ؛ یم  نیفّلکم  هماع ي  هّجوتم  ار  رما  هدوب و  رما  لماش  رگید  هتسد ي  فلا )

.دناد یم  املع  هفیظو ي  هژیو  روط  هب  ّصاخ و  یهورگ  هفیظو ي  ار  رما  نیا  هتسد  کی  ب )

هدارا ي رد  روهظ   ، (7) ِرَکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَـیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُکنِّم  نُکَْتلَو  همیرک ي : هیآ ي  ( 1 بیرقت :
و میتفگ ، نخس  نآ  هرابرد ي  نیا  زا  شیپ  دراد و  ضیعبت 

ص:85

ح 21454. ص 316 ، ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 1
ح 3. ص 38 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 2

ح 33295. ص 91 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
ح 33334. ص 106 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 4
ح 33421. ص 139 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 5

ح 5. ص 43 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 6
.104 (، 3  ) نارمع لآ  - . 7

هللا تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناحور قداص  دیس  یمظعلا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_85_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_85_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_85_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_85_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_85_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_85_7
http://www.ghaemiyeh.com


ياملع زج  هّدع  نیا  اج ، نیا  رد  و  دنراد ، ار  دوخ  صاخ  دحاو  فده  يرکف و  داّحتا  هک  دنتسه  یصاخ  هورگ  فرع  بسح  هب  تّما 
هماقا اه ، ملظ  ندرک  فرطرب  تاهبش ، عفر  و  نآرق ، مالـسا و  میرح  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  هک  یناسک  .دشاب  دناوت  یمن  یـسک  لماع 

.دنا هدرک  هدامآ  رما  هماقا ي  نانمشد و  زا  نتفرگ  ماقتنا  نیمز ، حالصا  بهاذم ، تینما  ضئارف ، ي 

، رَکنُملا نَع  ِیهَّنلا  ِفُورعَملِاب َو  ِرمَالا  نَع  ِلئُس  َو  : » دش لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هدعسم  زا  نیشیپ  ثحابم  رد  هک  یتیاور  ( 2
َنِم ِفوُْرعَْملِاب  ِِملاَْعلا  ِعاَـطُْملا  يِوَْقلا  یَلَع  َوُه  اَـمَّنِإ  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق مل ؟  و  هل : لـیقَف  ـال ، َلاـقَف : ًاـعیمَج ؟ ِهَّمُـالا  یَلَع  َوُه  ٌبِجاوأ 

؛  (1)« ...اًلِیبَس يِدَتْهی  َال  يِذَّلا  ِفیِعَّضلا  یَلَع  َال  ِرَْکنُْملا 

ضرع هن ! دومرف : تسا ؟  بجاو  تّما  یمامت  رب  ایآ  هک  دش  هدیسرپ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  »
رکنم زا  ار  فورعم  و  دنـشاب ، هتـشاد  يونـش  فرح  وا  زا  هک  يدـنمناوت  رب  دوـمرف : تـسا ؟] بـجاو  یناـسک  هـچ  رب  سپ   ] ارچ دـش :

«. دناوخ یم  لطاب  هب  ّقح  زا  ار  مدرم  هکلب  و  دنک ، تیاده  تسرد  هار  هب  دناوت  یمن  هک  یفیعض  هن  دسانشب ؛

الَول َهمَسَّنلا  َاَرب  َهبحلا و  قَلَف  يذَّلا  امَا و  : » دنک یم  لقن  هیقشقش  هبطخ ي  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  یضر  دیس  هک  یتیاور  ( 3
نا ال ءاملعلا  یلَع  هّللا  ذَخا  ام  ِرِصاّنلا َو  ِدُوجُِوب  ِهَّجُحلا  ُماِیق  ِرِضاحلا َو  روضح 
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؛  (1) ...اهبِراغ » یلَع  اهَلبَح  تیَقلَال  مولظم  ِبَغَسالَو  ٍِملاظ  ِهَّظِک  یلَع  اوُّراقی 

هب هتفرگ و  ار  مدرگادرگ  يرایسب  تیعمج  هک  دوب  نیا  هنرگا  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیشاب  هاگآ  »
هعماج ره  نادنمـشناد  زا  دنوادخ  هک  یتیلوؤسم  دهع و  دوبن  رگا  و  تسا ، هدـش  مامت  تّجح  تهج  نیا  زا  دـنا و  هدرک  مایق  ما  يرای 

زا متخاس و  یم  اهر  ار  تفالخ  رتش  راهم  نم  دننکن ، توکس  ناگدیدمتس  یگنسرگ  نارگمتس و  يراوخ  مکـش  ربارب  رد  هک  هتفرگ 
.هبطخ رخآ  ات  مدرک » یم  رظن  فرص  نآ 

یم هک  اج  نآ  ات  َنوُءاَرَم » ٌموَق  مِهِیف  ِعبَّتَی  ٌموَق  ناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  َنوُکَی  : » دـنک یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماـما  زا  رباـج  هک  یتیاور  ( 4
َْرمَأـْلا َّنِإ  اَهَفَرْـشَأ  ِِضئاَرَْفلا َو  یَمْـسَأ  اوُضَفَر  اَـمَک  اَـهوُضَفََرل  ْمِِهناَدـْبَأ  ْمِِهلاَْومَأـِب َو  َنوـُلَمْعَی  اَـم  ِِرئاَِـسب  ُهاَـلَّصلا  ِتَّرَـضَأ  ْوـَل  َو  : » دـیامرف

ُکَلُْهیَف ِِهباَـقِِعب  ْمُهُّمُعَیَف  ْمِْهیَلَع  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُبَضَغ  ُِّمتَی  َکـِلاَنُه  ُِضئاَرَْفلا  ُماَُـقت  اَِـهب  ٌهَمیِظَع  ٌهَضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَـع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو 
ٌهَمیِظَع ٌهَضیِرَف  ِءاَحَلُّصلا  ُجاَْهنِم  ِءاَِیْبنَْألا َو  ُلِیبَس  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  َّنِإ  ِراَبِْکلا  ِراَد  ِیف  ُراَغِّصلا  ِراَّجُْفلا َو  ِراَد  ِیف  ُراَْربَْألا 
؛  (2)« ُْرمَْألا ُمیِقَتْسَی  ِءاَدْعَْألا َو  َنِم  ُفَصَْتُنی  ُضْرَْألا َو  ُرَمُْعت  ُِملاَظَْملا َو  ُّدَُرت  ُبِساَکَْملا َو  ُّلِحَت  ُبِهاَذَْملا َو  ُنَمْأَت  ُِضئاَرَْفلا َو  ُماَُقت  اَِهب 

ناشناج لام و  يارب  اهراک ، رگید  زامن و  رگا  اّما  ...دـننک  یم  يوریپ  ناراکایر  زا  هک  درک  دـنهاوخ  روهظ  یهورگ  ناـمزلارخآ  رد  »
يررض
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یهن فورعم و  هب  رما  ینعی  دننز ؛ یم  زابرـس  هفیظو  نیرت  گرزب  نیرتالاو و  زا  هک  نانچ  دننک ، یم  یلاخ  هناش  نآ  زا  دشاب ، هتـشاد 
هک  ] ماگنه نیا  رد  لجوّزع  يادـخ  بضغ  مشخ و  .تسا  نآ  هب  طونم  فیلاکت  رگید  ماجنا  تسا و  گرزب  يا  هضیرف  هک  رکنم ، زا 

هارمه نالاسدرخ  و  نارجاـف ، هارمه  هب  ناـکین  هجیتن ، رد  .درک  دـهاوخ  تازاـجم  ار  یگمه  هدـش ، رهاـظ  دـننک ] كرت  ار  یهن  رما و 
میظع يا  هضیرف  تسا و  ناحلاص  هویـش ي  ناربمایپ و  هار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دـش  دـنهاوخ  دوبان  كاله و  نالاسگرزب 

فرطرب ملظ  دریگ و  یم  قنور  بسک  راک و  هتـشاد ، تینما  اه  هار  یهن ، رما و  اب  .تسا  نآ  هب  هتـسب  رگید  تاـبجاو  ماـجنا  هک  تسا 
.ثیدح نایاپ  ات  ددرگ ؛» یم  اجرباپ  راوتسا و  اهراک  دوش و  یم  هدناتس  نانمشد  زا  ّقح  دابآ و  نیمز  هدیدرگ ،

یهالا هماع ي  نیناوق  هیرجم ي  هوق ي  ِناسب  لمع ، نیا  تسا و  ّبترتم  ّمهم  يدـئاوف  راثآ و  یعاـمتجا ، فورعم  هب  رما  رب  نیارباـنب ،
.دنک یم  لمع 

یـصاعَملا َو نِم  اولمَع  امثیَح  مُکلبَق  َناک  نَم  َکَلَه  اّمنإ  ُّهنإَف  دَعب  امأ  (: » مالـسلا هیلع   ) یلع ماما  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ربخ  ( 5
مِِهب َْتلزن  َکـلذ  ْنَع  َراَـبحَالا  نّویناـبّرلا و  ُمُهْهنَی  َمل  یِـصاَعَملا َو  ِیف  اُوُداـمت  اََـمل  مّهنإ  َکـلذ َو  نَع  راَـبحألا  نّویناـبّرلا و  ُمُههنَی  مـَل 

؛  (1)« تَابوُقُعلا

ار نانآ  ناکین ، ینّابر و  ناملاع  و  دندومن ، یم  لمع  ناهانگ  هب  اریز ، دندش ؛ دوبان  كاله و  دنتسیز ، یم  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  »
نیا زا 
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تبوقع و دـندرکن ، یهن  ار  اه  نآ  ناکین ، ینّابر و  ياملع  هدرک ، لمع  ناـهانگ  یـصاعم و  هب  هتـسویپ  یتقو  دنتـشاد ، یمن  زاـب  راـک 
؛» دندش تازاجم 

.تسا املع  هب  نآ  باطخ  هک  دراد  دوجو  نومضم  نیا  اب  زین  يرگید  رابخا 

یم تروص  دارفا  نایم  هک  تسا  یناـگمه  يا  هفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لوا  مسق  هک  تسا  راکـشآ  دراوم ، نیا  نییبت  اـب 
انـشآ دارفا  و  هدیدرگ ، ریبعت  يدروم » توعد   » هاگ و  يدرف »  » ناونع اب  نآ  زا  یهاگ  دنتـسه و  يواسم  نآ  رد  لهاج  ملاع و  دریگ و 

نآ هب  تبـسن  هدرک و  یهن  ّرـش  زا  ار  رگیدـمه  و  دـیآ ) یم  شیپ  یتقو   ) دـننک یم  قیوشت  ییامنهار و  ریخ  تمـس  هب  دوخ  ناـیم  رد 
ار رگیدکی  مدرم  یتقو  هک  تسا  نشور  .دریگ  یمرب  هشوت  یمومع  هضیرف  نیا  زا  دوخ  ناوت  نازیم  هب  یسک  ره  و  دنهد ؛ یم  رادشه 

یم نانآ  نایم  رد  رکنم  ّرـش و  جاور  زا  عنام  دبای و  یم  تابث  هدش و  راوتـسا  اه  نآ  نایم  رد  فورعم  ریخ و  دـننک ، یهن  ای  تحیـصن 
.تسا للخ  یب  یناب  هاگن  داّحتا و  راد  هاگن  مسق ، نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  نیاربانب ، .ددرگ 

رما توعد و  هک  تسا ، لماع  ياملع  ینعی  صّخشم  هورگ  کی  هفیظو ي  یعامتجا -  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مود -  مسق  اّما 
.تسا ینیع  بجاو  اه  نآ  رب  ّمهم  هفیظو ي  نیا  ماجنا  دنیامن و و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

یهورگ رب  مود  مسق  رد  مدرم و  هماـع ي  رب  لّوا  مسق  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نآ  مسق  ود  نیا  تواـفت  تواـفت :
ماجنا يارب  ار  یهورگ  دوخ  نایم  زا  دنا  فّلکم  اهنآ  تسا و  هدشن  هتـشادرب  نینمؤم  زا  مکح  نیا  لاح  نیع  رد  هدوب و  بجاو  صاخ 

نیا
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هدرک و هشیپ  لمع  مزع و  راک  نیا  تداعـس  قّقحت و  رد  نانآ  زا  مادک  ره  هک  نانچ  نآ  دننک ، باختنا  نآ  بابـسا  هیهت ي  هضیرف و 
.دنادرگرب باوص  هار  هب  ار  ناشیا  دید ، یفارحنا  اطخ و  رگا  ات  دشاب  هتشاد  رظن  تحت  ار  ریسم  دناوت  یم  هک  اج  نآ  ات 

هب توعد  قح و  نایب  لابق  رد  هک  يرابرد  ياملع  هک  اج  نآ  ات  دنا ؛ هداد  رادشه  هفیظو ، هب  ِلماعِریغ  ِملاع  هب  تایاور  لیلد  نیمه  هب 
.دنا هدرمشرب  نید  تفآ  ار  دننک  یم  هشیپ  توکس  ریخ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  یسررب  موس : هلأسم 

هراشا

: تخادرپ میهاوخ  نادب  ناونع  ود  یط  هک  دراد  یطورش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

: تسا طرش  راهچ  باحصا  نیب  روهشم  هک  طورش ؛ دادعت   - 1

؛ رکنم فورعم و  تخانش  فلا )

؛ ریثأت لامتحا  ب )

؛ لعاف يوس  زا  رارمتسا  رارصا و  ج )

.نآ راکنا  رب  هدسفم  ّبترت  مدع  د )

رد هک  دنا  هتـسناد  ربتعم  هدوزفا و  نادب  زین  ار  يرگید  روما  رگید ، یخرب  و  تامّرحم ، زا  یهان  رمآ و  بانتجا  تلادـع و  املع  یخرب 
.دمآ دهاوخ  یتآ  ثحابم 

؛ طورش ِندوب  بجاو  طرش  ای  بوجو  طرش   - 2

طرـش نآ  یجراخ  قّقحت  رب  بوجو  تیلعف  ّجـح -  يارب  تعاطتـسا  دـننام  بوجو -  طرـش  رد  هک  تسا  نآ  مه  اـب  ود  نیا  تواـفت 
طرش قّقحت  زا  شیپ  نآ  لیصحت  هک  نانچ  نآ  تسا ، فّقوتم 
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قلطم نآ  رد  بوجو  هک  تسا  نآ  بجاو  طرـش  اـّما  دراد ؛ شقن  لاـثتما ] تیفیک  و   ] تحلـصم ققحت  رد  و  تسین ، بجاو  بوـجو ،
بجاو و شلیـصحت  هدوب ، نآ  هب  دیقم  ّقلعتم  هک  زامن ؛ يارب  تراهط  دـننام : تسین ، بجاو  طرـش  قّقحت  ورگ  رد  نآ  تیلعف  هدوب و 

.تخادرپ میهاوخ  قوف  دراوم  نایب  هب  نونکا  .تسا  نآ  رب  فّقوتم  تحلصم  قّقحت 

رکنم فورعم و  تخانش  ( 1

بوجو رد  دنا  هدرک  حیرصت   (5) دادقم لضاف  (4) و  نیدیهش  ، (3) همّالع  ، (2) قّقحم  ، (1) یّلح موحرم  نوچ  مه  اـهقف  زا  یهورگ 
یهتنم باتک  رد  همّالع  موحرم  هکلب  .دنـشاب  ناما  رد  هابتـشا  طلغ و  زا  ات  دنـسانشب  ار  رکنم  فورعم و  دـیاب  یهاـن  رمآ و  یهن ، رما و 
لهاـج سپ ، .تسا  هدـیزگرب  ار  لوـق  نیا  زین   (7) رهاوج بحاـص  موحرم  . (6) تـسا هدرک  در  ار  هلأـسم  نیا  رد  فـالتخا  بـلطملا 

.تسین بجاو  وا  رب  ملع  لیصحت  هدوب و  روذعم 

(8) و هیشاح رد  یکرک  قّقحم  موحرم  هلمج  زا  رگید  يا  هّدع  اما 

ص:91

ص 23. ج 2 ، رئارسلا ، - . 1
ص 115. عفانلا ، رصتخملا  - . 2
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ص 407. ج 1 ، نآرقلا ، هقف  یف  نافرعلا  زنک  - . 5
ص 993. ج 2 ، بلطملا ، یهتنم  - . 6

ص 366. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 7
ص 486. ج 3 ، دصاقملا ، عماج  - . 8
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«. تسا بوجو  طیارش  زا  بجاو و  مّلعت  : » دنا هتفگ   (1) کلاسم رد  یناث  دیهش 

رما بوجو  طرش  ار  مّلعت  هک  تروص  نیدب  دنا ؛ هدش  لئاق  لیـصفت  يدرف  یعامتجا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  زین  يا  هّدع 
.دنا هدرمشرب  یعامتجا  فورعم  هب  رما  بجاو  طرش  يدرف و  فورعم  هب 

هدرک لالدتـسا  هابتـشا  زا  تینوـصم  هب   ، (2) مّلعت بوجو  يارب  رهاوج  بحاـص  موحرم  مّلعت : بوـجو  رب  رهاوـج  بحاـص  لالدتـسا 
دنشاب و هتـشاد  يونـش  فرح  وا  زا  هک  تسا  هدرک  يدنمناوت  هب  روصحم  ار  بوجو  هک   (3) هدعـسم هتفگ  شیپ  تیاور  هب  زین  .تسا 

دیآ یمرب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قالطا  زا  هچنآ  هک  نیا  رطاخ  هب  نینچ  مه  .دـنا  هدرک  کّسمت  دسانـشب  ار  رکنم  فورعم و 
فورعم تخانش  هک  ظاحل  نیا  زا  هن  تسا ، ماکحا  هب  فّلکم  هک  تهج  نیا  زا  دشاب  هتـشاد  ماکحا  هب  ملع  فّلکم  هک  تسا  يدروم 

.تسا هدوب  بجاو  دنهدن ، ماجنا  ار  نآ  تسا  نکمم  دنریگب  دای  ار  نآ  رگا  هک  ینارگید  یهن  رما و  همّدقم ي  ناونع  هب  رکنم  زا 

ملع و لیصحت  موزل  هرابرد ي  ثحب  هکلب  درادن ، دوجو  تینوصم  نتـشادن ، ملع  تروص  رد  هک  تسین  نیا  رـس  رب  ثحب  رظن ، هب  اما 
ملاع کش  یب  يدراوم ، نینچ  رد  و  تسا ، املع  هفیظو ي  یعامتجا  فورعم  هب  رما  هک  دراد  تلالد  زین  هدعـسم  ربخ  .تسا  نآ  مدع 

نیا يدرف ، فورعم  هب  رما  رد  اّما  تسا ؛ بوجو  طرش  ناسنا  ندش 
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.دش نایب  ادتبا  رد  هک  دیآ  یمرب  نامه  هلّدا  قالطا  زا  نینچ  مه  .تسا  بوجو  طرش  زین  ملع  هک  درادن  تلالد  ثیدح 

: یناث دیهش  موحرم  رظن 

نآ  ] هک یـسک  هب  بوجو  ّقلعت  اب  رکنم  فورعم و  تخانـش  مدع  دـننک  یم  هشقانم  هاگ  تسا : هتفگ  کلاسم  رد  یناث  دیهـش  موحرم 
تافانم یهن  رما و  سفن  اـب  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  رد  عوقو  هب  تبـسن  رادـشه  تهج  زا  هکلب  درادـن ، یتاـفانم  دـناد  یمن  ار ]

، دراد نیعم  یـصخش  زا  فورعم  كرت  ای  رکنم  عوقو  هب  ملع  لداع ، ود  تداهـش  اب  یّلک  روط  هب  هک  یـسک  رب  ماگنه ، نیا  رد  دراد ؛
هب زاـمن  بوـجو  هک  روـط  ناـمه  دـیامن ، یهن  اـی  رما  سپـس  دریگب و  داـی  تسا  حیحـص  نآ  هب  رما  یهن و  هک  ار  هچنآ  تسا  بجاو 

لهاج رما  زاوج  مدع  نیب  یتافانم  رگید  تروص ، نیا  رد  .دنک  لیصحت  ار  زامن  طورـش  تسا  بجاو  وا  رب  دریگ و  یم  ّقلعت  ثِدُحم 
نیا رد  اـّما  هدوب ، بجاو  رفاـک  ثِدـُحم و  رب  زاـمن  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن ، دوجو  وا  رب  اـهنآ  بوجو  و  لـهج ، تلاـح  رد  وا  یهن  و 

.(1) تسین حیحص  ناشیا  زا  زامن  تالاح 

هک دراد  ملع  ًالیـصفت  یهان  رمآ و  هاگ  فلا ) تسا ، هماع  هفیظو ي  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  مسق  نآ  رد  هلأسم : قیقحت 
دناد یم  نکل  درادن  ملع  نادب  ًالیـصفت  هاگ  و ب ) تسا ؛ رکنم  هداد ، ماجنا  هچنآ  ای  هدوب  فورعم  هدرک  كرت  ینیعم  صخـش  هچنآ 

یم نآ  ریغ  ای  لداع  رفن  ود  تداهـش  اب  ًالامجا و  هاگ  و ج ) دـنا ؛ هدرک  كرت  ار  یفورعم  ای  هداد  ماجنا  ار  يرکنم  رفن  دـنچ  اـی  کـی 
یمن ار  اه  نیا  مادک  چیه  هاگ  و د ) تسا ؛ فورعم  هدرک  كرت  هک  یلعف  زا  يرادـقم  ای  رکنم  ینیعم  صخـش  لعف  زا  يرادـقم  دـناد 

.دناد
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ناونع هب  مّلعت  و  تسا ، یهن  رما و  بوجو  یلاـمجا  ملع  یـضتقم  موس ، مود و  تروص  رد  اـّما  درادـن ؛ دوجو  یثحب  لّوا  تروص  رد 
، دراد بوجو  مدع  ياضتقا  تئارب  لصا  و  دشاب ، قلطم  رگا  یتح  تسا  دیدرت  دروم  بوجو  مراهچ  تروص  رد  .تسا  بجاو  همّدقم 

ناونع هب  مّلعت  بوجو  هب  لـئاق  هک  یـسک  روظنم  هک  تروص  نیدـب  .دوـش  رارقرب  هحلاـصم  هورگ  ود  ناـیم  قـیرط  نیا  زا  اـسب  هچ  و 
مراهچ تروص  رد  بوجو  مدـع  تسا ، بوجو  مدـع  هب  لـئاق  هک  یـسک  روظنم  و  تسا ، تروص  ود  نیا  رد  بوجو  تسا ، همّدـقم 

.تسا

رد هعماج  تداعـس  اریز ، ًاقلطم ؛ تسا  یهن  رما و  همّدـقم ي  ناونع  هب  مّلعت  بوجو  هک  تسا  نآ  رهاظ  اـملع : هفیظو ي  دروم  رد  اـما 
لئاسم زا  يدادـعت  هراـبرد ي  رـضاح  ناـمز  رد  هچ  ناـنچ  ددرگ ، یم  نید  رد  يرازگ  تعدـب  بجوم  مّلعت  مدـع  و  تسا ، نآ  ورگ 

ار نآ  يا  هّدع  مارح و  ار  نآ  هطباض  كالم و  نودب  و  اوتف ) رودص  تهج   ) تخانـش نودـب  يا  هّدـع  و  هداتفا ، قافّتا  نیا  هثدحتـسم 
تـسد نیا  زا  درک ؛ نییبت  ار  نآ  رد  ّقح  دراوم  ناوت  یم  هن  داد و  خـساپ  ناوت  یم  هن  ار  روکذـم  مکح  هجیتن ، رد  دـنا ؛ هتـسناد  زیاـج 

.تسین اه  نآ  نایب  تصرف  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياه  هنومن 

یم توعد  نآ  هب  هک  تسا  یعوضوم  هرابرد ي  ملع  لیـصحت  ورگ  رد  نآ  يّدصت  و  تسا ، مهم  رایـسب  يا  هفیظو  نیا  یّلک  روط  هب 
ْمِْهَیلِإ ْاوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  ْاوُرِذـُنِیلَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْاوُهَّقَفَتَیِّل  ٌهَِفئآَط  ْمُْهنِّم  ٍهَقِْرف  ِّلُـک  نِم  َرَفَن  َـالْوَلَف   ) نید رد  هّقفت  ورگ  رد  نینچ  مه  دـننک و 

یهورگ گنج و  يارب  یعمج  يا  هفیاط  ره  زا  ارچ  سپ  « ؛  (1) َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل 
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( ادخ ینامرفان  زا   ) هک دشاب  دنناسر ، میب  دنتـشگزاب  ناشدزن  هب  نوچ  ار  دوخ  موق  ات  دنـشابن  ایهم  نید  ملع  نتخومآ  يارب  لوسر  دزن 
يا (« ؛  (1) ُنَـسْحَأ یِه  ِیتَّلِاب  مُْهلِداَجَو  ِهَنَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْملاَو  ِهَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  ِیلِإ  ُعْدا   ) غیلبت هوحن ي  يریگداـی  و  دـننک )» رذـح 
نک هرظانم  لدـج  لـها  اـب  قیرط  نیرتهب  اـب  نک و  توعد  تیادـخ  هار  هب  وکین  هظعوم  و  ناـهرب ) و   ) تمکح هب  ار ) قلخ  اـم  لوسر 

هتفای تیاده  هک  ار  نانآ  هدـش و  هارمگ  وا  هار  زا  هک  ار  یناسک  لاح ) تبقاع   ) وت يادـخ  هتبلا  هک  تسین ) نیا  زا  شیب  وت  هفیظو ي  )
دوخ نارفاک  نآ  اب  هزرابم  ماقم  رد  نانمؤم ) يا   ) امش و  « ؛  (2) ٍهَُّوق نِّم  ُمتْعَطَتْسا  اَّم  مَُهل  ْاوُّدِعَأَو   ) بابسا هیهت ي  و  دناد )» یم  رتهب  دنا 

.تسا تالکشم  لح  تاهبش و  عفر  لطاب و  دراوم  ِنایب  تلوهس  روظنم  هب  بهاذم  للم و  تخانش  و  دینک )» ایهم  ار 

رکنم فورعم و  زا  یهنم  رومأم و  تخانش  ( 2

هک یصخش  رگا  هچ  نانچ  دشاب ؟ هتشاد  ملع  رکنم  فورعم و  هب  تبسن  دیاب  ددرگ ، یم  یهن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  هک  یسک  ایآ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  داد ، ماجنا  نآ  حبق  تمرح و  هب  ملع  نودب  ار  يرکنم  ای  درک ، كرت  ار  نآ  تسناد  یمن  ار  فورعم  بوجو 

بجاو یهنم  رومأم و  لهج  تروص  رد  یتح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدوبن و  ربتعم  ملع  اـی  تسین ؟  بجاو  وا  دروم  رد  رکنم 
؟ دراد دوجو  لیصفت  دراوم  نیا  نیب  ای  و  تسا ؟ 
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: دراد یلاوقا  هوجو و  دراوم  نیا  هب  خساپ 

رگا .تسا  نآ  عوضوم  ای  مکح  هب  لهاج  هاگ  و  راک ، شومارف  لفاغ و  هاگ  ملاع ، ریغ  هک  تسا  نآ  هنیمز  نیا  رد  نانخـس  هدیزگ ي 
راک نآ  رودـص  هب  شتیاضر  مدـع  عراش و  مامتها  هب  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  یهن  رما و  بوجو  مدـع  رهاظ  دوب ؛ یـسان  ای  لـفاغ 

.دارفا لام  وربآ و  ناج ، دننام  میراد ؛ ملع  فّلکم  ریغ  زا  یتح 

لـالح و ناـنآ  هب  تبـسن  هرداـص  لـعف  هجیتـن  رد  دـنا و  فّلکم  ریغ  عقاو  رد  لـفاغ  یـسان و  یـسان : لـفاغ و  رد  بوجو  مدـع  ّتلع 
.تسین وا  زا  تعنامم  ای  وا  نتشاداو  يارب  یهجو  اذل ، تسا ؛ هدش  هتسناد  ضوغبمریغ 

هک دنتـسه  يروما  اه  نآ  هدوبن و  روما  نآ  باکترا  هب  یـضار  عراش  میناد  یم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  لهاج : دروم  رد  بوجو  ّتلع 
فورعم و هب  رما  زین  عوضوم  هب  لهاج  رد  نینچ  مه  .تسین  لعف  هب  فّلکم  هک  دشاب  هدزرس  یسک  زا  رگا  یتح  تسا  ضوغبم  ًاقلطم 

تهج زا  اـّما  دوـش ، یمن  هتـشادرب  یعقاو  مکح  دـنچره  دراد ؛ لـهج  عوـضوم ]  ] نآ هب  تبـسن  وا  اریز ، تسین ؛ بـجاو  رکنم  زا  یهن 
.تسین نآ  زا  تعنامم  يارب  یلاجم  رگید  تروص  نیا  رد  و  دشاب ، رهاظ  هلحرم  رد  رگا  یتح  تسا ، هدش  هداد  زاوج  وا  هب  يولوم 

عوضوم هب  لهج  دراوم  ءزج  دـنیاین ، رد  عقاو  اب  قباطم  دـنک و  هیکت  ربتعم  يا  هراـما  اـی  لـصا  رب  هک  یماـگنه  زین  هیعوضوم  ههبش ي 
، میراد ملع  نیفّلکم  ریغ  يوس  زا  یتح  نآ  رودـص  هب  تبـسن  وا  یتیاضران  هب  میناد و  یم  ار  عراش  مامتها  هک  يدراوم  رد  هلب ؛ .تسا 

یم دـشُکب و  تسا ، هدـنّرد  ناویح  کی  وا  هک  نیا  رّوصت  اـب  ار  يرگید  تساوخ  یـصخش  رگا  ًـالثم  تسا ؛ بجاو  نآ  زا  يریگولج 
هک میناد 
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تـسا نینچ  مه  .دـشاب  هتـشاد  ربتعم  یلیلد  دوخ  راک  يارب  وا  هک  دـنچ  ره  میراد  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  دـیاب  تسا ، مارح  ناـسنا  لـتق 
نینچ بلطم  زین  مهم  دراوم  ریاـس  رد  .تسا  وا  رهاوخ  نز ، نآ  هک  میناد  یم  دـیامن و  جـیوزت  ار  ینز  دـهاوخب  یـصخش  هک  يدروم 

.تسا

يدوبان زا  يریگولج  یعرـش و  ماکحا  غیلبت  ناـیب ، بوجو  باـب  زا  وا  داـشرا  بوجو  رهاـظ ، دوب ، مکح  هب  لـهاج  صخـش  رگا  اـّما 
.تسا ماکحا 

هفیرـش ي: هیآ ي  تشذـگ ، نیـشیپ  ثحابم  رد  هک  ریخ  هب  توعد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هلّدا ي  رب  هوالع  لـیلد :
يارب یعمج  يا  هفیاط  ره  زا  ارچ  سپ  « ؛  (1) ْمِْهَیلِإ ْاوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  ْاوُرِذُنِیلَو  ِنیِّدلا  ِیف  ْاوُهَّقَفَتَیِّل  ٌهَِفئآَط  ْمُْهنِّم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  نِم  َرَفَن  َالْوَلَف 

نیا رب  ّلاد  دنناسر ؛» میب  دنتشگزاب  ناشدزن  هب  نوچ  ار  دوخ  موق  ات  دنشابن  ایهم  نید  ملع  نتخومآ  يارب  لوسر  دزن  یهورگ  گنج و 
تیاغ  ) راذنا بوجو  و  رفن ) هب  رما  هیعاد  تیاغ   ) هّقفت بوجو  ندرک ، چوک  بوجو  رب  هیـضیضحت  يالول  ياضتقا  هب  و  تسا ؛ بلطم 

.دنک یم  تلالد  رفن ) هیعاد 

قاقحتـسا اب  هارمه  راذـنا  نّمـضتم  یمیرحت  یبوجو و  ماکحا  نایب  و  تسا ؛ یمازتلا  تلالد  هب  هاگ  یقباـطم و  تلـالد  هب  هاـگ  راذـنا 
.تسا مارح  ماجنا  ای  بجاو  كرت  ماگنه  باقع 

ْاوُرِفنَِیل َنُونِمْؤُْملا  َناَک  اَمَو  ترابع : هژیو  هب  هیآ  ردص  هنیرق ي  هب  و  هدش ، دراو  داهج  تایآ  نمض  هک  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا  لاکـشا :
«، رفن  » زا روظنم  دوش  یم  هدافتسا  ریسافت ، یخرب  رهاظ  و  ...ًهَّفآَک ،
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هبلغ زا  لاـعتم  دـنوادخ  تاـیآ  هدـهاشم  ینعی : تسا ؛ نید  رد  تریـصب  نآ ، رب  بترتـم  هّقفت »  » زا روظنم  و  داـهج ، يارب  ندرک  چوک 
یتسیاب داهج  يارب  هک  دهد  یم  ربخ  نافّلختم  هب  گنج  دراوم  ریاس  و  ادخ ، تمظع  ياه  هناشن  روهظ  ادـخ و  نانمـشد  رب  ناناملـسم 

.فده هن  تسا  هدئاف  يارب  راذنا  هّقفت و  و  تیاغ ؛ هن  تسا  تبقاع  مال  اوُهَّقَفَتَیِّل »  » رد مال » ، » سپ .دننک  چوک 

« مال  » ندوب تیاغ  تسا ، َرَفَن »  » هب ّقلعتم  ظفل  رهاظ  بسح  هب  وُهَّقَفَتَیِّل ا »  » رد مال »  » هک نیا  هنیرق ي  هب  هفیرـش  هیآ ي  زا  رهاـظ  خـساپ :
نیا زا  زین  داهج  تاـیآ  اـب  هیآ  نیا  طاـبترا  . (1) تـسا هّقفت  يارب  چوـک  َرَفَن »  » زا روـظنم  هیآ  هرّـسفم ي  تاـیاور  هنیرق ي  هب  و  تسا ؛
رازبا هک  نید  رد  هّقفت  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  تسا ، داـهج  يارب  نتفر  ندرک و  چوـک  شهاـک  زا  يریگوـلج  ماـقم  رد  هک  تسا  تهج 

؛ تسا ّمهم  يرادساپ  ریـشمش و  اب  داهج  دننامه  تسا  مالـسا  ناکرا  نتـشاداپرب  نامیا و  هب  توعد  رادـم  رب  ناهرب  تّجح و  اب  داهج 
.تسا هّقفت  روظنم  هب  یتعامج  ندرک  چوک  هیآ ، دارم  نیاربانب ،

نارگید رگ  تیادـه  اهقف  و  دراد ؛ تلالد  تماقا  نطاوم  رد  نآ  میلعت  يارب  یگداـمآ  و  هّقفت ، مّلعت و  بوجو  رب  همیرک  هیآ ي  سپ ،
هار رد  ناج  نیدهاجم  زا  ادخ  دزن  دنزادرپ ، یم  مّلعت  هب  تین  نیا  اب  هک  یناسک  هجرد ي  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد  زین  .دنـشاب  یم 

ملع و ناـمتک  تمرح  مّلعت ، هّقفت ، موزل  رب  هک  یناوارف  صوصن  تسا ؛ ناـشیا  زا  لـضفا  هکلب  تسین  رتمک  اـهنت  هن  هللا  هملک  يـالتعا 
ياه باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  .تسا  اعّدم  نیا  رب  دهاش  دراد  تلالد  نآ  لذب  موزل 
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.دینک هعجارم   (3) اه باتک  ریاس  و   ، (2) هعیشلا لئاسو   ، (1) یفاک دننام  یثیدح 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ریثأت  لامتحا  ( 3

هب ملع  اب  یهن  رما و  نیاربانب ، .دوش  هداد  ریثأت  لامتحا  دـیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رد  : » دـنا هدرک  حیرـصت  یهورگ 
وا رب  یهن  رما و  دنک ، یمن  رثا  وا  یهن  رما و  دشاب  هتـشاد  نامگ  یـصخش  رگا  : » دنا هدوزفا  زین  يا  هّدع   (4)« .تسین بجاو  ریثأت  مدع 

