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نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  راثآ 

: هدنسیون

نایراصنا نیسح 

: یپاچ رشان 

نافرعلا راد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  19راثآ 

باتک 19تاصخشم 

رشان 19نخس 

فلؤم راتفگ  22شیپ 

24هراشا

هزور یگژیو   126

26هراشا

اوقت هناشن  ، ناضمر هام  27میظعت 

ریاعش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  27مارتحا 

ناضمر كرابم  هام  هب  28مارتحا 

جح يونعم  28شزرا 

هّللا 29رهش 

ناضمر هام  هب  يونعم  لاصتا  هیاس  رد  30اوقت 

لامعا یترخآ  30تیوقت 

لامعا ریاس  اب  هزور  31توافت 

ناضمر هام  رد  باوث  32یناوارف 

ناضمر هام  رد  ادخ  تمارک  32لّضفت و 

راگدرورپ تمحر  يایرد  33جوم 

ناضمر هام  تکرب  هب  ناهانگ  34وحم 

رضتحم يارب  هانگ  36هرهچ 

اه دادعتسا  زورب   243

43هراشا

اهدادعتسا دشر  روهظ و  43رصانع 
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ترطف ییافوکش  رد  رصانع  44شقن 

اهدادعتسا ندیسر  تیلعف  هب  زا  ییاه  45هنومن 

یناتسجلخ هللادبع  ریما  دادعتسا  -145

هلاس تسیب  ناپوچ  دادعتسا  -247

« لیضف » دادعتسا ییافوکش  -347

47هراشا

ترطف يرادیب  49هثداح و 

يرگنهآ درگاش  ندش  راینمهب  -449

یناتسیس یخرف  رد  رعش  دادعتسا  -550

ماسح نبا  دادعتسا  -651

یگدنیارس دادعتسا  زورب  یلبج و  عساولادبع  -751

وا يرعش  دادعتسا  باهش و  دمحا  ازریم  -853

ندش ریبکریما  ات  هناخزپشآ  يدرگاش  زا  -953

سمش طسوت  يولوم  دادعتسا  شرورپ  -1053

يزاس ناسنا  رد  نامز  رصنع  55شقن 

يزاسدوخ دادعتسا  فشک  رد  هزور  57رثا 

هزور اب  هللا  ءاقل  هب  57ندیسر 

كرابم تکرب و  تقیقح   360

60هراشا

تکرب هام  ، ناضمر 60هام 

نآرق رد  « تکرب » يانعم لامعتسا  72دراوم 

تعیبط ملاع  رد  تکرب  -172

تاکرب رد  قرغ  ، تشهب لها  -273

نآرق رد  هکم  تاکرب  -373

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوجو  - 73فلا

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  74ب-
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  نآرق و  75ج-

نآرق نابز  زا  میرک  نآرق  75تاکرب 

عماوج رد  نز  درم و  دازآ  طباور  76داسف 

میرم كاپ  نماد  زا  «، هّللا دبع  »76

ناسنا رب  تاکرب  لوزن  77لماوع 

میرک نآرق  رد  ینامز  79تاکرب 

تکرب هام  ، ناضمر كرابم  79هام 

ناضمر هام  هزور  هیاس  رد  اوقت  80تکرب 

نامیا 82شزرا 

نانمؤم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  83هیصوت 

لئاضف مامت  زا  رتمهم  ، 83اوقت

هبانا هبوت و  هام   488

88هراشا

ادخ اب  هزور  یتافص  92مه 

راد هزور  92یلاحشوخ 

راد هزور  ِناما  رپس و  94هزور 

زامن هماقا  اب  تائیس  94وحم 

زامن رب  هزور  96يرترب 

راگدرورپ ماقم  مئاق  ، 96هزور

هبوت هام  ، ناضمر 97هام 

نآرق رظنم  زا  ، ناگدننک 98هبانا 

زامن هماقا  99تیمها 

هذبر رد  رذوبا  99ربص 

مالسلا هیلع  میهاربا  صالخا  101شاداپ 

شیوخ موق  اب  مالسلا  هیلع  بیعش  ترضح  102دروخرب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هعیبر  103ياضاقت 
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هبوت لحارم   5112

112هراشا

هبوت 112لحارم 

نطاب رد  نآ  ذوفن  تفرعم و  -1112

112هراشا

هانگ یعقاو  يرهاظ و  113هرهچ 

هبوت رد  یبلق  لاح  -2114

هبوت رد  لمع  لعف و  -3114

ادخ شریذپ  هتسیاش  115هبوت 

هبوت يروف  116بوجو 

يراگتسر حالف و  هار  ، 117هبوت

نآرق زا  هبوت  بوجو  117تشادرب 

تمایق زور  رد  نینمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  119ياعد 

نانمؤم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هطساو  هب  وفع  121بلط 

تایاور تایآ و  رد  نابئات  122شزرا 

هانگ ياه  تراسخ   6130

130هراشا

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ناسل  زا  هانگ  ياه  130تراسخ 

ادخ هاگشیپ  رد  ناسنا  ندش  راوخ  -1130

ادخ زا  ندش  رود  -2131

بلق تواسق  -3132

ناسنا نطاب  رد  هبوت  134شزرا 

نطاب ناهانگ  زا  ، ملظ هب  134کمک 

نارهم نب  ناوفص  135تیاکح 

فارحنا زاغآرس  ، مارح 136همقل 

یقیقح يالب  ، نطاب 138گرم 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  رظنم  زا  دارفا  يدنب  139میسقت 

نید ظفح  طرش  هب  ، محر هلص  140يرارقرب 

محر هلص  كرت  رب  « ریمع نب  بعصم  » هب ادخ  140روتسد 

ینید یب  141رطخ 

هبانا هبوت و  طیارش   7149

149هراشا

هبوت يارب  149یهیبشت 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  هبوت  150طیارش 

150هراشا

هتشذگ زا  ینامیشپ  - 1151

151هراشا

رّکفت لوصحم  ، هبوت رد  151ینامیشپ 

راگدرورپ ربارب  رد  152بدا 

دوخ زا  تبظاوم  قح و  153لها 

هانگ كرت  رب  میمصت  -2154

سانلا قح  يادا  -3154

154هراشا

نید هب  رهاظتم  كرشم و  154توافت 

تابجاو ندرک  اضق  -4157

هانگ زا  هدییور  تشوگ  ندرک  بآ  -5158

تدابع جنر  لمحت  -6158

هانگ كرت  8165

165هراشا

تشهب بوجو  هار  ، هانگ زا  166رارف 

تقلخ ملاع  يانهپ  167تمظع و 

هانگ كرت  شاداپ  ، 167تشهب
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ترخآ اب  ایند  هضواعم  168تراسخ 

ادخ دای  لابق  رد  ِملاع  169شزرا 

نیشنمه ياه  169یگژیو 

شوگ مشچ و  ندوب  169هتسب 

ناگنازرف زا  يریگ  171هرهب 

ندش یتشهب  172ياهتلصخ 

یتسرپایند زا  زیهرپ  -1172

يوه زا  يرود  -2172

یتسرپ مکش  زا  يرود  -3172

مارح تاوهش  زا  زیهرپ  -4173

یتشهب نانز  173ياهتلصخ 

تفع -1173

رهوش زا  تعاطا  -2174

زامن رد  تبقارم  -3175

ناضمر هام  بجاو  هزور  -4175

لمع تشادرب  تشاک و   9183

183هراشا

ابس تکلمم  هاشداپ  مالسلا و  هیلع  نامیلس  ترضح  184تیاکح 

مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  فده  ، یتسرپاتکی هب  185توعد 

رّیخ ریما  ، مالسلا هیلع  نامیلس  186ترضح 

تردق جوا  رد  186تلادع 

راگدرورپ رد  یتاذ  188ریخ 

يزاریش یلع  ازریم  موحرم  191صالخا 

لمع هناد  داسف  ياه  192هشیر 

مدرم لد  رد  193يراکایر 

ایند 193لوصحم 
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هبوت 195هناد 

لمع رجا   10203

203هراشا

میحر نامحر و  203شاداپ 

ادخ کلُم  زا  ملاظ  208جورخ 

یهلا کلم  قیال  ، 209نینسحم

: نینسحم رد  تقیقح  209هس 

تدابع -1209

قلخ هب  تمدخ  -2210

لمع رد  تقد  -3210

نینسحم رجا  211تنامض 

تمایق رد  سانلا  211قح 

دنوادخ 212یسانشردق 

مالسا ياه  214هیاپ 

ناگتشرف رخف  مالسلا  هیلع  214نینمؤملاریما 

قح راختفا  هیام  مالسلا  هیلع  نیسح  215ماما 

تیدوبع يارب  صلاخ  216تدابع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمظع   11223

223هراشا

نارادناج اب  سایق  رد  اه  ناسنا  223یکدنا 

تقلخ ملاع  « دوجولا زیزع  » 225ناسنا

« دوجولا زیزع  » ناسنا 225رّکفت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لیبس  رب  ناگدنام  226یقاب 

« دوجولازیزع » بتارم 228تخانش 

راگدرورپ تمحر  هیاس  رد  230نافراع 

نافراع یهلا  231هاگدید 
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شنیرفآ ناهج  دوجولا  زیزع  ، نالوسر ادخ و  231يایلوا 

لسر دوجولا  زیزع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  232ربمایپ 

تشهب 232تنامض 

نامز ره  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  233ناکما 

تمایق زور  رد  ادخ  237تجح 

یتوکلم ربنم   12244

244هراشا

يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  يونعم  244دشر 

ردام ردپ و  246تمعن 

نابز نیگنس  247فیلکت 

روما همه  هب  راگدرورپ  248ملع 

ناگدننک هارمگ  هبوت  ِیلوبق  251طرش 

دنوادخ يزور  251قزر و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  253یگژیو 

یهلا همکحم  رد  254روضح 

راگدرورپ 256شسرپ 

تاجن باب  مالسلا  هیلع  یلع  256ماما 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  نارکنم  258رفک 

تقلخ فده   13264

264هراشا

اه نامسآ  نیمز و  تقلخ  رد  زور  شش  266موهفم 

نآرق یجیردت  266لوزن 

نامرجم باذع  رب  ادخ  یمتح  267هدعو 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  267قطنم 

نامرجم هب  ادخ  269تلهم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  270يرابدرب 
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ناکرشم رافک و  اب  هنهادم  كرت  هب  نآرق  270روتسد 

لامعا جیاتن  رد  271ربص 

اعد تباجتسا  273ریخأت 

نآرق رد  یفنم  تبثم و  274ششوک 

قافنا ماگنه  هب  لوپ  274ندیسوب 

کین لمع  رد  اوقت  275تیمها 

ناضمر هام  رد  275هبوت 

نطاب رهاظ و   14280

280هراشا

نانطاب هدولآ  مارحلا و  دجسم  282ریمعت 

دیشرلا نوراه  ِینابرهش  سیئر  يراوخ  282هزور 

ادخ نعل  بضغ و  دروم  ، هاگآ 283هدولآ 

شیوخ لمع  یگدولآ  هب  ناگدولآ  285یهاگآ 

راگدرورپ هغلاب  تجح  286مامتا 

لهاج هدولآ  ِناهانگ  287ششخب 

لهاج راکهانگ  ششخب  رب  ادخ  288دنس 

لام هب  تبسن  ینطاب  290یگدولآ 

یلام یگدولآ  رب  هاگآ  ناثراو  اب  ادخ  290هجاحم 

ادخ طسوت  ، تاکرب تایانع و  لوزن  291هار 

هاگآ ناکاپان  یترخآ  ییایند و  292باذع 

یهاگآ يور  زا  ریخ  راک  293جیاتن 

لام رد  لخب  294هجیتن 

اه ناسنا  لامعا   15302

302هراشا

یهلا تامعن  رب  « رکش » 304يانعم

نآرق رد  رفاک  304رکاش و 
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مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رظنم  زا  نآرق  305شزرا 

اه تمعن  306نارفک 

تقیقح جنپ  هب  ناسنا  لمع  307هیبشت 

تادامج هب  هیبشت  -1307

307هراشا

منهج شتآ  ياه  گنس  ، 308رافک

تابن هب  هیبشت  -2308

نآرق رد  هثیبخ  هبیط و  308هرجش 

ناویح هب  هیبشت  -3311

311هراشا

اپراچ هب  رفاک  لسع و  روبنز  هب  نمؤم  312هیبشت 

ناطیش هب  مرجم  فرحنم و  ياه  ناسنا  هیبشت  -4312

ناگتشرف هب  نمؤم  ياه  ناسنا  هیبشت  -5313

قدص تقیقح   16319

319هراشا

تایح جورخ  دورو و  ياه  319هزاورد 

قدص هزاورد  زا  جورخ  دورو و  رگ  319يرای 

تعیبط اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  322ییوسمه 

تایح روما  رد  بابسا  للع و  323اب 

بابسا للع و  زا  تناعتسا  اب  دیحوت  یفانت  324مدع 

ایند هب  دورو  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  325تمظع 

هبعک يانب  زا  دعب  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  ادخ  326روتسد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تیمها  326جح و 

تماما رد  مالسلا  اهیلع  دسا  تنب  همطاف  328باوج 

مالسلا هیلع  میهاربا  كاپ  لسن  رد  تماما  328دهع 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  قدص  330دورو 
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تایح زا  قدص  جورخ  مالسلا و  هیلع  331نینمؤملاریما 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ماقم   17336

336هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ندوب  رکاذ  رد  یفعج  رباج  زا  336یتیاور 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ندوب  رکاذ  339موهفم 

ّنج سنا و  اب  سایق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  لامعا  342شزرا 

مالسلا هیلع  یلع  رّکفت  رکف و  342یگدرتسگ 

مالسلا هیلع  یلع  رکف  قمع  زا  343هشوگ يا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نابز  زا  تقلخ  344فده 

ناگدنب ادخ و  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  345يوربآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتشگنا  یکاکح  346تیاور 

نامأوت تیالو  توبن و  348شزرا 

توبن هب  تادوجوم  همه  348لاصتا 

باوخ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندید  مالسلا و  هیلع  یلع  رمع  تاظحل  350نیرخآ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يرادوربآ  350رشحم و 

یهلا تمکح  18359

359هراشا

نآرق رظن  زا  359تمکح 

برغ قرش و  هفسلف  362تمکح و 

یهلا تمکح  ، نامقل 363تمکح 

ینامقل تمکح  بسک  364هار 

یشورف رخف  ییامندوخ و  هطقن  رد  365ناسنا 

دودبع نب  ورمع  اب  هزرابم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  365صالخا 

قدنخ گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  صالخا  366شزرا 

مالسلا هیلع  یلع  لمع  هدنهد  شزرا  ، 366صالخا

رورغ ربکت و  368هجیتن 
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ناضمر هام  موس  تسیب و  بش  يایحا  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  369مامتها 

صالخا طرش  هب  ، تمکح ياه  همشچ  هب  370ندیسر 

تمکح هب  ندیسر  ياههار  370نامقل و 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترایز  ایحا و  373بش 

لمع هجیتن  19380

380هراشا

ایند رد  لمع  ساسا  رب  منهج  تشهب و  380تاقبط 

دارفا يدوجو  تیفرظ  382توافت 

تالکشم رد  نف  لها  هب  382عوجر 

اه ناسنا  هاگیاج  385تمایق و 

تیفرظ یب  ریقف  صخش  مالسلا و  هیلع  386یسوم 

ترخآ ایند و  رد  تبثم  ياه  شالت  ندیسر  هجیتن  387هب 

ییاهب خیش  لمعلا  روتسد  388تیاکح 

« تاسبق » باتک دروم  رد  هللا  همحر  ماما  هقداص  388يایؤر 

ییاهب خیش  لمعلاروتسد  389همادا 

شیوخ دنزرف  هب  نامقل  389تحیصن 

تشهب هب  دورو  يارب  لمع  390راهچ 

نامیا -1390

تمایق باسح  یتحار  يارب  ، دوخ راب  ندرک  کبس  -2391

هشوت داز و  هیهت  -3392

قالخا لیصحت  -4392

ادخ لضفت   20397

397هراشا

نآرق نطاب  ناگدنبای  ، 397نورهطم

ادخ اب  ناسنا  ياه  399تراجت 

ادخ هب  نامیا  -1399
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399هراشا

ادخ هب  نامیا  رطاخ  هب  دودخا  باحصا  399لتق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نامیا  -2400

ادخ ياضر  هار  رد  لام  فرصم  -3400

لوپ يالب  زا  401یتیاکح 

مالسلا مهیلع  همئا  ادخ و  نعل  ،و  سمخ 402ندادن 

رجات کی  بیجع  نداد  402سمخ 

تشهب هب  دورو  يارب  یعنام  ، یتسرپ 405ماقم 

مالسلا مهیلع  همئا  ایبنا و  قالخا  ، یشوپ 406هانگ 

تشهب لها  راظتنا  رد  راگدرورپ  میظع  406زوف 

تشهب زا  ریغ  هیده يا  ، راگدرورپ ربکا  407ناوضر 

مالسلا هیلع  دواد  ترضح  اب  ادخ  407راتفگ 

قشاع قشع و  409ریس 

تاکز سمخ و  ندادن  اب  نآرق  تایآ  مامت  411راکنا 

وا هب  دامتعا  بوبحم و  لامعا  ندیدنسپ  لماع  ، 412قشع

وا ناگدننک  دای  صتخم  ، ادخ 413دای 

هملس ما  نابز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  413ياعد 

تبثم لامعا  21420

420هراشا

زامن یترخآ  ییایند و  422تارمث 

طیارش ققحت  اب  زامن  جیاتن  هب  422ندیسر 

تارکنم باکترا  بجوم  زامن  زا  423ضارعا 

نایدا یمامت  هب  هاگآ  ، مالسلا مهیلع  423همئا 

تماما ملع  رگناشن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  424هرظانم 

یقیقح تبحم  424يزرورهم و 

مدرم نیب  محارت  هب  نید  425روتسد 
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نظ ءوس  عفر  مالسلا و  هیلع  حیسم  426نایرج 

نّیبت قیقحت و  نودب  ياه  هدینش  427نالطب 

اه هدینش  دروم  رد  قیقحت  هب  نآرق  429روتسد 

يزاس هعیاش  غورد و  دب  430رثا 

نتسکش لد  لباقم  رد  ایند  یشزرا  430یب 

رگیدکی نیب  محارت  هب  مامتها  431موزل 

تمایق رد  ناگدنب  اب  ادخ  431يزرورهم 

431هراشا

مدرم نیب  نارگ  حالصا  ماقم  -1432

كاپ بلق  نابحاص  -2434

ایند رد  ِنیعضاوتم  ماقم  -3434

زکرم 523هرابرد 
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نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  راثآ 

باتک تاصخشم 

 - 1323 نیسح ، نایراصنا ، : هسانشرس

.روپ ضیف  نسحم  قیقحت  شیاریو و  نایراصنا / نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  راثآ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1388 نافرعلاراد ، مق : : رشن تاصخشم 

.روصم .ص :  392: يرهاظ تاصخشم 

.23 یمالسا ؛ فراعم  رد  يریس  .. 82 راثآ ؛ هعومجم  : تسورف

3-21-2939-964-978 زیموش :  لایر :  40000 روگنیلاگ ؛ )  ) لایر  50000: کباش

اپاف / يراپس نورب  : یسیون تسرهف  تیعضو 

.363  - 360 همانباتک : : تشاددای

.هیامن : تشاددای

ظعو  - -- 1323 نیسح ، نایراصنا ، : عوضوم

اه هباطخ  اه و  هلاقم  مالسا --  : عوضوم

اه هباطخ  اه و  هلاقم  یمالسا --  قالخا  : عوضوم

هدنروآدرگ  -، 1353 نسحم ، یمق ، روپ  ضیف  : هدوزفا هسانش 

82آ2 1388 فلا /BP10/5: هرگنک يدنب  هدر 

297/08: ییوید يدنب  هدر 

1898938: یلم یسانشباتک  هرامش 

ص:1

رشان نخس 
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هتـسخ و ياه  ناج  مهرم  هعیـش  فراعم  لازیال  مزمز  نیموصعم و  شخب  حور  مالک  یهلا و  روشرپ  تایآ  ، زورما مطالترپ  ناهج  رد 
نیا ناـصاوغ  یقیقح  ناـفراع  ینید و  ناـملاع.تسا  سفن  ياـه  تـملظ  زا  ناگدـنیوج  ییاـهر  تیادـه و  ناگنـشت  هدـننک  باریس 

تقیقح ناقاتـشم  هب  هدروآ و  تسد  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  مولع  باـن  ياـهرهوگ  هک  دـنا  تفرعم  نارکیب  سوناـیقا 
.دنیامن یم  هضرع 

مراکم ینید و  فراعم  لاـقتنا  طاـبترا و  هنیمز  زاـبرید  زا  هک  تسا  يا  هدـنزاس  اـپرید و  هناـسر  هباـطخ  ربنم و  یـسرک  ، ناـیم نیا  رد 
رد قیقحت  عبتت و  فرـص  ار  شیوخ  رمع  هک  ، زوسلد نایداه  هاگآ و  ناملاع  تسا و  هدرک  مهارف  ناملعتم  ناملاع و  نایم  ار  یقـالخا 

زغن و مالک  اب  « ، هنـسحلا هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا   » ۀـنامیرک قادـصم  هب  ار  هّللا  داـبع  ، دـنا هدومن  هعیـش  یملع  راـثآ 
.دنا هدرک  توعد  تداعس  هار  هب  دوخ  فیطل 

مرتحم ناگدـنناوخ  رایتخا  رد  عونتم  تاعوضوم  فلتخم و  تادـلجم  رد  « یمالـسا فراعم  رد  يریـس  » ناونع اب  هک  ، رـضاح هعومجم 
زا یکی  هک  تسا  ، یلاعلا هلظدم  ، نایراصنا نیسح  داتسا  ترضح  دنمجرا  ققحم  دنمشزرا  هناملاع و  ثحابم  هعومجم  ، دریگ یم  رارق 

هدیشوپ رظن  لها  رب  ناشذفان  نایب  تفاطل  مالک و  يراوتسا  هک  تسا  شیوخ  نامز  رد  نخس  رهوگ  ناراد  ثاریم  هتـسجرب و  ناملاع 
.تسین

تهج داتسا  ترضح  یغیلبت  یملع و  تدهاجم  نرق  مین  لصاح  دنمشزرا  هنیجنگ  نیا 
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هعماج و رد  ینید  غیلبت  ياوتحم  نتخاس  رتراـبرپ  روظنم  هب  هک  دـشاب  یم  رظنو  ثحب  یـسرک  رب  هعیـش  ینغ  گـنهرف  جـیورت  رـشن و 
.دوش یم  هتسارآ  عبط  رویز  هب  ینید  مولع  مرتحم  بالط  رتشیب  هدافتسا 

- تسا هدمآ  راتساریو  تشاددای  رد  نآ  حرش  هک  - قیقد دنمشور و  یشیاریو  رب  هیکت  اب  تسا  هدش  شالت  ، ردقنارگ هعومجم  نیا  رد 
هویش مالسلا  مهیلع  هّللا  لآ  زاس  ناسنا  گنهرفرشن  نمـض  ات  ، دورن نیب  زا  نخـس  هئارا  رد  داتـسا  کبـس  ثحابم و  هنادنمرنه  راتخاس 

.ددرگ هئارا  ناقاتشم  هب  هدش و  ظفح  زین  ینید  فراعم  نییبت  رد  داتسا  درف  هب  رصحنم 

رد راتفگ  ةدـنرادربرد 21  گرتس و  ۀـعومجم  نیا  زا  رثا  نیموس  تسیب و  دوش  یم  یمارگ  ناگدـنناوخ  میدـقت  نونکا  هک  يدـّلجم 
.تسا نارهت  ریما  دجسم  رد  ناضمر 1383  هام  رد  داتسا  ياه  ینارنخس  هب  طوبرم  هک  تسا  لمع  تبثم  راثآ  باب 

: تسین یلاخ  ریز  دیاوف  زا  ، دزاس یم  يراتفگ  زین  ار  نتم  قایس  کبس و  مرجال  هک  ینارنخس  نتم  نتشادرب  رد  رب  هوالع  ، بوتکم نیا 

.تاعوضوم بلاطم و  کیکفت  بسانم و  يدنب  ناونع  - 

.تشون یپ  رد  رگید  عونتم  بلاطم  هئارا  تایاور و  تایآ و  رداصم  جارختسا  - 

عوضوم لماک  قابطنا  هن  ، تسا هدوب  رظندم  عوضوم  هبلغ  راتفگ  ره  زین  دلجم و  ره  مان  باختنا  رد  ) ثحب ره  يارب  لقتسم  مان  رکذ  - 
( اوتحم و 

...و اه  تسرهف  عونتم  هعومجم  - 

ناغلبم رظن  لوبقم  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  قح و  ترـضح  تیاضر  دروم  رثا  نیا  هک  نیا  هب  دـیما  اب  ، نایاپ رد 
.مییامن يرازگساپس  دنداد  رارق  رایتخا  رد  ار  منتغم  تصرف  نیا  هک  ، هتاکرب تماد  ، نایراصنا داتسا  زا  تسا  مزال  ، دریگ رارق  ینید 

نافرعلاراد یتاقیقحت  یملع  زکرم 
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فلؤم راتفگ  شیپ 

هللا لآ  هلآ  یلع  هللا و  لوسر  یلع  هالصلا  دمحلا هللا و 

غیلبت شزرا.دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  كرابم  دوجو  هعماج  تیاده  دشر و  يارب  ینارنخـس  تاسلج  ربنم و  راذـگ  هیاپ 
نایب هب  صالخا  لامک  اب  ناشرمع  نایاپ  زور  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوخ  هک  دوب  ییاج  ات  تاسلج  ربنم و  قیرط  زا  نید 
يادا مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  سدقم  دوجو  ، ربمایپ زا  سپ.دندش  لمحتم  ار  ینیگنـس  تامحز  هار  نیا  رد  دـنتخادرپ و  نید  فراعم 

.تسا دوجوم  هغالبلا  جهن  ریظن  یب  باتک  رد  ترضح  نآ  ياه  ینارنخس  زا  یشخب  هک  دنتفرگ  هدهع  هب  یهلا  فیلکت  نیا 

تفرگ و رارق  ناـشرایتخا  رد  تصرف  هـک  ییاـج  اـت  زین  مالـسلا  اـمهیلع  قداـص  ترـضح  رقاـب و  ترـضح  هژیو  هـب  ، موـصعم ناـماما 
ياه هتـشر  یهلا و  فراعم  نایب  تروص  هب  ار  مهم  نیا  دـماین  شیپ  ناـشیارب  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ناـنارمکح  بناـج  زا  یتمحازم 

ملع و رد  ناشدامتعا  دروم  هک  ار  نارگید  دـنتفرگ و  هدـهع  هب  دـشاب  مامت  ناگمه  رب  تمایق  ات  تجح  هک  یتروص  هب  مولع  فلتخم 
.دندرک قیوشت  هلأسم  نیا  هب  دندوب  لمع 

هب ات  نرق  هب  نرق  تیب  لها  گنهرف  نآرق و  ساـسا  رب  هیهلا  فراـعم  غیلبت  ادـخ و  نید  ظـفح  يارب  هعیـش  لـمعاب  صلخم و  ناـملاع 
خیش ، قودص خیش  ، دیفم خیش  نوچ  ییاه  تیصخش  ؛ دندرک ظفح  ار  میظع  هاگیاج  نیا  تسا  یسمش  يرجه  لاس 1387  هک  زورما 
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هّللا تیآ  ، يدرجورب یمظعلا  هّللا  تیآ  نوچ  یناگرزب  رـصاعم  نرق  رد  يرتشوش و  رفعج  خیـش  ، یـسلجم رقابدـمحم  همـالع  ، یـسوط
یفـسلف یلع  ازریم  جاح  هّللا  تیآ  ، يا هتـسه  یلع  ازریم  جاح  هّللا  تیآ  ، يزاریـش یلع  ازریم  جاـح  هّللا  تیآ  ، يداـبآ فجن  یلعدـیس 

...و ینباکنت 

هب ار  دوخ  نیِد  قیرط  نیا  زا  دـنتفر و  یم  ربنم  هب  رفـص  مرحم و  ناضمر و  هام  رد  الاب  رایـسب  یملع  ماقم  تیعجرم و  ماقم  نتـشاد  اـب 
.دندرک یم  ادا  تیب  لها  نآرق و 

دیتاسا عجارم و  زا  یناگرزب  دزن  ، تیب لـها  هنایـشآ  نیا  ، مق سدـقم  رهـش  رد  ار  مرمع  زا  یناـیلاس  هک  ناـیراصنا  نیـسح  بناـج  نیا 
قیفوت طقف  ، هار نیا  رد  مدروآ و  فیلأت  غیلبت و  بناـج  هب  ور  مدرک  یم  ساـسحا  هک  يا  هفیظو  ساـسا  رب  ، ما هدوب  لیـصحت  لوغـشم 

لها تایاور  نآرق و  هیاپ  رب  فلتخم  عوضوم  دصناپ  هب  کیدزن  رد  ینارنخس  رازه  شـش  زا  شیب  غیلبت  هنیمز  رد.دوب  مهار  قیفر  قح 
يادا قیفوت  نانچ  مه  رمع  نایاپ  تاظحل  ات  مراودـیما  ما و  هتخادرپ  یهلا  يایلوا  ناکاپ و  تاـیح  زا  یتاـکن  حیحـص و  خـیرات  تیب و 

.مشاب هتشاد  قح  بناج  زا  ار  هفیظو  نیا 

حطـس رد  ار  یمهم  ياهراک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  ینآرق و  فراعم  رـشن  تهج  رد  مق  رهـش  رد  هک  ، ناـفرعلاراد هسـسؤم 
نایوجـشناد و اه و  هزوح  بالط  رایتخا  رد  ات  دیآرد  بوتکم  تروص  هب  اه  ینارنخـس  نیا  نتم  تشاذگ  انب  ، دـهد یم  ماجنا  یناهج 

رارق هعیـش  ناغلبم  يارب  یعبنم  هدـنیآ  رد  دـش  دـهاوخ  دـلج  تسیود  دودـح  ًـالامتحا  هک  هعومجم  نیا  دریگ و  رارق  دـنمقالع  مدرم 
زا منک و  رکشت  نامیپ  ياقآ  بانج  مدنزرف و  ود  زا  مهم  نیا  ققحت  رطاخ  هب  مناد  یم  مزال  قح  ترضح  زا  ساپـس  زا  سپ  نم.دریگ 

ببس قح  تمحر  فطل و  طقف  هک  یمالسا  رثا  نیا  امـش و  نیا  ، لاح.میامن اعد  تساوخرد  ، یمارگ ناغلبم  صوصخ  هب  ، ناگدنناوخ
.دش شروهظ 

نایراصنا نیسح  : ریقف
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هراشا
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1 ناضمر كرابم  هام  شزرا 

ناضمر 1383  ، ریما دجسم  ، نارهت

ص:2
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هزور یگژیو   1

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

نیا رطاخ  هب  مدرم.تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  دوجو  زا  ، ناضمر كرابم  هام  نوماریپ  بلاطم  نیرتشیب 
كرابم هام  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ  هک  دـسر  یم  ناشرظن  هب  ، دـنا هدینـش  دایز  ار  نابعـش  هام  رخآ  هبطخ  هک 

.تسین هنوگ  نیا  اما.تسا  هدش  نایب  هبطخ  نآ  رد  هک  تسا  نامه  ، ناضمر

زا مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  كرابم  دوجو  هلمج ، زا.تسا  ناراد  هزور  ناضمر و  كرابم  هام  هب  طوبرم  هبطخ  نیا  ِبلاطم  رتشیب 
ام همه  يارب  نآ  نتسناد  ،و  تسا هلأسم  هدزناپ  هب  کیدزن  هک  دننک  یم  لقن  ار  یمهم  رایسب  تمسق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

.دنک یم  ینارون  ار  ام  تردق  لقع و  بلق و  ، تمظع اب  هعطق  نیا.تسا  امنهار  شخب و  مارآ  ، دیفم

: دندومرف لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) َّلَج » َوَّزَع  ِهّللا  ُرْهَش  ، َناَضَمَر ُرْهَش  »

ناشکرابم نابز  رب  ار  ناضمر  هملک  تقو  ره.دـنا  هدرکن  رکذ  اـهنت  ار  هاـم  نیا  ماـن  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  ربمغیپ و  هاـگ  چـیه 
.دنتخیمآ یم  ار  نآ  ، دشاب مارتحا  رب  تلالد  هک  يرگید  هملک  اب  ، دنا هدرک  يراج 

: هک تسا  هدومرف  نینچ  ار  نآ  تلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  رقاب  ماما 

ص:3

ثیدح 78. ،95: قودص خیش  ، هثالثلا رهشألا  لئاضف  ؛. ثیدح 5 باب 46، ،340/93: راونالا راحب  (( - 1 - ) 1
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(1) ِهّللا » ِءامْسا  ْنِم  ٌمسا  ُناَضَمَر  »

.تسا راگدرورپ  ياه  مان  زا  یمان  ، ناضمر

.دنتخاس یم  يراج  نابز  رب  مارتحا  اب  ار  نآ  رطاخ  نیمه  هب 

اوقت هناشن  ، ناضمر هام  میظعت 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  يادخ 

(2) ِبُولُْقلا » يَْوقَت  ْنِم  ا�هَّنِإَف  ّللا 
�

ِه َِرئا�عَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َِکل�ذ َو  »

یم یتقو  هک  دراد  یکاپ  شزرا و  اب  لد  ینعی.تسا  رادروخرب  یبلق  ياوقت  زا  ، دنک لیلجت  دراذگ و  مارتحا  ادخ  رئاعـش  هب  هک  یـسک 
ار نآ  بادآ  طیارـش و  مامت  ، مه نآ  ندرک  لمع  رد  دنک و  یم  دای  مارتحا  اب  ، دنک لمع  ای  هدرک  دای  ار  یهلا  رئاعـش  زا  یکی  دـهاوخ 

.دنک یم  تیاعر 

دوخ هشیمه  ، اوقتاب بلق  بحاص  تسا و  نتورف  ملاع  راگدرورپ  نوؤش  هب  تبـسن  ، اوقت اب  بلق.تسا  بلق  نیرت  شزرا  اب  ، اوقت اب  بلق 
.دناد یم  نتورف  راسکاخ و  ، وا ریاعش  راگدرورپ و  ربارب  رد  ار 

ریاعش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مارتحا 

هک يرخآ  رفس  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ.تسا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تکرح  ، یهلا ریاعـش  هب  مارتحا  هنومن  نیرتهب 
فرط زا  رفن  یـس  هک  دنتـشاد  ربخ  نوچ  ، دنوش دیهـش  مارحلا  دجـسم  رد  دننامب و  اج  نامه  دنتـسناوت  یم  هک  نیا  اب  ، دندوب جـح  رد 

.دنناسرب لتق  هب  ار  ترضح  ، ادخ هناخ  فاوط  لاح  رد  ات  دنا  هتسب  هحلسا  مارحا  سابل  ریز  ، دیزی

هک دندید  نیا  رد  ار  بدا  اذل  ، تسا « هّللا رئاعش   » زا کسانم  مارحلا و  دجـسم  ، هبعک یلو  ، تسا « هّللا راث  » مالـسلا هیلع  هّللادبع  یبا  نوخ 
ادخ ریاعش  رانک  رد  ناشکاپ  نوخ 

ص:4

ثیدح 2. ،70/4: یفاک ثیدح 2050؛ ،72/2: هیقفلا هرضحیال  نم  (( - 1 - ) 1
نودب ، درامـش گرزب  ار  ادخ  ریاعـش  سک  ره  و  ادخ ]  تارّرقم  دودـح و  جـح و  ياه  همانرب  تسا [  نیا  32 ؛ (: 22 ،) جح (( - 2 - ) 2

.تساه لد  ياوقت  زا  یشان  ندرمش  گرزب  نیا  دیدرت 
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.دندش یم  دیهش  ادخ  تیب  رانک  رد  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  ، دوب نوخ  نیرت  كاپ  ناشنوخ  ، دندش یمن  دیهش  ناشیا  رگا.دوشن  هتخیر 

كاپ نوخ  نیا.تسین  سجن  وا  نوخ  ، دتلغ یم  دوخ  نوخ  رد  هک  يدیهش  ،و  دنهدب لسغ  ار  دیهـش  تسین  مزال  ، یمالـسا هقف  رظن  زا 
ادـخ رئاعـش  هب  مارتحا  ، البرک هب  ناشیا  ندـمآ  تلع  سپ.دزیرب  ادـخ  تیب  رانک  رد  ناشکاپ  نوخ  هک  دنتـساوخن  ناشیا  اما  .تسا (1)

.دوب

ناضمر كرابم  هام  هب  مارتحا 

: دندومرف یم  دندرک و  یم  يراج  مارتحا  اب  ، تسادخ رئاعش  زا  نوچ  ، دندرک یم  يراج  نابز  هب  هک  ار  هام  نیا  مان  یتح 

مهم ثحب  برع  تایبدا  رد  ؛ تسا ابیز  یلیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  راـتفگ  بیکرت  ّلـج » ّزع و  هّللا  رهـش  ، ناـضمر رهـش  »
.دوش یم  هفاضا  هک  يزیچ  نآ  ینعی  « ، فاضم « ؛ تسا حرطم  تلاح  هس  هفاضا  رد  هک  تسه ، هفاضا 

.دراد دوجو  هفاضا  نیا  رد  هک  یتبسن  تسا و  هدش  هفاضا  وا  هب  هک  يزیچ  « ، هیلا فاضم  »

شزرا بسک  شدوخ  يارب  ، هیلا فاضم  ياه  شزرا  تانـسحم و  زا  ، هیلا فاضم  هب  ندـش  هفاضا  اب  فاضم  هک  تسا  نیا  هفاضا  راـک 
.دنک یم 

يّدام تمیق  ، نآ تمیق  دراد ؟  تمیق  ردق  هچ  ، هبعک هناخ  یلو  ، تسا هتفر  راک  هب  نآ  رد  هک  تسا  یحلاصم  رادقم  هب  هناخ  ره  تمیق 
رد ادـخ  ، دوـب هتخاـسن  زوـنه  ار  هناـخ  نیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  یتـقو  نوچ.درادـن  ربـخ  یـسک  ادـخ  زج  هک  تسا  یتـمیق.تسین 

شزرا زا  اما  ، تسا لگ  گنـس و  زا  ، هناخ نیا.نم  هناـخ  ینعی  (2) یتیب » : » درک هفاضا  شدوخ  هب  ار  هناـخ  ، تشاد وا  اـب  هک  ییوگتفگ 
.دنک یم  لقتنم  نایجاح  هب  ار  اه  شزرا  نیا  دنک و  یم  شزرا  بسک  ، راگدرورپ ياه 

جح يونعم  شزرا 

: هک تسا  هدش  دراو  مهم  رایسب  تایاور  رد.تسا  روآ  تفگش  ، جح يونعم  روما  هب  طوبرم  لئاسم 

ص:5

َلِیتَق ُتِّیَْملا  َناَـک  ْنِإ...مالـسلا  هیلع  َلاَـق  ، اَـضِّرلا ُهِْقف  . » ثیدح 8 باب 11، ،9/79: راونألا راحب  باب 22؛ ،174: اـضرلا هـقف  (( - 1 - ) 1
ٌدوُقْعَم َو ٌءْیَش  ِْهیَلَع  ُكَْرُتیَال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ٌءْیَـش  ِِهباَِیث  ْنِم  ُْهنِم  ُعَْزُنیَال  ِِهئاَمِِدب َو  اَهِیف  َِلُتق  ِیتَّلا  ِِهباَِیث  ِیف  َِنفُد  ْلَّسَُغی َو  َْمل  ِهَّللا  ِهَعاَط  ِیف  ِهَکَْرعَْملا 

ٌقَمَر ِِهب  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ْلَّسَُغی  َْمل  ُدوُقْعَْملا َو  ُّلَُحی  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ٌءْیَش  ُْهنِم  ْعَْزُنی  َْمل  ِهِمَد  ْنِم  ٌءْیَـش  َُهباَصَأ  ْنِإ  ِهَوْرَْفلا  ِهَقَْطنِْملا َو  ُْلثِم  ُُهتَِّکت َو  ُّلَُحت 
«. ِهباَِیث ْنِم  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  ُكَْرُتیَال  ُتِّیَْملا َو  ُنَّفَُکی  اَمَک  َنِّفُک  ُتِّیَْملا َو  ُلَّسَُغی  اَمَک  َلِّسُغ  َِکلَذ  َدَْعب  َتاَم  اَذِإَف  َِکلَذ  َدَْعب  َتوُمَی  َُّمث 

یَلَع َمَدآ  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  َنوُوْرَی  اَّمَع  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  «؛ ثیدح 4 حورلا  باب  ،134/1: یفاک (( - 2 - ) 2
َهَبْعَْکلا َفاَضَأ  اَمَک  ِهِسْفَن  َیلِإ  اَهَفاَضَأَف  ِهَِفلَتْخُْملا  ِرَوُّصلا  ِِرئاَس  یَلَع  اَهَراَتْخا  ُهَّللا َو  اَهاَفَطْصا  ٌهَقُولْخَم َو  ٌهَثَدُْحم  ٌهَروُص  َیِه  َلاَقَف  ِِهتَروُص 

«. یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َِیْتَیب َو  َلاَقَف  ِهِسْفَن  َیلِإ  َحوُّرلا  ِهِسْفَن َو  َیلِإ 
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وا هب  هنسح  رازه  دص  ، یهاگن ره  هب  ، دنک اشامت  ار  هبعک  طقف  دهدن و  ماجنا  هک  يراک  چیه  ، دوش یم  مارحلا  دجـسم  دراو  یتقو  ریاز 
هدرک هفاضا  دوخ  مسا  هب  ار  هبعک  دنوادخ  .دنرب (1) یم  الاب  ار  وا  هجرد  رازه  دص  دننک و  یم  وحم  ار  وا  هئیـس  رازه  دص  ، دـنهد یم 

دریگ و یم  هناخراک  زا  ار  رون  هک  یمیس  دننام.دنک  یم  لقتنم  ناریاز  هب  لاصتا  طبر و  نیا  قیرط  زا  ار  هیهلا  تاضویف  ، هبعک تسا و 
.دناسر یم  پمال  هب 

هّللا رهش 

ناضمر رهش  : تسا هدومرف  هدرک و  هفاضا  هللا »  » هب ، تسا هام  يانعم  هب  هک  ار  رهش »  » هملک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

هکرابم هملک  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  « . هّللا رهـش  : » دندومرف هکلب  « ، میحرلا رهـش  ای  ، نمحرلا رهـش   » دندومرفن و  ّلج » ّزع و  هّللا  رهـش  »
يارب ار  مزال  تالامک  همه  ، ادخ هب  لاصتا  اب  ، ناضمر كرابم  هام  سپ.تسا  لامک  تافـص  همه  عماج  هک  یـسّدقم  دوجو  ینعی  ، هّللا

ناضمر هام  هب  لصو  هک  یـسک.تسا  ادـخ  هب  لصو  هام  ناضمر  هام  نوچ.دـنک  یم  لقتنم  راد  هزور  هب  طاـبترا  نیا  قیرط  زا  ، ناـسنا
قیرط زا  طقف  وا  لاصتا  ، دـنک یم  بسک  ار  هّیهلا  تالامک  ، دـشاب یحیحـص  لاصتا  ، وا لاـصتا  هک  یتروص  رد  ، نتفرگ هزور  اـب  ، تسا

: دشاب لصو  ناضمر  هام  هب  دیاب  شدوجو  هکلب  ، دشابن مکش  نتشاد  هاگن  یلاخ 

(2) ِّلل »
�

ِه ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَم  �یَلب  »

: تاذ ینعی  هجو 

(3) �یْقثُْولا » ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  ّللا َو 
�

ِه َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْسی  ْنَم  «َو 

هریگتسد نیرت  مکحم  هب  ، تسا نسحم  هدش و  ادخ  میلست  دوجو  همه  اب  هک  یسک 

ص:6

هیلع ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َعَم  ُْتنُک  َلاَـق  َِبْلغَت  ِْنب  ِناـَبَأ  «؛ ثیدح 318 باب 8، ،97/5: ماکحألا بیذهت  ثیدح 1؛ ،398/4: یفاک (( - 1 - ) 1
اَم َْلثِم  ُْتعَنَـصَف  ًاِیفاَح  َمَرَْحلا  َلَخَد  َُّمث  ِْهیَدَِیب  ِْهیَْلعَن  َذَخَأ  َلَسَتْغا َو  َلََزن َو  ِمَرَْحلا  َیلِإ  یَهَْتنا  اَّمَلَف  ِهَنیِدَْملا  َهَّکَم َو  َْنَیب  اَمِیف  ًهَلَماَُزم  مالـسلا 
زع ُهَّللا  یََنب  ٍهَنَسَح َو  ِْفلَأ  َهَئاِم  َُهل  َبَتَک  ٍهَئِّیَس َو  ِْفلَأ  َهَئاِم  ُْهنَع  ُهَّللا  اَحَم  ِهَِّلل  ًاعُضاََوت  ُْتعَنَـص  ِینَْتیَأَر  اَم  َْلثِم  َعَنَـص  ْنَم  ُنَابَأ  اَی  َلاَقَف  َعَنَص 

ِهَبْعَْکلا َیلِإ  َرَظَن  ْنَم  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 4  240/4: یفاک ٍهَجاَح .» ِْفلَأ  َهَئاِم  َُهل  یَـضَق  ٍهَجَرَد َو  ِْفلَأ  َهَئاِم  َُهل  لج  و 
«. اَْهنَع ِهِرَصَِبب  َفِرَْصنَی  یَّتَح  ٌهَئِّیَس  ُْهنَع  یَحُْمت  ٌهَنَسَح َو  َُهل  ُبَتُْکت  ْلَزَی  َْمل 

.دنراکوکین هک  یلاح  رد  دننک  ادخ  میلست  ار  دوخ  دوجو  همه  هک  یناسک  ، يرآ 11 ؛ (: 2) هرقب (( - 2 - ) 2
نیرت مکحم  هب  دیدرت  یب  دشاب  راکوکین  هک  یلاح  رد  دنک  ادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  دوجو  همه  سکره  و  . 22 (: 31) نامقل (( - 3 - ) 3

.تسادخ يوس  هب  طقف  اهراک  همه  تبقاع  ماجنارس و  ؛و  تسا هدز  گنچ  هریگتسد 
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.دشاب یم  شدوخ  گنرمه  قشاع  تسا و  نسحم  راگدرورپ  نوچ  ، تسا هدش  ادخ  گنرمه  ینعی.تسا  هتخادنا  گنچ 

(1) َنِینِسْحُْملا » ُّبُِحی  ّللا 
�

ُه «َو 

یمن قیثو  هورع  �یْقثُْولا » ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف   » هکلب دننک  زاب  دـنناوت  یمن  مه  تاوهـش  اه و  هراوهام  نیطایـش و  ار  هرگ  نیا  ینعی 
.رت مکحم  رتراوتسا و  هریگتسد  یقثولا » هورع  :» دیامرف یم  هکلب  ، دیوگ

ناضمر هام  هب  يونعم  لاصتا  هیاس  رد  اوقت 

یم وا  هب  ، دـنک یم  عورـش  ار  یتـبیغ  یـسک  یتـقو  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ، دـشاب ناـضمر  هاـم  هـب  لـصو  ناـسنا  دوـجو  هـمه  یتـقو 
نیا هک  ، تسه ندرک  هاگن  هب  لیم  ، دتفا یم  مرحمان  هب  شمشچ  یتقو  ای.دینک  عطق  ار  دوخ  نخس  امـش  ینعی  ، متـسه هزور  نم  : دنیوگ

دورب و اج  همه  هب  لیم  نیا  هک  دنا  هدادـن  هزاجا  اما  ، تسا یعیبط  لیم  ، اه ییابیز  هب  لیم  نوچ  ، یناطیـش لیم  هن  ، تسا یعیبط  لیم  ، لیم
.دنا هدرک  یحیحص  دودح  هب  دودحم  ار  نآ 

هزور ناضمر  هام  رد  نم  ، تسا ناضمر  هام  : دیوگ یم  شمشچ  هب  اما  ، دنیب یم  ار  ابیز  ياه  هرهچ  همه  نیا  ، دور یم  نوریب  مدآ  یتقو 
نینچ ناضمر  هام  هب  یعقاو  لاـصتا  هک  ، دـیوگ یم  ار  نیمه  مه  شمکـش  ،و  شوگ هب.منکـشب  ار  هاـم  نیا  تمرح  دـیابن  سپ  ، متـسه

.تسا

لامعا یترخآ  تیوقت 

ناضمر هام  دوش  یم  ثعاـب  هّللا » رهـش  « ؛ تسا هدـش  هّللا  هب  هفاـضا  ناـضمر  هاـم  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هدومرف  ساـسارب 
تالامک نیا  دریگب و  ار  مزال  تالامک  هّللا  زا  كرابملا 

ص:7

.دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  و  93 ؛ (: 5) هدئام (( - 1 - ) 1
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یمن شدوخ  يارب  ار  تالامک  نیا  تسین و  لیخب  هک  ناضمر  هام  نوچ  ، دهدب لاقتنا  تسا  شدوخ  هب  لصتم  هک  یصخش  هب  ار  مزال 
رد هک  دینادب  نیقی  ، دوب هدادن  رارق  ام  يارب  ادخ  ار  هطساو  عیفش و  نیا  رگا.تسا  هطساو  عیفش و  کی  دننام  ناضمر  هام  هکلب  ، دهاوخ

ار ام  ترخآ  ایند و  هک  تسا  ناضمر  هام  نیا.دوب  كدنا  رایسب  ادخ  زا  ام  بیصن...و  سمخ  ، داهج ، جح ، زامن نتـشاد  دوجو  اب  تمایق 
.دنک تیوقت  ، دناوت یمن  تردق  نیا  هب  یلمع  چیه  هک  دنک  یم  تیوقت  يا  هنوگ  هب 

لامعا ریاس  اب  هزور  توافت 

هب ریبعت  زامن  هرابرد  ؛ دـشاب تدوخ  لام  هک  تسا  هتفگ  ار  همه  ، دراد قلعت  نم  هب  ناسنا  زا  یتبثم  لمع  چـیه  هدومرفن  لاعتم  دـنوادخ 
یم مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب.دـنک  یم  هدافتـسا  باطخ  فاـک  زا  ینعی  ، هدومرف کـتاکز »  » ریبعت تاـکز  هراـبرد  هدومن و  کتالـص » »

«. کّجح کتقدص و  : » دیوگ

: دیامرف یم  ، دسر یم  هک  نآ  هزور  ناضمر و  هام  هب  اما 

ار وت  مدوخ  مرَک  هب  نم.تسا  نم  لام  هزور  هکلب  ، دـشاب وت  لام  هزور  هک  يدوبن  قیال  وت  نوچ.وت  هزور  هن  ، نم هزور  (1) یل » موصلا  »
همه ، زامن رد  هک  نیا  اب  ، وت لام  تمظع  نیا  هب  زاـمن  اـما.وت  لاـم  هن  ، تسا نم  لاـم  هزور  هنرگو  يوش  هزور  دراو  هک  مهد  یم  قیفوت 

رد ناگتـشذگ  زا  یـضعب  یلو  ، تسا بحتـسم  تونق  هتبلا  - .دراد دهـشت  تونق و  ، هدجـس ، عوکر ؛ تسا زاـمن  رد  وت  حراوـج  اـضعا و 
نوچ ، تسا نم  يارب  : دیوگ یم  ار  هزور  اما  ، تسا وت  يارب  : دیوگ یم  ار  زامن  تمظع  اب  هرکیپ  نیا.دنتـسناد  یم  بجاو  ناش  ياهاوتف 

.دشاب وت  يارب  هزور  هک  یتشادن  ماقم  ردق  نآ  وت 

هنازخ هک  ، زور یـس  نیا  رد  وت  متـسه و  میرک  نوچ  ، مهد یم  ینازرا  امـش  هب  هام  کی  نیا  رد  ار  مدوخ  صلاخ  قلط و  کلم  نم  اما 
ادخ ، ینک يرادرب  هرهب  رتشیب  هچ  ره  نک و  يرادرب  هرهب  تدوخ  يارب  هنازخ  نآ  زا  یناوت  یم  هچ  ره  ، تسا کلم  نیا  رد  نم 

ص:8

َلاَق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  «؛ ثیدح 31 باب 30، ،255/93: راونألا راحب  ثیدح 1773؛ ،75/2: هیقفلا هرضحیال  نم  (( - 1 - ) 1
هیلع و هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  «؛ ثیدح 8747 باب 1، ،503/7: لئاسولا كردتـسم  ِِهب .» يَزْجُأ ]  يِزْجَأ [  اَنَأ  ِیل َو  ُمْوَّصلا  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا 

َماَعَّطلا ُكُْرتَی  ِِهب  يَزْجُأ  اَنَأ  ِیل َو  ُهَّنِإَف  َماَیِّصلا  اَّلِإ  ٍفْعِض  ِهَئاِمِْعبَس  َیلِإ  اَِهلاَْثمَأ  ِرْشَِعب  ُهَنَـسَْحلا  َمَدآ  ِینَِبل  ٍلَمَع  ُّلُک  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ُهَّنَأ  هلآ 
ِهَّللا َدـْنِع  ُبَیْطَأ  ِِمئاَّصلا  ِمَف  ُفُولَُخل  ِِهب  يَزْجُأ  اَنَأ  ِیل َو  َوُه  ِیلْجَِأل  ِِهتَوْهَِـشب  َباَرَّشلا  ُكُْرتَی  ِِهب َو  يَزْجُأ  اَنَأ  ِیل َو  َوُه  ِیلْجَأ  ْنِم  ِِهتَوْهَِـشب 

«. ِکْسِْملا َنِم  ًهَِحئاَر 
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.دوش یمن  دنسرخان 

: دیامرف یم  دعب 

هک یناضمر  هام  نیا  هب  رگا  ینعی.ریذـپان  تسکـش  ياناوت  ینعی  ّلج  ّزع و  اریز   ، یلاعت هّللا  رهـش  دـیوگ : یمن  ّلـج » ّزع و  هّللا  رهـش  »
.تفرگ گنر  ادخ  زا  ناوت  یم  مه  لکش  نیا  هب.يوش  یم  ریذپان  تسکش  ياناوت  مه  وت  ، يوش لصو  ، تسا ادخ  هب  لصو 

رفن هس  صوصخم  ملاع  نیا  رد  يریذـپان  تسکـش  تردـق  (1) َنِینِمْؤُْـمِلل » ِِهلوُـسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِّلل 
ـ�

ِه َو  : » دـیامرف یم  نآرق  هـیآ  نـیا  رد 
.تسا یعقاو  نمؤم  ، تسا ناضمر  هام  هب  لصو  دوجو  مامت  اب  هک  یسک.تسا  نامیا  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ، ادخ ؛ تسا

هزور ، ناضمر كرابم  هام  لوا  زور.میدـش  غلاب  گرزب و  هزور  اب  میدوب و  کچوک  ام  ینعی  ؛ میظع ینعی  ، ّلـج ّلـج » ّزع و  هّللا  رهـش  »
هب.دنک یم  تاهابم  امش  رطاخ  هب  شناگتشرف  اب  ادخ  هک  ییاج  ات.دنتسه  قح  ترضح  تمظع  تمارک و  ، مارتحا دروم  بیجع  ناراد 

.دلاب یم  نیمز  هب  نامسآ  ، دلابب نامسآ  هب  نیمز  هک  نیا  ياج 

ناضمر هام  رد  باوث  یناوارف 

.تسا تیانع  قیوشت و  ، تراشب زا  رپ  تیاور  نیا  مود  هلمج 

.درادن دوجو  يزیچ  نینچ  ملاع  رد  ، تیاهن یب  يایرد  : دنیوگ یم  یهاگ  هک  نیا 

هزور هب  ادخ  تبحم  ، تیاهن یب  يایرد  نیا  رد  یلو  ، تسا تیاهن  یب  نآ  نامز.دراد  تیاهن  ، دنهد یم  ام  هب  تمایق  رد  هک  مه  یتشهب 
.دنک كرد  دنیبب و  مدآ  هک  دهاوخ  یم  یکاپ  بلق  ینطاب و  مشچ  کی.دنز  یم  جوم  ، راد

نیا مه  نآرق  تاـیآ  زا  هکنیا  رب  هوـالع  تسا ، يوـق  رایـسب  نتم  دنـس و  تهج  زا  تـسا و  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ، تـیاور يوار 
.دوش یم  هدافتسا  هراشا  هب  ، یناعم

ناضمر هام  رد  ادخ  تمارک  لّضفت و 

: هک تسا  نیا  مود  هلمج 

راگدرورپ (2) ِتاَنَسَحلا » هِیف  ُهّللا  ُفِعا�ُضی  ٌرْهَش  َوُه  «َو 

ص:9

 [ تقیقح نیا  هب  ناـقفانم [  یلو  ، تسا ناـنمؤم  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  يارب  رادـتقا  تزع و  هـک  یلاـح  رد  8 ؛ (: 63) نوقفانم (( - 1 - ) 1
.دنرادن یهاگآ  تفرعم و 

ثیدح 78. ،95: قودص خیش  ، هثالثلا رهشألا  لئاضف  ثیدح 5؛ باب 46، ،340/93: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_9_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_9_2
http://www.ghaemiyeh.com


کی تقو  هچ  دهد ؟  یم  ماجنا  یبوخ  راک  هچ  ناضمر ، هام  زور  هنابش  رد  شا  هدنب  دنیبب  ات  ، دوش یم  دوخ  هدنب  یگدنز  نادیم  دراو 
لابند راگدرورپ  دناوخ ؟  یم  نآرق  تقو  هچ  دوش ؟  یم  زامن  دراو  تقو  هچ  دیوگ ؟  یم  هّللا » ناحبـس   » ای هّلل » دمحلا   » ای ربکا » هللا  »

.دنک هفاضا  شدوخ  هب  ار  بوخ  راک  نیا  ات  ، دوش یم  بوخ  راک  کی  ماجنا  دراو  عقوم  هچ  ناضمر  هام  رد  شا  هدنب  هک  تسا  نیا 

: دندومرف طقف.دندومرفن  رکذ  يدیق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنک ؟  یم  هفاضا  رادقم  هچ 

هک یـسک  ناضمر  هام  رد  : دـیامرف یم  ًالثم  تسا ، هدـش  نایب  یـصاخ  بدا  کی  اب  اه  یبوخ  زا  یـضعب  ِتاَنَـسَحلا » هِیف  ُهّللا  ُفِعا�ُضی  »
یمرد وا  ناـهد  زا  هک  یفرح  ره  هب  ، تسا فرح  هدزوـن  هلمج  نیا  ، دـیوگ یم  ِمـیِحَّرلا » ِنـ�مْحَّرلا  ّللا 

ـ�
ِه ِمِْـسب   » یتـقو ، دـناوخ یم  نآرق 

ار ندناوخ  نآرق  ناونع  مه  بجاو  ياهزامن  رد  هّللا  مسب  .دنک  یم  تبث  شا  هدنورپ  رد  ار  نآرق  لماک  متخ  هدزون  باوث  ادـخ  ، دـیآ
.دراد

هک تسا  هدشن  مولعم  يددع.دنک  یم  تعکر  اهدرایلیم  هب  لیدبت  ار  تعکر  کی  نآ  ادخ  ، دیناوخ یم  حبـص  زامن  تعکر  کی  امش 
؟  دوش یم  هفاضا  باوث  ردق  هچ  « ، هّلل دمحلا   » کی اب  ًالثم 

راگدرورپ تمحر  يایرد  جوم 

کی.درادن جوم  هّرذ  کی  هک  ، دینیب یم  شمارآ  لامک  رد  ار  ایرد  ؛ دوش هّجوت  لاثم  نیا  هب  هک  تسا  بوخ  ، بلطم ندش  نشور  يارب 
کی جوم  نآ.دنک  یم  داجیا  يا  هریاد  جوم  کی  دوخ  هزادنا  هب  گنـس  نیا.دیزادنا  یم  بآ  رد  دـیراد و  یمرب  ار  یکچوک  گنس 

.دوش یم  داجیا  جوم  نیا  دنک  یم  راک  مشچ  ات  ، رت گرزب  رت و  گرزب  جوم 

یم ادـخ  تمحر  يایرد  رد  ، بجاو زامن  ای  هزور  ای  هّلل » دـمحلا   » مان هب  یگنـس  کی  امـش.تسا  هنوگ  نیا  ناضمر  هام  رد  ادـخ  راک 
يزیچ وا  هب  تبسن  ام  لامعا  نوچ  ، گنس میوگ  یم  هک  نیا.دهد  یم  جوم  ار  دوخ  تمحر  يایرد  ملاع  راگدرورپ  ، دیزادنا

ص:10
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: تفگ راگدرورپ  هب  داقتعا  اب  درب و  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ندب  ریز  ار  شتسد  ات  ود  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  یتقو.تسین 

.تسا زیچان  وا  هب  تبسن  ام  لمع  سپ  ریذپب  ام  زا  ار  كدنا  ینابرق  نیا  ایادخ  (1) نا�برُْقلا » ِلیلَقلا  اَذَه  ّنِم 
�
ا َلَّبَقَت  َّمُهَّللَا  »

يانعم نیا.دبایب  ار  جوم  نیا  هک  دنک  یمن  راک  ام  لقع  هک  دور  یم  اجنآ  ات  جوم 

ادخ لعف  تاذ و  نوچ  ، دنک یم  هفاضا  تیاهن  یب  ات  ، دنک هفاضا  دهاوخب  رگا  ادـخ.تسا  (2) ِتاَنَسَحلا » ِهِیف  ُهّللا  ُفِعا�ُضی  ٌرْهَـش  َوُه  «َو 
.تسا تیاهن  یب 

ناضمر هام  تکرب  هب  ناهانگ  وحم 

یم وا  هب  یبلق  تّذل  دنک و  یم  لاحـشوخ  ار  راد  هزور  ناضمر ، هام  لوا  زور  ردـقچ  دـنوادخ  تسا و  شخبدـیما  رایـسب  ؛ موس هلمج 
؛ دهد

.دیادز یم  ناراد  هزور  هدنورپ  زا  ار  ناهانگ  اه و  یتشز  مامت  ، ناضمر هام  رد  راگدرورپ  (3) ِتائِّیَسلا » ِهِیف  وُحْمَی  «َو 

دننز یم  يریجنز  ار  يا  هفرح  نامرجم  ، تمایق رد  هک  : دیامرف یم  دیجم  نآرق.دنا  هدادن  ناشن  یـسک  هب  ار  هانگ  ینیگنـس  ایند  نیا  رد 
نیا تسا و  رت  نیگنـس  نیمز  هرک  زا  ، ریجنز نیا  هقلح  ره  : هک تـسا  هدـمآ  اـم  تاـیاور  رد  .تسا (4)و  عارذ  داـتفه  ریجنز  لوـط  هک 

ار ینیگنس  نیا  ، هانگ.تسه مکارت  رایسب  ردق  نیا  نآ  هقلح  ره  رد  ینعی  .ریجنز (5) دوخ  هن  ، تسا ناهانگ  ینیگنس  رطاخ  هب  ینیگنس 
.دراد

: دنیوگ یم  زورما  نادنمشناد 

نزو هک  نیا  نودب  ، دوش یم  جنران  کی  هزادنا  هب  ، دنک شا  هدرـشف  دربب و  نیب  زا  ار  خـیرم  هرک  ياه  متا  نیب  ألخ  دـناوتب  یـسک  رگا 
، دنریگب ار  يزکرم  ياه  هتسه  اه و  نورتکلا  نایم  ألخ  دننک و  هدرـشف  ار  خیرم  یتقو  سپ  درادن ، ینزو  هک  ألخ  نوچ  ، دوش مک  نآ 

.دوش یمن  مک  نآ  نزو  یلو  ، دوش یم  جنران  کی  هزادنا  ، دنکب ادیپ  هک  مکارت 

هام رد  ادـخ  هک  يراـک.تسا  هاـنگ  ینیگنـس  زا  نزو  نیا  ، تسا نیمز  هرک  نزو  هب  ریجنز  نیا  هقلح  ره  : دـیامرف یم  ترـضح  هک  نیا 
ردق نآ  هک  تسا  نیا  ، دهد یم  ماجنا  ناضمر 
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هیلع ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  (. » هقاح هروس  هیآ 32  لیذ  )81/2: یمق ریسفت  ثیدح 1؛ باب 24، ،280/8: راونألا راحب  (( - 5 - ) 5
ِِّیبَّنلا َیلِإ  َءاَج  َلِیئَْربَج  َّنِإَف  ِهَلیِوَّطلا  ِهاَیَْحِلل  َّدِعَتْـسا  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  َلاَقَف  اَسَق  ْدَـق  ِیْبلَق  َّنِإَف  ِیْنفِّوَخ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق  مالـسلا 
ِینَْتئِج ُلِیئَْربَج  اَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ٌمِّسَبَتُم  َوُه  ُءیِجَی َو  َِکلَذ  َلـْبَق  َناَـک  ْدَـق  ٌبِطاَـق َو  َوُه  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص 
َخُِفنَف ِراَّنلِاب  َرَمَأ  لج  زع و  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  اَی  ِراَّنلا  ُخـِفاَنَم  اَم  َلاَقَف َو  ِراَّنلا  ُخـِفاَنَم  ْتَعِـضُو  ْدَـق  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ًابِطاَق  َمْوَْیلا 

َّنَأ َْول  ٌهَِملْظُم  ُءاَدْوَس  َیِهَف  ْتَّدَوْسا  یَّتَح  ٍماَع  َْفلَأ  اَْهیَلَع  َخـُِفن  َُّمث  ْتَّرَمْحا  یَّتَح  ٍماَع  َْفلَأ  اَْهیَلَع  َخـُِفن  َُّمث  ْتَّضَْیبا  یَّتَح  ٍماَع  َْفلَأ  اَْهیَلَع 
ًاعارِذ َنوُْعبَـس  اَُهلوُط  ِیتَّلا  ِهَلِْـسلِّسلا  َنِم  ًهَدِـحاَو  ًهَْقلَح  َّنَأ  َْول  اَِهْنتَن َو  ْنِم  اَُهلْهَأ  َتاََـمل  اَْینُّدـلا  ِلـْهَأ  ِباَرَـش  ِیف  ْتَرَطَق  ِعیِرَّضلا  َنِم  ًهَرْطَق 

ْنِم اَْینُّدلا  ُلْهَأ  َتاََمل  ِضْرَْألا  ِءاَمَّسلا َو  َْنَیب  َقِّلُع  ِراَّنلا  ِلْهَأ  ِلِیباَرَـس  ْنِم  ًالَابْرِـس  َّنَأ  َْول  اَهِّرَح َو  ْنِم  اَْینُّدـلا  َِتباَذـَل  اَْینُّدـلا  یَلَع  ْتَعِـضُو 
ُلوُقَی َماَلَّسلا َو  اَمُُکئِْرُقی  اَمُکَّبَر  َّنِإ  اَمَُهل  َلاَقَف  ًاکَلَم  اَمِْهَیلِإ  ُهَّللا  َثَعَبَف  ُلِیئَْربَج  یََکب  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَکَبَف  َلاَق  ِهِحیِر 

َدَْعب ًامِّسَبَتُم  َلِیئَْربَج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  يَأَر  اَمَف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ِْهیَلَع  اَمُُکبِّذَعُأ  ًاْبنَذ  اَِبنُْذت  ْنَأ  اَمُُکْتنِمَأ  ْدَق 
َنیِْعبَـس َهَریِـسَم  اَهِیف  اْوَوَه  اَهُولَخَد  اَذِإ  َمَّنَهَج  َّنِإ  َمیِعَّنلا َو  َهَّنَْجلا َو  َنوُمِّظَُعی  ِهَّنَْجلا  َلْهَأ  َّنِإ  َراَّنلا َو  َنوُمِّظَُعی  ِراَّنلا  َلْهَأ  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  َکـِلَذ 

اْهنِم اوُجُرْخَی  ْنَأ  اوُدارَأ  امَّلُک  لج  زع و  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  ْمُُهلاَح َو  ِهِذَهَف  اَهِکَرَد  ِیف  اوُدیِعُأ  ِدـیِدَْحلا َو  ِعِماَقَِمب  اوُعُِمق  اَهاَلْعَأ  اوُغََلب  اَذِإَف  ًاماَع 
َُکبْـسَح مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  ْمِْهیَلَع  َْتناَک  ِیتَّلا  ِدُولُْجلا  َْریَغ  ْمُهُدُولُج  ُلَّدَُبت  َُّمث  ِقیِرَْحلا  َباذَـع  اُوقوُذ  اهِیف َو  اوُدـیِعُأ  ٍّمَغ  ْنِم 

«. ِیبْسَح ِیبْسَح  ُْتُلق 
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رد رگا  دـننک و  یم  ریجنز  نآ  رطاخ  هب  ار  ام  تمایق  رد  ، دـنامب ام  شود  رب  راب  نآ  رگا  هک  ، دراد یمرب  اـم  همه  شود  يور  زا  ار  راـب 
هچ.تشاد ار  ام  ناهانگ  لثم  هانگ  دص  مه  وا  ، میدـید ار  نامدوخ  رانک  صخـش  نیا  هدـنورپ  ام  : دـنیوگب ادـخ  هب  ناراک  هانگ  تمایق 

هام هب  لاصتا  اه  نیا  : دـیوگ یم  دـشک و  یم  اهنآ  خر  هب  ار  ناضمر  هام  ادـخ  تسا ؟  لدـع  نیا  اـیآ  دـینک ؟  یمن  ریجنز  ار  وا  هنوگ 
.منک وحم  ناضمر  هام  رد  ار  ناش  ناهانگ  نیگنس  راب  هک  مدوب  هدرک  بجاو  مدوخ  رب  نم  دندرک و  ادیپ  ناضمر 

رد ار  شناگدنب  زور  نآ  ادخ  دیشاب ؟  هدیشک  تحار  سفن  کی  هک  دیا  هدمآرد  تالکـشم  یحور و  ، يرکف ینیگنـس  زا  لاح  هب  ات 
.تسا ینیگنس  راب  هچ  ، هانگ راب.دهد  یم  رارق  یتحار 

رضتحم يارب  هانگ  هرهچ 

وا رس  يالاب  هب  هک  دندومن  تساوخرد  ترضح  زا  تسا و  راضتحا  لاح  رد  یسک  هک  دنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 
یم ناشن  هفایق.دوب  هدش  لفق  وا  ناهد  هک  نیا  لثم  هّللا » الا  هلا  ال  : » وگب : دندومرف ، دندش رضاح  وا  نیلاب  رب  ترضح  یتقو.دوش  رضاح 

یهلا تمحر  عمجتـسم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لثم  يا  هطـساو.دسرت  یم  هّللا » الا  هلا  ال   » نتفگ زا  هانگ  راب  رطاخ  هب  هک  داد 
.دسرتب هّللا » الا  هلا  ال   » نتفگ زا  دوش و  لفق  مدآ  ناهد  تقو  نآ  ، دشاب مدآ  رس  يالاب  تسا 

یم وا  شوـگ  اـما  ، دـناوخب تسناوـت  یمن  هک  ناـبز  اب.دـنداد  داـی  وا  هب  ار  ییاـعد  ترـضح.تشاد  سرت  وا  ، دـندرک رارکت  ترـضح 
: دوب نیا  اعد  نآ  دهدب و  روبع  شبلق  عاعش  زا  دناوتب  ار  اعد  نیا  هک  دندرک  وا  رد  یفّرصت  ترضح.دینش 

ینک یم  لوبق  ار  مک  لمع  هک  ییادخ  يا  َریِسَیلا » ُلَبْقَی  ْنَم  ا�ی  »

ینک یم  تشذگ  ناوارف  ناهانگ  زا  ِریثَکلا » ِنَع  وُفْعَی  «َو 

نک لوبق  نم  زا  ار  زیچان  لمع  َریِسَیلا » یّنِم  ْلَْبقإ  »

رگید هّللا » الا  هلا  ال  : » وگب : دندومرف ترضح  سپس  ، دناوخ وا.نک  وفع  ارم  رایسب  ناهانگ  َریثَکلا » یِّنَع  ُفْعا  «َو 

ص:12
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کی هّللا !  لوسر  اـی  : تفگ یتـفگ ؟  یمن  هّللا » ـالا  هلا  ـال   » وگب : متفگ وت  هب  نم  ارچ  : دـندومرف ترـضح.تفگ  شمارآ  اـب  دیـسرتن و 
تـشحو.مرب یم  نیب  زا  ار  تدوجو  مامت  ، ییوگب رگا  : تفگ یم  دوب و  نم  هب  هلمح  لاح  رد  بیرغ  بیجع و  هفایق  دـب  هایـس  يالویه 

.تسا فطل  تمارک و  ، رورـس ، رون ، ییانـشور زا  رپ  نم  يور  هبور  ياضف  همه  هک  منیب  یم  نالا  اما  ، دوب هتفرگ  ارم  يولج  هفایق  نآ  زا 
هام مارتحا  رطاخ  هب  طقف  ، مینک هبوت  ام  هک  نیا  نودب  ، شدوخ ادـخ  ناضمر  هام  بش  زور و  هک  رتالاب  نیا  زا  یفطل  هچ  یتسار ! هب  (1)

؛ دنک وحم  ار  ام  ناهانگ  ، ناضمر

(2) ِتائّیَسلا » هِیف  وُحْمَی  «َو 

نادنمزاین رس  هک  اجنآ 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 
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اهدادعتسا زورب  اه  تشون  یپ 

2 ناسنا رد  هتفهن  ياهدادعتسا 

ناضمرریما 1383 دجسم  ، نارهت
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اه دادعتسا  زورب   2

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

تلاح زا  ، قیاقح هلـسلس  کی  اب  هک  ، تسا هداد  رارق  ار  یـشزرارپ  میظع و  ياهدادعتـسا  اـه  ناـسنا  همه  دوجو  رد  ، ناـبرهم دـنوادخ 
.دسر یم  ّتیلعف  هب  ، ندوب دادعتسا 

مامت زا  ، ناسنا لامک  هب  ندیسر  دادعتسا  لماکت و  هیامرس.دهد  یم  ناشن  قیاقح  هب  دروخرب  اب  ار  دوخ  دشر  لامک و  يافص  اب  هرهچ 
تارمث و هب  ار  اهنآ  دناوت  یم  ، دهاوخب شدوخ  هک  نانچ  تسا و  رت  هداعلا  قوف  هنیمز  نیا  رد  وا  تورث  وانغ  رتشیب و  ملاع  تادوجوم 
رترب و ناگتشرف  همه  زا  ناسنا  نیا  ماقم  : دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ییاج  ات  ، دنک لیدبت  یـشزرارپ  رایـسب  تالوصحم 

نآرق رد  ظفل  نیمه  اب  هک  یتاـجرد  .دش (1) دـهاوخ  يا  هژیو  تاجرد  راگدرورپ  سدـقم  هاگـشیپ  رد  وا  تاجرد  دوش و  یم  رتالاب 
هرکن مسا  تروص  هب  ، یبدا ریبعت  هب  دشاب و  یم  « مال فلا و  » نودـب تایآ  زا  يرایـسب  رد  تاجرد  نیا.تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  دـیجم 

.تسا اه  هبترم  تاجرد و  نآ  تمظع  شزرا و  هدنهد  ناشن  هک 

اهدادعتسا دشر  روهظ و  رصانع 

رـصنع ؛ تسا هتـشاد  ناسنا  رد  ار  رثا  نیرتشیب  نونکات  اهدادعتـسا ، ندروآرد  تیلعف  هب  اهدادعتـسا و  روهظ  دـشر و  رد  هک  يرـصانع 
، دماشیپ ، هثداح ، باتک ، ناکم

ص:19

هللا دبع  ابأ  تلأس  : لاق نانـس  نب  هللادـبع  . » ثیدح 1 باب 6، ،4/1: عئارشلا للع  ثیدح 5؛ باب 39، ،299/57: راونألا راـحب  (( - 1 - ) 1
مالـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  : لاقف مدآ ؟ اونب  مأ  لضفأ  هکئالملا  : تلقف مالـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج 

بلغ نمف  امهیتلک  مدآ  ینب  یف  بکر  لقع و  الب  هوهـش  مئاهبلا  یف  بکر  هوهـش و  ـالب  ـالقع  هکئـالملا  یف  بکر  لـج  زع و  هللا  نا 
ردلا ثیدح 34621؛ ،192/12: لاـمعلا زنک  مئاـهبلا » نم  رـش  وـهف  هلقع  هتوهـش  بـلغ  نـم  هکئـالملا و  نـم  ریخ  وـهف  هتوهـش  هـلقع 

سمـشلا و هلزنمب  نوروبجم  هکئالملا  : لاـق هکئـالملاال ؟ و  هللا ! لوسر  اـی  : لـیق ، مدآ نبا  نم  هللا  یلع  مرکأ  یـش  اـم  « ؛ 193/4: روثنملا
« رمقلا
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هک ، دش افوکـش  سدقم  ناکم  کی  هب  دروخرب  رد  اهنآ  هتفهن  ياهدادعتـسا  هک  ییاه  ناسنا  رایـسب  هچ.تسا  ینامز  یناسنا و  رـصنع 
، تمدـخ زا  یـشزرااب  رایـسب  ياه  هرهچ  اهنآ  دوجو  زا  هدرک و  اـفیا  اـهنآ  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  رد  يا  هدـنزاس  ریثأـت  ناـکم  نآ 
هک مالسلا  مهیلع  یهلا  يایلوا  نیرهاط و  همئا  ياه  مرح  هفرشم ، دهاشم  ، هبعک دننام  یـسدقم  ياه  ناکم.تسا  هتخاس  ملع  تدابع و 

.دنراد یصاخ  يراذگرثا 

ترطف ییافوکش  رد  رصانع  شقن 

نآ زا  دـندوب و  یتسـس  لـسک و  ، هدرم ، دوـمخ دارفا  رهاـظ  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  ناـشدوخ  زا.تسین  مـک  خـیرات  رد  ناـنآ  دادـعت 
ناشرادـیب باوـخ  زا  درک و  رادربـخ  ار  اـهنآ  اـه  ناـکم  نآ  تیونعم.دنتـشادن  ربـخ  ناـشدوخ  دوـجو  رد  هتفهن  میظع  ياهدادعتـسا 

.دندش یقفوم  رایسب  ياه  هرهچ  هب  لیدبت  درک و  جالع  اهنآ  رد  ار  تلاسک  يدومخ و  يرامیب.دومن 

هدـش يراذـگ  هیاپ  هتـشذگ  ياـه  نرق  زا  ، گرزب ياهرهـش  ناریا و  رد  هک  یملع  زکارم.تسا  یملع  زکارم  ، سدـقم ياـه  ناـکم  زا 
نآ ِدارفا  ینامحر  ياه  هرهچ  اضف و  ، دـندش دراو  ، نطاب باوخ  يدومخ و  يداوس و  یب  لامک  رد  ، ـالاب نس  رد  يدارفا  یهاـگ  ، تسا

ادـیپ ییاـهر  دـندمآرد و  یتـکرح  یب  يدوـمخ و  ، نوکــس فـّقوت و  زا  هـک  ، دـندش مـیقم  اـجنآ  رد  تشاذــگ و  رثا  اـهنآ  رد  ، اـضف
.دندرک تیبرت  ملاع  نیا  رد  ار  يا  هتسجرب  ياه  هرهچ  دندش و  میظع  راثآ  أشنم  اه  نیا  سپس.دندرک 

دندرک ادیپ  هقالع  یباتک  هب  ، ناشن مان و  یب  ، مانمگ هتفر ، باوخ  يدارفا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  دایز.تسا  هنوگ  نیا  مه  باتک  رـصنع 
دروم هک  یماقم  هب  درک و  روهظ  اهدادعتسا  تفر و  نیب  زا  تلاسک  يدومخ و  ، ینطاب باوخ  نآ  دندناوخ و  دنناوخب و  ار  باتک  هک 

.یلمع یملع و  ، يرهاظ ، يونعم تاماقم  ؛ دندیسر ، دوب اهنآ  هقالع 

ص:20
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اهدادعتسا ندیسر  تیلعف  هب  زا  ییاه  هنومن 

یناتسجلخ هللادبع  ریما  دادعتسا  -1

هیارک زا  ترابع  نآ  ینعم  هک  ، دوب یگدنبرخ  وا  لغش  : دنا هتـشون  وا  هرابرد  هک  ، تسا یناتـسجلخ  هّللادبع  ریما  ، دارفا نیا  هلمج  زا  (1)
یم باتک  کی  هب  شمشچ.دیآ  یم  هناخ  هب  راک  رس  زا  ناشیا  يزور  کی.دوب  اه  غالا  لبطصا  يرتهم و  اب  یشکراب  يارب  غالا  نداد 
نیا رد  هک  دـنیبب  دـنزب و  قرو  ار  باتک  هک  درک  ادـیپ  لیم  زور  نآ  یلو  ، دوب هدرکن  ادـیپ  نآ  ندـناوخ  هب  یلیم  تقو  نآ  ات  هک  دـتفا 

؟  دنا هتشون  هچ  باتک 

: دیامرف یم  باتک  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ادیپ یسک  ره  ، دنراد باتک  زا  نادنمشناد  هک  یکرد  نآ.تسا  نادنمـشناد  ِناتـسلگ  ناتـسغاب و  ، اهباتک (2) ءاملعلا » نیتاـسب  بتکلا  »
داب هلظنح  » باتک بحاص  هک  داتفا  یعابر  نیا  هب  شمـشچ  دز ، قرو  ، تشادرب ار  باـتک  هللادـبعریما.دسر  یم  ـالاب  تاـماقم  هب  ، دـنک

.تشاد بسانت  هدننک  هعلاطم  اب  رتهم  هملک  اذل  ، دوب اه  غالا  لبطصا  تسرپرس  ینعی  ، رتهم نوچ  وا  دوخ.دوب  هدورس  ار  نآ  (3) یسیغ »

تسا رد  ریش  ماکب  رگ  ، يرتهم

ار لبطـصا  دنک ؟  افتکا  یگدنبرخ  هب  هک  تسین  فیح  ، دادعتـسا همه  نیا  اب  ناسنا  يا ؟  هدش  هدـنبرخ  ایند  نیا  رد  وت  : تفگ دوخ  هب 
ره لقع  نوچ  ، درک يزاـس  هار  اـه  لـقع  زا  نتفرگ  کـمک  نآ و  نیا و  ندـید  ، تروشم هشیدـنا ، ، رکف اـب  شدوخ  يارب  درک و  اـهر 

.دهد یم  یبوخ  هجیتن  دوش و  یم  لماک  لقع  ، دنک لصو  یئزج  لقع  نیا  هب  ار  رگید  لوقع  رگا.تسا  یئزج  لقع  یناسنا 

یلعف هشقن  هزادنا  هب  راگزور  نآ  رد  هک  یناسارخ.دش  گرزب  ِناسارخ  ِریما  وا  هرخالاب 

ص:21

هلـضف و رکذ  و.هللا  دـبع  ازریملا  همـسا  ؛ هرعـش وأ  یناتـسجلخ  یمان  ناوید  ؛) 7522)1166/9: ینارهط گرزب  اـقآ  ، هعیرذـلا (( - 1 - ) 1
هماـنزور یـشنم  مویلا  وه  ،و  یـساقآ ازریم  جاـحلا  هریزو  یلإ  برقت  هاـش و  دـمحم  ناطلـسلا  رـصع  یف  نارهط  یلإ  ءاـج  هناو  هئاـشنا 

یبدا خیرات  هب  دینک  عوجر  نینچمه.هرعـش  نم  تایبأ  هرـشع  افین و  دروأ  مث  ، دـیج عبط  نسح و  طخ  هل  ،و  هاش نیدلارـصان  ناطلـسلل 
.ادخهد همان  تغل  ( یناماس لیعامسا  زا  ثیل  نبرمع  تسکش  ناتساد  ؛ج 1( نوارب دراودا  ؛ ناریا

«. ٌهَولَـس ُْهتُفت  مل  ِبتُکلاـب  یّلَـسَت  نَم  «؛ ثیدح 293 ،49: مـکحلا ررغ  ثیدح 56 . باب 8، ،302/17: لـئاسولا كردتـسم  (( - 2 - ) 2
ْثِرْوَأَف َِّتم  ْنِإَف  َِکناَوْخِإ  ِیف  َکَْملِع  َُّثب  ُْبتْکا َو  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَـق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  «؛ ثیدح 11 ،52/1: یفاک

«. ْمِِهُبتُِکب اَّلِإ  ِهِیف  َنوُسَنْأَیَال  ٍجْرَه  ُناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  ُهَّنِإَف  َکِیَنب  َکَُبتُک 
رد شروهظ  .تسا  نیتم  تایبا  بحاص  نیملکتم و  ءاـمکح و  نیمدـقتم  زا  نارعاـش و  ناـمیکح و  زا  یـسیغ  داـب  هلظنح  (( - 3 - ) 3
رد و.دنا  هد  وبن  یسراف  رعـش  هب  دقتعم  رهاط  لآ  هچ  رگا  دومن  رهاظ  یـسراف  رعـش  رهاط  لآ  دهع  رد  دوب و  رافـص  ثیل  لآ  راگزور 
يو نیرصاعم.دوب  ترجه  زا  هیناث  هام  رد  يو  روهظ.يورم  سابعلاوبا  رب  رگم  دوب  مدقم  همه  رب  هتـشارفارب و  تیملـسم  ياول  نف  نیا 
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(. ادخهد همان  تغل  ) .تسا هدوب  هنسرد 219  وا  تافو.دنا  هدوب  یقرشم  زوریف  قارو و  دومحم 
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تالکـشم هب  درک و  کمک  یلیخ  مدرم  هب  ، مه تموکح  نیا  رد  دش و  یناتـسجلخ  هللادبع  ریما  هب  لیدـبت.دوب  رتشیب  مه  دـیاش  ، ناریا
.دیسر مدرم 

یم گرزب  ناـسارخ  ریما  دـیاب  دادعتـسا  رظن  زا  ناـسنا  نیا  دـش  مولعم.دـش  افوکـش  باـتک  رـصنع  هب  طاـبترا  اـب  ، هتفهن دادعتـسا  نیا 
.درک فرطرب  باتک  هب  دروخرب  اب  ار  تلفغ  نیا  تسا و  هدش  هدنبرخ  ، تلفغ رطاخ  هب  یلو  ، دش

نآرق اب  ینازور  هریت  نادنمتواقش و  ، نالفاغ رایـسب  هچ.تسا  ناسنا  لماکت  دشر و  يارب  یمیظع  رایـسب  عبنم  ، حیحـص بوخ و  باتک 
.دندوب زین  هعماج  يارب  رثا  أشنم  هک  ، دندش یتمظعاب  الاو و  ياهناسنا  هب  لیدبت  باتک  نیا  هلیسو  هب  دندرک و  هجوت  دیجم 

هلاس تسیب  ناپوچ  دادعتسا  -2

هب ناقلاط  زا  هدایپ  وا.داد  لیوحت  اهنآ  نابحاص  هب  هنابش  ار  اهزب  نادنفسوگ و  ، باتک ندید  اب  ، ناقلاط ياهاتـسور  هلاس  تسیب  ناپوچ 
هچرُد ، یسابلک یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  دننام  یناگرزب  رضحم  زا  لاس  جنپ.درک  ندناوخ  سرد  هب  عورش  اجنآ  رد  تفر و  ناهفصا 

تفر و فجن  هب  هدایپ  دعب.درک  لیصحت  ار  یناوارف  یملع  ياه  هیام  درک و  هدافتسا  ییاقـشق  ناخریگناهج  یناشاک و  دمحم  الم  ، يا
ریخا هلاس  تسیود  ریظن  مک  عجارم  زا  یکی  هب  درب و  یناوارف  ياه  هرهب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شنیب  شناد و  يایرد  زا  اجنآ  رد 

نیا.دوب يرفعج  یقت  دمحم  خیـش  جاح  همالع  موحرم  ، شنادرگاش زا  یکی  هک  درک  تیبرت  ار  یتمظعاب  نادرگاش.دش  لیدـبت  هعیش 
.دراد ییوق  رایسب  دربراک  اهدادعتسا  روهظ  رد  هک  رصنع  کی  مه 

« لیضف » دادعتسا ییافوکش  -3

هراشا

یس هک  دوش  یم  ییانیب  هاگآ و  فراع  کی  هب  لیدبت  يا  هیآ  ندینش  اب  دیشرلا  نوراه  نامز  دزد  نیرت  يوق  نیرت و  تسد  هریچ  (1)
سرد ندناوخ  يارب  تکلمم  فارطا  زا  لاس 

ص:22

رد ءاحلـص و  دابع و  رباکا  زا  مرحلا  خیـش  هب  بقلم  یلعوبا و  هب  ینکم  یعوبریلا  یمیمتلا  دوعـسم  نب  ضاـیع  نب  لیـضف  (( - 1 - ) 1
هفوک و زا  وا  لصا.دـنا  هدینـش  ثیدـح  يو  زا  یعفاش  هلمجزا  یناسک.تسا  يرجه  مود  نرق  يافرع  ریهاشم  دامتعا و  دروم  ثیدـح 

نینچمه )و  ادـخهد همان  تغل  ) .تشذـگرد اـب 803 م  ربارب  لاـس 187 ق  هب  هکم  رد  دوـب و  هکم  رد  شتنوکـس  دنقرمـس و  شدـلوم 
.79: ءایلوالا هرکذت  باتک  هب  دیشرلا  نوراه  تفالخ  هرود  رد  لیضف  فورعم  هبوت  تیاکح  هب  دینک  عوجر 
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.دندز یم  وناز  ، هدرک هبوت  دزد  نیا  رضحم  رد  نافرع  تمکح و 

ادـیپ رطاـخ  طاـسبنا  اـت  ربب  لد  لـها  دزن  ارم.تسا  هتفرگ  ملد  یلیخ  بشما  : تفگ - یکمرب رفعج  - شریزو تسخن  هب  نوراـه  يزور 
دـندمآ و بش  همین  ات.دنتـسین  اه  نیا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  نآ  دـید  ینعی  ، تفرگن لیوحت  ار  اهنآ  نوراه  ، دـندز رد  اج  دـنچ.منک 

.دندز ار  لیضف  هناخ  برد 

ریما : تفگ يراد ؟  راـک  هچ  : دیـسرپ.متسه تکلمم  ریزو  تسخن  نم  : تفگ دـیتسیک ؟ امـش  : تفگ.نک زاـب  ار  برد  لیـضف !  : تـفگ
زا هک  منیـشنب  وا  اب  متـساوخ  یم  رگا  ، مرادن يراک  روشک  ریما  اب  نم  : تفگ.دسرب امـش  تمدخ  دـهاوخ  یم  - دیـشرلا نوراه  - روشک

.مدرک یمن  هبوت  هتشذگ 

یم عورـشمان  هطبار  قیرط  زا  ، یناهنپ هقوشعم  لابند  هب  تشاد  هک  بش  همین  رد  ، دـیدح هکرابم  هروس  زا  هیآ  کـی  ندینـش  اـب  لیـضف 
دناوخ و یم  تاجانم  لاح  رد  ، دوب هدـش  رادـیب  رحـس  رد  يدرم  هک  دینـش  ار  يا  هیآ  ، دیـسر يزاجم  هقوشعم  ماب  هب  هبترم  کی  ، تفر

ینک یتشآ  نم  اب  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  نم !  هدنب  (1)؟ ّللا »
�

ِه ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ  : » درک یم  هیرگ 
هدیـسر نآ  تـقو  ، ارچ ، یتـسه نـم  اـب  رگا  ایادـخ !  : تـفگ ، درک دـنلب  ار  شرـس  ، دینـش ار  هـیآ  اـت  يور ؟  یم  هـهار  یب  مـه  زوـنه   ؟

.منک یم  یتشآ  نونکا  ، تسا

تمکح ، نافرع هک  تسا  يا  هرهچ  کی  وا.نامه  زین  قالخا  تمکح و  سردم  فراع و  کی  هب  ندش  لیدـبت  نامه و  ندرک  یتشآ 
یگدرسفا و رد  شا  هتشذگ  زا  هتسویپ.دیدن  وا  بل  هب  هدنخ  یسک  لاس  تسیب  هک  دوب  هیآ  ندینـش  دعب.دننز  یم  لثم  وا  هب  ار  دهز  و 

یم جـنر  اما  ، دـیبلط تیلالح  دـنادرگرب و  اهنآ  هب  ار  اهنآ  ياه  لام  ، درک ادـیپ  ار  لاوما  بحاص  اـه و  هلفاـق  هک  نیا  اـب.دوب  یتحاراـن 
دنزرف گرم  ربخ  هک  یتقو  ات  ، دیشک

ص:23

مرن و هدـش  لزان  هک  ینآرق  ادـخ و  داـی  يارب  ناـشیاه  لد  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ناـمیا  لـها  يارب  اـیآ  16 ؛ (: 57) دیدح (( - 1 - ) 1
؟  دوش نتورف 
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.تسا هتفریذپ  ار  نم  ادخ  هک  دش  تباث  نم  يارب  لاح  : تفگ دز و  دنخبل  ، دندروآ ار  شا  هلاس  تسیب 

ترطف يرادیب  هثداح و 

ندـید اب  دـندوب و  باوخ  اه  یلیخ  ، دـنیب یم  ار  رفن  کی  گرم  مدآ.دـنک  یم  افوکـش  ار  هتفهن  ياهدادعتـسا  يا  هثداـح  مه  یهاـگ 
.تسا هدوب  اهدادعتسا  ییافوکش  ییانیب و  ، يرادیب لماع  هک  تسا  هدوب  ملاع  رد  يدایز  ياه  هثداح.دندش  رادیب  نارگید  گرم 

.تسا میظع  رایسب  دادعتسا  ندش  افوکش  رد  رصنع  نیا  رثا  هک  ، تسا رگیدکی  هب  اه  ناسنا  دروخرب  رصنع  نیا 

يرگنهآ درگاش  ندش  راینمهب  -4

(1)

ار شا  هروک  هک  دش  يرگنهآ  هزاغم  دراو  شوپ  هدنژ  هنهرباپ و  ، هلاس هدزیـس  هچب  کی  هک  دید.تفر  یم  نادـمه  رازاب  رد  انیـس  نبا 
داتـسا دیاب  : تفگ.منک نشور  ار  هروک  نم  هک  هدـب  نم  هب  شتآ  لُگ  کی  هک  تسا  هتفگ  مداتـسا  : تفگ رگنهآ  هب.دوب  هدرک  نشور 

ار درس  ياهرتسکاخ  هچب  نیا  دید  هعفد  کی.مداد  یم  رارق  نآ  لخاد  رد  ار  شتآ  نم  ات  ، داد یم  وت  هب  فرظ  ای  زادنا  كاخ  کی  وت 
.مربب ات  راذگب  رتسکاخ  نیا  يور  ار  شتآ  نیا  الاح  : تفگ ، تشادرب رگنهآ  هروک  رانک  زا 

تسیک شردپ  : تفگ.تسا نم  درگاش  ، هن : تفگ تسا ؟  امش  رسپ  نیا  : تفگ ، تفر شداتسا  هزاغم  برد  هب  ات  هچب  لابند  هب  انیـس  نبا 
ییامنهار ناشلزنم  ات  ارم  رـسپ  نیا  هک  هدـب  هزاجا  : تفگ.تسا تسدـیهت  مانمگ و  ، ریقف هداوناخ  کی  زا  یـشوپ  هدـنژ  کـی  : تفگ  ؟

.دنک

رگنهآ درگاش  هچب  نیا  هک  تسا  فیح  : تفگ وا  ردپ  هب  ، تفر اهنآ  هناخ  برد  هب 

ص:24

رد وا.تسا  انیـس  یلعوبا  خیـش  نادرگاش  هلجا  زا  یکی  روهـشم و  میکح  یناـجیابرذآ  یملید  ناـبزرم  نب  راـینمهب  نسحلاوبا  (1 - ) 1
هب دید  راشرـس  يدادعتـسا  ياراد  ار  وا  هک  خیـش  دمآرد و  خیـش  تمدـخ  رد  یکدوک  زا  هدـش و  ناملـسم  سپـس  هدوب و  ربگ  زاغآ 

تیاهن اب  ار  وا  تاضارتعا  یلعوبا  نوچ  يا  هغبان  هکنانچ  ؛ تسا فورعم  شوه  يدنت  ءاکذ و  تدـح و  هب  راینمهب.تخادرپ  وا  تیبرت 
زا هک  دومن  میظنت  ثحابم  مان  هب  یباـتک  تروص  هب  ار  داتـسا  ياـه  خـساپ  دوخ و  تـالاوس  راـینمهب  هداد و  یم  خـساپ  لـمات  تقد و 

فراــعم و ) .تشذــگ رد  لاــس 458  رد  يو.تـسا  قــطنم  رد  لیــصحت  وا  باــتک  رگید.تـسا  وــلمم  هــیمکح  هــلظعم  بلاــطم 
(. 309/3: فیراعم
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: تفگ.مهدب هک  مرادن  یجرخ  نم  : تفگ.دناوخب سرد  هک  راذگب  نم  دزن  ار  نیا.دشاب 

بحاـص یناـهج  روهـشم  میظع و  فوسلیف  کـی  هب  لیدـبت  ، ماـنمگ شوـپ  هدـنژ  هچب  نیا  ، لاـس هد  زا  دـعب.مهد  یم  ار  شجرخ  نم 
.دش « راینمهب » مان هب  « لیصحتلا » باتک

اکیرمآ و ياههاگـشناد  رد  تمکح  هفـسلف و  سورد  يریگیپ  اب.تسا  « لیـصحتلا » باتک نیمه  نیهلأتملاردـص  شناد  عباـنم  زا  یکی 
.دراد راینمهب  راکفا  رد  هشیر  ، تسا سرد  روحم  یمالسا  تمکح  رد  هک  یلیاسم  هلمج  زا  هک  دوش  یم  صخشم  اداناک 

حیحص طابترا  ، هفرشم دهاشم  ، هاگـشناد ، هزوح ، هسردم لثم  یـسدقم  رـصنع  اب  رگا  ، اه ناوجون  اه و  ناوج.تسا  ناسنا  دادعتـسا  نیا 
.دوش یم  افوکش  ناشیاهدادعتسا  اه  نیا  دننام  ، دنشاب هتشاد 

یناتسیس یخرف  رد  رعش  دادعتسا  -5

[1  ] (1)

یمن شوماخ  یسراف  تایبدا  رد  وا  مان  تقو  چیه.تسا  یناتسیس  یخرف  ، ناریا رد  راوتسا  رعش  تایبدا و  فورعم  ياه  هرهچ  زا  یکی 
.دنا هدرک  لقن  ار  وا  نیتم  يوق و  ، راوتسا راعشا  دنا و  هدرب  مسا  وا  زا  یبدا  ياه  باتک  بلغا.دوش 

رـسپ رگا  هک  دوب  هتـسب  دادرارق  یخرف  هداوناخ  اب  زرواشک  نآ.دوب  لباز  هدودحم  رد  ، ناتـسیس هقطنم  رد  يزرواشک  درگاش  ادـتبا  وا 
هدرم و ناسنا  اهدرایلیم  لثم  مه  یخرف  ، درک یم  ادیپ  همادا  رگا.مهد  یم  امـش  هب  مدنگ  رادقم  نالف  نم  ، دنک تعارز  لاس  کی  امش 

.دوب هتفر  نیب  زا  ، هدش شوماخ 

یمکاح ریما و  هب  يا  هثداح  رد  ، تسا رادروخرب  یهلا  ياهدادعتسا  هچ  زا  تشادن  ربخ  زین  دوخ  هک  ، نطاب يوق  دادعتسا  اب  ناسنا  نیا 
لیـصحت هب  ار  یخرف  ، دـنمتردق دـنمتورث و  ریما.دـنک  یم  بذـج  ار  ریما  ، زرواشک درگاش  نیا  نتفگ  نخـس  هویـش.دنک  یم  دروخرب 

دعب دریگ و  یم  تهج  یسراف  تایبدا  تمس  هب  یخرف  هقالع.درک  قیوشت 

ص:25

نادمآرـس زا  مجنپ و  نرق  لیاوا  مراهچ و  نرق  رخاوا  گرزب  رعاـش  نسحلاوبا  هب  ینکم  غولوج  نب  یلع  یناتـسیس  یخرف  (( - 1 - ) 1
نانخـس.تسا ناریا  يارـس  هدیـصق  نارعاش  نیرتهب  زا  یکی  یخرف.تسا  ناریا  یبدا  خـیرات  راودا  همه  رد  شیوخ و  دـهع  رد  نخس 

يدام و تاساسحا  راکفا و  زا  هدافتـسا  رد  يو.تسا  زاتمم  تناتم و  ماکحتـسا و  یناور و  یگداسب و  نایارـس  هدیـصق  ناـیم  رد  يو 
نامه ینعی.دسر  یم  يدعس  هیاپ  هب  تسرد  هاگ  ثیح  نیا  زا  هک  هدرب  راکب  تراهم  نادنچ  ناور  نشور و  هداس و  نابز  هب  اهنآ  نایب 

دوخ دهع  دیاصق  ناگدنیوگ  نایم  رد  یخرف.دراد  نایارسلزغ  نایم  رد  يدعـس  هک  ار  نایب  ینیریـش  ساسحا و  تقر  قوذ و  یگداس 
یباتک ، رعش ناوید  زج  هب.تسا  هدیشخب  یقنور  شراثآ  هب  زین  شیوخ  ناحودمم  ربارب  رد  وا  یخاتـسگ  رعاش و  یعبط  خوش.تساراد 

(. ادخهد همان  تغل  ) .تفای تافو  لاسرد 429  تسوا و  هب  بوسنم  هغالبلا  نامجرت  مان  هب 
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.دوش یم  یناتسیس  یخرف  هب  لیدبت  ، مانمگ زرواشک  درگاش  نیا  یتدم  زا 

شوخ يا  هقطنم  هب.درک  رفس  نینزغ  زا  يونزغ  دومحم  هک  يا  هعقاو  نآ  رد  صوصخب  ، تسا هتـشاد  یبیجع  رثا  ، سوفن رد  وا  راعـشا 
ياه هداوناخ  يارب  وا  نایفارطا  همه.دـنام  یم  اجنآ  رد  مامت  هام  شـش  هک  دـیآ  یم  شـشوخ  اجنآ  زا  ردـق  نآ  ، دیـسر ییاوه  بآ و 

تایبدا رد  ِفورعم  هدیـصق  ، دـندش یخرف  هب  لّسوتم.دـش  یمن  تکرح  هب  یـضار  یقیرط  چـیه  هب  زین  دومحم  ، دـندوب گنت  لد  دوخ 
یمه (1) دیآ  نابرهم  رای  يوب  یمه  دیآ  نایلوم  يوج  داب  دورس : ار  یسراف 

اب و.دـینک  عمج  ار  هاـگرخ  همیخ و  : تفگ دومحم  دوب ، هدـشن  ماـمت  وا  رعـش  زوـنه  هک  ، درک فـیرعت  هدیـصق  نیا  رد  نطو  زا  ناـنچ 
.تسا ناسنا  دادعتسا  نیا.دنتفر  نینزغ  هب  تعرس 

ماسح نبا  دادعتسا  -6

نآ.تشون یم  شلیب  هتـسد  يور  تفگ و  یم  رعـش  تیب  دـنچ  یناقهد  لاح  رد  یهاگ.دوب  نیـشنارحص  ناقهد  کی  ، ماـسح نبا  (2)
نیب زا  هک  نیا  يارب  تشون  یم  مکحم  یتشخ و  ، يزلف هحفـص  يور  رب  ار  رعـش.دنک  هیهت  ملق  ذـغاک و  هک  تشادـن  یلام  ناوت  ردـق 

.دورن

نیشنارحص ناقهد  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  وا  ، دنک یم  تاقالم  دوب  يراقو  اب  هدیمهف و  ناسنا  هک  ، نیدلا سمش  کلم  ریما  اب  يزور 
متـشه نرق  لوا  ههد  يارعـش  نیرتمهم  زا  یکی  هب  یتدم  زا  دـعب  دـنک و  یم  قیوشت  ار  وا.دـشاب  رادروخرب  یمیظع  دادعتـسا  زا  دـیاب 

.دوش یم  لیدبت  يرجه 

یگدنیارس دادعتسا  زورب  یلبج و  عساولادبع  -7

عساولادبع ياهدادعتسا  زا  وا  ، یقوجلس رجنس  کلم  اب  يدروخرب  رد.درک  یمن  هّجوت  وا  هب  یسک.دوب  نارچرتش  یلبج  عساولادبع  (3)
قیوشت ار  يو  دوش و  یم  علطم 

ص:26

یخرف زا  شیپ  يونزغ  دوـمحم  نارود  نارعاـش  نیرتـگرزب  زا  يدنقرمـس  یکدور  ياـه  هدورـس  زارعـش  تیاـکح و  نیا  (( - 1 - ) 1
(. متفه هضور  ياه  هعطق  ) یماج دمحا  نب  نمحرلادبع  نیدلارون  ؛ یماج ناتسراهب  هب  دینک  عوجر.تسا  یناتسیس 

هدوب فاوخ  مدرم  زا  لصا  رد  يو.تسا  ياه 7-8 ق  هدس  رعاش  ماسح  نب  دمحم  نیدلا  لامج  انالوم  ؛ یفاوخ ماسح  نبا  (( - 2 - ) 2
هدوب ترک  نیدلا  سمش  کلم  رابرد  نارعاش  زا  ماسح  نبا.تساجنآ  رد  زین  شدقرم  و.تسا  هدرک  یم  یگدنز  تاره  رهش  رد  یلو 

وا تایلزغ  زا.تسا  هدرک  نایب  ار  وا  تنطلـس  خـیرات  هتفگ و  حدـم  ار  هاشداپ  هدورـس  یبرع  نابز  هب  رد 729 ق  هک  يا  هدیـصق  رد  و 
قوذ بحاص  اناوت و  ییارس  لزغ  رد  يو  هک  دهد  یم  ناشن  رـصتخم  ياه  هنومن  نیمه  هدنام و  ياج  رب  اه  هرکذت  رد  یکدنا  رادقم 

گرزب فراعملا  هرئاد  هب  دینک  عوجر  (. (ت 737 ق-م 1337 ق .تسا هدرک  یم  صلخت  ماسح  نبا  دمحم و  رعش  رد  يو.تسا  هدوب 
(. یفاوخ ماسح  نبا  )356/3: یمالسا
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رد يولع  نادناخ  زا  ( ق.ه  5558 .ف ) یناریا رعاش  یناتـسجرغ  عیبر  نب  نارمع  نب  عماجلادبع  نب  نامزلا  عیدب  عساولادـبع  (( - 3 - ) 3
ناهاش حدـم  هب  سپـس  ؛ دـش زاتمم  يرعاش  رد  درک و  لامک  بسک  یبدا  مولع  اصوصخم  نامز  مولع  رد  ؛و  تفای تدالو  ناتـسجرغ 
الیتسا مزراوخ  رب  ق.ه  رد 490  هک  تسا  دمحم  نب  نیکت  لرغط  يو  ناحودمم  زا  .تخادرپ  نایونزغ  نایقوجلـس و  نایروغ و  رـصع 
رجنـس هاگرد  رد  سپـس  درب و  رـس  هب  يونزغ  دوعـسم  نب  هاش  مارهب  هاگتـسد  رد  لاس  راهچ  دوخ  ترهـش  زاغآ  رد  عساولادبع.تفای 
مـالک هب  يو.دوب  هتفاـی  يرتشیب  شزیمآ  یبرع  ناـبز  اـب  ناـمز و  یمومع  هجهل  هب  وا  رعـش.دوب  ناطلـس  هقـالع  دروم  دـیزگ و  تماـقا 

دینک عوـجر.تشاد  تـسد  مـه  یبرع  رعـش  رد  و.تـشاد  رایـسب  هجوـت  يوـنعم  ياـهرویز  یظفل و  ياـه  هـیاریپ  عونـصم و  هتـسارآ 
(. یلبج :426/5؛ نیعم دمحم  رتکد  ؛) مالعا ) یسراف گنهرف  ) هب
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.دوش یم  لیدبت  ایند  رد  یسراف  تایبدا  لوا  هجرد  نایارس  نخس  زا  یکی  هب  ات  دنک  یم 

وا يرعش  دادعتسا  باهش و  دمحا  ازریم  -8

شا هداوناخ  وا و  یـسک.دوب  شاّفک  کی  ناشن  مان و  یب  مانمگ و  درگاش  هاشنامرک  رد  ، باهـش دمحا  ازریم  ، هیراجاق هرود  لئاوا  (1)
ناخ یلق  هّللا  اب  يا  هثداح  کی  رد  ات  ، درک یم  همزمز  يراعـشا  يزود  هنیپ  لغـش  رانک  شاّفک  درگاـش  یهاـگ  یلو  ، تخانـش یمن  ار 

.دوش یم  لیدبت  ناریا  لوا  هدر  يارعش  زا  سپس  دنک و  یم  تاقالم  ، دوب یتامولعم  اب  داوساب و  رایسب  مدآ  هک  هنگنز 

ندش ریبکریما  ات  هناخزپشآ  يدرگاش  زا  -9

هب ماـقم  مئاق.دـنک  یم  دروخرب  یناـهارف  ماـقم  مئاـق  هب  زپشآ  درگاـش  نیا  یلو  ، دوب هناـخزپشآ  درگاـش  ، ریبکریما ناـخ  یقت  ازریم  (2)
ار ناهج  هدنیآ  رد  مدآ  نیا  دوجو  نغور  (3) ُءیُِضی » ا�ُهْتیَز  کَی 

�
ُدا : » دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  درب و  یم  یپ  زپشآ  هچب  نیا  ياهدادعتـسا 

.تسا هدماین  ریبکریما  تیافک  تیارد و  هب  يریزو  تسخن  ایند  رد  زونه  : دنا هتشون  اه  باتک  یخرب  رد.دنک  یم  نشور 

دص زا  نونکا  ناریا  ، میدوب هتـشکن  ار  ریبکریما  سور  ترافـس  تکراشم  اب  ام  رگا  : تسا هتـشون  یباتک  رد  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو 
.تسا یناسنا  يورین  دادعتسا  نیا.دوب  ورشیپ  نپاژ  یلعف  لاس 

سمش طسوت  يولوم  دادعتسا  شرورپ  -10

یگشیمه راگدای  وا  سمش  ناوید  يونثم و  باتک  و.دوب  لیصا  یناریا  کی  ملاع  ناگتخوس  مزب  عمـش  یمور  نیدلا  لالج  انالوم  (4)
ياپ هب  يدادعت  ، تفر یم  ربنم  یهاگ.تشادن  یترهش  دوب و  یلومعم  سردم  ظعاو و  کی  ، هیکرت هینوق  رد  وا  ؛ تسا وا 

ص:27

جات بقل  هب  یساقآ  ازریم  یجاح  فرط  زا  دوب و  راجاق  هاش  نیدلارصان  هرود  يارعش  زا  یناهفـصا  باهـش  هللارـصن  ازریم  (( - 1 - ) 1
هیزعت رد  یثارم  هاـش و  نیدلارـصان  یـساقآ و  ازریم  هراـبرد  یحیادـم.دمآ  نارهت  هب  ق.ه  لاس 1254  رد  يو.دیدرگ  بقلم  ءارعـشلا 

(. ادخهد همان  تغل  ) .تشذگ رد  ق.ه  لاس 1291  رد  باهش  (219/2: ءاحصفلا عمجم  ) .دراد ءادهشلادیس 
1268) هیراجاق هرود  یـسایس  لاجر  نیرتگرزب  زا  يو.دیدرگ  ریبکریما  هب  روهـشم  هک  ماظنریما  هب  بقلم  ناخ  یقت  ازریم  (( - 2 - ) 2

دراو یناوج  رد  تفای و  تیبرت  ماقم  مئاـق  نادـناخ  رد  زین  یقت.دوب  ماـقم  مئاـق  مساـقلاوبا  خاـبط  ناـبرق  يدهـشم  شردـپ.تسا  ( ق.ه
ودـب هنگنز  ماظنریما.تفر  روشک  نآ  هب  ازریم  ورـسخ  تسایر  هب  هیـسور  هب  یمازعا  تئیه  وزج  دـیدرگ و  زیربت  رد  دـهعیلو  هاگتـسد 

تـسایر هب  يو  دعب  یکدنا.داتـسرف  اسیلک  چوا  هب  هیـسور  رازت  اب  تاقالم  يارب  دهعیلو  ازریم  نیدلارـصان  هارمه  ار  يو  درک و  هجوت 
دهعیلو یتسرپرـس  دـیدرگ و  بوصنم  ناجیابرذآ  يراکـشیپ  هب  هنگنز  ماظنریما  توف  زا  سپ  و.دـیدرگ  بوصنم  ناـجیابرذآ  نوشق 
رارقسا لیاسو  داد و  تکرح  نارهت  هب  ار  ازریم  نیدلارـصان  ناخ  یقت  ازریم  لاسرد 1264  هاش  دمحم  گرم  زا  سپ.دش  لوحم  ودب 
تراظن تحت  اقیقد  ار  رابرد  تلود و  هاگتـسد  تخادرپ و  روما  قتف  قتر و  هب  یمظع  ترادـص  ماقم  اـب  دروآ و  مهارف  ار  وا  تنطلس 

مظنم ار  نوشق  درک  لوصو  ار  هقوعم  ياـه  تاـیلام.تخاس  زکرمتم  ار  روشک  یلاـم  روما  درک و  عـطق  ار  اـجیب  يرمتـسم  هداد و  رارق 
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نونفلاراد و سیـسات  اب.تسکـش  مه  رد  ار  یـسایس  دویق  درک و  ریاد  لباقتم  یتسود  ساسارب  یـسایس  طباور  هیاـسمه  لود  اـب.دومن 
ناشاک هب  يو  دیعبت  لزع و  هب  راداو  ار  هاش  ات  دنتـسشنن  ياپ  زا  وا  نافلاخم  اما  ؛ تخیر ار  ون  گنهرف  داینب  ییاپورا  ناملعم  مادختـسا 

هب ار  شرکیپ  يایاقب  هلودلا  تزع  دعب  هام  دـنچ  اما  دـندرپس  كاخ  هب  ناشاک  رد  لتق  زا  سپ  ار  ریما.دـندرک  وا  لتق  مکح  رودـص  و 
دمحم رتکد  ؛) مالعا ) یـسراف گنهرف  ) هب دـینک  عوجر.تخاس  نوفدـم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـقرم  راوج  رد  داد و  لاقتنا  ـالبرک 

.531/2: فیراعم فراعم و  )و  ناخ یقت  ازریم  :394/5؛ نیعم
.دشاب هدیسرن  نآ  هب  یشتآ  هچرگ  دهدب  ینشور  تسا  کیدزن  یفاص ]  یکاپ و  زا  نآ [  نغور  و ]  35 [؛ (: 24) رون (( - 3 - ) 3

لوالا عیبر  مشـش  رد  نیدلا  ءاهب  هب  فورعم  یبیطخ  نیـسح  نب  دمحم  ءاملعلا  ناطلـس  دنزرف  دمحم  نیدلا  لالج  يولوم  (( - 4 - ) 4
دوخ نامز  گرزب  نایفوص  زا  يو  ردـپ.تفای  تاـفو  هینوق  رد  ق.ه  رخالا 672  يدامج  مجنپ  رد  دیدرگ و  دـلوتم  خـلب  رد  ق.ه   604

دمآ و نوریب  خلب  زا  دوب  كدوک  نیدـلا  لالج  هک  یماگنه  رد  هاشمزراوخ  دـمحم  ناطلـس  رطاخ  شجنر  ببـس  هب  نیدـلا  ءاهب.دوب 
زا سپ  دیناسر و  نایاپ  هب  ردپ  دزن  ار  یتامدقم  تاقیقحت  نیدلا  لالج.دیشک  هینوق  هب  تخر  ماجنارس  تحایـس  ریـس و  یتدم  زا  سپ 

بلح و رد  تامولعم  مولع و  لیمکت  يارب  یتدم  ار  انالوم  ؛ نیدـلا ناهرب.دـمآرد  يذـمرت  ققحم  نیدـلا  ناهرب  داشرا  تحت  وا  توف 
سیردـت و هب  تشگزاب و  هینوق  هب  راـک  ناـیاپ  زا  سپ  اـنالوم  و.داتـسرف  دوب  ناـمز  نآ  یبدا  یملع و  زکارم  نیرتگرزب  زا  هک  قشمد 

سمـش هب  فورعم  داد  کلم  نب  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  اـب  لاس 642  رد  هکنیا  اـت.تشگ  لوغـشم  ریکذـت  ظـعو و  میلعت و 
رما نیا  تشگ و  يوتف  سیردت و  دنـسم  كرت  بجوم  هک  دروآ  دیدپ  انالوم  رد  یناحور  بالقنا  تاقالم  نیا.درک  تاقالم  يزیربت 

انالوم يو  نارجه.تفر  قشمد  هب  انالوم  نادـیرم  راشف  تحت  يزیربت  سمـش.تشگ  نادـیرم  ضارتعا  هینوق و  مدرم  یتیاضران  ببس 
اب دمآ و  زاب  سمش.داتسرف  قشمد  هب  سمش  بلط  رد  یهورگ  هارمه  ار  دلو  ناطلس  دوخ  رسپ  هرخالاب  درک و  شوشم  برطضم و  ار 

تبقارم هب  تفگ و  كرت  ار  يوتف  سیردت و  دنسم  انالوم  سمـش  نادقف  زا  سپ.دیدرگ  دیدپان  هاگان  هب  لاس 645  رد  ات  دوب  انالوم 
قیوشت هب.تشاد  لوغشم  ار  وا  رمع  هرود  نیا  رد  یبلچ  نیدلا  ماسح  بوکرز و  نیدلا  حالص  اب  وا  طابترا.تخادرپ  بیذهت  نطاب و 

ناوید هب  فورعم  تایلزغ  ناوید  ، يونثم زا  دـنترابع  رثن  مظن و  زا  يو  راـثآ.تخادرپ  يونثم  ندورـس  هب  اـنالوم  یبلچ  نیدـلا  ماـسح 
دمحم رتکد  ، مالعا ؛ یـسراف گـنهرف  ) هب دـینک  عوجر.هعبـس  سلاـجم  ، هیف اـم  هیف  ، اـنالوم تاـبوتکم  ، تاـیعابر ، سمـش ناوید  اـی  ریبک 

(. يولوم  2048/6: نیعم
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.دوش یم  افوکش  وا  ياهدادعتسا  همه  ، يزیربت سمش  اب  تاقالم  رد  هکنیا  ات  ، دندمآ یم  شربنم 

ریـسفت و نآ  رب  ، دلج هدزناپ  يرفعج  هماّلع  موحرم  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  يونثم  ِیملع  هنامیکح  هنافراع  ِناوید  وا  دعب  لاس  دـنچ 
.دروآ یم  دیدپ  ار  سمش  ناوید  مه  یتدم  زا  دعب  تسا و  هتشون  حرش 

هداز ناپوچ.دندش  یمیظع  ياه  هرهچ  هب  لیدبت  دندرک و  رادـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  ییاهدرگنابایب  زین  مالـسا  ردـص  رد 
زامن زا  دعب  رذوبا !  : دیامرف یم  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دوش  یم  افوکش  شیاهدادعتسا  نانچ  شوپ  هدنژ  هنهرباپ  ، مانمگ
ملعم رذوبا.دـنناوخ  یم  مه  اهنآ  دـنا و  هتفرگ  دای  رذوبا  زا  ار  اعد  نیا  ناگتـشرف  تفگ  نم  هب  لیئربج  هک  یناوخ  یم  ار  ییاـعد  هچ 

.تسا هدش  ناگتشرف 

يزاس ناسنا  رد  نامز  رصنع  شقن 

يراذگریثأت يارب  ملاع  رد  مه  ینامز  چیه  تسا و  راذگ  ریثأت  اهدادعتسا  روهظ  رد  هک  ، تسا نامز  رصنع  مه  مهم  رایـسب  لصا  کی 
.تسین ناضمر  كرابم  هام  زا  رت  يوق  ، رتدیفم ، رت تمظعاب 

ِهَمْحَّرلا َو ِهَکَرَبلِاب َو  ِهّللا  ُرْهَـش  ْمُْکَیلا  َلَْبقَأ  ْدَق  :» دندومرف ناضمر  هام  لولح  هناتـسآ  رد  ، هینابعـش هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هاگشیپ رد  ینامز  (1) تاعاَّسلا » ُلَْضفا  ُُهتا�عاَس  یلایَّللا َو  ُلَْضفا  ِهِیلا�َیل  ِماّیَالا َو  ُلَْضفا  ُهُماّیا  ِروُهُّشلا َو  ُلَْضفَأ  ِهّللا  َدـْنِع  َوُه  ٌرْهَـش  ِهَرِفْغَْملا 

.تسین ناضمر  هام  زا  رترب  یتاعاس  اهزور و  ، اه بش.تسین  ناضمر  هام  زا  رترب  ادخ 

ص:28

راـحب ثیدـح 53 . ،73: قودـص خیـش  ، هثـالثلا رهـشألا  لـئاضف  ثیدـح 13494؛ باـب 18، ،313/10: هعیـــشلا لــئاسو  (( - 1 - ) 1
لج َو زع و  ِهَّللا  ُرْهَش  َناَضَمَر  ُرْهَش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 5 باب 46، ،340/93: راونألا
ِهَرِفْغَْملا َو ُرْهَش  َوُه  َِهبْوَّتلا َو  ُرْهَش  َوُه  َِهباَنِْإلا َو  ُرْهَش  َوُه  ِهَکَرَْبلا َو  ُرْهَـش  َوُه  ِتاَئِّیَّسلا َو  ِهِیف  وُحْمَی  ِتاَنَـسَْحلا َو  ِهِیف  ُهَّللا  ُفِعاَُضی  ٌرْهَـش  َوُه 

ِهِیف اُولِغَتْـشا  ْمُکَِجئاَوَح َو  ِهِیف  اُولَـس  ِنآْرُْقلا َو  ِهَواَِلت  ْنِم  ِهِیف  اوُِرثْکَأ  ٍماَرَح َو  َّلُک  ِهِیف  اُوِبنَتْجاَف  َالَأ  ِهَّنَْجلاـِب  ِزْوَْفلا  ِراَّنلا َو  َنِم  ِْقتِْعلا  ُرْهَـش  َوُه 
َرْهَـش َّنَنوُکَیَال  ِروُهُّشلا َو  ِِرئاَس  یَلَع  ًالْـضَف  ًهَمْرُح َو  ِهَّللا  َْدنِع  َُهل  َّنِإَف  ِروُهُّشلا  َنِم  ِهِْریَغَک  ْمُکَدـْنِع  َناَضَمَر  ُرْهَـش  َّنَنوُکَیَال  ْمُکِّبَر َو  ِرْکِذـِب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َبَطَخ  َلاَق  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 4 ،67-66/4: یفاک ْمُکِرِْطف .» ِمْوَیَک  ْمُکِمْوَص  ُمْوَی  َناَضَمَر 
ُرْهَش َوُه  ٍرْهَش َو  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ٌهَْلَیل  ِهِیف  ٌرْهَش  ْمُکَّلَظَأ  ْدَق  ُهَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِمَحَف  َناَبْعَش  ْنِم  ٍهَعُمُج  ِرِخآ  ِیف  َساَّنلا 
ِهِیف َعَّوَطَت  ْنَِمل  َلَعَج  ِروُهُّشلا َو  َنِم  ُهاَوِس  اَمِیف  ًهَْلَیل  َنیِْعبَـس  ِهاَلَـص  ِعُّوَطَتَک  ٍهاَلَـص  ِعُّوَطَِتب  ِهِیف  ٍهَْلَیل  َماَِیق  َلَعَج  ُهَماَیِـص َو  ُهَّللا  َضَرَف  َناَـضَمَر 

ْنَمَک َناَک  ِهَّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  ًهَضیِرَف  ِهِیف  يَّدَأ  ْنَم  لـج َو  زع و  ِهَّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  ًهَضیِرَف  يَّدَأ  ْنَم  ِرْجَأَـک  ِِّرْبلا  ِْریَْخلا َو  ِلاَـصِخ  ْنِم  ٍهَلْـصَِخب 
ُدیِزَی ٌرْهَش  َوُه  ِهاَساَوُْملا َو  ُرْهَش  ُهَّنَْجلا َو  ُُهباََوث  َْربَّصلا  َّنِإ  ِْربَّصلا َو  ُرْهَـش  َوُه  ِروُهُّشلا َو  َنِم  ُهاَوِس  اَمِیف  ِهَّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  ًهَضیِرَف  َنیِْعبَـس  يَّدَأ 

ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َلِیق  یَـضَم  اَمِیف  ِِهبُونُِذل  ٌهَرِفْغَم  ٍهَبَقَر َو  ُْقتِع  ِهَّللا  َْدنِع  َِکلَذـِب  َُهل  َناَک  ًاِمئاَص  ًانِمُْؤم  ِهِیف  َرَّطَف  ْنَم  ِهِیف َو  ِنِمْؤُْملا  ِقْزِر  ِیف  ُهَّللا 
ْوَأ ًاِمئاَص  اَِهب  ُرِّطَُفی  ٍنََبل  ْنِم  ٍهَقْذَم  یَلَع  اَّلِإ  ْرِدـْقَی  َْمل  ْنَِمل  َباَوَّثلا  اَذَـه  یِطُْعی  ٌمیِرَک  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  ًاِمئاَص  َرِّطَُفی  ْنَأ  یَلَع  ُرِدـْقَی  اَنُّلُک  َْسَیل 

ُُهلَّوَأ ٌرْهَـش  َوُه  َُهباَـسِح َو  ُْهنَع  ُهَّللا  َفَّفَخ  ِهِکوـُلْمَم  ْنَع  ِهِیف  َفَّفَخ  ْنَم  َکـِلَذ َو  ْنِم  َرَثْـکَأ  یَلَع  ُرِدـْقَیَال  ٍتاَرَمَت  ْوَأ  ٍبْذَـع  ٍءاَـم  ْنِم  ٍَهبْرَش 
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یَنِغَال ِْنیَتَلْصَخ  اَمِِهب َو  َهَّللا  َنوُضُْرت  ِْنیَتَلْصَخ  ٍلاَصِخ  َِعبْرَأ  ْنَع  ْمُِکب  یَنِغَال  ِراَّنلا َو  َنِم  ُْقتِْعلا  َُهباَجِْإلا َو  ُهُرِخآ  ٌهَرِفْغَم َو  ُهُطَـسْوَأ  ٌهَمْحَر َو 
اَمُْهنَع ْمُِکب  یَنِغَال  ِناَتَّللا  اَّمَأ  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإَال  ْنَأ  ُهَداَهَـشَف  اَـمِِهب  لـج  زع و  َهَّللا  َنوُضُْرت  ِناَـتَّللا  اَّمَأَـف  اَـمُْهنَع  ْمُِکب 

َلاَق مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 5 ،67/4: یفاـک ِراَّنلا .» َنِم  ِِهب  َنوُذوُعَت  َهَِیفاَْـعلا َو  َنُولَأْـسَت  َهَّنَْجلا َو  ْمُکَِجئاَوَـح َو  ِهِیف  َهَّللا  َنُولَأْـسَتَف 
َُّمث َساَّنلا  َعَمَجَف  ِساَّنلا  ِیف  ِداَن  ٍلاَِلِبل  َلاَق  َناَبْعَـش  ْنِم  َنیَِقب  ٍثاََلث  ِیف  َِکلَذ  َناَضَمَر َو  ُرْهَـش  َرَـضَح  اََّمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
ٌْریَخ ِهِیف  ٌهَْلَیل  ِروُهُّشلا  ُدِّیَـس  َوُه  ْمُکَرَـضَح َو  ِِهب َو  ُهَّللا  ُمُکَّصَخ  ْدَق  َرْهَّشلا  اَذَه  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِمَحَف  َرَْبنِْملا  َدـِعَص 

َُهل ْرَفُْغی  َْمل  ِْهیَِدلاَو َو  َكَرْدَأ  ْنَم  ُهَّللا َو  ُهَدَْعبَأَف  َُهل  ْرَفُْغی  َْمل  ُهَکَرْدَأ َو  ْنَمَف  ِناَنِْجلا  ُباَْوبَأ  ِهِیف  ُحَّتَُفت  ِراَّنلا َو  ُباَْوبَأ  ِهِیف  ُقَْلُغت  ٍرْهَش  ِْفلَأ  ْنِم 
َناَک َلاَق  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 6  67/4: یفاک ُهَّللا .» ُهَدَْعبَأَف  َُهل  ُهَّللا  ِرِفْغَی  ْمَلَف  َّیَلَع  ِّلَُصی  ْمَلَف  ُهَدـْنِع  ُتْرِکُذ  ْنَم  ُهَّللا َو  ُهَدَْـعبَأَف 

ِنیِطاَیَّشلا َو ُهَدَرَم  ْتَّلُغ  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ُلاَـلِه  َعَلَط  اَذِإ  ِساَّنلا  َرَـشْعَم  اَـی  ُلوُقَیَف  ِساَّنلا  َیلِإ  ِهِهْجَِوب  ُلـِبُْقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
ُءاَقَتُع ٍرِْطف  ِّلُک  َدـْنِع  ِهِیف  ِهَِّلل  َناَک  ُءاَعُّدـلا َو  َبیُِجتْـسا  ِراَّنلا َو  ُباَْوبَأ  ْتَقِّلُغ  ِهَمْحَّرلا َو  ُباَْوبَأ  ِناَـنِْجلا َو  ُباَْوبَأ  ِءاَـمَّسلا َو  ُباَْوبَأ  ْتَِحُتف 

یَّتَح ًافََلت  ٍکِسْمُم  َّلُک  ِطْعَأ  ًافَلَخ َو  ٍقِْفنُم  َّلُک  ِطْعَأ  َّمُهَّللا  ٍرِفْغَتْـسُم  ْنِم  ْلَه  ٍِلئاَس  ْنِم  ْلَه  ٍهَْلَیل  َّلُک  ٍداَنُم  يِداَُـنی  ِراَّنلا َو  َنِم  ُهَّللا  ُمُهُِقتُْعی 
ِهِدَِیب یِـسْفَن  يِذَّلا  اَمَأ َو  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ِهَِزئاَْجلا  ُمْوَی  َوُهَف  ْمُکِِزئاَوَج  َیلِإ  اوُدْغا  ِنَأ  َنُونِمْؤُْملا  َيِدُون  ٍلاَّوَش  ُلاَلِه  َعَلَط  اَذِإ 

هیلع رقابلا  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  «؛ ثیدح 130 ،123: قودص خیـش  ، هثالثلا رهـشألا  لئاضف  مِهاَرَّدلاَال .» ِرِیناَنَّدـلا َو  ِهَِزئاَِجب  َیِه  اَم 
ادرو ماقو  هراهن  ماصف  ناضمر  رهش  هیلع  لخد  نم  هتمارک  لهأ  هللا و  فایضأ  هیف  نومئاصلاو  ناضمررهش  ناضمر  رهـش  : لاق مالـسلا 

«. باسح ریغب  هنجلا  لخد  هیلع  هللا  مرح  ام  بنتجاو  هلیل  نم 
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يزاسدوخ دادعتسا  فشک  رد  هزور  رثا 

هب ار  دوخ  ، دیدرک ادیپ  روضح  هام  نیا  رد  امش  زا  مادک  ره  (1) ُهْمُصَْیلَف » َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَش  ْنَمَف  : » دوش نامز  نیا  دراو  هک  یسک  ره 
مکـش اـب  هک  دـیراد  ار  اهدادعتـسا  نیا  هک  دـیوش  یم  هاـگآ  دوـخ  نورد  هب  ، دـیتفرگ هزور  یتقو.دـینک  لـصو  هاـم  نیا  یعقاو  هزور 

ناشنایعیـش هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناضمر  كراـبم  هاـم  نیا  رد.دـینک  هزراـبم  دـیناوت  یم  ینارچ  مشچ  ینار و  توهـش  ، ینارچ
.دنشاب هزور  مه  وت  تسد  بلق و  ، نابز ، مشچ ، شوگ دیاب  (2) کعمس » مصیلف  » هام نیا  رد  : دندومرف

دادعتـسا ای.دینکن  تیذا  ، یکیزیف تاکرح  اب  اضما و  اب  ، ملق اب  ار  یـسک  تتـسد  نیا  اب  ، دیراد دادعتـسا  هک  دیمهف  یم  ناضمر  هام  رد 
یهارمگ و هاچ  رد  اـت  دـیتسرفن  دوش  تاوهـش  کـیرحت  لـماع  هک  ییاـه  هماـنرب  لاـبند  هب  ار  هدـید  دـینکن  ینارچ  مشچ  هک  دـیراد 

.دیتفین تلالض 

تـسکش ار  اهنآ  یناوت  یم  يراد و  ار  نیطایـش  همه  اب  گنج  دادعتـسا.يراد  ار  توکـس  ینعی  تمـص »  » ماـقم هب  ندیـسر  دادعتـسا 
.یهدب

هزور اب  هللا  ءاقل  هب  ندیسر 

یم ییاج  هب  دوش و  یم  ادـخ  لاصو  برق و  ، اقل هام  ناضمر  هام  تیاهن  رد  ، دوش راک  نابز  شوگ و  ، مشچ ، نطاب اب  یتقو  هاـم  نیا  رد 
اهنآ هب.دنهد  یمن  هار  رد  نآ  زا  مه  ار  یـسک  ، ناراد هزور  زا  ریغ  هک  دـننک  یم  تشهب  دراو  ار  وت  يرد  زا  ، تمایق زور  رد  هک  یـسر 

هک ، تسا تشهب  هبترم  نیرت  یلاع  نآ  تشپ  هک  تسا  يرد  ، رد نیا.دـیورب  رگید  برد  کی  زا  اـما  ، دـیتسه یتشهب  امـش  : دـنیوگ یم 
.دراد ناراد  هزور  هب  صاصتخا 

عـساولا دـبع  ، یخرف زا.يروایب  تسد  هب  ار  تشهب  تاجرد  نیرتهب  اـت  يراد  ار  يزاـسدوخ  دادعتـسا  هک  یمهف  یم  ناـضمر  هاـم  رد 
.یتسین رتمک  هک  هیقب  راینمهب و  ، یلبج

ص:29

.درادب هزور  ار  نآ  دیاب  دشاب  رضاح  شنطو ]  رد  هام [  نیا  رد  هک  یسک  سپ  185 [؛ (: 2 ،) هرقب (( - 1 - ) 1
َكُْرعَش َو َكُرََصب َو  َکُعْمَس َو  ْمُصَْیلَف  َتْمُص  اَذِإ  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  «؛ ثیدح 1 مئاصلا  بدا  باب   87/4: یفاک (( - 2 - ) 2

ُوبَأ َلاَق  «؛ ثیدح 16 باب 36، ،292/93: راونألا راحب  َكِرِْطف .» ِمْوَیَک  َکـِمْوَص  ُمْوَی  ُنوُکَیاـَل  َلاَـق  اَذَـه َو  َْریَغ  َءاَیْـشَأ  َدَّدَـع  َكُدـْلِج َو 
ْعَدَو ِحـِیبَْقلا  َنِم  َِکئاَضْعَأ  ُعیِمَج  َکـُتَحِراَج َو  ِماَرَْحلا َو  َنِم  َكُرََـصب  َکُعْمَـس َو  ْمُصَْیلَف  ًاـِمئاَص  َتْحَبْـصَأ  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع 
َمْوَی ْلَعَْجتَال  ِهَّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  اَّلِإ  ِتوُکُّسلا  ِتْمَّصلا َو  َنِم  َْتعَطَتْـسا  اَم  ْمَْزلا  ِماَیِّصلا َو  ُراَقَو  َْکیَلَع  ْنُکَْیل  ِمِداَْخلا َو  يَذَأ  َيْذَْهلا َو  َْکنَع 
ِرْهَش ُمْوَص  َلاَق  ُهَّنَأ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  «؛ ثیدح 26-25 باب 36، ،295-294/93: راونألا راحب  كِرِْطف .» ِمْوَیَک  َکِمْوَص 

ِبْرُّشلا ِلْکَْألا َو  ُكَْرت  ٍهَقِداَص َو  ٍهَِّیِنب  ِهِمْوَص  یَلَع  ِنِمْؤُْملا  ِْبلَق  ْنِم  ُهَمیِزَْعلا  ِهِمْوَص  ُضْرَف  ِِهب  ُِّمتَی  اَم  یَنْدَأ  ٍماَع َو  ِّلُک  ِیف  ٌضْرَف  َناَـضَمَر 
َناَک َِکلَذ  َلَعَف  اَذِإَف  ِْهَیلِإ  ِهِّلُک  َِکلَذـِب  ًابِّرَقَتُم  ِهِّبَر  ِهَّللا  ِمِراَحَم  ْنِم  اَهِّلُک  ِهِحِراَوَج  َعیِمَج  ِهِمْوَص  ِیف  َظَفْحَی  ْنَأ  ِهِّلُک َو  ِهِراَهَن  ِیف  ِحاَکِّنلا  َو 

ْنُـصَی َْمل  اَذِإ  ِهِماَیِِـصب  ُِمئاَّصلا  ُعَنْـصَی  اَم  َْتلاَق  اَهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َهَمِطاَف  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ُْهنَع  ِهِضْرَِفل َو  ًایِّدَُؤم 
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ُّضُغَت َُکناَِسل َو  َکُجْرَف َو  َكُرََصب َو  َکُعْمَـس َو  ْمُصَْیلَف  َتْمُـص  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  «. » ُهَحِراَوَج ُهَرََـصب َو  ُهَعْمَـس َو  ُهَناَِسل َو 
كردتـــسم ِشْحُْفلا .» ِبِذــَْـکلا َو  َنــِم  َناــَـسِّللا  ِهـــَْیلِإ َو  ُهُعاَِمتــْـسا  ُّلــِـحَیَال  اَّمَع  َعــْـمَّسلا  ِهـــَْیلِإ َو  ُرَظَّنلا  ُّلــِـحَیَال  اَّمَع  َكَرــََـصب 

ُهَناَِسل َو ْنُصَی  َْمل  اَذِإ  ِهِماَیِِصب  ُِمئاَّصلا  ُعَنْصَی  اَم  َْتلاَق  اَهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َهَمِطاَف  «؛ ثیدح 8431 ،366/7: لئاسولا
َمْوَّصلا َّنَأ  ُهَّللا  َکُـمَحْرَی  ْمَلْعا  ،َو  مالـسلا هـیلع  اَـضِّرلا  ُهـِْقف  «؛ ثیدح 8432 ،366/7: لـئاسولا كردتـسم  ُهَحِراَوَج .» ُهَرََـصب َو  ُهَعْمَس َو 

یَّتَح ِهَقیِقَْحلا  َْکِلت  ِهَراَهَط  ِهِْرتَس َو  ْنِم  ٍهَداَع  ِیف  َُهل  اَِمل  ِحِراَوَْجلا  ِِرئاَس  ِراَْصبَْألا َو  ِعاَمْسَْألا َو  ِنُْسلَْألا َو  یَلَع  لج  زع و  ُهَّللا  َُهبَرَض  ٌباَجِح 
ِلْـضَف ْنِم  َصَقَن  اَْهنِم  ًاْئیَـش  َكََرت  ْنَم  ًاِمئاَص َو  َناَک  اَهَّقَح  يَّدَأ  ْنَمَف  ِماَیِّصِلل  ًاّقَح  ٍهَحِراَج  ِّلُـک  یَلَع  ُهَّللا  َلَـعَج  ْدَـق  ِراَّنلا َو  َنِم  ِِهب  َرَتُْسی 

«. اَْهنِم َكََرت  اَم  ِبَسَِحب  ِهِمْوَص 
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یلاع هب  ینک و  افوکـش  یناوت  یم  هک  دهد  یم  ناشن  وت  هب  ار  اهنآ  ناضمر  هام  هک  هژیو  ياهدادعتـسا  ياراد  ، یتسه ادخ  نمؤم  هدنب 
ایند رد  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  تتردـق  ینعی  ، ینک فّرـصت  ار  یلعا  سودرف  ، تمایق رد  یـسرب و  تالامک  یناـسنا و  تاـجرد  نیرت 

تمایق رد  ، ینزب رانک  ، دنتـسه یّنج  یـسنا و  ياه  ناطیـش  هک  ار  روما  نیا  ياه  هنیمز  نینچمه  یهدب و  تسکـش  ار  یفارحنا  تاوهش 
.يوش لئان  یلعا  سودرف  ياه  هجرد  هب  مه 

: دزاس یم  راکشآ  ادخ  ناگدنب  رد  ار  یتکرباب  راثآ  نینچ  هک  تسا  نامز  رصنع  نیا 

ویآ تگنس  اپ  رب  هک  يراک  نکم 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:30
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كرابم تکرب و  تقیقح  اه  تشون  یپ 

3 تایاور تایآ و  رد  تکرب  موهفم 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

كرابم تکرب و  تقیقح   3

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

نایب مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  زا  ناضمر  كرابم  هام  يارب  یمالـسا  فراعم  رد  هک  ییاهمان 
رارق دوخ  هژیو  تاضویف  زا  یمیظع  هنیجنگ  ، دوخ ناگدـنب  يارب  ار  هام  نیا  ، نابرهم دـنوادخ  هک  ؛ تسا انعم  نیا  رگ  ناشن  ، تسا هدـش 

.تسا هداد 

.دش دهاوخ  وا  بیصن  هیهلا  هژیو  تاضویف  نآ  ، دوش ناضمر  هام  لها  یسک  رگا  نیاربانب 

تکرب هام  ، ناضمر هام 

: تسا هدومرف  دای  تکرب  هام  ناونع  هب  هام  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  دوجو 

هب يدراوم  هچ  رد  ار  نآ  تاقتشم  تکرب و  ، ملاع نابرهم  راگدرورپ  دید  دیاب  ، میرک نآرق  تایآ  هب  یهاگن  اب  (1) هکربلا » رهش  وه  «و 
؟  تسا هتفرگ  راک 

: دنا هدرک  انعم  هنوگ  نیا  ار  تکرب  ، سانش تغل  نادنمشناد  ، برع لیصا  عبانم  رد 

ریخ  » هب ار  تکرب  ، دوش هئارا  هملک  نیا  زا  یعماج  يانعم  کی  هک  نیا  يارب  تیاهن  رد  ّومن و  ، هتـسجخ ، نومیم ، تّزع ، تفارـش ، تمارک
هدرک هیکت  نآ  رب  دـنا و  هدرک  لامعتـسا  تسا  هدـمآ  تغل  نیا  هک  یتایآ  رد  ، نآرق نارـسفم  ار  انعم  نیمه  .دـنا (2) هدرک  انعم  ریثک »

یپ ار  نآ  دروم  جنپ  هدروآ  میرک  نآرق  هک  يدراوم  زا  اما  (3) دنا ،

ص:31

ثیدح 78. ،95: قودص خیش  ، هثالثلا رهشألا  لئاضف  ثیدح 5؛ باب 46، ،340/93: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
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(. هکرب )516-514/13: سورعلا جات  :395/10-396؛ برعلا ناسل  (( - 2 - ) 2
(. نارمع لآ  هروس  هیآ 96  لیذ  )347/2: نایبلا عمجم  ریسفت  (( - 3 - ) 3
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: میریگ یم 

نآرق رد  « تکرب » يانعم لامعتسا  دراوم 

تعیبط ملاع  رد  تکرب  -1

: دیامرف یم  هفیرش  هیآ  رد 

(1) َنِیِلئا�ّسِلل » ًءا�وَس  ّیَأ 
ٍما� ِهََعبْرَأ  ِیف  ا�هَتا�ْوقَأ  ا�هِیف  َرَّدَق  ا�هِیف َو  َكَرا�ب  ا�ِهقْوَف َو  ْنِم  َیِسا�وَر  ا�هِیف  َلَعَج  َو 

و.دراد يراشرـس  عفانم  نیمز  يارب  مه  هدنز و  تادوجوم  يارب  مه  هک  ، تسا هداد  رارق  ار  يراوتـسا  ياه  هوک  نیمز  هرک  يور  ادـخ 
يایـشا عاونا  ؛ تسا هداد  رارق  ریثک » ریخ   » ینعی « ، تکرب  » دوخ تمحر  تسد  هب  ادـخ  ، نیمز نیا  رد  اـ�هِیف  َكَرـا�ب  َو  دـیامرف : یم  دـعب 

اه نیا  زا  مادک  ره  هک  ، اهراشبآ ، اهایرد ، اه هچایرد  ، اه همشچ  اهرابیوج ، ، اهدور ، ییوراد ناهایگ  ، ناتخرد ، اه یندییور  ، نداعم ، یتمیق
لباق یهلا  میظع  عفانم  نیا  شقن  سک  چـیه  يارب  هک  ، دـنراد هدـهع  رب  ناسنا  هژیو  هب  ، هدـنز تادوجوم  یگدـنز  رد  ناوارف  ياهریخ 

.دنشاب هتشادن  لوبق  هچ  ، دنشاب هتشاد  لوبق  ار  ادخ  هچ.تسین  راکنا 

هدومن مالعا  ، تسا ریخ  عبنم  نیمز  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مه  یجراخ  ناـققحم  تسا و  ملاـع  ناـبرهم  راـگدرورپ  ریثک  ریخ  هنازخ  نیمز 
: دنا

هک ، دهدب رارق  هافر  رد  ار  یلعف  تیعمج  ربارب  جنپ  هک  دراد  ییاناوت  نیمز  هرک  ، دننک یگدنز  حیحـص  اه  تلود  یناهج و  هعماج  رگا 
تفه نیمه  نیب  رد  نالا  یلو.دننک  یگدنز  هافر  اب  هتشادن و  مه  یلکشم  نیرتمک  دنـشاب و  دنم  هرهب  یهلا  ياه  تمعن  زا  ، مدرم همه 

ترضح دننام  دننک و  یگدنز  حیحص  رگا.دنتـسه  رقف  طخ  ریز  دننک و  یم  یگدنز  هنـسرگ  درایلیم  ود  هب  کیدزن  ، تیعمج درایلیم 
ادیپ ار  لخد  جرخ و  هار  مالسلا  هیلع  فسوی 

ص:42

يزور قزر [  دـیرفآ و  یناوارف  عفاـنم  نآ  رد  ،و  دروآ دــیدپ  يراوتــسا  ياـه  هوـک  نـیمز  يور  رد  و  10 ؛ (: 41) تلـصف (( - 1 - ) 1
يارب هزادـنا  هب  ناـسکی و  مـه ]  نآ  درک [  ریدـقت  ناتـسمز ]  زییاـپ و  ، ناتـسبات ، راـهب هرود [  راـهچ  تدـم  هـب  نآ  رد  ار  شناراوـخ ] 

.ناگدنهاوخ
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.دشاب لکشم  راچد  رفن  کی  هک  نیا  نودب.دنشاب  هتشاد  يا  هفرم  یگدنز  دنناوت  یم  همه  ، دننک

نآرق.تسا یهلا  باتک  تسا و  قح  ، نآرق میناد  یم  هک  یلاح  رد.تشادن  تقیقح  ا�هِیف  َكَرا�ب  دیجم َو  نآرق  رد  ، دوبن نینچ  نیا  رگا 
اه ناسنا  رگا  هک  ارچ  ، ریثک ریخ  ینعی  یعقاو  تکرب  ا�هِیف  َكَرا�ب  ا�ِهقْوَف َو  ْنِم  َیِـسا�وَر  ا�هِیف  َلَعَج  َو  درادن : هنامیکح  ریغ  نخـس  ، دـیجم
رد دزاس و  یم  دابآ  ار  اهنآ  ترخآ  ، دننک هدافتسا  تسرد  نیمز  هرک  رد  يدام  ریثک  ریخ  نیا  زا  نطاب  رکف و  تمالـس  ، نامیا وترپ  رد 

.دننک یم  ادیپ  لاصتا  يدبا  ریثک  ریخ  هب  مه  اجنآ 

تاکرب رد  قرغ  ، تشهب لها  -2

: دیامرف یم  تشهب  لها  هرابرد  دنوادخ 

(1) ًاِهبا�شَتُم » ِِهب  اُوتُأ  ُْلبَق َو  ْنِم  ا�ْنقِزُر  يِذَّلا  اَذ�ه  اُولا�ق  ًاقْزِر  ٍهَرَمَث  ْنِم  ا�ْهنِم  اُوقِزُر  ا�مَّلُک  »

: دییوگ یم  ، منک یم  تیانع  يزور  امش  هب  یتمعن  ره  زا  ، تشهب رد  نم  هک  یماگنه 

تیادـه اب  - اـم دوب و  هداد  رارق  اـم  راـیتخا  رد  ار  تاریخ  نیا  ، اـیند رد  مه  نیا  زا  شیب  ملاـع  راـگدرورپ  ُلـْبَق » ْنِم  ـا�ْنقِزُر  يِذَّلا  اَذـ�ه  »
.تسا یعیبط  ، تکرب نیا.تسا  هدش  تشهب  هب  لیدبت  كاپ  یگدنز  نآ  لاح  هک  ، مینک فرصم  ار  اهنآ  هنوگچ  هک  میتسناد  - شدوخ

نآرق رد  هکم  تاکرب  -3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوجو  - فلا

.درک یناکم  تکرب  هب  ریبعت  دیاب  هک  تسا  حرطم  میرک  نآرق  رد  هک  يرگید  تکرب 

: تسا ریثک  ریخ  ياراد  هک  یناکم  ینعی  ، تکرباب ناکم 

ص:43

ام ِيزور  ْشیپ  زا  هک  تسا  ناـمه  نیا  : دـنیوگ ، دـنهد ناـنآ  هـب  هداـمآ  يا  هوـیم  اـه  تـشهب  نآ  زا  هاـگره  25 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.تسا مه  ِهیبش  ییابیز ]  ییاراوگ و  معط و  رد  هک [  نوگانوگ  ياه  هویم  زا  ،و  دندومن
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(1) َنیَِملا�ْعِلل » ًيدُه  ًاکَرا�بُم َو  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ّنِلل 
�
ِسا َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  »

هک يا  هناخ  نیلوا.تسا  دوس  عفن و  يانعم  هب  سانلل »  » مال نیا  ّنِلل »
�
ِسا َعِضُو  « ؛ تسا نایناهج  مدرم و  عفن  هب  هک  يا  هناخ  نیلوا  ینعی 

«. َنیَِملا�ْعِلل ًيدُه  ًاکَرا�بُم َو  َهَّکَِبب  يِذََّلل  « ؛ تسا هکرابم  هکم  ، دش هداد  رارق  نیمز  هرک  رد  اه  ناسنا  مامت  دوس  هب 

تخرد هایگ و  ، یندییور درادن و  بآ  هکم  نیمز  هک  دنا  هدید  ، دنا هتفر  هکم  هک  یناسک  دـشاب ؟  یم  يزیچ  هچ  رد  رهـش  نیا  تکرب 
هب هدـیچیپ  ، راز گنـس  ، يریوک انعم  مامت  هب  هک  تسا  ینیمزرـس.دیآ  یمن  دوجو  هب  اجنآ  رد  رهن  غاـب و  ، دـنک یمن  دـشر  اـنعم  نآ  هب 

؟  دراد یتکرب  هچ  نیمزرس  نیا  سپ  ، تسا رازگیر  اه و  هوک  عاونا 

اپ رب  هکم و  هدـنیآ  ات  ، نیمز تقلخ  يادـتبا  زا  هکم ، هتـشذگ  رد  ینعی.دـشاب  یم  لّوا  فرـش  روظنم  تسا و  هکم  نیمزرـس  ریثک  ریخ 
كرابم دوجو  هرابرد  َنیَِملا�ْعِلل » ًيدُه   » اب هک  هکم  رهـش  یفرـش  لوا  تکرب.دـنز  یم  ار  لوا  فرح  ندوب  ریثک  ریخ  رد  ، تمایق ندـش 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم 

نیا فرش  ، دیجم نآرق  رد  مه  ادخ  دنتسه و  رهش  نیا  لها  وا  تاهما  ءابآ و  ردام و  ردپ.تسا و  رهـش  نیا  رد  ّدلوتم  هکم و  دنزرف  وا 
وت رطاخ  هب  ، مروخب دنگوس  رگا  ، مروخ یمن  دـنگوس  هکم  رهـش  نیا  هب  (2) ِدَلَْبلا » اَذـ�ِهب  ُمِْسقُأ  �ال  « ؛ دـناد یم  ناشیا  رطاخ  هب  ار  هقطنم 

ار وـت  رگا.مروـخ  یم  مـسق  رهـش  نـیا  هـب  نـم  ، دراد رب  رد  ار  وـت  رهــش  نـیا  هـک  نـیا  رطاـخب  (3) ِدَـلَْبلا » اَذـ�ِهب  ٌّلِـح  َتـْنَأ  َو  : » تـسا
.تسا تکرب  نیا.تشادن  ار  ندروخ  مسق  شزرا  ، تشادن

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ب-

نیمز مامت  ، درک یم  يدام  هلحرم  کی  هب  لیدـبت  ار  شتیونعم  تکرب و  لاعتم  دـنوادخ  رگا  : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف  هب 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ، بلاط یبا  نب  یلع  دوجو  تکرب  نآ  تشادـن و  ار  وا  لّمحت  ناوت 

طسوت ، یعقاو تیاده  هلآ  هیلع و 

ص:44

هکم رد  هک  تسا  ناـمه  ، دـش هداـهن  مدرم  تداـبع ]  شیاـین و  يارب [  هـک  يا  هناـخ  نیتـسخن  ًاـنیقی  96 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
.تسا نایناهج  يارب  تیاده  هلیسو  تکرب و  رپ  هک  ، تسا

.رهش نیا  هب  مروخ  یم  مسق  1 ؛ (: 90) دلب (( - 2 - ) 2
.يراد ياج  نآ  رد  وت  هک  یلاح  رد  2 ؛ (: 90) دلب (( - 3 - ) 3
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.تسا هدش  شخپ  ملاع  رد  وا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  نآرق و  ج-

.تسا هدش  ّدلوتم  اجنآ  رد  تسا و  هکم  دنزرف  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  كرابم  دوجو  رهش  نیا  رگید  تکرب 

.دش لزان  هّکم  رد  هک  ، تسا میرک  نآرق  ، تسا رت  مهم  تکرب  هس  نیا  زا  هک  رگید  تکرب 

میرک نآرق  دننام  يا  هنیجنگ  هیـضرم و  يارهز  كرابم  دوجو  ، یلع ، ربمغیپ دوجو  لثم  یغاب  نوچ  ، دـهاوخ یمن  رهن  غاب و  هّکم  رهش 
هب هدننک  ادتقا  ارهز و  سانشردق  ناهج  رد  هک  ینانز  لاح  هب  ياو.دنـشابن  ریثک  ریخ  نیا  سانـشردق  هک  ایند  مدرم  لاح  هب  ياو.دراد 

ناکم تکرب  ینعم  نیا.دـننکن  ادـتقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  رگا  ، یناهج هعماج  لاـح  هب  ياو.دنـشابن  وا 
تقیقح راهچ  نیا  هکم  رهـش  ِتکرب.تسین  نیملاعلل » يدـه   » هکم رد  هک  هبعک  راوید  اـه و  گنـس  ، اـهرازگیر ، اـه هوک  هنرگو  ، تسا

.دشاب یم  نیملاعلل » يده   » هک تسا 

نآرق نابز  زا  میرک  نآرق  تاکرب 

؟  تسیچ كرابم  باتک  تکرب  اما 

لزاـن ار  نآ  امـش  يارب  نم  هک  تسا  يریثـک  ریخ  ياراد  ینعی  ، تسا یکراـبم  باـتک  ، باـتک نـیا  (1) ُها�ْنلَْزنَأ » ٌكَرـا�بُم  ٌرْکِذ  ا�ذـ�ه  «َو 
ریخ یناـعم  نیا.تسا  ناـسنا  تمارک  فرـش و  ، تّزع ، تاـجن هیاـم  ناـبرهم و  راـگدرورپ  تعیرـش  ، ملع ، تـمکح هـنازخ  نآرق.مدرک 

یتعفنمرپ كرابم و  دوجو  وا  دوجو  درادن و  تمارک  فرش و  ، تّزع مدرم  ادخ و  دزن  یـسک  نآرق  نودب  تسا و  تقیقح  کی  ، ریثک
.تسین

ملاع راگدرورپ  تکرب  هنازخ  دناوت  یم  ناسنا.تسا  یناسنا  تکرب  مه  تکرب  کی 

ص:45

.تسا تعفنمرپ  يدنپ  رکذ و  ، میا هدرک  لزان  ار  نآ  هک  ینآرق ]  نیا [  و  . 50 (: 21) ءایبنا (( - 1 - ) 1
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.تسا تکرب  هنازخ  نآرق  هکم و  نیمزرس  هکنانچ  ، دشاب

عماوج رد  نز  درم و  دازآ  طباور  داسف 

ردپ ام  همه  (1) ٍءْوَس » َأَْرما  ِكُوبَأ  َنا�ک  ا�م  : » دنتفگ مالسلا  اهیلع  میرم  هب  ، دندمآ مالسلا  هیلع  حیسم  هراوهگ  رـس  يالاب  نایدوهی  یتقو 
؟  يدروآ اـجک  زا  ار  هچب  نیا  سپ  ، دوب نمادـکاپ  مه  وـت  رداـم  (2) ایَِغب » ِکُّمُأ  َْتناـ�ک  ـا�م  َو  ، » دوبن يراکدـب  درم  ، میـسانش یم  ار  وت 

یناوـج نز  وـت.نکن  عاـفد  تدوـخ  زا  ندز  فرح  اـب  نزن و  فرح  مرحماـن  اـب  هـک  دوـب  هدوـمرف  مـیرم  هـب  ادـخ  (3) ِْهَیلِإ » ْتَراـ�شَأَف  »
هدـیرفآ نز  هژیو  هـک  یهلا  كزاـن  يادـص  نـیا  (4) ٌضَرَم » ِهـِْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَـمْطَیَف  : » ینزب فرح  ، تـسا كزاـن  وـت  يادــص  ، یتـسه

.دریذپن ای  ، دریذپب ار  هلأسم  نیا  ایند  هچ  ، دناشک یم  یناطیش  ياه  هسوسو  دیلپ و  راکفا  هب  ، دنراد ضیرم  لد  هک  ار  ییاهنآ  ، دنا

: تسا هدیشک  داسف  هب  ار  ناهج  ، ایرد یکشخ و  رد  ، نز درم و  دازآ  طباور  هک  دناد  یم  ایند 

(5) ّنلا »
�
ِسا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  ا�ِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُدا�سَْفلا  َرَهَظ  »

.تسا هدروآ  دوخ  رس  هب  ناسنا  دوخ  ار  اهالب  نیا 

میرم كاپ  نماد  زا  «، هّللا دبع  »

.دشاب تمهت  زا  عافد  ياپ  هک  نیا  ولو  ، نزن فرح  مرحمان  نادرم  اب  میرم ! 