.(5)« دنتسین بجاو 

: دراد هخاش  دنچ  ثحب  نیا 

؛ یّلک روط  هب  طرش  نیا  رابتعا  مدع  رابتعا و  لّوا :

یهن رما و  ایآ  تسا ؛ ّرثؤم  هورگ  کی  رما  دهد  لامتحا  ای  دـشاب  هتـشاد  ملع  و  دـشابن ، ّرثؤم  رفن  کی  ِرما  یتقو  رابتعا ، ضرف  رب  مود :
؟ ریخ ای  تسا  بجاو  همه  رب 

یّمهم هدسفم ي  ّبترت  بجوم  توکـس  ای  دوش ، ّبترتم  يرگید  ّمهم  هدیاف ي  یهن  ای  رما  رب  نکل  دش  زارحا  ریثأت  مدـع  یتقو  موس :
يرکنم ای  رکنم  یفورعم  توکـس ، یپ  رد  ای  دوشب -  ناناملـسم  دیاقع  فعـض  نید و  رخـسمت  ثعاب  توکـس  هک  یتقو  لثم  دشاب - 

، نآ لیلقت  ای  تیصعم  ریخأت  بجوم  یهن  ای  رما و  ای  دوش ، فورعم 
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ح 6. ص 31 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 1
ح 21538. ص 269 ، و ج 16 ، ح 33111 ؛ ص 24 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2

ص 229. ج 1 ، نساحملا ، یقرب ، - . 3
، عفانلا رصتخملا  یّلح ، قّقحم  ص 23 ؛ ج 2 ، رئارسلا ، سیردا ، نبا  ص 207 ؛ هلیسولا ، هزمح ، نبا  ص 148 ؛ داصتقالا ، یسوط ، - . 4

ص 115.
ص 241. ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  - . 5
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يرج ای  وا  تیوقت  ملاظ و  دـییأت  مزلتـسم  توکـس  ای  دـشاب ، باکترا  هب  ندرکن  رهاظت  ای  یهنم و  رومأم و  زا  ریغ  ندـشن  بکترم  اـی 
؟ ریخ ای  دنا  بجاو  یهن  رما و  ایآ  دشاب ؛ دراوم  نیا  دننام  یصاعم و  رب  وا  ندش 

؟ ریخ ای  تسه  ود  نیا  بوجو  يارب  يدروم  ایآ  یهن ، رما و  رب  دیاوف  زا  يزیچ  ّبترت  مدع  و  ریثأت ، مدع  هب  ملع  ضرف  رب  مراهچ :

؟  بجاو طرش  ای  تسا  بوجو  طرش  طرش ، نیا  مجنپ :

اه خساپ 

.تسا هدرک  حیرـصت  نآ  هب  رهاوج  بحاـص  موحرم  هک  ناـنچ  تسا ؛ ریثأـت  لاـمتحا  طارتشا  مدـع  ّهلدا  قـالطا  یـضتقم  لّوا : تهج 
ْمُهَّلََعلَو ْمُکِّبَر  َیلِإ  ًهَرِذْعَم  ْاُولاَق  اًدیِدَش  ًاباَذَع  ْمُُهبِّذَعُم  ْوَأ  ْمُهُِکلْهُم  ُهّللا  اًمْوَق  َنوُظِعَت  َِمل  ْمُْهنِّم  ٌهَّمُأ  َْتلاَق  َذِإَو  همیرک ي : هیآ ي  یـضتقم 
ریـسفت مجنپ  دلج  رد  ناشیا  .دـنا  هدومن  حیرـصت  نادـب  یـسوط  خیـش  هفئاطلا ، خیـش  هک  نانچ  تسا  نآ  طارتشا  مدـع  زین   (1) َنوُقَّتَی

ارچ تفگ : يا  هتـسد  هب  ناشیا  زا  یهورگ  هک  روایب  دای  هب  ار  یماـگنه  و  تسا : نینچ  هیآ  ریدـقت  : » تسا هتفگ  هیآ  نیا  لـیذ  ناـیبتلا 
یمن هظعوم  درک ، دـهاوخ  باذـع  تخـس  ار  ناشیا  ترخآ  رد  دـنوادخ  دـنا و  ناگدـش  كـاله  زا  اـیند  رد  دـیناد  یم  هک  ار  یموق 
يوس هب  یهاوخرذع  رطاخ  هب  ار  ناشیا  ینعی  میدرک ؛ هظعوم  راگدرورپ  زا  یهاوخرذع  رطاخ  هب  ار  ناشیا  دنتفگ : باوج  رد  دینک ؟

دـنوش و راکزیهرپ  هظعوم  اب  زین  ناشیا  دـیاش  و  دـیدرکن ؟ هظعوم  ار  اـه  نآ  ارچ  دـنیوگن : اـم  هب  اـت  مینک  یم  هظعوم  ناـتراگدرورپ 
نیا و  دریذپ ، یمن  ار  نآ  یهنم  هک  دنادب  یهان  رگا  یتح  تسا  بجاو  حیبق  زا  یهن  هک  تسا  نآ  رب  ّلاد  بلطم  نیا  .دندرگزاب 

ص:100
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.(1)« تسین زیاج  نآ  زج  هک  تسا  یتسرد  بلطم  تمکح و  نامه 

؟! دوش یمن  رداص  میکح  يوس  زا  راک  نیا  تسا و  ثبع  وغل و  یهن  رما و  بوجو  ریثأت ، مدع  هب  ملع  اب  لاکشا :

تحلـصم و تّزع ، يوس  هب  هعماـج  قوـس  نآ و  تدـحو  یمالـسا و  هعماـج ي  ظـفح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدـیاف  خـساپ :
رما دنک ، تحیصن  ار  يرگید  تّما ، دارفا  زا  کی  ره  رگا  نیاربانب ، .تسا  یعامتجا  تایح  همـشچرس  یهن  رما و  هکلب  تسا ؛ تداعس 
یهن ای  رما  رد  رگیدکی  تحیصن  هدیاف ي  نیا  .دوش  یم  يریگولج  رکنم  ّرش و  جاور  زا  دبای و  یم  تابث  ناشنایم  رد  فورعم  ریخ و 

هب فیلکت  هّجوت  زا  ییاهن  دوصقم  نیا ، و  تسا ؛ هدـش  بجاو  دارفا  همه ي  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لیلد ، نیمه  هب  تسا و 
كرت تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسا  هدـش  لـصاح  عـطق  روـط  هب  فدـه  دـندرک ، لـمع  دوـخ  هفیظو  هب  همه  رگا  لاـح ، .تسا  درف  ره 

ياـعّدا اریز ، .درادـن  دوجو  نآ  ندوب  وـغل  ياـعّدا  يارب  يدروـم  دـنک و  كرت  ار  شا  هفیظو  درف  نیا  هک  دوـش  یمن  زّوـجم  نارگید 
ّلاد ریغ  فیعـض و  تایاور  زا  یخرب  هب  نیا ، دوجو  اب  .دوش  یمن  فیلکت  طوقـس  بجوم  ییاهن ، فده  ّبترت  مدع  ینعم  هب  تیوغل 

.دوش یمن  انتعا  تسا ، هدش  لالدتسا  اه  نادب  طرش  نیا  يارب  هک 

اب هک  داد  لامتحا  ای  درک  ادیپ  ملع  ای  و  درادن ، ریثأت  دحاو  صخش  یهن  رما و  هک  تسناد  رگا  طرش ، نیا  رابتعا  ضرف  رب  مود : تهج 
.تسا بجاو  همه  رب  یهن  رما و  هک  درک  دیدرت  دیابن  دراد ؛ ریثأت  نارگید  یهن  رما و  ماجنا 

ص:101
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هک یهن  رما و  رب  یّمهم  هدـیاف ي  ّبترت  اـب  ینعی  دوش ؛ یم  نشور  زین  موـس  تهج  تیعـضو  قوـف ، تهج  هب  هّجوـت  اـب  موـس : تهج 
.تسین بوجو  رد  يدیدرت  یهن ، رما و  كرت  رب  یّمهم  هدسفم ي  ّبترت  ای  تسا ، عراش  بولطم 

نید رد  تعدـب  روهظ  ماگنه  ّقح  راهظا  یهن ، رما و  ریثأـت  مدـع  هب  ملع  و  طرـش ، نیا  راـبتعا  اـب  تقفاوم  تروص  رد  مراـهچ : تهج 
: دینک ّتقد  ریز  ثیداحا  رد  تسا ؛ بجاو 

؛  (1)« هّللا ُهنَعل  ِهیَلَعف  لعفَی  َمل  نَمف  ُهَملع  ُِملاعلا  ِرِهُظْیلف  یتّما  یف  ُعِدبلا  ِترَهَظ  اذإ  : » يوبن ثیدح  فلا )

«. وا رب  ادخ  تنعل  دنکن ، نینچ  رگا  دنک و  راکشآ  ار  شملع  هک  تسا  ملاع  رب  دش ، راکشآ  نم  تّما  نایم  رد  اه  تعدب  هاگره  »

؛  (2)  «ِ راغِّصلا ِضرَألا  ِّباوَد  یّتَح  ٍهَّباد  ُّلُک  ُُهنَعلَی  اًحیر  ِهَمایِقلا  ِلهأ  َنَتنأ  ُثَعُبی  ُهَملِع  َِمتاکلا  َِملاعلا  َّنإ  : » يولع ثیدح  ب )

يور کچوک  ناگدنبنج  زا  يا  هدنبنج  ره  دوش و  یم  هتخیگنارب  وبدب  رایـسب  تمایق  زور  دیامن ، ناهنپ  ار  دوخ  ملع  هک  يدنمـشناد  »
«. دننک یم  تنعل  ار  وا  نیمز 

ُهنم َِبلُـس  لعفی  َمل  نِاَف  هملع  َرهظی  نا  ِِملاعلا  یَلَعَف  عِدْبلا  تَرَهَظ  اِذا  (: » مالـسلا هیلع   ) نیقداص زا  نامحرلادبع  نب  سنوی  ثیدـح  ج )
؛  (3)« ِنامیالا ُرون 

دنریگب عضوم  هدومن و  نایب  ار  حیحص  ملع  تقیقح و  هک  تسا  فیلکت  هفیظو و  املع  رب  دننک  یم  روهظ  اه  تعدب  هک  یماگنه  »

ص:102
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ح 21539. ص 270 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
.فورعم هب  رما  باوبا  زا  باب 40  ص 270 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : - . 3

هللا تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناحور قداص  دیس  یمظعلا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 110 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_102_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_102_3
http://www.ghaemiyeh.com


.نآ دننام  يرگید  ثیداحا  و  »(1) ؛  دش دهاوخ  هتفرگ  اه  نآ  زا  نامیا  رون  هنرگو 

يا هدیاف  بلطم ، نیا  .تسا  ّقح  راهظا  ماقم  نیا  رد  بولطم  و  هدوبن ، طرـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رد  ریثأت  لامتحا 
.دوش یم  ّبترتم  زین  ریثأت  مدع  هب  ملع  اب  هک  تسا 

ریثأت لامتحا  مدـع  اب  هک  انعم  نیا  هب   ) تسا بوجو  طرـش  هچ  رگا  لامتحا  نیا  ریثأـت ، لاـمتحا  ندوب  ربتعم  تروص  رد  مجنپ : تهج 
نآ لامتحا  مِکتسد  و  یهن -  رما و  يراذگریثأت  تهج  رد  بابسا  ندرک  مهارف  زا  نّکمت  تروص  رد  نکل  دوش ،) یم  طقاس  بوجو 

.تسا بجاو  ِطرش  تقیقح ، رد  طرش ، نیا  سپ ، .دشابن  مزال  شلیصحت  هک  تسین  بوجو  طیارش  ریاس  دننام  و  تسا ، بجاو  - 

ریثأت طارتشا  ندوبن  ربتعم 

: تسا ریز  حرش  هب  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یلیاسم  ماکحا و  قوف ، بلاطم  زا 

نینچ رد  و  تسا ؛ ربـص  ّقـح و  هب  نارگید  هیـصوت ي  ءزج  هلأـسم  نـیا  .تـسا  بـجاو  دارفا  ناـیم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  . 1
ّرقتـسم اه  نآ  نیب  فورعم  ریخ و  دـیامن ، یهن  تحیـصن و  ار  يرگید  تّما ، ِدارفا  زا  کـی  ره  رگا  سپ ، تسا ؛ یعطق  ریثأـت  يدراوم 

.ددرگ یم  يریگولج  نانآ  نیب  رد  رکنم  ّرش و  جاور  زا  دوش و  یم 

.دوب دهاوخ  بجاو  املع  رب  یّلک  هماع ي  توعد  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 2

راب کی  اب  وا  یهن  رما و  هک  تشاد  ملع  یصخش  رگا  . 3

ص:103
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.دوب دهاوخ  بجاو  رارکت  دهدب ، ریثأت  لامتحا  ای  دوب  دهاوخ  ّرثؤم  رارکت  اب  اّما  درادن  ریثأت 

ار تیـصعم  ریخأـت  رد  شریثأـت  اـی  دـهدب ، لاـمتحا  نکل  تسین  ّرثؤم  تیـصعم  كرت  رد  وا  یهن  هک  درک  ادـیپ  ملع  یـصخش  رگا  . 4
رب یهن  رما و  تسا ؛ باکترا  هب  ندرکن  رهاظت  ببـس  وا  یهن  ای  دنوش و  یمن  بکترم  یهنم  رومأم و  زا  ریغ  وا  یهن  اب  دنادب  ای  دنادب ،

.دوب دهاوخ  بجاو  يو 

ره تسا و  مارح  یهن  رما و  كرت  دوشب ، یـصاعم  رب  وا  ندرک  ادـیپ  تأرج  ای  ملاظ  تیوقت  دـییأت و  بجوم  یهن  رما و  كرت  رگا  . 5
.دنا بجاو  عطق  روط  هب  ود 

نایاپ تعاطا و  بجوم  یهن  رما و  رد  یهورگ  ِعامتجا  ای  هدوب  ماع  ألم  رد  ًالثم  یصاخ ، دیق  اب  یهن  رما و  دهد  لامتحا  يدرف  رگا  . 6
.تسا بجاو  وا  رب  یهن  رما و  دوش ، یم  نآ  هباشم  ای  تیصعم 

.تسا وا  رب  دنوادخ  تنعل  دنکن ، نینچ  رگا  و  دنک ؛ راکشآ  ار  دوخ  ملع  تسا  بجاو  ملاع  رب  دش ، رهاظ  تعدب  رگا  . 7

مامتا تعاطا و  رد  هچ  رگا  تسا ؛ بجاو  یهن  رما و  دوش ، ناناملـسم  دـیاقع  فعـض  نید و  تمرح  کـته  بجوم  توکـس  رگا  . 8
.دنشابن ّرثؤم 

.تسا بجاو  تروص  نیا  رد  نایب  هدوب و  مارح  دشاب ، يرکنم  ندش  فورعم  ای  یفورعم  ندش  رکنم  بجوم  توکس  رگا  . 9

بجاو اـه  نیا  همه ي  دـشاب ، لـیبق  نیا  زا  ییاـهراک  بابـسا و  هیهت ي  تیعمج و  لیکـشت  هب  طوـنم  رکنم  زا  یهن  فـّقوت  رگا  . 10
.(1) ٍهَُّوق نِّم  ُمتْعَطَتْسا  اَّم  مَُهل  ْاوُّدِعَأَو  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  تسا ،

ص:104
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راک نیا  هفئاط ، تماعز  تّما و  تسایر  يارب  یـصخش  يّدـصت  قیرط  زا  رگم  دـشابن  نکمم  فورعم  هب  رما  ای  رکنم  زا  یهن  رگا  . 11
وا هک  نیا  هب  تسا  طونم  ریخ  هب  توعد  یهن و  رما ، هک  دـشاب  هتـشاد  ملع  هچ  ناـنچ  و  تسا ، بجاو  یهن  رما و  همّدـقم ي  ناونع  هب 

.تسا بجاو  زین  راک  نیا  دشاب ، ربهر  سیئر و  رگ  يرای 

نارگید تکراشم  هب  طونم  وا  هفیظو ي  يادا  داد و  ماجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو ي  طیارـشلا  عماج  ملاـع  رگا  . 12
.تسا بجاو  هّدع  نآ  تکراشم  تیامح و  دشاب ، وا  زا  تیامح  و 

ّقح راهظا  دـشاب ، فورعم  كرات  رکنم و  لعاف  ای  عرـش و  فلاخم  راذـگ  نوناق  اـی  نید  رد  راذـگ  تعدـب  یملاـظ  ناطلـس  رگا  . 13
ٍناَطلُـس  " وأ ٍِرئاَج  ٍماَمِإ  َْدنِع  ِلْدَعلا  ُهَِملَک  ِداَهِْجلا  لَْضفَأ  : » دنا هدرک  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یّنـس  هعیـش و  .تسا  بجاو 

ای رئاج ، ناطلـس  رئاج ، ياوشیپ  لباقم  رد  تسا  لدع  هملک ي  ادـخ ، هار  رد  داهج  نیرت  تلیـضف  اب  « ؛  (1) "« ٍِرئاج ٍِریمأ  وأ " ِرئاـج ٍ، " 
دـسافم اهررـض و  و  درادن ، یهن  رما و  رد  يریثأت  دـنامب  هّکی  اهنت و  ّقح  هدـننکراهظا ي  رگا  دراوم  نیا  رد  تسا  نشور  رئاج .» ریما 

.تسا مزال  وا  هب  کمک  دیدست و  تیامح ، دییأت ، نارگید  رب  اذل ، دوش ؛ یم  ّبترتم  نآ  رب  یّمهم 

دارفا کـت  کـت  ناـگمه و  یهن  زا  نّکمت  ناـسنا  و  تفاـی ، جاور  هعماـج  رد  تارکنم  ناـمز -  نـیا  دـننام  يا -  هناـمز  رد  رگا  . 14
رت مهم  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  یتروص  رد  زین  تارکنم  هب  تبـسن  .تسا  بجاو  وا  رب  دراد  ییاناوت  تردق و  هک  نازیم  نآ  هب  تشادن ،

، دشابن

ص:105

و ح 21152 ؛ ص 126 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : .تسا  هدش  تیاور  رئاج » ماما   » و رئاج » ناطلس   » ظفل ود  ره  اب  تیاور  نیا  - . 1
ح 2265. ص 318 ، ج 3 ، يذمرت ، ننس  ح 4344 ؛ ص 325 ، ج 2 ، دوواد ، یبا  ننس  ح 21170 ؛ ص 134 ،
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رگم تسا ، ریخم  رکنم  زا  ناگدـنهد  ماـجنا  یهن  رد  نینچ  مه  .تسا  نیعتم  رت ] مهم  هلأـسم ي  نآ   ] تروص نیا  ریغ  رد  تسا ؛ ریخم 
اه نآ  عنم  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دنـشاب ، تردـق  تکوش و  بحاص  يا  هّدـع  ًـالثم  دنـشاب ؛ هتـشاد  یتیـصوصخ  نیبکترم  یخرب  هک  نیا 

صوصخ هب  ِصخـش  نآ  یهن  تروص ، نیا  رد  هک  دـنوش ؛ یم  عنم  زین  دنتـسه  وا  هطلـس ي  رایتخا و  تحت  وریپ و  هک  يرگید  هورگ 
.تسا نیعتم 

كرت رب  زاـمن  هب  رما  رگا  لاـثم : ناونع  هب  دوش ، عقاو  محازت  رگید  یفیلکت  رکنم و  زا  یهن  اـی  فورعم  هب  رما  بوـجو  ناـیم  رگا  . 15
ماکحا یمالسا و  هعماج ي  زا  عافد  ای  دشاب و  فّقوتم  انغ  ندینش  ای  مرحمان  هب  هاگن  رب  ریخ  هب  توعد  ای  دشاب ، هتـشاد  فّقوت  بجاو 

عراش رظن  زا  هاگ  دـشاب ؛ فّقوتم  اه  نیا  هیبش  شیر و  ندیـشارت  ای  زاـمن  كرت  اـی  لاوما  بصغ  رب  نآ  يدوباـن  زا  يریگولج  ادـخ و 
یم توعد  ریخ  يوس  هک  یـسک  ِمالـسا  و  یمالـسا ، هعماج  ماکحا و  ظفح  دننام : تسا  رت  مهم  دوش  یم  ّبترتم  یهن  رما و  رب  هچنآ 
رما زا  لمع  نآ  هاگ  و  تسا ؛ زیاج  یـصاعم  نآ  باکترا  و  هدوب ، مّدـقم  یهن  رما و  بوجو  تروص ، نیا  رد  هک  اه ، نیا  هیبش  دوش و 
مادک دناد  یمن  ای  دنتسه و  يواسم  رما  ود  ره  زین  هاگ  دوش ؛ یم  طقاس  یهن  رما و  بوجو  تروص ، نیا  رد  هک  تسا ، رت  مهم  یهن  و 

.(1) دوب دهاوخ  ریخم  صخش  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  رت  مهم  کی 

ص:106

ناش هدیقع  هک  ناملـسم  ناناوج  زا  يا  هّدع  يارب  نارهت  رد  ییاسیلک  دندیـسرپ : یم  نم  زا  نیدتم  ناناوج  زا  یهورگ  اه  تدم  - . 1
هک یناـناوج  رایـسب  هچ  و  دـنک ! یم  توعد  تینارـصن  هب  ار  ناـنآ  مهارف و  برط  شیع و  لـیاسو  دـنک و  یم  غـیلبت  تسا ، فـیعض 
ورگ رد  اه  نآ  توعد  مینک و  ناشتوعد  ّقح  يوس  هب  ات  میسانش  یمن  ار  اه  نآ  ام  و  دنا ! هدش  ینارـصن  قیرط  نیدب  هدش و  فرحنم 

یـصاعم و یخرب  دارفا ، نآ  نتخانـش  يارب  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، ناشیا  اب  یهارمه  هب  رهاظت  و  نانآ ، عمج  رد  ندـش  دراو 
ایآ مینک ؛ ظفح  لطاب  تاـغیلبت  زا  توعد و  مالـسا  قح و  هب  ار  اـه  نآ  سلجم ، نآ  زا  دـعب  میهد و  ماـجنا  اـه  نآ  هارمه  ار  تارکنم 

.تسا بجاو  هکلب  و  زیاج ، راک  نیا  هک  مداد  باوج  اه  نآ  هب  تسا ؟  زیاج  مهم  ضرغ  نیا  يارب  تارکنم  نآ  باکترا 
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نآ  ] نکل تسا  رثؤم  نانآ  سیئر  هورگ و  ربهر  دننام  يرگید  درف  یهن  رما و  اّما  درادـن  ریثأت  وا  یهن  ای  رما  دـنادب  یـصخش  رگا  . 16
.(1) دنک رما  هفیظو  نیا  ماجنا  هب  ار  صخش  نآ  دیاب  تروص ، نیا  رد  دنک ؛ یم  حماست  راک  نیا  رد  سیئر ]

ص:107

هک نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نِم ،»  » ندوب هیـضیعبت  ضرف  رب  هک  میتفگ  ٌهَّمُأ » ْمُکنِّم  نُکَْتلَو   » هفیرـش ي هیآ ي  هب  لالدتـسا  ماگنه  - . 1
، نیاربانب دنتـسه ؛ نافکّلم  زا  یهورگ  هیآ  نیا  بطاخم  اـّما  تسا ، یـصاخ  هورگ  هفیظو ي  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یمـسق 
ار تّما  نیا  دیاب  ناناملـسم  همه ي  ب ) دـننک ؛ باختنا  توعد  يارب  ار  یهورگ  دـیاب  تّما  فلا ) دراد : دوجو  هضیرف  ود  اج  نیا  رد 
اه نآ  زا  یفارحنا  رگا  ات  دشاب ، نآ  تکرح  بقارم  دوخ  ییاناوت  نازیم  هب  تّما  زا  درف  ره  هک  نانچ  نآ  دنهد ؛ لیکشت  راک  نیا  يارب 
ام هب  یعطق  هبرجت ي  .دننک  رما  نآ  هب  دندید ، هفیظو  نیا  هب  تبـسن  ناشیا  زا  یلهاست  رگا  ای  دننادرگرب  تسرد  هار  هب  ار  نآ  دـندید 

، هدوب هفیظو  نیا  هب  لـمع  هب  مزلم  ناـشربهر  و  دـنا ، هتفرگ  یپ  ار  تبقارم  هویـش ي  نیا  ناناملـسم  يا  هناـمز  ره  رد  دـهد  یم  ناـشن 
تحیصن مدرم  هک  يا  هنامز  ره  رد  ره  و  دنا ؛ هدیـشچ  ار  اه  تمعن  توالح  هتفر و  حالـص  تداعـس و  تّزع ، يوس  هب  هعماج  عاضوا 

ای مدرم ، بناج  زا  ندـشن  يرای  ندـنام و  اهنت  ای  لهاست ، لـیلد  هب  اـی  دـنک -  لـمع  هفیظو  نیا  هب  هک  هدوبن  يربهر  هدرک و  كرت  ار 
زا تکرب  دنا و  هدش  ّطلسم  نانآ  رب  ناملاظ  هدش ، ایند  نید و  داسف  بجوم  املع -  ینعی  صخاش  هورگ  دارفا  ریاس  ندرکن  تدعاسم 

، يربب یپ  ام  ياعّدا  قدص  هب  یهاوخ  یم  رگا  .تسا  هدوبن  نامسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن  نانآ  يارب  يرگ  يرای  هتسبرب و  تخر  نانآ 
یم رس  هب  نآ  رد  نونکا  ام  هک  يدب  تیعضو  : » تسا هتفگ  هدبع  دّمحم  خیش  .نک  هاگن  میتسه  نآ  رد  هک  يدب  تیعـضو  هنامز و  هب 

لهاـست رگیدـکی  تحیـصن  رد  هک  نآ  زا  دـعب  .تسا  هتفرگ  لکـش  دـیدم  ناـیلاس  یط  هک  تـسا  یگرزب  ياـه  تـلفغ  یپ  رد  مـیرب 
( - هـلآ هـیلع و  هللا  یلــص   ) ادـخ لوـسر  ّتنــس  باـتک و  ینعی  شلوـسر -  ادـخ و  هـب  ار  ناناملــسم  یفـالتخا  دراوـم  میدــیزرو و 

زا دش ! شیوخ  ياوه  ریسا  یصخش  ره  تشادن و  يا  هدارا  رگید  هک  اج  نآ  ات  دش  یلاخ  نید  هب  مرتحا  زا  اه  بلق  و  میدنادرگنزاب ،
واگ زب و  زا  نایاپراچ  ناـشیا و  زا  یهورگ  ناـیم  یتواـفت  هچ  رگید  دـندش ؟ بدا  یب  تّورم و  یب  نید و  یب  نینچ  مدرم  یناـمز  هچ 

ص 30. ج 4 ، رانملا ، ریسفت  کن : تسا ؛»!؟ 
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تیعجرم تماعز و  بصنم  يّدصتم  دهد ، یمن  ماجنا  ار  میظع  هضیرف ي  نیا  درادن و  نیملـسم  روما  هب  هّجوت  هک  یـصخش  رگا  . 17
، ناسّردم املع ، نانآ  ردـص  رد  و  ناناملـسم -  داحآ  رب  دـندرک ، یم  دـش  دـمآ و  ناطلـس  رابرد  هب  تشاد و  شیارگ  ایند  هب  و  دـش ،
همه ي تفریذـپن ، رگا  دـننک ؛ یهن  تسا  نآ  رد  هچنآ  زا  ار  وا  و  دـنهد ؛ ماـجنا  ار  هـفیظو  نـیا  تـسا  بـجاو  نالّـصحم -  الـضف و 

: لیلد هب  .دنیامنن  دمآ  تفر و  وا  اب  دنناوخن و  زامن  وا  رس  تشپ  .دنریگنارف  شناد  وا  زا  .دننک  يریگ  هرانک  وا  زا  دیاب  نافّلکم 

، لُسّرلا اُوناخ  دَـقَف  َِکلذ  اُولَعَف  اَذإَـف  ناَطلّـسلا ، اوُِطلاـُخی  َمل  اَـم  لَـجَو  ّزع  هللا  ِداـبِع  یَلَع  لُـسّرلا  ُءاَـنَما  ُءاـمَلُعلا  : » يوبن ثیدـح  فلا )
؛  (1)« مُهُولزتعاَو مُهُورذحاَف 

ص:108

ج 10، لامعلازنک ، رد  يدـنه  یقتم  هدـمآ و  تارابع  نیا  اب  ص 144  ج 1 ، یناـشاک ، ضیف  ءاـضیبلا ، هجحملا  رد  قوف  تیاور  - . 1
هدـش لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یفاـک  لوصا  رد  .تسا  هدرک  لـقن  ار  نآ  ص 204 ،
َِکلَذ اُولَعَف  اَذِإَف  ِناَْطلّـسلا  ُعاَبّتا  َلاَق  اَْینّدلا ؟ ِیف  ْمُُهلوُخُد  اَمَو  ِهّللا  َلوُسَر  اَی  َلِیق : .اَْینّدـلا  ِیف  اُولُخْدَـی  َْمل  اَم  ِلُسّرلا  ُءاَنَمُأ  ُءاَهَقُْفلا  : » تسا

: دش ضرع  .دنتـسه  ادـخ  ناربمغیپ  نیما  دـنا ، هدـشن  ایند  دراو  هک  یماگنه  ات  دـهتجم  هیقف و  نادنمـشناد  « ) ْمُِکنیِد یَلَع  ْمُهوُرَذْـحاَف 
؛) دیـشاب رذـح  رب  ناشیا  زا  ناتنید  هب  تبـسن  دـننک ، نینچ  نوچ  سپ ، .ناطلـس  زا  يوریپ  دومرف : تسیچ ؟  ایند  رد  ناشدورو  ياـنعم 

ح 5. ص 46 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  کن :
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.دنا هدرک  تنایخ  ناربمایپ  هب  دندرک  نینچ  رگا  سپ ، .دنزیماین  ناطلـس  اب  هک  یتقو  ات  دـنیادخ ، ناگدـنب  رب  نالوسر  نانیما  ناملاع ، »
«. دینک يریگ  هرانک  يرود و  نانآ  زا  سپ ،

اذإَـف ِنیِطالَـسلا ، َباوبأ  اوُِفلَتخَی  َملَو  اینّدـلا ، ِیف  اُولیمَی  َملَو  رَکنُملا ، نَع  اوهَنَو  فُورعَملاـِب  اُورَمأ  اَـم  ِهللا  ءاـّبِحأ  ُءاـمَلُعلا  : » تیاور ب )
اوُعیـشَت الَو  مُهاضرم ، اوُدوُعَت  الَو  مُهَفلَخ ، اولِـصَت  ـالَو  ملِعلا ، مُهنَع  اولمحت  ـالَف  نیِطالّـسلا ، باوبأ  اوُفلَتخاَو  اَینّدـلا  یلإ  اولاَـم  مُهَتیأَر 

؛  (1)« لَسَعلا ّلخلا  دسفی  اَمَک  ِنیّدلا  نودُسفی  ِمالسإلا ، داسفَو  ِِنیّدلا  هَفآ  مّهنإَف  مِهِزئانَج 

.دننکن دش  دمآ و  نیطالـس  رابرد  هب  دندنبن و  لد  ایند  هب  دننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  مادام  دـنیادخ  ناتـسود  ناملاع  »
نانآ رـس  تشپ  .دیریگنارف  شناد  نانآ  زا  رگید  دـنا  ناهاشداپ  رابرد  رد  دـنا و  هدروآ  يور  ایند  هب  هک  دـیدید  ار  نانآ  هاگره  سپ ،

دنتـسه و مالـسا  یهابت  هیام ي  نید و  تفآ  نانآ  اریز ، .دـینکن  عییـشت  ار  نانآ  ياه  هزانج  دـیورن و  نانآ  تدایع  هب  .دـیرازگن  زامن 
«. دنزاس یم  هابت  ار  ادخ  نید  نانآ  دنک ، یم  دساف  ار  لسع  هکرس  هک  نانچ 

ْمُهاَْـینُد ْنِم  ُبیُِـصنَف  َءاَرَمُأـْلا  ِیتْأـَن  َنوـُلوُقَیَو : َنآْرُْقلا ، َنوُءَْرقَیَو  ِنیِّدـلا ، ِیف  َنوُهَّقَفَتَیَـس  ِیتَّمُأ  ْنِم  اًـساَنُأ  َّنِإ  : » ساـبع نبا  تیاور  ج )
؛  (2)« ایاطَخلا اَّلِإ  ْمِِهبُْرق  ْنِم  یَنَتُْجی  َال  َِکلَذَک  ُكْوَّشلا ، اَّلِإ  ِداَتَْقلا  َنِم  یَنَتُْجی  َال  اَمَک  َِکلَذ  ُنوُکَی  َالَو  اَِننیِِدب ، ْمُُهلِزَتْعَنَو 

ص:109

ص 22. یفیطق ، لضاف  جاهولا ، جارسلا  - . 1
ص 314. ج 64 ، قشمد ، خیرات  ص 94 ؛ ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - . 2
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.تسا هدرک  تیاور  رکاسع  نبا  نینچ  مه  دوخ و  هقث  نایوار  دنس  اب  هجام  نبا  ار  تیاور  نیا  تسا : هتفگ   (1) یطویس

؛  (2)« ُّصل ّهنأ  مَلعاَف  ًهَِرِیثَک  ًهََطلاَُخم  ناَطلّسلا  ِطلاَُخی  َِملاَعلا  َتیأَر  اَذإ  : » يوبن ثیدح  د )

«. تسا نزهار  وا  هک  نادب  دراد ، رایسب  دمآ  تفر و  رشن و  رشح و  نامکاح  اب  هک  يدید  ار  یملاع  هاگره  »

نینچ مه  .دراد  دوـجو  هنیمز  نـیا  رد  زین  يرگید  ناوارف  راـبخا  . (3) تـسا هدرک  تیاور  سودرفلا  دنـسم  رد  ار  ثیدـح  نیا  یملید 
.مینک یم  رکذ  طیارش  ریاس  زا  ثحب  لابند  هب  ار  اه  نآ  هک  دراد  دوجو  عوضوم  نیا  رد  زین  يرگید  عورف 

راک ماجنا  رب  يراشفاپ  رارصا و  ( 4

، نیاربانب .دنا  هدروآ  رامش  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طورش  ءزج  ار  رکنم  باکترا  فورعم و  كرت  رب  رارـصا  اهقف  زا  یخرب 
، هراما تیعطق  ضرف  اب  و  هلأسم ؛ نیا  رد  فالتخا  نودب  تسین ، بجاو  يزیچ  دشاب ، ندرکن  يراشفاپ  ندش و  هدنک  رب  يا  هراما  رگا 

اهقف زا  رفن  کی  زا  شیب  هچ  نانچ  دوب ؛ دـهاوخ  مارح  ماـگنه  نیا  رد  یهن  رما و  یتح  هتـشادن و  تیعوضوم  یهن  رما و  لاکـشا ، یب 
نادب

ص:110

.تسا هدرک  رکذ  ص 1 و ص 2 ، ج 1 ، نیطالسلل ، ءیجملا  مدع  یف  نیطاسألا  هاور  اّمم  دوخ  باتک  يادتبا  رد  ار  نیا  - . 1
ص 97. ج 1 ، یطویس ، ریغصلا ، عماجلا  - . 2

ص 276. ج 1 ، سودرفلا ، - . 3

هللا تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناحور قداص  دیس  یمظعلا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_110_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_110_3
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدمآ  زین   (1) مالکلا رهاوج  باتک  رد  دنا و  هدرک  حیرصت 

دراد دـصق  هاـگ  و  تسا ، رکنم  بکترم  اـی  فورعم  ِكراـت  لـمع ، رد  صخـش  هاـگ  هک  تـسا  نآ  عوـضوم ، نـیا  رد  هدـیزگرب  رظن 
هک مینادب  دـنچره  دومن ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  درف  دـیاب  مود ، تلاح  رد  .دـهد  ماجنا  ار  رکنم  ای  هدرک  كرت  ار  فورعم 