ادخ رما  هب  ار  هنانز  يادص  نآ.دنیایب  هراوهگ  رس  رب  اهنآ  ات  ، نک هراشا  هراوهگ  هب  تسد  اب  يا ؟  هدروآ  اجک  زا  ار  هچب  نیا  : دندیسرپ
.درک هراشا  هراوهگ  هب  تسد  اب  درک و  فذح 

ِدْهَْملا ِیف  َنا�ک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  : » دنتفگ میرم  هب  ، دندش ینابصع  اه  يدوهی 

ص:46

 [ . دیسرپب وا  زا  هک  درک [  هراشا  دازون  هب  میرم  سپ  * دوب يدب  درم  تردپ  هن  نوراه !  رهاوخ  يا  28 ؛ (: 19) میرم (( - 1 - ) 1
] ؟  يا هدروآ  اجک  زا  ار  لفط  نیا  دوب [  هراکدب  تردام  هن  و  28 ؛ (: 19) میرم (( - 2 - ) 2

 [ .دیسرپب وا  زا  هک  درک [  هراشا  دازون  هب  میرم  سپ  29 ؛ (: 19) میرم (( - 3 - ) 3
.دییوگ هتسیاش  هدیدنسپ و  نخس  ،و  دنک عمط  تسا  لد  رامیب  هک  یسک  32 ؛ (: 33) بازحا (( - 4 - ) 4

رادومن یهابت  داسف و  ، دـندش بکترم  دوخ  تسد  هب  مدرم  هک  یتشز  لامعا  ببـس  هب  ایرد  یکـشخ و  رد  41 ؛ (: 30) مور (( - 5 - ) 5
.تسا هدش 
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: دش دنلب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  يادص  دنزب ؟  فرح  ، تسا هدـمآ  ایند  هب  هزات  هک  يا  هچب  هک  دراد  هقباس  خـیرات  رد  رگم  (1) ؟ اِیبَص »
« هّللادبع  » ار نم  هک  تسا  رتهب  شردام  ردـپ و  زا  مردام.دـیوگ  یم  تسرد  مردام  ، تسا یبوخ  مدآ  نم  ردام  (2) ّللا »

�
ِه ُْدبَع  یِّنِإ  َلا�ق  »

.دیآ یمن  نوریب  كاپان  نماد  زا  هّللادبع  ینعی  ، تسا هدییاز 

: متسه هّللا » دبع   » نم اما  ، دیآ یم  نوریب  ناطیش  دبع  ، رادرکدب تنیطدب و  نانز  كاپان  نماد  زا 

(3) ًاکَرا�بُم » ِینَلَعَج  َو  اِیبَن * ِینَلَعَج  َبا�تِْکلا َو  َِینا�تآ 

.متسه هّللا » تکرب   » لحم نم  اذل  ، متسه ّیبن  تسا و  هدش  لزان  باتک  نم  هب 

ناسنا رب  تاکرب  لوزن  لماوع 

: تسا زیچ  هس  رثا  رب  ناسنا  رد  ادخ  تاکرب  لوزن 

.تسا ریثک  ریخ  اه  نیا.هحلاص  لامعا  هنسح و  قالخا  ، هحیحص تاداقتعا 

هن ، ناشدوخ رایتخا  هب  ار  ناهانگ  مامت  ینعی  ، دننک هشیپ  اوقت  ، دنروایب نامیا  ادخ  هب  مدرم  رگا  (4) اْوَقَّتا » اُونَمآ َو  �يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  «َو 
مدرم دوخ  دیاب  هکلب  ، درادن شزرا  هک  رابجا  اب  یکاپ.درادن  لوبق  ار  يرابجا  ياوقت  نامیا و  ادخ  نوچ.دـننک  لیطعت  ، رابجا روز و  هب 

.دراد شزرا  تقو  نآ  ، دننک لیطعت  ار  ناهانگ  مامت  دننک و  ور  نآرق  هب  دنوش و  لقاع  رادیب و 

: هک تسا  نیا  شا  هجیتن  ، دندش اوقت  لها  نمؤم و  روشک  لها  هک  یتقو 

(5) َنُوبِسْکَی » اُونا�ک  ا�ِمب  ْمُها�نْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِک�ل  ِضْرَْألا َو  ِءا�مَّسلا َو  َنِم  ٍتا�کََرب  ْمِْهیَلَع  ا�نْحَتََفل 

رب نیمز  نامـسآ و  زا  ادـخ  تاکرب  ، دـنوش كرابم  رگا  مدرم.میناراب  یم  اهنآ  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  نامدوخ  ریثک  ياهریخ  ماـمت 
.دوش یم  لزان  اهنآ 

ص:47

هراوـهگ رد  هـک  یکدوـک  اـب  هنوـگچ  : دـنتفگ .دیــسرپب ]  وا  زا  هـک  درک [  هراـشا  دازوـن  هـب  مـیرم  سپ  29 ؛ (: 19) مـیرم (( - 1 - ) 1
! ؟  مییوگب نخس  ، تسا

.میادخ هدنب  نم  دیدرت  یب  : تفگ هراوهگ ]  نایم  زا  30 [؛ (: 19) میرم (( - 2 - ) 2
مدـنمدوس تکرباب و  رایـسب  مشاب  هک  اج  ره  *و  .تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هدرک و  اطع  باتک  نم  هب  30-31 ؛ (: 19) میرم (( - 3 - ) 3

.هداد رارق 
.دندرک یم  هشیپ  يراکزیهرپ  دندروآ و  یم  نامیا  اه  يدابآ  اهرهش و  لها  رگا  و  96 ؛ (: 7) فارعا (( - 4 - ) 4

 [ ار ناربمایپ  یهلا و  تایآ  یلو [  ، میدوشگ یم  نانآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاـکرب  ِياـهرد ]  ًاـنیقی [  96 ؛ (: 7) فارعا (( - 5 - ) 5
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.میتفرگ تخس ]  یباذع  هب  دندش [  یم  بکترم  هراومه  هک  یلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  ، دندرک بیذکت 
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میرک نآرق  رد  ینامز  تاکرب 

تسا و هدرک  باختنا  ادـخ  هک  تسا  ینامز  تکرب ، اب  نامز.تسا  ینامز  تکرب  ، هدـمآ میرک  نآرق  رد  هک  رگید  تکرب  کـی  اـما  و 
، دـنوش یم  لـصو  ناـمز  نیا  هب  هک  ادـخ  داـبع  هب  ، ناـمز نیا  هک  ، تسا هداد  رارق  شدوخ  هژیو  تاـضویف  لوزن  هطـساو  ار  ناـمز  نآ 

.دهد یم  لاقتنا  ار  دنک  یم  شزیر  نآ  رد  هک  یتاضویف 

نآرق رگید  حالطـصا  رد  كرابم  بش  نیا.میدرک  لزان  كرابم  یبش  رد  هراب  کـی  ار  نآرق  همه  اـم  (1) ِرْدَْـقلا » ِهَْلَیل  ِیف  ُها�ْنلَْزنَأ  ّنِإ 
�
ا »

تسا یبش.دراد  ضیف  رتشیب  مه  هام  رازه  زا  (2) ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  : » هک تسا  دایز  شتاکرب  يردق  هب  بش  نیا.تسا  ردقلا » هلیل  »
؛ هک

(3) ِرْجَْفلا » ِعَلْطَم  ّتَح 
ی� َیِه  ٌم�الَس  ٍْرمَأ * ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ا�هِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئ�الَْملا َو  ُلَّزَنَت 

.میدرک لزان  ، تسا كرابم  بش  هک  یبش  نینچ  رد  ار  نآرق  نیا  ام 

تکرب هام  ، ناضمر كرابم  هام 

هدرک تکرب  هام  هب  ریبعت  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ، تسا ناضمر  كرابم  هام  هعومجم  ، رگید كرابم  ینـالوط و  ناـمز 
؛ تسا

ربمایپ هک  يا  هزور  اما  تسا  نآ  تاکرب  زا  یتکرب  ، نتفرگ هزور  هک  ، تسا راگدرورپ  ریثک  ریخ  هنازخ  ، هام نیا  (4) هکربلا » رهش  وه  «و 
.دنا هدرک  نایب  نیرهاط  همئا  و 

.نک راطفا  : دومرف ناضمر  هام  زور  طسو  رد  شنارسمه  زا  یکی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.تسا هدنام  راطفا  ات  يدایز  نامز  ، تسا زور  طسو  هک  زونه  هّللا !  لوسر  ای  : درک ضرع 

راطفا ورب  ، یتسین هزور  زورما  وت  ، يدش عطق  ناضمر  هام  زا  ، يدرک تبیغ  وت  : دومرف

ص:48

.میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  1 ؛ (: 97) ردق (( - 1 - ) 1
.تسا هام  رازه  زا  رتهب  ، ردق بش  3 ؛ (: 97) ردق (( - 2 - ) 2

یم لزاــن  يراــک  ره  مـیظنت ]  ریدــقت و  يارب [  ناــشراگدرورپ  نذا  هـب  بـش  نآ  رد  حور  ناگتــشرف و  5 ؛ (: 97) ردـق (( - 3 - ) 3
.تسا تمحر  مالس و  رسارس ]  مد [  هدیپس  ندمآرب  ات  بش  نیا  * .دنوش

ثیدح 78. ،95: قودص خیش  ، هثالثلا رهشألا  لئاضف  ثیدح 5؛ باب 46، ،340/93: راونألا راحب  (( - 4 - ) 4
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وت ایآ  تسکش ؟  ار  وا  تیـصخش  دروخ و  همطل  وا  يوربآ  هب  هک  يدز  یفرح  ناملـسم  کی  رـس  تشپ  هک  يدوب  هزور  هنوگچ.نک 
ادـیپ ناضمر  هاـم  هب  هبناـج  همه  لاـصتا  ینعی  ، دریگب یعقاو  هزور  هک  یناـسنا  : تسا نیا  ناـضمر  هاـم  تاـکرب  زا  (1) یتـسه ؟  هزور 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیاربانب  ، دروآ یم  ناغمرا  هب  وا  يارب  هبناج  همه  تحص  تمالس و  ، دنک

.دوش یم  ملاس  هزور  رثا  رب  ، امش حراوج  اضعا و  ، بلق ، قالخا ، حور ، ندب.دیوش ملاس  ات  ، دیریگب هزور  (2) اوحصت » اوموص  »

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  نیمه  ناضمر  هام  تیوه.تسا  ناضمر  كرابم  هام  رد  ریثک  ریخ  كرابم و  هام  يانعم  نیا 

ناضمر هام  هزور  هیاس  رد  اوقت  تکرب 

: تسا حرطم  نآرق  رد  هک  ناضمر  هام  مهم  رایسب  تاکرب  زا 

(3) َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  ا�مَک  ُما�یِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  »

تاـیبدا رد  ار  مـال  نیا.تسا  مکلع »  » و ّلـع »  » هملک لـصا  ، تسا هفاـضا  ، تسین شدوخ  يارب  ، تسا مکلعل »  » هملک يور  هک  مـال  نیا 
.تسا تیببس  تلع و  مال  ، برع تبثم  تالمج  رد  مال  نیا.دنا  هدوزفا  نآ  هب  برع 

زا هک  نیا  يارب  َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  : » دیریگب ار  هزور  نیا.دوب  بجاو  مه  امـش  ناگتـشذگ  رب  هک  نانچ  ، تسا هدـش  بجاو  امـش  رب  هزور 
دص رطف  دیع  زا  دعب  ینعی.دوش  هتشک  هانگ  هب  تبسن  امـش  لیم  هک  دیـسرب  ییاج  هب  هزور  اب  ینعی  ، دیـسرب اوقت  روشک  هب  هزور  لاناک 

دوش و یم  هفاضا  امـش  هب  مه  دعب  ناضمر  هام  ياوقت  اجنآ.دینک  كرد  ار  ناضمر  هام  هرابود  هک  دـعب  لاس  ات  ، دـینامب كاپ  دـص  رد 
.دوش یم  ٍرُون » �یلَع  ٌرُون  »

داجیا هانگ  ربارب  رد  امـش  رد  يونعم  يورین  کی  دوش و  عطق  هانگ  اـب  امـش  دوجو  هطبار  هک  نیا  يارب  َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  : » دـیریگب هزور 
رارق لماک  ّتینوصم  رد  دوش و 

ص:49

َنِم َْسَیل  َماَیِّصلا  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  . » 22: يرعشا ، رداون ثیدح 16؛ باب 36، ،293-292/93: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
ُْتِنب ُمَیْرَم  َْتلاَق  اَم  ُعَمْـسَت  اَم  ِلِخاَّدـلا َأ  ُتْمَـص  َوُه  ُمْوَّصلا َو  َِّمتَی  یَّتَح  َظَفُْحی  ْنَأ  ُجاَتُْحی  ٌطْرَـش  ِمْوَّصِلل  اَمَّنِإ  ُهَدْـحَو  ِباَرَّشلا  ِماَـعَّطلا َو 

ْمُکَراَْصبَأ َو اوُّضُغ  ِبِذَْکلا َو  ِنَع  ْمُکَتَنِْسلَأ  اوُظَفْحاَف  ُْمتْمُص  اَذِإَف  ًاتْمَص  ِینْعَی  ایِْـسنِإ  َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  ًامْوَص  ِن�مْحَّرِلل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  َناَرْمِع 
اوَُرتاَفَتَال َو اوُمَتاَشَتَال َو  اوُّباَسَتَال َو  اُوبَـضاَغَتَال َو  اوَُفلاََختَال َو  اوُرَـشاَبَتَال َو  اُوبِذْـکَتَال َو  اْوَراَمَتَال َو  اُوباَـتْغَتَال َو  اوُدَـساََحتَال َو  اوُعَزاَـنَتَال َو 

َْملِْحلا َتوُکُّسلا َو  َتْمَّصلا َو  اُومَْزلا  ِهاَلَّصلا َو  ِنَع  ِهَّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  اُولُفْغَتَال  اوُرَجاَضَتَال َو  اوُهَفاَسَتَال َو  اوُِملْظَتَال َو  اْوَّذَأَتَتَال َو  اُولَداََـجتَال َو 
اُونوُک َهَمیِمَّنلا َو  َهَبیِْغلا َو  ِءْوَّسلا َو  َّنَظ  َهَموُصُْخلا َو  َيْرَْفلا َو  َبِذَْـکلا َو  ِروُّزلا َو  َلْوَق  اُوِبنَتْجا  ِّرَّشلا َو  ِلـْهَأ  َهَبَناَُـجم  َقْدِّصلا َو  َْربَّصلا َو  َو 

َعوُضُْخلا َعوُشُْخلا َو  َراَقَْولا َو  َهَنیِکَّسلا َو  ُمُْکیَلَع  ِهَّللا َو  ِءاَِقِلل  َنیِدِّوَزَتُم  ُهَّللا  ُمُکَدَعَو  اَِمل  َنیِرِظَْتنُم  ْمُکِماَّیَِأل  َنیِرِظَْتنُم  ِهَرِخْآلا  یَلَع  َنِیفِرْشُم 
ْدَق َْبلَْقلا [  َتْرَّهَط  ْدَـق  َنِیبِهاَر  َنِیبِغاَر  َنِیبوُهْرَم  َنِیبوُعْرَم  َنیِجاَر  َنیِِفئاَـخ  َنیِرِّیَخ  ُهاـَلْوَم  ْنِم  ِِفئاَْـخلا ]  ِدـْبَْعلا  ِفَّیُْخلا [  ِدـِیبَْعلا  َّلُذ  َو 
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َْتَیلاَو ُهاَدَـع َو  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  َْتأَّرَبَت  ِتاَروُذاَْقلا َو  َنِم  َمْسِْجلا  َْتفَّظَن  ِثَبَْخلا َو  َنِم  ْمُکُِرئاَرَـس  ْتَسَّدَـقَت  ِبُویُْعلا َو  َنِم  ُبُولُْقلا ]  ِتَرُهَط 
َكِّرِـس َو ِیف  ِِهتَیْـشَخ  َّقَح  َهَّللا  َتیِـشَخ  ِهَِیناَـلَْعلا َو  ِّرِّسلا َو  ِیف  ُْهنَع  ُهَّللا  َكاَـهَن  ْدَـق  اَّمِم  ِتاَـهِْجلا  ِعیِمَج  ْنِم  ِتْمَّصلاـِب  َکـِمْوَص  ِیف  َهَّللا 

َِکلَذ َْتلَعَف  اَذِإَف  ِْهَیلِإ  َكاَعَد  َكَرَمَأ َو  اَمِیف  َُهل  َکَسْفَن  َْتبَـصَن  َُهل َو  َکَْبلَق  َتْغَّرَف  َکِمْوَص َو  ِماَّیَأ  ِیف  ِهَِّلل  َکَـسْفَن  َْتبَهَو  َکـِتَِیناَلَع َو 
ِراَدـْقِِمب َکِمْوَص  ْنِم  َصَقَن  ْدَـقَف  ََکل  ُْتنََّیب  اَمِیف  ًاْئیَـش  اَْهنِم  َتْصَقَن  اَمَّلُک  َكَرَمَأ َو  اَِـمل  َُهل  ٌِعناَـص  ِهِمْوَص  ِهَقیِقَِحب  ِهَِّلل  ٌِمئاَـص  َْتنَأَـف  ُهَّلُک 

یلـص ِهَّللا  ُلوُسَر  اَعَدَف  ٌهَِمئاَص  َیِه  اََهل َو  ًهَیِراَج  ُّباَُست  ًهَأَْرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعِمَـس  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِیبَأ  َّنِإ  َِکلَذ َو 
َْسَیل َمْوَّصلا  َّنِإ  ِکَتَیِراَج  ِْتبَبَس  ْدَق  ًهَِمئاَص َو  َنِینوُکَت  َْفیَک  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٌهَِمئاَص  اَنَأ  َْتلاَقَف  ِیلُک  اََهل  َلاَقَف  ٍماَعَِطب  هلآ  هیلع و  هللا 

َماَّوُّصلا َو َّلَقَأ  اَم  َِمئاَّصلا  ُرِّطَُفی  ِلْوَْقلا  ِلْعِْفلا َو  َنِم  ِشِحاَوَْفلا  َنِم  اَـمُهاَوِس  ْنَع  ًاـباَجِح  ِکـِلَذ  ُهَّللا  َلَـعَج  اَـمَّنِإ  ِباَرَّشلا َو  ِماَـعَّطلا َو  َنِم 
نیتمئاص اـتناک  نیتأرما  نا  لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلوم  دـیبع  «؛ ثیدح 1576 ،147/3: یلعی یبأ  دنـسم  َعاَّوُْجلا .» َرَثْکَأ 

اتماص نیتاه  نا  لاق  مث  اطیبع  امحلو  امدو  احیق  اتءاقف  ائیق  امهل  لاقف  حدقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اعدف  سانلا  ناباتغت  اتناکف 
«. مارحلا یلع  اترطفأو  لالحلا  نع 

ثیدح 179. ،76: تاوعدلا باب 88؛ ثیدح 46، ،267/59: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
ات ، دـش مزال  رّرقم و  امـش  ناینیـشیپ  رب  هک  هنوگ  نامه  ، هدـش مزال  رّرقم و  امـش  رب  هزور  ناـمیا !  لـها  يا  183 ؛ (: 2) هرقب (( - 3 - ) 3

.دیوش راکزیهرپ 
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هزور تکرب  نیا.دروخب  تسکـش  امـش  رگنلت  نیرتمک  اب  ، هانگ هب  هدـننک  توعد  هنحـص  ره  ، ناضمر كرابم  هام  زا  دـعب  هک  ، دـیریگب
.تسا

نامیا شزرا 

رفعج نب  یـسوم  ، ناشراوگرزب ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  كرابم  دوجو  ، هزور زا  هدـش  بسک  ياوقت  شزرا  نتـسناد  يارب 
: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع 

هیلع و هللا  یلـص  نأـشلا  میظع  ربمغیپ  تمدـخ  اـه  گـنج  زا  یـضعب  رد  مدرم  زا  یعمج  ِِهتاَوَزَغ » ِضَْعب  یف  ٌمْوَق  ِهّللا  ِلوُسَر  �یلإ  َعَفَر  »
دندروآ مالسا  ، هلآ

زا دیتسیک ؟  امش  : دندومرف رگداهج  تیعمج  همه  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مْوَْقلا »؟ ِنَم  : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  »
.دندوب هدماین  مه  هنیدم  رد  دندوبن و  هنیدم  لها  یلو  ، دندوب ههبج  رد  اه  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لاؤس 

: دندرک ضرع 

.دسرپ یمن  اهنآ  مسا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دندیمهف  ینعی  نونمؤم » »

؟  تسیک امش  ردام  ردپ و  دیتسه و  ییاجک 

 !«. ِهّللا َلوُسَر  ا�ی  َنُونِمُْؤم  اُولاَقَف  ِمْوَقلا ؟  ِنَم  »

لوبق نم  دوش  یمن  یتحار  نیا  هب  تسا ؟  هدیسر  اجک  هب  ناتنامیا  ، میتسه نمؤم  ام  دییوگ  یم  هک  امـش  ْمُِکنامیا »؟  ْنِم  َغََلب  اَم  :َو  لاق »
هدیـسر يا  هجرد  هچ  هب  ، دـیدرک بسک  نم  تاغیلبت  نآرق و  قیرط  زا  هک  نامیا  نیا  هک  دـینک  نایب  امـش.دیتسه  نمؤم  امـش  هک  منک 

: دندرک ضرع  تسا ؟ 

یمن تحاران  ادخ  زا  مینک و  یم  ربص  دیآ  یم  شیپ  ام  يارب  هک  یبئاصم  ادـخ و  ياه  شیامزآ  همه  ربارب  رد  ام  ءالَبلا » َدـْنِع  ُْربَّصلا  »
.میسرب یلاع  هرمن  نآ  هب  ام  دوش و  مامت  ام  ناحتما  سالک  ات  ، میوش

.میروآ یم  اج  هب  ، تسا هداد  ام  هب  ادخ  هک  یهافر  ياه  تمعن  مامت  رکش  ءا�خَّرلا » َْدنِع  ُرْکُّشلاَو  »

یم زامن  مه  اـم  ، دـیناوخب زاـمن  هک  تسا  هدرک  مکح.میتسه  دونـشخ  ، دـنک یم  اـم  قح  رد  ادـخ  هک  یمکح  ره  ءاَـضَقلِاب » اـ�ضِّرلا  «َو 
رد هک  میتسه  یضار  دونشخ و  ام.میرازگ 

ص:50
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.میا هدمآ  هک  ، دیورب ههبج  هب  هک  تسا  هتفگ.میریگب  هزور  ناتسبات 

: درک اضما  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یمهف نیا  زا  مناد و  یم  ِملاع  میلح و  اه  یگژیو  نیا  اب  ار  اه  نیا  ءاِیْبنا » اُونوُکَی  ْنا  ِهْقِفلا  َنِم  اوُداک  ءاـ�مَلُع  ُءاـ�مَلُح  : ِهّللا ُلوُسَر  َلاَـقَف  »
.دنسرب مالسلا  مهیلع  ایبنا  ماقم  هب  هک  مناد  یم  کیدزن  ، دنا هدرک  ادیپ  نامیا  زا  هک 

نانمؤم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیصوت 

تقیقح شـش  هب  هتـسارآ  اـه  نیا  نوـچ  ، دـندرکن تعاـنق  اـه  یگژیو  نیا  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  تـسا  بـیجع  یلیخ 
: دندومرف.هقف ، ملح ، ملع «، هّللا ءاضق  » هب ياضر  ، تمعن رد  رکش  ، الب رد  ربص  ؛ دندوب

نآ هب  ، دینک یم  یگدنز  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  نامه  دیتسه ، تمعن  رد  رگا.دیزاسن  دوخ  يارب  هفاضا  هناخ  نُونُکْسَت�ال » ا�م  اُوْنبَت  �الَف  »
.دینک هلماعم  ادخ  اب  ار  ادخ  تمعن  دازام  دینک و  تعانق 

زاین هک  ار  هچ  نآ.دـینکن  ناهنپ  اهرابنا  رد  دـینکن و  عمج  ، دـیرادن فرـصم  یگدـنز  رد  هک  ار  هچنآ  نُولُکْأـَت » ـ�ال  ـا�م  اوُعَمَْجت  ـ�ال  «َو 
.دینکن هتشابنا  مه  يور  ، دیرادن

لئاضف مامت  زا  رتمهم  ، اوقت

: هک تسا  نیا  هقف  ملح و  ، ملع ، اضر ، رکش ، ربص زا  ، رتمهم یلو 

.دینک تاعارم  ار  یهلا  ياوقت.دینادرگرب  يور  ، دنک یم  ور  امش  هب  هک  یهانگ  ره  زا  هّللا » اوقتا  «و 

یگدیسر امـش  هدنورپ  تشرد  زیر و  هب  اجنآ  دش و  دیهاوخ  عمج  ادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  یگمه  هدنیآ  رد  (1) َنوُعَجُْرت » ِْهَیلإ  يّذلا  »
هام تاکرب  زا  ، دـیوش اوقتاـب  هک  نیا  دـنک و  یم  بیرخت  هاـنگ  ار  امـش  ِتلیـضف  شـش  نیا  همه  ، دـیهدن جرخ  هب  اوقت  رگا.دـننک  یم 

.تسا ناضمر 

دراد ییافص  رارسا  وترپ  زا  شلد  دراد  یئاسم  حبص و  نالدکاپ  اب  هک  ره 

ص:51

َیلِإ َعَفَر  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  «؛ باب 14 ثیدح 7   285/64: راونألا راحب  ثیدح 4؛ ،48/2: یفاک (( - 1 - ) 1
َغََلب اَم  َلاَق َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َنُونِمُْؤم  اُولاَقَف  ُمْوَْقلا  ِنَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَـقَف  ِِهتاَوَزَغ  ِضَْعب  ِیف  ٌمْوَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

اوُداَک ُءاَمَلُع  ُءاَمَلُح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِءاَضَْقلِاب  اَضِّرلا  ِءاَخَّرلا َو  َدـْنِع  ُرْکُّشلا  ِءاَلَْبلا َو  َدـْنِع  ُْربَّصلا  اُولاَق  ْمُِکناَمیِإ  ْنِم 
«. َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َنُولُکَْأتَال َو  اَم  اوُعَمَْجتَال  َنُونُکْسَتَال َو  اَم  اُوْنبَت  اَلَف  َنوُفِصَت  اَمَک  ُْمْتنُک  ْنِإ  َءاَِیْبنَأ  اُونوُکَی  ْنَأ  ِهْقِْفلا  َنِم 
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كاپ هماج  اب  هن  ، تسا كاپ  تین  اب  دهز 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:52
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اه تشون  یپ 

هبانا هبوت و  هام 

4 ناراد هزور  تیمها  هزور و  يانعم 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

هبانا هبوت و  هام   4

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

.تسا هام  نیا  رد  هزور  شزرا  رطاخ  هب  مه  هام و  دوخ  لیاضف  رطاخ  هب  مه  ، دراد ناضمر  كرابم  هام  هک  یتمظع  شزرا و 

لیاضف و زا  یکی  نیا.تسا  هبانا  هام  ، دندرک باختنا  ناضمر  هام  يارب  هک  ییاهمان  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  دوجو 
؛ تسا كرابم  هام  ياه  شزرا 

هرابرد تسوکین  تسا ، هدـمآ  دروم  هد  زا  شیب  رد  ، شتاقتـشم اـب  مه  دـیجم  نآرق  رد  هک  هباـنا  تقیقح  مهف  يارب  (1) هبانالا » رهش  »
.منک رکذ  ار  يا  همدقم  هزور  لصا 

نآ.دـشاب یم  ینطاـب  يرهاـظ و  ِلـماک  يراددوخ  کـی  تقیقح  رد  ،و  تسا يراددوخ  كاـسما و  ياـنعم  هب  تغل  رد  موص »  » هملک
برع تغل  نوچ.دـنک  یم  لقتنم  راد  هزور  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  شدوخ  راثآ  دـنک و  یم  ادـیپ  ققحت  راـگدرورپ  رظن  دروم  موص 
تغل زا  یضعب  ، دینک هعجارم  تغل  ياهباتک  هب  رگا  یتح.دنراد  انعم  کی  زا  شیب  تاملک  تاغل و  زا  یـضعب  یهاگ  تسا و  هدرتسگ 

.دنراد انعم  داتفه  ای  هاجنپ  هب  کیدزن  اه 

نخس يوق  فورعم و  رایسب  يارعش  ، برع ياحصف  نابز  رد  هژیو  هب  ، تسا هدش  لامعتـسا  برع  تغل  رد  هک  موص  رگید  يانعم  کی 
هک یماگنه  ینعی  تسا ، راهنلا » ماص   » ناشدوخ حالطـصا  رد  هک  ، تسا يدـنلب  عافترا و  ، تعفر ياـنعم  هب  - سیقلا ءرما  دـننام  - اـهنآ

.دیسر رهظ  هدزاود  ًالثم  ، يدنلب تعفر و  تعاس  هب  زور 

ص:56

ثیدح 78. ،95: قودص خیش  ، هثالثلا رهشألا  لئاضف  ثیدح 5؛ باب 46، ،340/93: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
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هبترم الاب  تادابع  زا  موص  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ، دـنا هدـش  لئاق  شزرا  ناضمر  هام  هزور  يارب  تایاور  میرک و  نآرق  هک  نیا  تلع 
ینعی تسا ، هدرک  يراذـگمان  موص  هب  ار  هزور  دـیجم  نآرق  رطاـخ  نیمه  هب.تسا  تاداـبع  ریاـس  زا  رتشیب  شتعفر  تلزنم و  تسا و 

.درادن ار  لمع  نیا  هبترم  تلزنم و  تعفر ، یمالسا  لامعا  زا  یلمع  چیه  هک  تلزنم  تعفر و  اب  ، هبترم دنلب  یلمع 

؛ تسا هداد  تبسن  شدوخ  سدقم  دوجو  هب  ار  هزور  ، لامعا همه  نیب  رد  ، ملاع راگدرورپ  رطاخ  نیمه  هب 

.تسا رتالاب  رتشیب و  تادابع  همه  زا  ، قح ترضح  دزن  شتلزنم  تعفر و  ، تدابع نیا  ینعی  (1) یل » موصلا  »

ادخ اب  هزور  یتافص  مه 

.تسا هدرک  نایب  ادخ  اب  تفص  مه  ار  هزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  بیجع 

.تسین ادخ  دننام  ملاع  نیا  رد  يزیچ  (2) ٌءْیَش » ِِهْلثِمَک  َْسَیل  : » دیامرف یم  ادخ  هرابرد  دیجم  نآرق 

: دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نارای  زا  یکی  « هماسُأ »

مدوجو همه  اب  ار  نآ  هک  نک  توعد  يراک  هب  ارم  : مدرک ضرع  ترضح  هب  ، مدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  يزور 
: دندومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ.منک  لمع  مریذپب و 

تسین و هزور  دـننام  ، تادابع نایم  رد  ، ملاـع نیا  رد  نوچ  ، منک یم  توعد  هزور  هب  ار  وت  نم  (3) ِراّنلا » َنِم  ٌهَّنُج  ُهَّنِإَف  ِموَّصلِاب  َْکیَلَع  »
.تسا ٌءْیَش » ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » راگدرورپ لثم  ، تادابع رد  هزور.تسا  منهج  شتآ  لباقم  رد  يرپس  ، هزور

راد هزور  یلاحشوخ 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  نیا  رت  مهم 

؛ دراد یلاحشوخ  ود  راد  هزور  (4) ِناَتَحْرَف » ِِمئاَّصِلل  »

لوغشم راد  هزوردنیوگ  یم  ار  برغم  ناذا  هک  یماگنه  رِطُْفی » َنیح  »

ص:60

زع و ُهَّللا  َلاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 13687 باب 1، ،400/10: هعیشلا لئاسو  (( - 1 - ) 1
لج زع و  ُهَّللا  َلاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  «؛ ثیدح 28 باب 30، ،254/93: راونألا راحب  ِِهب .» يِزْجَأ  اَنَأ  ِیل َو  ُمْوَّصلا  لـج 

ِحِراَوَْـجلا َو ُهَراَـهَط  ِْبلَْقلا َو  ُءاَفَـص  ِهِیف  ِِّیناَوَـیَْحلا َو  ِعـْبَّطلا  َهَوْهَـش  ِسْفَّنلا َو  َداَُرم  ُتیُِمی  ُمْوَّصلاَـف  ِِهب  يَزْجُأ ]  يِزْجَأ [  اـَنَأ  ِیل َو  ُمْوَّصلا 
ِهَّللا َو َیلِإ  ِءاَِجْتلِالا  ُْلبَح  ِءاَُکْبلا َو  ِعوُشُْخلا َو  ِعُّرَـضَّتلا َو  ُهَداَیِز  ِءاَرَقُْفلا َو  َیلِإ  ُناَـسْحِْإلا  ِمَعِّنلا َو  یَلَع  ُرْکُّشلا  ِنِطاَْـبلا َو  ِرِهاَّظلا َو  ُهَراَـمِع 

َقِّفُو َلَقَع َو  ْنَِمل  ُْهنِم  ُهاَنْرَکَذ  اَم  یَفَک  یَصُْحی َو  َال  اَم  ِِدئاَوَْفلا  َنِم  ِهِیف  ِتاَنَـسَْحلا َو  ُفیِعْـضَت  ِتاَئِّیَّسلا َو  ُفیِفَْخت  ِهَّمِْهلا َو  ِراَسِْکنا  ُبَبَس 
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«. ِهلاَمِْعتْسِال
.تسانیب اونش و  وا  تسین و  وا  دننام  يزیچ  چیه  11 ؛ (: 42) يروش (( - 2 - ) 2

.270/1: مالسالا مئاعد  ثیدح 41؛ باب 30، ،258/93: راونألا راحب  (( - 3 - ) 3
ثیدح 41. باب 30، ،258/93: راونألا راحب  ثیدح 1773؛ ،75/2: هیقفلا هرضحیال  نم  (( - 4 - ) 4
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.دیآ یم  رد  یگنشت  یگنسرگ و  درد  مغ و  زا  دراد  نوچ  ، دوش یم  داش  ، دوش یم  راطفا 

هتفرگ اـیند  رد  هـک  يا  هزور  هـب  ، دور یم  راـگدرورپ  كراـبم  رــضحم  هـب  تماـیق  رد  هـک  یماـگنه  َّلـَـج » َوَّزَع  ُهَّبر  یَْقلَی  یح َن  «َو 
دوش یم  لاحشوخ  ادخ  رضحم  هب  نتفای  هار  هب  : دیوگ یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ.دوش  یم  لاحشوخ  ، تسا

یم هدـهاشم  لد  مشچ  اب  ار  شراگدرورپ  راد  هزور  هک  ، تسا هللا  ءاقل  ماـقم  مئاـق  ، تماـیق رد  هزور  ینعی  ّلـج » ّزع و  ّهبر  یقلی  نیح  »
.دنک

راد هزور  ِناما  رپس و  هزور 

: دنیامرف یم  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  بلطم  هنیمز  نیا  رد 

رد رفن  کی  اسب  هچ.تسا  ندـب  هب  طوبرم  تافآ  زا  يرایـسب.تسا  رپس  خزود  شتآ  ایند و  تافآ  امـش و  نیب  ، هزور (1) ٌهّنُج » ُمْوَّصلا  »
نآ وا و  نیب  ، ناضمر كرابم  هام  هزور  نتفرگ  اب  یلو  ، تسا تاـفآ  ناـمه  ناـمز  رد  مه  شگرم  تسا و  تاـفآ  هب  ندـش  راـچد  زرم 

.دنک یم  ادیپ  ییاهر  تافآ  رطخ  زا  وا  ندب  ینعی  ، دوش یم  داجیا  رپس  تافآ 

وا ندـب  هب  هتـسناوتن  دـیدش  يرامیب  نآ  ، ناضمر كرابم  هام  هزور  اب  یلو  ، دریگ رارق  دـیدش  يرامیب  کی  ضرعم  رد  یـسک  اـسب  هچ 
ار نآ  تسناوت  یمن  یسک  ، داتفا یم  هرگ  نیا  رگا  هک  ، تسا هدوب  شا  یگدنز  رد  نداتفا  هرگ  زرم  رد  رفن  کی  اسب  هچ  و.دنک  موجه 

داـجیا رپـس  ، هرگ نآ  وا و  نـیب  تـفرگ و  رارق  ادــخ  تـمحر  ضرعم  رد  ، ناـضمر كراـبم  هاــم  هزور  هـب  دورو  اــب  یلو  ، دــنک زاــب 
شا یگدـنز  هب  هرگ  هک  دراذـگ  یمن  ، درک لمحت  ار  اسرف  تقاط  یلاع و  رایـسب  تداـبع  هک  شا  هدـنب  هب  تیاـنع  اـب  راگدرورپ.دـش 

.دروخب

زامن هماقا  اب  تائیس  وحم 

: تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  زامن  هرابرد 

ص:61

ثیدح باب 30، ،251/93: راونألا راحب  راَّنلا .» َنِم  ٌهَّنُج  ُمْوَّصلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ثیدح 5؛ ،18/2: یفاک (( - 1 - ) 1
یلص ِِّیبَّنلا  «؛ ثیدح 8437 ،368/7: لئاسولا كردتسم  ِراَّنلا .» َنِم  ٌباَجِح  ِینْعَی  ٌهَّنُج  ُمْوَّصلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  «؛ 15
ُّنُِجی يِذَّلا  َمْوَّصلا  َهَّبَـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُهَّنَأ  َِکلَذ  ٌهَراَِعتْـسا َو  ِهِذَـه  ُدِّیَّسلا َو  َلاَق.اَْهقِرْخَی  َْمل  اَم  ٌهَّنُج  ُمْوَّصلا  َلاَق  ُهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا 
ِهِمْوَص ِیف  َمَصَتْعا  ِنَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َلَعَجَف  َهَریِرَّسلا  ِهِیف  َحَلْصَأ  َهَّیِّنلا َو  َُهل  َصَلْخَأ  اَذِإ  ِباَقِْعلا  ِعِراَوَق  ِباَذَْعلا َو  ِعِذاََول  ْنِم  ُهَبِحاَص 
َقَرَخ ْنَمَک  اَهاَدَر  اَهَدَرْوَأ  اَهاَوَه َو  ُهَسْفَن  َعَبَّتا  ِنَم  َلَعَج  اَهَظِفَح َو  َهَّنُْجلا َو  َْکِلت  َناَـص  ْنَمَک  ِلَـمَْعلا  ِلْوَْقلا َو  َِرئاَرَج  یَّقََوت  ِلـَلَّزلا َو  َنِم 

«. ِتاَهِیبْشَّتلا ِعَقْوَأ  ِتاَلِیثْمَّتلا َو  ِنَسْحَأ  ْنِم  َِکلَذ  ٍهَِحئاَج َو  ْنِم  ُمِصْعَت  َال  ٍهَحِراَـج َو  ْنِم  ُّنُِجت  اـَل  ُْثیَِحب  ْتَراَـصَف  اَـهَکَتَه  َهَّنُْجلا َو  َکـِْلت 
ْنِم ٌْرتِس  ْيَأ  ٌهَّنُج  ُمْوَّصلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَـق  «؛ ثیدح 28 باب 30، ،254/93: راونألا راحب 
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ِناَْطیَّشلا َو ِتاَوُطُخ  ْنَع  ِهَّمِْهلا  َعْطَق  ِتاَوَهَّشلا َو  َنِم  ِسْفَّنلا  َّفَک  َکِمْوَِصب  ِْوناَف  َتْمُـص  اَذِإَف  ِهَرِخْآلا  ِباَذَع  ْنِم  ٌباَجِح  اَْینُّدلا َو  ِتاَفآ 
َکَنِطَاب ْرِّهَط  َِکنِطَاب [  َرْهُط  ِبُونُّذلا َو  ِضَرَم  ْنِم  َكاَفِش  ٍهَظَْحل  ِّلُک  ِیف  ًاعِّقَوَتُم  ًاباَرَشَال  ًاماَعَط َو  یِهَتْشَتَال  یَضْرَْملا  ََهلِْزنَم  َکَسْفَن  ْلِْزنَأ 

«. َیلاَعَت ِهَّللا  ِهْجَِول  ِصاَلْخِْإلا  یَنْعَم  ْنَع  َکُعَطْقَت  ٍهَْملُظ  ٍهَْلفَغ َو  ٍرَدَک َو  ِّلُک  ْنِم  [ 
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(1) ّذِلل »
�

َنیِرِکا �يرْکِذ  َِکل�ذ  ئِّیَّسلا 
ِتا� َْنبِهُْذی  ِتا�نَسَْحلا  َّنِإ 

لکـشم نیا  هب  ما و  هدـش  هدولآ  نم  ارچ  هک  دوش  یم  تحاران  ، دوش یم  اـطخ  هابتـشا و  راـچد  هک  یـسک  : دـیامرف یم  دوخ  ربمغیپ  هب 
زا دعب  دوش ، یم  بجاو  زامن  دراو  راکاطخ  ناسنا  نیا  دیوگ و  یم  ار  بجاو  زامن  ناذا  نذؤم  هک  یماگنه  یلو  مدروخرب ؟  یناطیش 

هتـسش ار  اه  كرچ  مامت  هتفر و  مرگ  بآ  همـشچ  کی  رد  هدـش و  كرچ  وا  ندـب  هک  دـش  دـهاوخ  یـسک  دـننام  بجاو  زامن  مالس 
.دیوش یم  ار  هدش  بکترم  ياطخ  یکیرات  تملظ و  نآ  ، وا زامن.دشاب 

زامن رب  هزور  يرترب 

رد ، ناضمر هام  کیدزن  یـسک  اسب  هچ.دهدن  هار  راد  هزور  یگدـنز  هب  ار  اه  هرگ  دـناوت  یم  نوچ  ، تسا زامن  زا  رتشیب  هزور  تردـق 
وا رـس  زا  ار  ینید  یب  رطخ  ملاع  راگدرورپ  هدرک و  هزور  ياضف  دراو  ار  وا  ناضمر  هاـم  شـشک  یلو  هدوب  هتفرگ  رارق  ینید  یب  زرم 

.دشاب هدنادرگرب 

هیاقو هشیر  زا  اوقت.دـیهد  رارق  دوخ  رپس  ار  ادـخ  نم !  دابع  هّللا » اوقتا  : » دـیامرف یم  یناوارف  تایآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ٌهَّنُج » ُمْوَّصلا  »
دـندرک و یم  تسرد  رپـس  ندـگرک  يوـق  تردـق  رپ  تسوـپ  زا  ، میدـق ياـه  گـنج  رد.تسا  رپـس  رتـچ و  ینعم  هب  یقو »  » تـسا و

یم رپس  هیاقو و  نآ  هب  برع.داتفا  یمن  رگراک  اهرپس  نیا  هب  زرگ  هزین و  ، ریـشمش ًالومعم.دنتفرگ  یم  راک  هب  ار  رپس  نیا  نایوجگنج 
.دیوگ

راگدرورپ ماقم  مئاق  ، هزور

مخز دـناوتن  امـش  هب  یـسنا  یّنج و  ِناطیـش  ، يوه توهـش ، هحلـسا  هک  ، دـیریگب دوخ  رپـس  ارم  نم !  ناگدـنب  : دـیامرف یم  راـگدرورپ 
.تسا راگدرورپ  دوخ  ماقم  مئاق  هزور  هک  دوش  یم  مولعم.دنزب 

ص:62

.تسا يروآ  دای  رّکذت و  ناگدننکدای  يارب  نیا  ، دنرب یم  نایم  زا  ار  اه  يدب  ، اه یکین  ًانیقی  هک  114 ؛ (: 42) دوه (( - 1 - ) 1
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مینیب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  زا  تمـسق  نیا  رد  یلو  ، تسا هللا  ءاقل  ماقم  مئاق  هزور  هک  میتفگ  لـبق  شخب  رد 
تمایق ایند و  تافآ  زا  ، تسا وا  رپس  ادـخ  شا  یگدـنز  لوط  رد  هک  یـسک.تسا  ندوب  رپس  رد  ، راگدرورپ دوخ  ماـقم  مئاـق  هزور  هک 

.تسا ناضمر  هزور  شزرا  نیا.دروخ  دهاوخن  يا  هبرض  چیه 

هبوت هام  ، ناضمر هام 

: دیامرف یم  دناد و  یم  هبانا  هبوت و  هام  ار  ناضمر  كرابم  هام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ینعی هباـنا  هنیمز  نیا  رد  یلو  ، دراد يددـعتم  یناـعم  شدوخ  مه  هباـنا  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  هچ ؟  ینعی  هباـنا  (1) َِهبا�نإلا » ُرْهَـش  َوُه  «َو 
.ندرک تکرح  ادخ  بناج  هب  تعاط  تدابع و  مدق  اب  ، یپ رد  یپ  ، هتسویپ

نآرق و هب  لمع  ، نآرق مهف  ، نآرق تئارق  ، هزور لثم  مکحم  ياه  مدق  اب  ، تسا یهام  ینعی  ، تسا هبانا  هام  ، هام نیا  : دیامرف یم  ترـضح 
امش هام  کی  رد  هک  تسا  یتعرس  اب  رایسب  مدق  کی  ، هعومجم نیا.تسا  هانگ  كرت  نیرمت  ، تسا یمهم  مدق  یلیخ  هک  شمدق  کی 

راگدرورپ ، ادخ هب  امش  ندیـسر  اب  هک  ، دناسر یم  ملاع  راگدرورپ  هب  ، هانگ هبذاج  زا  رپ  داسف و  رپ  ، یناطیـش ، مطالت رپ  يایند  نیا  زا  ار 
اب هدـش و  ضوع  ندوب  یناطیـش  زا  زور  یـس  لوط  رد  نم  ناگدـنب  نوچ  : دـیوگ یم  رطف  دـیع  زور  رد  ناضمر  كرابم  هام  نایاپ  رد 

.مریگ یم  امش  يارب  مدوخ  مه  ار  دیع  نیا  ، دنا هدش  یهلا  ، نم يوس  هب  تکرح 

.(2) ًادیِع » َنیِملْسُْمِلل  هَْتلَعَج  »

.يا هداد  رارق  دیع  ار  نآ  وت  ، تسا ناضمر  كرابم  هام  رخآ  زور  هک  ار  زور  نآ  ایادخ ! 

زا ریغ  ، تسا هدـش  يا  هزات  ون و  ناسنا  کی  ناسنا  ، ناضمر هاـم  رخآ  زور.دـنهد  یم  رارق  ون  ار  زیچ  همه  مدرم  هک  یناـمز  ینعی  دـیع 
.تسا هبانا  يانعم  نیا.هدوب  ناضمر  كرابم  هام  زا  لبق  هک  هچنآ 

راگدرورپ بناج  هب  هزور  یس  هتسویپ و  مدق  نآ.تسا  هبانا  ، نتشاد هزور 

ص:63

ثیدح 78. ،95: قودص خیش  ، هثالثلا رهشألا  لئاضف  ثیدح 5؛ باب 46، ،340/93: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
لصف 18. ،495/1: لامعألا لابقإ  ثیدح 1481؛ ،513/1: هیقفلا هرضحیال  نم  (( - 2 - ) 2
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هانگ زا  بانتجا  صوصخ  هب  ، روما هیقب.تسا  مدق  نیا  زا  یئزج  هزور  تسا و  بکرم  مدق  ، تدابع تعاط و  مدـق.تسا  هبانا  ، نتـشادرب
.تسا مدق  نیرتمهم  يزاسدوخ  و 

نآرق رظنم  زا  ، ناگدننک هبانا 

زا یکی  مالسلا  هیلع  میهاربا  (1) ٌبِینُم » ٌها�ّوَأ  ٌمِیلََحل  َمیِها�ْربِإ  َّنِإ  .دـنک  یم  یفرعم  ار  یناگدـننک  هبانا  دـیجم  نآرق  رد  ملاع  راگدرورپ 
اب یمدآ.دوب  یقـالخا  مدـق  ، دوب تکرح  رد  راـگدرورپ  بناـج  هب  مدـق  نیا  اـب  هتـسویپ  هک  شتداـبع  تعاـط و  ياـه  مدـق  نیرتاـبیز 

ییاجنآ ، دیوگ یم  میلح »  » هملک نیمه  اب  ادخ  هک  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  يرابدرب  تیاهن.دوب  مارآ  رایـسب  رابدرب و  ، روبـص تشذگ ،
یگلاس داتشه  نس  زا  دعب  هک  يا  هدمآ  ایند  هب  هزات  هچب  ، مالسلا هیلع  لیعامسا  و  ناوج -  مناخ  نیا  - رجاه : داد روتسد  وا  هب  هک  تسا 
مالـسلا هیلع  میهاربا.میدرک  تیانع  وت  هب  ار  هچب  نیا  الاح  یلو  ، دز یم  رپ  تلد  ندـش  راد  هچب  يارب  تقو  نآ  اـت  نوچ  میداد ، وت  هب 

هب مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ، هچب نیا  لسن  زا  تسا و  ملاع  نیا  رد  يرایـسب  ریخ  أشنم  هچب  نیا  هک  دـناد  یم  توبن  دـید  اـب  مه 
لباق هک  تسا  لیعامـسا  دوجو  ياه  شزرا  رطاخ  هب  هکلب.تسین  يردپ  هقالع  طقف  لیعامـسا  هب  میهاربا  هقالع.دنراذگ  یم  مدق  ایند 

.تسا هدوبن  شا  يردپ  هقالع  اب  هسیاقم 

ندرا دودـح  ات  میتفگ  هک  ییاج  ات  ، ربب دوخ  اـب  رادرب و  ، اوه بآ و  شوخ  رهـش  نیا  زا  ار  هچب  نز و  : دـیامرف یم  وا  هب  دـنوادخ  سپ 
زور يامرگ  ترارح  هک  هایگ  تخرد و  یب  ، فلع بآ و  یب  ، کشخ ، نازوس هرد  کی  نایم  هب  یتقو.دش  زاجح  دراو  ندرا  زا  دمآ و 

.تسیاب : دومرف ، هدیسر هک  تسا  الاب  هب  هجرد  تصش  ات 

یتح داد !  ناشن  ییرابدرب  هچ  و  درک !  ادـخ  يارب  یتشذـگ  هچ.درگرب  راذـگب و  هرد  نیا  رد  ار  هچب  نز و  نیا  میهاربا !  : دومرف وا  هب 
یـسک زا  دـندروآ ؟  یم  مک  اه  همـشچ  اهتخرد و  ، دـندوب هقطنم  نآ  رد  هچب  نز و  نیا  رگا  ؛ درکن ضارتعا  راگدرورپ  هب  هملک  کـی 

زا دعب  هک  ار  لیعامسا  نیااب  ناوج  نز  نیا  هک  یتفگ  نم  هب  هچ  يارب  دش ؟  یم  عیاض  یقح 

ص:64

.دوب ادخ ]  يوس  هب  هدنروآ [  يور  زوسلد و  رابدرب و  رایسب  میهاربا  هک  یتسار  هب  75 ؛ (: 11) دوه (( - 1 - ) 1
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؟  مورب مراذگب و  اجنیا  يداد  نم  هب  یگلاس  داتشه 

: تفگ راگدرورپ  هب  هلمج  کی  طقف  هک  دوب  الاب  وا  تشذگ  ملح و  هلصوح و  يردق  هب  اما 

(1) ِمَّرَحُْملا » َِکْتَیب  َْدنِع  ٍعْرَز  يِذ  ِْریَغ  ٍدا�ِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْسَأ  یِّنِإ  ا�نَّبَر  »

وت هب  ار  ود  ره  ما و  هداد  رارق  ، دوـش اـنب  هبعک  هناـخ  دـهاوخ  یم  هک  یلحم  رد  ار  ما  هچب  نز و  نیا  هک  تسا  نیا  نم  یـشوخلد  هـمه 
.مدرپس

زامن هماقا  تیمها 

هب يزور  کـی  رگا  ، نازوس فلع و  بآ و  یب  هقطنم  نیا  رد  هچب  نز و  نیا  هک  تسا  نیا  مه  نم  ّتین  همه  (2) َه�الَّصلا » اوُمیُِقِیل  ا�نَّبَر  »
هب ، میظع تشذگ  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  میهاربا  هک  تسا  یتدابع  هچ  زامن.دنراد  اپب  اهنآ  نایم  رد  ار  زامن  ، دندروخرب ییاهناسنا 
نم ؛ تسا تلع  مال  ، مال َه�الَّصلا » اوُمیُِقِیل   » زامن يارب  طقف  دور ؟  یم  دراذگ و  یم  ار  هراوخریـش  هچب  نیا  ناوج و  نز  نیا  زامن  رطاخ 

.دنزارفارب ار  زامن  مچرپ  هچب  نز و  نیا  هک  تسا  نیا  ما  یشوخلد  همه 

یتقو.تسا هدوب  ناربمغیپ  دوخ  هژیو  طقف  ناگتـشذگ  رد  هزور  هک  تسا  هدـمآ  ام  عبانم  رد  دـنک ؟ هتـشارفارب  هنوگچ  ار  هزور  مچرپ 
هتـشاد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هب  هک  يا  هقالع  رطاخب  ادـخ  دـش ، تلاسر  هب  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ 

يارب تشذـگ  مدـق  نیا.دـهدب  ناگیار  یتما  ره  هب  ادـخ  هک  تسا  هدوبن  يرهوگ  هزور  .درک (3) بجاو  تما  نـیا  رب  ار  هزور  ، تـسا
.تسا اهدماشیپ  ربارب  رد  تیقفوم  ادخ 

هذبر رد  رذوبا  ربص 

يامرگ نابایب و  رد  ، هن : تفگ یهدب ؟  نم  هب  هک  تسه  بآ  : تفگ شرتخد  هب  رذوبا 

ص:65

.مداد تنوکس  تمرتحم  هناخ  دزن  عرز  تشک و  یب  يا  هّرد  رد  ار  منادنزرف  زا  یخرب  نم  اراگدرورپ !  . 37 (: 14) میهاربا (( - 1 - ) 1
.37 (: 14) میهاربا (( - 2 - ) 2

َّنِإ ُلوُقَی  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِّیِعَخَّنلا  ٍثاَیِغ  ِْنب  ِصْفَح  «؛ ثیدح 1844 ،100-99/2: هیقفلا هرضحیال  نم  (( - 3 - ) 3
ُمایِّصلا ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لج  زع و  ِهَّللا  ُلْوَقَف  َُهل  ُْتلُقَف  اَنَْلبَق  ِمَمُأـْلا  َنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  ُهَماَیِـص  ُهَّللا  ِضِْرفَی  َْمل  َناَـضَمَر  َرْهَش 

ُهَماَیِـص َلَعَج  َهَّمُْألا َو  ِهِذَه  ِِهب  َلَّضَفَف  ِمَمُْألا  َنوُد  ِءاَِیْبنَْألا  یَلَع  َناَضَمَر  ِرْهَـش  َماَیِـص  ُهَّللا  َضَرَف  اَمَّنِإ  َلاَق  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک 
ِِهئَابآ ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  «؛ ثیدح 49 باب 46، ،369/93: راونألا راحب  ِِهتَّمُأ .» یَلَع  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ًاـضْرَف 

ْنَع ْمُهُمَلْعَأ  َُهلَأَسَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ِدوُهَْیلا  َنِم  ٌرَفَن  َءاَج  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِّدَج  ْنَع 
ِهَِفلاَّسلا ِمَمُْألا  یَلَع  َضَرَف  ًامْوَی َو  َنِیثاََلث  ِراَهَّنلِاب  َِکتَّمُأ  یَلَع  َمْوَّصلا  لج  زع و  ُهَّللا  َضَرَف  ٍءْیَـش  ِّيَأـِل  َلاَـق  ْنَأ  َُهلَأَـس  اَـمِیف  َناَـکَف  َلـِئاَسَم 
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َنِیثاََلث ِِهتَّیِّرُذ  یَلَع  ُهَّللا  َضَرَفَف  ًامْوَی  َنِیثاََلث  ِِهنَْطب  ِیف  َیَِقب  ِهَرَجَّشلا  َنِم  َلَکَأ  اََّمل  َمَدآ  َّنِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  َِکلَذ  ْنِم  َرَثْکَأ 
اََلت َُّمث  ِیتَّمُأ  یَلَع  َِکلَذ  ُهَّللا  َضَرَفَف  َمَدآ  یَلَع  َناَک  َِکلَذَـک  ْمِْهیَلَع َو  لج  زع و  ِهَّللا  َنِم  ٌلُّضَفَت  ُهَنُولُکْأَی  يِذَّلا  َشَطَْعلا َو  َعوُْجلا َو  ًامْوَی 
َلاَق ٍتادوُدـْعَم  ًاماَّیَأ  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  َهَیْـآلا  ِهِذَـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

َبَجْوَأ اَّلِإ  ًاباَِستْحا  َناَضَمَر  َرْهَش  ُموُصَی  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  اَهَماَص  ْنَم  ُءاَزَج  اَمَف  ُدَّمَُحم  اَی  َْتقَدَص  ُّيِدوُهَْیلا 
ُهَِعباَّرلا َمَدآ َو  ِهِیبَأ  َهَئیِطَخ  َرَّفَک  ْدَـق  ُنوُکَی  ُهَِثلاَّثلا  ِهَّللا َو  ِهَمْحَر  ْنِم  ُبُْرقَی  ُهَِیناَّثلا  ِهِدَـسَج َو  ْنِم  َماَرَْحلا  ُبوُذَـی  اَُهلَّوَأ  ٍلاَصِخ  َْعبَـس  َُهل  ُهَّللا 
ُهَِعباَّسلا ِراَّنلا َو  َنِم  ًهَءاََرب  ُهَّللا  ِهیِطُْعی  ُهَسِداَّسلا  ِهَماَـیِْقلا َو  َمْوَی  ِشَطَْعلا  ِعوُْـجلا َو  َنِم  ٌناَـمَأ  ُهَسِماَْـخلا  ِتْوَْـملا َو  ِتاَرَکَـس  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُنِّوَُـهی 

َِبتُک َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  َلاَـق  َو  «؛ ثیدح 8519 باب 1، ،399/7: لئاسولا كردتـسم  ُدَّمَُحم .» اَی  َْتقَدَـص  َلاَق  ِهَّنَْجلا  ِتاَبِّیَط  ْنِم  ُهَّللا  ُهُمِعُْطی 
ُهَّللا َضَرَف  اَم  ُلَّوَأ  ُرِهاَّظلا  َوُه  اَمَک  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  ِيَأ  َلاَـق  ُهَّنِإَـف  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اـمَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع 

 ] ِلْـضَِفب ُهَّصَخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُهَِّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  اَّمَلَف  ِمَمُأـْلا  یَلَع  ُهْضِْرفَی  َْمل  ِءاَِـیْبنَْألا َو  یَلَع  اَّلِإ  َناَـضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  ُهْضِْرفَی  َْمل  ُمْوَّصلا 
«. ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  َلََزن  َُّمث  ًاماَّیَأ  ُساَّنلا  ُموُصَی  َناَضَمَر  ُرْهَـش  َلِْزنَی  ْنَأ  َْلبَق  ُمْوَّصلا  َناَک  ُهَتَّمُأ َو  َوُه َو  َناَـضَمَر  ِرْهَش ] 

ِماَیِص ْنِم  ْضِْرفَی  َْمل  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  «؛ ثیدح 8525 باب 1، ،7/400: لئاسولا كردتسم 
«. َرَبَْخلا اًلیِضْفَت  ًاماَرْکِإ َو  ِیْلبَق  ِِهلُسُر  ِِهئاَِیْبنَأ َو  یَلَع  َضَرَف  اَم  ْمُْکیَلَع  َضَرَف  اَمَّنِإ  ْمِهِمَمُأ َو  َنوُد  ِءاَِیْبنَْألا  یَلَع  اَّلِإ  یَـضَم  اَمِیف  َناَضَمَر  ِرْهَش 

ِِهلْضَِفب اَنَْتیَفَطْـصا  ،َو  ِمَمُْألا ِِرئاَس  یَلَع  ِِهب  اَنَتَْرثآ  َُّمث  (... َناَضَمَر ُرْهَـش  َلَخَد  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  («؛ اعد 45 : هیداجس هفیحص 
ْنِم ِْهَیلِإ  اَْنبَّبَـسَت  ،َو  َِکتَمْحَر ْنِم  َُهل  اَنَتْـضَّرَع  اَِمل  ِهِماَِیق  ِهِماَیِِـصب َو  َنیِـضِّرَعَتُم  ، ُهَْلَیل َِکنْوَِعب  اَنُْمق  ،َو  ُهَراَهَن َكِْرمَِأب  اَنْمُـصَف  ، ِلَلِْملا ِلْهَأ  َنوُد 

و «؛ 65/1: یمقلا ریـسفت  َکبُْرق .» َلَواَح  ْنَم  َیلِإ  ُبیِرَْقلا  ، َِکلْـضَف ْنِم  َْتِلئُـس  اَِمب  ُداَوَْجلا  ، َْکَیلِإ ِهِیف  َبِغُر  اَِمب  ُءِیلَْملا  َْتنَأ  ،َو  َکـَِتبُوثَم
مل موصلا  هللا  ضرف  ام  لوأ  لاق  ( مالـسلا هیلع  قداصلا  ) هنإف َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  هلوق 

وه و ناضمر  رهش  لضفب  هصخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیبن  هللا  ثعب  املف  ، ممألا یلع  هضرفی  مل  ،و  ءایبنألا یلع  ناضمر  رهش  یف  هضرفی 
«. ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  لزن  مث  امایأ  سانلا  موصی  ناضمر  رهش  لزنی  نأ  لبق  موصلا  ناک  ،و  هتمأ
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هار مناوـت  یمن  نم  : تفگ.هن : تفگ تسه ؟  یناـن  همقل  مرتـخد !  : تفگ.تسین بآ  ، هّراـح هـقطنم  نـیا  رد  دیـشروخ  میقتـسم  شباـت 
يزیچ چـیه  ، اـباب : تفگ دـمآ.تشگ و  تفر و  ، یکـشخ هشیر  فلع و  دوش ؟  یم  ادـیپ  يزیچ  نیبـب  ، درگب ناـبایب  نیا  رد  ورب و  ، مورب

.مورب ایند  زا  هنسرگ  مکش  اب  نم  هک  تسا  هتساوخ  نم  يالوم  سپ  : تفگ.تسین

زا هک  دـیآ  یم  يا  هلفاق.نیـشنب  هداـج  رد  ورب و  ، متفر اـیند  زا  هک  نم  : تفگ دوش ؟  یم  هچ  نم  فیلکت  : تفگ درک و  هیرگ  شرتخد 
.دنهد یم  ماجنا  ارم  نفد  ياهراک  دنیآ و  یم  اهنآ.تسا  رذوبا  مردپ  وا  : وگب طقف.دورب  هنیدم  هب  هکم 

هیلع نینمؤـملاریما  نوـچمه  تربـمغیپ  هتــسجرب  ناراـی  زا  نـم  : تـفگن ادــخ  هـب  هـک  تـشاد !  يراـبدرب  تشذــگ و  رایــسب  رذوـبا 
طقف مشوـنب ؟  نم  اـت  دـشابن  بآ  ناوـیل  کـی  هک  دوـش  هلماـعم  هنوـگ  نیا  نم  اـب  هـک  تـسا  تسرد.متـسه  دادـقم  ، ناملـس ، مالـسلا

.مورب ایند  زا  هنسرگ  هنشت و  نم  هک  تسا  نیا  رب  شا  هدارا  نم  بوبحم  مرتخد !  : تفگ

مالسلا هیلع  میهاربا  صالخا  شاداپ 

هک اجنآ  اـت.دوب  ناـبرهم  زوس و  لد  رایـسب  ، مدرم هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ینعی  هاوا »  » تغل (1) ٌبِینُم » ٌها�ّوَأ  ٌمِیلََحل  َمـیِها�ْربِإ  َّنِإ 
تسا هداد  تیرومأم  ام  هب  راگدرورپ  : دنتفگ دیراد ؟  یتیرومأم  هچ  : تفگ ، تخانش ار  طول  موق  هقطنم  بیرخت  رومأم  ناگتشرف  یتقو 

ور ریز و  ار  اـجنآ  نیمز  اـم  ، دـندرکن هبوت  دـنراد و  هک  يا  هریبـک  هاـنگ  رطاـخ  هب  ، دـننک یم  یگدـنز  طول  موـق  هک  ار  يا  هقطنم  هک 
هلأـسم نیا  رب  ادـخ  ناـمرف  میهاربا !  يا  : دـنتفگ دـیهدن ؟  ماـجنا  ار  تیرومأـم  نیا  دوش  یمن  : تفگ میحر  زوـس و  لد  درم  نیا.مینک 

.درادن يدوس  اهنآ  لاح  هب  رگید  وت  يزوس  لد  و.تسا  هدش  یعطق 

ُهَّنِإ : » دومرف وا  هرابرد  دنوادخ  ات  دوب  تکرح  رد  راگدرورپ  بناج  هب  هتـسویپ  ، لماک ِتدابع  مدق  اب  هک  دوب  یناسنا  ٌبِینُم  ٌها�ّوَأ  ٌمِیلََحل 
ّتینارون وا  يارب  هناصلاخ  ياه  مدق  نیا.دش  (3) َنیِِحلا�ّصلا » َنَِمل  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ   » (2)و َنیِصَلْخُْملا » اَنِدا�بِع  ْنِم 

ص:66

.دوب ادخ ]  يوس  هب  هدنروآ [  يور  زوسلد و  رابدرب و  رایسب  میهاربا  هک  یتسار  هب  75 ؛ (: 11) دوه (( - 1 - ) 1
.دوب ینطاب ]  يرهاظ و  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ام [  هدش  صلاخ  ناگدنب  زا  وا  اریز  24 ؛ (: 12) فسوی (( - 2 - ) 2

.تسا ناگتسیاش  زا  ترخآ  رد  ًاعطق  و  130 ؛ (: 2) هرقب (( - 3 - ) 3
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دوـــخ زا  دـــعب  ياـــیبنا  ماـــمت  ردـــپ  ، قاحــــسا قـــیرط  زا  دـــعب  مالــــسلا و  هـــیلع  لیعامــــسا  قـــیرط  زا  هـــک  درک  داـــجیا 
ادخ لوسر  كرابم  دوجو  مالسلا و  اهیلع  میرم  قیرط  زا  مالـسلا  مهیلع  یـسیع  ، ییحی ، اّیرکز ، سنوی ، یـسوم ، فسوی ، بوقعی ؛ دیدرگ
نینچ هک  دیراد  غارس  ملاع  رد  يرگید  ردپ.دنتسه  مالسلا  هیلع  میهاربا  لسن  زا  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا نآرق  رد  بینم »  » زا هنومن  کی  نیا  دشاب ؟  هتشاد  یلسن 

شیوخ موق  اب  مالسلا  هیلع  بیعش  ترضح  دروخرب 

دیجم نآرق.تسا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لسن  زا  هک  ، تسا هدوب  « نیدم » مدرم نایم  رد  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح  ، رگید بینم  هنومن 
كدـنا تمیق  اب  مدرم  زا  ار  مدرم  سنج  ینعی  ، دـندوب هدولآ  یـشورف  مک  هب  نشور  زور  رد  يدزد  داسف و  هب  هک  یمدرم  : دـیامرف یم 

.دندوب بوشآ  هنتف و  ، يراکهبت هب  هدولآ.دنشورفب  دنیوگ  یم  اه  نیا  هک  یتمیق  هب  دنوش  روبجم  ناگدنشورف  ،و  دنرخب

هزاجا متردـق  هک  ییاـج  اـت  امـش  ناـیم  رد  نم  (1) ُْتعَطَتْـسا » اَـم  َح�الْـصِْإلا  ـَّالِإ  ُدـیِرُأ  ْنِإ  تفگ : مدرم  نیا  هـب  مالـسلا  هـیلع  بـیعش 
.دشاب حالصا  تین  طقف  امش  تین  مدرم !  : هک دیوگب  دهاوخ  یم  هیآ.مرادن  ار  امش  عضو  حالصا  زج  یتین  چیه  ، دهدب

امش هزادنا  هب  نم.تسا  نم  راگدرورپ  هب  ، امش نایم  رد  نم  تردق  ناوت و  ، ورین همه  ُبِینُأ » ِْهَیلِإ  ُْتلَّکََوت َو  ِْهیَلَع  ّللِاب 
�

ِه ّالِإ 
�

یِقِیفَْوت  ا�م  «َو 
.تسا راگدرورپ  هب  ما  هیکت  ورین و  مامت.مرادن  حالس  لوپ و  ، ورین

اب طقف.موش  یمن  دراو  امـش  بوشآ  هنتف و  يراکهبت و  نشور و  زور  ِيدزد  داسف و  رد.مراذگ  یمن  امـش  مدـق  ياج  مدـق  زگره  نم 
دیهاوخ یم  يراک  ره  دیـشاب و  دـیهاوخ  یم  هک  ره  هچ و  ره  امـش.متسه  تکرح  رد  مراـگدرورپ  يوس  هب  تداـبع  تعاـط و  مدـق 

اب یگنرمه  چـیه  ، هن « وش تعامج  گنرمه  ، اوسر يوشن  یهاوخ  :» میوگب مدوخ  هب  امـش  ریثأـت  تحت  هک  متـسین  یمدآ  نآ  نم.دـینکب 
، موش یمن  زین  اوسر  ، مرادن امش 

ص:67

وا رب  ؛ تسادـخ يرای ]  هب [  طقف  مقیفوت  ؛و  مهاوخ یمن  ار ]  امـش  حالـصا [  زج  مراد  تردـق  هک  ییاج  ات  88 ؛ (: 11) دوه (( - 1 - ) 1
.مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مدرک و  لکوت 
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.منک یم  ادیپ  تّزع  هکلب 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  هیآ  نیا  - مالسلا امهیلع  بیعش  میهاربا و  دننام  - نیبینم نایب  زا  روظنم 

(1) ََّیلِإ » َبا�نَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتا  «َو 

هزور زامن و  هب  رما  لثم  ِْعبَّتا » َو   » رما نیا  هک  دـنناد  یم  دـنراد ، هقف  لوصا  برع و  تایبدا  رد  صّـصخت  هک  یناسک  ؛ تسا بجاو  ِرما 
.تسا بجاو 

بیعـش و میهاربا و  لثم  ، دنا هدمآ  نم  بناج  هب  تعاطا  تدابع و  مدق  اب  هک  یناسک  هار  طقف  ایند  نیا  رد  نز !  درم و  يا  : دیامرف یم 
: دینک تعباتم  ار  مالسلا  مهیلع  ایبنا  رگید 

« َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ا�ِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث  »

.مهد یم  یهاگآ  امش  هب  تمایق  رد  ار  امش  هدنورپ  لامعا  مامت  نم  تسا و  نم  يوس  هب  امش  همه  تشگزاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هعیبر  ياضاقت 

: دنک یم  لقن  « تاوعّدلا » تمظع اب  باتک  رد  يدنوار 

ترـضح.متفر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  زور  کی  : دـیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نارای  زا  بعک  نب  هعیبر  »
هب.یهد یم  ماجنا  میارب  وت  منک و  یم  هعجارم  وت  هب  اهراک  رد.ینک  یم  تمدـخ  نم  هب  يراد  هک  تسا  لاس  تفه  هعیبر !  : دـندومرف

هنوگ نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدـید  یهاوخ ؟  یمن  یتجاح  ، يدرک نم  هب  هک  یتمدـخ  يدیـشک و  هک  یتامحز  نیا  رطاـخ 
.هلب : دندومرف میوگب ؟  امش  هب  دعب  هک  یهد  یم  تلهم  نم  هب  هّللا !  لوسر  ای  : متفگ ، دومرف

؟  میوـگب ار  متجاــح  اــقآ !  : متفگ.دوـب اــهنت  ، مـتفر هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربــمغیپ  تمدــخ  هـب  زور  نآ  يادرف  : دــیوگ یم  هـعیبر 
هب هناش  امش  اب  ار  نم  هک  هاوخب  راگدرورپ  زا  : تفگ.وگب : دندومرف

ص:68

امش تشگزاب  سپس  ؛ تسا هتشگزاب  نم  هب  صالخا ]  نامیا و  هبوت و  اب  هک [  نک  يوریپ  ار  یـسک  هار  و  15 ؛ (: 31) نامقل (( - 1 - ) 1
.تسا نم  يوس  هب  طقف 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 103 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک تشهب  دراو  مه  هناش 

اجنیا زا  هک  زورید  : تفگ يدروآ ؟  اـجک  زا  ار  تجاـح  نیا  : دومرف.هن : متفگ تسا ؟  هداد  تداـی  یـسک  : دومرف.دـنلب تمه  هب  نیرفآ 
.تسا يدوبان  ضرعم  رد  تورث  مدید  ، دهدب نم  هب  ییوگب  ادخ  هب  هک  مهاوخب  ناوارف  تورث  کی  امش  زا  مدرک  رکف  ، متفر

ذغاک اب  اه  سانکـسا  نیا  ، دـننک یمن  مه  هدافتـسا  ، دـنراد تورث  درایلیم  ود  دراـیلیم و  کـی  هک  یناـسک  نـآلا  دراد ؟  يا  هدـیاف  هچ 
؟  دنک یم  یقرف  هچ  میزادنا  یم  رود  هک  ییاه  همانزور 

امـش هب  سپ  : متفگ دراد ؟  يا  هدـیاف  هچ  ، مریمب دـیاب  شرخآ  هک  مدـید  زاب.دـیهاوخب  رمع  لوـط  نم  يارب  هک  میوـگب  امـش  هب  : متفگ
.دنک تشهب  دراو  امش  هناش  هب  هناش  ارم  تمایق  رد  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  هک  میوگب 

: دندومرف دنتشادرب و  رس  دعب  ، دنتخادنا نییاپ  یتعاس  ار  ناشرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هچ : متفگ هدـب !  نم  هب  مه  رگید  کمک  کی  ، يدرک تمدـخ  نم  هب  لاـس  تفه  هک  وت  یلو  ، مهاوخ یم  ادـخ  زا  ار  وت  تجاـح  نیا 
.ییایب (1) نم  اب  یناوتب  تمایق  رد  ات  نک !  کمک  ارم  ناوارف  هدجس  تعاط و  مدق  اب  : دندومرف منک ؟  راک 

ورب نادرم  وچ  تسه  تمدق  رگ 

ندرک جرخ  همه  نیا  زا  و  يدرک ؟  هنیزه  يریـسم  هچ  رد  يدرک ؟  جرخ  یـسک  هچ  ياپ  يدرب ؟  اـجک  ار  هداد  ادـخ  ياـه  هیاـمرس 
كرابم ياضف  نیا  دراو  ینک و  كرد  ار  ناضمر  كرابم  هام  هک  دـنا  هداد  وت  هب  تلهم  هک  الاح  يا ؟  هدروآ  تسدـب  يزیچ  هچ  ، اه

ریپ : وگن زگره.نک  تکرح  بوبحم  بناج  هب  تدابع  تعاط و  مدق  اب  ایب  ، يوش

ص:69

ِهَّللا ُلوُسَر  ٍمْوَـی  َتاَذ  ِیل  َلاَـق  َلاَـق  ٍْبعَک  ِْنب  َهَعِیبَر  «؛ ثیدح 39 باب 37، ،86/22: راونألا راحب  ثیدح 95؛ ،39: تاوعدلا (( - 1 - ) 1
ُْتلَخَد ُتْحَبْصَأ َو  اَّمَلَف  َرِّکَفُأ  یَّتَح  ِیْنلِْهمَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  ًهَجاَح  ِیُنلَأْسَت  اَلَف  َنِینِـس َأ  َْعبَـس  ِینَْتمَدَخ  َهَعِیبَر  اَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اَم ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  اَذَـه  َکَمَّلَع  ْنَم  ِیل  َلاَـقَف  َهَّنَْجلا  َکَـعَم  ِینَلِخْدـُی  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْـسَت  ُْتلُقَف  َکَـتَجاَح  ِتاَـه  ُهَعِیبَر  اَـی  ِیل  َلاَـق  ِْهیَلَع 
َلاَق َتْوَْملا  ْمُُهتَِبقاَع  َناَک  ًادَالْوَأ  اًلیِوَط َو  ًارُمُع  ُُهْتلَأَس  ْنِإ  ٍداَفَن َو  َیلِإ  َناَک  اـًلاَم  ُُهْتلَأَـس  ْنِإ  ُْتُلق  یِـسْفَن َو  ِیف  ُتْرَّکَف  یِّنَِکل  ٌدَـحَأ  ِینَمَّلَع 

«. ِدوُجُّسلا ِهَْرثَِکب  یِّنِعَأَف  َِکلَذ  ُلَْعفَأ  َلاَق  َُّمث  ًهَعاَس  ُهَسْأَر  َسَکَنَف  ُهَعِیبَر 
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.دننک یمن  ملوبق  ، هدش رید  ، ما هدش 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:70
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اه تشون  یپ 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:71
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هبوت لحارم   5

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

هبوت لحارم 

نطاب رد  نآ  ذوفن  تفرعم و  -1

هراشا

تـسا نیا  ، دندومرف نایب  ناضمر  كرابم  هام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  دوجو  هک  یمهم  ياه  یگژیو  زا  یکی 
؛ تسا هبوت  هام  ، هام نیا  هک 

نیا دناوتب  يراکهانگ  صخش  رگا.تسا  يوق  هداعلا  قوف  ، ّتیعقوم تصرف و  نیا  رد  ، هبوت يارب  نامز  شـشک  (1) َِهبْوَّتلا » ُرْهَش  َوُه  «َو 
بناـج زا  یمیظع  ياـه  هیدـه  ، نآرق حیرـص  تاـیآ  قبط  ، دـنک ادـیپ  شیارگ  یعقاو  هبوـت  هب  درامـش و  تمینغ  ار  تمظعاـب  تصرف 

.دوش یم  اطع  وا  هب  راگدرورپ 

هبوت ینعی  ، تسا یبیکرت  تقیقح  کی  ، مالسا رد  هبوت  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ، میراذگ یم  مه  رانک  ار  تایاور  تایآ و  هک  یتقو 
.دنک یم  ادیپ  ققحت  دیآ و  یم  دوجو  هب  يونعم  رصنع  دنچ  زا 

هداد ماجنا  هک  ار  یلمع  نآ  هک  نیا  هب  یهاگآ.تسا  یهاگآ  تفرعم و  ، ملع ، دوش هبوت  لها  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  لوا  رـصنع 
نیا ، یهانگ ره  عبط.تسا  هدوب  ررض  نایز و  ، تراسخ يوس  هب  یهار  هکلب  ، هدوبن نآ  رد  یتبثم  هبنج  چیه  ، تسا

ص:77

ثیدح 78. ،95: قودص خیش  ، هثالثلا رهشألا  لئاضف  ثیدح 5؛ باب 46، ،340/93: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
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ایند و ، هعماـج ، هداوناـخ ، دوخ هب  ، شدوخ راـیتخا  اـب  ، دوش یم  بکترم  ار  یهاـنگ  هک  یتقو  راـکهانگ  ینعی  ، دـنک یم  اـضتقا  ار  دراوم 
.دنز یم  همطل  شدوخ  ياه  شزرا  هب  ترخآ و 

رب هوالع.دنک  كرد  سمل و  ار  هانگ  تراسخ  نایز و  ررـض و  ِدرد  ینعی  ، دشاب يدج  یلیخ  وا  نطاب  رد  دـیاب  ، تفرعم یهاگآ و  نیا 
وا نایصع  هب  هک  شلباقم  فرط  هک  دنک  هّجوت  ینعی  تسا ؟  یسک  هچ  ینامرفان  ، هانگ هک  دشاب  هتشاد  هّجوت  مه  انعم  نیا  هب  دیاب  نیا 

دوجو ، هانگ ماگنه  رد  هک  دنک  هجوت  تسا ؟  یسک  هچ  تسا ، هتساخرب  وا  اب  گنج  ینمشد و  هب  هدرک و  یچیپرـس  وا  زا  هتـساخرب و 
یم ادـخ  اب  هانگ  لاح  رد  ، تقیقح رد.دـنک  یم  دّرمت  یچیپرـس و  وا  زا  هانگ  لاح  رد  تسا و  هدومن  تیـصعم  ار  راـگدرورپ  سدـقم 

.دنک یم  راتفر  وا  اب  زیتس  مشخ و  هب  دگنج و 

هب ، وا ملظ  ِیفـالت  هب  نم  هک  تسا  هدرک  نم  هب  یملظ  هچ  ملاـع  راـگدرورپ  هک  دـنک  رکف  ًالثم.دـنک  میهفت  شدوـخ  نورد  رد  ار  نیا 
رد تیاهن  یب  تمحر  قشع و  ، مرک هک  یکرابم  دوجو  کی  اب  ، مدوخ قزار  ربدم و  ، قلاخ اب  نم  هک  هدوب  هتـسیاش  ایآ  مزیخرب ؟  هانگ 

؟  منک یچیپرس  وا  رما  زا  و  موش ؟  هانگ  بکترم  وا  رضحم  رد  ، تسا تیاهن  یب 

هانگ یعقاو  يرهاظ و  هرهچ 

هرهچ نوچ.دنک  قّمعت  نآ  رد  دـنک و  نشور  يدـج  وحن  هب  شدوخ  نورد  رد  دـیاب  ار  ملع  غارچ  ، دـنک هبوت  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
: دیوگ یم  ، دهد یم  ناشن  ابیز  ار  شدوخ  ، ِلوا هلحرم  رد  هکلب  ، دهد یمن  ناشن  یناسآ  هب  ار  شدوخ  ، هانگ ِتفص  وید  كانرطخ و 

.متسه وت  تذل  ثعاب  نم 

: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  ، دهد یم  ناشن  هنوگ  نیا  ار  شرهاظ  هرهچ  ، هانگ

(1) ْمِِهلا�مْعَأ » ُءوُس  ْمَُهل  َنِّیُز 

ص:78

.هدش هتسارآ  ناشرظن  رد  ناشیاهراک  یتشز  37 ؛ (: 9) هبوت (( - 1 - ) 1
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.دیریگب هبساحم  نیب  هرذ  ریز  ار  دوخ  راتفر  ، يرایشوه ّتقد و  مامت  اب  دیاب 

اب ، دنک لصاح  ار  تفرعم  نیا  رگا  یلو  ، دهد یم  شیامن  ابیز  ار  اهنآ  ِرادرک  ياه  یتشز  ، سفن ياوه  ناطیش و  : دیامرف یم  راگدرورپ 
.تسا تراسخ  زاس  هنیمز  شیوخ و  عفانم  اه و  شزرا  اب  گنج  هانگ ، هک  دمهف  یم  ، رکف یکدنا  رادقم 

درمت و ، یچیپرـس وا  زا  هک  ییادـخ  مه  دـعب.تسا  شترخآ  اـیند و  ، هعماـج ، هچب نز و  ، ناـسنا دوـخ  هب  هدـننز  هبرـض  ، هاـنگ نینچ  مه 
.تسا هتشادن  هنامیرک  هنامیحر و  ، هناقشاع راک  زج  ، ناسنا هب  تبسن  ، لاح هب  ات  تدالو  زا  لبق  ، تسا هدرک  یشکرس 

هبوت رد  یبلق  لاح  -2

نیا رد  ِناققحم  ریبعت  هب.دیآ  یم  درد  هب  تفرعم  ملع و  نیا  زا  دعب  ، بلق.تسا یبلق  لاح  هلحرم  ، تسا تفرعم  زا  دعب  هک  مود  هلحرم 
ارچ يدرک ؟  تیصعم  ارچ  هک  دنزب  بیهن  ناسنا  هب  راب  دص  ، تعاس کی  رد  تسا  نکمم.دوش  یم  هدیجنر  رثأتم و  ، ملأتم بلق  ، ثحب

؟  یتساخرب گنج  هب  تنابرهم  راگدرورپ  اب  ارچ  يدرک ؟  مادقا  تدوخ  ررض  هب 

نامز هس  هب  تبـسن  مزع  هدارا و  ، لمع يارب  ، ناسنا دوجو  رد  لاح  نیا.دـهد  یم  ناـشن  ار  دوخ  هبوت  ، دوش ادـیپ  ّملأـت  لاـح  نیا  یتقو 
.هدنیآ هتشذگ و  لاح ، نامز  ؛ دنک یم  داجیا 

هبوت رد  لمع  لعف و  -3

تفرعم ِمدـق  ات  ینعی  ، تسا هدروخ  هرگ  مه  هب  ، لمع لاح و  ، تفرعم فلز  ، هلحرم نیا  رد.تسا  هبوت  موس  هلحرم  لعف  لـمع و  هلحرم 
ار شهانگ  هرابود  دیآ و  یمن  لعف  رب  مزع  هدارا و  مدق  ، دیاین لاح  مدق  رگا  دیآ و  یمن  لاح  مدق  ، دیاین یگدنز  رد 

ص:79
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.دهد یم  همادا 

رد نآ  اب  هک  یهانگ  ات  ، دوش یم  لصاح  وا  نآلا  يارب  هدارا  اـما.تسا  یگدـنز  هب  هاـنگ  دورو  يارب  عناـم  نیرت  يوق  ، تقیقح هس  نیا 
هب تبـسن  نینچ  مه.دوش  یم  هانگ  كرت  يارب  يدج  دـصق  هب  روبجم  ، وا نورد  ، دـیایب لاح  تفرعم  نآ  رگا.دـنک  كرت  ، تسا طابترا 

.دنک ادیپ  هار  وا  یگدنز  رد  هانگ  هرابود  دهدن  هزاجا  هک  دریگ  یم  يدج  میمصت  مه  هدنیآ 

رگا ًالثم  تسا ؟  هدوب  یناهانگ  عون  هچ  زا  نم  هتشذگ  ناهانگ  هک  دنک  یم  يرگ  باسح  دشیدنا و  یم  دوخ  اب  هتشذگ  هب  تبـسن  و 
وا هب  ار  سک  ره  لام  زورما  نیمه  زا  ، هدوب مدرم  لام  رگا.منک  رپ  ار  هتـشذگ  ـألخ  نیا  دـیاب  اـهزامن  نآ  ياـضق  اـب  ، هدوب زاـمن  كرت 

نم.مدرک هابتشا  هک  میوگب  منادنزرف  رسمه و  هب  عضاوت  لامک  اب  ، هدوب هچب  نز و  قح  ندرک  لامیاپ  ، نم هتشذگ  هانگ  رگا.منادرگرب 
.دوش ناربج  ، امش هب  تبسن  نم  دب  هتشذگ  هک  مهد  ماجنا  ییاهراک  امش  يارب  مهاوخ  یم 

یکاپ ان  زا  هتـشذگ  ندرک  كاپ  رب  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هدارا  نینچ  مه.دوش  یم  ادیپ  ملع  نآ  زا  هک  تسا  یلاح  نآ  ِلوصحم  نیا 
.تسا هبوت  ینعم  نیا  ؛ یلعف ياه  یکاپ  ان  عطق  هدنیآ و  رد  ندش  هدولآ  زا  يریگولج  رب  يا  هدارا.دنک  یم  کیرحت  اه 

ادخ شریذپ  هتسیاش  هبوت 

 ! ایادـخ : مییوگب دـیایب و  ینامیـشپ  میـسن  کی  ام  بلق  رد  هک  تسین  نیا  هبوت.تسا  هبکرم  تقیقح  کی  هبوت  ، قالخا ياـملع  رظن  زا 
هب هرابود  نکل  ، دنک یم  ینامیشپ  راهظا  درب و  یم  یپ  دوخ  هابتشا  هب  ناسنا  هک  دتفا  یم  قافتا  دایز  نوچ.شخبب  ار  ام  ، میدرک هابتشا 

.دنک یم  رارکت  ار  هتشذگ  حیحصان  راتفر  ددرگ و  یمرب  هانگ 

عطق ناهانگ  همه  زا  ار  حراوج  اضعا و  دهد و  وشتـسش  ار  ناسنا  نطاب  هک  يا  هبوت.دـهاوخ  یم  رگ  حالـصا  هبوت  ناسنا  زا  ، دـنوادخ
وا هب  هدنیآ  رد  ، هبوت نآ  نینچ  مه.دنک 
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.دنک ناربج  ار  دوخ  هتشذگ  هک  دوش  ثعاب  دشخبب و  تیلوئسم 

ارچ.تسا ققحت  لباق  رگید  تاقوا  زا  رتهب  ، ناضمر كرابم  هاـم  رد  ، يا هبوت  نینچ  : دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
ینعی.تسا ناهانگ  كرت  يارب  ینیرمت  ، هزور یـس  كرت  نیمه  دننک و  یم  كرت  ار  هزور  لطبم  هد  دودح  مدرم  ، ناضمر هام  رد  هک 

ادـخ لـالح  هک  راـهان  هناحبـص و  زا  هک  مراد  تردـق  ردـق  نیا  هک  نـم  : دـیوگ یم  شدوـخ  هب.دـهد  یم  ورین  مدآ  هـب  ناـضمر  هاـم 
! ؟  منک يراددوخ  هانگ  زا  مناوت  یمن  ایآ  ، منک یم  يراددوخ  درادن !  یعنام  چیه  نم  يارب  ، نآ ندروخ  هک  یلالح  ، دنتسه

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  هب  ، نکن ورف  بآ  ریز  رـس  ، ماـشاین ، روخن : دـیوگ یم  ادـخ  هک  ، تسا لـالح  زا  نم  يراددوخ  نیا 
ار وت  دنک و  هلمح  وت  هب  دنچ  ره  ، شاب هتشادن  یسنج  هزیرغ  هب  يراک  ناضمر  هام  زور  رد  ، زیرن قلح  هب  ظیلغ  رابغ  درگ و  ، دنبن غورد 

تحت هک  نیا  اب  مندوب و  ناوج  اب  نم  نامب و  رانک  تسا  لـالح  وت  رب  هک  ترـسمه  زا  ، ناـضمر هاـم  هزور  رد.دـهد  رارق  راـشف  تحت 
زاب مارح  توهـش  انز و  زا  ار  دوخ  مناوت  یمن  ایآ  ، مراد یم  هگن  ار  دوخ  منک و  یم  يراددوخ  نآ  زا  اما  ، متـسه یـسنج  هزیرغ  راـشف 

.مناوت یم  هک  دهد  یم  ناشن  هزور  منامب ؟  رود  نآ  ندرک  لامیاپ  زا  مناوت  یمن  ایآ  ، مدرم قوقح  زا  روط  نیمه  و  مراد ؟ 

هبوت يروف  بوجو 

هک ینرق  هدزناپ  نیا  رد  : تفگ دیاب  تسا ؟  بجاو  ای  تسا ؟  هدیدنـسپ  بوخ و  ، بحتـسم يراک  ایآ  ، تایاور نآرق و  رظن  زا  هبوت  اما 
مهیلع موصعم  هدراهچ.دشاب  هتسناد  بحتـسم  ار  هبوت  هک  میـسانش  یمن  ار  یـسک  ، تسا هتـشذگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رب 
هتسناد یعرش  يروف و  بجاو  ار  هبوت  ، راگدرورپ دوخ  ، رتالاب همه  زا  هتشذگ و  يایبنا  مامت  ، ادخ يایلوا  هعیش و  ياهقف  مامت  مالـسلا ،

لثم اُوبُوت »  » .تسا رما  نیا  (1) ّللا »
�

ِه َیلِإ  اُوبُوت   » دزادناین ریخأت  ار  بجاو  نیا  دنک و  هبوت  يروف  راکهانگ  دیاب  ینعی.دنا 

ص:81

.دیوش راگتسر  ات  دیدرگزاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  31 ؛ (: 24) رون (( - 1 - ) 1

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دنتسه بجاو  رما  همه  نآرق  رد  اه  نیا  « ، اوتآ ، اومیقا »

(1) َنوُِحْلُفت » ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ّللا 
�

ِه َیلِإ  اُوبُوت  »

يراگتسر حالف و  هار  ، هبوت

َیلِإ اُوبُوت  : » دیامرف یم  هک.تسا  هبوت  نآ  هار  ، دیدرگ یم  ترخآ  ایند و  تالکشم  زا  ندمآ  نوریب  تاجن و  ، يراگتـسر لابند  هب  رگا 
ات َنوُِحْلُفت » ْمُکَّلََعل  ، » دیراد لوبق  ار  ادخ  هک  یمدرم  يا  َنُونِمْؤُْملا » اَهُّیَأ  ، » دینک یتشآ  ، میتفگ هک  انعم  نآ  هب  ، دیدرگرب ادخ  هب  و  ّللا »

�
ِه

.دیسرب يراگتسر  هب 

: تسا هدرک  ینعم  نینچ  ار  حالف  «، تادرفملا » باتک رد  ، یناهفصا بغار 

یم هریخذ  امـش  يارب  ار  زیچ  راـهچ  نیا  نم  ، دـینک هبوـت  رگا  ینعی  ، گرم یب  ِتاـیح  لـهج و  یب  ِملع  ، رقف یب  ِتورث  ، ّتلذ یب  ِتّزع 
یم اـطع  امـش  هب  ، تسا تقیقح  راـهچ  نیا  زا  بکرم  هک  ار  حـالف  نیا  نم  ، دـیدش ترخآ  دراو  اـیند  نیا  زا  هک  نـیا  ضحم  هـب.منک 

زگره هک  يا  هدنز  دوش و  یمن  نادان  هک  یهاگآ  دوش ، یمن  ریقف  هک  يدنمتورث  ، دوش یمن  لیلذ  هک  يزیزع  نم  دزن  اجنآ  امـش.منک 
.تسا هبوت  رثا  نیا  ؛ دیوش یم  ، درم دهاوخن 

نآرق زا  هبوت  بوجو  تشادرب 

« َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل   » میوگ یم  نامیا  لها  امـش  هب  ، ینعی َنُونِمْؤُْملا » اَـهُّیَأ   » .تسا بجاو  رما  ّللا »
�

ِه َیلِإ  اُوبُوت  : » دـینک تقد  ار  هیآ  بیکرت 
اب هک  ینطاب  يرهاظ و  ناهانگ  همه  كرت  ینعی.تسا  هبوت  توق  تردق و  نیا  ، دیسرب حالف  هب  هک  نیا  يارب  ینعی.تسا  تلع  مال  ، مال

.مراد راک  رس و  نآ 

: تسا هیآ  نیا  ، تسا یقالخا  یهلا و  ، یهقف ، یعرش بجاو  هبوت  دراد  تلالد  هک  یمود  هیآ 

ص:82

.دیوش راگتسر  ات  دیدرگزاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  نانمؤم !  يا  امش ]  و [  31 ؛ (: 24) رون (( - 1 - ) 1
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(1) ًاحوُصَن » ًَهبَْوت  ّللا 
�

ِه َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  »

راـب کـی  هک  يا  هبوت  ینعی  ، حوصن.تسا حوصن  هبوت  ، تسا بجاو  امـش  رب  هک  يا  هبوت  نآ  اـما  ، دـینک هبوت  هک  تسا  بجاو  امـش  رب 
.مینکشن ار  نآ  گرم  نامز  ات  دریگب و  تروص 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  كرابم  دوجو 

نایعیش امش  .تسا (2) ادـخ  ندرک  هرخـسم  نآ ، نتـسکش  ندومن و  هبوـت  نیا  ، دینکـشب ار  هبوـت  دـینک و  هبوـت  راـب  ره  دـیهاوخب  رگا 
.دیشابن ادخ  ناگدننک  هرخسم  هورگ  ءزج  ، ام

اب ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  هک  دندوب  یناسک.دینک  هرخسم  ار  ادخ  هک  دهاوخ  یمن  رگید  امش  ، دننک هرخـسم  ار  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک 
کتک ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ، داسف یباـجح و  دـب  ، یباـجح یب  اـب  رگید  امـش  ، دنتـسکش ار  شیولهپ  راوید  رد و  نیب  دـندز و  هناـیزات 

همئا همه  ياهرهز  اب  دوب و  كانرطخ  وا  رهز  مه  یلیخ  ، دروخ ، دروخب رهز  دـیاب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  يرادـقم  نآ.دـینزن 
.درک یم  قرف  مالسلا  مهیلع 

ایند زا  دـعب  تعاـس  دـنچ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  اما.دـندش  یم  دیهـش  دـعب  زور  دـنچ  ، دـندروخ یم  هـک  رهز  مالـسلا  مـهیلع  هـمئا 
میورب هک  تسین  اه  نیا  زا  رتهب  قیفر  ایآ  میوش ؟  نومأم  اب  ماگمه  دیاب  ام  ایآ.داد  رهز  ناشیا  هب  دـیابن  رگید  هک  ، نیا زا  رتشیب.دـنتفر 

.تسا حوصن  هبوت  يانعم  نیا  میهدب ؟  تقافر  تسد  وا  اب 

« ًاحوُصَن ًَهبَْوت  ّللا 
�

ِه َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  »

دنر هک  مدـنراذگ  دجـسم  رد  هن  .دوشن  هتـسکش  هک  يا  هبوت  اما  ، دـینک هبوت  دـیتسه  نآ  راچد  هک  یناهانگ  همه  زا  ناـمیا !  لـها  يا 
تسا

هبوت نم  : دـیوگب راگدرورپ  هب  یـسک  تسا  نکمم  ًاحوُصَن » ًَهبَْوت  ّللا 
�

ِه َیلِإ  اُوبُوت  « ؛ دـهد یم  سردآ  راگدرورپ  هک  تسا  نامه  ، هر نآ 
اب مدروآ و  تهاگرد  هب  حوصن  هبوت  نم  ایادخ  : میوگ یم  دـش ؟  دـهاوخ  هچ  همادا  رد  ینعی  ، تسا هدـشن  مامت  هیآ  اما  ، مدرک حوصن 

؛ دهد یم  باوج  هیآ  همادا  ، منکشن ار  هبوت  نیا  رگید  هک  مدنب  یم  یعطق  دادرارق  وت 

1 ئِّیَس »
ْمُِکتا� ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  �یسَع  »

: دشخب یم  دزرمآ و  یم  ار  امش  راگدرورپ  هک  شاب  هتشاد  دص  رد  دص  دیما  ، یتشاد حوصن  هبوت  رگا 

2 ُرا�ْهنَْألا » اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ّنَج 
�
ٍتا ْمُکَلِخُْدی  «َو 

نآ رد  اهرهن  هک  دنک  یم  ییاه  تشهب  دراو  دریگ و  یم  ار  حوصن  هدـننک  هبوت  ، امـش تسد  ادـخ.تسا  راگدرورپ  ْمُکَلِخْدـُی »  » لعاف
.دیازفا یم  تشهب  ییابیز  هب  هک  ، تسا يراج 
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تمایق زور  رد  نینمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد 

؟ دریگ یم  ار  اه  ناسنا  تسد  دنوادخ  ینامز  هچ 

« ُهَعَم اُونَمآ  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا َو  ّللا 
�

ُه يِزُْخی  َمْوَی �ال  »

دهاوخن همطل  نزرا  کی  ردق  هب  نامیا  لها  ربمغیپ و  يوربآ  هب  دهد و  یم  وا  هارمه  ِنانمؤم  ربمغیپ و  هب  ار  تّزع  مامت  هک  يزور  نآ 
.دروخ

(3) ْمِِهنا�ْمیَِأب » ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ْمُهُرُون  �یعْسَی 

رد ، نمؤم مدرم  ربمغیپ.تسا و  تکرح  رد  اهنآ  شیپاشیپ  تسار و  فرط  رد  ناشرون  هک  ینامیا  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
رب اعد  هب  تسد  دنتسه و  رون  رد  قرغ  تمایق 

ص:83

.دنک وحم  امش  زا  ار  ناتناهانگ  ناتراگدرورپ  تسا  دیما  8 ؛ (: 66) میرحت (( - 1 - ) 1
.دروآرد ، تسا يراج  اهرهن  نآ  ِناتخرد ]  ِریز [  زا  هک  ییاه  تشهب  هب  ار  امش  و  8 ؛ (: 66) میرحت (( - 2 - ) 2

.دنک یم  تکرح  ناباتش  ناشتسار  بناج  زا  ور و  شیپ  ناشرون  هک  12 ؛ (: 57) دیدح (( - 3 - ) 3
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.دراد دوجو  اعد  یلو  ، تسین جح  هزور و  ، زامن تمایق  رد  هتبلا.دنراد  یم 

لماک ، يداد ام  هب  هک  ار  ییانـشور  نیا  ایادخ !  (1) ا�نَرُون » ا�َنل  ْمِْمتَأ  ا�نَّبَر  : » دـننک یم  اعد  نینچ  نانمؤم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
یمرب اعد  هب  تسد  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ارچ  ، رون ندوب  اب  تمایق  زور  تسیچ ؟  نآ  راـثآ  رون و  نیا  میناد  یمن.نک 

غیرد ام  هب  تبـسن  ار  نآ  زا  رادقم  چیه  هدب و  ام  هب  ، تسا ام  هتـسیاش  ، رون هچ  ره  ینعی  نک ؟  لماک  ار  ام  رون  نیا  ایادخ !  هک  دـنراد 
هچ ، دنک یم  یلجت  اعد  نیا  زا  دعب  هک  يرون  نآ  دناد  یم  ادخ.تسا  باجتسم  نامیا  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياعد.نکن 

.تسا اهنآ  لوا  هتساوخ  نیا  تسا ؟  يرون 

نانمؤم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هطساو  هب  وفع  بلط 

؟  تسیچ مود  هتساوخ 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  رگم.زرمایب  ار  ام  ناهانگ  ایادخ !  (2) ا�َنل » ْرِفْغا  َو  دنیوگ : یم  وا  هارمه  ، نامیا لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هدوب رت  بوخ  هب  یبوخ  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  هبوت  دریگ ؟  یم  شدوخ  هب  هبوت  تلاح  ، تمایق رد  هک  تسا  هتـشاد  هانگ  هلآ  و 

هب ارم  : دومرف یم  درک و  یم  هبوـت  شحبـص  زاـمن  زا  ، تسا هدـناوخ  یم  هک  ار  شحبـص  زاـمن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ینعی  ، تسا
یم هبوت  شرهظ  زامن  زا  درک و  یم  هیرگ  ، دـش یم  هک  بورغ.مهدـب  هئارا  ار  يرتهب  زامن  ، رهظ زامن  رد  هکلب  ، زرمایب زاـمن  نیا  رطاـخ 

هک مه  اـم  هبوت.تسا  هدوب  رت  بوخ  هب  بوـخ  زا  ، وا هبوت.مرواـیب  ار  يرتـهب  ياـشع  برغم و  زاـمن  هکلب  ، شخبب ارم  : دوـمرف یم  ، درک
؟  میا هدرک  هبوت  دوخ  زامن  زا  لاح  هب  ات  ام  ایآ  تسیچ ؟  زا  تسا  مولعم 

يزرمایب ار  ام  یهاوخب  رگا  وت  (3) ٌریِدَق » ٍءْیَش  ِّلُک  �یلَع  َکَّنِإ  : » دنیوگ یم  ادخ  هب  ، نانمؤم هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نآ  زا  دعب 
.یتسه ریذپان  تسکش  دنمناوت و  ، اناوت وت.یهدب  ماجنا  یناوت  یم  ار  يراک  ره  وت.یناوت  یم  ، ینک لماک  ار  ام  رون  و 

ص:85

.نک لماک  ام  يارب  ار  ام  رون  اراگدرورپ !  8 ؛ (: 66) میرحت (( - 1 - ) 1
.زرمایب ار  ام  و  8 ؛ (: 66) میرحت (( - 2 - ) 2

.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  هک  8 ؛ (: 66) میرحت (( - 3 - ) 3
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تایاور تایآ و  رد  نابئات  شزرا 

؛ دوش یمن  ادیپ  هیآ  نیا  زا  رت  يوق  ، دوش وجتسج  قیقحت و  نآرق  همه  رد  ، نابئات شزرا  يارب  رگا 

(1) َنِیبا�ّوَّتلا » ُّبُِحی  ّللا 
�

َه َّنِإ 

.دراد تسود  ار  ناگدننک  هبوت  ادخ 

ادخ ، تمایق زور  رد  دوش  یم  رگم.دید  دهاوخن  ار  منهج  يور  هاگچیه  ، دوش ادـخ  بوبحم  هک  یـسک  (2) ُْهبِّذَُـعی » َْمل  ُهّللا  ُهَّبَحا  ْنَمَف  »
رد ادـخ  هک  تسین  نکمم  ، تسا هدرک  هبوت  هک  یـسک.مراد  تسود  ار  ناـبئات  نم  هک  تسا  هتفگ  دوخ  دربـب ؟  منهج  هب  ار  شبوبحم 

.دنک یم  یفرعم  قوشعم  ار  بئات  قشاع و  ار  شدوخ  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  بیجع  یلیخ.دزیرب  ار  وا  يوربآ  تمایق  زور 

ُِبئاَّتلا » تسا باجتـسم  بئات  ياعد  نوچ  ، دـنک اعد  ار  امـش  بئات  صخـش  ات  دـییوگب  : دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تقو نآ  ، مییوگ یم  هّللا » بیبح   » ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  طقف  ام.تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  فرح  نیا  (3) ِهّللا » ُبیبَح 

.دننک یم  دراو  ، متسه نم  هک  یتبحم  هریاد  نامه  رد  ار  وا  ، دنک یم  هبوت  هک  یسک  : دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:86

همه زا  اه  یکاپ  عاونا  شریذپ  اب  ار [  دوخ  هک  ار  یناسک  ،و  دننک یم  هبوت  رایـسب  هک  ار  یناسک  ادخ  ًانیقی  222 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.دراد تسود  ، دننک یم  هزیکاپ  اه ]  یگدولآ 

« . ٌمـیِحَر ٌروـُفَغ  ّللا 
ـ�

ُه ْمَُکبوـُنُذ َو  ْمَُـکل  ْرِفْغَی  ّللا َو 
ـ�

ُه ُمُْـکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاـَـف  ّللا 
ـ�

َه َنوُّبُِحت  ْمـُْتنُک  ْنِإ  ْلــُق  « ؛ 31 (: 3) نارمع لآ  (( - 2 - ) 2
ِلْهَأ َعیِمَج  اَْهنِم  ًهَلْـصَخ  یَطْعَأ  َْول  ٍلاَصِخ  َثاََلث  َنِیِبئاَّتلا  یَطْعَأ  لـج  زع و  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق  ُهَعَفَر  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  «؛ ثیدح 5 ،432/2: یفاک

لئاـسو ْهبِّذـَُـعی .» ْمـَل  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ  ْنَـمَف  َنـیِرِّهَطَتُْملا  ُّبُِـحی  َنـِیبا�ّوَّتلا َو  ُّبُِـحی  ّللا 
ـ�

َه َّنِإ  لـج  زع و  ُُهلْوَـق  اَِـهب  اْوَـجََنل  ِضْرَأـْلا  ِتاَواَـمَّسلا َو 
ٌهَقَبَطَف ٍهُجْوَأ  ِهَثاََلث  یَلَع  لج  زع و  َهَّللا  َنوُُدبْعَی  َساَّنلا  َّنِإ  مالسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ُقِداَّصلا  َلاَق  «؛ ثیدح 135 باب 9، ،62/1: هعیشلا
یِّنَِکل ٌهَبْهَر َو  َیِه  ِدِیبَْعلا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ِراَّنلا  َنِم  ًافْوَخ  ُهَنوُُدبْعَی  َنوُرَخآ  ُعَمَّطلا َو  َوُه  ِءاَصَرُْحلا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ِِهباََوث  ِیف  ًهَبْغَر  ُهَنوُدـُبْعَی 

ُْمْتنُک ْنِإ  ُْلق  لج  زع و  ِِهلْوَِقل  َنُونِمآ َو  ٍذـِئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  لج َو  زع و  ِِهلْوَِقل  ُْنمَْألا  َوُه  ِماَرِْکلا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  لج  زع و  َُهل  ًاّبُح  ُهُدـُبْعَأ 
«. َنِینِمْآلا َنِم  َناَک  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا َو  ُهَّبَحَأ  لـج  زع و  َهَّللا  َّبَحَأ  ْنَمَف  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ّللا َو 

�
ُه ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف  ّللا 

�
َه َنوُّبُِحت 

ُهَّبِحُأَف َكِداَـبِع  ْنِم  ُّبُِحت  ْنَم  َمَلْعَأ  ْنَأ  ُتْدِدَو  ِّبَر  اَـی  َلاَـق  ُهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  «؛ ثیدح 41 باب 1، ،160/90: راونألا راحب 
راحب ُهتْـضَْغبَأ .» اَنَأ  ُُهْتبَجَح َو  اَنَأَف  ِینُرُکْذَی  َال  يِْدبَع  َْتیَأَر  اَذِإ  ُهُّبِحُأ َو  اَنَأ  َِکلَذ َو  ِیف  َُهل  ُْتنِذَأ  اَنَأَف  يِرْکِذ  ُِرثُْکی  يِْدبَع  َْتیَأَر  اَذِإ  َلاَقَف 

ْنَم ُسِیلَج  ِینَّبَحَأ َو  ْنَم  ُبِیبَـح  یِّنَأ  یِـضْرَأ  َلـْهَأ  ْغـِْلبَأ  ُدُواَد  اَـی  مالـسلا  هـیلع  َدُواَد  ِراَـبْخَأ  ِیف  «؛ ثیدح 28 باب 43، ،26/67: راونألا
ُمَلْعَأ ٌدَـحَأ  ِینَّبَحَأ  اَم  ِینَعاَطَأ  ْنَِمل  ٌعیِطُم  ِینَراَـتْخا َو  ِنَِمل  ٌراَـتُْخم  ِینَبَحاَـص َو  ْنَِمل  ٌبِحاَـص  يِرْکِذـِب َو  َِسنَأ  ْنَِمل  ٌِسنُوم  ِینََـسلاَج َو 

ِینْدِجَی َْمل  يِْریَغ  َبَلَط  ْنَم  ِینَدَـجَو َو  ِّقَْحلِاب  ِینَبَلَط  ْنَم  یِْقلَخ  ْنِم  ٌدَـحَأ  ُهُمَّدَـقَتَیَال  ًاّبُح  ُُهْتبَبْحَأ  یِـسْفَِنل َو  ُُهْتِلبَق  اَّلِإ  ِِهْبلَق  ْنِم  ًانیِقَی  َِکلَذ 
ْمُکِْـسناَؤُأ َو ِینوُِسنآ  ِیتَسَناَُؤم َو  ِیتََسلاَُجم َو  ِیتَبَحاَصُم َو  ِیتَماَرَک َو  َیلِإ  اوُُّملَه  اَهِروُرُغ َو  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اَم  ِضْرَْألا  َلـْهَأ  اَـی  اوُُضفْراَـف 
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ْمِْهَیلِإ َو ُقاَتْـشَأ  ََّیلِإ َو  َنُوقاَتْـشَی  ْمُهُّبِحُأ َو  یِّنوُّبُِحی َو  يِدِیبَع  ْنِم  ًاداَبِع  ِیل  َّنَأ  َنیِقیِّدِّصلا  ِضَْعب  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  ْمُِکتَّبَحَم َو  َیلِإ  ْعِراَسُأ 
ِراَهَّنلِاب َلاَلِّظلا  َنوُعاَُری  َلاَق  ْمُُهتَماَلَع  اَم  ِّبَر َو  اَی  َلاَق  َکُّتَقَم  ْمُْهنَع  َْتلَدَـع  ْنِإ  َُکْتبَبْحَأ َو  ْمُهَقیِرَط  َتْذَـخَأ  ْنِإَف  ْمُهُرُکْذَأ  یِّنوُرُکْذَـی َو 

ُماَلَّظلا َو َطَلَتْخا  ُْلیَّللا َو  ُمُهَّنَج  اَذِإَف  ِبوُرُْغلا  َْدنِع  اَهِراَکْوَأ  َیلِإ  ُْریَّطلا  ُّنَِحت  اَمَک  ِسْمَّشلا  ِبوُرُغ  َیلِإ  َنوُّنِحَی  ُهَمَنَغ َو  ُقیِفَّشلا  یِعاَُری  اَمَک 
ِینوُقَّلَمَت یِماَلَِکب َو  ِینْوَجاَن  ْمُهَهوُجُو َو  ََّیلِإ  اوُشَرَْتفا  ْمُهَماَْدقَأ َو  ََّیلِإ  اُوبَـصَن  ِِهبِیبَِحب  ٍبِیبَح  ُّلُک  اَلَخ  ُهَّرِـسَْألا َو  ِتَبُِـصن  ُشُرُْفلا َو  ِتَشُِرف 
یِعْمَِـسب ِیلْجَأ َو  ْنِم  َنُولَّمَحَتَی  اَم  ِیْنیَِعب  ٍدِجاَس  ٍعِکاَر َو  َْنَیب  ٍدِـعاَق َو  ٍِمئاَق َو  َْنَیب  ٍكاَش َو  ٍهِّوَأَتُم َو  َْنَیب  ٍكَاب َو  ٍخِراَص َو  َْنَیب  اَم  یِماَْعنَِأب 

َِتناَـک َْول  ِیناَّثلا  ْمُْهنَع َو  ُِربْخُأ  اَـمَک  یِّنَع  َنوُِربُْخیَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  يِرُون  ْنِم  ُفِذـْقَأ  ُلَّوَأـْلا  ًاـثاََلث  ْمِهیِطْعُأ  اَـم  ُلَّوَأ  یِّبُـح  ْنِم  َنوُکْـشَی  اَـم 
ُمَْلعَی یِهْجَِوب  ِْهیَلَع  ُْتلَْبقَأ  ْنَم  يَرَتَف  ْمِْهیَلَع َأ  یِهْجَِوب  ُلـِْبقُأ  ُِثلاَّثلا  ْمَُهل َو  اَُهْتلَْلقَتْـسَال  ْمِِهثیِراَوَم  ْنِم  اَـمِهِیف  اَـم  َنوُضَرَأـْلا َو  ُتاَواَـمَّسلا َو 

«. ُهَیِطْعُأ ْنَأ  ُدیِرُأ  اَم  ٌدَحَأ 
بنذـلا نم  بئاتلاو  هللا  بیبح  بئاتلا  : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  (» هبوتلا هلیـضف  لـصف  ،) 51/3: تاداعـسلا عماج  (( - 3 - ) 3

بیبح بئاتلا  نأل  هل  بنذال  نمک  بنذلا  نم  بئاتلا  «؛ :364/3،ش 3386 يوانم ریغصلا  عماجلا  حرـش  ریدقلا  ضیف  هل .» بنذ  نمک ال 
بحملا نأل  بنذ  هرضی  مل  ادبع  هللا  بحأ  اذاو  هحماسیو  هرتسیو  هل  رفغی  لب  هبیبح  بذعی  هناحبس ال  وهو  َنِیبا�ّوَّتلا ) ُّبُِحی  ّللا 

�
َه َّنِإ   ) هللا

هللا یلا  عوجرلاو  دـبعلا  سندـی  بنذـلاف  هل  بنذ  نمک ال  راصف  هرتس  بنذأف  ادـبع  بحأ  اذاـف  هرفغ  نیـش  هنم  ادـب  ناـف  بیبحلا  رتسی 
بات هبحأ  اذا  هانعم  : لاق مالـسالا  هجح  تیأر  مث  هریرقت  یف  یل  رهظ  اذـک  هنم  برقلا  لحم  یف  هریـصت  هیلا  هتعجرف  هبوتلا  وهو  هرهطی 

«. مالسالا دعب  یضاملا  رفکلا  هرضی  امک ال  ترثک  ناو  هیضاملا  بونذلا  هرضت  ملف  توملا  لبق  هیلع 
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6 هانگ ياه  تراسخ  اه  تشون  یپ 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383
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هانگ ياه  تراسخ   6

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

؛ دندومرف هبوت  نامز  تصرف و  هب  ریبعت  ، ناضمر كرابم  هام  تمظع  اب  تصرف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  دوجو 

هب دـنریگ و  یم  رارق  كرت  يراددوخ و  نیرمت  رد  ، ناـضمر هاـم  رد  ، نمؤـم مدرم  هک  تسا  نیا  مه  نآ  ّتلع  (1) هبوتلا » رهـش  وه  «و 
بلق سفن و  ، حور تیوقت  رد  نیقی  هب  بانتجا  نیا  دـننک و  یم  بانتجا  راطفا  يادـتبا  ات  رحـس  نایاپ  زا  ، هماـنرب هد  زا  رهاـظ ، تروص 

.تسا ّرثؤم  رایسب  هریغص  هریبک و  ناهانگ  كرت  يارب  نانآ 

هک هجحلا  يذ  هام  رد  رگم  ، دوش یمن  ماجنا  یناسآ  هب  رگید  ياه  هام  رد  ، دریگ یم  ماجنا  ناضمر  كرابم  هاـم  هماـنرب  رد  هک  يراـک 
اهنآ حور  ، ناضمر كرابم  هام  رد  هک  يا  هزادـنا  نآ  هب  یلو.دـننک  كرت  دـیاب  ار  همانرب  راهچ  تسیب و  ، عتمت جـح  ماـجنا  يارب  مدرم 

زا رت  ناسآ  مدرم  يارب  هانگ  كرت  ، ناضمر هام  رد  نیاربانب.دوش  یمن  تیوقت  عتمت  زور  دـنچ  نآ  رد  ، دوش یم  تیوقت  باـنتجا  يارب 
یگشیمه كرت  ینعی  ، اوقت تکرب  اب  ياضف  هب  ار  اهنآ  ، زور هنابـش  یـس  تدم  رد  هانگ  زا  يرود  كرت و  نیا  تسا و  رگید  هام  هدزای 

.دناسر یم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ناسل  زا  هانگ  ياه  تراسخ 

ادخ هاگشیپ  رد  ناسنا  ندش  راوخ  -1

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  كرابم  دوجو 

ص:93

نا : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  «؛ ثیدح 112 ،117: هثالثلارهشألا لئاضف  ثیدح 5؛ باب 46، ،340/93: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
رهـش وه  هرفغملا و  رهـش  وهو  هکربلا  رهـش  وهو  هرکذ  یلاعت  هللا  رهـش  وه  نآرقلا و  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهـش  لاوشو  نابعـش  نیب 