: لّوا تلاح  رد  اّما  دنک ؛ یمن  تفلاخم  راب  کی  زا  شیب  يو 

؛ دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  ربتعم  یعرش  هراما  کی  ای  میراد ، ملع  وا  نتشادن  رارصا  هب  تبسن  هاگ  فلا )

؛ دراد دوجو  نآ  رب  یعرش  هراما  ای  میراد  ملع  وا  نتشاد  رارصا  يراشفاپ و  هب  تبسن  هاگ  ب )

.میناد یمن  ار  ود  نیا  زا  مادک  چیه  هاگ  ج )

؛ تسا مارح  هکلب  و  تسین ، بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز ، نیا  رد  یهن  رما و  تیعوضوم  مدـع  لـیلد  هب  لّوا  ضرف  رد 
هبوت هب  وا  ندرک  رما  دـیامنن ، هبوت  هدرک  كرت  اـی  هدـش  بکترم  هچنآ  زا  رگا  هلب ؛ .دـنا  هدرک  حیرـصت  نآ  هب  رفن  نیدـنچ  هک  ناـنچ 

.تسا بجاو 

هب (4) و  عماجلا  ، (3) هراشالا  ، (2) رئارسلا رد  .تسا  موس  ضرف  رد  اهنت  ثحب  .تسین  یهن  رما و  بوجو  رد  یلاکـشا  مود  ضرف  رد 
رد نیدیهش  زا  .تسین و  بجاو  وا  رب  يزیچ  هک  هدش  هتفگ   (5) یهورگ زا  لقن 

ص:111

ص 370. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 1
ص 23. ج 2 ، رئارسلا ، - . 2
ج 146. قبسلا ، هراشا  - . 3

ص 242. عئارشلل ، عماجلا  - . 4
ص 325. ج 2 ، عرابلا ، بذهملا  ص 115 ؛ عفانلا ، رصتخملا  - . 5
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سوردـلا یکحم  رد  تسا .» بجاو  نآ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » تسا هدـمآ  مـالکلارهاوج  رد  کـلاسملا و  سوردـلا و 
هب ملع  لاح  هب  قحلم  لاح ،] صیخـشت  رد   ] ههبـش تسا و  طـقاس  ًاـعطق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراـما ، روهظ  اـب  : » هدـش هتفگ 

نیمه زین  فورعم  هب  رما  مکح  دوشن ؛ قّـقحم  يراـشفاپ  ینعی  طرـش ، هچ  رگا  تسا ؛ بجاو  راـکنا  هجیتـن ، رد  دوـش و  یم  يراـشفاپ 
.(1)« تسا

دّرجم هب  نآ  طوقـس  هرابرد ي  اهنت  ثحب  و  تسین ، بوجو  رد  یلاکـشا  يراشفاپ ، تروص  رد  : » تسا هدـمآ  کـلاسملا  یکحم  رد 
.(2)« تسا مولعم  بجاو  طوقس  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  فیعض  یتمالع  هراما  نیاربانب ، تسا ؛ عانتما  هراما ي  روهظ 

لیلد هب  دـنا ؛ هدـش  یهن  رما و  بوجو  هب  لئاق  يراـشفاپ ، هب  نتـشادن  ملع  تروص  رد  هکلب  : » تسا هتفگ  زین  رهاوج  بحاـص  موحرم 
تـسا ندومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآ  هلمج ي  زا  هک  ماکحا  مامت  درادـن ؛ ملع  شا  هبوت  هب  هک  ینامز  ات  وا ، قسف  هب  مکح 

تباث بوجو  باحصتسا  هلّدا و  قالطا  هب  مکح ، نیا  بوجو  يارب  ناشیا  . (3)« دوش یم  يراج  وا  دروم  رد  هدرکن ، هبوت  هک  یتقو  ات 
.(4) تسا هدومن  لالدتسا  درادن ، وا  هبوت  هب  ملع  هک  ینامز  ات  درف  قسف  هب  مکح  و 

ص:112

هدمآ سوردلا  رد  .تسین  دوجوم  سرودـلا  هدـش  پاچ  هخـسن  رد  اّما  هدـمآ  ص 103  ج 3 ، ماـهفالا ، کـلاسم  رد  بلطم  نیا  - . 1
ص 47. ج 2 ، سوردلا ، کن : دشاب ؛» دوش  یم  كرت  هچنآ  زا  رکنم  دوش و  یم  ماجنا  هچنآ  زا  فورعم  : » تسا
.تسا هدش  هتفگ  نخس  دروم  نیا  رد  ص 371  ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  رد  و  ص 102 ؛ ج 3 ، ماهفالا ، کلاسم  - . 2

ص 370. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 3

ص 370. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 4
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هب کّسمت  دـننام  قالطا  هب  کّسمت  يراشفاپ ، تروص  رد  قالطا  دـییقت  زا  دـعب  هک  نیا  هب  دوش  یم  در  هلّدا ) قالطا   ) لّوا لـیلد  اـّما 
.تسین زیاج  هدوب و  هیقادصم  ههبش ي  رد  قلطم  ماع و 

دوش هداد  لامتحا  رگا  هک  نیا  هب  دوش  یم  ّدر  ماکحا ، رد  باحـصتسا  نایرج  مدـع  رب  هوالع  تباث ) بوجو  باحـصتسا   ) مّود لیلد 
.مینک باحصتسا  ار  نآ  ات  درادن  دوجو  توبث  هب  ینیقی  تسا ، هتشادن  رارصا  لّوا  زا  درف 

.درادن یطابترا  مکح  نیا  هب  صخش  قسف  هب  مکح  هک  نیا  هب  دوش  یم  ّدر  زین  قسف ) هب  مکح   ) موس لیلد 

.تشذگ هچ  نانچ  تسا ؛ بجاو  فورعم  هب  رما  بوجو  باب  زا  هبوت  هب  وا  رما  هلب ؛ .تسا  بوجو  مدع  رهظا  نیاربانب ،

ررض زا  ینمیا  ( 5

هراشا

رب یلام  ای  ییوربآ و  ای  یناج ، ررـض  هک  تسا  نیا  هب  طونم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دنا  هدرک  طرـش  اهقف  زا  يا  هّدـع 
هلأسم نیا  رد  یفالتخا  چـیه  : » تسا هدـمآ  مالکلارهاوج  رد  . (1) دـشاب هتـشادن  ناناملـسم  رگید  ای  رکنم و  زا  یهان  فورعم ، هب  رمآ 

.(2)« دنا هدرک  فارتعا  نادب  یخرب  هک  نانچ  درادن ، دوجو 

: دوش یم  هداد  حیضوت  ناونع  ود  نمض  طرش  نیا 

؛ دوش یم  هدافتسا  هماع  هلّدا ي  زا  هچنآ  لّوا :

ص:113

ص 115. عفانلا ، رصتخملا  ص 341 ؛ ج 1 ، بذهملا ، جارب ، نبا  - . 1
ص 371. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 2
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.دوش یم  هدافتسا  طرش  نیا  رد  هدراو  هصاخ  تایاور  زا  هچنآ  مود :

اب یّتح  یهن  رما و  بوجو  و  ررض ، زا  ینمیا  ندوبن  ربتعم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلّدا ي  قالطا  یضتقم  لّوا : ناونع  حیضوت 
.تسا ررض  ّبترت 

یَلَع  » اـی مالـسالا » یف   » ظـفل ندوزفا  اـب  دراوـم  یخرب  رد  اـی  « ) َرارِـض ـال  َرَرَـض َو  ـال  : » ثیدـح هـب  ررــض  زا  ینمیا  ندوـب  ربـتعم  رد 
.تسا هدش  لالدتسا   (3) یناسآ رسی و  رب  دنوادخ  هدارا ي  نّمضتم  تایآ  و   ، (2) نید رد  جرح  یفن  رب  ّلاد  تایآ  و  (، (1)« نمؤم

رد رهاوج  بحاص  موحرم  . (4) دنا هتسناد  هجو  نم  مومع  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلّدا ي  اب  ررـض ) ال   ) لّوا ثیدح  تبـسن 
ثحب نیا  صوصخ  رد  ررض  یفن  رب  ّلاد  هچنآ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلّدا ي  مومع  صیـصخت  زا  دعب  : » دسیون یم  خساپ 

ناحجر ...و ) هزور  لثم  دـنوش  یم  طقاس  ررـض  اب  هک  یفیلاکت  زا  رگید  ثحابم  هظحالم ي  زا  سپ  هژیو  هب   ) تیمومع نیا  زا  تسا ،
(5)« .دوش یم  هدیمهف 

ص:114

ص 23075. و ج 18 ، ح 32382 ؛ ص 14 ، ج 26 ، ح 23073 ؛ ص 32 ، ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
.77 (: 22  ) جح - . 2
.185 (: 2  ) هرقب - . 3

بحاص ام  اّما  تسا ؛ هدـش  لقن  ...یلع » ّلد  ام  نیب  اهنیب و  ضراعتلا  ّنأـب  هشقاـنملا  و   » تراـبع اـب  مـالکلا  رهاوج  رد  بلطم  نیا  - . 4
هراشا هیلّوا  ماکحا  هلّدا  تامومع  ررـض و  هدـعاق ال  نایم  ضراـعت  هب  اـه  یلوصا  زا  يرایـسب  هلب ؛ .میتفاـین  یهقف  عباـنم  رد  ار  هشقاـنم 

.دنا هدش  هلّدا  نآ  تامومع  رب  هدعاق  نیا  تیمکاح  هب  لئاق  هتشاد و 
ص 372. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 5
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هچ رگا  تسا ، مّدقم  موکحم  رب  مکاح  هدوب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلّدا ي  رب  مکاح  ررض ، یفن  لیلد  دنا : هتفگ  زین  یخرب 
« ررـض ال   » هلاسر ي رد  لّصفم  روط  هب  ار  اه  نآ  هک  هدـش  هداد  نآ  هب  زین  يرگید  ياـه  خـساپ  .دـشاب  هجو  نم  مومع  ود  نآ  تبـسن 

یم نآ  هباـشم  عوـضوم و  نیا  هب  طوـبرم  ِتهج  ود  ناـیب  هب  اـهنت  تسین ، تاـییزج  هب  نتخادرپ  لاـجم  اـج  نیا  نوـچ  و  مـیا ؛ هدروآ 
.تسا عوضوم  رد  ررض » ال   » لومش مدع  رب  ّلاد  تاهج  نیا  میزادرپ ؛

هتفرگ رظن  رد  ار  ناناملـسم  هّماع ي  عطق  روط  هب  تسا ، مالـسا  یعاـمتجا  ماـکحا  ءزج  ررـض » ـال   » ثیدـح هک  اـج  نآ  زا  لّوا : هجو 
کی يارب  اهنت  دنمدوس و  مالـسا  تما  يارب  یمکح  رگا  اّما  دوش ؛ یم  هتـشادرب  دشاب ، هتـشاد  یعون  ررـض  یمکح ، رگا  سپ ، تسا ؛

رد شررـض  دوش و  یم  کلهتـسم  هعماج  رد  درف  دوش و  یمن  هتـشادرب  نآ  مکح  ثیدح ، نیا  هطـساو ي  هب  دـشاب ، يررـض  صخش 
تسا و هدومرف  بجاو  ار  تاـکز  سمخ و  داـهج ، دـنوادخ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .دوش  یمن  هتفرگ  رظن  رد  عاـمتجا  عـفن  لـباقم 

ایآ .دوش  یمن  قالطا  تسا  ّبترتم  نآ  رب  یّمهم  عفانم  هک  يزیچ  هب  ررض  سپ ، دنتسه ؛ يررـض  ماکحا  نیا  مییوگب  هک  درادن  یهار 
!؟  ینک یم  ررض  هلماعم  نیا  رد  دیوگ  یم  دنک  یم  جرخ  گرزب  یعفانم  بسک  تهج  رد  ار  كدنا  یلام  هک  یصخش  هب  سک  چیه 

هـضیرف نیا  نتـشاداپرب  قیرط  زا  دـنهد و  یم  قوس  تّزع  حالـص و  يوـس  هب  ار  هعماـج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تشذـگ 
نابهاگن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یّلک ، روط  هب  .دوش  یم  راکشآ  تّما  مشچ  شیپ  اه  تمعن  ینیریش  تداعس و  ياه  هناشن 

ص:115
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؛ دبای یم  التعا  ناهج  ود  ره  رد  هدش و  مکحم  تّزع  اب  ّقح ، هک  ارچ  تسا ؛ هناردتقم  هنادنمتّزع و  يداّحتا  مکحم و  يژد  تدـحو ،
زا هتفاـی ، رارقتـسا  فورعم  ریخ و  ود ، نیا  هلیـسو ي  هب  .دـیامن  یم  ظـفح  نارگ  هنخر  ياـه  هلمح  زا  ار  شلها  دوخ و  تردـق ، اـب  و 

همه ي هب  ررض  درف ، کی  هب  ررض  میظع  تحلصم  نیا  لباقم  رد  تسا  یهیدب  .دوش  یم  يریگولج  مدرم  نایم  رد  رکنم  ّرش و  جاور 
رما و هک  تسا  نآ  بجوم  یعیبط  روط  هب  هلأسم  نیا  دنتسه و  رارشا  ءزج  ًابلاغ  یهنم  رومأم و  نآ ، رب  هوالع  .دیآ  یمن  رامش  هب  تّما 

.دشاب هتشاد  یتخس  ای  جرح و  ای  ررض ، دراوم  رتشیب  رد  یهن 

یمالسا هعماج ي  رد  يرت  گرزب  تحلـصم  دشاب و  هتـشاد  یناج  ای  یلام  صقن  میظع ، هضیرف ي  نیا  نتـشاداپرب  رگا  یلک ، روط  هب 
یمن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماش  فیرـش  ثیدـح  هجیتن ، رد  .دوش  یمن  قـالطا  نآ  هب  ررـض »  » ناونع دـشاب ، ّبترتم  نآ  رب 

.دوش

یم يررـض  عوضوم  زا  مکح  یفن  هدارا ي  ای  میا -  هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  هچ  ناـنچ  ررـض - » ـال   » ثیدـح زا  مود : هجو 
ره یفن  اـی  تسا -  هتفگ  یناـسارخ  قّقحم  هک  روط  ناـمه  تسا ، عوـضوم  یفن  ناـبز  هب  مکح  یفن  دـننام  تروـص ، نیا  رد  دوـش - 

نیا يراصنا  خیـش  موحرم  هک  روط  نامه  تسا ؛ هدش  هدارا  نآ  زا  دشابن ، يررـض  عوضوم  هچ  رگا  هدش ، ررـض  بجوم  هک  یمکح 
.دوش یم  ود  نیا  نیب  عماج  ردق  هدارا ي  ام ، رظن  هب  ای  و  تسا ؛ هدیزگرب  ار  لقن 

تسین و يررـض  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  دوش ؛ یمن  اـم  ثحب  لـماش  ثیدـح  نیا  دوـش ، هدارا  هک  اـه  نیا  زا  مادـک  ره 
، نآ رب  هوالع  .تسا  یهنم  رومأم و  ینعی  ریغ ، لعف  ِنآ  زا  اهنت  ررض 
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ثیدـح نیا  اذـل ، ددرگ ؛ یمن  ررـض  بجوم  ناشبوجو  تفرگ  رارق  ررـض  هّجوت  ود و  نآ  نیب  راـتخم  لـعاف  هدارا ي  هک  نآ  زا  سپ 
.تسا یقیقد  رایسب  هلأسم ي  هک  دینک  ّتقد  ّربدت و  .دوش  یمن  لماش  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحب 

رگا هلب ؛ .دوش  یم  ارجا  لماک  روط  هب  زین  یناسآ  هدارا ي  جرح و  یفن  رب  ّلاد  دراوم  رد  دش ، هتفگ  ررض » ال   » ثیدح دروم  رد  هچنآ 
، مالـسا مدـه  بجوم  ِدراوم  ءزج  هداد  ماـجنا  یّهنم  هک  يرکنم  و  دـشاب ، صاـخ  درف  کـی  هب  تبـسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
، نآ رب  ّبترتم  ررض  و  هدوب ، یصخش  رکنم  کی  هکلب  دشابن ، اه  نیا  دننام  همرتحم و  سفن  لتق  ادخ ، ماکحا  لیدبت  نید ، رد  تعدب 

.تسین زیاج  هکلب  هدوبن ، بجاو  یهن  اهنت  هن  دشاب ، ناناملسم  زا  یکی  ای  یهان  همرتحم ي  سفن  لتق  دننام  يررض 

: دراد دوجو  تیاور  هتسد  ود  ثحب  نیا  رد  تایاور :)  ) مود دروم  حیضوت 

: دننام ررض ؛ زا  ینمیا  طرش  ندوبن  ربتعم  رب  ّلاد  تایاور  لّوا :

ِِهب ُهَّللا  َظَعَو  اَِمب  ُساَّنلا  اَهیَأ  اوُِربَتْعا  : » هک نآ  رب  ینبم  میدومن  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زا  هتـشذگ  ثحابم  رد  هک  یتیاور  فلا )
َنَیب َنیِذَّلا  ِهَمَلَّظلا  َنِم  َنْوَری  اُوناَک  ْمُهَّنَِأل  ْمِهیَلَع  َِکلَذ  ُهَّللا  َباَع  اَمَّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  اج  نآ  ات  ...ِراَبْحَْألا » یَلَع  ِِهئاَنَث  ِءوُس  ْنِم  ُهَءاِیلْوَأ 

َساَّنلا َو اُوَشْخَت  الَف  : » ُلوُقی ُهَّللا  َنوُرَذْحی َو  اَّمِم  ًهَبْهَر  ْمُْهنِم َو  َنُولاَنی  اُوناَک  اَمِیف  ًهَبْغَر  َِکلَذ  ْنَع  ْمُهَنْوَْهنی  اَلَف  َداَسَْفلا  َرَْکنُْملا َو  ُمِهِرُهْظَأ 
زا مدرم ! يا  »(1) ِنْوَشْخا »

ص:117
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شهوکن ببـس  نیدب  ار  نانآ  دنوادخ  دـیریگب و  تربع  تسا ، هداد  دـنپ  دوهی  ناملاع  زا  شهوکن  اب  ار  دوخ  يایلوا  دـنوادخ  هچنآ 
یم هچنآ  زا  ار  نارگمتـس  نآ  یلو  دندید  یم  دـندوب ، ناشیا  نایم  رد  هک  ار  ینارگمتـس  يرگ  هابت  تشز و  ياهراک  هک  تسا  هدرک 

اب دننیبب ، يدنزگ  نانآ  زا  هک  دندیـسرت  یم  ای  دنـسرب و  يا  هرهب  ییاون و  هب  نانآ  بناج  زا  هک  نیا  عمط  هب  دنتـشاد ، یمن  زاب  دندرک 
ررض سرت  زا  هک  ییاملع  دنوادخ  دیوگ : یم  هک  ثیدح ، رخآ  ات  دیسرتب » نم  زا  دیسرتن و  نامدرم  زا  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا 

.دیامن یم  خیبوت  ار  دنتسه  تکاس  ملظ  لباقم  رد 

 -: تشذگ نآرکذ  نیشیپ  ثحابمرد  هک  مالسلا - ) هیلع   ) رقاب ماما  تیاور  ب )

اَذِإ اَّلِإ  ٍرَْکنُم  ْنَع  ًایْهَن  َال  ٍفوُْرعَِمب َو  ًاْرمَأ  َنُوبِجُوی  َال  : » دـیامرف یم  هک  اج  نآ  ات  ...َنوُءاَُرم » ٌمْوَق  ْمِهِیف  ُعَبَُّتی  ٌمْوَق  ِناَـمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُنوُکَی  »
ْمُهُِملْکَی َال  اَم  ِماَیِّصلا َو  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  َنُوِلبُْقی  ْمِِهلَمَع  َداَسَف  ِءاَمَلُْعلا َو  ِتاَّلَز  َنوُِعبَّتَی  َریِذاَـعَْملا  َصَخُّرلا َو  ُمِهِـسُْفنَِأل  َنُوُبلْطَی  َرَرَّضلا  اُونِمَأ 

.(1)« ...اَهَفَرْشَأ ِِضئاَرَْفلا َو  یَمْسَأ  اوُضَفَر  اَمَک  اَهوُضَفََرل  ْمِِهناَْدبَأ  ْمِِهلاَْومَِأب َو  َنُولَمْعَی  اَم  ِِرئاَِسب  ُهاَلَّصلا  ِتَّرَضَأ  َْول  ٍلاَم َو  َال  ٍسْفَن َو  ِیف 

(: مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  دّمحم  نب  رکب  ربخ  ج )

َْرمَألا َّنِإ  ْمَُکل  َرِفْغَی  الَف  ُهوُرِفْغَتْسَت  ْنَأ  َْلبَق  ْمَُکل َو  َبیِجَتْسَی  الَف  َهَّللا  اوُعْدَت  ْنَأ  َْلبَق  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَْهناَو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُُرم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »

ص:118
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؛  (1) اًقْزِر » ُعَفْدَی  ِرَْکنُْملا ال  ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب 

دـنک و یمن  کیدزن  ار  یـسک  گرم  لـجا و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز ، دـینک ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم ! يا  »
«. دنادرگ یمن  رود  ار  یسک  يزور 

یخرب هک  تسا  هدمآ  توریب  پاچ  ص 89  ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رد  هچنآ  هلمج : زا  .دراد  دوجو  نومـضم  نیا  اب  زین  يرگید  تایاور 
.دش نایب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِبوجو  رب  لالدتسا  رد  اه  نآ  زا 

هچنآ زا  دندرگ و  دنم  هرهب  رگیدـکی  نایم  یبلق  تفلا  تمعن  زا  هدـش ، حـلاص  تّما  هک  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  دـیؤم  تایاور  نیا 
بجوم هک  تسا  ّبترتم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  ییاه  تّقشم  ررض و  دنوش ، تیاده  نادب  دننک و  يوریپ  هدرک  لزان  ادخ 
ناردارب نایم  لئاسم  نیرت  تخـس  زا  یکی  نامز -  نیا  دننام  یتح -  ددرگ ؛ یم  رگیدکی  زا  اه  نآ  ندـنادرگ  يور  مدرم و  ینمـشد 

.تسا ادتبا  زا  نآ  بوجو  مدع  شا  همزال  دشاب ، فیلکت  طوقس  ببس  ررض  رگا  اذل ، .دیآ  یم  رامش  هب 

هب رما  ریخ و  هب  توعد  یهالا ، بّرقم  يایلوا  و  مالسلا ،) مهیلع   ) نیرهاط هّمئا ي  نیلسرم ، ایبنا ، ّتنس  نایرج  رد  دش  تباث  نینچ  مه 
رد هک  ناملاع  ایصوا و  ناربمایپ ، رایسب  هچ  و  دشاب ، اه  سرت  اه و  یتخس  هب  هدیشوپ  هچرگ  تسا ؛ يرورـض  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

رارق مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادبعابا  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ناشیا  سأر  رد  دنتـسه و  ادهـش  لضفا  نانآ  دندش و  هتـشک  هار  نیا 
، دوخ هک  دراد 

ص:119
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ّقَح هَملَک  ِداهجلا  لضَفأ   » ثیدح میتفگ  هتشذگ  ثحابم  رد  نینچ  مه  .دندیسر  تداهش  هب  هار  نیا  رد  شناکیدزن  نارای و  نادنزرف ،
.(1) دنا هدرک  تیاور  دّدعتم  دیناسا  اب  نیقیرف  ار  " « رئاج ریمأ   " وأ رئاج " مامإ   " وأ رئاج  ٍناطلُس  َدنِع 

: ررض زا  ینمیا  طرش  ندوب  ربتعم  رب  ّلاد  تایاور  مود :

ْفَخَی َْمل  َِکلَذ َو  ُهَنَْکمَأ  ْنَم  یَلَع  ِناَبِجاَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ُْرمَـألاو  : » تسا هدـمآ  نویعلا  باـتک  رد  هک  یتیاور  فلا )
و  ) دوخ رب  نینچ  مه  دشاب و  هتشاد  نآ  هماقا ي  رب  تردق  هک  تسا  بجاو  یسک  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  « ؛  (2)« ِهِسْفَن یَلَع 

«. دشاب هتشادن  شناکیدزن  شدوخ و  يارب  یناج  ررض  فوخ  ینعی  دسرتن ،) دوخ  باحصا  رب 

.تسا هدمآ  ِِهباَحْصَأ » یَلَع  َال  َو   » هفاضا ي اب  نیدلا  عئارش  ثیدح  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تیاور  نیمه  ب )

؛  (3)« هَعاط دَدَع َو ال  لام َو ال  الَو  َُهل  هُّوق  َناک ال  اذإ  هَندُهلا  ِهِذه  ِیف  َکلذ  َسَیل  َو  : » هدعسم تیاور  ج )

، دوش یمن  تعاطا  وا  زا  درادن و  يدادعت  لام و  تردق ، یتقو  »

ص:120

و ح 21152 ، ص 126 ، ج 16 ، هعیـشلا ، لئاسو  کن : تسا ؛ هدـش  تیاور  رئاج » ماما   » و رئاج » ناطلـس   » ظفل ود  اب  تیاور  نیا  - . 1
ح 2265. ص 318 ، ج 3 ، يذمرتلا ، ننس  ح 4344 ، ص 325 ، ج 2 ، دوواد ، یبا  ننس  ح 21170 ؛ ص 134 ،

نابجاو تسا ...« : هدمآ  نویعلا  باتک  رد  اما  ص 133 . ج 1 ، اضرلا ، رابخأ  نویع  ح 21148 ؛ ص 125 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
«. سفنلا یلع  هفیخ  نکی  ملو  نکمأ  اذإ 

ح 21152. ص 126 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
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«. تسین بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

؛  (1)« اَْهیَلَع َْربَّصلا  ِقَزُْری  َْمل  اَْهیَلَع َو  ْرَجُْؤی  َْمل  ٌهَِّیَلب  ُْهَتباَصَأَف  ٍِرئاَج  ٍناَْطلُِسل  َضَّرَعَت  ْنَم  : » دیز نب  لضفم  ربخ  د )

، هدرک هک  يراک  لباقم  رد  دـسرب  يو  هب  یتبیـصم  هّیلب و  وا  هیحان  زا  دوش و  يرگمتـس  رئاـج و  ناطلـس  رادـتقا  ضّرعتم  یـسک  رگا  »
«. تشاد دهاوخن  يرجا 

اَّمَأَف ُمَّلَعَتَیَف  ٌلِهاَج  ْوَأ  ُظِعَّتَیَف  ٌنِمُْؤم  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یَْهُنی  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُرَمُْؤی  اَمَّنِإ  (: » مالـسلا هیلع   ) قداص ماـما  زا  ییحی  ینـالوط  ربخ  ه )- 
(2) «. اَلَف ٍْفیَس  ْوَأ  ٍطْوَس  ُبِحاَص 

، دشاب نتسناد  يوجتسج  رد  هک  تسا  یهاگآان  ای  ریذپدنپ  نمؤم  ددرگ  یم  یهن  رکنم  زا  دوش و  یم  رما  فورعم  هب  هک  یسک  اهنت  »
رما و دور ) یم  زین  رطخ  لامتحا  ریثأت  مدـع  رب  هوالع  هک   ) دراد تسد  هب  يریـشمش  ای  هناـیزات  اـسب  هچ  تسا و  ردـُلق  هک  يدرف  سپ 

.(3) نآ دننام  تایاور  و  دوش ؛» یمن  یهن 

: تسا هدش  نایب  یهوجو  تایاور  هتسد  ود  نیا  نیب  عمج  هرابرد ي  موس :

، تخس ررض  تروص  رد  و  بوجو ، رب  ناسآ ، ررض  تروص  رد  لّوا  هتسد ي  تایاور  تسا : هدمآ  لئاسولا  باتک  رد  فلا )

ص:121

ح 21154. ص 127 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1

ح 21153. ص 127 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
.فورعم هب  رما  باوبا  زا  مود  باب  ص 126 و  ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : - . 3
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.(1) دوش یم  لمح  بابحتسا  رب 

: دـننام دوش  یم  لمح  یهنم  رومأم و  هب  ندیـسر  ررـض  رب  ررـض ، لّوا  هتـسد ي  تایاور  رد  تسا : هدـش  لقن  باحـصا  یخرب  زا  ب )
.(2) دشاب لتق  ای  حرج  هب  زاین  هک  يدراوم 

هیلع  ) رقاب ماما  تیاور  رد  هدشرکذ  تافـص  دـجاو  هک  یـصّخشم  هّدـع  رب  لّوا  هتـسد ي  تایاور  : » تسا هدـمآ  مالکلارهاوج  رد  ج )
.(3)« تسا عفنلا  مدع  ررض ، زا  روظنم  هک  نآ  ای  دنوش و  یم  لمح  دنتسه ، مالسلا )

رد روصق  مود و  هورگ  دانسا  زا  یخرب  يدنس  فعـض  رب  هوالع  هک - : تسا  نیا  حیحـص  لوق  .تسا  راکـشآ  هوجو  نیا  همه  فعض 
تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لیبق  زا  دوش  یم  ضّرعتم  نآ  هب  ناطلس  هچنآ  هدشن  نایب  اه  نآ  رد  هک  نیا  لیلد  هب  هیقب ، تلالد 
رکنم زا  یهن  بوجو  مدع  هب  هک  تسا ؛ سفن  تکاله  نوچ  يررـض  ّبترت  اب  يدرف  رکنم  زا  یهن  مود ، هتـسد ي  تایاور  زا  رهاظ  - 

.يدش هاگآ  دروم  نیا  رد 

رد یلاکـشا  رگید  تاحّجرم  باتک و  اب  تقفاوم  ندوب ، رت  شیب  ندوب ، رت  حیحـص  هب  اـنب  دـشاب ، تسرد  ضراـعت  رگا  لاـح ، نیا  اـب 
.تسین لّوا  هتسد ي  تایاور  نتسناد  مّدقم 

رد رگم  تسا ؛ ررض  زا  ینمیا  طرش  ندوبن  ربتعم  رهظا  نیاربانب ،

ص:122

ص 129. ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
لمح یهنم  رومأم و  هب  تبسن  ررض  لوصح  رب  ار  نآ  باحـصا  یخرب  و  : » تسا هدرک  رکذ  نینچ  ار  بلطم  نیا  لئاسو  بحاص  - . 2

ص 129. ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : دشاب ؛» لتق  حرج و  هب  زاین  هک  یتقو  دننام  دنا ، هدرک 
ص 372. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 3
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.دشاب سفن  تکاله  لیبق  زا  ررض  هک  یتروص  رد  يدرف ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تمسق 

ررض زا  ینمیا  طرش  تاعورف 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دوش  یم  لصاح  یجیاتن  ررض ، زا  ینمیا  طرش  اب  هطبار  رد  قوف  بلاطم  نایب  زا 

بلـس قوقح و  هب  يّدـعت  ناناملـسم ، هب  ملظ  لیدـبت ، رییغت و  زا  یهالا  ماکحا  ظفح  یمالـسا ، هعماج ي  هب  هلأـسم  هک  ییاـج  رد  . 1
یهن رما و  یتح  و  تسین ؛ ربتعم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رد  ررـض  زا  ینمیا  تسا ، طوبرم  اه  نیا  دننام  نانآ و  يدازآ 

زا ار  ناشناج  هدیشک و  اه  یتخـس  هک  رذوبا  نوچ  یبّرقم  يایلوا  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا ي  ایبنا و  درکلمع  .تسا  بجاو 
هک يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نایم  یـصاخ  دروم  رد  هک  یتروص  رد  هلب ؛ .تسا  نخـس  نیا  رب  دهاش  نیرت  يوق  دنداد ، تسد 

دیاب هیقف  دوش ، عقاو  ضراعت  محازت و  يرت  مهم  هلأسم ي  رد  هضیرف  نیا  ماجنا  صخـش و  نآ  تایح  اب  تسا ، سفن  كـاله  بجوم 
.دیامنب ار  مهألاف  ّمهألا  تاعارم 

هعماـج هب  زواـجتم  هک  ددرگ  یمرب  یـصاخشا  اـی  صخـش  هب  یهن  رما و  هک  ییاـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوـجو  رد  . 2
نآ نیب  ای  دشاب  سفن  كاله  ررض ، نآ  هک  نیا  رگم  تسین ؛ طرش  ررض  زا  ینمیا  دنوش ، یمن  یعرـش  مکح  رییغت  بجوم  دنتـسین و 

.دوش عقاو  محازت  يرت  مهم  هلأسم ي  و 

.3

ص:123
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.دشاب هک  هچ  ره  دنک ؛ راکشآ  ررض  زا  ینمیا  نتشاد  رظن  رد  نودب  ار  دوخ  ملع  دیاب  ملاع  دش ، راکشآ  تعدب  یتقو  . 4

هضیفتسم صوصن  عامجا و  لیلد  هب  هسفن  یف  هک  رئاج -  تیالو  نتفریذپ  ورگ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یتروص  رد  . 5
یناوارف تایاور  هک  نانچ  دوشن ، رّرضتم  تیالو  نتفریذپن  زا  هچ  رگا  تسا ؛ بجاو  هکلب  زیاج ، تیالو  لوبق  دشاب ، تسا (1) - مارح 

: دننام دنتسه ؛ نخس  نیا  رب  دهاش 

؛  (2)« ِِهئاِیلوأ نَع  مِِهب  عَفدی  ٌءاِیلوأ  ِناَطلّسلا  َعَم  یلاعَت  ِِلل  ِهّ ّنإ  (: » مالسلا هیلع   ) نسحلاوبا زا  نیطقی  نب  یلع  حیحص  فلا )

«. دنوش یم  ظفح  ادخ  دارفا  نانآ  طسوت  هک  تسا  ییایلوا  روج  نایلاو  اب  ادخ  يارب  »

؛  (3)  «ِ راّنلا نِم  ِهللا  ءاقَتُع  َِکئلوا  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  ب )

«. دنا مّنهج  شتآ  زا  هدشدازآ  نانآ  »

؛  (4)« هللا ِّقتاَو  مِِهلَمَع  نِم  ِجُوُرُخلِاب  ََکل  نذآ  ال  : » نیطقی نب  یلع  رگید  تیاور  ج )

«. نکم اهر  ار  دوخ  تیلوؤسم  سرتب و  ادخ  زا  مهد ، یمن  هزاجا  »

ِباْوبَِاب یلاعَت  َكَرابَت َو  ِهّلل  َّنِا  (: » مالسلا هیلع   ) اضر ماما  زا  عیزب  نبا  ربخ  د )

ص:124

.هب بستکی  ام  باوبا  زا  باب 42 و 43 و 44  ص 177 ؛ ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : - . 1
ح 22326. ص 192 ، ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 3664 ؛ ص 176 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - . 2

ح 3665. ص 176 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - . 3
ح 22341. ص 199 ، ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 4
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نِم نِمؤُملا  أَجلَم  مِهَیلإ  َِنیِِملسُملا ، رُوما  مِِهب  هللا  َِحلُْـصی  ِِهئاِیلْوا َو  ْنَع  ْمِِهب  َعَفْدَِیل  ِدالِْبلا  ِیف  َُهل  َنَّکَم  َناهُْرْبلا َو  ِِهب  ُهّللا  َرََّون  ْنَم  َنیِملاّظلا 
َموَـی مِِهتَیعَر  ِیف  ِهللا  ُروـُن  َکـَِئلوُأ  ِهِضرأ ، ُیف  ِهللا  ُءاَـنَمأ  َکـَِئلوُأ  اًّـقَح ، َنوـُنِمْؤُْملا  ُمُه  َکـَِئلوُأ  : » دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  اـت  ...ّرـضلا »

؛  (1) ...ِهَمایِقلا »

نارگید و يامنهار  هدـش و  شخپ  ینـشور  رون و  نانآ  طسوت  هک  دـهد  یم  رارق  ار  یناـسک  ملظ  ياـه  هزاورد  رد  لاـعتم  دـنوادخ  »
حالصا ار  نیملسم  روما  ناشیا  هطساو ي  هب  دنوادخ  .دنوش  یم  ظفح  ادخ  يایلوا  دارفا  نآ  طسوت  دنوش و  یم  اهرهش  يدابآ  ثعاب 

ناملاظ روشک  رد  نمؤم  تیعر  نانآ  کمک  هب  .دنتسه  ام  نایعیش  ناسردایرف  ندید و  تراسخ  زا  نینمؤم  هاگهانپ  نانآ  دزاس و  یم 
«. ...دنتسه تمایق  زور  رد  تیعر  نایم  رد  دنوادخ  رون  و  نیمز ، رد  دنوادخ  ناراد  تناما  یقیقح ، نانمؤم  نانآ  .دنتسه  ناما  رد 

َنُونِمؤُملا َکـَِئلوُأ  ِِهئاـِیلوأ ، نَع  مِِهب  عَنمی  ٌءاـِیلوأ  ِروَجلا  ِهـالو  َعَم  هِّلل  ّنإ  (: » مالـسلا هیلع   ) قداـص ماـما  زا  ملاـس  نب  ماـشه  ربـخ  ه )- 
؛  (2)« ًاّقَح

تیاور دنتـسه ؛» نیتسار  نانمؤم  نانآ  دنوش ، یم  ظفح  ادخ  يایلوا  دارفا  نآ  طسوت  هک  تسا  ییایلوا  روج ، نایلاو  اب  دنوادخ  يارب  »
.تسا نآ  دننام  زین   (3) لّضفم

لوبق زاوج  رب  زین  يرگید  ناوارف  تایاور  رابخا ، نیا  رب  هوالع 

ص:125

ص 331. یشاجن ، لاجر ، کن : تسا ، هدروآ  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دمحم  همجرت  رد  ار  تیاور  نیا  یشاجن  - . 1
ح 15000. ص 136 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 2
ح 15001. ص 136 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 3
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، تسا حلاصم  نآ  يانعم  رد  ای  حلاصم  نآ  ءزج  ام  ثحب  هک  نیا  لیلد  هب  هک  دراد  تلالد  ناناملـسم  حلاصم  ماجنا  تهج  رد  تیالو 
یعنام هتـشادن و  محازت  ضراعت و  تسا ، بجاو  همّدقم ي  بوجو  رب  ّلاد  هک  يدراوم  اب  نیاربانب ، .دنوش  یم  لماش  زین  ار  ثحب  نیا 

.تسا بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  همّدقم ي  ناونع  هب  تیالو  لوبق  ور ، نیا  زا  درادن ؛ دوجو  نآ  هب  فاصتا  يارب 

هدز صیـصخت  زین  ار  فورعم  هب  رما  هلّدا ي  تیالو ، تمرح  لـیلد  صیـصخت  دـننامه  تیـالو  بابحتـسا  نّمـضتم  صوصن  ياعّدـم 
: هک نیا  هـب  تـسا  دودرم  (1) ؛  دـشاب بجاو  شا  همّدـقم  ِبابحتـسا  دوجو  اـب  فورعم  هب  رما  هک  درک  رّوـصت  ناوـت  یمن  اریز  تسا ،

.تسا همّدقملا  يذ  بوجو  رطاخ  هب  بوجو ، هب  مکح  اج  نیا  رد  دنراد و  تلالد  ناحجر  قلطم  رب  تایاور 

، دـنادرگ یم  بجاو  ار  مود  زا  یهن  لّوا و  هب  رما  دوش ، یم  ماـجنا  يرکنم  اـی  كرت ، یفورعم  هک  ییاـج  رد  تیـالو  بوجو  هجیتـن :
.تسا هداد  اوتف  نآ  هب  هللا ) همحر   ) يراصنا خیش  موحرم  هک  نانچ 

تامّرحم زا  یهان  رمآ و  بانتجا  ( 6

هک نآ  زا  سپ  طقف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » تسا هدرک  لقن  اـملع  یخرب  زا  دوخ  نیعبرـالا  باـتک  یکحم  رد  ییاـهب  خـیش 
رمآ و

ص:126
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ص 138. ج 3 ، کلاسملا ، کن : دوش ؛ یم  نشور  رکنم 

هللا تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناحور قداص  دیس  یمظعلا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 134 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_126_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا نخس  نیا  فالخ  اهقف  نیب  روهشم  اّما  »(1) ؛  تسا بجاو  دنشاب ، لداع  هدرک و  بانتجا  تامّرحم  زا  یهان 

َال اَم  اُولوُقَت  نَأ  ِهَّللا  َدنِع  اًتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت ، َال  اَم  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  هفیرش ي : هیآ ي  هب  لّوا  لوق  يارب  لّوا : لوق  لالدتسا 
هک تسا  ضوغبم  تخـس  ادـخ  دزن  دـیهد ، یمن  ماـجنا  هک  دـییوگ  یم  يزیچ  ارچ  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  « ؛  (2) َنُولَعْفَت

.تسا هدش  لالدتسا  دیهدن ؛» ماجنا  دییوگب و  ار  يزیچ 

زییمت اًتْقَم »  » و دیدش ، ضُغب  يانعم  هب  تقم »  » .تسا خیبوت  قوسم  مالک  و  هیلیلعت ، مال » ، » هیماهفتـسا ام » «، » امل  » فّفخم مل » : » بیرقت
یهن فورعم و  هب  رما  زا  یهن  همیرک ، هیآ ي  دافم  اذل ، تسا ؛ نیـشیپ  هیآ  نومـضم  لیلعت  رخآ ، ات  اًتْقَم » َُربَک   » ترابع و  تسا ، َُربَک » »

.دنک یمن  لمع  نادب  صخش  دوخ  هک  تسا  یتروص  رد  مدرم  ندومن  رکنم  زا 

هکلب دـشاب  هتفرگن  تروـص  نتفگ  زا  تعناـمم  تسا  نکمم  : » تسا هتفگ  لالدتـسا  نـیا  خـساپ  رد  ناـیبلا  هدـبز  رد  یلیبدرا  قّـقحم 
نکمم و  : » دـیوگ یم  هک  اج  نآ  ات  دـیامن » كرت  ار  نآ  دـنکن و  لمع  نادـب  دوخ  مدرم ، قیوشت  زا  سپ  هک  دـشاب ، نآ  زا  تعناـمم 

نآ فالخ  لاح  نیع  رد  هک  دنز  یم  رـس  وا  زا  يزیچ  ینعی  دنک ؛ یمن  لمع  نآ  هب  دوخ  هک  دشاب  يراک  ِنتفگ  هب  تبـسن  یهن  تسا 
 - قلطم روط  هب  هن  و  قالطا -  لامتحا  اب  هلأسم ، نیا  و  تسا ؛ هدز  رس  وا  زا 

ص:127
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.(1) نک لّمأت  تسا ؛» هدعو  فلخ  تمرح  رب  ّلاد 

.دنا هدرک  لالدتسا  هدعو  فلُخ  تمرح  هب  دنتسه ، مود  لوق  هب  لئاق  هک  یناسک  مود : لوق  لالدتسا 

دهاوخ نینچ  نآ  ینعم  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب -  بلق  هار  زا  هاوخ  تسا ، لـعف  مدـع  زا  یهن  اـهنت  هیآ ، رد  دوـجوم  یهن  بیرقت :
كرت تمرح  رب  ّلاد  هجیتن ، رد  دشاب و  لعف  مدـع  ینعی  دـیق ، هّجوتم  یهن  هاوخ  و  دـیهد - »؟ یمن  ماجنا  دـییوگ  یم  هچنآ  ارچ  : » دوب

.دشاب هدش ، هداد  هدعو  هچنآ  هب  لمع 

يزیچ نتفگ  زا  یهن  خـیبوت و  هیآ  رهاظ  هدوب و  رهاظ  فـالخ  هجو  ود  ره  دوش  یم  نشور  میدرک ، رکذ  هک  یبیرقت  هب  هّجوت  اـب  اـّما 
وا .دـییوگب  نخـس  ام  يارب  : » دـنتفگ وا  هب  هک  هدـش  لـقن  ناگتـشذگ  زا  یکی  هراـبرد ي  .دـنک  یمن  لـمع  نآ  هب  صخـش  هک  تسا 
ات منک ، یمن  لمع  نآ  هب  هک  میوگب  ار  يزیچ  دـیهاوخ  یم  نم  زا  ایآ  تفگ : .دـییوگب  نخـس  ام  يارب  دـنتفگ : هرابود  .درک  توکس 

.(2) »!؟ دسرارف رتدوز  ادخ  مشخ 

ِظعاو القع  هکارچ  تسا ؛ نینچ  یلقع  رظن  زا  مه  بلطم  نیا  .تسا  لمع  نودب  لوق  تیضوغبم  رب  ّلاد  هیآ  ّکش  یب  حیحـص : خساپ 
َالَو یَْهنَی  َِقفاَنُْملا  َّنِإ  : » تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نب  یلع  ماما  هچ  نانچ  دنناد ؛ یم  قفانم  ار  وا  هدرک و  حـیبقت  ار  لماعریغ 

یهن نآ  زا  ار  نارگید  هک  هچنآ  هب  دنک  یم  لمع  قفانم  (3) ؛ ِیتْأَی َال  اَِمب  ُُرمْأَیَو  یِهَْتنَی 

ص:128

ص 359. نایبلا ، هدبز  - . 1
ص 97. ج 4 ، يرشخمز ، فاشکلا  ح 552 ؛ ج 3 ، عماجلا ، عماوج  ریسفت  - . 2

ح 20694. ص 342 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
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هب هللاءاشنا  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  یتایاور  مه  عرـش  لـقن و  رظن  زا  دـنک .» یمن  لـمع  شدوخ  هک  هچنآ  هب  دـنک  یم  رما  دـنک و  یم 
.درک میهاوخ  هراشا  اه  نآ  زا  يدادعت 

تبسن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  مدع  رب  هیآ  هک  نیا  زج  تسا ؛ قافن  ِرامش  رد  لمع ] نودب  لوق  ، ] لاوحا نیا  همه ي  اب 
كرت هب  فّلکم  هک  نیا  زا  ریغ  ظعاو -  دـشرم  ملاع  دراد  تلالد  هیآ  هکلب  دـنک ؛ یمن  تلالد  لداع  ریغ  درف  تامّرحم و  بکترم  هب 

، هجیتن رد  .تسا  فّلکم  اه  نآ  هب  زین  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ناونع  هب  داشرا  ماقم  يّدـصت  زا  دـعب  تسا -  بجاو  لعف  تاـمّرحم و 
.تسا نارگید  تازاجم  زا  رتدیدش  تیصعم  رب  شتازاجم  رت و  شیب  شفیلکت 

، رکنم يادر  ندنکرب  فورعم ، يادر  ندیـشوپ  رکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب  ِرمآ  رب  دـنک  یم  تلالد  همیرک  هیآ ي  رگید ، ترابع  هب 
يوس زا  فورعم  نداد  ماجنا  رد  مات  ببـس  رما ، نیا  و  تسا ؛ بجاو  هیوناث  ناونع  مومذـم  قالخا  زا  یکاپ  همیرک و  قالخا  هب  ّقلخت 

.تسا رکنم  زا  ناشیا  ندنکرب  مدرم و 

بتارم و نیرت  گرزب  زا  يرآ ، : » دـیوگ یم  ناـشیا  .دروآ  یم  بّجعت  هب  ارم  رهاوج  بحاـص  موـحرم  شیوـخ  هناـمز ي  هیقف  نخس 
هک نید -  يامعز  هب  تبـسن  صوصخ  هب  اه  نآ  نیرترثؤم  نیرت و  یلـصا  اه و  نآ  نیرتالاب  اـهرکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دارفا 

، ّبحتـسم هچ  بجاو و  هچ  ریخ ، ياهراک  رد  دنـشوپب و  کین  راک  هماج ي  هک  تسا  نیا  دـنرگن -  یم  ناش  لمع  ناشیا و  هب  مدرم 
زا ار  دنسپان  قالخا  هداد و  یلاعت  یلاع  قالخا  هب  ار  شیوخ  سفن  .دننک  رود  دوخ  مادنا  زا  ار  يراکتشز  هماج ي  .دنـشاب  مدق  شیپ 

.دنراد هگن  رود  دوخ 

ص:129
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دـنپ و اـب  رگا  هژیو  هب  دـشاب ؛ رثا  یب  تسین  نکمم  تسا ؛ یلماـک  ّرثؤم و  ببـس  وکین ، لـمع  قیرط  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
مدرم لـقع  حور و  ناـمرد  و  دراد ؛ ییاود  يدرد  ره  دـنک و  یم  باـجیا  ار  ینخـس  یماـقم ، ره  هک  دـشاب  هارمه  بوخ  ياهزردـنا 
قفوـم تاـجرد  نیا  هب  ندیـسر  رد  ار  اـم  هک  مهاوـخ  یم  ادـخ  زا  .تـسا  اـه  نآ  ندـب  هجلاـعم ي  زا  رت  مـخ  چـیپرپ و  رت و  لکـشم 

.(1)« درادب

مدرم ایآ  (2) ؛  ْمُکَسُفنَأ َنْوَسنَتَو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَتَأ  همیرک ي : هیآ ي  رد  طرش  نیا  هب  لالدتـسا  رد  هچنآ  قوف ، بلاطم  هب  هّجوت  اب 
هک تسا  یسک  تّمذم  رب  ّلاد  هیآ  ینعی  دوش ؛ یم  نشور  تشاد ، دوجو  دییامن » یم  شومارف  ار  ناتدوخ  دینک و  یم  رما  یکین  هب  ار 

طابنتـسا بلطم  نیا  زین  تایاور  زا  يا  هتـسد  زا  .دشاب  وا  رب  بوجو  مدـع  رب  ّلاد  هک  نیا  هن  دـیامن ، یمن  لمع  دـنک  یم  رما  هچنآ  هب 
: دننام دوش ؛ یم 

اَّمنإو ُهنَع ، اُوهَتناَو  ِرَکنُملا  نَع  اوهناَو  ِِهب ، اوُرِمَْتئا  فُورعَملِاب و  اوُُرمأ  َو  : » هغالبلا جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما شیاـمرف  فلا )
يرود تشز  ياهراک  زا  دـیهد و  نامرف  نآ  هب  ار  نارگید  مه  دـیزادرپب و  کین  ياـهراک  هب  دوخ  مه  (3) ؛ یِهانّتلا َدَعب  یهّنلِاب  اَنرما 

«. دیراد زاب  نآ  زا  مه  ار  نارگید  دینک و 

َنََعل : » ناشیا ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شیامرف  ب )

ص:130

ص 382 و 383. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 1
.44 (: 2  ) هرقب - . 2

ح 21215. ح 151 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
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؛  (1) ِِهب » َنِیِلماَْعلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنیِهاَّنلا  َُهل َو  َنیِکِراَّتلا  ِفوُْرعَْملِاب  َنیِِرمْآلا  ُهَّللا 

«. دنرآ اج  هب  ار  نآ  دوخ  دنرادزاب و  رکنم  زا  دنراذگاو و  ار  نآ  دوخ  دنهد و  نامرف  فورعم  هب  هک  نانآ  رب  ادخ  تنعل  »

: ٍلاصِخ ُثالَث  ِهیف  َناک  نَم  ِرَکنُملا  ِنَع  یهنَی  ِفورعَملاـِب َو  ُُرمأَـی  اَّـمنإ  (: » مالـسلا هیلع   ) قداـص ماـما  زا  ریمع  یبا  نب  دّـمحم  ربخ  ج )
؛  (2)« ...ُهنَع یهنَی  اَِمل  ٌكِرات  ِِهب  ُُرمأَی  اِمب  ٌلِماع 

هچنآ زا  دنک و  یم  لمع  دنک  یم  توعد  نادب  هچنآ  هب  تسوا : رد  یگژیو  هس  هک  دـنک  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یـسک  »
«. دریگ یم  هرانک  دراد  یم  زاب 

؟ ِءالوه نَم  ُلیئربَج  ای  َتلُقَف : یمُرت ، َُّمث  ٍران  نِم  َضیراقَِمب  مُهُهافِـش  ُضَرُقت  ًاموَق  ِءامَّسلا  َیلا  یب  يِرـسا  َهَلَیل  تیأر  : » يوبن ثیدح  د )
بل هک  مدید  ار  یمدرم  جارعم  بش  (3) ؛ َنُولِقعی الَفا  َباتِکلا  َنُولتی  مُه  مُهَـسُفنا َو  َنوَسنی  ِّربلِاب َو  َساَّنلا  َنوُُرمأی  َِکتَّما  ُءابَطُخ  َلاقف :

دنتسه وت  تّما  نابیطخ  تفگ : دنتسیک ؟ اه  نیا  مدیـسرپ : لیئربج  زا  .دش  یم  هتخادنا  رود  هب  هدیچ و  نیـشتآ  ياه  یچیق  اب  ناشیاه 
نآرق ناشیا  دـننک ؛ یمن  لمع  دوخ  هتفگ ي  هب  دـنا و  هدومن  شومارف  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دـنیامن  یم  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  هک 

، دننک یم  توالت  ار 

ص:131

ح 21216. ص 151 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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.دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  ناوارف  رابخا  و  دننک ؛»؟ یمن  لّقعت  نآ  رد  ایآ 

، دهد یم  رارق  مدرم  توعد  داشرا و  يّدصتم  یهان و  رمآ ، ظعاو ، ار  شدوخ  هک  یسک  هک ، تسا  نآ  رب  ّلاد  قوف ، بلاطم  حیضوت :
دراد رارق  مدرم  يوگلا  هاگیاج  رد  وا  هک  ارچ  دشاب ؛ دنک ، یم  توعد  نادب  هک  ییاه  یگژیو  هب  فصّتم  لماع و  هدش ، تیاده  دیاب 

.دوب دهاوخ  رتشیب  وا  عفن  زا  شهانگ  دوش  هارمگ  رگا  و  دوش ؛ یم  دساف  َملاع  همه  دوش ، دساف  ِملاع  رگا  و 

صوصخ ّهلدا و  قالطا  هکلب  دـشاب ؛ هتـشادن  بوجو  قساف  رب  یهن ، رما و  هک  نانچ  نآ  درادـن  تلادـع  رابتعا  اب  یطاـبترا  هلأـسم  نیا 
هیلع و هللا  یلـص   ) لاق ُهّلَک  ُهنَع  یهَتنَن  یّتَح  ِرَکنُملا  نَع  یهنَن  الَو  ُهّلُک ، ِِهب  لَمعَن  یّتَح  فُورعَملِاب  ُُرمَأن  ال  : » يوبن ثیدح  دننام  یتایاور 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  رد   (1) ُهّلُک ُهنَع  اُوهَتنَت  َمل  نإَو  ِرَکنُملا  نَع  اوهناَو  ُهّلُک ، ِِهب  اُولَمعَت  َمل  نإَو  ِفُورعَملاـِب  اوُرم  لـَب  ـال  هلآ :)
هک مییاـمن  یم  یهن  يرکنم  زا  میـشاب و  هدرکن  كرت  چـیه  ار  نآ  دوـخ  هک  مینک  یم  رما  یفورعم  هـب  اـم  : » دـش هـتفگ  هـلآ ) هـیلع و 
دیا هدرک  شکرت  هاگ  هک  یفورعم  هب  هکلب  دینکن ؛ ار  راک  نیا  دومرف : ترضح  نآ  .میـشاب  هدشن  بکترم  ار  نآ  تقو  چیه  نتـشیوخ 
یمن بانتجا  اه  يدب  همهزا  هچ  رگا  دینک  رکنم  زا  یهن  و  دییامن ؛ یهن  زین  دیوش  یم  شبکترم  یهاگ  هک  يرکنم  زا  دـینک و  رما  زین 

.دنراد تلالد  بوجو  رب  دینک »

ص:132

ح 21217. ص 151 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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هجیتن

لیلد نیمه  هب  تسین ؛ طرـش  قساف  رب  ود  نیا  بوجو  و  رکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  رب  رما  بوجو  رد  تاـمّرحم  زا  باـنتجا  . 1
انز تیصعم  رب  نوزفا  یتیصعم  هنرگ  و  دنک ، رما  شندب  ندناشوپ  هب  ار  وا  هک  تسا  بجاو  هدرک ، انز  ینز  اب  هک  یسک  رب  : » دنا هتفگ 

«. تسا رکنم  زا  یهن  كرت  تیصعم  نآ  هدش و  بکترم  نآ  تاموزلم  و 

بجاو رکنم  يادر  ندنکرب  فورعم و  يادر  ندیـشوپ  هداد ، رارق  داشرا  ظعو و  هاگیاج  رد  ار  شدوخ  هک  یـسک  ماع و  دشرم  رب  . 2
.تسا

نیا نتفر  الاب  زا  دـنهد ، یم  رارق  ظعو  داـشرا و  هاـگیاج  رد  ار  ناـشدوخ  هک  یقـساف  نیلهاـج  تسا  بجاو  نیملـسم  رما  یلو  رب  . 3
.ناعتسملا هللا  .دیامن و  يریگولج  تسا  بترتم  نآ  رب  هک  یمیظع  هدسفم ي  زا  ات  دنک ، عنم  هاگیاج 

یهنم رومأم و  یهان ، رمآ ، ندوب  فّلکم  ( 7

بجاو نونجم  كدوک و  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیاربانب ، .تسا  هدش  طرـش  فیلکت  رکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  رد 
؛ تسا هدش  هتـشادرب  نانآ  زا  فیلاکت  ریاس  دـننام  مه  یهن  رما و  بوجو  . (1) تـسا هدومن  فیلکت  عفر  نانآ  زا  هلّدا  هک  ارچ  تسین ؛

، مارح رکنم ، دش  هتفگ  هک  نیا  لیلد  هب  دنشاب ؛ فّلکم  دیاب  زین  یهنم  رومأم و 

ص:133

.سفن صاصق  باوبا  زا  باب 36  ص 90 ، و ج 29 ، تادابع ؛ همدقم ي  باوبا  زا  باب 4  ص 42 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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.تسا بجاو  دومن ، رما  نادب  دیاب  هک  یفورعم  و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  زا  نیا ، اـّما  دـنراد ؛ تلـالد  زاـمن  هب  كدوک  ندومن  رما  رب   (1) تایاور زاـمن ، صوصخ  رد  هلب ؛
كدوک و يولج  یتقو  .دـنکن  تداـع  نادـب  اـت  دوش  یم  عنم  تاـمّرحم  زا  كدوک  هک  روط  ناـمه  تسا ؛ نیرمت  يارب  هکلب  تسین ؛

ّرـضم تاـناویح  زا  ندومن  يریگولج  دـننامه  هکلب  تسین ؛ رکنم  زا  یهن  باـب  زا  دـنزن ، ررـض  نارگید  هب  اـت  دوش  یم  هتفرگ  نونجم 
.تسا

هب فّلکم  ریغ  دـننادب  یتقو  هک  روط  نامه  و  تسین ؛ طرـش  فیلکت  یهنم  رومأم و  رد  دـیوگ : یم  هک  نافرعلازنک -  بلطم  نیاربانب ،
مات ریغ  ینخس  دنکن (2) - تداع  نآ  هب  ات  دـننک  یم  یهن  تامّرحم  زا  مه  ار  كدوک  دـننک ، یم  عنم  ار  وا  دـنز ، یم  ررـض  نارگید 

.تسا

اه نآ  رودـص  هب  دـهد ، یم  ماـجنا  ار  نآ  هک  یـصخش  زا  رظن  عطق  اـب  سدـقا  عراـش  میناد  یم  هک  تاـمّرحم  یخرب  زا  كدوـک  هلب ؛
بوجو باـب  زا  هک  رکنم ، زا  یهن  باـب  زا  هن  عنم  نیا  اـّما  دوش ؛ یم  عـنم  سفن ، لـتق  طاوـل و  رمخ ، برـش  دـننام : درادـن ، تیاـضر 

(3) هدش طاول  وا  اب  هک  ار  یکدوک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  يدروم  تسا ، دراوم  نیمه  زا  .تسا  یصاعم  نآ  ماجنا  زا  يریگولج 
انز وا  اب  يدرم  هک  يا  هچبرتخد  ای  درک ، انز  هک  یتقو  مالغ  ریزعت  رب  دنراد  تلالد  هک   (4) یتایاور تسا  نینچ  مه  دنک ؛ یم  ریزعت  ، 

.دنک

ص:134

.نآ تابحتسم  ضیارف و  ءادعا  باوبا  زا  باب 3  ص 18 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
ص 408. ج 1 ، نآرقلا ، هقف  یف  نافرعلا  زنک  - . 2

.طاول دح  باوبا  زا  باب 2  ص 156 ، ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
.انز دح  باوبا  زا  باب 9  ص 81 ، ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 4
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راکنا بتارم  مراهچ : هلأسم 

هراشا

: دراد هبترم  هس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نآ  اهقف  نیب  روهشم 

بلق هب  راکنا  فلا )

هدمآ زین  ماهفالا  کلاسم  رد  تسا ؛ هدـش  ریـسفت   (1) [« تامّرحم  ] تمرح و  تاـبجاو ]  ] ِبوجو هب  داـقتعا   » هب هیاـهنلا  رد  یبلق  راـکنا 
راکنا بتارم  نیلّوا  ار  تیـصعم » هب  تیاضر  مدـع  اب  هارمه  داقتعا   » دـعاوقلا بحاـص  . (2)« تسا انعم  نیمه  قـالطا  زا  رهاـظ  : » تسا

« راکهانگ درف  تیاده  يارب  لاعتم  يادخ  هاگرد  هب  شیاین  عّرضت و  اب  هارمه   » ار ریسفت  نیمه  حیقنتلا  بحاص  و   ، (3) هدرمشرب یبلق 
.تسا هدش  ریسفت   (5)« لعف زا  یتیاضران   » هب یبلق  راکنا  زین ، ماکحألا  هیافک  رد  . (4) تسا هدرک  نایب 

، دشاب یناسفن  تافـص  زا  نیقی و  يانعم  هب  هچ  تمرح -  بوجو و  هب  داقتعا  ِبوجو  لیلد  دیدرت  نودـب  هک : تسا  نیا  رب  نم  داقتعا 
اهنت يداقتعا ، لوصا  ریغ  رد  تسا - ) هجو  نم  مومع  نیقی  نآ و  نیب  تبـسن  هک   ) دشاب یحور  لاعفا  زا  بلق و  دـقع  يانعم  هب  هچ  و 

باب زا 

ص:135

ص 300. هیاهنلا ، - . 1
رب هک   ) عیارـشلا رد  یلح  قّقحم  ترابع  زا  ار  نآ  هک  یلاح  رد  هدومن  نایب  ار  انعم  نیا  وا  اـّما  ص 104 ؛ ج 3 ، ماهفالا ، کلاسم  - . 2

.تسا هدومن  هدافتسا  هدرک ) لاکشا  انعم  نیا 
ص 525. ج 1 ، ماکحالا ، دعاوق  - . 3

ص 594. ج 1 ، عئارلا ، حیقنتلا  - . 4
ص 405. ج 1 ، ماکحالا ، هیافک  - . 5
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زا ار  نآ  هک  تسین  تسرد  نیاربانب ، .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اه  نآ  هلمج ي  زا  هک  تسا ، بجاو  هب  لمع  يارب  همّدقم 
.داد رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 

، دـشاب مارح  هب  یـضار  هک  یـصخش   ، (1) ناوارف تاـیاور  قبط  هک  ارچ  تسین ؛ یّکـش  زین  تیـصعم  هب  تیاـضر  ندوـب  حوـجرم  رد 
دوش یم  نشور  نایب ، نیا  اب  .درادـن  دوجو  نآ  فالخ  هرابرد ي  يا  یهن  رما و  چـیه  اّما  تسا ، مارح ]  ] نآ هدـنهد ي  ماجنا  دـننامه 

و درادـن ؛ دوجو  نآ  هرابرد ي  يا  یهن  رما و  اّما  تسا ، بولطم  هچ  رگا  لاـعتم  دـنوادخ  رطاـخ  هب  ینمـشد  یتیاـضران و  ِعضوم  هک 
.تسا شیاین  عّرضت و  ندوزفا  نآ ، زا  رتروآ  تفگش 

رکنم زا  تهارک  راهظا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  زا  یکی  ناونع  هب  یبلق  راکنا  نتفرگرارق  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رهاظ 
ییاهراک ای  وا و  اب  نتفگ  نخـس  كرت  ای  يو ، تعنامم  نادرگربور و  ای  نآ ، نداد  ماجنا  زا  يرازیب  راهظا  قیرط  زا  فورعم  كرت  ای 

قّقحم  ، (3) یناث دیهش   ، (2) داتـسا ترـضح  هک  روط  نامه  دشاب ؛ یم  تسا ) وا  درکلمع  زا  تهارک  هدنهد ي  ناشن  هک   ) نآ دـننام 
.دنا هدرک  حیرصت  نآ  هب   (5) نارگید (4) و  یمق

( بتارم نایب  زا  سپ   ) قّقحم موحرم  مالک  لیذ  مالسالا  عئارش  رد 

ص:136

.سفن داهج  باوبا  زا  باب 80  ص 55 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
ص 352. ج 1 ، نیحلاصلا ، جاهنم  - . 2
ص 103. ج 3 ، ماهفالا ، کلاسم  - . 3

ص 421. ج 1 ، تاتشلا ، عماج  - . 4
ص 540. ج 7 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  - . 5
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؛ دوش یم  هتـشادزاب  تهارک  راهظا  اب  نآ  هدنهد ي  ماجنا  دنادب  هک  اج  نآ  دننام  تسا ، بجاو  بلق  هب  رکنم  عفد  ادتبا ، : » تسا هدمآ 
دنک و نینچ  تسا  بجاو  دنک ، یم  تیافک  كرت  يریگ و  هرانک  هک  دشاب  هتـشاد  ملع  تسین و  یفاک  راهظا ]  ] نیا دنادب  رگا  زین ، و 

.میدرک رکذ  هک  تسا  نامه  یبلق  راکنا  زا  روظنم  دهد  یم  ناشن  بلطم  نیا  . (1)« دیامن افتکا  نامه  هب 

: دننام .تسا  رکنم  زا  یهن  دراوم  بتارم و  زا  یبلق  راکنا  هک  دنراد  تلالد  تایاور  زا  یخرب  لاکشا :

، َعاَطَتْـسا ِنِإ  ِهِدَِیب  ْرِْکُنْیلَف  ًارَْکنُم  ْمُْکنِم  يَأَر  ْنَم  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  ریـسفت  تیاور  فلا )
؛  (2)« ٌهِراَک َِکلَِذل  ُّهَنَأ  ِِهْبلَق  ْنِم  ُهللا  َمَْلعَی  ْنَأ  ُُهبْسَحَف  ِِهْبلَِقبَف ، ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنِإَف  ِِهناَِسِلبَف ، ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنِإَف 

یلمع مادـقا  ناوت  رگا  دزیخرب ؛ نآ  راکنا  هب  یلمع ) تامادـقا   ) تسد اـب  دراد  ناوت  رگا  درک ، هدـهاشم  ار  يرکنم  امـش  زا  سکره  »
یفاک رادـقم  نیمه  تروص ، نیا  رد  .دـنک  مادـقا  نآ  راکنا  هب  دوخ  بلق  اب  درادـن ، زین  راتفگ  ناوت  رگا  و  راتفگ ، نابز و  اـب  درادـن ،

«. تسا یضاران  هانگ  نیا  زا  شیوخ  بلق  رد  وا  دنادب  دنوادخ  هک  تسا 

؛  (3)« هَراکنإ ِهبلَق  نِم  َّلجوَّزَع  ُهّللا  َمَلعَی  نأ  ارَکنُم  يأَر  اذإ  اّزِع  ِنِمؤُملا  ُبسَح  (: » مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  ییحی  ینالوط  ربخ  ب )

ص:137
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«. دنک یم  راکنا  ار  نآ  لد  رد  هک  دنادب  لجوّزع  دنوادخ  دنیبب ، ار  يرکنم  هاگره  هک  تسا  یفاک  نیمه  نمؤم  تّزع  يارب  »

َفَرْـشَأ َعَّیَـض  يِذَّلا  َِکلذَـف  ِِهناَِـسلَو  ِهِدَـیب  ُكِراَّتلاَو  ِِهْبلَِقب  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَو  : » هغـالبلا جـهن  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) نینمؤـملاریما نخـس  ج )
؛  (1)« ِءاَیْحَْالا ُتِّیَم  َِکلذَف  ِهِدَیَو  ِِهْبلَقَو  ِِهناَِسِلب  ِرَکنُْملا  ِراَْکنِِال  ٌكِراَت  ْمُْهنِمَو  هَدِحاَوب ، َکَّسَمَتَو  ِثَالَّثلا  َنِم  ِْنیَتَلْصَْخلا 

هابت تسا  رت  فیرـش  هک  ار  تلـصخ  ود  سپ  دنرادن ، یمادقا  شیوخ  نابز  تسد و  اب  هدرک و  راکنا  بلق  اب  اهنت  ار  رَکنم  یـضعب  «و 
زا یـسک  نینچ  هک  دـنا  هتخاس  اهر  تسد  بلق و  نابز و  اب  ار  رکنم  رگید  یـضعب  دـنا و  هدروآ  تسد  هب  ار  تلـصخ  کی  هتخاـس و 

.رگید ياه  تیاور  و  تسا ؛» ناگدنز  نایم  يا  هدرم  نانآ ،

یناسفن تیاضر  تهارک و  لمع ، رد  لصا  هکلب  .درک  ّکـش  تسا  ناـمیا  مزاول  زا  هک  نیا  هلأـسم و  نیا  تیبولطم  رد  دـیابن  خـساپ :
يرگید رگا  و  دهد ؛ یمن  ماجنا  ار  نآ  یعیبط  روط  هب  دـشاب ، هتـشاد  تهارک  یلعف  هب  تبـسن  هک  ره  .تسا  ود  نیا  عبات  لمع  هدوب و 
.درادن يرثا  شزرا و  هدـیقع  نامیا و  نودـب  لمع  هکلب  .دـنک  كرت  ار  لمع  نآ  يو  هک  دـنک  یم  يراک  هلیـسو  ره  هب  دـهد ، ماجنا 

ِِهبلَقب ِرَکنُملا  َراکنإ  َكَرَت  نَم  : » تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما لـیلد  نیمه  هب  و  تسا ؛ رکنم  زا  یهن  ساـسا  یبلق  راـکنا  نیارباـنب ،
، دنکن راکنا  شنابز  تسد و  بلق و  اب  ار  رَکنم  هک  یسک  (2) ؛ ِءایحألا َنَیب  ٌّتِیَم  َوُهف  ِِهناِسلو  ِهِدَیو 
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یهن بتارم  ءزج  یبلق  راکنا  هک  تسین  نآ  رب  ّلاد  هراشا ، دروم  تایاور  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  نکل  ناگدـنز .» نایم  تسا  يا  هدرم 
.دوش هدرمش  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا 

.دوش یم  هدرمـش  یهن  رما و  بتارم  ءزج  یبلق  راکنا  هرهچ ، رییغت  لثم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  راکنا  رب  یکرت  ای  لعف  هراما ي  رگا  هلب ؛
نییاپ « ؛  (1) هَرهَفْکُم ٍهوُجُِوب  یِـصاعَْملا  َلْها  یْقُلت  ْنا  ُراْکنِْالا  یَنْدَا  : » تسا هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  خیـش  موحرم 