وه ءاعدلا و  رهش  وه  مایصلا و  رهش  وه  رافغتسالا و  رهـش  وه  نآرقلا و  هءارق  رهـش  وه  هبانالا و  رهـش  وه  هبوتلا و  رهـش  وه  همحرلا و 
مکیأف لباق  یلا  هلرفغی  مل  ناضمر  رهـش  یف  هل  رفغی  مل  نم  هنجلاب  زوفلاو  رانلا  نم  قتعلا  رهـش  وه  هعاـطلا و  رهـش  وه  هداـبعلا و  رهش 

یف اذه  مکماع  یسمأ  لوأ  اماع  هل  مئاص  نم  مکف  ادبأ  هدعب  موصی  هنأ ال  يری  نم  مایص  هوموص  ، لباق ناضمر  رهـش  غولبب  ( قثی ) قثتم
«. نیدلا موی  مکلو  انل  رفغو  نیلفاغلا  هدقر  نم  هللا  مکهبنی  ادیرف  ادیحو  بارتلا  یف  حبصأو  انوفدمربقلا 
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دروآ یم  راب  هب  نیگنس  تراسخ  هس  ، هانگ

رگا دنک و  یم  شزرا  یب  رادقم و  یب  ، تسپ ، راوخ رایسب  ادخ  هاگشیپ  رد  لوا  هجرد  رد  ار  ناسنا  (1) ِیتَّلَذَم » َبَْوث  ا�یاَطَخلا  ِیْنتَسَْبلَا  »
وا يور  هب  تمایق  رد  تاجن  هار  ، ددرگنرب دوخ  تیـصخش  تّزع و  هب  هبوت  اب  ناسنا  دـنامب و  مدآ  دوجو  رد  يرادـقم  یب  یتسپ و  نیا 

.دش دهاوخ  هتسب 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  هفیرش  هیآ  نیا  مالک  نیا  دنس 

(2) َنوُِدلا�خ » َمَّنَهَج  ِیف  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأَف  ُُهنیِزا�وَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو 

دنا و هدرک  هابت  ار  ناشدوجو  هیامرـس  مامت  ، هانگ اب  هک  دننک  یم  هدهاشم  تمایق  رد  اه  نیا.رادـقم  یب  ، شزرا یب  ، کبـس ینعی  ّفخ 
.تسا هدنامن  ، دنوشب هداد  شاداپ  هک  نیا  يارب  ، دشاب نزو  لباق  تمایق  نازیم  رد  هک  اهنآ  یگدنز  رد  يزیچ 

ایوگ هک  دنا  هدش  شزرا  یب  رادقم و  یب  ردق  نیا.تسا  دوجو  لصا  یهابت  نارسخ و  ینعی  ، سفنا نارسخ  ْمُهَـسُْفنَأ » اوُرِـسَخ  َنیِذَّلَا  »
هعماج ، هداوناخ نایم  رد  اه  ناسنا  همه  ، دشاب راکشآ  يرهاظ و  ناهانگ  رگا.دنروایب  باسح  هب  ار  اهنآ  ات  ، تسا هدنامن  يزیچ  اهنآ  زا 

.دنوش یم  رابتعا  یب  رادقم و  یب  تسپ ، نارگید  مشچ  شیپ  مه  دور و  یم  اهنآ  يوربآ  مه  نایانشآ  و 

ادخ زا  ندش  رود  -2

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ، هانگ مود  تراسخ  هرابرد 

(3) ِیتَنَکْسَم » َساِبل  َْکنِم  ُدُعاَبَتلا  ِینَلَّلَج  «َو 

تدابع و ره  زا  ار  نم  هک  دنک  یم  ادیپ  همادا  ییاج  ات  يرود  نیا.تسا  هدش  قح  ترـضح  زا  نم  ندـش  رود  ثعاب  جـیردت  هب  هانگ 
؛ دزاس یم  ریگ  نیمز  حالس و  علخ  یتمدخ 

ص:94

.نیبئات تاجانم  لوا  تاجانم  باب 32، ،142/91: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
ار ناشدوجو  هیامرس  هک  دننانامه  ، تسا شزرا ]  یب  و  کبـس [  نانآ  هدش  نزو  لامعا  هک  یناسک  و  103 ؛ (: 23) نونمؤم (( - 2 - ) 2

.دنا هنادواج  خزود  رد  هداد و  تسد  زا 
.نیبئات تاجانم  لوا  تاجانم  باب 32، ،142/91: راونألا راحب  (( - 3 - ) 3
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(1) َنُؤِزْهَتْسَی » ا�ِهب  اُونا�ک  ّللا َو 
�

ِه ِتا�یِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  �ياوُّسلا  اُؤا�سَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقا�ع  َنا�ک  َُّمث 

مامت ناسنا  دنک و  یم  هانگ  گرم  تقو  ات  یپ  رد  یپ  (2) َنُولَمْعَی » اُونا�ک  ا�م   » نآرق دوخ  ریبعت  هب  ، ددرگ یمئاد  ینالوط و  یتقو  هاـنگ 
: هب لیدبت  دور و  یم  تسد  زا  شا  يونعم  ياهورین 

.دوش یم  (3) ُّلَضَأ » ْمُه  َْلب  ِما�ْعنَْألاَک  َِکئ�لوُأ  »

.دنک یم  ناوتان  ار  ناسنا  هنوگ  نیا  ، هانگ.دراد یمرب  مدق  تمدخ  يارب  هن  تدابع و  يارب  هن  ینعی  ، ماعنالاک

بلق تواسق  -3

یم ناـیب  ار  تراـسخ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  یتقو  هک  يزارف  نیا  رد  ، تسا تراـسخ  نیرت  نیگنـس  هک  موس  تراـسخ  اـما 
: دراد یم  هضرع  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  دتفا و  یم  هیرگ  سامتلا و  هب  شدوخ.دیامرف 

(4) ِیتَیانِج » ُمیِظَع  ِیْبلَق  َتا�ما  «َو 

عولط شتافص  اب  دهاوخب  رگا  ادخ  دراد ؟  یعولط  هچ  ، تیم کی  قفا  رد  ادخ  ، دریمب بلق  هک  یتقو.دوش  یم  بلق  گرم  ثعاب  هانگ 
دهاوخ یم  هک  یـسک  ره  تیم.دـنک  یمن  عولط  تیم  قفا  رد  ّیح  ترـضح  تقو  چـیه.تسا  ّیح  قفا  رد  ، ّیح ترـضح  عولط  ، دـنک

.دنکن تیذا  ار  نارگید  وا  نّفعت  يوب  هک  ، دینک شنفد  : دنیوگ یم  ایند  مامت.دشاب 

: دنک یمن  یعولط  هدرم  قفا  زا  ادخ 

(5) ُموُّیَْقلا » ُّیَْحلا  َوُه  ّالِإ 
�

َه�لِإ  ّللَا �ال 
�

ُه

، دینک نفد  دوگ  ربق  رد  ار  هدرم  هک  تسا  هداد  روتسد  شدوخ  ، مویق ّیح  دنوادخ 

ص:95

ار ادخ  تایآ  هکنیا  ببـس  هب  دـندش  یتشز  بکترم  هک  دوب  یناسک  ماجنارـس  ، ماجنارـس نیرتدـب  هاگ  نآ  10 ؛ (: 30) مور (( - 1 - ) 1
.دنتفرگ یم  هرخسم  هب  ار  اهنآ  هراومه  دندرک و  بیذکت 

.دنداد یم  ماجنا  هراومه  هک  یلامعا  تسا  دب  انامه  62 ؛ (: 5) هدئام (( - 2 - ) 2
ِْنب ِْنیَسُْحلا  «؛ ثیدح 1 باب 35، ،95-94/24: راونألا راحب  .دـنرت  هارمگ  هکلب  دـننایاپراهچ  دـننام  نانآ  179 ؛ (: 7) فارعا (( - 3 - ) 3

ِهاَبْشَأ ِساَّنلا َو  ِنَع  اَنِْربْخَأ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  ٌلُجَر  َماَق  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  َناَْولُع 
هیلع و هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَرَف  ِساَّنلا  ِنَع  َْتلَأَس  مالسلا  هیلع  ُنَسَْحلا  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ُْهبِجَأ  ُنَسَح  اَی  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  ِساَنْسَّنلا  ِساَّنلا َو 

اَنُهاَبْشَأ ْمُه  اَّنِم َو  ْمُه  اَُنتَعیِـش َو  ْمُهَف  ِساَّنلا  ِهاَبْـشَأ  ْنَع  َْتلَأَس  ُْهنِم َو  ُنَْحن  ّنلا َو 
�
ُسا َضا�فَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  ُلوُقَی  َهَّللا  َّنَِأل  ُساَّنلا  هلآ 

راــحب ًــالِیبَس .» ُّلـَـضَأ  ْمُـه  ْلــَب  ِمـاـ�ْعنَْألاَک  َکــِئ�لوُأ  َیلاـَـعَت  ِهَّللا  ُلْوَـق  َوُـه  ُمَظْعـَأـْلا َو  ُداَوَّسلا  اَذـَـه  ْمُـه  ِساَنـْـسَّنلا َو  ِنَـع  َْتلَأـَـس  َو 
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ِیف ِهَّیِّنلا  ِِصلاَخ  ْنِم  ِْدبَْعِلل  َُّدبَال  يََون َو  اَم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ِتاَّیِّنلِاب َو  ُلاَمْعَْألا  اَمَّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو  «؛ ثیدح 32 باب 53، ،210/67: راونألا
ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِما�ْعنَْألاَک  َِکئ�لوُأ  َلاَقَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُمُهَفَصَو  ْدَق  َنُوِلفاَْغلا  ًالِفاَغ َو  ُنوُکَی  یَنْعَْملا  اَذَه  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  ُهَّنَِأل  ٍنوُکُـس  ٍهَکَرَح َو  ِّلُک 
یَنْعَم ِیف  ِتاَقْوَْألا  ِفاَِلتْخا  ِبَسَح  یَلَع  ُِفلَتْخَی  ِهَفِْرعَْملا َو  ِءاَفَـص  ِرْدَـق  یَلَع  ِْبلَْقلا  َنِم  وُدـْبَت  ُهَّیِّنلا  َُّمث  َنُوِلفا�ْغلا  ُمُه  َِکئ�لوُأ  َلاَق  اًلِیبَس َو 
ِِهتَِّینَم ِِهتَوْهَش َو  ِهِْعبَط َو  ْنِم  َوُه  ُْهنِم َو  ِءاَیَْحلا  ِهَّللا َو  ِمیِظْعَت  ِناَْطلُس  َتَْحت  ِناَتَروُهْقَم  ُهاَوَه  ُهُسْفَن َو  ِهَِصلاَْخلا  ِهَّیِّنلا  ُبِحاَص  ِهِفْعَـض َو  ِِهتَُّوق َو 
ِیبَِأل َلاَق  ُهَّنَأ  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِّیِطِـساَْولا  یَیْحَی  ِیبَأ  «؛ ثیدح 12 باب 17، ،129/2: راونـألا راـحب  ٍهَحاَر .» ِیف  ُْهنِم  ُساَّنلا  ٍبَعَت َو  ِیف  ُْهنِم  ُهُسْفَن 
اَمِیف َلِخاَّدلا  ِقِّیَّضلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َعِّبَرَتُْملا  ِكاَوِّسِلل َو  َكِراَّتلا  ُمُْهنِم  ِْقلَأ  َلاَقَف  ِساَّنلا  َنِم  ُهَّلُک  َْقلَْخلا  اَذَـه  يََرت  مالـسلا َأ  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع 

ِدَق ِّقَْحلا َو  ِیف  ِِهباَحْـصَأ  یَلَع  َِفلاَخُْملا  ٍهَبیِـصُم َو  ِْریَغ  ْنِم  َثِّعَـشَتُْملا  ٍهَّلِع َو  ِْریَغ  ْنِم  َضِّرَمَتُْملا  ِِهب َو  َُهل  َْملِعَال  اَـمِیف  َيِراَـمُْملا  ِهِینْعَیاـَل َو 
ِِهتَّیِرَهْوَج َیلِإ  َلَصُوی  یَّتَح  ًاِحل  ْنِم  ًاِحل  ُرَشُْقی  ِْجنَلَْخلا  َِهلِْزنَِمب  َوُهَف  ْمِِهلاَمْعَأ  ِِحلاَص  ْنِم  ٌْولِخ  َوُه  ِِهئَابآ َو  ُرِخَتْفَی ِب  َرِخَتْفُْملا  ِْهیَلَع َو  اوُقَفَّتا 

هنم نوتحنی  اوناکو  - برعم یسراف  - رجـش : دنمـسک جنلخلا  : نایب اًلِیبَس .» ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِما�ْعنَْألاَک  ّلِإ 
�
ا ْمُه  ْنِإ  لج  زع و  ُهَّللا  َلاَق  اَمَک  َوُه  َو 

نوکاحللا عفنی  الو  ، دساف هاحل  ناف  جنلخلا  رجـش  احلب  مهلامعأ  حلاص  نع  ایلاخ  هنوک  عم  هئابآب  رختفی  نم  هبـش  هنأ  رهاظلا  ،و  عاصقلا
عم رشقلل  بللا  حالص  عفنی  امکف ال  ، هلصأو هبلب  اوعفتناو  اهوذبنو  هاحل  اورـشق  کلذ  اودارأ  اذا  لب  ، ءایـشألا هنم  تحنی  نأل  احلاص  هبل 
ْنَع َسَبَح  ْوـَل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  «؛ ءاعد 1 : هیداجـس هفیحـص  .ادـساف  هنوک  عم  مهب  رختفملل  ءابآلا  حالـص  عفنی  اذـکف ال  هل  هترواجم 
ِیف اوُعَّسََوت  ،َو  ُهوُدَمْحَی ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفَّرَـصََتل  ، ِهَرِهاَظَتُْملا ِهِمَِعن  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َغَبْـسَأ  ،َو  ِهَِعباَتَتُْملا ِِهنَنِم  ْنِم  ْمُهاَْلبَأ  اَم  یَلَع  ِهِدْمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع 

ّلِإ
�
ا ْمُه  ْنِإ  » ِِهباَتِک ِمَکُْحم  ِیف  َفَصَو  اَمَک  اُوناَکَف  ِهَّیِمیِهَْبلا  ِّدَح  َیلِإ  ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُح  ْنِم  اوُجَرََخل  َِکلَذَـک  اُوناَک  َْول  َو.ُهوُرُکْـشَی  ْمَلَف  ِِهقْزِر 

«. ًالِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِما�ْعنَْألاَک 
.نیبئات تاجانم  لوا  تاجانم  باب 32، ،142/91: راونألا راحب  (( - 4 - ) 4

همه هدنراد  هگن  هدنراد و  اپرب  ربّدم و  و  تاذ [  هب  مئاق  هدنز و  ، تسین يدوبعم  چیه  وا  زج  هک  اتکی  يادخ  255 ؛ (: 2) هرقب (( - 5 - ) 5
.تسا تاقولخم ] 
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ایآ تقو  نآ  ، دیزادنایب رود  ندرک  نفد  اب  ار  هدرم  : تسا هتفگ.دنک  راتفرگ  ار  رهـش  مدرم  وا  ياه  بیـسآ  ، ندش یـشالتم  زا  دـعب  هک 
.تسین تیبوبر  تیقازر و  ، رهم ، فطل ، تمکح ، تیمیحر ، ّتینامحر عولط  لحم  هدرم ، بلق  دنک ؟  عولط  تیم  قفا  زا  شدوخ 

: دومرف روط  نیا  ، دید یسک  ره  هنیس  رد  ار  هدرم  بلق  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تسا هانگ  تراسخ  نیا.تسا  ناویح  لد  وا  لد  اما  تسا  داز  یمدآ  هفایق  هفایق  (1) ٍناویَح » ُْبلَق  ُْبلَْقلا  ٍناسنإ َو  ُهَروُص  ُهَرْوُّصلاَف  »

ناسنا نطاب  رد  هبوت  شزرا 

.ندنادرگرب ار  هتفر  تسد  زا  حالص  نتفر و  تّزع  يوس  هب  ینعی  هبوت 

همه مه  دـعب.تسا  رت  تحار  رگید  هاـم  هدزاـی  زا  هاـم ، نیا  رد  هبوت  نیا.تسا  هبوت  تمظع  نیا.ندرک  هدـنز  ار  هدرم  بلق  ینعی  هبوت 
ار سفن  بلق و  ، رکف ، نطاب ینعی.تسا  ریگارف  یگدولآ  کی  هانگ  هک  دننادب  دیاب  ، یماع ملاع و  ناوج ، ریپ و  ، نز درم و  زا  معا  ، مدرم

.دنک یم  هدولآ 

دیجم نآرق  مه  شدنـس  ، دنک ذوفن  اج  همه  دناوت  یم  هانگ  ، دینادب هک  نیا  يارب  ، منک هراشا  ناهانگ  زا  دروم  دنچ  هب  تسا  مزال  اجنیا 
: تسا

(2) َنوُِدلا�خ » ا�هِیف  ْمُه  ّنلا 
�
ِرا ُبا�حْصَأ  َِکئ�لوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطا�حَأ  ًهَئِّیَس َو  َبَسَک  ْنَم  �یَلب 

.دنک هطاحا  حتف و  ار  ناسنا  دوجو  مامت  هک  دراد  ار  ناوت  نیا  هانگ.ددرگ  یمرب  ناسنا  هب  هک  تسا  يریمض  « هب »

نطاب ناهانگ  زا  ، ملظ هب  کمک 

نیرتربتعم زا  لقن  هب  یفوک  « نارهم نب  ناوفص  » تیاکح ، نطاب هانگ  زا  هنومن  کی 

ص:96

.قاسفلا تافص  هبطخ 87، : هغالبلا جهن  (( - 1 - ) 1
ارف ار  ناشدوجو  رـسارس  ، هانگ راثآو  دندش  هانگ  بکترم  هک  یناسک  هکلب  دییوگ ]  یم  هک  تسا  نینچ  هن  81 [؛ (: 2) هرقب (( - 2 - ) 2

.دنا هنادواج  نآ  رد  دنشتآ و  لها  نانآ  ، تفرگ
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هفیحص و نآرق و  زا  دعب  هک  دنک  یمن  اعدا  يا  هعیـش  ملاع  چیه.تسا  دایز  هعیـش  ياه  باتک  یکاپ  دصرد.تسا  هعیـش  ياه  باتک 
همئا نامز  زا  هک  ییاه  باتک  هک  دـنک  یم  مه  تباث  دراد و  ار  اعدا  نیا  یلو  ، تسا دـص  رد  دـص  وا  ياه  باتک  یکاپ  ، هغالبلا جـهن 
هکلب ، تسین هنوگ  نیا  یسک  ره  باتک.دراد  یکاپ  ، دصرد ُهن  دون و  ، تسا هدش  هتشون  طیارـش  دجاو  ناملاع  هلیـسو  هب  مالـسلا  مهیلع 

.دشاب يوق  راوتسا و  نآ  بلاطم  ات.دشاب  هدیدرگ  دنم  هرهب  دیاب  تیالو  توبن و  راس  همشچ  زا 

نارهم نب  ناوفص  تیاکح 

قداص و ترـضح  كرابم  دوجو  هقالع  دروم  ، تسا هدـش  رکذ  ربتعم  باتک  هاجنپ  زا  شیب  رد  وا  مان  هک  - یفوک « نارهم نب  ناوفـص  »
.تسا مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 

: دندومرف ماما  ، مدمآ مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تمدخ  هب  يزور  : دیوگ یم 

رد وت  ینعی  ؛ تسا یمهم  رایسب  فرح  نیا  .مدنـسپ (1) یم  منک و  یم  ءاضما  ، مراد غارـس  وت  زا  قالخا  راک و  ، لمع هچ  نآ  ناوفص ! 
دنـسپان وت  راک  کی  طقف.یتسه  بوخ  وت.مدنـسپ  یم  ار  وت  لامعا  مامت  نم.يرادـن  یفارحنا  تنید  رد  مدرم و  اب  راـتفر  ، هناـخ هرادا 

وهل و يارب  اـقآ !  : تفگ.دـشاب یم  شا  هداوناـخ  دیـشرلا و  نوراـه  هب  رتـش  نداد  هیارک  : دـندومرف مراـک ؟  مادـک  : مدرک ضرع.تسا 
یم ام  هک  هدب  هیارک  ام  هب  ، يراد دایز  رتش  وت  : تفگ ، دمآ نوراه  رومأم  يزور.مدادن  هیارک  راکش  شدرگ و  ای  ، بورـشم لمح  ، بعل

.منک ارجا  ار  ملاظ  نیا  مکح  نم  هک  دنک  یمکح  کی  نم  هب  نوراه  دنکن  هک  متفرن  مه  مدوخ  ، میورب جح  هب  میهاوخ 

.دنتسه اج  کی  نارگمتس  دوخ  اب  ، نارگمتس مکح  نایرجم  ، خزود رد  نوچ 

ماـمت.دورب منهج  لوا  هقبط  رد  دـیاب  ، دوب دـنمراک  نوـچ  نیا  دورب و  متفه  هقبط  رد  دـیاب  سپ  ، دوـب هاـشداپ  نوـچ  : دـیوگ یمن  نآرق 
(2) ِبا�ذَْعلا » َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  »

ص:97

ِلَّوَأـْلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَـق  ِلاَّمَْجلا  َناَرْهِم  ِْنب  َناَْوفَـص  «؛ ثیدح 22305 باب 42، ،183-182/17: هعیـشلا لئاسو  (( - 1 - ) 1
َكُؤاَرْکِإ َلاَق  ٍءْیَـش  ُّيَأ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ًادِـحاَو  ًاْئیَـش  اَلَخ  اَم  ٌلیِمَج  ٌنَسَح  َکـْنِم  ٍءْیَـش  ُّلُـک  ُناَْوفَـص  اَـی  ِیل  َلاَـقَف  مالـسلا  هیلع 

ِینْعَی ِقیِرَّطلا  اَذَِـهل  ُُهْتیَرْکَأ  یِّنَِکل  ِوْهَِّللَال َو  ِدـْیَّصِللَال َو  ًارََطبَال َو  ًارَـشَأ َو  ُُهْتیَرْکَأ  اَم  ِهَّللا  ُْتُلق َو  َنوُراَـه  ِینْعَی  ِلُـجَّرلا  اَذَـه  ْنِم  َکـَلاَمِج 
َلاَقَف َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ْمَعَن  ُْتُلق  ْمِْهیَلَع  َكُؤاَرِک  ُعَقَی  ُناَْوفَـص َأ  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِیناَْملِغ  ُهَعَم  ُثَْعبَأ  یِّنَِکل  یِـسْفَِنب َو  ُهاَّلََوتَأَال  َهَّکَم َو  َقیِرَط 

ُناَْوفَـص َلاَـق  َراَّنلا  َدَرَو  َناَـک  ْمُْهنِم  َناَـک  ْنَم  ْمُْهنِم َو  َوُهَف  ْمُهَءاََـقب  َّبَحَأ  ْنَم  َلاَـق  ْمَعَن  ُْتُلق  َكُؤاَرِک  َجُرْخَی  یَّتَـح  ْمُهَءاََـقب  ُّبُِحت  ِیل َأ 
َِمل َلاَق َو  ْمَعَن  ُْتُلق  ََکلاَمِج  َْتِعب  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ُناَْوفَـص  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِیناَعَدَف  َنوُراَه  َیلِإ  َِکلَذ  َغَلَبَف  اَهِرِخآ  ْنَع  ِیلاَمِج  ُْتِعبَف  ُْتبَهَذَـف 
ُْنب یَسُوم  اَذَِهب  َْکیَلَع  َراَشَأ  اَذَِهب  َْکیَلَع  َراَشَأ  ْنَم  ُمَلْعََأل  یِّنِإ  َتاَْهیَه  َتاَْهیَه  َلاَقَف  ِلاَمْعَْألِاب  َنوُفَی  َال  َناَْملِْغلا  َّنِإ  ٌرِیبَک َو  ٌْخیَش  اَنَأ  ُْتُلق 

«. َُکْتلَتََقل َِکتَبْحُص  ُنْسُحَال  َْول  ِهَّللا  َوَف  َْکنَع  اَذَه  ْعَد  َلاَقَف  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسوُِمل  ِیل َو  اَم  ُْتُلق  ٍرَفْعَج 
.دیروآ رد  باذع  نیرت  تخس  رد  ار  ناینوعرف  46 ؛ (: 40) رفاغ (( - 2 - ) 2
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هاگداد رد  هدنـسیون  ، مدوب یچتـسپ  ، مدوب نابـساپ  نم.میهد  یم  رارق  باذع  نیرتدیدش  رد  ، نوعرف اب  مه  ار  نوعرف  تلود  نادنمراک 
.دوش یم  باذع  رگمتس  دوخ  دننام  ، رگمتس مکح  يرجم.دنک  یمن  لوبق  ادخ  ار  اه  نیا  دوبن ، متسد  رد  یمهم  راک  نم  مدوب و 

ماوقا نوراه و  هک  تسه  نیا  وت  ّتین  رد  ایآ  : دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما.مداتـسرف  ار  میاهرگراک  هکلب  ، متفرن اهنآ  اب  مدوخ  نم  : تفگ
یم هک  نیمه  ، اهنآ تشگرب  ات  ، هکم زا  ناـنآ  تکرح  زا  : دومرف.هلب : درک ضرع  دـنهدب ؟  ار  تیاـهرتش  هیارک  اـت  ، دـندرگرب هکم  زا  وا 

کی نیا.دوب  دهاوخ  منهج  رد  نانآ  اب  تمایق  زور  رد  ، دشاب نانآ  زا  هک  ره  دوب و  یهاوخ  اهنآ  زا  مه  وت  ، دننامب هدنز  اه  نیا  یهاوخ 
.دهاوخب ار  ملاظ  ندوب  اپ  رس  هدنز و  یسک  هک  تسا  هانگ 

ردپ هک  ، یبوخ نیا  هب  مدآ  هک  ، تسیچ امش  فرح  نیا  كالم  هک  میدرک  یم  لاؤس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ام  رگا 
یم ترـضح  دورب ؟  منهج  هب  نوراه  اب  دـیاب  ، دـیراد هقالع  وا  هب  مه  امـش  دوخ  دوب ، وا  راد  تسود  - مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  - اـمش

: دنیامرف

: تسا هیآ  نیا  نم  كالم 

(1) َنوُرَْصُنت » َُّمث �ال  َءا�ِیلْوَأ  ْنِم  ّللا 
�

ِه ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ا�م  ّنلا َو 
�
ُرا ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  «َو �ال 

وا يارب  مه  يراـک  چیه.دیـسر  دـهاوخ  امـش  هب  شتآ  ، امـش لـیم  رطاـخ  هب  طـقف  هک  ، دیـشاب هتـشادن  یبلق  لـیم  يراکمتـس  چـیه  هب 
.تسا هانگ  ، ملاظ هب  اهنت  لیم  طقف  ، ینکن

فارحنا زاغآرس  ، مارح همقل 

: دیوگ یم  عیبر  نب  لضف.دزادنا  یم  گنچ  مکش  هب  هک  تسا  یهانگ  ، هانگ کی 

، تسا هدوب  رادروخرب  بسح  نیرتالاب  زا  هک  ، یعخن نانس  نب  هّللا  دبع  نب  کیرش 

ص:98

هیکت دیشاب و  هتشادن  نانیمطا  لیامت و  ، دنا هدرک  متـس  نمؤم ]  مدرم  ربمایپ و  ، ادخ تایآ  هب  هک [  یناسک  113 ؛ (: 11) دوه (( - 1 - ) 1
.دیوش یمن  يرای  سپس  ، تسین یتسرپرس  چیه  ادخ  زج  ار  امش  لاح  نآ  ردو  دیسر  دهاوخ  امش  هب  خزود ]  شتآ [  هک  دینکم 
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هک ، تسا یعخن  رتشا  کلام  كرابم  دوجو  هلیبق  نآ  هرهچ  نیرت  صخاش  هک  تسا  هدوب  يا  هلیبق  ناگرزب  زا  ، ملاع صخـش  نیا  نوچ 
.دوب يریظن  یب  ناسنا  ینعی  ، دیازب ار  وا  هنومن  هک  مرادن  غارس  ار  يردام  : دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

وا هب  یـسابع  يدهم.تسا  هدوب  نوراه  زا  لبق  هک  ، دندروآ یـسابع  يدهم  رابرد  هب  يزور  ار  هّللا  دـبع  نب  کیرـش  : دـیوگ یم  لضف 
نآ هک  ، يوشب تکلمم  هیئاضق  هوق  سیئر  اـی  ؛ ینک لوبق  ار  راـک  هس  نیا  زا  یکی  رگم  ، يورب راـبرد  زا  مراذـگ  یمن  کیرـش !  : تفگ

ام ياه  هچب  هب  ایب و  زور  ره  ، میهد یم  وت  هب  قاتا  کی  اجنیا  رد  ام.نک  لوبق  ارم  ياه  هچب  یملعم  لغش  ای.دوب  « تاضقلا یضاق  » نامز
.نک لیم  ام  ياذغ  زا  شاب و  ام  نامهیم  ار  راهان  زورما  ای  و.هدب  سرد 

 ! دالج : تفگ یم  یـسابع  يدـهم  هک  دوب  نیا  شرخآ  ، درک یمن  لوبق  ار  تمـسق  هس  ره  رگا.تفرورف  رکف  رد  هّللا  دـبع  نب  کیرش 
بل رد  مدوخ  نداد  رارق  ، یتاضقلا یضاق  بصنم  : تفگ باوج  رد  کیرـش  اما.دش  یم  ملاع  لیـصا  يادهـش  زا  و  نزب !  ار  وا  ندرگ 

سرد وا  دزن  رد  اــه  هـچب  نـیا  درک  رکف  نوـچ  مهاوــخ ، یمن  مـه  ار  تیاــه  هـچب  یملعم.مهاوــخ  یمن  ار  نـیا  سپ  ، تـسا مـنهج 
ملاظ نم  ، هن : تفگ اذل  ، دننک یم  ملظ  تکلمم  لها  مامت  هب  وا  لثم  دنوش و  یم  تکلمم  سیئر  ناشردپ  گرم  زا  دـعب  ادرف  ، دـنناوخب

.درک لوبق.درادن  یبیع  ندروخ  ندوب و  نامهیم  راهان  کی  اما.منک  یمن  مه  يرورپ 

هناخزپشآ سیئر.دیروایب  دینک و  تسرد  اذغ  عون  دنچ  ، رکش ناوختسا و  زغم  زا  طقف  ، داد روتسد  هناخزپشآ  سیئر  هب  یـسابع  يدهم 
مارآ یسابع  يدهم  هب  دییامرفب و  ، میا هدیچ  ار  هرفـس  تسا و  هدامآ  اذغ  : تفگ ، دمآ تعاس  ود  زا  دعب  تفر و  ، دوب نایرج  دهاش  هک 

مه زپشآ  هک  دوب  مولعم  يردـق  هب  ینعی.دـش  دـهاوخن  راگتـسر  هاگچیه  ، دروخب ار  اذـغ  نیا  زورما  رگا  ، هّللا دـبع  نب  کیرـش  : تفگ
.دیمهف

یتاضقلا یضاق  بصنم  مه  ، دعب ، دروخ ار  مارح  ياذغ  نانس  هّللا  دبع  نب  کیرش 

ص:99
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.دنک یم  ریگ  نیمز  ار  ناسنا  درب و  یم  نطاب  زا  ار  ادخ  رون  مامت  مارح  همقل  نوچ  ، تفریذپ ار  اه  هچب  یملعم  مه  درک و  لوبق  ار 

نآلا ار  يرادقم  کی  : تفگ وا  هب  فارص  ، تفر یتقو.ورب  فاّرـص  نالف  غارـس  هب  هک  دنداد  همان  وا  هب  ، هام کی  ِقوقح  تفایرد  يارب 
ینابـصع فاّرـص.یهدب  دقن  دیاب  هک  درک  رارـصا.مهد  یم  سنج  مه  يرادقم  کی  ، مهد یم  رگید  زور  دـنچ  ار  نآ  رادـقم  کی  و 

هتخورف ار  منید  رتالاب  یتمیق  هچراپ  زا  ، هن : تفگ یهاوخ ؟  یم  دقن  ار  نآ  لوپ  هک  يا  هتخورف  یتمیق  هچراپ  ناتک و  رگم  : تفگ ، دـش
هناخ رد  ، دیـشوپن مارح  ، دـیروخن مارح.تسا  یـشورف  نید  اب  يواسم  ، مارح ندروخ  هک  دـهد  یم  رادـشه  ام  هب  تیاـکح  نیا  .ما (1)

سالتخا ار  لاملا  تیب.دـیورن  یبصغ  لام  لابند  هب.دـیریگن  هوشر.دـینکن  مارح  راـک  ، دـینکن لوبق  مارح  لغـش  ، دـینکن یگدـنز  مارح 
.دیوش راچد  یشورف  نید  هب  هک  دوش  یم  ثعاب  اریز  ؛ دینکن

یقیقح يالب  ، نطاب گرم 

مالـسلا هیلع  ماـما.تسا  هدـیچیپ  مه  هب  نم  یگدـنز  مامت.متـسه  راـتفرگ  یلیخ  : درک ضرع  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هـب  یـصخش 
تسا هدیچیپ  مه  هب  ما  یگدنز  مراتفرگ ؟  : ییوگ یم  ارچ  : دومرف.متسه امش  قشاع  هعیش و  نم  ، هلب : درک ضرع  يراد ؟  نید  : دندومرف

؛ تسا ارذگ  وت  يراتفرگ.تسا  هتفر  تسد  زا  اهنآ  نید  هک  تسا  هدیچیپ  مه  هب  ییاهنآ  یگدنز   ؟

هانگ هطقن  کی  مه  نیا.ینک  تیاکش  نآ  زا  هک  تسین  يزیچ  ، دوش یم  در  تسا و  مک  نآ  نامز  وت  یتحاران  ُُهثْکَم » ٌلِیلَق  ٌءالب  وه  «و 
.تسا تیصعم  و 

رپ فیرش و  باتک  بحاص.دنوش  مدآ  دنهاوخ  یمن  هک  ییاهنآ.تسا  داسف  لها  اب  ترشاعم  ، زین كانرطخ  رایـسب  ياه  هطقن  زا  یکی 
يارب ار  همان.دورب  هنیدـم  هب  دادـغب  زا  ات  ، داد کیپ  کـی  هب  تشون و  هماـن  کـی  یقیناود  روصنم  : دـنک یم  لـقن  « همغلا فشک  » تمیق

زا ار  همان  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما.دوب  هتشون  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

ص:100

وبأ یضاقلا  سوأ  نب  ثراحلا  کیرـش  یبأ  نب  هللا  دبع  نب  کیرـش  «؛) یعخنلا یـضاقلا  )87/16: يدفص ، تایفولاب یفاولا  (( - 1 - ) 1
دواد وبأ  لاق  هئامو  نیعبـسو  عبـس  هنـس  لیق  اـمیف  یفوتو  نیعـستو  سمخ  هنـس  هدـلوم  مـالعألا  دـحأ  هیقفلا  یفوکلا  یعخنلا  هللادـبع 

ادیدش ناکو  يدنع  اثدحم  اقودـص  القاع  ناک  لاقف  هنع  لبنح  نبا  تلأس  حـلاص  نب  هیواعم  لاقو  شمعألا  یلع  یطخی  هقث  کیرش 
هب جتحاو  هعباتم  ملـسم  هل  جرخو  يراخبلا  هب  دهـشتسا  نیدلا  سمـش  خیـشل  لاق  سأب  هب  سیل  یئاسنلا  لاقو  عدبلاو  بیرلا  لهأ  یلع 

يدالوأ بدؤت  وأ  ءاضقلا  یلت  نأ  اما  ثالث  يدـحا  نم  کل  دـب  ـال  هل  لاـقف  يدـهملا  یلع  لـخد  هعبرـألا  هل  ورو ي  هریغو  یئاـسنلا 
سیل خابطلا  لاقف  لکأف  رکـسلاب  دوقعملا  خملا  نم  همعطألا  ناولأ  هل  لمعف  یلع  فخأ  هلکألا  لاقف  هلکأ  يدنع  لکأت  وأ  مهثدـحتو 

ازب هب  عبت  مل  کنا  لاقو  هلطمف  یفریـصلا  یلع  هقزرب  هل  بتک  دقلو  ءاضقلا  یلوو  ملعلا  مهملعو  کلذ  دعب  مهثدحف  لاق  اهدعب  حـلفی 
«. ینید هب  تعب  هللاو  لب  لاقف 
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.دندناوخ دندرب و  قاتا  رد  ار  همان.مسیونب  ار  شباوج  ات  نامب  : تفگ ، تفرگ یچتسپ 

: دوب هتشون  روصنم 

روصنم مالسلا  هیلع  ماما  ینک ؟  تحیصن  ار  ام  طقف  یشاب و  ام  نایرابرد  زا  ییایب و  ام  رابرد  هب  یتسین  رضاح  ایآ  ا�نَحَْصنَِتل » ا�ُنبَحْـصَت  »
.دنک عولط  قفا  نآ  زا  ادخ  تافص  هک  تسا  هدنامن  یقاب  وا  يارب  یقفا  هک  دسانش  یم  ار  نوعلم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رظنم  زا  دارفا  يدنب  میسقت 

: تسا مایپ  ياراد  اه  ناسنا  همه  يارب  هک  دنداد  یباوج  مالسلا  هیلع  ماما 

« کحصنی ایندلا ال  دارا  نم  »

ندرم زا  دعب  تسا و  نیمه  یگدنز  : دیوگ یم  طقف  ، درادـن ایبنا  ادـخ و  ، ترخآ هب  يراک  ، تسا لوپ  لابند  هب  ارگ و  يدام  هک  یـسک 
.دننک یمن  تحیصن  ار  وت  ، تسین يربخ 

مهیلع همئا  ایبنا و  رفن  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  ، باـتک هدراـهچ  دـص و  رد  ادـخ.دننز  یم  فرح  اـیبنا  ادـخ و  لـباقم  تقیقح  رد 
: روآ تفگش  میظع و  ياهربخ  مه  نآ  تساهربخ  ، گرم زا  دعب  : دندومرف همه  ، مالسلا

(1) ِمیِظَْعلا » ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءا�سَتَی * َّمَع  »

 ! دومرف یقیناود  روصنم  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

چیه اهنآ  ، دنتسین وت  هاوخریخ  زگره  ، دنتسه مه  ناوارف  وت  رود  هک  ، دنتـسه لوپ  لابند  هب  هک  ییاه  نیا  َکُحَْـصنَی » ا�ْینُّدلا �ال  َدارا  ْنَم  »
.دنتسه ایند  لابند  هب  اهنآ  ، يرادن یشزرا  اهنآ  يارب  وت  دوخ.دشاب  یسک  ره.دنهاوخ  یم  ار  وت  لوپ  هکلب  ، دنرادن هقالع  وت  هب  مادک 

اب ربارب  وت  اب  ینیـشن  مه  نوچ  ، دنیـشنب وت  اب  دیآ  یمن  مه  راب  کی  دهاوخب  ار  ترخآ  هک  یناسنا  اما  َُکبَحْـصَی�ال » َهَرِخ�الا  َدا�را  ْنَم  «َو 
داب رب  ، نادسفم اب  ترشاعم.دینکن  دمآ  تفر و  ترشاعم و  ، تقافر يا  هفرح  نادسفم  اب  مدرم !  يا  ینعی.تسا  ترخآ  نداد  تسد  زا 

.تسا ترخآ  هدنهد 

ص:101

 [ . يربک تمایق  گرزب [  ربخ  نآ  زا  *؟  دنسرپ یم  رگیدکی  زا  زیچ  هچ  هرابرد  1-2 ؛ (: 78) أبن (( - 1 - ) 1
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مناوتب وزارت  نیا  اب  نم  هک  داد  نم  هب  ار  وزارت  نیرتراوتـسا  نیرت و  يوق  قداص  رفعج  : تفگ.دناوخ ار  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  روصنم 
.مسانشب (1) ار  ترخآ  ایند و  لها 

نید ظفح  طرش  هب  ، محر هلص  يرارقرب 

تـفر و هـک  اـسب  هچ.دـماجنا  یم  ناـسنا  ترخآ  اـیند و  يدوباـن  هـب  ، نـید یب  ياـه  هداوناـخ  دارفا و  اـب  دــمآ  تـفر و  ترــشاعم و 
.دورب داب  رب  حیحصان  ياه  ترشاعم  قیرط  زا  تسا  باجح  تمصع و  اب  هارمه  ماگمه و  هک  امش  نارتخد  نارسمه و  ، اهدمآ

دمآ تفر و  ماوقا  ردپ و  ردارب و  اب  یتح  ، نامیاه هداوناخ  دوخ و  رد  نادسفم  رثا  زا  سرت  تروص  رد  هک  دهد  یم  هزاجا  ام  هب  نآرق 
.مینکن

محر هلص  كرت  رب  « ریمع نب  بعصم  » هب ادخ  روتسد 

نید غیلبت  ياپ  یتقو.دروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  یگلاس  هدجه  نس  رد  دوب و  شا  هداوناخ  رسپ  اهنت  ریمع  نب  بعصم 
غیلبت ار  نید  اجنآ  رد  ورب و  هنیدم  هب  : دومرف دز و  ادص  هکم  رد  ار  هلاس  هدـجه  ناوج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ، دـمآ نایم  رد 

.دیدن ار  ردام  ردپ و  ، دوب هنیدم  رد  هک  یلاس  دنچ  اذل.دوش  یم  عطق  ردام  ردپ و  اب  تا  هطبار  ینعی.نک 

هدازردارب نیا  اما.متـسه  هّکم  لها  زا  مه  نم.موش  ناملـسم  هک  ما  هدماین  نم  هّللا !  لوسر  ای  : تفگ دمآ و  هنیدم  هب  وا  يومع  يزور 
.دننیبب ار  وا  شردام  ردپ و  ، دیایب هکم  هب  نم  اب  ات  دییامرفب.دنا  هدش  راد  هصغ  وا  ردام  ردپ.تسا و  هداوناخ  رسپ  اهنت  - بعصم - نم

هدیـشوپ نهاریپ  تروص  هب  ار  دنفـسوگ  کـشخ  تسوـپ  ، يرادـن زا  بعـصم.داتسرف  بعـصم  لاـبند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ود اب  : دومرف ، دز هقلح  ترـضح  نآ  كرابم  نامـشچ  رد  کشا  دید ، تلاح  نیا  رد  ار  بعـصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو.دوب 

یلو ، دندناشوپ یم  وا  هب  ار  اهسابل  نیرتابیز  دنداد و  یم  اذغ  وا  هب  ناوج  نیا  ردام  ردپ و  هک  مدید  مدوخ  مشچ 

ص:102

ِرَفْعَج َیلِإ  ُروُْصنَْملا  َبَتَک  َلاَق  ٍنوُدْمُح  ِْنبا  «؛ ثیدح 14161 باب 35، ،307/12: لئاسولا كردتسم  :427/2؛ همغلا فشک  (( - 1 - ) 1
اَم ِهَرِخْآلا  ِْرمَأ  ْنِم  َكَدـْنِعَال  ِِهلْجَأ َو  ْنِم  َُکفاََخن  اَـم  اََـنل  َْسَیل  َُهباَـجَأَف  ِساَّنلا  ُِرئاَـس  اـَناَشْغَی  اَـمَک  اـَناَشْغَت  َـال  َِمل  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب 

َداَرَأ ْنَم  َُهباَجَأَف  اَنَحَْـصنَِتل  اَُنبَحْـصَت  ِْهَیلِإ  َبَتَکَف  َلاَق  َكَدـْنِع  ُعَنْـصَن  اَمَف  َکَیِّزَُعنَف  ًهَمِقَن  اَهاََرتَال  َکَیِّنَُهنَف َو  ٍهَمِْعن  ِیف  َْتنَأَال  َُهل َو  َكوُجَْرن 
َهَرِخْآلا ُدیُِری  ْنَّمِم  اَْینُّدلا  ُدیُِری  ْنَم  ِساَّنلا  َلِزاَنَم  يِْدنِع  َزَّیَم  ْدََقل  ِهَّللا  ُروُْصنَْملا َو  َلاَقَف  َُکبَحْصَی  َال  َهَرِخْآلا  َداَرَأ  ْنَم  َکُحَْـصنَیَال َو  اَْینُّدلا 

«. اَْینُّدلا َال  َهَرِخْآلا  ُدیُِری  ْنَّمِم  ُهَّنِإ  َو 
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.ُهَْبلَق ّللا 
�

ُه َرََّون  ْدَق  ٍلُجَر  یلإ  اورُْظنُا 

.تسا هداد  حیجرت  یگدنز  نآ  رب  ار  یگدنز  هنوگ  نیا  ، رون نیا  هیاس  رد  تسا و  هدرک  ینارون  نامیا  اب  ار  وا  لد  ادخ 

ردپ و : دیوگ یم  ، تسا هدمآ  هکم  زا  صخش  نیا  : دومرف ترـضح  دیتشاد ؟  یـشیامرف  هللا !  لوسرای  : تفگ.درک مالـس  ، دمآ بعـصم 
لوسر ای.منک  راک  هچ  مناد  یمن  : تفگ ، درک هیرگ  بعصم.درگرب  دننیبب و  ار  وت  ردام  ردپ و  ات  ، ایب هکم  ات  رفس  کی.دننارگن  تردام 

: دیامرف یم  ادخ  : تفگ ، دش لزان  لیئربج  هن ؟  ای  مورب  هّللا ! 

.دورن (1) بعصم 

ینید یب  رطخ 

کی چیه  غارس  اما  ، تسا هدرتسگ  هک  مارح  لام  ،و  یباجح یب  یباجحدب و  دسافم  دوجو  اب  هک  دنتـسه  یکاپ  ناناوج  نادرم و  ، نانز
ردام ردپ و  رگا.میشاب  هتشادن  یترشاعم  ، دنشاب ردام  ردپ و  رگا  یتح  ، نادسفم اب  هک  تسا  هداد  ار  هزاجا  نیا  ادخ.دنور  یمن  اهنآ  زا 

: تسا هدومرف  ، دنشابن دسفم  یلو  ، دنشاب رفاک 

(2) ًافوُْرعَم » ا�ْینُّدلا  ِیف  ا�مُْهبِحا�ص  «َو 

.نک راتفر  هدیدنسپ  اهنآ  اب  ، دنرادن ار  امش  نید  رد  یفنم  يراذگ  رثا  ناوت  هک  دنتسه  يردام  ردپ و  رگا 

ءادهـشلا دیـس  هزمح  ربق  راـنک  هک  بعـصم  ربق  رـس  رب  ، دـنور یم  دـحا  هقطنم  رد  هنیدـم و  هب  یتقو  ناـیجاح  هوبنا  تیعمج  لاـس  ره 
بیـصن نامیا ، رذگهر  زا  هک  ، تسا حلاص  لمع  قالخا و  ، نامیا شزرا  نیا.دـننک  یم  ترایز  ار  وا  نامیا  هار  دیهـش  ناونع  هب  ، تسا

.تسا هدش  بعصم 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:103

ثیدح 3527. باب 16، ،257/3: لئاسولا كردتسم  (( - 1 - ) 1
.نک ترشاعم  هدیدنسپ  يا  هویش  هب  رفن  ود  نآ  اب  ایند  رد  یلو  15 ؛ (: 31) نامقل (( - 2 - ) 2
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اه تشون  یپ 

هبوت طیارش  دیهمت 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:104
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هبانا هبوت و  طیارش   7

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

هبوت دوخ  مه  دهدب و  تاجن  ار  راکهانگ  دـناوتب  مه  ، هبوت نآ  ات  ، دـنک تیاعر  ار  هبوت  طیارـش  دـیاب  ، دراد هبوت  دـصق  هک  يراکهانگ 
دنک یم  یفرعم  ار  شدوخ  قح  ترـضح  هک  یتقو  ، نمؤم هکرابم  هروس  يادتبا  رد.دریگب  رارق  راگدرورپ  سدـقم  دوجو  لوبق  دروم 

.دشاب طیارش  اب  دیاب  ، شریذپ دروم  هبوت  نیا  یلو.دریذپ  یم  ار  هبوت  هک  تسا  ییادخ  امش  يادخ  (1) ِبْوَّتلا » ِِلبا�ق  َو  : » دیامرف یم 

هبوت يارب  یهیبشت 

هب لاّسغ.دندرک  یم  دای  « لاّسغ » ناونع هب  هورگ  نآ  زا  هک  دـندوب  یهورگ  ، دـیایب دوجو  هب  نردـم  ياه  ییوش  کشخ  نیا  هک  زا  لبق 
.دنتفگ یم  « رزاگ » یسراف هب  هک  ، يوش تخر  صخش  يانعم 

رانک دـندرک و  یم  عمج  ار...و  هدرپ  ، فاحل ، کشت دـننام  نیگنـس  نتـسش و  لباق  يایـشا  ، دـنمتورث نکمتم و  ياه  هناخ  زا  اه  لاّسغ 
مه سنج  کـی  دوـب و  نوباـص  ناـش  سنج  کی.دــندرب  یم  ناــشدوخ  اــب  مـه  ار  زیچ  ود  دــندرب و  یم  اــه  هناــخدور  اــهدور و 
یم بآ  رد  یتدـم  ار  اـه  ساـبل  دوب و  نهپ  رادـقم  کـی  بوچ  نیا  رـس.دوب  هکت  کـی  هک  يا  هدـش  هدیـشارت  بوـچ  ؛ دوـب « لـسغِم »

دروخ هب  نوباص  يا  هزادنا  هب  دعب  ، دنتشاذگ

ص:111

.هبوت هدنریذپ  و  3 ؛ (: 40) رفاغ (( - 1 - ) 1
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یم گنـس  هتخت  کی  يور  ار  هدش  ینوباص  سابل  دعب.دنک  فرطرب  دناوتب  ار  اه  كرچ  اه و  یگدولآ  مامت  هک  دـنداد  یم  اه  سابل 
ار ییاج  دورب و  سابل  دروخ  هب  ًالماک  ندـیبوک  اب  بآ  نوباص و  هک  نیا  يارب.دـندیبوک  یم  ساـبل  نآ  يور  لـسغِم  اـب  دنتـشاذگ و 

شنابحاص هب  ندش  کشخ  زا  دعب  ار  فافـش  هتـسش و  سابل.دندرک  یم  نهپ  دندیـشک و  یم  بآ  مه  دعب.دنامب  هدولآ  هک  دراذـگن 
.دندش یم  داش  یلیخ  مه  اهنآ  دندنادرگ و  یمرب 

یتح ، نتـسش ظفل  اب  طقف  ، دیـشک یمن  مه  بآ  تفرگ ، یمن  راک  هب  لسغم  نوباص و  ، درب یمن  هناخدور  رانک  ار  سابل  لاّسغ  رگا  ایآ 
؟  دش یم  هتسش  سابل  ، درک یم  رارکت  مه  راب  هد 

اب.یهدب ماجنا  دیاب  ار  لاّسغ  راک  ، ینک هبوت  یهاوخب  رگا  : هک دنیوگ  یم  هبوت  باب  تایاور  تایآ و 

نامه.درک دـهاوخن  لوبق  ار  هبوت  ادـخ  دوش و  یمن  فرطرب  لد  زا  اه  یگدولآ  ، هبوت ظافلا  نتفگ  اـب  هیلا » بوتا  یبر و  هّللا  رفغتـسا  »
هبوت ، اهنت وفعلا »  » ای هّللا » رفغتـسا   » ظفل اب.دـشاب  هتـسش  لمع  رد  هک  دـندرک  یم  لوبق  ار  یـسابل  لاـسغ  زا  ، ناگدـنهد ساـبل  هک  روط 

.دنک یمن  ادیپ  ققحت 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  هبوت  طیارش 

هراشا

: تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  رد 

(1) َکُّما » َْکتَلَکَث  ، هَّللا ُرِفْغَتْسَا  ، ِِهتَرْضَِحب َلا�ق  ، ٍِلئاِقل مالسلا  هیلع  َلا�ق  »

راکهانگ نیا  هک  ارچ  ، دندش تحاران  رطاخ و  هدـیجنر  ترـضح  « ، هّللا رفغتـسا  : » تفگ مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  رد  یـصخش  یتقو 
وت هک  يا  هبوت  نیا  ، دنیـشنب تیازع  هب  تردام  : دومرف دـش و  تحاران  وا  یهاگآان  يربخ و  یب  لهج ، زا.تسا  هدـیمهفن  ار  هبوت  ینعم 

وت نابز  رب  هک  دوب  یفورح  هکلب.يداد  ماجنا  هک  تسین  نیا  ، يدرگ یم  نآ  لابند 

ص:112

ُراَفِْغتْـسِالا اَم  يِرْدـَتَأ  َکُّمُأ  َْکتَلِکَث  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  ِِهتَرْـضَِحب  َلاَق  ٍلـِئاَِقل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو  «؛ تمکح 417 : هغـالبلا جـهن  (( - 1 - ) 1
ُِثلاَّثلا ًاَدبَأ َو  ِْهَیلِإ  ِدْوَْعلا  ِكَْرت  یَلَع  ُمْزَْعلا  ِیناَّثلا  یَضَم َو  اَم  یَلَع  ُمَدَّنلا  اَُهلَّوَأ  ٍناَعَم  ِهَّتِـس  یَلَع  ٌِعقاَو  ٌمْسا  َوُه  َنیِّیِّلِْعلا َو  ُهَجَرَد  ُراَفِْغتْـسِالا 
َيِّدَُؤتَف اَهَتْعَّیَـض  َْکیَلَع  ٍهَضیِرَف  ِّلُک  َیلِإ  َدِمْعَت  ْنَأ  ُِعباَّرلا  ٌهَِعبَت َو  َْکیَلَع  َْسَیل  َسَْلمَأ  َهَّللا  یَْقَلت  یَّتَح  ْمُهَقوُقُح  َنِیقُولْخَْملا  َیلِإ  َيِّدَُؤت  ْنَأ 

ٌدیِدَج َو ٌمَْحل  اَمُهَْنَیب  َأَْشنَی  ِمْظَْعلِاب َو  َْدلِْجلا  َقِْصُلت  یَّتَح  ِناَزْحَْألِاب  ُهَبیُِذتَف  ِتْحُّسلا  یَلَع  َتَبَن  يِذَّلا  ِمْحَّللا  َیلِإ  َدِمْعَت  ْنَأ  ُسِماَْخلا  اَهَّقَح َو 
«. َهَّللا ُرِفْغَتْسَأ  ُلوُقَت  َِکلَذ  َْدنِعَف  ِهَیِصْعَْملا  َهَواَلَح  ُهَْتقَذَأ  اَمَک  ِهَعاَّطلا  ََملَأ  َمْسِْجلا  َقیُِذت  ْنَأ  ُسِداَّسلا 
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.تسا هدرک  رّرقم  ناگدولآ  ندش  كاپ  يارب  ار  هبوت  لاعتم  دنوادخ.دنک  یمن  كاپ  ار  وت  و.دش  يراج 

: دندومرف ترضح  دعب 

(1) ٍناَعَم » ِهَتِس  �یلَع  ٌِعقا�و  ٌمْسا  َوُه  نیّیّلِعلا َو  ُهَجَرَد  ُرا�فِْغتْسِْالا  ، ُرا�فِْغتْسِْالا ا�م  يرْدَتَأ  »

: تسا ءزج  شش  ياراد  هبوت 

هتشذگ زا  ینامیشپ  - 1

هراشا

هب لیم  ، دمآ یم  تشوخ  هانگ  زا  هتـشذگ  رد.يوش  نامیـشپ  هتـشذگ  هب  تبـسن  عقاو  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یبلق  رما  ، لوا ءزج 
وت بلق  زا  دیاب  وت  هتـشذگ  ياه  یـشوخ  نآ  مامت  دوش و  ضوع  تلاح  دیاب  نالا  يدرب ؟  یم  تذـل  هانگ  باکترا  زا  یتشاد و  هانگ 

.دوش جراخ 

رّکفت لوصحم  ، هبوت رد  ینامیشپ 

تمیق یب  ردـق و  یب  ، لام نجل  هاـنگ  اـب  ار  ترمع  هک  ینک  ترمع  هتـشذگ  هب  هّجوت  هک  تسا  نیا  مه  ینامیـشپ  رد  نتفرگ  رارق  هار 
.يا هداتسیا  راگدرورپ  لباقم  رد  يدرک و 

ربارب رد  : هتفگ ینز  هب  ًـالثم  ؛ ما هدرکن  هجوت  ادـخ  فرح  هب  نم  ینعی  هک  ، دـنک رکف  يریگ  عضوم  نیا  ندوب  هدـیهوکن  هب  تقیقح  رد 
یطبر ادـخ  هب  ، نم ییاـبیز  هرهچ و  وـم و  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم.تسا  هدرکن  تیاـعر  وا  اـما  ، نک تیاـعر  ار  تباـجح  ، ناـمرحمان

.مهدب ناشن  همه  هب  دهاوخ  یم  ملد.درادن 

ادـخ نآ  کلام  هک  ینامز  ندرک  لام  نجل  رمع و  ندرک  كاله  ینعی  ، تسا هتـشاذگ  هانگ  رد  هک  یناـمز  رادـقم  نآ  هک  دـنک  رکف 
نیا رد  هک  دوب  هداد  رارق  وت  رایتخا  رد  تسا و 

ص:113

تمکح 417. راصق  تاملک  : هغالبلا جهن  (( - 1 - ) 1
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: یتشاد یناطیش  هلماعم  وت  اما  ، یشاب هتشاد  یهلا  تراجت  ، نامز فرظ 

(1) ْمُُهتَرا�ِجت » ْتَِحبَر  ا�مَف  �يدُْهلِاب  ََهل�الَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأ 

هب تبـسن  ردـق  هچ  هک  نک  هّجوت  مه  دـعب.دوب  نآ  رد  مه  نیگنـس  ررـض  هکلب  ، هدوبن نآ  رد  يدوس  هک  يدز  يدتـس  داد و  هب  تسد 
.يا هدیشک  هناش  خاش و  تنابرهم  راگدرورپ 

راگدرورپ ربارب  رد  بدا 

زونه بالگ  کشم و  هب  ناهد  میوشب  راب  رازه  .دنهد  یم  جرخ  هب  بدا  ردق  هچ  دوخ  يالوم  لباقم  رد  ، دنتـسه لد  لها  هک  ییاهنآ 
تسا یبدا  یب  لامک  ندرب  وت  مان 

راب نیلوا  يارب  يزور.متفرگ  دای  يدـنه  کی  زا  ، دـنه هب  يرفـس  رد  ار  راگدرورپ  ربارب  رد  بدا  نم  : دـیوگ یم  نابدا  اب  نآ  زا  یکی 
رابکی هظحل  دنچ  ره  مدید  یم  نم.دنتـساوخ  یم  سنج  دندوب و  هدـش  هزاغم  دراو  نم  زا  لبق  رگید  رفن  دـنچ.مدش  هزاغم  کی  دراو 

رانک ار  دیفس  هچراپ  هشوگ.دوب  هتخیوآ  اجنآ  رد  هدرپ  کی  لثم  زیمت  رایسب  دیفس  هچراپ  کی  ، دور یم  هزاغم  رخآ  هب  هزاغم  بحاص 
.دهد یم  همادا  ار  شورف  ددرگ و  یمرب  دهد ، یم  ناکت  يرس  کی  ، دنز یم 

ياه بتکم  ار  حاورا  نآ  هک  دنناد  یم  يدنمتردق  حاورا  زا  یشیامن  تقیقح  رد  ار  یبوچ  ای  يزلف  ياه  تب  ، ملاع ناتـسرپ  تب  مامت 
.تسا یلایخ  هکلب  ، درادن دوجو  نآ  تابثا  يارب  یناهرب  لیلد و  اهنآ  زا  اه  یلیخ  هک  دنا  هدرک  اقلا  اهنآ  هب  دنا و  هتخاس  اهنآ 

سپ ، مینیب یمن  ار  حور  دوخ  ام  ینعی.تسا  وا  رایتخا  رد  ناراب  هک  تسا  یحور  نآ  هدـنیامن  ، لکـش نیا  اـب  تب  نیا  : دـیوگ یم  ًـالثم 
هب.مینک یم  تدابع  ار  وا  لکش  همسجم 

ص:114

 ] ناگتفای هار  زا  درکن و  دوس  ناشتراجت  سپ  ، دندیرخ تیاده  ياج  هب  ار  یهارمگ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  16 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.دندوبن قح ]  يوس  هب 
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.هدب رارق  تکرب  رپ  ار  ام  لاسما  تعارز  تسرفب و  ناوارف  ناراب  سپ  ، میتسه وت  هدنب  ام  : دنیوگ یم  حور  نآ 

هدرپ نیا  تشپ  : وگب ، یهدب نم  هب  سنج  هک  نیا  زا  لبق  اما  ، مهاوخ یم  سنج  يرادقم  نم  : متفگ یهاوخ ؟  یم  هچ  اقآ  : تفگ نم  هب 
يدرگ یمرب  دعب  ، یهد یم  ناکت  يرـس  کی  ینک و  یم  دنلب  ار  هدرپ  هشوگ  يور و  یم  ، يا هقیقد  دنچ  ره  هک  ، تسا ربخ  هچ  دـیفس 

؟  یهد یم  يرتشم  لیوحت  ار  سنج  و 

یم شهاگن  ، منز یم  رانک  ار  هدرپ  نیا  هشوگ  مور و  یم  هظحل  دنچ  ره  نم.تسا  هدرپ  نیا  تشپ  نم  يادخ  دوبعم و  همسجم  : تفگ
یب لاـمک  ، حور نآ  رـضحم  رد  دـنیب و  یم  ارم  ، تسا حور  نیا  هدـنیامن  هک  تب  نیا.منکن  یـشورف  مک  بلقت و  منک و  اـیح  هک  منک 

.مراذگب هالک  ار  مدرم  رس  ، سنج شورف  رد  هک  تسا  یبدا  یب  ییایح و 

دوخ زا  تبظاوم  قح و  لها 

ار بدا  لامک  ، ندز فرح  رد  یتح  وا  سدـقم  دوجو  رـضحم  رد  هک  دـننیب  یم  دوخ  بقارم  ار  ادـخ  نانچ  ، تقیقح لـها  لد و  لـها 
تسا (1) یبدا  یب  لامک  ندرب  وت  مان  زونه  بالگ  کشم و  هب  ناهد  متسش  هبترم  رازه  دننک ؛ یم  تیاعر 

هب توعد  اب  الا  دوش و  نامیـشپ  ات  ، دـنک رکف  هانگ ، رد  شرمع  ندـش  عیاض  رد.دـنک  رکف  شدوخ  یکچوک  ـالوم و  تمظع  رد  مدآ 
تامدقم ینامیشپ.دوش  یمن  ، شاب نامیشپ  تا  هتشذگ  زا  : مییوگب راکهانگ  هب  مه  راب  هد  ام  رگا.دوش  یمن  نامیـشپ  یـسک  ینامیـشپ 

.تسا یلاع  هیامرس  میظع و  هیام  کی.دهاوخ  یم  یملع  ، يرکف

یم مه  لسغم  بوچ  بآ و  ، دـنک یمن  كاپ  ار  سابل  ، نوباص اهنت  ینعی.تسا  هبوت  ءزج  کی  نیا  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.دهاوخ

ص:115

.یهاشنامرک تدحو  (( - 1 - ) 1
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هانگ كرت  رب  میمصت  -2

هانگ هب  هرابود  ، يا هدـنز  ات  هک  نیا  رب  یـشاب  هتـشاد  میمـصت  مزع و  هک  تسا  نیا  هبوت  مود  ءزج  اما  : دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هبوت تقیقح  نآ  دنا و  هدشن  هزیکاپ  هتـسش و  نوچ  ، دننک یم  هانگ  هرابود  دـننک و  یم  هبوت  ناراکهانگ  زا  یـضعب  هک  نیا.يدرگنرب 

.دنربب تذل  ملاع  نابرهم  راگدرورپ  رضحم  رد  یکاپ  زا  ات  تسا  هدرکن  خوسر  اهنآ  رد 

سانلا قح  يادا  -3

هراشا

مالسا.دوش تخادرپ  دیاب  تسا  راک  هانگ  ندرگ  هب  مدرم  زا  هک  یقوقح  مامت  : هک تسا  نیا  موس  ءزج  : دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ناسآ یلیخ  اجک  رد  هک  تسا  مزال  حیـضوت  اما  ، تسا یتسرد  فرح  نیا.تسا  هتفرگ  ناـسآ  یلیخ  ینعی  ،(1) هلهس » هحمس و   » نید

؟  تسا هتفرگ  ناسآ  ایآ  مه  مدرم  قوقح  لام و  رد  تسا ؟  هتفرگ 

شدوخ وا.دوبن  هّللا » الا  هلا  ال  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لقن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یمالک  نیرخآ 
.تشاد یتافص  هولج  وا  رد  ادخ  دوب و  دیحوت  نیع  شدوخ  وا.تشادن  هّللا » الا  هلا  ال   » نتفگ هب  زاین.تسا  هدوب  هّللا » الا  هلا  «ال 

هب ناج !  یلع  : دوب نیا  دـندرک  رارکت  راـب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یفرح  نیرخآ  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
يزیچ نآ  اـب  دوش  یمن  هک  دـشاب  نزوس  هت  هدـنام  خـن  هچرگ  دـیهدب ، سپ  دـیرادن و  هگن  دوخ  همذ  رد  ار  مدرم  لاـم  : وگب نم  تما 

.دینک (2) يراد  نید  ياعدا  هچرگ  ، دیرادن لوبق  ار  نید  تمایق و  ، ادخ هنرگو.تخود 

نید هب  رهاظتم  كرشم و  توافت 

تـسپ نیرتدیلپ و  ، نید یب  يامن  نید.تسا  امن  نید  باذع  زا  رتمک  یلیخ  تمایق  رد  كرـشم  رفاک و  باذـع  ، تایاور تایآ و  قبط 
.تسا راگزور  ناسنا  نیرت 

لیکشت تعامج  زامن  یتقو  : دیوگ یم  هک  تسا  نیا  حماست  دراوم  زا  یکی 

ص:116

لئاـسو ِءاَْـضیَْبلا .» ِهَلْهَّسلا  ِهَحْمَّسلا  ِهَّیِفَنَْحلاـِب  ْمُْکَیلِإ  ُْتثُِعب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َلاَـق  «؛ 548/30: راونألا راـحب  (( - 1 - ) 1
ِهَعاَـمَج ِءوُـضُو  ِلْـضَف  ْنِم  ُأَّضَوَُـتی  مالـسلا َأ  هیلع  ٌِّیلَع  َِلئُـس  َلاَـق  ِْنیَـسُْحلا  ِنـْب  ِِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  «؛ ثیدح 537 باب 8، ،210/1: هعیشلا

ِهَّللا َیلِإ  ْمُِکنیِد  َّبَحَأ  َّنِإَـف  َنیِِملْـسُْملا  ِهَعاَـمَج  ِءوُضُو  ِلْـضَف  ْنِم  ْلـَبَال  َلاَـق  ٍرَّمَُخم  َضَْیبَأ  ٍوْکَر  ْنِم  ُأَّضَوَُتی  ْوَأ  َکـَْیلِإ  ُّبَحَأ  َنیِِملْـسُْملا 
ِْهَیلِإ یَصْوَأ  اَمِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  «؛ ثیدح 1051 باب 59، ،420/1: لئاسولا كردتسم  ُهَلْهَّسلا .» ُهَحْمَّسلا  ُهَّیِفِینَْحلا 
ِیف َلـِعُج  ُبیِّطلا َو  ُءاَـسِّنلا َو  ََّیلِإ  َبِّبُح  ِهَلْهَّسلا َو  ِهَّیِفِینَْحلاـِب  ُْتثُِعب  ِهَِّیناَـبْهُّرلِاب َو  مالـسلا  هیلع  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  َثََعب  َهَّللا  َّنِإ  ٍّرَذ  اـَبَأ  اَـی 

«. ِیْنیَع ُهَُّرق  ِهاَلَّصلا 
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َکلذ َناک  ِهّللا  ِدابِع  ِقوقُحب  َماق  نَمف  ، ِهقوقُحل ًهَمِّدَقُم  ِهِدابِع  َقوقُح  ُهَناحبـس  ُهّللا  َلعَج  «؛ ثیدح 11039 ،480: مکحلا ررغ  (( - 2 - ) 2
ْنِذْأَتْسا ِیل  َلاَقَف  َهَّیَمُأ  ِیَنب  ِباَّتُک  ْنِم  ٌقیِدَص  ِیل  َناَک  َلاَق  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  «؛ ثیدح 4 ،106/5: یفاک هّللا .» ِقوقُحب  ِمایِقلا  یلإ  ایّدَُؤم 

ِناَویِد ِیف  ُْتنُک  یِّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َلاَق  َُّمث  َسَلَج  َمَّلَس َو  َلَخَد  ْنَأ  اَّمَلَف  َُهل  َنِذَأَف  ِْهیَلَع  َُهل  ُْتنَذْأَتْـساَف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِیل 
ُُبتْکَی ْنَم  اوُدَجَو  َهَّیَمُأ  ِیَنب  َّنَأ  َال  َْول  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ِِهِبلاَطَم  ِیف  ُتْضَمْغَأ  ًارِیثَک َو  ًالاَم  ْمُهاَْینُد  ْنِم  ُْتبَـصَأَف  ِمْوَْقلا  ِءَالُؤَه 

اَم اَّلِإ  ًاْئیَـش  اوُدَجَو  اَم  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  اَم  ُساَّنلا َو  ُمُهَکََرت  َْول  اَنَّقَح َو  اَنُوبَلَـس  اََمل  ْمُهَتَعاَمَج  ُدَهْـشَی  ْمُْهنَع َو  ُِلتاَُقی  َءْیَْفلا َو  ُمَُهل  ِیبْجَی  ْمَُهل َو 
اَم ِعیِمَج  ْنِم  ْجُرْخاَف  َُهل  َلاَق  ُلَْعفَأ  َلاَق  ُلَعْفَت  ََکل  ُْتُلق  ْنِإ  َلاَـق  ُْهنِم  ٌجَرْخَم  ِیل  ْلَـهَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  یَتَْفلا  َلاَـقَف  َلاَـق  ْمِهیِدـْیَأ  ِیف  َعَقَو 

َلاَق َهَّنَْجلا  لج  زع و  ِهَّللا  یَلَع  ََکل  ُنَمْضَأ  اَنَأ  ِِهب َو  َْتقَّدَصَت  ْفِْرعَت  َْمل  ْنَم  َُهلاَم َو  ِْهیَلَع  َتْدَدَر  ْمُْهنِم  َْتفَرَع  ْنَمَف  ْمِِهناَویِد  ِیف  َْتبَسَتْکا 
ِهْجَو یَلَع  ًاْئیَـش  َكََرت  اَمَف  ِهَفوُْکلا  َیلِإ  اَنَعَم  یَتَْفلا  َعَجَرَف  َهَزْمَح  ِیبَأ  ُْنبا  َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلَعَف  ْدَـق  َلاَق  َُّمث  اًلیِوَط  ُهَسْأَر  یَتَْفلا  َقَرْطَأَف 

اَّلِإ ِْهیَلَع  یَتَأ  اَمَف  َلاَق  ٍهَقَفَِنب  ِْهَیلِإ  اَْنثََعب  ًاباَِیث َو  َُهل  اَْنیَرَتْشا  ًهَمِْـسق َو  َُهل  ُتْمَـسَقَف  َلاَق  ِِهنَدـَب  یَلَع  َْتناَک  ِیتَّلا  ِِهباَِیث  یَّتَح  ُْهنِم  َجَرَخ  اَّلِإ  ِضْرَْألا 
ِهَّللا ِیل َو  یَفَو  ُِّیلَع  اَـی  ِیل  َلاَـق  َُّمث  ِْهیَْنیَع  َحَـتَفَف  َلاَـق  ِقْوَّسلا  ِیف  َوُه  ًاـمْوَی َو  ِْهیَلَع  ُْتلَخَدَـف  َلاَـق  ُهُدوـُعَن  اَّنُکَف  َضِرَم  یَّتَـح  ُلـِئاَلَق  ٌرُهْـشَأ 
ِهَّللا اَْـنیَفَو َو  ُِّیلَع  اَـی  َلاَـق  ََّیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  یَّتَـح  ُتْجَرَخَف  ُهَْرمَأ  اَْـنیَّلَوَتَف  َتاَـم  َُّمث  َلاَـق  َکـُبِحاَص 
َنِم ٍْخیَش  «؛ ثیدح 59 باب 79، ،329/72: راونألا راحب  ِِهتْوَم .» َْدنِع  ِیل  َلاَق  ِهَّللا  اَذَـکَه َو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َْتقَدَـص  ُْتلُقَف  َلاَق  َِکبِحاَِصل 

ُتْدَعَأ َُّمث  َتَکَـسَف  َلاَق  ٍَهبَْوت  ْنِم  ِیل  ْلَهَف  اَذَه  یِمْوَی  َیلِإ  ِجاَّجَْحلا  ِنَمَز  ُْذنُم  ًاِیلاَو  ْلَزَأ  َْمل  یِّنِإ  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِعَخَّنلا 
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَنُخ  ِْنب  یَّلَعُْملا  «؛ ثیدح 16097 باب 122، ،205/12: هعیـشلا لئاسو  ُهَّقَح .» ٍّقَح  يِذ  ِّلُک  َیلِإ  َيِّدَُؤت  یَّتَحَال  َلاَقَف  ِْهیَلَع 
اَْهنِم َعَّیَض  ْنِإ  ٌبِجاَو  ِْهیَلَع  َوُه  اَّلِإ َو  ٌّقَح  َّنُْهنِم  اَم  ٍتاَبِجاَو  ٍقوُقُح  ُْعبَس  َُهل  َلاَق  ِِملْسُْملا  یَلَع  ِِملْسُْملا  ُّقَح  اَم  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللا 

ْنَأ ُفاَخَأ  ٌقیِفَش  َْکیَلَع  یِّنِإ  یَّلَعُم  اَی  َلاَق  َیِه  اَم  َكاَِدف َو  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  ٌبیِـصَن  ِهِیف  ِهَِّلل  ْنُکَی  َْمل  ِِهتَعاَط َو  ِهَّللا َو  ِهَیَالَو  ْنِم  َجَرَخ  ًاْئیَش 
َکِسْفَِنل َو ُهَرْکَت  اَم  َُهل  َهَرْکَت  َکِسْفَِنل َو  ُّبُِحت  اَم  َُهل  َّبُِحت  ْنَأ  اَْهنِم  ٍّقَح  ُرَْسیَأ  َلاَق  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوقَال  ُْتُلق  َلَمْعَتَال  َمَْلعَت َو  َظَفَْحتَال َو  َعِّیَُضت َو 
َِکلْجِر َو َكِدَی َو  َِکناَِسل َو  َِکلاَم َو  َکِسْفَِنب َو  ُهَنیُِعت  ْنَأ  ُِثلاَّثلا  ُّقَْحلا  ُهَْرمَأ َو  َعیُِطت  ُهَتاَضْرَم َو  َِعبَّتَت  ُهَطَخَس َو  َِبنَتَْجت  ْنَأ  ِیناَّثلا  ُّقَْحلا 

ُّقَْحلا يَْرعَی َو  َسَْبَلتاـَل َو  ُأَـمْظَی َو  يَوَْرتاـَل َو  ُعوُـجَی َو  َعَبْـشَتَال َو  ْنَأ  ُسِماَْـخلا  ُّقَْـحلا  ُهَتآِْرم َو  ُهَلِیلَد َو  ُهَْـنیَع َو  َنوُـکَت  ْنَأ  ُعـِباَّرلا  ُّقَْـحلا 
ُّقَْحلا ُهَشاَِرف َو  َدِّهَُمت  ُهَماَعَط َو  َعَنْـصَت  َُهباَِیث َو  َلِسْغَتَف  َکَمِداَخ  َثَْعبَت  ْنَأ  ٌبِجاَوَف  ٌمِداَخ  َکیِخَِأل  َْسَیل  ٌمِداَخ َو  َکـَل  َنوُکَی  ْنَأ  ُسِداَّسلا 

ْنَأ َیلِإ  ُُهئِْجُلتَال  اَِهئاَضَق َو  َیلِإ  ُهُرِداَُبت  ًهَجاَح  َُهل  َّنَأ  َتِْملَع  اَذِإ  ُهَتَزاَـنَج َو  َدَهْـشَت  ُهَضیِرَم َو  َدوُعَت  ُهَتَوْعَد َو  َبیُِجت  ُهَمَـسَق َو  َِّرُبت  ْنَأ  ُِعباَّسلا 
ثیدح باب 79، ،322/72: راونألا راحب  َِکتَیَالَِوب .» ُهَتَیَالَو  ِِهتَیَالَِوب َو  َکَتَیَالَو  َْتلَـصَو  َِکلَذ  َْتلَعَف  اَذِإَف  ًهَرَداَبُم  ُهُرِداَُـبت  ْنَِکل  اَـهََکلَأْسَی َو 

ُكْرِّشلاَف َو ُهُرِفْغَیَال  يِذَّلا  ُْملُّظلا  اَّمَأَف  ُهَّللا  ُهُعَدَیَال  ٌْملُظ  ُهَّللا َو  ُهُرِفْغَیَال  ٌْملُظ  ُهَّللا َو  ُهُرِفْغَی  ٌْملُظ  ٌهَثاََلث  ُْملُّظلا  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ 53
ءیـشلا عضو  ملظلا  نایب  ِداَبِْعلا .» َْنَیب  ُهَنَیاَدُْملاَف  ُهُعَدَـیَال  يِذَّلا  ُْملُّظلا  اَّمَأ  ِهَّللا َو  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَمِیف  ُهَسْفَن  ِلُجَّرلا  ُْملُظَف  ُهُرِفْغَی  يِذَّلا  ُْملُّظلا  اَّمَأ 

عـضو هنأل  ملاظ  یـصاعلا  اـهلحم و  ریغ  یف  هداـبعلا  عضو  هل و  اکیرـش  یلاـعت  هللا  ریغ  لـعج  هنـأل  ملاـظ  كرـشملاف  هعـضوم  ریغ  یف 
ّللا

�
َه َّنِإ  لج  زع و  لاق  امک  هبوتلا  نودب  هرفغملا  دارملا  هینامیإلا و  دئاقعلاب  لالخإ  لک  لمشی  هنأک  كرـشلاف  هعاطلا  عضوم  هیـصعملا 
ُءا�شَی و ْنَِمل  لاق  امک  هبوتلا  نودب  هرفغی  نأ  نکمی  يأ  هرفغی  يذلا  ملظلا  امأ  ُءا�شَی و  ْنَِمل  َِکل�ذ  َنوُد  ا�م  ُرِفْغَی  ِِهب َو  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَیا�ل 
هب قلعتی  یتح  هناحبـس  هقح  نم  سیل  هنأل  هرابعلا  یف  ننفتلل  هلعل  معألا و  وأ  ایندلا  یف  هتأفاکم  كرتی  يأ ال  هعدی  يذـلا ال  ملظلا  امأ 

دارأ اذإ  هنأ  یلع  هلادلا  رابخألا  یفانی  الف  مولظملل  ضیوعتلاب  وأ  ملاظلا  نم  ماقتنالاب  امإ  مولظملل  هکرادـت  عدـی  ینعملا ال  وأ  هرفغملا 
قلطم نع  هیانک  مهنیب  هلماعملا  يأ  دابعلا  نیب  هنیادـملا  یـضری و  یتح  مولظملا  ضوعی  سانلا  قوقح  نم  هدـنع  نمل  رفغی  نأ  یلاـعت 

يرهوجلا لاق  سانلا  قوقح  اهببـس  نإف  همایقلا  یف  دابعلا  نیب  همکاحملا  هب  دارملا  وأ  مهنیب  هلماعملا  یلع  بترتت  اـهنإف  ساـنلا  قوقح 
-268/7: راونألا راحب  .هازاج  يأ  انید  هناد  لاقی  هأـفاکملا  ءازجلا و  نیدـلا  نیدـب و  تذـخأ  اـنید و  تیطعأـف  هتلماـع  اذإ  اـنالف  تنیاد 
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هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدِجْسَم  ِیف  ُثِّدَُحی  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَس  َلاَق  َهَتِخاَف  ِیبَأ  ِْنب  ِْریَُوث  «؛ ثیدح 35 باب 11، ،270
َكَراَبَت َو ُهَّللا  َثََعب  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َلاَق  َساَّنلا  ُثِّدَُـحی  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُهاـَبَأ  َعِمَـس  ُهَّنَأ  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَـقَف  هلآ  و 

ِرَـشْحَْملا ِهَبَقَع  یَلَع  اوُفِقَی  یَّتَـح  ُهَْملُّظلا  ُمُهُعَمَْجت  ُروُّنلا َو  ُمُُهقوُـسَی  ٍدِـحاَو  ٍدیِعَـص  ِیف  ًادُْرم  ًادْرُج  اًـلْهُم  اـًلْرُغ  ْمِهِرَفُح  ْنِم  َساَّنلا  َیلاَـعَت 
ُّدَتْـشَی ْمُهُروـُمُأ َو  ْمِِهب  ُقیِـضَت  ْمُُهقَرَع َو  ُُرثْـکَی  ْمُهُـساَْفنَأ َو  ُّدَتْـشَتَف  ِّیِـضُْملا  َنِم  َنوـُعَنُْمیَف  اَـهَنوُد  َنوُـمِحَدْزَی  ًاـضَْعب َو  ْمُهُـضَْعب  ُبَـکْرَیَف 
ِهِـشْرَع ِقْوَف  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُراَّبَْجلا  ُفِرُْـشیَف  َلاَق  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  ِلاَوْهَأ  ْنِم  ٍلْوَه  ُلَّوَأ  َوُه  َلاَـق َو  ْمُُهتاَوْصَأ  ُعِفَتَْرت  ْمُهُجیِجَض َو 

اَمَک ْمُهُرِخآ  ُعَمْسَیَف  َلاَق  ِراَّبَْجلا  َيِداَنُم  اوُعِمَتْسا  اُوتِْصنَأ َو  ِِقئاَلَْخلا  َرَشْعَم  اَی  ْمِهِیف  يِداَُنیَف  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ًاکَلَم  ُُرمْأَیَف  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ٍلاَلِظ  ِیف 
ِهَیِحاَن َیلِإ  ْمُهَسوُءُر  َنوُعَفْرَی  ْمُُهبُوُلق َو  ُعَْزفَت  ْمُهُِصئاَرَف َو  ُبِرَطْضَت  ْمُهُراَْصبَأ َو  ُعَشَْخت  َِکلَذ َو  َْدنِع  ْمُُهتاَوْصَأ  ُرِسَْکنَتَف  َلاَق  ْمُُهلَّوَأ  ُعَمْسَی 
ُلوُقَیَف ْمِْهیَلَع  ُلْدَْعلا  ُمَکَْحلا  ُهُرْکِذ  لج  زع و  ُهَّللا  ُفِرُْشیَف  َلاَق  ٌرِـسَع  ٌمْوَی  ا�ذ�ه  ُِرفاَْکلا  ُلوُقَی  َِکلَذ  َْدنِعَف  َلاَق  ّدلا 

�
ِعا َیلِإ  َنیِعِطْهُم  ِتْوَّصلا 

َنِم ِفیِعَّضِلل  ُذُخآ  َمْوَْیلا  ٌدَحَأ  يِْدنِع  َمْوَْیلا  ُمَلُْظیَال  یِطِْسق  ِیلْدَِعب َو  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَأ  َمْوَْیلا  ُروُجَیَال  يِذَّلا  ُلْدَْعلا  ُمَکَْحلا  اَنَأ  اَّلِإ  ََهلِإَال  ُهَّللا  اَنَأ 
َمْوَْیلا َهَبَقَْعلا  ِهِذَـه  ُزوُجَی  اـَل  ِتاَـبِْهلا َو  یَلَع  ُبِیثُأ  ِتاَـئِّیَّسلا َو  ِتاَنَـسَْحلا َو  َنِم  ِصاَـصِْقلِاب  ِهَِملْظَْملاـِب  ِهَِملْظَْملا  ِبِحاَِـصل  ِهِّقَِحب َو  ِّيِوَْقلا 
اُوُبلْطا ُِقئاَلَْخلا َو  اَهُّیَأ  اُومَزاَلَتَف  ِباَسِْحلا  َْدنِع  اَِهب  َُهل  ُذُـخآ  اَْهیَلَع َو  ُُهبِیثُأ  اَِهبِحاَِصل َو  اَُهبَهَی  ًهَِملْظَم  اَّلِإ  ٌهَِملْظَم  ُهَدـْنِع  ٍدَـحَِأل  ٌِملاَظ َو  يِدـْنِع 

َْدنِع َُهل  ٌدَحَأ  یَْقبَی  اَلَف  َنُومَزاَلَتَی  َنُوفَراَعَتَیَف َو  َلاَق  ًادیِهَـش  ِیب  یَفَک  ْمِْهیَلَع َو  ْمَُکل  ٌدِهاَش  اَنَأ  اَْینُّدـلا َو  ِیف  اَِهب  ْمُکَمَلَظ  ْنَم  َدـْنِع  ْمُکَِملاَظَم 
ٍجیِجَِـضب ْمُُهتاَوْصَأ  ُعِفَتَْرت  ْمُهُّمَغ َو  ُّدَتْـشَی  ْمُُهقَرَع َو  ُُرثْکَیَف  ْمُُهلاَح  ُّدَتْـشَیَف  ُهَّللا  َءاَـش  اَـم  َنُوثُکْمَیَف  َلاَـق  اَِـهب  ُهَمَِزل  اَّلِإ  ٌّقَح  ْوَأ  ٌهَِملْظَم  ٍدَـحَأ 

َكَراَبَت َو ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٍداَنُم  يِداَُنیَف  ْمِهِدـْهَج  یَلَع  لـج  زع و  ُهَّللا  ُِعلَّطَی  َلاَـق َو  اَِـهلْهَِأل  ْمِهِِملاَـظَم  ِكْرَِتب  ُْهنِم  َصَلْخَْملا  َنْوَّنَمَتَیَف  ٍدـیِدَش 
ُلوُقَی َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  اوُعَمْسا  َیلاَعَت َو  َكَراَبَت َو  ِهَّللا  یِعاَِدل  اُوتِْصنَأ  ِِقئاَلَْخلا  َرِشاَعَم  اَی  ْمُُهلَّوَأ  ُعَمْسَی  اَمَک  ْمُهُرِخآ  ُعَمْـسَی  َیلاَعَت 

ِقیِض ْمِهِدْهَج َو  ِهَّدِِشل  َِکلَِذب  َنوُحَْرفَیَف  َلاَق  ْمُکِِملاَظَِمب  ْمَُکل  ُتْذَخَأ  اُوبَهاََوت  َْمل  ْنِإ  اُوبَهاَوَتَف َو  اُوبَهاََوت  ْنَأ  ُْمْتبَبْحَأ  ْنِإ  ُباَّهَْولا  اَنَأ  ْمَُکل 
ْنِم ُمَظْعَأ  اَنُِملاَظَم  ِّبَر  اَی  َنُولوُقَیَف  ْمُهُضَْعب  یَْقبَی  ِهِیف َو  ْمُه  اَّمِم  اوُصَّلَخَتَی  ْنَأ  َءاَجَر  ْمُهَِملاَظَم  ْمُهُـضَْعب  ُبَهَیَف  َلاَق  ْمِهِمُحاََزت  ْمِهِکَلْـسَم َو 
َنِم َِعلُْطی  ْنَأ  لـج  زع و  ُهَّللا  ُهُُرمْأَـیَف  َلاَـق  ِسْوَدْرِْفلا  ِناَـنِج  ِناَـنِْجلا  ُنِزاَـخ  ُناَوْـضِر  َْنیَأ  ِشْرَْعلا  ِءاَْـقِلت  ْنِم  ٍداَـنُم  يِداَُـنیَف  َلاَـق  اَـهَبَهَن  ْنَأ 
ٍداَنُم يِداَُنیَف  َلاَق  ُمَدَْخلا  ُِفئاَصَْولا َو  ِرْصَْقلا  ِهَفاَفِح  ِیف  ْمِْهیَلَع  ُهُِعلُْطیَف  َلاَق  ِمَدَْخلا  َو  ِهَِیْنبَْألا ]  ِهَِینْآلا [  َنِم  ِهِیف  اَِمب  ٍهَِّضف  ْنِم  ًارْصَق  ِسْوَدْرِْفلا 
َلاَق ُهاَّنَمَتَی  ْمُهُّلُکَف  ْمُهَـسوُءُر  َنوُعَفْرَیَف  َلاَق  ِرْـصَْقلا  اَذَـه  َیلِإ  اوُرُْظناَف  ْمُکَـسوُءُر  اوُعَفْرا  ِِقئاَلَْخلا  َرَـشْعَم  اَی  َیلاَعَت  َكَراَـبَت َو  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم 
ُهَّللا ُلوُقَیَف  َلاَق  َلِیلَْقلا  اَّلِإ  ْمُهُّلُک  َنوُفْعَیَف  َلاَق  ٍنِمُْؤم  ْنَع  اَفَع  ْنَم  ِّلُِکل  اَذَـه  ِِقئاَلَْخلا  َرَـشْعَم  اَی  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٍداَنُم  يِداَُنیَف 
َْدنِع ُْهنِم  اَهَذُخْأَی  یَّتَح  ٌهَِملْظَم  ُهَدـْنِع  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  ٍدَـحَِأل  ٌِملاَظ َو  َمْوَْیلا  َيِراَن  َیلِإ  ُزوُجَی  َال  ٌِملاَظ َو  َمْوَْیلا  َِیتَّنَج  َیلِإ  ُزوُجَی  َال  لج  زع و 

ِهَصْرَْعلا َو َیلِإ  اوُهَْتنَی  یَّتَح  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  ُدُرْکَی  ِهَبَقَْعلا  َیلِإ  َنوُِقلَْطنَیَف  ْمُُهلِیبَس  یَّلَُخی  َُّمث  َلاَق  ِباَسِْحِلل  اوُّدِعَتْـسا  ُِقئاَلَْخلا  اَـهُّیَأ  ِباَـسِْحلا 
ٍماَمِإ ُّلُک  ُدَهْشَی  ُهَِّمئَْألا  ُمُه  ُءاَدَهُّشلا َو  َنوُِّیبَّنلا َو  َرِضْحُأ  ُنیِزاَوَْملا َو  ِتَبُِصن  ُنیِواَوَّدلا َو  ِتَرُِـشن  ْدَق  ِشْرَْعلا  یَلَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُراَّبَْجلا 
َناَک اَذِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌلُجَر  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ِهَّللا  ِلِیبَس  َیلِإ  ْمُهاَعَد  لج َو  زع و  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ْمِهِیف  َماَق  ْدَـق  ُهَّنَِأب  ِهَِملاَع  ِلْهَأ  یَلَع 

مالـسلا هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ِراَّنلا  ِلْهَأ  ْنِم  َوُه  ِِرفاَْکلا َو  َنِم  ُذُخْأَی  ٍءْیَـش  َّيَأ  ٌهَِملْظَم  ِِرفاَْکلا  ِلُجَّرلا  َدـْنِع  ِنِمْؤُْملا  ِلُجَّرِلل 
َلاَق ِِهتَِملْظَم  ْنِم  ُهَلَِبق  ِِملْـسُْمِلل  اَم  ِرْدَِقب  ًاباَذَع  ِهِْرفُِکب  ِِهباَذَع  َعَم  اَِهب  ُِرفاَْکلا  ُبَّذَُعیَف  ِِرفاَْکلا  یَلَع  َُهل  اَم  ِرْدَِقب  ِِهتاَئِّیَـس  ْنِم  ِِملْـسُْملا  ِنَع  ُحَرُْطی 

ِِهتاَنَسَح ْنِم  ِِملاَّظلا  َنِم  ِمُولْظَْمِلل  ُذَخُْؤی  َلاَق  ِِملْـسُْملا  َنِم  ُُهتَِملْظَم  ُذَخُْؤی  َْفیَک  ٍِملْـسُم  َْدنِع  ٍِملْـسُِمل  ُهَِملْظَْملا  َِتناَک  اَذِإَف  ُّیِـشَرُْقلا  َُهل  َلاَقَف 
ٌتاَنَـسَح ِِملاَّظِلل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َلاَق  ٌتاَنَـسَح  ِِملاَّظِلل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ُّیِـشَرُْقلا  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ِمُولْظَْملا  ِتاَنَـسَح  یَلَع  ُداَُزیَف  ِمُولْظَْملا  ِّقَح  ِرْدَِـقب 

«. ِِملاَّظلا ِتاَئِّیَس  یَلَع  ُداَُزیَف  ِمُولْظَْملا  ِتاَئِّیَس  ْنِم  ُذَخُْؤت  ٍتاَئِّیَس  ِمُولْظَْمِلل  َّنِإَف 
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زامن قشاع  هلاس  دون  درمریپ  ینعی  ، دـیامن ار  ناگدـننک  ادـتقا  ِنیرت  فیعـض  تیاعر  دـیاب  ، زامن ندـناوخ  رد  تعاـمج  ماـما  ، دوش یم 
افتکا زاـمن  تاـبجاو  هب  طـقف  تعاـمج  ماما.دـنک  یم  درد  وا  رمک  ، تسا تسـس  وا  ياـهوناز  یلو  ، تـسا هدـش  زاـمن  دراو  تعاـمج 

.تسا هتفرگ  ناسآ  اجنیا.دنک 

وا زا  عیرس  ، متسه (1) اضرلا » عیرـس   » نم ، دنک یعقاو  هبوت  ات  هدـمآ  تسا و  هدوب  هانگ  رد  يرمع  هک  یـسک  : دـیامرف یم  راگدرورپ  ای 
.موش یم  یضار 

هک تسا  هتفگ  نّیدـتم  رتکد  رگا  : دـیوگ یم  ، دوش ناضمر  هام  دراو  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هب  ؛ تسا هتفرگ  ناسآ  دراوم  زا  یلیخ  رد 
نیا رگا  یلو.مریگب  ندرگ  ار  تا  هزور  مهاوخ  یمن.متـسه  وا  فرح  اب  قفاوم  مه  نم  ، يریگب هزور  دـیابن  هدـش و  فیعـض  وت  مشچ 

رب مدقم  وت  مشچ  : دیامرف یم  ادخ  مه  زاب  ، دنک رثا  وت  مشچ  ندش  فیعض  رد  رگید  هام  شـش  تسا  نکمم  ، يریگب هزور  ار  هام  کی 
.تسا نم  هزور  زور  یس 

.يریگب ار  ما  هزور  مهاوخ  یمن  ، رادهگن ار  تمشچ 

کی ره  يارب  ، يریگب یتسناوتن  يدـش و  دـعب  ناضمر  هام  هب  لصو  رگا.ریگب  ار  زور  یـس  نیا  ياـضق  ، یناتـسمز ياـهزور  رد  سپس 
هلهـس هحمـس و  ام  تعیرـش  ، مدرم قوقح  رد  اما.تسا  هلهـس  هحمـس و  تعیرـش  ، اجنیا.هدـب هراّفک  ناونع  هب  مدـنگ  عاـص  کـی  ، زور
مناوت یمن  ، مشخب یمن  نوچ  ، دهدب سپ  ار  مدرم  لام  دیاب  رخآ  رانید  ات  : دـیوگ یم  ینعی  ، تسا نیبقاعملا  ّدـشا  ، تعیرـش اجنیا.تسین 

.مشخبب

تابجاو ندرک  اضق  -4

تسا نیا  نآ  هبوت  يدناوخن ؟  زامن  لاس  یـس.ینک  اضق  دیاب  ، يا هداد  تسد  زا  هک  ار  یتابجاو  مامت  : دندومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح 
ینک و باسح  ار  اـهنآ  یتخادرپن ؟  ار  تاـکز  سمخ و  ، ادـخ قح.يریگب  یتفرگن ؟  هزور.یناوخب  ار  هدـناوخن  زاـمن  لاـس  یـس  هک 

.يزادرپب

ص:117

(. لیمک ياعد  )850: دجهتملا حابصم  (( - 1 - ) 1
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هانگ زا  هدییور  تشوگ  ندرک  بآ  -5

هدش هفاضا  تندب  تشوگ  مادم  ، يدرب یم  تذـل  ، يدرک یم  هانگ  هک  یتقو  نآ  : دـندومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  ، هبوت رگید  ءزج  اما 
مـضه ار  اذغ  رت  تحار  ، تذل اب.یتفر  یم  هانگ  غارـس  هب  دعب  يدروخ و  یم  بوخ.يدرک  یمن  هانگ  ، يدوب هنـسرگ  رگا  نوچ  ، تسا
تشوگ نیا  رگا  نوچ.دنامن  نآ  زا  يا  هرذ  هک  ینک  بآ  دیاب  ار  سجن  ياه  تشوگ  مامت.تسا  هدش  تشوگ  هب  لیدبت  هدرک و  یم 

.تسین هتفریذپ  هبوت  زاب  ، دشاب مارح  سجن و  اه 

تدابع جنر  لمحت  -6

تدابع جنر  ، يدناشچ تدوخ  هب  هانگ  زا  هک  ییاه  تذـل  نآ  ربارب  رد  : دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  تسا  نیا  هبوت  رخآ  ءزج  اما 
.یناشچب تدوخ  هب  ار 

هک كاپ  زیمت.دوش و  یم  هدودز  هانگ  ياه  كرچ  دوش و  یم  هتـسش  ناج  لد و  ساـبل  دوش و  یم  هتفریذـپ  هبوت  دروم  شـش  نیا  اـب 
.تسا (1) ِبْوَّتلا » ِِلبا�ق  ِْبنَّذلا َو  ِِرفا�غ   » نوچ ، دریذپ یم  ار  وت  شزرمآ  تشهب و  تمیق  هب  ادخ  ، يدش

ار يدوخ  درگ  یهدن  ات  انف  داب  رب 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:118

.هبوت هدنریذپ  هانگ و  هدنزرمآ  هک  3 ؛ (: 40) رفاغ (( - 1 - ) 1
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اه تشون  یپ 

تادابع 8 هشیر  ، هانگ زا  يرود 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:119
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ص:122
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ص:123
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ص:124
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هانگ كرت  8

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

مک نیا.دندرک  نایب  یهانگ  مک  ار ، تادابع  همه  تمالـس  هشیر  ، یعماج هخـسن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  دوجو 
هخسن نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  یهانگ  مک  نیا.دیـسر  دهاوخ  هانگ  كرت  هب  ، دنک ادیپ  همادا  هک  یتدم  یهانگ 

.دندرک نایب 

ناهانگ راچد  یمک  هدـنب  هک  تسین  نیا  ، یهانگ مک  نیا  زا  روظنم  هک  : دـنداد حیـضوت  يا  هلمج  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.درادن ینادیم  ادخ  ناگدنب  یگدنز  رد  هریبک  ناهانگ  نوچ  ، دشاب هریبک 

: تسا هدمآ  مه  دیجم  نآرق  رد 

(1) َشِحا�وَْفلا » ِْمثِْإلا َو  َِرئا�بَک  َنُوِبنَتْجَی 

یفتنم اهنآ  رد  مه  هریغـص  ناهانگ  رب  رارـصا  ، یهانگ مک  نیا  رد  هکلب.دنتـسه  يرارف  تیـصعم  زا  دنراد و  بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا 
: تسا هدمآ  نآرق  رد  هچنانچ.تسا 

(2) َنوُمَْلعَی » ْمُه  اُولَعَف َو  ا�م  �یلَع  اوُّرُِصی  َْمل  «َو 

.دنرادن مه  هریغص  ناهانگ  رب  يراشفاپ  هکلب  ، دنتسین رئابک  هب  هدولآ  اهنت  هن 

.تسا كدنا  رایسب  یلو  ، دنراد شزغل  اهنآ  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ٌلیلق »

ص:125

هب هک [  یماـگنه  دـننک و  یم  يرود  تشز  ياـهراک  زا  گرزب و  ناـهانگ  زا  هک  یناـسک  ناـمه ]  و [  37 ؛ (: 42) يروش (( - 1 - ) 1
.دننیزگ یمرب  ار  تشذگ  یشوپ و  مشچ  هار  ، دنریگ یم  مشخ  مدرم ] 

.دننک یمن  يراشف  اپ  ، دنا هدش  بکترم  هچنآ  رب  هناهاگآ  هتسناد و  و  135 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 2 - ) 2
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دوبان هن  هک  یهانگ.دنوش  رصتخم  کچوک و  شزغل  کی  راچد  اما  ، درذگب اهتدم  تسا  نکمم.تسا  شزغل  يانعم  هب  ّتلز  (1) ُهَللَز »
یتدـم زا  دـعب  یهاـنگ  مـک  نـیا.تسا  راـگدرورپ  يوـس  هـب  دــبع  تـکرح  زا  عناـم  هـن  ترخآ و  برخم  هـن  تیــصخش و  هدــننک 

.تسا یهلا  يایلوا  يابیز  ياه  تلصخ  زا  ، هانگ اب  ندوبن  یتشآ.تسا  تادابع  هشیر  ، ینالوط

تشهب بوجو  هار  ، هانگ زا  رارف 

يراذـگ تمیق  ار  هانگ  كرت  ترـضح  ، دـنراد تیـصعم  زا  رارف  بانتجا و  ، كرت هنیمز  رد  یتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هریغص هب  رارصا  هریبک و  هانگ  راتفرگ  اما  ، دنوش شزغل  راچد  مه  یکدنا  هتبلا  ، دنتسه يرارف  هانگ  زا  هک  ینانز  نادرم و  نآ.دنا  هدرک 

ماقم نیا  ياراد  دنناوت  یمن  تما  همه  نوچ  ، دنرادن تما  يارب  ار  تمصع  ماقم  ثحب  اجنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ.دنـشابن 
.دنوش

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

لوسر دوصقم  اجنیا  رد  - تسا هانگ  كرت  رد  دنتسه  تلصخ  راهچ  ره  دنوش و  تلصخ  راهچ  هب  هتـسارآ  یناسک  ، نم تّما  نادرم  زا 
.تسا هانگ  كرت  رد  ثحب  هکلب  تسین  یسفن  ياه  شزرا  قالخا و  مراکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

رد راب  ود  هک  یمیظع  هاگیاج  نیا  : دنیامرفب دنهاوخ  یم  نمض  رد.تسا  اهنآ  کلم  ، تشهب : هک تسا  نیا  اهنآ  تلـصخ  راهچ  شزرا 
، تسا نیمز  اه و  نامـسآ  همه  يانهپ  هب  تشهب  هک  ، دـیدح هروس  رد  يرگید  ، نارمع لآ  هروس  رد  یکی  تسا ؛ هدومرف  دـیجم  نآرق 
لوط و دش و  دهاوخن  نشور  مه  تمایق  ات  تسا و  هدشن  نشور  یشناد  بحاص  چیه  يارب  نیمز  اه و  نامسآ  يانهپ  ، نونکات هک  (2)

.دناد یم  میلع  دنوادخ  طقف  ار  ملاع  ضرع 

ص:126

«. ُُهَللَز ٍلیلَق  ، ُُهلَمَع ٍریثَک  ، ُهَلمأ ٍبِّذَکُم  ، ُهَلَجأ ٍبِرقَتسُم  ُّلُک  یلاعت    ِ هّللا َءایلوأ  ّنإ  «؛ ثیدح 3221 ،165: مکحلا ررغ  (( - 1 - ) 1
تسا نیمز  اه و  نامسآ  ِتعسو ]  هب  شیانهپ [  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  زا  یـشزرمآ  يوس  هب  و  133 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 2 - ) 2

یتشهب ناتراگدرورپ و  يوس  زا  یشزرمآ  هب  دییوج  تقبس  21 ؛ (: 57) دیدح .تسا  هدش  هدامآ  ناراکزیهرپ  يارب  هک  یتشهب  ؛ دیباتشب
لـضف نیا  ؛ تسا هدش  هدامآ  ، دنا هدروآ  نامیا  شناربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یناسک  يارب  ، تسا نیمز  نامـسآ و  يانهپ  نوچ  شیانهپ  هک 

.تسا گرزب  لضف  ياراد  ادخ  دنک و  یم  اطع  دهاوخب  سکره  هب  ار  نآ  هک  تسادخ 
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تقلخ ملاع  يانهپ  تمظع و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نامـسآ و دننام  ، نیمز نامـسآ و  تفه  یلیدنق  ره  رد  هک  ، دراد لیدنق  رازه  هدزاود  ، یتسه ناهج  نیا  هشوگ  کی  رد  لاعتم  دنوادخ 
تفه نیا  هب  رـصحنم  اـه  نامـسآ  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  ، نآرق رد  نامـسآ  تفه  هملک  : دـنیوگ یم  نادنمـشناد.دراد  رارق  اـم  نیمز 

: دیامرف یم  هک  یتشهب.تسا  سرتسد  رد  یملع  رازبا  اب  هک  تسا  ینامسآ 

: دینک تقد  هفیرش  هیآ  رد.نامسآ  تفه  يانهپ  هب  هن  ، تسا اه  نامسآ  يانهپ  ، نآ يانهپ 

(1) َنیِقَّتُْمِلل » ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا  ُتا�وا�مَّسلا َو  اَهُضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  �یلِإ  اوُعِرا�س  َو 

ره رد  هک  لیدنق  رازه  هدزاود.مدیرفآ  هک  نیمز  نامـسآ و  هچ  ره  يانهپ  هب  : دـیوگ یم  هکلب  تاوامـس » عبـس  اهـضرع  : » دـیوگ یمن 
(2) تسا ؟  ردقچ  تشهب  یگرزب  رگنب  سپ.تسا  هدش  هداد  رارق  نآ  رد  امش  ناهج  دننام  ، ناهج رازه  هدزاود  لیدنق 

هانگ كرت  شاداپ  ، تشهب

رایـسب مه  شتذـل  هک  ، كدـنا ناهانگ  اب  ، ار گرزب  تشهب  هک  ، مینک رواب  ار  تایاور  نآرق و  تاـیآ.تسا  هاـنگ  كرت  شزرا  ، تشهب
.مینکن هضواعم  ، تسا يا  هظحل  كدنا و 

همه ، دشورفب تمیق  ربارب  دـنچ  هدرک و  کیکفت  مه  ار  نآ  دـنک و  دوخ  کلم  ، نداد هوشر  اب  ار  يرتم  رازه  هد  نیمز  کی  ناسنارگا 
دریمب هک  دعب.دنک  هدافتسا  اه  لوپ  نیا  همه  زا  هک  دوشن  ینالوط  ردق  نآ  مه  وا  رمع  اسب  هچ.دروخب  دناوت  یمن  هک  ار  نآ  لوپ 

ص:127

تسا نیمز  اه و  نامسآ  ِتعسو ]  هب  شیانهپ [  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  زا  یـشزرمآ  يوس  هب  و  133 ؛ (: 2) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
.تسا هدش  هدامآ  ناراکزیهرپ  يارب  هک  یتشهب  ؛ دیباتشب

ْیَْنثا لج  زع و  ِهَِّلل  َّنِإ  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  ِِقلاَْخلا  ِْدبَع  «؛ ثیدح 2 باب 2، ،320/54: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
یِّنِإ ْمُهَْریَغ َو  ًاَملاَع  لج  زع و  ِهَِّلل  َّنَأ  ْمُْهنِم  ٌَملاَع  يَرَی  اَم  َنیِـضَرَأ  ِْعبَـس  ٍتاَواَمَـس َو  ِْعبَـس  ْنِم  ُرَبْکَأ  ْمُْهنِم  ٍَملاَـع  ُّلُـک  ٍَملاَـع  َْفلَأ  َرَـشَع 
ٌلُجَر ِْهیَلَع  َلَخَدَف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق  َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  «؛ ثیدح 10 باب 10، ،228/55: راونألا راحب  ُمِْهیَلَع .» ُهَّجُْحلا 
ُرُجْزَی ِْنیَرْهَش  َهَریِسَم  ٍهَْلَیل  ِیف  ُریِسَی  َلاَق  ْمُکِِملاَع  ِْملِع  ْنِم  َغََلب  اَمَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ُءاَمَلُع  ْمُکَْدنِع  ِنَمَْیلا  ِلْهَأ  اَخَأ  اَی  َُهل  َلاَقَف  ِنَمَْیلا  ِلْهَأ  ْنِم 

ِیف ُریِـسَی  َلاَق  ِهَنیِدَْـملا  ِِملاَع  ِْملِع  ْنِم  َغََلب  اَمَف  َلاَق  ْمُکِِملاَع  ْنِم  ُمَلْعَأ  ِهَنیِدَْـملا  ُِملاَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـقَف  ََرثَأـْلا  وُفْقَی  َْریَّطلا َو 
َلاَق َسِیْلبِإ  َال  َمَدآ َو  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  اَم  اَذَه  ْمُکَِملاَع  ِْلثِم  ٍَملاَع  َْفلَأ  َرَشَع  ْیَْنثا  َعَطْقَی  یَّتَح  ًهَنَـس  ِسْمَّشلا  َهَریِـسَم  ِراَهَّنلا  َنِم  ٍهَعاَس 

«. اَنِّوُدَع ْنِم  َهَءاَرَْبلا  اَنَتَیَالَو َو  اَّلِإ  ْمِْهیَلَع  َضَرَْتفا  اَم  ْمَعَن  َلاَق  ْمُکَنُوفِْرعَیَف 
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.يدرک ضوع  مارح  نیمز  رتم  رازه  هد  نآ  اب  ار  اجنیا  : دنیوگ یم  وا  هب  دنهدب  ناشن  وا  هب  ار  تشهب  تمایق  زور  و 

ندب اب  ار  تشهب  نیا  امـش  : دـنیوگ یم  دـنهد و  یم  ناشن  ار  تشهب  ، تمایق زور  رد.تسا  ندز  مه  هب  کلپ  کی  ، توهـش تذـل  جوا 
.يا هداد  تسد  زا  ار  اجنیا  سپ  ، يدیرخ ار  تذل  نآ  یتخورف و  ار  تشهب  نیا  هدش و  مامت  تذل  نآ.يدرک  ضوع  مرحمان 

؟  تسا یگرزب  تراسخ  هچ  نیا 

ترخآ اب  ایند  هضواعم  تراسخ 

: دنک یم  حرطم  هیآ  دنچ  رد  ار  هضواعم  نیا  نآرق 

(1) َنیِدَتْهُم » اُونا�ک  ا�م  ْمُُهتَرا�ِجت َو  ْتَِحبَر  ا�مَف  �يدُْهلِاب  ََهل�الَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأ 

خزود مه  تلالـض  هجیتن  تسا و  تشهب  ، تیادـه هجیتن  : دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  نآرق.دـندیرخ  ار  تشهب  ریغ  دـنتخورف و  ار  تشهب 
.درادن تیدودحم  مه  خزود  تسا و 

رد صخـش  ره  ینعی.تسا  ربـق  ینعم  هـب  هـیآ  رد  « ما »(2) ٌهَیِواـ�ه » ُهُّمُأَـف  « ؛ تسا هدرک  ریبـعت  « ّما » هب خزود  زا  دـنوادخ  نآرق  تاـیآ  رد 
.درادن مه  تکرح  ياج  هک  ، دراد اج  کیرات  گنت و  رایسب  ربق  هزادنا  هب  ، خزود

هللا یلص  ربمغیپ  ، نوعرف اب  یسوم  ، منهج اب  تشهب  ، یهارمگ اب  تیاده  ، ناطیـش اب  ادخ  هضواعم  ؛ تسا هدش  رارکت  نآرق  رد  هلأسم  نیا 
.دیزی اب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  ، هیواعم اب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ، بهلوبا اب  هلآ  هیلع و 

.دنهد یم  همادا  ار  لطاب  باختنا  نیا  مه  زونه  دنا و  هداد  ماجنا  ایند  رد  ار  راک  نیا  مدرم 

ص:128

 ] ناگتفای هار  زا  درکن و  دوس  ناشتراجت  سپ  ، دندیرخ تیاده  ياج  هب  ار  یهارمگ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  16 ؛ (: 1) هرقب (( - 1 - ) 1
.دندوبن قح ]  يوس  هب 

.تسا هیواه  شهاگهانپ  هاگیاج و  سپ  9 ؛ (: 101) هعراق (( - 2 - ) 2
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ادخ دای  لابق  رد  مِلاع  شزرا 

هک یملاع  هن  ، دشاب یقیقح  ینابر  هک  یملاع  تسا ؟  یسک  هچ  رهش  نیا  طیارش  دجاو  ملاع  : مدیسرپ ، مدوب هدش  توعد  ینارنخـس  هب 
تسد (1) داد  دیاشن  یتسد  رهب  سپ  تسه  ور  مدآ  سیلبا  اسب  نوچ  .دراد  نید  سابل  طقف 

.دیربب ناشیا  تمدخ  هب  ارم  حبص  ادرف  : متفگ ، ادخ ياضر  باوث و  يارب  نم.دندرک  یفرعم  ار  يراوگرزب  رهش  نادمتعم  نابوخ و 

نیشنمه ياه  یگژیو 

: دنسرپ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

: دیامرف یم  میوش ؟  نیشنمه  قیفر و  هک  اب  مینک ؟  ترشاعم  یسک  هچ  اب  ُِسلا�ُجن » ْنَم  »

.دیتفایب ادخ  دای  هب  ، دینیب یم  ار  وا  یتقو  هک  دینک  ترشاعم  یسک  اب  ُهُتیْؤُر » َهّللا  ُمُکُرِّکَُذی  ْنَم  »

، دنک هفاضا  امش  شناد  هب  ، دنز یم  هک  فرح  ُهُقِْطنَم » ْمُکِْملَع  ِیف  ُدیِزَی  «َو 

فرح یتقو.مدید  راوگرزب  نیا  رد  ار  تقیقح  هس  نم  .دنک (2) ترخآ  هب  قاتشم  ار  امـش  شا  یگدنز  ُهلَمَع » ِهَرِخآلا  ِیف  مُُکبِّغَُری  «َو 
.دندینش یمن  نارگید  هک  ار  هچنآ  دینش  یم  دش و  یم  جراخ  وا  ناهد  زا  رون  ایوگ  ، دز یم 

شوگ مشچ و  ندوب  هتسب 

یف ْمُکُدیَزت  مکبولق و  یف  ُجیرمت  ول ال  :» تسا نیا  همان  تنامض.تسا  هداد  همه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  یتنامض  نیا 
یم نم  هک  ار  هچ  نآ  نیقی  هب  دـیتشادن  یفرحرپ  رگا  دوبن و  ناطیـش  رازغرم  هاگارچ و  امـش  لد  رگا  (3) ُعَمْسَأ » ا�م  ُْمتْعِمََسل  ثیدحلا 

یلو.دیدینش یم  ، مدینش یم  نم  هک  ار  هچ  نآ  دیدید و  یم  مه  امش  ، مدید

ص:129

.يولوم (( - 1 - ) 1
اَی یَـسیِِعل  َنوُّیِراَوَْحلا  َِتلاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 3 ،39/1: یفاک (( - 2 - ) 2

باب ،26/67: راونألا راحب  ُُهلَمَع .» ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمُُکبِّغَُری  ُهُقِْطنَم َو  ْمُکِْملِع  ِیف  ُدـیِزَی  ُُهتَیْؤُر َو  َهَّللا  ُمُکُرِّکَذـُی  ْنَم  َلاَق  ُِسلاَُجن  ْنَم  ِهَّللا  َحوُر 
ْنَِمل ٌِسنُوم  ِینََـسلاَج َو  ْنَم  ُسِیلَج  ِینَّبَحَأ َو  ْنَم  ُبِیبَح  یِّنَأ  یِـضْرَأ  َلْهَأ  ِْغْلبَأ  ُدُواَد  اَی  مالـسلا  هیلع  َدُواَد  ِراَـبْخَأ  ِیف  «؛ ثیدح 28 ،43
ُُهْتِلبَق اَّلِإ  ِِهْبلَق  ْنِم  ًانیِقَی  َِکلَذ  ُمَلْعَأ  ٌدَحَأ  ِینَّبَحَأ  اَم  ِینَعاَطَأ  ْنَِمل  ٌعیِطُم  ِینَراَتْخا َو  ِنَِمل  ٌراَتُْخم  ِینَبَحاَص َو  ْنَِمل  ٌبِحاَص  يِرْکِذـِب َو  َِسنَأ 

اَم ِضْرَْألا  َلْهَأ  اَی  اوُُضفْراَف  ِینْدِـجَی  َْمل  يِْریَغ  َبَلَط  ْنَم  ِینَدَـجَو َو  ِّقَْحلِاب  ِینَبَلَط  ْنَم  یِْقلَخ  ْنِم  ٌدَـحَأ  ُهُمَّدَـقَتَی  َال  ًاّبُح  ُُهْتبَبْحَأ  یِـسْفَِنل َو 
یَحْوَأ ْمُِکتَّبَحَم َو  َیلِإ  ْعِراَسُأ  ْمُکِْسناَؤُأ َو  ِینوُِسنآ  ِیتَسَناَُؤم َو  ِیتََسلاَُجم َو  ِیتَبَحاَصُم َو  ِیتَماَرَک َو  َیلِإ  اوُُّملَه  اَهِروُرُغ َو  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ 

ْنِإَـف ْمُهُرُکْذَأ  یِّنوُرُکْذَـی َو  ْمِْهَیلِإ َو  ُقاَتْـشَأ  ََّیلِإ َو  َنُوقاَتْـشَی  ْمُهُّبِحُأ َو  یِّنوُّبُِحی َو  يِدـِیبَع  ْنِم  ًاداَـبِع  ِیل  َّنَأ  َنـیِقیِّدِّصلا  ِضَْعب  َیلِإ  ُهَّللا 
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ُهَمَنَغ َو ُقیِفَّشلا  یِعاَُری  اَمَک  ِراَهَّنلِاب  َلاَلِّظلا  َنوُعاَُری  َلاَق  ْمُُهتَماَلَع  اَم  ِّبَر َو  اَی  َلاَق  َکُّتَقَم  ْمُْهنَع  َْتلَدَـع  ْنِإ  َُکْتبَبْحَأ َو  ْمُهَقیِرَط  َتْذَـخَأ 
ِتَبُِـصن ُشُرُْفلا َو  ِتَشُِرف  ُماَلَّظلا َو  َطَلَتْخا  ُْلیَّللا َو  ُمُهَّنَج  اَذِإَف  ِبوُرُْغلا  َدـْنِع  اَـهِراَکْوَأ  َیلِإ  ُْریَّطلا  ُّنَِحت  اَـمَک  ِسْمَّشلا  ِبوُرُغ  َیلِإ  َنوُّنِحَی 

ٍخِراَص َو َْنَیب  اَم  یِماَْعنَِأب  ِینوُقَّلَمَت  یِماَلَِکب َو  ِینْوَجاَن  ْمُهَهوُجُو َو  ََّیلِإ  اوُشَرَْتفا  ْمُهَماَْدقَأ َو  ََّیلِإ  اُوبَـصَن  ِِهبِیبَِحب  ٍبِیبَح  ُّلُک  اَلَخ  ُهَّرِـسَْألا َو 
ُلَّوَأ یِّبُح  ْنِم  َنوُکْشَی  اَم  یِعْمَِـسب  ِیلْجَأ َو  ْنِم  َنُولَّمَحَتَی  اَم  ِیْنیَِعب  ٍدِجاَس  ٍعِکاَر َو  َْنَیب  ٍدِعاَق َو  ٍِمئاَق َو  َْنَیب  ٍكاَش َو  ٍهِّوَأَتُم َو  َْنَیب  ٍكَاب َو 

اَم َنوُضَرَْألا َو  ُتاَواَـمَّسلا َو  َِتناَـک  َْول  ِیناَّثلا  ْمُْهنَع َو  ُِربْخُأ  اَـمَک  یِّنَع  َنوُِربُْخیَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  يِرُون  ْنِم  ُفِذـْقَأ  ُلَّوَأـْلا  ًاـثاََلث  ْمِهیِطْعُأ  اَـم 
«. ُهَیِطْعُأ ْنَأ  ُدـیِرُأ  اَـم  ٌدَـحَأ  ُمَْلعَی  یِهْجَِوب  ِْهیَلَع  ُْتلَْبقَأ  ْنَم  يَرَتَـف  ْمِْهیَلَع َأ  یِهْجَوـِب  ُلـِْبقُأ  ُِثلاَّثلا  ْمَُهل َو  اَُهْتلَْلقَتْـسَال  ْمِِهثیِراَوَـم  ْنِم  اَـمِهِیف 

الف مهتیحان  یف  سلجا  مث  مالـسلا  مهـسب  مهمراف  موق  يدان  تیتأ  اذا  ینب  ای   -: هنبال  - مالـسلا هیلع  نامقل  لاـق  «؛ 31/1: مارو هعومجم 
«. مهریغ یلا  مهدنع  نم  لوحتف  الاو  ، مهعم کمهس  رجأف  هللارکذ  یف  اوقطن  دق  مهتیأر  ناف  اوقطن  دق  مهارت  یتح  قطنت 

دقرغلا عیقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یتأ  لاق  هنع  هللا  یـضر  همامأ  یبأ  «؛ 29: يربطلا ریرج  نب  دمحم  ، هنسلا حیرص  (( - 3 - ) 3
مث برـضی  نآلا  نالف  دعقأ  دـق  لاقف  هللا  لوسر  ای  معن  اولاقف  انالفو  انالف  لاق  وأ  هنالفو  انالفانه  متنفدأ  لاقف  نییرث  نیربق  یلع  فقوف 
الإ قئالخلا  عم  اهتعمو  هخرص  خرص  دقلو  اران  هربق  ریاطت  دقل  عطقنا و  الا  وضع  هنم  یقب  ام  هبرض  برض  دقل  هدیب  یـسفن  يذلاو  لاق 
اذه برـضی  نآلااذه  برـضی  نآلا  لاق  مث  عمـسأ  ام  متعمـسل  ثیدحلا  یف  مکدیزتو  مکبولق  جیرمت  الولو  سنإلاو  نجلا  نم  نیلقثلا 

اهعمـس هخرـص  خرـص  دقلو  اران  هربق  دیعـس  اهریاطت  دقلو  عطقنا  الإ  مظع  هنم  یقب  ام  هبرـض  برـض  دقل  هدیب  یـسفن  يذلاو  لاق  مث 
امهبنذ ام  هللا  لوسر  ای  اولاق  عمسأ  ام  متعمـسل  ثیدحلا  یف  مکدیزتو  مکبولق  یف  جیرمت  الولو  سنإلاو  نجلا  نم  نیلقثلا  الإ  قئالخلا 
ثیدح ،643/15: لامعلا زنک  ساـنلا .» موحل  لـکأی  ناـک  هنإـف  هنـالف  وأ  نـالف  اـمأو  لوبلا  نم  ئربتـسی  ـال  ناـک  هنإـف  نـالف  اـمأ  لاـق 
«. عمسأ ام  متعمسل  ثیدحلا  یف  مکدیزت  مکبولق و  عزمت  الول  و  هللا ! الإ  هملعی  بیغ ال  ؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسر  «؛ 42542
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.تسا يرارکت  همه  ، میونش یم  مینیب و  یم  هچ  ره.تسا  هتسب  امش  شوگ  مشچ و 

دید دیاب  هرابود  ایند  مدرم  يور  هک  تسا  نیا  تسه  هک  یمغ  ، تمایق زور  هب  ارم  دیوگ : یم  ، دراد ییابیز  بیجع و  رعش  ییاهب  خیش 
(1)

یم خیـش.میدیشک  جـنر  همه  نیا  میدـید و  ار  هدـننز  تمهت  ، هدـننک تبیغ  ، وگ غورد  ، راد عورـشمان  هطبار  ، روخابر ، شاحف راب  کـی 
.منیبب ار  مدرم  نیا  دیاب  هرابود  هک  تسا  نیا  متمایق  هصغ  همه  : دیوگ

ناگنازرف زا  يریگ  هرهب 

داتفه و زا  دعب.دش  هفاضا  یلیخ  نم  شناد  هب  ، دز فرح  نم  يارب  هک  يرادقم.تخادنا  یم  ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  شا  هرهچ  ملاع  نآ 
هعیـش ریغ  گرزب  ياملع  زا  یکی  یتقو  هک  دوب  تمارک  اب  يردق  هب  ملاع  نیا.دنک  یم  لیامتم  ترخآ  هب  ار  مدآ  یگدـنز  ، لاس جـنپ 

هتـشون هک  دروآرد  همان  کـی  وا  ياـه  بیج  زا  شرـسپ  ، دـندروآ رد  هک  ار  وا  ياـه  ساـبل  ، دـنهدب شلـسغ  هک  دنتـساوخ  ، دوب هدرم 
رد رگا  هک  مدیمهف  ، ملاع نآ  ندـید  اب  نم  نوچ  ، دـهدب لسغ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذـم  هب  ینابر و  ِملاع  نآ  ار  نم  لسغ  : دوب

.مورب ار  وا  هار  دیاب  ، منک ادیپ  تاجن  مهاوخب  تمایق 

یم یسک  دزن  ار  ینابر  ملاع  کی  مسا  مان  یتقو.دندش  هتسباو  نیطایش  هب  ، اهنآ شورف  رطاخب  دنتخورف و  ار  ناملاع  مدرم  زا  يرایـسب 
.دهد یم  ملاع  نآ  هب  مه  شحف  ، دشاب بدا  یب  رگا.دوش  یم  هدیجنر  ، يا هتفگ  ار  يروفنم  مان  هک  نیا  ایوگ  ، يروآ

.دننک یم  ضوع  هیواعم  اب  ار  نینمؤملاریما  ، دنهد یم  تسد  زا  ار  ماما  نیا  زا  رتالاب 

دنهد یم  تسد  زا  ار  تشهب  ؛ روط نیمه.دننک  یم  ضوع  هکم  ياسؤر  بهلوبا و  لهجوبا و  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ، رتالاب
تسد زا  ار  ادخ.دنریگ  یم  نآ  ياج  هب  ار  منهج  و 

ص:130

.يزیربت بئاص  (( - 1 - ) 1
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.تسا كانرطخ  یلیخ  ، دتس داد و  نیا  �يدُْهلِاب  ََهل�الَّضلا  اُوَرَتِْشا  دنریگ ؛ یم  ار  سیلبا  دنهد و  یم 

ندش یتشهب  ياهتلصخ 

یتسرپایند زا  زیهرپ  -1

: دیامرف یم  مرکا  لوسر  ترضح 

زا تمالس  شزرا.تسا  اهنآ  يارب  تشهب  ، دننامب ملاس  تلصخ  راهچ  زا  ، نم تما  نادرم  ُهَّنَجلا  ُهَلَف  ٍلاصِخ  َِعبْرا  ْنِم  ِیتَّما  ْنِم  َِملَس  ْنَم 
: دیوگ یم  هکلب  « هل هنجلا  :» دیامرف یمن  ترضح.تسا  تشهب  تلصخ  راهچ  نیا 

.تسا اه  نآ  هژیو  تشهب  ینعی.تسا  هدروآ  « هل » زا دعب  ار  تشهب  ُهَّنَجلا  ُهَلَف 

: لوا یگژیو  اما 

رد.دنجنـسب لوپ  اـب  ار  زیچ  همه  ، دوشب اـه  نیا  یگدـنز  روحم  لوپ  هک  نیا  زا.دـننامب  ملاـس  یتسرپاـیند  زا  ا�ْینُّدـلا » ِیف  ِلوُخُّدـلا  َنِم  »
هناخ رد  هن ؟  ای  تسه  لوپ  دجـسم  رد  ای  هن ؟  ای  دیآ  یم  نم  ریگ  لوپ  ، منک تلـصو  هداوناخ  نیا  اب  رگا  منیبب  نم  : دیوگ یم  جاودزا 

دشابن لوپ  اهنآ  هشیدنا  روحم  هن ؟  ای  تسه  لوپ  ینابر  ملاع 

.دنامب ملاس  ایند  رد  ندش  لخاد  زا  ا�ْینُّدلا » ِیف  ِلوُخُّدلا  َنِم  »

يوه زا  يرود  -2

راهم یب  ياه  هتـساوخ  نیا  زا  نم  تما  رگا  : دـیوگ یم  طقف.دـننامب  ملاس  راهم  یب  ياه  هتـساوخ  زا  نم  تما  نادرم  �يَوَهلا » ُعاّبتا  «َو 
دننامب ملاس 

.تسا نانآ  هژیو  تشهب  ُهَّنَجلا » ُهَلَف  »

یتسرپ مکش  زا  يرود  -3

هب عناق  ، دننامب ملاس  مکش  توهش  زا  نم  تما  نادرم  رگا  ِنْطَبلا » ِهَوْهَش  ْنِم  «َو 

ص:131
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یتقو.دننکن فارـسا  مه  ار  لالح  لام  رد  ،و  دنهدب تداع  لالح  لام  هب  تعانق  هب  ار  مکـش  ، دنزیهرپب فارـسا  زا  ، دنـشاب ادـخ  لالح 
دومرف تیانع  ناسنا  تساوخ  زا  رت  هفاضا  راگدرورپ  رگا  دور و  یمن  دـهاوخ  یم  هک  هچنآ  زا  رت  هفاضا  لابند  مدآ  ، دـشاب عناق  مکش 

: تسا هداد  نم  هب  ناحتما  يارب  : دیوگ یم  دوش و  یم  دراو  تاکز  ، سمخ ، قافنا ، هقدص هریاد  هب 

(1) ُرُفْکَأ » ْمَأ  ُرُکْشَأ  ِینَُوْلبَِیل َأ  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  ا�ذ�ه  َلا�ق  »

.مورب منهج  هب  لوپ  نیا  اب  هکنیا  هن  مهدب  هقدص  سمخ و  تاکز و  نم  هک  تسا  هداد  ار  هفاضا  نیا  : دیوگ یم 

مارح تاوهش  زا  زیهرپ  -4

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هطبار هنودرگ  رد  تما  دوشن و  هدوـلآ  اـنز  هب  ناـش  نماد  ینعی  دـننامب  ملاـس  یـسنج  توهـش  زا  نم  تما  رگا  جرفلا » هوهـش  نم  «و 
دشابن نم  تّما  طاسب  رد  تاوهش  رگا.دورن  عورشمان 

.دهد قوس  تسا  تادابع  همه  هشیر  هک  ، هانگ كرت  هب  ار  مدرم  هدژم  نیا  (2) ُهَّنَجلا » ُهَلَف  »

یتشهب نانز  ياهتلصخ 

تفع -1

نآ.تسا اهنآ  هژیو  تشهب  ، دنشاب هتشاد  یگژیو  راهچ  رگا  زین  نم  تّما  نانز  ُهَّنَجلا » اَهَلَف  ٍلاصِخ  َِعبْرا  ْنِم  ِیتَّما  ِءا�ِسن  ْنِم  َِملَـس  ْنَم  «َو 
.تسا نیمز  اه و  نامسآ  يانهپ  هب  ، نآ یگرزب  هک  یلحم 

: لوا

رهوش رگا  دنک و  ظفح  ار  دوخ  نادرم  مامت  زا  ، درادن رهوش  رگا.دنک  ظفح  گرم  نامز  ات  ار  ینمادکاپ  اْهیَلْجِر » َْنَیب  ا�م  ْتَظِفَح  ا�ِذا  »
ار مزال  ینمادکاپ  ار و  دوخ  دراد 

ص:132

يا هدـنب  اـی  مرازگ  ساپـس  اـیآ  هک  دـیامزایب  ارم  اـت  ، تسا نم  راـگدرورپ  ناـسحا  لـضف و  زا  نیا  : تـفگ 40 ؛ (: 27) لـمن (( - 1 - ) 1
؟  مساپسان

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 13657 باب 81، ،111/12: لئاسولا كردتسم  (( - 2 - ) 2
«. ِجْرَْفلا ِهَوْهَش  ِنْطَْبلا َو  ِهَوْهَش  يَوَْهلا َو  ِعاَبِّتا  اَْینُّدلا َو  ِیف  ِلوُخُّدلا  َنِم  ُهَّنَْجلا  ُهَلَف  ٍلاَصِخ  َِعبْرَأ  ْنِم  ِیتَّمُأ  ْنِم  َِملَس  ْنَم 
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نتم رد  هک  تسا  شزرا  اب  رایسب  تفع  نیا.دنکن  سمل  ار  نامرحمان  ندب  وا  تسد.دزودن  نامرحمان  هب  مشچ.دنک  ظفح  رهوش  يارب 
: تسا هدمآ  دیجم  نآرق 

(1) ا�هَجْرَف » ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا  َنا�رْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو 

ار شتفع  ینمادکاپ و  نانچ  ، یعامتجا داسف  جوا  رد  نیطسلف و  هقطنم  رد  ، ییابیز یناوج و  نتشاد  - نارمع رتخد  - مالـسلا اهیلع  میرم 
.میدرک رادراب  - مالسلا هیلع  یسیع  هب  - دوخ مد  زا  ار  وا  ، تفع ظفح  رطاخ  هب  ا�نِحوُر » ْنِم  ِهِیف  ا�نْخَفَنَف  : » هک درک  ظفح 

نیمراهچ هک  میداد  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  حیـسم  دوخ  مد  زا  ، ینمادکاپ نآ  هجیتن  رد  ینعی  ، تسا عیرفت  ءاف  ، یبرع رد  ءاف  نیا  انخفنف » »
.تسا مزعلا  اولوا  ربمغیپ 

.تسا نارتخد  تفع  ظفح  شزرا  نیا 

نانز سپ  ، تسا اهنآ  هژیو  تشهب  ، دنشاب كاپ  راددوخ و  ، دننک ظفح  ار  ینمادکاپ  تفع و  نیا  نم  تما  نانز  رگا  : دندومرف ترـضح 
اهنآ و زا  نم  مه  دنوش و  یمن  بوسحم  نم  تما  زا  اهنآ  : دنا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دنتسه ؟  هنوگچ  رگید  نارتخد  و 

هللا یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  شیامرف  دییأت  (2) َنُولَمْعَت » ا�ّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف   » هیآ.میتسه رازیب  ، نم توبن  زا  اـهنآ  مه 
ياهاوه ریـسا  هک  ینارـسپ  نارتخد و  ، نادرم ، نانز نآ  ینعی.دیرواین  باسح  هب  نم  تما  ءزج  ار  اهنآ  : دیامرف یم  هک  تسا  هلآ  هیلع و 

.دنتسین نم  تما  زا  ، دنا هدش  توهش  یناسفن و 

تنطلـس و ياعدا  هناخ  رد  ،و  دـنک تعاطا  دوخ  رهوش  زا  ، کین لامعا  نید و  ياه  همانرب  ماـمت  رد  دـنک و  ظـفح  ار  شتفع  هک  ینز 
نم تما  زا  ، نز نیا  ، مشک یم  شتآ  هب  ار  یگدنز  الا  تسا و  تسرد  میوگ  یم  نم  هک  هچ  ره  : دیوگن شرهوش  هب  ، دنکن ییاورنامرف 

.تسا

رهوش زا  تعاطا  -2

تاعارم هداوناخ  ود  ره  هب  تبسن  محر  هلـص  ، اه هچب  هب  تبحم  ، قالخا تمالـس  ، زامن مناخ !  : دیوگ یم  وا  رهوش  اهَجْوَز » ْتَعاطَأ  «َو 
رید ات  ار  اه  بش  مهاوخ  یمن.نک 

ص:133

.تشاد هگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  هک  تسا ]  هدز  لثم  ار  نارمع [  رتخد  میرم  زین ]  و [  12 ؛ (: 66) میرحت (( - 1 - ) 1
.مرازیب ، دیهد یم  ماجنا  هچنآ  زا  نم  : وگب دندرک  ینامرفان  ار  وت  رگا  سپ  216 ؛ (: 26) ءارعش (( - 2 - ) 2

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 174 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_133_2
http://www.ghaemiyeh.com


یهدـب شوـگ  هلأـسم  هقیقد  هد  ، یناوـخب تعاـمج  زاـمن  يورب و  یناوـت  یم  ، تسه اـم  هناـخ  کـیدزن  دجـسم.يورب  هسلج  هب  تـقو 
رهوش رگا  ینعی  ، دـهدن شوگ  نز  رگا.ییاـیب  يورب و  مدوـخ  اـب  هک  نیا  رگم  ، یـشاب نوریب  بش  همین  اـت  مهاوـخ  یمن  اـما.يدرگرب 

.تسا (1) مارح  وا  نتشادرب  مدق  نتفر و  نوریب  ، دشابن یضار 

زامن رد  تبقارم  -3

یلیخ هک  تسا  هدید  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا ، مولعم  هک  روط  نیا.دناوخب  ار  شا  هیموی  ياهزامن  نز  اهُسْمَخ » ْتَّلَص  «َو 
.دنناوخب ار  تقو  جنپ  ياهزامن  اه  مناخ  : دیوگ یم  ، دنناوخب زامن  نادرم  هک  تسا  هتفگن.دنناوخ  یمن  زامن  اهنز  زا 

ناضمر هام  بجاو  هزور  -4

ار هزور  لیلد  نودب  تسا  نکمم  ، دنیب یمن  ار  وت  یسک  ، یتسه هناخ  رد  نوچ.دنریگب  مه  ار  ناضمر  هام  هزور  (2) اهُرْهَش » ْتَماَص  «َو 
: ییوگب رهوش  هب  اما.يروخب 

زاجم دسانشن ز  تقیقح  نییآ  هک  ره  .تسا  تادابع  عیمج  هشیر  تلصخ  راهچ  نیا.مدوب  هزور  نم 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:134

ِراَْصنَْألا َنِم  اًلُجَر  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدـح 1 ِهَأْرَْملا  یَلَع  ِجْوَّزلا  ِهَعاَط  ْنِم  ُبِجَی  اَم  ُبَاب  :513/5؛ یفاک (( - 1 - ) 1
َّنِإ َلاَق َو  َمَدْقَی  یَّتَح  اَِهْتَیب  ْنِم  َجُرَْخت  اَّلَأ  ًادـْهَع  ِِهتَأَْرما  َیلِإ  َدِـهَعَف  ِهِِجئاَوَح  ِضَْعب  ِیف  َجَرَخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  یَلَع 

َضِرَم ْدَـق  ِیبَأ  َّنِإ  َمَدـْقَی َو  یَّتَح  ِیْتَیب  ْنِم  َجُرْخَأ  َال  ْنَأ  ََّیلِإ  َدِـهَع  َجَرَخ َو  یِجْوَز  َّنِإ  َْتلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ُهَأْرَْملا  ِتَثَعَبَف  َضِرَم  اَـهَابَأ 
َِکلَِذب ًاِیناَث  ِْهَیلِإ  ْتَلَـسْرَأَف  َلُقَثَف  َلاَق  ِکَجْوَز  یِعیِطَأ  ِِکْتَیب َو  ِیف  یِِـسلْجا  َال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُهَدوُعَأ  ْنَأ  ِینُُرمْأَتَف 