ام هک  یلوـق  رب  اـنب  و  دـیامن ؛» دروـخرب  ناراـکهنگ  اـب  دوـلآ  مشخ  هرهچ ي  اـب  ناـسنا  هـک  تـسا  نآ  رکنم  زا  یهن  هـجرد ي  نـیرت 
تهارک هب  رما  ِمکح  زا  دـعب  رکنم -  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رد  ررـض  زا  ینمیا  ریثأت و  لامتحا  ندوبن  طرـش  میدـیزگرب - 
.درادن يرثا  تسین ؟  ای  تسه  رکنم  زا  یهن  بتارم  ءزج  یبلق  تهارک  هک  نیا  رس  رب  عازن  هضیرف ، نیا  يارب  نآ  ندوب  همّدقم  یبلق و 

؛ تسا فعـض  تّدـش و  ياراد  هدوب و  میدـیزگرب -  هک  ییانعم  هب  یبلق -  راکنا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  نیلّوا  هجیتن :
هاوگ یهن ، رما و  بوجو  رب  ّلاد  دراوم  هّصاخ ، تاـیاور  رب  هوـالع  و  تسا ، یهن  رما و  بتارم  ءزج  راـکنا  هک  تسا  نشور  نینچ  مه 

.تسا نآ  بوجو 

نیا لماش  دوخ  يدوخ  هب  هلّدا  سپ  تسا ، رهاظ  بلطم  نیا  اه  نآ  هرابرد ي  لاوقا  زا  تسا و  یهن  رما و  فیلکت ، نیا  ّقلعتم  لاکشا :
.(2) دنوش یمن  راکنا  بتارم  زا  هبترم 
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صوصن زا  یـشخب  و  تسا ؛ كرت  ای  لعف  رب  رکنم  لعاف  فورعم و  كراـت  نتـشاداو  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دارم  خـساپ :
تخادرپ میهاوخ  عوضوم  نیا  هب  لّصفم  روط  هب  همادا  رد  .تسا  نآ  رب  هاوگ  درک  میهاوخ  لقن  همادا  رد  هک  یتایاور  رکذـلا و  قباس 

.تسین يراس  يدعب  بتارم  هب  مکح  هدوب و  بتارم  نیلّوا  راکنا ، هک 

نابز هب  راکنا  ب )

یهن يراک  زا  ار  صخـش  ای  دـیامن ؛ قیوشت  بیغرت و  نآ  ماجنا  هب  ار  وا  هدرک و  رما  يراک  هب  ار  صخـش  هک  تسا  نآ  یناـبز  راـکنا 
هک یباقع  كاندرد و  باذـع  دـنک و  هظعوم  تحیـصن و  ار  وا  دـهد ، رادـشه  وا  هب  راک  نآ  هب  تبـسن  درادزاب ، نآ  زا  ار  وا  هدرک و 

هدعو دوخ  ناگدننک  تعاطا  يارب  ادخ  هک  میعن  ياه  تشهب  زوف  میظع و  باوث  ای  دهد  رّکذت  ار  هدرک  هدامآ  ناراکهانگ  يارب  ادخ 
زا يدراوم  ای  تاعاط ، ماجنا  رب  ّبترتم  ِحلاصم  و  تامّرحم ، ماجنا  يدرف  یعامتجا و  دسافم  صخـش ، يارب  ای  و  دـیامن ؛ رکذ  ار  هداد 

بتارم ياراد  زین  یناـبز  راـکنا  لـیلد ، نیمه  هب  .دـیامن  رکذ  دـنک  یم  داـجیا  تبغر  رکنم  كرت  فورعم و  ماـجنا  رد  هک  لـیبق  نـیا 
.تسا فعض  تّدش و 

؟ ریخ اـی  تسا  بجاو  بتارم  نیا  ناـیم  بیترت  اـیآ  اـّما  تسا ؛ نّقیتـم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـّلدا ي  زا  هـبترم  نـیا  بوـجو 
.تخادرپ میهاوخ  نادب  هک  تسا  یعوضوم 

ص:140
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تسد اب  راکنا  ج )

هراشا

یکحم رد  خیـش  موحرم  .دراد  یبـتارم  زین  هبترم  نیا  .دـشاب  تیـصعم  زا  هدـنرادزاب  هک  تسا  يروآدرد  هبرـض ي  تسد ، اـب  راـکنا 
اّما .تسا  هتـسناد  هبترم  نیا  بـتارم  زا  یکی  ار   (1) دنیامن ادـتقا  وا  هب  مدرم  هک  یلکـش  هب  رکنم  زا  بانتجا  فورعم و  ماـجنا  هیاـهنلا 

ندز و هب  راـکنا  هبترم ، نیا  زا  روظنم  تسا : حرـش  نیا  هب  دوـش ، یم  هدافتـسا  راـبخا  زا  تسا و  فورعم  اـهقف  ناـیم  هچنآ  زا  یـشخب 
.تسا اه  نیا  هیبش  اه و  تسد  اب  نداد  تمالع  شوگ ، ندیشک  تنوشخ ، اب  تیصعم  سلجم  زا  ندرک  نوریب  سبح ،

هتسناد یعامجا  ار  نآ  یلیبدرا  قّقحم  موحرم  و  تسا ؛ نیشیپ  هبترم ي  ود  ریثأت  مدع  تروص  رد  هبترم  نیا  بوجو  اهقف  نیب  روهـشم 
.تسا نآ  دهاش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّهلدا ي  قالطا  و  (2) ؛  تسا

هک یتروـص  رد  تسا و  رت  مهم  نآ  زا  بتارم ) هلـسلس  اـب   ) هضیرف نیا  تسا ، مارح  هسفن  یف  هچ  رگا  يرگید  ندوـمن  تـیذا  ندز و 
نیا هک  تسا  یتروص  رد  ضرف  نیا  .تسا  نیعتم  مهم  لعف  باکترا  لاکـشا  نودـب  دـشاب ، مهم  لعف  ماجنا  ورگ  رد  رت  مهم  هب  لمع 

ترهش و باتک ، اب  تقفاوم  لیلد  هب  دنشاب ، ضراعتم  لیلد  ود  رگا  دنشاب و  محازتم  رگیدکی  اب  هدش ، هتفگ  هچ  نانچ  ود 

ص:141
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.دنوش یم  مّدقم  هلّدا  نآ  تاحّجرم  ریاس 

.دوش یمن  لماش  ار  برض  هلأسم ي  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلّدا ي  لاکشا :

هب زین  هصاخ  تایاور  یخرب  .نآ  نتفگ  طقف  هن  تسا  رکنم  زا  بانتجا  فورعم و  داجیا  اب  نآ  هب  نتـشاداو  یهن ، رما و  زا  دارم  خساپ :
: دننام دنا ؛ هتخادرپ  نآ 

ًاَعَم ِناطُـسبَی  اَمُهَلَعَج  نَِکلَو  دَـیلا ، ّفک  ناَسّللا َو  طسب  ُهللا  َلَعَج  اَم  (: » مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  ییحی  ینالوط  هحیحـص ي  فلا )
؛  (1)« ًاَعَم ِناّفُکَیَو 

رگا و  دشاب ، زاب  دیاب  ود  ره  تسا  زاب  رگا  هکلب  دشاب ، هتـسب  تسد  دشاب و  زاب  نابز  اهنت  هک  دشاب  هداد  هزاجا  ادـخ  هک  تسین  نینچ  »
«. دشاب هتسب  ود  ره  دشاب  هتسب  دهاوخ  یم 

هَمَول ِهللا  ِیف  اُوفاَخَت  الَو  مُههاَبج ، اَِهب  اُوکـصَو  مُِکتَنِـسلِأب ، اُوظفلاَو  مُِکبُولُِقب ، اُورکنأَف  (: » مالـسلا هیلع   ) قداـص ماـما  زا  رباـج  ربخ  ب )
ِنیِدیُرم َالَو  ًالاَم ، ِنیِغَاب  َالَو  ًاَناَطلُـس ، ِنِیِبلاَط  ریَغ  مُِکبُولُِقب ، مُهوُضغباَو  مُِکناَدبِأب ، مُهوُدهاَجَف  ِکلانه  : » دیامرف یم  هک  اج  نآ  ات  ٍمئال »

؛  (2)« ََََط
َ

ِِهتَعا یَلَع  اوُضمیَو  ِهللا ، ِرمأ  یلإ  اُوئِیف  یّتَح  ارفظ  ِملّظلِاب 

رد ...دیسرتم  ناگدننک  شنزرس  زا  ادخ ، هار  رد  و  دینزب ، نانآ  یناشیپ  رب  دیهد ، رّکذت  نابز  اب  دیرامشب و  دب  ًابلق  ار ، راکهانگ  دارفا  »
رد دیرادب و  نمشد  لد ، قمع  زا  ار  نانآ  دینک ، داهج  نانآ  اب  اج  نیا 
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هب رـس  ات  دیوش  زوریپ  نارگید  رب  یـشکرس  يور  زا  دیهاوخب  هن  و  دیـشاب ، لام  بسک  ددصرد  هن  تردق و  بسک  یپ  رد  هن  رما ، نیا 
«. دننک كولس  یهالا  تعاط  ساسارب  و  دنراذگب ، ادخ  نامرف 

؛  (1)« ِْریَْخلا ِلاَصِِخل  ُلِمْکَتْسُْملا  َِکلَذَف  ِِهْبلَقَو  ِِهناَِسلَو  ِهِدَیب  ِرَْکنُْملل  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَف  (: » مالسلا هیلع   ) یلع ماما  هبطخ ي  ج )

«. دنیوکین لاصخ  هدننک ي  لماک  نانیا ، .دنتسه  تشز ) راک   ) رکنم هدننک ي  راکنا  بلق ، نابز و  تسد و  اب  مدرم ، زا  یخرب  »

ُهْرِْکُنْیلَف ًارَْکنُم  يَأَر  ْنَم  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  مالسلا ) مهیلع   ) شناردپ زا  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  ریـسفت  تیاور  د )
؛  (2)« ِِهناَِسِلبَف ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنِإَف  َعاَطَتْسا  ِنِإ  ِهِدَِیب 

«. دریگب ار  شیولج  نایب  اب  دناوت ، یمن  تردق  اب  رگا  .دریگب  ار  نآ  يولج  تردق  اب  دیاب  لّوا  دید ، داسف  هک  یسک  »

ْنَمَف ْمُِکبُولُِقب  َُّمث  ْمُِکتَنِْـسلَِأب  َُّمث  ْمُکیِدـْیَِأب  ٌداَهِج  ِداَهِْجلا  َنِم  ِْهیَلَع  َنُوِبْلغَت  اَم  َلَّوَأ  َّنِإ  (: » مالـسلا هیلع   ) یلع ماـما  زا  هفیحجوبا  ربخ  ه )- 
؛  (3)« ُهَلَفْسَأ ُهاَلْعَأ  َلِعُجَف  ُُهْبلَق  َبُِّلق  ًارَْکنُم  ْرِْکُنی  َْمل  ًافوُْرعَم َو  ِِهْبلَِقب  ْفِْرعَی  َْمل 

.ناتبلق اب  داهج  سپـس  ناتنابز و  اب  داهج  هاگ  نآ  تسا و  ناتیاه  تسد  اب  داهج  دـیروخ ، یم  تسکـش  نآ  رد  هک  يداهج  نیتسخن  »
دنک و طوقـس  وا  هاگدید  رد  اه  شزرا  سپ ، .دوش  هنوگژاو  دـیوجن ، يرازیب  تشز  راک  زا  دسانـشن و  ار  کین  راک  ًابلق  هک  نآ  سپ 

«. دریگ جوا  اه  یتسپ 

ص:143
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َفیَکَو ِمیقّسلِاب ، مُکنِم  ئربلا  َذخآ  نأ  یل  ّقَح  دَق  : » شنارای زا  یعمج  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  بیذهتلا  رد  خیـش  تیاور  و )
؛  (1)« كَرتی یّتَح  ُهَنوُذُؤت  الَو  ُهَنوُرُجهَت  الَو  ِهَیَلَع  َنُورکنت  الَو  ِحِیبَقلا  مُکنِم  ِلُجّرلا  نَع  مُکَغلبی  ُمتنأَو  َکلذ  ِیل  ّقِحَی  ال 

لمع يدرف  هرابرد ي  امـش  تسین و  نم  رب  یّقح  نینچ  هنوگچ  .مریگب  یلدراـمیب  زا  ار  یهاـنگ  یب  ّقح  هک  تسا  نم  رب  ناـمگ  یب  »
.رگید رتاوتم  رابخا  و  دنک .»؟ كرت  ار  نآ  ات  دییآ  یمنرب  نآ  راکنا  ماقم  رد  دیونش و  یم  ار  یتشز 

هب برـض  قلطم  ِزاوج  هب  ندـش  دـقتعم  دـشابن ، یعاـمجا  برـض ، هب  یهن  رما و  زاوج  رگا  : » هک تسا  بیجع  ناـهربلا  عـمجم  بلطم 
ماما نذا  رب  تحارج  نودب  برض  ندوبن  فّقوتم  رب  عامجا  موق ، نانخـس  رهاظ  هک  ارچ  »(2) ؛  تسا لکشم  یهن  رما و  ّهلدا ي  دّرجم 

.دنک یم  اضتقا  ار  يزیچ  نینچ  لصا  و  هّصاخ ، هّماع و  ّهلدا ي  قالطا  و  تسا ؛ وا  بیان  ای 

نیا هب  تسا  تسد  اـب  فورعم  هب  رما  یهاـگ  و  : » تسا هتفگ  ناـشیا  تسین ؛ ّماـت  هدرک ، ناـیب  هیاـهنلا  رد  خیـش  موحرم  هک  هچنآ  سپ 
هزاجا اب  دـیاب  اهنت  برـض  نیا  اما  دراد ، یماو  تاحارج  برـض  ای  سوفن  لتق  يریگولج ، بیدأت ، هب  قیرط  نیا  زا  ار  مدرم  هک  لکش 

وا رگا  سپ ، .دشاب  هدش ، بوصنم  مدرم  مومع  تسایر  هب  هک  تقو  ناطلس 

ص:144

ح 21199. ص 145 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 24 ؛ ص 181 ، ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  - . 1
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.دنک افتکا  میدرک ، رکذ  هک  یعاونا  هب  دیاب  دادن ، نذا 

هاوخ دـنک ؛ بیدأت  یبیدأت ، ندز  اب  ار  رکنم  ِلـعاف  هاوخ  تسد  اـب  راـکنا  اـّما  میدرک ؛ رکذ  هک  تسا  عون  هس  نآ  رکنم  راـکنا  بتارم 
«. (1) تسا ناطلس  نذا  هب  طورشم  میتفگ ، هچنآ  هب  هّجوت  اب  برض ؛ ای  درد و  ای  تحارج 

هناگ هس  بتارم  نیب  بیترت 

طقف دوب ، یفاک  تعنامم  يارب  یبلق  راکنا  راهظا  رگا  نیاربانب ، .دراد  دوجو  بیترت  هبترم  هس  نیا  نایم  هک  تسا  نآ  اهقف  نیب  روهشم 
تاعارم زین  هبترم  ره  رد  .دـیامن  راکنا  تسد  اب  دوبن ، یفاک  رگا  دـنک و  راـکنا  ناـبز  هب  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـهد  ماـجنا  ار  ناـمه 

.دشابن یفاک  هلحرم  نآ  هک  دورب  يدعب  لحارم  هب  لّوا  هبترم ي  زا  یتروص  رد  اهنت  هدرک و  ار  یناسآ  بتارم 

بلق اب  راکنا  نآ ، زا  سپ  تسد و  اب  راکنا  سپـس  نابز ، هب  راـکنا  لّوا  هلحرم ي  رد  : » تسا هدـش  لـقن  هزمح  نبا  خیـش و  موحرم  زا 
، تسناوتن رگا  و  نابز ، اب  راـکنا  تسناوتن ، رگا  و  تسا ، بجاو  تسد  اـب  راـکنا  ادـتبا  : » تسا هتفگ  رّالـس  موحرم  . (2)« تسا بجاو 

تـشادن تردق  رگا  تسا ؛ بجاو  بلق  نابز و  تسد و  اب  راکنا  : » تسا هتفگ  هراشالا  رد  زین  یبلح  موحرم  . (3)« دیامن بلق  اب  راکنا 
تسناوتن ای 

ص:145

ص 300. هیاهنلا ، - . 1
ص 207. هلیسولا ، ص 855 ؛ دجهتملا ، حابصم  - . 2

ص 263. هیولعلا ، مسارملا  - . 3
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، دنک عمج  مه  اب  ار  ود  نیا  تسناوتن  تشاد و  یعنام  رگا  و  دهد ، ماجنا  بلق  هب  ًاصوصخم  نابز و  هب  لّوا  دـهد ، ماجنا  مه  اب  ار  همه 
رد لّوا  مسق  ود  : » تسا هتفگ  داتـسا  ترـضح  نینچ  مه  . (1)« دـنک یمن  طقاس  ار  نآ  هب  راکنا  يزیچ  هک  دـیامن  راکنا  نابز  اـب  دـیاب 
ود نآ  نیب  عمج  هب  مزلم  زین  یهاگ  دـنک ؛ باختنا  دـهد  یم  ریثأت  لامتحا  هک  ار  مادـک  ره  یهان  رمآ و  اذـل ، دـنراد ؛ رارق  هبترم  کی 

اهنت نیاربانب ، تسا ؛ نآ  بتارم  نیب  بیترت  مسق  نیا  رد  طوحا  و  تسا ، لّوا  هبترم ي  ود  ریثأت  مدـع  تروص  رد  موس  مسق  اّما  .تسا 
رد همّـالع  موحرم  یلو  دوب ؛ هورگ  نیا  نانخـس  نیا  . (2)« دـشابن یفاک  رت  کبـس  هبترم ي  هک  دور  یم  رتدـیدش  هبترم ي  هب  یناـمز 

«. منیب یمن  یثحب  دروم  نیا  رد  : » تسا هتفگ  فلتخملا  یکحم 

هب رمآ  هک  دراد  نادب  هراشا  تسا ، تسد  اب  راکنا  سپس ، ینابز و  بوجو  هب  لئاق  هک  یـسک  تسا و  یظفل  عازن  نیا  هکنآ  حیـضوت :
وا تشادن ، هجیتن  رگا  .دوش  یم  وا  زا  فورعم  كرت  عنام  دنک و  یم  هظعوم  ار  وا  نخس  اب  هدرمـش و  ریخ  ار  فورعم  لعاف  فورعم ،

میرحت فورعم و  هب  رما  بوجو  هب  لئاق  دهد ، ماجنا  ار  اه  نیا  مادک  چیه  تسناوتن  دیـسرت و  رگا  اّما  دنک ؛ یم  بیدأت  دـنز و  یم  ار 
.تسا بلق  هبترم ي  نیا ، و  دشاب ؛ رکنم 

اب ار  رکنم  لعاف  هک  نیا  ای  و  دنک ؛ یم  رما  نابز  اب  سپـس ، .دراد  هدیقع  بوجو  هب  تسا ، یبلق  راکنا  ندوب  مّدـقم  هب  لئاق  هک  یـسک 
هک مه  یسک  .دراد  یمزاب  تسلاجم  كرت  يریگ و  هرانک  ای  تهارک  راهظا 

ص:146

ص 146. قبسلا ، هراشا  - . 1
ص 352. ج 1 ، نیحلاصلا ، جاهنم  - . 2
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ادـتقا وا  هب  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  بانتجا  رکنم  زا  دـهد و  یم  ماجنا  ار  فورعم  تسا ، تسد  اب  راکنا  ندوب  مّدـقم  هب  لـئاق 
چیه دوبن  رداق  هک  مه  یتروص  رد  .دـناسرت  یم  ار  وا  دوش و  یم  شعنام  دـنک ، یم  هظعوم  ناـبز  اـب  تشادـن ، هجیتن  رگا  .دـننک  یم 

.(1) تسا بوجو  هب  لئاق  دهد ، ماجنا  ار  اهنیا  مادک 

.(2)« تسین نآ  رب  یلیلد  تسا و  نیمخت  کی  ًافرص  بلاطم  نیا  : » تسا هدمآ  حیقنتلا  باتک  رد 

هک یتایاور  زا  یخرب  هچ  نانچ  تسا ؛ روهـشم  يوس  زا  هدـش  رکذ  بیترت  فالخ  تامومع ، تاقالطا و  یـضتقم  ّهلدا ، ناـیم  رد  اـّما 
هک يولع  ثیدح  و  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  ریـسفت  زا  يوبن  ثیدح  هب  .دراد  رت  نیگنـس  هبترم ي ]  ] مّدـقت رب  تلالد  تشذـگ ،

اذیا و مزلتـسم  تسد  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  اج  نآ  زا  نکل  . (3) دینک هعجارم  دـنا ، هدرک  تیاور  نیریاس  هفیحجوبا و 
رما و مارح ، نیا  باکترا  نودـب  دـناوتب  رگا  دـنوش ، یم  بجاو  يوناث  ناونع  اب  هدوبن و  زیاج  دوخ  يدوخ  هب  ود  نیا  و  تسا ، برض 
هبترم ي ود  اـب  دـشابن و  نکمم  یهن  رما و  هک  تسا  زیاـج  ییاـج  رد  اـهنت  مارح  نیا  باـکترا  .تسا  نـیعتم  هـفیظو  نـیا  دـنک ، یهن 

.دـنوش یم  نیعم  ناـشدوخ  هزادـنا  هب  اـه  ترورـض  دـنا : هتفگ  ثحب  نیا  لـثم  يدراوم  رد  .دوـشن  ّبترتـم  اـه  نآ  رب  يرثا  نیـشیپ ،
ود رب  موس  هبترم ي  ّبترت  رد  يدیدرت  نیاربانب ،

ص:147

ص 460. ج 4 ، هعیشلا ، فلتخم  کن : ص 379 ؛ ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 1
ص 594. ج 1 ، عئارلا ، حیقنتلا  - . 2

.تشذگ شیپ  هحفص ي  دنچ  رد  صوصن  نیا  - . 3
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.تسا هدش  نایب  تسد -  اب  راکنا  موس -  هبترم  بتارم  نیب  بیترت  تیاعر  رد  هجو  نیا  نیع  .تسین  نیشیپ  هبترم 

تبـسن لّوا  هبترم ي  ِبتارم  یخرب  تیذا  هک  صوصخ  هب  منیب ، یمن  اه  نآ  نیب  بیترت  تیاعر  موزل  رب  یهجو  لّوا ، هبترم ي  ود  اـّما 
یخرب زا  يا  هّدـع  يارب  تسلاـجم  كرت  يریگ و  هراـنک  لاـثم ، ناوـنع  هب  تسا ؛ رت  شیب  مود  هبترم ي  تیذا  زا  صاخـشا  یخرب  هب 

ود نآ  نیب  بیترت  و  دراوم ، یخرب  رد  ود  نآ  نیب  عمج  هکلب  لّوا  هبترم ي  ود  نایم  رییخت  هب  لوق  نیاربانب ، .تسا  رت  تخـس  نانخس ،
همیرک هیآ ي  زا  و  قوقح ، نایم  عمج  زا  بلطم  نیا  .تسا  رت  يوق  بتارم  همه  رد  رـسیالاف ، رـسیا  تیاعر  اب  هتبلا  موس ، هبترم  نیب  و 

هب تحلـصم  میدقت  رابتعا  هب   (1) ِهَّللا ِْرمَأ  َیلِإ  َءیِفَت  یَّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاَـقَف  يَرْخُأـْلا  یَلَع  اَمُهاَدْـحِإ  ْتََغب  نِإَـف  اَـمُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ي :
یِه ِیتَّلاـِب  مُْهلِداَـجَو  ِهَنَـسَْحلا  ِهَظِعْوَْـملاَو  ِهَمْکِْحلاـِب  َکِّبَر  ِلـِیبَس  ِیلِإ  ُعْدا  هفیرــش ي : هـیآ ي  زا  دـیاش  نـینچ  مـه  دـیآ ؛ یم  تـسد 

(3) وضو هوحن ي  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نینـسح فورعم  هب  رما  يارجام  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا ي  درکلمع  و   ، (2) ُنَسْحَأ
.دیآ تسد  هب  بلطم  نیا 

ماما هزاجا ي  نودب  نتشک  ندز و  مخز  مجنپ : هلأسم 

هراشا

زاین نتشک  ای  ندز  مخز  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا 

ص:148

.9 (: 49  ) تارجح - . 1

.125 (، 16  ) لحن - . 2
ص 168. ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - . 3
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باتک زا  یخرب  رد  همّـالع  موحرم   ، (4) یلجع  ، (3) یبلح  ، (2) نایبتلا رد  خیش   ، (1) دیس موحرم  لثم : اهقف  زا  یخرب  دشاب ، هتـشاد 
 ، (8) نایبتلا باتک  ریغ  رد  خیـش  موحرم  .دـنا  هتفگ  نخـس  نآ  بوجو  زا  (7) ؛  تکنلا رد  دیهـش  (6) و  دیعـس نب  ییحی   ، (5) شیاه

زیاج یلمع  نینچ  : » دـنا هتفگ   (14) یکرک ققحم  (13) و  دادقم لضاف   ، (12) دیهش  ، (11) مالسالا رخف   ، (10) یضاق  ، (9) یملید
: تسا هتفگ  ناهربلا  عمجم  بحاص  . (15)« تسا رهشا  لوق  نیا  : » تسا هدمآ  کلاسم  رد  و  وا ؛» بیان  ای  ماما  هزاجا ي  هب  رگم  تسین 

زا رهاظ  : » تسا هدمآ  داصتقالا  رد  و  »(16) ؛  تسا روهشم  رظن ، نیا  »

ص:149

.تسا هدش  هداد  تبسن  یسوط  خیش  هب  ص 150 ، داصتقالا ، باتک  رد  - . 1
ص 549. ج 2 ، نایبتلا ، - . 2

ص 267. یفاکلا ، - . 3
ص 33. ج 2 ، رئارسلا ، - . 4

ص 461. ج 4 ، هعیشلا ، فلتخم  ص 241 ؛ ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  - . 5
ص 243. عئارشلل ، عماجلا  - . 6

ص 509. ج 1 ، داشرالا ، تکن  حرش  یف  دارملا  هیاغ  - . 7
ص 300. هیاهنلا ، ص 150 ؛ داصتقالا ، - . 8

ص 263. هیولعلا ، مسارملا  - . 9
ص 341. ج 1 ، بذهملا ، - . 10

ص 399. ج 1 ، دعاوقلا ، حرش  یف  دئاوفلا  حاضیا  - . 11
ص 47. ج 2 ، هیعرشلا ، سرودلا  - . 12

ص 405. ج 1 ، نآرقلا ، هقف  یف  نافرعلا  زنک  - . 13
ص 488. ج 3 ، دصاقملا ، عماج  - . 14
ص 105. ج 3 ، ماهفالا ، کلاسم  - . 15

ص 542. ج 7 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  - . 16
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هزاجا ي هطبار  نیا  رد  وا  هب  ماما  هک  تسا  یـسک  ای  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما يارب  اهنت  راـکنا  عون  نیا  هک  تسا  نآ  هیماـما ي  خویش 
.(2) تسا هدرک  عنم  ار  یمود  زیاج و  ار  یلّوا  هدش ، لئاق  لیصفت  لتق  حرج و  نیب  یناث  دیهش  موحرم  . (1)« دشاب هداد  ّصاخ 

لثم دوش -  یم  ّبترتم  وا  لـتق  اـی  ندز  مخز  زا  رت  مهم  يا  هدـسفم  لـعاف  تیـصعم  رب  هک  یماـگنه  هک : تسا  نآ  رب  نم  هدـیقع ي 
نآ رد  رَکنم  وا  لتق  اب  تسا و  يربهر  هاگیاج  رد  موق و  سیئر  لعاف ، ای  ددرگزاـب  یمالـسا  هعماـج ي  هب  تیـصعم  هدـسفم ي  هکنآ 
زا ریغ  يدراوم  هرابرد ي  ثحب  هکلب  تسین ؛ ندرک  یمخز  نتـشک و  بوجو  رد  یلاکـشا  اه -  نیا  دـننام  و  دوش ، یم  كرت  هعماج 

.تسا نآ 

.تسا بجاو  بجاو ، همّدقم ي  و  تسا ، بجاو  دشاب  هتـشاد  ناکما  ردـقچ  ره  رکنم  زا  یهن  دیـس : موحرم  لوق  هرابرد ي  لالدتـسا 
، اذـل .دـنرادن  تیعوضوم  هلاصالاب  اج  نیا  رد  حرج  لـتق و  و  تسا ؛ بجاو  دـشاب ، لـتق  اـی  حرج  رب  فّقوتم  رکنم  زا  یهن  رگا  سپ ،

دوصقم تسا و  دوـصقم  دوـش  یم  ماـجنا  ماـما  نذا  هب  هچنآ  هک  نیا  ّتلع  هب  تسین ؛ ماـما  نذا  رب  ود  نآ  زاوـج  فـّقوت  يارب  یهجو 
.(3) دوب دهاوخ  دوصقم » ریغ  ررض  ، » دوش عقاو  يررض  رگا  نیاربانب ، .تسا  يریگولج  عافد و  اج  نیا  رد  هلاصالاب 

دیس موحرم  زا  ار  مالک  نیا  هرکذتلا  یهتنملا و  رد  همّالع  موحرم 

ص:150

ص 150. داصتقالا ، - . 1
ص 105. ج 3 ، ماهفالا ، کلاسم  - . 2

ص 543. ج 7 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  ص 150 ؛ داصتقالا ، کن : - . 3
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 ، (1)« تسا يوق  دیس  فرح  نم ، رظن  هب  و  هداد ؛ اوتف  نادب  نایبتلا  باتک  رد  خیش  نآ ، رب  هوالع  : » دیوگ یم  نآ  لیذ  دنک و  یم  لقن 
رما و يانعم  نوچ ، تسا ؛ حـضاو  ریغ  لتق  رد  اّما  تسا  بوخ  حرج  دروم  رد  بلطم  نیا  : » تسا هتفگ  کلاسملا  رد  یناث  دیهـش  اـّما 
ای رومأم  زا  هچ  نآ  هک  تسا  نآ  بتارم  نیا  زا  ضرغ  اریز ، .دـنریگ  یمنربرد  ار  دراوم  نیا  هلّدا  اذـل ، .دور  یم  تسد  زا  نآ  اـب  یهن 

یهنم رومأم و  ریغ  رد  يراذگریثأت  دوش و  یمن  قّقحم  لتق  اب  هک  تسا  ریثأت  زاوج  نآ ، طرـش  دـهد و  ماجنا  ار  هدـش  هتـساوخ  یهنم 
.(2)« دوش یم  هدرمش  ربتعم  دروم  نیا  رد  يراصحنا  تروص  هب  روکذم  ِطرش  تسا و  ضرغ  نآ  اب  لصا  نوچ ، .تسین  یفاک 

هب دـشاب ؛ بجاو  یهن  رما و  ياـضتقم  بلطم  نیا  دـیاش  هـکلب  : » تراـبع هدرک و  تقفاوـم  لاکـشا  نـیا  اـب  رهاوـج  بحاـص  موـحرم 
.تسا هدوزفا  نادب  ار   (3)« دنام یمن  یقاب  لتق  اب  ود  نیا  يارب  یعوضوم  هکنآ  ترورض 

هرابرد دش ، هتفگ  ّصاخ -  يانعم  نیا  رد  هژیو  هب  ریثأت -  زاوج  رابتعا  مدع  هرابرد ي  هچنآ  هک : نیا  هب  دوش  یم  ّدر  دیهش  نخـس  اّما 
.نک هعجارم  سپ ، .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  ي 

؛ تسا لتق  رب  فّقوتم  بجاو ، رکنم  زا  یهن  هک  تسا  نآ  وا  ناوریپ  دیـس و  ياعّدا  هک : نیا  هب  دوش  یم  ّدر  زین  رهاوج  بحاص  بلطم 
هن

ص:151

.تسا هتفگن  ار  لوق  نیا  هرکذتلا  رد  اما  ص 444 ؛ ج 9 ، ءاهقفلا ، هرکذت  ص 994 ؛ ج 2 ، بلطملا ، یهتنم  - . 1
ص 105. ج 3 ، ماهفالا ، کلاسم  - . 2
ص 383. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 3
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.دتفا یم  قافّتا  یهن  زا  دعب  لتق  دنک و  یم  باجیا  ار  لتق  یهن ، هک  انعم  نیا  هب  هکلب  دشاب ، یهن  زا  شیپ  لتق  هک  انعم  نیا  هب 

: هب تسا  هدش  لالدتسا  یتسناد -  هچ  نآ  رب  هوالع  زاوج -  مدع  يارب 

:(1) دروم ود  نیا  ریغ  هب  ّهلدا  فارصنا  فلا )

رد هژیو  هب  تسا -  جرم  جره و  میظع و  داسف  ثعاب  قساـف ، هچ  لداـع و  هچ  وا ، بیاـن  ماـما و  زا  ریغ  هب  يدارفا  يارب  نآ  زاوج  ب )
.(2) درادن دوجو  تعیرش  رد  هلأسم  نیا  تسا  نشور  دراد -  هبلغ  مدرم  نایم  قافن  هک  يا  هنامز  نینچ 

همزال ي ماظن  داسف  هک  تسا  نیا  زین  مود  دروم  خساپ  .درادن  دوجو  روکذـم  فارـصنا  يارب  ییاشنم  هک  تسا  نیا  لّوا  دروم  خـساپ 
فادها هن  تسا و  هدوب  رکنم  زا  یهن  رطاخ  هب  وا  لتق  هک  نیا  رب  ینبم  دـنک  هماقا  شیاعّدا  رب  هنیب  تّجح و  دـناوتن  لتاق  هک  تسا  نآ 
یتافانم عوضوم ، نیا  رد  زاوج  هب  مکح  و  تسا ؛ نآ  مدع  رکنم و  زا  یهن  ماقم  رد  لتق  زاوج  لاکـشا ، لحم  رگید ، ترابع  هب  .رگید 

لتق ماکحا  زین  نآ  نودب  هک  ارچ  تسا ؛ تابثا  رب  فّقوتم  هلأسم  تسا و  دروم  نیا  رد  لتق  یعّدم  هک  یلتاق  زا  نآ  نتفریذپن  اب  درادـن 
.لّوا هن  تسا  مود  دروم  رد  مکح  همزال ي  ماظن  داسف  دوش و  یم  يراج  مارح 

لّوا دروم  مّدقت  لیلد  سپ ، .تسا  هجو  نم  مومع  لتق ، تمرح  لیلد  نیب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّهلدا ي  نیب  تبسن  لاکشا :
؟  تسیچ

ص:152

ص 542 و 543. ج 7 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم  - . 1
ص 383. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 2
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هجو نم  مومع  ناشتبسن  دنـشاب و  ضراعتم  مه  اب  لیلد  ود  رگا  تسا و  دحاو  دوجوم  رب  ناونع  ود  قدص  دروم  رد  هلأسم  نیا  خساپ :
قلطم مادـک  ره  تلالد  هک  اج  نآ  زا  و  تسین ؛ تاحّجرم  هب  عوجر  يارب  یهار  تسا ، نآرق  زا  لیلد  ود  ره  هک  نآ  رطاـخ  هب  دـشاب ،

هراـبرد ي نیا  .تسین  زین  تمرح  رب  یلیلد  تسین ، بوجو  رب  یلیلد  هک  روط  ناـمه  هجیتن ، رد  .دـننک  یم  طـقاس  ار  رگیدـکی  تسا ،
.دنتسه نآرق  زا  اریز ، دوش ؛ یم  مّدقم  فورعم  هب  رما  ّهلدا ي  ّکش  یب  حرج ، هرابرد ي  اّما  لتق ؛

: دننام تسا ؛ تایاور  زا  یشخب  تشذگ -  هچنآ  رب  نوزفا  بوجو -  هکلب  زاوج  دهاش 

ْنَم ُهَّنِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ  : » مدینـش میدـید  ار  ماـش  مدرم  هک  يزور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  هیقفلا : یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  ربخ  فلا )
ْنَم ِِهبِحاَص َو  ْنِم  ُلَْضفَأ  َوُه  َرِجُأ َو  ْدَقَف  ِِهناَِسِلب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َئَِرب َو  َِملَـس َو  ْدَـقَف  ِِهْبلَِقب  ُهَرَْکنَأَف  ِْهَیلِإ  یَعْدـُی  ًارَْکنُم  ِِهب َو  ُلَمُْعی  ًاناَوْدُـع  يَأَر 
َرََّون ِقیِرَّطلا َو  یَلَع  َماَق  يَدُْهلا َو  َلِیبَس  َباَصَأ  يِذَّلا  َِکلَذَـف  یَْلفُّسلا  یِه  َنیِِملاَّظلا  ُهَِملَک  اَْیلُْعلا َو  یِه  ِهَّللا  ُهَِملَک  َنوُکَِتل  ِْفیَّسلِاب  ُهَرَْکنَأ 

؛  (1)« ُنیِقَْیلا ِِهْبلَق  ِیف 

هانگ هدـنام و  ملاس  ددنـسپن ، ار  نآ  دوخ  لد  هب  وا  دـنناوخ و  یم  يرَکنم  هب  ار  مدرم  ای  دـننار  یم  یمتـس  دـنیبب  هک  نآ  نانمؤم ! يا  »
راکنا هب  ریـشمش  اب  هک  ره  تسا و  رترب  درک  راکنا  لد  هب  هک  نآ  زا  تفاـی و  دزم  درک ، راـکنا  ناـبز  هب  ار  نآ  هک  یـسک  هدـیزرون و 

هار هک  تسا  یسک  وا  ددرگ ، تسپ  نارگمتس  راتفگ  دنلب و  ادخ  مالک  ات  تساخرب 

ص:153

ص 21169. ص 133 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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« تفات شلد  رد  نیقی  رون  داتسیا و  نآ  رب  تفای و  ار  يراگتسر 

، ٍِمئَال َهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  اُوفاَخَت  َال  ْمُهَهاَبِج َو  اَِهب  اوُّکُـص  ْمُِکتَنِْـسلَِأب َو  اوُظِْفلا  ْمُِکبُولُِقب َو  اوُرِْکنَأَف  (: » مالـسلا هیلع   ) رقاب ماما  زا  رباج  ربخ  ب )
َْریَغ ْمُِکبُولُِقب  ْمُهوُضِْغبَأ  ْمُِکناَدـْبَِأب َو  ْمُهوُدِـهاَجَف  َِکلاَنُه  : » دـیامرف یم  هک  اج  نآ  ات  ْمِْهیَلَع » َلِیبَس  اَلَف  اوُعَجَر  ِّقَْحلا  َیلِإ  اوُظَعَّتا َو  ِنِإَف 

؛  (1)« ِِهتَعاَط یَلَع  اوُضْمَی  ِهَّللا َو  ِْرمَأ  َیلِإ  اُوئیِفَی  یَّتَح  ًارَفَظ  ٍْملُِظب  َنیِدیُِرم  َال  ًالاَم َو  َنیِغَاب  َال  ًاناَْطلُس َو  َنِیِبلاَط 

يوس هب  رگا  دیـسارهن ؛ نارگتمالم  تمالم  زا  دینزب و  نانآ  یناشیپ  هب  دییوگ و  نخـس  نانآ  اب  ناتنابز  اب  دـینک و  راکنا  دوخ  بلق  اب  »
مدرم هب  هک  تسا  یناسک  هّجوتم  لاکـشا  انامه  .تسین  راوازـس  نانآ  شنزرـس  رگید  دـندرک ، هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  دنتـشگرب و  ّقح 

نمـشد لد ، قمع  زا  ار  نانآ  دـینک ، داهج  ناـنآ  اـب  اـج  نیا  رد  .دـننک  یم  یـشکرس  ّقحاـن  هب  نیمز  يور  رد  دـنراد و  یم  اور  متس 
زوریپ نارگید  رب  یـشکرس  يور  زا  دیهاوخب  هن  و  دیـشاب ، لام  بسک  ددـصرد  هن  تردـق و  بسک  یپ  رد  هن  رما ، نیا  رد  دـیرادب و 

« دننک كولس  یهالا  تعاط  ساسارب  و  دنراذگب ، ادخ  نامرف  هب  رس  ات  دیوش 

.(2) نآ دننام  رابخا  ریاس  و 

، سپ تسین ؛ یندش  راکنا  درادن ، وا  بئان  و  ماما ]  ] دوخ هب  هراشا  دنتسه و  مدرم  هماع ي  بطاخم ، هک  نیا  رد  تایاور  نیا  روهظ 

ص:154

.21162 ص 131 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
.فورعم هب  رما  باوبا  زا  باب 3  ص 131 ، ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : - . 2
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.تسا ماتریغ  دشاب ، مدرم  هّماع ي  هب  باطخ  هک  نیا  عنم  هرابرد ي   (1) رهاوج بحاص  بلطم 

نآ هب  عراش  مامتها  هب  ملع  رطاخ  هب  لتق -  رد  لاح ، نیا  اب  .تسا  نیتم  هتفگ ، بوجو  نودب  زاوج  رد  نآ  روهظ  هرابرد ي  هچنآ  هلب ؛
هن تسا  زیاج  یلّوا  دراد و  دوجو  لیصفت  لتق  باجیا  حرج و  باجیا  نیب  : » هک یناث  دیهـش  نخـس  سپ ، .دوش  یمن  كرت  طایتحا  - 
رب هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  لتق  زاوج  هک : نآ  مهم  هتکن ي  .تسین  یّکش  تسا  طوحا  هک  نیا  رد  دشابن ، رت  يوق  رگا   ، (2)« یمود

.تسین زیاج  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوشن ؛ ّبترتم  رت  مهم  يا  هدسفم  نآ 

مجنپ مراهچ و  هلأسم  تاعورف 

: زا تسا  ترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دوش  یم  جارختسا  یلئاسم  دش ، هتفگ  هک  یبلاطم  زا 

تعنامم يریگ و  هرانک  ای  لعاف ، زا  یتحاران  راهظا  اب  ای  دـیاب  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـسقا  زا  هچ  رگا  یبلق  راـکنا  . 1
.دوش راهظا  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  نتفگن و  نخس  ای  وا و  زا 

.دوش تاعارم  دیاب  رسیالاف  رسیالا  هبترم ، نیا  بتارم  رد  . 2

تیاعر اب  هتبلا  دنتسه ؛ ریخم  ود  نیا  نیب  یهان  رمآ و  هکلب  .تسین  یبلق  راکنا  ریثأت  مدع  رب  فّقوتم  ینابز  راکنا  بوجو  . 3

ص:155

ص 385. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 1

ص 105. ج 3 ، ماهفالا ، کلاسم  - . 2
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تـسلاجم كرت  يریگ و  هرانک  يا ، هّدع  يارب  تشذـگ ، هچ  نانچ  تسا ؛ یبلق  راکنا  زا  رت  ناسآ  ینابز  راکنا  هاگ  .رـسیالاف  رـسیالا 
.دوش یم  مّدقم  رت  ناسآ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  وا  یهن  رما و  لوق و  زا  رتدیدش  رت و  تخس 

هدسفم و مدع  و  دوش ؛ تیاعر  دـیاب  یناسآ  بتارم  زین  نآ  رد  و  تسا ؛ بجاو  تسد  اب  راکنا  دوبن ، رثؤم  مود  لّوا و  بتارم  یتقو  . 4
.دوش یم  تاعارم  طایتحا 

ندـش یمخز  هب  رجنم  ِندز  هب  وا  بیان  ای  ماما  نذا  رب  فّقوت  نودـب  مکح ، دوبن ، یفاـک  لـعاف  نتـشادزاب  رد  روکذـم  بتارم  رگا  . 5
.دوش یم  لقتنم 

رت مهم  يا  هدـسفم  لعاف ، تیـصعم  رب  هک  یتروص  رد  دوب ، نتـشک  رب  فّقوتم  رکنم  زا  یهن  دوبن و  یفاک  هراشا  دروم  بتارم  رگا  . 6
كرت هب  طایتحا  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسا  بجاو  هکلب  زیاج ، وا  لتق  دوش ، یم  ّبترتم  رت  مهم  یتلحـصم  وا  لـتق  رب  اـی  وا ، لـتق  زا 

.دوش یمن  كرت  لتق 

نامض توبث  رهاظ ، زین  زاوج  مدع  دراوم  رد  . (1) دنتسین نماض  هدراو  صوصن  لیلد  هب  یهان  رمآ و  لتق ، ای  حرج  زاوج  دراوم  رد  . 7
.دوش یم  يراج  نآ  رب  ییاطخ  تیانج  ماکحا  دشاب ، ییاطخ  رگا  و  دمع ، تیانج  ماکحا  دشاب ، يدمع  رگا  لاح ، .تسا 

كرت ناشیا  اب  يریگ و  هرانک  ناملاظ  زا  دیاب  دنناد ، یم  تّجح  ار  ناشیا  لامعا  مدرم  دنتسه و  مدرم  ياوشیپ  هک  املع  . 8

ص:156

.سفن صاصق  باوبا  زا  باب 22  ص 63 ، ج 29 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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ناـشیا زا  تمهت  دوش و  یم  ناـنآ  ناـیم  رد  ریخ  رارقتـسا  بجوم  هدوـب و  ّرثؤـم  مدرم  هدـیقع ي  رد  رما  نیا  هک  ارچ  .دـنیامن  هدوارم 
.دوش یم  هتشادرب 

یتیاضران ساسحا  هدنهد ي  ناشن  راک  نیا  ای  دراد ؛ ریثأت  نآ  فیفخت  ای  ملظ  ّدر  رد  رگا  دنک ، ّدر  ار  ناملاظ  هیده ي  دـیاب  ملاع  . 9
.دشاب ملاظ  لعف  زا  وا 

یهن یمالـسا  هعماج ي  هب  ّرـضم  رَکنم  زا  هدرک و  راکـشآ  تعدب  روهظ  ماگنه  ار  دوخ  ملع  دـیاب  تسا ، مدرم  ياوشیپ  هک  ملاع  . 10
نامز نیا  رد  هچ  ناـنچ  ناـشیا -  هجنکـش ي  ناناملـسم و  ریاـس  ياذـیا  هکلب  وا ، ياذـیا  سبح و  مزلتـسم  راـک  نیا  هچ  رگا  دـیامن ؛

.میناهاوخ ار  تسا ، ّبترتم  نآ  رب  هک  یتارطخ  اه و  یتخس  ماجنا  هضیرف و  نیا  هب  ملع  قیفوت  دنوادخ  زا  .دشاب  تسا -  لوادتم 

هدیاف

یمن زارتحا  ناشیا  اب  طالتخا  زا  دـننک و  یم  دـش  دـمآ و  ماّکح  رابرد  هب  هک  تسا  ییاملع  مالـسلا ) مهیلع   ) ناـموصعم تاـیاور  رد 
: دننام دنا ؛ هدش  تّمذم  دنیامن ،

.اْینُّدلا ِیف  اُولُخْدَی  َْمل  ام  ِلُسُّرلا  ُءانَما  ُءاهَقُْفلَا  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ینوکس  ربخ  فلا )
؛  (1)« ْمُِکنید یلَع  ْمُهوُرَذْحاَف  َِکلذ  اُولَعَف  اذِاَف  .ِناْطلُّسلا  ُعابِّتا  َلاق : اْینُّدلا ؟ ِیف  ْمُهُولُخُد  ام  و  هّللا ! لوسر  ای  لیق :

ص:157

ح 5. ص 46 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 1
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تسا هنوگچ  ایند  رد  نانآ  ندش  لخاد  ادخ ، ربمایپ  يا  دش : هتفگ  .دنوشن  ایند  دراو  هک  ینامز  ات  دنتسه  ناربمایپ  دامتعا  دروم  اهقف ، »
«. دیسرتب ناتنید  دروم  رد  نانآ  زا  دننک  هنوگ  نیا  هک  نامز  ره  سپ  .هاشداپ  زا  يوریپ  دومرف :  ؟

ْمُهوُرَذْح لُسُّرلا ، اُوناخ  دَقَف  َِکلذ  اُولَعَف  اذِاَف  َناَْطلُّسلا ، اوُِطلاَُخی  َْمل  اَم  ّلَجَو  ّزع  ِهللا  ِدابِع  یَلَع  ِلُسُّرلا  ُءانَما  ُءامَلُعلا  : » يوبن ثیدح  ب )
؛  (1)« مُهُولزَتعاَو

، دندرک نینچ  هاگره  دننکن ؛ تساخرب  تسـشن و  ارما  نیطالـس و  اب  هک  ینامز  ات  دنتـسه  ادخ  ناگدـنب  رب  نالوسر  نارادـتناما  املع  »
«. دییوجب يرود  دیسرتب و  نانآ  زا  تقو  نآ  رد  دندرک ؛ تنایخ  ناربمایپ  هب  سپ 

؛  (2)« َءاَمَلُْعلا َنُوتْأَی  َنیِّذَلا  ِءاَرَمُألا  ُراَیِخَو  َءاَرَمُألا  َنُوتْأَی  َنیِّذَلا  ِءاَمَلُْعلا  ُراَرِش  : » يوبن ثیدح  ج )

«. املع اب  ناطبترم  ناریما ، نیرتهب  دنا و  نایرابرد  ناملاع ، نیرتدب  »

َملَو اینّدـلا ، ِیف  اُولیمَی  َملَو  رَکنُملا ، نَع  اوهَنَو  فُورعَملِاب  اُورَمأ  اَم  ِهللا  ءاّبِحأ  ُءاـمَلُعلا  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تیاور  د )
الَو مُهَفلَخ ، اولِـصَت  الَو  ملِعلا ، مُهنَع  اولمحت  الَف  نیِطالّـسلا ، باوبأ  اوُفلَتخاَو  اَینّدـلا  یلإ  اولاَم  مُهَتیأَر  اذإَف  ِنیِطالَـسلا ، َباوبأ  اوُِفلَتخَی 

ِنیّدلا نودُسفی  ِمالسإلا ، داسفَو  ِِنیّدلا  هَفآ  مّهنإَف  مِهِزئانَج  اوُعیشَت  الَو  مُهاضرَم ، اوُدوُعَت 

ص:158

ص 204. ج 10 ، لامعلازنک ، رد  يدنه  یقتم  ص 144 ؛ ج 1 ، یناشاک ، ضیف  ءاضیبلا ، هجحملا  - . 1
ص 146. ج 1 ، یناشاک ، ضیف  ءاضیبلا ، هجحملا  - . 2
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؛  (1) لَسَعلا » ّلخلا  دسفی  اَمَک 

دـش دمآ و  نیطالـس  رابرد  هب  دندنبن و  لد  ایند  هب  دـننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک : مادام  دنتـسه  ادـخ  ناتـسود  ناملاع  »
رـس تشپ  دـیریگنارف و  شناد  نانآ  زا  رگید  دـنا  ناهاشداپ  رابرد  رد  دـنا و  هدروآ  يور  ایند  هب  دـیدید  ار  نانآ  هاگره  سپ  .دـننکن 

و دنمالـسا ، یهابت  هیام ي  نید و  تفآ  نانآ  اریز ، .دـینکن  عییـشت  ار  نانآ  ياه  هزانج  دـیورن و  نانآ  تدایع  هب  .دـیرازگن  زامن  نانآ 
.رگید رابخا  و  دنزاس ؛» یم  هابت  ار  ادخ  نید  نانآ  دنک ، یم  دساف  ار  لسع  هکرس  هک  نانچ 

: تسا هلأسم  ود  نآ ، ّرس  دیدش و  ياه  يریگ  تخس  نیا  ءاشنم  هک  تسا  نشور 

عاـضوا دوش ، موکحم  مداـخ و  عباـت ، هب  لیدـبت  رگا  نیارباـنب ، تسا ؛ مکاـح  دوـش و  یم  تمدـخ  وا  هب  هدـش ، تیعبت  ِملاـع  زا  لّوا :
.دنا هتخادنا  نییاپ  ار  ناشرس  راگدرورپ  لباقم  رد  تمایق  زور  هک  دریگ  یم  رارق  یناراکهانگ  ِرامش  رد  هدش و  هنوگژاو 

ملظ و دـییأت  ناشیا  رابرد  هب  دـش  دـمآ و  نیاربانب ، .دـنا  هدرک  يّدـصت  ار  تموکح  بصغ و  ار  دـهتجم  ِّقح  هاـشداپ  ناطلـس و  مود :
.تسین زیاج  هدوب و  نانآ  زواجت 

ص:159

ص 22. یفیطق ، لضاف  جاهولا ، جارسلا  - . 1
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ص:160
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یلیمکت ثحابم  موس : لصف 

هراشا

ص:162
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دهتجم يارب  تموکح  بصنم  توبث  مکی :

.میزادرپ یم  هلأسم  دنچ  نایب  هب  نایاپ  رد 

، هیزج لوبق  اضق ، دودح ، صاصق ، دننام  یعامتجا  یسایس و  ییاضق ، ییازج ، ماکحا  هب  یعرش  ماکحا  زا  یشخب  هک  اج  نآ  زا  لّوا :
لباـق تّما  مکاـح  تسد  هب  اـهنت  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیرط  زا  ماـکحا  نآ  يارجا  دراد و  صاـصتخا  ...و  داـهج 

یهیدـب هدوب و  یّلک  نیناوق  اهنت  تسا ، هدروآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هک  یماـکحا  نآ  رگید : تراـبع  هب  تسا و  ارجا 
هللا یلـص   ) ربمایپ هک  میبای  یمرد  بلطم  نیا  زا  تسا ؛ ثبع  وغل و  دوب و  دـهاوخن  دـیفم  دـشاب ، هتـشادن  يرجم  نوناق ، رگا  هک  تسا 

لیکشت تموکح  دوب ، بسانم  طیارش  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ناشیا  یـصو  زین  و  تسا ، هدروآ  ار  نیناوق  نآ  هک  هلآ ) هیلع و 
هک وا  مه  .تسین  یـسک  دـهتجم  زج  صخـش  نآ  یلعف  نامز  رد  هک  دـندومن ؛ نییعت  ماـکحا  نآ  يارجا  يارب  ار  یـصخش  اـی  دـنداد 
َوُه : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما و   ، (1)« تسا نم  ثراو  نیـشناج و  وا  ِیثِراَو ؛ ِیتَـفِیلَخ َو  ُّهنإ  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

تجح وا  مُکیَلَع ؛ ُهّجُحلا 

ص:163

ْمَحْرا َّمُهَّللا  : » دومرف ادـخ  لوـسر  لّوا : تسا : لـیذ  ثیدـح  ود  زا  هتفرگرب  تراـبع  نیا  هکلب  هدـشن  دراو  ظـفل  نیا  اـب  یثیدـح  - . 1
ص 91، ج 27 ، هعیـشلا ، لئاسو  ِیتَّنُـسَو ؛» ِیثیِداَحَأ  َنوُوْرَی  يِدَْعب  ْنِم  َنُوتْأَی  َنیِذَّلا  َلاَق : َكُؤاَفَلُخ ؟ ْنَم  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  َلِیق  ِیئاَفَلُخ ،

ح 1. ص 3 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ِءایبنألا ؛» ُهَثرَو  َءامَلُعلا  ّنإ  : » دومرف ادخ  لوسر  مود : ح 33295 .
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لوصا هب  وا  زا  رتانـشآ  یـسک  هک  نآ  هوالع  دـش ؛ دـهاوخ  نایب  ثحب  نمـض  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ریباعت  . (1)« تسامش رب 
.دریگب رارق  نآ  سأر  رد  تموکح و  هدنراداپرب ي  دهتجم  هک  تسا  نیعتم  نیاربانب ، .درادن  دوجو  مالسا 

زا ندوب  رذحرب  یمالـسا ، نیمزرـس  تیّنما  ظفح  مالـسا ، ماکحا  يارجا  رـصع  نیا  رد  دهتجم  هفیظو ي  دـیدرت  یب  هکنآ : رگید  لوق 
لوقع کیرحت  بناجا و  يزارد  تسد  عطق  نآرق ، مالـسا و  میرح  زا  عافد  یمالـسا ، روشک  لالقتـسا  ظفح  رامعتـسا ، ياه  گـنرین 

تلود و قیرط  زا  زج  روما  نیا  قّقحت  اـیآ  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دودـح و  يارجا  دوـهع ، دادرارق و  دـقع  ناناملـسم ،
مکاح قیرط  زا  زج  رما  نیا  ایآ   ، (2) ٍهَُّوق نِّم  ُمتْعَطَتْسا  اَّم  مَُهل  ْاوُّدِعَأَو  دیامرف : یم  دنوادخ  تسا !؟  ریذپ  ناکما  لداع  يوق  تموکح 

!؟  تسا نکمم 

اوُشاَع اوَُقب َو  ِلَلِْملا  َنِم  ًهَِّلم  ِقَرِْفلا َو َال  َنِم  ًهَقِْرف  ُدَِجن  اَّنَأ َال  : » هک میدرک  نایب  ار  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  لضف  تیاور  نیا  زا  شیپ 
ُْهنِم َو ْمَُهل  َُّدب  ُهَّنَأ َال  ُمَْلعَی  اَّمِم  َْقلَْخلا  َكُْرتَی  ْنَأ  ِمیِکَْحلا  ِهَمْکِح  ِیف  ْزُجَی  ْمَلَف  اَْینُّدلا  ِنیِّدلا َو  ِْرمَأ  ِیف  ُْهنِم  ْمَُهل  َُّدب  اَِمل َال  ٍسِیئَر  ٍمِّیَِقب َو  َالِإ 

َماَِوق َال 

ص:164

؛ تسا هدـمآ  مُکیَلَع » ِیتَّجُح  ْمُّهَنإَـف  اَِنثیِدَـح  ِهاَوُر  َیلإ  اَـهِیف  اوُعِجْراَـف  ُهَِعقاَولا  ُثِداَوَحلا  اـَّمَأَو   » فیرـش عیقوت  رد  هک  روط  ناـمه  - . 1
ح 33424. ص 140 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو 

.60 (: 8  ) لافنا - . 2

هللا تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناحور قداص  دیس  یمظعلا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 172 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_164_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا تسا ؛ دـهتجم  يارب  ماقم  نیا  توبث  دـهاش  راـبخا  یخرب  تسا و  يراـج  زین  تبیغ  ناـمز  رد  یلقع  ناـهرب  نیا  (1) ؛  ِِهب » ـَّالِإ  ْمَُهل 
: هلمج

اَنِماَرَح اَِنلاَلَح َو  ِیف  َرَظَن  اَنَثیِدَح َو  يَوَر  ْدَق  ْمُْکنِم  َناَک  ْنَم  َیلِإ  ِنارُظنی  (: » مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم ي  فلا )
َّفَخَتْـسا َو ِدَـق  ِهَّللا  ِمْکُِحب  اَمَّنِإَف  ُْهنِم  ُْهلَبْقَی  ْمَلَف  اَنِمْکُِحب  َمَکَح  اَذِإَف  ًامِکاَح  ْمُْکیَلَع  ُُهْتلَعَج  ْدَـق  یِّنِإَف  ًامَکَح  ِِهب  اْوَضْراَف  اَـنَماَکْحَأ  َفَرَع  َو 

؛  (2)« ِهَّللِاب ِكْرِّشلا  ِّدَح  یَلَع  َوُه  ِهَّللا َو  یَلَع  ُّداَّرلا  اَْنیَلَع  ُّداَّرلا  َّدَر َو  اَْنیَلَع 

رگا سپ  مداد ، رارق  امش  رب  مکاح  ار  وا  نم  سپ  .دیهد  اضر  وا  مکح  هب  دسانـش و  یم  ار  ام  لالح  مارح و  هک  یـسک  هب  دینک  هاگن  »
هدننک ي ّدر  ام  هدننک ي  ّدر  تسا و  هدش  ّدر  ام  رب  هدش و  هدرمـش  کبـس  ادـخ  مکح  دـشن ، هتفریذـپ  وا  زا  ام و  مکح  هب  درک  مکح 

«. تسا دنوادخ  هب  كرش  ّدح  رد  نیا  تسا و  ادخ 

هباحـص و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  بوصنم  ماّکُح  ریاس  دننامه  یمکاح  ار  دهتجم  ثیدح ، نیا  ثیدح : هب  لالدتـسا 
زین بوصنم  مکاـح  هب  دـندرک ، یم  هعجارم  دوخ  موـق  سیئر  هب  هک  يا  هلأـسم  ره  رد  مدرم  ناـمز  نآ  رد  تسا  صّخـشم  دـناد ؛ یم 
یم ارجا  ذیفنت و  ار  ماکحا  هک  تسا  یسک  مکاح  رگید ، ترابع  هب  .تسا  قلطم  مکاح  انعم  نیا  اب  دهتجم  سپ ، .دندرک  یم  هعجارم 

.دهد یم  اوتف  نآ  هب  طقف  هک  یسک  هن  دنک ،

نبا تقاثو  نوچ  دنا  هتسناد  دنسلا  فیعض  هاگ  ار  ثیدح  نیا 

ص:165

ص 108. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - . 1
ح 33416. ص 137 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
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عفارت نامه  مکاحت  تسا و  مدرم  هعجارم ي  دروم  وا  نوچ  تسا ؛ یـضاق  مکاح ، زا  رهاظ  دنا : هتفگ  هاگ  .تسا و  هدشن  دییأت  هلظنح 
وا رب  تواضق  ماقم  نداد  رارق  هب  اهنت  درک ) تواضق  ینعی  « ) اَنِمْکُِحب َمَکَح  اَذِإَف   » هک مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نخـس  و  تسا ، یـضاق  دزن 

.دراد تلالد 

يرگید ياج  رد  ار  وا  قیثوت  نم  : » تسا هتفگ  هتسناد و  هقث  ار  وا  یناث  دیهش  اریز ، تسا ؛ هلظنح  نبا  تقاثو  رهظا ، دنـس : فعـض  ّدر 
نیا اـهقف  نآ ، رب  نوزفا  .دراد  دوجو  زین  يرگید  دـهاوش  (2) ؛  تـسا نآ  رب  ّلاد  ِتیاور  ود  دورو  رگید ، لـیلد  »(1) ؛  ما هدرک  تباث 

.دنیوگ یم  هلوبقم  نآ  هب  لیلد  نیمه  هب  دنا و  هتفریذپ  ار  ثیدح 

نیا روظنم  رگا  اریز ، دنز ؛ یمن  صیصخت  ار  هدشدراو  ِمومع  دروم ، صوصخ  هک  تسا  مّلـسم  اهقف  دزن  یـضاق : يانعم  هب  مکاح  ّدر 
زا ناـیب  ار  هلمج  هک  لـیلعت  فرح  دوجو  اـب  هژیو  هب  دوبن ، هلمج  نیا  هب  يزاـین  رگید  و  ...ناـک » نم  نارظنی  : » دـیوگب دوب  یفاـک  دوب 

.دهد یم  رارق  تسا ، نآ  قیداصم  زا  دروم  نیا  هک  يا  هیلک  ياربک 

َلوُسَر اَی  َلِیق  ِیئاَفَلُخ ، ْمَحْرا  َّمُهَّللا  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  قیرط  راهچ  هب  قودص  تیاور  ب )
تایاور یخرب  رد  و   ، (3)« ِیتَّنُسَو ِیثیِداَحَأ  َنوُوْرَی  يِدَْعب  ْنِم  َنُوتْأَی  َنیِذَّلا  َلاَق : َكُؤاَفَلُخ ؟ ْنَم  ِهَّللا َو 

ص:166

نیا عوضوم  اما  دنا  هدرکن  نایب  یلیدعت  حرج و  نآ  هرابرد  باحصا  تفگ : نآ  هرابرد ي  و  ص 131 ، هیاردلا ، ملع  یف  هیاعرلا  - . 1
هدروآ تسد  هب  ار  وا  قیثوت  دنا -  هدرک  هحماسم  وا  هرابرد ي  دـنچره  يرگید -  ياج  زا  نم  نوچ  تسا ، لهـس  نم  رظن  زا  صخش 

.ما
ح 13. ص 17 ، ج 2 ، بیذهتلا ، ح 1 ؛ ص 275 ، ج 3 ، یفاک ، لوصا  - . 2

رابخا نویع  ح 1 ؛ ص 347 ، رابخالا ، یناـعم  ح 266 ؛ ص 247 ، یلامالا ، ح 5919 ؛ ص 420 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  - . 3
ح 94. ص 40 ، ج 1 ، اضرلا ،
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.تسا هدش  هدوزفا   (1)« يِدَعب نِم  َساَّنلا  اَهَنوُمِّلَُعیَو   » ترابع

نیا رهاظ  تسا ، ناصقن  دوجو  رب  انب  لصا  ياضتقا  ناصقن ، تدایز و  نیب  رما  نارود  تروص  رد  هک  اج  نآ  زا  ثیدـح : هب  لالدتـسا 
تراـبع هب  .تسا  حوضو  تیاـهن  رد  تسا ، هدوب  هیقف  ِناـیوار  روـظنم  هک  نیا  رد  شروـهظ  تداـیز و  نیا  اـب  ثیدـح  نتم  هک  تسا 

و دشاب ؛ نابز  هقلقل ي  فرص  هک  نیا  هن  دزومآ  یم  مدرم  هب  ار  مالسا  ماکحا  هک  تسا  یسک  ّتنس  ثیدح و  يوار  زا  روظنم  رگید ،
و تسا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هفیلخ ي  هیقف ، هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  تیاور  اریز ، تسا ؛ تهاـقف  بساـنم  رما ، نـیا 

.تسا هدش  وا  نیشناج  هک  تسا  یسک  بیان  دراوم  مامت  رد  هک  تسا  یسک  قلطم  لوق  اب  هفیلخ 

نیا تسا ؛ هدش  ضیوفت  وا  هب  شبـصنم  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هفیلخ  ّقح  تموکح  تسایر و  رگید : ترابع  هب 
ياـسؤر یّتح  ساـبع و  ینب  نیطالـس  هیما و  ینب  ناـهاشداپ  همه ي  لـیلد ، نیمه  هب  تسا و  ناـگمه  مّلـسم  حـضاو و  روما  ءزج  رما 

هک نیا  سپ ، دندوب ؛ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تفالخ  یعّدـم  ماقم ، نآ  يّدـصت  يارب  اه  نآ  زا  شیپ  یمالـسا  تموکح 
نایرجم ار  ماّکُح  هک  تسا  نیب  مزـالت  نیا  رگناـیب  هدرک ، نییعت  دوخ  ياـفلخ  ناونع  هب  ار  اـملع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

.تسا هداد  رارق  یمالسا  تموکح  ياسؤر  مکح و 

ِیف ًهَفِیلَخ  َكاَْنلَعَج  اَّنِإ  ُدوُواَد  اَی  همیرک ي : هیآ ي  تسا -  مکح  ذّفنم  يرجم و  هفیلخ ، یـصخش  تسا  رهاظ  هک  نخـس -  نیا  دیؤم 
هک تهج  نآ  زا  هیآ  و  تسا ؛  (2) ِّقَْحلِاب ِساَّنلا  َْنَیب  مُکْحاَف  ِضْرَْألا 

ص:167
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.تسا هدش  هداد  روتسد  سفن  ياوه  زا  ندرکن  يوریپ  مکح و  هب  اهنت  هیآ  رد  و  تسا ؛ یلاخ  دشاب ، وا  ندش  هفیلخ  عبات  تموکح 

نب قاحسا  تالاؤس  باوج  رد  یسربط ، جاجتحالا  و  یسوط ، خیش  هبیغلا  قودص ، همعنلا  مامتا  نیدلا و  لامکا  رد  فیرـش  عیقوت  ج )
؛  (1)« ِهَّللا ُهَّجُح  اَنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اَِنثیِدَح  ِهاَوُر  َیلِإ  اَهِیف  اوُعِجْراَف  ُهَِعقاَْولا  ُثِداَوَْحلا  اَّمَأ  : » بوقعی

هک یتسرد  هب  سپ  دـینک ، عوجر  نید ) ناسانـشراک  املع و   ) اـم ثیداـحا  ناـیوار  هب  دوش  یم  عقاو  هک  ییاهدادـیور  ثداوح و  رد  »
«. منانآ رب  ادخ  تّجح  نم  دنتسه و  امش  رب  نم  تّجح  نانآ 

سیئر هب  تیعر  يا  هثداح  ره  رد  هک  تسا  نیا  هدمآ ، مال » فلا و   » اب عمج و  تروص  هب  هک  ثداوح  زا  روظنم  ثیدح : هب  لالدتـسا 
و هعماج ؛ هب  ای  دشاب  طبترم  یـصاخ  صخـش  هب  ای  و  یعرـش ، ای  دشاب  یـسایس  هثداح  نیا  هک  درادـن  یتوافت  دـنک ، یم  هعجارم  دوخ 

زورب تروص  رد  هک  هچنآ  و  اه ، تلود  ریاس  اب  دادرارق  دـقع  ناگناگیب ، طسوت  نداعم  ریاس  تفن و  جارختـسا  دـننام : لئاسم  همه ي 
يوار دـنک  یم  تلالد  تیاور  نیارباـنب ، .دریگ  یمربرد  ار  نآ  هیبش  تسا و  یمالـسا  ياـه  تلود  هّجوتم  ناـگناگیب  بناـج  زا  رطخ 

هک نیا  تموکح و  ياـنعم  و  تسا ؛ عجرم  روـما  نآ  همه ي  رد  هدـش و  هداد  رارق  تّما  رب  تّجح  طیارـشلا -  عماـج  هیقف  ثیدـح - 
هک نیا  هب  هّجوت  اب  دشاب -  روظنم  یـصاخ  ثداوح  هک  مه  لامتحا  نیا  .تسین  نیا  زج  يزیچ  دشاب ، مکح  يرجم  مکاح و  صخش ،

رد تسا و  دهع  مال  مال ،» »

ص:168

ص 283-281. ج 2 ، جاجتحالا ، ص 290 ؛ هبیغلا ، ص 483 ؛ همعنلا ، مامتا  نیدلا و  لامکا  - . 1

هللا تیآ  قداصلا  هقف  دنمشزرا  باتک  زا  هتفرگرب  رکنم :  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
یناحور قداص  دیس  یمظعلا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 207ناهفصا   هحفص 176 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16590/AKS BARNAMEH/#content_note_168_1
http://www.ghaemiyeh.com


فیـصوت هک : نیا  هب  دوش  یم  در  تسین -  ام  تسد  هب  تسا  اه  نآ  يوگخـساپ  ثیدـح ] يوار   ] هک یثداوح  هک  دراد  هراـشا  هجیتن 
.درب یم  نیب  زا  ار  لامتحا  نیا  هعقاو ، هب  ثداوح 

ای شدوخ  هک  درادـن  وا  هب  هثداح  نآ  يراذـگاو  رب  تلالد  دوش و  یم  لـماش  ار  هیقف  هب  ثداوح  رد  عوجر  ثیدـح ، نیا  دـنا : هتفگ 
رد عوجر  هک  تسا  نآ  رهاظ  .تسا  هدرک  اعّدا  خیـش  موحرم  هک  ناـنچ  دـنک ، مادـقا  نآ  هراـبرد ي  هدرک ، بوصنم  ار  وا  هک  یـسک 

تکلمم زا  عاـفد  لـمع ، نیا  هچ  رگا  تسوا -  رظن  ّدـم  هچنآ  همه ي  هب  لـمع  موزل  و  وا ، زا  هفیظو  بسک  هیقف ، هب  ثداوـح  همه ي 
يوس زا  وا  هک  لالدتـسا  نیا  اب  انعم  نیا  و  تسا ؛ وا  ندوب  قلطم  مکاح  ِرگید  نایب  دـشاب -  نآ  دـننام  نآ و  دودـح  ظفح  یمالـسا و 

.تسا بسانم  هدوب ، تّجح  مدرم ] رب  ، ] تسا هیفام  ملاع و  رب  ّطلسم  تّجح و  ادخ  يوس  زا  هک  یسک 