َیِّلَصُأ ْنَأ  ِینُُرمْأَتَف  َتاَم  ْدَق  ِیبَأ  َّنِإ  ِْهَیلِإ  ْتَثَعَبَف  اَهُوبَأ  َتاَمَف  َلاَق  ِکَجْوَز  یِعیِطَأ  ِِکْتَیب َو  ِیف  یِِـسلْجا  َلاَقَف  ُهَدوُعَأ  ْنَأ  ِینُُرمْأَتَف  َْتلاَقَف 
َِکل َو َرَفَغ  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْهَیلِإ  َثَعَبَف  ُلُجَّرلا  َِنفُدَف  َلاَق  ِکَجْوَز  یِعیِطَأ  ِِکْتَیب َو  ِیف  یِِسلْجا  َال  َلاَقَف  ِْهیَلَع 

َیلِإ ِرْحَّنلا  َمْوَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخ  َلاَق  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 3 ،514/5: یفاک کِجْوَِزل » ِِکتَعاَِطب  ِکِیبَِأل 
َّنُکَرَثْکَأ َّنِإَف  َّنُکَجاَوْزَأ  َنْعِطَأ  َْنقَّدَـصَت َو  ِءاَسِّنلا  َرِـشاَعَم  اَی  َلاَق  َُّمث  َّنِْهیَلَع  َفَقَوَف  ِءاَسِّنلِاب  َّرَمَف  ِمْسِْجلا  يِراَع  ٍلَـمَج  یَلَع  ِهَنیِدَْـملا  ِرْهَظ 

اَم ِهَّللا  ِراَّفُْکلا َو  َعَم  ِراَّنلا  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َْتلاَـقَف  َّنُْهنِم  ٌهَأَْرما  ِْهَیلِإ  ْتَماَـق  َُّمث  َْنیََکب  َکـِلَذ  َنْعِمَـس  اَّمَلَف  ِراَّنلا  ِیف 
هرـضحیال نم  َّنُـکِجاَوْزَأ .» ِّقَِـحب  ٌتاَِرفاَـک  َّنُـکَّنِإ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  اََـهل  َلاَـقَف  ِراَّنلا  ِلـْهَأ  ْنـِم  َنوُـکَنَف  ٍراَّفُِکب  ُنَْـحن 

ْتَعاَطَأ اَهِّبَر َو  َْتَیب  ْتَّجَح  اَهَرْهَش َو  ْتَماَص  اَهَسْمَخ َو  ُهَأْرَْملا  ِتَّلَص  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 4531 ،441/3: هیقفلا
ِهَّللا ِلوُسَر  «؛ ثیدح 16641 باب 71، ،257/14: لئاسولا كردتسم  ْتَءاَش .» ِناَنِْجلا  ِباَْوبَأ  ِّيَأ  ْنِم  ْلُخْدَْتلَف  ٍِّیلَع  َّقَح  ْتَفَرَع  اَهَجْوَز َو 

َعَم ْتَصَع  اَهَّنَأ  َْول  اَهِجْوَز َو  َّقَح  ْتَّدَأ  اَـم  ًهَّیِوْشَم  يَرْخُأـْلا  ًهَخِیبَط َو  اَْهیَدَـی  يَدْـحِإ  ْتَعَـضَو  ًهَأَْرما  َّنَأ  َْول  َلاَـق  ُهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ثیدح باب 71، ،257/14: لئاسولا كردتـسم  عِجَْرت .» َبُوتَت َو  ْنَأ  اَّلِإ  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  ْتَیِْقلُأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  اَهَجْوَز  َکـِلَذ 

«. اَهِجْوَز َّقَح  َيِّدَُؤت  یَّتَح  لج  زع و  ِهَّللا  َّقَح  ُهَأْرَْملا  يِّدَُؤت  َال  َلاَق  ُهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُْهنَع  َو  «؛ 16642
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ْنِم َِملَس  ْنَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 2 باب 3، ،107/101: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
ْنِم ِیتَّمُأ  ِءاَِسن  ْنِم  َِملَـس  ْنَم  ِجْرَْفلا َو  ِهَوْهَـش  ِنْطَْبلا َو  ِهَوْهَـش  يَوَْهلا َو  ِعاَبِّتا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ِلوُخُّدـلا  َنِم  ُهَّنَْجلا  ُهَلَف  ٍلاَصِخ  َِعبْرَأ  ْنِم  ِیتَّمُأ 

«. اَهَرْهَش ْتَماَص  اَهَسْمَخ َو  ْتَّلَص  اَهَجْوَز َو  ْتَعاَطَأ  َواَْهیَلْجِر  َْنَیب  اَم  ْتَظِفَح  اَذِإ  ُهَّنَْجلا  اَهَلَف  ٍلاَصِخ  َِعبْرَأ 
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اه تشون  یپ 

ایند رد  ریخ  لمع  تعارز 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:135
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لمع تشادرب  تشاک و   9

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

ماظن رد  كاپ  راتفگ  لمع و  هک  تسا  لاحم.دنام  دهاوخن  هجیتن  یب  ملاع  نیا  ماظن  رد  یکاپ  شـشوک  ّتیلاعف و  تبثم و  لمع  چـیه 
.دنامب هجیتن  نودب  ، دنک یم  دوخ  دوجو  زا  ناسنا  هک  يا  هنیزه  نیا  دوش و  عیاض  یتسه 

دهاوخ ناسنا  هب  يدـبا  لوصحم  تروص  هب  تمایق  زور  رد  ، كاپ تین  كاپ و  لـمع  لوصحم  هجیتن و  ، میرک نآرق  تاـیآ  قبط  هتبلا 
.دیسر

: تسا هدمآ  حیرص  روط  هب  فارعا  هکرابم  هروس  رد 

(1) َنیِِحلْصُْملا » َرْجَأ  ُعیُِضن  ّنِإ �ال 
�
ا »

دـشاب دساف  هک  یتین  راتفگ و  ، لمع نآ  دنک  یمن  هابت  ، دوش یم  رداص  كاپ  ناش  تین  راتفگ و  ، لمع هک  ار  حلاص  مدرم  شاداپ  ادـخ 
.دوش یم  عیاض 

دنک یمن  دشر  دوش و  یمن  زبس  ، دشاب یکاپ  نیمز  شنیمز  دنچ  ره  ، هدروخ مرک  دساف و  ، هدیـسوپ هناد  ، يزرواشک ملاع  رد  هک  نانچ 
هب ار  یتسه  ماـظن  ، �يروش هکراـبم  هروس  رد  ملاـع  ناـبرهم  راـگدرورپ.تسا  روط  نیمه  مه  دـساف  لمع.دـهد  یمن  هویم  هجیتن  رد  و 
زا ، یتسه ماـظن  هک  ارچ  ، تسا شخب  هجیتـن  ، كاـپ دـص  رد  دـص  ینیمزرـس  يژرنا و  ، نیناوق ، ماـظن.تسا هدومرف  هیبـشت  تعارز  نیمز 

هدش رداص  یسدقم  دوجو 

ص:141

.مینک یمن  عیاض  ار  نارگ  حالصا  شاداپ  ام  170 ؛ (: 7) فارعا (( - 1 - ) 1
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.دوش یمن  رداص  وا  زا  مه  يّرش  نیرتمک  اذل  ، تسوا سدقم  هاگشیپ  رد  ، اه یتسرد  اه و  یکاپ  ، تالامک همه  هک  تسا 

ای.تسا دسح  نامه  زا  یـشان  شا  هبرـض  ، دنز یم  هبرـض  شدوخ  لباقم  فرط  هب  دوسح  رگا.تسا  ّرـش  دوجوم  هیحان  زا  ّرـش  رودص 
ینورد فارحنا  هک  سک  نآ  هنرگو  دراد  وا  نورد  فارحنا  یتلادع و  یب  رد  هشیر  وا  ملظ  هدیدپ  دـنک ، یم  ملظ  مدرم  هب  ملاظ  رگا 

.دوش یم  رداص  ریخ  وا  زا  ، دسرب هک  مه  تردق  جوا  هب  ، درادن

ابس تکلمم  هاشداپ  مالسلا و  هیلع  نامیلس  ترضح  تیاکح 

رد ابس  روشک  اب  وا  راتفر  هویش.دوب  ریخ  دش ، رداص  وا  زا  هچ  ره  هرود  نآ  رد  یلو  ، دوب تردق  جوا  رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح 
ناسنا هچ  وا  هک  دمهفب  دسانشب و  ار  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  ابس  تکلمم  هاشداپ  هک  نیا  زا  لبق.تسا  هدمآ  لمن  هکرابم  هروس 

نایرابرد اب  ، همان نیا  هب  نداد  خساپ  يارب  وا  درب و  ابس  هاشداپ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  همان  دهده  ، تسا ییالاو  كاپ و 
: دوب هلمج  نیا  ابس  هکلم  ياهوگتفگ  رد  : دیامرف یم  نآرق  ، درک تروشم  شروشک  ناگرزب  و 

(1) ا�هوُدَْسفَأ » ًهَیْرَق  اُولَخَد  ا�ذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ  »

تورث ، دنـشک یم  ار  مدرم  ؛ دـنزیر یم  مه  هب  ار  روشک  نآ  عاـضوا  ، دـنوش دراو  هک  يروشک  ره  هب  ، دـنمتردق ناـمکاح  ناـهاشداپ و 
نآ هنومن  هک  ، دنـشک یم  داسف  هب  ار  تکلمم  لها  ، دننک یم  دوبان  ار  اه  ناوج  ، دنرب یم  ار  مدرم  ياه  لوپ  ، دننک یم  تراغ  ار  روشک 

.دینک یم  هظحالم  راگزور  نیا  رد  ار 

ناویح رگمتـس و  ، محر یب  ياه  ناسنا  ، يوق نامکاح  هک  دوب  هدرک  تباث  هبرجت  هب  خـیرات  هک  دوب  هلأسم  نیا  زا  ابـس  هاشداپ  ینارگن 
: تفگ نیاربانب  ، دنتسه هدنرد  تفص و 

، دزیرن مه  هب  روشک  مظن  هک  ، میریگب ار  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دورو  يولج  هک  نیا  يارب 

ص:142

هابت ار  نآ  ، دنوش یم  يرهش  دراو  یمزر ]  یهاپـس  یگنج و  تاودا  ، رازبا اب  هک [  یماگنه  ناهاشداپ  انامه  34 ؛ (: 27) لمن (( - 1 - ) 1
.دننک یم 
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نیگنـس هیده  يرادقم  مینک و  یتسد  شیپ  دورن ، تراغ  هب  تکلمم  هنازخ  دـنوشن و  هدیـشک  داسف  هب  اه  ناوج  ، دـنوشن هتـشک  مدرم 
حور نآ  دـتفایب ، یتسد  ياهرنه  ابـس و  تکلمم  تفاب  ياه  هچراپ  هرقن و  الط و  نیا  هب  شمـشچ  وا  ات  ، میتسرفب نامیلـس  يارب  تمیق 

.دنک شکورف  وا  رگ  نایغط 

هب دندرک و  راب  ار  اهرتش.دوب  تمیق  نارگ  ، دندرک هدامآ  هیده  ناونع  هب  هک  ار  هچ  نآ.دوب  يدـنمتورث  رایـسب  روشک  مه  ابـس  روشک 
ریخ هار  رد  طقف  ار  هدمآ  تسد  هب  تردق  هک  ، یهلا لداع و  ناسنا  ، كاپ دوجوم  نیا  ، مالـسلا هیلع  نامیلـس  ترـضح  تموکح  لحم 

.دندمآ ، تشادن يّرش  درک و  یم  فرصم 

هریخ مکاـح  نیا  مشچ  ، دـندید ار  تمیق  نیگنـس  ياـه  هیدـه  همه  دـندرک و  زاـب  ار  اـهراب  یتـقو  ، دـندید ابـس  تـکلمم  ناگدـنیامن 
عون رازه  ، دنهدب ار  تمیق  نارگ  هیده  یسک  ره  هب  هک  نیا  اب.دشن  ادیپ  وا  رد  يرییغت  ، دشن هدز  تفگش  ،و  دشن ضوع  شا  هفایق  ، دشن

.دنک یم  رکشت 

مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  فده  ، یتسرپاتکی هب  توعد 

؟  تسیچ اه  نیا  : تفگ ابس  تکلمم  ناگدنیامن  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  اما 

.تسا هدرک  میدقت  امش  تمدخ  هب  ار  هعومجم  نیا  ابس  هاشداپ  نابرق !  : دنتفگ

زا ار  هلمج  نیا  دیهدب و  دوخ  هاشداپ  هب.دینادرگرب  ار  همه  ، دایز مک و  یب  دینک و  اهرتش  راب  ، دینک عمج  ار  اهنآ  مامت  : دومرف ترضح 
نم هب  دـیهاوخ  یم  امـش  هک  هـچ  نآ  زا  تـسا  رتـهب  ، تـسا هدرک  تیاـنع  نـم  هـب  نـم  يادـخ  هـک  هـچ  نآ  : دـییوگب وا  هـب  نـم  لوـق 

.دوبن ییاشگ  روشک  هیده و  ، هرقن الط و  يارب  ، متشون امش  هب  هک  يا  همان  نم.دیزادرپب 

کی ، تسا ناگچروم  هنال  اه  نابایب  نیا  رد  هک  منک  یم  دـیکا  شرافـس  ما  هراوس  هدایپ و  هب  ، موش در  مهاوخ  یم  هک  اه  نابایب  زا  نم 
.دنتسه ناما  رد  مه  ناگچروم  یتح  ، نم تکلمم  رد.دورن  نیب  زا  هدایپ  ياپ  ای  رتش  بسا و  ّمس  ریز  هچروم 
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رّیخ ریما  ، مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح 

هب وا  دننام  نامیلس و  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دیامرف یم  ریبعت  راکوکین  کین و  مکاح  (1)؛ عاطم » ٌّریخ  ٌریما  »

لام مشکب و  ار  امـش  مدرم  ، مریگب ار  امـش  تکلمم  میاـیب  مهاوخ  یم  نم  ایآ.دنتـسه  ناـما  رد  زین  اـه  هچروم  ، نم تکلمم  رد  : تفگ
: هک ما  هتشون  دوخ  همان  رد  نم  منک ؟  تراغ  ار  امش 

(2) َنیِِملْسُم » ِینُوتْأ  َّیَلَع َو  اُوْلعَت  ّالَأ 
�

ِمیِحَّرلا * ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب  ُهَّنِإ  َنا�ْمیَلُس َو  ْنِم  ُهَّنِإ  »

نیا سییر  نم.منک  امـش  ترخآ  ندرک  دابآ  امـش و  ندش  كاپ  ، ادخ فرـص  ار  متردـق  مهاوخ  یم  نم.دـینک  یتشآ  ادـخ  اب  دـییایب 
ياه تسرپدیـشروخ  امـش  هک  نیا  يارب.منک  عمج  ار  هانگ  هرفـس  مهدـب و  یتشآ  ادـخ  اـب  ار  اـه  تکلمم  هک  نیا  اـت  مدـش  تکلمم 

.دیربب دینک و  عمج  ار  اه  هیده  نیا.مناسرب  یتسرپ  ادخ  هب  مهد و  تاجن  یتسرپدیشروخ  تراسا  زا  ار  ابس  تکلمم 

.دشن رداص  اهنآ  زا  يّرش  دندوب و  تردق  جوا  رد  هک  میراد  ینادنمتردق.تسا  دبع  هدنب و  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح 

تردق جوا  رد  تلادع 

یم ناگرزب  هک  دیدرک  هظحالم  یلو  ، دندوبن یـسایس  تردق  جوا  رد  لاس  جنپ  زا  شیب  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  دوجو 
: دنیوگ

وا تداهـش  تلع  یلو  دیـسر  تداهـش  هب  شتداـبع  بارحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  (3) ِِهَتلادِـع » ِهّدِِـشل  ِِهتَدابِع  ِبارِْحم  ِیف  َلـُِتق  »
ریخ رودص  عبنم  وا.دوب  تلادع  رد  يریگتخس 
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َِکلَذ اُومِدَع  ْنِإَف  ْمِِهتَرِخآ  ْمُهاَْینُد َو  ِْرمَأ  ِیف  ِْهَیلِإ  ُعَْزفَی  ٍهَثاََلث  ْنَع  ٍدََلب  ِّلُک  ُلْهَأ  ِینْغَتْـسَی  َال  «؛) رردلا رثن  )321: لوقعلا فحت  (( - 1 - ) 1
«. هَِقث ٍریَِصب  ٍبِیبَط  ٍعاَطُم َو  ٍرِّیَخ  ٍریِمَأ  ٍعَرَو َو  ٍِملاَع  ٍهیِقَف  ًاجَمَه  اُوناَک 

 ] و ،* تسا میحر  ناـمحر و  يادـخ  ماـن  هـب  شزاغآرـس  تـسا و  نامیلـس  يوـس  زا  هماـن  نـیا  ًاـنیقی  30-31 ؛ (: 27) لـمن (( - 2 - ) 2
.دییآ نم  دزن  میلست  تلاح  اب  همه  دییوجم و  يرترب  نم  رب  هک ]  تسا  نیا  شنومضم 

رفعج خیش  ، رشع ینثالا  همئألا  ینانبل  یحیسم  قادرج  جروج  هتشون  «، هیناسنالا هلادعلا  توص  یلع  مامالا  » باتک زا  لقن  هب  (( - 3 - ) 3
لک یف  تیطعأف  كاوق  تدـشح  ول  ایند  ای  کیلع  اذامو  : فورعملا یناـنبللا  یحیـسملا  بتاـکلا  قادرج  جروج  لوقی  :19(و  یناحبس

«. هراقف يذو  هناسلو  هبلقو  هلقعب  ایلع  نمز 
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.دوب

: دیوگ یم  یعخن  رتشا  کلام 

دوـخ هب.درک  یم  هیرگ  هدـید  غاد  رداـم  دـننام  دوـب و  هتـسشن  تخرد  کـی  راـنک  رد  ییاـهنت  هـب  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  يزور 
شا هیرگ  ات  مدرک  ربص  ، متـسشن ترـضح  نآ  رانک  تسا ؟  هدش  هچ  سپ  ، تسا بش  ياه  همین  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  هلان  : متفگ

.دوش مارآ 

.دوب تسایر  تردق  جوا  رد  ناشیا  هک  دوب  ینامز.دوب  هدش  خرس  هیرگ  زا  وا  ياه  مشچ 

.تشادن ّرش  دوب و  ریخ  شدوجو  همه  کلام  نوچ  ، تشاد تسود  ار  کلام  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

زا اه  تلم  هک  دـندوب  ییاه  تلود  ، خـیرات رد  اه  تلود  مامت  کلام.مدرم !  تسد  زا  : تفگ ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  ناـج !  یلع  : متفگ
، دـندز یم  وا  هب  دـیدج  تمهت  کـی  زور  ره.منک  یم  هیرگ  تلم  تسد  زا  نم  هک  متـسه  یتلود  نم  اـما  ، دـندرک هیرگ  اـهنآ  تسد 

ریخ لامک  رد  لاس  جنپ  ، ّرـش تلم  نیا  اب  یلو  دندرک ، یمن  تعاطا  وا  زا  ، دـنداد یمن  شوگ  ار  وا  فرح  ، دـنتخاس یم  وا  يارب  غورد 
.درک راتفر 

نیا : دومرف.دنهدب مجلم  نبا  هب  یبسانم  رایـسب  هیده  ات  دنداد  روتـسد  ترـضح  ، دمآ ترـضح  نآ  ندید  هب  مجلم  نبا  هک  يراب  نیلوا 
.دش لاحشوخ  یلیخ  مجلم  نبا.تسا  هدمآ  یلع  ندید  يارب.تسا  هدمآ  رود  هار  زا  ، تسا دراو  هزات  ِرفاسم 

ار یمکاح  ام.دـنک  رپ  ار  لتاق  بیج  اما  ، دوش یم  وا  لتاق  يزور  کی  صخـش  نیا  دـنادب  هک  میرادـن  ار  یتردـق  جوا  رد  ِمکاـح  اـم 
ره ات  ، دوش ناشدوخ  يورین  هک  تسا  نیا  يارب  ، دـننک یم  رپ  ار  اهنآ  بیج  رگا.دـنک  رپ  ّتیناسنا  رطاخ  هب  ار  مدرم  بیج  هک  میرادـن 

.دننک يرادرب  هرهب  ناش  سفن  ياوه  ققحت  رد  اهورین  نیا  زا  ، دهاوخب ناشلد  تقو 

نم : دـندومرف بل  ریز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دورب ، هک  درک  یظفاحادـخ  ،و  دز دـنخبل  ، درک رکـشت  ، دـش رپ  مجلم  نبا  ياه  بیج 
وا اما  ، مهاوخ یم  ار  شترخآ  ایند و  يدابآ 
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اما ، مهدب تاجن  ار  وا  مهاوخ  یم  نم.دشکب  ارم  هک  دـهاوخ  یم  وا  اما  ، دورب تشهب  هب  وا  هک  مهاوخ  یم  نم.دـهاوخ  یم  ارم  نتـشک 
.دنک میتی  ارم  ياه  هچب  دهاوخ  یم  وا 

نم یلع  : تفگ ، درک ادیپ  اهنت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  بسانم  تصرف  کی  رد.دینـش  ار  همزمز  نآ  مجلم  نبا  اما  ، درک همزمز  مه  هتـسهآ 
داد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  شریشمش  نیقی  هب  : دومرف مشکب ؟  مهاوخ  یم  ار  وت  هدنیآ  رد  نم.مدینش  امـش  زا  يا  همزمز  کی 

نیا.تسین تیانج  زا  لبق  ِصاصق  تموکح  ، نم تموکح  : دومرف ناسرب !  لتق  هب  ارم  ، متفاـین هکلهم  نیا  رد  نم  هک  نیا  يارب  : تفگ و 
.ایب نم  دزن  يراد ، یلکشم  ره.یتسه  نم  لتاق  وت  هک  متفگن  یـسک  هب  نم.مشکب  ار  وت  مناوت  یمن  يوش ، یم  نم  لتاق  هدنیآ  رد  هک 

مالسلا و هیلع  نامیلس  ، مالـسلا هیلع  یلع  زا  ریغ  یناسک  هچ.نک  لمحت  ار  فلاخم  : دنیوگ یم  تسه ؟  ایند  رد  یمکاح  نینچ  ایآ  (1)
اما.دـشاب اـه  فرح  نـیا  لـها  دـناوت  یمن  ، دـشابن ریخ  رد  قرغ  مدآ  دوـجو  اـت  دـنا ؟  هدرک  لّـمحت  ار  فلاـخم  مالـسلا  مـهیلع  اـیبنا 

یم مه  ناسحا  وا  هب  هکلب  ، دنک یم  لمحت  اهنت  هن  ، ار دوخ  فلاخم  ، تسا ادـخ  یعقاو  هدـنب  ریخ و  عبنم  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دنک

راگدرورپ رد  یتاذ  ریخ 

ملاع ماظن.تسا  ریخ  ، دوش یم  رداص  وا  زا  هچ  ره.دوش  یمن  ادـیپ  وا  رد  ّرـش  يا  هرذ  تسا و  تیاـهن  یب  ریخ  اـه  هنیمز  همه  رد  ادـخ 
دیاب ، دیراکب لمع  هناد  نیمز  نیا  ماظن و  نیا  رد  دـیهاوخ  یم  رگا.تسا  يدعتـسم  كاپ و  نیمز  ملاع ، رد  لمع  نیمز  ضحم و  ریخ 

.دهدب لوصحم  ات  ، دیراکب ملاس  هناد 

هدوب دساف  وت  لمع  هناد  : دنیوگ یم  وا  هب  دـش ؟  هچ  نآ  لوصحم  ، مدرک تبثم  راک  رمع  کی  نم  : دـیوگب ادـخ  هب  دـناوت  یمن  یـسک 
دیاب هک  ییاجنآ.دوب  هدش  رگید  لیاذر  ربکت و  ، لخب ، دسح ، ایر مرک  راچد  وت  لمع  هناد.دماین  رد  یلو  ، یتشاک ؛ تسا

ص:146

ْنَع یَیْحَی  ِْنب  ِطوـُل  ْنَع  ُّيِرْکَْبلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُنـْب  ُِّیلَع  ِنَـسَْحلا  وـُبَأ  يَوَر  «؛ باب 127 ،262-259/42: راونألا راـحب  (( - 1 - ) 1
یَلَع ًاِیلاَو  ِبَجَْتنُْملا  ُْنب  ُبِیبَح  َُهل  ُلاَُقی  ٌلُجَر  َناَک  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ُساَّنلا  َعَیَاب  ُناَْـمثُع َو  َیِّفُُوت  اََّمل  اُولاَـق  ِِهفاَلْـسَأ  ِهِخاَیْـشَأ َو 
ِْدبَع ْنِم  ِمیِحَّرلا  ِن�مْحَّرلا  ّللا 

�
ِه ِمِْسب  ِهِیف  ُلوُقَی  ًاباَتِک  ِْهَیلِإ  َبَتَک  ِِهلَمَع َو  یَلَع  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ُهَّرَقَأَف  َناَْمثُع  ِلَِـبق  ْنِم  ِنَمَْیلا  ِفاَرْطَأ  ِضَْعب 

یَلَع یِّلَصُأ  َوُه َو  اَّلِإ  ََهلِإَال  يِذَّلا  َهَّللا  ُدَمْحَأ  یِّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  َْکیَلَع  ٌماَلَـس  ِبَجَْتنُْملا  ِْنب  ِبِیبَح  َیلِإ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِهَّللا 
َِکتَّیِعَر ِیف  ِلْدَْعلِاب  َکیِصوُأ  یِّنِإ  َِکلَمَع َو  یَلَع  ْکِْسمَأَف  ُْلبَق  ْنِم  َناَک  ْنَِمل  ِْهیَلَع  َْتنُک  اَم  َُکْتیَّلَو  یِّنِإَف  ُدَْعب  ِِهلوُسَر َو  ِهِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم 

ُهاَدَی ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَرَـشَح  ْمُهَْنَیب  ْلِدْعَی  َْمل  َنیِِملْـسُْملا َو  َنِم  ٍهَرَـشَع  ِباَقِر  یَلَع  َیِّلُو  ْنَم  َّنَأ  ْمَلْعا  َِکتَکَلْمَم َو  ِلْهَأ  َیلِإ  ِناَسْحِْإلا  َو 
َهَْعیَْبلا َِیل  ْذُخ  ِنَمَْیلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  َکَلَِبق  ْنَم  یَلَع  ُْهأَْرقاَف  اَذَه  ِیباَتِک  َْکیَلَع  َدَرَو  اَذِإَف  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  ُُهلْدَـع  اَّلِإ  اَهُّکُفَیَال  ِهُِقنُع  َیلِإ  ِناََتلُوْلغَم 

ْمِِهئاَلَقُع ْنِم  َنُونوُکَی  ًهَرَشَع  ْمُْهنِم  ََّیلِإ  ْذِْفنَأ  َِکلَمَع َو  ِیف  ْثُْکماَف  ِناَوْضِّرلا  ِهَْعَیب  َْلثِم  ُمْوَْقلا  َعَیَاب  اَذِإَف  َنیِِملْسُْملا  َنِم  َكَرَضَح  ْنَم  یَلَع 
ْمِْهیَلَع َو اَم  ْمَُهل َو  اَم  ْمِِهناَیْدَِأب َو  َنیِِملاَع  ِهَّللِاب  َنِیفِراَـع  ِهَعاَـجَّشلا  ِمْهَْفلا َو  ِلـْهَأ  ْنِم  ًاـنْوَع  ْمُهَّدَـشَأ  ُنوُکَی  ْنَّمِم  ْمِِهتاَِـقث  ْمِِهئاَحَُـصف َو  َو 

ِهِسْأَر ِْهیَْنیَع َو  یَلَع  ُهَعَضَو  ُهَلَّبَق َو  ِْهَیلِإ  َلَصَو  اَّمَلَف  ٍِّیباَرْعَأ  َعَم  ُهَلَـسْرَأ  ُهَمَتَخ َو  َباَتِْکلا َو  يَوَط  ُماَلَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  َْکیَلَع َو  ًایْأَر َو  ْمُهَدَوْجَأ 
َعَیَاب ْدَق  ُهَبَْحن َو  یَضَق  ْدَق  َناَْمثُع  َّنَأ  اوُمَلْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  یَّلَص  ِْهیَلَع َو  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِمَحَف  َرَْبنِْملا  َدِعَص  ُهَأَرَق  اَّمَلَف 
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ِلوُسَر وُخَأ  َوُه  ِهَفاَلِْخلِاب َو  ُّقَحَأ  َوُه  ُهَتَفِیلَخ َو  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  اَخَأ  َحِـصاَّنلا  َماَمِْإلا  َحـِلاَّصلا َو  َدـْبَْعلا  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُساَّنلا 
ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ِْهیَْطبِس  ُوبَأ  ُهُّیِصَو َو  ِِهتَْنبا َو  ُجْوَز  ِهِهْجَو َو  ْنَع  ِبْرَْکلا  ُفِشاَک  ِهِّمَع َو  ُْنبا  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا 

ِهَِّلل َو ًهَماَرَک  ًاّبُح َو  ًهَعاَط َو  ًاعْمَس َو  اُولاَق  ِبیِحَّنلا َو  ِءاَُکْبلِاب َو  ُساَّنلا  َّجَضَف  َلاَق  ِِهتَعاَط  ِیف  ِلوُخُّدلا  ِِهتَْعَیب َو  ِیف  َنُولوُقَت  اَمَف  مالـسلا  هیلع 
اَمَک ِْهَیلِإ  ْمُهُذِْفنُأ  ْمُِکناَعْجُش  ْمُِکئاَسَؤُر َو  ْنِم  ًهَرَشَع  ْمُْکنِم  ُدیِرُأ  ْمَُهل  َلاَق  اوُعَیَاب  اَّمَلَف  ًهَّماَع  ْمِْهیَلَع  َهَْعیَْبلا  َُهل  َذَخَأَف  ِِهلوُسَر  یِخَِأل  ِِهلوُسَِرل َو 

ِنَمْحَّرلا ُْدبَع  ْمِهِیف  ًهَرَشَع  َنِیثاَلَّثلا  َنِم  َُّمث  َنِیثاََلث  َنیِْعبَّسلا  َنِم  َُّمث  َنیِْعبَـس  ِهَئاِْملا  َنِم  َُّمث  ًهَئاِم  ْمُْهنِم  َراَتْخاَف  ًهَعاَط  ًاعْمَـس َو  اُولاَقَف  ِِهب  ِینَرَمَأ 
ْمِِهب َبَّحَر  َماَلَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  َّدَرَف  ِهَفاَلِْخلِاب  ُهُوئَّنَه  ِْهیَلَع َو  اوُمَّلَـس  مالـسلا  هیلع  ُهَْوتَأ  اَّمَلَف  ْمِِهتَعاَس  ْنِم  اوُجَرَخ  ُهَّللا َو  ُهَنََعل  ُّيِداَرُْملا  ٍمَْجُلم  ُْنب 

ُسِراَْفلا ُماَغْرِّضلا َو  ُلَطَْبلا  ُماَمُْهلا َو  ُْثیَّللا  ُماَمَّتلا َو  ُرْدَْـبلا  ُلِداَْعلا َو  ُماَمِْإلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَق  ِْهیَدَـی َو  َْنَیب  َماَـق  ٍمَْجُلم َو  ُْنبا  َمَّدَـقَتَف 
َکَّنَأ ًاّقَح َو  ًاقْدِـص َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِماَرِْکلا  َکـِلآ  یَلَع  َکـْیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِماـَنَْألا  ِِرئاَـس  یَلَع  ُهَّللا  ُهَلَّضَف  ْنَم  ُماَـقْمَْقلا َو 

اَهَریِمَأ َو َتْحَبْـصَأ  َکَـماَقَم  َکَّقَح َو  َدَـحَج  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهِْملِع  ُثِراَو  ِهِدـَْعب َو  ْنِم  ُهَفِیلَْخلا  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُّیِـصَو 
َْکَیلِإ ُریِمَْألا  اَنَضَْهنَأ  ْدََقل  ْمِْهیَلَع َو  َِکتَْفأَر  َِکتَمْحَر َو  ُِبئاَحَـس  َِکلْـضَف َو  ُبِیبآ  ْتَلَطَه َش  َُکلْدَع َو  ِهَّیِرَْبلا  َْنَیب  َرَهَتْـشا  ِدََقل  اَهَدیِمَع 

ِهِهْجَو َو ِیف  ِْهیَْنیَع  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َحَتَفَف.ِهَّیِعَّرلا  ِیف  ِهَفاَلِْخلِاب  َْتئِّنُه  ِهَّیِضْرَْملا َو  ِهَْعلَّطلا  ِهِذَِهب  َتْکِرُوبَف  َْکیَلَع  ِموُدُْقلِاب  اَنْرِرُسَف 
ٍءاَدِر ٍهَِّیناَمَی َو  ٍهَّلُِحب  ْمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکل  َرَمَأَف  ِهِیف  اَِمب  َّرُـس  ُهَأَرَق َو  ُهَّضَفَف َو  َباَتِْکلا  ِْهَیلِإ  اوُعَفَد  اوُسَلَج  اَّمَلَف  ْمُهاَنْدَأ  ْمَُهبَّرَقَف َو  ِدـْفَْولا  َیلِإ  َرَظَن 

وُذ ُبَّذَهُْملا  ُنِْمیَهُْملا َو  َْتنَأ  : َدَْـشنَأ ِْهیَدَـی َو  َْنَیب  َفَقَو  ٍمَْجُلم َو  ُْنبا  َماَق  اوُضَهَن  اَّمَلَف  اُومِرُْکی  اوُدَـقَتُْفی َو  ْنَأ  َرَمَأ  ٍهَِّیبَرَع َو  ٍسَرَف  ٍهَّیَنَدَـع َو 
ِْتِنب ِءاَرْهَّزلاـِب  َكاَـبَح  ِلَْزنُْملا َو  ِباَـتِْکلا  ِیف  اًلْـضَف  َكاَـبَح  َوٍدَّمَُحم  َّیِـصَو  اَـی  َکَّصَخ  ُهَّللا  ِلَّوَأـْلا  ِزاَرِّطلا  ِیف  ِمِـغاَرَّضلا  ُنـْبا  يَدَّنلا َو 

َسَیْهَأ َو ٍلََطب  ُّلُک  اَّلِإ  اَنِیف  اَم  ِهَّللا  َوَف  َكُّرُسَی  اَم  اَّنِم  يَرَِتل  َْتئِش  ُْثیَح  اَِنب  ِمْرا  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَق  َُّمث  ِلَسْرُْملا  ِِّیبَّنلا  ِْتِنب  ٍهَّیِروُحٍدَّمَُحم 
هیلع َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َنَسْحَتْـساَف  َلاَق  ِدَالْوَْألا  َحـِلاَص  ُُهثِرُون  َِکلَذَـک  ِداَدْـجَْألا َو  ِءَابْآلا َو  ِنَع  َِکلَذ  اَْنثِرَو  َسَوْشَأ  ٍعاَجُـش  َسَیْکَأ َو  ٍمِزاَـح 

ٌّيِداَُرم َُهل َأ  َلاَق  ِّيِداَرُْملا  ٍمَْجُلم  ُْنبا  َلاَق  ْنَم  ُْنبا  َلاَق  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  یِمْـسا  َلاَق  ُماَلُغ  اَی  َکُمْـسا  اَم  َُهل  َلاَقَف  ِْدفَْولا  ِْنَیب  ْنِم  ُهَماَلَک  مالـسلا 
ُریِمَأ َلَعَج  َلاَق َو  ِمیِظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوقَال  َلْوَحاـَل َو  َنوُعِجاَر َو  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـقَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَـی  ْمَعَن  َلاَـق  َْتنَأ 
هیلع َلَّثَمَت  اَهَْدنِعَف  ْمَعَن  َلاَق  َْتنَأ  ٌّيِداَُرم  َکَْحیَو َأ  َلاَق  َُّمث  ُعِجْرَتْسَی  يَرْخُْألا َو  یَلَع  ِْهیَدَی  يَدْحِإ  ُبِرْضَی  ِْهَیلِإ َو  َرَظَّنلا  ُرِّرَُکی  َنِینِمْؤُْملا ع 

َلاَقٍداَُرم ْنِم  َِکلِیلَخ  ْنِم  َكَریِذَـع  ِیْلتَق  ُدـیُِری  ُهَتاَیَح َو  ُدـیِرُأ  يِداَعَْألا  َنِم  َْتنَأ  ًهَفَـشاَکُم َو  ِداَدَْولِاب  یِّنِم  َکُحَْـصنَأ  اـَنَأ  ُلوُقَی  مالـسلا 
ًاِیناَث مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُهاَعَد  ُْهنَع  ََربْدَأ  اَّمَلَف  ٍمَْجُلم  ُْنبا  ُهَعَیَاب  ُهوُعَیَاب َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  َیلِإ  ُدـْفَْولا  َلَـخَد  اََّمل  َهَتاَُـبن  ُْنب  ُغَبْـصَْألا 

َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  ٍمَْجُلم  ُْنبا  َلاَقَف  ُْهنِم  َقَّثََوت  َُّمث  ًاِثلاَث  ُهاَعْدَتْـسا  َُّمث  ُْهنَع  َراَس  َُّمث  َلَعَفَف  َثُْکنَیَال  َرِدْغَیَال َو  ْنَأ  ِقِیثاَوَْملا  ِدوُهُْعلِاب َو  ُْهنِم  َقَّثَوَتَف 
يِدُوفُو ُهَرْکَت  َکَّنَأَک  ٍمَْجُلم  ُْنبا  َُهل  َلاَقَف  ِْهیَلَع  َْتعَیاـَب  اَِـمب  یِفَت  َكاَرَأ  اَـمَف  َکـِنْأَِشل  ِْضما  َلاَـقَف  يِْریَغ  ٍدَـحَِأب  اَذَـه  َْتلَعَف  َکـُْتیَأَر  اَـم 

َکَِّیلَو ِیلاَوُأ  ِهَّللا  یِّنِإ َو  ََکل َو  ٌّبُِحم  ِیْبلَق  َّنِإَو  َْکیَدَی  َْنَیب  َداَهِْجلا  َکَعَم َو  َهَماَقِْإلا  ُّبِحَُأل  ِهَّللا  یِّنِإ َو  یِمْسا َو  ِنِم  ُهَتْعِمَس  اََّمل  َْکیَلَع 
َریِمَأ اَی  َکِْشیَع  يِإ َو  َلاَق  ِهِیف  ِیُنقُدْـصَت  ٍءْیَـش  ْنَع  َُکْتلَأَس  ْنِإ  ٍداَُرم  اَخَأ  اَی  ِهَّللِاب  َُهل  َلاَق  مالـسلا َو  هیلع  َمَّسَبَتَف  َلاَـق  َكَّوُدَـع  يِداَـعُأ  َو 
ِِرقاَع ْنِم  یَقْشَأ  َکَّنِإَف  ْتُکْسا  ََکل  ُلوُقَت  َکَنِیبَج َو  ُمِْطَلت  َُکبِرْضَت َو  َْتیََکب  اَذِإ  َْتناَکَف  ٌهَّیِدوُهَی  ٌهَیاَد  ََکل  َناَک  ْلَه  َُهل  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملا 

َِکلَذ َو َناَک  ْدَـق  َلاَـقَف  ِراَّنلا  َیلِإ  َكُریِـصَم  ُنوُکَی  َکـْیَلَع َو  اَِـهب  ُهَّللا  ُبَضْغَی  ًهَمیِظَع  ًهَیاَـنِج  َكِرَبِک  ِیف  ِینْجَتَـس  َکَّنِإ  ٍحـِلاَص َو  ِهَقاـَن 
ُْتقَطَن ْدََـقل  ُْتبِذُـکَال َو  ُْتبَذَـک َو  اَم  ِهَّللا  مالـسلا َو  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَقَف  ٍدَـحَأ  ِّلُک  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ِهَّللا  َکَّنَِکل َو 

َناَح َکـُْتقَو َو  َبُرَق  ْدََـقل  ِهِسْأَر َو  ِِهتَیِْحل َو  َیلِإ  َراَـشَأ  ِهِذَـه َو  ْنِم  ِهِذَـه  ُبِضْخَتَـس  ََهلاَـحَمَال َو  ِیِلتاَـق  ِهَّللا  َْتنَأ َو  ًاقْدِـص َو  ُْتُلق  ًاّـقَح َو 
یِّنِم َکـِلَذ  َْتفَرَع  اَذِإ  ْنَِکل  ُسْمَّشلا َو  ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  اَـم  ِّلُـک  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَـحَأ  َکَّنِإ  َنِینِمْؤُْـملا  َریِمَأ  اَـی  ِهَّللا  ٍمَْـجُلم َو  ُنـْبا  َلاَـقَف  َکـُناَمَز 

ْمُهَرَمَأ َُّمث  ْمُکِداَِلب  َیلِإ  ِعوُجُّرلاـِب  ْمَُکل  َنَذآ  یَّتَح  َِکباَحْـصَأ  َعَم  ْنُک  َلاَـقَف ع  ًهَدـیَِعب  يِراَـیِد  ْنِم  َكُراَـیِد  ُنوُکَت  ٍناَـکَم  َیلِإ  ِینْرِّیَـسَف 
اُوبَهَذَف ًادیِدَش  ًاضَرَم  ٍمَْجُلم  ُْنبا  َضِرَم  ِجوُرُْخلا  یَلَع  اُومَزَع  اَّمَلَف  ِنَمَْیلا  َیلِإ  ِعوُجُّرلِاب  ْمُهَرَمَأ  َُّمث  ٍماَّیَأ  َهَثاََلث  اُوماَقَأَف  ٍمیِمَت  ِیَنب  ِیف  ِلوُزُّنلِاب 
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ُهُمِرُْکی مالسلا  هیلع  َناَک  ِهِِجئاَوَح َو  ِءاَضَق  ِیف  ُعِراَُسی  ًاراَهَنَال َو  اًْلَیل َو  ُُهقِراَُفیَال  َناَک  مالـسلا َو  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  یَتَأ  َأََرب  اَّمَلَف  ُهوُکََرت  َو 
َِکلِیلَخ ْنِم  َكَریِذَع  ِیْلتَق  ُدیُِری  ُهَتاَیَح َو  ُدـیِرُأ  : َْرعِّشلا ِْهیَلَع  ُرِّرَُکی  ِیِلتاَق َو  َْتنَأ  َُهل  ُلوُقَی  َِکلَذ  َعَم  َناَک  ُُهبِّرَُقی َو  ِِهلِْزنَم َو  َیلِإ  ُهوُعْدَـی  َو 

ِیف ًاْئیَـش َو  ِیب  َلَعْفَی  ْنَأ  َْلبَق  اًلُجَر  َُلْتقَأ  ْنَأ  َِکلَذ  ُّلِحَیَال  ُهَّنِإ  ُلوُقَیَف  ِیْنُلْتقاَف  یِّنِم  َِکلَذ  َْتفَرَع  اَذِإ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَـی  َُهل  ُلوُقَیَف  ٍداَُرم  ْنِم 
ِهَعیِّشلا َنِم  اَمُهُْریَغ  ِرَوْعَْألا َو  ُْنب  ُثِراَْـحلا  ُرَتْشَأـْلا َو  ٌکـِلاَم  ََبثَوَف  َکـِلَذ  ُهَعیِّشلا  ِتَعِمَـسَف  َلاَـق  ِیُنُلتْقَی  ْنَمَف  َکـُْتلَتَق  اَذِإ  َلاَـق  َرَخآ  ٍرَبَخ 

اَنِِّیبَن ِّمَع  ُْنبا  اَنُِّیلَو َو  اَنُماَمِإ َو  َْتنَأ  ًاراَِرم َو  ِباَطِْخلا  اَذَه  ِْلثِِمب  ُُهبِطاَُخت  يِذَّلا  ُْبلَْکلا  اَذَـه  ْنَم  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  اُولاَق  ْمُهَفُویُـس َو  اوُدَّرَجَف 
«. ًاْئیَش ِیب  ْعَنْصَی  َْمل  اًلُجَر  ُُلْتقَأ  یِّنَأ  َنْوََرت  ِهَّمُْألا َأ  ِهِذَه  اَصَع  اوُّقُشَتَال  ْمُکِیف َو  ُهَّللا  َكَرَاب  ْمُکَفُویُس  اوُدِمْغا  ُمَُهل  َلاَقَف  ِِهْلتَِقب  اَنْرُمَف 
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.دوب هدروخ  مرک  ار  اجنآ  ، دهدب هویم  گرب و  خاش و  دناودب و  هشیر  یتسه  ماظن  رد 

: دیامرف یم  فارعا  هروس  رد  دنوادخ  ، مدرکن عیاض  ار  وت  لمع  نم 

(1) َنیِِحلْصُْملا » َرْجَأ  ُعیُِضن  ّنِإ �ال 
�
ا »

نطاـب رد  یلو  ، تشاد یبوخ  لکـش  رهاـظ  رد  وت  راـک  نیا.درواـین  دوجو  هب  يرجا  هک  وا  اـما  ، مینک یمن  عیاـض  ار  ناحلـصم  رجا  اـم 
.دوب بارخ 

يزاریش یلع  ازریم  موحرم  صالخا 

دوب و داتـسا  نیا  قشاـع  يرهطم  موحرم.تسا  ناشرـس  يـالاب  شداتـسا  سکع  هک  مدـید  یم  ، متفر یم  هک  يرهطم  دیهـش  لزنم  نم 
.دوب هدز  ار  وا  سکع  ، دناوخ یم  بش  زامن  هک  یقاتا  رد.تشاد  وا  هب  یبیجع  تدارا 

يزاریــش ياــقآ  یلع  ازریم  جاــح  مداتــسا ، تمدــخ  هــب  ناهفــصا  ِنمؤــم  صخــشتم  ياــه  هرهچ  : تــفگ یم  يرهطم  موــحرم 
لوـبق ار  اــم  ياــضاقت  امــش  ، دــینک لوـبق  ار  نمؤـم  ياــضاقت  هـک  دــنا  هدوــمرف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربــمغیپ  : دــنتفگ ، دــندمآ
فطل خیش  دجسم  وپاق و  یلاع  نادیم  رانک  ناهفـصا و  ناهج  شقن  نادیم  هشوگ  رد  : دنتفگ تسیچ ؟  امـش  تساوخرد  : دومرف.دینک
ناشیا نوچ.دیناوخب  اجنآ  رد  ار  تعامج  زامن  دییایب و  ناضمر  كرابم  هام  لاسما  تسا  ناهفـصا  دـجاسم  نیرت  گرزب  زا  یکی  ، هّللا
ادـتقا ناـشیا  هب  دنتـسناوت  یمن  رفن  ود  زا  شیب  دوب و  یکچوـک  ياـج  هک  ، دـندناوخ یم  ردـص  هسردـم  هرجح  رد  ار  تعاـمج  زاـمن 

.دینک لوبق  ار  نمؤم  ياضاقت  هک  تسا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ.دننک 

زامن : دیـسرپ یکی  زا  ، دورب دـش  دـنلب  هک  رـصع  زامن  نایاپ  زا  دـعب  ، تفر زامن  بارحم  رد  دـمآ و  هک  لوا  زور.میآ  یم  : دومرف ناـشیا 
مدرم.دماین ناشیا  زور  نآ  يادرف.دوب  هدش  هدیشک  فص  نادیم  ات  ، دجسم نوریب  ات  ، موش امش  يادف  : تفگ دوب ؟  غولش 

ص:147

.مینک یمن  عیاض  ار  نارگ  حالصا  شاداپ  ام  170 ؛ (: 7) فارعا (( - 1 - ) 1
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.دنتفر دندناوخ و  ار  ناشزامن 

؟  دیدماین زامن  يارب  ارچ  سپ  : دنتفگ.هن : دومرف دیتشاد ؟  تلاسک  اقآ !  : دنتفگ ناشیا  هب  ، دنتفر وا  هرجح  ردص و  هسردم  هب  نیدـمتعم 
زامن نیا.دندوب  هدمآ  فارطا  ياهدجسم  زا  تیعمج  رتشیب  اما  ، دندوب رازاب  لها  اهنآ  زا  يدادعت  ، دندوب هدمآ  هک  یتیعمج  نیا  : دومرف

اه تعاـمج  ماـما  يوربآ  هب  نیا.تسا  هدرک  تولخ  ار  رگید  ياهدجـسم  نوچ  تسا ، رگید  ياـهزامن  شیپ  اهدجـسم و  هب  ملظ  نم 
.میآ یمن  نم  ، دنز یم  همطل 

رد.دوبن ای  دوب  وت  تین  رد  هچ.دوب  نارگید  هب  هدننز  هبرض  یلو  ، دوب بوخ  رهاظ  رد  وت  راک  : دیوگ یم  ادخ  درادن ؟  رجا  وت  راک  ارچ 
ادـخ هک  دیـسرن  يرجا  هب  ًالـصا.درکن  دـشر  وت  لمع  ارچ  هک  يوش  هجوتم  ات  ینک  لیلحت  هیزجت و  ار  راـک  دـیاب  ، دـشابن مه  وت  تین 

.دنک یمن  عیاض  ار  رجا  ادخ.دنک  عیاض 

: تسا هدرک  ریبعت  هناد  هب  ار  امش  لامعا  زرواشک و  هب  شناگدنب  زا  هیبشت و  يزرواشک  نیمز  هب  ار  یتسه  ماظن  ادخ  هک  يا  هیآ 

(1) ِِهثْرَح » ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِهَرِخْآلا  َثْرَح  ُدیُِری  َنا�ک  ْنَم  »

یم ریوک  دراو  وت  هک  ندرم  زا  دعب.تسا  ایند  زور  ود  نیمه  يارب  ، دوشب مه  رگا  ، دوش یمن  تبیـصن  يزیچ  ، يراک یم  ایند  يارب  رگا 
دـساف وت  هناد  ایآ  يراک ؟  یم  يزیچ  هچ  و  یتسه ؟  یعراز  هچ  هک  نیبب  ا�ْینُّدلا » َثْرَح  ُدـیُِری  َنا�ک  ْنَم  َو  : » تنج غاب و  دراو  هن  ، يوش

.دنراک یم  شتآ  اهنیا  سپ  ، تسا شتآ  هانگ.درادن  رجا  هک  هانگ  ، دنراک یم  هانگ  هک  ییاه  نیا  تسین ؟ 

لمع هناد  داسف  ياه  هشیر 

هب ندز  هبرض  همدقم  اهنیا  ، دراک یم  ملظ  ربک و  ، صرح ، لخب ، دسح هک  یسک  نآ 

ص:148

.مییازفا یم  شتعارز  رب  ، دهاوخب ار  ترخآ  تعارز  هک  یسک  20 ؛ (: 42) يروش (( - 1 - ) 1
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.دشاب یم  لمع  دساف  ياه  هناد  زا  تسا و  نارگید 

« ِِهثْرَح ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِهَرِخْآلا  َثْرَح  ُدیُِری  َنا�ک  ْنَم  »

: هک تباث  هشیر  ، دناود یم  هشیر  ، دفاکش یم  هناد  ، يراکب كاپ  هناد  رگا  اما 

شا هویم  (2) ٍنیِح » َّلُک  ا�هَلُکُأ  ِیتُْؤت  : » تسا یگـشیمه  مه  نآ  هویم  دـهد و  یم  گرب  خاش و  (1) ِءا�مَّسلا » ِیف  ا�هُعْرَف  ٌِتبا�ث َو  ا�ُهلْـصَأ  »
.دیآ یم  تسد  هب  ، ندیسر تسب  نب  هب  نودب  اه  نامز  مامت  رد 

مدرم لد  رد  يراکایر 

 ! ایادـخ ، میتخاس هاگنامرد  ، میتفر هکم  ، میتفرگ هزور  ، میدـناوخ زامن  لاس  لهچ  ام  : دـیوگ یم  تماـیق  رد  ناـسنا  هک  دراد  تیاور  رد 
.تسا هتفرن  شدای  ، هن دهدب ؟  دشر  ار  هناد  نیا  هک  تسا  هتفر  شدای  ادخ  هک  دنک  یم  رکف  دش ؟  هچ  نآ  لوصحم 

لد رد  ایر  اب  ار  اه  هناد  نیا  همه  هکلب  ، یتشاکن صالخا  نیمزرس  رد  ، نم ملاع  ماظن  رد  ار  تنتخاس  هاگنامرد  جح و  ، اه هزور  ، اهزامن
ورب ، ما هدرک  هدنز  ار  اهنآ  همه  مه  نم.دننیبب  ار  وت  جح  هاگنامرد و  هزور و  ، دننیبب ار  وت  زامن  هک  يدـناوخ  ار  زامن  نیا.یتشاک  مدرم 
اهنآ هک  یتشاـک  مدرم  لد  رد  ار  اـه  هناد  نیا  وـت  یتشاـک ؟  نم  يارب  ار  زاـمن  رگم  دراد ؟  یطبر  هچ  نم  هـب  ، ریگب اـهنآ  زا  ار  تدزم 

.تسا (3) مدرم  نتفگ  دمآ  شوخ  نامه  نآ  لوصحم.دیایب  ناششوخ 

ایند لوصحم 

نآرق فرح  تیاهن  رد.تسا  زیگنا  باجعا  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تایآ  دـنک ؟  یم  هچ  كاپ  هناد  نآ  ، دوش یم  هتـشاک  هک  یکاـپ  هناد 
: تسا نیا  كاپ  هناد  نیا  هب  عجار 

(4) ُءا�شَی » ْنَِمل  ُفِعا�ُضی  ّللا 
�

ُه َو 

ص:149

.تسا نامسآ  رد  شا  هخاش  اجرباپ و  راوتسا و  شا  هشیر  24 ؛ (: 14) میهاربا (( - 1 - ) 1
.دهد یم  ینامز  ره  رد  شراگدرورپ  هزاجا  هب  ار  شا  هویم  25 ؛ (: 14) میهاربا (( - 2 - ) 2

یَلَع ُُهباََوث  َناَک  ِساَّنِلل  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنِإ  ٌكْرِـش  ٍءاَـیِر  ُّلُـک  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  «؛ ثیدح 3 (، ءایرلا باب  ،) 293/2: یفاک (( - 3 - ) 3
لج زع و  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 4 (، ءایرلا باب  ،) 293/2: یفاک ِهَّللا .» یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ِهَِّلل  َلِـمَع  ْنَم  ِساَّنلا َو 
ِهَّللا َهْجَو  ِِهب  ُُبلْطَیَال  ِباَوَّثلا  َنِم  ًاْئیَـش  ُلَمْعَی  ُلُجَّرلا  َلاَق  ًادَـحَأ  ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْـشی  ًاِحلاص َو ال  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف 
ًاَدبَأ ُماَّیَْألا  ِتَبَهَذَف  ًاْریَخ  َّرَـسَأ  ٍْدبَع  ْنِم  اَم  َلاَق  َُّمث  ِهِّبَر  ِهَداَبِِعب  َكَرْـشَأ  يِذَّلا  اَذَـهَف  َساَّنلا  ِِهب  َعِمُْـسی  ْنَأ  یِهَتْـشَی  ِساَّنلا  َهَیِکَْزت  ُُبلْطَی  اَمَّنِإ 

ثیدح باب 11، ،1/66: هعیـشلا لئاسو  ًاّرَـش .» َُهل  ُهَّللا  َرِهُْظی  یَّتَح  ًادـَبَأ  ُماَّیَْألا  ِتَبَهَذَـف  ًاّرَـش  ُّرُِـسی  ٍدـْبَع  ْنِم  اَـم  ًاْریَخ َو  َُهل  ُهَّللا  َرِهُْظی  یَّتَح 
ٍءاَـیِر َو ِْریَغ  ِیف  ِهَِّلل  اوـُلَمْعا  ٍریِذـْعَِتب َو  ْتَْسَیل  ًهَیْـشَخ  َهَّللا  اُوَـشْخا  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَـق  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  «؛ 147
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مالسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 148 باب 11، ،67/1: هعیـشلا لئاسو  ِهَماَیِْقلا .» َمْوَی  ِِهلَمَع  َیلِإ  ُهَّللا  ُهَلَکَو  ِهَّللا  ِْریَِغل  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنِإَف  ٍهَعْمُـسَال 
هیلع ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  ًاکِرْشُم َو  َناَک  ِساَّنلا  َنِم  ٍدَحَأ  یَـضِر  ِهِیف  َلَخْدَأ  َهَرِخْآلا َو  َراَّدلا  ِهَّللا َو  َهْجَو  ِِهب  ُُبلْطَی  اًلَمَع  َلِمَع  ًاْدبَع  َّنَأ  َْول  َلاَق 

يِْریَِغل ِیل َو  َلِمَع  ْنَم  لج  زع و  ُهَّللا  َلاَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  ٌكْرِـش َو  ٍءاَیِر  ُّلُک  ُهَراَرُز  اَی  ِساَّنلا  یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ِساَّنِلل  َلِمَع  ْنَم  مالـسلا 
ُلوُسَر َلاَق  َلاَق  یِهاَنَْملا  ِثیِدَح  ِیف  مالسلا  هیلع  ِِهئَابآ  ْنَع  ِقِداَّصلا  «؛ ثیدح 6728 باب 25، ،5/338: هعیشلا لئاسو  َُهل .» َلِمَع  ْنَِمل  َوُهَف 

ِیف ُقَّوَُطی  َُّمث  ُْهنِم  ُلِعَتْـشَی  ٌراَن  َوُه  ِهَِعباَّسلا َو  ِضْرَْألا  َنِم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَلَمَح  ًهَعْمُـس  ًءاَیِر َو  ًاـناَْیُنب  یََنب  ْنَم  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 
اًلْـضَف ِیْنبَی  َلاَقَف  ًهَعْمُـس  ًءاَیِر َو  ِیْنبَی  َْفیَک  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلیِقَف  َبُوتَی  ْنَأ  اَّلِإ  اَـهِْرعَق  َنوُد  اَْـهنِم  ٌءْیَـش  ُهُِسبْحَی  اَـلَف  ِراَّنلا  ِیف  یَْقُلی  ِهُِقنُع َو 

هیلع و هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  «؛ ثیدح 6731 باب 25، ،339/5: هعیشلا لئاسو  ِِهناَوْخِِإل .» ًهاَهاَبُم  ِِهناَریِج َو  یَلَع  ِِهب  ًَهلاَِطتْـسا  ِهیِفْکَی  اَم  یَلَع 
اَی اَْنلُقَف  ِراَّنلا  ِیف  ِِهب  یَمُْری  َُّمث  ِهُِقنُع  ِیف  ُدَـقُوت  ًاراَن  ُُهقَّوَُطی  َُّمث  َنیِـضَرَأ  ِْعبَـس  َیلِإ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَلَمَح  ًهَعْمُـس  ًءاَیِر َو  ًاناَْیُنب  یََنب  ْنَم  َلاَق َو  هلآ 

لئاــسو ًهاـَـهاَبُم .» ِیْنبَی  ْوَأ  ِهــیِفْکَی  اـَـم  یَلَع  اًلـْـضَف  ِیْنبَی  َلاـَـقَف  ًهَعْمــُـس  ًءاـَـیِر َو  ِیْنبَی  َفــْیَک  هــلآ  هــیلع و  هللا  یلـــص  ِهَّللا  َلوـُـسَر 
ِدیِدَص ْنِم  ُهَْلثِم  ُهَّللا  ُهَمَعْطَأ  ًهَعْمُس  ًءاَیِر َو  ًاماَعَط  َمَعْطَأ  ْنَم  َلاَق َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  «؛ ثیدح 30633 باب 34، ،312/24: هعیشلا

َلاَق ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ باب 54 ،233/67: راونألا راحب  ِساَّنلا .» َْنَیب  َیِـضْقَی  یَّتَح  ِِهنَْطب  ِیف  ًاراَن  َماَعَّطلا  َکـِلَذ  َلَـعَج  َمَّنَهَج َو 
َُهل ُبَتُْکتَف  َُهل  َکیِرَـشَال  ُهَدْحَو  ِهَِّلل  ًهَقَفَن  ُقِْفُنی  ٍهَلِِـصب َو  ُلُجَّرلا  ُلِصَی  َلاَق  ِلَمَْعلا  یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  اَم  َلاَق َو  ِلَمَْعلا  َنِم  ُّدَشَأ  ِلَمَْعلا  یَلَع  ُءاَْقبِْإلا 

حابصم («؛ 73 ثیدح باب 116، ،300/69: راونألا راحب  ًءاَئِر .» َُهل  ُبَتُْکتَف  یَحُْمتَف  اَهُرُکْذَی  َُّمث  ًهَِیناَلَع  َُهل  ُبَتُْکت  یَحُْمتَف َو  اَهُرُکْذَی  َُّمث  ًاّرِس 
َّیِفَْخلا َكْرِّشلا  اَّلِإ  ُرِْمُثتَال  ٌهَرَجَش  ُءاَیِّرلا  ًاْئیَش َو  َْکنَع  ِینُْغیَال  ُتیُِمیَال َو  ِییُْحیَال َو  ْنَم  َِکلَمَِعب  ِءاَُرتَال  مالسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  ( هعیرـشلا

ُفاََخت َو ْنَم  وُجَْرت َو  ْنَم  وُعْدَت َو  ْنَم  ْرُْظناَف  یِعَم  ُهَتْکَرْشَأ  ْنَّمِم  َُهل  َْتلِمَع  ْنَّمِم  ََکباََوث  ْذُخ  ِناَزیِْملا  َْدنِع  ِیئاَرُْمِلل  ُلاَُقی  ُقاَفِّنلا  اَُهلْصَأ  َو 
ام اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا  َهَّللا َو  َنوُعِداـُخی  لـج  زع و  ُهَّللا  َلاَـق  ًاعوُدْـخَم  ُریِـصَت  ِهـْیَلَع َو  َکـِنِطَاب  ْنـِم  ٍءْیَـش  ِءاَـفْخِإ  یَلَع  ُرِدـْقَتَال  َکَّنَأ  ْمَـلْعا 

ِکِحَّضلا َو ِساَبِّللا َو  ِهََسلاَجُْملا َو  ِیْـشَْملا َو  ِلْکَْألا َو  ِماَلَْکلا َو  ِرَظَّنلا َو  ِیف  ُءاَیِّرلا  ُعَقَی  اَم  ُرَثْکَأ  َنوُرُعْـشَی َو  اـم  ْمُهَـسُْفنَأ َو  اَّلِإ  َنوُعَدْـخَی 
َدَْعب ًارِّصَقُم  ُهَسْفَن  يَأَر  ِِهْبلَِقب َو  َُهل  َعَشَخ  ِهَِّلل َو  ُهَنِطَاب  َصَلْخَأ  ْنَم  ِهَرِهاَّظلا َو  ِتاَداَبِْعلا  ِِرئاَـس  ِنآْرُْقلا َو  ِهَءاَِرق  ِداَـهِْجلا َو  ِّجَْـحلا َو  ِهاَـلَّصلا َو 

«. ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  َِکلَذ  یَلَع  َماَقَتْسا  اَذِإ  ِقاَفِّنلا  ِءاَیِّرلا َو  َنِم  ُصاَلَْخلا  َُهل  یَجُْری  ْنَّمِم  ُنوُکَیَف  اًلِـصاَح  ِْهیَلَع  َرْکُّشلا  َدَجَو  ٍدوُهْجَم  ِّلُک  ِلَْذب 
اَْینُّدـلا َكََرت  ٌلُجَر  َلاَق  ِءاَقِّشلا ]  ِقاَـقِّشلا [  ِمیِظَع  ْنَع  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َِلئُـس  «؛ ثیدح 38 باب 116، ،300/69: راونألا راحب 

َْول يِذَّلا  ُبَعَّتلا  ُهَقَِحل  اَْینُّدلا َو  ِتاََّذل  َمِرُح  يِذَّلا  َِکلَذَف  ِساَّنلا  َءاَئِر  َماَص  َدَهَتْجا َو  َدَّبَعَت َو  ٌلُجَر  َهَرِخْآلا َو  َرِـسَخ  اَْینُّدـلا َو  ُْهتَتاَفَف  اَْینُّدـِلل 
باب ،62/90: راونألا راحب  ًارُوْثنَم .» ًءاَبَه  ُهُدِـجَیَف  ُُهناَزیِم  ِِهب  ُلُْقثَی  اَم  َلِمَع  ْدَـق  ُهَّنَأ  ُّنُظَی  َوُه  َهَرِخْآلا َو  َدَرَوَف  َُهباََوث  َّقَحَتْـسَال  ًاِصلُْخم  ِِهب  َناَـک 

ْلَمْعَْیلَف ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ِءاَیِّرلا  ُكْرِـش  َوُهَف  ِكْرِّشلا  َنِم  ُِعباَّرلا  ُهْجَْولا  اَّمَأ  َو...مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  «؛ 128
َءاَئِر ِِهب  َنوُدـیُِری  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ِْریَْخلا  ِلْهَأ  ِلاَمْعَِأب  ْمُهَـسُْفنَأ  اُولَمْعَتْـسا  اْوَّلَـص َو  اُوماَص َو  ِءَالُؤَهَف  ًادَـحَأ  ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْـشی  ًاِحلاص َو ال  اًـلَمَع 

ِهَعِمَال ِیف  َنِّسَُحت  ْنَأ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو  «؛ تمکح 276 : هغالبلا جهن  ...ءاَیِّرلا .» َنِم  ُهَْوتَأ  اَِمل  اوُکَرْـشَأَف  ِساَّنلا 
ِساَّنِلل َيِدـْبُأَف  یِّنِم  ِْهیَلَع  ٌِعلَّطُم  َْتنَأ  اَم  ِعیِمَِجب  یِـسْفَن  ْنِم  ِساَّنلا  ِءاَثِر  یَلَع  ًاـِظفاَُحم  ِیتَریِرَـس  َکـَل  ُنِْطبُأ  اَـمِیف  َحِّبَُقت  ِیتَِیناَـلَع َو  ِنُویُْعلا 

«. َِکتاَضْرَم ْنِم  ًادُعاَبَت  َكِداَبِع َو  َیلِإ  ًابُّرَقَت  ِیلَمَع  ِءوُِسب  َْکَیلِإ  َیِْضفُأ  يِرِهاَظ َو  َنْسُح 
.تساناد هدننک و  اطع  رایسب  ادخ  دنک و  یم  ربارب  دنچ  دهاوخب  هک  ره  يارب  ادخ  و  261 ؛ (: 2) هرقب (( - 4 - ) 4
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.دنک یم  هفاضا  قلطم  روط  هب  ، طرش دیق و  یب  ار  هدش  هتشاک  ياه  هناد  نیا  دنوادخ 

: دیوگ یم  دنوادخ.دراد  ماود  رب  تلالد  تسا و  عراضم  لعف  « فعاضی »

اجنآ (1) ًاَدبَأ » ا�هِیف  َنیِِدلا�خ  : » دیوگ یم  تشهب  دروم  رد  اذل  ُءا�شَی  ْنَِمل  ُفِعا�ُضی  منک  یم  هفاضا  ار  تا  هتشاک  هتسویپ  نم  ؛» فعاضی »
.دراد ماود  ندش  هفاضا  نیا  یلو.دش  یم  مامت  نم  تشهب  ، دش یمن  هفاضا  رگا.دوش  یم  هفاضا  لمع  رجا  هب  مئاد 

هبوت هناد 

مه ار  هناد  نآ  ینابغاب  تسا و  هناد  نآ  دوخ  زرواشک و  قشاع  ادخ  دراد و  یلاع  رایـسب  لوصحم  هک  اه  هناد  نیرت  تکربرپ  زا  یکی 
هب ناضمر  هام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ.تسا  هبوت  ، تسا هتفرگ  هدهع  هب  شدوخ 

هب هبوت  نیا  لوصحم  ات  ، دیراکب هبوت  هناد  زور  هنابش  یـس  ره  ، تسا نتـشاک  لصف  هک  هام  نیا  رد.دندرک  ریبعت  (2) َِهبْوَّتلا » ُرْهَش  َوُه  «َو 
.تسا هدش  رکذ  ناقرف  نمؤم و  ، هرقب ياه  هروس  رد  هک  دراد  لوصحم  هس  تخرد  نیا.دیایب  تسد 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:150

.میروآرد کنخ ]  شخب و  مارآ  ، ریذپلد و  رادیاپ [  يا  هیاس  ریز  رد  ار  نانآ  و  57 ؛ (: 4) ءاسن (( - 1 - ) 1
ثیدح 78. ،95: قودص خیش  ، هثالثلارهشألا لئاضف  ثیدح 5؛ باب 46، ،340/93: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
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اه تشون  یپ 

لامعا یترخآ  ییایند و  شاداپ 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:151
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لمع رجا   10

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

مزال هویم  ،و  شاداپ هب  تقیقح  هب  ، دـنک یم  روهظ  ناسنا  نطاب  رهاظ و  زا  رایتخا  هدارا و  اب  ، ناـمیا هیاـس  رد  هک  یتبثم  ياـه  شـشوک 
اجنآ ات  هنیمز  نیا  رد  یهلا  هاگتـسد.تسا  هدـش  يزیر  هیاپ  تقیقح  نیا  رب  ترخآ  اـیند و  رد  یتسه  ملاـع  ماظن.دیـسر  دـهاوخ  دوخ 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  مظنم 

هب هتسباو  تمارکاب و  ناسنا  تسا  لاحم.درادن  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یفارحنا  - كزان رایسب  رات  نآ  - امرخ هتـسه  نایم  هتـشر  هزادنا  هب 
هجیتن یهاگ.دـسرن  نآ  لوصحم  هجیتن و  هب  دـهدب و  ناشن  دوخ  زا  ار  یتبثم  لاح  ای  ، دـهدب ماجنا  ار  یتبثم  راک  ، قیاقح راـگدرورپ و 

.تسا ترخآ  رد  یهاگ  ایند و  رد  راک 

نیا هک  تسین  نیا  نآ  ینعم  ، میدـیدن ار  اـهنآ  شاداـپ  لوـصحم و  اـیند  رد  رگا  ، مـیداد ماـجنا  يرایـسب  تـبثم  راـک  اـم  رگا  نیارباـنب 
هب ات  درادـن  ار  نآ  شیاجنگ  اـیند  فرظ  هک  تسا  میظع  ردـق  نآ  اـهراک  نیا  هرمث  و  شاداـپ ، هکلب.تسا  هتفر  ردـه  تبثم  ياـهراک 

.دنهد یم  رجا  شاداپ و  ناسنا  هب  دشاب  هتشاد  ار  شاداپ  شیاجنگ  ایند  فرظ  هک  ییاج  ات  اما.دسرب  ناسنا 

میحر نامحر و  شاداپ 

هدش لقن  موصعم  ياهاعد  رد  هلمج  نیا  (1) امُهَمیِحَر » ِهَرِخْآلا َو  ا�ْینُّدلا َو  َن�مْحَر  ا�ی  »

ص:158

ُلِسَتْغَت َو َلاَق  ِّمَْهلا  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 6 ، فْوَْخلا ِنْزُْحلا َو  ِّمَْهلا َو  ِبْرَْکِلل َو  ِءاَعُّدلا  ُبَاب  :557/2؛ یفاک (( - 1 - ) 1
ُهَّللا اَی  یِّمَغ  ْفِشْکا  یِّمَه َو  ْجِّرَف  اَمُهَمیِحَر  ِهَرِخْـآلا َو  اَْینُّدـلا َو  َناَـمْحَر  اَـی  ِّمَْغلا  َفِشاَـک  اَـی  ِّمَْهلا َو  َجِراَـف  اَـی  ُلوُقَت  ِْنیَتَعْکَر َو  یِّلَُـصت 

ِّیِـسْرُْکلا َو َهَیآ  ْأَْرقا  ِیتَِّیلَِبب َو  ْبَهْذا  ِینْرِّهَط َو  ِینْمِـصْعا َو  ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  يِذَّلا  ُدَـمَّصلا  ُدَـحَْألا  ُدِـحاَْولا 
َلاَق لج  زع و  ِهَّللا  ِنَع  َلِیفاَرْسِإ  ْنَع  َلِیئَْربَج  ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  «؛ ثیدح 10057 باب 8، ،42/8: هعیشلا لئاسو  ِْنیَتَذِّوَعُْملا .»

ُلوُقَی ٍتاَّرَم َو  َرْشَع  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ًهَّرَم َو  ِباَتِْکلا  َهَِحتاَف  ٍهَعْکَر  ِّلُک  ِیف  ُأَْرقَی  ٍتاَعَکَر  َرْشَع  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِرِخآ  ِیف  یَّلَـص  ْنَم 
ْنِم َغَرَف  اَذِإَف  ُمِّلَُسی  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  ِّلُک  ِیف  ُدَّهَشَتَی  ُرَبْکَأ َو  ُهَّللا  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإَال  ِهَِّلل َو  ُدْمَْحلا  ِهَّللا َو  َناَْحبُس  ٍتاَّرَم  َرْشَع  ِهِدوُجُس  ِهِعوُکُر َو  ِیف 

ُموُّیَق اَی  ُّیَح  اَی  ِهِدوُجُس  ِیف  ُلوُقَی  َدَجَس َو  ِراَفِْغتْسِالا  َنِم  َغَرَف  اَذِإَف  ٍهَّرَم  َْفلَأ  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  ِمِیلْـسَّتلا  َنِم  ِهِغاَرَف  َدَْعب  َلاَق  ٍتاَعَکَر  ِرْـشَع  ِرِخآ 
اَّنِم ْلَّبَقَت  اََنبُونُذ َو  اََنل  ْرِفْغا  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  ََهلِإ  اَی  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  اَمُهَمیِحَر  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدـلا َو  َناَمْحَر  اَی  ِماَرْکِْإلا  ِلاَـلَْجلا َو  اَذ  اَـی 

باب ،335/13: هعیـشلا لـئاسو  اًـلیِزَج .» ًاـباََوث  َرَکَذ  َُّمث  ُهـَل  ُهَّللا  َرِفْغَی  یَّتَـح  ِدوُـجُّسلا  َنـِم  ُهَـسْأَر  ُعَفْرَیاـَل  ُهَّنِإَـف  اَـنَماَِیق  اَنَماَیِـص َو  اَـنَتاَلَص َو 
ِِّیناَمَْیلا ِنْکُّرلا  ِءاَذِِحب  اَنْرِص  اَّمَلَف  ِفاَوَّطلا  ِیف  ُهَعَم  ُْتنُک  َلاَق  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ِْنب  ِدْعَـس  «؛ ثیدح 17882 ،20
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ِهَِیفاَْعلِاب َو َناَّنَْملا  ِهَِیفاَْعلِاب َو  َمِْعنُْملا  ِهَِیفاَْعلا َو  َقِزاَر  ِهَِیفاَْعلا َو  َِقلاَخ  ِهَِیفاَْعلا َو  َِّیلَو  اَی  ُهَّللا  اَی  َلاَق  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَی  َعَفَرَف  مالـسلا  هیلع  َماَق 
َهَِیفاَْعلا َو اَْنقُزْرا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  اَمُهَمیِحَر  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدـلا َو  َناَمْحَر  اَی  َکـِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َّیَلَع َو  ِهَِیفاَْـعلِاب  َلِّضَفَتُْملا 

«. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِیف  ِهَِیفاَْعلا  َرْکُش  ِهَِیفاَْعلا َو  َماَمَت  ِهَِیفاَْعلا َو  َماَوَد 
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.تسا شناگدنب  ترخآ  ایند و  میحر  نمحر و  راگدرورپ  هک  ، دراد ینآرق  هشیر  تسا و 

: دنیوگ یم  ، نارسفم بلغا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

: دیوگ یم  اعد  رد  هک  یتقو.درک  دهاوخ  تیانع  اهنآ  هب  ار  نامیا  لها  همه  شاداپ  تمایق  رد  هک  ییادخ  ینعی  ، میحر

ییاج ات  ، مدرم كاپ  تالاح  تبثم و  لاـمعا  دزم  رجا و  هک  دوش  یم  تباـث  ، تسا ترخآ  میحر  مه  اـیند و  میحر  مه  ؛ » اـمهمیحر «و 
تـسا دزم  شاداپ و  تخادرپ  راکردنا  تسد  شدوخ  مه  ، لاعتم دنوادخ.دش  دـهاوخ  تیانع  مدرم  هب  ، دراد ار  نآ  شیاجنگ  ایند  هک 

.دشاب یم  بوخ  هویم  هب  کین  راک  لیدبت  راک  ردنا  تسد  مه  و 

شاداپ دنوادخ  ینعی  ، تسا تمحر  هلأسم  اجنیا  (1) ا�ِنتَمْحَِرب » ُبیُِـصن  : » دـیامرف یم  هیآ  کی  رد.دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هیآ  راهچ 
.میهدب لیوحت  وا  هب  تبثم  لاح  راک و  هک  میراد  هفیظو  ام.دناسر  یم  هجیتن  هب  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  ، ار تبثم  راک 

دنک یم  داجیا  یتالاعفنا  لعف و  ام  لاح  راک و  نیا  رد  ، شدوخ تیبوبر  ملاع  رد  ، دریگ یم  لیوحت  ار  لاح  راـک و  هک  نیا  زا  دـعب  وا 
.تسا ناوضر  تشهب و  ، تالاعفنا لعف و  نیا  تیاهن  ، نارمع لآ  هبوت و  هروس  رد  نآرق  هدومرف  هب  انب  هک 

: دیامرف یم  نایب  ار  ناوضر  فصو  نیا  اب  هبوت  هکرابم  هروس  رد  هک  تسا  تشهب  قوفام  یتقیقح  ، ناوضر

(2) ُمیِظَْعلا » ُزْوَْفلا  َوُه  َِکل�ذ  ُرَبْکَأ  ّللا 
�

ِه َنِم  ٌنا�وْضِر  َو  » 

.درک دهاوخ  روهظ  نامیا  لها  يارب  هدنیآ  رد  ناوضر  نیا  ، نآرق هدعو  قبط  نیقی  هب  یلو.تسا  تشهب  زا  رتگرزب  ینعی 

: دیامرف یم  نارمع  لآ  هکرابم  هروس  رد 

(3) ِدا�بِْعلِاب » ٌریَِصب  ّللا 
�

ُه ّللا َو 
�

ِه َنِم  ٌنا�وْضِر  َو  » 

یهاگآ شناگدنب  تالاح  اهراک و  مامت  هب  دسانش و  یم  ار  شناگدنب  بوخ  دنوادخ 

ص:160

.مینک یمن  هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  میناسر و  یم  میهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  دوخ  تمحر  56 ؛ (: 12) فسوی (( - 1 - ) 1
ناـمه نیا  ؛ تسا رت  گرزب  اـه ]  تمعن  نآ  همه  زا  هک  ادـخ [  يوـس  زا  یتیاـضر  يدونـشخ و  نینچ  مه  و  72 ؛ (: 9) هبوت (( - 2 - ) 2

.تسا گرزب  یبایماک 
.تسانیب ناگدنب  هب  ادخ  ؛و  تسادخ يوس  زا  یتیاضر  و  15 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 3 - ) 3
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.دراد

« َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  ُءا�شَن َو �ال  ْنَم  ا�ِنتَمْحَِرب  ُبیُِصن  » 

« ُبیُِـصن  » .ندیـسر ینعی  « باصا » .دناسر میهاوخ  نامناگدنب  هب  ار  نامفطل  رجا و  ، شاداپ ، تمحر ، بوخ تالاح  اهراک و  رطاخ  هب  ام 
یمن هک  ار  همه  نوچ  ، میهاوخ یم  هک  ار  ییاهنآ.دناسر  میهاوخ  نامدوخ  ناگدـنب  هب  ام  ینعی  ، تسا ریغلا  عم  ملکتم  ، یبدا رظن  زا  هک 
ینعی ، دهدب رارق  وا  نتـساوخ  ياضف  رد  ار  شدوخ  هک  یـسک  ره  اما.دـنهد  یمن  رارق  وا  نتـساوخ  ياضف  رد  ار  دوخ  همه  دـهاوخ و 

شدوخ یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  ینآرق  فیطل  ینعم  ُءا�شَی » ْنَم   » .دشاب قیال  ینعی  دوش  (2) ُءا�شَن » ْنَم   » (1)و ُءا�شَی » ْنَم   » رد دراو 
؛ دناسر یم  وا  هب  اضف  نآ  رد  ار  تمحر  ، دهدب رارق  وا  تساوخ  ياضف  رد  تبثم  لاح  لمع و  اب  ار 

(3) ُءا�شَت » ْنَم  ُّلُِذت  ُءا�شَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  ُءا�شَت َو  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  ُءا�شَت َو  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلا�م  ّللا 
�

َّمُه ُِلق  » 

نآرق اب  فلاخم  ، کیئال ، نید یب  مدآ.یهاشنهاش  هن  ایبنا ، توبن  ینعی  کلم  َْکلُْملا » ِیتُْؤت   » .تسا طیارـش  اب  هکلب  ، تسین باسح  یب 
هاگ چـیه  ادـخ  نوچ  ، درادـن راگدرورپ  هب  يراک  ، هن تسا ؟  هدرک  تیانع  وا  هب  ار  کلم  نیا  ادـخ  ایآ  باجح ، اب  فلاـخم  ، مالـسا و 

.تسا هدادن  نارگمتس  هب  ار  کلم 

.اه شزرا  کلم  ، قح ترضح  هژیو  تیالو  ، توبن کلم  ینعی  َْکلُْملا » ِیتُْؤت   » نیا

: دیناوخ یم  فلتخم  ياه  هروس  رد  ار  هتکن  نیمه  مه  دیجم  نآرق  تایآ  رد  امش 

(4) ُءا�شَی » ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ّللا 
�

ُه ِمْسِْجلا َو  ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَدا�ز  َو  » 

هب.دـنک یم  تیانع  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  هب  ار  کـلم  نیا  یـسک ؟  هچ  هب  اـما  (5) ًامیِظَع » ًاـْکُلم  ْمُهـا�ْنیَتآ  َو  « ؛ دراد رگید  ياـج  رد 
: هک دنا  هتشاد  یگتسیاش  دنا و  هدرک  هئارا  وا  سدقم  هاگشیپ  هب  یلاح  یلمع و  تقایل  هک  یناسک 

ص:161

.دنک یم  لزان  ینامسآ ]  باتک  دهاوخب [  شناگدنب  زا  هک  ره  هب  شناسحا  لضف و  زا  ادخ  ارچ  90 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.میرب یم  الاب  یتاجرد  هب ]  میهاوخب [  ار  هک  ره  83 ؛ (: 6) ماعنا (( - 2 - ) 2

یهاوخ هک  ره  زا  یهد و  یم  تموکح  یهاوخ  هک  ره  هب  تادوجوم !  همه  کـلام  يا  ایادـخ !  : وگب 26 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 3 - ) 3
تـسد هب  يریخ  ره  ، ینک یم  رادـقم  یب  راوخ و  یهاوخ  ار  هک  ره  یـشخب و  یم  تزع  یهاوخ  ار  هک  ره  ،و  یناتـس یم  ار  تموکح 

.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  ًانیقی  ، تسوت
ار شیرادمامز  ادخ  ؛و  هداد ینوزف  یمسج  يورین  شناد و  رد  ار  يو  هدیزگرب و  امـش  رب  ار  وا  ادخ  : تفگ 247 ؛ (: 2) هرقب (( - 4 - ) 4

.تساناد هدننک و  اطع  رایسب  ادخ  ؛و  دنک یم  اطع  دهاوخب  هک  سک  ره  هب 
.میدیشخب یگرزب  ییاورنامرف  نانآ  هب  و  54 ؛ (: 4) ءاسن (( - 5 - ) 5
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(1) ُءا�شَت » ْنَم  ُّلُِذت  ُءا�شَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  ُءا�شَت َو  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  ُءا�شَت َو  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  » 

.دندش

ادخ کلُم  زا  ملاظ  جورخ 

نوچ ، دریگ یم  ار  کلم  سابل  وا  زا  ، درک فّرصت  متس  ملظ و  اب  ار  کلم  نآ  مه  یملاظ  رگا.دنک  یمن  تیانع  ملاظ  هب  ار  کلم  ادخ 
اب هک  ار  ماقم  نیا.منادرگ  یم  وا  هیلع  ار  اـه  لد  مرب و  یم  ار  شیوربآ.تسا  هتفر  ساـبل  نیا  غارـس  هب  هنابـصاغ  درادـن و  یگتـسیاش 

.مریگ یم  وا  زا  تسا  هتسب  شدوخ  هب  بلقت 

ار لهجوبا  بهلوبا و  اما  ، منک یم  دنمناوت  ار  مربمغیپ  (2) ُءا�شَت » ْنَم  ُّلُِذت  ُءا�شَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  َو  : » تسا بلطم  نیمه  نآ  زا  دـعب  هلمج  ود 
رهش و رب  ، دننک یم  تموکح  هکم  رد  لهجوبا  بهلوبا و  رگا.تسا  مربمغیپ  صوصخم  تّزع  نوچ  ارچ.مناشک ؟  یم  ّتلذ  كاخ  هب 
« ُءا�شَت ْنَم  ُّلُِذت  ُءا�شَت َو  ْنَم  ُّزُِعت  َو   » ینعم نیا  ، دنوش زیزع  ِنازیزع  دیاب.دنا  هدرک  ادیپ  ار  هطلـس  نیا  یگتـسیاشان  هب  ، دنراد هطلـس  مدرم 

.تسا

: دیوگ یم  مه  نآ  زا  دعب  هلصافالب 

(3) ٌریِدَق » ٍءْیَش  ِّلُک  �یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  » 

ریخ مالـسلا  مهیلع  همئا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  مالـسلا ، هیلع  نامیلـس  ترـضح.تسا  ریخ  ، دریگ یم  ماجنا  وا  تسد  رد  هچ  ره 
ناش حالـس  علخ  رهاظ  رد  دنتفرگ و  ار  اهنآ  تموکح  يولج  دندمآ.داد  تیالو  تماما و  توبن ، ، کلم ، تموکح اهنآ  هب  ادخ  ، دندوب

ای ، دـشاب اـهنآ  تسد  رد  مه  يرهاـظ  تموکح  هک  درادـن  یقرف.تسا  ماـما  ، ماما.دـندشن حالـس  عـلخ  هک  نطاـب  رظن  زا  یلو  ، دـندرک
.دنورن اهنآ  لابند  هب  دنهدن و  يأر  هچ  ، دنورب اهنآ  لابند  هبدنهدب  يأر  مدرم  هچ  تسا ، ملسم  اهنآ  تیالو.هن 

ص:162

یهاوخ هک  ره  زا  یهد و  یم  تموکح  یهاوخ  هک  ره  هب  تادوجوم !  همه  کـلام  يا  ایادـخ !  : وگب 26 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
تـسد هب  يریخ  ره  ، ینک یم  رادـقم  یب  راوخ و  یهاوخ  ار  هک  ره  یـشخب و  یم  تزع  یهاوخ  ار  هک  ره  ،و  یناتـس یم  ار  تموکح 

.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  ًانیقی  ، تسوت
، ینک یم  رادقم  یب  راوخ و  یهاوخ  ار  هک  ره  یشخب و  یم  تزع  یهاوخ  ار  هک  ره  و  26 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 2 - ) 2

.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  ًانیقی  ، تسوت تسد  هب  يریخ  ره  26 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 3 - ) 3

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 208 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_162_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_162_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_162_3
http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلا مهیلع  نیرهاـط  هـمئا  اـیبنا و  يارب.تسادـخ  صخـش  باـختنا  ، کـلم نیا.دوـش  یمن  ملـسم  یـسک  رب  تـعیب  اـب  یهلا  کـلم 
.تسا مظعالا  هّللا  ّیلو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ، دننکن ای  دننک  تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  مدرم.تسا 

طقف ، مدادن رارق  امـش  رایتخا  رد  تماما  توبن و  هنیمز  رد  ار  یباختنا  چـیه  (1) ُهَرَیِْخلا » ُمَُهل  َنا�ک  ـا�م  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق 
نیا هک  مناد  یم  نم.متـسه  رت  هاگآ  همه  زا  مناگدنب  ياه  یگتـسیاش  هب  نم  (2) ُهََتلا�سِر » ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ّللَا 

�
ُه : » هک دـناد  یم  ادـخ 

.مهدب یسک  هچ  هب  ار  تلذ  تّزع و  هک  مناد  یم  نم  منک  تیانع  یسک  هچ  هب  ار  کلم 

یهلا کلم  قیال  ، نینسحم

ْنَم  » نیا.ار ناحلاص  ناگتـسیاش و  دـهاوخ ؟  یم  ادـخ  ار  یـسک  هچ  اما  ، میهد یم  میهاوخب  هک  یـسک  ره  هب  ار  نامدوخ  تمحر  اـم 
.تسین نوناق  هدعاق و  یب  ُءا�شَن »

؛ تسا هدش  باسح  مظنم و  یلیخ.تسین  باتک  باسح و  یب 

(3) َنِینِسْحُْملا » َرْجَأ  ُعیُِضن  ُءا�شَن َو �ال  ْنَم  ا�ِنتَمْحَِرب  ُبیُِصن  » 

یم لصو  فطع و  لبق  هلمج  هب  ار  دـعب  هلمج  هفطاـع ، واو  اـب  ُعیُِـضن » ـ�ال  َو   » رد ؛ دنتـسه نینـسحم  ُءاـ�شَن » ْنَم   » نآ : دـیوگ یم  هیآ  رد 
ْنَم  » نیا هک  : دیامرف یم  هیآ  « . َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  َو �ال  « ؟  دنتـسه یناسک  هچ  ُءا�شَن » ْنَم   » نیا ُءا�شَن » ْنَم  ا�ِنتَمْحَِرب  ُبیُِـصن   » ینعی ، دنک

.دنتسه نینسحم  هکلب  ، تسین هطباض  نوناق و  ُءا�شَن »

: نینسحم رد  تقیقح  هس 

تدابع -1

؟  دنتسه یناسک  هچ  نینسحم 

ص:163

 [ عیرــشت نیوـکت و  ورملق  رد  وا  هدارا  ربارب  رد  ناــنآ [  يارب  ، دــنیزگ یم  رب  دــهاوخب ]  ار  هـچنآ  و [  68 ؛ (: 28) صـصق (( - 1 - ) 1
.تسین يرایتخا 

.دهد رارق  اجک  رد  ار  تلاسر  ماقم  هک  تسا  رتاناد  ادخ  124 ؛ (: 6) ماعنا (( - 2 - ) 2
.مینک یمن  هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  میناسر و  یم  میهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  دوخ  تمحر  56 ؛ (: 12) فسوی (( - 3 - ) 3
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نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ.تسا  وا  تدابع  تقیقح  ، نسحم رد  تقیقح  کی.دوش  نایب  تسا  مزال  نینـسحم  هرابرد  هتکن  هس 
: دیامرف یم  هراب 

(1) ُهاََرت » َکَّنَأَک  َهّللا  َُدبْعَت  ْنا  ُنا�سْحِإلا  »

ار وا  رس  مشچ  اب  یتقو.يا  هداتسیا  وا  ربارب  رد  ینیب و  یم  ار  وا  رس  مشچ  اب  ییوگ  هک  ینک  تدابع  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  ینعی  ، ناسحا
هچ ، زاـمن نآ  دـنک ؟  یم  دوجـس  عوکر و  هنوگچ  دـناوخ ؟  یم  دـمح  هنوگچ  دـیوگ ؟  یم  ربـکا » هّللا  » هنوگچ زاـمن  يارب  ، دـنیب یم 
نآ اب  ، دیوگ یم  ربکا » هّللا   » قح ترضح  ربارب  رد  یتقو  ینعی  ، دنک یم  روهظ  ناسنا  زا  بدا  جوا  ، تلاح نیا  رد  دش ؟  دهاوخ  يزامن 
یم ار  زامن  مالـس  یتقو  ، دزادرپ یمن  اـیند  تراـجت و  هب  رگید  ؛ دوش یمن  بیاـغ  چـیه  مه  وا  رـضحم  زا.دوش  یم  مرُحم  روضح  يارب 

.تسا نسحم  تقیقح  عاعش  کی  نیا.تسا  هداد  ماجنا  زامن  زا  ریغ  راک  رازه  هک  ، دهد

قلخ هب  تمدخ  -2

: دنتفگ نوراق  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  موق  ناکین.تسادخ  ناگدنب  هب  ندرک  یکین  ، ناسحا رگید  تقیقح  اما 

(2) َْکَیلِإ » ّللا 
�

ُه َنَسْحَأ  ا�مَک  ْنِسْحَأ  » 

ياـنعم نیا.تسا  هدرک  یکین  وـت  هب  ، تسا هداد  وـت  هب  لـالح  هار  زا  هک  یتورث  نیا  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ناـنچ  ، نک یکین  مدرم  هب 
.تسا نآرق  رد  نوراق  هب  ادخ  ناسحا 

لمع رد  تقد  -3

.دیهدب ماجنا  بوخ  یلیخ  ار  دوخ  هب  طوبرم  لامعا  ینعی  ، ناسحا رگید  تقیقح 

، دینک یم  یکین  نارگید  هب  رگا.دشاب  لماک  انعم  مامت  هب  ، تسا هزور  زامن و  رگا 

ص:164

ْنُکَت َْمل  ْنِإَف  ُهاََرت  َکَّنَأَک  َهَّللا  َُدبْعَت  ْنَأ  ُناَسْحِْإلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ُلْوَق  «؛ ثیدح 2 باب 53، ،196/67: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
«. َكاَرَی ُهَّنِإَف  ُهاََرت 

.تسا هدرک  یکین  وت  هب  ادخ  هک  هنوگ  نامه  نک  یکین  و  77 ؛ (: 28) صصق (( - 2 - ) 2
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نوچ.دنتسه  « ُءا�شَن ْنَم  رد « نینسحم  نیا  َنِینِـسْحُْملا » َرْجَأ  ُعیُِـضن  َو �ال  : » دیـشاب هتـشاد  ناسحا  هنوگ  نیا  رگا.دشاب  یناهنپ  تنم و  یب 
مهدب و مه  دیزی  رمش و  هب  ار  متمحر  هک  ، تسین مظن  یب  ُءا�شَن » ْنَم   » نیا : دیوگ یم  ام  هب  ، دراد طبر  مه  هب  هفطاع  واو  اب  هیآ  تالمج 

نینـسحم طـقف  ، نم ملع  رد  ُءاـ�شَن » ْنَم   » نیا هک  مهد  یم  ناـشن  امـش  هب  ،و  میوـگ یم  ُءاـ�شَن » ْنَم  ، » هن ، تساوـخ یم  ملد  : میوـگب دـعب 
.تسا راوتسا  راد و  هشیر  راگدرورپ  نتساوخ.مناسرب  ار  مشاداپ  نینسحم  هب  مهاوخ  یم.دنتسه 

نینسحم رجا  تنامض 

هب ار  نآرق  ظافلا  رگا  : دیامرف یم  ادخ.تسا  نیگنـس  یلیخ  لئاسم  نیا  يونعم  راب  تسا ؟  هدرک  ام  يارب  ییاه  تنامـض  هچ  دنوادخ 
: دش یم  ناریو  ، مدرک یم  لزان  اه  هوک 

(1) ّللا »
�

ِه ِهَیْشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِشا�خ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  �یلَع  َنآْرُْقلا  اَذ�ه  ا�ْنلَْزنَأ  َْول  » 

کی رطاخ  هب  ، نیـشن شرف  نیا  ، یکاخ ياپ  ود  سنج  نیا  يارب  هک  ، نآ میهافم  هب  دـسرب  هچ  ، دـنک یم  ناریو  ار  اه  هوک  نآرق  ظاـفلا 
هک یسک  شاداپ  نم  (2) ًالَمَع » َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِـضن  ّنِإ �ال 

�
ا « ؛ تسا هتفرگ  هدـهع  هب  ار  ییاهزیچ  هچ  ، تسرد ِلمع  ناـمیا و  رادـقم 
.تسا شحاف  ملظ  ، شاداپ ندرک  عیاض.منکن  عیاض  ار  تسا  هتشاد  وکین  تیلاعف 

تمایق رد  سانلا  قح 

یم ، دـنروآ یم  ار  بساـک  ، تماـیق رد.تسا  قوـقحلا » سبح   » باـب ناوـنع  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  یتاـیاور  مدرم  قوـقح  باـب  رد 
مادختسا راک  يارب  ار  درف  نیا  امش  : دنیوگ

ص:165

یم هدیـشاپ  مـه  زا  نـتورف و  ادـخ  سرت  زا  ار  نآ  ًاـعطق  ، مـیدرک یم  لزاـن  یهوـک  رب  ار  نآرق  نـیا  رگا  21 ؛ (: 59) رـشح (( - 1 - ) 1
.دنشیدنیب ات  مینز  یم  مدرم  يارب  ار  اه  لثم  نیا  و.يدید 

.مینک یمن  هابت  ، دنا هدرک  وکین  راک  هک  ار  یناسک  شاداپ  ام  اریز  30 ؛ (: 18) فهک (( - 2 - ) 2
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.یهدب ار  وا  دزم  ات  نامب  رشحم  رد.يدادن  ار  وا  دزم  اما  ، تسا هدرک  راک  ، يدرک

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

وا لوپ  دهاوخب  شدوخ  هک  نیا  رگم.دیهدب  ار  وا  دزم  ، تسا هدشن  کشخ  شا  یناشیپ  قرع  زونه  ، دنک یم  راک  امش  يارب  هک  یسک 
راک.هدب ار  وا  دزم  : دنیوگ یم  ، دنراد یم  هگن  هاگداد  رد  ار  وا  تمایق  زور  ، دهدن ار  شرگراک  دزم  یسک  رگا.دنامب  تناما  امش  شیپ 

ار وا  دزم  نم  هک  تسا  هدرک  راک  نم  يارب  وا  رگم  : دیوگ یم  ادخ.هدب  ار  وا  دزم  وت  ، میرادـن هک  ام  : دـیوگب ادـخ  هب  دـناوت  یمن  امرف 
ار نابوخ  امـش  قح  شدوخ  تقو  نآ  ، تسا رفنتم  رگراک  قح  سبح  زا  ادـخ  .تسا (1) هدرک  وت  يارب  هک  ، هدوب يدام  راـک  مهدـب ؟ 

؟  دنک عیاض 

.دوشن عیاض  ات  ، دیهد لیوحت  نم  هب  دیاب  ار  بوخ  راک  ًالَمَع » َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِضن  ّنِإ �ال 
�
ا : » دیامرف یم  هیآ 

دنوادخ یسانشردق 

.تسا نآرق  رد  ادخ  نیرفن  دروم  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يارب  یکانرطخ  نمشد  بهلوبا 

تمایق رد  ادخ  هک (2) تسا  هدـمآ  تایاور  رد  یلو.تسا  یهلا  باذـع  رد  وا  ، نآرق تایآ  قبط.تفر  ایند  زا  يدـب  رایـسب  عضو  اـب  و 
یتقو هک  تلع  نیا  هب  هکلب  ، تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يومع  هک  نیا  رطاخ  هب  هن.دهد  یم  فیفخت  يا  هرذ  ار  بهلوبا  باذع 

دوب و هدش  راد  هچب  هک  تشاد  يزینک  کی  بهلوبا.دهدب  هچب  هب  هک  تشادن  ریش  وا  هیاد  ، دوب هراوخریش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هیلع و هللا  یلـص  ربـمغیپ  قح  رد  وا  بوـخ  راـک  نیمه  رطاـخ  هب.هدـب  ریـش  وا  هب  ورب و  ، تسا هنـسرگ  ما  هدازردارب  : تفگ ، تشاد ریش 

.دهد یم  فیفخت  ار  وا  باذع  هّرذ  کی  تمایق  رد  دنوادخ  ، هلآ

ص:166

ثیدـح ، ِلَمَْعلا َدـَْعب  ِِهئاَطْعِإ  ِریِخْأـَت  ِِهتَرْجُأ َو  یَلَع  ِِهتَعَطاَـقُم  َلـْبَق  ِریِجَأـْلا  ِلاَمِْعتْـسا  ِهَهاَرَک  ُباـَب  ثیدح 1، ،288/5: یفاـک (( - 1 - ) 1
ْفِرَْصنا َِیل  َلاَقَف  ِیلِْزنَم  َیلِإ  َفِرَْصنَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأَف  ِهَجاَْحلا  ِضَْعب  ِیف  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  َعَم  ُْتنُک  َلاَق  ِّيِرَفْعَْجلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  َناَْمیَلُـس  «؛ 1

ًاذِإ َِکلَذ َو  َْریَغ  ِّباَوَّدلا َو  َيِراَوَأ  ِنیِّطلِاب  َنُولَمْعَی  ِِهناَْملِغ  َیلِإ  َرَظَنَف  ِبِّتَعُْملا  َعَم  ِهِراَد  َیلِإ  َلَخَدَف  ُهَعَم  ُْتقَلَْطناَف  َهَْلیَّللا  َيِدـْنِع  ِْتبَف  یِعَم 
اَِمب اَّنِم  یَـضْرَی  َوُهَال  اُولاَقَف  ِِهتَرْجُأ  یَلَع  ُهوُُمتْعَطاَق  َلاَق  ًاْئیَـش  ِهیِطُْعن  اَُننِواَُعی َو  اُولاَقَف  ْمُکَعَم  ُلُجَّرلا  اَذَـه  اَـم  َلاَـقَف  ْمُْهنِم  َْسَیل  ُدَوْسَأ  ْمُهَعَم 

ْمُُهْتیَهَن ْدَق  یِّنِإ  َلاَقَف  َکِسْفَن  یَلَع  ُلِخُْدت  َِمل  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ًادیِدَش  ًابَضَغ  َِکلَِذل  َبِضَغ  ِطْوَّسلِاب َو  ْمُُهبِرْضَی  ْمِْهیَلَع  َلَْبقَأَف  ِهیِطُْعن 
َِکلَِذل ُهَتْدِز  َُّمث  ٍهَعَطاَقُم  ِْریَِغب  ًاْئیَش  ََکل  ُلَمْعَی  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  ُهَتَرْجُأ َو  ُهوُعِطاَُقی  یَّتَح  ٌدَحَأ  ْمُهَعَم  َلَمْعَی  ْنَأ  ٍهَّرَم  َْریَغ  اَذَه  ِْلثِم  ْنَع 

ًهَّبَح ُهَتْدِز  ْنِإَفِءاَفَْولا  یَلَع  َكَدِـمَح  ُهَتَرْجُأ  ُهَْتیَطْعَأ  َُّمث  ُهَتْعَطاَق  اَذِإ  ُهَتَرْجُأ َو  ُهَتْـصَقَن  ْدَـق  َکَّنَأ  َّنَظ  اَّلِإ  ِِهتَرْجُأ  یَلَع  ٍفاَعْـضَأ  َهَثاََلث  ِءْیَّشلا 
َسَبَح ْنَم  َلاَق  ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 23788 باب 7، ،332/18: هعیـشلا لئاسو  ُهَتْدِز .» ْدَق  َکَّنَأ  يَأَر  ََکل َو  َِکلَذ  َفَرَع 

ْنَأ یَلَع  َرَْدقَأ  لج  زع و  ُهَّللا  َناَک  َرِقَتْفَی  ْنَأ  ِهِدَی  ْنِم  ُّقَْحلا  َِکلَذ  َجَرَخ  ْنِإ  ُهَّنَأ  َهَفاَخَم  ُهاَّیِإ  ُهَیِطُْعی  ْنَأ  یَلَع  ُرِدـْقَی  َوُه  ٍِملْـسُم َو  ٍئِْرما  َّقَح 
«. ِّقَْحلا َِکلَذ  ِْسبَِحب  ُهَسْفَن  َِینُْغی  ْنَأ  یَلَع  ُْهنِم  ُهَرِقُْفی 

َحَرَش ْنَمَف  ؛َأ  یمقلا ریسفت  «؛ ثیدح 27 باب 20، ،405/35: راونألا راحب  ...ََّبت » ٍبََهل َو  ِیبَأ  ا�دَی  ْتَّبَت   » دـسم هروس  هب  هراشا  (( - 2 - ) 2
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ٍِّیلَع َو ِیف  َْتلََزن  اَهَّنِإ  ُهُْریَغ  ُّيِواَْضیَْبلا َو  َلاَق  : نایب .مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِیف  َْتلََزن  َلاَق  ِهِّبَر  ْنِم  ٍرُون  �یلَع  َوُهَف  ِما�لْـسِْإِلل  ُهَرْدَـص  ّللا 
�

ُه
ِفاَنَم ِْدبَع  ِْنب  ِبْهَو  ُْتِنب  ُهَنِمآ  ُهُّمُأ  «؛ ثیدح 25 باب 3، ،280/15: راونألا راحب  ِهِْدلُو .» ٍبََهل َو  ِیبَأ  ِیف  ِهَیْآلا  ُهَِّمتَت  مالـسلا َو  هیلع  َهَزْمَح 

ْنِم ُهَّیِدْعَّسلا  َهَنْجِش  ِْنب  ِثِراَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْتِنب  ُهَمِیلَح  َّبَش  یَّتَح  ُْهتَعَضْرَأ  ٍِبلاَغ َو  ِْنب  ِّيَُول  ِْنب  ِْبعَک  ِْنب  َهَُّرم  ِْنب  ِباَلِک  ِْنب  َهَرْهُز  ِْنب 
َمِدْقَت ْنَأ  َْلبَق  َِکلَذ  ٍحوُرْسَم َو  اَِهْنبا  ِنَبَِلب  ًاْضیَأ  ُْهتَعَـضْرَأ  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِبََهل  ِیبَأ  ُهَالْوَم  ُهَْبیَُوث  َْتناَک  َنِزاَوَه َو  ِْنب  ِرَْکب  ِْنب  ِدْعَـس  ِیَنب 

ُهَّمَع ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  َْنب  َهَزْمَح  ُْلبَقُهَْبیَُوث  ْتَعَـضْرَأ  ْدَـق  َْتناَک  اَهَْلبَق َو  اَُهْنبا  َتاَـم  ِهَرْجِْهلا َو  َنِم  ٍْعبَـس  َهَنَـس  ًهَِملْـسُم  ُهَْبیَُوث  ْتَیِّفُُوت  ُهَمِیلَح َو 
«. نِینِس َِعبْرَِأب  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َّنَسَأ  ُهَزْمَح  َناَک  ِهَعاَضَّرلا َو  َنِم  یِخَأ  ُهَْنبا  اَهَّنِإ  َهَزْمَح  ِهَْنبِال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َِکلَِذلَف 
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مالسا ياه  هیاپ 

: تسا نمؤم  ، دشاب سک  ره  رد  تقیقح  جنپ 

هک یسک  (1) ِهَی�الِولا » ِّجَـحلا َو  ِهاکَّزلا َو  ِموُّصلا َو  ِهالّـصلا َو  یَلَع  ؛ ٍسْمَخ یلَع  ُمالْـسإلا  ِیُنب  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح 
مهیلع تیب  لها  تماما  ، تیالو دورب و  جـح  هب  تعاطتـسا  اب  ، دـهدب ار  لاس  رـس  یلاـم  قوقح  ، دروآ ياـج  هب  ار  ناـضمر  هزور  ، زاـمن

.تسا نمؤم  ، دیامن لوبق  ار  مالسلا 

.دیشاب هتشاد  دص  رد  دص  دیما  دیشاب و  داش  « . َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  ّللا �ال 
�

َه َّنَأ  «َو 

.دنک یمن  عیاض  ار  امش  شاداپ  ، گرم زا  دعب  خزرب و  ، ایند رد  ادخ  هک 

ناگتشرف رخف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دیامرف یم  نانآ  دروم  رد  دنوادخ  هک  ، تسا رگ  حالصا  ناحلاص  دروم  رد  مراهچ  هیآ  اما 

« َنیِِحلْصُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  ّنِإ �ال 
�
ا » 

.مینک یمن  هابت  ار  رگ  حالصا  حلاص و  ، هتسیاش مدرم  شاداپ  ام 

یهاگ : دومرف ، دندرک هئارا  ناگتـشرف  هب  ، تدابع لاس  داتفه  اب  تشاد  تدابع  لاس  داتفه  هک  ار  ادخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  : دـنا هتـشون 
، تسا هتشاد  ار  اه  همانرب  نیا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ياـج  رد  یگلاـس  تسیب  نس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تیبـملا  هلیل  لـثم  ِضْرـألا » َیلا  اوُرُْظنُا  »
؟  دیــسر یم  هنیدــم  هـب  ملاـس  امــش  مباوـخب ، امــش  ياـج  نـم  رگا  : دیــسرپ هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربـمغیپ  زا  مـه  نآ  وا.دــیباوخ 
درک هراشا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب.دیرگنب  ار  نیمز  : دومرف ناگتـشرف  هب  ادخ  تقو  نآ.داب  امـش  يادف  نم  ناج  : تفگ.هلب : دومرف

رد هک 

ص:167

ِهاَکَّزلا َو ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ٍسْمَخ  یَلَع  ُماَلْـسِْإلا  َِیُنب  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 1 ، ِماَلْسِْإلا ِِمئاَعَد  ُبَاب  ،18/2: یفاک (( - 1 - ) 1
ثیدح 1 ، مالسالا مئاعد  باب  ،18/2: یفاک «. ِهَیَالَْولِاب َيِدُون  اَمَک  ٍءْیَِشب  َداَُنی  َْمل  ِهَیَالَْولا َو  ِّجَْحلا َو  ِمْوَّصلا َو 
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: دوب هدیباوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باوختخر 

: دیامرف یم  وا  قح  رد  دنوادخ 

(1) ِدا�بِْعلِاب » ٌفُؤَر  ّللا 
�

ُه ّللا َو 
�

ِه ِتا�ضْرَم  َءا�ِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ّنلا 
�
ِسا َنِم  َو  » 

ادرف دهاوخ  یمن  ، دنک دوخ  نامرهق  هک  دهاوخ  یمن  ، تسا هدیباوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياج  مالـسلا  هیلع  یلع  هکئالم !  يا 
نس رد  نم  ، دننک هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دنهاوخ  یم  عاجش  درم  لهچ  هک  متسناد  یم  بشید  نم  : دیوگب هکم  رهـش  رد 

کی هک  مدوب  نم  : دیوگب یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  شرمع  رخآ  ات  دهاوخ  یمن  ای.مدیسرتن  ناولهپ  لهچ  زا  ، یگلاس تسیب 
.دیدرک روبع  تمالس  هب  امش  مدیباوخ و  امش  ياج  رد  بش 

.تسا هدوب  ّللا 
�

ِه ِتا�ضْرَم  َءا�ِغْتبِا   » هکلب

قح راختفا  هیام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دنتفگ راگدرورپ  هب  هکئالم  مالسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  نامز  : دنیوگ یم  نافراع 

(2) َءا�مِّدلا » ُکِفْسَی  ا�هِیف َو  ُدِسُْفی  ْنَم  ا�هِیف  ُلَعَْجت  َأ  » 

.دیشاب هتشادن  شنیرفآ  نیا  هب  یضارتعا  : دومرف ، درک مارآ  ار  اهنآ  مه  ادخ  دعب 

یمن ام  هک  دناد  یم  هچ  ادخ  ؛ دـنتفر ورف  رکف  رد  هکئالم  مه  دـعب.دیناد  یمن  امـش  هک  ، مناد یم  يزیچ  نم  َنوُمَْلعَت » ا�م �ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  » 
؟  تسیچ وا  ییاناد  نیا  میناد ؟ 

كاخ يور  ار  شتروص  ، هچب نز و  راهچ  داتشه و  هیرگ  هعطق و  هعطق  ندب  کی  داتفه و  رانک  هک  ینامز  ات  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تفگ تشاذگ و 

.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  دننام  ناسنا  تقلخ  زا  مروظنم  َنوُمَْلعَت » ا�م �ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  : » تفگ هکئالم  هب  هاگنآ  َكا�ضِِرب » ًاضِر  یه�لا  »

ص:168

هب ادخ  و  نینمؤملاریما 7 ]  دننام  دشورف [  یم  ادخ  يدونـشخ  يارب  ار  شناج  هک  تسا  یـسک  مدرم  زا  و  207 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.تسا نابرهم  ناگدنب 

يزیر نوخ  قحان  هب  دزیخرب و  یهابت  داسف و  هب  نآ  رد  هک  یهد  یم  رارق  نیمز  رد  ار  يدوجوم  ایآ  : دـنتفگ 30 ؛ (: 2) هرقب (( - 2 - ) 2
.دنک
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تیدوبع يارب  صلاخ  تدابع 

: دومرف ناگتشرف  زا  یکی  هب  لاعتم  دنوادخ 

تتدابع رطاخ  هب  ، تدابع لاس  داتفه  نیا  رد  : وگب وا  هب  ، ورب وا  رانک  ناسنا  کی  تروص  هب  ، تسا هدرک  تداـبع  ماـمت  لاـس  داـتفه  وا 
.دربب تشهب  هب  ار  وت  تمایق  رد  ادخ  هک  يدرکن  ادیپ  ار  نیا  تقایل 

نیمز.یتشاذـگن و هیاـم  چـیه  ، یتداـبع چـیه  رد  وت  دوـب و  نم  زا  شا  هیاـم  ، يدرک هک  یتداـبع  ره  يراد ؟  یبـلط  هچ  ادـخ  زا  ینعی 
سپ دوب ، نم  زا  یگمه  ، يدیـشک تدابع  رد  هک  یـسفن  ، يدروآ تدابع  رد  هک  یندب  يژرنا  يدرک ، تدابع  نآ  رد  هک  ار  ینامـسآ 

.يرادن ار  نتفر  تشهب  یگتسیاش  چیه 

رطاخ هب  نم.دیرفآ  یگدنب  يارب  ار  ام  ِهَدا�بِعِلل » ا�نَقَلَخ   » دیرفآ ار  ام  ادخ  هک  يزور  : تفگ هتـشرف  هب.درک  تبحـص  وا  اب  دمآ و  هتـشرف 
؟  تفگ هچ  هک  یناد  یم  ایادـخ !  : تفگ ، تشگرب هتـشرف.تسا  وا  يارب  ما  یگدـنب  نـم.ما  هدرک  يرادرب  ناـمرف  ار  وا  ، وا زا  تعاـطا 

.منک هلماعم  وا  اب  مدوخ  تمارک  اب  مهاوخ  یم  تسا ، میرک  مه  نم  تاذ  ، تسا هدنب  شحور  شتاذ و  وا  : دیسر باطخ 

دناد يرورپ  هدنب  شور  دوخ  هجاوخ  هک  نکم  دزم  طرش  هب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت 

رجأ عیـضن  انإ ال  « *» ًـالَمَع َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِـضن  ـ�ال  ّنِإ 
ـ�

ا « * » َنیِِحلْـصُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضن  ـ�ال  ّنِإ 
ـ�

ا  » ياـنعم تسا  نیا  دـنک ؟  یم  راـک  هچ 
.نینمؤملا

تسا رحس  جیاتن  زا  زونه  نیاک  دمدب  تتلود  حبص  ات  شاب 

ار ادخ  ، ادخ یناوخ ز  صولخ  هب  ار  « اوه » یشکب بش  کی  تسا  شوخ  هچ  *** 

ار ایر  بتک  شتآ  رد  ینکف  نآرق  یقرو ز  یناوخ  روضح  هب 

ص:169
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تراشب دهد  هک  یقیفر  مبلط 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:170
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اه تشون  یپ 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:171
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمظع   11

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

.تسا هدش  دوجولا » زیزع   » هب ریبعت  ، بایمک یتمیق و  يایشا  رصانع و  زا  یضعب  هرابرد 

.دننک یم  دوجولا » زیزع   » هب ریبعت  رگید  سانجا  هداعلا  قوف  ترثک  هب  تبسن  ار  یناوارف  سانجا  مه  یهاگ 

نارادناج اب  سایق  رد  اه  ناسنا  یکدنا 

: دنیوگ یم  نارادناج  ثحب  رد  نادنمشناد 

رد هدنز  دوجوم  ، نآرق هدومرف  هب  یتح  و.تسا  دایز  هدـنز  دوجوم  ، كاخ اضف و  ، ایرد رد  ؛ تسا ناوارف  ، تایح سفن  بحاص  ، رادـناج
زا دعب  نادنمشناد  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  نیمز  نیمه  رد  هدنز  تادوجوم  ترثک.تسا  دایز  رگید  ياه  هموظنم  تارک و  ، اه نامـسآ 
رد نیمز  هرک  تیعمج  درایلیم  شـش  نیا  رگا  هک  دراد  هدنز  دوجوم  ردـق  نآ  یکاخ  هپت  کی  رد  لاعتم  دـنوادخ  : دـنا هتـشون  قیقحت 

نیا همه  ناـیم  زا  دـننک و  اـهر  ار  هپت  مه  اـب  هک  دـنریگب  میمـصت  دـنریگب و  رارق  هپت  نآ  هدـنز  تادوجوم  عمج  رد  دـنورب و  هپت  نآ 
.دنوش یمن  ندش  مک  نیا  هجوتم  تادوجوم  نآ  همه  دنیایب  نوریب  ، دنتسه هپت  رد  هک  یتادوجوم 

ص:176
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تقلخ ملاع  « دوجولا زیزع  » ناسنا

نامز زا  اهنآ  دادعت.تسا  بایمک  سانجا  رصانع و  ءزج  ینعی  ، تسا دوجولا » زیزع  ، » ملاع نارادناج  مامت  هب  تبسن  ناسنا  : دنیوگ یم 
.تسا مک  رایسب  ، دنجنس یم  هک  ملاع  همه  هب  تبسن  هکلب  ، هدنز تادوجوم  هب  تبسن  ، تمایق ات  مالسلا  هیلع  مدآ 

مک ، حیحـص ریــسم  رد  ِنادـنمدرخ  ، ناـسنا تـیعمج  هـمه  نـیا  ناـیم  رد  ینعی  ، دنتــسه دوـجولا » زیزع   » نـالقاع ، اـه ناـسنا  ناـیم  رد 
ییاهنآ ینعی  ، نالقاع اه ، ناسنا  عمج  رد  : دنیامرف یم  هکلب  ، دنراد لقع  دوبمک  ای  ، دنتـسه لقع  دقاف  اه  ناسنا  هک  دنیوگ  یمن.دنتـسه 

.دنتسه دوجولا » زیزع  ، » دنریگ یم  راک  هب  یحیحص  روحم  رد  ار  لقع  هک 

هـشیدنا الاب  هب  رفن  هاجنپ  ، رفن دص  زا  ینعی  (1) َنُولِقْعَی » ْمُهُرَثْکَأ �ال  َو  : » تسا نیا  نآ  دراد و  مایپ  کـی  اـه  ناـمز  همه  رد  راـگدرورپ 
.دنریگ یمن  راک  هب  ، دیاب هک  هنوگ  نآ  ار  لقع  دننک و  یمن 

« دوجولا زیزع  » ناسنا رّکفت 

: میدرک لزان  مدرم  تیاده  يارب  ار  نآرق  نیا  ام  : دیامرف یم  نآرق  هرابرد  راگدرورپ 

(2) ِنا�قْرُْفلا » �يدُْهلا َو  َنِم  نَِّیب 
ٍتا� ّنِلل َو 

�
ِسا ًيدُه  » 

: دیامرف یم  رمز  هروس  رد  یلو 

(3) ِبا�ْبلَْألا » اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  ا�مَّنِإ  » 

.دنتسه دوجولا » زیزع   » اهنآ هک  ، دننک یم  لمع  نآ  ساسا  رب  دنراد و  رواب  ار  باتک  ، یعقاو نادنمدرخ  طقف 

.دنتسه كدنا  یلیخ  یعقاو  ياه  هرهچ  ، ناربمایپ ياه  تما  رد 

ص:178

.دننک یمن  هشیدنا  ناشرتشیب  و  103 ؛ (: 5) هدئام (( - 1 - ) 1
هیام ،و  دشاب یم  تیاده  زا  راکـشآ  نشور و  یلیالد  ياراد  تسا و  مدرم  رگتیادـه  شرـسارس  هک  ینآرق  185 ؛ (: 2) هرقب (( - 2 - ) 2

.تسا لطاب ]  زا  قح  ییادج [ 
.دنوش یم  رّکذتم  نادنمدرخ  طقف  9 ؛ (: 39) رمز (( - 3 - ) 3
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هک یتقو  تیاهن  رد  یلو  ، درک تیاده  ار  مدرم  لاس  هاجنپ  دصهن و  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  : دنا هتـشون  نآرق  تایآ  ریـسفت  رد  ًالثم 
رد ، دـیوش یتشک  راوس  هک  دومرف  رما  ار  یعقاو  نانمؤم  حون  ترـضح  دریگب و  ارف  ار  ناهج  نافوط  هک  دـش  انب  دـش و  هداـمآ  یتشک 

مالسلا هیلع  تولاط  ، لاعتم دنوادخ  هک  یتقو  ای  .دندوب (1) هدش  نمؤم  هدرک و  رواب  ار  وا  رفن  هس  داتـشه و  طقف  ، لاس رازه  نیا  لوط 
شیپ یمالسا  يورین  نامه  يارب  یشیامزآ  کی  : دیامرف یم  ، درک رومأم  تولاج  گنج  هب  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  یهارمه  هب  ار 

.دندنام یقاب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  اب  مالـسلا  هیلع  دواد  تولاط و  ترـضح  دندرک  شزیر  يدایز  تارفن  ، شیامزآ نآ  رد  هک  دـمآ ،
نآ دـنیایب و  روط  هوک  هب  نم  اب  ، نم تما  زا  یهورگ  مهاوخ  یم  : درک ضرع  ملاع  راگدرورپ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یتقو  ای  (2)
رفن رازه  داـتفه  تما  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نک و  باـختنا  ار  یهورگ  : داد روتـسد  دـنوادخ.دننک  هدـهاشم  نم  اـب  ار  وـت  تاـجانم 

.دیزگرب

(3) ا�ِنتا�قیِِمل » ًالُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  �یسُوم  َرا�تْخا  َو  » 

روط هوک  هب  رفن  داتفه  نیا  ات  تفریذـپ  راگدرورپ  و  دـندوب ، تما  دبـس  رـس  لـگ  هک  ، درک باـختنا  ار  رفن  داـتفه  ، رفن رازه  داـتفه  زا 
.دنورب

یمن نوریب  هقطنم  اضف و  نآ  زا  ام  هک  دندرک  رارـصا  مه  دعب.دندینـش  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  ادخ  مّلکت  دـندمآ و  رفن  داتفه  نیا 
دوباـن ار  رفن  داـتفه  ره  داتـسرف و  يا  هقعاـص  کـی  مه  دـنوادخ.مینیبب  دوخ  مشچ  اـب  ار  ادـخ  اـت  (4) ًهَرْهَج » ّللا 

�
َه يََرن  ّتَـح 

ی� : » مـیور
.تسا اه  ناسنا  ندوب  دوجولا » زیزع   » يانعم نیا.دندش  جراخ  دح  زا  یسوم  تما  ناگدیزگرب  ینعی.درک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لیبس  رب  ناگدنام  یقاب 

هب ، غیلبت لاس  هس  تسیب و  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
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ُهُْدلُو َوُه َو  َناَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  مالسلا  هیلع  ٌحُون  َطَبَه  اََّمل  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  َلاَق  «؛ ثیدح 30 باب 3، ،322/11: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
ِیبَأ «؛ ثیدح 6 باب 3، ،312/11: راونألا راحب  َنِیناَمَث .» اُوناَک  ْمُهَّنَِأل  َنِیناَمَّثلا  َهَیْرَق  اَهاَّمَـسَف  ًهَیْرَق  َلََزن  ُْثیَح  یَنَبَف  ًاسْفَن  َنِیناَمَث  ُهَِعبَت  ْنَم  َو 
اَّمَلَف ٌدُولْوَم  ْمِهِیف  َْدلُوی ]  ْدـِلَی [  ْمَلَف  ًهَنَـس  َنیَِعبْرَأ  ِءاَسِّنلا  َماَحْرَأ  َمَّقَع  ٍحُون  ِمْوَق  َكاَلَه  لج  زع و  ُهَّللا  َداَرَأ  اََّمل  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع 

ِساَـنْجَأ ْنِم  ٍْسنِج  ِّلُـک  ْنِم  َلَـخْدَأَف  َرَـضَح  اَّلِإ  ٌناَوَیَحاـَل  ٌهَمیَِهب َو  یَْقبَیاـَل  ِهَِّیناَـیْرُّسلِاب  َيِداَُـنی  ْنَأ  ُهَّللا  ُهَرَمَأ  ِهَنیِفَّسلا  ِذاَـخِّتا  ِنِم  ٌحُون  َغَرَف 
ِْنیَجْوَز ٍّلُک  ْنِم  ا�هِیف  ْلِـمْحا  لـج  زع و  ُهَّللا  َلاَـقَف  اًـلُجَر  َنِیناَـمَث  اَْینُّدـلا  ِعیِمَج  ْنِم  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َناَـک  ِهَنیِفَّسلا َو  ِیف  ِْنیَجْوَز  ِناَوَیَْحلا 

ِمْوَْیلا ِیف  َناَک  اَّمَلَف  ِهَفوُْکلا  ِدِجْـسَم  ِیف  َهَنیِفَّسلا  َرََجن  َناَک  ٌلِیلَق َو  �ّالِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ا�م  َنَمآ َو  ْنَم  ُلْوَْقلا َو  ِْهیَلَع  َقَبَـس  ْنَم  �ّالِإ  َکَـلْهَأ  ِْنیَْنثا َو 
ِّلُِکل َذَـخَّتا  ٌحُون  َناَک  ْدَـق  ِهَفوُْکلا َو  ِدِجْـسَم  ِیف  ُروُّنَّتلا  َراَِفب  ُفَْرُعی  يِذَّلا  ِعِضْوَْملا  ِیف  ُِزبَْخت  ٍحُون  ُهَأَْرما  َِتناَـک  ْمُهَکاَـلَه  ُهَّللا  َداَرَأ  يِذَّلا 
ٌحُون َءاَجَف  ُروُّنَّتلا  َراَف  اََّمل  ُُهتَأَْرما  ِتَحاَصَف  ِءاَذِْغلا  َنِم  ِْهَیلِإ  َنوُجاَتْحَی  اَم  اَهِیف  ْمَُهل  َعَمَج  ِهَنیِفَّسلا َو  ِیف  ًاعِـضْوَم  ِناَوَیَْحلا  ِساَنْجَأ  ْنِم  ٍبْرَض 

ِتَفَـسَْکنا َنیِّطلا َو  َعَفَر  َمَتاَْخلا َو  َّضَفَف  ِروُّنَّتلا  َیلِإ  َءاَج  َُّمث  َهَنیِفَّسلا  ِناَوَیَْحلا  َعیِمَج  َلَـخْدَأ  یَّتَح  ُهَمَتَخ  ًاـنیِط َو  اَْـهیَلَع  َعَضَوَف  ِروُّنَّتلا  َیلِإ 
ٍرِمَْهنُم َو ٍءا�ِمب  ِءا�مَّسلا  َبا�ْوبَأ  ا�نْحَتَفَف  لج  زع و  ُُهلْوَق  َوُه  ًانُویُع َو  ُضْرَْألا  ِتَرَّجَفَت  ٍرْطَق َو  اَِلب  ٌّبَص  ٌرِمَْهنُم  ٌءاَم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َءاَـج  ُسْمَّشلا َو 
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ا�ها�رْجَم َو ّللا 
�

ِه ِمِْسب  ا�هِیف  اُوبَکْرا  لج  زع و  ُهَّللا  َلاَق  ٍرُسُد  ٍحا�ْولَأ َو  ِتا�ذ  �یلَع  ُها�ْنلَمَح  َرُِدق َو  ْدَق  ٍْرمَأ  �یلَع  ُءا�ْملا  یَقَْتلاَف  ًانُویُع  َضْرَْألا  اَنْرَّجَف 
ا�نَعَم َو ْبَکْرا  َّیَُنب  ا�ی  َُهل  َلاَقَف  ُموُقَی  ُعَقَی َو  ِِهْنبا  َیلِإ  ٌحُون  َرَظَن  ُهَنیِفَّسلا َو  ِتَراَدَف  اَهُِفقْوَم  ْيَأ  اَهاَسُْرم  اَهُریِـسَم َو  ْيَأ  اَهاَرْجَم  ُلوُقَی  ا�ها�سُْرم 

�ّالِإ ّللا 
�

ِه ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصا�عا�ل  ٌحُون  َلاَقَف  ِءا�ْملا  َنِم  ِینُمِـصْعَی  ٍلَبَج  �یلِإ  يِوآَس  لج  زع و  ُهَّللا  یَکَح  اَمَک  ُُهْنبا  َلاَقَف  ْکلا 
�

َنیِِرفا َعَم  ْنُکَتـا�ل 
ُهَّنِإ َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ا�ی  ُهَّللا  َلاَقَف  َنیِمِکا�ْحلا  ُمَکْحَأ  َْتنَأ  ُّقَْحلا َو  َكَدـْعَو  َّنِإ  ِیلْهَأ َو  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  ٌحُون  َلاَق  َُّمث  َمِحَر  ْنَم 

ُذوُعَأ یِّنِإ  ِّبَر  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَکَح  اَمَک  ٌحُون  َلاَقَف  َنِیلِها�ْجلا  َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َکُظِعَأ  یِّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ا�م  ِْنلَئْـسَت  ا�لَف  ٍِحلا�ص  ُْریَغ  ٌلَمَع 
کَف

�
َنا ُجْوَْملا  اَمُهَْنَیب  َلا�ح  ُهَّللا َو  یَکَح  اَمَک  َناَکَف  َنیِرِـسا�ْخلا  َنِم  ْنُکَأ  ِینْمَحَْرت  ِیل َو  ْرِفْغَت  �ّالِإ  ٌْملِع َو  ِِهب  ِیل  َْسَیل  ا�م  َکَلَئْـسَأ  ْنَأ  َکـِب 

اَْینُّدلا ُعیِمَج  َقِرَغ  ِْتیَْبلِاب َو  ْتَفاَط  َهَّکَم َو  ْتَفاَو  یَّتَح  ُجاَْومَْألا  اَْهَتبَرَـض  ُهَنیِفَّسلا َو  ِتَراَدَف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  َنِیقَْرغُْملا  َنِم 
ُنُویُْعلا ِضْرَْألا  َنِم  ًاحاَبَـص َو  َنیَِعبْرَأ  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُّبَْصنَی  ُءاَْـملا  َیِقَبَف  ِقَرَْغلا  َنِم  َِقتْعُأ  ُهَّنَأـِل  َقِیتَْعلا  ُْتیَْبلا  َیِّمُـس  اَـمَّنِإ  ِْتیَْبلا َو  َعِضْوَم  اَّلِإ 

َعَْلبَت ْنَأ  َضْرَْألا  ُهَّللا  َرَمَأَف  ْنِسْحَأ  ِّبَر  اَهُریِـسْفَت  نقتأ َو  نامهر  ای  َلاَق  َُّمث  ُهَدَـی  ٌحُون  َعَفَرَف  َلاَـق  َءاَـمَّسلا  ِتَحَـسَمَف  ُهَنیِفَّسلا  ِتَعَفَتْرا  یَّتَح 
ِّيِدوُْجلا یَلَع  ْتَوَتْـسا  ُْرمَْألا َو  َیُِـضق  ُءا�ْملا َو  َضیِغ  یِکِْـسمَأ َو  ْيَأ  یِِعْلقَأ  ُءا�مَـس  ا�ی  ِكَءا�م َو  یِعَْلبا  ُضْرَأ  ـا�ی  َلـِیق  ُُهلْوَق َو  َوُه  اَـهَءاَم َو 

َعَْلبَأ ْنَأ  لج  زع و  ُهَّللا  َِینَرَمَأ  اَمَّنِإ  َْتلاَق  اَِهلُوبَق َو  ْنِم  ُضْرَْألا  ِتَعَنَْتماَف  ِضْرَْألا  ِیف  َلُخْدَـی  ْنَأ  ِءاَمَّسلا  ُءاَم  َداَرَأَـف  اَـهَءاَم  ُضْرَأـْلا  ِتَعَلَبَف 
َقاَسَف َلِیئَْربَج  ُهَّللا  َثَعَبَف  ٌمیِظَع  ٌلَبَج  ِلِصْوَْملِاب  َوُه  ِّيِدوُْجلا َو  ِلَبَج  یَلَع  ُهَنیِفَّسلا  ِتَوَتْـسا  ِضْرَْألا َو  ِهْجَو  یَلَع  ِءاَمَّسلا  ُءاَـم  َیِقَبَف  ِیئاَـم 

ْمُهُعِّتَُمنَـس ٌمَمُأ  َکَعَم َو  ْنَّمِم  ٍمَمُأ  �یلَع  َْکیَلَع َو  ٍتا�کََرب  ّنِم َو 
�
ا ٍما�لَِـسب  ِْطبْها  ُحُون  ا�ی  ٍحُون  یَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَْینُّدلا َو  َلْوَح  ِراَِحْبلا  َیلِإ  َءاَْملا 

َهَنیِفَّسلا ُهَعَم  ْتَبِکَر  ٌْتِنب  ٍحُوِنل  َْتناَک  َنِیناَمَّثلا َو  َهَنیِدَـم  اْوََنب  َنِیناَمَّثلا َو  َعَم  ِهَنیِفَّسلا  َنِم  ِلِصوُْملِاب  ٌحُون  َلَزَنَف  ٌمِیلَأ  ٌبا�ذَـع  ّنِم 
�
ا ْمُهُّسَمَی  َُّمث 

َْکِلت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهِِّیبَِنل  لج  زع و  ُهَّللا  َلاَق  َُّمث  ِْنیََوبَْألا  ُدَـحَأ  ٌحُون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ُلْوَق  َِکلَذ  اَْهنِم َو  ُساَّنلا  َلَساَنَتَف 
«. َنیِقَّتُْمِلل َهَِبقاْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  ا�ذ�ه  ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَقا�ل  َْتنَأ َو  ا�هُمَْلعَت  َْتنُک  ا�م  َْکَیلِإ  ا�هیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءا�ْبنَأ  ْنِم 

َتُولا�ط ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  ّللا 
�

َه َّنِإ  لج  زع و  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  «؛ ثیدح 498 ،316/8: یفاک (( - 2 - ) 2
ّللا

�
َه َّنِإ  َلا�ق  ِهَکَلْمَْملا  ِْطبِـس  ْنِماـَل  ِهَُّوبُّنلا َو  ِْطبِـس  ْنِم  ْنُکَی  َْمل  َلاَـق  ُْهنِم  ِکـْلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  ـا�ْنیَلَع َو  ُکـْلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  ّنَأ 

�
ی اُولـا�ق  ًاـِکلَم 

ِِهب ْتَءاَجَف  َنوُرا�ه  ُلآ  �یـسُوم َو  ُلآ  َكََرت  ا�ّمِم  ٌهَّیَِقب  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌهَنیِکَـس  ِهِیف  ّتلا 
ُتُوبا� ُمُکَِیتْأَـی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َهَیآ  َّنِإ  َلاَـق  ْمُْکیَلَع َو  ُها�فَطْـصا 

اَّلِإ ُْهنِم  اُوبِرَـشَف  یِّنِم  ُهَّنِإَـف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  یِّنِم َو  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَـمَف  ٍرَهَِنب  ْمُـکِیلَْتبُم  ّللا 
ـ�

َه َّنِإ  ُهُرْکِذ  َّلَـج  ُهَّللا  َلاَـق  ُهـُلِمَْحت َو  ُهَِکئاَـلَْملا 
ِهِدُونُج َو َتُولا�ِجب َو  َمْوَْیلا  اََنل  َهَقا�طا�ل  اُوفَرَتْغا  َنیِذَّلا  َلاَق  اوُزََرب  اَّمَلَف  ْبَرْـشَی  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َفَرَتْغا َو  ِنَم  ْمُْهنِم  اًلُجَر  َرَـشَع  َهَثاََلث  ٍهَئاِمَثاََلث َو 

یف لصف  ،256/3: بوشآ رهـش  نبا  ، بقاـنم َنیِِرباـ�ّصلا .» َعَم  ّللا 
�

ُه ّللا َو 
�

ِه ِنْذِإـِب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  اُوفِرَتـْغَی  َْمل  َنیِذَّلا  َلاَـق 
ِْملِْعلا َو ِیف  ًهَطَْـسب  ُهَدا�ز  تولاطلا َو  یف  لاق  و...هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  «؛ مالـسلا هیلع  نامیلـس  تولاط و  دواد و  عم  هتاواـسم 

لاق َنیَِملا�ْعلا و  یَلَع  َنا�رْمِع  َلآ  یلع َو  یف  لاق  ْمُْکیَلَع و  ُها�فَطْصا  ّللا 
�

َه َّنِإ  تولاط  یف  لاق  مهعجشأ و  همألا و  ملعأ  یلع  ناک  ِمْسِْجلا و 
ّللا

�
َه َّنِإ  تولاط  لاقف  تولاج  هازغ  یف  لیئارـسإ  ونب  شطع  ُرـا�تْخَی  ُءاـ�شَی َو  ـا�م  ُُقلْخَی  َکُّبَر  یلعل َو  لاـق  ُءاـ�شَی و  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ّللا 

�
ُه َو 

هثالث هئامثالث و  لیق  لجر و  هئامعبرأ  اوناک  ْمُْهنِم و  اًلِیلَق  �اـّلِإ  ُْهنِم  اُوبِرَـشَف  یِّنِم  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  نیطـسلف  رهن  وه  ٍرَهَِنب و  ْمُکِیلَْتبُم 
كدی ددما  اولاقف  هوتأ  یلع  مهفلخف و  برحلا  یف  ینوعیطت  فیکف  ءام  هبرـش  یف  ینوعیطت  مل  مهل  لاقف  افلأ  نیثالث  هلمج  نم  رـشع 
کلملا رقتـسا  تولاج و  دواد  لتقفدواد  تیب  علق  یلإ  تولاج  دصق  ربخلا  نیقلحم  ادغ  یلع  اودـغاف  نیقداص  متنک  نإ  لاقف  کعیابن 

«. ّللا
�

ِه َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  هدالوأل  هل و  همامإلا  تیقب  هلبق و  اوتام  مهلتقف و  هرهق  یلع  ءادعأ  بلط  هیلع و 
.دیزگ رب  ام  هاگداعیم  يارب  ار  درم  داتفه  شموق  نایم  زا  یسوم  155 ؛ (: 7) فارعا (( - 3 - ) 3

.مینیبب دوخ ]  مشچ  اب  اراکشآ [  ار  ادخ  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  زگره  یسوم !  يا  : دیتفگ 55 ؛ (: 2) هرقب (( - 4 - ) 4
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زا ، دوش یم  رـسیم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  یتقو  اـی  .دـندوب (1) رفن  هدزاود  یعقاو  ناگتـسجرب  ، دـنتفر اـیند  زا  هک  نـیا  ضحم 
« َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ �ال  َو  : » دـیامرف یم  نآرق  یتقو  نیاربانب  .دنتسه (2) ترضح  رای  هارمه و  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ، اهنت ِناسنا  اهدرایلیم 

كدـنا ناشدادـعت  هک  ِبـا�ْبلَْألا » اوـُلوُأ  ُرَّکَذَـتَی  اـ�مَّنِإ  « ؟  دنتـسه یناـسک  هچ  ، نآرق هب  یعقاو  نمؤـم  سپ.تسا  تیعقاو  کـی  نـیا  (3)
: دنک یم  یفرعم  هنوگ  نیا  نآرق  ار  اهنآ.تسا 

(4) ِبا�ْبلَْألا » اُولوُأ  ْمُه  َِکئ�لوُأ  ّللا َو 
�

ُه ُمُها�دَه  َنیِذَّلا  َِکئ�لوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلَا  ِدا�بِع  ْرِّشَبَف  »

.دنتسه مک  نامز  ره  رد  هشیمه و  ینعی  دنتسه ؟  كدنا  لیلق و  ینامز  هچ  رد  (5) ُروُکَّشلا » َيِدا�بِع  ْنِم  ٌلِیلَق  َو  : » دیامرف یم  ادخ  و 

.دننک یمن  ادج  ادخ  یگدنب  زا  ار  ادخ  تمعن  کی  یتح  دنرب و  یمن  هانگ  رد  ار  ادخ  تمعن  هک  دنتسه  یناسک  روکش  دابع 

« دوجولازیزع » بتارم تخانش 

؟  تسا یسک  هچ  ناملسم.دنشاب  یم  دوجولا  زیزع  ناناملسم  ، نالقاع نایم  رد  دنتسه و  دوجولا » زیزع   » نالقاع ، اه ناسنا  نایم  رد 

: هک ، دنا هدرک  نایب  يرایعم  ، ناملسم تخانش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ناما رد  وا  تسد  ناـبز و  ّرـش  زا  ، ناملـسم مدرم  ماـمت  هک  تسا  یـسک  ناملـسم  (6) ِهِدَی » ِِهناِسل َو  ْنِم  َنوُِملْـسُملا  َِملَـس  ْنَم  ُِملْـسُْملَا  »
؟  دنتسه روط  نیا  اه  ناملسم  زا  رفن  دنچ.دنشاب 

زیزع  » ناـنمؤم ، ناناملـسم ناـیم  رد  و.دنتـسه  باـیمک  رایـسب  ینعی  ، دنتـسه دوجولا » زیزع  ، » اـنعم نیا  هب  ِناناملـسم  ، نـالقاع ناـیم  رد 
، تسا هدش  ریبعت  نمؤم  هب  اهنآ  زا  هک  ، دننک یم  ادتقا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ، تقیقح هب  هک  ییاهنآ  ینعی  ، دنتسه دوجولا »

ص:180

َكاَدـِف ُْتلِعُج  ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  لاَق َ: َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  «؛ ثیدح 2 باب 4، ،189/28: راونالاراحب (( - 1 - ) 1
َناَک ْمَعَن  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َسِلْجَم  ُهَسُولُج  ُهَْلِعف َو  ٍرَْکب  ِیبَأ  یَلَع  َرَْکنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِباَحْصَأ  ِیف  ٌدَحَأ  َناَک  ْلَه 

ٍّرَذ ُوبَأ  ُّیِسِراَْفلا َو  ُناَْملَس  َهَّیَمُأ َو  ِیَنب  ْنِم  َناَک  ِصاَْعلا َو  ِْنب  ِدیِعَس  ُْنب  ُِدلاَخ  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  اًلُجَر  َرَشَع  ْیَْنثا  ٍرَْکب  ِیبَأ  یَلَع  َرَْکنَأ  يِذَّلا 
ٍْفیَنُح َو اَْنبا  ُناَْمثُع  ٌلْهَـس َو  ِناَهِّیَّتلا َو  ُْنب  ِمَْثیَْهلا  ُوبَأ  ِراَْصنَْألا  َنِم  ُّیِمَلْـسَْألا َو  ُهَْدیَُرب  ٍرِـساَی َو  ُْنب  ُراَّمَع  ِدَوْسَْألا َو  ُْنب  ُداَدْقِْملا  ُّيِراَفِْغلا َو 

 .ِ..«. يراَْصنَْألا َبوُّیَأ  ُوبَأ  ٍْبعَک َو  ُْنب  َُّیبُأ  ِْنیَتَداَهَّشلا َو  وُذ  ٍِتباَث  ُْنب  ُهَْمیَزُخ 
ُلوُقَی َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  ٍلیِوَط  ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  «؛ ثیدح 81 باب 26، ،307/52: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
ْمِْهیَلَع َّجَـتْحَی  ْنَأ  ِیْلثِِمل  یِغَْبنَی  اَِمب  ْمِْهیَلَع  َّجَـتْحَِأل  ْمِْهَیلِإ  ٌلِسُْرم  یِّنَِکل  ِینَنوُدـیُِریَال َو  َهَّکَم  َلْهَأ  َّنِإ  ِمْوَق  اَی  ِِهباَحْـصَِأل  مالـسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا 

ِهَمْحَّرلا ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  ْمَُکل  ُلوُقَی  َوُه  ْمُْکَیلِإ َو  ٍناَُلف  ُلوُسَر  اَنَأ  َهَّکَم  َلْهَأ  اَی  ْلُقَف  َهَّکَم  ِلْهَأ  َیلِإ  ِْضما  َُهل  ُلوُقَیَف  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  اًلُجَر  وُعْدَیَف 
َیلِإ اَنُِّیبَن  َِضُبق  ُْذنُم  اَنُّقَح  اَّنِم  َُّزْتبا  اَنْرُِهق َو  اَنْدِهُطْـضا َو  اَنِْملُظ َو  ْدَق  اَّنِإ  َنیِِّیبَّنلا َو  َُهلاَلُـس  ٍدَّمَُحم َو  ُهَّیِّرُذ  ُنَْحن  ِهَفاَلِْخلا َو  َِهلاَسِّرلا َو  ُنِدـْعَم  َو 

ُهَّیِکَّزلا ُسْفَّنلا  َیِه  ِماَقَْملا َو  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  ُهوَُحبَذَف  ِْهَیلِإ  اَْوتَأ  ِماَلَْکلا  اَذَِهب  یَتَْفلا  اَذَـه  َمَّلَکَت  اَذِإَف  اَنوُرُْـصناَف  ْمُکُرِْـصنَتْسَن  ُنْحَنَف  اَذَـه  اَنِمْوَی 
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ٍهَئاِِمثاََلث َو ِیف  يًوُط  ِهَبَقَع  ْنِم  ُِطبْهَیَف  َجُرْخَی  یَّتَح  ُهَنوُعْدَی  اَلَف  اَنَنوُدیُِریَال  َهَّکَم  َلْهَأ  َّنَأ  ْمُُکتْرَبْخَأ  َالَأ  ِِهباَحْـصَِأل  َلاَق  َماَمِْإلا  َِکلَذ  َغََلب  اَذِإَف 
ِرَجَْحلا َیلِإ  ُهَرْهَظ  ُِدنُْـسی  ٍتاَعَکَر َو  ََعبْرَأ  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  َدـْنِع  ِهِیف  یِّلَُـصیَف  َماَرَْحلا  َدِجْـسَْملا  َِیتْأَی  یَّتَح  ٍرْدـَب  ِلْهَأ  ِهَّدِـع  اًلُجَر  َرَـشَع  َهَثاََـلث 
ِساَّنلا َنِم  ٌدَـحَأ  ِِهب  ْمَّلَکَتَی  َْمل  ٍماَـلَِکب  ُمَّلَکَتَی  ِْهیَلَع َو  یِّلَُـصی  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  ُرُکْذَـی  ِهـْیَلَع َو  ِیْنُثی  َهَّللا َو  ُدَـمْحَی  َّمـُث  ِدَوْسَأـْلا 
ًادـیِدَج ًاباَتِک  ِْهَیلِإ  ِناَعَفْدَـیَف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  اَمُهَعَم  ُموُقَی  َلِیئاَکیِم َو  َلِیئَْربَج َو  ُهُِعیاَُبی  ِهِدَـی َو  یَلَع  ُبِرْـضَی  ْنَم  ُلَّوَأ  ُنوُکَیَف 
َنوُکَی یَّتَح  َهَّکَم  ْنِم  ُجُرْخَی  َُّمث  َهَّکَم  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلِیلَق  ِهَئاُِمثاَلَّثلا َو  ُهُِعیاَُبی  ِهِیف َو  اَِمب  ْلَمْعا  َُهل  َنُولوُقَیَف  ٍبْطَر  ٍمَتاَِخب  ٌدـیِدَش  ِبَرَْعلا  یَلَع  َوُه 

َیِه اَهُرُْشنَی َو  َهَِّیلَْجلا َو  َهَیاَّرلا  ُّزُهَی  َُّمث  ِِهلاَمِش  ْنَع  ُلِیئاَکیِم  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ُلِیئَْربَج  ٍلُجَر  ِفَالآ  ُهَرَشَع  َلاَق  ُهَْقلَْحلا  اَم  ُْتُلق َو  ِهَْقلَْحلا  ِْلثِم  ِیف 
هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْفیَِسب  ُدَّلَقَتَی  ُهَِغباَّسلا َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُعْرِد  َُهباَحَّسلا َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُهَیاَر 

راـحب ٌدَـحَأ .» اَْـهنِم  ُهَعَم  ُجُرْخَیاـَل  ُهَّنِإَـف  ِهَرْـصَْبلا  َلـْهَأ  اَّلِإ  ٌهَِفئاَـط  ْمُْهنِم  ُهَـعَم  ُجُرْخَی  اَّلِإ  ٍهَدـَْلب  ْنـِم  اَـم  َرَخآ  ٍرَبَـخ  ِیف  ِراَـقَْفلا َو  يِذ  هـلآ  و 
هیلع ِِمئاَْقلا  َعَم  ُجُرْخَی  ْمَک  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ِهَفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  «؛ ثیدح 33 باب 27، ،323/52: راونألا
ُولوُأ ُنوُکَی  اَم  ٍهَُّوق َو  ِیلوُأ  ِیف  اَّلِإ  ُجُرْخَی  اَم  َلاَق  اًلُجَر  َرَـشَع  َهَثاََلث  ٍهَئاُِمثاََلث َو  ٍرْدـَب  ِلْهَأ  ِهَّدِـع  ُْلثِم  ُهَعَم  ُجُرْخَی  ُهَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنِإَف  مالـسلا 

«. ٍفَالآ ِهَرَشَع  ْنِم  َّلَقَأ  ِهَّوُْقلا 
.دننک یمن  هشیدنا  ناشرتشیب  و  103 ؛ (: 5) هدئام (( - 3 - ) 3

،و هدرک ناشتیاده  ادخ  هک  یناسک  دـننانیا  ، دـننک یم  يوریپ  شنیرتهب  زا  دنونـش و  یم  ار  نخـس  هک  نانآ  18 ؛ (: 39) رمز (( - 4 - ) 4
.دننادنمدرخ نامه  نانیا 

.دنرازگ ساپس  یکدنا  مناگدنب  زا  و  13 ؛ (: 34) أبس (( - 5 - ) 5
ْمُُکئِّبَنُأَال هلآ َأ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 31 باب 14، ،302/64: راونألا راحب  (( - 6 - ) 6

َرَجَه ْنَم  ُرِجاَهُْملا  ِهِدَـی َو  ِِهناَِـسل َو  ْنِم  َنوُِملْـسُْملا  َِملَـس  ْنَم  ُِملْـسُْملا  ْمِهِرُومُأ َو  ْمِِهلاَْومَأ َو  یَلَع  َنُونِمْؤُْملا  ُهَنَمَْتئا  ِنَم  ُنِمْؤُْملا  ِنِمْؤُْملاـِب 
هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ثیدح 3( رابخا  باب   60/64: راونألاراحب ُهَّللا ) َمَّرَح  اَم  َكَرَتَف  ِتاَئِّیَّسلا 

ِهِدَـی َو ْنِم  ُساَّنلا  َِملَـس  ْنَم  ُِملْـسُْملا  ِنَم  ْمُُکئِّبَنُأَال  ْمِِهلاَْومَأ َأ  ْمِهِـسُْفنَأ َو  یَلَع  َساَّنلا  ِِهناَـمیِِإل  ًاـنِمُْؤم  ُنِمْؤُْملا  َیِّمُـس  َِمل  ْمُُکئِّبَنُأاـَل  هلآ َأ  و 
َلاَق ُمَلْعَأ  َْتنَأ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ُِملْـسُْملا  ِنَم  يِرْدـَت  ُناَْمیَلُـس َأ  اَـی  : مالـسلا هیلع  رَفْعَج  ُوبَأ  َلاَـق  «؛ ثیدح 12 ،234/2: یفاک ِِهناَِسل .»