، ِهِماَرَحَو ِِهلَالَح  یَلَع  ِءاَنَمُالا  ِهَللِاب ، ِءاَمَلُعلا  يِْدیَأ  یَلَع  ِماَکْحَالاَو  ِرُومُالا  يِراَجَم  (: » مالـسلا هیلع   ) یلع نب  نیـسح  زا  لوقنم  تیاور  د )
یَلَع ُمتْرَبَص  َْول  هَحِضاولا َو  هَنیَبلا  َدَعب  ِهّنـسلا  ِیف  مُِکفالتخأ  ِّقحلا و  نِع  مُِکقُّرفتب  ّالإ  کلذ  ُمْتِبلُـس  ام  ِهلزنملا َو  کلت  َنوبُولْـسَملا  ُمتنأف 

ْنِم هَمَلَّظلا  ُمتنّکَم  مُکَّنکلو  ُعـجْرَت ، مکیلا  ُرُدْـصت َو  مـکنَع  ُدِرَت َو  مُـکیلع  هَّللا  روـما  َتناـک  هـَِّللا  ِتاذ  ِیف  هَنوؤَـملا  مـُتلّمحَت  يَذـألا و 
؛  (1)« ...مهیدیأ یف  ِهَّللا  روما  ُمتملستسا  و  ْمُِکَتلِزنم ،

تسد هب  دیاب  روما ) قتف  قتر و   ) ماکحا اهراک و  نایرج  »

ص:169
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ینیـشن بقع  نیا  و  دنا ، هدوبر  امـش  تسد  زا  ار  ماقم  نیا  اّما  .دنتـسه  نیما  ادخ  مارح  لالح و  رب  هک  دـشاب  سانـشادخ  نادنمـشناد 
راکشآ و ياه  لیلد  دوجو  اب  ربمغیپ  ّتنـس  رد  هملک  فالتخا  و  قح ؛ زا  امـش  يریگ  هرانک  هقرفت و  زج  درادن ، یثعاب  بجوم و  چیه 
، دیدرک یمن  غیرد  لام  لذب  زا  ادخ  هار  رد  و  دیتشاد ، تمواقم  نمـشد )  ) رازآ تیذا و  ربارب  رد  هک  دیدوب  یمدرم  امـش  رگا  .حضاو 

ماقم رب  ار  ناراکمتس  امـش  یلو  .دیدوب  امـش  راک  ره  عجرم  أشنم و  و  دوب ، امـش  تسد  هب  ناناملـسم ) روما  هرادا ي  و   ) ادخ ياهراک 
«. ...دیدرپس اه  نآ  تسد  هب  ار  یهالا  روما  دیدرک و  ّطلسم  دوخ 

ّتنـس و رد  فالتخا  ّقح و  زا  ناشیا  یگدنکارپ  يواح  ِتالمج  ریاس  هنیرق ي  هب  ربخ ، نیا  رد  املع  زا  روظنم  ثیدـح : هب  لالدتـسا 
هفیظو هب  دننک و  یمن  فورعم  هب  رما  هک  دنتـسه  یتکاس  ياملع  بطاخم ، و  هدوب ، مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  ریغ  رگید ، نیارق 
لباقم رد  روما -  يراجم  و  تسا ، ناشیا  تسد  هب  روما  يراجم  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیارباـنب ، .دـنیامن  یمن  لـمع  دوخ 

نیا رب  يدیکات  مِهیِدیأ » ِیف  ِهَّللا  روما  ُمتملـستسا  َو  : » ترابع .درادـن  یمالـسا  تموکح  هب  طوبرم  روما  زج  ییانعم  ماکحا -  يراجم 
نیا نینچ ، مه  .دـشاب  یم  تسا ، طـبترم  نادـب  هچره  تموـکح و  دـندرکراذگاو  مالـسلا ) مهیلع   ) ناـماما هـچنآ  هـک  تـسا  بـلطم 

.تسین تموکح  زج  يزیچ  هدش ، بصغ  هچنآ  هک  تسا  مولعم  و  دریگ ، یمربرد  ار  هدش  بصغ  ناشّقح  هک  ییاملع  تیاور ،

، دیامن ّربدت  ربخ  نیا  رد  هک  یسک  يارب  یّلک : روط  هب 

ص:170
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نیا ناملاظ  و  تسا ، ناشیا  فیاظو  زا  تموکح  لیکشت  .دنتسه  ماّکح  املع  هک  هدوب  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما روظنم  دوش  یم  نشور 
ناملاظ اب  دـننک و  اهر  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز ي  رد  ار  شیوخ  فیاظو  هب  لمع  املع  اـت  دـنا  هدرک  بصغ  ار  هاـگیاج 

.نیا هب  هیبش  يروما  .دنزاسب و 

یتَّلا ِضرَالا  ُعاـِقب  ُهَِکئـالَملا َو  ِهیَلَع  تََکب  ُنِمؤُملا  َتاـم  اِذا  (: » مالـسلا هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  نسحلااـبا  زا  هزمح  نب  یلع  ربخ  ه )- 
َءاهَقُفلا َنیمؤُملا  َّنَِال  ٌءییَـش  اهُّدُـسیال  َهَمُلث  ُمالـسِالا  ِیف  َِمُلث  َو  ِِهلامعَِاب ، اهیف  ُدَعـصی  َناک  یتَّلا  ِءاـمَّسلا  ُباوبا  اـهیَلَع َو  َهللا  ُدـُبعی  َناَـک 

؛  (1)« اَهل ُهَنیدَملا  ِرُوس  ِنصِحَک  ِمالسِالا  ُنوُصُح 

هک ینامـسآ  ياهرد  هدرک و  یم  تدابع  نآ  رد  ار  ادـخ  هک  ینیمز  ياـه  هاـگتدابع  اـه و  هعُقب  نآ  ناگتـشرف و  دریمب ، نمؤم  یتقو  »
، اریز .ددـنبن  ار  نآ  يزیچ  هک  دوش  داجیا  يا  هنخر  فاکـش و  مالـسا  رد  و  دـننک ؛ یم  هیرگ  وا  رب  هتفر  یم  ـالاب  اـه  نآ  زا  شلاـمعا 

«. دنمالسا ياه  هعلق  اهژد و  رهش ، فارطا  ياهژد  دننامه  دنمشناد ، ِنینمؤم 

رـصحنم مالـسا  ماکحا  نوچ  و  تسا ؛ نآ  ظفاح  مالـسا و  مکحم  ژد  هیقف ، هک  نیا  رب  دراد  تلالد  قوف  تیاور  ثیدح : هب  لالدتـسا 
دـنمتردق و تموکح  کی  قیرط  زا  اهنت  دوش ، یم  زین  ییازج  ییاضق و  یـسایس ، یعامتجا ، ماـکحا  لـماش  هکلب  تسین  تاداـبع  رد 

نآ زا  هک  تسا  یمکحم  ژد  هیقف  و  ار -  ماکحا  نآ  ناوت  یم  حلاص 

ص:171
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.(1) درک ظفح  دنک -  یم  عافد 

ار نآ  دـننام  هیزج و  لوبق  صاصق ، دودـح و  يارجا  دوهع ، دادرارق ، دـقع  سب ، شتآ  تارکاذـم  داهج ، زا  مالـسا  ماکحا  نیاربانب ،
و دـنک ؛ یم  بوصنم  راک  نیا  يارب  ار  وا  هیقف  هک  دـشاب  یـسک  ای  هیقف  تسد  هب  تموکح  هک  درک  ظفح  ناوت  یم  یتروص  رد  اـهنت 

.دشاب مکح  يرجم  قلطم  مکاح  وا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  دشاب  مالسا  يارب  یمکحم  ژد  هیقف  هک  نیا 

.اینّدلا یف  اُولُخْدَی  َْمل  ام  ِلُسّرلا  ُءانَمُأ  ُءاهَقُفلا  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ینوکـس  ربخ  ه )- 
؛  (2)« ْمُِکِنید یلَع  ْمُهوُرَذحاَف  َِکلذ ، اُولَعَف  اذاَف  .ِناَْطلّسلا  ُعابّتا  َلاق : اینّدلا ؟ ِیف  مُهلوخُد  ام  هَّللا َو  لوسَر  ای  َلِیق 

ایند رد  ناشدورو  يانعم  دـش : ضرع  .دنتـسه  ادـخ  ناربمغیپ  نیما  دـنا ، هدـشن  ایند  دراو  هک  یماگنه  ات  دـهتجم  هیقف و  نادنمـشناد  »
«. دیشاب رذح  رب  ناشیا  زا  ناتنید  هب  تبسن  دننک ، نینچ  نوچ  سپ ، .ناطلس  زا  يوریپ  دومرف : تسیچ ؟ 

ص:172

نیناوق ماکحا و  هدرک و  يوریپ  نآرق  زا  ناناملـسم  هک  ینامز  ات  هک  دیمهف  ادتبا  زا  اپورا  رامعتـسا  میراد  هدـیقع  لیلد  نیمه  هب  - . 1
نیا هب  تحارـص  هب  ایناطیرب  دـسر ؛ یمن  هجیتن  هب  شرامعتـسا  دـنیامن ، یم  هدافتـسا  نآ  میلاعت  اهداشرا و  زا  دـننک و  یم  ارجا  ار  نآ 

تواـفتم ياـهرازبا  فـلتخم و  قرط  زا  تفرگ و  شیپ  يرگید  شور  ناـمز  نآ  زا  يرامعتـسا  تلود  نیا  .تسا  هدرک  هراـشا  بلطم 
نیرت كاـنرطخ  هب  لیدـبت  هک  دوب  تسایـس  زا  نید  ییادـج  همغن  وا  ياـهزیوآ  تسد  هلمج : زا  درک ؛ شـالت  مالـسا  فیعـضت  يارب 

.دش مالسا  ناهج  رد  ناناملسم  مالسا و  ینونک  تیعضو  شیادیپ  بجوم  هک  دش  یتسردان  میهافم  تاهبش و 
ح 5. ص 46 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 2
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، هدش راذگاو  اهقف  هب  تعیرش  ماکحا  .تسوا  هدهع ي  هب  هدش  راذگاو  وا  هب  هچنآ  ظفح  هک  تسا  یـسک  نیما  ثیدح : هب  لالدتـسا 
رخآ ات  اُولُخْدَـی » َْمل  ام  : » ترابع .تسا  ریذـپ  ناکما  دـنمتردق  یمالـسا  تموکح  کی  قیرط  زا  اهنت  یعرـش  ماـکحا  ظـفح  میتفگ  و 

هب مودخم  عبات و  هب  عوبتم  لیدبت  تموکح و  لیکـشت  رد  حماست  تلفغ و  هک  دشاب  بلطم  نیا  هب  يا  هراشا  تسا  نکمم  زین  ترابع 
.دنک یم  جراخ  ندوب  نیما  زا  ار  هیقف  هک  تسا  یتنایخ  مداخ 

َکَلَس ًاْملِع  ِهیف  ُُبلْطَی  ًاقیرَط  َکَلَس  ْنَم  (: » مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  قودص  یلاما  و  لصتم ) دّدعتم و  دیناسا  اب   ) یفاک تیاور  و )
هک اجنآ  ات  ِءامـسلا » ِیف  ْنَم  ِْملِْعلا  ِِبلاِطل  ُرِفْغَتْـسَی  هَّنإَو  ِِهب ، ًاضِر  ِْملِْعلا  ِِبلاِطل  اـهَتَِحنْجأ  ُعَضََتل  َهَِکئـالَْملا  َّنإَو  ِهَّنَْجلا ، َیلإ  ًاـقیرَط  ِِهب  ُهللا 

ٍّظَِحب َذَـخأ  ُْهنِم  َذَـخأ  ْنَمَف  َْملِْعلا ، اوـثَّرَو  نِْکلَو  ًاـمهْرِد  ـالو  ًاراـنید  اوـُثِّرَُوی  َْمل  َءاـیْبنألا  َّنإَو  ِءاـیْبنألا ، ُهَثَرَو  َءاـمَلُْعلا  َّنإَو  : » دـیامرف یم 
؛  (1)« ٍرفاو

اب ار  شیوخ  رپ  لاب و  ناگتشرف  و  دش ؛ دهاوخ  نومنهر  تشهب  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  دهن ، مدق  شناد  ملع و  هّداج ي  هب  هک  یسک  »
زا املع  انامه  ...دننک  یم  رافغتسا  ملع  بلاط  يارب  ...و ، نامـسآ  تادوجوم  مامت  دننارتسگ و  یم  ملع  لها  ياهاپ  ریز  تبغر  لیم و 
هک یسک  سپ ، .دنا  هتـشاذگ  ثرا  هب  ملع  هکلب  دنا ، هتـشاذگن  ثرا  هب  مهرد  رانید و  ناربمایپ  هک  یتسار  هب  .دنرب  یم  ثرا  ناربمایپ 

«. تسا هدرب  رایسب  مهس  دریگرب ، نآ  زا 

رد ملاع  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  ثیدح : هب  لالدتسا 

ص:173

ح 99. ص 116 ، قودص ، یلاما ، ح 1 ؛ ج 1 ف ص 34 ، یفاک ، لوصا  - . 1
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ار دـنا  هدروآ  هک  ینیناوق  قیاـقح و  ماـکحا و  دنتـسه  فّظوم  ناربماـیپ  هک  روط  ناـمه  هک  تسا  نیا  روـظنم  .تسا  اـیبنا  ثراو  ملع 
اهنت یعرـش  ماکحا  مامت  يارجا  میتفگ  و  تسا ؛ راک  نیا  هب  فّظوم  زین  ِملاع  دـنربب ، هرهب  نآ  زا  مدرم  ات  دـننک  ارجا  هداد و  شرتسگ 

.تسا رّسیم  قلطم  مکاح  تسد  هب 

، نآ رب  هوالع  .دوش  یم  فرطرب  هدمآ ، ملع  باوث  هرابرد ي  هک  تیاور  يادـتبا  هب  دنتـسه ،» ناماما  املع ، زا  روظنم  : » هک نیا  ياعّدا 
رد روکذم  تیاور  دننام : دنتسه ؛ مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا ي  ریغ  روظنم  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  زین  یحیرص  تایاور 

؛ َءاِیْبنَْألا َّنِإ  ِءاِیْبنَْألا  ُهَثَرَو  َءاَهَقُْفلا  َّنِإَف  ِنیِّدـلا  ِیف  ْهَّقَفَت  : » دومرف دّـمحم  شدـنزرف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  راونالاراحب  باتک 
.(1)« دنتسه ایبنا  ناثراو  اهقف  هک  ارچ  .وش  هیقف  نید  رد  مدنزرف  يا 

ینالوط يارب  یلیلد  اذل ، .دهد  یم  ناشن  ار  ثیداحا  نیا  هب  لالدتـسا  یگنوگچ  هک  تسه  نومـضم  نیا  هب  بیرق  زین  رگید  یتایاور 
.تسین اه  نآ  کت  کت  نایب  نخس و  ندرک 

رگیدکی هب  تبسن  نادهتجم  تمحازم  مود :

؟ ریخ ای  دنیامن  داجیا  تمحازم  رگیدکی  يارب  دنناوت  یم  نیدهتجم  ایآ  هک  تسا  نیا  هرابرد ي  دعب  ثحب 

تسا تموکح  تسایر و  يدصّتم  نادهتجم  زا  یکی  هاگ  حیضوت :

ص:174

ح 32. ص 216 ، ج 1 ، راونالاراحب ، - . 1
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.دوش تموکح  راد  هدهع  دهاوخ  یمن  وا  تسا و  هدشن  تباث  رگید  دهتجم  يارب  هلأسم  نیا  و 

رب هوالع  زاوج ، مدع  لیلد  .تسین  یلاکـشا  تمحازم  زاوج  مدع  رد  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  یگتـسیاش  يدصّتم ، رگا  لوا : تروص  رد 
هلظنح نبا  هلوبقم ي  هتفگ ي  شیپ  تیاور  تسا ، یهیدب  نآ  تمرح  هدوب و  یمالـسا  تموکح  فیعـضت  بجوم  تمحازم ، هک  نیا 

ِكْرِّشلا ِّدَـح  یَلَع  َوُه  ِهَّللا َو  یَلَع  ُّداَّرلا  اَْـنیَلَع  ُّداَّرلا  َّدَر َو  اَْـنیَلَع  ِهَّللا َو  ِمْکُِحب  َّفَخَتْـسا  اَـمَّنِإَف  ُْهنِم  ُْهلَبْقَی  ْمَلَف  اَـنِمْکُِحب  َمَکَح  اَذِإَـف  : » تسا
ماما يارب  تمحازم  دننام  وا  اب  یمود  تمحازم  هجیتن ، رد  تسا ؛ ماما  يّدصت  دـننام  دـهتجم  يّدـصت  ماگنه  نیا  رد  نوچ  »(1) ؛  هَّللِاب

تـسا ناناملـسم  هماع ي  حلاصم  رد  لالتخا  بجوم  يرما  نینچ  نآ ، رب  هوالع  .تسین  زیاج  دنک و  یم  باجیا  ار  وا  رب  ّدر  هک  تسا 
.تسین زیاج  عطق  روط  هب  و 

یلیلد يّدصت ، ضرف  رد  دنراد ، نآ  يارب  يدصتم  مدع  تروص  رد  دهتجم  يارب  بصنم  نیا  لعج  رب  تلالد  اهنت  ّهلدا  هک  اج  نآ  زا 
نَم یلَو  َهیقَفلا  ّنإ  : » (2) تسا هتفگ  یهاگدید  نینچ  اب  زین  ینییان  قّقحم  موحرم  .دشاب  تباث  يرگید  صخـش  يارب  هک  درادن  دوجو 
یلو هک  تسا  یسک  یلو  هیقف  (3) ؛ َُهل ِیلَو  َال  نَم  ِیلَو  ُناطلّسلا  هَروُهشَملا : دافم  وُه  امَک  ٍرخِآل ، هَیَالِو  الَف  ِیلَولا  َقّقَحَت  اذإَف  َُهل ، ِیلَو  َال 

هروهشم رد  هک  روط  نامه  درادن ؛ تیالو  يرگید  دش ، قّقحتم  تیالو  رگا  سپ  درادن ، يا 

ص:175

ح 33416. ص 137 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
ص 243. ج 2 ، بساکملا ، حرش  یف  بلاطلا  هینم  - . 2

«. َُهل ِیلَو  َال  نَم  ِیلَو  ناطلُّسلاَف  : » تسا نینچ  نآ  ظفل  و  ح 1879 ؛ ص 605 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - . 3
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"«. درادن یلو  هک  تسا  یسک  ره  یلو  ناطلس  : " تسا هدمآ 

، نآ زا  نّقیتم  ردـق  دـشابن  یظفل  رگا  تیالو  لیلد  : » هک تسا  هتفگ  هاگدـید  نیمه  اب  نخـس  نیا  هدـنیوگ ي  تسا  نشور  نینچ  مه 
.تسا تیالو  مدع  یضتقم  هک  دوش  یم  عوجر  لصا  هب  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسا  یسک  ندوبن  يّدصتم  تروص  رد  تیالو  توبث 
عوجر زج  يا  هراچ  ّکش  ماگنه  زین  اج  نیا  رد  نیاربانب ، .تسین  تهج  نیا  نییبت  قّوسم  شقالطا  دشاب ، یظفل  تیالو ] لیلد   ] رگا و 

.(1)« درادن دوجو  مّدقتم  لصا  نآ  هب 

: تسا نآ  دهاش  صاصتخالا  زا  راونالاراحب  باتک  رد  روکذـم  تیاور  هچ  نانچ  میریذـپب -  ار  تیملعا  رابتعا  رگا  مود : تروص  رد 
: لوقی هِسفَن  َیلِإ  ِساّنلا  ِِهب  َفِرْـصَی  ْوأ  َءاَمَلُْعلا  ِِهب  یِهاَُبی  ْوَأ  َءاَهَفُّسلا  ِِهب  يِراَُمِیل  ًاْملِع  َمَّلَعَت  ْنَم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  »

ِهَیلإ ُهللا  رظنَی  َمل  ُْهنِم  ُمَلْعَأ  َوُه  ْنَم  ْمِهِیف  ِهِسْفَن َو  َیلِإ  َساَّنلا  اَعَد  ْنَمَف  اَِهلْهَِأل  ّالِإ  ُُحلْصَت  َال  َهَساَئّرلا  ّنِإ  ِراّنلا  َنِم  ُهَدَعْقَم  ْأّوَبَتَْیلَف  مُکُـسیئَر  اَنأ 
تامّدـقم بیترت  ياـنعم  هب  تمحازم  زاوج  رهظا  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسین  یلاکـشا  تمحازم  زاوـج  مدـع  رد   - (2)« ِهَماَیِقلا َموَی 

یم روما  هب  رـصبا  رت و  قُِحم  ار  دوخ  رگا  هکلب  و  زیاج ، هسفن  یف  خـماش  ماقم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  يراـک  ره  هب  ندز  تسد  تسا و 
.ملاعلا هللاو  تسا ؛ بجاو  وا  رب  دنک ، یم  ناناملسم  مالسا و  هب  تمدخ  يرگید  يّدصت  زا  شیب  دوش ، نآ  يّدصتم  رگا  هک  دناد 

ص:176

ص 308. ههاقفلا ، جهن  میکح ، دیس  - . 1
ص 110. ج 2 ، راونالاراحب ، ص 251 ؛ صاصتخالا ، دیفم ، خیش  - . 2
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عرش مکاح  يارب  دودح  هماقا ي  زاوج  موس :

هراشا

.تسا دودح  يارجا  رکنم  زا  یهن  بتارم  زا  هبترم  نیمود 

زیاج عرـش  مکاح  يارب  ایآ  نیاربانب ، .دنک  هماقا  دناوت  یمن  یـسک  ره  ار  تاریزعت  دودـح و  يارجا  هک  تسین  یثحب  لاکـشا و  چـیه 
 ، (5) نیدیهش  ، (4) همّالع  ، (3) یملید  ، (2) نیخیش  ، (1) یفاکسا رظن  هک  روط  نامه  دنک ؛ ارجا  ار  اه  نآ  تبیغ -  نامز  رد  تسا - 
هک روط  نآ  ای  تسا ؟  اهقف  نیب  روهـشم  هکلب   ، (11) نیریاس (10) و  یناشاک  ، (9) يراوزبس  ، (8) یکرک  ، (7) دهف نبا   ، (6) دادقم

؟  تسین زیاج  دیآ ، یمرب   (13) سیردا نبا  (12) و  هرهز نبا  ترابع  رهاظ  زا 

.(14) تسا ماما  هفیظو ي  نیا  هک  تسا  هدرک  حیرصت  تاتشلا  عماج  رد  زین  یمق  قّقحم  موحرم 

ص:177

.تسا هداد  تبسن  وا  هب  ار  نیا  ص 547 ، ج 1 ، مارملا ، هیاغ  رد  يرمیص  - . 1
ص 310. هیاهنلا ، ص 810 ؛ هعنقملا ، - . 2

ص 263. هیولعلا ، مسارملا  - . 3
ص 242. ج 2 ، ماکحالا ، ریرحت  - . 4

ص 417. ج 2 ، هیهبلا ، هضورلا  - . 5
ج 596 و 597. ج 1 ، عئارلا ، حیقنتلا  - . 6

ص 375. ج 2 ، عرابلا ، بّذهملا  - . 7

ص 375. ج 2 ، دصاقملا ، عماج  - . 8

ص 410. ج 1 ، ماکحالا ، هیافک  - . 9

ص 50. ج 2 ، عئارشلا ، حیتافم  - . 10
ص 389. ج 2 ، لئاسملا ، ضایر  ص 420 ؛ ج 2 ، ءاطغلا ، فشک  - . 11

ص 425. عوزنلا ، هینغ  - . 12

ص 24. ج 2 ، رئارسلا ، - . 13
ص 395. ج 1 ، تاتشلا ، عماج  - . 14
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: زا دنا  ترابع  دنراد ، تلالد  رظن  نیا  رب  هک  يا  ّهلدا  هوجو و  .تسا  رت  يوق  لّوا  لوق  نم ، رظن  هب 

زاوج هّلدا ي 

ُهَماَقِإ َلاَقَف  یِـضاَْقلا  ِوَأ  ُناَْطلُّسلا  َدوُدُْـحلا  ُمیِقی  ْنَم  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابأ  ُْتلَأَس  َلاَق  : » ثایغ نب  صفح  هحیحـص ي  ای  ّقثوم  ( 1
؛  (1)« مْکُْحلا ِهَیلِإ  ْنَم  َیلِإ  ِدوُدُْحلا 

اپ هب  دومرف : خساپ  رد  ناشیا  یضاق ؟  ای  ناطلـس  دراد ؛ یم  اپ  هب  ار  یهالا  دودح  یـسک  هچ  مدیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  »
«. تسا مکح  نابحاص  هدهع ي  رب  دودح  نتشاد 

هک نیا  رب  دنک  یم  تلالد  يدعب  صوصن  و  تسا ، طیارشلا  عماج  دهتجم  تسد  هب  مکح  تبیغ  نامز  رد  تشذگ  نیشیپ  ثحابم  رد 
.تسا بوصنم  یضاق  مکاح و  ناونع  هب  ماما  بناج  زا  وا 

َناک ْنَم  نارظنی  (: » مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم ي  دـننام  دـهتجم ؛ ندوب  یـضاق  مکاـح و  رب  ّلاد  تاـیاور  ( 2
؛  (2)« ًامکاح مُکیَلَع  ُُهتلَعَج  دق  ّینِاَف  ًامَکَح  ِِهب  اوَضْرْیلَف  انَماکْحا  َفَرَعو  انِمارَحَو  اِنلالَح  یف  َرَظَنو  انَثیدَح  يَوَر  ْدَق  ْنَّمِم  ْمُکنِم 

مارح لالح و  ماکحا  رد  دنتـسه و  ام  ثیدح  يوار  هک  ییاهقف  نایم  زا  دننک و  ّتقد  دـیاب  مدرم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  »
ام

ص:178
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رارق مکاح  دوخ  نایم  رد  ار  وا  دـننک و  باختنا  ار  یهیقف  دـنراد ، ییانـشآ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  ماـکحا  هب  دـنرظن و  بحاـص 
«. مداد رارق  مکاح  امش  رب  ار  وا  نم  هک  ارچ  .دنهد 

ْمُْکنِم ٍلُجَر  َیلِإ  اوُرُْظنا  ِنَِکل  ِرْوَْجلِالْهَأ َو  َیلِإ  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  َمِکاَحی  ْنَأ  ْمُکایِإ  (: » مالسلا هیلع   ) ترضح نآ  زا  هجیدخ  یبا  هلوبقم ي 
؛  (1)« هَیلِإ اوُمَکاَحَتَف  ًایِضاَق  ُُهْتلَعَج  ْدَق  یِّنِإَف  ْمُکَنَیب  ُهُولَعْجاَف  اَنایاَضَق  ْنِم  ًائیَش  ُمَْلعی  - 

اب امش  نایم  رد  یسک  هچ  درگنب  هکلب  دََرب ، روج  مکاح  دزن  یسرداد  يارب  ار  یسک  یهاوخداد ، دروم  رد  نایعیش  امش  زا  یکی  ادابم  »
يرواد و و  هدرب ، وا  دزن  هب  ار  مکح  سپ ، .دـینیزگرب  يرواد  تموـصخ و  عـفر  يارب  ار  وا  تسا ، انـشآ  اـم  تموـکح  زرط  ماـکحا و 

«. مهد یم  رارق  رواد  یضاق و  امش  رب  ار  وا  زین  نم  هک  دیریذپب  ار  شتواضق 

هب قلعتم  عقاو  رد  تسا  روج  تاـضق  فیاـظو  نؤوش و  زا  هچره  دـننک  یم  تلـالد  هک  دراد  دوـجو  ود  نیا  دـننام  يرگید  ثیداـحا 
تبیغ نامز  رد  یعرش  مکاح  يارب  مکح  نیا  نیاربانب ، تسا ؛ دودح  هماقا  نانآ  فیاظو  زا  یکی  تسین  یّکـش  .تسا  یعرـش  مکاح 

.تسا تباث  زین 

؛  (2) اَمُهَیِْدیَأ ْاوُعَْطقاَف  ُهَقِراَّسلاَو  ُقِراَّسلاَو  هفیرـش ي : هیآ ي  دننام : تسین ؛ نامز  هب  دیقم  ّتنـس  باتک و  رد  دودح  هلّدا ي  قالطا  ( 3
اَمُْهنِّم ٍدِحاَو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلاَو  ُهَِیناَّزلا  هفیرش ي : هیآ ي  و 

ص:179
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ْدَقَف يِدوُدُـح  ْنِم  ًاّدَـح  َلَّطَع  ْنَم  ِِهب  َرَبخأ  اَـمیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) َکـِّیبَِنل َتُلق  َکـّنإ  ّمُهللأ  : » يولع ثیدـح  و  ٍهَْدلَج (1) ؛  َهَئِم 
ياه هنومن  و  تسا ؛» هدرک  ینمشد  نم  اب  دنک ، لیطعت  ارم  دودح  زا  يّدح  سک  ره  يدومرف  تربمایپ  هب  دوخ  وت  ایادخ  (2) ؛ ِینَدَناَع

.رگید

رب دـنک  یمن  تلالد  ّهلدا  نکل  تسا ؛ اه  نآ  ِنتـشاداپرب  موزل  تبیغ و  نامز  یتح  ینامز  ره  رد  دودـح  توبث  صوصن  نیا  ياـضتقم 
.دشاب یسک  هچ  نآ  يّدصتم  هک  نیا 

نیا رد  ّصاخ  تایاور  مه  تسا و  ماظن  داسف  مزلتسم  مه  اریز ، .تسین  زیاج  یسک  ره  يارب  يراک  نینچ  تسا  صخشم  لاح ، نیا  اب 
هللا یلـص   ) ِیبَّنلا َباَحْـصَأ  َّنِإ  ُلوُقی  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  : » دقرف نب  دوواد  حیحـص  دننام : تسا ؛ هدش  دراو  هنیمز 

: َلاَق ِفیَّـسلِاب ؛ ُُهبِرْـضَأ  ُْتنُک  َلاَق : ِِهب ؟ ًاِعناَص  َْتنُک  اَم  اًلُجَر  َِکتَأَْرما  ِنَْطب  یَلَع  َتْدَـجَو  َْول  َتیَأَرَأ  َهَداَبُع : ِْنب  ِدْعَِـسل  اُولاَق  هلآ ) هیلع و 
ِِهب ُعَنْصَت  َْتنُک  اَم  اًلُجَر  َِکتَأَْرما  ِنَْطب  یَلَع  َتْدَجَو  َْول  اُولاَق  ٌدْعَس : َلاَق  ُدْعَـس ؟ ای  اَذ  اَم  َلاَقَف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َجَرَخَف 

يِإ َو َلاَق  َلَعَف ؟ ْدَق  ُّهَنَأ  ِهَّللا  ِْملِع  ِینیَع َو  ْيأَر  َدَْعب  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َلاَقَف : ِدوُهُّشلا ؟ ِهََعبْرَْألِاب  َفیَک  ُدْعَس َو  ای  َلاَقَف : .ِفیَّسلِاب  ُُهبِرْضَأ  ُْتلُقَف 
؛  (3)« ًاّدَح ّدَْحلا  َِکلَذ  يَّدَعَت  ْنَِمل  َلَعَج  ًاّدَح َو  ٍءیَش  ِّلُِکل  َلَعَج  ْدَق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَِأل  َلَعَف  ْدَق  ُّهَنَأ  ِهَّللا  ِْملِع  َِکنیَع َو  ْيأَر  َدَْعب  ِهَّللا 

ص:180

.2 (: 24  ) رون - . 1
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رـسمه يور  رب  رگا  دعـس ! يا  دندیـسرپ : هدابع  نب  دعـس  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارای  هک  هدش  تیاور  دـقرف  نب  دوواد  زا  »
ماگنه نیا  رد  .دروآ  مهاوخرد  ياپ  زا  ار  وا  ریـشمش  اب  تفگ : خـساپ  رد  دعـس  درک ؟ یهاوخ  هچ  وا  اب  ینک  هدـهاشم  ار  يدرف  دوخ 
یبایب ار  یسک  دوخ  رسمه  يور  رب  رگا  دندیـسرپ  نم  زا  تفگ : تسا ؟  هدش  هچ  دعـس ! يا  دومرف : دش و  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) ربمایپ
هماقا ندروآ و  يارب  دعس ! يا  دندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ .دروآ  مهاوخرد  ياپ  زا  ریـشمش  اب  ار  وا  متفگ  ینک ؟  یم  هچ 

ملع نادب  مه  ادخ  مدید و  ار  هنحـص  منامـشچ  اب  هک  نیا  زا  دـعب  ادـخ ! لوسر  يا  دیـسرپ : دعـس  درک ؟ یهاوخ  هچ  دـهاش  راهچ  ي 
هداد رارق  يّدح  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  اریز ، يرآ ؛ دندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسا ؟  مزال  دهاش  راهچ  مه  زاب  دراد ،

«. تسا هداد  رارق  يّدح  زین  دنک  زواجت  ّدح  نآ  زا  هک  یسک  يارب  و 

.یعرش مکاح  ینعی  تسا ، وا  تسد  هب  روما  هک  تسا  یسک  نّقیتم  و  تفرگ ؛ ار  نقیتم  ردق  دیاب  سپ ،

ار یـسک  تسا  حـضاو  و  تسا ؛ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هـفیلخ ي  عرـش ، مکاـح  دراد  تلـالد  هـتفگ  شیپ  تاـیاور  ( 4
رطاخ هب  هلآ - ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هفیظو ي  هک  تسا  نآ  هدنهد ي  ناشن  نیب -  تمزالم  اب  نداد -  رارق  یـسک  نیـشناج 

نیدـب .تسا  فیاظو  نآ  زا  یکی  زین  دودـح  هماقا ي  .تسا  تباـث  زین  وا  يارب  روجف -  راـشتنا  داـسف و  عفد  هماـع ، تحلـصم  ظـفح 
لالدتسا تسا ، مالسا  سیئر  مکح و  يرجم  تبیغ  نامز  رد  یعرش  مکاح  هک  نیا  رب  ّلاد  رابخا  هب  ناوت  یم  دوش  یم  نشور  بیترت 

.درک

ص:181
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نآ صاصتخا  اب  رما  نیا  و  تسا ، هدش  عیرشت  مراحم  باکترا  دسافم و  راشتنا  زا  يریگولج  ماع ، تحلـصم  يارب  دودح  هماقا ي  ( 5
هّجوت اب  و  دنوش ؛ هماقا  زین  تبیغ  نامز  رد  اه  نآ  دنک  یم  اضتقا  دودح  عیرـشت  تمکح  نیاربانب ، .دراد  تافانم  صاخ  نامز  کی  هب 

و دش ) هئارا  نآ  زا  يرادـقم  هک   ) تباین ّهلدا ي  لیلد  هب  ماما  ِبیان  ِمکاح  ددرگ ، یمرب  یمالـسا  هعماج ي  هب  تحلـصم ، نآ  هک  نیا 
.دنک هماقا  ار  اه  نآ  دیاب   (1) ِهللا ُهَّجُح  اَنأ  ْمُکیَلَع َو  یتَّجُح  ْمُّهَنإَف  اِنثیداحأ  ِهاوُر  یلإ  اهیف  اوُعِجْراَف  ُهَِعقاْولا  ُثِداوَْحلا  اَّمأ  فیرش : عیقوت 

زاوج مدع  هّلدا ي 

قداص ماما  زا  تایثعـشا  مالـسالا و  مئاعد  تیاور  و   ، (2) سیردا نبا  هرهز و  نبا  عامجا  و  زاوج ، مدـع  لـصا  هب  زاوج ، مدـع  يارب 
ُهَعُمُْجلا َال  ُدوُدُْحلا َو  َال  ُمْکُْحلا َو  ُُحلْصی  َال  : » هک تسا  هدش  لالدتسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  مالسلا ) مهیلع   ) شناردپ زا  مالسلا ) هیلع  )

نکل لداع ؛» ماما  رگم  تسین  يدـحا  ّتیحالـص  رد  هعمج  زامن  هماقا  دـنوادخ و  دودـح  يارجا  یهالا ، ماکحا  يارجا  (3) ؛ ٍماَمِِإب ّاَلِإ 
روهشم نیاربانب ، تسا ؛ تباث  نآ  فالخ  هکلب  تسین ، تباث  اهنت  هن  زین  عامجا  .دور  یم  نیب  زا  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هّجوت  اب  لصا  نیا 

.تسا هیقف  يارب  دودح  هماقا ي  زاوج  اهقف  نیب 

ص:182
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ص 43. تایرفعجلا ، ص 182 ؛ ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  - . 3
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هب زین  هدـش ) ریبعت  تایرفعج  هب  نآ  زا  هک   ) تایثعـشا تبـسن  تسین و  دامتعا  لباق  شندوب  لسرم  لیلد  هب  زین  مالـسالا  مئاعد  تیاور 
 ، (1)« تسوا هب  ّقلعتم  جحلا  باتک  : » هتفگ هتـسناد و  هقث  ار  وا  یـشاجن  هک  ثعـشا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  .تسا  هدشن  تباث  شفّنـصم 

همجرت رد  یـشاجن  خیـش و  موحرم  نخـس  .تسا  توافتم  عطق  روط  هب  تسا  دوجوم  ام  دزن  هچنآ  اب  اّما  تسا ، ربتعم  شباتک  هچ  رگا 
« ...ار هراهطلا  شخب  هلمج  زا  هدرک ، تیاور  شناردپ  زا  شردـپ  زا  ار  نآ  هک  دراد  یباتک  وا  : » هک رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  ي 

لمتشم  ) تسا ام  رایتخا  رد  هچنآ  اب  مه  زاب  اّما  تسا ؛ یفاک  اه  باتک  نآ  عماج  ردق  ناونع  هب  باتک  نآ  ندرمـشرب  رد   ، (2) رخآ ات 
اه نآ  دزن  قالط  باتک  تسین و  دوجوم  ناشیا  دزن  اه  باتک  نیا  سپ ، .دشاب  یمن  قبطنم  ...و ) بط  تاقفن ، ریسفت ، داهج ، باتک  رب 

؛ تسین هخـسن  ود  نآ  داّحتا  هب  ینانیمطا  مِکتـسد  دنریاغتم و  مه  اب  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  اذل ، تسین ؛ دوجوم  ام  دزن  اّما  دوجوم 
زا زین  خیش  موحرم  دوخ  یتح  تسا ؛ تریاغم  نیا  رب  يدییات  دوجوم ، هخـسن ي  زا  یـسلجم  خیـش  لئاسولا و  بحاص  ندرکن  تیاور 

.درک دامتعا  نآ  هب  ناوت  یمن  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هدرکن  تیاور  يزیچ  نآ 

اب .درامش  یم  ربتعم  هیقف  يارب  ار  بهذم  تایرورض  هرابرد ي  مکح  اریز ، تسا ؛ یعطق  تیاور  لّوا  هلمج ي  نالطب  نآ ، رب  نوزفا 

ص:183

ص 379. یشاجن ، لاجر  - . 1
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ّهلدا ي دوش ، هماقا  نامز  ره  رد  دیاب  ماظن  ظفح  تهج  رد  هک  تسا  ینید  ياه  تسایس  ءزج  دودح  هماقا ي  هک  اج  نآ  زا  لاح ، نیا 
نامه دـشاب ، بوجو  اج ، نیا  رد  زاوج  زا  اـهقف  روظنم  هک  تسا  نآ  رهاـظ  .دنتـسه  هیقف  يارب  نآ  ندوب  زیاـج  رب  یلیلد  هیقف ، تباـین 

.دوب نیشیپ  ّهلدا ي  ياضتقم  هک  روط 

راهظا ملاظ و  رئاج  ناطلـس  يوس  زا  تیالو  لوبق  اب  رگا  یتح  تسا ؛ بجاو  هیقف  رب  ررـض  زا  ینمیا  تروص  رد  دودح  هماقا ي  سپ ،
.تسا رئاج  تیالو  شریذپ  دراوم  زا  یکی  دروم ، نیا  و  دشاب ؛ وا  دزن  تیالو 

هداوناخ ِرکنم  یهن  فورعم و  هب  رما  مراهچ :

هیآ ي: دوش و  یم  دـیدشت  شا  هداوناخ  هب  تبـسن  فّلکم  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هک : تسا  نیا  دـعب  هلأسم ي 
.تسا نآ  دهاش   (1) ُهَراَجِْحلاَو ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  اًراَن  ْمُکِیلْهَأَو  ْمُکَسُفنَأ  اُوق 

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  دراو  زین  یتایاور  هیآ  نیا  ریسفت  رد 

(2)؛ ّلَجَوّزع : ِهللا  ِلوق  یف  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ریصب  یبا  ربتعم  تیاور  رد  فلا )

ص:184

.6 (: 66  ) میرحت - . 1
ج 16، هعیـشلا ، لئاسو  دـییامن ؛» ناشیهن  دـینک و  ناشرما  دومرف : مینک ؟  ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  نام  هداوناخ  هنوگچ  دـنتفگ : - . 2

ح 21207. ص 148 ،
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«. دینک ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  نات  هداوناخ  دوخ و  : » تسا هدومرف  دنوادخ  »

ْمُکِیلْهَأ ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » ُهَیْالا ِهِذَه  َْتلََزن  اََّمل  : » تسا هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یلعالادـبع  ربخ  رد  ب )
َُکبْسَح هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  ِیلْهَأ  ُْتفِّلُک  یِسْفَن  ْنَع  ُتْزَجَع  ْدَق  اَنَأ  َلاَق  یِْکبَی َو  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  ٌلُجَر  َسَلَج  ًاران »

؛  (1)« َکَسْفَن ُْهنَع  یَْهنَت  اَّمَع  ْمُهاَْهنَت  َکَسْفَن َو  ِِهب  ُُرمْأَت  اَِمب  ْمُهَُرمْأَت  ْنَأ 

زا يدرم  دـش : لزان  دـینک » ظفح  مّنهج  شتآ  زا  ار  ناـت  هداوناـخ  دوخ و  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » هیآ ي هک  یماـگنه  »
!؟  ما هدـش  فیلکت  مه  ما  هداوناخ  هب  تبـسن  لاح  مزجاع ، مدوخ  هب  تبـسن  نم  تفگ : و  درک ؛ هیرگ  هب  عورـش  تسـشن و  ناناملـسم 

زا و  ینک ؛ رما  ینک ، یم  رما  نآ  هب  ار  تدوخ  هک  يزیچ  نامه  هب  ار  ناـنآ  وت  هک  تسا  یفاـک  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
«. ییامن یهن  ینک ، یم  یهن  نآ  زا  ار  تدوخ  هک  يزیچ  نامه 

ْنِإ ُهّللا ، ُمُهاـهَن  اّـمَع  ْمُهاـْهنَت  َو  ُهّللا ، َرَمَأ  اـِمب  ْمُهُُرمْأَـت  َلاـق : مُهیقأ ؟  َفـیَک  : » تسا هدـمآ  هیآ  نیا  هراـبرد ي  ریـصب  یبا  ربـخ  رد  ج )
؛  (2)  «َ ْکیَلَع ام  َْتیَضَق  ْدَق  َْتنُک  َكوُصَع  ْنِإ  َو  ْمُهَْتیَقَو ، ْدَق  َْتنُک  َكوُعاطَأ 

ار نانآ  دـنتفریذپ ، وت  زا  رگا  ینک ؛ یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نانآ  دومرف : منک ؟  ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  نانآ  هنوگچ  »
«. يا هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو ي  دنتفریذپن ، رگا  و  يا ؛ هدرک  ظفح  خزود  شتآ  زا 

ص:185
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 ، (2) یضاق  ، (1) خیش موحرم  رظن  دنک ؟ يراج  ّدح  شنز  دنزرف و  رب  تیصعم  باکترا  ماگنه  هیقف  زا  ریغ  یـسک  تسا  زیاج  ایآ  اّما 
.تسا زاوج  مدع  اهقف  روهشم  رظن  اّما  تسا ؛ زاوج   (3) دیهش

دراوم : » دنا هتفگ  . (4) تسا هدش  لالدتسا  راک  نیا  يارب  نتـشادزاوج  ینبم  خیـش  موحرم  نخـس  هب  زاوج ، يارب  لّوا : لوق  لالدتـسا 
تایاور تایآِصوصخو و  تسا ،) دودحزا  یـشخب  هک   ) نانآ ریزعت  بیدأت و  لاور  و  رـسمهو ، دـنزرفرب  رهوشو ، ردـپ  تردـقرب  ّلاد 

نیا دـیؤم  دودـح ، هماقا ي  هب  رما  مومع  رب  هوالع  ییوشانز ، قوقح  رد  یهاتوک  ماگنه  يریگ  هرانک  ندز و  هب  هجوز  بیدأت  رب  ّلاد 
.(5)« دنتسه لوق 

لـسرم لیلد  هب  ار  هدـشرکذ  دراوم  زا  یخرب  وا  نآ ، رب  هوالع  .دوش  یمن  دانتـسا  ندوب ، تیاور  ضرف  هب  خیـش ، موحرم  نخـس  هب  اّما 
باب زا  یکدوک و  نامز  رد  اهنت  زین  دنزرف  رب  ردـپ  تنطلـس  .دـنک  یمن  دـییات  ...و ، ترهـش  هطـساو ي  هب  نآ  ندـشن  ناربج  ندوب و 

ود نآ  بیدأت  رب  ندومن  لمع  درادن و  وا  رب  یتیالو  ردـپ  مه  غولب  زا  دـعب  .تسین  ّدـح  يارجا  نامز  یکدوک  هدوب و  یعرـش  تیالو 
.تسین زیاج  رسمه ] دنزرف و  ]

طسوت یتقو  اّما  تسا ؛ تباث  دراوم  یخرب  رد  زوشن  ضرف  رد  رسمه  هب  تبسن  و  یکدوک ، نامز  رد  دنزرف  هب  تبسن  درکلمع  نیا  هلب ؛

ص:186

ص 310. هیاهنلا ، - . 1
ص 342. ج 1 ، بذهملا ، - . 2
ص 48. ج 2 ، سوردلا ، - . 3

ص 301. هیاهنلا ، - . 4
ص 388. ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - . 5
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.تسا زاوج  مدع  رهظا  تسا ، هدروخن  صیصخت  تسوا ، هدنیامن ي  ماما و  هفیظو ي  دودح  هماقا ي  دراد  تلالد  هک  يدراوم 

فورعم هب  رما  رد  ترجا  ذخا  مجنپ :

اب یهن ، رما و  هک  نآ  لاح  تسا ؟  زیاج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  شور  یخرب  يارب  نتفرگ  ترجا  ایآ  مراـهچ : هلأـسم ي 
دنهد یم  ماجنا  ار  نآ  یـصاخ  هورگ  هک  سوفن ، رد  ّرثؤم  ياه  ندز  لاثم  و  مدرم ، عاضوا  رب  اه  هار  نآ  يارجا  ریخ و  ياه  هار  ناـیب 
ْاوُعَجَر اَذِإ  ْمُهَمْوَق  ْاوُرِذـُنِیلَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْاوُهَّقَفَتَیِّل  ٌهَِفئآَط  ْمُْهنِّم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  نِم  َرَفَن  َـالْوَلَف  هفیرـش ي : هیآ ي  رد  دـنوادخ  یناـسک  ناـمه  )

دوخ هفرح ي  ار  میظع  بصنم  نیا  دوخ -  ملع  بتارم  هلـسلس  اب  ناشیا -  و  تسا ) هدرک  هراـشا  ناـشیا  هب   (1) َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ 
.دراد تروص  ود  هن ؟  ای  تسا  زیاج  راک  نیا  يارب  نتفرگ  دزم  ایآ  دیآ ؟ یم  رامش  هب  ماع  توعد  کی  دنا ؛ هداد  رارق 

رب نتفرگ  ترجا  تسا و  بجاو  ریخ  هب  توعد  هک  هدش  لالدتـسا  بلطم  نیا  هب  نتفرگ ، دزم  زاوج  مدع  رد  زاوج : مدع  هب  لالدتـسا 
؛ دراد تافانم  تبرق  صولخ و  اب  ترجا  ذـخا  تسا و  تاداـبع  ءزج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نیا  زین ، تسین ؛ زیاـج  بجاو 
ِهأرما َال ِجْرَف  َیلا  ُرُْظنی  ًالُجَر  ُهللا  ُلوُسَر  َنََعل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) رفعج وبأ  لاق  : » تسا هدـمآ  رباـج  نب  فسوی  ربخ  رد  نینچ  مه 

ًالُجَر َو  ِِهتأَْرما ، یف  ُهاخا  َناَخ  ًالُجَر  َُهل َو  ُّلِحَت 

ص:187

.122 (: 9  ) هبوت - 1
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سوماـن هب  هک  يدرم  تسا : هدرک  تنعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  : » ینعی »(1) ؛ هَوشّرلا مَُهلأَسَف  ُهَهّقَفَِتل  ِهَیلإ  ساّنلا  َجاـتحا 
؛) دزرو تنایخ  وا  سومان  هب   ) دنک تنایخ  دوخ  یبسن  ینید و  ردارب  هب  هک  یسک  درگن ؛ یم  تسین ) لالح  وا  رب  هک  ینز  هب   ) يرگید

«. دنک هوشر  هبلاطم ي  نانآ  زا  وا  دنراد و  زاین  شتهاقف  ییاناد و  هب  مدرم  هک  یسک 

بجاو و هب  رما  و  مارح ، بجاو و  نایب  لباقم  رد  اـی  مکح ) دوخ  اـب  هچ  رگا   ) مکح لـباقم  رد  لـعُج  ِقلطم  هوشر ، زا  روظنم  بیرقت :
: تراـبع رهاـظ  دوـش و  یم  تخادرپ  هقف ، شزوـمآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  اـج  نیا  رد  هوـشر  رگید ، تراـبع  هب  .تـسا  مارح  زا  یهن 
، دننک یم  یهن  مکح  لباقم  رد  نتفرگ  هوشر  زا  هک  یتاقالطا  هب  نینچ  مه  یصخش ؛ زاین  هن  تسا  یعون  زاین  دنراد » زاین  وا  هب  مدرم  »

.تسا دراو  لاکشا  لاوقا  نیا  همه ي  هب  هتبلا  .دوش  یم  لالدتسا 

رد ترجا  ذـخا  زاوج  هرابرد ي  میدرک  ناـیب   (2) قداصلا هقف  مهدزناپ  دـلج  رد  هک  یلیلد  رطاخ  هب  تسا ] لاکـشا  لـحم  : ] لّوا لوق 
.درادن نآ  اب  یتافانم  تسین و  ترجا  ذخا  عنام  ًاتیهام  بوجو  هک  نیا  و  بجاو ، لباقم 

تادابع رد  ربتعم  صولخ  اب  دـشاب ، غلبم  يارب  هزیگنا  لیبق  زا  ترجا  ذـخا  دـنچره  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ] لاکـشا  لـحم  : ] مود لوق 
.دشاب یلّصوت  تابجاو  ءزج  بجاو  نیا  رگا  یتح  .درادن  یتافانم 

زا يرگید  دادعت  فسوی و  ندوب  هتخانشان  لیلد  هب  ثیدح  دنس  فعض  رب  هوالع  هک -  نیا  رطاخ  هب  تسا ] لاکشا  لحم  : ] موس لوق 
لاجر
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ءاش نا  دمآ  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  نآ  ثحب  هچ  نانچ  دوش -  یم  تخادرپ  لطاب  هب  مکح  لباقم  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هوشر  دـنس - 
.دوش یمن  نآ  ریغ  لماش  و  هللا (1) -

يازا هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  قلطم  هدارا ي  ُهَهّقَفَِتل ،» ِهَیلإ  ساّنلا  َجاتحا  ًـالُجَر   » تراـبع قـالطا  هنیرق ي  هب  تیاور  رهاـظ  لاکـشا :
.دوش یم  تخادرپ  هقف  شزومآ 

هدارا ي ...ًالجر »  » هلمج ي زا  دوش ، یم  تخادرپ  لطاب  هب  مکح  يازا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هوشر  هک  نیا  توبث  ضرف  اـب  خـساپ :
، دنراد زاین  وا  هب  هّقفت  يارب  مدرم  هک  ي  لجر »  » زا یـصاخ  فنـص  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم  تسد  هب  ربخ  زا  هچنآ  و  دوش ، یمن  ّمعا 

.تسا نوعلم 

.دنک یمن  قدص  دوش ، یم  تخادرپ  ماکحا  نایب  يازا  رد  هک  يزیچ  هب  هوشر  دوش و  یم  نشور  زین  مراهچ  لوق  بلطم  بیترت  نیدب 
.تسا نآ  زاوج  رهظا  تامومع ، هطساو ي  هب  نیاربانب ،

ِهِملِِعب َلَکأَتسا  نَم  ُلوقَی : مالسلا ) هیلع   ) ِهللادبَع ابأ  ُتعِمَـس  : » دیوگ یم  هک  درک  لالدتـسا  نارمح  نبا  ربخ  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد 
هیلع  ) َلاَقَف مارکـإلاَو ؟  هَلّـصلاَو  ِّربلا  مُهنِم  َنُومدـعَی  ـالَف  مُِکتَعیـش  ِیف  اـهنوثبَیَو  مُکمُولُع  َنولّمحتَی  ًاـموَق  َُکتَعیِـش  یف  ّنإ  ُتُلق : .رِقَتفا 

ره « ؛  (2)« اینّدلا ِماطح  ِیف  ًاعَمَط  قُوقُحلا ، ِِهب  َلُطبَیل  ِهللا  نِم  يدَه  الَو  ٍملِع  ِریَِغب  یتفی  يذـّلا  اّمنإ  َنِیلِکأَتـسُِمب ، َکئلوأ  َسَیل  مالـسلا :)
، دروخب نان  شملع  هار  زا  سک 
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یم ارف  ار  امش  ياه  شناد  هک  دنتسه  یهورگ  امـش  نارادتـسود  نایعیـش و  نایم  موش ! تیادف  متفگ : ناشیا  هب  .دش  دهاوخ  دنمتـسم 
یناسک نانیا ، دومرف : .دننام  یمن  هرهب  یب  نانآ  يایاده  ماعنا و  یکین ، لباقم  رد  دنزاس و  یم  رشتنم  ناتنایعیـش  نایم  ار  نآ  دنریگ و 

زا تیاده  ملع و  نودب  ایند  عمط  رطاخ  هب  هک  تسا  یسک  ملع ) هب  لکأتسم  زا  دوصقم   ) هکلب دنروخ  یم  نان  دوخ  ملع  اب  هک  دنتسین 
«. دنک لطاب  ار  قوقح  هک  نیا  ات  دهد  یم  اوتف  ادخ 

.دوش هتفرگ  یلام  تیعقاو ، هب  لهج  اب  ای  لطاب  هب  مکح  لباقم  رد  هک  تسا  يدراوم  هب  رـصحنم  مومذـم ، قازترا  هک  تسا  نآ  رهاـظ 
.تسا نآ  نایب  مکح و  ّقح و  هب  ملع  اب  قازترا  زاوج  نآ ، موهفم  ياضتقم  نیاربانب ،

هملک نیا  تسا ، هتفگ  مظعا  خیـش  موحرم  هک  روط  نامه  اریز ، تسا ؛ هدـشن  تباث  دـشاب ، رـصح  تادا  زا  اّمنا »  » هملک ي هک  نیا  اما 
ناوتب هک  دوـش  یمن  لامعتـسا  دور و  یمن  راـک  هب  یتروـص  هب  زین  و  درادـن ؛ نآ  ریغ  یبرع و  ناـبز  رد  اـم  زورما  فرع  رد  یفدارتـم 

رطاخ هب  تیاور  نیا  نآ ، رب  هوالع  ریخ ؟ ای  دراد  رـصح  رب  ِتلالد  ایآ  دوش  یمن  هتـسناد  لیلد  نیمه  هب  .داد  صیخـشت  ار  نآ  ياـنعم 
.دنک یم  تیافک  تامومع  و  تسا ، فیعض  شردپ » لولهب و  نب  میمت   » دوجو

تیب زا  یهاـن ) مه  رمآ و  مه   ) ریخ هب  غّلبُم  قازترا  زاوج  رد  یلاکـشا  راـک ، نیا  يارب  نتفرگ  دزم  ِزاوـج  مدـع  ضرف  اـب  نآ ، زا  سپ 
هب تسا ؛ حلاصم  نآ  ِنیرت  مهم  زا  هلأسم  نیا  دنک و  یم  مهارف  ار  ناناملـسم  حلاصم  وا  نوچ ، تسین ؛ ماما  مهـس  صوصخ  هب  لاملا ،

.تسا نآ  ورگ  رد  ناناملسم  روما  نتفای  مظن  هک  نیا  ببس 
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: دیوگ یم  هک  اج  نآ  ات  میانغ  لافنا و  سمخ و  هرابرد ي  حلاصلا  دبع  زا  باحصا  یخرب  زا  داّمح  لسرم  ینالوط  تیاور  نینچ  مه 
ِهوُجُو ِیف  ِنیِّدـلا  ِهَیِْوقَت  ِماَلْـسِْإلا َو  ِهَیِْوقَت  ْنِم  ُِِهیُونَی  اَم  ِهَحَلْـصَم  ِیف  ِهَّللا َو  ِنیِد  یَلَع  ِِهناَوْعَأ  َقاَزْرَأ  کلذ  َدـَعب  نوکیَف  یقابلا  ذَـخؤی  «َو 

تحلـصم رد  ادخ و  نید  هار  رد  ار  نآ  دناوت  یم  دنام ، یقاب  يزیچ  نآ  زا  سپ  رگا   (1) ِهَّماَْعلا ؛ ُهَحَلْصَم  ِهِیف  اَّمِم  َِکلَذ  ِْریَغ  ِداَهِْجلا َو 
زاوج رب  لـیلد  ...دـیامن » فرـصم  یمومع  حـلاصم  زا  نآ  ریغ  داـهج و  هوجو  رد  نید  مالـسا و  تیوقت  زا  تسوا  دوخ  رظنّدـم  هچنآ 

.تسا ترجا ] ذخا  ]

هعماج لابق  رد  حِلصم  هفیظو ي  مشش :

غّلبم رد  تاـمّرحم  زا  باـنتجا  تلادـع و  یهن -  رد  هچ  رما و  رد  هچ  ریخ -  هب  توعد  بوجو  رد  دـنچره  یتـسناد  مجنپ : هلأـسم ي 
دنک یم  رما  هچنآ  هب  و  دـنَکَرب ، ار  رکنم  يادر  دـنک و  نت  رب  ار  فورعم  يادر  هعماـج  حالـصا  موزل  تهج  هب  دـیاب  وا  تسین ، طرش 

.دراد يرتشیب  ریثأت  راک  نیا  اریز ، دنک ؛ اهر  دنک  یم  یهن  نآزا  ار  هچنآ  هدومن و  لمع 

شملع رد  ار  وا  دنک ، یم  رامیب  ار  شدوخ  بیبط  يدید  هاگره  سپ ، .تسا  يرامیب  ایند  و  تسا ، تّما  بیبط  ِملاع  دنا : هتفگ  یخرب 
هیلع  ) قداـص ماـما  زا  يربـخ  رد  هک  ارچ  (2) ؛  درک داـمتعا  وا  ياـه  فرح  هب  ناوـت  یمن  تسین و  حـصان  وا  هک  نادـب  نک و  مـهّتم 

َّنِا : » تسا هدمآ  مالسلا )
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هظعوم دنکن ، لمع  شملع  هب  دنمشناد  رگا  انامه  (1) ؛ افَّصلا ِنَع  ُرَطَْملا  َّلِزَی  امَک  ِبُولُْقلا  ِنَع  ُُهتَظِعْوَم  ْتَّلَز  هِْملِِعب  ْلَمْعَیَْمل  اذا  َِملاْعلا 
«. دوش یم  هدیشک  یفیثک  هب  ناراب  هک  روط  نامه  دناشک ؛ یم  هابتشا  هب  شا 

يرت شیب  دـیکأت  لاـیع  هداوناـخ و  دروم  رد  دراد ، تیمومع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  لـیلد  هچرگا  یتسناد  نینچ  مه 
.دراد

، دـهد رارق  دارفا  همه ي  هب  تبـسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قلطم  بوـجو  رب  ّلاد  دراوـم  راـنک  رد  ار  رما  ود  نیا  هک  ره  سپ ،
دننام دنا ، هدرک  رکذ  نُدُم  تسایس  لزنم و  ریبدت  سفن ، بیذهت  تمسق  هس  هب  یلمع  تمکح  میسقت  زا  املع  هچنآ  دریگ : یم  هجیتن 

اب نییعت و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هچنآ  تداعس -  هب  یبایتسد  هعماج و  یلاعت  يارب  ییاه  هّلپ 
.دننک یم  لمع  دنا -  هدرک  نیبت  نایب  نیرتهب 

***
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( هلظ ماد   ) یناحور یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  اب  ییانشآ 

مارآ زگره  مالـسا ، شناد  شرتسگ  و  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  فراعم  رـشن  ياتـسار  رد  شیوخ  یملع  یگدنز  يادـتبا  زا  هل  مظعم 
رگید ینامز  دـنزادرپ و  یم  هنازرف  لضاف و  دنمـشناد  نارازه  شرورپ  تیبرت و  هب  دننیـشن و  یم  سیردـت  دنـسم  رب  ینامز  .دـنتفرگن 

.دنزادرپ یم  یمالسا  راگدنام  بتک  فیلأت  هب  دنوش و  یم  ملق  هب  تسد 

لوصا هقف و  جراخ  سرد  سیردـت  اب  نامزمه  یمالـسا ، يوزوح و  هعماج  زاین  ساسحا  مق و  هیملع  هزوح  هب  دورو  ضحم  هب  ناشیا 
، هزوح هربخ  ِروآ  مان  دیتاسا  ناگرزب و  هک  راگدنام  یباتک  .دننز  یم  یمالسا  هقف  فراعملا  هریاد  فیلأت  هب  تسد  یناوج ، نینـس  رد 

.دنروآ یم  ورف  شربارب  رد  دیجمت  میظعت و  رس  نیسردم ، دیلقت و  گرزب  عجارم 

هب دـنرب و  یم  ناش  سیردـت  هسلج  هب  دوخ  هارمه  ار  قداصلا » هقف   » باتک راـبود  هللا ) همحر   ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
.دننک یم  دانتسا  نآ  هب  لوق و  لقن  نآ  زا  دنس  ناونع 

هللا تیآ  يارب  ًاصخـش  ار  قداصلا » هقف   » باتک نم  هک : دـندومرف  موقرم  ییا  همان  یط  هللا ) همحر   ) ییوخ یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
هدرک تیبرت  ار  یققحم  ملاع  نینچ  ما و  هدومن  تهاقف  مالـسا و  ملاع  هب  یگرزب  تمدخ  هچ  نم  دـنیبب  متفگ : مدرب و  ءاطغلا  فشاک 

.ما

.دیاتس یم  ار  قداصلا » هقف   » میظع باتک  يا  همان  یط  زین  ننست ) لها  یملع  زکرم  نیرت  یلاع  نیرتمهم و   ) رهزالا هاگشناد  سیئر 

لیالد زا  یکی  .تسا  عیـشت  لوصا  هقف و  سیردـت  عبنم  نیرتمهمو  نیرتربتعم  نیرتاـسر ، زا  یکی  هک  تسا  لاـس  ناـیلاس  باـتک  نیا 
تیعجرم و
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.تسا قداصلا » هقف   » گنسنارگ باتک  صوصخ  هب  تافیلأت  نیا  زا  یشان  ناشیا ، تیملعا 

تافیلأت

هتخانش عجرم  عبنم  کی  ناونع  هب  هک  گرزب  میظع و  باتک  نیا  .عیشت  هقف  لماک  فراعملا  هریاد  یبرع :) نابز  هب   ) قداصلا هقف   - 1
عبانم رکذ  اب   ) دلج رد 41  نونکا  مه  نآ  دیدج  پاچ  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  روشک  جراخ  لخاد و  رد  اهراب  دلج  رد 26  تسا  هدش 

.تسا هدش  رشتنم  رداصم ) و 

يرجه لاس 1398  رد  هدرک و  زاغآ  شیپ ) لاس   60  ) يرمق لاس 1370  زا  ار  یهقف  هعومجم  نیا  فیلأت  یناـحور  یمظعلا  هللا  تیآ 
نایاپ هب  ار  نآ  دلج  نیرخآ  شراگن  دندرب ، یم  رـس  هب  دیعبت  رد  هک  یلاح  رد  یهاشمتـس و  میژر  هیلع  رب  تازرابم  جوا  رد  يرمق و 

.دنا هدناسر 

رگید يارآ  زا  عـالطا  تهج  یهقف  بتک  هب  هعجارم  زا  ار  نـیققحم  بـالط و  هـک  تـسا  نآ  یهقف  هعوـمجم  نـیا  تازاـیتما  زا  یکی 
، یئوخ هللا  تیآ  دننام  رصاعم  ناهیقف  زا  هتسد  نآ  هچ  دنا و  هتـسیز  یم  هتـشذگ  ياه  نرق  رد  هک  نانآ  هچ  دنک ؛ یم  زاین  یب  ناهیقف 

یتح دـنا و  هدرک  هضرع  ار  دوخ  یهقف  يارآ  هعومجم  نیا  شراگن  زا  شیپ  هک  میکح  هللا  تیآ  یناهفـصا و  ققحم  ینیئاـن ، يازریم 
يارآ زا  یخرب  دـننام  درادـن ؛ جاور  نادـنچ  ناـشراثآ  هب  هعجارم  هک  تسا  هدروآ  درگ  ار  یناـهیقف  زا  هتـسد  نآ  يارآ  نیا ، زا  رتارف 

.يرئاح میرکلا  دبع  هللا  تیآ  يزاریش و  مظاک  هللا  تیآ 

دوخ سیردـت  ربنم  رد  قداصلا  هقف  باتک  زا  راب  ود  هللا ) همحر   ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هکنآ  هراـشا  لـباق  تاـکن  زا 
نم : » هک دـندومرف  موقرم  يا  همان  یط  باتک  نیا  فصو  رد  هللا ) همحر   ) ییوخ یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دـندومرف و  لقن  یبلاطم 

مالسا ملاع  هب  یگرزب  تمدخ  هچ  نم  دینیبب  متفگ : مدرب و  ءاطغلا  فشاک  هللا  تیآ  يارب  اصخش  ار  قداصلا  هقف  باتک 
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«. ما هدرک  تیبرت  ار  یققحم  ملاع  نینچ  ما و  هدومن  تهاقف  و 

عـبتت و تیعماـج ، تیماـمت ، درک : هصـالخ  ریز  دراوـم  رد  ناوـت  یم  ار  قداـصلا » هقف   » هعوـسوم زیاـمت  طاـقن  یگژیو و  نـیرت  مـهم 
.نتم یتحار  یناور و  ندوب ، زور  هب  دیدج و  ایوپ ، هقف  هب  هجوت  قیقحت ، يرگشهوژپ و  يرگشواک ،

رد باتک  نیا  .تسا  هدیدرگ  هئارا  یلالدتسا  ثحب  تروص  هب  هک  هقف  لوصا  ملع  لماک  هرود  یبرع :) نابز  هب  « ) لوصالا هدبز   - » 2
.دشاب یم  دلج   6

هویش هب  هک  هللا ) همحر   ) يراصنا خیش  بساکم »  » رب تسا  يا  هیشاح  هک  دشاب  یم  دلج  رد 6  یبرع :) نابز  هب  « ) ههاقفلا جاهنم   - » 3
.دنا هدرک  یسررب  ثحب و  ار  هدش  هئارا  دراوم  یمامت  يراکتبا  ون و  يا 

، یهقف لیاسم  رکذ  اب  دـیدج  لئاسم  هئارا  هثدحتـسم و  لئاسم  رکتبم  هللا  تیآ  ترـضح  یبرع :) نابز  هب  « ) هثدحتـسملا لئاسملا   - » 4
دروم ون و  دـیدج ، لئاسم  هئارا  لماش  تسا  هدیـسر  پاچ  هب  روشک  لخاد  جراخ و  رد  اهرابو  اـهراب  هک  باـتک  نیا  .دنتـسه  ییاور 

.دشاب یم  ینآرق  ییاور و  یهقف ، تادنتسم  لیالد و  رکذ  اب  هعماج  يالتبا 

( یبرع نابز  هب   ) دلج رد 3  نیحلاصلا » جاهنم   » رب قیلعت   - 5

( یبرع نابز  هب   ) دلج رد 2  یقثولا » هورع   » رب قیلعت   - 6

( یبرع نابز  هب  « ) هاجنلا هلیسو   » رب قیلعت   - 7

( یبرع نابز  هب   ) كوکشم سابل  رد  هلاسر   - 8

( یبرع نابز  هب   ) ررضال هدعاق  رد  هلاسر   - 9

( یبرع نابز  هب   ) رایتخالا ربجلا و   - 10

( یبرع نابز  هب   ) هعرق رد  هلاسر   - 11

( یبرع نابز  هب   ) جحلا کسانم   - 12

( یبرع نابز  هب   ) هبختنملا لئاسملا   - 13

( یبرع نابز  هب  « ) یلامجالا ملعلا  عورف   » رد هلاسر   - 14
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( یبرع نابز  هب   ) دیلقتلا داهتجالا و   - 15

( یبرع نابز  هب   ) هثالثلا دعاوقلا   - 16

تائاتفتسا یبرع ) نابز  هب   ) صاخلا ءاقللا   - 17

( یبرع نابز  هب  « ) هرمعلاو جحلا  کسانم  حرش   - » 18

تائاتفتسا یبرع ) نابز  هب  « ) هیداقتعالا لئاسملا  هبوجا   - » 19

( یبرع نابز  هب  « ) تامالظلاو لئاضفلا  نیب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهزلا هدیسلا   - » 20

( ودرا یسراف و  نابز  هب  « ) لئاسملا حیضوت   » هلاسر  - 21

( یسراف نابز  هب   ) رایتخا ربج و   - 22

( ودرا یکرت و  یسراف و  نابز  هب  « ) مالسا رد  تموکح  ماظن   - » 23

( یسراف نابز  هب   ) جح کسانم   - 24

( یسراف نابز  هب   ) ماکحا بختنم   - 25

( یسراف نابزب  « ) للملا نیب  يالکو  یقوقح  هسسؤم  هیئاضق و  هوق  تائاتفتسا   - » 26

( یسراف نابز  هب   ) زور لئاسم  یهقف  ماکحا   - 27

هئارا باوج  لاؤس و  تروص  هب  دـلج  رد 6  نونکات  هک  یـسراف :) نابز  هب  ( ) یعرـش لئاسم  ياه  خساپ  شـسرپ و   ) تائاتفتـسا  - 28
.تسا هدش 

هیهت دلج  رد 18  هک  دـشاب  یم  یعرـش  لئاسم  ياه  خـساپ  تائاتفتـسا و  لماش  یبرع :) نابز  هب  « ) تائاتفتـسا يواتف و  هلـسلس   - » 29
.تسا هدیسر  پاچ  هب  نآ  هراهطلا ) دئاقعلاو -  دیلقتلا   ) دلج نونکات 2  هک  .تسا  باوج  لاؤس و  لماش 1000  دلج  ره  هدش و 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  بئاصم  لئاضف و   - 30

( قالخالاو خیراتلاو  هدیقعلاو  رکفلا  یف   ) لئاسملا هبوجا   - 31

یناحور یمظعلا  هللا  تیآ  هاگن  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  مایق  اروشاع و   - 32

تداعس هار   - 33
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روهظ ات  تدالو  زا  جع )  ) نامز ماما   - 34

( مالسلا مهیلع   ) نیموصعم ماقم  و  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ناربمایپ متاخ   - 35
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