َنوُِملْـسُْملا ُهَنَمَْتئا  ِنَم  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  َلاَق  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  ُْتُلق  َلاَق  ُنِمْؤُْملا  ِنَم  يِرْدَت  َلاَق َو  َُّمث  ِهِدَـی  ِِهناَِسل َو  ْنِم  َنوُِملْـسُْملا  َِملَـس  ْنَم  ُِملْـسُْملا 
«. ُهتِّنَُعت ًهَْعفَد  ُهَعَفْدَی  ْوَأ  َُهلُذْخَی  ْوَأ  ُهَِملْظَی  ْنَأ  ِِملْسُْملا  یَلَع  ٌماَرَح  ُِملْسُْملا  ْمِهِسُْفنَأ َو  ْمِِهلاَْومَأ َو  یَلَع 
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.دنتسه « دوجولازیزع بایمک و« رایسب  ، نانمؤم نیمه  یلو 

ینعی ، دنرادن طیرفت  طارفا و  ؛ دنتـسه یگدنب  لها  عقاو  رد  هک  ییاهنآ  ینعی  ، دنتـسه دوجولا » زیزع   » نادباع ، نانمؤم هورگ  نایم  رد  و 
.دنتسه هدنب  ، هداوناخ هرادا  داصتقا و  توهش ، ، مکش رد  ؛ دراوم همه  رد 

یصخش ياهرایعم  اب  ار  نید  هک  ییاهنآ  هن  ، دنتـسه سانـش  نید  هک  ییاهنآ  ینعی  ، دنتـسه دوجولا » زیزع   » ناملاع ، نادباع نایم  رد  و 
.دنتسه ینابر  ناملاع  ، نید رد  ياهقف  : مالسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  هکلب  ، دننک یم  لیلحت  یبایزرا و 

.دنتخومآ دیجم  نآرق  رانک  رد  ار  ملع  هتشر  نیدنچ  دنا و  هدز  وناز  ناداتسا  دزن  لاس  لهچ  ، لاس یس 

یب ، تعانق ، دـهز لها  هکلب  ، دـنرادن تالّمجت  ایند و  هب  لـیم  هک  یناـملاع  ینعی  ، دنتـسه دوجولا » زیزع   » نادـهاز ، ناـملاع ناـیم  رد  و 
.دنتسه ایند  تنیز  رویز و  رز و  هب  یتبغر 

رآ (1) تسدب  یسک  وا  زا  رتدهاز  رانید  تفرگ و  مرد  هک  دهاز 

راگدرورپ تمحر  هیاس  رد  نافراع 

ناگدنب هب  تبـسن  يزوسلد  هب  ار  يرمع.دـننک  یم  ادـخ  دابع  تیادـه  يرای و  فرـص  ار  ناشنأش  اما  ، دـنراد مه  نأش  ، دـهاز ِناملاع 
.دننک یم  يرپس  ملاع  نابرهم  راگدرورپ 

هب ، دهز زا  رترب  یماقم  کی  رد  دنا و  هدرک  سح  لد  رد  ار  ادخ  هک  ییاهنآ  ینعی  ، دنتـسه دوجولا » زیزع   » نافراع ، نادهاز نایم  رد  و 
لها و.دراد  هیکت  مه  دـهز  رب  تسا و  دـهز  شا  یگدـنز  روحم  ، دـهاز تسا ؟  انعم  هچ  هب  نافرع  ماقم.دـنراد  رارق  ناـفرع  ماـقم  ماـن 

: دنیوگ یم  دنراد و  هیکت  قح  ترضح  سدقم  دوجو  رب  طقف  نافراع  یلو.تسا  تاجن 

ص:181

.يزاریش يدعس  (( - 1 - ) 1
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منیب وت  ایرد  ، مرگنب ایرد  هب 

نافراع یهلا  هاگدید 

یم ار  امـش  ام  : دـنتفگ نم  هب  راـهان  زا  دـعب.دندرک  توعد  راـهان  فرـص  يارب  ارم  ، يدـنمتورث هداوناـخ  : تفگ یم  ناتـسود  زا  یکی 
عوضوم متسناد  یمن  هک  نم.درادن  یبیع  : متفگ مینک ؟ اشامت  یملیف  مه  اب  هک  یهد  یم  هزاجا  ، یتسه يدروخرب  شوخ  مدآ  ، میسانش

؟  تسیچ

نآ رد  یهلا  یناـسنا و  نوناـق  زا  ینوناـق  چـیه  دوـب و  درم  نز و  طـالتخا  زاوآ و  صقر و  هک.دنتـشاذگ  نجهتـسم  ملیف  کـی  : تفگ
.مدرکن هاگن  رگید  مدرک و  ندرک  هیرگ  هب  عورش  هدید  غاد  ردام  دننام  مدرک ، هاگن  ات  نم  : تفگ.دش یمن  تیاعر 

کی طقف  نم  ، مدـیدن ار  مه  اـب  مرحماـن  ناـنز  نادرم و  نیا  تاـکرح  زاوآ و  صقر و  نم  : متفگ ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  : دـنتفگ نم  هب 
درم نز و  نیا  رد  ار  ادخ  تسد  نم  ، درم مان  هب  يدادعتـسا  رپ  دوجوم  نز و  مان  هب  یفیرظ  دوجوم  ینعی  ، مدید ار  ادخ  شنیرفآ  هظحل 
مدرک هیرگ  مدوخ  بوبحم  يارب  نم  دنا ؟  هدیـشک  نجل  هب  ار  ادخ  شنیرفآ  تلع  هچ  هب  اه  نیا  اما  ، تسا هتخاس  ار  اه  نیا  هک  مدید 

.تسا رتالاب  نادهاز  ماقم  زا  شماقم  نیا.تسا  رادیب  فراع  نیا.دننک  یم  راک  هچ  دنراد  اه  نیا  هتشاد و  یفده  هچ  وا  هک 

شنیرفآ ناهج  دوجولا  زیزع  ، نالوسر ادخ و  يایلوا 

: ینعی ، دنتسه دوجولا » زیزع   » ادخ يایلوا  ، نافراع نایم  رد  و 

دنیز (1) یم  وا  تلود  رد  نایقاب  *** دنیفوص نیز  یکدنا  نارازه  زا 

ص:182

.يولوم (( - 2 - ) 1
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یکدنا رایـسب  دادعت  ، تمایق ات  ناسنا  تقلخ  يادتبا  زا  ، ادخ يایلوا  نایم  رد  دنتـسه و  دوجولا » زیزع   » ادـخ يایلوا  ، نافراع نایم  رد  و 
رازه راـهچ  تسیب و  دـص و  ناـیم  رد  ناـسنا و  اـهدرایلیم  لـباقم  رد  « ، دوـجولا زیزع   » رفن رازه  راـهچ  تـسیب و  دـص و  ، دنتـسه اـیبنا 

.دنتسه دوجولا » زیزع   » نالوسر ،و  دنتسه لوسر  یکدنا  ، یبن

زیزع  » نالوسر ، ایبنا نایم  رد  هکلب  ، دـندوبن ناسکی  ماقم  رد  اـیبنا  همه  (1) ٍضَْعب » �یلَع  ْمُهَـضَْعب  ا�ْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  : » دـیامرف یم  نآرق 
.دننک تیاده  ار  مدرم  هک  دش  هداد  اهنآ  هب  باتک  تعیرش و  هک  ییاهنآ  ینعی.دنتسه  دوجولا »

لسر دوجولا  زیزع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

دامج ، شنیرفآ يادتبا  زا  اذل.دنتسه  دوجولا » زیزع   » مالسلا مهیلع  مالسا  ربمایپ  حیسم و  ، یسوم ، میهاربا ، حون ناربمایپ  همه  نایم  رد  و 
همه قوف  رفن  جنپ  ، نالوسر ایبنا و  ایلوا و  نافراع و  نادهاز و  ناملاع و  نانمؤم و  ناناملـسم و  نالقاع و  هدنز و  تادوجوم  تابن و  و 
ملاع رهوگ  نیرت  بایمک  هک  ، تسا دوجولا » زیزع   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ، رفن جنپ  نیا  نایم  رد  دنتـسه و  یتسه 

هرذ ینعی  (2) ٍرْجَأ » ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ا�م  ُْلق  « ؛ تسا هداد  هیده  ، مالـسا تما  هب  ار  رهوگ  نآ  ادـخ  هک  ، رهوگ نیرت  بایمک  نیا  ، تسا
.مرادن دزم  عّقوت  امش  زا  يا 

یب ار  وا  هاـگنآ  ، دراد دوجولا » زیزع   » رهوگ کـی  یتـسه  لـک  رد  هک  ، تسا هدرک  یفطل  هچ  اـم  قح  رد  ادـخ  (3) ؟ َنُوبَهْذـَت » َْنیَأَف  » 
« َنیَِملا�ْعِلل ًهَمْحَر  ّالِإ 

�
َكا�ْنلَـسْرَأ  ـا�م  َو  « ؛ تسا هداد  امـش  هب  ریگارف  تمحر  يارب  ار  نم  ادـخ  هک  وگب.تسا  هدرک  تیاـنع  اـم  هب  هنیزه 

.تسا دوجولا » زیزع   » نیا (4)

تشهب تنامض 

.دوب روحم  ود  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  لاس  هس  تسیب و  مامت 

ص:183

.میدیشخب يرترب  یخرب  رب  ار  یخرب  ناگداتسرف  نآ  زا  253 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.مهاوخ یمن  یشاداپ  چیه ]  نید  غیلبت  ربارب  رد  امش [  زا  نم  : وگب 57 ؛ (: 25) ناقرف (( - 2 - ) 2

؟  دیور یم  اجک  نآ ]  زا  ندنادرگ  يور  نآرق و  راکنا  اب  سپ [  26 ؛ (: 81) ریوکت (( - 3 - ) 3
.میداتسرفن نایناهج  يارب  یتمحر  زج  ار  وت  و  107 ؛ (: 21) ءایبنا (( - 4 - ) 4
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دیاب ، امـش تادابع  مامت  ینعی  ، مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  کسمت  ادتقا و  اب  رگم  ، دوب دهاوخن  امـش  زا  يدحا  يارب  تاجن  : لوا روحم 
.دریگب گنر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا 

هک نیا  طرش  هب  ، منک یم  تنامـض  ار  تشهب  امـش  کت  کت  يارب  نم  : دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  توبن  : مود روحم 
.دیشاب هتشاد  ناطیش  زا  رارف  ، هانگ رد.دینک  ادتقا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لمع  رد  دینکن و  هانگ  هب  هدولآ  ار  دوخ 

کی نید  ینعی.تسا  ناطیـش  گنهرف  زا  رارف  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  هب  يادـتقا  يوترپ  رد  ، ترخآ اـیند و  ياـهالب  زا  امـش  ییاـهر 
زا يرود  تئارب و  مه  هکس  رگید  يور  کی  دراد و  مان  « �ّیلوت » هک دنتسه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هکس  يور  کی  ؛ تسا ور  ود  هکس 

ْمِْهیَلَع َو َال ِبوُـضْغَْملا  ِْریَغ  : » وـگب تسار  ، یتـسیا یم  زاـمن  هـب  یتـقو  نـم !  تـما  ینعی  .دراد (1) ماـن  « �يّربـت » هک تسا  نید  نانمـشد 
روحم دیاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـبای و  یمن  هار  وت  یگدـنز  رد  تیدوهی  تیحیـسم و  شنم  ، قالخا ، ییوگب تسار  رگا  ّضلا 

�
َنیِّلا

.دشاب امش  ياربت  روحم  ، ناطیش زا  بانتجا  یلوت و 

نامز ره  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  ناکما 

مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  هب  يادـتقا  اب  ناوت  یم  تسا ، هتفرگ  ار  مدرم  نماد  هک  داسف  ملظ و  هنتف و  زا  رپ  راگزور  نیا  رد  اـیآ  : لاؤس
؟  درک یگدنز  ناطیش  گنهرف  زا  بانتجا 

رازه زا  شیب  ؛ دـننز یم  هسرپ  اج  همه  رد  تما  نیا  ناناوج  یهارمگ  يارب  هک  یقرب  قرز و  رپ  یناطیـش و  ياه  هبذاج  نیا  لـباقم  رد 
؟  هن ای  دومن  يرود  ناطیش  زا  درک و  ادتقا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناوت  یم  ایآ  تسا ، مدرم  هناخ  رد  هک  هراوهام  لاناک 

شـش دودح  هک  دنک  یم  لقن  یـسلجم  همالع  لوا  هدر  درگاش  ، يریازج هّللا  تمعن  دیـس  موحرم  منک  یم  وگزاب  ار  یتیاکح  : باوج
دایز يزور  هنابش  يدزد  ینماان و  ، ماش رد  اهزور  نآ.دنور  یم  ماش  هب  یتراجت  رفس  کی  يارب  یقیقح  هعیش  نمؤم و  رفن 

ص:184

اَمُّیَأ َُهل  ُْتلُقَف  مالـسلا  هیلع  ِمِظاَْکلا  یَلَع  ُْتلَخَد  لاَـق َ: ٍِملْـسُم  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  «؛ ثیدح 26 باب 2، ،122/97: راونألا راـحب  (( - 1 - ) 1
ِیل َلاَقَف  ًادِحاَو  ًادِحاَو  َهَِّمئَْألا  ُْتیَّمَس  ٍناَُلف َو  ْوَأ  ٍناَلُِفل  ْوَأ  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ْوَأ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  ُهَراَیِّزلا  ُلَْضفَأ 

یَّلََوت ْنَم  اَنَرِخآ َو  یَّلََوت  ْدَقَف  اََنلَّوَأ  یَّلََوت  ْنَم  اََنلَّوَأ َو  َراَز  ْدَقَف  اَنَرِخآ  َراَز  ْنَم  اَنَرِخآ َو  َراَز  ْدَـقَف  اََنلَّوَأ  َراَز  ْنَم  ٍِملْـسُم  َْنب  ِنَمْحَّرلا  َدـْبَع  اَی 
اََنل َو ِْببْحَأ  اَنِیف َو  ِْببْحَأ  اَْنِببْحَأ َو  ِنَمْحَّرلا  َْدبَع  اَی  اَنِعیِمَِجل  اَهاَضَق  اَمَّنَأَکَف  اَِنئاَِیلْوَأ  ْنِم  ٍدَحَِأل  ًهَجاَح  یَـضَق  ْنَم  اََنلَّوَأ َو  یَّلََوت  ْدَـقَف  اَنَرِخآ 

یَلَع َّدَر  ْنَم  اَنِّدَـج َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ِّداَّرلاَک  اَْـنیَلَع  َّداَّرلا  َّنِإ  اـَلَأ َو  اَنُـضِْغُبی  ْنَم  ْضِْغبَأ  اـَناَّلَوَتَی َو  ْنَم  َّلََوت  اَـنَّلََوت َو 
َضَْغبَأ ْدَقَف  ًادَّمَُحم  َضَْغبَأ  ْنَم  ًادَّمَُحم َو  َضَْغبَأ  ْدَقَف  اَنَـضَْغبَأ  ْنَم  ِنَمْحَّرلا  َْدبَع  اَی  َالَأ  ِهَّللا  یَلَع  َّدَر  ْدَقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ثیدح باب 7، ،194/6: راونألا راحب  ریِـصَن .» ْنِم  َُهل  اَم  َراَّنلا َو  ُهَِیلْـصَی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  اَلَع  َّلَج َو  َهَّللا  َضَْغبَأ  ْنَم  اَلَع َو  َّلَج َو  َهَّللا 

ِْنب ِدـْیَز  ْنَع  ُّیِطِـساَْولا  ٍدـِلاَخ  ُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  ٍرِواَسُم  ُْنب  یَیْحَی  َلاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  مالـسلا  هیلع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ 43
ْنِم َلُکَْأت  یَّتَح  اَِهبِحاَص  َدَسَج  ٌحوُر  ُقِراَُفتَال  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  اُولاَق  مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع 

اَنُّبُِحی َناَک  ْنِإَف  مالـسلا  هیلع  ًاْنیَـسُح  ًانَـسَح َو  َهَمِطاَف َو  ًاِّیلَع َو  يََرت  ِیناََرت َو  ِتْوَْملا  َکَلَم  يََرت  َنیِح  ِموُّقَّزلا َو  ِهَرَجَـش  ْنِم  ْوَأ  ِهَّنَْجلا  ِراَِمث 
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ِینُضِْغُبی َناَک  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  ْدِّدَش  ِتْوَْملا  َکَلَم  اَی  ُْتُلق  اَنُـضِْغُبی  َناَک  ْنِإ  ِیْتَیب َو  َلْهَأ  ُّبُِحی  ِینُّبُِحی َو  َناَک  ُهَّنِإ  ِِهب  ُْقفْرا  ِتْوَْملا  َکَلَم  اَی  ُْتُلق 
ْنَم اَّمَأَف  َهَّللا  ُفِْرعَی  ْنَم  َهَّللا  ُدـُبْعَی  اَمَّنِإ  مالـسلا  هیلع  رَفْعَج  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  لاَـق َ: َهَزْمَح  ِیبَأ  ثیدح 1( ،180/1: یفاک ِیْتَیب .» َلـْهَأ  ُضِْغُبی  َو 

ُهَالاَُوم ِِهلوُسَر ص َو  ُقیِدْصَت  لج َو  زع و  ِهَّللا  ُقیِدْـصَت  َلاَق  ِهَّللا  ُهَفِْرعَم  اَمَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ًالاَلَـض  اَذَـکَه  ُهُدـُبْعَی  اَمَّنِإَف  َهَّللا  ُفِْرعَیَال 
«. لج زع و  ُهَّللا  ُفَْرُعی  اَذَکَه  ْمِهِّوُدَع  ْنِم  لج  زع و  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَءاَرَْبلا  مالسلا َو  هیلع  يَدُْهلا  ِهَِّمئَِأب  ِِهب َو  ُماَِمْتئِالا  مالسلا َو  هیلع  ٍِّیلَع 
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یمرب تینما  ، دنربب ار  دزد  تسد  رگا.درک  یم  يریگ  تخـس  نادزد  هب  تبـسن  هداعلا  قوف  مه  تلود.دندوب  راتفرگ  ماش  مدرم  دوب و 
: تسا ادخ  مکح  نیا.ددرگ 

(1) ا�مُهَیِْدیَأ » اوُعَْطقاَف  ُهَقِرا�ّسلا  ُقِرا�ّسلا َو  َو  » 

زاـمن دـنتفر و  يدجـسم  کـی  هب  ، تسه يدزد  ینمااـن و  هـک  ماـش  عاـضوا  زا  ربـخ  یب  ، دـندش ماـش  دراو  هـک  یتـقو  رفن  شـش  نـیا 
ریگتـسد ار  ام  ارچ  : دـنتفگ.دندرک ریگتـسد  ار  اهنآ  انـشآان  ياه  هرهچ  ناونع  هب  اـه  نابـساپ  دـندمآ ، نوریب  هک  دجـسم  زا.دـندناوخ 

.دیدزد یم  ار  مدرم  ياه  هناخ  دیا و  هدمآ  نوریب  زا  امش  نوچ  : دنتفگ دیدرک ؟ 

ریگتـسد زورما  ار  اهدزد  نیا  : دنتفگ ، دندرب ینابرهـش  سیلپ  دزن  ار  اهنآ.میتسین  دزد  ام  هک  دـننامهفب  اه  نابـساپ  هب  دنتـسناوتن  اه  نیا 
هاگن اه  نیا  هب  تینابصع  مشخ و  ، هنیک اب  ینابرهـش  سیئر.ددرگ  یمرب  تینما  ، میناسرب تازاجم  ّدشا  هب  ار  اه  نیا  رگا  سپ.میا  هدرک 

هب زور  هنابـش  کی  فرظ  رد  نم.دـینک  سبح  مدوخ  هناخ  نیمز  ریز  رد  دـیربب و  دـنب  تسد  اب  ار  اه  نیا  : تفگ اه  نابـساپ  هب  درک و 
.مسر یم  اه  نیا  باسح 

ار نیمزریز  نآ  مه  رفن  دـنچ  نیا.دـنهدن  باوخ  لیاسو  اذـغ و  بآ و  اـهنآ  هب  هک  دوب  هداد  روتـسد.دندش  مادـعا  هب  میلـست  اـه  نیا 
هک رگید  ياج  ره  ، هاگترایز ، هاگـشدرگ ، نادنز ؛ دـنک یم  ادـخ  هناخ  هب  لیدـبت  ار  اجنآ  ، دورب اج  ره  هعیـش.دندرک  دجـسم  هب  لیدـبت 

.دهد یم  گنر  هکلب  ، دریگ یمن  گنر  اهنت  هن.دنک  یم  ییادخ  گنر  ار  اج  همه  هک  تسا  نیا  هعیش  ياه  یگژیو  زا.دشاب 

هب دندرک : تاجانم  رافغتسا و  ، هیرگ ، بش زامن  هب  عورش  میروخب ؟  هصغ  مینک و  هاگن  مه  هب  ارچ  ، تسا نامرمع  رخآ  بش  ام  : دنتفگ
درذگ یبش  ره  شتاجانم 

ص:185

عطق ادخ  يوس  زا  یتازاجم  ناونع  هب  دنا  هدـش  بکترم  هک  یتشز  راک  رفیک  هب  ار  دزد  نز  درم و  تسد  و  38 ؛ (: 5) هدئام (( - 1 - ) 1
.دینک
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زارمه مدمه و  رای  هس  ود  کی 

اه نابـساپ  هب  ، دـش هناخ  طایح  دراو  هدـش و  زاب  نیگمـشخ  ینابـصع  ِینابرهـش  سیئر  هناخ  رد  هک  دـندید  نانآ  ، حبـص ناذا  کیدزن 
.دنتسب ار  رد  دنتفر و  اه  نابساپ  ، متسه نونمم  دیدناسر ، هناخ  هب  ات  ار  نم  هک  نیا  زا  : تفگ

ياه ساـبل  ، درک زاـب  ار  هچقب  وا.تشاذـگ  اـجنآ  هچقب  کـی  دـمآ و  ینابرهـش  سیئر  هداوناـخ  ؛ دـندید نیمز  ریز  خاروس  زا  اـه  نیا 
ار رفن  شـش  نیا  لد  هک  دـناوخ  يزامن  نانچ  داتـسیا و  هلبق  هب  ور  ، دیـشوپ يدیفـس  نهاریپ  کی  دروآرد و  ار  یتموکح  یناـبرهش و 

.درب

.میدناوخن لاح  هب  ات  ار  يزامن  نینچ  نامرمع  تدم  رد  ام  ارچ  هک  دندروخ  ترسح  اه  نیا  هک  دناوخ  يزامن 

هدز تــهب  دــیدناوخ ؟  حبــص  زاــمن  مــناردارب !  : تــفگ ، درک زاــب  ار  نــیمزریز  رد  شدوــخ  دــمآ و  ، دــش ماــمت  هــک  شزاــمن 
امـش اب  زامن  زا  دعب  هک  دیناوخب  زامن  دیریگب و  وضو.تسا  امـش  رظتنم  ادخ  ، تسا رجف  عولط  لوا  نالا  ، دییایب عیرـس  : تفگ.هن : دـنتفگ

.مراد فرح 

.مهد یم  هراجا  هک  تسا  یکلم  دنچ  زا  مدمآرد  نم  : تفگ ، دش مامت  هک  زامن 

ما هدمآ  اجنیا  هب  ًاصوصخم  نم.متسه  مالسلا  هیلع  یلع  هعیـش  نم.مهد  یم  ادخ  هار  رد  ار  شا  همه  ، میریگ یم  اه  نیا  زا  هک  یقوقح 
راتفرگ یهاگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نابحم  اجنیا  هک  مدید  یم  ًالبق  نوچ  ، مدش ینابرهش  سیئر  هداد و  ناشن  فلاخم  ار  مدوخ  و 

هک مدوب  روبجم  اهنآ  يولج  نم  ، دیـشخبب ارم  امـش.مسرب  وت  ناتـسود  داد  هب  نم  ات  ، هدب نم  هب  ار  تسپ  نیا  ایادخ !  : متفگ ، دـنوش یم 
.دزرمایب ارم  ادخ  هک  دینک  اعد.دیدنارذگ  ار  يدب  بش  امش.موشب  ینابصع 

ص:186
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تمایق زور  رد  ادخ  تجح 

یمن دـنیوگ  یم  اـه  یـضعب  هـک  نـیا.درک  رارف  ناطیـش  گـنهرف  زا  دوـب و  نیطایـش  نـیب  رد  دوـش  یم  هـک  تـسا  نـیا  باوـج  سپ 
لمع ناوتب  هک  تسین  ینید  ، نید : دـنیوگ یم  دـننز و  یم  نید  هب  تمهت  دنتـسه و  توهـش  ایند و  تذـل  لها  نوچ  ، تسا غورد  ، دوش

؟  دـنا هدـنام  ملاس  لاح  هب  ات  ارچ  نابوخ  سپ.درک  ادـتقا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دوشب  هک  تسین  يراـگزور  ، راـگزور نیا.درک 
رادـم رد  دوش  یم  نامز  ره  رد  سپ  دـنا ؟  هدرک  یگدـنز  مالـسلا  اهیلع  ارهز  شنم  اب  لاح  هب  ات  هنوگچ  ، تمارک اـب  نارتخد  ناـنز و 

.تسا ابیز  رایسب  شنایاپ  یلو  ، دراد یتخس  هتبلا.تفرگ  رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  ياهروتسد  گنهرف و 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:187
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اه تشون  یپ 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  ینارنخس 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:188
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یتوکلم ربنم   12

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

.دننک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  كرابم  دوجو  هرابرد  ار  یمهم  رایسب  زارف  ، ینید ياه  باتک  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هنیدم و  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  یکدوک  مایا  هب  طوبرم  يا  هعطق 
.دنا هدوب  یگلاس  شش  جنپ  ّنس  دودح  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هک  تسا  هداتفا  قافتا 

یب ربنم  دوخ  عمتسم و  يربنم و  رظن  زا  نانخس  نیا.وگب  نخس  نم  يارب  ناج !  نسح  : دندومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
مه بلاطم  ، مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  دوجو  عمتـسم  ، مالـسلا هیلع  یبتجم  ترـضح  كرابم  دوجو  هدنیوگ  نوچ.تسا  ریظن 

.تسا یتوکلم  یشرع و 

نادنزرف فرط  زا  ، دشاب کین  راک  هب  توعد  هک  یتروص  رد  ناردپ  توعد.دـندرک  تباجا  ار  ردـپ  توعد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
.دوش تباجا  دیاب  هک  تسا  یعرش  بجاو  یهاگ  یقالخا و  بجاو  هکلب  ، مزال

يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  يونعم  دشر 

رد نم  : دندومرف یم  دوخ  تالاوحا  رد  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم 
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موحرم ، یـسابلک موحرم  ، يا هچرد  رقاب  دمحم  دیـس  اقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  نم  دـیتاسا  هک  ینامز.مدوب  لیـصحت  جوا  رد  ناهفـصا و 
ناهفصا مه  زور  کی  هک  تساوخ  یمن  ملد  مدوب و  هتسباو  مدیتاسا  هب  بیجع.دوب  ییاقـشق  ناخ  ریگناهج  موحرم  یـشاک و  دنوخآ 

.منک كرت  ار 

یم ما و  هدرک  مهارف  ار  وت  جاودزا  لئاسو  نوچ  ایب ، درجورب  هب  همان  ندیـسر  ضحم  هب  : هک تشون  نم  هب  همان  کی  درجورب  زا  مردپ 
: متشون مردپ  همان  باوج  رد  نم.يدرگرب  ناهفصا  هب  ترسمه  قافتا  هب  ییامن و  جاودزا  ، درجورب هب  ندمآ  اب  مهاوخ 

روذعم داهنـشیپ  نیا  لوبق  زا  ارم  هک  مدـنماضاقت  اذـل  دـشاب و  نم  یلیـصحت  دـشر  عنام  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  مسرت  یم  ردـپ ! 
.دیرادب

ایآ دوش ؟  فقوت  ثعاب  ردپ  نامرف  زا  یچیپرـس  دشر و  هیام  ردپ  فرح  هب  نداد  شوگ  ینک  یمن  رکف  ایآ  : دنتـشون مباوج  رد  مردپ 
يور هب  ادخ  تمحر  ياهرد  مه  زاب  تسا ؟  زاب  وت  يارب  هار  مه  زاب  ، دزوسب ردپ  لد  یهدن و  شوگ  ار  ردپ  فرح  هک  ینک  یم  رکف 

.متفر درجورب  هب  مدشن و  لطعم  ، مدناوخ ار  ردپ  مود  همان  یتقو  نم  تسا ؟  هدوشگ  وت 

مناخ نآ  نوچ  ، دشن ینالوط  یلیخ  مناخ  نآ  اب  ناشیا  یگدنز  هتبلا  هک.مدرک  جاودزا  وا  اب  ، دندوب هدرک  باختنا  نم  يارب  ار  يرتخد 
نیا ربق  رـس  راب  کی  يا  هتفه  ، رمع رخآ  اـت  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم.دـش  نفد  مق  رد  تفر و  اـیند  زا  لاـس  دـنچ  زا  دـعب 

.تسا ردپ  فرح  زا  تعاطا  هجیتن  نیا.متسه  وا  نویدم  ار  مندش  يدرجورب  : دندومرف یم  نوچ  ، دندمآ یم  مناخ 

ردام ردپ و  تمعن 

شخب کـی  رد  ار  شتمارک  ضیف و  تمحر و  ملاـع ، ناـبرهم  راـگدرورپ  ینعی  ، تسا ناـسنا  يارب  ادـخ  ضیف  عبنم  ود  رداـم  ردـپ و 
اهنآ رگا.دناسر  یم  ود  نآ  يوس  زا  یعیسو 
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.دوش یم  مورحم  قح  ترضح  تاکرب  زا  يا  هدمع  شخب  زا  ناسنا  دنوش  یضاران 

بحاص يا  مظعالا !  هّللا  ّیلو  يا  ادخ !  ملع  نارک  یب  يایرد  يا  : درکن ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
ناشیا.منک یمن  یتراسج  نینچ  نم  زگره  ، هن میوگب ؟  نخـس  امـش  يارب  نم  ایآ  راگدرورپ !  ياـمظع  تیآ  يا  هیهلا !  هیلک  تیـالو 

.تسا یهلا  تاضویف  ادخ و  تمحر  ياهرد  ندرک  زاب  يارب  يدیلک  ، ردپ ِروتسد  زا  تعاطا  هک  دناد  یم  نوچ  ، درکن راتفر  هنوگ  نیا 

نک ینارنخس  نم  يارب  مرسپ !  : دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو 

: دندرک عورش  ، دندش دنلب  اج  زا  ، دنتفریذپ مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  ، مونشب ار  وت  ربنم  هک  مراد  تسود  نم  (1) َکَمالَک » َعَمْسََال  »

« ُهَم�الَک َعِمَس  َمَّلَکَت  ْنَم  يّذلا  ُّلل 
�

ِه ُدْمَْحلَا  »

ٌعیِمَـس ّللا 
�

َه َّنِإ  « ؛ دونـش یم  ار  وا  مالک  نخـس و  ادخ  ، دیوگب نخـس  ملاع  نیا  رد  هک  ره  هک  میوگ  یم  شیاتـس  ساپـس و  ار  ییادـخ 
هب ، تسا هتفگ  هچ  نآ  اب  ار  هدـنیوگ  تمایق  رد  دـنک و  یم  ظفح  ملاـع  ماـظن  رد  ، دونـشب یـسک  ره  زا  ار  یمـالک  ره  ادـخ  (2) ٌمِیلَع »

شزرا یب  ای  دنهدب و  ار  نآ  شاداپ  تمایق  رد  دیاب  هک  دراد  شزرا  ای  ، دیآ یم  نوریب  ناهد  زا  هک  ییادص  اریز  ؛ دناشک یم  همکاحم 
.دننک همیرج  تمایق  رد  ار  نآ  هدنیوگ  دیاب  هک  تسا 

نابز نیگنس  فیلکت 

: دیامرف یم  نابز  هرابرد  نآرق 

: دیآ یم  نوریب  امش  ناهد  زا  هک  دنتسه  ییاه  هملک  نتشون  رومأم  ، هتشرف ود 

(3) ٌدِیتَع » ٌبِیقَر  ِْهیََدل  ّالِإ 
�

ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ا�م  »

هب راگدرورپ  ، تمایق رد  هک  تسا  هدمآ  هیسدق  ثیداحا  رد  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب 
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َعَمْـسَِأل ْبُطْخاَـف  ُْمق  مالـسلا  هیلع  ِنَـسَْحِلل  َلاَـق  مالـسلا  هـیلع  َنِینِمْؤُْـملا  َریِمَأ  َّنَأ  َيِوُر  «؛ ثیدح 8 ،114/75: راونـألا راـحب  (( - 1 - ) 1
ِْهَیلِإَف َتاَم  ْنَم  ُُهقْزِر َو  ِْهیَلَعَف  َشاَع  ْنَم  ِهِسْفَن َو  ِیف  اَم  َِملَع  َتَکَـس  ْنَم  ُهَماَلَک َو  َعِمَـس  َمَّلَکَت  ْنَم  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَق  َماَـقَف َو  َکَـماَلَک 

ْنَم ٌبَاب  ًاِّیلَع  َّنِإ  اَنُـضِراَع َو  َهَّللا  اَنُدِعْوَم َو  َهَماَیِْقلا  اَُنتَّلَحَم َو  َرُوبُْقلا  َّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  َمَّلَـس  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُهُداَعَم َو 
ٌعیِمَس ُهَّللا  ٍضَْعب َو  ْنِم  اهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  َلاَق  ُهَمَزَْتلاَف َو  مالـسلا  هیلع  ِْهَیلِإ  َماَقَف  ًاِرفاَک  َناَک  ُْهنِم  َجَرَخ  ْنَم  ًانِمآ َو  َناک  ُهَلَخَد 

«. ٌمِیلَع
.تساناد اونش و  ادخ  ًانیقی  181 ؛ (: 2) هرقب (( - 2 - ) 2

.تسا هدامآ  ینابهگن  شظفح ]  نتشون و  يارب  نآ [  دزن  هکنیا  زج  دیوگ  یمن  نابز  هب  ار  ینخس  چیه  18 ؛ (: ق(50 (( - 3 - ) 3
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هک دمآ  نوریب  يا  هملک  وت  زا  اریز  : ما هدرکن  باذع  لکـش  نیا  هب  ار  يدحا  هک  منک  یباذع  ار  وت  هک  مسق  مدوخ  هب  : دیوگ یم  نابز 
اه یلیخ  هدش و  راد  هکل  نمؤم  مرتحم و  مدرم  يوربآ  ، دورب نیب  زا  تراغ و  مدرم  لاوما  دوش ، هتخیر  قحان  هب  ییاه  نوخ  دش  ثعاب 

: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  رد  .تسا (1) هدرک  نیشن  هناخ  ار 

يِدـْیألِاب َو َکَلَتَق  ْنَم  ُهّللا  َلَتَق  ْقَّدَـصُملا  ُقِداّصلا  َْتنا  َتْرَبَص َو  َِکنَدـَب  َکِحوُر َو  �یَلَع  ُهّللا  �یّلَـص  ، ِنَسَْحلا َابا  ا�ی  َْکیَلَع  ُهّللا  یّلَـص  »
(2) ِنُْسلألا »

ات دندناسرت  وت  زا  ار  وا  دندرک و  تیاعـس  نومأم  دزن  نوچ.دش  وت  لتاق  ناش  نابز  هک  یناسک  دنک  دوبان  ادخ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 
.دندناسر لتق  هب  ار  وت  ناش  نابز  اب  نارگید  اما  ، تشک ار  وت  شتسد  اب  وا.تفرگ  وت  لتق  هب  میمصت 

: تسا نیمه  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  ربنم  ياه  هلمج  زا  یکی 

« . همالک عمس  ملکت  نم  يذلا  هّلل  دمحلا  »

روما همه  هب  راگدرورپ  ملع 

امش ینعی  ، تسا ّرـس  زار و  يزیچ  یتقو  ، دومرف شنارـسمه  زا  یکی  هب  ار  يزار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد 
هب هک  يّرـس  : دیامرف یم  دنوادخ  : تفگ دش و  لزان  لیئربج.تفگ  يرگید  نز  هب  ار  زار  نز  نآ  اما  يدینـش  هک  شاب  رخآ  لوا و  رفن 
زا وت  : تفگ نز  نآ.دومرف  نز  نآ  هب  ار  هدش  هتفگ  زار  زا  یشخب  تساوخ و  ار  وا  مالسلا  هیلع  ربمغیپ.دش  لقتنم  ، يدوب هتفگ  نز  نآ 

اه و شوگ  نیرت  يوق  هک  یـسفن  يادـص.داد  ربخ  نم  هب  ریبخ  میلع و  يادـخ  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يراد ؟  ربخ  اجک 
.دونش یم  ادخ  دریگن ، اه  هاگتسد  نیرت  يوق 

رد هچ  نآ  (3) ِروُدُّصلا » ِتا�ِذب  ٌمِیلَع  ّللا 
�

َه َّنِإ   » هکلب ، دونش یم  ار  ادص  اهنت  هن 
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ُبِّذَُعی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 33103 باب 4، ،22/27: هعیشلا لئاسو  (( - 1 - ) 1
ٌهَِملَک َْکنِم  ْتَجَرَخ  َُهل  ُلاَُقیَف  ًاْئیَـش  ِِهب  ْبِّذَُـعت  َْمل  ٍباَذَِـعب  ِینَْتبَّذَـع  ِّبَر  ْيَأ  ُلوُقَیَف  ِحِراَوَْجلا  َنِم  ًاْئیَـش  ِِهب  ُبِّذَُـعیَال  ٍباَذَِـعب  َناَسِّللا  ُهَّللا 

َکََّنبِّذَـعَُأل ِیتَّزِع  ُماَرَْحلا َو  ُجْرَْفلا  اَِهب  َکُِهْتنا  ُماَرَْحلا َو  ُلاَْملا  اَِهب  َبُِهْتنا  ُماَرَْحلا َو  ُمَّدـلا  اَِهب  َکِفُـسَف  اََهبِراَغَم  ِضْرَْألا َو  َقِراَـشَم  ْتَغَلَبَف 
ْنِم ٍوْضُع  ُّلُک  اَّلِإ َو  ٍمْوَی  ْنِم  اَم  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 12 ،115/2: یفاک َکِحِراَوَج .» ْنِم  ًاْئیَـش  ِِهب  ُبِّذَعُأَال  ٍباَذَِـعب 
َّنِإ : لاَق مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  «؛ 13 ثیدح ،115/2: یفاک َکِیف .ْ»  َبَّذَُعن  ْنَأ  َهَّللا  َُکتْدَـشَن  ُلوُقَی  َناَسِّللا  ُرِّفَُکی  ِدَـسَْجلا  ِءاَضْعَأ 

اَـنِیف َو َهَّللا  َهَّللا  َنُولوُقَی  اَـنَتْکََرت َو  ْنِإ  ٍْریَِخب  َنُولوُقَیَف  ُْمتْحَبْـصَأ  َْفیَک  ُلوُقَیَف  ٍحاَبَـص  َّلُـک  ِهِحِراَوَـج  ِعـیِمَج  یَلَع  ُفِرُْـشی  َمَدآ  ِْنبا  َناَِـسل 
هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  َرَمُع  ِْنبا  «؛ ثیدح 10 باب 7، ،180/74: راونألا راحب  َِّکب .» ُبَقاَُعن  ُباَُثن َو  اَمَّنِإ  َنُولوُقَی  ُهَنوُدِـشاَُنی َو 

ْوَأ َیلاَعَت  ِهَّللا  ُرْکِذ  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ُهَّلُک  ِْدبَْعلا  َماَلَک  َّنِإ  َالَأ َو  ِناَْسنِْإِللٍءْیَش  ُکَْلمَأ  َناَسِّللا  َّنِإ  َِملَـسَف  َتَکَـس  ْوَأ  َِمنَغَف  َمَّلَکَت  ًاْدبَع  ُهَّللا  َمِحَر  هلآ  و 
ُّبُکَی ْلَه  َلاَقَف َو  ُمَّلَکَتَن  اَِمب  ُذَـخاَُؤن  ِهَّللا َأ  َلوُسَر  اَی  ٍلَـبَج  ُْنب  ُذاَـعُم  َُهل  َلاَـقَف  َنِینِمْؤُْملا  َْنَیب  ٌحاَلْـصِإ  ْوَأ  ٍرَْکنُم  ْنَع  ٌیْهَن  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌْرمَأ 
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ُُهناَنِج َو ِْهیَلَع  يَوَْطنا  اَم  ْسُرْحَْیل  ُُهناَِسل َو  ِِهب  يَرَج  اَـم  ْظَـفْحَْیلَف  َهَماَـلَّسلا  َداَرَأ  ْنَمَف  ْمِِهتَنِْـسلَأ  ُدـِئاَصَح  اَّلِإ  ِراَّنلا  ِیف  ْمِهِرِخاَـنَم  یَلَع  َساَّنلا 
ْوَأ ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  �ّالِإ  ْمُها�وَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخا�ل  ُهَیْآلا  ِهِذَـه  َْتلََزن  یَّتَح  ٌماَّیَأ  اَّلِإ  ِضْمَی  َْمل  َُّمث  ُهَلَمَأ  ْرِّصَُقْیل  ُهَلَمَع َو  ْنِسُْحِیل 

«. ّنلا
�
ِسا َْنَیب  ٍحا�لْصِإ 

ثیدح 3210. (، سوطب اضرلا  ربق  ترایز  باب  ،) 605/2: هیقفلا هرضحیال  نم  (( - 2 - ) 2
.تساناد ، تساه هنیس  رد  هچنآ  هب  ادخ  ًانیقی  119 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 3 - ) 3
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رد همه  اه  نیا.دـناد  یم  ار  امـش  یفخم  كانرطخ  ياه  هشقن  اه و  هئطوت  ، رارـسا ، اهزار ، اه ّتین  ، اه میمـصت  زا  اـه  هنیـس  نطاـب  قمع 
دـض رب  دعب  ، دنمهفن اهنآ  ياه  قیفر  اه و  هچب  نز و  هک  دـندرک  یم  اپرب  یفخم  هسلج  ناقفانم  هنابـش  تاسلج  رد  یهاگ.تسا  نآرق 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ار  هسلج  نتم  ادخ  ، دوب هدشن  مامت  زونه  هسلج  اما  ، دندرک یم  هئطوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.داد یم  ربخ 

تبرغ و راچد  ، مدرم نابز  رطاخ  هب  املع  زا  يزایـسب  دـنناشکن ؟  همکاحم  هب  ار  ام  نامراتفگ  رطاخ  هب  تمایق  زور  رد  هک  مییوگب  هچ 
.دندش ییاهنت 

نم هب.دوـب  تحاراـن  نارگن و  یلیخ  ، دـمآ نـم  دزن  هدـیمخ  دـق  يدرمریپ  ، مدوـب هتـسشن  هزاـغم  رد  يزور  : تـفگ ینارهت  رجاـت  کـی 
ماجنا ار  میاهراک.ما  هدـش  كانرطخ  يرامیب  کی  راچد  نم.متـسین  هدـنز  رتشیب  رگید  هام  هس  اـت  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  بیبط  : تفگ
تسد هب  هک  مراد  گرزب  لکـشم  کی  اما  ، منک یم  هدامآ  ار  مدوخ  ندرم  يارب  منک و  یم  یگدیـسر  یگدنز  هدنورپ  هب  مهد و  یم 

.دوش یم  لح  وت 

نیب رد  هک  یـسک  : وگب ، ورب ملاع  نآ  تمدـخ  امـش  دنتـسه ، تسود  ملاع  نالف  اـب  یلیخ  ، امـش هداوناـخ  نوچ  : تفگ تسیچ ؟  : متفگ
هب نم  : دیوگ یم  رجات  نآ.دنک  لالح  ارم  هک  وگب.دوبن  هراک  نیا  وا  هک  یلاح  رد.مدوب  نم  دیشک ، یم  كایرت  امـش  هک  تفگ  مدرم 

یـصوصخ ضرع  : متفگ ، دـندوب هتـسشن  همه  املع  ، متفر ملاـع  نآ  لزنم  هب  زور  کـی.مبلطب  ّتیلـالح  وا  زا  هک  مداد  لوق  درمریپ  نیا 
یم رگید  هاـم  هس  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  رتکد  ، دـمآ نم  هزاـغم  هب  يدرمریپ  اـقآ !  : متفگ.میورب رگید  قاـتا  هب  سپ  : تفگ ناـشیا.مراد 

.مدز تمهت  امش  هب  ار  یفرح  نینچ  نم  هک  تسا  هتفگ  وا.يریم 

.دنیبب ادخ  تمعن  رد  ار  رگید  سک  هک  دشاب  هتشادن  مشچ  یسک  هک  تسا  دسح  ینطاب  ياه  یگدولآ  زا  یکی 

: تفگ.درک رییغت  وا  لاح  : تفگ دییوگ ؟  یم  هچ  درمریپ  نیا  قح  رد  اقآ !  : متفگ

نیا هب  : تفگ نم  هب  دعب.متشذگ  مه  نم  ، رذگب دیفس  نساحم  درمریپ  نآ  زا  ایادخ 

ص:199
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.متشذگ وت  زا  نم  ، دننک یمن  تا  همکاحم  نم  رطاخ  هب.یتسین  نم  راتفرگ  تمایق  رد  : وگب درمریپ 

رد نانآ  : دیوگب وت  هب  دروایب و  رـشحم  رد  ار  يرازاب  هدناوخ ، سرد  ، یهاگـشناد ، رتکد ، ناوج رازه  جنپ  رگا  دـنوادخ  تمایق  زور  اما 
: دنتفگ ، تسا یکایرت  وا  دندینش  هک  نیا  زا  دعب  ، دنتفر یمن  يرگید  ياج  دنتشاد و  لوبق  ار  ملاع  نیمه  طقف  ناگدنیوگ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  گـنهرف  فراـعم و  نید و  زا  دـنتفرن و  وا  نانخـس  ياـپ  رگید  نارگید و  لاـح  هب  ياو  ، تسا هدولآ  هک  نیا 
؟  یهد یم  باوج  هچ  ادخ  هب  ، دندنام بقع 

هدش تیـصخش  یب  وربآ و  یب  هعماج  رد  یملاع  تسا ، نارگید  تبیغ  زا  رت  نیگنـس  رایـسب  شهانگ  ، ملاع تبیغ  : دیوگ یم  یتایاور 
مهیلع تیب  لها  گنهرف  تیاده و  نیملسم و  ، نآرق ، مالـسا يارب  شررض  .تسا (1) نیگنـس  یلیخ  نید  ادخ و  هب  تنایخ  نیا  ، تسا

.تسا مالسلا 

ناگدننک هارمگ  هبوت  ِیلوبق  طرش 

تب زا  تـسرپ  تـب  ، دوـخ كرـش  زا  كرــشم  ، دوـخ رفک  زا  رفاـک  هبوـت  : هـک دـننک  یم  ناـیب  نـینچ  هبوـت  باـب  رد  تاـیاور  نآرق و 
هبوت اما  ، تسا لوبق  اه  نیا  همه  ، تبیغ كرت  اب  هدـننک  تبیغ  ، باجح تیاعر  اب  باجح  یب  ، مدرم لام  ندـنادرگرب  اب  روخابر  ، یتسرپ

دهاوخ یم  هنوگچ  ، دنا هدرم  هک  ییاهنآ.دنادرگرب  ار  ناهارمگ  همه  هک  تسا  لوبق  یطرش  هب  ، تسا هدرک  هارمگ  ار  مدرم  هک  یسک 
؟ دنک هدنز 

: تسا نیا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  مود  هلمج 

ار وا  نطاب  ادخ  ، دیوگن ار  شتجاح  زاین و  دنزن و  فرح  دشاب  تکاس  یـسک  رگا  هک  ار  ییادخ  نآ  ِهِسْفَن » ِیف  ا�م  َِملَع  َتَکَـس  ْنَم  «َو 
.دهاوخ یم  هچ  هک  دراد  ربخ 

یناد نالان  لد  لاح  هک  وت  ینآ 

ربمغیپ ، دوشب ناملـسم  تساوخ  دوب ، تسرپ  تب  وا  هک  دندروآ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  هب  ار  یلال  گنگ و  صخش 
هک نیا  يارب  ، ما هدـمآ  تسا  هدـیرفآ  ار  وت  هک  ییادـخ  بناـج  زا  نم  هک  درک  یم  هجوتم  ار  وا  تسد  هراـشا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لوـبق ار  وـت  ینعی  ، داد یم  ناـکت  رــس  راـب  هـس  ود  دـیدنخ و  یم  لـال  صخــش  نآ  دـعب.مناسرب  تـشهب  هـب  گرم  زا  دــعب  ار  اـمش 
امـش لثم  دتـسیاب و  امـش  نیب  : دـندومرف یم  دـنک ؟  راـک  هچ  شزاـمن  يارب  : دندیـسرپ یم.تسا  هدـش  نمؤم  وا  : دومرف ترـضح.مراد 

.دنتسه تشهب  لها  ، ایوگ نابز  اب  تمایق  يادرف  و.دننک  یم  باسح  نارازگزامن  ءزج  ار  وا  تمایق  رد  ، دناوخب ار  شزامن 

دنوادخ يزور  قزر و 

: موس هلمج 

هلمج نیا  هب  دامتعا  رگا  مدآ  ینعی.دریگ  یم  ار  يراوخ  مارح  يولج  ، دـنک رواب  هک  یـسک  ره  ار  هلمج  نیا  ُُهقْزِر » ِْهیَلَعَف  شاع  ْنَم  «َو 
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ای بوخ  هک  نیا  هن.تسا  بجاو  ادخ  رب  وا  يزور  ، دـنک یم  یگدـنز  هک  یـسک  ؛ دوش یمن  زارد  یمارح  چـیه  هب  شتـسد  ، دـنک ادـیپ 
هکلب ، تسا بحتسم 

.دنزاسب دوخ  يارب  یعورشم  بسک  کی  دیاب  ناگدنب  ، تسا هدرک  هدامآ  يزور  ناگدنب  هزادنا  هب  ادخ  ینعی  هقزر » هیلعف  »

ص:200

َنیَِعبْرَأ ِنِمْؤُْملا  ِهِدـْبَع  یَلَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِهَِّلل  َّنِإ  : مالـسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  «؛ ثیدح 17 باب 65، ،216/72: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
ِْرتِّسلا َکَتْهُم  یَْقبَی  ُْهنَع َو  ُنَنُْجلا  َْکِلت  ْتَفَـشَْکنا  ُْهنِم  ُهُمَْلعَی  ٍءْیَِـشب  َنِمْؤُْملا  ُهاَـخَأ  َباَـع  اَذِإَـف  ًهَّنُج  ُْهنَع  َعَفَر  ًارِیبَک  ًاـْبنَذ  ََبنْذَأ  ْنَمَف  ًهَّنُج 

اَی ِِهب  َنُولَّکَوُْملا  ُهَِکئاَلَْملا  ُلوُقَی  ُهوُرَکَذ َو  اَّلِإ  ًاْبنَذ  ُبِکَتْرَیَال  ِساَّنلا َو  ِهَنِْسلَأ  یَلَع  ِضْرَْألا  ِیف  ِهَِکئاَلَْملا َو  ِهَنِْـسلَأ  یَلَع  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُحِضَتْفَیَف 
اوُعَفْراَف ُُهتْحَـضَف  اَـم  ًاْریَخ  ِدـْبَْعلا  اَذَِـهب  ُتْدَرَأ  َْول  ِیتَِکئاَـلَم  لـج  زع و  ُلوُقَیَف  ِهِظْفِِحب  اَـنَتْرَمَأ  ْدَـق  ِْرتِّسلا َو  َکَـتْهُم  َكُدـْبَع  َیَِقب  ْدَـق  اَـنَّبَر 

ْنَم َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 5 باب 66، ،244/72: راونألا راحب  «. ًادـَبَأ ٍْریَخ  َیلِإ  اَهَدـَْعب  ُلُوئَیاـَل  ِیتَّزِع  َوَف  ُْهنَع  ْمُکَتَِحنْجَأ 
ِجوُُرف ْنِم  ُجُرْخَی  ٌدـیِدَص  َلاَق  ٍلاَبَخ  ُهَنیِط  اَـم  ُْتُلق َو  َلاَـق  اَّمِم  َجُرْخَی  یَّتَح  ٍلاَـبَخ  ِهَنیِط  ِیف  ُهَّللا  ُهَثََعب  ِهِیف  َْسَیل  اَِـمب  ًهَنِمُْؤم  ْوَأ  ًاـنِمُْؤم  َتََهب 

َناَک ْنَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 9 باب 66، ،247/72: راونألا راحب  ِتاَسِموُْملا .»
َنیِذَّلا َْتیَأَر  اذِإ  ِِهباَـتِک َو  ِیف  ُلوـُقَی  َهَّللا  َّنِإ  ٌِملْـسُم  ِهِیف  ُباَـتُْغی  ْوَأ  ٌماَـمِإ  ِهِیف  ُّبَُـسی  ٍسِلْجَم  ِیف  ُسِلْجَی  اَـلَف  ِرِخْـآلا  ِمْوَْـیلا  ِهَّللاـِب َو  ُنِمْؤـُی 

«. اِنتایآ ِیف  َنوُضوُخَی 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  یگژیو 

« ًارا�ْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  ّنَج َو 
�
ٍتا ْمَُکل  ْلَعْجَی  : » دنام دهاوخن  نیمز  يور  رب  ریوک  بجو  کی  ، دوش اپرب  یناهج  لدـع  تموکح  هک  يزور 

زا لبق  نوچ  ، تسین زورما  هزادـنا  هب  مه  تیعمج  زور  نآ  رد.دوش  یم  يراج  نآ  رد  مه  بآ  رهن  دوش و  یم  غاـب  اـهریوک  ماـمت  (1)
کی و.دنوش  یم  دوبان  نیمز  مدرم  دوخ  تسد  هب  نیمز  هرک  تیعمج  موس  ود  دـنتفا و  یم  مه  ناج  هب  ایند  نارگمتـس  ، ناشیا ندـمآ 

.دنوش یم  ناشیا  میلست  هک  دشک  یمن  یلوط  مه  اهنآ  هک  ، دنام یم  تیعمج  موس 

ص:201

.دهد رارق  اهرهن  اه و  غاب  ناتیارب  ،و  دنک يرای  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  و  12 ؛ (: 71) حون (( - 1 - ) 1
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مه هک  تسا  بارعا  کییال و  ، دوهی موق  هس  فرط  زا  ، دوش یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  هک  یگنج  اهنت  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
، دوش یم  ناـشیا  اـب  گـنج  دراو  هک  مه  یتلود  نیلوا.دـنهد  یم  مه  تسد  هب  تسد  ناـشیا  يدوباـن  يارب  ، ترـضح روهظ  اـب  ناـمز 

.دنسر یم  تکاله  هب  یگمه  یلو.کییال  مه  دعب  ، لیئارسا مه  دعب.تسا  ّتیباهو 

.دور یم  ندش  ناتسلگ  هب  ور  ناهج  تقو  نآ  ، دوش یم  هدنک  نیمز  زا  اهنآ  ّرش  یتقو 

مالـسلا هیلع  ماما  هب  زامن  رد  هک  دننیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  اه  یحیـسم  نوچ  ، دنگنج یمن  ناشیا  اب  مه  ملاع  یعقاو  نایحیـسم 
.دنک یم  ادتقا 

نامیا و تکرب  زا  اه  نیا.دوش  یم  تفای  روفو  هب  تکرب  تمعن و  اج  همه.دـنک  یم  سامتلا  يرتشم  هب  یبساک  ره  ، يداـم تشیعم  رد 
یم لّوـحتم  هنوـگچ  روـشک  هک  دـننیب  یم  تقو  نآ  ، دـننک ناـحتما  ار  تلادـع  نیا  هک  دـنوش  رـضاح  اـه  تلود  رگا.تـسا  تلادـع 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دوش  یم  رارقرب  ّتینما  نانچ.دوش 

یمرحمان مشچ  کی  ، دورب ماش  ات  دادـغب  رازاب  زا  ، تسا هدرک  راب  هرقن  ار  نآ  رگید  فرط  الط و  شفرط  کـی  هک  ار  يرتش  ، ینز رگا 
ُمَُهل َکـِئ�لوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَناـ�میِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلَا  .دـش (1) دـهاوخن  زارد  تسد  وا  رتش  راـب  هب  یتـسد  اـی  ، دوش یمن  هتخود  وا  هب 

(2) ُْنمَْألا »

.مینک راد  نید  ار  روشک  ات  میهدب  مه  تسد  هب  تسد  همه 

یهلا همکحم  رد  روضح 

: مراهچ هلمج 

.دوش همکاحم  ، دنک یم  تکرح  ادخ  فرط  هب  میقتسم  ، شگرم زا  دعب  ، دریمب هک  یسک  اما  هُداَعَم » ِْهَیلإَف  َتا�م  ْنَم  «َو 

: داد همادا  سپس 

.میورب روگ  بناج  هب  مینک و  اهر  ار  اه  غاب  ، اه خاک  ، اه هناخ  دیاب  تبقاع  تسا و  ام  دورو  ياج  اهربق  اُنتَّلَحَم » َرُوبُقلا  َّنإَف  دَْعب  اّمَا  »
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وُحْمَی اَِنب  ُهَّللا َو  ُِمتْخَی  اَِنب  ُهَّللا َو  ُحَتْفَی  اَِنب  : ِْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  «؛ ثیدح 11 باب 27، ،316/52: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
ُْذنُم ٍءاَم  ْنِم  ًهَرْطَق  ُءاَمَّسلا  َِتلَْزنَأ  اَم  ُروُرَْغلا  ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  َْثیَْغلا َف ال  ُلِّزَُنی  اَِـنب  َِبلَْکلا َو  َناَـمَّزلا  ُهَّللا  ُعَفْدَـی  اَِـنب  ُِتْبُثی َو  اَِـنب  ُءاَـشَی َو  اَـم 

ِداَبِْعلا َو ِبُوُلق  ْنِم  ُءاَنْحَّشلا  ِتَبَهَذـَل  اَـهَتاَبَن َو  ُضْرَأـْلا  ِتَجَرْخَأـَل  اَـهَرْطَق َو  ُءاَـمَّسلا  َِتلَْزنَأـَل  اَـنُِمئاَق  َماَـق  ْدَـق  َْول  لـج َو  زع و  ُهَّللا  ُهَسَبَح 
اَهُجِّیَُهیَال اَُهلِیبَز  اَهِـسْأَر  یَلَع  ِتاَبَّنلا َو  یَلَع  اَّلِإ  اَْهیَمَدَـق  ُعَضَتَال  ِماَّشلا  َیلِإ  ِقاَرِْعلا  َْنَیب  ُهَأْرَْملا  یِـشْمَت  یَّتَح  ُِمئاَـهَْبلا  ُعاَـبِّسلا َو  ِتَحَلَطْـصا 

ِیف َعَفَتْرا  ِلْدَْعلِاب َو  َمَکَح  ُِمئاَْقلا  َماَق  اَذِإ  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَبْقُع  ُْنب  ُِّیلَع  يَوَر  «؛ ثیدح 83 باب 27، ،339/52: راونألا راحب  ُُهفاََختَال .» ٌُعبَس َو 
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اُوفِرَتْعَی َماَلْسِْإلا َو  اوُرِهُْظی  یَّتَح  ٍْنیِد  ُلْهَأ  َْقبَی  َْمل  ِِهلْهَأ َو  َیلِإ  ٍّقَح  َّلُک  َّدَر  اَِهتاَکََرب َو  ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  ُُلبُّسلا َو  ِِهب  ْتَنِمَأ  ُرْوَْجلا َو  ِهِماَّیَأ 
راـحب َنوـُعَجُْری .» ِهـَْیلِإ  ًاـهْرَک َو  ًاــعْوَط َو  ِضْرـَأـْلا  ِتاواــمَّسلا َو  ِیف  ْنَـم  َمَلـْـسَأ  ُهـَل  ُلوـُقَی َو  ُهَناَْحبـُـس  َهَّللا  َْتعِمـَـس  اـَـم  ِناـَـمیِْإلِاب َأ 

ْمُهُّلُک َساَّنلا َو  یَتَأ  َماَق  اَذِإ  اَنَِمئاَق  َّنِإ  ...ُلوُقَی َ مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِْلیَـضُْفلا  «؛ ثیدح 131 باب 27، ،362/52: راونألا
راـحب ُّرَْقلا .» ُّرَْحلا َو  ُلُخْدَـی  اَـمَک  ْمِِهتوـُُیب  َفْوَـج  ُُهلْدَـع  ْمِْهیَلَع  َّنَلُخْدََـیل  ِهَّللا  اَـمَأ َو  َلاَـق  َُّمث  ِِهب  ِهـْیَلَع  ُّجَـتْحَی  ِهَّللا َو  َباَـتِک  ِهـْیَلَع  ُلَّوَأَـتَی 

ُبُطْخَیَف ُهَرَْبنِم  ُدَعْصَیَف  َرْصِم  َیلِإ  ُریِسَی  َُّمث  :... نوُزْخَْملا یَّمَُـست  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  ُهبْطُخ  «؛ ثیدح 86 باب 29، ،85/53: راونألا
َیِعَتَْرت یَّتَح  ُشوُحُْولا  ُنَمَْأت  اَِهلْهَِأل َو  ُنَّیَزَتَت  واَهَتاَبَن  ُضْرَْألا  اَهَرَمَث َو  ُرَجَّشلا  اَهَرْطَق َو  ُءاَـمَّسلا  یِطُْعت  ِلْدَْـعلِاب َو  ُضْرَأـْلا  ُرِْـشبَتْسَتَف  َساَّنلا 

:ِ هَیْآلا ِهِذَه  ُلیِوَْأت  ٍذـِئَمْوَیَف  ٍْملِع  ْنِم  ِهیِخَأ  َدـْنِع  اَم  َیلِإ  ٌنِمُْؤم  ُجاَتْحَی  اَلَف  ُْملِْعلا  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ُفَذـُْقی  ْمِهِماَْعنَأَک َو  ِضْرَْألا  ِقُرُط  ِیف 
«. ِِهتَعَس ْنِم  الُک  ُهَّللا  ِنُْغی 

يارب باذـع ]  زا  ینمیا [  ، دـنتخیماین كرـش ]  نوچ  یمتـس [  هب  ار  ناشنامیا  دـندروآ و  نامیا  هک  یناـسک  82 ؛ (: 6) ماعنا (( - 2 - ) 2
.دنناگتفای هار  نانآ  ،و  تسا نانآ 
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ام رخآ  رارق  تسا و  تمایق  رد  ام  رخآ  رارق  انُدِعْوَم » َهَما�یِقلا  َّنَأ  ا�ُنتَّلَحَم َو  َرُوبُقلا  ّنإ  »

.تسا راگدرورپ  صخش  ، تسا ام  اب  تمایق  رد  هک  یسک  نآ  ا�نُضِرا�ع » ُهّللا  «َو 

راگدرورپ شسرپ 

: دنک یم  لاؤس  ام  زا  همانرب  راهچ  زا  دنوادخ  : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟  يدرک دوبان  اجک  رد  ، مداد وت  هب  هک  يرمع  هَْتیَْنفا » ام  یف  َكِرُمُع  »

؟  يدرک هدوسرف  هنهک و  ییاهراک  هچ  رد  ار  ندب  ُهَْتیَْلبا » امیف  َكِدَسَج  «َو 

؟  يدروآ تسدب  اجک  زا  ار  تورث  نیا  ُهَْتبَسَک » َْنیَأ  ْنِم  َِکلا�م  «َو 

؟  يدرک جرخ  ار  لوپ  اجک  و  ُهَتْعَضَو » َْنیَأ  «َو 

.دنسرپ یم  تیب  لها  تبحم  زا  (1)و  ِْتیَبلا » َلْهَأ  نِّبُح 
ا� ْنَع  «َو 

تاجن باب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: تسا نیا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هلمج  نیرخآ  و 

« « ًانِمآ َنا�ک  ُهَلَخَد  ْنَم   » ٌباب ًاِّیلَع  ّنا  «َو 

ناما رد  ترخآ  باذـع  ایند و  كاـنرطخ  ياـهالب  ماـمت  زا  ، دوش دراو  نآ  زا  یگدـنز  رد  سک  ره  هک  تسا  يرد  مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسا

؟  تسا مادک  تمایق  رد  تاجن  هناشن  : دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  یصخش 

مالــسلا هــیلع  یلع  هناــش  يور  ار  شتــسد  هــلآ  هــیلع و  هللا  یلـــص  ربــمغیپ  (2) ٍبلاــطیبا » ِنــب  ِّیلَع  ِفــْتِک  �یلَع  ُهَدـَـی  َعـَـضَوَف  »
.تسا یلع  نیا  ، وت تاجن  هیام  : دومرف ، تشاذگ

طارـص لپ  رانک  رد  ار  وا  دهد و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  منهج  تشهب و  دـیلک  ، تمایق زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
: دیوگ یم  وا  هب  دراذگ و  یم 

.تسا ییاهر  تاجن و  هیام  نیا.داد  وت  هب  ار  منهج  تشهب و  ندرک  میسقت  ادخ  (3) ِراّنلا » ِهَّنَجلا َو  ُمیِسَق  َْتنَا  »

ص:203
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ُلوَُزتَال هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 3 باب 11، ،259/7: راونألا راـحب  (( - 1 - ) 1
َْنیَأ ْنِم  َِکلاَم  ُهَْتیَْلبَأ َو  اَمِیف  َكِدَـسَج  ُهَْتیَْنفَأ َو  اَـمِیف  َكِرُمُع  ٍلاَـصِخ  َِعبْرَأ  ْنَع  َُهلَأْـسَی  یَّتَح  ِهَّللا  يَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ٍدـْبَع  اَمَدَـق 

«. ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَنِّبُح  ْنَع  ُهَتْعَضَو َو  َْنیَأ  ُهَْتبَسَک َو 
ٌِسلاَج هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنَیب  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  «؛ ثیدح 11 باب 27، ،18/36: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
ِْلبَِحب اوُمِـصَتْعا  ِِهباَتِک َو  ِیف  ُلوُقَی  َهَّللا  ُْتعِمَـس  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ِْهیَدَی  َْنَیب  َكَرَبَف  ٌِّیباَرْعَأ  ِْهیَلَع  َدَرَو  ْذِإ  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ٍهَعاَمَج  ِیف 

مالـسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِِفتَک  یَلَع  ُهَدَی  ُِّیبَّنلا  َبَرَـضَف  َلاَق  َوُه  اَم  ِِهب  ِماَِصتْعِالِاب  اَنَرَمَأ  يِذَّلا  ُْلبَْحلا  اَذَـهَف  اُوقَّرَفَتا�ل  ًاعیِمَج َو  ّللا 
�

ِه
ِهَّللا َو ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإَال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  َلاَق  َُّمث  ًاعیِمَج  ِْهیَعَبْـصِإ  ِْهیَّفَِکب  َطَبَـض  ُِّیباَرْعَْألا َو  َماَـقَف  َلاَـق  اَذَـه  ُهَیاـَلَو  َلاَـقَف 

هذه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاالت  لاق  هیبأ  نع  هدیرب  نبا  «؛ ثیدح 1131 ،464/2: لیزنتلا دهاوش  ُهَِعباَصَأ .» َّدَـش  َلاَق َو  ِِهْلبَِحب  ُمِصَتْعَأ 
درت یلع  ای  ، کتعیـش تنأ و  وه  لاق  یلع و  فتک  یلع  هدـی  عضوف  ِهَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  : هیـآلا

«. همایقلا موی  کتعیش  تنأ و 
ِراَّنلا ِهَّنَْجلا َو  ُمیِسَق  َْتنَأ  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  «؛ ثیدح 31 باب 84، ،209/39: راونألا راحب  (( - 3 - ) 3

هیلع و هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  «؛ ثیدح 30 باب 84، ،209/39: راونألا راحب  ٍباَسِحْریَِغب .» اَُهلِخْدـُت  ِهَّنَْجلا َو  َبَاب  ُعَْرقَت  َکَّنِإ  َو 
هیلع ِِهئَابآ  ْنَع  ِقِداَّصلا  «؛ ثیدح 1 باب 53، ،254/37: راونألا راحب  َنِینِمْؤُْملا .» ُبوُسْعَی  َْتنَأ  ِراَّنلا َو  ِهَّنَْجلا َو  ُمیِسَق  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  هلآ 
ٍحُون ْنِم  ٍماَس  َِهلِْزنَِمب  َمَدآ َو  ْنِم  ِهَّللا  ِهَبِه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا 

یِّیِـصَو َو َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  يِدـَْعب  َِّیبَناـَل  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَـسیِع  ْنِم  َنوُعْمَـش  َِهلِْزنَِمب  یَـسُوم َو  ْنِم  َنوُراَـه  َِهلِْزنَِمب  َمیِهاَْربِإ َو  ْنِم  َقاَحْـسِإ  َِهلِْزنَِمب  َو 
ْمُهُمَْدقَأ اًلْـضَف َو  ِیتَّمُأ  ُلَْضفَأ  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهُمْـصَخ  اَنَأ  ُْهنِم َو  ُتَْسل  یِّنِم َو  َْسیَلَف  َکَتَفاَلِخ  َکَتَّیِـصَو َو  َدَحَج  ْنَمَف  ِیتَفِیلَخ 

يِدـَْعب َو ُبِحاَّصلا  َْتنَأ  ُریِمَْألا َو  يِدـَْعب َو  ُماَمِْإلا  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  ًاّفَک  ْمُهاَخْـسَأ  ًاْبلَق َو  ْمُهُعَجْـشَأ  ًاْملِح َو  ْمُهُرَفْوَأ  ًاْملِع َو  ْمُهُرَثْکَأ  ًاـْملِس َو 
ِراَیْخَْألا ِراَرْـشَْألا َو  َْنَیب  ُزَّیَُمی  ِراَّجُْفلا َو  َنِم  ُراَْربَْألا  ُفَْرُعی  َِکتَّبَحَِمب  ِراَّنلا  ِهَّنَْجلا َو  ُمیِـسَق  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  ٍریِظَن  ْنِم  ِیتَّمُأ  ِیف  ََکل  اَم  ُریِزَْولا َو 

«. ِراَّفُْکلا َنِینِمْؤُْملا َو  َْنَیب  َو 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  نارکنم  رفک 

: دیوگ یم  رگید  موصعم  ماما  کی  يارب  موصعم  ماما  کی  ار  نیا  ُْهنَع » َجَرَخ  ْنَم  «َو 

دنادن دوخ  ماما  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یسک  ُْهنَع » َجَرَخ  ْنَم  «َو 

« . ًاِرفاک َناک  »

دش دنلب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دومرف ، دنابسچ هنیس  هب  ار  وا  همزتلاف » »

ناربـمغیپ زا  رترب  ، هفیرــش هـیآ  ساـسا  رب  وـت  (1) ٍضَْعب » ْنـِم  ا�هـُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ   » .دــنوش وـت  يادــف  مرداـم  ردــپ و  یّما » َتـْنا َو  یبأــب  »
.تسناد مه  ار  وت  نانخس  تین  دینش و  ار  وت  ربنم  ادخ  ٌمِیلَع » ٌعیِمَس  ّللا 

�
ُه َو   » یتسه و مالسلا  مهیلع  یسیع  یسوم و  ، میهاربا ؛ هتشذگ

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:204

یخرب لسن ]  زا  نانآ  زا [  یخرب  یتسار ]  یتسرد و  ، اوقت ، یکاپ رظن  زا  هک [  دیزگرب ]  ار  ینادـنزرف [   34 (: 3 :) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
؛ دنرگید
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اه تشون  یپ 

هنامیکح شنیرفآ 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:205

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:206

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 260 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:207

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:208

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 262 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:209

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


تقلخ فده   13

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

ملاع ماظن  رد  هچ  ایند و  نیا  ماظن  رد  هچ  ، دـشاب كاپ  ملاس و  ، حیحـص ریـسم  رگا  ، یناـسنا تبثم  ياـه  تیلاـعف  اـه و  شـشوک  ریـسم 
.دشابن باتش  لها  لوجع و  هک  تسا  هدش  شرافس  هنیمز  نیا  رد  ناسنا  هتبلا.دیسر  دهاوخ  یمهم  رایسب  جیاتن  هب  ، ترخآ

لعل باتفآز  یلـصا  گنـس  کی  ات  هک  دـیاب  اهلاس  .تسا  یجیردـت  ، ریـسم ندوب  حیحـص  تروص  رد  ، تبثم ياه  ّتیلاعف  جـیاتن  اریز 
نمی (1) ردنا  قیقع  ای  ناشخدب  رد  ددرگ 

مزال جـیاتن  ات  ، دوش یم  ررقم  دـنوادخ  فرط  زا  نآ  يارب  مه  یتدـم.دریگ  یم  تروص  يدام  ملاـع  ماـظن  رد  لاـعفنا  لـعف و  نارازه 
.دنهد لیوحت  ار  دوخ 

هک ، وا يدام  لاعفا  هچ  دراد و  وا  تیمیحر  رد  هشیر  هک  ، قح ترـضح  يونعم  لاعفا  هچ.تسا  یجیردـت  ملاـع  راـگدرورپ  روما  هرادا 
.دراد وا  تینامحر  رد  هشیر 

هب يا  هدام  کی  راگدرورپ  هدارا  هب  ، اـه ناـشکهک  یباحـس ، ، نیمز ، اـه نامـسآ  ، ماـظن نیا  شیادـیپ  زا  لـبق  : دـیامرف یم  دـیجم  نآرق 
: تسا هدش  ناخد  هب  ریبعت  زاگ  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  درک  روهظ  زاگ  تروص 

(2) َنیِِعئا�ط » ا�ْنیَتَأ  ا�َتلا�ق  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاعْوَط  ا�ِیْتئا  ِضْرَْأِلل  ا�َهل َو  َلا�قَف  ٌنا�خُد  َیِه  ِءا�مَّسلا َو  َیلِإ  �يوَتْسا  َُّمث  » 

ص:210

.يونزغ ییانس  (( - 1 - ) 1
نیمز هـب  نآ و  هـب  سپ  ، دوـب دود  تروـص  هـب  هـک  یلاـح  رد  ، درک نامـسآ  شنیرفآ  گـنهآ  هاـگ  نآ  11 ؛ (: 41) تلـصف (( - 2 - ) 2

.میدمآ رادربنامرف  : دنتفگ ود  نآ.دییایب  هاوخان  ای  هاوخ  : تفگ
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.دننک ییامندوخ  نیمز  اه و  نامسآ  تروص  هب  هک  میدرک  باطخ  زاگ  نیا  هب  ام  دعب 

.دمآ رد  یتسه  ماظن  نیمز و  اه و  نامسآ  تروص  هب  درک و  تعاطا  ار  ام  نامرف  مه  زاگ  نیا 

اه نامسآ  نیمز و  تقلخ  رد  زور  شش  موهفم 

: تسا هدوب  زور  شش  رد  نامسآ  نیمز و  تقلخ  : دیامرف یم  دنوادخ 

(1) ِشْرَْعلا » یَلَع  �يوَتْسا  َُّمث  ّیَأ 
ٍما� ِهَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  ِتا�وا�مَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  ّللا 

�
ُه ُمُکَّبَر  َّنِإ  » 

.تشادن دوجو  يزور  دوب و  هدماین  رد  لکش  نیا  هب  یتسه  ماظن  هک  زونه  : لاؤس

یم رارق  دیـشروخ  لـباقم  رد  نیمز  هرک  مین  هک  یتـقو.تسا  - یعـضو تکرح  - دوخ رود  هب  نیمز  شدرگ  لـصاح  زور  هدـیدپ  اریز 
رد هک  دـیامرف  یم  ملاـع  راـگدرورپ  روطچ  ، تشادـن دوجو  یبش  زور.تسا و  بش  ، تسین دیـشروخ  هب  ور  یتـقو  تسا و  زور  ، دریگ

؟  تسا هدرک  قلخ  ار  نیمز  نامسآ و  زور  شش 

.دمآ دوجو  هب  هرود  شش  رد  شنیرفآ  تسا ؛ يا  هلحرم  هرود  ، تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  یمایا  زا  روظنم  : خساپ

هک یلکش  نیا  هب  ماظن  نیا  ات  دیشک  لوط  لاس  اهدرایلیم  هک  دنا  هدرک  تباث  نادنمشناد  دیشک ؟  لوط  رادقم  هچ  ، هرود شش  نیا  اما 
.دریگ ماجنا  جیردت  هب  هک  تسا  نیا  ، عیرشت نیوکت و  ماظن  رد  راگدرورپ  هدارا.دمآ  دوجو  هب  تسه 

نآرق یجیردت  لوزن 

.درکن يا  هلجع  چیه  نآرق  لوزن  يارب  ملاع  راگدرورپ  دراد  جیردت  مه  عیرشت  ماظن 

ْلَْجعَت َو �ال  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب.داد  رارق  نآ  لوزن  يارب  نامز  لاس  هس  تسیب و 

ص:212

 ] تخت رب  سپـس  ، دـیرفآ زور  شـش  رد  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  هک  تسادـخ  امـش  راـگدرورپ  نیقی  هـب  54 ؛ (: 7) فارعا (( - 1 - ) 1
.دش طلسم  هریچ و  شنیرفآ ]  روما  ریبدت  ییاورنامرف و 
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هب ، میدرک مکح  ام  هک  يرادقم  ره  ، نک ربص  (2) ِِهب » َلَْجعَِتل  َکَنا�ِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  �ال   » نکن باتـش  هلجع و  نآرق  هئارا  رد  (1) ِنآْرُْقلِاب »
.نک مالعا  مدرم 

.دریگ تروص  ام  هزاجا  اب  راذگب  ار  نآ  مالعا  غالبا و  یلو  ، مینک یم  لزان  ار  هیآ  ام 

.نک غالبا  هک  دش  یم  مالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دعب  هام  ود  دش و  یم  لزان  يا  هیآ  هک  اسب  هچ 

یم هتخپ  روما  اه و  هشیدـنا  ، راکفا نامز  لوط  رد.دـنریگ  راک  هب  يونعم  يدام و  رما  رکف و  هشیدـنا و  رد  ار  نامز  رـصنع  دـیاب  مدرم 
.میتشادن هدزباتش  ماما  ربمغیپ و  ام.دوش 

نامرجم باذع  رب  ادخ  یمتح  هدعو 

ای لتاق  ، راکانز ، روخابر ، نید یب  رگا  ییوگ  یم  وت  ربمایپ  يا  : دنتفگ یم  نادناعم  نافلاخم و  هک  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  یتقیقح 
هب مه  يرگنلت  ، مینک یم  ار  اهراک  نیا  هک  تسا  لاس  دنچ  ام  تسا ؟  اجک  باذع  نآ  ، دوش یم  لزان  امش  رب  باذع  ، میشاب رگ  تراغ 

نایوگتـسار زا  رگا  ، دنک یم  ادیپ  ققحت  ینامز  هچ  تباذع  هدعو  نیا  سپ  (3) َنِیقِدا�ص » ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذـ�ه  �یتَم  : » تسا هدروخن  ام 
: داد مایپ  اهنآ  هب  دنوادخ  یتسه ؟ 

لوط لاس  هاجنپ  ، ایند رد  ، مداد امـش  هب  هک  يا  هدعو  نیا  تسا  نکمم  ، دـیزرون باتـش  هلجع و  باذـع  لوزن  رد  (4) ُهُولِْجعَتْسَت » �الَف  » 
.دشکب

تردق سرتسد و  زا  امش  زا  رفن  کی  نوچ  ، مرادن باذع  لوزن  رد  یناوتان  نم  (5) َنیِزِْجعُِمب » ُْمْتنَأ  ا�م  َو  : » دیامرف یم  نافلاخم  هب  دعب 
.دیتسه نم  تموکح  هب  موکحم  امش  ، دیورب نوریب  دیناوت  یمن  نم 

مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  قطنم 

: دومرف.دوب تردق  ندب و  یتمالس  جوا  رد  ، رورغم تسم و  هک  دیزی  اب  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح 

ریگب راک  هب  ادخ  ناقشاع  نید و  ادخ و  هیلع  ، يراد يا  هشقن  ره  (6) َكَْدیَک » ْدِک  »

هب ار  دوخ  ششوک  ندرک  هرخسم  نابز و  ، ورین ، لوپ ، هحلسا اب  َكَدْهَج » ْدَهْجا  «َو 

ص:213

 ! اراـگدرورپ : وـگب ،و  نکم باتـش  شندـناوخ  رد  دریگ  ناـیاپ  وـت  رب  نآرق  ندرک  یحو  هکنآ  زا  شیپ  و  114 ؛ (: 20) هط (( - 1 - ) 1
.يازفیب ارم  شناد 

.يزرو باتش  نآ  ندناوخ  رد  ات  رواین  رد  تکرح  هب  ار  تنابز  16 ؛ (: 75) تمایق (( - 2 - ) 2
؟  دوب دهاوخ  یک  هدعو  نیا  ، دییوگ یم  تسار  رگا  : دنیوگ یم  نانمؤم ]  ربمایپ و  هب  38 [؛ (: 21) ءایبنا (( - 3 - ) 3
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.دیشابن نآ  رد  باتش  راتساوخ  سپ  1 ؛ (: 16) لحن (( - 4 - ) 4
.دیتسین ادخ ]  هدننک [  زجاع  امش  و  53 ؛ (: 10) سنوی (( - 5 - ) 5

ُِّیلَع َلَخَد  اََّمل  ُهَّنَأ  ِساَّنلا  َنِم  ُهُْریَغ  ٍمِشاَه َو  ِیَنب  ِِخیاَشَم  ْنِم  ٌقوُدَص  ٌْخیَش  «؛ ثیدح 5 باب 39، ،160-157/45: راونألا راحب  (( - 6 - ) 6
َلَعَجَف ٍتْسَط  ِیف  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َعِـضُو  مالـسلا َو  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْسأَِرب  َءیِج  ُهَّللا  ُهَنََعل  َدـیِزَی  یَلَع  ُهُمَرَح  ِهـْیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِْنیَـسُْحلا  ُنـْب 

ًاحَرَف َو اوُّلَهَتْسا  اوُّلَهََأل َو  ِلَسَْألا  ِْعقَو  ْنِم  ِجَرْزَْخلا  َعَزَجاوُدِهَـش  ٍرْدَِبب  یِخاَیْـشَأ  َْتَیل  : ُلوُقَی َوُه  ِهِدَی َو  ِیف  َْتناَک  ٍهَرَـصْخِِمب  ُهاَیاَنَث  ُبِرْـضَی 
ْتَماَقَف َلَعَف  َناَک  اَم  َدَمْحَأ  ِیَنب  ْنِم  ْمِقَْتنَأ  َْمل  ْنِإ  َفِْدنِخ  ْنِم  ُتَْسل  َلَدَتْعاَف  ٍرَْدب  َْلثِم  اَنْمَقَأ  َواَهَْلثِم  ٍرْدَِبب  ْمُهاَْنیَزَجَف  َّلَُشتَال  ُدـیِزَی  اَی  اُولاََقل 

يِذَّلا َوَف  َكَدْهُج  ْدَـهْجا  َكَدـْیَک َو  ْدِـک  َُّمث  ُلَّمَؤُْملا  ُأَْجلَْملا َو  ِْهَیلِإ  ُلَّوَعُْملا َو  یَکَتْـشُْملا َو  ِهَّللا  َیلِإ  َو...ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْتِنب  ُبَْنیَز 
َُکیْأَر ْلَه  اَنُراَع َو  َْکنَع  ُضَحَْرتَال  اَنَرْکِذ َو  وُحْمَتَال  اَنَتَیاَغ َو  ُُغْلبَتَال  اَنَدَـمَأ َو  ُكِرْدـُتَال  ِباَِجْتنِالا  ِهَُّوبُّنلا َو  ِباَتِْکلا َو  ِیْحَْولاـِب َو  اَـنَفَّرَش 

ِهَداَعَّسلِاب َو ِِهئاَِیلْوَِأل  َمَکَح  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  يِداَْعلا َو  ُِملاَّظلا  َنُِعل  َالَأ  يِداَنُْملا  يِداَُنی  َمْوَی  ٌدََدب  اَّلِإ  َکُعْمَج  ٌدَدَـع َو  اَّلِإ  َکُماَّیَأ  ٌدَـنَف َو  اَّلِإ 
ُُهلَأْـسَن َكاَوِس َو  ْمِِهب  یَلَْتبااـَل  َكُْریَغ َو  ْمِِهب  َقْشَی  َْمل  ِهَرِفْغَْملا َو  ِناَوْضِّرلا َو  ِهَْفأَّرلا َو  ِهَمْحَّرلا َو  َیلِإ  ْمُهَلَقَن  ِهَداَرِإـْلا  ِغُوُلِبب  ِِهئاَیِـصْوَِأل  َمَتَخ 

اََهل ًاـبیُِجم  ُدـیِزَی  َلاَـقَف  ٌدوُدَو  ٌمیِحَر  ُهَّنِإ  َِهباـَنِْإلا  َلـیِمَج  ِهَفاَـلِْخلا َو  َنْسُح  ُُهلَأْـسَن  َرْخُّذـلا َو  َباَوَّثلا َو  ُمَُهل  َلِزُْجی  َرْجَأـْلا َو  ُمَُهل  َلِـمُْکی  ْنَأ 
«. مِهِّدَِرب َرَمَأ  َُّمث  ِِحئاَوَّنلا  یَلَع  َتْوَْملا  َنَوْهَأ  اَم  ِِحئاَوَص  ْنِم  ُدَمُْحت  ًهَْحیَص  اَی  : ًاْرعِش
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دیعب یـسک  هچ  ادخ و  برقم  یـسک  هچ  تسا و  بولغم  یـسک  هچ  بلاغ و  یـسک  هچ  هک  دش  دهاوخ  مولعم  هدنیآ  رد.روایب  نادیم 
یمن یـسک  هک  دوش  یم  مگ  یناسک  هچ  روبق  ناقـشاع و  يزرو  قشع  لحم  یناـسک  هچ  روبق  هک  دوش  یم  مولعم  هدـنیآ  رد  تسا ؟ 

.دنک ادیپ  ار  نآ  ملاع  نیا  رد  دناوت 

.تسا راگدرورپ  مکح  نیا.دنک  ناهنپ  ار  شدوخ  دنک و  رارف  دناوت  یمن  هک  ادخ  تسد  زا  مرجم  نوچ  ، درادن يا  هلجع  مه  ادخ 

نامرجم هب  ادخ  تلهم 

.درادن باذع  ماقتنا و  رد  يا  هلجع  دهد و  یم  تلهم  نامرجم  هب  تلع  ود  هب  لاعتم  دنوادخ 

کی ، دونـشب يدنپ  کی.دـنک  ادـیپ  ار  هبوت  رهوگ  تلهم ، نیا  رد  مرجم  هک  تسا  نیا  ، دـهد یم  تلهم  نامرجم  هب  هک  یتلع  کی  اما 
يدرد الب و  ، دهدب تکرح  ار  وا  بلق  یـسک  گرم  ، دنک رادیب  ار  وا  نآرق  هیآ  کی  ای  رعـش  طخ  کی  ، دـنیبب ار  يزیمآ  تربع  هنحص 

.دنک رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا 

ياضف رد  هک  دندوب  یبیرغ  بیجع و  نامرجم  هچ.درادـن  مه  يا  هلجع  دـهد و  یم  تلهم  لاس  یـس  هبوت  دـیما  هب  ار  یمرجم  یهاگ 
رد قرغ  لاس  هاجنپ.تسین  مک  رـشب  خـیرات  رد  مه  اهنآ  دادـعت.دندش  يریظن  مک  ناکاپ  یعقاو و  نانمؤم  هب  لیدـبت  اـه  تلهم  نیمه 

تمایق ایند و  رد  ار  وا  ، دـنک یم  تشذـگ  وا  زا  ملاع  راـگدرورپ  دـنک  یم  هبوت  ینـالوط  تدـم  نیمه  رد  هراـب  کـی  ، تسا یگدولآ 
.دوش یم  تشهب  دراو  ملاع  ناکاپ  اب  دنک و  یمن  همیرج 

: دندرک هبوت  دندروآ و  نامیا  رگا  نارفاک  ، ناکرشم ، نامرجم : دیوگ یم  نآرق 

یهاگ.تسا ادـخ  قالخا  ، ربص هلـصوح و  نیا.دنتـسه  امـش  ینید  ناردارب  ناـنآ  هک  منک  یم  مکح  نم  (1) ِنیِّدـلا » ِیف  ْمُُکنا�وْخِإَف  » 
دیآ و یم  شیپ  مدآ  يارب  ییالب  تبیصم و 

ص:214

.دنیامش ینید  ناردارب  11 ؛ (: 9) هبوت (( - 1 - ) 1
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ار مزال  هجیتن  نآ  درذـگب و  وا  رب  ررقم  نامز  دـنک ، هلـصوح  ربص و  رگا  یلو  ، دوش یمن  اما  ، دـنک لح  ار  نآ  دـهاوخ  یم  هلجع  اب  وا 
هلـصوح و اب  اـما  ، تسا خـلت  یلیخ  ـالب  نآ  ادـتبا  رد.دـمآ  شیپ  اـم  يارب  يا  هماـنرب  نینچ  هک  دوش  یم  داـش  ، ـالب لـصا  زا  وا  ، دـهدب

.دوش یم  نیریش  رایسب  نآ  ياهتنا  ، ربص

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرابدرب 

رتش.دنتسب یم  رتش  هب  بانط  اب  دنتفرگ و  یم  ار  نمؤم  ِنانز  ، دندوب هکم  رد  تالکشم  جوا  رد  لاس  هدزیس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ار راک  نیمه  مه  نادرم  اب.دنام  یمن  نآ  زا  يزیچ  دش و  یم  هرذ  هرذ  نانآ  ندب  ات  دنداد  یم  مر  اه  خالگنس  رد  هکم و  نوریب  رد  ار 

یم اه  گیر  يور  دـندرک و  یم  چـیپ  باـنط  ناـیرع و  ار  نمؤم  مدرم  ، دـش یم  غاد  ، دـنتخیر یم  شتآ  رد  ار  اـه  گیر.دـندرک  یم 
.دندناتلغ

بلاط یبا  بعش  رد  زور  هنابـش  رازه  ، دوب اهنآ  نیب  مه  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هک  ار  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هکم لها  مارتحا  دروم  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا.دـندرک  یمن  شورف  دـیرخ و  ، هلماعم اـهنآ  اـب  مدرم  ، دنتـشادن بآ  نان.دـندرک و  سبح 
درک یم  هیهت  یبآ  کشم  کشخ و  نان  رادقم  کی  تفر و  یم  نوریب  بعش  زا  نمشد  مشچ  زا  رود  هب  ، هنهرباپ بش ، ياه  همین  ، دوب

.دروآ یم  بلاط  یبا  بعش  رد  ياه  ناسنا  يارب  و 

اریز.دـندش یمن  قفوم  زگره  ، دـندرک یم  هلجع  لکـشم  لح  رد  رگا.دـش  یم  اهنآ  مهـس  امرخ  ای  نان  کی  رفن  هاجنپ  ای  لهچ  یهاگ 
نم.مینک یم  شزاس  امـش  اب  اـم  : تفگ یم  درک و  یم  توعد  دـیاب  ار  هکم  نارـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  نیا  رد  هلجع 

.دییایب نوریب  دیناوت  یم  بعش  زا  سپ  : دنتفگ یم  مه  اهنآ.منک  یمن  غیلبت  مالسا  يارب 

ناکرشم رافک و  اب  هنهادم  كرت  هب  نآرق  روتسد 

: هک دنراد  تسود  هکم  مدرم  (1) اوُّدَو » : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دیجم  نآرق 

ص:215

.دننک یمرن  ات  ینک  یمرن  دنراد  تسود  9 ؛ (: 68) ملق (( - 1 - ) 1
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یلو.دور یم  نیب  زا  دوش و  یم  مامت  مه  اه  جـنر  اهالب و  مامت.دـنزاسب  وت  اب  مه  اهنآ  ات  ، ینک شزاس  اهنآ  اـب  َنُونِهْدـُیَف » ُنِهْدـُت  َْول  » 
ینیعم نامز  اما  (1) ًارُْسی » ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف  « ؛ تسا هدروخ  هرگ  ررقم  نامز  هب  اه  همانرب  مامت  هک  تسناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

.دمآ شیپ  ترجه  هلأسم  ات  دندرک  ربص  ار  نامز  رادقم  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراد و 

هرـصاحم رد  همه  ، ناکرـشم اهردلق و  نآ.دندرک  هرـصاحم  ار  هکم  ، حلـسم نمؤم و  يورین  رفن  رازه  دص  اب  ، ترجه زا  دعب  لاس  دنچ 
هدرب گـنج  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  قـبط  ناکرـشم  هـک  یلاـح  رد  ، درک حـتف  ار  هـکم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر.دـنتفرگ  رارق 

: دومرف ار  اه  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اما  دندش ، ناناملسم 

.مدرک دازآ  ار  امش  همه  (2) ءا�قَلُطلا » ُُمْتنَا  »

.دیتسه تسپ  هداز  هدرب  امش  ام !  هداوناخ  نامالغ  رسپ  يا  : درک هراشا  دیزی  سلجم  رد  انعم  نیا  هب  زین  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز 

لامعا جیاتن  رد  ربص 

هب ار  میاـهزامن  ، متفرگ ار  میاـه  هزور  همه  لاـسما  نم  : دـیوگب یـسک  ًـالثم.درک  هلجع  دـیابن  ، تبثم ياـه  شـشوک  جـیاتن  ندـید  رد 
؟  تسا اجک  شا  هجیتن  ، مدرک هیرگ  ، مدرک نآرق  متخ  ، مدناوخ بش  زامن  اهرحس  رد  ، مدناوخ تعامج 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ادخ  دشاب ؟  ششوک  نامز  اب  هارمه  ، تبثم ياه  ششوک  جیاتن  هک  دنا  هداد  هدعو  یسک  هچ  هب 
؟  دـش ریگ  ملاع  شا  هزاوآ  ، وا تیلاعف  غیلبت و  ماـگنه  اـما.منک  یم  هبترم  دـنلب  ریگ و  ملاـع  ار  تا  هزاوآ  (3) َكَرْکِذ » ََکل  ـا�نْعَفَر  «َو 

یمن هک  یتقیقح  نیا  زا  نانمـشد  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  الاح  هدـش و  ریگ  ملاع  شا  هزاوآ  ات  هدیـشک  لوط  لاـس  دـصناپ  رازه و 
ار ناهج  وا  گنهرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هدنیآ  رد  ،و  دنا هتفرگ  رارق  یبیجع  تشحو  رد  دنریگب  ار  نآ  يولج  دنناوت 

راچد رفک  دنک و  یم  اغوغ  ملاع  رد  یمالسا  يرادیب.درادن  نانمشد  لاح  هب  يدوس  گنج  نیا  اما  ؛ میگنجب دیاب  سپ  ، تفرگ دهاوخ 
يارب هک  تسا  یتسب  نب  زا  جورخ  لاح  رد  مالسا.دوش  یم  تسب  نب 

ص:216

.تسا یناسآ  يراوشد  اب  دیدرت  یب  سپ  5 ؛ (: 94) حارشنا (( - 1 - ) 1
َلاَقَف ِِهْتَیب  ُلْهَأ  ِِهب  َراَس  اَم  ُجاَرَْخلا َو  َُهل  َرِکُذ  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  اَـضِّرلا  ِنَع  ِّیِْطنَزَْبلا  «؛ ثیدح 6 باب 9، ،59/97: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
ُهَذَخَأ اَْهنِم  ْرُمْعَی  َْمل  اَم  اَْهنِم َو  َرَمَع  اَمِیف  ِرْشُْعلا  ُفِْصن  ُرْشُْعلا َو  ُْهنِم  ُذَخُْؤی  ِهِدَِیب  ُهُضْرَأ  ْتَکُِرت  ًاعْوَط  َمَلْسَأ  ْنَم  یَلَع  ِرْشُْعلا  ُفِْصن  ُرْشُْعلا َو 
ُُهلِّبَُقی ِماَمِْإِلل  َِکلَذَـف  ِْفیَّسلِاب  َذِـخُأ  اَم  ٌءْیَـش َو  ٍقاَسْوَأ  ِهَسْمَخ  ْنِم  َّلَقَأ  َناَـک  اَـمِیف  َْسَیل  َنیِِملْـسُْمِلل َو  َناَـک  ُهُرُمْعَی َو  ْنَّمِم  ُهَلَّبَقَف  ِیلاَْولا 
ِلْخَّنلا ِضْرَْألا َو  َُهلاَبَق  ُُحلْـصَتَال  َنُولوُقَی  ُساَّنلا  اَـهَلَْخن َو  اَهَـضْرَأ َو  َلَّبَق  َرَْبیَِخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَنَـص  اَـمَک  يَرَی  يِذَّلاـِب 
ُُهتْعِمَـس َلاَق َو  ِرْـشُْعلا  ُفِْصن  ُرْـشُْعلا َو  ْمِِهتَّصِح  ِیف  ْمِْهیَلَع  َرَْبیَخ َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَّبَق  ْدَـق  ِداَوَّسلا َو  َنِم  ُرَثْکَأ  ُضاَـیَْبلا 

َءاَرَسُأ اُوناَک  َهَّکَم  ُلْهَأ  ِرْشُْعلا َو  َفِْصن  َرْشُْعلا َو  ُمِْهیَلَع  َلَعَج  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمُهَقَتْعَأَف  اوُمَلْسَأ  ِِفئاَّطلا  َلْهَأ  َّنِإ  ُلوُقَی 
ِیبَأ ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  یَیْحَی َو  ِْنب  َناَْوفَـص  «؛ 2 ثیدح ،513/3: یفاک ُءاَقَلُّطلا .» ُُمْتنَأ  َلاَق  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمُهَقَتْعَأَف 

ُْهنِم َذِخُأ  ِهِدَی َو  ِیف  ُهُضْرَأ  ْتَکُِرت  ًاعْوَط  َمَلْـسَأ  ْنَم  َلاَقَف  ِِهْتَیب  ُلْهَأاَهِیف  َراَس  اَم  ِجاَرَْخلا َو  َنِم  اَْهیَلَع  َعِضُو  اَم  َهَفوُْکلا َو  َُهل  اَنْرَکَذ  َالاَق  ٍرْـصَن 
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ْنَّمِم ُهَلَّبَقَف  ُماَمِْإلا  ُهَذَـخَأ  اَْهنِم  ُهوُرُمْعَی  َْمل  اَم  اَْهنِم َو  ُهوُرَمَع  اَمِیف  ِءاَشِّرلِاب  َناَـک  اَّمِم  ِرْـشُْعلا  ُفِْصن  ُراَْـهنَْألا َو  ُءاَـمَّسلا َو  ِتَقَـس  اَّمِم  ُرْـشُْعلا 
ِهاَکَّزلا َو َنِم  ٌءْیَش  ٍقاَسْوَأ  ِهَسْمَخ  ْنِم  َّلَقَأ  ِیف  َْسَیل  ِرْشُْعلا َو  ُفِْصن  ُرْشُْعلا َو  ُمِهِـصَصِح  ِیف  َنِیلِّبَقَتُْملا  یَلَع  َنیِِملْـسُْمِلل َو  َناَک  ُهُرُمْعَی َو 

ِینْعَی اَهَـضاََیب  اَهَداَوَس َو  َلَّبَق  َرَْبیَِخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَنَـص  اَمَک  يَرَی  يِذَّلِاب  ُُهلِّبَُقی  ِماَمِْإلا  َیلِإ  َِکلَذَـف  ِْفیَّسلِاب  َذِـخُأ  اَم 
يَوِس َنِیلِّبَقَتُْملا  یَلَع  َرَْبیَخ َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَّبَق  ْدَق  ِلْخَّنلا َو  ِضْرَْألا َو  َُهلاَبَق  ُُحلْصَیَال  َنُولوُقَی  ُساَّنلا  اَهَلَْخن َو  اَهَضْرَأ َو 
َهَّکَم َلْهَأ  َّنِإ  ِرْشُْعلا َو  َفِْصن  َرْشُْعلا َو  ُمِْهیَلَع  اُولَعَج  اوُمَلْسَأ َو  ِِفئاَّطلا  َلْهَأ  َّنِإ  َلاَق  ْمِهِصَصِح َو  ِیف  ِرْشُْعلا  ُفِْصن  ُرْشُْعلا َو  ِضْرَْألا  َِهلاَبَق 

«. ُءاَقَلُّطلا ُُمْتنَأَف  اُوبَهْذا  َلاَق  ْمُهَقَتْعَأَف َو  ِهِدَی  ِیف  َءاَرَسُأ  اُوناَکَف  ًهَْونَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَلَخَد 
؟  میدرکن دنلب  تیارب  ار  تا  هزاوآ  و  4 ؛ (: 94) حارشنا (( - 3 - ) 3
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.دنا هتخاس  نآ 

.تسا هدوبن  لوا  هظحل  نآ  رد  انعم  نیا  یلو  ، تسا َكَرْکِذ » ََکل  ا�نْعَفَر  َو   » يانعم نیا 

ماظن فالخ  رب  یعقوت  نیا  دش ؟  هچ  نم  هنابش  ياه  هیرگ  نآرق و  متخ  ناضمر و  هام  هجیتن  هک  لاؤس  نیا.تسا  هتـشذگ  نرق  هدزناپ 
.تسا قح  ترضح  هدارا  یتسه و 

اعد تباجتسا  ریخأت 

رد ، دنک هناصلاخ  هلان  بش  همین  دیاب  یناسنا  نینچ.دندوب  ربمغیپ  مه  وا  رـسپ  دج و  ردـپ و  ، دوب ربمغیپ  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح 
.دریگب ار  شتجاح  ات  ، دزیرب کشا  دنزب و  ار  ادخ  هناخ 

ات وا  زا  دـعب  ياه  هون  ات  وا  ّدـج  زا  هک  یناسنا.دوب  یهلا  صلاخ  هیرگ  هکلب.تشادـن  بیع  هک  وا  ياعد  مالـسلا و  هیلع  بوقعی  هیرگ 
: تسا هدروخ  گرگ  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  : دنتفگ ، دنتشگرب ارحص  زا  شنادنزرف  یتقو  ، دندوب ربمغیپ  همه  مالـسلا  هیلع  ایرکز  نامز 
رد هب  بش  همین  رد  مالـسلا  هیلع  بوقعی.شاـب  هتـشادن  مه  يدـیما  درگن و  مه  وا  لاـبند.نک  شومارف  ار  وا  ینعی  (1) ُْبئِّذلا » ُهَلَکَأَف  »

.نادرگرب نم  هب  ار  نم  زیزع  ایادخ !  : تفگ هملک  کی  تفر و  ادخ  هناخ 

تصرف راگدرورپ  هب.تشادن  باتش  هلجع و  بوقعی  دنتشاذگ ؟  وا  نماد  رد  دندروآ و  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  دعب  تعاس  کی  ایآ 
.درک باجتسم  لاس  لهچ  زا  دعب  ار  وا  ياعد  مه  ادخ.داد 

تیانع و تمحر و  فطل و  ایادـخ !  : دـنک یم  اـعد  هلاـن  کـشا و  اـب  هک  ؛ تسا نمؤم  مدرم  زا  یـضعب  ياـعد  ، اـعد نیا  زا  رت  بیجع 
نیا دنوادخ  دوش ، یم  اپرب  هک  تمایق  دوش ؟  یم  باجتـسم  تقو  هچ  اما  ، تسا باجتـسم  ياهاعد  زا  اعد  نیا  ، مهاوخ یم  ار  تتمعن 

تبحم فـطل و  ، تمارک ، تمحر نم  زا  صـالخا  مـشچ و  کـشا  ، شوـخ لاـح  اـب  ، بـش هـمین  رد  : دـیوگ یم.دـهاوخ  یم  ار  نمؤـم 
، تسا نونکا  ، مدوب هتشاذگ  وت  ياعد  تباجتسا  يارب  هک  ینامز  ، مداد رارق  یجیردت  ار  روما  نم  نوچ  ، یتساوخ

ص:217

.دروخ ار  وا  ، گرگ سپ  17 ؛ (: 12) فسوی (( - 1 - ) 1
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.تسا وت  رایتخا  رد  ، یتساوخ نم  زا  بش  نآ  هک  هچ  ره.تسا  باجتسم  وت  ياعد 

شاک.دـش یمن  باجتـسم  ایند  رد  مه  نم  ياعد  کی  یتح  شاک  يا  : دـیوگ یم  ، دـنیب یم  ار  اعد  هجیتن  یتقو  : دـنیامرف یم  ترـضح 
؛ دش یم  باجتسم  اجنیا  رد  میاهاعد  همه 

.دنا هدش  راذگاو  دوخ  تاقوا  هب  روما  (1) اِهتا�قْوَِأب » ٌهَنوُهْرَم  ُرُومُألا  »

نآرق رد  یفنم  تبثم و  ششوک 

یهاگ تبثم  ياه  ششوک  نوچ  ، دریگ یم  ماجنا  حیحص  ریسم  رد  تبثم  ياه  ششوک  لوا  هیآ  هس  رد  هک  تسا  نآرق  رد  هیآ  شش 
شـشوک نیا.دنک  دوس  نویلیم  نیدـنچ  نآ  اب  هک  دـنک  یم  تسرد  هاگنامرد  ناموت  نویلیم  دـنچ  اب  يدرف  ًالثم.تسا  طلغ  ریـسم  رد 

.تسا طلغ  نآ  فده  ریسم و  اما  ، تسا تبثم 

هک تسا  ینیگنـس  ياه  تمحز  اهنآ.دنک  یمن  لوبق  مه  هظحل  کی  ار  تسا  طلغ  ریـسم  رد  هک  تبثم  ياه  شـشوک  نیا  راگدرورپ 
.دور یم  رده 

ناسحا ، ناسنا نیا  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  « یطعا » هملک (2) �یقَّتا » �یطْعَأ َو  ْنَم  ا�ّمَأَف  « ؛ تسا تسرد  نآ  هار  هک  یتبثم  ياه  ششوک  اما 
هنیزه شدوخ  زا  یمدآ  فرـش  ، یناسنا تمظع  ، تمارک ، ییاقآ اب  هکلب  ، دشخب یم  ، مدرم هب  يراوگرزب  لامک  رد  ، دنک یم  ریخ  راک  و 

.دنک یم 

قافنا ماگنه  هب  لوپ  ندیسوب 

نیا هب  ، دنتـشاذگ یم  مشچ  يور  ، دندیـسوب یم  ار  لوپ  ، دـهدب یلوپ  قحتـسم  کـی  هب  تساوخ  یم  تقو  ره  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
رقاب ماما  ار  لوپ  نیا  دنمزاین ! يا  ینعی  ، دندیـسوب یم  ار  لوپ  قحتـسم  يولج  هک  نیمه  تسا و  ادخ  تسد  قحتـسم  تسد  هک  ناونع 

.مدوب هطساو  کی  نم  تسا و  ادخ  يارب  لوپ  نیا.تسا  هدادن  وت  هب  مالسلا  هیلع 

ص:218

ْنِإ ًاِحلاَص  ًاریِزَو  َُهل  َلَعَج  ًاْریَخ  ٍدـْبَِعب  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  «؛ ثیدح 2 باب 7، ،167/74: راونالاراحب (( - 1 - ) 1
ُهَّیِدَْـهلا اَِهتاَقْوَِأب  ٌهَنوُهْرَم  ُرُومُْألا...ٌنُوبْغَم  َوُهَف  ُهاَمْوَی  يَوَتْـسا  ِنَم  ُقاَُطیَال  اَّمِم  ُراَرِْفلا  ْمُکِفَعْـضَأ  َْریَـس  اوُریِـس  ُهَناَعَأ  َرَکَذ  ْنِإ  ُهَرَّکَذ َو  َیِـسَن 

ُءْیَّشلا َمِْعن  اوُّباََحت  اْوَداَهَت  َهَنیِغَّضلا َو  ُبِهْذـُت  َهَّوُخُْألا َو  ُرُدَْـجت  َهَّدَوَْملا َو  ُثِرُوت  ُهَّیِدَْـهلا  ِّلِْغلِاب  ُبَهْذَـی  ُهَّنِإَف  اوُحَفاَـصَت  َهَمیِخَّسلا  ُبِهْذـُت 
ُِحلُْـصی اَم  ِِهناَِسل  َتَْحت  ٌُّوبْخَم  ُءْرَْملا  ُهَّیِدَْهلا  ِهَجاَْحلا  ُحاَتْفِم  َمِْعن  َتَمْـصُْملا  َباَْبلا  ُحَتْفَت  ُهَّیِدَْـهلا  َکیِدـْهَی  ْنَِمل  ِدـْها  ِهَجاَْحلا  َماَمَأ  ُهَّیِدَْـهلا 
َِفئاَرَط اَْهَیلِإ  اوُدْهاَف  ُناَْدبَْألا  ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذَه  َّنِإ  ُْهلَبْقَْیلَف  ٌءْیَـش  ِْهَیلِإ  َيِدْهُأ  ْنَم  ِهَّللا  ُقْزِر  اَیاَدَْـهلا  ٌماَرَح  ِدـْبَْعلا  یَلَعَف  َیلْوَْمِلل 

«. ِمَکِْحلا
.تخاس هشیپ  يراکزیهرپ  درک و  قافنا  ادخ ]  هار  رد  ار  شتورث  هک [  یسک  اما  5 ؛ (: 92) لیل (( - 2 - ) 2
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کین لمع  رد  اوقت  تیمها 

لها تدـش  هب  هدـننک  اطع  نیا  �یقَّتا » �یطْعَأ َو  ْنَم  ـا�ّمَأَف  : » تسا یهلا  نآ  هار  اـما  ، تسا يداـم  شـشوک  ، يونعم هار  رد  شـشوک  نیا 
هب هدـیچیپ  نآ  ياطع  �یقَّتا » َو   » هکلب ، تسین لباقم  فرط  زا  عقوت  ییامندوخ و  ، اـیر ، تنم وا  ياـطع  رد.تسا  یهاـنگ  ره  زا  باـنتجا 

تمایق يارب  مه  ار  اه  یکین  نیرتوکین  هداد و  جرخ  هب  مه  اوقت  ، هدننک اطع  ؛ تسا لیـضفت  لعفا  هک  (1) �ینْسُْحلِاب » َقَّدَص  َو   » تساوقت
.تسا هتفرگ  رظن  رد 

: دـیامرف یم  ادـخ.دناسر  یم  هجیتن  هب  اـه  یکین  نیرتوکین  هب  ار  اوقت  هنیزه و  نیا  زین  دـنوادخ  (2) �یلوُْألا » َنِم  َکـَل  ٌْریَخ  ُهَرِخآـَْلل  َو  » 
تروص هب  رد  شـشوک  راک و  نیا  هک  ، منک یم  ناسآ  وا  يارب  ار  تبثم  ياـه  شـشوک  جـیاتن  وا  ندیـسر  هار  (3) �يرُْسْیِلل » ُهُرِّسَُینَسَف  »

.دیآرد تشهب  تروص  هب  ترخآ  رد  دشاب و  شراک  رد  ییاشگ  هرگ 

ناضمر هام  رد  هبوت 

هب ناضمر  هام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یمرب ناطیش  هار  زا  ینعی  ، دنک یم  هبوت  هک  یمدآ.تسا  شزرارپ  رایـسب  تبثم و  شـشوک  کی  هبوت.دنا  هدرک  ریبعت  (4) َِهبْوَّتلا » ُرْهَش  »
.دراد ترخآ  رد  هجیتن  ود  ایند و  رد  هجیتن  هس  تبثم  ششوک  نیا.دور  یم  ادخ  بناج  هب  ددرگ و 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:219

.درک رواب  تسا ]  يراکزیهرپ  قافنا و  شاداپ  هب  تبسن  ادخ  هدعو  هک  ار [  رتوکین  هدعو  و  6 ؛ (: 92) لیل (( - 1 - ) 1
.تسا رتهب  ایند  زا  وت  يارب  ترخآ  دیدرت  یب  و  4 ؛ (: 93) یحض (( - 2 - ) 2

.مینک یم  هدامآ  تسادخ ]  قیفوت  هب  کین  لامعا  همه  ماجنا  هک  یناسآ [  هار  يارب  ار  وا  يدوز  هب  سپ  7 ؛ (: 92) لیل (( - 3 - ) 3
َناَضَمَر ُرْهَش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 5 باب 46، ،340/93: راونألا راحب  (( - 4 - ) 4

َِهبْوَّتلا َو ُرْهَش  َوُه  َِهباَنِْإلا َو  ُرْهَش  َوُه  ِهَکَرَْبلا َو  ُرْهَش  َوُه  ِتاَئِّیَّسلا َو  ِهِیف  وُحْمَی  ِتاَنَسَْحلا َو  ِهِیف  ُهَّللا  ُفِعاَُضی  ٌرْهَش  َوُه  لج َو  زع و  ِهَّللا  ُرْهَش 
ِهِیف اُولَـس  ِنآْرُْقلا َو  ِهَواَِـلت  ْنِم  ِهِیف  اوُِرثْـکَأ  ٍماَرَح َو  َّلُـک  ِهِیف  اُوِبنَتْجاَـف  اـَلَأ  ِهَّنَْجلاـِب  ِزْوَْفلا  ِراَّنلا َو  َنِم  ِْقتِْعلا  ُرْهَـش  َوُـه  ِهَرِفْغَْملا َو  ُرْهَـش  َوُـه 
ِِرئاَس یَلَع  اًلْـضَف  ًهَمْرُح َو  ِهَّللا  َْدنِع  َُهل  َّنِإَف  ِروُهُّشلا  َنِم  ِهِْریَغَک  ْمُکَدـْنِع  َناَضَمَر  ُرْهَـش  َّنَنوُکَیَال  ْمُکِّبَر َو  ِرْکِذـِب  ِهِیف  اُولِغَتْـشا  ْمُکَِجئاَوَح َو 

«. ْمُکِرِْطف ِمْوَیَک  ْمُکِمْو  ُمْوَی َص  َناَضَمَر  َرْهَش  َّنَنوُکَیَال  ِروُهُّشلا َو 
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اه تشون  یپ 

ینطاب ناگدولآ  لامعا  طبح 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:220
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نطاب رهاظ و   14

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

كاپ نیمزرس  (1) ُبِّیَّطلا » ُدَـلَْبلا  َو   » مـیرک نآرق  ریبـعت  هـب  ، دنتــسه رادروـخرب  رهاـظ  نطاـب و  ِیکاـپ  زا  ، مزـال دـح  رد  هـک  یناـسک 
.دیسر دهاوخ  هجیتن  هب  ، رگید ملاع  رد  هچ  ملاع و  نیا  رد  هچ  ، اهنآ یهلا  یناسنا و  ياه  تیلاعف  تبثم و  ياه  ششوک  همه  ، دنتسه

يرکف يداـقتعا و  یگدولآ  ، دنتـسین رادروخ  رب  نطاـب  رهاـظ و  یکاـپ  زا  ناـشدوخ  دـح  رد  هک  یمدرم  ، اـه نیا  سکع  رب  نینچ  مه 
اهنآ يرهاظ  لامعا  هچرگ  ، تسا یفارحنا  ، اه یگدولآ  نامه  ساسا  رب  مه  ناشلامعا  : دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دـیجم  نآرق  هک  ، دـنراد
اهنآ تیلاعف  ششوک و  ملاع  نآ  رد  یلو.دننک  قافنا  ار  یلوپ  دنریگب ، هزور  ، دنناوخب زامن  ، دنروآ اجب  جح  ؛ دشاب ادخ  ماکحا  اب  ربارب 

.دنام دهاوخ  رمث  یب 

اه و شـشوک  اه  نیا.دـیامرف  یم  ریبعت  (2) ْمُُهلاـ�مْعَأ » ْتَِطبَح  َکـِئ�لوُأ   » هب ناـنآ  یلمع  عضو  زا  یهاـگ  دـیجم  نآرق  رد  راـگدرورپ 
.دوش یم  دوبان  هابت و  یلو  دشاب  ریخ  هنیمز  رد  هچرگ  ، دنراد هک  ییاه  تیلاعف 

.ددرگ یم  وحم  دوش و  یم  هدنکارپ  اوه  رد  هک  يرابغ  درگ و  دننام  ؛ دنک یم  ریبعت  (3) ًارُوْثنَم » ًءا�بَه   » هب دیجم  نآرق  یهاگ 

ص:224

.دیآ یم  نوریب  شراگدرورپ  نذا  هب  شهایگ  هک  تسا  كاپ  نیمز  و  58 ؛ (: 7) فارعا (( - 1 - ) 1
.دنا هنادواج  شتآ  رد  تسا و  رثا  یب  هابت و  ناشلامعا  هک  دننانیا  17 ؛ (: 9) هبوت (( - 2 - ) 2

.میزاس یم  هدنکارپ  يرابغ  ار  اهنآ  همه  سپ  23 ؛ (: 25) ناقرف (( - 3 - ) 3
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نانطاب هدولآ  مارحلا و  دجسم  ریمعت 

شزرا هب  ، ملاع رد  يدجـسم.دننک  يزاسون  ار  مارحلا  دجـسم  هک  دـنتفرگ  میمـصت  راب  کـی  ، دـندوب هدولآ  نطاـب  ياراد  هک  یناـسک 
شرهاظ ندرک ، هنیزه  نیا  دوخ.دـندرک  یم  جرخ  ار  ینیگنـس  لوپ  دـیاب  مارحلا  دجـسم  ندرک  يزاسون  يارب.تسین  مارحلا  دجـسم 

هک تسین  راوازس  هتسیاش و  (1) ّللا »
�

ِه َدِجا�سَم  اوُرُمْعَی  ْنَأ  َنیِکِرْـشُْمِلل  َنا�ک  ا�م  : » دومرف دـیجم  نآرق  رد  ملاع  راگدرورپ  اما  ، تسا تبثم 
رگا ِْرفُْکلِاب » ْمِهِـسُْفنَأ  �یلَع  َنیِدِها�ش  « ؟  تسین هتـسیاش  ارچ.دننک  يزاسون  ار  مارحلا  دجـسم  ، هکم ناکرـشم  هدش  هتخانـش  ياه  هرهچ 

.دنراد يا  هدولآ  ِنطاب  هک  دنتسه  هاگآ  ناشدوخ  ، دشابن دهاش  هاگآ و  ملاع  نیا  رد  هک  مه  سک  چیه 

.تسا شنطاب  ندوب  هدولآ  هب  لهاج  شدوخ  یلو  ، تسا هدولآ  یصخش  تقو  کی 

ادخ هب  هک  يداقتعا  نیا  متـسناد  یمن.تسا  هدوب  یناطیـش  دب و  ، رکف تین و  نیا  هک  متـسناد  یمن  : دیوگ یم  ، دوش یم  رادیب  هک  دـعب 
هدـش رادـیب  الاح  تسا و  مارح  هک  هتـسناد  یمن  هدـش و  بکترم  ار  یلمع  هتـسنادن  هک  ناسنا  نیا.تسا  هدوبن  یتسرد  داقتعا  ، متـشاد

.تسا هاگآ  مه  یگدولآ  نیا  هب  دراد و  هدولآ  رهاظ  مه  نطاب و  مه  هک  یناسنا  ات  ، تسا رت  کیدزن  راگدرورپ  تمحر  هب  ًانیقی  ، تسا

ساـسا رب  ، دــنراد هـک  يداـقتعا  نـیا  هـک  دــنناد  یم  ینعی  ، دنتــسه هاـگآ  ِناـگدولآ  اـه  نـیا  : دــیامرف یم  هـیآ  نـیا  رد  راـگدرورپ 
.دنراد هجوت  ار  رادقم  نیا  مدرم  رثکا.تسین  قطنم  ، لقع ، ناهرب ، لیلد

دیشرلا نوراه  ِینابرهش  سیئر  يراوخ  هزور 

: تفگ دیسر و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  هک  تسا  تیاور  رد 

رد ، ناضمر هام  رد  ، دادغب رهش  رد  ار  نوراه  نامز  ینابرهش  سییر  نم  هّللا !  لوسر  نبای 

ص:226

ندرک دابآ  تیحالـص  ، دنهد یم  یهاوگ  قیاقح ]  راکنا  و  رفک [  هب  دوخ  دـض  رب  هک  یلاح  رد  ناکرـشم  و  17 ؛ (: 9) هبوت (( - 1 - ) 1
.دنرادن ار  ادخ  دجاسم 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 282 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_226_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟  يروخ یم  ار  تا  هزور  ارچ  سپ  ، یتـسین روذـعم  هک  وت  : متفگ وا  هب.دروخ  یم  اذـغ  رهظ  ماـگنه  هک  مدـید  ، لـماک تمالـس  لاـح 
مالسلا اهیلع  همطاف  ياه  هچب  زا  ، هلاس داتشه  ات  هلاس  هدفه  ، هدزناش نس  زا  رفن  تصش  ، بش کی  رد  ، نوراه روتسد  هب  نم  : داد باوج 

طقف ار  رفن  تصش  ام.دزرماین  ار  وت  ادخ  هک  ورب  : تفگ نم  هب  هیرگ  اب  ، دوب دیفس  نساحم  اب  يدرمریپ  هک  رفن  نیرخآ.مدرک  مادعا  ار 
هتشک هانگ  یب  اه  نیا  تسا و  تشز  رایسب  راک  نآ  هک  متسناد  یم  نم.میتشک  ؛ دنتسه مالـسلا  اهیلع  همطاف  ياه  هچب  هک  نیا  مرج  هب 

(1) دزرمایب ؟  ارم  ادخ  یهاوخ  یم  الاح  ، مدرک ار  راک  نیا  اما  ، دنوش یم 

ادخ نعل  بضغ و  دروم  ، هاگآ هدولآ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ترایز  رد  ام.تسا  رود  یلیخ  ادخ  تمحر  زا  ، ِملاع كاپان  ، هاگآ هدولآ 

تنعل دـیابن  ار  لـهاج  مینک ؟  یم  تـنعل  ار  لـهاج  ، تراـیز نـیا  رد  اـیآ  (2) َکـِلا�تِِقل » ْتَبَّقَنَت  ْتَمَْجلا َو  ْتَجَرْـسا َو  ًهـّما  ُهـّللا  َنََـعل  »
یهاگآ دوخ  لاـمعا  تـالاح و  تبثم  یفنم و  دراوم  هب  هک  یـسک  هاـگآ و  اـن  لـهاج  هب  تبـسن  اـم  هفیظو.درک  شرادـیب  دـیاب  ، درک

.میا هدش  عنم  راک  نیا  زا  نوچ  ، مینک تنعل  ار  هارمگ  لهاج  هک  میرادن  قح  ام.تسا  ندرک  رادیب  ، درادن

.دنا هدرک  تنعل  ار  هفیاط  راهچ  مالسلا  مهیلع  همئا  ، ترایز زا  هعطق  نیا  رد  هک  دینیب  یم  اما 

ار یناسک  دنک  تنعل  ادخ  : مییوگ یم  اما  ، دنا هدماین  مه  البرک  هب  دیاش  دنا و  هدشن  حلسم  مادک  چیه  مه  هفیاط  راهچ  نیا  زا  یـضعب 
ار اـه  هزاـغم  ياـهرد  هک  ار  ییاـهنآ  دـنک  تنعل  ادـخ.دندز  ماـجل  ار  اـهنآ  ياهبـسا  دـنتخاس و  بسا  نیز  ، داـیز نبا  شترا  يارب  هک 

: دراد رگید  ياج  رد  دندماین و  اما  دنیایب ، البرک  هب  هک  دندرک  یظفاحادخ  ناشیاه  هچب  نز و  اب  دندمآ و  هناخ  هب  ، دنتسب

یهارمه تعیاشم و  ار  اهنآ  هک  یناسک  ینعی  (3) ِِهْلتَق » �یَلَع  ْتََعبا�ت  ْتَعَیا�ب َو  ْتَعَیا�ش َو  َنیَـسُْحلا َو  ِتَدَها�ج  یّتلا  ََهبا�صِْعلا  ِنَْعلا  َّمُهّللَا  »
اهنآ اب  هک  یناسک  دنتشادن و  میقتسم  تکرش  ، گنج رد  ناشدوخ  دنچ  ره  ، دندرک

ص:227

َهَبَطْحَق ِْنب  ِْدیَمُح  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َناَک  َلاَق  ًاّنِـسُم  َناَک  ِّيِرُوباَْسیَّنلا َو  ِزاَّزَْبلا  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  «؛ 20 ثیدح باب 7، ،176/48: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
ِیف َِکلَذ  اَهْرِّیَغُأ َو  َْمل  ِرَفَّسلا  ُباَِیث  َّیَلَع  ِْتقَْوِلل َو  ِینَرَضْحَتْساَف  یِموُُدق  ُرَبَخ  ُهَغَلَبَف  ِماَّیَْألا  ِضَْعب  ِیف  ِْهَیلِإ  ُْتلَحَرَف  ٌهَلَماَعُم  ِّیِسوُّطلا  ِِّیئاَّطلا 

َلَـسَغَف ٍقیِْربِإ  ٍتْسَِطب َو  َِیتُأَف  ُتْسَلَج  ِْهیَلَع َو  ُتْمَّلَـسَف  ُءاَْملا  ِهِیف  يِرْجَی  ٍْتَیب  ِیف  ُُهْتیَأَر  ِْهَیلِإ  ُْتلَخَد  اَّمَلَف  ِرْهُّظلا  ِهاَلَـص  ِْتقَو  َناَـضَمَر  ِرْهَش 
ِیل َلاَقَف  يِدَی  ُتْکَْسمَأَف  ُتْرَکَذ  َُّمث  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  یِّنَأ  ٌِمئاَص َو  یِّنَأ  یِّنَع  َبَهَذَو  ُهَِدئاَْملا  ِتَرِضْحُأ  َّيَدَی َو  ُْتلَـسَغَف  ِینَرَمَأ  َُّمث  ِْهیَدَی 

َِکلَذ ِیف  ٌرْذُع  َُهل  َریِمَْألا  َّلََعل  َوراَْطفِْإلا  ُبِجُوت  ٌهَّلِع  ِیبَال  ٍضیِرَِمب َو  ُتَْسل  َناَضَمَر َو  ُرْهَـش  اَذَـه  ُریِمَْألا  اَهُّیَأ  ُْتلُقَف  ُلُکَْأتَال  ََکل  اَم  ٌدـْیَمُح 
ِهِماَعَط ْنِم  َغَرَف  اَم  َدـَْعب  َُهل  ُْتلُقَف  یََکب  ُهاَْنیَع َو  ْتَعَمَد  َُّمث  ِنَدَْـبلا  ُحیِحََـصل  یِّنِإ  َراَْطفِْإلا َو  ُبِجُوت  ٌهَّلِع  ِیب  اَم  َلاَقَف  َراَْطفِْإلا  ُبِجُوت  ٌهَّلِع  ْوَأ 
ِْهیَدَـی َْنَیب  ُْتیَأَر  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  اَّمَلَف  ْبِجَأ  ْنَأ  ِْلیَّللا  ِضَْعب  ِیف  َسوُِطب  ِِهنْوَک  َْتقَو  ُدیِـشَّرلا  ُنوُراَه  ََّیلِإ  َذَْـفنَأ  َلاَقَف  ُریِمَْألا  اَهُّیَأ  َکیِْکُبی  اَم 

َنِینِمْؤُْملا ِریِمَِأل  َُکتَعاَط  َْفیَک  َلاَقَف  ََّیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَر  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُتُْمق  اَّمَلَف  ٌِفقاَو  ٌمِداَخ  ِْهیَدَی  َْنَیب  ًالُولْـسَم َو  َرِـضْحُأ  ًاْفیَـس  ُدـِقَّتَت َو  ًهَعْمَش 
ُْتلُقَف َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ْبِجَأ  َلاَق  ََّیلِإ َو  ُلوُسَّرلا  َداَع  یَّتَح  ِیلِْزنَم  ِیف  ْثَْبلَأ  ْمَلَف  ِفاَرِْصنِالا  ِیف  ِیل  َنِذَأ  َُّمث  َقَرْطَأَف  ِلاَْملا  ِسْفَّنلِاب َو  ُْتلُقَف 

َْفیَک َلاَقَف  ََّیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَرَف  ِْهیَدَی  ِْنَیب  َیلِإ  ُتْدـُعَف  یِّنِم  اَیْحَتْـسا  ِینآَر  اََّمل  ُهَّنِإ  ِیْلتَق َو  یَلَع  َمَزَع  ْدَـق  َنوُکَی  ْنَأ  ُفاَخَأ  ِهَِّلل  اَّنِإ  یِـسْفَن  ِیف 
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ْثَْبلَأ َْمل  ِیلِْزنَم  ُْتلَخَد  اَّمَلَف  ِفاَرِْصنِالا  ِیف  ِیل  َنِذَأ  َُّمث  ًاکِحاَض  َمَّسَبَتَف  َِدلَْولا  ِلْهَْألا َو  ِلاَْملا َو  ِسْفَّنلِاب َو  ُْتلُقَف  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  َُکتَعاَط 
ِریِمَأـِل َکـُتَعاَط  َْفیَک  َلاَـقَف  ََّیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَرَف  ِِهلاَـح  یَلَع  َوُـه  ِْهیَدَـی َو  َْنَیب  ُتْرَـضَحَف  َنِینِمْؤُْـملا  َریِمَأ  ْبِجَأ  َلاَـقَف  ََّیلِإ  ُلوُـسَّرلا  َداَـع  ْنَأ 

َلاَق ُمِداَْخلا  اَذَه  ِِهب  َكُُرمْأَی  اَم  ِْلثَْتما  َْفیَّسلا َو  اَذَه  ْذُخ  ِیل  َلاَق  َُّمث  َکِحَضَف  ِنیِّدلا  َِدلَْولا َو  ِلْهَْألا َو  ِلاَْملا َو  ِسْفَّنلِاب َو  ُْتلُقَف  َنِینِمْؤُْملا 
ٍْتَیب َبَاب  َحَتَفَف  ٌهَقَْلغُم  اَُهباَْوبَأ  ٍتُوُیب  ُهَثاََلث  ِهِطَسَو َو  ِیف  ٌْرِئب  ِهِیف  اَذِإَف  ُهَحَتَفَف  ٌقَْلغُم  ُُهبَاب  ٍْتَیب  َیلِإ  ِیب  َءاَج  ِهِیَنلَواَن َو  َْفیَّسلا َو  ُمِداَْخلا  َلَواَنَتَف 
ِءَالُؤَه ِْلتَِقب  َكُُرمْأَی  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنِإ  ِیل  َلاَقَف  َنوُدَّیَقُم  ٌناَّبُش  ٌلوُهُک َو  ٌخُویُش َو  ُِبئاَوَّذلا  ُروُعُّشلا َو  ُمِْهیَلَع  ًاسْفَن  َنوُرْـشِع  ِهِیف  اَذِإَف  اَْهنِم 

ْمِهِرِخآ یَلَع  ُْتیَتَأ  یَّتَح  ُهَُقنُع  ُبِرْـضَأَف  ٍدِحاَو  َدَْعب  ًادِحاَو  ََّیلِإ  ُجِرُْخی  َلَعَجَف  مالـسلا  هیلع  َهَمِطاَف  ٍِّیلَع َو  ِدـْلُو  ْنِم  ًهَّیِوَلَع  ْمُهُّلُک  اُوناَک  َو 
َهَمِطاَف ٍِّیلَع َو  ِْدلُو  ْنِم  ِهَّیِوَلَْعلا  َنِم  ًاسْفَن  َنوُرْـشِع  ًاْضیَأ  ِهِیف  اَذِإَف  َرَخآ  ٍْتَیب  َبَاب  َحَـتَف  َُّمث  ِْرِئْبلا  َْکِلت  ِیف  ْمِهِـسوُءُر  ْمِهِداَسْجَِأب َو  یَمَر  َُّمث 

ِیف ِِهب  یِمْرَی  ُهَُقنُع َو  ُبِرْضَأَف  ٍدِحاَو  َدَْعب  ًادِحاَو  ََّیلِإ  ُجِرُْخی  َلَعَجَف  ِءَالُؤَه  ِْلتَِقب  َكُُرمْأَی  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنِإ  ِیل  َلاَقَف  َنوُدَّیَقُم  مالسلا  هیلع 
ُمِْهیَلَع َنوُدَّیَقُم  َهَمِطاَف  ٍِّیلَع َو  ِدـْلُو  ْنِم  ًاسْفَن  َنوُرْـشِع  ْمُُهْلثِم  ِهِیف  اَذِإَـف  ِِثلاَّثلا  ِْتیَْبلا  َباـَب  َحَـتَف  َُّمث  ْمِهِرِخآ  یَلَع  ُْتیَتَأ  یَّتَح  ِْرِئْبلا  َکـِْلت 
یِمْرَیَف ُهَُقنُع  ُبِرْـضَأَف  ٍدِحاَو  َدَْعب  ًادِحاَو  ََّیلِإ  ُجِرُْخی  َلَعَجَف  ًاْضیَأ  ِءَالُؤَه  َُلتْقَت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنِإ  ِیل  َلاَقَف  ُِبئاَوَّذلا  ُروُعُّشلا َو 

َمْوَی ََکل  ٍرْذُـع  ُّيَأ  ُموُشَم  اَی  ََکل  ًاّبَت  ِیل  َلاَقَف  ٌْرعَـش  ِْهیَلَع  ْمُْهنِم  ٌْخیَـش  َیَِقب  ْمُْهنِم َو  ًاسْفَن  َهَرْـشَع  َعِْست  یَلَع  ُْتیَتَأ  یَّتَح  ِْرِئْبلا  َکـِْلت  ِیف  ِِهب 
مالـسلا هیلع  ُهَمِطاَف  ٌِّیلَع َو  ْمُهََدلَو  ْدَق  ًاسْفَن  َنیِّتِس  ِهِدَالْوَأ  ْنِم  َْتلَتَق  ْدَق  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  اَنِّدَج  یَلَع  َْتمِدَق  اَذِإ  ِهَماَیِْقلا 

ِْرِئْبلا َْکِلت  ِیف  ِِهب  یَمَر  ُُهْتلَتَقَف َو  ًاْضیَأ  ِْخیَّشلا  َِکلَذ  یَلَع  ُْتیَتَأَف  ِینََربَز  ًابَـضْغُم َو  ُمِداَْخلا  ََّیلِإ  َرَظَنَف  یِِـصئاَرَف  ْتَدَعَتْرا  يِدَی َو  ْتَشَعَتْراَف 
یِّنَأ ُّکُشَأَال  اَنَأ  ِیتاَلَـص َو  یِمْوَص َو  ِینُعَْفنَی  اَمَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْدلُو  ْنِم  ًاسْفَن  َنیِّتِس  ُْتلَتَق  ْدَـق  اَذَـه َو  ِیْلِعف  َناَک  اَذِإَف 

اناینب و دابانـس  یف  ینبف  نوراه  لبق  نم  سوط  یلع  اـیلاو  هبطحق  نب  دـیمح  ناـک  «؛) همتاـخ ،) 322/48: راونألا راـحب  ِراَّنلا .» ِیف  ٌدَّلَُخم 
نوراه رمأب  لوسرلا  هیرذ  نم  ادیـس  نیتس  هدـحاو  هلیل  یف  لـتق  يذـلا  وه  اذـه  دـیمح  هیف و  لزن  دیـصلا  یلإ  جرخ  یتم  هسفنل  ـالحم 

«. دیشرلا
.774: دجهتملا حابصم  ثیدح 2؛ باب 24، ،294/98: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
.776: دجهتملا حابصم  ثیدح 2؛ باب 24، ،295/98: راونألا راحب  (( - 3 - ) 3
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رگا هک  تسا  هدوب  نیا  هب  مه  اهنآ  تیعبت  دنک و  تنعل  ادخ  ار  یگمه  ، دندرک تیعبت  اهنآ  زا  هار  نیا  رد  هک  ییاهنآ  دـندرک و  تعیب 
، مه ام  نامز  رد  رگا  ینعی  ، دـننک یمن  هدرکن و  یگدـنز  نامز  نآ  رد  رگا  یتح  ، دـنتفرگ یم  رارق  دـیزی  رگـشل  رد  ، دـندوب البرک  رد 

.تسا ناگدش  تنعل  نیمه  ءزج  ، دشاب مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ندش  هتشک  هب  یضار  طقف  یسک 

شیوخ لمع  یگدولآ  هب  ناگدولآ  یهاگآ 

نیا رب  دیجم  نآرق  هدیقع  نوچ  ، تسا يروحم  هلأسم  کی  ، ام تایاور  دیجم و  نآرق  رد  هلأسم  نیا.دنک  تنعل  ار  هدولآ  ِناهاگآ  ادخ 
رد هک  ینامز  ات  ار  لهاج  ، راگدرورپ نوچ  یمیکح  تسا  لاحم.لهاج  هن  ، دندوب هاگآ  ، ناهج ِنارادرکدـب  ناگدولآ و  رثکا  هک  تسا 

.دنک همکاحم  ، تسا لهج 

رادشه اهنآ  يارب  هک  نیا  رگم  ، مینک یمن  باذع  تمایق  رد  ار  یتما  چیه  ام  (1) ٌریِذَن » ا�هِیف  �الَخ  ّالِإ 
�

: » دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  ادخ 
شدوخ لقع  ای  هتخپ و  لقاع  ، لماک نمؤم  ، ینابر ملاع  ، نآرق ، موصعم ماـما  ، ربمغیپ ، هدـنهد رادـشه  نیا  تسا  نکمم.میتسرفب  هدـنهد 

رگم ، مینک یمن  باذع  شرهاظ  ياه  یگدولآ  نطاب و  ياه  یگدولآ  رطاخ  هب  ار  يدحا  ام  : تسا میکح  راگدرورپ  فرح  نیا.دـشاب 
.دنک انیب  رادیب و  ار  وا  هک  میتسرفب  يا  هدنهد  رادشه 

هاـگن ار  جـح  ماـکحا  امـش.تسا  هدـنز  رایـسب  تـقیقح  کـی  اـم  نـید  رد  نـیا.تسا  روذـعم  رـصاق  ِلـهاج  طـقف  ، یهلا گـنهرف  رد 
وا جح  هک  دنهد  یم  اوتف  اهقف  همه  دروم  نیا  رد.تسا  جح  کسانم  فالخ  هک  دـهد  یم  ماجنا  ار  یلمع  هاگآ  ان  ، رئاز یهاگ  ؛ دـینک

.تسین رصقم  لهاج  تسا و  رصاق  لهاج  نوچ  ، تسین لطاب 

اب ناشتفلاخم  تلع  یلو  ، دنا هدوب  ناهاگآ  زا  ، دنتـشاد نطاب  تثابخ  هک  یناسک  ملاع و  ِنارادرک  دـب  ، ناکاپان بلغا  : دـیوگ یم  نآرق 
، نمؤم مدرم  مالسلا و  مهیلع  ءایبنا  ، ادخ

ص:228

.تسا هتشاذگ  يا  هدنهد  میب  نانآ  نایم  رد  هکنآ  رگم  هدوبن  یتما  چیه  و  24 ؛ (: 35) رطاف (( - 1 - ) 1
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.تسا هدوب  اهنآ  ّتینم  ینیبدوخ و  ، رورغ ، ربک ، يزابجل

راگدرورپ هغلاب  تجح  مامتا 

لاحم ، تمایق رد  ادخ  ینعی  ، تسا ییاسر  تجح  ، ناگدنب امـش  رب  راگدرورپ  تجح  (1) ُهَِغلا�ْبلا » ُهَّجُْحلا  ِّللَف 
�

ِه : » دیامرف یم  دـیجم  نآرق 
یم همیرج  تمایق  يادرف  هک  یناسک.دنزب  يرگنلت  یسک  هب  تمکح  ِنوناق  زا  جراخ  دنک و  همکاحم  لیلد  نودب  ار  یـسک  هک  تسا 

.دنتسه هاگآ  ناگدولآ  ، دنور یم  منهج  هب  دنوش و 

نیا هک  تسا  نیا  بلاـج.تسا  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ناـمز  فورعم  دـنمتورث  ، نوراـق هب  طوبرم  صـصق  هروـس  زا  یـشخب 
.تسا هدوبن  شلام  رد  مارح  لام  ، دنمتورث

وا دوب و  هدرک  زاب  وا  يور  هب  ار  شتمحر  ياهرد  ادخ.تشاد  شورف  دیرخ و  تراجت و  هکلب  ، دوبن ریذـپ  هوشر  روخابر و  ، دزد ینعی 
دندوب وا  مادختسا  رد  یناناولهپ  هک  دنک  یم  هراشا  مه  شتورث  ینیگنس  هب  میرک  نآرق.دوب  هتخودنا  ینیگنـس  تورث  ، عورـشم هار  زا 

.دندوب وا  ياهرابنا  ياهدیلک  لاقتنا  لقن و  رومأم  طقف  هک 

اجنیا زا.نک  کمک  نادنمتـسم  ارقف و  هب  ، نک قافنا  ، هدب هقدص  تاکز و  : تفگ یم  دـنمتورث  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم 
نحل زا.دنادرگرب  شبحاص  هب  دـیاب  هکلب  ، درک قافنا  دوش  یمن  هک  مارح  زا  نوچ  تسا ، هدوب  لالح  وا  ياه  لوپ  هک  دوش  یم  مولعم 

زا هک  نیا  لـیلد  کـی  لـیلد ؟  دـنچ  هب  ، تسا هدوب  هاـگآ  دـنمتورث  مه  نوراـق  هدوب و  یکاـپ  تورث  ، وا تورث  ، دوش یم  مولعم  نآرق 
يادـتبا زا  هک  نیا  مه  رگید  لیلد.تسا  یهاگآ  نیا.دینـش  یم  ار  یـسوم  ياه  فرح  ، مالـسلا هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ِتوبن  يادـتبا 

سییر لاس  جـنپ  تسیب و  ، ناشیا هک  تسا  هدـمآ  ام  تایاور  رد  هک  نیا  مه  رگید  لیلد  و.دـناوخ  یم  ار  تاروت  تایآ  تاروت ، لوزن 
.تسا هداد  یم  سرد  مدرم  هب  ار  تاروت  شدوخ  مه  هدرک و  یم  هرادا  ار  تأیه  مه  ، همانرب نآ  رد  وا.تسا  هدوب  یبهذم  تأیه 

سپ ار  تأیه  سییر  راهچ  تمایق  رد  : دیوگ یم  ادخ  ، دینکن بجعت  تقو  کی 

ص:229

.تسادخ صوصخم  تسین ]  دیدرت  کش و  ، داریا ، ّدر لباق  هک  اسر [  ناهرب  لیلد و  : وگب 149 ؛ (: 6) ماعنا (( - 1 - ) 1
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رد مدرم.تسا  هدوب  یبهذم  هسلج  ریدم  لاس  جنپ  تسیب.تسا و  نوراق  اهنآ  زا  یکی  هک  دیزادنایب  خزود  رد  ار  اهنآ  دینزب و  یندرگ 
.تسا هداد  یم  سرد  ار  تاروت  وا  دندش و  یم  عمج  شا  هناخ 

هک نیا  زا  دـعب  : دـیوگ یم  دـیجم  نآرق.داـهن  ندرگ  تاروـت  تاـیآ  هب  هن  داد و  شوـگ  یـسوم  فرح  هـب  هـن  ، شتورث راـنک  رد  یلو 
ِكاپ ان  نیا  هک  میداد  روتـسد  نیمز  هب  ام  ، تفریذـپن وا  دـش و  مامت  وا  رب  تجح  دـنتفگ و  وا  هب  نانمؤم  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ، ادـخ

.دربب ورف  ار  شا  هناخ  شدوخ و  هاگآ ،

لهاج هدولآ  ِناهانگ  ششخب 

ینعی ، تسا مارح  متـسناد  یمن  اما  ، مدروخ یم  بورـشم  لاس  تسیب  نم  : دیوگ یم  دنک و  یم  هعجارم  ینابر  ملاع  کی  هب  یـسک  اما 
نم هب  ار  زیچ  چـیه  دوب و  باجح  تایعقاو  نم و  نیب  هک  مدوب  هدـش  گرزب  يا  هداوناخ  کی  رد  ًـالثم.ممهفب  هک  مدوبن  یتیعقوم  رد 

هتشاد یبیع  ، مدروخ هک  ییاه  بورـشم  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس.دندوب  مدوخ  لثم  ، متـشاد هک  مه  یماوقا  ناتـسود.دنتفگن و 
؟  تسا

هذخاؤم هانگ  نیا  رطاخب  ادخ  ، يدوب لهاج  نآ  تمرح  هب  یتسناد و  یمن  امـش  نوچ  اما  ، هتـشاد هک  بیع  : دـیوگ یم  وا  هب  ینید  ملاع 
.دنک یمن  تا 

: دیوگ یم  ادخ.مرادن  یفرح  مدوخ  زا  هک  نم  : دیوگ یم  وا  هب  ملاع  منک ؟  راک  هچ  نم  هک  ییوگ  یم  امش  : دیوگ یم 

ره : دیوگ یم  ادخ.تسا  یمیرحت  یهن  ُهُوِبنَتْجاَف » (1) ُهُوِبنَتْجاَف » ِنا�ْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُم�الْزَْألا  ُبا�ْصنَْألا َو  ُرِْـسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِإ  » 
.تسا مارح  وت  رب  يا  هدننک  تسم 

ص:230

 [ شتـسرپ يارب  هک [  ییاه  تب  رامق و  هدـننک و  تسم  تاـعیام  همه  هک  تسین  نیا  زج  ناـمیا !  لـها  يا  90 ؛ (: 5) هدئام (( - 1 - ) 1
راگتـسر ات  دینک  يرود  اهنآ  زا  سپ  ؛ تسا ناطیـش  ياهراک  زا  دـیلپ و  ، دوش یم  هدز  لأفت  نآ  هب  هک  ییاه  بوچ  هراپو  هدـش  بصن 

.دیوش
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وا يروخ  بورـشم  اـج  نامه.دـیوگ  یم  مه  تسار  مدروـخ و  یمن  ، متـسناد یم  لوا  زا  رگا  نم  : دـیوگ یم  مه  روـخ  بورـشم  نیا 
نیا لوط  رد  ما و  هتـشاد  طابترا  مه  مرحمان  اب  نم  : دـیوگ یم  ای  .تسا (1) هداد  وا  هب  دنـس  ادخ.درادن  مه  فرح  ، دوش یم  هدـیزرمآ 

.مسرپب هک  مدمآ.ما  هدیمهف  هزات  متسناد و  یمن  ادخ  هب  اما  ، ما هتشاد  عورشمان  طباور  هتشذگ ، لاس  یس 

: هدومرف نآرق.دراد  لاکشا  ًاعرش  : دیوگ یم  وا  هب  ینید  ملاع 

(2) ًالِیبَس » َءا�س  ًهَشِحا�ف َو  َنا�ک  ُهَّنِإ  �ینِّزلا  اُوبَْرقَت  َو �ال  » 

یم رگا  ، مـسق ادـخ  دوـخ  هـب  : دـیوگ یم  دـشک ، یم  داـیرف  ، دـنز یم  شدوـخ  رـس  رب  ، دـهد یم  حیــضوت  وا  يارب  ار  هـیآ  نـیا  یتـقو 
هدوب هاگآان  لهاج و  نوچ  ، دوش یم  وا  هانگ  ندیشخب  ثعاب  وا  تمادن  ینامیشپ و  نآ.مدرک  یمن  مه  هاگن  مرحمان  هب  ًالصا  ، متـسناد

.تسا (3)

لهاج راکهانگ  ششخب  رب  ادخ  دنس 

: تسا نیا  دهد  یم  شناهانگ  شزرمآ  يارب  وا  هب  ادخ  هک  يدنس  اما 

(4) ٍَهلا�هَِجب » َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ّللا 
�

ِه یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَمَّنِإ  » 

منک و یم  لوبق  ار  وا  هبوت  نم  ، دنک یم  هبوت  دوش و  یم  هاگآ  هک  دعب  ، هدوب اه  یتشز  راچد  یهاگآان  رد  هک  نم  ناگدنب  زا  يا  هدنب 
.مزرمآ یم  ار  وا 

یم شدوخ  مان  هب  ار  ینیمز  قحان  هب  ، دـنک یم  لاـمیاپ  ار  یقح  ، دراد عورـشمان  هطبار  ، دروخ یم  بورـشم  یهاـگآ  اـب  یـصخش  اـما 
ار دوخ  هدوـلآ  هتـشذگ  ماـمت  هک  نیا  رگم  ، تسا رود  یلیخ  ادـخ  تمحر  زا  ، شلمع تمرح  هب  ملع  نآ  رطاـخ  هب  صخـش  نیا  ، دـنک

.دنک ناربج 

يدیدش ياه  یگتسباو  ًارثکا  نوچ  ، دننک یمن  ناربج  ًارثکا  هک  ، دنک ناربج  رگا  هتبلا 

ص:231

ْنِم ُرَبْکَأ  ا�مُهُْمثِإ  ّنِلل َو 
�
ِسا ُِعفـا�نَم  ٌرِیبَک َو  ٌْمثِإ  اـ�مِهِیف  ْلـُق  ِرِْـسیَْملا  ِرْمَْخلا َو  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  « ؛ هیآ 219 هرقب  هروـس  هب  هراـشا  (( - 1 - ) 1

یم وت  زا  راـمق  بارـش و  هراـبرد  ؛ » َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتـا�یْآلا  ُمَُکل  ّللا 
�

ُه ُنِّیَبـُی  َِکل�ذَـک  َوـْفَْعلا  ِلـُق  َنوـُقِْفُنی  ا�ذ  ـا�م  َکَنُولَئْـسَی  اـ�مِهِعْفَن َو 
هچ : دنـسرپ یم  وت  زا  و.تسا  رتشیب  ناشدوس  زا  ود  ره  هانگ  ،و  تسا مدرم  يارب  ییاـهدوس  گرزب و  یهاـنگ  ، ود نآ  رد  : وگب ، دنـسرپ

91؛ (: 5) هدئام .دیـشیدنیب  ات  دـنک  یم  نایب  امـش  يارب  ار  شتایآ  هنوگ  نیا  ادـخ.تسا  زاین  رب  نوزفا  هچنآ  زا  : وگب دـننک ؟  قافنا  زیچ 
« َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ِه�الَّصلا  ِنَع  ّللا َو 

�
ِه ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُصَی  ِرِْـسیَْملا َو  ِرْمَْخلا َو  ِیف  َءا�ضْغَْبلا  َهَوا�دَْعلا َو  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُنا�ْطیَّشلا  ُدـیُِری  ا�مَّنِإ  »

 ] امش ایآ  ؛ دراد ناتزاب  زامن  ادخ و  دای  زا  ،و  دزادنا تخس ]  هنیک [  ینمشد و  امش  نایم  ، رامق بارش و  اب  دهاوخ  یم  ناطیـش  ًاملـسم  ؛
ِیبَأ «؛ ثیدح 32077 باب 19، ،342/25: هعیـشلا لئاسو  درک ؟  دـیهاوخ  يراددوخ  دراد ]  هک  یتارطخو  اه  نایز  همه  اـب  روما  نیا  زا 
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َوُهَف ِرْمَْخلا  َهَِبقاَع  ُُهتَِبقاَع  َناَک  اَمَف  اَِهتَِبقاَِعل  اَهَمَّرَح  ْنَِکل  اَهِمْـسِال َو  َرْمَْخلا  ِمِّرَُحی  َْمل  لج  زع و  َهَّللا  َّنِإ  لاَق َ: مالـسلا  هیلع  یِـضاَْملا  ِنَسَْحلا 
اَِهْنیَِعب َو َرْمَْخلا  َمَّرَح  لج  زع و  َهَّللا  َّنِإ  اـَلَأ َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  «؛ ثیدح 30 باب 67، ،359/73: راونألا راحب  ٌرْمَخ .»

«. ماَرَح ٍرِکْسُم  ُّلُک  َالَأ َو  ٍباَرَش  ِّلُک  ْنِم  َرِکْسُْملا 
.تسا دب  یهار  تشز و  رایسب  يراک  هک  دیوشن  انز  کیدزن  و  32 ؛ (: 17) ءارسا (( - 2 - ) 2

ِنیِد ِیف  ٌهَْفأَر  ا�مِِهب  ْمُکْذُخَْأت  ٍهَْدلَج َو �ال  َهَئاِم  ا�مُْهنِم  ٍدِـحا�و  َّلُک  اوُدـِلْجاَف  ِینا�ّزلا  ُهَِینا�ّزلَا َو  « ؛ تایآ 3-2 رون  هروس  هب  هراـشا  (( - 3 - ) 3
ُهَِینا�ّزلا �ال ًهَکِرْـشُم َو  ْوَأ  ًهَِینا�ز  ّالِإ 

�
ُحِْـکنَی  ـ�ال  ِینا�ّزلَا  َنِینِمْؤُْملا * َنِم  ٌهَِفئاـ�ط  ا�مَُهبا�ذَـع  ْدَهْـشَْیل  ِرِخآـْلا َو  ِمْوَْیلا  ّللاـِب َو 

�
ِه َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ّللا 

�
ِه

زور ادـخ و  هب  رگا  ،و  دـینزب هنایزات  دـص  راکانز  درم  راـکانز و  نز  هب  َنِینِمْؤُْملا ؛ » یَلَع  َکـِل�ذ  َمِّرُح  ٌكِرْـشُم َو  ْوَأ  ٍنا�ز  ّـالِإ 
�

اـ�هُحِْکنَی 
زا یهورگ  دـیاب  ،و  دریگب یناـبرهم  يزوـسلد و  رفن  ود  نآ  هراـبرد  ادـخ  نـید  يارجا ]  رد [  ار  امــش  دــیابن  ، دــیراد ناـمیا  تماـیق 
درم اب  زج  دیابن  راکانز  نز  ،و  دنک جاودزا  كرشم  ای  راکانز  نز  اب  زج  دیابن  راکانز  درم  * .دنـشاب رفن  ود  نآ  تازاجم  دهاش  ، نانمؤم
ُْتُلق َلاَق  ٍدـْیَوُس  ِْنب  ِِّیلَع  «؛ ثیدح 6 ،542/5: یفاک .تسا  هدـش  مارح  نانمؤم  رب  جاودزا ]  نیا [  ،و  دـیامن جاودزا  كرـشم  ای  راـکانز 

َِکتَِّین ْنِم  ُهَّللا  َفَرَع  اَذِإ  َسَْأبَال  ُِّیلَع  اَی  ِیل  َلاَقَف  اَْهَیلِإ  ُرَظَّنلا  ِیُنبِْجُعیَف  ِهَلیِمَْجلا  ِهَأْرَْملا  َیلِإ  ِرَظَّنلاـِب  یًلَْتبُم  یِّنِإ  مالـسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ِیبَأـِل 
ُسْمَخ اَنِّزلا  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  «؛ ثیدح 9 ،542/5: یفاک َنیِّدلا .» ُِکلُْهی  َهَکَرَْبلا َو  ُقَحْمَی  ُهَّنِإَف  اَنِّزلا  َكاَّیِإ َو  َقْدِّصلا َو 
لئاـسو راَّنلا .» َنـِم  ِهَّللـاـِب  ُذوـُعَن  ِراَّنلا  ِیف  ُدِّلَُخی  َنَـمْحَّرلا َو  ُطِخـُْـسی  َرُمُْعلا َو  ُصُْقنَی  َْرقَْفلا َو  ُثِروـُی  ِهْجَوـْلا َو  ِءاـَِـمب  ُبَهْذـَـی  ؛ ٍلاـَـصِخ

َّنُْهنِم ٌهَدِحاَو  ًاْتَیب  ُلُخْدَتَال  ٌَعبْرَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  لاَق َ: ِِهئَابآ  ْنَع  ِقِداَّصلا  «؛ ثیدح 34656 باب 1، ،242/28: هعیشلا
«. اَنِّزلا ِرْمَْخلا َو  ُبْرُش  ُهَقِرَّسلا َو  ُهَناَیِْخلا َو  ِهَکَرَْبلِاب  ْرَمُْعی  َْمل  َبِرَخ َو  اَّلِإ 

.دنوش یم  تشز  راک  بکترم  ینادان  يور  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  طقف  ادخ  دزن  هبوت  دیدرت  یب  17 ؛ (: 4) ءاسن (( - 4 - ) 4
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.دننک یمن  هانگ  زا  لد  ، یهاگآ ملع و  نیع  رد  دنراد و  ایند  لام  هب 

لام هب  تبسن  ینطاب  یگدولآ 

نآ.دنتشاد هقالع  ینید  ملاع  هب  دندمآ و  یم  هسلج  دجـسم و  هب  یهاگ  هک  دندوب  یناردپ  رانک  رد  هک  میتشاد  غارـس  ار  ینادنزرف  ام 
.میتسه مرهاوخ  مردام و  ، نم وا  ثراو.تسا  هدنام  وا  زا  ناموت  نویلیم  دنچ  ، هتفر ایند  زا  مردپ  : تسا هتفگ  هدمآ و  دنزرف 

اما ، ما هدناوخن  زامن  ما و  هدروخ  ار  میاه  هزور  ناضمر ، هام  هک  تسا  لاس  هد  : تفگ یم  نم  هب  شدوخ  هدوبن و  سمخ  لها  نم  ردپ 
ناموت نویلیم  دنچ  نیا  فیلکت  نآلا.میدش  ریگ  هزور  ناوخ و  زامن  دعب  درب و  دجـسم  هب  ار  ام  وا  مدروخرب و  یـصخش  هب  نآ  زا  دعب 

؟  تسیچ

زا لبق  ، دراد مدرم  هب  یهدب  رگا  ات  ، دننک یـسررب  ار  اباب  ياهرتفد  دننیـشنب و  دیاب  اه  هچب  : دنیوگ یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و 
.دنهدب دنرادرب و  لام  لصا  زا  ، ثرا میسقت 

لام لصا  زا  دننک و  جنپ  رب  میـسقت  ار  هدنام  ، لافنا هروس  هیآ  قبط  دعب.دنهدب  لام  لصا  زا  ار  شجراخم  ، تسا هتفرن  بجاو  جح  رگا 
ثرا رتخد  ربارب  ود  مه  رسپ  دنهدب و  ردام  هب  کی  تشه  ، نآرق قبط  مه  ار  نآ  ، دش تخادرپ  هک  تیم  نوید.دنهدب  سمخ  ناونع  هب 

.درب یم 

لمع هدـنام  لام  هب  تبـسن  ادـخ  ماکحا  هب  هک  ما  هدـیدن  مه  راـب  کـی  ناـثراو  زا  زونه  ، مدرم اـب  مدروخرب  مرمع و  ماـمت  رد  نم  اـما 
.دراد ینطاب  ِیگدولآ  ، لام هب  تبسن  ، ثراو نیا  نوچ  ، دنور یم  منهج  هب  مه  تسد  هب  تسد  ، شثروم اب  تمایق  رد  هک  یثراو.دننک 

یلام یگدولآ  رب  هاگآ  ناثراو  اب  ادخ  هجاحم 

نابیرگ یتقو  (1) ُه�الَْتبا » اَم  ا�ذِإ  ا�ّمَأ  َو  : » دیوگ یم  ناثراو  هرابرد  رجف  هروس  رد  ادخ 

ص:232

.درک نوبز  راوخ و  ارم  مراگدرورپ  : دیوگ ، دریگ گنت  وا  رب  ار  شا  يزور  سپ  ، دیامزایب ار  وا  نوچ  اما  و  16 ؛ (: 89) رجف (( - 1 - ) 1
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یم تقو  نآ  ، دنک زاب  دناوتن  هک  متخادـنا  وا  یگدـنز  رد  هرگ  عون  هد  ، مدـناشن هایـس  كاخ  هب  ، مدرک وربآ  یب  ار  وا  ، متفرگ ار  ثراو 
یم ادخ  (1) ّالَک »

�
: » درک متـسپ  راخ و  ار  نم  ، درک نیهوت  نم  هب  نم  راگدرورپ  ِنَنا�هَأ  یِّبَر  ُلوُقَیَف  : » دیوگ یم  ، دـنک یم  هیرگ  دنیـشن 

رد ندروخ  هرگ  ینیـشن و  كاخ  هب  ، یتخبدب ِتلع  َْلب »  » تسا ملاع  لداع و  ، میکح وت  يادـخ.ییوگ  یم  هک  تسین  روط  نیا  : دـیامرف
یب وت.یتشاذـگن  میتی  کی  ناهد  رد  ار  لوپ  نیا  زا  همقل  کـی  ، دیـسر وت  هب  ثرا  نویلیم  دـنچ.تسا  َمِیتَْیلا » َنُومِرُْکت  ـ�ال  « ؛ تیگدـنز

.یتخادنا رس  تشپ  ار  ماکحا  لاح  نیا  اب  ، یتسه ملاع  ادخ  ماکحا  دراوم  هب  وت.یتسه  محر 

هرگ وـت  یگدـنز  هب  یلو.مدیـشخب  هظحل  ناـمه  رد  ار  وا  نم  تـسا و  هدرک  هاـنگ  یناداـن  لـهج و  هـب  هـک  یتـسه  یـسک  زا  ریغ  وـت 
.(2) ِنیِکْسِْملا » ِما�عَط  �یلَع  َنوُّضاََحت  َو �ال  َمِیتَْیلا * َنُومِرُْکت  �ال   » نوچ ، متخادنا

الاب ار  ثرا  مامت  (3) اَمل » ًالْکَأ  َثا�رُّتلا  َنُولُکَْأت  َو   » يدادـن رادوربآ  هداتفا  کی  هب  ار  لام  نیا  زا  هشوگ  کی  يدرب و  ار  ثرا  لوپ  نیا 
اب (4) امَج » ابُح  َلا�ْملا  َنوُّبُِحت  َو  : » يدروخ ار  نآ  همه.دوب  ّتیم  ندرگ  هب  یهدـب  تاکز و  ، سمخ ، جـح ، زامن هک  یلاح  رد  ، يدیـشک

.یتسب لد  نآ  هب  ًادیدش  يدیبسچ و  لوپ  نیا  هب  نادند  گنچ و 

تا هدز  کلف  ِتخبدـب  ردـپ  نآ  هب  وت  ای  ، مدرک یبدا  یب  وت  هب  نم  ایآ  نم ! ؟  نآرق  تایآ  نم و  هب  وت  ای  ، مدرک تناها  وت  هب  نم  اـیآ 
.تسا یلام  یگدولآ  راچد  هک  تسا  هاگآ  ملاع  نیا  يدرک ؟  یبدا  یب  ، دوب باذع  راچد  خزرب  رد  هک 

.درادن يراک  ، تسا هدنام  یهاگآان  ياضف  رد  هک  ینامز  ات  ، هدولآ ِهاگآان  اب  ادخ 

هانگ یگدولآ  رد  دـنهاگآ و  هک  یناـسک  لاـح  هب  ياو  یلو.دزرمآ  یم  هظحل  ناـمه  رد  ار  وا  ، دـنک هبوت  دوش و  رادـیب  هک  مه  یتقو 
.دنا هدنام  یقاب 

ادخ طسوت  ، تاکرب تایانع و  لوزن  هار 

.دوب هاگآ  ناکاپان  هب  عجار  نآ  هیآ  هس  ، متفگ هاگآ  ناکاپ  هب  عجار  هک  يا  هیآ  شش  زا 

ص:233

نیا يارب  ادخ  تمحر  زا  امـش  ندـش  رود  يراوخ و  ، ینوبز هکلب [  ، دـیرادنپ یم  هک  تسین  نینچ  نیا  16-17 ؛ (: 89) رجف (( - 1 - ) 1
.دیراد یمن  یمارگ  ار  میتی  هک ]  تسا 

نیا يارب  ادخ  تمحر  زا  امـش  ندـش  رود  يراوخ و  ، ینوبز هکلب [  ، دـیرادنپ یم  هک  تسین  نینچ  نیا  17-18 ؛ (: 89) رجف (( - 2 - ) 2
.دینک یمن  قیوشت  دنمتسم  هب  نداد  ماعط  رب  ار  رگیدکی  *و  دیراد یمن  یمارگ  ار  میتی  هک ]  تسا 

.دیروخ یم  لماک  اج و  کی  شندوب ]  مارحو  لالح  هب  هجوت  یب  نارگید  ثاریم  اب  ار [  دوخ  ثاریم  و  19 ؛ (: 89) رجف (( - 3 - ) 3
.دیراد تسود  رایسب  ار  تورثو  20 ؛ (: 89) رجف (( - 4 - ) 4
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: دوب نیا  ، لبق تایآ  اما  و 

(1) �يرُْسْیِلل » ُهُرِّسَُینَسَف  �ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  �یقَّتا َو  �یطْعَأ َو  ْنَم  ا�ّمَأَف  » 

یم راوـمه  ناـشیارب  ار  ندیـسر  هجیتـن  هب  هداـج  مناـسر و  یم  هجیتـن  هب  ار  اـه  نیا  رواـب  اوـقت و  ، شـشخب نم  دروـم  هس  نـیا  هجیتـن 
ادـخ ار  هداج  یلو  ، دـنناشفا یم  نیمز  رد  ار  هناد  ، دـننز یم  دـنویپ  ، دـنراک یم  دـنور  یم  مدرم  ینعی  ، تسا راومهان  هداج  یهاگ.منک 

.دنازوس یم  ، دنتسه اه  تخرد  يور  هک  ار  یتابکرم  واه  هفوکش  مامت  هک  دوش  یم  درس  نانچ  اوه  ًالثم.دنک  یم  راومهان 

دنچ نیا  زا  : متفگ متـشون و  وت  هب  همان  هحفـص  جنپ  هک  تسه  تدای  : متفگ.دش دوبان  متخرد  ناموت  نویلیم  دـص  : تفگ یم  یـصخش 
طلغ وت  رکف  مه.تسا  یلاخ  متـسد  نآلا  ، منک يرکف  الاح  : یتفگ وت  نک ؟  کمک  دراوم  نیا  هب  تتمایق  يارب  ، يراد هک  یلام  درایلیم 

.دنک دوبان  ادخ  مه  ار  شا  هیقب  هک  شاب  رظتنم.دوب  غورد  ، وت ندوب  یلاخ  تسد  مه  دوب و 

هاگآ ناکاپان  یترخآ  ییایند و  باذع 

: تسا رت  نیگنس  ترخآ  باذع  منک و  یم  باذع  ار  امش  مه  ایند  رد  هک  تسا  هداد  هدعو  كاپان  ناهاگآ  هب  دنوادخ 

(2) ُرَبْکَأ » ِهَرِخْآلا  ُبا�ذََعل  ُبا�ذَْعلا َو  َِکل�ذَک  » 

.تسا ربکا  همیرج  ، دعب ملاع  همیرج  یلو  ، منک یم  همیرج  ار  امش  اجنیا 

هدرک عمج  دوخ  لد  رد  اه  سونایقا  حطـس  زا  ناراب  هچ  ره  : دـیوگ یم  اهربا  هب  ، یفاک لوصا  تایاور  قبط.دـنک  یم  راومهان  ار  هداج 
اه تعارز  دـیراذگب  ، دـیزیرن اه  تعارز  رد  ، دـیورب دـینک و  یلاخ  دـنز  یمن  رپ  مه  هدـنرپ  کی  هک  يریوک  زکارم  رد  دـیربب و  ، دـیا

.دزوسب

ص:234

هک ار [  رتوکین  هدعو  *و  تخاس هشیپ  يراکزیهرپ  درک و  قافنا  ادخ ]  هار  رد  ار  شتورث  هک [  یـسک  اما  5-6 ؛ (: 92) لیل (( - 1 - ) 1
.درک رواب  تسا ]  يراکزیهرپ  قافنا و  شاداپ  هب  تبسن  ادخ  هدعو 

.تسا رت  گرزب  ، دنتشاد یهاگآ  تفرعم و  رگا  ترخآ  باذع  و  ایند ]  باذع [  تسا  نینچ  33 ؛ (: 68) ملق (( - 2 - ) 2
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یهاگآ يور  زا  ریخ  راک  جیاتن 

هک دوبن  هاگآ  رگا.تسوا  یهاگآ  رب  لـیلد  نیا  ، دـنک یم  باـنتجا  هاـنگ  زا  دراد و  هدنـشخب  تسد  شلاوما  راـنک  رد  هک  یـسک  اـما 
: دسرب هجیتن  هب  وا  ياهراک  مامت  ات  ، مینک یم  راومه  ناسآ و  وا  يارب  ار  هداج  ام  ، تشادن ینعم  قدص 

(1) �يرُْسْیِلل » ُهُرِّسَُینَسَف  �ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  �یقَّتا َو  �یطْعَأ َو  ْنَم  ا�ّمَأَف  » 

هجیتن یلیخ.تسا  هعماـج  نیب  رد  يدـنموربآ  ، رگید هجیتن.تسا  مدرم  نیب  تیبوبحم  شا  هجیتن  نیمود.تسا  تشهب  نآ  هجیتـن  کـی 
.دنک یم  نایب  ار  اهنآ  نآرق  هک  دراد 

: تسا مدرم  لد  رد  تیبوبحم  ، هاگآ ِناکاپ  راک  جیاتن  زا  یکی 

(2) ادُو » ُن�مْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتا�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  » 

.منک یم  رپ  اه  لد  همه  رد  ار  وت  قشع  نم  ، یشاب نم  هاگآ  كاپ و  هدنب  رگا  وت 

ردق نیا  ارچ  اما  ، تسا یلکـش  هچ  هک  دیناد  یمن  دـیا و  هدـیدن  ار  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  باوخ  رد  مه  راب  کی  یتح  دـیاش  امش 
مهاوخ یم  : دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يوار  ، مدـید یبیجع  تیاور  کی  نم  دـیتسه ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  قشاـع 

.تسا نیگنس  نم  يارب  هک  نیا  لثم  ، مشک یم  تلاجخ  ، میوگب امش  تمدخ  يزیچ 

یم ، دیداد هزاجا  هک  نونکا  : تفگ.وگب ، نکن ایح  ، تبثم ياهوگتفگ  نیا  رد  ، تنامز ماما  رـضحم  رد  : دـندومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح 
ملد هک  منک  یم  سح  ینعی.مراد  تسود  رتـشیب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـما  ، مراد تسود  ار  امـش  همه  نم  هّللا !  لوسر  نباـی.میوگ 

.تسا يرگید  لکش  ناشیا  هب  تبسن 

: دیوگ یم  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  ، تبحم نیا.میتسه  هنوگ  نیا  زین  ام  : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« ادُو ُن�مْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  »

ص:235

هک ار [  رتوکین  هدعو  *و  تخاس هشیپ  يراکزیهرپ  درک و  قافنا  ادخ ]  هار  رد  ار  شتورث  هک [  یـسک  اما  5-6 ؛ (: 92) لیل (( - 1 - ) 1
.درک رواب  تسا ]  يراکزیهرپ  قافنا و  شاداپ  هب  تبسن  ادخ  هدعو 

 ] نانآ يارب  نامحر  يادخ ]  يدوز [  هب  ، دنا هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ًاعطق  96 ؛ (: 19) میرم (( - 2 - ) 2
.داد دهاوخ  رارق  یتبحم  اه ]  لد  رد 
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.مزیر (1) یم  اه  لد  رد  ار  وت  تبحم  ، نم

لام رد  لخب  هجیتن 

رد : دیوگب ، مرادن یجایتحا  چیه  ادخ  هب  مراد و  لوپ  : دـیوگب ، دـنزب ار  ادـخ  زا  يزاین  یب  لبط  دزرو و  لخب  شلاوما  رد  هک  یـسک  اما 
؛ دشاب تمایق  رکنم  ینعی  ، تسین يربخ  مه  تمایق 

(2) �يرْسُْعِلل » ُهُرِّسَُینَسَف  �ینْسُْحلِاب * َبَّذَک  َو  �ینْغَتْسا * َلَِخب َو  ْنَم  ا�ّمَأ  «َو 

.دسرن هجیتن  هب  شرمع  لوط  ياه  شالت  ات  ، منک یم  داجیا  فارحنا  ، شرادرک راتفر و  لامعا و  هداج  مامت  رد 

؟  دریگب ار  ادخ  يولج  دناوت  یم  یسک  هچ 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:236

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  «؛ ثیدح 10 باب 14، ،358/35: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
ْنَأ َیلِإ  َنیِـضاَر  َْکنَع  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمُْؤم َو  ُّلُک  َحَبْـصَأ  ًایِـضاَر َو  َْکنَع  َکُّبَر  ِهَّللا  َحَبْـصَأ َو  ًایِـضاَر َو  َْکنَع  ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا  ُتْحَبْـصَأ َو  َلاَـقَف 
َلاَق ُدیُِری  اَم  اَّلِإ  ِهِْملِع  ِیف  ُهَّللا  َیبَأ  َلاَق  َکِسْفَن  َْلبَق  ُهاَّفَوَتُْملا  یِـسْفَن  َْتَیل  اَیَف  َکَسْفَن  ََّیلِإ  َْتیَعَن  ْدَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتُلق  َلاَق  ُهَعاَّسلا  َموُقَت 
اَعَدَف َلاَق  ُّدَُریَال  ََکل  ِینیِمَْأت  َّنِإَف  َنِّمَؤُأ  یَّتَح  یَضَْرت  ُّبُِحت َو  اَِمب  َکِسْفَِنل  ُعْدا  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َِکتاَفَو  َدَْعب  ِیُننیُِـصی  ٍتاَوَعَِدب  ِیل  َهَّللا  ُعْداَف 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِتاَنِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ِبُوُلق  ِیف  ِیتَّدَوَم  ْتِّبَث  َّمُهَّللا  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ 
اَعَد اَمَّلُک  ٍتاَّرَم  َثاََلث  اَعَد  یَّتَح  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِتاَنِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ِبُوُلق  ِیف  ِِهتَّدَوَم  ِتِیْبثَِتب  اَعَدَف  ُعْدا  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَقَف  َنیِمآ 
ِرِخآ َیلِإ  ادُو  ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  َطَـبَهَف  َنیِمآ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  ًهَوْعَد 

ٍساَّبَع ِْنبا  «؛ ثیدح 5 باب 14، ،355/35: راونألا راحب  ُُهتَعیِـش .» ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنوُقَّتُْملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ِهَروُّسلا 
«. ٌهَّبَحَم ِِهْبلَق  ِیف  ٍِّیلَِعل  اَّلِإ َو  ٍِملْسُم  ْنِم  اَم  ُهَّنَِأل  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِیف  َلََزن  َلاَقَف  ادُو  ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِِهلْوَق  ْنَع  َِلئُس  ُهَّنَأ 

بیذکت ار  رتوکین  هدعو  *و  داد ناشن  زاین  یب  ار  دوخ  دیزرو و  لخب  تورث ]  قافنا  زا  هک [  یسک  اما  و  9-10 ؛ (: 92) لیل (( - 2 - ) 2
.مینک یم  هدامآ  تسوا ]  زا  قیفوت  هنوگره  بلس  هک  يراوشد [  تخس و  هار  يارب  ار  وا  سپ  ،* درک
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اه تشون  یپ 

ریما دجسم  ، نارهت تقیقح  جنپ  هب  ناسنا  لمع  هیبشت 

ناضمر 1383
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اه ناسنا  لامعا   15

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

زا ار  ناسنا  هک  تسا  هدش  دای  تقیقح  جنپ  زا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  دیجم و  نآرق  رد 
.تسا ناگتشرف  ناطیش و  ، ناویح ، تابن ، دامج زا  ترابع  تقیقح  جنپ  نیا.دنا  هدرک  هیبشت  تقیقح  جنپ  نیا  هب  درکلمع  رظن 

رد ار  اه  ناسنا  همه  ملاع  راگدرورپ.تسا  هجوت  لباق  یهلا  فراعم  نآرق و  رد  ، تسا ناسنا  درکلمع  اب  هطبار  رد  هک  هیبشت  دراوم  اما 
ینعی حیحـص ، ، تسا هدـش  تیانع  وا  هب  هک  ییاه  تمعن  هعومجم  ناسنا  ای  ؛ دـنک یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  اـه  تمعن  فرـصم  لـکش 
فالخ ار  اه  تمعن  هک  نیا  ای  دنک و  یم  جرخ  هدرک  نیودـت  ناماما  ناربمغیپ و  طسوت  قح  ترـضح  هک  يا  هشقن  حرط و  اب  قباطم 

.دنک یم  فرصم  هشقن  حرط و  نآ 

لثم ، تـسا هدــش  بـیکرت  اـهنآ  زا  ناـسنا  دوـجو  هـک  تـسا  ییاـه  تـمعن  ینعی  ، تـسا لــصتم  ياــه  تـمعن  مـه  اــه  تـمعن  نـیا 
.توهش مکش و  ، اه مدق  تسد ، ، سفن ، لقع ، نابز ، شوگ ، مشچ

یکاروـخ لـثم  ، دراد ناـسنا  تاـیح  رد  ار  یلماـک  ریثأـت  شقن و  یلو  ، تـسا ناـسنا  زا  يادــج  ینعی  ، لــصفنم هـک  ییاــه  تـمعن  و 
.هام ، دیشروخ ، نامسآ ، نیمز ، رون ، اوه ، اه

ناسنا یگدنز  رد  اه  تمعن  هتسجرب  شقن  رگنایب  هک  ، تسا هدش  دای  اهنآ  زا  ُمَُکل » َرَّخَـس  َو   » هلمج اب  دیجم  نآرق  رد  هک  ییاه  تمعن 
: دشاب یم  اه 
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(1) ِهِْرمَِأب » ٌتا�رَّخَسُم  ُموُجُّنلا  َرَمَْقلا َو  َسْمَّشلا َو  َرا�هَّنلا َو  َْلیَّللا َو  ُمَُکل  َرَّخَس  َو  » 

.دوش تایح  همیخ  رد  لصفنم  ياه  تمعن  نیا  شقن  رکنم  دناوت  یمن  یسک  هک  ناگراتس  هام و  ، دیشروخ ، زور ، بش تمعن 

یهلا تامعن  رب  « رکش » يانعم

هب ار  ندرک  هنیزه  نیا  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ، دشاب قح  ترضح  هشقن  حرط و  ریبدت و  اب  ربارب  هک  یتقو  اه  تمعن  نیا  ندرک  هنیزه 
.تسا هتخانش  « رکش » ناونع

هاگن ، مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ادـخ و  يارب  هیرگ  ، نآرق تئارق  ، ملع ، هعلاطم رد  ای  ، دـنک جرخ  حیحـص  ار  دوخ  مشچ  ناـسنا  هک  یتقو 
بحاص رتهب  هچ  ره  نتخانـش  يارب  هک  یتسه  ناهج  هب  نتخادـنا  رظن  : نآرق دوخ  ریبعت  هب  ای  ، ردام ردـپ و  مدرم و  هب  تبحم  اـب  ندرک 

.تسا « رکش » اه نیا  ، دشاب یتسه 

هب هدـنب  نیا  ، دـنک جرخ  یهلا  همانرب  ریبدـت و  اب  ربارب  رمع ، همه  رد  - لصتم هچ  ، لصفنم هچ  - ار اه  تمعن  مامت  یناسنا  کی  رگا  ینعی 
دمحلا  » راـب نوـیلیم  کـی  يزور  رگا  ، دـنک فرــصم  یهلا  هماـنرب  فـالخ  ار  اـه  تـمعن  هعوـمجم  رگا  اـما.تسا  رکاـش  اـنعم  ماـمت 

.تسا راگدرورپ  رفاک  هدنب  ، نآرق تایآ  قبط  مه  زاب  ، دیوگب « هّلل

نآرق رد  رفاک  رکاش و 

: تسا هتفر  راک  هب  مه  رانک  رد  اج  همه  ، رفک رکش و  هملک  دیجم  نآرق  تایآ  رد 

(2) ٌدیِدََشل » ِیبا�ذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  » 

رگا اما  ، دنک یم  ادیپ  يرتشیب  دیلوت  دوش و  یم  هدوزفا  امـش  رب  تمعن  ، دـینک جرخ  ادـخ  حرط  اب  ربارب  ار  اه  تمعن  عومجم  امـش  رگا 
ریغ رد  ینعی  ، دینک نارفک  ار  اه  تمعن 

ص:246

رّخسم مار و  شنامرف  هب  مه  ناگراتسو  ، داد رارق  امش  رّخسم  مار و  زین  ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  و  12 ؛ (: 16) لحن (( - 1 - ) 1
.دننک یم  لّقعت  هک  یهورگ  يارب  ادخ ]  تردق  ّتیبوبر و  ، دیحوت رب  تسا [  ییاه  هناشن  قیاقح ]  نیا [  رد  ًاعطق  ؛ دنا هدش 

 [ ِتمعن ًاعطق [  ، دینک يرازگ  ساپـس  رگا  هک  درک  مالعا  ناتراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  دینک ]  دای  زین  و [  7 ؛ (: 14) میهاربا (( - 2 - ) 2
.تسا تخس  مباذع  دیدرت  یب  ، دینک یساپسان  رگا  ،و  میازفا یم  امش  رب  ار  دوخ 
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ریغ رد  ، متسه نآ  کلام  نم  هک  ییاه  تمعن  دیرادن  هزاجا  نوچ  ، دوب دهاوخ  دیدش  نم  باذع  يریگ و  تخـس  ، دینک هنیزه  شهار 
.دینک هنیزه  نم  تیاضر  دروم 

اه تمعن  مامت  هک  یتقو  نوچ  ، دوب دهاوخ  روشک  نیرتدابآ  روشک  نآ  ، دوش هنیزه  حیحص  روشک  کی  رد  اه  تمعن  رگا  تسا  ینیقی 
مکاح و هعماج  نآ  رد  تمالـس  تینما و  هکلب  ، تشاد دهاوخن  یگنج  عازن و  ، داسف ، هنتف هعماج  ، دوش هنیزه  قح  همانرب  حرط و  قباطم 

.دنک یم  تکرح  تعفنم  یّقرت و  هب  ور 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رظنم  زا  نآرق  شزرا 

: دیامرف یم  هعماج  درف و  نیا  هرابرد  ، نآرق لضف  باب  رد  «، یفاک لوصا  » باتک زا  لقن  هب  انب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

« رمحالا تیربکلا  نم  ّزعا  نارقلا  ٍءاُّرق  ِیف  ِءالؤَِهل  ِهّللا  َوَف  »

یناسک : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما.تسا  مک  ملاع  رد  یلیخ  هک  تسا  غارچ  بش  رهوگ  هب  هیبش  يرـصنع  کی  رمحا  تیربک 
، دنا هدرک  جرخ  ادخ  حرط  قباطم  ار  اه  تمعن  هک 

حیحـص رمع  رخآ  اـت  بلق  رفـس  ریـسم  هک  ، دـنا هدرک  جـالع  نآرق  يوراد  اـب  ار  لد  ِهـِْبلَق » ِءا�د  �یلَع  ِنآرُقلا  َءا�وَد  َعَـضَوَف  َنارُقلا  ءاُّرق  »
.دوشن ادخ  نانمشد  هاگیاج  هدش و  هنیزه  تسرد  ، تمعن ینعی.دشاب 

قالخا رهم و  ، قشع ، نامیا زکرم  لد.دشابن  ادخ  روفنم  ياه  هرهچ  هب  ِقشع  هناخ  دوشن و  ادـیپ  وا  رد  نارگمتـس  هب  لیم  : نآرق ریبعت  هب 
دوش هنیزه  تسرد  بلق  تمعن  ینعی  ، دوش

؛ دوش زاب  ادخ  يوربور  شدوجو  ناهد  دربب و  شیپ  یهلا  همانرب  اب  دنادب و  ار  زور  بش و  تمعن  ردق  ُهَرا�هَن » ِِهب  َأَمْظا  ُهَْلَیل و  ِِهب  َرَهْسَاَف  »

بـش تمعن  دریگب  ادـخ  يوربور  ، ضیف نتفرگ  يارب  ار  شدوجو  تاذ و  مامت   (1) َضْرَْألا » ِتا�واـ�مَّسلا َو  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  »
وا بش  هظحل  کی  ینعی  ، دشاب رادیب  قح  ترضح  يارب  مه  ار 

ص:247

ِتاَوَمَّسلا َو َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  ُلوُقَت  َتَْحبَذ  اَذِإ  ِهَقیِقَْعلا  ِیف  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 6 ،31/6: یفاک (( - 1 - ) 1
ََکل َْکنِم َو  َّمُهَّللا  َُهل  َکیِرَشَال  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتاَمَم  َياَیْحَم َو  یِکُُسن َو  ِیتاَلَص َو  َّنِإ  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  اَنَأ  اَم  ًاِملْسُم َو  ًافِینَح  َضْرَْألا 

«. ٍناَُلف ِْنب  ِناَُلف  ْنَع  اَذَه  َّمُهَّللا 

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 305 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_247_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دوشن هانگ  هب  هدولآ 

.دنرادن هانگ  تصرف  یلیخ  دنتسه و  راک  رس  هناخراک  هرادا و  رد  زور  ، مدرم نوچ 

قیفر بش  ، دمآ بش  .دشاب  رادیب  قح  ترـضح  يارب  ار  بش  وا  اما.دنا  هدرک  باختنا  هانگ  تصرف  ناونع  هب  ار  بش  ایند  مدرم  رتشیب 
نادنمدرد

: دنک فرصم  هنوگ  نیا  ار  بش 

« ِهِشا�ِرف ْنَع  ِِهب  �یفا�َجت  هِدِجا�سَم َو  یف  ِِهب  َما�ق  هَراهَن و  ِِهب  َأَمْظا  ُهَْلَیل و  ِِهب  رَهسَاَف  »

.دشکن يرورپ  نت  یلبنت و  یتسس و  هب  ار  ندب  ینعی  یفاجت » » .دشابن يدام  تاذل  رد  قرغ  بلط و  تیفاع  ایند  نیا  رد  دیاب  ناسنا 

مامت ندب و  ياه  تمعن  مامت  یناسنا  نینچ  هک.دشاب  تدابع  تفرعم و  تیاده و  زا  دابآ  وا  هلیـسو  هب  دجاسم  هِدِجاَسَم » ِیف  ِِهب  َماَق  «َو 
.دنک یم  هنیزه  تسرد  ، ار تعیبط  هرفس  ياه  تمعن 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) ِرَمْحَألا » يْربِْکلا ِت  َنِم  ُّزَعا  ِنآرقلا  ِءا�ُّرق  یف  ِء�الو�ِهل  ّللا 
�

ِه َوَف  »

ار اه  نیا  دننام  یکدنا  رایـسب  دادعت  ، دیدرگب ناسنا  درایلیم  شـش  رد  ینعی.تسا  رت  بایمک  غارچ  بش  رهوگ  زا  اه  نیا  دوجو  هللا  و 
، دنک یتمیق  دامج  کی  هب  هیبشت  ار  یـشزرا  ناسنا  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  دامج  کی  رمحا  تیربک.دـینک  یم  ادـیپ 

.تسا یتمیق  دامج  نیا  زا  رت  بایمک  : دیوگ یم  یلو 

اه تمعن  نارفک 

بوسحم نارفک  ، دوش فرصم  راگدرورپ  همانرب  حرط و  فالخ  رب  اه  تمعن  رگا  اما 

ص:248

ًهَعاَِضب َو ُهَذَـخَّتاَف  َنآْرُْقلا  َأَرَق  ٌلُجَر  ٌهَثاََـلث  ِنآْرُْقلا  ُءاَُّرق  : لاَـق مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 1 ، رداون باب  ،627/2: یفاک (( - 2 - ) 1
ِءَالُؤَه ُهَّللا  َرَّثَک  اَلَف  ِحْدِْقلا  َهَماَقِإ  ُهَماَقَأ  ُهَدوُدُح َو  َعَّیَض  ُهَفوُرُح َو  َظِفَحَف  َنآْرُْقلا  َأَرَق  ٌلُجَر  ِساَّنلا َو  یَلَع  ِِهب  َلاَطَتْسا  َكُولُْملا َو  ِِهب  َّرَدَتْـسا 

یَفاََجت ِهِدِـجاَسَم َو  ِیف  ِِهب  َماَق  ُهَراَهَن َو  ِِهب  َأَمْظَأ  ُهَْلَیل َو  ِِهب  َرَهْـسَأَف  ِِهْبلَق  ِءاَد  یَلَع  ِنآْرُْقلا  َءاَوَد  َعَضَوَف  َنآْرُْقلا  َأَرَق  ٌلُـجَرو  ِنآْرُْقلا  ِهَلَمَح  ْنِم 
َْثیَْغلا لج  زع و  ُهَّللا  ُلِّزَُنی  َِکَئلوُِأب  ِءاَدْعَْألا َو  َنِم  لج  زع و  ُهَّللا  ُلیُِدی  َِکَئلوُِأب  َءاَلَْبلا َو  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  ُعَفْدَـی  َِکَئلوُِأبَف  ِهِشاَِرف  ْنَع  ِِهب 

«. ِرَمْحَْألا ِتیِْربِْکلا  َنِم  ُّزَعَأ  ِنآْرُْقلا  ِءاَُّرق  ِیف  ِءَالُؤََهل  ِهَّللا  َوَف  ِءاَمَّسلا  َنِم 
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یم هتخیر  اـم  رد  مه  ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ و  روـن  ، ییاذـغ تـالوصحم  ياـه  تمعن  هک  ، میا هناـخراک  کـی  لـثم  اـم.دوش  یم 
یم هناخراک  نیا  رد  هک  ار  ییاه  نیا  : دـیامرف یم  تسا  نآرق  هک  مه  نآ  روزیلاتاک  تسا ، هتخاس  ادـخ  هک  ار  يا  هناـخراک  نیا.دوش 

نیا.دوش ترخآ  ایند و  ریخ  هب  لیدبت  هاگراک  نیا  رد  اه  تمعن  نیا  هک  نزب  ار  نآ  دیلک  هنوگچ  زیرب و  هنوگچ  رادـقم و  هچ  يزیر ،
.تسا نآرق  فرح 

یمن نآ  غارـس  یـسک  هک  دـنک  یم  هیبشت  نابایب  رد  هداتفا  گنـس  کـی  هب  ار  فرحنم  ناـسنا  نآ  دـنوادخ  ، دوشن هنیزه  حیحـص  رگا 
رذگ توافت  یب  یلیخ  اه  گنس  نآ  هب  تبسن  ، دوش یم  در  هک  یـسک  ره  اما.تسا  هداتفا  اه  نابایب  ریوک و  رد  گنـس  اهدرایلیم.دور 

.دنک یم 

تقیقح جنپ  هب  ناسنا  لمع  هیبشت 

تادامج هب  هیبشت  -1

هراشا

: دنک یم  هیبشت  اه  گنس  نیمه  هب  ار  فرحنم  دارفا  نیا  هرقب  هروس  رد 

(1) ًهَوْسَق » ُّدَشَأ  ْوَأ  ِهَرا�جِْحلاَک  َیِهَف  َِکل�ذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  » 

طلغ نیا  اب  امـش  دشر  بناوج  همه.دیدش  گنـس  لثم  ، دـیتشاد نم  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  هنیزه  رد  هک  یفارحنا  رد  امـش  ینعی 
راک هب  تسرد  ار  هناخراک  نیا  نوچ  ، داتفا راـک  زا  امـش  یناـسنا  یهلا و  تاـکرح  نآ  ماـمت  تسا و  هدـش  هتـسب  روک و  ، ندرک هنیزه 

.دیتخیرن هناخراک  نیا  رد  حرط  قباطم  هزادنا و  هب  مه  ار  اه  تمعن  دیتخادناین و 

: هکلب.لاقتنا رظن و  مارتحا و  لباق  هن  ، تسا دـیرخ  لباق  هن  ؛ تسا هدـش  لیدـبت  گنـس  کی  هب  درُخ و  نآ  زیچ  همه  بارخ و  هناـخراک 
.تسا هدش  گنس  زا  رت  تخس  هکلب  گنس و  دننام  ًهَوْسَق » ُّدَشَأ  ْوَأ  ِهَرا�جِْحلاَک  َیِهَف  »

ص:249

.رت تخس  ای  گنس  دننام  ، دش تخس  زیگنا ]  تفگش  هزجعم  نآ [  زا  دعب  امش  ياه  لد  سپس  74 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
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منهج شتآ  ياه  گنس  ، رافک

؟  تسا اجک  تیاهن  رد  گنس  نیا  ياج 

(1) ُهَرا�جِْحلا » ّنلا َو 
�
ُسا اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  ّنلا 

�
َرا اوُقَّتاَف  » 

منهج شتآ  اهنآ  دوجو  لصا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  ینعی.دـینک  ظـفح  تسا  گنـس  ناـسنا و  زا  نآ  هریگ  شتآ  هک  یـشتآ  زا  ار  دوخ 
اب قباطم  ینعی  ، دننک یمن  هنیزه  حیحص  ار  اه  تمعن  هک  نانآ  سپ.تسا  هیبشت  عون  کی  نیا.دنتسه  مه  رانک  منهج  رد  ود  نیا  ، تسا

باذـع ياـه  هریگ  شتآ  زا  تماـیق  رد  مه  گنـس  نیا  و  ًهَوْـسَق » ُّدَـشَأ  ْوَأ  ِهَراـ�جِْحلاَک  َیِهَف  « ؛ دـننک یمن  جرخ  تمعن  بحاـص  حرط 
.تسا دامج  شخب  نیا.تسا 

تابن هب  هیبشت  -2

نآرق رد  هثیبخ  هبیط و  هرجش 

ار اـه  تمعن  ینعی  ، دـنک یم  لـمع  كاـپ  دـنک و  یم  هنیزه  كاـپ  هک  یناـسنا.تسا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هروس  رد  تاـبن  شخب  اـما 
: تسا هدش  هبیط  هملک  هب  ریبعت  وا  زا  نآرق  رد  ناسنا  نیا  ، دنک یم  جرخ  حیحص 

(2) ِءا�مَّسلا » ِیف  ا�هُعْرَف  ٌِتبا�ث َو  ا�ُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ّللا 
�

ُه َبَرَض  »

ندـب ؛ ینافرع ریبعت  هب.تسا  ینامـسآ  شا  هنت  تباث و  شا  هشیر  ، كاپ تخرد  دـننام  ناسنا  نیا  ؛ تسا هیبشت  فاـک  هرجـشک »  » فاـک
.تسا یشرع  تیصخش  اما  ، یشرف

: دنا هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  هلمج  کی 

اما ، تسا نیمز  يور  شکرابم  ندـب  هک  ، مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دـننام  َنوُّیِـشْرَع » ْمِِهبُولُِقب  ْمُه  ا�ِمب  َْلب  نُویوَْینُد  َنوُّیِـشْرَف  ْمُُهنا�دـْبأ  »
: دیامرف یم  هک  تسا  هّللا » َعَم   » نینمؤملاریما دوخ 

ص:250

مدرم و شمزیه  هک  یـشتآ  زا  نیاربانب  - دیهد ماجنا  دیناوت  یمن  زگره  هک  - دـیدادن ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  و  24 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  یشتآ  ؛ دیزیهرپب ، دنیاه گنس 

دننام تسا ]  دیحوت  هب  یعقاو  داقتعا  هک  كاپ [  هملک  تسا ؟  هدز  یلثم  هنوگچ  ادـخ  هک  یتسنادـن  ایآ  24 ؛ (: 14) میهاربا (( - 2 - ) 2
.تسا نامسآ  رد  شا  هخاش  اجرباپ و  راوتسا و  شا  هشیر  ، تسا كاپ  تخرد 
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(1) اْوَقَّتا » َنیِذَّلا  َعَم  ّللا 
�

َه َّنِإ  »

ناشیا ندب  ، دنفاکشب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ربق  رگا  هّللا !  لوسر  نبای  : درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش 
ملاـع راـگدرورپ  هک  تسا  هدوب  يرهوـگ  نیا  ینعی  .تسا (2) ادـخ  رانک  رد  ام  نیـسح  ندـب  : دومرف ترـضح  تسا ؟  هدـهاشم  لباق 

.تسین يدام  رانک  ، رانک نیا  هتبلا.دهدب  رارق  شدوخ  رانک  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدید  نیا  هب  ار  ششزرا 

هب ، دـنک یم  جرخ  ادـخ  حرط  فالخ  ار  اهنآ  اما  ، تسا ادـخ  زا  اه  تمعن  دـناد  یم  هک  فرحنم  ناسنا  نآ  هاگآ و  كاـپان  هدولآ  نآ 
: نآرق ریبعت 

(3) ٍرا�رَق » ْنِم  ا�َهل  ا�م  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثِیبَخ  ٍهَرَجَشَک  » 

.درادن رارق  توبث و  ، تسا نیمز  يور  هک  تسا  يا  هشیر  یب  ثیبخ و  هایگ  دننام 

منهج هب  ار  وا  دروخ و  یم  ثیبخ  هایگ  نیا  هب  ادـخ  مشخ  داب.درادـن  اجنآ  رد  ار  رارق  نآ  ، وا یلو  ، تسا تشهب  رد  ناسنا  یعقاو  رارق 
.دناشک یم 

.رافک لثم  ٍهَثِیبَخ » ٍهَرَجَشَک   » نانمؤم و لثم  ٍهَبِّیَط » ٍهَرَجَشَک  « ؛ یتابن هیبشت  ود  نیا 

ادج تدابع  دجـسم و  ، نآرق ، ادـخ زا  ار  اهنآ  ملاع  ياه  هنتف  داب  ،و  دـنا هدـنام  راد  هشیر  ادـخ  اب  طابترا  نامیا و  رد  ار  يرمع  نانمؤم 
نانمؤم تیـصخش  مامت  ِءا�مَّسلا » ِیف  ا�هُعْرَف  َو  ، » تسین یندش  نک  هشیر  یندـمآ و  نوریب  اه  هنتف  لباقم  رد  ٌِتبا�ث » ا�ُهلْـصَأ   » ینعی ، درکن

.تسا هّللادنع »  » مه

اب دروـخ و  یم  ار  مارح  ؛ دـنک یم  جرخ  یفارحنا  مه  ار  اـه  تمعن  همه  شفارحنا  رطاـخ  هب  هک  فرحنم  ناـسنا  نآ  ، هثیبـخ هـملک  اـما 
.دنک یم  فرصم  شدوخ  ياج  ریغ  رد  ار  زیچ  همه.دراد  راک  رس و  مارح  نابز  لاعفا و  ، توهش

(4) ٍرا�رَق » ْنِم  ا�َهل  ا�م  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثِیبَخ  ٍهَرَجَشَک  ٍهَثِیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَثَم  َو  » 

ص:251

یم دـنراکوکین  تهج ]  ره  زا  هک [  یناسک  دـندرک و  هشیپ  يراکزیهرپ  هک  یناسک  اب  ادـخ  دـیدرت  یب  128 ؛ (: 16) لحن (( - 1 - ) 1
.دشاب

ِْدبَع ِیبَأ  َعَم  ُتْجَجَح  َلاَق  ٍْریَُکب  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  «؛ ثیدح 7 ،103: تارایزلا لماک  ثیدح 35؛ باب 34، ،292/44: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
ٌءْیَش ِهِْربَق  ِیف  ُباَُصی  َناَک  ْلَه  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْربَق  َشُِبن  َْول  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُْتلُقَف  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلِْزنَم  ِیف  ِهیِخَأ  ِهِّمُأ َو  ِهِیبَأ َو  َعَم  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ  َکَِلئاَسَم  َمَظْعَأ  اَم  ٍْریَُکب  َْنبا  اَی  َلاَقَف 
ْمِِهب ُفَرْعَأ  َوُهَف  ِهِراَّوُز  َیلِإ  ُرُْظنََیل  ُهَّنِإ  ِینَتْدَـعَو َو  اَم  ِیل  ْزِْجنَأ  ِّبَر  اَـی  ُلوُقَی  ِِهب  ٌقِّلَعَتُم  ِشْرَْعلا  ِنیِمَی  ْنََعل  ُهَّنِإ  َنوُرَبُْحی َو  َنُوقَزُْری َو  ُهَعَم  َو 

َُهل َو َراَفِْغتْـسِالا  ُهَابَأ  ُلَأْسَی  َُهل َو  ُرِفْغَتْـسَیَف  ِهیِْکبَی  ْنَم  َیلِإ  ُرُْظنََیل  ُهَّنِإ  ِهِْدلُِوب َو  ْمِهِدَـحَأ  ْنِم  ْمِِهلاَحِر  ِیف  اَم  ْمِِهئَابآ َو  ِءاَمْـسَأ  ْمِِهئاَمْـسَِأب َو  َو 
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راـحب ٍهَـئیِطَخ .» ٍبـْنَذ َو  ِّلُـک  ْنـِم  ُهـَل  ُرِفْغَتـْـسََیل  ُهَّنِإ  َتـْنِزَح َو  اَّمِم  َرَثْـکَأ  َتْـحِرََفل  َکـَل  ُهَّللا  َّدـَـعَأ  اَـم  َتِْـملَع  ْوـَل  یِکاَْـبلا  اَـهُّیَأ  ُلوـُقَی 
َبَتَک مالـسلا َو  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِرِییْغَِتل  َءاََلبْرَک  َیلِإ  ُلِّکَوَتُْملا  ِینَثََعب  لاَق َ: ِجَزیِّدـلا  َمیِهاَْربِإ  «؛ ثیدح 2 باب 50، ،395-394/45: راونألا
ِیباَتِک َْتأَرَق  اَذِإَف  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  َشُْبنَِیل  َءاََلبْرَک  َیلِإ  َجَزیِّدلا  َمیِهاَْربِإ  ُْتثََعب  ْدَق  یِّنَأ  َکُِملْعُأ  یِضاَْقلا  ٍراَّمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َیلِإ  یِعَم 

ِِهب ِینَرَمَأ  اَـم  ُْتلَعَفَف  ِْهَیلِإ  ِِهب  َبَتَک  اَـم  ٍراَّمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَفَّرَعَف  ُجَزیِّدـلا  َلاَـق  ْلَـعْفَی  َْمل  ْوَأ  َلَـعَف  َفِْرعَت  یَّتَح  ِْرمَأـْلا  یَلَع  ْفِقَف 
ُهَتْقَّمَع اَلَف  ِیل َأ  َلاَقَف  ًاْئیَـش  ْدِجَأ  َْمل  ًاْئیَـش َو  َرَأ  ْمَلَف  ِِهب  َتْرَمَأ  اَم  ُْتلَعَف  ْدَق  ُْتلُقَف  َْتعَنَـص  اَم  ِیل  َلاَقَف  ُُهْتیَتَأ  َُّمث  ٍراَّمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج 

ُوبَأ َلاَق  ِرَقَْبلِاب  َُهبَرَک  ِءاَْملِاب َو  ُهَرَخَمَف  ُهتْرَمَأ  ًاْئیَـش َو  ْدِجَی  ْمَلَف  َشَبَن  ْدَق  َجَزیِّدلا  َمیِهاَْربِإ  َّنَأ  ِناَْطلُّسلا  َیلِإ  َبَتَکَف  ُْتیَأَر  اَمَف  ُْتلَعَف  ْدَق  ُْتُلق 
ًهَیِرَاب ُتْدَجَوَف  ُتْشَبَن  یِّنِإ  ْطَقَف َو  ِیناَْملِغ  ِهَّصاَخ  ِیف  ُْتیَتَأ  ِیل  َلاَقَف  ِْرمَْألا  ِهَروُص  ْنَع  ُُهْتلَأَس  ُجَزیِّدـلا َو  ُمیِهاَْربِإ  ِینَثَّدَـحَف  ُّيِراَّمَْعلا  ٍِّیلَع 
ُتْرَمَأ ِهَیِراَْبلا َو  یَلَع  ِْنیَـسُْحلا  َنََدب  اَِهلاَح َو  یَلَع  َهَیِراَْبلا  ُتْکَرَتَف  ِکْسِْملا  َهَِحئاَر  ُْهنِم  ُتْدَجَو  ٍِّیلَع َو  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُنََدب  اَْهیَلَع  ًهَدیِدَج َو 

ُْهنَع ْتَعَجَر  ِعِضْوَْملا  َیلِإ  ْتَءاَج  اَذِإ  َْتناَک  ُرَقَْبلا َو  ُهْأَطَت  ْمَلَف  ُهَثُرَْحت  ُهَرَخْمَِتل َو  ِرَقَْبلاـِب  ُتْرَمَأ  َءاَْـملا َو  ِْهیَلَع  ُْتقَلْطَأ  ِْهیَلَع َو  ِباَرُّتلا  ِحْرَِطب 
«. ُهَّنَُلْتقََأل اَذَه  ٌدَحَأ  َرَکَذ  ِْنَئل  ِهَظَّلَغُْملا  ِناَْمیَْألِاب  ِهَّللِاب َو  ِیناَْملِِغل  ُْتفَلَحَف 

هـشیر نیمز  زا  هک  تسا  كاپان  تخرد  دننام  تسا ]  هیاپ  یب  لطاب و  دـیاقع  هک  كاپان [  هملک  لَثَم  و  26 ؛ (: 14) میهاربا (( - 3 - ) 3
.درادن یتابث  رارق و  چیه  هدش و  نک 

هـشیر نیمز  زا  هک  تسا  كاپان  تخرد  دننام  تسا ]  هیاپ  یب  لطاب و  دـیاقع  هک  كاپان [  هملک  لَثَم  و  26 ؛ (: 14) میهاربا (( - 4 - ) 4
.درادن یتابث  رارق و  چیه  هدش و  نک 
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.تسا نآرق  رد  نآ  هیبشت  هک  ، دوب تابن  شخب  مه  نیا 

ناویح هب  هیبشت  -3

هراشا

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ، ایند رد  اه  تمعن  فرصم  ثیح  زا  ناویح  هب  ناسنا  هیبشت  شخب  رد 

(1) َنوُشِْرعَی » ا�ّمِم  ِرَجَّشلا َو  َنِم  ًاتُوُیب َو  ِلا�بِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  �یحْوَأ  َو  » 

دناوت یم  ار  یحو  هک  تسه  روبنز  دوجو  رد  یهاگتـسد  هچ.درک  یحو  روبنز  هب  وت  راگدرورپ  نم !  بیبح  تساجک ؟  هیبشت  فاک 
ار راگدرورپ  يادص  هک  ، تسا رت  يوق  ناهج  يا  هناسر  تردق و  رپ  ياه  هدـنریگ  مامت  زا  هک  تسا  يا  یگدـنریگ  هچ  نیا  دریگب ؟ 

هابتـشا یحو  نتفرگ  رد  روبنز  هنوگچ.دنک  یم  تفایرد  بیغ  زا  ار  ادـخ  یحو  اما  ، تسا نیمز  يور  روبنز.دریگب  دـناوت  یم  بیغ  زا 
؟  دنک یمن 

نیمه مه  روبنز.تسا  نم  یحو  نیا  زاسب !  هناخ  ورب و  اه  تسبراد  اه و  تخرد  ، اـه هوک  لد  رد  هک  درک  یحو  روبنز  هب  راـگدرورپ 
.درادن یحو  زا  فلخت  ینعی  ، دنک یم  ار  راک 

هنایم نیا  رد  لسع  نآ  هک  ورب  لسع  نتخاس  غارـس  هب  ، دش تسرد  هک  نما  ياج  ، دـش هدامآ  هک  تا  هناخ  ِتا�رَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  » 
.نک هدافتسا  تسا ، اه  نابایب  ناهایگ  اه و  تخرد  يور  هک  ییاه  هفوکش  مامت  زا.دورن  نارگ  تراغ  تراغ  هب  ات  ، دریگ رارق  نما 

.تسا لسع  ، ملاع نیا  رد  يدرد  ره  يوراد  تسا ؛ نیا  لسع  هب  عجار  ادخ  رظن  هک  ، دوش یم  لسع  ، روبنز درکلمع  هجیتن 

(2) َنوُرَّکَفَتَی » ٍمْوَِقل  ًهَیَآل  َِکل�ذ  ِیف  َّنِإ  ّنِلل 
�
ِسا ٌءا�فِش  ِهِیف  » 

ص:252

 ] هک ییاه ]  تسب  راد  زا  هچنآ [  ناتخرد و  اـه و  هوک  زا  هک  درک  ماـهلا  لـسع  روبنز  هب  تراـگدرورپ  و  68 ؛ (: 16) لحن (( - 1 - ) 1
.ریگرب ییاه  هناخ  دوخ  يارب  ، دنزارفا یم  رب  مدرم ] 

ًاعطق.تسا مدرم  يارب  ینامرد  نآ  رد  هک  دیآ  یم  نوریب  نوگانوگ  ياه  گنر  اب  یندیشون  اهنآ  مکش  زا  69 ؛ (: 16) لحن (( - 2 - ) 2
.دنشیدنا یم  هک  یمدرم  يارب  تس  ادخ ]  تمحر  فطل و  ، تردق رب  يا [  هناشن  تقیقح ]  نیا [  رد 
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روبنز هک  يدـید  عیـسو ! ناهج  ملاع و  ماظن  نیا  اب  ، ناج حور و  لکیه ! نیا  اب  ناسنا  يا  هک  ، تسا هیآ  رخآ  رد  طـقف  یـساسا  فرح 
.دوش تشهب  شا  هجیتن  ات  ، نک هنیزه  تسرد  ار  نم  تمعن  مه  وت  ، دش لسع  شا  هجیتن  درک و  هنیزه  تسرد  ار  نم  تمعن  ، کچوک

اپراچ هب  رفاک  لسع و  روبنز  هب  نمؤم  هیبشت 

؛ دنا هدرک  هیبشت  لسع  روبنز  هب  ، دننک یم  هنیزه  حیحص  ار  اه  تمعن  هک  ییاه  ناسنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

یم تسد  هب  هحلـسا  مه  هچ  ره.دوـش  یم  لـسع  ، دـنک یم  فرـصم  تمعن  هچ  ره.تـسا  روـبنز  لـثم  نمؤـم  (1) هَلْحَّنلاَـک » ُنِمْؤُْملَا  »
.دنک یم  يریگ  هناشن  ادخ  نانمشد  هیلع  ، دروآ

دننام ، دـندرک هنیزه  شدوخ  ياج  ریغ  رد  ار  ادـخ  ياه  تمعن  هک  اه  نیا  ِما�ْعنَْألاَک  َِکئ�لوُأ  « ؛ دوش هنیزه  یفارحنا  ، اـه تمعن  رگا  اـما 
.دنتسه رت  شزرا  یب  یلیخ  هکلب  (2) َنُوِلفا�ْغلا » ُمُه  َِکئ�لوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب   » دنتسه ناویح 

رازآ (3) مدرم  نایمدآ  هب ز  رادربراب  نارخ  ناواگ و 

رـــس ، رینپ ؛ شتــالوصحم ماــمت  اــب  دــهد ، یم  ریـــش  مدرم  هــب  ، واــگ.درب یم  ار  مدرم  راــب  اــما  ، دروــخ یم  ار  ادـــخ  تــمعن  رخ 
يا هدیاف  چـیه  دـننک و  یم  جرخ  اجبان  ار  یهلا  ياه  تمعن  دارفا  یـضعب  اما  ، دـهد یم  لیوحت  غود  نغور و  ، کشک ، هرک ، هماخ ، ریش

.دنتسه رت  تسپ  تاناویح  زا  ًاعقاو  سپ  ، دننز یم  هبرض  نارگید  دوخ و  هب  مادم  هکلب  ، دنرادن مه 

ناطیش هب  مرجم  فرحنم و  ياه  ناسنا  هیبشت  -4

اب (4) ِنا�ْطیَّشلا » ِلَثَمَک  « ؛ تسا هدرک  هیبشت  ناطیش  هب  ار  نافرحنم  نیا  یهاگ  نآرق 

ص:253

ْمَلَف ْتَعَقَو  ًابِّیَط  ُعَضَت  ًابِّیَط َو  ُلُـکَْأت  ِهَلْحَّنلاَـک  ُنِمْؤُْملا  لاَـق َ: هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  «؛ باب 10 ،238/61: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
ْنِإ َکَـعَفَن َو  ُهَتْرَواَـش  ْنِإ  َکَـعَفَن َو  ُهَْتبَحاَـص  ْنِإ  ِهَلْحَّنلا  ِلَـثَمَک  ِنِمْؤُْملا  َلَـثَم  َّنِإ  : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .ْدُـسْفَت  َْمل  ْرِـسْکَت َو 

«. ُِعفاَنَم اَِهنْأَش  ُّلُک  ُهَلْحَّنلا  َِکلَذَک  ُِعفاَنَم َو  ِِهنْأَش  ُّلُک  َکَعَفَن َو  ُهَتَْسلاَج 
.دنرت هارمگ  هکلب  دننایاپراهچ  دننام  نانآ  179 ؛ (: 7) فارعا (( - 2 - ) 2

.يدعس (( - 3 - ) 3
.تسا ناطیش  ناتساد  نوچ  16 ؛ (: 59) رشح (( - 4 - ) 4
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.دنا هدش  یفرعم  ناطیش  دوخ  ناونع  هب  هک  ، دنراد تدش  فارحنا  رد  يردق  هب  اه  نیا  زین  یهاگ  و.هیبشت  فاک 

.تسا مسجم  ناطیش  هبقع  قیفر  : دیامرف یم  راگدرورپ  ، تسا هدش  هراشا  ناقرف  هروس  رد  هک  « طیعم یبا  نب  هبقع  » ناتساد رد 

(1) ًالوُذَخ » ِنا�ْسنِْإِلل  ُنا�ْطیَّشلا  َنا�ک  َو  » 

؛ دنا هدش  یفرعم  ناطیش  ناردارب  مه  یهاگ 

(2) ِنیِطا�یَّشلا » َنا�وْخِإ  اُونا�ک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ  » 

اه نیا  ، دـننک یم  جرخ  لطاب  هب  ار  اه  تمعن  دـنزیر و  یم  ، تسا فارـسا  زا  رتدـب  هک  ریذـبت  هریاد  رد  ار  نم  ياه  تمعن  هک  ییاهنآ 
.دنتسه ناطیش  ناردارب 

ناگتشرف هب  نمؤم  ياه  ناسنا  هیبشت  -5

ات ، شردپ زا  مردپ  مدینش و  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  زا  : دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  كرابم  دوجو 
: مدینش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  كرابم  بل  ود  زا  : دومرف هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(3) ٍبَّرَقُم » ٍکَلَم  ِلَثَمَک  �یلاعَت  ِهّللا  َْدنِع  ِنِمْؤُملا  ُلَثَم  »

.تسا يواسم  بّرقم  هتشرف  اب  ، شزرا رظن  زا  ادخ  دزن  یعقاو  نمؤم 

همانرب و حرط و  اب  ربارب  ار  ادخ  ياه  تمعن  همه  هک  یسک  تسیک ؟  نآرق  حالطصا  رد  رکاش.دشاب  رکاش  هک  یسک  تسیک ؟  نمؤم 
دنا هتخادرپ  وت  ریغ  زا  لد  هک  نانآ  اشوخ  يا  دنک : جرخ  ادخ  ریبدت 

ص:254

.دراذگ یماو  تکاله ]  يداو  رد  بیرغ  اهنت و  شندرک  هارمگ  زا  سپ  ار [  ناسنا  هراومه  ناطیش  و  29 ؛ (: 25) ناقرف (( - 1 - ) 1
.دنا نیطایش  ناردارب  ، ناجرخلو ناگدننک و  فارسا  دیدرت  یب  27 ؛ (: 17) ءارسا (( - 2 - ) 2

ُلَثَم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَـضِّرلا  «؛ ثیدح 21021 ، باب ،75/16: هعیشلا لئاسو  (( - 3 - ) 3
ٍنِمُْؤم ْنِم  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٌءْیَـش  َْسَیل  َِکلَذ َو  ْنِم  ُمَظْعََأل  ِهَّللا  َدـْنِع  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  ٍبَّرَقُم َو  ٍکَـلَم  ِلَـثَمَک  َیلاَـعَت  ِهَّللا  َدـْنِع  ِنِمْؤُْملا 

«. ٍهَِبئاَت ٍهَنِمُْؤم  ٍِبئاَت َو 
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دنا (1) هتخاس  نم  لد  رد  ار  وت  رهم  لزا  زا  نیبم  زورما  تمغ  رد  لد  هتخوس  هژم 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:255

.هدژم (( - 1 - ) 1
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اه تشون  یپ 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:256
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ص:258
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ص:259
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قدص تقیقح   16

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

تایح جورخ  دورو و  ياه  هزاورد 

هک تسا  دیجم  نآرق  حیرص  ریبعت.تسا  هزاورد  عون  ود  ، یگدنز تایح و  جورخ  دورو و  ياه  هزاورد  ، میرک نآرق  میـسرت  ساسا  رب 
نینچ مه.تسرد  قالخا  لمع و  ، هار ، هدیقع ، تین اب  یگدـنز  هب  دورو  ؛ تسا « قدـص » هزاورد تایح ، یگدـنز و  هب  دورو  هزاورد  کی 

اـه و یتـسار  ، اـه یتـسرد  زا  يراـب  هلوـک  اـب  جورخ  ؛ تسا « قدـص  » هزاورد زاـب  ، تسا هزاورد  نیرخآ  هک  یگدـنز  زا  جورخ  هزاورد 
.اه تیعقاو 

تین ، یفارحنا رکف  اـب  ، تنطیـش هزاورد  زا  اـما  ، یگدـنز هب  دورو  ؛ تسا « قدـص دـض  » هزاورد ، دورو جورخ و  هزاورد  ِرگید  هـلحرم  اـما 
جورخ ، تسا هزاورد  نیرخآ  هک  یگدـنز  هزاورد  زا  جورخ  نیا.يزاـب  دـناب  ، بلقت ، هلیح ، رکم ، یناطیـش لـمع  ، كاـپان قـالخا  ، هدولآ

.تسا یناطیش 

.تسا تنطیش  هزاورد  ، جورخ دورو و  هزاورد  کی  قدص و  هزاورد  ، جورخ دورو و  هزاورد  کی  ، نآرق ریبعت  هب  نیاربانب 

قدص هزاورد  زا  جورخ  دورو و  رگ  يرای 

، یتسه ملاع  تادوجوم  همه  هبخن  ناکما و  ملاع  صخش  نیلوا  هب  ملاع  راگدرورپ 

ص:260
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ار رما  نیا  ، ناـشیا هب  هک  تسا  میظع  مهم و  یلیخ  ، هلأـسم دوش  یم  مولعم.ریگب  کـمک  نم  زا  تدوجو  ماـمت  اـب  هک  دـنک  یم  مـالعا 
يوش و یگدنز  دراو  قدص  هزاورد  زا  هک  نیا  يارب  ، ریگب کمک  هب  ارم  يرگ  یبرم  یگدـنهد و  شرورپ  يارب  هک  دـنک  یم  بجاو 

.يوش جراخ  زین  قدص  هزاورد  زا 

زیچ ود  تسد  رد  وـت  تسد  ینعی  ، مهد رارق  وـت  کـمک  ار  يا  هدـنهد  يراـی  تردـق  هنیمز  نیا  رد  هک  هاوـخب  نـم  زا  ، نـیا رب  هوـالع 
هیآ رد  تردق  يانعم  هب  ناطلـس  هملک  نوچ  ، الاب تردـق  میوگ  یم  هک  نیا.هدـنهد  يرای  يالاب  تردـق  يرگید  ادـخ و  یکی  ؛ دـشاب

صلاخ و تردـق.دراد  تلالد  هدـنهد  يرای  تردـق  نآ  یگرزب  تمظع و  رب  ، برع تایبدا  رظن  زا  تسا و  هدـمآ  « مـال فلا و  » نودـب
.درادن يرگید  تین  چیه  ،و  دهدب يرای  دهاوخ  یم.تسا  یهلا  ریظن  یب  میظع  راک  نیا  وت و  يرای  يارب  شدوجو  مامت  هک  كاپ 

: تسا نیا  هیآ  نتم 

(1) ٍقْدِص » َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  » 

نم تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  مه  هیآ  باطخ.دنک  یم  بجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ؛ تسا بجاو  هب  رما  « لق » نیا
تلع تسا و  ناشیا  صاخ  هیآ  نیا.مدیدن  ، تسا هدرک  رکذ  نآرق  رد  هک  يربمغیپ  جنپ  تسیب و  دودح  اب  هطبار  رد  ار  هیآ  نیا  هنومن 

یم رکذ  هرکن  هملک  اـب  هک  ، تسا ادـخ  راـنک  تردـق  نآ  وا و  نید  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ندوب  صاـخ  ، مه نآ  ندوـب  صاـخ 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ.تسا  « هّللا هجول  ًاصلاخ  زکرمتم و« شدوجو  همه  رد  تردق  نیا  دراد و  تلالد  تردق  نآ  تمظع  رب  هک  ، دـنک
قدص جورخ  ، ایند زا  وا  جورخ  زور  مه  دـشاب و  قدـص  دورو  ، توبن تایح و  هریاد  هب  وا  دورو  مه  هک  دـهدب  يرای  ار  شتوبن  هلآ  و 

.دشاب

؛ دراد نایرـس  شنیرفآ  ماـمت  رد  وت  تیبوبر  هک  تیبوبر  ماـقم  يا  هدـنهد و  شرورپ  ، کـلام ، ّبر يا  وـت  ینعی  ِیْنلِخْدَأ » ِّبَر  ْلـُق  َو  » 
تاّرذ مامت  رد  وت  تیبوبر  هک  ّیبر  يا  ؛ تسا هارمه  « نیملاع » هملک اب  دیجم  نآرق  رد  بلغا  ّبر  نیا  َنیَِملا�ْعلا » ِّبَر  ِّلل 

�
ِه ُدْمَْحلَا  »

ص:262

.نک دراو  یکین  هب  یلغش ]  راک و  ره  رد  ارم [  اراگدرورپ !  : وگب و  80 ؛ (: 17) ءارسا (( - 1 - ) 1
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.تشادن ققحت  ملاع  نیا  رد  يدشر  ، درک یمن  راک  رگا  هک  ، دنک یم  راک  یتسه  ملاع 

مامت هناد و  ، اه هناد  مامت  ینعی.دـندش  یم  لّطعم  دوجو  لوا  هطقن  نامه  رد  تادوجوم  ، تشاد تادوجوم  هب  تیهلا  هاگن  طقف  وا  رگا 
یم ادـیپ  ققحت  روهظ  طقف  ، درک یم  هاگن  مه  شتّینامحر  اـب  رگا.تفرگ  یمن  ماـجنا  یلّوحت  چـیه.دوب  زاـگ  تروص  هب  مه  شنیرفآ 

.تشادن يدشر  درک و  یم  ادیپ  ققحت  دوجو  ِسابل  ندیشوپ  طقف  ، درک یم  هاگن  مه  شتیمیحر  اب  رگا.تشادن  يدشر  درک و 

تخرد کی  هب  لیدبت  یتدم  زا  دعب  ، دنراک یم  يدعتـسم  ياه  نیمز  رد  ، ار بیـس  لخاد  کچوک  هناد  کی  هک  دـینیب  یم  امـش  رگا 
هک تسا  یبوبر  رظن.دوش  یم  هویم  همه  نیا  تخرد و  کی  هب  لیدبت  ّتیبوبر  هب  لاصتا  رد  هناد  نآ  نوچ  ، دهد یم  بیس  دوش و  یم 

.دنسر یم  مود  لامک  هب  ، تسا اهنآ  لوا  لامک  هک  ، یتسه سابل  ندیشوپ  زا  دعب  تادوجوم 

تعیبط اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییوسمه 

تسا هداد  کمک  یتسه  تارذ  نایناهج و  مامت  هب  هک  ّیبر  ، ریگب کمک  نم  ندوب  ّبر  زا  : دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب 
، يوش دراو  یناوت  یمن  قدص  هزاورد  زا  ، تدوخ مدق  اب  وت.دریگب  ار  تتـسد  ، دیایب وت  کمک  هب  دـیاب  ، هدروآ دوجو  هب  ار  ماظن  نیا  و 

.تسا هیآ  فرح  تیاهن  نیا.تسین  وت  رد  تردق  نآ  ینعی 

رد وــــت  ینعی.نــــک  یگدـــــنز  دراو  قدـــــص  هزاورد  زا  ارم  وـــــت  نــــم !  ّبر  ٍقْدــــِـص » َلَخْدـــــُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ْلـــــُق  َو  » 
یگدنز تایح و  رد  دراو  قدص  هزاورد  زا  نم  ، وت یبوبر  هولج  اب  هک  نک ، هولج  نم  نطاب  لاح و  ، تافص ، لمع ، قالخا ، تین ، هشیدنا

اب مه  زاب  ، يربب دـعب  ملاع  هب  اـیند  هزاورد  زا  ، ینک جراـخ  ار  نم  یهاوخ  یم  هک  مه  يزور  (1)و  ٍقْدِـص » َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  َو   » موش و
.تسا گرم  هظحل  نوچ.ایب  نم  کمک  هب  ، تدوخ تیبوبر 

َلَخْدُم ِیْنلِخْدَأ  « ؛ دربب نوریب  قدص  هزاورد  زا  دریگب و  ارم  تسد  دیاب  وت  تیبوبر 

ص:263

.هد رارق  هدنهد  يرای  ییورین  دوخ  دزن  زا  میارب  روآ و  نوریب  یکین  هب  و  80 ؛ (: 17) ءارسا (( - 1 - ) 1
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« . ٍقْدِص َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  ٍقْدِص َو 

تایح روما  رد  بابسا  للع و  اب 

؛ مداد رارق  مدوخ  نم  ار  نیا.تسا  بابسا  للع و  راد  ایند  نوچ  ، نکن افتکا  مه  اهنت  نم  هب 

.مراد عانتما  ، مهدب رارق  ارجم  رد  تلع  نودب  ار  روما  هک  نیا  زا  نم  (1) ٍبا�بْسَِأب » �ّالإ  َءا�یْشَألا  َيِرْجَی  ْنَأ  ُهّللا  �َیبأ  »

لـیاسو و قیرط  زا  اـما  ، منک یم  فرطرب  ار  وت  یگنـسرگ  نم.تسا  اذـغ  ، وـت یگنـسرگ  هدـننک  فرطرب  ببـس  ، یتـسه هنـسرگ  اـمش 
.تسا بابسا  للع و  ماظن  ، یتسه ماظن  نوچ  ، بلطن يرای  هب  ارم  اهنت  شابن و  شوخ  لد  نم  تیبوبر  هب  طقف  نیاربانب.بابسا 

ماجنا ارم  راک  همه  ًامیقتسم  ادخ  ، نک اهر  ار  للع  رازبا و  بابسا و  ینعی  دیحوت  : دییوگن هک  منک  یم  هیکت  بابسا  للع و  ماظن  هب  نم 
.دنک نیمأت  للع  رازبا و  بابسا و  اب  ار  دوخ  جیاوح  دنک و  تکرح  دیاب  دّحوم  ناسنا  هکلب  دهد  یم 

نآ هب  یتقو  ، دروخن رگنلت  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  دیحوت  هب  يا  هرذ.درادن  ناکما  دوب و  دهاوخن  هدوبن و  ملاع  رد  يزیچ  نینچ 
.تسا نادنز  هشوگ  رد  هک  تسا  لاس  ُهن  هانگ  یب  کی  : وگب تبابرا  هاش و  هب  : تفگ - هاش یقاس  - دش یم  دازآ  تشاد  هک  یسک 

ات.دمآ نوریب  نادنز  ياوه  لاح و  زا  رگید  دـش و  شراک  مرگرـس  تفر و  یقاس.تسا  هدرک  لوبق  ار  ثبـشت  نیا  لسوت و  نیا  ادـخ 
.تسناد یمن  یسک  ار  شباوخ  ریبعت  دید و  باوخ  هاش  هک  ینامز 

: تفر مدای  نم  ، منک شدای  امش  دزن  هک  تفگ  مه  نم  هب  ، تسا نادنز  رد  يراوگرزب  درم  کی  : تفگ یقاس  هبترم  کی 

(2) َنِینِس » َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  ِهِّبَر  َرْکِذ  ُنا�ْطیَّشلا  ُها�ْسنَأَف  » 

هب اهنآ  زا  مادک  چیه  ددرگ و  یمرب  یقاس  هب  هیآ  ياهریمض  مامت  یبدا  رظن  زا 

ص:264

ًابَبَس ٍءْیَش  ِّلُِکل  َلَعَجَف  ٍباَبْسَِأب  اَّلِإ  َءاَیْشَْألا  َيِرُْجی  ْنَأ  ُهَّللا  َیبَأ  لاَق َ: ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 7 ،183/1: یفاک (( - 1 - ) 1
ِهَّللا ُلوُسَر  َكاَذ  ُهَلِهَج  ْنَم  ُهَلِهَج  ُهَفَرَع َو  ْنَم  ُهَفَرَع  ًاقِطاَن  ًابَاب  ٍْملِع  ِّلُِکل  َلَعَج  ًاْملِع َو  ٍحْرَـش  ِّلُِکل  َلَـعَج  ًاحْرَـش َو  ٍبَبَـس  ِّلُِـکل  َلَـعَج  َو 

«. هیِضَتَْرت اَم  یَلَعَال  ِهیِضْقَی  اَم  یَلَع  َرُومُْألا  يِرُْجی  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  «؛ ثیدح 1787 ،102: مکحلا ررغ  ُنَْحنو .» هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دنام نادنز  رد  یلاس  دنچ  هجیتن  رد  ؛ درب وا  دای  زا  شرورس  دزن  ار  فسوی  زا  ِندرک  دای  ناطیش  یلو  42 ؛ (: 12) فسوی (( - 2 - ) 2
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دراد عانتما  هیآ  تایبدا  ًالـصا.تسا  هدرک  میرک  نآرق  هب  ملظ  ، دنادرگرب فسوی  هب  مه  یـسک  ره.ددرگ  یمنرب  مالـسلا  هیلع  فسوی 
تحت هک  تسا  نیا  مه  اهنآ  هابتشا.دنا  هدرک  هابتشا  اجنیا  رد  مه  نیمجرتم  زا  یلیخ.دنادرگرب  مالـسلا  هیلع  فسوی  هب  ار  ریامـض  هک 

.دنتفرگ رارق  هنیدم  دوهی  تائاقلا  تاروت و  تایآ  ریثأت 

نیا ینعی  ، نیِصلخم هن  (1) َنیِصَلْخُْملا » اَنِدا�بِع  ْنِم  ُهَّنِإ  : » هک تسه  فسوی  هروس  دوخ  رد  دنک ؟  شومارف  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  ادخ 
هدولآ ار  مالسلا  مهیلع  ایبنا  نماد  هک  دیراد  يدمع  هچ.دربن  دای  زا  ار  ادخ  نآ  کی  ، ربق رد  نتفر  ات  ، دش دلوتم  ردام  زا  هک  یتقو  مدآ 

ایند نوچ  ، درک لوبق  ار  لسوت  نیا  ادخ  دوش ؟  زواجت  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  میرح  هب  هک  دـینک  یمن  تقد  نآرق  تایآ  رد  ارچ  دـینک ؟ 
.تسا بابسا  للع و  راد 

بابسا للع و  زا  تناعتسا  اب  دیحوت  یفانت  مدع 

؟  دراد دـیحوت  اب  تافانم  نآ  ياجک  دراد ؟  تافانم  دـیحوت  اب  نیا  ، مورب اّنب  رامعم و  لابند  هب  رگا  ، دوش یم  بارخ  ما  هناخ  راوید  نم 
هناخ رد  نم.درادن  دیحوت  اب  تافانم  ، تسا هداد  رارق  ادخ  ار  همه  ، دازآ لغـش  ، تاقاسم ، هعرازم ، تکراشم هبراضم ، ، هراجا ، ییاّنب لغش 

مدـنگ نت  هاجنپ  ، يراد مه  تردـق  ، دـیآ یمن  مک  هک  وت  سدـقم  دوجو  زا  ، تسا نابآ  هام  نآلا  : میوگ یم  راگدرورپ  هب  منیـشن و  یم 
، لـــیب هـــب  لــّـسوتم  دـــیاب  امــــش.دنک  یمن  يراـــک  نـــینچ  ادــــخ  تـــسرفب !  اـــم  راـــبنا  هـــب  هاـــمدادرخ  رد  هدرک  هـــسیک 

.دهدب وت  هب  ار  مدنگ  ات  ، دیوش ّمس  دوک و  ، يرایبآ ، رگراک ، نیمز ، بآ ، هشیت ، گنلک

.دراد لوبق  ار  اه  لسوت  نیا  همه  مه  ادخ 

رد هک  متفگ  نم  ار  نیا.دنا  هدـیمهفن  ار  نآرق  دـیحوت و  ، دراد تافانم  دـنیوگ  یم  هک  ییاهنآ  دـنراد ؟  دـیحوت  اب  یتافانم  هچ  اه  نیا 
نیرت کـچوک  ، تسا دـیحوت  نیرت  میظع  ياراد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دـیحوت  هب  هک  دـیاین  شرظن  هب  یـسک  ، هفیرـش هـیآ 

.دوش یم  دراو  يا  هشدخ 

ص:265

.دوب ینطاب ]  يرهاظ و  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ام [  هدش  صلاخ  ناگدنب  زا  وا  اریز  24 ؛ (: 12) فسوی (( - 1 - ) 1
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ییامنهار مدوخ.ریگن  کمک  هب  قدص  هزاورد  زا  جورخ  دورو و  يارب  ارم  تیبوبر  اهنت  : دیوگ یم  هک  تسا  راگدرورپ  دوخ  رما  نیا 
.منک یم  تا 

نآ یگرزب  تمارک و  ، فرش ، تواخـس ، تمظع رب  تلالد  سپ  ، درادن « مال فلا و  » ناطلس (1) ًاریِصَن » ًانا�ْطلُـس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو  » 
نیا نم !  بیبح  ینعی  تسا ، ههبشم  تفص  هک  ، تسا لیعف  نزو  رب  « ریصن » .تسا ًاریِصَن » ًانا�ْطلُس   » مه ناطلـس  نیا  یلو  ، دنک یم  ناطلس 

.دراد نم  هب  تشگرب  اهنآ  مامت  مهد و  رارق  وت  يارب  نم  هک  ، نک اضاقت  دوخ  يارب  ارم  تردق 

کی نیا.تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ادخ  رما  نیا  َْکنَُدل » ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو   » .تسا َنوُعِجا�ر  ِْهَیلِإ  ّنِإ 
�
ا  » عوجر و  ِّلل »

�
ِه ّنِإ 

�
ا  » عورش

.تسا ثحب  زا  هعطق 

ایند هب  دورو  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  تمظع 

رارق اـجک  رد  هک  دـیربب  تذـل  دـینک و  سمل  ار  ًاریِـصَن » ًانا�ْطلُـس  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْلَـعْجا  َو   » لاـصتا هطقن  ، هعطق نیا  رد.مود  هعطق  اـما 
نک و اعد  هدارا  رایتخا و  اب  : دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ادخ  اجنیا.مریگ  یم  کمک  هیآ  زا  نم  زاب  مود  هعطق  رد.دیراد 

.دشاب امش  نهذ  رد  نیا  « . ٍقْدِص َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  هاوخب « 

: دیزادنایب هبعک  هب  هاگن  کی  ینآرق  یهاگن  اب 

(2) ًانِمآ » َنا�ک  ُهَلَخَد  ْنَم  َمیِها�ْربِإ َو  ُما�قَم  نَِّیب 
ٌتا� ٌتا�یآ  ِهِیف  َنیَِملا�ْعِلل * ًيدُه  ًاکَرا�بُم َو  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ّنِلل 

�
ِسا َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  » 

ترضح هکلب  ، دنک تساوخرد  شدوخ  هک  نیا  نودب  اما.تسا  هدشن  ایند  دراو  هزاورد  نیا  زا  ایند  هب  دورو  يارب  ملاع  نیا  رد  يدحا 
اب هکلب  ، مالـسلا هیلع  یلع  ياـعد  اـب  هن.درک  اـیند  دراو  قدـص  هزاورد  نیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ، شدوخ میقتـسم  تساوـخ  هب  بر 

ردقچ تایح  هب  هبعک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دورو  هک  دناد  یم  ادخ.شدوخ  میقتسم  تساوخ 

ص:266

.هد رارق  هدنهد  يرای  ییورین  دوخ  دزن  زا  میارب  و  80 ؛ (: 17) ءارسا (( - 1 - ) 1
هکم رد  هک  تسا  نامه  ، دـش هداهن  مدرم  تدابع ]  شیاـین و  يارب [  هک  يا  هناـخ  نیتسخن  ًاـنیقی  96-97 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 2 - ) 2

 [ هلمج زا  ادـخ و  تمحر  ، فطل ، ّتیبوبر زا  نشور [  ییاه  هناشن  نآ  رد  * .تسا نایناهج  يارب  تیادـه  هلیـسو  تکرب و  رپ  هک  ، تسا
.تسا ناما  رد  دوش  نآ  دراو  هک  ره  ؛و  تسا میهاربا  ماقم 
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 ! ! ! دراد ینعم 

هبعک يانب  زا  دعب  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  ادخ  روتسد 

: دومرف وا  هب  ادخ  ، درک انب  ار  هبعک  مالسلا  هیلع  میهاربا  یتقو 

(1) ٍقیِمَع » ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرما�ض  ِّلُک  �یلَع  ًالا�جِر َو  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ّنلا 
�
ِسا ِیف  ْنِّذَأ  َو  » 

ای ، تافرع ، مارحلا رعـشم  ، هورم افـص و  ، میهاربا ماقم  ، هبعک فرط  ملاع  مامت  ات.تسا  هدـش  تسرد  هبعک  هک  نک  مـالعا  ملاـع  ماـمت  هب 
تیادـه ِماما  تمایق  ات  هک  دـنیایب  وت  بناج  هب  َكُوتْأَـی » : » نک مـالعا  کـیدزن  رود و  هار  زا  ملاـع  مدرم  ماـمت  هب  هکلب  دـنیایب !؟  �ینم 

.دنیایب هیهلا  تماما  تیالو و  ماقم  بناج  هب  : وگب هکلب  ، منک یمن  توعد  نابایب  گنس و  فرط  هب  ار  مدرم  نم.یتسه 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تیمها  جح و 

نکر و نیب  ، دورب هبعک  بناج  هب  ایند  ياج  ره  زا  ، ییجاح ره  ایند  رمع  رخآ  ات  رگا  ، مسق ادخ  هب  : دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
تروص اب  ار  وا  تمایق  رد  ، دشاب هتشادن  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دنویپ  یلو  ، دریمب ات  ، دریگب هزور  ار  اهزور  ، دناوخب زامن  ار  اه  بش  ، ماقم

تسا نیا  روظنم.تسین  اه  فرح  نیا  جح  کسانم  زا  نم  روظنم  مهاوخ ؟  یم  هچ  يارب  ار  نابایب  گنس و  نم.دنزادنا  یم  شتآ  رد 
یگدنز دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  هزاورد  زا  دننک و  باختنا  ، تسا تیاده  ِماما  تیالو  هب  ادتقا  لوبق و  هک  ، ار کسانم  ناج  هک 

.دنریمب یلع  اب  دننک و  یگدنز  مالسلا  هیلع  یلع  اب  (2) ِرا�ْربَْألا » َعَم  ا�نَّفََوت  َو  « ؛ دنوش جراخ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ،و  دنوش

نیا تشپ  شردام  زور  هنابش  هس.درک  ایند  دراو  هزاورد  نیا  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ادخ 

ص:267

زا هک  كالاچ ]  کباچ و  مادنا [  کیراب  رتش  ره  رب  راوس  هدایپ و  ات  نز  گناب  جح  يارب  مدرم  نایم  رد  و  27 ؛ (: 22) جح (( - 1 - ) 1
.دنیآ وت  يوس  هب  ، دنیآ یم  رود  هار  ره 

.ناریمب ناراکوکین  هرمز  رد  ار  ام  و  193 ؛ (: 7) نارمع لآ  (( - 2 - ) 2
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شیپ زور  هس  هک  یفاکـش.درادن  مشچ  اما  ، تسا تسرد  وا  زیچ  همه  تسا ؟  روک  ما  هچب  ارچ  هک  دروخ  یم  هصغ  طـقف.دوب  هزاورد 
رد ، هدنهد يرای  ، هناصلاخ تردـق  کی  هک  نک  اعد  هک  تسا  هتفگ  شربمغیپ  هب.دـمآ  نوریب  وا  تفاکـش و  هرابود  ، دوب هدـش  هتفاکش 

موق و ، بلاـطوبا.كانمغ هرهچ  اـب  ، دوب وا  تسد  يور  روک  هچب  ، ردام.دـنک يراـی  ار  وـت  هک  مهدـب  رارق  وـت  يارب  نم  تیبوـبر  راـنک 
.دمآ نوریب  مالسلا  اهیلع  دسا  تنب  همطاف  ات.دش  یمن  زاب  رد  دروخ و  یمن  اه  لفق  هب  مه  اهدیلک  دندوب ، رظتنم  همه  ، اه شیوخ 

.تسا روک  هچب  ، داد یب  داد و  يا  : تفگ ، دید ار  هچب  یتقو  ردپ 

مالسلا هیلع  یلع.تسا  نیا  ًاریِصَن » ًانا�ْطلُس   » .مدرک باجتسم  ار  وت  ياعد  ینعی.دش  مارحلا  دجسم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ات 
نیا هب  ، دـنتفرگ یم  ساـمت  هعیـش  ناـملاع  اـب  رگا  ، تسا ادـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  : دـنیوگ یم  هک  ییاـهنآ.تسا  نم  تیبوبر  راـنک  رد 

ار مالسلا  هیلع  یلع  هک  تشادرب  ار  اهنآ  اوه  ، دندینش دندید و  تمظع  مالـسلا  هیلع  یلع  رد  هک  سب  زا  اه  نیا.دنداتفا  یمن  یهارمگ 
»و هّللا ُنِْذا  ، هّللا ُْنیَع  ، هّللا ُدَی  ، هّللا ُْبنَج   » ادخ تیبوبر  رانک  رد  ، هیآ نیا  ياضتقم  هب  هکلب  ، تسین ادخ  مالـسلا  هیلع  یلع  اما  ، دننادب ادخ 

.تسا ناهج  رد  یعقاو  يامظعلا  هّللا  تیآ  اهنت  ، تایاور قبط 

ار هعیـش  گرزب  عجارم  مامت.یتاذ  مارتحا  هن  ، تسا یعاـمتجا  مارتحا  ، دنـسیون یم  یمظعلا  هّللا  تیآ  اـه  باـتک  زا  یـضعب  تشپ  رگا 
ادخ هناشن  نیرت  میظع  ینعی  یمظعلا  هّللا  تیآ.دنوش  یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  کچوک  تشگنا  دنب  مهد  کی  ، دراذگب مه  يور  ادـخ 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  هک 

نیا لثم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفر ، ایند  زا  هک  مه  يزور.درک  تمدخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  یلیخ  دسا  تنب  همطاف 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ، دننک نفک  ار  وا  دنتـساوخ  یم  اه  مناخ  هک  مه  یتقو.درک  یم  هیرگ  دـنلب  دـنلب  ، دـشاب هدرم  شردام  هک 

: دومرف داتسرف و  ار  شدوخ  يابع 

.دوب هلاس  ود  تسیب و  ، دید ردام  غاد  یتقو  مالسلا  هیلع  یلع.دینک  نفک  نم  سابل  رد  ار  همطاف 

، دندنک ربق  کی  داد  روتسد.دش  مامت  همطاف  نفک  لسغ و  : دنتفگ ، دمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
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ماما ، مالـسلا هیلع  رقاب  ماـما  مالـسلا ، هیلع  نیدـباعلا  نیز  ، مالـسلا هیلع  یبتجم  ماـما  ینعی  ؛ دنتـسه نفد  وا  ياـه  هریبن  هک  ییاـج  نیمه 
.تسا دسا  تنب  همطاف  ربق  ، ربق نآ.دنتسه  ردام  نیا  شوغآ  رد  ناماما  نیا  مالسلا و  هیلع  قداص 

تماما رد  مالسلا  اهیلع  دسا  تنب  همطاف  باوج 

یم هیرگ  دـنراد  دـنا و  هتـسشن  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ.دـنتخیر  كاـخ  ، دـندیچ دـحل  ، دـندرک نـفد  ار  وا 
: دومرف ، درب ربق  کیدزن  ار  شناهد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دندید  هبترم  کی.دننک 

: دومرف دش ؟  هچ  اقآ  : دنتفگ.دنک یم  هیرگ  دراد  نم  رس  يالاب  هک  ییاقآ  نیمه  : وگب

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  : داد باوج  َُکلوُسَر ؟» ْنَم  :» دندیسرپ دعب  «، ٍیبَر ُهلالَج  ّلَج  ّللَا 
�

ُه » داد باوج  َکُّبَر ؟» ْنَم  » دندیـسرپ وا  زا  هکئالم 
رگا هک  یـسک  نآ  ینعی  تسا ؟  یـسک  هچ  وت  ماما  همطاف !  « َکُما�ما ْنَم  » .هبعک : تفگ َُکتَْلِبق ؟» ـا�م  » نآرق : تفگ َکـُبا�تِک ؟» ـا�م  » هلآ و 

بجاو ماـما  ، دـنک یم  هیرگ  دراد  هک  مرـسپ  نیمه  : وگب همطاـف ، : متفگ وا  هب  : دومرف ربـمغیپ.ینک  ادـتقا  وا  هب  دوب  بجاو  يدوـب  هدـنز 
.تسا (1) اه  ناسنا  مامت  ماما  نم و  ماما.تسا  نم  هعاطالا 

مالسلا هیلع  میهاربا  كاپ  لسن  رد  تماما  دهع 

(2) ّظلا »
�

َنیِِملا يِدْهَع  ُلا�نَی  َلا�ق �ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َلا�ق َو  ًاما�مِإ  ّنِلل 
�
ِسا َُکلِعا�ج  یِّنِإ 

کی یتح  ، ناشرمع هرود  رد  راب  کی  هک  وت  لسن  رد  : دومرف تسه ؟  مه  نم  يدـعب  ياه  لـسن  رد  ، میهاربا ِنم  تماـما  اـیآ  ایادـخ ! 
مه اهنآ  جورخ  قدـص و  دورو  ایند  رد  اهنآ  دورو  هک  مهد  یم  یناسک  هب  وت  لسن  رد  ار  ماقم  نیا.تسین  ، دنـشاب هدرک  هریغـص  هانگ 

.درادن دوجو  هانگ  نزوس  رس  کی  اهنآ  هدنورپ  رد  تسا و  قدص  جورخ 
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َلَْبقَأ لاَق َ: ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  «؛ ثیدح 4 باب 3، ،71-70/35: راونألا راحب  ثیدح 3336؛ باب 20، ،177/3: هعیـشلا لئاسو  (( - 1 - ) 1
ُلوُسَر َُهل  َلاَقَف  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  ُلوُقَی  َوُه  ًایِکَاب َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  ٍمْوَی  َتاَذ  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع 
َکَّمُأ ُهَّللا  َمِحَر  َلاَق  َُّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  یَکَبَف  َلاَق  ٍدَسَأ  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  یِّمُأ  َْتتاَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ُِّیلَع  اَی  ْهَم  ِهَّللا ص 
اَهَلْـسُغ َّنِسُْحْیلَف  َءاَسِّنلا  ُِرم  اَمِهِیف َو  اَْهنِّفَکَف  ِْنیَذَه  ََّیبَْوث  ْذُخ  ِهِذَه َو  ِیتَماَمِع  ْذُخ  ًاّمُأ  ِیل  َْتناَک  ْدَـقَف  ًاّمُأ  ََکل  َْتناَک  ْنِإ  اَهَّنِإ  اَمَأ  ُِّیلَع  اَی 
یَّلَـصَف مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ُّمُأ  ُهَمِطاَف  ْتَجِرْخُأ  ٍهَعاَس َو  َدَْعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلَْبقَأ  َلاَق َو  اَهُْرمَأ  ََّیلِإَف  َءیِجَأ  یَّتَح  اَهْجِرُْختَال  َو 

َُهل ْعَمُْـسی  ْمَلَف  ِهِیف  َدَّدَمَتَف  ِْربَْقلا  َیلِإ  َلَخَد  َُّمث  ًهَرِیبْکَت  َنیَِعبْرَأ  اَْهیَلَع  َرَّبَک  َُّمث  ِهاَلَّصلا  َْکِلت  َْلثِم  اَهَْلبَق  ٍدَحَأ  یَلَع  ِّلَُصی  َْمل  ًهاَلَـص  ُِّیبَّنلا  اَْهیَلَع 
ْجُرْخا ُنَسَح  اَی  ْجُرْخا  ُِّیلَع  اَی  َُهل  َلاَـق  ِْهَیلِإ  َجاَـتْحا  اَّمِم  َغَرَف  اَّمَلَف  َْربَْقلا  اَلَخَدَـف  ْلُـخْدا  ُنْسُح  اَـی  ْلُـخْدا  ُِّیلَع  اَـی  َلاَـق  َُّمث  ٌهَکَرَحاـَل  ٌنِینَأ َو 
ِكاَتَأ ْنِإَف  َرْخَفَال  َمَدآ َو  ِدـْلُو  ُدِّیَـس  ٌدَّمَُحم  اَنَأ  ُهَمِطاَف  اَی  َلاَق  َُّمث  اَهِـسْأَر  َدـْنِع  َراَـص  یَّتَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َفَحَز  َُّمث  اَـجَرَخَف 
َّمُهَّللا َلاَق  َُّمث  یِِّیلَو  یِماَمِإ َو  ِیْنبا  ِیباَـتِک َو  ُنآْرُْقلا  ِینیِد َو  ُماَلْـسِْإلا  یِِّیبَن َو  ٌدَّمَُحم  یِّبَر َو  ُهَّللا  ِیلوُقَف  ِکُّبَر  ْنَم  ِكاـَلَأَسَف  ٌریِکَن  ٌرِْکنُم َو 
ُسْفَن يِذَّلا  َلاَق َو  َُّمث  اَمُهَضَفَنَف  يَرُْسْیلا  یَلَع  یَنُْمْیلا  ِهِدَِیب  َبَرَـض  َُّمث  ٍتاَیَثَح  اَْهیَلَع  اَثَح  اَهِْربَق َو  ْنِم  َجَرَخ  َُّمث  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  َهَمِطاَف  ْتِّبَث 
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َْتیَّلَص ْدََقل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یِّمُأ  ِیبَأ َو  َكاَدَف  َلاَقَف  ٍرِساَی  ُْنب  ُراَّمَع  ِْهَیلِإ  َماَقَف  ِیلاَمِش  یَلَع  ِینیِمَی  َقیِفْصَت  ُهَمِطاَف  ْتَعِمَـس  ْدََقل  ِهِدَِیب  ٍدَّمَُحم 
ٌَدلَو ٍِبلاَط  ِیبَأ  ْنِم  اََهل  َناَک  ْدََـقل  یِّنِم  َیِه  َِکلَذ  ُلْهَأ  ِناَظْقَْیلا َو  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ِهاَلَّصلا  َْکِلت  َْلثِم  اَهَْلبَق  ٍدَـحَأ  یَلَع  ِّلَُـصت  َْمل  ًهاَلَـص  اَْـهیَلَع 
َِملَف َلاَق  ْمُُهثِّعَُـشت  ِیُننِّهَدـُت َو  ْمِهیِْرُعت َو  ِینوُسْکَت َو  ْمُهُعیُِجت َو  ِینُِعبُْـشت َو  َْتناَکَف  اًـلِیلَق  اـَنُْریَخ  َناَـک  ًارِیثَک َو  ْمُهُْریَخ  َناَـک  ْدََـقل  ٌرِیثَک َو 

ِّلُِکل ُتْرَّبَکَف  ِهَِکئاَـلَْملا  َنِم  ًاّفَـص  َنیَِعبْرَأ  َیلِإ  ُتْرَظَنَف  ِینیِمَی  ْنَع  ُّتَفَْتلا  ُراَّمَع  اَـی  ْمَعَن  َلاَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ًهَرِیبْکَت  َنیَِعبْرَأ  اَْـهیَلَع  َتْرَّبَک 
َیلِإ ُُبلْطَأ  ْلَزَأ  َْمل  ًهاَرُع َو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َنوُرَشُْحی  َساَّنلا  َّنِإ  َلاَق  ٌهَکَرَحَال  ٌنِینَأ َو  ََکل  ْعَمُْـسی  َْمل  ِْربَْقلا َو  ِیف  َكُدُّدَمَتَف  َلاَق  ًهَرِیبْکَت  ٍّفَص 

اَهِـسْأَر َو َدـْنِع  ٍروـُن  ْنِم  ِْنیَحاَبْـصِم  ُْتیَأَر  یَّتَـح  اَـهِْربَق  ْنـِم  ُتْـجَرَخ  اَـم  ِهِدَِـیب  ٍدَّمَُحم  ُسْفَن  يِذَّلا  ًهَرِیتَـس َو  اَـهَثَْعبَی  ْنَأ  لـج  زع و  یِّبَر 
«. ُهَعاَّسلا َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  اََهل  ِناَرِفْغَتْسَی  اَهِْربَِقب  ِْنیَلَّکَوُْملا  اَْهیَکَلَم  اَْهیَلْجِر َو  َْدنِع  ٍرُون  ْنِم  ِْنیَحاَبْصِم  اَْهیَدَی َو  َْدنِع  ٍرُون  ْنِم  ِْنیَحاَبْصِم 

 [ . ] نیزگرب ینایاوشیپ  زین  منامدود [  زا  :و  تفگ میهاربا.مداد  رارق  ماما  اوشیپ و  مدرم  همه  يارب  ار  وت  نم  124 ؛ (: 2) هرقب (( - 2 - ) 2
.دسر یمن  ناراکمتس  هب  تسا ]  ییاوشیپ  تماما و  هک  نم [  نامیپ  : دومرف راگدرورپ ] 
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هب تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  مالـسلا  مهیلع  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  تماما  موادت  ینعی  ، تسا « سانلا ماما  » مالـسلا هیلع  یلع 
.تسا ایبنا  همه  ، ییاهنت

راک هچ  هیآ  نیا.تسا  وت  رای  ، نم فرط  زا  دوجو  همه  اب  تردق  نیا  هک  يا  هداعلا  قوف  تردق  ینعی.تسا  ًاریِصَن » ًانا�ْطلُس   » يانعم نیا 
یمن يرای  ار  وت  ام  رگا.مالسلا  هیلع  یلع  نم و  ؛ یتشاد رای  ات  ود  ، يدیسر تمظع  نیا  مامت  هب  وت  رگا  نم !  بیبح  ینعی  تسا !  هدرک 

تشادن (1). موادت  دوبن و  یندنام  غارچ  نیا  ، میدرک

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  قدص  دورو 

ربمغیپ زونه  هتبلا  اقآ !  : دـنتفگ.تسا هدـیجنر  مه  بلاطوبا  ، تسا كانمغ  همطاـف  شوغآ  رد  هچب  ، دیـسر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
وا زیچ  هـمه  ، دـنک یمن  زاـب  ار  شمـشچ  هـچب  : دـنتفگ.دندوب هلاـس  یــس  دـندوب و  هدـشن  تلاـسر  هـب  ثوـعبم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

شوغآ رد  ات.دـنک  زاب  قدـص  هب  مشچ  دـیاب  نیا.هدـب  نم  هب  ار  هچب  همطاف !  : دومرف.درادـن مشچ  اما  ، تسا عماج  لماک و  ، ابیز ، بوخ
زا ار  وت  مدـمآ  يدوب ؟  بیرغ.مروآرد  ییاهنت  زا  ار  وت  ات  مدـمآ  يدوب ؟  اهنت  ینعی  ، دز دـنخبل  درک و  زاـب  ار  کـلپ  ود  ، تفر ربمغیپ 

ار ربمغیپ  روط  هچ.دـنامب  وت  نید  اـت  ، منک يراـی  ار  وت  مدـمآ  ، دوش یم  وربور  تارطخ  عاونا  اـب  هدـنیآ  رد  وت  ِمالـسا.مروایبرد  تبرغ 
هحفـص تشگنا و  رـس  منک  رت  هک  تسین  یفاـک  رحب  بآ  ار  وت  لـضف  باـتک  میوـگب ؟  ار  شا  يراـی  زا  هتـشر  مادـک  درک ؟  يراـی 

مرامشب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ.دروآ  یمن  ار  وت  دننام  رگید  ناهج  ردام  ناج !  یلع  ٌمیِقْعَت  ِِهْلثِِمل  َنا�مَّزلا  َّنِإ  ِِهْلثِِمب  َنا�مَّزلا  َِیتأَی  ْنَأ  َتا�ْهیَه 
ربمغیپ رـس  هک  رفـص  تشه  تسیب و  زور  اـت  ، درک يراـی  - بجر تفه  تسیب و  زور  - تثعب ناـمز  زا  ینعی  ، درک يراـی  هطـساو  یب  ار 

گرم زا  دعب.دوب  وا  نماد  رد  گرم  تقو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ص:270

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  «؛ 82: يدوعسم لضاف  دمحم  ، هیمطافلارارـسألا .تسا  کتقلخ  امل  یلع  الول  ثیدح  يانعم  نیا  (( - 1 - ) 1
« .امکتقلخامل همطاف  الولو  ، کتقلخ امل  یلع  الولو  ، كالفألا تقلخ  امل  كالول  ، دمحأ ای  : لاق هنأ  یلاعت  كرابت و  هللا  نع  هلآ 
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؟  دیشک هچ  ، يرای نیا  رد.دش  ضوع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ندرک  يرای  لکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
شا هشوگ  رگج  اب.درک  ربص  ، شتـسد هب  نامـسیر  اب  ، مالـسلا هیلع  نسح  شدنزرف  اب  ، راوید رد و  نیب  هثداح  اب  درک ؟  يرای  روط  هچ 

َْکنَُدل ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو   » ناج حور و  ، ربص ، لمع ، قالخا ، داهج ، بش تادابع  ، هغالبلا جهن  اب  ، مشاه ینبرمق  مالسلا و  هیلع  هّللادبع  یبا 
.تسا میقتسم  دورو  اعد ، یب  دورو  ؛ یلع دورو  نیا.تسا  هطساو  یب  يرای  اه  نیا  ًاریِصَن » ًانا�ْطلُس 

تایح زا  قدص  جورخ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

نامه هرابود  ، دندش عمج  وا  رود  یتقو.درک  تکرح  ترخآ  فرط  هب  بارحم  هزاورد  زا  ٍقْدِص » َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  َو   » وا جورخ  اما  و 
ربمغیپ لبق  هظحل  دنچ  نم.دیشابن  باوختخر  نیا  زا  نم  نتـشگرب  راظتنا  هب  ، نم نازیزع  : دومرف.دمآ شیپ  وا  تدالو  موس  زور  هثداح 

مشچ ، ایند زا  منتفر  رد  مه  نآلا  ، مدرک زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  مشچ  ، مدورو اب  نم.مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: مدرک زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب 

تداهش دجسم  هب  ، تدالو دجسم  هب  تداعس  نیا  سک  هب  ددرگن  رسیم 

وا ماتخ  نسح  علطم و  نسح  هب  مزان  دیهش  دش  بارحم  هب  دیدپ و  تشگ  هبعک  رد  *** 

دوبن مدآ  ملاع و  هک  لزا  زور  *** 
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تفای هبتر  نیا  وت  دالیم  هبعک ز 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:272
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ریما دجسم  ، نارهت اه  تشون  یپ 

ناضمر 1383
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  ماقم   17

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

ریسم هک  دندوب  يرفاسم  نیرت  تردق  رپ  نیرتالاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  دوجو 
ترفاسم جیاتن  مامت  هب  ، عماج لماک و  روط  هب  ، دـندرک تکرح  هک  يریـسم  زا  دوب و  یتوکلم  یهلا و  دـص  رد  دـص  يرفـس  ، ناشرفس

.دندیسر ناش 

هتشون وا  تالاوحا  رد  ، دعب هب  موس  نرق  مهم  رایسب  ياه  باتک  رد.تسا  « یفعُج رباج  » هعیـش نایوار  نیرت  نئمطم  نیرتمهم و  زا  یکی 
.دوب (1) هزجعم  زرم  مه  ینعی  ، تمارک ياراد  لمع و  لها  هداعلا  قوف  مه  دوب و  ییاناد  ملاع و  رایسب  درم  وا.دنا 

مالسلا هیلع  یلع  ندوب  رکاذ  رد  یفعج  رباج  زا  یتیاور 

یمن رکذ  ار  یمجنپ  رفن.دراد  رای  راهچ  ، ترخآ ایند و  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  مردـپ  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
دادــملق ناـبرقم  ناقیدــص و  ءزج  ار  یفعج  رباـج  مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما.تسا  یفعج  رباــج  ، راــی راــهچ  نآ  زا  یکی.دــننک 

ّنَج
�
ِتا ِیف  َنُوبَّرَقُْملا * َِکئ�لوُأ  َنوُِقبا�ّسلا * َنوُِقبا�ّسلا  َو  » (2) تسا ؛ هدش  دای  اهنآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  ینابرقم  ناقیدـص.دندومرف و 

(3) ِمیِعَّنلا »

ص:276

نم یفعجلا  دمحم  وبأ  ثوغی  دبع  نب  ثراحلا  نب  دـیزی  نب  رباج  «؛ 21  - 17/2: يدورهاش يزامن  ؛ راحبلا هنیفس  كردتسم  (( - 1 - ) 1
مدخو وأ 166. هنس 128  تام.همیرکلا  هبترملاو  همیظعلا  هلزنملاو  رارسألا  بحاص  لیلج  هقث  مالسلا  امهیلع  قداصلاو  رقابلا  باحصأ 

هظفح رارسألا و  هلمح  نم  هنأ  نم  انرکذ  امل  دهشی  بتک  هلو  ، هریثک هبقانمو  هلـضف  یف  تایاورلا.هنـس  رـشع  هینامث  مالـسلا  هیلع  رقابلا 
.نیتیاور یف  ملسم  حیحص  یف  هاور  :و  لوقأ.ینم دحأ  هعمـس  ام  ثیدح  فلأ  نیـسمخ  تیور  : لاق ، هنع یـشکلا  هاور  ام  ، رابخألا زونک 

اَِهب ْثِّدَحُأ  َْمل  ٍثیِدَح  َْفلَأ  َنیِعِْـست  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍِرباَج  «؛ ثیدح 14136 باب 23، ،299/12: لئاسولا كردتسم 
ُمُکِّرِـس ْنِم  ِِهب  ِینَْتثَّدَح  اَِمب  ًامیِظَع  ًاْرقِو  ِینَْتلَمَح  ْدَق  َکَّنِإ  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتلُقَف  ٌِرباَج  َلاَق  ًاَدبَأ  ًادَحَأ  اَِهب  ُثِّدَحُأَال  ُّطَق َو  ًادَحَأ 
ِناَّبَْجلا َیلِإ  ْجُرْخاَف  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف  ُِرباَج  اَی  َلاَـق  ِنُونُْجلا  ُْهبِـش  ُْهنِم  ِینَذُـخْأَی  یَّتَح  يِرْدَـص  ِیف  َشاَـج  اَـمَّبُرَف  ًادَـحَأ  ِِهب  ُثِّدَـحُأَال  يِذَّلا 

لاجر )82 ثیدح باب 13، ،70/2: راونـألا راـحب  اَذَـک .» اَذَِـکب َو  ٍِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  ْلـُق  َّمـُث  اَـهِیف  َکَـسْأَر  ُلْدا  ًهَریِفَح َو  ْرِفْحاَـف 
َعَفَدَـف ِْملِْعلا  ِبَلَِطل  َُکْتئِج  ِهَفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ُْتُلق  َْتنَأ  ْنَم  َلاَقَف  ٌّباَش  اَنَأ  مالـسلا َو  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَـق  ٍِرباَـج  «؛) یـشکلا

ِیَنب ِكاَلَه  َدَْعب  ًاْئیَـش  ُْهنِم  َتْمَتَک  َْتنَأ  ْنِإ  ِیئَابآ َو  ُهَنَْعل  ِیتَنَْعل َو  َْکیَلَعَف  َهَّیَمُأ  ُوَنب  َِکلْهَت  یَّتَح  ِِهب  َْتثَّدَـح  َْتنَأ  ْنِإ  ِیل  َلاَق  ًاباَتِک َو  ََّیلِإ 
«. ِیئَابآ ُهَنَْعل  ِیتَنَْعل َو  َْکیَلَعَف  ًاَدبَأ  ُْهنِم  ٍءْیَِشب  َْتثَّدَح  ْنِإَف  اَذَه  َكاَه  َلاَق َو  َُّمث  َرَخآ  ًاباَتِک  ََّیلِإ  َعَفَد  َُّمث  ِیئَابآ  ُهَنَْعل  ِیتَنَْعل َو  َْکیَلَعَف  َهَّیَمُأ 
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َِیناَمَث مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  َابَأ  ِماَنَْألا  َدِّیَس  ُْتمَدَخ  َلاَق  ِّیِفْعُْجلا  َدیِزَی  ِْنب  ِِرباَج  «؛ ثیدح 8 باب 22، ،182/75: راونألا راحب 
«. هُْرعَق ُغَْلُبیَال  ُفَْزُنیَال َو  ٌرَْحب  ْمُکَّنِإ  ْمَعَن  ُْتُلق  ُِرباَج  اَی  ًهَنَس  َهَرْشَع  َِیناَمَث  َدَْعب  َلاَقَف  ِینِْدفَأ  َُهل  ُْتلُقَف  ُُهتْعَّدَو  َجوُرُْخلا  ُتْدَرَأ  اَّمَلَف  ًهَنَس  َهَرْشَع 

هرارز نیعأ و  نب  نارمح  یفعجلا و  دیزی  نب  رباج  یلع ع  نب  دمحم  باحـصأ  «؛ ثیدح 34 باب 8، ،343/46: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
هیواعم نب  دیرب  رینتسملا  نب  مالـس  يرـصبلا  راسی  نب  لیـضف  يرماعلا  کیرـش  نب  هللا  دبع  هدئاز  نبرجح  هعاذج  نب  هللا  دبع  نبرماع 

َّنَأ یَلَع  َُهباَصِْعلا  ِتَعَمَتْجا  ُّیِفْعُْجلا َو  َدـیِزَی  ُْنب  ُِرباَـج  ُُهباـَب  «؛ ثیدح 38 باب 8، ،345/46: راونـألا راـحب  میعن .» یبأ  نب  مکحلا  یلجعلا 
ُوبَأ ُّیِّکَْملا َو  َذوـُبَّرَخ  ُْنب  ُفوُْرعَم  َنَیْعَأ َو  ُْنب  ُهَراَرُز  ْمُه  مالـسلا َو  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ٍرَفْعَج َو  ِیبَأ  ُباَحْـصَأ  ْمُه  ٌهَّتِـس َو  َنِیلَّوَأـْلا  َهَْقفَأ 

ثیدح باب 8، ،345/46: راونـألا راـحب  ُِّیلْجِْعلا .» َهَیِواَـعُم  ُْنب  ُدـْیَُرب  ُّیِِفئاَّطلا َو  ٍِملْـسُم  ُْنب  ُدَّمَُحم  َوراَـسَی  ُْنب  ُْلیَـضُْفلا  ُّيِدَـسَْألا َو  ٍریَِـصب 
ِینْرَذـَت ِّبَر ال  ِهِمَتاَخ  ُشْقَنَو  ُّیِفْعُْجلا  ٌِرباَـج  ُُهباََّوب  ُّيِرَیْمِْحلا َو  ُدِّیَّسلا  ُْتیَمُْکلا َو  ُهُرِعاَـش  ٌلِدَـتْعُم  ُرَمْـسَأ  مالـسلا  هیلع  ِِرقاَْـبلا  ُهَفِـص  «؛ 39

«. ًادْرَف
نانیا ،* دـنا شزرمآ ]  تمحر و  هب  ناگدـنریگ [  یـشیپ  هک  کین ]  لامعا  هب  ناگدـنریگ [  یـشیپ  و  10-12 ؛ (: 56) هعقاو (( - 3 - ) 3

.دنا تمعن  رپ  ياه  تشهب  رد  ،* دنا نابرقم 
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يارب.دنتشگرب هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناورهن ، گنج  نایاپ  زا  سپ  : دنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفعج  رباج 
 ! مدرم يا  : دندومرف دندرک و  یفرعم  « رکاذ » ار ناشدوخ  ، ینارنخس نآ  رد  هک  دندومرف  داریا  ینانخس  مدرم 

زا ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اه ، بوشآ  اه و  هنتف  نوچ  ، دـننک یفرعم  ار  ناشدوخ  هک  نیا  زج  ، دوبن مه  يا  هراـچ  (1) ُرِکاَّذلا » اَنَا  »
یلع تیصخش  هک  دوب  هدرک  هلماعم  يروط  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ، اهداسف اه و  هنتف  دوب و  هدرک  ناهنپ  ، تشاد هک  یتقیقح  نآ 
درک يراک  اه  بوشآ  هنتف و  نیا  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ  هک  ییاج  ات  ، دوب هدـش  مگ  مدرم  نیب  رد  مالـسلا  هیلع 

موش هداد  رارق  هیواعم  نزومه  مدرم  مشچ  رد  نم  هک 

لوا ، ناش یلومعم  ياهوگتفگ  رد  مدرم  هک  دـندناسر  اجنیا  هب  اـت  (2) ِّیلَع » ُهَیِوا�عُم َو  لـا�ُقی  �یّتَح  ِیَنلَْزنا  مَّث  ، ِیَنلَْزنا َُّمث  ِیَنلَْزنا  ُرْهَّدـلا  »
.داد رارق  هیواعم  زا  دعب  ارم  شزرا  اه  هنتف  ینعی  ، مود هلحرم  رد  ارم  دندرک و  یم  رکذ  ار  هیواعم 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ندوب  رکاذ  موهفم 

: دومرف ربنم  يور  اذل  ، دنک یفرعم  ار  شدوخ  هک  نیا  زج  تشادن  يا  هراچ  ، مدرم رب  تجح  مامتا  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح 

هدـش هداد  ناـشن  تاـیآ  نیا  رد  ما  هرهچ  نم  هک  دـنداد  نارمع  لآ  هکراـبم  هروـس  رد  ار  هیآ  دـنچ  سردآ  مه  دـعب  و  ُرِکاَّذـلا » اـَنَأ  »
رفس ریس  نیا.تسا  هداد  ماظن  ار  نآ  ملاع  راگدرورپ  هک  ، تسا هیآ  دنچ  نیا  رد  نم  همانـسانش  ، دیراد لوبق  ار  نآرق  رگا  مدرم.تسا ! 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رد مه  رخآ  لزنم  توبن و  اب  دـیدش  طابترا  ، ءوس عون  ره  زا  تینوصم  ، فیلکت ، قح ، رکف ، رکذ ؛ تسا حرطم  هلأسم  دـنچ  تایآ  نیا  رد 
.تسا لزانم  نیا  مه  رفس  هداج  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رفاسم.نتفرگ  رارق  راگدرورپ  دبا  تمحر  شوغآ 

هدومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : دیوگب یتایبدا  کی  تسا  نکمم  اجنیا  (3) ّللا »
�

َه َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلَا  : » تسا نینچ  نیا  تایآ  زا  یکی 
: تسا

هک نیا  تسا و  درفم  ، اَنَأ ُرِکاَّذلا » اَنَأ  »

ص:278

ِهَفوُْکلِاب َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َبَطَخ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  «؛ ثیدح 547 باب 20، ،285-283/33: راونألا راـحب  (( - 1 - ) 1
ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  یَّلَص  ِْهیَلَع َو  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِمَحَف  ًابیِطَخ  َماَقَف  َُهباَحْصَأ  ُُلتْقَی  ُُهبیِعَی َو  ُهُّبُـسَی َو  َهَیِواَعُم  َّنَأ  ُهَغََلب  َناَوَرْهَن َو  ْنِم  ِِهفَرَْـصنُم  َْدنِع 

ُلوُقَی اَذَـه  یِماَقَم  ِیف  ُهُرِکاَذ  اَنَأ  اَم  ُتْرَکَذ  اَم  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ٌهَیآَال  َْول  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  ِهِِّیبَن َو  یَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  اَـم  َرَکَذ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص 
ْنَأ یِـضِْغبُم  َبِسَح  ُهَّللا َو  َّبَحَأ  اَم  اوُّبُِحی  ْنَأ  یِّبُِحم  َبِسَح  یِِّیلَو َو  ُهَّللا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُِّیلَو  اَنَأ...ْثِّدَحَف  َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  ا�ّمَأ  َّلَج َو  َّزَع َو  ُهَّللا 
َّبَر َنیِمآ  ِّقِحَتْـسُْملا  یَلَع  َهَنْعَّللا  ِلِْزنَأ  ِْهیَلَع َو  َکـَتَأْطَو  ْدُدْـشا  َّمُهَّللا  ِینَنََعل  ِینَّبَـس َو  َهَیِواَـعُم  َّنَأ  ِینَغََلب  ُهَّنِإ  اـَلَأ َو  ُهَّللا  َّبَحَأ  ْنَم  اوُضِْغُبی 

ٍمَْجُلم ُْنبا  ُهَلَتَق  یَّتَح  اَْهَیلِإ  َداَع  اَمَف  ِهِداَوْعَأ  ْنَع  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َلََزن  َُّمث  ٌدیِجَم  ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  َثِعَاب  َلیِعاَمْـسِإ َو  َّبَر  َنیَِملاَْعلا 
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«. ُهَّللا ُهَنََعل 
عم ریرملا  هعارـص  تابـسانم  نم  هدحاو  یف  ربع  دق  مالـسلا  هیلع  یلع  مامإلا  ناک  اذإو  «؛ 7: سوواط نبا  دیـس  ، يرغلا هحرف  (( - 2 - ) 2
هل ضیقنک  لب  هل  دنک  سیل  نکلو  هیواعم  عم  مویلا  رکذـی  مالـسلا  هیلع  ایلع  ناف.یلع  هیواعم و  لیق  یتح  رهدـلا  ینلزنأ  : هلوقب لطابلا 

«. هیناسنالا قلخلا و  لبنلا و  یف 
شنیرفآ رد  هتـسویپ  ،و  دننک یم  دای  هدیمرآ  ولهپ  هب  هتـسشن و  هداتـسیا و  ار  ادـخ  هراومه  هک  نانآ  191 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 3 - ) 3

هدوهیب ار  تمظع ]  اـب  ناـهج  نیا [  اراـگدرورپ !  دـنیوگ ] : یم  ناـبز  اـب  هارمه  بلق  قمع  زا  و  دنـشیدنا [ ، یم  نیمز  اـه و  نامـسآ 
.رادهاگن شتآ  باذع  زا  ار  ام  سپ  ؛ یکاپ هّزنم و  یصقن  بیع و  ره  زا  وت  ، يدیرفاین
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عمج َنوُرُکْذَی » « » َنیِذَّلَا « ؛ تسا عمج  نآ  رئامـض  هیآ ، مامت  رد  ، ما هدش  یفرعم  تایآ  نیا  رد  نم  هک  تسا  هدرک  هراشا  تایآ  نیا  هب 
؟  دنتسه

ربمغیپ هب  نارجن  ياراصن  یتقو  هک  دـنا  هتـشون  انثتـسا  یب  ننـست  لها  هعیـش و  گرزب  نادنمـشناد  مامت  ؛ تسا هداس  یلیخ  نآ  باوج 
ام ، نک نیرفن  وت  ؛ میوش عمج  نیرفن  يارب  هک  میتسه  رـضاح.میهد  یمن  مه  تایلام  ، میوش یمن  ناملـسم  : دـنتفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا قح  ، دنام هک  یسک  تسا و  لطاب  وا  بهذم  ، درک شدوبان  دش و  لزان  هک  سک  ره  رب  شتآ.مینک  یم  نیرفن  مه 

: نک لوبق  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ادخ 

(1) ْمُکَسُْفنَأ » ا�نَسُْفنَأ َو  ْمُکَءا�ِسن َو  ا�نَءا�ِسن َو  ْمُکَءا�ْنبَأ َو  ا�نَءا�ْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولا�عَت  ْلُقَف  » 

یحیـسم نز  هچ  ره.میروآ  یم  ار  نامنادنزرف  همه  مه  ام  ، دـیروایب ار  ناتنادـنزرف  مامت  ؛ تسا هدـمآ  عمج  ریمـض  اب  ، سفنا ، ءاسن ، ءانبا
تسا نارجن  رهش  رد  امش  اب  درم  هچ  ره  ْمُکَسُْفنَأ » ا�نَسُْفنَأ َو  َو  ، » میروآ یم  نامدوخ  اب  تسا  ناملسم  نز  هچ  ره  مه  ام  ، دیروایب تسا 

.مروآ یم  مدوخ  اب  تسا  درم  هچ  ره  مه  نم  ، دیروایب

.تسا راگدرورپ  حرط  هکلب  ، تسین هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راک  نیا.دیوگ  یم  ادخ  ار  نیا 

مه ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  همه.دـندمآ  يریثک  تیعمج  اب  دـندرک و  لوبق  مه  اهنآ.وگب  هک  میوگ  یم  وت  هب  ادـخ  ِنم  ینعی  « لق »
وا هب  عمج  هغیص  اب  ادخ  هک  نیا  اب.دندوب  وا  اب  درم  کی  هچب و  ود  ، نز کی  طقف  اما  ، دمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دنا  هتـشون 

.مروآ یم  ار  نادرم  همه  نانز و  همه  ، نادنزرف همه  : وگب داد ؛ نامرف 

همه زا  یلو  ، تسا هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  رت  عـیطم  ادـخ  دزن  ملاـع  رد  یـسک  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
طقف مه  نادرم  همه  زا  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  هچب ؛ ود  ، ءانبا لسن و  همه  زا  ار و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ؛ نز کی  ، نانز

.دروآ دوخ  اب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

« نیذلا » نیا رد  ار  نامه  دییوگ ؟  یم  هچ  تسا  عمج  هک  « انسفنا » رد اجنیا  امش 

ص:279

ار و نامسوفن  ام  ،و  ار ناتنانز  امش  ار و  نامنانز  ام  ،و  ار ناتنارـسپ  امـش  ار و  نامنارـسپ  ام  دییایب  : وگب 61 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
.مینک توعد  ار  ناتسوفن  امش 
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همه قباطم  ییاـهنت  هب  رفن  کـی  نآ  اریز  ، تسا رفن  کـی  ، عمج نیا  زا  روظنم  ، دیـشابن نارگن  ، تسا عمج  تاـیآ  ریامـض  رگا.دـییوگب 
.تسا

ّنج سنا و  اب  سایق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  لامعا  شزرا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تسا هدرک  مولعم  تایآ  نیا  ار  نم  دوجو.متسه  رکاذ  نم  ُرِکاَّذلا » اَنَأ  »

(1) ْمِِهبُونُج » �یلَع  ًادوُُعق َو  ًاما�ِیق َو  ّللا 
�

َه َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلَا  » 

یم ، دنک یم  یفرعم  امـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ  اه !  ناسنا  يا  اه !  تلم  يا  یمالـسا !  هعماج  يا  ؛ دنز یم  فرح  امـش  اب  ادخ 
زا ریغ  مالـسلا  هیلع  یلع  رد.تسا  نم  دای  هب  ، تاظحل مامت  رد  باوختخر و  رد  هتـسشن و  هداتـسیا ، لاح  هب  هک  تسا  یـسک  وا  : دیوگ
هب ام.تلاح  هس  نیا  زا  نوچ  ًاما�ِیق  ّللا 

�
َه َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلَا   » نیبب ار  ادـخ  ، نیبن ار  وا  يوربا  مشچ و  ، نس ، هفایق ، لکـش ، ندـب ؛ دـینیبن ار  ادـخ 

�یلَع َو   » میباوخ ای  ، هتـسشن تلاح  رد  ای  میتسه  هداتـسیا  لاح  رد  ای  ام  ، رمع هرود  رد.تسا  تلاح  هس  نیمه  ، میور یمن  مراهچ  تلاـح 
دینیب یم  یندب  کی.تسا  رکذ  لاح  رد  ینعی  ، تسا رپ  ادـخ  زا  ، تسا باوخ  باوختخر  رد  هک  مه  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  ْمِِهبُونُج »

رترادـیب ، نارادـیب يرادـیب  زا  وا  باوخ  ینعی  ، تسا « هللا رکذ  » هوـلج ، تسا باوـختخر  رد  هک  نیا  اـما  ، تسا هداـتفا  باوـختخر  رد  هک 
.تسا

مالسلا هیلع  یلع  رّکفت  رکف و  یگدرتسگ 

هدرتسگ اجک  ات  هک  دنک  یم  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رکف  ، نآرق.دنک یم  رفـس  رکف  ِلزنم  هب  هراومه  ، دای ِلزنم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
: تسا

َکَنا�ْحبُس ًالِطا�ب  ا�ذ�ه  َْتقَلَخ  ا�م  ا�نَّبَر  ِضْرَْألا  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  » 

ص:280

.دننک یم  دای  هدیمرآ  ولهپ  هب  هتسشن و  هداتسیا و  ار  ادخ  هراومه  هک  نانآ  191 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
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(1) ّنلا »
�
ِرا َبا�ذَع  ا�نِقَف 

ياه هداج  مامت  هب  : دومرف ربنم  رب  اذـل  ، دریگ یم  َرپ  ریز  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  رکف  ياـفرژ  هشیدـنا و  تردـق 
؛ متسه ینیمز  ياههار  زا  رتاناد  ، اه نامسآ 

لکـش نیا  هب  هک  تسا  قح  ترـضح  راک  نیا  هکلب  ، تسین همجمج  نورد  زغم  هرذ  کی  ندب و  راک  نیا  (2) ِتا�وَمَّسلا » ِقُرُِطب  مَلْعَا  »
.تسا هدرک  هولج 

دوب (3) یلع  ، دوب نامز  دوب و  نیمز  شقن  ات  دوب  یلع  ، دوب ناهج  دنویپ  تروص  ات 

مالسلا هیلع  یلع  رکف  قمع  زا  يا  هشوگ 

اج مالـسلا  هیلع  یلع  رکف  ياضف  هشوگ  کی  رد  نیمز  اه و  نامـسآ  مامت  : دیوگ یم  نآرق  هک  تسا  هدرتسگ  يردـق  هب  هشیدـنا  نیا 
يارب امـش  تسا ؟  هداد  روـهظ  هنوـگچ  ار  هغـالبلا  جـهن  لوا  هبطخ  ، دوـبن نیا  وا  رکف  مجح  رگا.تسا  وا  رکف  مـجح  نیا.دـنریگ  یم 

دـصتفه رد  هک  ار  يا  هرمک  همالع  موحرم  « ناهج نامـسآ و  » باتک دـیاب  ، تسا تقلخ  هراـبرد  هک  هغـالبلا  جـهن  لوا  هبطخ  حیـضوت 
مالسلا هیلع  یلع  ، شنیرفآ عورش  زا  لبق  ادخ  هک  نیا  لثم.تسا  لوا  هبطخ  مجنپ  کی  حیضوت  هک  ، دیناوخب تسا  هدش  هتـشون  هحفص 

هب ات  لوا  زا  ار  ادخ  شنیرفآ  نیع  تسا و  هدمآ  هفوک  رد  دعب  ، هدوب دهاش  ادخ  هارمه  ار  شنیرفآ  نیا  ایوگ  ، تسا هدروآ  دوجو  هب  ار 
.تسا هدرک  نایب  ماظن  نیا  ندمآ  دوجو 

ِتا�وا�مَّسلا ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  َو   » .درادـن ار  مالـسلا  هیلع  یلع  فرح  واو  کی  یلو  ، تسا هدرک  نایب  یملع  ياهرازبا  اب  مه  « سالگال »
متا ءزج  ءزج  ، نم هدـنب  نیا  هک  نیا  لثم  ، دوش یم  نیمز  اه و  نامـسآ  دراو  شا  هشیدـنا  رکف و  قمع  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ِضْرَأـْلا  َو 
قمع رد  هشیدـنا  زا  دـعب  ، تسا هدرک  رفـس  ار  تقلخ  ملاوع  مامت  هدرک و  یـسررب  ار  تارک  اـت  طیـسب  رـصانع  یبیکرت و  رـصانع  ، اـه

: تسا هدرک  مالعا  ، تقلخ

َکَنا�ْحبُس ًالِطا�ب  ا�ذ�ه  َْتقَلَخ  ا�م  ا�نَّبَر  » 

ص:281

: [ دنیوگ یم  نابز  اب  هارمه  بلق  قمع  زا  و  دنشیدنا [ ، یم  نیمز  اه و  نامسآ  شنیرفآ  رد  هتسویپ  و  191 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
.رادهاگن شتآ  باذع  زا  ار  ام  سپ  ؛ یکاپ هّزنم و  یصقن  بیع و  ره  زا  وت  ، يدیرفاین هدوهیب  ار  تمظع ]  اب  ناهج  نیا [  اراگدرورپ ! 

یننإف ینودـقفت  نأ  لبق  ینولـس  لوقی  ناک  هنإ  ءاضقلا و  یف  مولعلا  هل  عمجف  یلع  مکاـضقأ  لاـق  هنإ  «؛ 209: دوعسلا دعس  (( - 2 - ) 2
ُمَلْعَأ ِءاَمَّسلا  ِقُرُِطب  اَنَأَلَف  ِینوُدـِقْفَت  ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَـس  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  «؛ هبطخ 231 : هغالبلا جـهن  ضرألا .» قرطب  ینم  تاوامـسلا  قرطب  ملعأ 

«. اَهِمْوَق ِماَلْحَِأب  ُبَهْذَت  اَهِماَطِخ َو  ِیف  ُأَطَت  ٌهَْنِتف  اَِهلْجِِرب  َرَغْشَت  ْنَأ  َْلبَق  ِضْرَْألا  ِقُرُِطب  یِّنِم 
.يزیربت سمش  (( - 3 - ) 3
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هدـشن قلخ  هچیزاب  لـطاب و  هدوهیب و  ، رواـنهپ ناـهج  نیا  رد  يزیچ  ، متـشگ رکف  داـی و  بکرم  اـب  ار  وت  شنیرفآ  همه  ، یلع ِنم  ینعی 
.دیسر زیچ  همه  ندوب  قح  هب  دومیپ و  ار  رکف  رکذ و  لزنم  سپ.تسا  هدوب  قح  ، يا هدرک  هک  يراک  ره.تسا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  نابز  زا  تقلخ  فده 

قح مه  نم  ، تسا قح  ، یتسه يازجا  مامت  هک  نانچ.متـسه  ملاـع  نیا  ءزج  کـی  مه  نم  دوخ  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
فرظ ناسنا  هک  نیا  ؛ تسا زیچ  راهچ  نم  شنیرفآ  زا  فده.تسا  هتـشاد  فده  نم  ندیرفآ  زا  هدیرفآ و  قح  هب  ارم  دنوادخ.متـسه 

.موش ملاع  دیاب  متسه ، ملع  هب  فلکم  نم  سپ.دوش  تمحر  نسحا و  تدابع  ، تفرعم ، ملع

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هب  یتوکلم  کلم و  ، دوهش بیغ و  ، نیرخآ نیلوا و  ملع  هچ  ره  راگدرورپ  ، دعر هکرابم  هروس  هیآ  نیرخآ  قبط 
؛ درک تفایرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  مولع  نآ  ، یگلاس هدزناش  هدزناپ  نس  نامه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ، دوب هداد  هلآ  و 

(1) ِبا�تِْکلا » ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ًادیِهَش  ّللِاب 
�

ِه �یفَک  ُْلق  » 

هیلع یلع  توبن  دـهاش  هک  ، تسا توبن  دـهاش  دزن  لـیجنا ، تاروت و  ، نآرق ، ظوـفحم حوـل  ، باـتک ، نیرخآ نیلوا و  شناد  مدرم !  يا 
.مدرک لیمکت  ار  متفرعم  هک  ، متسه تفرعم  بسک  هب  فلکم  یلع  ِنم  سپ.تسا  هدوب  مالسلا 

ار مدوخ  مه  دعب  ، مداد ماجنا  مه  ار  اهنآ  ، هزور زامن و  نتـشاذگ ، ادخ  هار  رد  ناج  ، ههبج ، قافنا ، هقدـص ؛ متـسه تدابع  هب  فلکم  نم 
.مداد ققحت  مه  ار  موس  فده  سپ.مدناسر  تدابع  نسحا  هب 

.دید تدابع  لاح  رد  ار  اباب  ، دش مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  قاتا  دراو  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يزور 

، دنادرگرب ار  شرس  ، دش غراف  تدابع  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ات.درک  هیرگ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ص:282

راوتـسا مکحم و  تایآ  اـب  ادـخ [  هک  تسا  یفاـک  : وگب.یتسین ادـخ ]  هداتـسرف [  وت  : دـنیوگ یم  نارفاـک  43 ؛ (: 13) دـعر (( - 1 - ) 1
 [ ما يربمایپ  هب  تبـسن  امـش [  نم و  نایم  ، تسوا دزن  باـتک  شناد  هک  بلاـط ]  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  یـسک [  و  شنآرق ] 

.دنشاب هاوگ 
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امش لاح  هب  ملد  نم  ، دیهد یم  ماجنا  نیگنـس  ار  تادابع  امـش  نوچ  ، منک یم  هیرگ  امـش  لاح  هب  : تفگ ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  : دومرف
: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما.تخوس 

.دروآ ار  باتک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما.روایب  رادرب و  ، تسا هچقاط  نیا  يور  هک  یباتک  مدنزرف ! 

.دنا هتشون  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مدج  تادابع  باتک  نیا  رد.نک  زاب  ار  باتک  نیا  : دومرف

.دناسر تدابع  نسحا  هب  ار  شدوخ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  وا ؟  ای  ما  هدرک  یگدنب  ار  ادخ  نم  ایآ  نیبب  ، ناوخب

: هک مراهچ  فده  هب  مه  دعب  و 

(1) ْمُهَقَلَخ » َِکل�ِذل  َکُّبَر َو  َمِحَر  ْنَم  ّالِإ 
�

» 

قرغ مالسلا  هیلع  یلع  لثم  یسک  هچ.ما  هدیرفآ  ار  امش  ، منک قرغ  متمحر  سونایقا  رد  ، یهام دننام  ار  رشب  هک  نیا  رطاخ  يارب  ًالـصا 
فیلکت لزنم  «، ءیـش لـک  » ندوـب قـح  نتفاـی  ، رکف ، رکذ لزاـنم.تسا  « هللا تمحر   » مالـسلا هیلع  یلع  تسا ؟  هدـش  ادـخ  تـمحر  رد 

.درک یط  ار  ترخآ  رد  ًاصوصخم  ، روآ جنر  ياهدمآ  شیپ  مامت  ، دبع تینوصم  هناگراهچ و 

ّنلا
�
ِرا َبا�ذَع  ا�نِقَف  َکَنا�ْحبُس  ًالِطا�ب  ا�ذ�ه  َْتقَلَخ  ا�م  ا�نَّبَر  » 

تمایق شتآ  زا  ارم  ّنلا »
�
ِرا َبا�ذَـع  ا�نِقَف  : » درادـن وت  زا  شهاوخ  کی  زا  رتشیب  یلع.یتسه  كاپ  یـصقن  بیع و  ره  زا  وت  نم !  بوبحم 

َبا�ذَـع ا�نِقَف  َکَنا�ْحبُـس  : » یباذـع ره  ربارب  رد  ، یهلا شـشوپ  رد  نداتفا  ؛ میـسرب تایآ  نایاپ  هب  دـنداد ؟  ار  تینوصم  نیا.رادـب  نوصم 
« . ّنلا

�
ِرا

ناگدنب ادخ و  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  يوربآ 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  لوق  زا  دنوادخ 

(2) ُهَْتیَزْخَأ » ْدَقَف  ّنلا 
�
َرا ِلِخُْدت  ْنَم  َکَّنِإ  ا�نَّبَر  » 

ص:283

.تسا هدیرفآ  ار  نانآ  ببس  نیمه  هب  هدرک و  محر  نانآ  هب  تراگدرورپ  هک  یناسک  رگم  119 ؛ (: 11) دوه (( - 1 - ) 1
.يا هدرک  شیاوسر  راوخ و  ًاعطق  ، يروآ رد  شتآ  رد  وت  ار  هک  ره  دیدرت  یب  اراگدرورپ !  192 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 2 - ) 2
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هیلع یلع  اب  اما.يدرک  لیلذ  راوخ و  ار  وا  ، يدرب ار  وا  يوربآ  هجو  نیرتدب  هب  ، ینک خزود  دراو  تمایق  رد  ار  یسک  ره  نم !  بوبحم 
؟  تسه مه  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رتدنموربآ  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  ًالصا  ینک ؟  یم  راتفر  هنوگچ  مالسلا 

هیلع یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـندرک  یمن  لقن  تنـس  لـها  نادنمـشناد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رتدـنموربآ  رگا 
یلع قح  هب  ایادـخ !  : میوگ یم  ادـخ  هب  ، مناوـخ یم  زاـمن  تعکر  ود  ، دروـخ یم  هرگ  مراـک  هب  تقو  ره  ناـج !  یلع  : دوـمرف مالـسلا 

.نک لح  ارم  لکشم 

قح هب  ار  نم  ، داتفا هرگ  وت  یگدـنز  رد  تقو  ره  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  ادـخ.دنک  یمن  راک  ادـخ  نذا  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
رتالاب - ربمغیپ - وت.هدـب مسق  ار  نم  یلع  قح  هب  : دـیوگ یم  وا  هب  ادـخ  ، دـنک ادـیپ  لکـشم  رگا  مه  یلع  زا  رتـالاب  ینعی.هدـب  مسق  یلع 

.دراد (1) یگتسب  یلع  يوربآ  هب  وت  هرگ  ندش  زاب  اما  ، یتسه

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتشگنا  یکاکح  تیاور 

یکاـکح ار  هلمج  نیا  نآ  يور  یهد ، یم  كاـکح  کـی  هب  ار  نیا  : دومرف ، داد ناملـس  هب  رتشگنا  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
ناملس.درک کح  ، نک کح  نآ  يور  ار  « هللا الا  هلا  «ال  هملک : تفگ ، داد كاکح  کی  هب  ار  رتشگنا  درب و  ناملس  «. هّللا الا  هلا  ال  :» دنک

.دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ار  رتشگنا.نک  کح  « هّللا الا  هلا  «ال  ریز مه  « هّللا لوسر  دمحم  » کی : تفگ

هب.تسا هدش  هتـشون  « هللا لوسر  دمحم  » شدوخ مسا  دعب  ، تسا هتـشون  « هللا الا  هلا  «ال  نآ يالاب  دـید  ، دـناوخ ار  رتشگنا  يور  ترـضح 
الاح : تفگ.مسیونب مه  ار  امـش  مسا  : متفگ ، دـماین ملد  اقآ !  : تفگ.سیونب « هللا الا  هلا  ال  :» متفگ وت  هب  نم  تسیچ ؟  نیا  : دومرف ناـملس 

وا ، متفگن يرتـشگنا  هب  نم  ، تسین نم  هب  طوبرم  نیا  : تفگ تسا ؟  هتـشون  « هّللا یلو  یلع  » ارچ ، دـسیونب نآ  ریز  ار  نم  مسا  یتـفگ  وت 
.دزن (2) یفرح  نم  هب  مه 

ص:284

ُهَّللا یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َراَتْخا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُُهلْوَق  َوُه  ُماَـلَّسلا َو  ِْهیَلَع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َماَـلَک  َدَرْوَأ  «؛ 404/31: راونألا راـحب  (( - 1 - ) 1
زنک َبَلَط .» ْنَِمل  ٌهاََـجن  ،َو  ِضْرَأـْلا ِلـْهَِأل  ٌناَـمَأ  ،َو  ِهَمْکِْحلا ُنِدـْعَم  ِهَّوـُبُّنلا َو  ِْتَیب  ُلـْهَأ  ُنْحَنَف  ، اـًلوُسَر اَْـنَیلِإ  ُهَثَعَْتبا  ًاـِّیبَن َو  اَّنِم  ِهـِلآ  ِهـْیَلَع َو 
یلص هللا  لوسر  نم  هلزنم  سانلا  مظعأ  یلإ  رظنی  نأ  هرـس  نم  : لاقف ایلع  رکب  وبأ  يأر  : لاق یبعـشلا  «؛ ثیدح 36375 ،115/13: لامعلا

«. اذه یلإ  رظنیلف  هیبن  نع  ءانغ  همظعأو  هلاد  هلضفأو  هبارق  هبرقأو  ملسو  هیلع  هللا 
یبا ، نـیعبرازا لـقن  هـب  ش 16، ،78  - 77: ینادــمه یناــمحر  دـــمحأ  ، مالـــسلا هــیلع  بلاــط  یبأ  نــب  یلع  ماــمإلا  (( - 2 - ) 2
هشبح هاشداپ  یـشاجن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توعد  ربخ  نوچ  )143/4: قحلا قاقحا  لیذ  زا  لـقن  هب  (، طوطخم )50: سراوفلا

تخاس و هدامآ  ار  یگرزب  ياه  هفحت  هاگ  نآ.میامزآ  یم  متـسرفیم  وا  يارب  هک  ییایاده  اب  ار  درم  نیا  نم  : تفگ شنارای  هب  دیـسر 
رگاو ، دنک یم  باختنا  ار  توقای  دشاب  بلط  تنطلس  ایند و  لها  درم  نیا  رگا  : تفگ دوب و  قیقع  توقای و  یتمیق  ياهگنس  زا  نآ  رد 

دوخ نارای  نایم  ار  اهنآ  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسد  هب  اه  هیده  نوچ.دـنیزگ  یم  رب  ار  قیقع  دـشاب  قح  رب  ربمایپ 
ای : دومرف داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  سپـس  ، تشادـن رب  يرگید  زیچ  خرـس  قیقع  نیگن  کـی  زج  دوـخ  يارب  دوـمن و  تمـسق 
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ار هچنآ  نیا  يور  رب  : دومرف ، هتفر كاکح  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  (، هللا هلإ ا ال  ال  :) سیونب نآ  رب  رطـس  کـی  اـهنت  ربب و) ار  نیا  ) یلع
دوخ هک  مسیونیم  ار  يزیچ  نم  : تفگ يو.تسا  ( هللا ـال  هلإ ا  ـال  ) هک ، سیوـنب دراد  یم  تسود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک 
دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  رتشگنا  هک  یماگنه.تسا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  ) هک مراد  یم  تسود 
يور رب  رطس  هس  وت  سیونب و  نآ  رب  رطس  کی  اهنت  متفگ  وت  هب  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.دوب  هتـشون  نآ  يور  رب  رطـس  هس 
امـش هک  ار  هچنآ  رگم  مدرکن  رما  ار  وا  نم  هک  دـنگوس  امـش  قح  هب  ، ادـخ لوـسر  يا  : درک ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  يا ؟ هتـشون  نآ 

ماگنه نیا  رد  (. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  :) متشاد یم  تسود  دوخ  ار  هچنآ  )و  هللا هلإ ا ال  ال  :) دسیونب یتشاد  یم  تسود 
و (، هللا هلإ ا ال  ال  :) یتشون یتشاد  یم  تسود  ار  هچنآ  وت  : دـیامرف یم  تزع  راگدرورپ  : تفگ دـمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  نیما  لـیئربج 

یلع :) متشون متـشاد  یم  تسود  ار  هچنآ  زین  نم  و  (، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  :) تشون تشاد  یم  تسود  ار  هچنآ  یلع 
(«. هللا یلو 
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نامأوت تیالو  توبن و  شزرا 

یلو یلع  ،» هدوب ناملـس  تساوخ  « هّللا لوسر  دـمحم  ، » تسا هدوب  وت  تساوخ  ، رتشگنا يور  « هّللا ـالا  هلا  ـال   !» اـقآ : دـش لزاـن  لـیئربج 
هیلع یلع  یب  توـبن  دـیحوت و  ، ترخآ اـیند و  رد  اریز  ،: مداد شقن  رتـشگنا  نیا  يور  ار  هلمج  نیا  نم.تسا  هدوـب  نم  تساوـخ  « هـّللا

.درادن نزو  مالسلا 

(1) ٍرا�ْصنَأ » ْنِم  ّظِلل 
�

َنیِِملا ا�م  ُهَْتیَزْخَأ َو  ْدَقَف  ّنلا 
�
َرا ِلِخُْدت  ْنَم  َکَّنِإ  ا�نَّبَر  » 

مالسلا هیلع  یلع.تشاد  دنهاوخن  يرای  تمایق  رد  ، تقلخ فادها  قح و  زا  نازواجتم 

دودـح نیا  زا  زواجتم  هک  یـسک  اما.تسا  وربآ  نیرتهب  بساک  شنامیا  لمع و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع.تسا  گنهامه  تقلخ  لـک  اـب 
« . ٍرا�ْصنَأ ْنِم  ّظِلل 

�
َنیِِملا ا�م  َو  : » تسا

توبن هب  تادوجوم  همه  لاصتا 

: تفگ وا  هب  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  هک  دش  هتخاس  ییاج  ات  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی  ، تسا توبن  هب  دوجو  همه  لاصتا  ؛ دعب لزنم  اما 

و ِیبْرَح » َُکبْرَح  یِْملِس َو  َکُْملِس  �یمَد  َکُمَد  ی�مَْحل َو  َکُمَْحل  »

.شاب وا  اب  ، تسا یلع  اب  یسک  ره  (2) ُها�دا�ع » ْنَم  ِدا�ع  ُهالا�و َو  ْنَم  ِل�او  مهّللَا  »

« ّنَمآَف
�
ا ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنا�میِْإِلل  يِدا�ُنی  ًایِدا�نُم  ا�نْعِمَس  ا�نَّنِإ  ا�نَّبَر  » 

: تفگ یم  هک  مدینش  نم  دمآ و  یم  ارح  راغ  رانک  زا  هک  ؛ مدینش يدانم  زا  ار  ادن  نیا  هک  يراب  نیلوا  یلع  ِنم  ایادخ ! 

.مداد باوج  ار  ادن  نیا  هک  مدوب  یسک  لوا  نم  ایادخ !  ّنَمآَف »
�
ا ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  : » دوب نیا  مه  وا  يادن  « ، ُهّللا ّالا 

�
َهلا  اُولُوق �ال  »

: زرمایب ار  یلع  ایادخ ! 

(3) ِرا�ْربَْألا » َعَم  ا�نَّفََوت  ئِّیَس َو 
ا�ِنتا� ّنَع 

�
ا ْرِّفَک  ا�َنبُونُذ َو  ا�َنل  ْرِفْغاَف  ا�نَّبَر  » 

يزور ایادخ !  دنک ؟  تشذگ  وت  زیچ  هچ  زا.موشب  امش  يادف.نک  تشذگ  یلع  زا 

ص:285

يارب ،و  يا هدرک  شیاوسر  راوخ و  ًاعطق  ، يروآ رد  شتآ  رد  وت  ار  هک  ره  دـیدرت  یب  اراـگدرورپ !  192 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
.درادن دوجو  يرای  جیه  ناراکمتس 

.296: لامعألا لابقإ  (( - 2 - ) 2
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یم ارف  نامیا  هب  ار ]  مدرم  هک  میدینـش [  ار  يا  هدـنهد  ادـن  يادـص ]  ام [  دـیدرت  یب  اراـگدرورپ !  193 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 3 - ) 3
وحم ام  زا  ار  نامیاه  يدـب  ،و  زرمایب ار  ام  ناهانگ  اراـگدرورپ.میدروآ !  ناـمیا  اـم  سپ.دـیروآ  ناـمیا  ناـتراگدرورپ  هب  هک  دـناوخ 

.ناریمب ناراکوکین  هرمز  رد  ار  ام  ،و  نک
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.ناسرب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شوغآ  هب  ار  وا  ، دریمب دهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک 

باوخ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندید  مالسلا و  هیلع  یلع  رمع  تاظحل  نیرخآ 

رازآ هچ  ره  ، زورما ات  امـش  تلحر  زور  زا  : متفگ وا  هب  ، مدید ار  ناتّدج  باوخ  رد  ، درب مباوخ  منادـنزرف !  : تفگ ، درک عمج  ار  اه  هچب 
.دندروآرد نم  رس  رب  ، دوب ملاع  رد 

رد دـینیبب !  ِرا�ْربَْألا » َعَم  ا�نَّفََوت  َو  ییآ « ؛ یم  نم  دزن  يراد  ، شابن تحاراـن  ناـج !  یلع  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ.مدرک  هیرگ 
ًاصوصخم ، تناربمغیپ هب  ایادخ !  (1) َِکلُـسُر » �یلَع  ا�نَتْدَـعَو  ا�م  ا�ِنتآ  ا�نَّبَر َو  ياعد «  تسا ؟  هدرک  اعد  دـنچ  یلع  ماـما  لزنم  دـنچ  نیا 

یلع قح  رد  ار  تیاه  هدعو  ایادخ !  ، يا هداد  نمؤم  ناسنا  هب  تبسن  هدعو  یلیخ  ، مهد یم  تمسق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ 
.نک ظفح  تمایق  رد  ارم  يوربآ  ایادخ !  َدا�عیِْملا » ُِفلُْخت  َکَّنِإ �ال  ِهَما�یِْقلا  َمْوَی  ا�نِزُْخت  َو �ال   » نک یلمع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يرادوربآ  رشحم و 

کی هلـصافالب  ، موش یم  رـشحم  دراو  یتقو  : دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنک ؟  یم  يرادوربآ  روط  هچ  تمایق  رد  ادـخ 
يور.اه ناسنا  ، ایلوا ، ایبنا ؛ دنا هداتسیا  اپ  رس  نیرخآ  نیلوا و  مامت.متـسه  نیرخآ  نیلوا و  هب  فرـشم  نم  هک  مراذگ  یم  رون  زا  يربنم 

اهیلع ما  همطاـف  دـعب.ایب  ربنم  يـالاب  ناـج !  یلع  : منز یم  ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لوا  ، منک یم  مدرم  هب  هاـگن  ، منیـشن یم  هک  ربـنم 
یم ، دـمآ ربنم  يالاب  هک  مه  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماـما  اـت  منیـسح  دـنزرف  ُهن  دـعب  مالـسلا و  اـمهیلع  منیـسح  نسح و  دـعب  ، مالـسلا
یم ربنم  رانک  همه  دـنود و  یم  وت  نایعیـش  ناج !  یلع.دـیایب  مربنم  رانک  ، تسا هدوب  ام  اب  ایند  رد  یـسک  ره  رـشحم !  مدرم  يا  : میوگ
یم یلع  هب  ار  اـهنآ  مه  نم  هـک  دیـشاب  دـهاش  تـسا ، هداد  نـم  هـب  ار  مـنهج  تـشهب و  دـیلک  ادـخ  مدرم !  يا  : میوـگ یم  دـعب.دنیآ 

خزود رد  مه  نیا  ، تشهب رد  نیا  ناج !  یلع.مهد 

.تسا نیا  وربآ  (2) ِراّنلا » ِهّنَجلا َو  ُمیِسَق  َْتنَا  »

ص:286

زور اـمرف و  اـطع  اـم  هب  يا  هداد  هدـعو  اـم  هب  تناگداتـسرف  هلیـسو  هب  هـک  ار  هـچنآ  اراـگدرورپ !  194 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
؟  ینک یمن  هدعو  فلخ  وت  اریز  ؛ نکم راوخ  اوسر و  ار  ام  ، تمایق

ِِّیلَِعل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِِهئَابآ  ْنَع  ِقِداَّصلا  «؛ ثیدح 1 باب 53، ،254/37: راونألا راحب  (( - 2 - ) 2
َِهلِْزنَِمب َمیِهاَْربِإ َو  ْنِم  َقاَحْـسِإ  َِهلِْزنَِمب  ٍحُون َو  ْنِم  ٍماَـس  َِهلِْزنَِمب  َمَدآ َو  ْنِم  ِهَّللا  ِهَبِه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَـی  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب 
َکَتَفاَلِخ َکَتَّیِـصَو َو  َدَحَج  ْنَمَف  ِیتَفِیلَخ  یِّیِـصَو َو  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  يِدَْعب  َِّیبَنَال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَـسیِع  ْنِم  َنوُعْمَـش  َِهلِْزنَِمب  یَـسُوم َو  ْنِم  َنوُراَه 

ًاْملِح َو ْمُهُرَفْوَأ  ًاْملِع َو  ْمُهُرَثْکَأ  ًاْملِـس َو  ْمُهُمَدـْقَأ  اًلْـضَف َو  ِیتَّمُأ  ُلَْضفَأ  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهُمْـصَخ  اـَنَأ  ُْهنِم َو  ُتَْسل  یِّنِم َو  َْسیَلَف 
ُِّیلَع اَی  ٍریِظَن  ْنِم  ِیتَّمُأ  ِیف  ََکل  اَم  ُریِزَْولا َو  يِدَْعب َو  ُبِحاَّصلا  َْتنَأ  ُریِمَْألا َو  يِدَْعب َو  ُماَمِْإلا  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  ًاّفَک  ْمُهاَخْسَأ  ًاْبلَق َو  ْمُهُعَجْـشَأ 

راـحب ِراَّفُْکلا .» َنِینِمْؤُْـملا َو  َنـَْیب  ِراـَـیْخَْألا َو  ِراَرـْـشَْألا َو  َنـَْیب  ُزَّیَُمی  ِراَّجُْفلا َو  َنـِم  ُراَْربـَأـْلا  ُفَْرُعی  َکــِتَّبَحَِمب  ِراَّنلا  ِهَّنَْجلا َو  ُمیـِـسَق  َتـْنَأ 
یَتُْؤی ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  «؛ ثیدح 12 باب 84، ،199/39: راونألا
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ِهَّللا ِدـْنِع  ْنِم  ُءاَدِّنلا  ِیتْأَیَف  ِِفقْوَْملا  ِلْهَأ  َراَْصبَأ  ُفِطْخَی  َداَک  ُهُرُون َو  َءاَضَأ  ْدَـق  ٌجاَت  َکِـسْأَر  یَلَع  ٍرُون َو  ْنِم  ٍبیَِجن  یَلَع  ُِّیلَع  اَـی  َکـِب 
ُمیِـسَق َْتنَأَف  َراَّنلا  َكاَداَع  ْنَم  َهَّنَْجلا َو  َکَّبَحَأ  ْنَم  ْلِخْدَأ  ُِّیلَع  اَی  يِداَُنیَف  َلاَق  اَذ  اَنَأ  اَه  ُلوُقَتَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ُهَفِیلَخ  َْنیَأ  ُُهلاَلَج  َّلَـج 

َْتنَأ مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  «؛ ثیدح 31 باب 84، ،209/39: راونألا راـحب  ِراَّنلا .» ُمیِـسَق  َْتنَأ  ِهَّنَْجلا َو 
«. ٍباَسِح ِْریَِغب  اَُهلِخُْدت  ِهَّنَْجلا َو  َبَاب  ُعَْرقَت  َکَّنِإ  ِراَّنلا َو  ِهَّنَْجلا َو  ُمیِسَق 
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هتساوخ همه  (2) ْمُهُّبَر » ْمَُهل  َبا�جَتْساَف  : » دیوگ یم  ادخ  دیوگ ؟  یم  هچ  ادخ.تسا  تساوخرد  شش  دودح  (1) ِرا�ْربَْألا » َعَم  ا�نَّفََوت  َو  » 
ناج یلع  : متفگ یلع  هب  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُضَْعب  �یْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِما�ع  َلَمَع  ُعیِضُأ  یِّنَأ �ال  مدرک « تباجا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياه 
یم شاداپ  ار  اهنآ  مامت.منک  یمن  عیاض  ار  امـش  نایعیـش  وت و  زا  دـعب  ناماما  لامعا  مامت  ؛ ار همطاف  ترـسمه  وت و  لامعا  ماـمت  نم  ! 

.مهد

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:287

.ناریمب ناراکوکین  هرمز  رد  ار  ام  و  193 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 1 - ) 1
امـش زا  يا  هدننک  لمع  چـیه  لمع  نم  ًانیقی  هک ]  درک [  تباجا  ار  نانآ  ياعد  ناشراگدرورپ  سپ  195 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 2 - ) 2

.منک یمن  هابت  دنرگیدکی  زا  همه  هک  نز  ای  درم  زا  ار 
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اه تشون  یپ 

وا هب  تمکح  ياطعا  نامقل و 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:288
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یهلا تمکح  18

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

رد هرهچ و  هایس  ، نادوس روشک  یلاها  زا  وا  .تسا (1) نامقل  ترضح  ، هدرب مان  وا  زا  ادخ  باتک  هک  یگرزب  رایسب  ياه  تیصخش  زا 
رد.دش هتخورف  مالغ  هدَرب و  ناونع  هب  راب  دنچ  ، تشاد جاور  یـشورف  هدَرب  هک  يراگزور  نآ  رد  وا.دوب  مالغ  هدَرب و  مه  راک  يادتبا 

دزم.تشادن مه  يدزم  هک  تقـشم  رپ  نیگنـس و  ياهراک.دننک  راک  دوخ  بابرا  يارب  دندوب  روبجم  ، نامالغ ناگدرب و  راگزور  نآ 
.دش یم  هداد  اهنآ  هب  بابرا  هناخ  رد  هک  دوب  یسابل  اذغ و  رادقم  نامه  اهنآ  راک 

هچ رهاظ و  رد  هچ  ، یتبثم رایسب  ياه  شـشوک  واه  تیلاعف  دوب ، مدرم  هدرب  هک  یمایا  نامه  رد  ، تریـصباب الاو و  ، لقاع ِناسنا  نیا  اما 
اطع وا  هب  دنوادخ  هک  دوب  یتمکح  ماقم  ، حیحـص تبثم و  ياه  شـشوک  اه و  تیلاعف  نآ  هجیتن  ، تیاهن رد  هک  ، تشاد دوخ  نطاب  رد 

.درک

نآرق رظن  زا  تمکح 

ملاع ياروام  ملاـع و  قیاـقح  هب  ناـسنا  ، شناد نآ  وترپ  زا  هک  تسا  راوتـسا  راد و  هشیر  یـشناد  ملع و  ، تمکح ، دـیجم نآرق  رظن  زا 
نیا هدنراد.دنک  یم  حلاص  لمع  هنودرگ  دراو  هناقاتشم  ار  ناسنا  هک  تسا  یملع  شناد و  ، تمکح.دنک یم  ادیپ  نیقی 

ص:294

رازگ و ساپـس  ادـخ  هب  تبـسن  هک  میدرک  اطع  تمکح  نامقل  هب  اـم  یتسار  هب  و  :12-13 ؛ تایآ نامقل  هروس  هب  هراـشا  (( - 1 - ) 1
ادخ اریز ]  ، دنز یمن  نایز  ادخ  هب  دـنک [  یـساپسان  هکره  ،و  درازگ یم  ساپـس  دوخ  دوس  هب  اهنت  درازگ  ساپـس  هکره  شاب و  رکاش 
ادـخ هب  مکرـسپ !  : تفگ ، درک یم  هظعوم  ار  وا  هک  یلاح  رد  شرـسپ  هب  نامقل  هک  یماگنه  نک ]  داـی  *و [  .تسا هدوتـس  زاـین و  یب 

ِنَمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  ِهِراَـبْخَأ  ْنِـمَف  «؛ ثیدح 22 باب 18، ،427/13: راونـألا راـحب  .تسا  گرزب  یمتـس  كرـش  دـیدرت  یب  ، زرون كرش 
َّدَتْـشا ُهُعْرَذ َو  اَِهب  َقاَض  اَّمَلَف  َلاَق  ُساَموُک  اََهل  ُلاَُقی  ِلِصْوَْملِاب  ٍهَیْرَِقب  َلََزن  ِهِداَِلب  ْنِم  َجَرَخ  اََّمل  َمیِکَْحلا  َناَـمُْقل  َّنَأ  ِّیِعاَزْوَأـْلا  ِنَع  ِمیِحَّرلا 
صصق هیف  باب  ،329-328: يرئازج ، ءایبنألا صـصق  ...هُظِعَی .» ُهَْنبا  َلَـخْدَأ  َباَْوبَأـْلا َو  َقَلْغَأ  ِهَِرثَأ  یَلَع  ُهُِعبَّتَی  ٌدَـحَأ  ْنُکَی  َْمل  ُهُّمَغ َو  اَِـهب 

یف فـلتخا  یـسربطلا  مالـسإلا  نیمأ  لاـق  «؛ هنیکـسلا توباـت  تولاـج و  تولاـط و  لیئومـشأ و  هصق  مالـسلا و  هیلع  همکح  ناـمقل و 
ایـشبح ادوسأ  ادـبع  ناک  هنإ  لیق  و.ایبن  ناک  هنإ  لیق  و.نیرـسفملا  رثکأ  سابع و  نبا  نع  ایبن  نکی  مل  امیکح و  ناک  هنإ  لـیقف.نامقل 

لاق همکحلا  تیتوأ  نیأ  نمف  انعم  منغلا  یعرت  تنک  تسلأ  سانلا  ضعب  هل  لاـق  و.ع  دواد  نمز  یف  نیلجرلا  قوقـشم  رفاـشملا  ظـیلغ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هنع  و.هتلاخ  نبا  لیق  و.بویأ  تخأ  نبا  ناک  هنإ  لیق  و.ینینعی  امع ال  تمـصلا  ثیدحلا و  قدص  هنامألا و  ءادأ 
هاعد نامقل  یلوم  نأ  رکذ  و  همکحلاب » هیلع  نم  هبحأف و  هللا  بحأ  نیقیلا  نسح  رکفتلا  ریثک  ادـبع  ناـک  هنکل  اـیبن و  ناـمقل  نکی  مل 
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بلقلاب هاتأف  اهنم  نیتغضم  ثبخأب  ینتئا  هل  لاقف  هاش  حبذب  هرمأ  مث  ناسللا  بلقلاب و  هاتأف  اهنم  نیتغـضم  بیطأب  ینتأف  هاش  حبذا  لاقف 
سولجلا لاطأف  جرخملا  لخد  هالوم  نأ  يور  و.اثبخ  اذإ  ءیـش  ثبخأ  اباط و  اذإ  ءیـش  بیطأ  امهنإ  لاقف  کلذ  نع  هلأسف  ناـسللا  و 

مق اـنوه و  سلجاـف  سأرلا  یلإ  هرارحلا  دعـصی  روساـبلا و  ثروی  دـبکلا و  هنم  عجفی  هجاـحلا  یلع  سولجلا  لوـط  نأ  ناـمقل  هاداـنف 
تکلم لاق  تام  لاق  یبأ  لعف  ام  لاقف  قیرطلا  یف  همالغ  یقلف  رفـس  نم  مدـق  هنأ  يور  و.رـشحلا  باـب  یلع  هتمکح  بتکف  لاـق.انوه 

تام لاق  یخأ  لعف  ام  لاق  یتروع  ترتس  لاق  تتام  لاق  یتخأ  تلعف  ام  لاق  یشارف  ددجأ  لاق  تتام  لاق  یتأرما  تلعف  ام  لاق  يرمأ 
درـسی وه  دواد و  یلع  لخد  هنأ  يور  و.شقنلا  لعاف  یلع  وأ  شقنلا  یلع  بیعت  لاق  کـهجو  حـبقأ  اـم  هل  لـیق  و.يرهظ  عطقنا  لاـق 

لاقف تنأ  برحلا  سوبل  معن  لاق  اهسبل و  اهمتأ  املف  تکسف  همکحلا  هتکردأف  هلأسی  نأ  دارأف  نیطلاک  دیدحلا  هل  هللا  نیل  دق  عردلا و 
یلع دـلو  رح  نب  نیقلل  یلوم  ایبون  نامقل  ناک  يدوعـسملا  لاق  و.امیکح  تیمـس  ام  قحب  دواد  هل  لاقف  هلعاف  لیلق  همکح و  تمـصلا 

همکحلل و رهظم  ضرألا  یفایف  یف  لزی  مل  همکحلاب و  هیلع  هللا  نم  احلاص و  ادـبع  ناک  مالـسلا و  هیلع  دواد  کـلم  نم  نینـس  هرـشع 
«. لصوملا دالب  نم  يونین  لهأ  یلإ  ثعب  یتح  یتم  نب  سنوی  مایأ  یلإ  ملاعلا  اذه  یف  دهزلا 
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.تسا رت  نییاپ  توبن  ماقم  زا  هجرد  کی  ، ملع

: دیامرف یم  دیجم  نآرق 

(1) َهَمْکِْحلا » َنا�مُْقل  ا�ْنیَتآ  ْدََقل  َو  » 

میلعت وا  زا  ار  تمکح  هک  هدوبن  یمیکح  درگاش  ناشیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا.میدرک  اطع  تمکح  نامقل  هب  اـم  ًاـنیقی 
نیا كرابم  بلق  هب  مه  ار  تمکح  ، داد لاقتنا  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  هب  ار  مزال  ِشناد  هک  یتیفیک  نامه  هب  ، ملاع راگدرورپ  هکلب  ، دریگب

.داد لاقتنا  یهلا  ناسنا 

: دیامرف یم  هرقب  هکرابم  هروس  رد 

(2) ًارِیثَک » ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  » 

تمکح هک  دوش  یم  هدافتـسا  مه  هفیرـش  هیآ  نیا  زا.تسا  هدـش  تیاـنع  وا  هب  ریثـک  ریخ  ًاـنیقی  ، دوـش اـطع  وا  هب  تمکح  هک  یـسک 
هدوـبن ، دوـب هیردنکـسا  رد  شنادرگاـش  اـب  هک  ینوطـالفا  ییوطـسرا و  میدـق و  ناریا  یناـنوی و  تـمکح  هفـسلف و  لـیبق  زا  ، یناـمقل

.تسا ینیمز  رشب  ِتخپ  تسد  مه  تسین و  یلماک  ملع  مه  ، اه ملع  نیا  نوچ.تسا 

ادخ ملع  یلجت  ینعی  ، ینامسآ تمکح  ، تمکح نیا  هک  دوش  یم  مولعم  َهَمْکِْحلا  َنا�مُْقل  ا�ْنیَتآ  ْدََقل  َو  : » دیامرف یم  هفیرـش  هیآ  هک  نیا 
.تسا شنمؤم  هدنب  بلق  رد 

نیا هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  ًارِیثَـک » ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َهَـمْکِْحلا  َتْؤـُی  ْنَـم  َو  : » دـیامرف یم  هـک  هرقب  هروـس  هفیرــش  هـیآ  زا  نـینچ  مـه 
.دنک یم  هولج  بلق  نآ  رد  ، يا هتسیاش  ره  بلق  شیاجنگ  هب  هک  ، تسا یهلا  شناد  ، شناد

برغ قرش و  هفسلف  تمکح و 

یم رکذ  اـه  باـتک  رد  مه  ریبـعت  نـیمه  هـب  هـک  ، یبرغ یقرـش و  هفـسلف  تـمکح و  ؛ میـشاب تـمکح  نـیا  لاـبند  میناوـت  یم  مـه  اـم 
زا هک  یتمکح  ینعی  ، یقرش تمکح.دننک 

ص:296

.میدرک اطع  تمکح  نامقل  هب  ام  یتسار  هب  و  12 ؛ (: 31) نامقل (( - 1 - ) 1
.دنا هداد  یناوارف  ریخ  ار  وا  دیدرت  یب  ، دوش هداد  تمکح  وا  هب  هکنآ  و  269 ؛ (: 2) هرقب (( - 2 - ) 2

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 362 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_296_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12823/AKS BARNAMEH/#content_note_296_2
http://www.ghaemiyeh.com


تسا و ریذپ  ناکما  یکرشم  رفاک و  ، ناملـسم كاپ ، ان  ، كاپ ره  يارب  نآ  لیـصحت.تسا  هداد  ناشن  خر  نانوی  هیردنکـسا و  ناریا و 
قرش تمکح  لصحم  هک  میسانش  یم  ار  یگرزب  هفـسالف  ، دعب هب  مهدفه  نرق  زا  ، اکیرمآ اپورا و  رد  ام.دهاوخ  یمن  ینانچ  نآ  بلق 

.دندرکن مارتحا  ملاع  قیاقح  هب  مه  راب  کی  دنا و  هتفگن  « بر ای  » کی مه  راب  کی  ، رمع هرود  مامت  رد  دنا و  هدوب  برغ  و 

هتفر قیاـقح  اـب  گـنج  هب  شیاـه  هتـشون  رد  هـک  دوـب  یـسیلگنا  « لـسار ،» ریخا رـصع  نـیمه  رد  هفـسلف  فورعم  ياـه  هرهچ  زا  یکی 
مه هسنارف  رد  اـم.دوب  یتـسد  هریچ  يوق و  مدآ.دوـب  عـلطم  یبرغ  تمکح  یقرـش و  تمکح  زا  و.دوـب  فوـسلیف  میکح و  یلو  ، تسا

روهـشم ياـه  هرهچ  « هعبـس ياـمکح  » اـم ، حیـسم دـالیم  زا  لـبق  نینچ  مه.میراد  « تناـک »و« تراـکد » لـثم ، روهـشم میکح  فوـسلیف و 
.تسا هدوب  ینیمز  تمکح  فرظ  اه  نیا  همه  بلق  هک  ، میراد ار  وطسرا  ، نوطالفا ، سدیمشرا سروغاثیف ، ، نانوی

یهلا تمکح  ، نامقل تمکح 

َنا�مُْقل ا�ْنیَتآ  ْدََـقل  َو  « ؛ يدـنه يردنکـسا و  ینانوی و  یناریا و  تمکح  هن  ، تسا یهلا  تمکح  ، تمکح هلأسم  ، نامقل اـب  هطبار  رد  اـما 
تمکح ، نامقل هک  تسا  هدوبن  یملعم  ، نامقل راگدرورپ و  نیب.تسا  هتشادن  مه  هطـساو  میدرک و  اطع  تمکح  نامقل  هب  ام  َهَمْکِْحلا 

قرغ ار  نورد  ماـمت  تسا و  ریثک  ریخ  ، تمکح نیا.تسا  ینامـسآ  هکلب  ، تسین ینیمز  تمکح  ، تمکح نیا.دزوماـیب  ملعم  نآ  زا  ار 
تیانع ِتمکح  نآ  و.دریذـپب  درگنب و  دـناوتب  ار  ملاع  نیا  ياروام  قامعا  اـت  ، دـنک یم  مشچ  هب  لیدـبت  ار  دوجو  همه.دـنک  یم  رون 

.دراذگب لمع  هلحرم  هب  هناقشاع  تبغر و  اب  ، هناقاتشم ، یگدنز رهاظ  رد  ار  هدش 
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ینامقل تمکح  بسک  هار 

لوسر كرابم  دوجو.دـننک  یم  تیانع  مه  ام  هب  ، میهدـب ناشن  شیاجنگ  هک  يا  هزادـنا  هب  ، میهاوخب ار  تمکح  عون  نیا  مه  اـم  رگا 
: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

رایـسب راک  ، صالخا نیا  ققحت  ددرگ و  یم  « صلخا » نیمه روحم  رد  هلأسم  ماـمت  نوچ  (1) ًاَحاَبَـص » یَعبْرا َن  ِهِّلل  َهَدا�بِْعلا  َصَلْخا  ْنَم  »
بـش لهچ  هلأسم  هب  یکتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ًـالامتحا  دـندومرفن ؟  زور  هنابـش  لـهچ  زا  رتمک  ارچ  اـما.تسا  یمهم 

: دندوب روط  هوک  رد  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم 

(2) ِهِّبَر » ُتا�قیِم  َّمَتَف  ٍرْشَِعب  ا�ها�نْمَْمتَأ  ًهَْلَیل َو  َنِیث�الَث  �یسُوم  ا�نْدَعا�و  َو  » 

.دوش عورش  صالخا  اب  مه  لوا  هظحل  زا  دشاب و  لماک  زور  هنابش  لهچ  نیا  دیاب  ینعی 

هنابـش لـهچ  نیا  يادـتبا  زا  نم  هک  تسا  نآ  ، صـالخا تسیچ ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأـشلا  میظع  ربـمغیپ  رظن  هب  صـالخا 
نیمز يور  تیعمج  مامت  هب  مه  ار  مدوخ  نینچ  مه  لامعا و  نآ  رگا  هک  مهد ، ماجنا  ار  ریخ  راک  تداـبع و  نیرت  یلاـع  يروط  ، زور

شهوکن ارم  یتح  ای  دننک و  فیرعت  دـنیوگب و  هب  هب  اهنآ  ، تسا اقآ  نیا  زا  ، لماک تمدـخ  نیا  تدابع و  نیا  : دـنیوگب دـنهد و  ناشن 
.تسا صالخا  نیا  تسه ؟  نادیم  نیا  درم  یسک  ایآ.دنکن  رثا  نم  بلق  رد  ینزوس  رس  هزادنا  هب  اهنآ  نایب  ، دننک

هک نیا  لثم.دراذـگن  يرثا  نم  رد  مه  ملاع  مدرم  مامت  شهوکن  فیرعت و  دریگب و  ماـجنا  قح  ترـضح  يارب  لـمع  ینعی  ، صـالخا
یلیخ تـسا ، مـهم  یلیخ  صـالخا  نـیا  یلو.دـشاب  هنوـگ  نـیا  زور  هنابـش  لـهچ.ما  هدـیدن  هدینـشن و  ار  مدرم  لـمعلا  سکع  ًالـصا 

.دراذگن رثا  نم  رد  مدرم  فیرعت  مهد و  ماجنا  ار  یلماک  تمدخ  تادابع و  نم  هک  دهاوخ  یم  یحور  تردق  ناوت و  ، لمحت
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ًاحاَبَـص َنیَِعبْرَأ  ِهَِّلل  َهَداَبِْعلا  َصَلْخَأ  ْنَم  ِّيِدـْنَواَّرلا  ِبْطُْقِلل  ِباَـبُّللا  ُِّبل  ِیف  ِّيِوْرَْملا  ِّيِوَبَّنلا  «؛ باب 31 ،326/53: راونألا راـحب  (( - 1 - ) 1
«. ِِهناَِسل یَلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  هَمْکِْحلا  ُعِیباَنَی  ْتَرَهَظ 

هد ندوزفا ]  اب [  ار  نآ  میتشاذگ و  هدعو  بش  یس  تاروت ]  تفایرد  هژیو و  یتدابع  يارب  یسوم [  اب  و  142 ؛ (: 7) فارعا (( - 2 - ) 2
هب تفر ]  یم  هاـگداعیم  هب  هک  یماـگنه  یـسوم [  ،و  تفرگ ناـیاپ  بش  لـهچ  هب  شراـگدرورپ  هاـگداعیم  سپ  ، میدرک لـماک  بـش 

.نکم يوریپ  نادسفم  شور  هار و  زا  زیخرب و  حالصا  هب  شاب و  نم  نیشناج  مموق  نایم  رد  : تفگ نوراه  شردارب 
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یشورف رخف  ییامندوخ و  هطقن  رد  ناسنا 

: تسا یشورفرخف  هطقن  رد  ناسنا  ، نآرق تایآ  قبط 

(1) ْمُکَْنَیب » ٌرُخا�فَت  ٌهَنیِز َو  ٌوَْهل َو  ٌبَِعل َو  ا�ْینُّدلا  ُها�یَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلِْعا  » 

ار شنزو  مه  تشپ  ، یتشُک رد.دننزب  فک  وا  يارب  دنمهفب و  ایند  همه  دهاوخ  یم  ، دنز یم  لگ  کی.تسا  ییامندوخ  جوا  رد  ناوج 
هئارا همه  هب  ار  نآ  هک  دنا ؟  هتـشون  وا  دروم  رد  يزیچ  هچ  دنیبب  ات  ، اه همانزور  مامت  لابند  دور  یم  ادرف  ًاعقاو  ، دـناباوخ یم  كاخ  هب 

نم ؛ دنک یم  فیرعت  راب  دنچ  دنراذگ ؟  یم  وا  يارب  يا  هزیاج  هچ  هک  ، تسا نفلت  دنچ  راظتنا  هب  مئاد  ، دـسیون یم  هلاقم  کی.دـهدب 
.تسا ناوج  عبط  نیا  ، نآرق قبط  دیدید ؟  ار  ما  هزیاج  دیدید ؟  نویزیولت  رد  ار 

دودبع نب  ورمع  اب  هزرابم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صالخا 

نیا هک  داد  ماـجنا  ار  یلمع  ، یگلاـس هس  تسیب و  نس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما.تسا  ندرک  ییاـمندوخ  رخاـفت و  جوا  یناوـج 
هک دوب  نیا  ناشیا  لمع.دـشن  هیناث  تسیب  دـیاش  مه  لمع  لصا  دیـشکن و  لوط  عبر  کی  دـیاش  ، نآ تارخؤم  تامدـقم و  لک  ، لمع

.تخادنا ياپ  زا  ار  دودبع  نب  ورمع  لمع  نیا  اب  دروآ و  دورف  درب و  الاب  ار  ریشمش 

.دیشکن لوط  هیناث  هد  زا  رتشیب 

یمن فرح  سفن  ياوـه  يور  زا  نم  لوـسر  مدرم !  يا  (2) �يوَْهلا » ِنَع  ُقِْطنَی  ـا�م  َو  « ؛ تسا موصعم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
تـسین نـیا  نآ  ینعم  �يوَْـهلا » ِنَـع  ُقِْـطنَی  ـا�م  َو   » .تـسین هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربـمغیپ  رد  یهاوـخب  لد  تلاـح  »و  اوـه » نوـچ ، دـنز

هب هبلاس  ، اه هبلط  لوق  هب.دشاب  �يوَْهلا » ِنَع  ُقِْطنَی   » هک درادن  « اوه » ًالـصا هکلب  ، دشک یمن  نادیم  هب  نتفگ  نخـس  رد  یلو  ، دراد « اوه » هک
يور زا  نخس  هک  درادن  دوجو  ییاوه.تسا  عوضوم  يافتنا 
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یمرگرـس و يزاب و  طقف  تسا ] ، یهت  لمع  نامیا و  زا  شا  هدـنراد  هک  یی  اـیند [  یگدـنز  هک  دـینادب  20 ؛ (: 57) دیدح (( - 1 - ) 1
.تسا دالوا  لاوما و  رد  یهاوخ  نوزفا  ،و  رگیدکی هب  ناتیشورفرخف  شیارآ و 

.دیوگ یمن  نخس  سوه  اوه و  يور  زا  و  . 3 (: 53 ،) مجن (( - 2 - ) 2
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.دهد یم  لاقتنا  امش  هب  ، ما هتفگ  نم  هک  ار  يزیچ  ره  وا  دیوگ و  یم  نم  فرط  زا  ، دیوگ یم  هچ  ره.دیوگن  ای  دیوگب  « اوه »

قدنخ گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  صالخا  شزرا 

: دندومرف ار  يا  هیناث  دنچ  ِلمع  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  لوسر  ارچ 

دزن دودبع  نب  ورمع  هب  هبرض  ود  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوش  یم  مولعم  ، هبرض کی  ینعی  ٍّیلَع » َُهبْرَض  »

دیاب تسا و  یـشورفرخف  جوا  هک  یناوج  جوا  ینعی  ، یگلاـس هس  تسیب و  رد  (1) ِْنیَلَقَثلا » ِهَدا�بِع  ْنِم  ُلَْضفا  ِقَْدنَخلا  َمْوَی  ٍّیلَع  َُهبْرَـض  »
هدـماین نم  اـت  تسیچ ؟  ما  هدرک  هک  يراـک  هزیاـج  : تفگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  ، تشگ یمرب  هـک  نادـیم  زا  ترـضح 

ار هبرض  وا  اما.دیهدب  نم  هب  ار  مالسا  ینامرهق  لادم  مه  دعب.مدرک  مک  ار  دودبع  نب  ورمع  ّرش  نم  نوچ  ، دینک یناغارچ  ار  هنیدم  ، ما
.تسا هدز  ار  تبرض  نآ  هک  تسا  نیا  مهم.دزن  هطبار  نیا  رد  یفرح  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  ، تشگرب دز و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ، تفر نادیم  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.داد ناشن  خر  رفک  لک  ربارب  رد  مالسا  همه  (2) هُّلُک » ُمالْسإلا  َزََرب  »

: دنز یم  فرح  ادخ  اب  طقف  شلد  قامعا  رد  تسا و  هدز  ار  تبرض  هک  تسین  ام  زا  مادک  چیه  لّمحت  رد  هک  تسا  نیا  مهم 

نیا رطاـخ  هب  هن  مراد و  تشهب  عقوت  وـت  زا  هن  اـما  ، مدز ار  تبرـض  نیا  نم  (3) َِکتَّنَج » ِیف  ًاعَمَط  َكِرا�ن َو �ال  ْنِم  ًاـفْوَخ  َُکتْدَـبَع  ـا�م  »
.تسین ام  مهف  كرد و  لباق  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا.يربن  منهج  ار  نم  هک  تسا 

مالسلا هیلع  یلع  لمع  هدنهد  شزرا  ، صالخا

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ 

هفک کـی  رد  ار  تماـیق  اـت  مدآ  زا  ، ناـسنا ّنج و  ماـمت  یتداـبع  هدـنورپ  ینعی  نیلقثلا » هداـبع  نم  لـضفا  قدـنخلا  موـی  ٍیلع  هبرـض  »
طقف ارچ.تسا ؟  رت  نیگنس  مالسلا  هیلع  ترضح  لمع  ، رگید هفک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  راک  هیناث  دنچ  نیا  دنراذگب و 
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هیلع ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُهَزَراَبَُمل  َلاَـق  ُهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  «؛ باب 106 :96/41؛ راونألا راحب   467: لامعألا لابقإ  (( - 1 - ) 1
نیملسملا و نیب  فالخال  هنإف  هعاجـشلا  امأ  «؛ 215/2: بولقلا داشرإ  ِیتَّمُأ .» ِلَمَع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِقَدـْنَْخلا  َمْوَی  ٍّدُودـبع  ِْنب  وِرْمَِعل  مالـسلا 

بورحلا یف  ءالتبا  مهمظعأ  املع و  مهرثکأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـعب  سانلا  عجـشأ  ناـک  مالـسلا  هیلع  اـیلع  نأ  مهریغ 
ورمعل هتبرض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لعج  مالـسإلا و  دعاوق  تتبث  هداهج  ببـسب  ءامـسلا و  هکئالم  هتالمح  نم  بجعت  یتح 

نیملـسملا هعمـس  دـحأ و  موی  مالـسلا  هیلع  لیئاربج  لزن  همایقلا و  موی  یلإ  هتمأ  لامعأ  نم  لضفأ  قدـنخلا  موی  يرماعلا  دو  دـبع  نب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نمز  یف  ماعلا  صاخلا و  دنع  هروهـشم  هعئاقو  یلع و  الإ  یتف  راقفلا و ال  وذ  الإ  فیـس  لوقی ال  وه  هفاک و 
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یف مالـسلا  هیلع  یلع  یلإ  اورظن  اذإ  نیکرـشملا  لاطبأ  ناک  لاق  یمزراوخلا  يور  .ناورهنلا و  نیفـص و  لـمجلا و  برح  یف  هدـعب  و 
عجـشأ ناک  اذإ  لاثمألا و  هب  برـضت  تراص  یتح  سانلا  عیمج  دنع  هروهـشم  هتعاجـشف  هلمجلاب  ضعب و  یلإ  مهـضعب  دمع  برحلا 

یلع لوضفملا  میدقت  حبقل  مامإلا  وه  نوکیف  ًامیِظَع  ًارْجَأ  َنیِدِـعاْقلا  یَلَع  َنیِدِـهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  یلاعت َو  هلوقل  مهلـضفأ  ناک  سانلا 
«. لضافلا

«. هلک رفکلا  یلإ  هلک  مالـسإلا  زرب  هیلإ  یلع  انالوم  زرب  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  کلذـک  «؛ 467: لامعألا لابقإ  (( - 2 - ) 2
َمْوَـی ِزاَرَبـْلا  َیلِإ  ٍّدُو  ِدـْبَع  ُْنب  وُرْمَع  اَـعَد  اََّمل  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َلاَـق  ْنَـم  ُلَّوَأ  «؛ ثیدح 1 باب 70، ،1/39: راونألا راحب 

ُْنب ُِّیلَع  اَنَأ  َلاَق َو  ٍّدُو  ِدـْبَع  ُْنب  وُرْمَع  ُهَّنِإ  َلاَق  ِیل  ُنَذَْأت  ِهَّللا َأ  َلوُسَر  اَی  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  ٌدَـحَأ  ُْهبُِجی  َْمل  ِقَدـْنَْخلا َو 
ٍّدُو َو ِْدبَع  ِْنب  وِرْمَع  ِءاَِقل  ِیف  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  َنِذَأ  اََّمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ...ُْهنِم  ُساَّنلا  َذَخَأ  ُهَلَتَقَف َو  ِْهَیلِإ  َجَرَخَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ 

«. ِهِّلُک ِْرفُْکلا  َیلِإ  ُهُّلُک  ُناَمیِْإلا  َزََرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ِْهَیلِإ  َجَرَخ 
ًافْوَخ َُکتْدَبَع  اَم  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َنیِدِّحَوُْملا  ُدِّیَـس  َنِینِمْؤُْملا َو  ُریِمَأ  َلاَق  «؛ ثیدح 1 لیذ  باب 53، ،186/67: راونألا راحب  (( - 3 - ) 3
ًارِداَق َِملاَْعِلل  ًاِعناَص  ًاَهلِإ  ِِهنْوَک  يَوِس  ِهَّللا  َنِم  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  ُکتْدَـبَعَف َو  ِهَداَبِْعِلل  اًلْهَأ  َُکتْدَـجَو  ْنَِکل  َکـِتَّنَج  ِیف  ًاـعَمَطَال  َكِراـَن َو  ْنِم 

ُهَّللا ُهَلَخْدَأ  ِهِراَن  ْنِم  ُهاَجَّنلا  َُهل  َنوُکَی  ْوَأ  ِِهتَّنَِجب  َزوُفَِیل  ُهَدَـبَعَف  َنیِـصاَْعلا  اَِـهب  ُبِّذَُـعی  ًاراـَن  َنیِعیِطُْملا َو  اَِـهب  ُمِْعُنی  ًهَّنَج  َهل  َّنَأ  ًاـِملاَع َو  ًارِهاَـق 
َلاَق ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  «؛ ثیدح 2 لیذ  باب 53، ،198/67: راونألا راحب  َهلاَحَمَال .» ِراَّنلا  َنِم  ُهاَْجنَأ  َهَّنَْجلا َو  ِِهتَعاَط  ِِهتَداَبِِعب َو  َیلاَـعَت 
َنِم ًاقَرَف  ُهَنوُُدبْعَی  َنوُرَخآ  ُعَمَّطلا َو  َوُه  ِءاَصَرُْحلا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ِِهباََوث  ِیف  ًهَبْغَر  ُهَنوُدـُبْعَی  ٌهَقَبَطَف  ٍهُجْوَأ  ِهَثاََلث  یَلَع  َهَّللا  َنوُدـُبْعَی  َساَّنلا  َّنِإ 
ٍعَزَف ْنِم  ْمُه  لج َو  زع و  ِِهلْوَِقل  ُْنمَْألا  َوُه  ِماَرِْکلا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  لج  زع و  َُهل  ًاّبُح  ُهُدـُبْعَأ  یِّنَِکل  ٌهَبْهَر َو  َیِه  ِدـِیبَْعلا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ِراَّنلا 

ْنَم ُهَّللا َو  ُهَّبَحَأ  َهَّللا  َّبَحَأ  ْنَمَف  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ُهَّللا َو  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  لـج  زع و  ِِهلْوَِقل  َنُونِمآ َو  ٍذـِئَمْوَی 
«. َنِینِمْآلا َنِم  َناَک  لج  زع و  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ 
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.تسا هدروخ  هرگ  راگدرورپ  رما  فلز  هب  طقف  ، لمع فلز  هدوب و  دازآ  منهج  زا  تشهب و  زا  ، مدرم زا  ، لمع اریز  : صالخا

؟  دش هچ  اه  هدعو  نآ  سپ  ، میدرک هیرگ  ، میتفرگ هزور  ، میدیـشک يرادـیب  زور  هنابـش  لهچ  ام  اقآ !  : دـنیوگ یم  دـنیآ و  یم  یهاگ 
رگا لئاس  هب  ایناقاخ  یهاوخ ؟  یم  راگدرورپ  زا  يزیچ  هک  يدرک  هچ.تسا  يراع  ، صـالخا رظن  زا  امـش  لـمع  : تفگ اـهنآ  هب  دـیاب 

(1) شیوخ ؟  يادخ  زا  تشهب  ود  نآ  يازج  یهاوخ  یهد  مرد  کی 

تـشهب جنپ  ، راذگب ام  يارب  ار  تشهب  ود  ، تشهب تشه  زا  ، دورن تدای  : ییوگ یم  ادـخ  هب  لد  رد  مه  دـعب  ، يا هداد  ادـگ  هب  لایر  ود 
َهب ، درادن هنومن  ًاعقاو  يدرک !  يراک  بجع  ، نیرفآ : دنیوگب دـنیایب و  مدرم  هک  میراد  عقوت.درادـن  دُرب  لمع  نیا.هدـب  هیقب  هب  ار  رگید 

.َهب

ماما كرابم  دوجو  هک  تسا  روهشم  ، تایاور رد  تسا ؟  اجک  زا  ام  ياه  هابتـشا  مینیبب  ، میورب ورف  نامدوخ  رد  تعاس  کی  ناردارب ! 
دنهدب ربخ  وا  هب  هک  نیمه.دسر  یمن  بش  هب  ناشیا  روهظ  ، دش ادـیپ  ملاع  رد  صلخم  رفن  هدزیـس  دصیـس و  یتقو  مالـسلا  هیلع  نامز 

؟  میراد ناوخ  لیمک  هبدن و  ياعد  ردقچ  نیمز  هرک  رد  ام.دشاب  تبیغ  رد  هک  تسا  مارح  رگید  ، دیراد رای  هدزیس  دصیس و  امش  هک 
یخوش.دنوش یمن  هن ، دوش ؟  یمن  ادیپ  رفن  دصیس  ، رفن نویلیم  دصیس  نیا  رد  ینعی  ، دنریگ یم  ایحا  ، هعیـش رفن  نویلیم  دصیـس  بشما 

؟  تسا بارخ  ام  راک  ياجک  سپ.تسین 

رورغ ربکت و  هجیتن 

تـالاح هللا  همحر  ماـما  ترـضح.تسا  هللا  همحر  يزیربـت  یکلم  ياـقآ  داوج  ازریم  جاـح  موحرم  ، اـم نید  ناـملاع  نیرتـهب  زا  یکی 
ازریم جاح  نوهرم  ًاعقاو  ار  ناش  یتدابع  یتوکلم و 

ص:301

.یناورش یناقاخ  (( - 1 - ) 1
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تراـیز ار  ناـشیا  ربـق  ، مالـسلا اـهیلع  هموـصعم  ترـضح  زا  دـعب  ، دـیآ یم  مق  هب  هـک  سک  ره  : دـندومرف یم  ماما.دنتـسه  اـقآ  داوـج 
هدشن نفد  مق  رد  یسک  اقآ  داوج  ازریم  جاح  زا  رت  تمیق  رپ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  زا  دعب  هک  دنراد  هدیقع  اه  یـضعب.دنک 

.تسا

مک مه  مزغم  ، مریگ یمن  دای  بوخ  ار  سرد  : متفگ وا  هب  مدمآ و  مداتسا  شیپ  ، فجن رد  زور  کی  : دندومرف یم  اقآ  داوج  ازریم  جاح 
بوخ هقف -  ای  نافرع  ، یهلا تمکح  - دییوگ یم  امـش  هک  ار  ییاه  سرد  نیا  اما  ، تسا بوخ  نم  یگدـنریگ  هظفاح و  یلیخ  ، درادـن

داتـــسا مراد ؟  لکـــشم.متسه  لــسک  مهدـــب ، شوــگ  هــک  مرادـــن  تــسود  سرد  رـــس.مرادن  مــه  یطاــشن  ، مریگ یمن  داـــی 
لاس راهچ  : متفگ يا ؟  هدـمآ  فجن  هب  هک  تسا  تقو  دـنچ  : تفگ.زیربت : متفگ یتسه ؟  اـجک  لـها  : تفگ تسیچ ؟  : متفگ.هلب : دومرف

.تسا

مه وا  : متفگ دـنک ؟  یم  راک  هچ  : تفگ.تسه ما  هداز  هلاخ  : متفگ تسیک ؟  : تفگ.هلب : متفگ يراد ؟  شیوخ  موق و  فجن  رد  : تفگ
اه شیوـخ  موـق و  رد  ربـک  رورغ و  ، تداـسح هرخـالاب.تسین  فاـص  ، هـن : مـتفگ تـسین ؟  فاـص  وا  اـب  تا  هناـیم  : تـفگ.تسا هـبلط 

يور و یم  رتدوز  ، دـش مامت  هک  سرد.يرذـگب  دوخ  زا  دـیاب  منک ؟  نشور  ار  تبلق  يوش و  هجوتم  سرد  یهاوخ  یم  : تفگ.تسه
.تسا « نم » نیمه زا  وت  لکشم  همه  ، هلب : متفگ نم ؟  : متفگ.ینک یم  تفج  ار  تا  هلاخ  رسپ  شفک 

يارب اـم  ریگ  همه.دوش  یمن  در  رون  «، نم » نیا زا.تسا  هتخادـنا  هدرپ  ادـخ  وت و  نیب  ، نم نیا.ورب  راـنک  نم !» » يا تالکـشم !  همه  يا 
نیا.درادـن ییاـج  رورغ  دـسح و  ، دـشاب هتـشادن  دوـجو  ّتینم  هک  یتـقو.دوش  یم  رورغم  دوـسح و  مدآ  «، نـم  » رد.تـسا « نـم » نـیمه

.دنک یم  یگدنز  رون  اب  مدآ  ، دشابن « نم » یتقو.دهاوخ یم  اج  ، تالاح

ناضمر هام  موس  تسیب و  بش  يایحا  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  مامتها 

زا مکی  تسیب و  مهدزون و  بش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا  هدشن  دراو  ام  تایاور  رد 

ص:302
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کی مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ار  ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  هک  میراد  تیاور  اما.دنا  هدوب  رادیب  حبـص  ناذا  ات  بش  رس 
اهنآ تروص  هب  ، دوش باوخ  مرگ  دـهاوخ  یم  - دـندوب هچب  هک  نیا  اب  - اه هچب  مشچ  دـید  یم  اـت  دـنتفرگ و  یم  تسد  هب  بآ  فرظ 

.دربن ناشباوخ  ردق  بش  رد  ات  تخیر  یم  بآ 

دوخ رد  ، ندـمآ زا  لبق  دـیاب  ام.دوش  یمن  تسرد  ام  راک  ، مدرک طلغ  ایادـخ  نتـشاذگ و  رـس  يور  نآرق  «، هّللا رفغتـسا  » کی اـب  ، هللا و 
رورغ و ، دسح هچ  يارب  دنا ؟  هدش  ناهنپ  ام  دوجو  ياجک  رد  ، اه یگدولآ.میسانشب  ار  دوخ  ياه  یگدولآ  ات  ، مینک لماک  يوجتـسج 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رگم  تسا ؟  مارح  ارچ  ام  لوپ  تسا ؟  تبیغ  تمهت و  نابز  ارچ  ام  ناـبز  دـنا ؟  هتفرگ  هنـال  اـم  رد  هنیک 
؟  درک دهاوخن  رظن  هناخ  نآ  هب  ادخ  ، دشاب یسک  هناخ  رد  مارح  لام  ، رتمک مهرد و  کی  رگا  : دیامرف یمن 

صالخا طرش  هب  ، تمکح ياه  همشچ  هب  ندیسر 

وا نطاب  رهاظ و  رد  ، یلمع یقالخا و  یگدولآ  چـیه  ینعی  ، دزروب صالخا  زور  هنابـش  لهچ  یـسک  ره  ًاـمْوَی » َنیَِعبْرا  ِهِّلل  َصَلْخا  ْنَم  »
دش مامت  زور  هنابش  لهچ  هک  نیا  زا  دعب  ، دشابن

دهاوخ يراج  تمکح  ياه  همـشچ  هکلب  ، همـشچ کـی  هن  ، شناـبز هب  وا  بلق  زا  (1) ِِهناـ�ِسل » یَلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِهَمْکِحلا  َْعِیباَـنَی  ُهـّللا  َرَّجَف  »
اما ، دش

هنیـس رد  هچ  نآ  ره  ، دوـبن یـسرد  :» دـنیوگ یم  دـینیب  یم  امـش  هک  مه  نیا.تسین  یندـناوخ  تمکح  نیا.یـسک  ره  هن  صلخا » نم  »
« َهَمْکِْحلا َبا�تِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  َو  « ؛ تسا ادخ  وا  دراد و  ملعم  کی  ار  تمکح  نیا.تسا  نامقل  لاثما  مالـسلا و  مهیلع  ایبنا  راک  نیا  « دوب

.دنا هدرک  اطع  ریثک  ریخ  ، دننک اطع  مه  یسک  ره  هب  (2)

تمکح هب  ندیسر  ياههار  نامقل و 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

ص:303

َعِیباَـنَی ُهَّللا  َرَّجَف  ًاـمْوَی  َنیَِعبْرَأ  ِهَِّلل  َصَلْخَأ  ْنَم  َلاَـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  «؛ ثیدح 25 باب 54، ،249/67: راونألا راـحب  (( - 1 - ) 1
«. ِِهناَِسل یَلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِهَمْکِْحلا 

ياناوت وت  اریز  ؛ دـنک ناشکاپ  ینطاب ]  يرهاظ و  ياه  یگدولآ  زا  ،و [  دزومایب تمکح  باتک و  ار  نانآ  و  129 ؛ (: 2) هرقب (( - 2 - ) 2
.یمیکح ریذپان و  تسکش 
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ِیگدرب راـگزور  رد  هـک  یـسک  داد  یم  سرد  یهورگ  يارب  ار  یهلا  تـمکح  دوـب و  هتــسشن  يزور  ، ماـنمگ هرهچ  اـب  ، هایــس مـالغ 
.دیوگ یم  یهلا  تمکح  دراد  یسک  : دنتفگ تسا ؟  ربخ  هچ  : تفگ.دنتسه عمج  اجنآ  یتیعمج  دید  ، تخانش یم  ار  نامقل  ، نامقل

!؟ دیوگ یم  یهلا  تمکح  هدرب  نیا  : تفگ

: تفگ ، دش مامت  هک  سرد 

؟  يدوبن هلیبق  نالف  هدرب  وت  ِنالُف ؟ » ِلآ  َْدبَع  َتَْسلأ  »

: لاق »

: تفگ نامقل  هب  بجعت  اب.میدوب  هدرب  ام  ، هلب �یلب »

مهیلع ادخ  يایبنا  ماقم  دـننام  یماقم  رد  نآلا  وت  هک  تسین  رواب  لباق  رخآ  يا ؟  هدیـسر  ماقم  نیا  هب  هنوگچ  �يَرن ؟ » ا�م  َِکب  َغََلب  اَمَف  »
.متشاد همانرب  شش  : تفگ.يا هتفرگ  رارق  مالسلا 

: لوا

.مدوبن غورد  لها  مرمع  رد  اقلطم  ِثیِدَحلا » ُقْدِص  »

غورد کـی  مینک ؟  تکرح  میناوـت  یمن  هک  تسا  اـم  شود  يور  يراـب  هچ  میـسر ؟  یمن  میور و  یمن  ـالاب  هک  تسیچ  اـم  لکـشم 
هب.متسه رت  فرط  نآ  یگتـسیاش  زا  هجرد  رازه  ، نم میهدب ؟  امـش  هب  ار  تسپ  نیا  هک  دیتسه  ماقم  نیا  هتـسیاش  امـش  ایآ  اقآ.تسا ! 

هک دراد  تین  لوا  نامه  زا  اما  نم ؟  يراد !  رایتخا  ینادرگ ؟  یمرب  هدعو  رس  ، میهدب امش  هب  ار  لوپ  نیا  ایآ  اقآ !  دیوگ !  یم  غورد 
.دروخب ار  لوپ 

: تفگ همادا  رد  نامقل 

: مّود

.متشادن زیچ  چیه  سک و  چیه  هب  تنایخ  ِهَنا�مألا » ُءادا  «َو 

: موس

الاب نآ  شزرا  هک  مدیجنـس  لوا  ، منکب متـساوخ  یم  يراک  ره.مدرکن  جرخ  ار  مرمع  یتیمها  یب  راک  چـیه  يارب  ینِینْعَی�ال » ا�م  ُكَْرت  »
.مدوبن اهنآ  لها  ًالصا  ، هجیتن یب  دوخ و  یب  ، طبر یب  ، هدوهیب ياهراک.مداد  ماجنا  ار  راک  نآ  دعب  ، دشاب

: مراهچ
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رهز هبعش  هس  ریت  دننام  ار  ممشچ  نم  هک  دراد  ینعم  هچ  ، مدرم رتخد  ، مدرم لام  ، مدرم نز.مدیـشوپ  مشچ  مارح  زا  يِرََـصب » یِّضَغ  «َو 
مدرم سومان  هک  دشاب  نیا  رد  نم  ینامهم  تذل  ، مورب ینامهم  مدرم  هناخ  رد  هک  دراد  ینعم  هچ  مزادنایب ؟  نامرحمان  هرهچ  هب  دولآ 

؟  منیبب دب  دید  اب  ار 

ص:304
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: مجنپ

.مدرک ظفح  ار  مدرم  يوربآ  ، متفگن یلو  متشاد ، غارس  دب  راک  دارفا  زا  یلیخ  زا.متشادهگن  ار  منابز  ِینا�ِسل » یّفَک  «َو 

: مشش

یلـص ربمغیپ  دعب.متـشاد  دوخ  یب  عمط  هن  هدوهیب و  يوزرآ  هن  ؛ متفرگ ار  ما  هدوهیب  ياـهوزرآ  عمط و  يولج  یتَمْعُط »  ِیف  ِیتَّفِع  «َو 
: دومرف درم  نیا  هب  : دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا 

، تسا تخبدب  درادن و  یماقم  ، دراد مک  ار  تفص  شش  نیا  سک  ره  ِینْوُد » َوُهَف  اذ�ه  ْنَع  َصَقَن  ْنَمَف  »

دز وا  نماد  هب  تسد  تفر و  دیاب  ، دراد نم  زا  رتشیب  هک  سک  ره  ِیقْوَف » َوُهَف  هیَلَع  َدا�ز  ْنَم  «َو 

دراد ار  تفص  شش  نیا  مه  یسک  ره  ُهَلَمَع » ْنَم  «َو 

.تسا (1) يواسم  نم  اب  ِیْلثِم » َوُهَف  »

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترایز  ایحا و  بش 

یم اه  فرح  یلیخ  ام.تسا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تراـیز  ، ناـضمر موس  تسیب و  بش  میظع  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
بحتـسم ندرک  مالـس  : دـیا هتفگ  ام  هب  امـش  هّللا !  لوسر  نباـی  : هک تسا  نیا  اـهنآ  زا  یکی.مینزب  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  هب  میناوت 
: تسا بجاو  وا  باوج  ، داد ار  بحتسم  مالس  نیا  هک  سک  ره  : دیا هتفگ  ام  هب  امش  اما.تسین  روآ  مازلا  ، بحتسم راک  ، تسا

لیللا و یقب  تیقب و  ام  ًادـبا  هّللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  مالـسلا و  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  اـی  کـیلع  مالـسلا  »
دالوا یلع  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یلع  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  یلع  مالـسلا  مکترایزل  ینم  دهعلا  رخآ  هّللا  هلعج  راهنلا و ال 

(2) نیسحلا » باحصا  یلع  نیسحلا و 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:305

يََرت اَم  َِکب  َغََلب  اَمَف  َلِیق  یََلب  َلاَق  ٍناَُلف  ِلآ  َدـْبَع  َتَْسل  َناَمُْقِلل َأ  َلِیق  «؛ ثیدح 10117 باب 103، ،28/9: لئاسولا كردتسم  (( - 1 - ) 1
َوُهَف اَذَـه  ْنَع  َصَقَن  ْنَمَف  ِیتَمْعُط  ِیف  ِیتَّفِع  ِیناَِسل َو  یِّفَک  يِرََـصب َو  یِّضَغ  ِینِینْعَیَال َو  اَم  ُكَْرت  ِهَناَمَْألا َو  ُءاَدَأ  ِثیِدَْـحلا َو  ُقْدِـص  َلاَق 

«. ِیْلثِم َوُهَف  ُهَلِمَع  ْنَم  ِیقْوَف َو  َوُهَف  ِْهیَلَع  َداَز  ْنَم  ِینوُد َو 
.484: یمعفکلا حابصم  (( - 2 - ) 2
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اه تشون  یپ 

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:306
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ص:308
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ص:309
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ص:310
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ص:311

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


لمع هجیتن  19

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

مئاد و ، دمرـس ، دلاخ ؛ نآ ِیترخآ  ِتالوصحم  جیاتن و  دـنوش  یم  هقردـب  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  اب  هک  تبثم  ياه  شـشوک  مامت 
.تسا يدبا 

بـسانت هب  طقف  ، مدرم هک  تسا  نیا  نآ  تلع  ، دنک یم  نایب  ماقم  هبترم و  تشه  اب  ار  تشهب  ، دیجم نآرق  رد  نابرهم  دنوادخ  هک  نیا 
نامیا و ماقم  رد  يا  هدـع.دنوش  یم  میـسقت  هتـسد  تشه  رب  ، تبثم ياه  شـشوک  تمایق و  ادـخ و  هب  نامیا  ، لـمع فعـض  تدـش و 

.متشه هورگ  ات  روط  نیمه  دنتسه و  ادخ  يایلوا  زا  نآرق  ریبعت  هب  یهورگ.دنتسه  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ایبنا و  دننام  ، لمع

ایند رد  لمع  ساسا  رب  منهج  تشهب و  تاقبط 

لماع مه  ، یلمع یبلق و  تیعقاو  نیا.دشاب  تبثم  شـشوک  اب  هارمه  مه  بلق و  رد  مه  دیاب  ، تمایق ادخ و  هب  نامیا  هک  تسا  نیا  مهم 
هک دنا  هدرک  ییامنهار  ام  هب  مه  مالـسلا  مهیلع  همئا.تسا  یترخآ  ییایند و  تالوصحم  اه و  شاداپ  ندمآ  دیدپ  لماع  مه  تاجن و 

فلتخم ، قح تلادـع  تمکح و  تلع  هب  اـه  تیفرظ  نوچ  ، دیـشاب هتـشادن  عـقوت  هنوـگ  کـی  ، لـمع ناـمیا و  هب  تبـسن  مدرم  همه  زا 
مهیلع همئا  لمع  نامیا و  نینچ  مه.تشاد  عقوت  ناوت  یمن  ار  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  لـمع  ناـمیا و  اـه ، تما  زا  تسا و  هدـش  هدـیرفآ 

ار مالسلا 

ص:312
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ص:313
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.تشاد عقوت  ناوت  یمن  ناملس  نودام  زا  ار  ناملس  لمع  نامیا و  ای  هعیش و  زا 

تسوکین (1) شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  لاخ و  طخ و  مشچ و  نوچ  ناهج  يرتسبش : دومحم  خیش  لوق  هب 

باب رد  ای.دنشاب  بیس  ای  ودرگ  اهنآ  همه  هک  دوش  یمن  ناتخرد ، دروم  رد  ای.دشاب  نیمز  ای  نامـسآ  یتسه  ملاع  مامت  هک  دوش  یمن 
.دنشاب سدع  ای  دوخن  اهنآ  مامت  هک  دوش  یمن  ، اه یندییور 

دارفا يدوجو  تیفرظ  توافت 

كرابم دوجو  ، مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ، مالـسلا مهیلع  لیعامـسا  قاحـسا ، ، سنوی مه  تیفرظ  کی  ، دشاب میهاربا  دیاب  تیفرظ  کی 
بلق رد  ار  تمایق  ادـخ و  هب  نامیا  ، دوخ يدوجو  هعـس  بسانت  هب  اه  تیفرظ  نیا.دـشاب  رذوبا  ناملـس و  ، مالـسلا هیلع  مهدزاود  ماـما 

.دنهد یم  هولج  دوخ  حراوج  اضعا و  رد  مه  ار  لمع  دنهد و  یم  هولج  ناشکرابم 

تمـسق تفه  منهج  هک  تسا  اه  تیفرظ  رطاخ  هب  مه  فرط  نآ  زا  تسا و  تمـسق  تشه  ، تشهب هک  تسا  اه  تیفرظ  نیا  رطاـخ  هب 
اه یمتفه  هقبط  هب  تبسن  ، دنتسه لوا  هقبط  رد  هک  يدارفا  ياج  ًاعطق.دشاب  ناسکی  همه  يارب  منهج  باذع  هک  تسین  روط  نیا.تسا 

یتسه و ماظن  رد  مه  ، ار تیفرظ  هک  تسا  هدرک  اضتقا  ، وا سدـقم  دوجو  ِتمکح  تلادـع.تسا و  ناتـسراخ  لباقم  رد  ناتـسلگ  لثم 
رد نوچ  ، دوب دهاوخن  يدـحا  هیالگ  ثعاب  تمایق  رد  ًانیقی  ، اه تیفرظ  رد  توافت  نیا.دـهدب  رارق  توافتم  ، ناسنا تایح  ماظن  رد  مه 

اهنآ تیاکـش.دنوش  دـنم  هلگ  اه  یـضعب  هک  تسا  نکمم  اجنیا  رد.تسا  دوخ  ياـج  رـس  هک  دـنک  یم  سح  یـسک  ره  ، تماـیق زور 
هر تقیقح  دـندیدن  نوچ  هنب  رذـع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  گنج  ظفاح : لوق  هب.دـنا  هدـیمهفن  ار  تقیقح  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم 

دندز (2) هناسفا 

تالکشم رد  نف  لها  هب  عوجر 

یتقو اما  دیایب  شیپ  لاکـشا  داریا و  ناسنا  نهذ  رد  هک  تسا  بوخ.تسا  اه  تیعقاو  هب  یهاگآ  مدع  زا  یـشان  ، تالاکـشا اهداریا و 
فرطرب لاکـشا  داریا و  اـت  ، دـنک یم  ناـیب  وا  يارب  ار  قیاـقح  ، صـصختم.دنک عوـجر  صـصختم  هب  دـیاب  ناـسنا  ، دـیآ یم  شیپ  هک 

.دش یم  فرطرب  صصختم  هلیسو  هب  ، تسا هدوب  مدرم  رکف  رد  میدق  زا  هک  ییاهداریا  یلیخ.دوش 

نیا هب  1 یهلا » لدـع  » باتک رد  ، لـقع هدـننک  عناـق  راوتـسا و  ياـه  ناـهرب  يوق و  رایـسب  لـئالد  اـب  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  موحرم 
تبسن هچ  ، ایند هب  تبسن  هچ  ، دوش یم  فشک  وا  يارب  يدایز  قیاقح  ، دناوخب ار  باتک  نیا  یـسک  ره  رگا.دنا  هداد  باوج  تالاکـشا 

نیا ِدوـخ.دوش  یم  نـئمطم  ملاـع  راـگدرورپ  هـب  ، دــناوخب تـقد  اـب  سک  ره.اـه  تـیفرظ  اـه و  تواـفت  هـب  تبــسن  هـچ  ، ترخآ هـب 
ُسْفَّنلا اَُـهتَّیَأ  ـا�ی  : » تسا نیا  ناـسنا  هب  راـگدرورپ  باـطخ  مه  گرم  تقو  هک  تسا  یتوکلم  تـالاح  نیرت  یلاـع  زا  یکی  ، ناـنیمطا

هیلع رقاب  ترـضح  تیاور  رب  انب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  كرابم  دوجو  هک  تسا  شزرااب  ادـخ  هب  ناـنیمطا  ردـق  نآ  2 ُهَِّنئَمْطُْملا »
تـساوخرد هنوگ  نیا  راگدرورپ  زا  ، دـندمآ - مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  - ناشراوگرزب دـج  رهطم  ربق  رانک  ناشیا  ردـپ  یتقو  ، مالـسلا

.دندرک
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دوخ یب  لاکـشا  داریا و  لـها  نم  هک  ، هدـب شمارآ  تدوـخ  رَدـق  هب  ارم  نطاـب  ایادـخ !  (3) َكِرَدَِـقب » ًهَِنئَمْطُم  یِـسْفَن  ْلَعْجاَف  َّمُهّللا  »
: اه يریگ  هزادنا  ینعی  ، ردق.مشابن

(4) �يدَهَف » َرَّدَق  يِذَّلا  َو  ي�ّوَسَف * َقَلَخ  يِذَّلَا  » 

(5) َنوُحَبْسَی » ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  ِرا�هَّنلا َو  ُِقبا�س  ُْلیَّللا  َرَمَْقلا َو َال  َكِرُْدت  ْنَأ  ا�َهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا  «َال 

دیشروخ ، هرایس ، هراتس َنوُحَبْسَی » ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک   » دراد یصاخ  ياج  یسک  ره 

ص:314

.مجنپ ، مراهچ ، موس شخب  : يرهطم یضترم  ، یهلا لدع  هب  دینک  عوجر  (( - 1 - ) 1
 ! هتفای نانیمطا  هتفرگ و  مارآ  ناج  يا  27 ؛ (: 89) رجف (( - 2 - ) 2

ِریِمَأ ِْربَق  َیلِإ  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِیبَأ  یَـضَم  : مالـسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  «؛ ثیدح 19451 باب 30، ،395/14: هعیـشلا لئاسو  (( - 3 - ) 3
َریِمَأ اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهِداَـبِع  ِیف  ُهَتَّجُح  ِهِضْرَأ َو  ِیف  ِهَّللا  َنیِمَأ  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  َلاَـق  یََکب َو  َُّمث  ِْهیَلَع  َفَقَوَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا 

ِیف ًَهبُوبْحَم  َکـِئاَِیلْوَأ  ِهَْوفَِـصل  ًهَّبُِحم  َکـِئاَعُد  َكِرْکِذـِب َو  ًهََعلُوم  َکـِئاَضَِقب    ً هَیِـضاَر َكِرَدَِـقب  ًهَِّنئَمْطُم  یِـسْفَن  ْلَـعْجاَف  َّمُهَّللا  َنِینِمْؤُْملا 
«. َِکئاََلب ِلوُُزن  یَلَع  ًهَِرباَص  َِکئاَمَس  َکِضْرَأ َو 

.درک تیاده  داد و  رارق  هزادنا  هکنآ  *و  .دینادرگ وکین  تسرد و  سپ  ، دیرفآ هکنآ  2-3 ؛ (: 87) یلعا (( - 4 - ) 4
رد مادـک  ره  ،و  دریگ یم  یـشیپ  زور  زا  بش  هن  ،و  دـسرب هاـم  هب  هک  تسه  ناوـت  نیا  دیـشروخ  يارب  هـن  40 ؛ (: 36) سی (( - 5 - ) 5

.دنروانش يرادم 
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: دیامرف یم  دعب  تایآ  رد  هک  دنراد  ینیعم  رادم  هام  و 

ادـیپ يداریا  ناسنا  يارب  اجنیا  رد  رگا.تسا  تمکح  ساسا  رب  اـه  تیفرظ  اـه و  يریگ  هزادـنا  نیا  (1) ِمِیلَْعلا » ِزیِزَْعلا  ُریِدـْقَت  َِکل�ذ  » 
، رمع هزادـنا  ، هفاـیق ، لکــش اـیند  رد  هـک  دـنک  یم  سح  تماـیق  رد  ، دـنامب وا  شیپ  داریا  نـیا  ، دـنکن هـعجارم  صــصختم  هـب  دوـش و 

« . ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکل�ذ  « ؛ دندوب تسرد  دوخ و  ياج  رس  همه  وا  ياه  هچب  رسمه و  ، يزور ، ندب

اه ناسنا  هاگیاج  تمایق و 

یم لاحشوخ  هکلب  ، دیوگ یمن  ار  نیا  يدیرفاین ؟  مالسلا  هیلع  یلع  نزو  مه  ار  نم  ارچ  ایادخ !  : دیوگ یمن  رفن  کی  تمایق  زور  رد 
تسا و تسرد  دوخ  ياج  رد  وا  ندوب  مومأم  هک  دوش  یم  هجوتم.تسا  هدیرفآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هدننک  ادتقا  ار  وا  ادـخ  هک  دوش 

.تسا هدوب  حیحص  تسرد و  ، دنا هدرکن  شاف  وا  يارب  ایند  رد  هک  ار  رارسا  زا  یلیخ 

زا : تفگ.دنیوگ یم  تسار  : تفگ تسا ؟  امـش  تمدـخ  يرارـسا  دـنیوگ  یم  : تفگ ، درک هعجارم  یلد  لها  هب  رفن  کی  : دـنیوگ یم 
ینیب یم  دب  ار  نم  نطاب  ایآ  : تفگ.ارچ : دومرف متـسین ؟  نمؤم  ایآ  : تفگ.هن : تفگ ینک ؟  یم  لقتنم  نم  هب  ار  ات  دنچ  ، رارـسا عومجم 

: تفگ ییوگ ؟  یمن  نم  هب  هک  مراد  مک  يزیچ  هچ  نم  سپ  : تفگ.هن : تفگ  ؟

مان نیا  هب  تسا  ییاقآ  کی  رت  فرط  نآ  رتمولیک  هد  ، مهد یم  امش  تمدخ  ار  نیا  ، تسا نم  دزن  یتناما  اما.منک  یمن  ثحب  وت  اب  نم 
.میوگ یم  ، میوگب وت  هب  ار  اهنآ  زا  يزیچ  رارسا  زا  دوب  انب  رگا  دعب.درگرب  هدب و  ناشیا  هب  ار  تناما  نیا  امش.تسا  اتسور  رد  هک 

منکب و یتـحارتسا  کـی  : تفگ ، تسـشن ، دوـب هدـش  هتـسخ.دیسر  هناـخدور  کـی  هب  ، ریـسم رد.درک  تـکرح  وا  داد و  وا  هـب  ار  فرظ 
شوم کی  ، درک زاب  ار  نآ  برد.تسا  تناما  دوب  هتفگ  تسا ؟  نآ  رد  يزیچ  هچ  ، مربب ینـالف  يارب  هک  هداد  هک  یفرظ  نیا  اـما.مورب 

؟  مهدب یسک  هچ  هب  مربب  ار  هبعج  نیا  رگید  : تفگ.تفر دیرپ و  نوریب 

ص:316

.تساناد ریذپان و  تسکش  ياناوت  يریگ  هزادنا  نیا  38 ؛ (: 36) سی (( - 1 - ) 1
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.هبعج نیا  اقآ !  : تفگ ، تشگرب

؟  تسیچ هبعج  نیا  رد  منیبب  هک  داتفا  ملد  هب  هار  هنایم  رد  ، میوگب ار  تقیقح  : تفگ یتفرن ؟  ارچ  : تفگ.هن : تفگ یتفرن ؟  رگم  : تفگ
؟  يرادهگن یناوت  یم  ار  یهلا  رارسا  هنوگچ  سپ  ، يرادهگن یناوت  یمن  ار  شوم  کی  وت  : تفگ

دروم رد  مدآ  رگا.میشاب  هتـشاد  دیابن  ، میرادن ام  هک  ار  ییاهزیچ  زا  یلیخ  ینعی  ، میـشاب هتـشاد  دیابن  نوچ  میرادن ؟  بیغ  ملع  ام  ارچ 
یَْلُبت َمْوَی  هک «  یتقو  تمایق  رد  ، دنکن هعجارم  رگا  دشاب و  هتـشاد  دیابن  هک  دوش  یم  نئمطم  ، دـنک هعجارم  صـصختم  هب  ، لکـشم نیا 

.متشادن هک  دش  بوخ  هک  دوش  یم  داش  اجنآ  ، تفر رانک  یناسنا  ره  يارب  اه  هدرپ  مامت  دمآ و  شیپ  (1) ُِرئا�رَّسلا »

تیفرظ یب  ریقف  صخش  مالسلا و  هیلع  یسوم 

ارچ : تفگ.تسا هتفر  كاخ  رد  ولگ  ات  یسک  دید  ، تفر یم  روط  هوک  هب  تشاد  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هک  دراد  تیاور  رد 
هکلب ، متفر كاخ  رد  ، ندب رتس  يارب  مرادن و  شـشوپ  يارب  سابل  هک  متـسه  تسدیهت  ریقف و  يردـق  هب  نم  : تفگ یتسه ؟  روط  نیا 
یناوت یمن  : وگب وا  هب  : تفگ.هلب : تفگ دنز ؟  یم  فرح  وت  اب  ادخ  ایآ  يور ؟  یم  اجک  یـسوم !  يا.دهدب  سابل  ام  هب  دـسرب و  یکی 

؟  میوش رادلوپ  مه  ام  ات  ینادرگرب  مه  ام  يارب  ار  تملق  شین 

تیاهن رد  رگا  وا  : دیـسر باطخ.هدب  تاجن  وت  ار  نایرع  تخل و  هدـنب  نیا  ایادـخ !  : تفگ سپـس  ، درک تاجانم  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
.نکب وا  يارب  يراک  کی.میتشاذگ  ورگ  وربآ  ام  ایادخ !  : تفگ.دنامب روط  نیمه  راذگب.تسا  وا  ریخ  هب  ، دشاب یتسدیهت 

 ! ادخ ربمغیپ  يا  : دنتفگ تسا ؟  ربخ  هچ  : تفگ.تسا غولش  یلیخ  رصم  رهش  رد  یلحم  دید  ، تشگرب روط  هوک  زا  هک  زور  هس  زا  دعب 
وا لاح  ، تسا هدرک  هراپ  ار  یسک  مکش  هدیشک و  وقاچ  ، هدرک تسم  ، هدروخ بورشم  دح  زا  شیب  یسک  کی 

ص:317

.يروای هن  تسا و  ییورین  هن  باذع ]  ربارب  رد  زور  نآ  رد  ار [  ناسنا  سپ  9 ؛ (: 86) قراط (( - 1 - ) 1
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هب هفاضا  لوپ  يردق  کی  ات.تسا  شیپ  زور  هس  نایرع  تخل و  صخـش  نامه  دید  ، دندرک زاب  ار  هار.دیهدب  هار  : تفگ.دـنا هتفرگ  ار 
یم هچ  مینیبـب  دـعب  اـت  ، میروـخب یم  میورب و  هناـخیم  هب  ًـالعف  ، ما هدربـن  یتذـل  هـک  تـسا  یتدـم  : هـتفگ دوـخ  شیپ  ، هدـمآ وا  تـسد 

.داتفا یمن  هانگ  هب  ، تشادن رگا  دش ؟  هچ  يدید  یسوم !  : تفگ دنوادخ.دوش 

نم داـبع  رگا  هتبلا.مربب  تشهب  هب  یتسد  رپ  اـب  مه  ار  يا  هدـع  یتسدـگنت و  اـب  ار  يا  هدـع  ؛ دـشاب اـه  یگدـنز  رد  نزاوت  مهاوخ  یم 
.دنوش یم  هجوتم  گرم  زا  دعب  ، دنوشن هجوتم  اجنیا  رد  رگا.دنوش  هجوتم  دنسرپب و  دنورب  رگا  یلو  ، دنمهفب

ترخآ ایند و  رد  تبثم  ياه  شالت  ندیسر  هجیتن  هب 

هب نامیا  هک  ار  یتبثم  ياه  شـشوک  مامت  هک  ، تسا هداد  دنـس  هدـعو و  يدایز  تایآ  رد  ، ادـخ باتک  هک  میتفگ  ، بلاـطم يادـتبا  رد 
دودحمان ، نآ یترخآ  جیاتن  اما  ، تسا دودحم  نآ  ییایند  جیاتن.دناسر  یم  هجیتن  هب  ترخآ  ایند و  رد  ، تسا نآ  هقردـب  تمایق  ادـخ و 

.تسا

اهنآ زا  مادک  ره  دراد و  همیرج  عون  ود  ، تسا هدرک  راطفا  دـمع  هب  هک  يزور  ، تسا هدروخ  ًادـمع  ار  ناضمر  هام  هزور  هک  یـسک  زا 
زور کی  تصش و  نآ  رد.دهدب  ماعط  ار  نیکـسم  تصـش  ای  دریگب و  هزور  دیاب  زور  کی  تصـش و  ای  ؛ تسا یفاک  ، دنک باختنا  ار 

هب عورش  ، ربخ یب  ار  بجاو  زور  کی  یس و  نآ  رگا.دنک  باختنا  دیاب  ًالبق  ار  نامز.دشاب  یپ  رد  یپ  دیاب  نآ  زور  کی  یس و  ، هزور
اه هزور  نآ  لک  ، تسا مارح  نتفرگ  هزور  ، نابرق دیع  زور  رد.دوب  نابرق  دیع  ما  یس  زور  ، تفرگ ار  نآ  زور  هن  تسیب و  ، درک نتفرگ 

.دریگب رس  زا  دیاب  هرابود  تسا و  لطاب 

رگا.دروخنرب یگدولآ  سفن و  ياوه  ، تنطیش ناطیـش ، هب  ریـسم  نیا  هک  دنک  تبظاوم  لوا  زا  دیاب  ، دنک یم  یط  مدآ  هک  ار  يریـسم 
.دنک عورش  دیاب  هرابود  دوش و  یم  دوبان  لبق  تمحز  لک  ، دروخرب

ص:318
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ییاهب خیش  لمعلا  روتسد  تیاکح 

ماجنا زور  هنابش  لهچ  ار  راک  نیا  یـسک  ره  هک  تسا  هداد  یهلا  لمعلا  روتـسد  کی  ، دوخ مهم  رایـسب  بتک  زا  یکی  رد  ییاهب  خیش 
زور لهچ  درک ، لمع  ار  خیش  لمعلاروتسد  ، یهلا ِملاع  کی.دنک  تنعل  ار  ییاهب  خیش  ًاحیرص  دشن ، زاب  وا  لکشم  زا  هرگ  رگا  ، دهدب
ریظن مک  هرهچ  گرزب و  یلیخ  وت.منک  یمن  تنعل  ار  وت  نم  اما  ، منک تتنعل  یتفگ  تدوخ  : تفگ.دشن زاب  هرگ  دش و  مامت  وا  بش  و 

مسا.دید ار  خیش  ایؤر  ملاع  رد  بش  هک  دراد  اه  باتک  رد.دشن  اما  ، مدیشک تمحز  زور  هنابش  لهچ  نم.یتسه  ییالاو  رایسب  ِملاع  و 
.تسا هقداص  يایؤر  ، اهایؤر نیا 

« تاسبق » باتک دروم  رد  هللا  همحر  ماما  هقداص  يایؤر 

دوب ناتسبات  (، هر ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  نامز  ، مدوب نداد  سرد  جوا  رد  نم  هک  یتقو  نآ  : دندومرف یم  هللا  همحر  ماما  ترضح 
متشاد ، دوب مق  ياه  سرد  ندش  عورـش  هب  کیدزن.مدوب  تالحم  رد  هام  ود  دودح.متفر  تالحم  هب  نم.دوب  مرگ  یلیخ  اوه  مق  رد  و 

منهذ رد  هک  ار  یـسرد  دـعب.تسا  ملـسم  هک  لوـصا  هقف.منک و  عورـش  ار  ییاـه  سرد  هچ  هـک  مدرک  یم  مـظنم  ار  مرکف  هشیدـنا و 
رخآ ات  لوا  زا  منک و  عورـش  هیملع  هزوح  رد  ار  دامادریم  « تاسبق » ِیملع هدـیچیپ  رایـسب  باتک  نیا  لاسما  هک  دوب  نیا  ، مدرک باختنا 

.دش یعطق  نم  میمصت  میوگب و  هک  مدرک  ادیپ  نیقی.میوگب  ار  نآ 

نم هللا !  حور  اقآ  جاح  : تفگ نم  هب  ناشیا.مدید  باوخ  رد  ار  ینارون  ماقم و  الاو  دیس  کی  ، بش رد  : دندومرف یم  ( هر ) ماما ترضح 
هک تسا  نکمم  ، دـشک یمن  اهزغم  همه  نوچ  ، یهدـب سرد  ار  نم  باتک  متـسین  یـضار.متسه  « تاـسبق  » باـتک هدنـسیون  ، داـمادریم

سرد ار  باتک  نیا  ًالـصا  مرمع  رخآ  ات  هک  متفرگ  میمـصت  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  نم  عقوم  نیا  رد.دـنوش  هارمگ  اه  هبلط  یـضعب 
يایؤر نیا.مهدن 
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.تسا هقداص 

ییاهب خیش  لمعلاروتسد  همادا 

تیذا یلیخ  ، زور هنابـش  لـهچ  نیا  رد  نوچ  ، مرذـگ یم  وت  زا  طـقف  ، منک یمن  تنعل  ار  وت  نم  : درک باـطخ  خیـش  هب  ، یهلا ملاـع  نیا 
باـنج.نک عورـش  یبش  هچ  زا  هک  مدوب  هتـشون  تقد  هب  هک  نم  : دومرف خیـش.دید  باوخ  رد  ار  خیـش  بش.دوب  هجیتن  یب  یلو  ، مدـش

ار یتبثم  ششوک.يدرک  عورش  رتدوز  بش  کی  اما  ، يدرک یم  عورـش  بش  نالف  زا  دیاب  يدرک و  هابتـشا  بش  کی  ار  خیرات  یلاع 
.دنزن وا  هب  دزد  دوشن و  تراغ  نارابمب و  ، ریسم رد  هک  دنکب  مه  قیقد  یبایزرا  دیاب  ، دریگ یم  میمصت  مدآ  هک 

یم دـیجم  نآرق.میـشاب  نآ  ظـفاح  رادـیب و  دـیاب.تسا  رطخ  ضرعم  رد  اـم  ياـه  یبوـخ  ماـمت  ، مـیا هدرمن  اـت  نارهاوـخ !  ناردارب و 
ار لمع  رگا  (1) �يذَْألا » ِّنَْملِاب َو  ْمُِکتا�قَدَص  اُولِْطُبت  �ال  : » دیوگ یم  نآ  رـس  تشپ  اما  ، دـینک کمک  رادوربآ  ریقف  قحتـسم و  هب  : دـیامرف

یم لطاب  وت  لمع  ، يراذگ یم  وا  رس  رب  تنم  هک  دنک  سح  فرط  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  طقف  وت  هاگن  ، لمع لاح  رد  ای  یهدب و  ماجنا 
.تسا لطاب  وت  لمع  ، ییوگب مه  دنخبل  اب  دنچ  ره  ، دنک هدرزآ  ار  فرط  هک  دیآ  نوریب  وت  ناهد  زا  هملک  کی  رگا  نینچ  مه.دوش 

كاپ هنیک  صرح و  ، لخب ، ایر ، رورغ ، ربک ، دسح لثم  اه  یگدولآ  همه  زا  زور  هنابش  لهچ  هک  یـسک  ًاحاَبَـص » نیَِعبْرا  هِّلل  َصَلْخا  ْنَم  »
زور هنابش  لهچ  زا  دعب  ، دشاب صلاخ  وا  نطاب  رهاظ و  تادابع  مامت  دوش و 

.دوش یم  يراج  شنابز  رب  وا  لد  زا  تمکح  ياه  همشچ  هکلب  ، همشچ کی  هن  ِِهنا�ِسل » �یلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  َهَمْکِحلا  َعِیبا�نَی  ُهللا  �يرَجَف  »

شیوخ دنزرف  هب  نامقل  تحیصن 

ار شرسپ  زور  کی  (2) َهَمْکِْحلا » َنا�مُْقل  ا�ْنیَتآ  ْدََقل  َو  : » دیوگ یم  نامقل  دروم  رد  نآرق 

ص:320

.دینکن لطاب  رازآ  تنم و  اب  ار  ناتیاه  هقدص  نامیا !  لها  يا  264 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.میدرک اطع  تمکح  نامقل  هب  ام  یتسار  هب  و  12 ؛ (: 31) نامقل (( - 2 - ) 2
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- تسا یگدنز  لماک  هخسن  کی  تسا و  بان  یلیخ  هعطق  نیا   !- ملد زیزع  : تفگ ، دز ادص 

يا یگدنریگ  شیاجنگ و  بجع  لد.دنا  هدرک  يراج  نم  بلق  زا  تمکح  همشچ  رازه  تفه  (1) ِهَمْکِحلا » َنِم  ٍفآلا  َهَْعبَس  ُتْمَّلَعَت  »
.دراد

ینیمزرس رد  يور  هر  هگ  رحس 

نآ زا  هملک  راهچ  زورما  مرـسپ.دنا !  هدرک  يراج  نم  بلق  زا  تمکح  همـشچ  رازه  تفه.دوش  یمن  فراع  میکح و  مدآ  ، فرح اـب 
دراو نم  شود  هب  شود  ار  وت  ، تمایق رد  دنوادخ  ، هملک راهچ  نیا  نتفرگ  دای  اب  هک  مهدب  دای  وت  هب  مهاوخ  یم  ار  همشچ  رازه  تفه 

یم مدوخ  شیپ  نآ  هملک  شش  دون و  دصهنرازه و  شش  ، هملک رازه  تفه  زا  تسا و  هملک  راهچ  ًالعف  وت  تیفرظ  ینعی.دنک  تشهب 
.دنام

تشهب هب  دورو  يارب  لمع  راهچ 

نامیا -1

رمع تدم  رد  نوچ  دندناشوج ؟  همشچ  رازه  تفه  بلق ، نیا  زا  ارچ.تمکح  همشچ  رازه  تفه  ِهَمْکِحلا » َنِم  ٍفآلا  ِهَْعبَِسب  ُتْمَّلَعَت  »
چیه رد  ینزرا  هزادنا  هب  مرمع  رد.دشن  هدولآ  يا  هدولآ  مالک  چیه  هب  منابز  ؛ تسا ناهانگ  همه  ردام  هک  دوب  هانگ  شش  كرات  ، دوخ
مارح هب  یمرحمان  هب  مرمع  همه  رد.مدرکن  راک  نآ  هنیزه  ار  مدوخ  ، دوب شزرا  یب  ایند  نیا  رد  هک  يراـک.مدرکن  تناـیخ  يا  هماـنرب 
ملاع نیا  رد  يزیچ  هب  مرمع  همه  رد  دورن و  ههار  یب  هب  قلخ  ادخ و  قح  رد  هک  مدوب  منابز  نابـساپ  مرمع  همه  رد.متخادـناین  مشچ 

.دشوج یم  نم  بلق  رد  تمکح  همشچ  رازه  تفه  ، لامعا نیا  اب.مدرکن  عمط  يدام 

.میوگب وت  يارب  ار  نآ  زا  هملک  راهچ  ، رازه تفه  نیا  زا  مرسپ ! 

ص:321

ًاَعبْرَأ اَْهنِم  ْظَفْحاَف  ِهَمْکِْحلا  َنِم  ٍفَالآ  َهَْعبَس  َتْمَّلَعَت  َّیَُنب  اَی  : لاق هنأ  هنبا  هب  یـصوأ  امیف  نامقل  مکح  یف  «؛ 341: صاصتخالا (( - 1 - ) 1
ِِصلْخَأ ٌدـیَِعب َو  َرَفَّسلا  َّنِإَف  َداَّزلا  ِِرثْکَأ  ٌدُوئَک َو  َهَبَقَْعلا  َّنِإَف  َکَـلْمِح  ْفِّفَخ  ٌقیِمَع َو  َكَرَْحب  َّنِإَـف  َکَتَنیِفَـس  ْمِکْحَأ  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  یِعَم  َُّرم  َو 

«. ٌریَِصب َِدقاَّنلا  َّنِإَف  َلَمَْعلا 
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: کی

ار تدوخ  یتشک  ، تسا یقمع  رپ  يایرد  ، ینک یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ییایند  نیا  ملد !  زیزع  ٌقیمَع » َكَرَْحب  َّنإَف  کَتَنَیِفَـس  ْمِکْحَأ  »
مکحم یتـشک  کـی  اـب  وـت  یلو  ، تسا اـیرد  فرط  نآ  تشهب.ینک  روـبع  اـیرد  نیا  زا  ملاـس  یناوـتب  هک  ، نک مـکحم  اـیرد  نـیا  رد 
تدوخ یتشک  وت.دریگ  یم  ماجنا  ایرد  نیا  يور  یبیجع  ياهراک  دراد و  يدایز  ياه  هبذاج  نافوط و  ، هنتف ، جوم ، ایرد نیا  نوچ  ، ورب

.نک مکحم  ار 

ِدَقَف ّللاـِب 
�

ِه ْنِمْؤـُی  َو   ! » نک يوـق  ار  هطبار  نیا.تسا  ادـخ  اـب  طاـبترا  ناـمیا و  ، یتـشک نیا  زا  روـظنم  : دـنیامرف یم  مالـسلا  مهیلع  همئا 
.تسا هتخیوآ  ار  دوخ  هریگ  تسد  نیرت  مکحم  هب  ، تسا هدز  هرگ  ادخ  فلز  هب  ار  شفلز  هک  یسک  (1) �یْقثُْولا » ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا 

تمایق باسح  یتحار  يارب  ، دوخ راب  ندرک  کبس  -2

 ! مرسپ : مود

ات ، تسا تخـس  نیگنـس و  یلیخ  نآ  ییالاب  رـس  ، دنربب دـنهاوخ  یم  ار  وت  هک  ییاج  ، ندرم زا  دـعب  ٌدُوئَک » َهَبَقَعلا  َّنأَف  َکَلْمَح  ْفِّفَخ  »
یمن ینام و  یم  يریزارس  نییاپ  ، دشاب نیگنـس  وت  راب  رگا  ، يورب هک  اجنآ  نوچ  ، نک مک  ار  تناهانگ  راب  یناوت  یم  هچ  ره  يا  هدنز 

.يورب یناوت 

لکـش تمایق  رد  نیمز  نیا  هتبلا.تسا  نیمز  هرک  نیمه  رد  منهج  هقبط  تفه  : دـنیوگ یم  ام  هب  تاـیاور  نآرق و  ، تسا بلاـج  یلیخ 
: دـیوگ یم  ار  تشهب  تسا ؟  اـجک  تشهب  منهج و  سردآ  (2) ُتا�وا�مَّسلا » ِضْرَْألا َو  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  : » دـنک یم  ادـیپ  يرگید 

کبـس هک  تسا  یعفترم  ماقم  تمایق.شنیرفآ  هطقن  نیرخآ  ینعی.تسا  « یهتنملا هردـس  » مان هب  یلحم  کی  (3) �یهَْتنُْملا » ِهَرْدِس  َْدنِع  »
.دیوش تشهب  دراو  دیرپب و  راب  دوبن  اب  هک  دهاوخ  یم  يوق  لاب  يراب و 

رانک ار  اه  یتشز  اه و  متـس  ، اه یقلخدب.زادرپب  یتخادرپن ، لاح  هب  ات  رگا  ار  هچب  نز و  مدرم و  قح.نک  کبـس  ار  تناهانگ  مرـسپ ! 
.تفر الاب  ییالابرس  نیا  زا  دوش  یمن  مه  مدق  کی  ، اهراک نیا  اب.راذگب 

ص:322

؛و تسا هدز  گنچ  ، تسین نتسسگ  ار  نآ  هک  هریگتـسد  نیرت  مکحم  هب  دیدرت  یب  ، دروایب نامیا  ادخ  هب  و  256 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.تساناد اونش و  ادخ 

رد همه ]  ،و [  دوـش لیدـبت  اـه ]  نامـسآ  نیا  ریغ  هب  اـه [  نامـسآ  ،و  نیمز نیا  ریغ  هب  نیمز  هک  يزور  48 ؛ (: 14) میهاربا (( - 2 - ) 2
.دنوش رضاح  راّهق  هناگی  يادخ  هاگشیپ 

.یهتنملا هردس  دزن  14 ؛ (: 53) مجن (( - 3 - ) 3
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هشوت داز و  هیهت  -3

 ! مرسپ : موس اما 

رادرب هشوت  ، دراد ناکما  ات  َداّزلا » ِرثْکا  «َو 

.ینامن روع  تخل  هنشت ، ، هنسرگ ینالوط  ریسم  نیا  رد  وت  ات  ، تسا ینالوط  تمایق  ات  خزرب  زا  هار  نوچ  ٌدیَِعب » َرَفَّسلا  َّنَأَف  »

قالخا لیصحت  -4

: مراهچ

نکن طولخم  نآ  اب  يزیچ  نکب و  ادخ  يارب  ینک  یم  هک  يراک  ره  َلَمَعلا » ِِصلْخأ  »

یم ناشن  وت  هب  دهد و  یم  ماجنا  ار  دقن  نیرت  فیطل  نیرت و  یلاع  ، دـنک دـقن  ار  اهرایع  یتقو  یتسه  ِسانـش  الط  ٌریـصب » دـقانلا  ناف  »
يارب طقف  ایادخ !  : وگب ، نک صلاخ  ار  تلمع  وت.دنک  دقن  ار  وت  لمع  نیا  دهاوخ  یم  وا.دراد  ییاه  یصلاخ  ان  هچ  وت  لمع  هک  دهد 

.مهد یم  ماجنا  وت 

نم رانک  تشهب  رد  ار  وت  تمایق  رد  هک  مهد  یم  تنامـض  وت  هب.شونب  ار  بآ  ناویل  راـهچ  نیمه  ، همـشچ رازه  تفه  نیا  زا  مرـسپ !
دنهد شناج  درذگب  نت  زا  هک  ره  .دنهد  رارق 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:323
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ریما دجسم  ، نارهت اه  تشون  یپ 

ناضمر 1383

ص:324
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ص:325
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ص:326
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ص:327
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ادخ لضفت   20

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

ینطاب و روما  رد  هچ  ، ار ناسنا  ِتبثم  ریس  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هب  ، شزرا رپ  رایـسب  ِراتفگ  کی  رد  ، قح ترـضح  كرابم  دوجو 
هک دـنک  یم  مالعا  ار  نآ  جـیاتن  يرهاظ و  ینطاب و  ِتبثم  ریـس  نیا  لوصحم  نیرت  یلاـع  دـهد و  یم  حیـضوت  يرهاـظ  روما  رد  هچ 

.دشاب یمن  قح  ترضح  لوصحم  نیرترب  نیرخآ و  نآ  ياه  تمعن  تشهب و 

هب ، دـبلط یم  ار  يا  ینالوط  یناـمز  نآ  ریـسفت  ًاـنیقی  تاـیآ  نیا.دوش  نشور  بلطم  هک  مینک  یم  یـسررب  ار  هیآ  دـنچ  ، هنیمز نیا  رد 
زا يربخ  ، تاغل تایآ و  رهاظ  زا  زج  ام.دـتفایب  هدرک  یط  هار  لاح و  لها  ، فراع ، ملاـع یـصخش  هدـهع  هب  نآ  ریـسفت  رگا  صوصخ 

.میرادن دیجم  نآرق 

نآرق نطاب  ناگدنبای  ، نورهطم

ندیسر ینعی  « سمی »(1) َنوُرَّهَطُْملا » َّالِإ  ُهُّسَمَی  �ال  دهاوخ «  یم  هبناج  همه  تراهط  ، تایآ نطاب  هب  نتفای  هار  : دـیامرف یم  دـیجم  نآرق 
یثالث باب  هک  نیا  دیدشت و  نتـشاد  اب  « نورهطم «.» نورهطم » رگم ، دسر یمن  یـسک  نآرق  نیا  تایعقاو  نطاب و  تقیقح  هب  ُهُّسَمَی » «�ال 

یقالخا و ، یتین ، یبلق ، یلقع تراهط  ینعی  مه  لماک  تراهط.تسا  لماک  ِتراهط  يانعم  هب  ، تسا هتـشگرب  دـیزم  یثالث  هب  نآ  درجم 
.یلمع

ص:328

.دنرادن یسرتسد  نآ  فیاطل ]  رارسا و  قیاقح و  هب [  یگدولآ ]  عون  ره  زا  ناگدش [  كاپ  زج  79 ؛ (: 56) هعقاو (( - 1 - ) 1
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ص:329
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لها ِناراوـگرزب  امـش  هک  نیا  يارب  طـقف  منک و  یمن  هراـشا  نآ  همجرت  هب  مه  یلیخ.منک  یم  تئارق  ار  تاـیآ  رهاـظ  نم  راـچان  هـب 
 ! تسین قح  ترضح  ياه  تمعن  نیرخآ  لزنم و  نیرخآ  ، تشهب هک  دینادب  ، نامیا

ادخ اب  ناسنا  ياه  تراجت 

ادخ هب  نامیا  -1

هراشا

زا تیاهن  یب  ییایرد  ، تایآ نیا  رد  ، دراد نامیا  لها  هب  راگدرورپ  هک  یباطخ  رد.تسا  ابیز  تایآ  نیا  ردق  هچ  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  »
غرم ، نآرق ندناوخ  لاح  رد  یهاگ  ، دنا هتخاب  ناج  نآرق  هار  رد  دـنا و  هدـش  نآرق  ییادـف  قشاع و  هک  یناسک.دـنز  یم  جوم  تبحم 
هدرک نونجم  ار  اهنآ  ، نآرق میهافم  نطاب و  ، یلجت ، رون ، هولج ییابیز ، ؛ هک هدوبن  تلع  یب.تسا  هتفر  هدرک و  زاورپ  ندـب  زا  اهنآ  حور 

.تسا

(1) ٍمِیلَأ » ٍبا�ذَع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍهَرا�ِجت  �یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  » 

هب ّللِاب »
�

ِه َنُونِمُْؤت  « ؟  تسا كاندرد  باذـع  زا  ییاهر  ، تراجت نیا  ِدوس  کی  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب  ار  امـش  دـیهاوخ  یم  ایآ 
؟  دروخب هرگ  ادخ  هب  روط  نیا  مدآ  دوش  یم  رگم.دنک  زاب  ار  نآ  دناوتن  يداسف  بوشآ و  هنتف ، چیه  هک  یهرگ.دیروایب  نامیا  ادخ 

ادخ هب  نامیا  رطاخ  هب  دودخا  باحصا  لتق 

درم و زا  ، نمؤم مدرم  ، نمی هاشداپ  ، ساونوذ : تسا هدومرف  دیجم  نآرق  رد  هک  دندروخن  هرگ  ادخ  هب  روط  نیا  « دودـخا باحـصا  » رگم
؟  دنازوس شتآ  رد  هدنز  هدنز  ادخ ، هب  نامیا  مرج  هب  ار  نز 

ْنَأ ّالِإ 
�

ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ا�م  َو  ٌدوُهُـش * َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  ا�م  �یلَع  ْمُه  َو  ٌدوُُعق * ا�ْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ  ِدُوقَْولا * ِتا�ذ  ّنلَا 
�
ِرا ِدوُدْـخُْألا * ُبا�حْـصَأ  َلـُِتق  » 

ّللِاب
�

ِه اُونِمُْؤی 

ص:330

؟  دهد یم  تاجن  كاندرد  یباذع  زا  ار  امش  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب  ار  امش  ایآ  نامیا !  لها  يا   10 (: 61) فص (( - 1 - ) 1
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(1) ِدیِمَْحلا » ِزیِزَْعلَا 

اهنآ مرج  ، ساون وذ  رظن  هب.دنتـشادن  رتشیب  مرج  کی  ینعی  ْمُْهنِم » اوُمَقَن  ا�م  َو  ، » دـنازوس هتخورفا  شتآ  رد  ار  نامیا  لـها  ، هاـشداپ نآ 
تـساوخ یم  روز  داسف و  ، هنتف اب  ار  هرگ  نیا  ساونوذ  دندوب و  هدروخ  هرگ  ادخ  هب  اهنآ  ِدیِمَْحلا » ِزیِزَْعلا  ّللِاب 

�
ِه اُونِمُْؤی  ْنَأ  ّالِإ 

�
: » دوب نیا 

.دنازوس هدنز  هدنز  ار  اهنآ  دندشن ، نید  یب  نانمؤم  دشن و  زاب  هرگ  نوچ.دش  یمن  زاب  اما  ، دنک زاب 

هرگ ادخ  هب  هنوگ  نیمه  مه  امـش  دوخ.دیروخب  هرگ  ادخ  هب  ، دـیهاوخ یم  ار  تمایق  كاندرد  باذـع  زا  ییاهر  رگا  ّللِاب »
�

ِه َنُونِمُْؤت  » 
ریخا لاس  دنچ  نیا  رد  ًاصوصخم.دـیتسه  هدوب و  اهداسف  اه و  بوشآ  ، اه هنتف  تالمح  نیرت  تخـس  ضرعم  رد  امـش  همه.دـیدروخ 

هرگ ، اه هنتف  نیا  شتآ  اما  ، دـناشک مدرم  تحارتسا  ِقاتا  رانک  ات  ار  هراوهام  لاناک  رازه  ود  هک  درک  يراـک  ، کـینورتکلا تردـق  هک 
تمالس ، شمارآ یشوخ ، اب  ار  ایند  ، راگدرورپ هب  لاصتا  نیمه  اب  دینامب و  مه  دعب  هللا  ءاشنا.دیا  هدنام  زونه  دنازوسن و  ار  امش  نامیا 

.دینک كرت  ترخآ  بناج  هب  ، تداعس و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نامیا  -2

َْمل  » هک یندروـخ  هرگ  مه  نآ  ، دـیروخب هرگ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  ِِهلوُـسَر » َو  : » دـیامرف یم  هـیآ  هـمادا  رد  نـینچ  مـه 
هللا یلـص  ربمغیپ  اب  امـش  دنویپ  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  تسا و  تارجح  هروس  رد  هکلب  ، تسین فص  هروس  رد  « اوباتری مل  »(2) اُوبا�تْرَی »

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  امـش  دنویپ.دشاب  روحم  لصا و  کی  امـش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوشن ؛ عطق  هلآ  هیلع و 
امش یگدنز  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیتسه ، هدنز  ات  ، زور هنابش.دشاب  امش  یگدنز  نتم  رد  دوشن و  هدنار  هیـشاح  هب  یگدنز ،

.دشاب راذگریثأت 

ادخ ياضر  هار  رد  لام  فرصم  -3

لام اب  (3) ْمُکِسُْفنَأ » ْمُِکلا�ْومَِأب َو  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِها�ُجت  ِِهلوُسَر َو  ّللِاب َو 
�

ِه َنُونِمُْؤت 

ص:331

شا هناریگ  شتآ  هک  یـشتآ  نآ   [ * .دـندنازوس نآ  رد  ار  نانمؤم  هک  قدـنخ [  نآ  نابحاص  داـب  هدرم  4-8 ؛ (: 85) جورب (( - 1 - ) 1
ماجنا نانمؤم  هرابرد  بیسآ  هجنکـش و  زا  ار  هچنآ  *و  دندوب هتـسشن  اشامت ]  هب  شنوماریپ [  نانآ  هک  یماگنه  ،* دوب رایـسب  ناوارف و 

تـسکش ياناوت  يادخ  هب  ار  ناشنامیا  رگم  دنتـشاد  یمن  دنـسپان  روفنم و  ار  يزیچ  نانمؤم  زا  *و  دندوب رظان  رگاشامت و  دـنداد  یم 
.هدوتس ریذپان و 

.هدومنن کش  دنا ]  هدروآ  نامیا  نآ  هب  هچنآ  ّتیناّقح  رد  هاگ [  نآ  15 ؛ (: 49) تارجح (( - 2 - ) 2
 [ داهج نامیا و  نیا [  ؛ دینک داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاه  ناج  لاوما و  اب  ،و  دیروآ نامیا  شربمایپ  ادـخ و  هب  11 ؛ (: 61) فص (( - 3 - ) 3

.تسا رتهب  يزیچ ]  ره  زا  امش [  يارب  ، دیتشاد یهاگآ  تفرعم و  نآ ]  یگشیمه  ریگارف و  عفانم  هب  رگا [ 
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هک ینارامیب  هب  ندز  رـس  اه و  ناتـسرامیب  هب  نتفر  ضیرم ، تدایع.دیهد  ماجنا  تبثم  راک  دیـشوکب و  ادـخ  هار  رد  ، ناتدوخ دوجو  و 
راک اه  نیا  ندرک ، لمحت  ، درادـن لوپ  هک  ار  ناوج  کی  ِیـسورع  جرخ  ، راد وربآ  هداوناخ  کی  يارب  هیزیهج  هیهت  ، دـنرادن ار  یـسک 

نیا.دـشابن کـناب  ِقودنـص  هناـخ و  قودنـص  ریـسا  ، دـشابن فقوتم  دـنک و  تکرح  ادـخ  هار  رد  دـیاب  امـش  لاوـما  ینعی.تسا  تبثم 
.دنک یم  هچ  تسین  مولعم  هک  ، دتفا یم  ثارو  تسد  هب  دوش و  یم  دازآ  امش  ندرم  زا  دعب  ، ریسا

لوپ يالب  زا  یتیاکح 

یم.دـندوب هدـش  هتـسخ  ، دوب هدـش  ینالوط  ناشردـپ  رمع  هک  نیا  زا  ، نادـنزرف هک  ما  هدروخرب  ییاه  هداوناـخ  هب  ، دروم دـنچ  رد  نم 
هب دراد و  يدایز  لوپ  کناب  رد  دـندید  یم  نوچ  ارچ ؟  دـنامب ؟  دـهاوخ  یم  تقو  هچ  اـت  رگم  دریم ! ؟  یم  تقو  هچ  هک  دندیـسرپ 

.دندوب دنمتورث  مه  اه  هچب  دوخ  هتبلا.دهد  یمن  اه  نیا 

هنسحلا ضرق  قودنص  رد  دروایب و  ار  شتورث  ناموت  درایلیم  دنچ  زا  ناموت  نویلیم  دص  ًالثم  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  وا.دوب  يدرمریپ 
.دراذگب لحم  ِدجاسم  زا  یکی 

یم اه  هیاسمه.تسا  هدوب  اهنت  هناخ  رد  نامردـپ  تسا ، هدـش  موحرم  مه  نامردام  ، میدوبن ام  : دـنتفگ ، دـنتفر يرتنالک  هب  وا  نادـنزرف 
.تسا هدرک  رارف  هتشک و  ار  ام  ردپ  وا.دمآ  نوریب  امش  هناخ  زا  یتلود  ياهداهن  زا  یکی  ِسابل  اب  رفن  کی  : دنیوگ

ره دزادـنا و  یم  کش  هب  ار  وا  ، نادـنزرف دروخرب  ندز و  فرح  هویـش  هک  دوب  يرتنالک  رد  شوهاب  رایـسب  يورین  کی  ، نامز نآ  رد 
لوپ ناـموت  دراـیلیم  هس  نوچ  ، میتشک ار  نامردـپ  ناـمدوخ  هک  دـننک  یم  رارقا  تیاـهن  رد.دـنک  یم  تشادزاـب  ار  لوتقم  ِدـنزرف  هس 

ار وا  تسا  رتـهب  میدـید.دوب  هدیـشک  لوط  یلیخ  شرمع  درم و  یمن  وا.داد  یمن  ، هدـب لوپ  مه  اـم  هب  میتـفگ  یم  وا  هب  هچ  ره  ، تشاد
.میرادرب ار  اه  لوپ  میشکب و 

يارب یلو  ، تسا تشهب  دیلک  ، لوپ.دسرب ادخ  هب  ات  ، دنک تکرح  لام  دیراذگب 

ص:332
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يا.تسا قح  ترضح  ترفن  هیام  اه  یضعب  يارب  یلو  ، تسا قح  ترـضح  تیاضر  دیلک  ، لوپ.تسا منهج  يدورو  برد  اه  یـضعب 
 ! دینک دازآ  لوپ  زا  ار  بلق  مدرم ! 

مالسلا مهیلع  همئا  ادخ و  نعل  ،و  سمخ ندادن 

نآرق قـبط  هک  - سمخ - ار اـم  هدـش  نییعت  قـح  هک  یناـسنا  تسا  نوـعلم  : دـنا هدوـمرف  مالـسلا  مهیلع  همئا  هـک  مـیراد  تـیاور  دـنچ 
.دروخب ، تسا

ار وا  يولج  ، تسا هدروخ  ار  اـم  قح  هک  یـسک  ره  ، تماـیق رد  : دـندومرف ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  زا 
.دوش یمن  ادخ  ترفن  مالسلا و  مهیلع  همئا  تیاکش  راچد  ادرف  مدآ  ، دشاب دازآ  رگا  لد.مینک  یمن  مه  یتشذگ  تفرگ و  میهاوخ 

مه مالـسلا  مهیلع  همئا.میتسه  وا  مصخ  نمـشد و  ام  تمایق  رد  : دنا هدومرف  مالـسلا  مهیلع  همئا.تسا  لافنا  هروس  رد  سمخ  كردم 
؛ دنا هدرک  راذگاو  ناراد  وربآ  هب  ار  ناشدوخ  ِیلام  قوقح  قح و  مامت  هکلب  ، دنهاوخ یمن  ناشدوخ  يارب  هک  ار  لوپ 

بناج زا  ار  همه  ام  هکلب  ، میهاوخ یمن  ار  سمخ  مهـس  ياـه  لوپ  نیا  زا  لاـیر  کـی  اـم  هک  تسا  تیاور  رد  نیا  (1) ا�ِنتَْعیِِشل » َحِیبُا  »
نیا ادـخ.دنهاوخ  یمن  دوخ  يارب  ار  لوپ  نیا  اـهنآ.دوش  هعیـش  ناراد  وربآ  تاداـس و  جرخ  هک  میدرک  حاـبم  نامنایعیـش  يارب  ، دوخ

.تسا هتشاذگ  لکشم  لح  دیلک  ناونع  هب  ار  لوپ 

رجات کی  بیجع  نداد  سمخ 

یـسابلک میهاربا  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تمدخ  هب  يزور.تشاد  ربخ  سمخ  دروم  رد  تایاور  هنوگ  نیا  زا  هک  دوب  يرجات 
کناب هک  اه  تقو  نآ.دناوخ  یم  ناشیا  رس  تشپ  ار  دوخ  بش  رهظ و  حبـص و  ياهزامن  مامت  دوب ، یـسابلک  هللا  تیآ  دیرم  وا.تفر 

اج ره  هب  نم.تسا  نم  ندرگ  رد  هشیمه  دنب  کی  اب  ، نم لوپ  ِقودنصواگ  دیلک  اقآ !  : تفگ ، دنتشاد قودنصواگ  هناخ  رد  مدرم  ، دوبن
ترفاسم ، ینامهیم ؛ مور یم 

ص:333

هیلع ِناَمَّزلا  ِبِحاَص  ِّطَِخب  ِتاَعِیقْوَّتلا  َنِم  ِْهیَلَع  َدَرَو  اَمِیف  َبوُقْعَی  ِْنب  َقاَحْسا  «؛ ثیدح 12690 باب 4، ،550/9: هعیشلا لئاسو  (( - 1 - ) 1
َناَریِّنلا َو ُلُکْأَی  اَمَّنِإَف  ُهَلَکَأَف  ًاْئیَش  اَْهنِم  َّلَحَتْسا  ِنَمَف  اَِنلاَْومَِأب  َنوُسِّبَلَتُْملا  اَّمَأ  َلاَق َو  ْنَأ  َیلِإ  ِیل  َنیِرِْکنُْملا  ِْرمَأ  ْنِم  ُْهنَع  َْتلَأَس  اَم  اَّمَأ  مالسلا 

باب  186/93: راونـألا راـحب  َُثبَْختاـَل .» ْمُُهتَداـَلِو َو  َبیِطَِتل  اـَنُْرمَأ  َرَهْظَی  ْنَأ  َیلِإ  ٍّلِـح  ِیف  ُْهنِم  اُولِعُج  اَِنتَعیِِـشل َو  َحـِیبُأ  ْدَـقَف  ُسُمُْخلا  اَّمَأ 
راحب مُهُِدلْوَم .» َبیِطَِیل  َهَعیِّشلا  ِینْعَی  ِسُمُْخلا   َ نِم ْمُهَلَّلَح  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنِإ  َلاَق  ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 7 ،22

ْمِهِجوُُرف ْمِِهنوُُطب َو  ِیف  ُساَّنلا  َکَلَه  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  «؛ ثیدح 8 باب 22، ،186/93: راونألا
هیلع ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 9 باب 22، ،186/93: راونألا راحب  ٍّلِح .» ِیف  ْمُهَءاَْنبَأ  َِکلَذ َو  ْنِم  اَنَتَعیِـش  َّنِإ  َالَأ َو  اَنَّقَح  اَْنَیلِإ  َنوُّدَُؤیَال  ْمُهَّنَِأل 
ِیبَأ «؛ ثیدح 18 باب 22، ،188/93: راونألا راحب  ِکلَذ .» ْنِم  اَنَتَعیِـش  اَْنلَلْحَأ  اَّنَأ  اَّلِإ  اَِنتَِملْظَم  ِلْضَف  ِیف  َنوُشیِعَی  ْمُهُّلُک  ُساَّنلا  َلاَق  مالـسلا 

ْنِم اَنَتَعیِـش  َّنِإ  یِـسُمُخ َو  ِّبَر  اَی  َلاَقَف  ِسُمُْخلا  ُبِحاَص  َماَق  اَذِإ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ًالاَح  ُساَّنلا  ُنوُکَی  اَم  َّدَـشَأ  َّنِإ  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع 
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 َ کِسُمُِخل َنیِِصقاَّنلا  َنیِفِّفَطُْملا  َنیِفِّفَطُْمِلل  ٌْلیَو  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  «؛ ثیدح 19 باب 22، ،188/93: راونألا راحب  ٍّلِح .» ِیف  َِکلَذ 
ْمُهوـُنَزَو ْوَأ  ْمُهُولاـک  اذِإ  َنُوفْوَتْـسَی َو  ِِمئاَـنَْغلا  َنـِم  ْمِِهقوـُقُح  َیلِإ  اوُراَـص  اَذِإ  ْيَأ  َنُوفْوَتـْـسَی  ِساَّنلا  یَلَع  اُولاـتْکا  اَذِإ  َنـیِذَّلا  ُدَّمَُحم  اَـی 

«. ُدَّمَُحم اَی  َکِّیِصَِوب  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  َلاَق  ْمُهوُصَقَن َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َسُمُخ  ْمُهُولَأَس  اَذِإ  ْيَأ  َنوُرِسُْخی 
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.تسا نم  بلق  يور  دیلک  نیا  ، مامح یتح  و 

دراد نم  هب  یطبر  هچ  بلطم  نیا  : تفگ وا  هب  یـسابلک  موحرم.دریگ  یم  شتآ  نم  لد  ، دیآ یم  هک  لوپ  يادص  : تفگ یم  رجات  نآ 
نآ زا  رفن  تشه  تفه  اـب  هبنـشجنپ  زور  مهاوـخ  یم  نوـچ  ، مهد یم  ار  دـیلک  سردآ  ما و  هدـمآ  امـش  تمدـخ  هب  هک  نیا  : تـفگ  ؟
هک مناد  یم.ما  هدادن  ار  ملام  سمخ  لاح  هب  ات  متراجت  ِرمع  يادتبا  زا  نم.دـییایب  نم  هناخ  هب  راهان  يارب  لکیه  يوق  ياه  يدجـسم 

: تسا هتفگ  نآرق 

(1) ِلوُسَّرِلل » ُهَسُمُخ َو  ِّلل 
�

ِه َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  » 

.دیآ یمن  هک  ار  لد  نیا  دنک  بارخ  ادخ.منکب  لد  اه  لوپ  نیا  زا  هک  دیآ  یمن  ملد  اما 

ناموت رازه  ود  ، نامز نآ  لوپ  هب  مه  نم  يراکهدب  ًالثم  ، متـسه راکهدب  سمخ  مه  یلیخ.تسا  هتـسب  مبلق  ناج و  هب  لوپ  نیا  : تفگ
.تسا هاش  یلعحتف  نامز  يارب  ناتساد  نیا.دیرخ  دش  یم  هناخ  ات  یس  هک  ، تسا

ياه تسد  هک  وگب  اه  لکیه  يوق  نیا  هب.مراذگ  یم  اجنآ  مه  ار  بانط  نم  ، دیدروخ هک  ار  اذغ  ، دییایب هبنـش  جـنپ  امـش  : تفگ رجات 
سمخ امش  دنشاب ، هتـشادن  يراک  نم  نتفگ  ازـسان  هلان و  ، دایرف هب.دننک  زاب  ار  قودنـصواگ  برد  دنروایبرد ، ار  دیلک  ، دندنبب ار  نم 

هب ، میایب تشهب  هب  مناوت  یمن  مدوخ  ياـپ  اـب  مدوخ  نم.مزادرپب  ار  مسمخ  يرگید  روط  مناوت  یمن  نم  نوچ.ورب  رادرب و  ار  نم  لاـم 
.دیربب دیشکب و  ار  نم  روز 

دیاب گنج  اب  ؛ تسا بلاج  یلیخ  تسا ، هتفرگن  سمخ  روط  نیا  یسک  ، لاح هب  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  زا  دید  یـسابلک 
.دندروخ ار  ناشراهان  دندمآ.تفرگ و  سمخ 

.دیدنبب ار  وا  تسد  دیزیرب و  : تفگ یسابلک 

رد وا  ندرگ  زا  ار  دـیلک  : تـفگ دــیدنب ؟  یم  ار  نـم  ياـه  تـسد  ارچ  ، دــیدروخ ار  نـم  کـمن  نـآلا  هللا !  تـیآ  ترــضح  : تـفگ
رد هدروآ و  رد  وا  ندرگ  زا  ار  دیلک.دیروایب 

ص:334

هب هدـیاف  تمینغ و  ناونع  هب  یعورـشم ]  قیرط  ره  اـی  بسک  اـی  داـهج  هار  زا  هک [  ار  يزیچ  ره  دـینادب  و  41 ؛ (: 8) لافنا (( - 1 - ) 1
هار رد  نانیکـسم و  نامیتی و  ،و  ربماـیپ ناـشیوخ  ادـخ 9 و  لوسر  ادـخ و  يارب  نآ  مجنپ  کی  دایز ]  اـی  دـشاب  مک  دـیدروآ [  تسد 

.تسا ناگدنام 
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یـسابلک هللا  تیآ.درم  یم  تشاد  ، درک شغ  هک  دـندید  دعب.دنتـشادرب  دوب  هتفگ  شدوخ  هک  يرادـقم  نآ.دـندرک  زاـب  ار  قودـنص 
.دیآ شوه  هب  ات  دیراذگب  وا  ینیب  يولج  دیروایب و  لگ  هاک  : تفگ

يا هراچ  تروص  ره  رد  ، متـسه یحور  ضیرم  نم  اقآ !  : تفگ ، درک اعد  یلیخ  دمآ و  یـسابلک  هللا  تیآ  تمدـخ  هب  زور  نآ  يادرف 
، تسا تشهب  نیا  : دـییوگب نم  هب  هک  مدوـبن  یمدآ  نم.دیدیـشک  یم  تشهب  فرط  هـب  دـیتسب و  یم  ار  نـم  ياـه  تـسد  دـیاب  ، دوـبن

.دورب تشهب  هب  مدآ  هک  دراذگ  یمن  لوپ  توهش.ورب 

تشهب هب  دورو  يارب  یعنام  ، یتسرپ ماقم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یلیخ هک  تسیچ  مناد  یمن  بوچ  ولیک  هس  ود  نیا.دورب  تشهب  هب  مدآ  دراذگ  یمن  هک  تسا  ماقم  یلدنـص  ، توهـش لوپ و  زا  رتدب 
نوچ تخانش ، یمن  یلدنص  نیا  يور  نتسشن  زا  لبق  ار  اهنآ  یسک  الا  دندش و  مادص  شوب و  دورمن ، ، نوعرف دنتسشن و  نآ  يور  اه 

.دنتشادن یشزرا 

: دسرب ادخ  هب  ات  ، دور یم  کیتاموتا  تروص  هب  ، دیتشاذگ رگا  هک  ، دیراذگب ادخ  هار  رد  ار  لوپ 

ْمَُکل ٌْریَخ  ْمُِکل�ذ  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلا�ْومَِأب َو  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِها�ُجت  َو  » 

نم هار  رد  ار  تدوـخ  لوـپ و  ، مربـمغیپ نم و  هب  ِندروـخ  هرگ  نیا  : میوـگ یم  مراد  هدـنب  يوـت  هب  ادـخ  ِنـم  : دـیامرف یم  راـگدرورپ 
یم مراد  هک  ادخ  ِنم  اما  ، ینیب یمن  ار  تدوخ  نطاب  هک  تدوخ.تسا  رتهب  امـش  يارب  ملاع  نیا  رد  زیچ  همه  زا  ْمَُکل » ٌْریَخ   » نتخادـنا
همه زا  ، ینک یم  قافنا  نید  ادـخ و  هار  رد  هک  یلوپ  نیا  ، زامن تعکر  ود  نآ  اما  ، دـنهدب وت  هب  ار  ایند  ماـمت  هک  میوگ  یم  وت  هب  ، منیب

ُْمْتنُک ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  « ؛ تسا رتهب  وت  يارب  ایند 
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.یناد یمن  ، ینیب یمن  ار  هدنورپ  تشپ  نوچ  یلو  یتسناد !  یم  رگا  َنوُمَْلعَت »

نم هداـج  رد  مه  ناـتلوپ  ناـتدوخ و  دـیدروخ و  هرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نم و  هب  یتقو  امـش.دراد  همادا  راـگدرورپ  فرح 
.تسین شاداپ  نیرخآ  هک  تشهب.منک  یم  یشوپ  مشچ  امش  هتشذگ  ناهانگ  مامت  زا  ْمَُکبُونُذ » ْمَُکل  ْرِفْغَی  : » هک نیا  لوا  نم  ، داتفا

مالسلا مهیلع  همئا  ایبنا و  قالخا  ، یشوپ هانگ 

مـشک یم  ود  ره  يور  ار  دوخ  يابع  ، منیبب هانگ  رد  ار  یمرحمان  درم  نز و  يا  هشوگ  رد  رگا  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.مناشوپ یم  ار  هانگ  ینعی.موش  یم  رود  ، منک هاگن  هک  نیا  نودب  دنیبن و  ار  اه  نیا  یسک  هک 

هب ، دنتـسه مرحم  اـن  هک  يدرم  نز و  يا  هناـخ  رد  : دـنتفگ ناـشیا  هب  ، مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  ماـیا  رد  هک  دـننک  یم  لـقن 
.دنا هتفر  يا  هناخ  هب  ، هانگ يارب  يوق  لامتحا 

رد دارفا  هک  دندمآ  ترـضح  دوخ.دـیوگن  مود  رفن  هب  ، دـنیب یم  ار  نیا  هک  رفن  کی  ینعی.دوش  یمن  لیلد  هک  فرح  : دومرف ترـضح 
نامه اب.دنتفگ  « هللا ای  دنتسب و« ار  ناشکرابم  ياه  مشچ  ، دندیسر هک  هناخ  یمدق  جنپ.دوشن  يزیروربآ  دوشن و  غولش  ، دنزیرن هناخ  نآ 

ای دندوب و« هداتـسیا  زاب  مالـسلا  هیلع  ماما.دندرک  رارف  دندش و  هجوتم  مرحمان  درم  نز و  نآ.دندمآ  ولج  رگید  مدق  هتـسب  ياه  مشچ 
ترـضح تسا ؟  اجنیا  یـسک  هچ  : دندیـسرپ ، دـندمآ رد  بوچراچ  رانک  ات  دـعب.دنا  هتفر  اـهنآ  هک  دـندش  نئمطم  اـت  ، دـنتفگ یم  « هللا

نآ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلو  ، دوب هدشن  یتالایخ  تشاد  تقیقح.دیا  هدش  یتالایخ  دوش  یم  مولعم  ، تسین یـسک  : دنتفگ ، دندمآ
.دناشوپ ار 

تشهب لها  راظتنا  رد  راگدرورپ  میظع  زوف 

هن منیسح و  هن  ، مربمغیپ هن  ینعی  ، مناشوپ یم  ار  امش  ناهانگ  مامت  ْمَُکبُونُذ » ْمَُکل  ْرِفْغَی  « ؛ منک یم  يرادوربآ  امش  يارب  : دیوگ یم  ادخ 
رادربخ هک  مراذگ  یمن  ، ما هکئالم 
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: مه نآ.دنام  یم  تدوخ  مدوخ و  نیب  ، دنوش

(1) ُمیِظَْعلا » ُزْوَْفلا  َِکل�ذ  ٍنْدَع  ّنَج 
�
ِتا ِیف  ًهَبِّیَط  َنِکا�سَم  ُرا�ْهنَْألا َو  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ّنَج 

�
ٍتا ْمُْکلِخُْدی  ْمَُکبُونُذ َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  » 

شخب مارآ  هزیکاـپ و  ياـه  خاـک  ياراد  نینچ  مه  ، تسا يراـج  اـهرهن  نآ  ياـه  تخرد  ریز  زا  هک  مـنک  یم  یتـشهب  دراو  ار  اـمش 
نویزیولت ، دـشاب هتـشاد  نابهگن  رفن  دصیـس  ، هدـش نآ  جرخ  ناموت  درایلیم  هد  هک  دـشاب  یخاک  رد  مدآ  هک  دراد  يا  هدـیاف  هچ.تسا 

ًهَبِّیَط َنِکا�سَم   » تشهب رد  اما.دشاب  هتـشادن  تینما  اما  ، دنوش ربخ  اهرومأم  ، دـنزب رپ  کشجنگ  کی  ، دـشاب هتـشاد  نوریب  هب  هتـسب  رادـم 
.تسا مامت  میظع  زوف  اه  نیا  اب  هک  ، تسا شخب  مارآ  ياه  خاک 

تشهب زا  ریغ  يا  هیده  ، راگدرورپ ربکا  ناوضر 

مدوخ (2) ٌبیِرَق » ٌْحتَف  ّللا َو 
�

ِه َنِم  ٌرْـصَن  « ؛ تسه مه  رگید  هلحرم  کی  ا�هَنوُّبُِحت » �يرْخُأ  َو   » هن : دـیوگ یم  تسا ؟  هداج  رخآ  تشهب  ایآ 
!؟ هچ ینعی  میناد  یمن  ام  رگید  ار  نیا.مهد  یم  رارق  یتوکلم  شیاشگ  رد  ار  امش  دوجو  همه  موش و  یم  امش  یگشیمه  رای 

؛ تسین وا  ياه  تمعن  رخآ  تشهب  هک  دراد  مه  هبوت  هروس  رد  هتبلا 

(3) ُرَبْکَأ » ّللا 
�

ِه َنِم  ٌنا�وْضِر  ٍنْدَع َو  ّنَج 
�
ِتا ِیف  ًهَبِّیَط  َنِکا�سَم  ا�هِیف َو  َنیِِدلا�خ  ُرا�ْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ّنَج 

�
ٍتا » 

؛ تسا هدمآ  ، روط نیمه  مه  نارمع  لآ  هکرابم  هروس  رد 

(4) ِدا�بِْعلِاب » ٌریَِصب  ّللا 
�

ُه ّللا َو 
�

ِه َنِم  ٌنا�وْضِر  ٌهَرَّهَطُم َو  ٌجا�وْزَأ  ا�هِیف َو  َنیِِدلا�خ  ُرا�ْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ّنَج 
�
ٌتا ْمِهِّبَر  َْدنِع  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  » 

مالسلا هیلع  دواد  ترضح  اب  ادخ  راتفگ 

ار تبثم  ِمدرم  نطاب  رهاظ و  ِتبثم  ریس  ، دراد مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  اب  ادخ  هک  يراتفگ 

ص:337

هناخ تسا و  يراج  اهرهن  نآ  ِناتخرد ]  ِریز [  زا  هک  ییاه  تشهب  رد  ار  امـش  ،و  دزرمایب ار  ناـتهانگ  اـت  12 ؛ (: 61) فص (( - 1 - ) 1
.گرزب یبایماک  تسا  نیا  ؛ دروآرد ، نادیواج ياه  تشهب  رد  هزیکاپ  ياه 

زا کیدزن  يزوریپ  يرای و  دـنک ]  یم  اطع  امـش  هب  و  دـیراد [  تسود  ار  نآ  هک  يرگید  ياه  تمعن  و  13 ؛ (: 61) فص (( - 2 - ) 2
.هد هدژم  ار  نانمؤم  و.تسادخ  يوس 

؟  تسا يراج  اهرهن  نآ  ِناتخرد ]  ِریز [  زا  هک  هداد  هدـعو  ار  ییاه  تشهب  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هب  ادـخ  72 ؛ (: 9) هبوت (( - 3 - ) 3
يوس زا  یتیاضر  يدونـشخ و  نینچ  مه  و  هدومرف ]  هدعو  يدـبا [  ياه  تشهب  رد  ار  يا  هزیکاپ  ياهارـس  زین  ،و  دـنا هنادواج  نآ  رد 

.تسا گرزب  یبایماک  نامه  نیا  ؛ تسا رت  گرزب  اه ]  تمعن  نآ  همه  زا  هک  ادخ [ 
تـشهب ناشراگدرورپ  دزن  رد  ، دنا هدرک  هشیپ  يراکزیهرپ  یگدنز ]  نوؤش  همه  رد  هک [  نانآ  يارب  15 ؛ (: 3) نارمع لآ  (( - 4 - ) 4
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يدونـشخ و هزیکاپ و  ینارـسمه  نانآ ]  يارب  زین  دنا و [  هنادواج  اجنآ  رد  ، تسا يراج  اهرهن  نآ  ِناتخرد ]  ِریز [  زا  هک  تسا  ییاه 
.تسانیب ناگدنب  هب  ادخ  ؛و  تسادخ يوس  زا  یتیاضر 
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ینارون مالک  نیا  ردق  هچ.تسا  تشهب  قوف  نآ ، تالوصحم  زا  یـضعب.دنک  یم  هراشا  ریـس  نیا  تالوصحم  هب  دعب  دنک و  یم  نایب 
ُهَْلِعف َو َیِـضَر  ٍبیبَِحب  َیِـضَر  ْنَم  َُهلْوَق َو  َقَّدَص  ًابِیبَح  َّبَحَأ  ْنَم  دُوا�د !  ا�ی  «؛ تسا هدرک  هقردـب  ار  نخـس  نیا  ، یفطاع جوم  اب  هک  تسا 

یِّبُـح َنیِعیطُْمِلل َو  ِیتَّنَج  َنیرِکاّذـِلل َو  يِرْکِذ  ُدُواد  ـا�ی  ، هیلإ ِریّـسلا  ِیف  َّدَـج  ٍبیبَـح  �یلإ  َقا�تْـشا  ِنَـم  ِهـیَلَع َو  َدَـمَتْعإ  ٍبیبَِـحب  َقـِثَو  ْنَـم 
منیبحم يارب  هصاـخ  نم  : دـیوگ یم  هک  نیا.تسا  رتـالاب  تشهب  زا  ادـخ  تبحم  نیا  دواد !  اـی  (1) َنیّبِحُْمِلل » ٌهَّصاَخ  اَنَأ  َنِیقا�تْـشُْمِلل َو 

مدوخ.متـسه مدوخ  ، صاخ هلحرم  کی  رد  ما  هدـنب  شاداپ  تیاهن  ینعی  ، تسا رتالاب  مه  اـه  تشهب  قوف  اـه و  تشهب  همه  زا  ، متـسه
.دنمهف یمن  سک  همه  ار  نیا.متسه  نیبحم  شاداپ 

قشاع قشع و  ریس 

همجرت

مدآ هک  يا  هداج.دوش  یمن  قشاع  مدآ  هعفد  کی  دراد و  تامدقم  ، قشع هتبلا.دـشاب  نم  قشاع  هک  ره  َهلْوَق » َقَّدَـص  ًابیبَح  َّبَحَأ  ْنَم  »
یم وا  قشاـع  ، دـنک كرد  ار  وا  فاـصوا  دسانــشب و  ار  قوـشعم  مدآ  یتـقو.تسا  تـفرعم  هداـج  ، دــناسر یم  قوـشعم  ِقـشع  هـب  ار 

.تسا وا  دوخ  قوشعم  بوبحم و  ، بیبح زا  روظنم  هک  دمهف  یم  ار  تالمج  نیا  همه  ، تسا قوشعم  قشاع  هک  یسک.دوش 

؛ قوشعم قشاع و  نیب  تبثم  ریس 

یم تسرد  وت  ، تقیقح هب  نم !  بوبحم  يا  : دـیوگ یم.دـنک  یم  قیدـصت  ار  قوشعم  راـتفگ  ، قشاـع َهلْوَـق » َقَّدَـص  ًاـبیبَح  َّبَحَأ  ْنَم  »
.دراد رواب  قیدصت و  ارم  ِنآرق  مامت  هک  دراد ، ار  ینورد  تبثم  ریس  نیا  ، نم ِقشاع.نآرق  تسیچ ؟  قوشعم  راتفگ.ییوگ 
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َلاَق مالسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  «؛ ثیدح 3 باب 3، ،34/14: راونألا راحب  ثیدح 10؛ باب 2، ،42/74: راونألا راحب  (( - 1 - ) 1
ُدُواَد اَی  مالسلا  هیلع  َدُواَد  ِراَبْخَأ  ِیف  ثیدح 28؛ باب 43، ،26/67: راونألا راحب  مالـسلا .» هیلع  َدُواَد  َیلِإ  یَحْوَأ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ 
ِنَِمل ٌراَتُْخم  ِینَبَحاَص َو  ْنَِمل  ٌبِحاَص  يِرْکِذـِب َو  َِسنَأ  ْنَِمل  ٌِسنُوم  ِینََـسلاَج َو  ْنَم  ُسِیلَج  ِینَّبَحَأ َو  ْنَم  ُبِیبَح  یِّنَأ  یِـضْرَأ  َلـْهَأ  ِْغْلبَأ 

ْنَم یِْقلَخ  ْنِم  ٌدَـحَأ  ُهُمَّدَـقَتَیَال  ًاّبُح  ُُهْتبَبْحَأ  یِـسْفَِنل َو  ُُهْتِلبَق  اَّلِإ  ِِهْبلَق  ْنِم  ًانیِقَی  َِکلَذ  ُمَلْعَأ  ٌدَـحَأ  ِینَّبَحَأ  اَم  ِینَعاَطَأ  ْنَِمل  ٌعیِطُم  ِینَراَـتْخا َو 
ِیتَـماَرَک َو َیلِإ  اوُُّملَه  اَـهِروُرُغ َو  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اَـم  ِضْرَأـْلا  َلـْهَأ  اَـی  اوُُضفْراَـف  ِینْدِـجَی  َْمل  يِْریَغ  َبَلَط  ْنَـم  ِینَدَـجَو َو  ِّقَْحلاـِب  ِینَبَلَط 

َلاَق «؛ ثیدح 22 باب 43، ،22-23/67: راونألا راحب  ْمُِکتَّبَحَم .» َیلِإ  ْعِراَسُأ  ْمُکِْـسناَؤُأ َو  ِینوُِسنآ  ِیتَسَناَُؤم َو  ِیتََسلاَُـجم َو  ِیتَبَحاَـصُم َو 
ِنیِقَْیلا َو ُعْرَف  ُءاَجَّرلا  ِْملِْعلا َو  ُعْرَف  ُفْوَْخلاَف  ِّبُْحلا  ِءاَجَّرلا َو  ِفْوَْخلا َو  ٍلوُصُأ  ِهَثاََـلث  یَلَع  ُروُدـَت  َنِیفِراَْـعلا  يَوَْجن  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا 

راــحب ُهاَوـِـس .» اـَـم  یَلَع  ِبوــُبْحَْملا  ُراـَْـثیِإ  ِّبُْـحلا  ُلــِیلَد  ُبَـلَّطلا َو  ِءاـَـجَّرلا  ُلــِیلَد  ُبَرَْهلا َو  ِفْوـَْـخلا  ُلِیلَدـَـف  ِهَـفِْرعَْملا  ُعْرَف  ُّبُْـحلا 
اَمُهَّنَأـِل ِهَّللا  ُبِیبَـح  ِهَّللا  ِیف  ُبوـُبْحَْملا  ِهَّللا َو  ُّبُِحم  ِهَّللا  ِیف  ُّبِحُْملا  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَـق  «؛ ثیدح 30 باب 36، ،251/66: راونألا

َهَّللا ُّبُِحیَال  َهَّللا َو  َّبَحَأ  اَمَّنِإَف  ِهَّللا  ِیف  ًادـْبَع  َّبَحَأ  ْنَمَف  َّبَحَأ  ْنَم  َعَم  ُءْرَْملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ِهَّللا  ِیف  اَّلِإ  ِناَّباَحَتَیَال 
ِهِیف َو َنوُّباَحَتُْملا  ِهَِّلل  َنوُّبِحُْملا  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِیف  َنیِِّیبَّنلا  َدَْعب  ِساَّنلا  ُلَْضفَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ  ْنَم  اَّلِإ  َیلاَعَت 

ٍِذئَمْوَی ُءاَّلِخَْألا  لج  زع و  ُهَّللا  َلاَق  ِناَصُْقنَیَال  ًاَدبَأ َو  ِناَدیِزَی  ٍهَدِـحاَو  ٍْنیَع  ْنِم  اَمُه  ِْنیَذَـه َو  اَّلِإ  ٌهَواَدَـع  ِهِیف  ًادـُْعب  ُثِرُوی  ٌلُوْلعَم  ٍّبُح  ُّلُک 
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ِیف ٍءْیَـش  َبَیْطَأ  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  ِبُوبْحَْملا َو  يَوِس  ْنَع  يِّرَبَّتلا  ِّبُْحلا  َلْصَأ  َّنَِأل  َنیِقَّتُْملا  اَّلِإ  ٌّوُدَـع  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب 
اَذِإ ْمُهَّنَأ  َِکلَذ  َنیَِملاْعلا َو  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  لج َو  زع و  ُهَّللا  َلاَق  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِهَّللا َو  ِیف  ُّبُْحلا  ِهَّللا َو  ُّبُح  ُهَّذـَلَأ  ِهَّنَْجلا َو 

«. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  َِکلَذ  َْدنِع  َنوُداَُنیَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ُهَّبَحَْملا  ِتَجاَه  ِمیِعَّنلا  َنِم  ِهَّنَْجلا  ِیف  اَم  اُونَیاَع 
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تاکز سمخ و  ندادن  اب  نآرق  تایآ  مامت  راکنا 

نت لهچ  ، مدنگ نت  یس  یلاس  هک  یسک.میرادن  لوبق  ار  وت  فرح  تمـسق  نیا  ام  ادخ !  ینعی  ، دهد یمن  تاکز  سمخ و  هک  یـسک 
نوچ دراد ، ادخ  زا  ار  اه  عقوت  نیا  ، دـنزن تفآ  خـلم و  ، دـشاب عقوم  هب  ناراب  باتفآ و  هک  دراد  عقوت  هشیمه  وا  ، دـنک یم  تشادرب  وج 

: دنیوگ یم  وا  هب  ، دوش یم  هک  لاس  رس  اما  ، تسین مدرم  تسد  هک  اهراک  نیا 

.تسا هدرک  بیذکت  ار  ادخ  یصخش  نینچ  نیا  تسیچ ؟  تاکز  : دیوگ یم.هدب  تاکز  زرواشک !  بانج 

لوپ رد  یناسک  ایآ  دنتـسه ؟  ادخ  بذکم  ام  ِریگ  هزور  ناوخزامن و  ياهزرواشک  ینعی  ، دـیریگن تخـس  ردـق  نیا  اقآ !  : دـنیوگ یم 
طارفا مییوگ و  یم  دنت  میراد  ام  ایآ  دیوگ ؟  یم  هچ  ادخ  مینیبب  میورب  دییایب  ، هلب دنتـسه ؟  ادخ  بذکم  ، دنهد یمن  سمخ  دـنراد و 

؟  هن ای  مینک  یم 

(1) َمِیتَْیلا » ُّعُدَی  يِذَّلا  َِکل�ذَف  ِنیِّدلِاب * ُبِّذَُکی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ  میحرلا * نمحرلا  هللا  مسب  »

.دنتسه ماتیا  مه  دروم  کی  هعیش و  تاداس  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ، ادخ ، سمخ نابحاص 

ِنا�قْرُْفلا َمْوَی  ا�نِْدبَع  �یلَع  ا�ْنلَْزنَأ  ا�م  ّللِاب َو 
�

ِه ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِنیِکا�سَْملا َو  �یما�تَْیلا َو  �یبْرُْقلا َو  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِّلل 
�

ِه َّنَأَف  » 
بیذـکت ارم  لوق  نیا  ، هن تسا ؟  هدرک  رواب  ارم  لوق  نیا  اـیآ  ِنیِّدـلِاب » ُبِّذَُـکی  (2) ٌریِدَـق » ٍءْیَـش  ِّلُک  �یلَع  ّللا 

�
ُه ِنا�عْمَْجلا َو  یَقَْتلا  َمْوَی 

.تسا هدرک 

ص:339

زا افج  تنوشخ و  هب  ار  میتی  هک  نامه  *؟  يدـید ، دـنک یم  راکنا  ار  ازج  زور  هراومه  هک  یـسک  ایآ  1-2 ؛ (: 107) نوعام (( - 1 - ) 1
.دنار یم  دوخ 

هب هدـیاف  تمینغ و  ناونع  هب  یعورـشم ]  قیرط  ره  اـی  بسک  اـی  داـهج  هار  زا  هک [  ار  يزیچ  ره  دـینادب  و  41 ؛ (: 8) لافنا (( - 2 - ) 2
نامیتی و ،و  ربمایپ ناـشیوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ادـخ و  يارب  نآ  مجنپ  کـی  داـیز ]  اـی  دـشاب  مک  دـیدروآ [  تسد 

.تسا ناگدنام  هار  رد  نانیکسم و 
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وا هب  دامتعا  بوبحم و  لامعا  ندیدنسپ  لماع  ، قشع

؛ تبثم ینطاب  ریس 

لمع کی.دـیآ  یم  شـشوخ  مه  بوبحم  ِلـمع  زا  ، دـیآ یم  شـشوخ  بوبحم  زا  هک  یـسک  ره  هَْلِعف » َیِـضَر  ٍبیبَِحب  َیِـضَر  ْنَم  «َو 
زا هک  یـسک.تسا  هدوب  نم  هب  یتمالـس  لقع و  نداد  مدوخ و  شنیرفآ  ، مالـسلا مهیلع  همئا  ، مالـسلا مهیلع  ءایبنا  نداتـسرف  بوبحم ،

.دیآ یم  ششوخ  مه  بوبحم  لمع  قوشعم و  درکراک  زا  ، دیآ یم  ششوخ  قوشعم 

زامن ِملاع و  ، بارحم ، دجـسم ، مالـسلا مهیلع  همئا  ایبنا و  ، نید هب  يراک  مراد و  لوبق  ار  ادـخ  دوخ  طـقف  نم  : دـیوگب یـصخش  هک  نیا 
ّنِإ

�
ا ُُهلوُسَر  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ّللا 

�
ُه اَنِیتُْؤیَـس  ّللا 

�
ُه اَُنبْـسَح  اُولا�ق  ُُهلوُسَر َو  ّللا َو 

�
ُه ُمُها�تآ  ا�م  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  « ؛ مراد لوبق  ار  ادخ  دوخ  طقف  ، مرادـن

یمن ارم  لمع  هک  وت.دهاوخ  یم  مه  ارم  لمع  ، دهاوخ یم  ارم  هک  یـسک  : دیوگ یم  راتفگ  نیا  موهفم  رد  ادـخ  (1) َنُوبِغا�ر » ّللا 
�

ِه َیلِإ 
.یهاوخ یمن  ارم  هک  ییوگ  یم  يراد  تلمع  فرح و  اب  هک  یمهف  یمن  اما  ، یهاوخ یمن  ارم  ینعی  ، یهاوخ

دراد قوشعم  هب  نانیمطا  هک  یسک  یبَِحب ٍب » َِقثَو  ْنَم  «َو 

هب دورو  تالکـشم و  لح  دـیلک  ، نم یگدـنز  زا  هرگ  ندرک  زاب  : دـیوگ یم  ، دـنک یم  هیکت  دوخ  قوشعم  هب  اـج  همه  « ، ِْهیَلَع َدَـمَتِْعا  »
: تسا نم  لیکو  وا.مراد  هیکت  وا  هب  متسه و  نئمطم  مقوشعم  هب  دص  رد  دص  نم.تسا  نم  قوشعم  تسد  هب  تشهب 

(2) ُلیِکَْولا » َمِْعن  ّللا َو 
�

ُه اَُنبْسَح  اُولا�ق  ًانا�میِإ َو  ْمُهَدا�زَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  ّنلا 
�
َسا َّنِإ  ّنلا 

�
ُسا ُمَُهل  َلا�ق  َنیِذَّلَا 

؟  تسیچ ندوب  نئمطم  نیا  هجیتن 

.ندرک هیکت  دامتعا و  اهراک  رد  ، راگدرورپ هب  هیَلَع » دَمَتْعإ  یبَِحب ٍب  َِقثَو  ْنَم  «َو 

دراد قوش  نم  هب  هک  یسک  ٍبیبَح » �یلإ  َقا�تْشا  ِنَم  «َو 

همه اب  هیلا » ریسلا  یف  َّدَج  »

ص:340

سب ار  ام  ادخ  : دنتفگ یم  دندش و  یم  دونشخ  ، دنا هدرک  اطع  ناشیا  هب  شربمایپ  ادخ و  هچنآ  هب  نانآ  رگا  و  59 ؛ (: 9) هبوت (( - 1 - ) 1
يارب میدـنمقالع [  لیام و  ادـخ  يوس  هب  طقف  ام  و ]  دـننک [  یم  اطع  ام  هب  دوخ  ناسحا  لضف و  زا  يدوز  هب  شربمایپ  ادـخ و  ؛ تسا

 [ . دوب رتهب  نانآ 
 ] مدرم زا  هوبنا  يرکـشل  : دـنتفگ نانآ  هب  نمـشد ]  يذوفن  لماوع  قفانم و  ِمدرم [  هک  یناسک  نامه  173 ؛ (: 2) نارمع لآ  (( - 2 - ) 2
وا ،و  تسا سب  ار  ام  ادخ  : دنتفگ ،و  دوزفا ناشنامیا  رب  دیدهت ]  نیا  یلو.دیـسرتب [  نانآ  زا  ، دنا هدمآ  درگ  امـش  اب  گنج  يارب  هکم ] 

.تسا يرازگراک ]  وکین  لیکو و [  وکین 
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.تسا يرهاظ  ینطاب و  تبثم  ِریس  نیا.تسا  تکرح  رد  ، نم هب  ندیسر  يارب  دوجو 

وا ناگدننک  دای  صتخم  ، ادخ دای 

وا داـی  مه  نـم  ، تـسا نـم  داـی  مـئاد  هـک  یـسک  ره.دراد  نـم  ناگدـننک  داـی  هـب  صاـصتخا  ، نـم ِداـی  دواد !  اـی  نیرکاّذـلل » يِرْکِذ  »
یم یهانگ  داسف و  ، هنتف ره  رد  ، منک اهر  ار  یـسک  هک  یتقو.دورب  ، مرادن وا  راک  هب  يراک  مه  نم  ، تسا لفاغ  نم  زا  هک  یـسک.متسه 

.دتفا

.دشاب نم  هرجح  ای  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دوب  نم  تبون  : دیوگ یم  « هملس ما  »

تعاس کی  دیاش.دیباوخ  تخادنا و  شندـب  ریز  ار  شیابع  ، دروخ رـصتخم  ياذـغ  همقل  هس  ود  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
تداسح تـالاح  نآ.تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدـید  ، مدـیرپ باوخ  زا  هعفد  کی.دـش  مرگ  ممـشچ  مه  نم  هک  تشذـگن 

قاتا برد  يولج  مدـمآ و  نوریب  ، مدـش دـنلب  تسا ؟  هتفر  اـجک  ناـشیا  ، تسا نم  تبون  هک  بشما  متفگ  ، دـمآ شیپ  نم  يارب  هناـنز 
نآلا هک  دوب  ییاج  نیمه  ، ماب تشپ  - متفر الاب  ار  ماب  تشپ  ياه  هلپ  تسا ؟  هتفر  اجک  ناشیا  منیبب  اـت  ، مدیـشک رـس  رگید  ياـه  مناـخ 

.تسا نآ  يور  زبس  دبنگ 

اب ناشیا  ، مدـید مدیـسر  هک  ماب  تشپ  برد  ِتشپ  ، رخآ هلپ  : تفگ - تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هناخ  ماب  تشپ  ًـالبق  اـجنآ 
.دزیر یم  کشا  هدید  غاد  ردام  لثم  تسا و  هداتفا  كاخ  يور  ندب  مامت 

هملس ما  نابز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد 

رود نـم  زا  يدــب  هـچ  ره  ایادــخ.ریگن !  سپ  نـم  زا  ، يداد نـم  هـب  یبوـخ  هـچ  نآ  یهلا !  : دوـمرف یم  هـک  مدیــسر  اــجنیا  هـب  نـم 
.مدیشک داد  ، مدش تقاط  یب  نم  ، دز هک  ار  رخآ  فرح.نکن  زاب  نم  يور  هب  ار  شهار  ، يدرک

: دومرف

هتفر نم  ، ینک میاهر  رگا  نوچ.راذگماو  مدوخ  هب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  ارم  ایادخ !  (1) ًادبا » ٍْنیَع  َهَفَرَط  یِسْفَن  یلإ  ِیْنلِکَت  ّبَر �ال  »
.ما

ص:341

ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  «؛ ثیدح 15 ، هَرِخْآلا اَْینُّدِلل َو  ِِجئاَوَْحلا  ِعیِمَِجل  ٍتاَزَجُوم  ٍتاَوَعَد  ُبَاب  ،581/2: یفاک (( - 1 - ) 1
َعَرْسَِأب َناَک  اَمَف  َلاَق  َرَثْکَأَال  َِکلَذ َو  ْنِم  َّلَقَأَال  ًاَدبَأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِـسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَتَال  ِّبَر  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَی  ٌِعفاَر  َوُه  ُلوُقَی َو  مالـسلا  هیلع 

َّلَقَأ ِهِسْفَن  َیلِإ  لج  زع و  ُهَّللا  ُهَلَکَو  یَّتَم  َْنب  َُسنُوی  َّنِإ  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  َْنبا  اَی  َلاَقَف  َّیَلَع  َلَْـبقَأ  َُّمث  ِِهتَیِْحل  ِِبناَوَج  ْنِم  ُعُومُّدـلا  َرَّدََـحت  ْنَأ  ْنِم 
«. ٌكاَلَه ِلاَْحلا  َْکِلت  یَلَع  َتْوَْملا  َّنَِکل  َوَال  َلاَق  ُهَّللا  َکَحَلْصَأ  ًاْرفُک  ِِهب  َغَلَبَف  ُْتُلق  َْبنَّذلا  َِکلَذ  َثَدْحَأَف  ٍْنیَع  ِهَفْرَط  ْنِم 
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، دنتسه نم  دای  هک  تسا  يدارفا  صوصخم  نم  رکذ  نیرکاّذلل » يرکذ  »

، تسا تعاط  تدابع و  لها  يارب  مه  نم  تشهب  نیعیطملل » یتنج  «و 

اما ، دوب...و تخت  نیعلاروح و  ، رکذ ، تشهب ، اجنیا ات.تسا  نم  ناقاتشم  يارب  مه  نم  تبحم  قشع و  نیقاتشملل » یبح  «و 

.متسه مناقشاع  يارب  مه  نم  دوخ  نیبحملا » هصاخ  انا  «و 

تسود يادیش  هلاو و  ، هاگن کی  زا  دش  هک  ره  .تسا  رسیم  ریغ  مه  نآ  كرد  ، تسا ینیگنس  فرح  یلیخ 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:342
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اه تشون  یپ 

21

ریما دجسم  ، نارهت

ناضمر 1383

ص:343
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تبثم لامعا  21

هراشا

نیلسرملاو ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  و 

ملاـع و درگاـش  يارب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  كراـبم  دوجو  « لوقعلا فحت  » فیرـش شزرا و  رپ  باـتک  لـقن  قـبط 
نیا رد  هک  دندومرف  تئارق  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ِیلـصا  لیجنا  زا  هیآ  راهچ  ، مکح نب  ماشه  دوخ  دـنمدوس  رایـسب  دنمـشناد 
نیا زا  مادـک  ره  يارب  تسا و  هدرک  هراشا  ینوریب  تیمها  اب  رایـسب  راک  ود  ینورد و  تبثم  تلاح  ود  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ، هیآ راـهچ 

هدومرف ناـیب  یتارمث  دـنوادخ  ، لـمع ود  تلاـح و  ود  نیا  راـنک  رد.تسا  هدومرف  ناـیب  هجوت  لـباق  يرمث  لوصحم و  ، تقیقح راـهچ 
لوصحم و ، شزرا اب  لمع  ود  ینورد و  ِیلاع  تلاـح  ود  نیا  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  نیا  هتبلا.تسا  تماـیق  زور  هب  طوبرم  هک  ، تسا

.دنشاب هتشادن  ییایند  رمث 

یهاگ تکلمم و  کی  يارب  یهاگ  ، مدرم ماوقا و  ای  هداوناخ  يارب  هچ  ناسنا و  دوخ  يارب  هچ  ، تبثم تاکرح  تالاح و  مامت  ًـالومعم 
يامکح هچ  رگ.تسا  هدرک  مکاح  تبثم  لامعا  تالاح و  رب  ملاع  راـگدرورپ  هک  تسا  یماـظن  نیا.تسا  دـنمدوس  اـیند  کـی  يارب 

مدـقت مه  ، مدـقت نیا  اما  ، تسا لوصحم  رب  مدـقم  ، تخرد هشیر  گرب و  خاـش و  ، هنت دـننام  ، لاـمعا تـالاح و  نیا  : دـنیامرف یم  یهلا 
هار ، تانایرج نیا  ینعی  تسا ، لوصحم  دوخ  ، تانایرج نیا  زا  ملاع  راگدرورپ  فده  یلو.یشزرا  مدقت  مه  تسا و  یفرـش  ینامز و 

.دشاب یمن  لصا  تسا و  قیرط  و 

ص:348
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زامن یترخآ  ییایند و  تارمث 

نیا.دـنراد رظن  نآ  تارمث  هجیتن و  ، دـننک یم  توعد  تبثم  لامعا  تالاح و  هب  ار  مدرم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  دـیجم و  نآرق 
: دوش ناسنا  دیاع  لوصحم  هجیتن و  نآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ، زامن يور  تایاور  تایآ و  رد  يراذگ  هیامرس  همه 

هدـیچرب هب  ، زامن قیرط  زا  مدرم  هک  ، تسا مهم  یلیخ  راـگدرورپ  يارب  فدـه  ود  نیا  (1) ِرَْکنُْملا » ِءاـ�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَت  َهـ�الَّصلا  َّنِإ  »
همتاـخ ناـهنپ  ادـیپ و  ِتارکنم  اـشحف و  ، هریبـک ناـهانگ  همه  رمع  هب  ، زاـمن هب  دورو  اـب  ینعی  ، دنـسرب تارکنم  اـشحف و  هـمیخ  ندـش 
نیگنـس راب  : ًایناث.دوش یم  هتـشادرب  اه  تلود  شود  زا  یلام  نیگنـس  رایـسب  راب  : ًالوا ؛ تسا نیا  شا  هرمث  ، دوش هداد  همتاخ  رگا.دـنهد 

: ًاثلاث.دوش یم  هتشادرب  مدرم  شود  زا  نوگانوگ  ياه  يرامیب  یناور و  راشف 

هرهچ تسا و  مدرم  يایند  ندرک  دابآ  ، زامن ییایند  هرهچ.دش  دهاوخ  مکاح  مدرم  رب  راقو  یکاپ و  ، شمارآ ، دامتعا ، تمالس زا  يّوج 
.تسا تشهب  هب  دورو  باذع و  زا  مدرم  ییاهر  يارب  ، شا یترخآ 

طیارش ققحت  اب  زامن  جیاتن  هب  ندیسر 

نآرق و هک  یتامدـقم  اب  ار  ناش  ياهزامن  مامت  ینعی  ، دـننک یط  حیحـص  دـیاب  مدرم  ار  هار  نیا  هک  ، تسا هار  هداـج و  ، زاـمن دوخ  اـما 
مارح خن  کی  یتح  هک  یـسابل  ، تسا حیحـص  هک  یممیت  ای  لسغ  ، وضو اب  ، تقو رـس  زامن  ینعی  دنهدب ، دنویپ  دیاب  ، دنا هتفگ  تایاور 

هب مدرم  لام  تراغ  میتی و  لام  ، هوشر زا  ، تسین مارح  یبصغ و  هک  يا  هناخ  رد  ، تسا حاـبم  لـالح و  هک  یـشرف  يور  ، تسین نآ  رد 
.تسا هدماین  تسد 

، نیا رب  هوالع.دوش  گنهامه  نآ  تانراقم  اب  دیاب  تسا و  زامن  تامدقم  اه  نیا 
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باب ،25/4: راونألا راحب  .دراد  یم  زاب  دنـسپان  ياهراک  ،و  تشز ياهراک  زا  زامن  ًانیقی  ، راد اپرب  ار  زامن   45 (: 29) توبکنع (( - 1 - ) 1
زع ُهَّللا  َلاَق  ِِهتاَلَص  ِیف  َماَد  اَم  یِصاَعَْملا  ِنَع  َیِّلَصُْملا  ُزُجَْحت  اَهَّنَأ  َِکلَذ  ِهَّللا َو  ُهَزْجُح  ُهاَلَّصلا  َلاَق  ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  «؛ ثیدح 4 ،4

ِِهلْوَق ِریِسْفَت  ِیف  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  «؛ ثیدح 4267 باب 5، ،114/4: لئاسولا كردتـسم  ِرَْکنُْملا .» ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  لـج  و 
ِءاَشْحَْفلا َو ِنَع  ُهاَلَّصلا  ُهَْهنَت  َْمل  ْنَم  َلاَق  ِرَْکنُْملا  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  َهالَّصلا  ِمقَأ  ِباتِْکلا َو  َنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ُْلتا  َیلاَـعَت 

ُْتُلق َلاَق...مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِفاَّفَْخلا  ٍدْعَس  «؛ ثیدح 1 ، ِنآْرُْقلا ِلْضَف  ُباَتِک  ،598/2: یفاک ًادُْعب .» اَّلِإ  ِهَّللا  َنِم  ْدَدْزَی  َْمل  ِرَْکنُْملا 
ُدْعَـس َو اَی  ْمَعَن  َلاَق  َُّمث  ٍمِیلْـسَت  ُلْهَأ  ْمُهَّنِإ  اَِنتَعیِـش  ْنِم  َءاَفَعُّضلا  ُهَّللا  َمِحَر  َلاَق  َُّمث  َمَّسَبَتَف  ُنآْرُْقلا  ُمَّلَکَتَی  ْلَه  ٍرَفْعَج َو  َابَأ  اَی  َكاَدـِف  ُْتلِعُج 

َلاَقَف ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  ُمَّلَکَتَأ  اَنَأ  ُعیِطَتْـسَأَال  ٌءْیَـش  اَذَه  ُْتُلق  ِینَْول َو  َِکلَِذل  َرَّیَغَتَف  ٌدْعَـس  َلاَق  یَْهنَت  ُُرمَْأت َو  ٌْقلَخ  ٌهَروُص َو  اََهل  ُمَّلَکَتَت َو  ُهاَلَّصلا 
یََلب ُْتلُقَف  ٌدْعَـس  َلاَق  ِنآْرُْقلا  َماَلَک  َکُعِمْـسُأ  ُدْعَـس  اَی  َلاَق  َُّمث  اَنَّقَح  َرَْکنَأ  ْدَـقَف  َهاَلَّصلا  ِفِْرعَی  َْمل  ْنَمَف  اَُنتَعیِـش  اَّلِإ  ُساَّنلا  ِلَه  ٍرَفْعَج َو  ُوبَأ 
ُنَْحن ٌلاَجِر َو  ُرَْکنُْملا  ُءاَشْحَْفلا َو  ٌماَلَک َو  ُیْهَّنلاَـف  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُرْکِذـَل  ِرَْکنُْملا َو  ِءاـشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهـالَّصلا  َّنِإ  َلاَـقَف  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

«. ُرَبْکَأ ُنَْحن  ِهَّللا َو  ُرْکِذ 
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هعماج کی  ار  هداج  نیا  رگا  هک  تسا  زامن  حیحـص  هداج  نیا.دـشاب  یلاخ  مارح  زا  رازگزامن  مکـش  صلاخ و  دـیاب  رازگزاـمن  تین 
.تسا زامن  تاکرب  زا  نیا  دوش و  یم  عمج  تارکنم  اشحف و  هرفس  ، دنک یط 

تارکنم باکترا  بجوم  زامن  زا  ضارعا 

هدولآ هک  تسین  اهنآ  يارب  یتنامض  چیه  ، دنشاب رود  هب  حیحص  زامن  زا  ای  ، دنـشاب زامن  یب  ؛ دنـشاب نادرگ  يور  زامن  زا  مدرم  رگا  اما 
يدزد و اب  ار  نیمز  نیا  ارچ  مربن ؟  ار  مدرم  لام  ارچ  ، مناوخب زاـمن  مهاوخ  یمن  هک  نم  : دـیوگ یم  ًالثم.دـنوشن  تارکنم  اـشحف و  هب 

تارکنم اشحف و  هب  ندـش  راچد  يارب  ، تسین زامن  لها  رگا  دـشاب ؟  لالح  هک  منک  تقد  ما  همقل  اـی  ساـبل  رد  ارچ  مریگن ؟  گـنرین 
.درادن یتنامض 

مه نیا  هک  ، دنک یم  يراج  نابز  هب  ار  یظافلا  کی  مه  نمـض  رد  دنک و  یم  یندـب  شزرو  کی  ، دـناوخب دـهاوخ  یم  زامن  مه  رگا 
.درادن یتنامض  تارکنم  اشحف و  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  زاب 

عرف زامن  دوخ  دـشاب و  یم  فدـه  ود  نیا  مه  لصا.دـسر  یم  ، دراد زامن  زا  ادـخ  هک  ییایند  فدـه  ود  نیا  هب  یعقاو  رازگزامن  اـما 
رظن رد  ار  تشهب  ادخ.دشاب  یم  هلیسو  هار و  کی  زامن  دوخ.تسا  تارکنم  اشحف و  عطق  هک  ، دراد رظن  زامن  هویم  هب  راگدرورپ.تسا 

هجیتن مه  تبثم  ياه  شـشوک  تالاح و  ، تادابع هیقب.دنـسر  یم  تشهب  هب  هداج  نیا  زا  مدرم.تسا  زاـمن  نیمه  شا  هداـج  هک  ، دراد
.تسا مهم  اهنآ 

نایدا یمامت  هب  هاگآ  ، مالسلا مهیلع  همئا 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  دزن  لیجنا  هب  ملع  نوچ.دندناوخ  لیجنا  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هک  يا  هیآ  راهچ  اما 
هدوب ادخ  گنهرف  یحو و  ، نید غیلبت  اهنآ  راک  نوچ.دندوب  « هّللا یحو   » هب لماک  ِِملاع  مالـسلا  مهیلع  همئا  ، ام تایاور  قبط.تسا  هدوب 

دیاب تسا و 
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يراگزور ، تسا هتـشاد  یلجت  تاروت  رد  يراگزور  یحو  نیا.دـندوب  « هّللا یحو  » هب هاگآ  یگمه  نیاربانب  ، دنتـسناد یم  ار  مولع  همه 
ینعی تسا ، نآرق  قیاقح  مامت  هب  هاگآ  هک  یماما.دـنا  هدرک  یلجت  نآرق  رد  ، نآرق زا  لبق  ِباتک  هدزیـس  دـص و  عومجم  و.لیجنا  رد 

.تسا هاگآ  ینامسآ  ياه  باتک  قیاقح  مامت  هب 

تماما ملع  رگناشن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هرظانم 

تکرـش هسلج  نیا  رد  هک  دـش  توـعد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  كراـبم  دوـجو  زا  ، دـش لیکـشت  ناـسارخ  رد  هک  يا  هسلج  رد 
كرابم دوجو  اب  دـننک و  تکرـش  سلجم  نیا  رد  هک  دـندش  توعد  مه  نیعبات  تشترز و  تیحیـسم ، ، دوهی بهاذـم  ياسؤر.دـننک 

ره اب  هک  دندرک  مالعا  ، دنتشاد بهاذم  ياملع  اب  هک  يدروخرب  رد  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما.دننک  ثحب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
ار ملع  نیا  ماما  هک  دوش  یمن  تسا و  ماما  ملع  نیا.دـننک  یم  تبحـص  ناشدوخ  باـتک  اـب  ، تسا یبهذـم  ره  هب  نیدـتم  هک  یملاـع 

دید شنیب و  ، شناد نآ  نوچ  ، میتسه مومأم  ام  همه  دینیب  یم  هک  نیا.تسا  مومأم  ، دـشاب هتـشادن  ار  ملع  نیا  رگا  نوچ  ، دـشاب هتـشادن 
تبثم و لامعا  تـالاح و  ماـمت  رد  ینعی  (1) ًاما�مِإ » ّنِلل 

�
ِسا َُکلِعا�ج  یِّنِإ  َلا�ق  « ؛ همه رب  مدـقم  ینعی  ، ورـشیپ ینعی  ماما.میرادـن  ار  ماـما 

.تسا هداد  رارق  مدقم  ار  وت  اه  ناسنا  همه  رب  ، نآ جیاتن 

یقیقح تبحم  يزرورهم و 

: تسا هدومرف  لیجنا  رد  ادخ  ماشه !  يا  : لیجنا لوا  هیآ 

(2) هَمایِقلا » َمْوَی  َنُوموُحْرَملا  ُمُه  َکئلوا  َنیِمِحاَرَتُْمِلل  �یبوُط  »

نیا رد  ًالعف  اما  ، درادـن هجیتن  ایند  رد  هک  دـیوگب  دـهاوخ  یمن.تسا  هدـش  هراشا  تمایق  رد  تبثم  لامعا  هلأـسم  هجیتن  هب  هیآ  نیا  رد 
تخرد نیا  لوصحم  هب  رظن  ، هیآ راهچ 

ص:352

.مداد رارق  ماما  اوشیپ و  مدرم  همه  يارب  ار  وت  نم  : دومرف 124 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
َیبوُط ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  َنوـُموُحْرَْملا  ُمُه  َکـَِئلوُأ  َنیِمِحاَرَتُْـمِلل  َیبوُـط  ِلـیِْجنِْإلا  ِیف  ٌبوـُتْکَم  ُماَـشِه  اَـی  «؛ 393: لوـقعلا فـحت  (( - 2 - ) 2

َنیِعِـضاَوَتُْمِلل َیبوُط  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َنوُقَّتُْملا  ُمُه  َِکَئلوُأ  ْمُُهبُوُلق  ِهَرَّهَطُْمِلل  َیبوُط  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َنُوبَّرَقُْملا  ُمُه  َکـَِئلوُأ  ِساَّنلا  َْنَیب  َنیِِحلْـصُْمِلل 
«. هَماَیِْقلا َمْوَی  ِْکلُْملا  َِرباَنَم  َنوُقَتْرَی  َِکَئلوُأ  اَْینُّدلا  ِیف 
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.تسا تمایق  رد 

: تسا راگدرورپ  راتفگ 

یم تبحم  رهم و  تـقیقح  هـب  ، رگیدـکی هـب  ، یگدـنز ياـه  هماـنرب  هـمه  رد  هـک  یمدرم  نآ  لاـح  هـب  شوـخ  نیمحارتـملل » یبوـط  »
ندـیزرو و تبحم  رگید  کـی  هب  ینعی  محارت.تسا  لـعافت  باـب  ، یبدا رظن  زا  محارت  باـب  نوچ  ، تسا ینیفرط  نیمحارتم » » .دـنزرو

.دشاب هفرط  کی  دیابن 

.دنزرو یم  رهم  رگیدکی  هب  ، یگدنز تانایرج  مامت  رد  هک  ییاهنآ  لاح  هب  اشوخ 

تانایرج مامت  رد  هک  يرهوش  لاح  هب  اشوخ  دزرو و  یم  تبحم  رهوش  هب  ، یگدـنز تاـنایرج  ماـمت  رد  هک  یمناـخ  لاـح  هب  اـشوخ 
.دنک یم  تبحم  شرسمه  هب  ، یگدنز

روط نیمه  مه  درم.دهدب  رـسمه  بناج  هب  ار  قح  ، تسا راوازـس  رگا  دشاب و  بظاوم  دـیاب  نز  هک  دـیآ  یم  شیپ  تانایرج  زا  یلیخ 
ردام تسا  نکمم  ، دـتفا یم  قافتا  تانایرج  یلیخ  مه  هناخ  نوریب  رد.دـشاب  محارت  طیحم  دـیاب  رهوش  نز و  يارب  هناخ  طیحم.تسا 
عطق ردام  طبر  یب  ياه  فرح  رطاخ  هب  ار  شا  يزرورهم  تسا  مارح  نز.دنزب  یطبر  یب  ياه  فرح  مناخ  نیا  رهوش  هیلع  ، مناخ نیا 

طبر و یب  ياه  فرح  رطاخ  هب  درم  هک  تسا  مارح.دـنزب  طـبر  یب  ياـه  فرح  مه  رهوش  ردـپ  اـی  ردارب  ، رداـم تسا  نکمم  ای.دـنک 
يولج دنناوتن  هک  یتقو  رهوش  نز.دریگب و  شرـسمه  هیلع  نشخ  خـلت و  هفایق  ، دـنک عطق  ار  يزرورهم  دوخ  رـسمه  زا  ، نارگید قحان 

.دنراذگب دازآ  ار  رگیدکی  هب  يزرورهم  هار  دیاب.دنا  هتخاب  ار  یگدنز  هیفاق  ، دنریگب ار  نوریب  تانایرج 

مدرم نیب  محارت  هب  نید  روتسد 

َوُه  » تفص ای  (1) ٌمیِکَح » ٌزیِزَع  ّللا 
�

َه َّنَأ  : » دنک یم  متخ  تفـص  ود  اب  ، دنک متخ  دهاوخ  یم  ار  هیآ  هک  یتقو  ، نآرق تایآ  رثکا  رد  ادخ 
تفلک کی  دننام  ترـسمه  هک  تسا  لاس  هد  ، ینیب یم  يراد  هک  دوخ  مشچ  اب  ینعی  (3) ٌریَِصب » ٌعیِمَس  ّللا 

�
َه َّنَأ   » ای (2) ُمیِحَّرلا » ُروُفَْغلا 

اب مناخ !  امش.دشک  یم  تمحز  تیاه  هچب  امش و  يارب  دراد  ، قوقح یب 

ص:353

.تسا میکح  ریذپان و  تسکش  ياناوت  امش ]  زا  ماقتنا  رد  ادخ [  هک  دینادب  ًاتیاهن  209 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  وا  و  107 ؛ (: 10) سنوی (( - 2 - ) 2

.تسانیب اونش و  ادخ  نیقی  هب  و  61 ؛ (: 22) جح (( - 3 - ) 3
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یم شـالت  یگدـنز  روـما  هرادا  يارب  هنوـگچ  ، هدوـلآ غولـش و  رهــش  نـیا  اـب  ، هناـخ زا  نوریب  ترــسمه  هـک  ینیب  یم  تیاـه  مـشچ 
، تسا طبر  یب  اه  فرح  هک  دوش  مولعم  ات  ، نک هسیاقم  يا  هدـید  هچنآ  اب  ، يونـش یم  نوریب  زا  هک  ییاه  فرح  شاب !  بظاوم.دـنک 

.نکن هراپ  ار  يزرورهم  هتشر  ، وشن خلت  ، هدن شوگ  سپ 

: دنک یم  رکذ  ار  تفص  ود  نیمه  ، دنز یم  هک  ار  اه  ناسنا  ام  فرح  نآرق  رد.دنیب  یم  مه  دونش و  یم  مه  ؛ تسا ریصب  عیمس و  ادخ 

(1) ًاریَِصب » ًاعیِمَس  ُها�ْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجا�ْشمَأ  ٍهَفُْطن  ْنِم  َنا�ْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ّنِإ 
�
ا » 

تقباطم هدینـش  اب  هدید  رگا  اما.نک  رواب  ، دوب قباطم  هدینـش  اب  هدـید  يدـید و  رگا  ، يدینـش هچ  ره  ، میداد مشچ  شوگ و  امـش  هب  ام 
غورد ناتیاه  هدینـش  دـصرد  هن  دون و  هک  نیا  هب  دیـسرب  ات  دـینک  وجتـسج  ار  اه  هدینـش.هدن  رارق  تواضق  كالم  ار  هدینـش  ، تشادـن

مه اه  هدید  همه.تسا  تسرد  يا  هزادنا  ات  مه  اه  هدید  هزات.دیـشابن  اه  غورد  يارب  اونـش  شوگ  امش  (2) ِبِذَْکِلل » َنوُعا�ّمَس  : » تسا
.تسین تسرد  دص  رد  دص  هک 

نظ ءوس  عفر  مالسلا و  هیلع  حیسم  نایرج 

هب هک  دوب  یگلاس  هس  یس و  رد.درکن  جاودزا  مه  رمع  رخآ  ات  دوب و  تماق  شوخ  هفایق و  شوخ  ، ناوج ، مالـسلا هیلع  حیـسم  یـسیع 
یم هیرـصان  رهـش  مدرم  همه.دمآ  نوریب  انز  هب  روهـشم  فورعم و  نز  کی  هناخ  زا  ، هیرـصان رهـش  رد  زور  کی.درک  جورع  نامـسآ 

ار وا  مه  رفن  کی  ، دـمآ نوریب  هناخ  نآ  زا  ، درجم هفایق ، شوخ  ، مزعلا اولوا  ربمغیپ.تسا  راکانز  ِناوج  نز  کی  هناخ  نآ  هک  دنتـسناد 
دننک (3) یم  رگید  راک  نآ  ، دنور یم  تولخ  هب  نوچ  دننک  یم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو  هک : درک  بجعت  دید و 

صخش نآ  هک  دید  ، مارآ یلیخ  مه  مالسلا  هیلع  حیسم  تسا ؟  هتشاد  يراک  هچ  اجنیا  حیـسم  سپ  ، تسا یحو  لام  انز  تمرح  نوناق 
؟  مدمآرد اجک  زا  نم  هک  يدـید  بانج !  : تفگ ، درک مالـس  ، تبحم اب  یلیخ  دـمآ و  ولج  ، تسا هدـش  فرحنم  شرکف  هدـید و  ار  وا 

راـمیب عون  ود  اـیند  رد  درم !  يا  : دوـمرف مالـسلا  هیلع  حیـسم  يدرک ؟  یم  راـک  هچ  اـجنیا.تسا  روآ  تفگـش  یلیخ  ، هک ًاـعقاو  : تفگ
اما.دوش یم  مه  بوخ  ، دریگ یم  هخـسن  ، دور یم  بیبط  دزن  شدوخ  ، دراد مه  اپ  ، دـنک یم  سح  ار  شدرد  هک  يراـمیب  کـی  ؛ تسه

یم ار  شا  يراـمیب  يرگید  سک  یلو  ، دـمهف یمن  درادـن و  يا  یهاـگآ  چـیه  شا  يراـمیب  هـب  تبـسن  هـک  تـسه  مـه  راـمیب  کـی 
: دیوگ یم  ، دزوس یم  شلد  ، دمهف

.مروایب شرس  يالاب  هب  ار  بیبط  مورب و 

یهجوت شلمع  رکف و  ندوـب  جـک  رطاـخ  هب  رهـش  ندرک  هدوـلآ  هب  ، اـنز يدـب  یتـشز و  هب.دوـب  مود  عوـن  ياـهرامیب  ءزج  مناـخ  نیا 
.تفر یم  شرس  يالاب  بیبط  دیاب.تشادن 

ار وا  ، قاـتا برد  تشپ  زا  ، هدـشن لـخاد  مدز  رد  ، مدـمآ مدوخ.متـسه  تحاراـن.دریگ  یم  شتآ  ملاـع  ياـهراک  هاـنگ  يارب  مبلق  نم 
.دهد یمن  هار  ار  یسک  چیه  رگید.تسا  هدرک  هبوت  دعب  هب  زورما  زا  مدرک ، تبحم  ، مدرک تحیصن  هظعوم و 

همه هب  ناوت  یمن  دوب ؟  هتفر  نز  نـالف  هناـخ  هب  هک  مدـید  مدوخ  مشچ  اـب  ار  حیـسم  : ییوگب مدرم  نیب  رد  يورب و  یتساوخ  یم  اـیآ 
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.درک 1 انتعا  اه  هدینش  اه و  هدید 

نّیبت قیقحت و  نودب  ياه  هدینش  نالطب 

اجک یعقاو  لداع  اما  ، دیوگب ار  یبلطم  دیایب و  یعقاو  لداع  هک  نیا  رگم  ، تسا لطاب  شدصرد  هن  دون و  ، اه هدینـش  : دـیوگ یم  نآرق 
دوش و هدولآ  يا  هریبک  هانگ  چـیه  هب  دراذـگ  یمن  هک  ، تسا مکاح  شدوجو  رب  تلادـع  هکلم  هک  یـسک  ینعی  یعقاو  لداع  تسا ؟ 

لطاب قالط  ، دـنریگن دـهاش  قالط  يارب  ار  يروط  نیا  مدآ  رفن  ود  ، هداوناخ ياه  هاگداد  رگا.دوش  ّرـصم  هریغـص  رب  هک  دراذـگ  یمن 
ود دیاب  ار  قالط  هغیص  تسا 

ص:354

ثیدح 24938؛ باب 4، ،26/20: هعیشلا لئاسو  (( - 1 - ) 1
ِراَنیِّدلا َو ُّبُح  ِناَْطیَّشلا َو  ُّخَف  َوُه  ِرْمَْخلا َو  ُبْرُش  ِناَْطیَّشلا َو  ُْفیَس  َوُه  ِءاَسِّنلا َو  ُّبُح  ٌهَثاََلث  ُنَتِْفلا  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  (( » 2 - ) 2

َمَهْرِّدلا َراَنیِّدلا َو   ّ َ بَحَأ ْنَم  ُهَّنَْجلا َو  ِْهیَلَع  ْتَمِّرُح  ََهبِرْشَْألا  َّبَحَأ  ْنَم  ِهِْشیَِعب َو  ْعِفَْتنَی  َْمل  َءاَسِّنلا  َّبَحَأ  ْنَمَف  ِناَْطیَّشلا  ُمْهَـس  َوُه  ِمَهْرِّدلا َو 
ُهَّنَأ اوُمَلْعا  ُهوُمِهَّتاَف َو  ِهِسْفَن  َیلِإ  َءاَّدلا  ُّرُجَی  َبِیبَّطلا  ُُمْتیَأَر  اَذِإَف  ِنیِّدلا  ُبِیبَط  ُِملاَْعلا  ِنیِّدلا َو  ُءاَد  ( اَْینُّدلا ) یَـسیِع َلاَق  َلاَق  اَْینُّدلا َو  ُْدبَع  َوُهَف 

«. ِهِْریَِغل ٍحِصاَن  ُْریَغ 
َُهل َلاَقَف  مالسلا  هیلع  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِع  َیلِإ  َءاَج  اًلُجَر  َّنِإ  مالسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  «؛ ثیدح 39 ،21 باب ،188/14: راونألا راحب  (( 3 - ) 3

اوُعَمَتْجا َعَمَتْجا َو  اَّمَلَف  ٍناَُلف  ِریِهْطَِتل  َجَرَخ  اَّلِإ  ٌدَحَأ  یَْقبَیَال  ِساَّنلا  ِیف  يَداَُنی  ْنَأ  مالسلا  هیلع  یَسیِع  َرَمَأَف  ِینْرِّهَطَف  ُْتیَنَز  یِّنِإ  ِهَّللا  َحوُر  اَی 
یَـسیِع یَیْحَی َو  اَّلِإ  ْمُهُّلُک  ُساَّنلا  َفَرَْـصناَف  ٌّدَـح  ِِهْبنَج  ِیف  َیلاَعَت  ِهَِّلل  ْنَم  ِینَّدُـحَیَال  ِهَْرفُْحلا  ِیف  ُلُجَّرلا  يَداَن  ِهَْرفُْحلا  ِیف  ُلُـجَّرلا  َراَـص  َو 

ًائِطاَخ َّنَرِّیَُعتَال  َلاَق  ِینْدِز  َلاَق  يَدْرَتَف  اَهاَوَه  َْنَیب  َکِسْفَن َو  َْنَیب  َنَیِّلَُختَال  َُهل  َلاَقَف  ِینْظِع  ُِبنْذـُم  اَی  َُهل  َلاَقَف  یَیْحَی  ُْهنِم  اَنَدَـف  مالـسلا  هیلع 
«. ِیبْسَح َلاَق  ْبَضْغَتَال  َلاَق  ِینْدِز  َلاَق  ِِهتَئیِطَِخب 
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ص:355
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قالط ار  نز  زورما  اـما.تسا  حیحـص  ، دـنهدب شوگ  مه  روخ  قرع  رفاـک و  رفن  دـص  ار  دـقع  هغیـص.دنهد  شوگ  یعقاو  لداـع  رفن 
.تسا لطاب  قالط  ، دندوب قساف  رفن  ود  نیا  هک  دوش  مولعم  رگید  هام  ود  ، دنروایب لداع  ناونع  هب  ار  رفن  ود  ، دنهدب

.دنهدب شوگ  لوا  زا  ار  قالط  هغیص  دنیایب و  دیاب  لداع  دهاش  ود  هرابود 

اه هدینش  دروم  رد  قیقحت  هب  نآرق  روتسد 

ره دمآ و  یـسک  ره  ، لداع ياهنم  : دیوگ یم  تارجح (2) هروس  رد  دینک ؟  یم  راک  هچ  دـیور ؟  یم  دـیراد  اجک  (1) َنُوبَهْذَت » َْنیَأَف 
.دیهدن شوگ  نآ  هب  ، دیا هدرکن  ادیپ  ار  ربخ  ِتقیقح  ات  ینعی.تسا  بجاو  - قیقحت - نّیبت هکلب  ، دیهدن شوگ  ، داد امش  هب  ار  يربخ 

يدمآرد هچ  : متفگ دراد ؟  يدمآرد  هچ  هک  یناد  یم  تسا ، ناتسا  نالف  لها  هک  یناحور  نالف  : تفگ نم  هب  تینابصع  اب  یـصخش 
کی هک  تسا  يا  هقطنم  کی  لها  یناحور  نآ  ًالوا  : متفگ.دنک یم  رداص  نارفعز  ُنت  دـصهن  یلاس  طقف  ، شملق کی  : تفگ دراد ؟ 

.دوش یم  نزو  یلاقثم  ، الط لثم  نارفعز.تسین  نارفعز  ُنت  دصهن  ، نیمز هرک  مامت  رد  ، نیا رب  هوالع.دیآ  یمنرد  مه  نارفعز  هناد 

شرس کی  ناتسدرا و  رد  شرس  کی  گید  نیا  هک  ، دندوب هتخاس  شیاه  يرذن  يارب  دوب  هداد  گید  کی  مردپ  : تفگ یسک  رخآ 
هب ریوک  هار  زا  ، درک یم  راب  هک  تشاد  رتش  کی  ، درک یم  یگدـنز  ناـشاک  ياـه  فرط  مه  نم  ياـباب  ًاـقافتا  : تفگ.دوب زنطن  رد  مه 
یم اـج  اـجک  ییوگ  یم  وت  هک  يرتـش  نینچ  یباـسح !  درم  رخآ  : تفگ.دوب مق  کـیدزن  رتـش  مد  ، دوب دزی  رتـش  رـس.درب  یم  ناـمرک 

.دشاب دیاب  مه  يرتش  نینچ  سپ  ، هدوب یگید  نینچ  رگا.وت  ردپ  گید  رد  : تفگ تفرگ ؟ 

َنوُعا�ّمَس ناونع  هب  تمایق  رد  مه  ار  وا  ، دنک لوبق  دونشب و  یسک  ره  تسا و  یعطق  لطاب  اه  هدینـش  دصرد  هن  دون و  : دیوگ یم  نآرق 
همکاحم هب  (3) ِبِذَْکِلل »

ص:356

؟  دیور یم  اجک  نآ ]  زا  ندنادرگ  يور  نآرق و  راکنا  اب  سپ [  26 ؛ (: 81) ریوکت (( - 1 - ) 1
ار شربخ  ، دروآ ناتیارب  يربخ  یقساف  رگا  نامیا !  لها  يا  اُونَّیَبَتَف ؛» ٍإَبَِنب  ٌقِسا�ف  ْمُکَءا�ج  ْنِإ  : » هیآ 6 تارجح  هروس  هب  هراشا  (( - 2 - ) 2

.دیوش نامیشپ  دوخ  هدرک  رب  دیناسر و  دنزگ  بیسآ و  ار  یهورگ  ، یهاگآان يور  زا  ادابم  ات  دینک  قیقحت  یسررب و 
ربخ يواضیبلا  لاق  ِبِذَْکِلل  َنوُعا�ّمَس  یلاعت  هلوق  «؛ باب 37 ،27/22: راونألا راحب  .دنغورد  هدنونش  تدش  هب  41 ؛ (: 5) هدئام (( - 3 - ) 3

«. نوعراسی نیذللوأ  نیقیرفلل  ریمضلا  نوعامس و  مه  يأ  فوذحم 
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؟  يدرب ارم  هدنب  يوربآ  اه  هدینش  اب  ، تلد رد  ارچ  هک  ، دنشک یم 

يزاس هعیاش  غورد و  دب  رثا 

هتـشاد تبحم  رهم و  لدابت  ناتنارـسمه  اب  هک  تسا  بجاو  ناناوج.دنک !  یم  عطق  ار  یتبحم  طباور  دـنز و  یم  همطل  اهرهم  هب  ، غورد
تمایق رد  ود  ره  الا  دوش و  عطق  هناخ  رد  - يزرورهم - یهلا تانایرج  نیا  هک  دوشن  ثعاب  هداوناـخ  هناـخ و  زا  نوریب  ثداوح.دیـشاب 

.دیدوب غورد  ياونش  نوچ  ، دیتسه موکحم 

.تسا ناوارف  هلأسم  نیا  نادنزرف  ردام و  ردپ و  نیب  ، میرذگب هک  رهوش  نز و  زا 

نورد رد  هچب  هک  دـینکن  راتفر  يروط.دیـشاب  ادـخ  ياه  تناما  نیا  قشاع  اهردام !  ردپ.دیـشاب و  ناـتردام  ردـپ و  قشاـع  اـه !  هچب 
نیا.میـشاب تخبدب  روط  نیا  هک  ، دندوب هدرواین  ایند  هب  ار  ام  دندوب و  هدرکن  یـسورع  مردام  ردپ و  نیا  هک  شاک  يا  : دیوگب شدوخ 

.دراد همکاحم  تمایق  رد  همه  اه 

نتسکش لد  لباقم  رد  ایند  یشزرا  یب 

رد رعـش.تسا  هدـش  عطق  هطبار  ، میکح نارعاش  هعماج  دـیدج و  لسن  نیب  ام  هعماـج  رد  هک  فیح.تسا  هدرک  اـغوغ  مه  اـم  تاـیبدا 
مه ار  نیا  هک  رعـش  طخ  کی  نیا.درادن  یـشزرا  چـیه  نآ  طخ  ُهن  ، رعـش طخ  هد  ره  زا.تسا  نکمم  حطـس  نیرت  نییاپ  رد  ام  روشک 

دنرازایب (1) دوخ  يدوجو ز  هک  نآ  دزرین  دوجو  کلم  هک  ایدعس  ، نالد هدنز  ناج  هب  دنتشون : یم  کلف  كرات  رب  دیاب 

رانک رد  لاس  یـس  درم  ای.دنک  یگدنز  ندروخ  خلت  همقل  لد و  زوس  ، یگدرزآ اب  تدم  نیا  مامت  ، دشاب رهوش  هناخ  رد  نز  لاس  یس 
منهج هک  دنک  یم  لایخ.دورن  نییاپ  درم  نیا  يولگ  زا  شوخ  بآ  کی  دشاب و  قالخادب  درم  هب  تبسن  نز  ، دشاب نز 

ص:357

.يزاریش يدعس  (( - 1 - ) 1
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ییادص اهنت.ادـص  یب  ، تینما ، زاب ياضف  ، تسا تولخ  تشهب  اما  ، دراد یتیعمج  یکیفارت و  مکارت  منهج  دـنام ؟  یم  یلاخ  تمایق  رد 
: تسا نیا  ، دوش یم  هدینش  تشهب  زا  هک 

(1) َنیَِملا�ْعلا » ِّبَر  ِّلل 
�

ِه ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُها�وْعَد  ُرِخآ  َو  » 

یم رگیدمه  ندرگ  هب  ار  ناش  ندمآ  منهج  دـنهد و  یم  شحف  مه  هب  ، دـننک یم  تنعل  ار  رگیدـمه  اه  یمنهج  : دـیوگ یم  نآرق  اما 
.دنراذگ

رگیدکی نیب  محارت  هب  مامتها  موزل 

یـسک هچ  ، اه شیوخ  موق و  رد  هک  دینیبب  ، دـیریگب رامآ  ماوقا  نیب.تسا  بجاو  نادـنزرف  ردام و  ردـپ و  نیب  ، رهوش نز و  نیب  محارت 
ضرق دراد و  مک  لوپ  یـسک  هچ  دریگب ؟  یـسورع  شا  هچب  يارب  دـناوت  یمن  یـسک  هچ  درخب ؟  هیزیهج  دـناوت  یمن  دراد و  رتـخد 

اب ار  همه  درد  ، ماـحرا يوربآ  ظـفح  اـب  ینعی  دـینک !  یلمع  ار  مـحارت  نـیا  دراد ؟  ضیرم  یـسک  هـچ  دـهدب ؟  دـناوت  یمن  ار  دوـخ 
.دینک لح  يزرورهم 

؟  تسیچ اه  نیا  یتمایق  هرمث.رگیدکی  هب  ناراد  تبحم  ناگدننک و  محر  لاح  هب  شوخ  : دیامرف یم  ادخ  َنیمِحارَتُْمِلل » �یبوُط  »

هب ، مراد تبحم  رهم و  هچ  ره  ادخ  ِنم  هک  دنتـسه  ییاه  نامه  ، دـنوش تمایق  دراو  یتقو  اه  نیا  همایِقلا » َمْوَی  نُوموُحْرَملا  ُمُه  َکئلُوا  »
مهف يارب.مزروب  رهم  وت  هب  هک  مهاوـخ  یم  ـالاح  يدـیزرو ؟  رهم  وـت  : دـیوگب مدآ  هب  تماـیق  رد  ادـخ.مهد  یم  ناـیرج  ناـش  فرط 

.میورب تایاور  تایآ و  غارس  هب  دیاب  ، ادخ يزرورهم 

تمایق رد  ناگدنب  اب  ادخ  يزرورهم 

هراشا

: دنیوگ یم  وا  هب  ، دننک یم  یگدیسر  ار  یسک  هدنورپ  : دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ص:358

.تسا نایناهج  یبرم  کلام و  ادخ  هژیو  اه  شیاتس  همه  هک  تسا  نیا  ناششیاین  ِشخب  نایاپ  و  10 ؛ (: 10) سنوی (( - 1 - ) 1
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دزادنا یم  نییاپ  ار  شرـس.تسا  لوبق  ، متـسه موکحم  : دیوگ یم.يورب  منهج  هب  دیاب  تسین و  تشذـگ  لباق  هک  يراد  مک  ردـق  نآ 
مه يرتشم.داد  یم  سنج  یطـسق  مدرم  هب  ، دوب بوخ  مه  شعـضو  ، دوب بساک  ایند  رد.دـینادرگرب  ار  وا  : دـسر یم  باطخ  ، دورب هک 
یم ار  مادـک  ره  هناـخ  رد  : تفگ یم  داد و  یم  شنادرگاـش  هب  ار  ناراکهدـب  تسیل  هعمج  بش.تشاد  درگاـش  اـت  هد.تـشاد  داـیز 

نییاپ ار  ناترـس  طـقف  دـینزن ، یفرح  ، میرادـن : دـنتفگ رگا  اـما  ، دیـسیونب شمـسا  يولج  دـیریگب و  ، دـندروآ ار  دوخ  طـسق  رگا  ، دـینز
شغارس رگید  ، مرادن : تفگ رگا  ، موس هتفه.دییایب  دیزادنایب و  نییاپ  ار  ناترس  ، مرادن : تفگ رگا  ، دیورب رگید  هتفه.دییایب  دیزادنایب و 

.دیورن

شدوخ هک  الاح.دیزرو  رهم  وا  هب  ، مرادن : تفگ هک  یسک  ره  ایند  رد  وا.تسا  یلاخ  شتـسد  تسا و  هدمآ  ما  هدنب  الاح  هکئالم !  يا 
»(1) دوش : یم  رت  میرک  ادخ  ِنم  زا  وا  ، منکن محر  ، مرادن دیوگ  یم  هک  نآلا  نم  رگا.منک  یفالت  ار  شیاهرهم  هک  مهاوخ  یم  ، درادن

(3) ٍتُوا�فَت » ْنِم  ِن�مْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  �يَرت  ا�م  (2) َنا�ْسنِْإلا » َقَلَخ  َنآْرُْقلا * َمَّلَع  ُن�مْحَّرلَا *

نوچ : دـهد یم  باوج  ادـخ  يا ؟  هدـیرفآ  ارم  ارچ  ادـخ !  يا  : وگب نیـشنب و  مادـم  الاح.تسا  نم  رهم  هیاـپ  رب  ناـسنا  شنیرفآ  ماـمت 
.متشاد وت  هب  رهم  هقالع.متخاس و  هدنز  ناسنا  تروص  هب  مدروآرد و  كاخ  لاح  زا  ار  وت.متشاد  تتسود 

مدرم نیب  نارگ  حالصا  ماقم  -1

: مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نابز  زا  لیجنا  باتک  زا  مود  هیآ 

« همایِقلا َمْوَی  َنُوبَّرَقُملا  ُمُه  َکئلوا  ِساّنلا  َْنَیب  َنیِحلْصُْمِلل  �یبوُط  »

ردپ ، رهوش نز و  فالتخا  ؛ مدرم تافالتخا  مئاد  هک  ییاهنآ  لاح  هب  شوخ 

ص:359

همه ندیـشخب  ؛و  دیهد تلهم  ییاناوت  ماگنه  ات  ار  وا  هک ]  تسامـش  رب  دوب [  تسدگنت  راکهدب ]  رگا [  و  280 ؛ (: 2) هرقب (( - 1 - ) 1
امـش يارب  دینادب  ار ]  شباوثو  تلیـضف  رگا [  درادن ]  ار  شتخادرپ  ییاناوت  هک  یتروص  رد  نآ  زا  تشذـگ  یـشوپ و  مشچ  و  ماو [ 
ٌءیش ِریَخلا  نِم  َُهل  ْدَجُوی  مَلف  مُکَلبَق  َناک  نَّمم  ٌلُجر  َبِسوُح  : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  «؛ 266/2: مارو هعومجم  .تسا  رتهب 

«. ُهنَع اوُزَواَجت  ، َکلذب ُّقَحأ  ُنَحن  : یلاعت   ُ هّللا َلاق  ، ِرِسعُملا ِنع  اوُزَواجَتَی  نأ  ُهَناملِغ  ُُرمأَی  َناکو  ، ارِسُوم َناکو  َسانلا  ُِطلاُخی  َناک  ُّهنأ  ّالإ 
ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َكَداَز  ََکل  ُلِمْحَی  ْنَم  ِهَقاَْفلا  ِلْهَأ  ْنِم  َتْدَـجَو  اَذِإ  ِنَسَْحلا ع«َو  ِِهْنبِال  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِهَّیِـصَو  ِیف  «؛ همان 31 : هغالبلا جهن 

ِنَم ِْمنَتْغا  ُهُدَِـجت َو  اَلَف  ُُهُبلْطَت  َکَّلَعَلَف  ِْهیَلَع  ٌرِداَـق  َْتنَأ  ِهِدـیِوَْزت َو  ْنِم  ِْرثْکَأ  ُهاَّیِإ َو  ُْهلِّمَح  ُهِْمنَتْغاَـف َو  ِْهَیلِإ  ُجاَـتَْحت  ُْثیَح  ًادَـغ  ِِهب  َکـِیفاَُویَف 
ُلوسر َلخد  : ساّبع ِنبا  «؛ ثیدح 15 ،46/2: بیهرتلاو بیغرتلا  َِکتَرْـسُع .» ِمْوَی  ِیف  ََکل  ُهَءاَضَق  َلَعْجَِیل  َكاَنِغ  ِلاَـح  ِیف  َکَضَْرقَتْـسا 

نَم : َلاق.ُهُّرُسَی انُّلُک  ، ِهّللا َلوسر  ای  : انُلق َمّنهَج ؟ ِحیَف  نِم  َّلجو  َّزَع    ُ هّللا ُهَیِقَی  نأ  ُهُّرُسَی  مُکُّیأ  : ُلوقی وه  َدجسملا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا 
«. ارِسعُم َرَظنأ 

.دیرفآ ار  ناسنا  * .داد میلعت  ار  نآرق  * نامحر يادخ ]  1-3 [؛ (: 55) نمحرلا (( - 2 - ) 2
چیه ایآ  رگنب  رگید  راب  سپ  ، ینیب یمن  ینوگمهاـن  یناـماسبان و  لـلخ و  ، ناـمحر يادـخ ]  شنیرفآ [  رد  3 ؛ (: 67) کلم (( - 3 - ) 3
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؟  ینیب یم  ینوگمهان  یناماسبان و  للخ و 
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؛ دننک یم  لح  ار  بساک  ات  ود  ای  ، داماد هداوناخ  سورع و  ، سورع هداوناخ  داماد و  ، رتخد ردام و  ، دنزرف و 

؟  تسیچ تمایق  زور  رد  ناشراک  هجیتن  اه  نیا  َنیِِحلْصُْمِلل » �یبوُط  »

.دنتسیا یم  مالسلا  مهیلع  ایبنا  شود  هب  شود  تمایق  رد  اه  نیا  ِهَمایِقلا » َموَی  َنُوبَّرَقُْملا  ُمُه  َکئلُوا  »

كاپ بلق  نابحاص  -2

: تسا نیا  ، تسا هدمآ  لیجنا  باتک  رد  هک  موس  هیآ 

« هَمایِقلا َمْوَی  َنوُقَّتُملا  ُمُه  َکئلوا  ْمَُهبُوُلق  َهَرِّهَطُْمِلل  �یبوُط  »

رد هک  تسا  نیا  نآ  یتمایق  هجیتن.دـندرک  كاـپ  هنیک  ربک و  ، دـسح ، لـخب ، عمط ، اـیر زا  ار  ناـشدوخ  لد  هک  ییاـهنآ  لاـح  هب  شوخ 
.دنتسه ناگدنرب  نیرتهب  تمایق  رد  نیقتم  (1) ًازا�فَم » َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  : » دننک یم  هلماعم  اهنآ  اب  ناگشیپاوقت  ناونع  هب  تمایق 

ایند رد  ِنیعضاوتم  ماقم  -3

: دننک یم  لقن  یعقاو  لیجنا  باتک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هیآ  نیرخآ  ناونع  هب  ، مراهچ هیآ 

نم قلخ  نم و  هب  تبـسن  ایند  رد  هک  ییاهنآ  لاح  هب  شوخ  هَمایِقلا » َمْوَی  ِْکلُملا  َِرباَنَم  َنوُقَتْرَی  َکئلوا  ا�ْینُّدلا  ِیف  َنیِعِـضاوَتُْمِلل  �یبوُط  »
.دندوب راسکاخ  نتورف و  ، عضاوتم

.دنتسه تشهب  لها  ناهاشداپ  ، تشهب رد  تمایق و  زور  رد  ، ناعضاوتم

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ص:360

 . تسا یبایماک  يزوریپ و  ناراکزیهرپ  يارب  دیدرت  یب  31 ؛ (: 78) أبن (( - 1 - ) 1
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اه تسرهف  اه -  تشون  یپ 

ص:361
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ص:363

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 437 

http://www.ghaemiyeh.com
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ص:365
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تایآ تسرهف 

هیآ

هیآ هرامش 

هحفص

(1) هحتاف .

« َنیِمَل�َْعلا   ّ ِبَر ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »

2

262

« َنّیِلآَّضلاَال ْمِْهیَلَع َو  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  »

7

184

(2) هرقب .

« ِهَِّلل ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَم  �یََلب  »

11

6

« ...تَِحبَر اَمَف  �يَدُْهلِاب  َلَّضلا 
�
َهَل اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئ�لْوُأ  »

16

114،128،131

« ُهَراَجِْحلا ُساَّنلا و  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  »

24
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250

« ...اَْنقِزُر يِذَّلا  اَذ�َه  اُولاَق  اًقْزِّر  ٍهَرَمَث  نِم  اَْهنِم  اُوقِزُر  اَمَّلُک  »

25

43

« َءآَمِّدلا ُکِفْسَی  اَهِیف و  ُدِسُْفی  نَم  اَهِیف  ُلَعَْجتَأ  »

30

168

« َنوُمَْلعَتَال اَم  ُمَلْعَأ  ّیِنِإ  »

30

168

« ًهَرْهَج َهَّللا  يََرن  �یَّتَح  »

55

179

« ...ِهَراَجِْحلاَک َیِهَف  َِکل   ٰ ِدَْعب َذ ْنِّم  مُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  »

74

249،250

« َلوُأَف
�
...َِکئ ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَط�َحَأ  ِیَس و  ًهَئّ َبَسَک  نَم  �یََلب  »

81

96

« ُءآَشَی نَم  »

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 441 

http://www.ghaemiyeh.com


90

161

« ...َلاَق ِیتَّیِّرُذ  نِمَو  َلاَق  اًماَمِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاَج  ّیِنِإ  »

124

269،352

« َهَمْکِْحلا َب�َتِْکلا و  ِلَُعی  ُمُهُمّ «َو 

129

303

« َّصلا
َنیِِحل� َنَِمل  ِهَرِخَْألا  ِیف  ُهَّنِإ  »

130

66
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« َنوُعِج  ٰ ِْهَیلِإ َر آَّنِإ  »

156

266

« ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  »

181

197،204

« ...نِم َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  »

183

« ُهْمُصَْیلَف َرْهَّشلا  ُمُکنِم  َدِهَش  نَمَف   » 49

185

29

« ِناَقْرُْفلا �يَدُْهلا و  َنِّم  َِیب  َنّ
ٍت� ِساَّنّلِل و  يًدُه  »

185

178

« ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  »

209

353

« ْمُُهل�َمْعَأ ْتَِطبَح  َِکئ�لْوُأ  »

217

225
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« َنِیب  ٰ َّوَّتلا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  »

222

86

« ...ُهَْکُلم ِیتُْؤی  ُهَّللا  ِمْسِْجلاَو و  ِْملِْعلا  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداَز  «َو 

247

161

« ٍضَْعب �یَلَع  ْمُهَضَْعب  اَْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  »

253

183

« ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َلِإَآل 
�

َه ُهَّللا  »

255

95

« �یَْقثُْولا ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤیَو  »

256

322

« ُءآَشَی نَِمل  َُضی 
�

ُفِع ُهَّللاَو  »

261

149،150

« �يَذَْألاَو   ّ ِنَْملِاب َقَدَص 
�
مُِکت اُولِْطُبتَال  »

264
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320

« اًرِیثَک اًْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  نَمَو  »

269

296

(3) نارمع لآ  .

« ...ُر�َْهنَْألا اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  َّنَج 
�

ٌت ْمِّهِبَر  َدنِع  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  »

15

160،337

« ...ُعِزنَتَو ُءآَشَت  نَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکل�َم  َّمُهَّللا  ُِلق  »

26

161،162

« ٍضَْعب نِم  اَهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  »

34

204

« ...ْمُکَءآَِسنَو اَنَءآَِسنَو  ْمُکَءآَْنبَأَو  اَنَءآَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  »

61

279

« ...يًدُهَو اًکَراَبُم  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  »

96

44
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« ...يًدُهَو اًکَراَبُم  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  »

96-97

203،266

« ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ُمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  »

119

198

« ...ُت  ٰ َو�َمَّسلا اَهُضْرَع  ٍهَّنَجَو  ْمُّکِبَّر  ِم  نّ ٍهَرِفْغَم  �َیلِإ  اوُعِراَسَو  »

133

127

« َنوُمَْلعَی ْمُه  اُولَعَف و  اَم  �یَلَع  اوُّرُِصی  َْمل  «َو 

135

125

« َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِضیَال  َهَّللا  َّنَأَو  »

171

167
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« َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِضنَال  اَّنِإ  »

؟

169

« ...ْمَُکل ْاوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاَق  َنیِذَّلا  »

173

340

« ...ْمِِهبُونُج �یَلَعَو  اًدوُُعقَو  امً�َِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا  »

191

280،281

« ...ْنِم َّظِلل 
�

َنیِِمل اَمَو  ُهَْتیَزْخَأ  ْدَقَف  َراَّنلا  ِلِخُْدت  نَم  َکَّنِإ  آَنَّبَر  »

192

283،285

« ...ْمُّکِبَِرب اُونِماَء  ْنَأ  ِن�َمیِْإِلل  يِداَُنی  اًیِداَنُم  اَنْعِمَس  اَنَّنِإ  آَنَّبَّر  »

193

287 ، 285،267،286

« ...َمْوَی اَنِزُْخت  َالَو  َِکلُسُر  �یَلَع  اَنَّتدَعَو  اَم  اَِنتاَءَو  اَنَّبَر  »

194

286

« ...نِّم ِم  مُکنّ ٍلِم�َع  َلَمَع  ُعیِضُأَآل  ّیِنَأ  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباَجَتْساَف  »

195
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287

« ...ِهَّللا ِتاَضْرَم  َءآَِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِم  «َو 

207

168

(4) ءاسن .

« ٍهَل�َهَِجب َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَمَّنِإ  »

17

231

« امًیِظَع اًْکلُّم  َْنیَتاَء 
مُه� «َو 

54

161

« اًَدبَأ آَهِیف  َخ 
�

َنیِِدل »

57

150

(5) هدئام .

« اَمُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُهَقِراَّسلا  ُقِراَّسلا و  «َو 

38

185

« ِبِذَْکِلل َّمَس 
َنوُع� »

41
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354،356

« ...ْنِّم ٌسْجِر  َلْزَْألاَو 
�

ُم ُباَصنَْألاَو  ُرِْسیَْملاَو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  »

90

230

« َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  »

62

95

« َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  «َو 

93

7

« َنُولِقْعَیَال ْمُهُرَثْکَأ  «َو 

103

178،180

(6) ماعنا .

« ...ُمَُهل َِکئ�لْوُأ  ٍْملُِظب  مُهَن�َمیِإ  ْاوُِسْبلَی  َْملَو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  »

82

202

« ُءآَشَّن نَّم  »

83

161
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« ُهََتلاَسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  »

124

163
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« ُهَِغل�َْبلا ُهَّجُْحلا  ِهَِّللَف  »

149

229

(7) فارعا .

« ...ِهَّتِس ِیف  َضْرَْألاَو  ٰ ِت  َو�َمَّسلا َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  »

54

212

« ُّبِیَّطلا ُدَلَْبلاَو  »

58

225

« ...اًتُوُیب ِلاَبِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  �یَحْوَأ  «َو 

68

252

« َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَّقِل  ًهَیََأل  َِکل   ٰ ِیف َذ َّنِإ  ِساَّنّلِل  ٌءآَفِش  ِهِیف  »

69

252

« َکََرب
�

ٍت مِْهیَلَع  اَنْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَماَء  �يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  »

96

47

« َقیِم
�

...ُت َّمَتَف  ٍرْشَِعب  اَه�َنْمَْمتَأَو  ًهَْلَیل  ََلث 
�
َنِیث �یَسُوم  اَنْدَع   ٰ َوَو »
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142

298

« َقیِّمِل
�
اَِنت ًالُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  �یَسُوم  َراَتْخا  «َو 

155

179

« َنیِِحلْصُْملا َرْجَأ  ُعیُِضنَال  اَّنِإ  »

170

169 ، 141،147،167

« ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِم�َْعنَْألاَک  َِکئ�لْوُأ  »

179

95،253

« َْغلا
�

َنُولِف ُمُه  َِکئ�لْوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  »

179

253

(8) لافنا .

« ...ُهَسُمُخ ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ِم  نّ ُمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَو  »

41

334،339

(9) هبوت .

« ِنیِّدلا ِیف  ْمُُکن   ٰ َوْخِإَف »

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 453 

http://www.ghaemiyeh.com


11

214

« ِهَّللا َدِج�َسَم  اوُرُمْعَی  نَأ  َنیِکِرْشُْمِلل  َناَک  اَم  »

17

226

« ِْرفُْکلِاب مِهِسُفنَأ  �یَلَع  َش 
�

َنیِدِه »

17

226

« ْمِِهل�َمْعَأ ُءوُس  ْمَُهل  ِیُز  َنّ »

37

78

« ...اَُنبْسَح ْاُولاَقَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُه�َلتاَء  آَم  ْاوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْولَو  »

59

340

« ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکل   ٰ ُرَبْکَأ َذ ِهَّللا  ِم  َنّ ٰ ٌن  َوْضِرَو »

72

160

« ...َنِک�َسَمَو اَهِیف  َخ 
�

َنیِِدل ُر�َْهنَْألا  اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  َّنَج 
�

ٍت »

72

337
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(10) سنوی .

« َنیِمَل�َْعلا   ّ ِبَر ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُه�یَوْعَد  ُرِخاَء  «َو 

10

358

« َنیِزِْجعُِمب ُمتنَأ  آَم  «َو 

53

213

« ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  »

107

353

(11) دوه .

« ٌبِینُّم ٰ ٌه  َّوَأ ٌمِیلََحل  َمیِه   ٰ َْربِإ َّنِإ  »

75

64،66

« ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکََوت و  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفَْوت  اَم  «َو 

88

67

« ُْتعَطَتْسا اَم  َلْصِْإلا 
�

َح اَّلِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ  »

88

67
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« ...مَُکل اَم  ُراَّنلا و  ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ْاُونَکَْرتَال  «َو 

113

98

« ...َنیِرِک  ٰ َّذِلل �يَرْکِذ  َِکل   ٰ ِیَّسلا َذ ِتاَّ َْنبِهُْذی  ِت�َنَسَْحلا  َّنِإ  »

114

62

« ْمُهَقَلَخ َِکل   ٰ َِذلَو َکُّبَر  َمِحَّر  نَم  اَّلِإ  »

119

283

(12) فسوی .

« ُْبئِّذلا ُهَلَکَأَف  »

17

217

« َنیِصَلْخُْملا اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنِإ  »

24

66،265

« َنِینِس َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  ِّهِبَر  َرْکِذ  َْطیَّشلا 
�

ُن ُه�َسنَأَف  »

42

264

« ...َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضنَال  ُءآَشَّن و  نَم  اَِنتَمْحَِرب  ُبیُِصن  »
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56

165 ، 160،161،163

(13) دعر .

« ...ُْملِع ُهَدنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب و  ِیْنَیب و  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  �یَفَک  ُْلق  »

43

282

(14) میهاربا .

« ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ِنَئل  »

7

246

« ...ٌِتباَث اَُهلْصَأ  ِیَط  ٍهَبّ ٍهَرَجَشَک  ِیَط  ًهَبّ ًهَِملَک  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  »

24

149،250،251

« ٍنیِح َّلُک  اَهَلُکُأ  ِیتُْؤت  »

25

149
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« ...ِقْوَف نِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثِیبَخ  ٍهَرَجَشَک  ٍهَثِیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَثَم  «َو 

26

251

« ...َدنِع ٍعْرَز  يِذ  ِْریَغ  ٍداَِوب  ِیتَّیِّرُذ  نِم  ُتنَکْسَأ  ّیِنِإ  آَنَّبَّر  »

37

65

« َه�وَلَّصلا اوُمیُِقِیل  اَنَّبَر  »

37

65

ٰ ُت» َو�َمَّسلا ِضْرَْألا و  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  »

48

322

(16) لحن .

« ُهُولِْجعَتْسَت اَلَف  »

1

213

« ...َرَمَْقلا َسْمَّشلا و  َراَهَّنلا و  َْلیَّلا و  ُمَُکل  َرَّخَس  «َو 

12

245،246

ٰ ِت» َرَمثَّلا   ّ ِلُک نِم  ِیلُک  َُّمث  »
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69

252

« ...ِهَنَسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  �َیلِإ  ُعْدا  »

125

15

(17) ءارسا .

« ِنیِط�َیَّشلا ٰ َن  َوْخِإ اُوناَک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ  »

27

254

« ٍقْدِص َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  ٍقْدِص َو  َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  »

80

266،271 ، 262،263،264

« اًریِصَّن َْطلُس 
�

اًن َکنُدَّل  نِم  ّیِل  لَعْجا  «َو 

80

266،268،271

(18) فهک .

« ًالَمَع َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِضنَال  اَّنِإ  »

30

165،166،169

(19) میرم .
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« ٍءْوَس َأَْرما  ِكُوبَأ  َناَک  اَم  »

28

46

« ایَِغب ِکُّمُأ  َْتناَک  اَم  «َو 

28

46

« ِْهَیلِإ ْتَراَشَأَف  »

29

46

« اِیبَص ِدْهَْملا  ِیف  َناَک  نَم  ِلَُکن  ُمّ َْفیَک  »

29

47

« ِهَّللا ُْدبَع  ّیِنِإ  َلاَق  »

30

47
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« اًکَراَبُم ِینَلَعَج  *و  اِیبَن ِینَلَعَج  َب�َتِْکلا و  َتاَء 
�
َِین »

30-31

47

« ...ُمَُهل ُلَعْجَیَس  َّصلا 
ِت�َِحل� اُولِمَع  اُونَماَء و  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

96

235

(20) هط .

« ِناَءْرُْقلِاب ْلَْجعَتَال  «َو 

114

213

(21) ءایبنا .

« َنِیقِد�َص ُْمتنُک  نِإ  ُدْعَْولا  اَذ�َه  �یَتَم  »

38

213

« اَنِحوُّر نِم  ِهِیف  اَنْخَفَنَف  »

91

133

« ُه�َْنلَزنَأ ٌكَراَبُّم  ٌرْکِذ  اَذ�َه  «َو 

50

45
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« َنیِمَل�َْعّلِل ًهَمْحَر  اَّلِإ  َک�َْنلَسْرَأ  آَم  «َو 

107

183

(22) جح .

 .ّ..« ِلُک �یَلَع  ًالاَجِر و  َكُوتْأَی    ّ ِجَْحلِاب ِساَّنلا  ِیف  نِّذَأ  «َو 

27

267

« ِبُولُْقلا يَْوقَت  نِم  اَهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَش  ْمِّظَُعی  نَم  َِکل َو   ٰ «َذ

32

4

« ٌریَِصب ُعیِمَس  َهَّللا  َّنَأ  »

61

353

(23) نونمؤم .

« ...ْمُهَسُفنَأ اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َلْوُأَف 
�
َِکئ ُُهنیِز   ٰ َوَم ْتَّفَخ  ْنَم  «َو 

103

94

(24) رون .

« َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  اًعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  »

31
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81،82

« ُءیُِضی اَُهْتیَز  ُداَکَی  »

35

27

(25) ناقرف .

« اًرُوثنَّم ًءآَبَه  »

23

225

« ًالوُذَخ ِن�َسنِْإِلل  َْطیَّشلا 
�

ُن َناَک  «َو 

29

254
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« ًالِیبَس َءآَسَو  َف 
�

ًهَشِح َناَک  ُهَّنِإ  �یَنِّزلا  اُوبَْرقَتَال  «َو 

32

231

« ٍرْجَأ ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَأ  آَم  ُْلق  »

57

183

(26) ءارعش .

« َنُولَمْعَت ِم  اَّمّ ٌءيَِرب  ّیِنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  »

216

133

(27) لمن .

« اَهوُدَْسفَأ ًهَیْرَق  اُولَخَد  اَذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ  »

34

142

« ...ِمیِحَّرلا ِن�َمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َن�َْمیَلُس َو  نِم  ُهَّنِإ  »

30-31

144

« ُرُفْکَأ ْمَأ  ُرُکْشَأَء  ِینَُوْلبَِیل  ّیِبَر  ِلْضَف  نِم  اَذ�َه  َلاَق  »

40

132
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(28) صصق .

« ُهَرَیِْخلا ُمَُهل  َناَک  اَم  »

68

163

« َْکَیلِإ ُهَّللا  َنَسْحَأ  آَمَک  نِسْحَأ  »

77

164

(29) توبکنع .

« ِرَکنُْملا ِءآَشْحَْفلا و  ِنَع  �یَْهنَت  َه�وَلَّصلا  َّنِإ  »

45

350

(30) مور .

« ...ِت�َیَاِب اُوبَّذَک  نَأ  �يَأوُّسلا  اوُ�َسَأ  َنیِذَّلا  َهَبِق�َع  َناَک  َُّمث  »

10

95

« ِساَّنلا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اَِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداَسَْفلا  َرَهَظ  »

41

46

(31) نامقل .

« َهَمْکِْحلا َن�َمُْقل  اَْنیَتاَء  ْدََقلَو  »
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12

296،297،320

« اًفوُْرعَم اَْینُّدلا  ِیف  اَمُْهبِحاَص  «َو 

15

103

« ََّیلِإ َباَنَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتا  «َو 

15

68

« َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  ِبَنُأَف  مُُکئّ ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث  »

15

68
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« ...َکَسْمَتْسا ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  ِهَّللا و  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْسی  نَم  «َو 

22

6،7

(33) بازحا .

« ٌضَرَم ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  »

32

46

(34) أبس .

« ُروُکَّشلا َيِداَبِع  ِم  ْنّ ٌلِیلَق  «َو 

13

180

(35) رطاف .

« ٌریِذَن اَهِیف  اَلَخ  اَّلِإ  »

24

228

(36) سی .

« ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکل   ٰ «َذ

38

316

« ...ُِقباَس ُْلیَّلاَال  َرَمَْقلا و  َكِرُْدت  نَأ  آََهل  یِغَبنَی  ُسْمَّشلاَال  »
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40

315

(39) رمز .

« ِب�َْبلَْألا اُولْوُأ  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِإ  »

9

178،180

« ...ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِداَبِع  ْرِّشَبَف  »

18

180

(40) رفاغ .

« ِبْوَّتلا ِِلباَق  ِبن َو  َّذلا  ِِرفاَغ  »

3

111،118

« ِباَذَْعلا َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلاَء  اُولِخْدَأ  »

46

97

(41) تلصف .

« ...آَهِیف َرَّدَق  اَهِیف َو  َب 
َكَر� اَِهقْوَف َو  نِم  َیِس   ٰ َوَر اَهِیف  َلَعَجَو  »

10

42،43
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« ...ِضْرَْأِلل اََهل و  َلاَقَف  ٌناَخُد  َیِه  ِءآَمَّسلا و  َیلِإ  �يَوَتْسا  َُّمث  »

11

211
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(42) يروش .

« ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  »

11

60

« ِِهثْرَح ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِهَرِخَْألا  َثْرَح  ُدیُِری  َناَک  نَم  »

20

148،149

« َشِح  ٰ َوَْفلا ِْمثِْإلا و  َِرئاَبَک  َنُوِبنَتْجَی  »

37

125

(49) تارجح .

« اُوباَتْرَی َْمل  »

15

331

.ق(50)

« ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیََدل  اَّلِإ  ٍلْوَق  نِم  ُظِْفلَی  اَّم  »

18

197

(53) مجن .

« �يَوَْهلا ِنَع  ُقِطنَی  اَم  «َو 
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3

299

« �یَهَتنُْملا ِهَرْدِس  َدنِع  »

14

322

(55) نمحرلا .

« َن�َسنِْإلا َقَلَخ  * َناَءْرُْقلا َمَّلَع  * ُن�َمْحَّرلا »

1-3

359

(56) هعقاو .

« ...ِیف * َنُوبَّرَقُْملا َِکئ�لْوُأ  * َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  «َو 

10-12

277

« َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَیاَّل  »

79

329

(57) دیدح .

« مِِهن�َْمیَِأب ْمِهیِْدیَأ و  َْنَیب  مُهُرُون  �یَعْسَی  »

12

84

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 472 

http://www.ghaemiyeh.com


« ِهَّللا ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  نَأ  اُونَماَء  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْملَأ  »

16

23

« ...ٌرُخاَفَت ٌهَنیِز و  ٌوَْهل و  ٌبَِعل و  اَْینُّدلا  ُه�وَیَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا  »

20

299
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(59) رشح .

« َْطیَّشلا
�

ِن ِلَثَمَک  »

16

253

« ...اًعِّدَصَتُّم َخ 
�

اًعِش ُهَْتیَأَرَّل  ٍلَبَج  �یَلَع  َناَءْرُْقلا  اَذ�َه  اَْنلَزنَأ  َْول  »

21

165

(61) فص .

« ...مُکیِجُنت ٍهَر�َِجت  �یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ�َی  »

10

330

« ...اَِهتَْحت نِم  يِرَْجت  َّنَج 
�

ٍت ْمُْکلِخُْدی  ْمَُکبُونُذ و  ْمَُکل  ْرِفْغَی  »

12

336،337

« ّللا
�

...ِه ِلیبَس  ِیف  َنوُدِها�ُجت  َُهلوُسَر َو  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤت  »

11

336 ، 330،331،335

« اَهَنوُّبُِحت �يَرْخُأ  «َو 

13

337
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« ٌبیِرَق ٌْحتَف  ِهَّللا و  ِم  َنّ ٌرْصَن  »

13

337

(63) نوقفانم .

« َنِینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل و  ُهَّزِْعلا و  ِهَِّلل  «َو 

8

9

(66) میرحت .

« اًحوُصَّن ًَهبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ�َی  »

8

83،84

« ِیَس مُِکتاَّ ْمُکنَع  َرِّفَُکی  نَأ  ْمُکُّبَر  �یَسَع  »

8

84

« ُر�َْهنَْألا اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  َّنَج 
�

ٍت ْمُکَلِخُْدی  «َو 

8

84

« ُهَعَم اُونَماَء  َنیِذَّلا  َِّیبَّنلا و  ُهَّللا  يِزُْخیَال  َمْوَی  »

8

84
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« ٌریِدَق ٍءْیَش    ّ ِلُک �یَلَع  َکَّنِإ  آََنل  ْرِفْغا  اَنَرُون َو  اََنل  ْمِْمتَأ  آَنَّبَر  »

8

85

« اَهَجْرَف ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا  ٰ َن  َرْمِع َتَْنبا  َمَیْرَم  «َو 

12

133

(67) کلم .

« َفَت
�

ٍتُو نِم  ِن�مْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  �يََرت  اَّم  »

3

359
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(68) ملق .

« َنُونِهُْدیَف ُنِهُْدت  َْول  »

9

216

« اوُّدَو »

9

215

« ُرَبْکَأ ِهَرِخَْألا  ُباَذََعل  ُباَذَْعلا َو  َِکل   ٰ َذَک »

33

234

(71) حون .

« اًر�َْهنَأ ْمُکَّل  لَعْجَی  َّنَج َو 
�

ٍت ْمُکَّل  لَعْجَی  »

12

201

(75) تمایق .

« ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناَِسل  ِِهب  ْكِّرَُحتَال  »

16

213

(76) ناسنا .

« ...ًاَعیِمَس ُه�َْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَّن  ٍجاَْشمَأ  ٍهَفْطُّن  نِم  َن�َسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ  »
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2

354

(78) أبن .

« ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  ِنَع  * َنُولَءآَسَتَی َّمَع  »

1-2

101

« اًزاَفَم َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  »

31

360

(81) ریوکت .

« َنُوبَهْذَت َْنیَأَف  »

26

183،356

(85) جورب .

« ...ْمُه ْذِإ  * ِدُوقَْولا ِتاَذ  ِراَّنلا  * ِدوُدْخُْألا ُب�َحْصَأ  َِلُتق  »

4-8

331

(86) قراط .

« ُِرئآَرَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  »

9
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(87) یلعا .

« �يَدَهَف َرَّدَق  يِذَّلا  *و  �يَّوَسَف َقَلَخ  يِذَّلا  »

2-3

315

(89) رجف .

« ِنَن�َهَأ ّیِبَر  ُلوُقَیَف  »

16

233

« ُه�یَلَْتبا اَم  اَذِإ  آَّمَأ  «َو 

16

232

« ِنیِکْسِْملا ِماَعَط  �یَلَع  َنوُّض�ََحت  َالَو  * َمِیتَْیلا َنُومِرُْکتاَّل  »

17-18

233

« امَّل ًالْکَأ  َثاَرُّتلا  َنُولُکَْأت  «َو 

19

233

« امَج ابُح  َلاَْملا  َنوُّبُِحت  «َو 

20

233
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« ُهَِّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ�َی  »

27

315

(90) دلب .

« ِدَلَْبلا اَذ�َِهب  ُمِْسقُأَآل  »

1

44

« ِدَلَْبلا اَذ�َِهب  ٌّلِح  َتنَأ  «َو 

2

44

(92) لیل .

« �یَقَّتا �یَطْعَأ و  ْنَم  اَّمَأَف  »

5

218،219

« ...ُهُرِّسَُینَسَف �یَنْسُْحلِاب  َقَّدَص  �یَقَّتا و  �یَطْعَأ و  ْنَم  اَّمَأَف  »

5-6

234،235

« �یَنْسُْحلِاب َقَّدَص  «َو 

6

219
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« �يَرُْسْیِلل ُهُرِّسَُینَسَف  »

7

219

*...« �یَنْسُْحلِاب َبَّذَک  *و  �یَنْغَتْسا َلَِخب و  ْنَم  اَّمَأ  «َو 

9-10

236

(93) یحض .

« �َیلوُْألا َنِم  َکَّل  ٌْریَخ  ُهَرِخَْأَلل  «َو 

4

219

(94) حارشنا .

« اًرُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف  »

5

216
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« َكَرْکِذ ََکل  اَنْعَفَر  «َو 

4

216،217

(97) ردق .

« ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ِیف  ُه�َْنلَزنَأ  آَّنِإ  »

1

48

« ٍرْهَش ِْفلَأ  ِم  ْنّ ٌْریَخ  »

3

48

« ٍْرمَأ   ّ ِلُک ِم  نّ مِّهِبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئ�لَْملا و  ُلَّزَنَت  »

5

48

(101) هعراق .

« ٌهَیِواَه ُهُّمُأَف  »

9

128

(107) نوعام .

« ...ُبِّذَُکی يِذَّلا  َْتیَءَرَأ  * ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

1-2
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339

تایاور تسرهف 

تیاور

موصعم

هحفص

ا�ِنتَْعیِِشل َحِیبا 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص 

333

ٍبا�بْسَِأب �ّالإ  َءا�یْشَألا  َيِرْجَی  ْنَأ  ُهّللا  �َیبأ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

264

ُهاََرت َکَّنَأَک  َهّللا  َُدبْعَت  ْنا  ُنا�سْحِإلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

164

ِتا�وَمَّسلا ِقُرُِطب  مَلْعا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

281

ِیتَّلَذَم َبَْوث  ا�یاَطَخلا  ِیْنتَسَْبلا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما 

94
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ِیْلثِم َوُهَف  ُهَلَمَع  ْنَم  َو..ِنالُف  ِلآ  َْدبَع  َتَْسلأ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

304-305

...ْتَعَیا�ش َنیَسُْحلا َو  ِتَدَها�ج  یّتلا  ََهبا�صِْعلا  ِنَْعلا  َّمُهّللا 

اروشاع ترایز 

227

نا�برُْقلا ِلیلَقلا  اَذَه  ّنِم 
�
ا َلَّبَقَت  َّمُهَّللا 

مالسلا اهیلع  بنیز 

11

َكِرَدَِقب ًهَِنئَمْطُم  یِسْفَن  ْلَعْجاَف  َّمُهّللا 

هّللا نیما  ترایز 

315

ُها�دا�ع ْنَم  ِدا�ع  ُهالا�و َو  ْنَم  ِل�او  مهّللا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

285

َكا�ضِِرب ًاضِر  یه�لا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

168

اِهتا�قْوَِأب ٌهَنوُهْرَم  ُرُومُألا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 
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218

عاطم ٌّریخ  ٌریما 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

144

ُرِکاَّذلا اَنا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

278،280

ِراّنلا ِهَّنَجلا َو  ُمیِسَق  َْتنا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

203،286

ءا�قَلُطلا ُُمْتنا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

216

ِضْرألا َیلا  اوُرُْظنا 

؟

167

ُهَْبلَق ّللا 
�

ُه َرََّون  ْدَق  ٍلُجَر  یلإ  اورُْظنا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

103

اوَقَّتا َنیذَّلا  َعَم  َهّللا  َّنإ 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

251

یّما َْتنا َو  یبأب 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

204
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هُّلُک ُمالْسإلا  َزََرب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

300

...ِهاکَّزلا ِموُّصلا َو  ِهالّصلا َو  یَلَع  ؛ ٍسْمَخ یلَع  ُمالْسإلا  ِیُنب 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما 

167

ِهّللا ُبیبَح  ُِبئاَّتلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

86

ٌریصب دقانلا  ناف  َلَمَعلا  ِِصلْخأ..ِهَمْکِحلا  َنِم  ٍفآلا  ِهَْعبَِسب  ُتْمَّلَعَت 

میکح نامقل 

321-323

...َکُّما َْکتَلَکَث  هَّللا ]  ُرِفْغَتْسَا  ، ِِهتَرْضَِحب َلا�ق  ، ٍِلئاِقل مالسلا  هیلع  َلا�ق  ]

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

112-113

ًادیِع َنیِملْسُْمِلل  هَْتلَعَج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

63

همزتلاف..ُهَم�الَک َعِمَس  َمَّلَکَت  ْنَم  يّذلا  ُّلل 
�

ِه ُدْمَْحلا 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما 
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197-203

ِّیلَع ُهَیِوا�عُم َو  لا�ُقی  �یّتَح  ِیَنلَْزنا  مَّث  ،ُ ِیَنلَْزنا َُّمث  ِیَنلَْزنا  ُرْهَّدلا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

278

...انا نیقاتشملل و  یبح  نیعیطملل و  یتنج  نیرکاّذلل و  يرکذ 

یسدق ثیدح 

342

ًادبا ٍْنیَع  َهَفَرَط  یِسْفَن  یلإ  ِیْنلِکَت  ّبَر �ال 

؟

341

ِِهتاَوَزَغ ِضَْعب  یف  ٌمْوَق  ِهّللا  ِلوُسَر  �یلإ  َعَفَر 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما 

50

ِهّللا ِءامْسا  ْنِم  ٌمسا  ُناَضَمَر 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما 

4

...یتلا حاورالا  یلع  مالسلا و  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا 

اروشاع ترایز 

305

َّلَج َوَّزَع  ِهّللا  ُرْهَش  ، َناَضَمَر ُرْهَش 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

3،5،6،7،9

...َکِحوُر �یَلَع  ُهّللا  �یّلَص  ، ِنَسَْحلا َابا  ا�ی  َْکیَلَع  ُهّللا  یّلَص 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترایز 

198

ٌهّنُج ُمْوَّصلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

61،62

یل موصلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

8،60

اوحصت اوموص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

49

ِْنیَلَقَثلا ِهَدا�بِع  ْنِم  ُلَْضفا  ِقَْدنَخلا  َمْوَی  ٍّیلَع  َُهبْرَض 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

300

هَمایِقلا َمْوَی  َنُوموُحْرَملا  ُمُه  َکئلوا  َنیِمِحاَرَتُْمِلل  �یبوُط 

مالسلا هیلع  اضر  ماما 

352،353،358
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...ِْکلُملا َِرباَنَم  َنوُقَتْرَی  َکئلوا  ا�ْینُّدلا  ِیف  َنیِعِضاوَتُْمِلل  �یبوُط 

مالسلا هیلع  اضر  ماما 

360

همایِقلا َمْوَی  َنُوبَّرَقُملا  ُمُه  َکئلوا  ِساّنلا  َْنَیب  َنیِحلْصُْمِلل  �یبوُط 

مالسلا هیلع  اضر  ماما 

359-360

هَمایِقلا َمْوَی  َنوُقَّتُملا  ُمُه  َکئلوا  ْمَُهبُوُلق  َهَرِّهَطُْمِلل  �یبوُط 

مالسلا هیلع  اضر  ماما 

360

ِراّنلا َنِم  ٌهَّنُج  ُهَّنِإَف  ِموَّصلِاب  َْکیَلَع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

60

ِْتیَبلا َلْهَأ  نِّبُح 
ا� ْنَع  َو..هَْتیَْنفا  ام  یف  َكِرُمُع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

203

ٍناویَح ُْبلَق  ُْبلَْقلا  ٍناسنإ َو  ُهَروُص  ُهَرْوُّصلاَف 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

96

کعمس مصیلف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 
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29

ص:382
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ُْهبِّذَُعی َْمل  ُهّللا  ُهَّبَحا  ْنَمَف 

؟

86

...ِرَمْحَألا يْربِْکلا ِت  َنِم  ُّزَعا  ِنآرقلا  ِءا�ُّرق  یف  ِء�الو�ِهل  ّللا 
�

ِه َوَف 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما 

247-248

...ٌرْهَش ِهَرِفْغَْملا  ِهَمْحَّرلا َو  ِهَکَرَبلِاب َو  ِهّللا  ُرْهَش  ْمُْکَیلا  َلَْبقَأ  ْدَق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

28

...ُهَْلَیل ِِهب  رَهسَاَف  ِِهْبلَق  ِءا�د  �یلَع  ِنآرُقلا  َءا�وَد  َعَضَوَف  َنارُقلا  ءاُّرق 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما 

247

ُهَللَز ٌلیلق 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

126

ُهّللا ّالا 
�

َهلا  اُولُوق �ال 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

285

ءاملعلا نیتاسب  بتکلا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 
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21

َكَدْهَج ْدَهْجا  َكَْدیَک َو  ْدِک 

مالسلا اهیلع  بنیز 

213

َکَمالَک َعَمْسََال 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

197

ِیبْرَح َُکبْرَح  یِْملِس َو  َکُْملِس  �یمَد  َکُمَد  ی�مَْحل َو  َکُمَْحل 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

285

َّلَج َوَّزَع  ُهَّبر  یَْقلَی  یح َن  رِطُْفی َو  َنیح  ِناَتَحْرَف  ِِمئاَّصِلل 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

60-61

َِکلا�تِِقل ْتَبَّقَنَت  ْتَمَْجلا َو  ْتَجَرْسا َو  ًهّما  ُهّللا  َنََعل 

اروشاع ترایز 

227

...ُْمتْعِمََسل ثیدحلا  یف  ْمُکُدیَزت  مکبولق و  یف  ُجیرمت  ول ال 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

129

هَلْحَّنلاَک ُنِمْؤُْملا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

253

َِکتَّنَج ِیف  ًاعَمَط  َكِرا�ن َو �ال  ْنِم  ًافْوَخ  َُکتْدَبَع  ا�م 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

300

ٍبَّرَقُم ٍکَلَم  ِلَثَمَک  �یلاعَت  ِهّللا  َْدنِع  ِنِمْؤُملا  ُلَثَم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

254

ِهِدَی ِِهناِسل َو  ْنِم  َنوُِملْسُملا  َِملَس  ْنَم  ُِملْسُْملا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

180

...ِهَمْکِحلا َْعِیباَنَی  ُهّللا  َرَّجَف  ًامْوَی  َنیَِعبْرا  ِهِّلل  َصَلْخا  ْنَم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

298،303،320

َُکبَحْصَی�ال َهَرِخ�الا  َدا�را  ْنَم  َکُحَْصنَی َو  ا�ْینُّدلا �ال  َدارا  ْنَم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

101

جرفلا هوهش..ُهَّنَجلا  ُهَلَف  ٍلاصِخ  َِعبْرا  ْنِم  ِیتَّما  ْنِم  َِملَس  ْنَم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

131-132
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...َغََلب اَم  :َو  لاق  ! ِهّللا َلوُسَر  ا�ی  َنُونِمُْؤم  اُولاَقَف  ِمْوَقلا ؟  ِنَم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

50-51

...ُهُتیْؤُر َهّللا  ُمُکُرِّکَُذی  ْنَم  ُِسلا�ُجن ؟ ْنَم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

129

ِیتَیانِج ُمیِظَع  ِیْبلَق  َتا�ما  َو 

مالسلا هیلع  داجس  ماما 

95

ًاِرفاک ُْهنَع  َجَرَخ  ْنَم  َو  «.. اًنِماَء َناَک  ُهَلَخَد  نَم  » ٌباب ًاِّیلَع  ّنا  َو 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما 

203-204

ِیتَنَکْسَم َساِبل  َْکنِم  ُدُعاَبَتلا  ِینَلَّلَج  َو 

مالسلا هیلع  داجس  ماما 

94

َضْرَْالا ِتا�وَمَّسلا َو  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

247

اهُرْهَش ْتَماَص  َو..ٍلاصِخ  َِعبْرا  ْنِم  ِیتَّما  ِءا�ِسن  ْنِم  َِملَس  ْنَم  َو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 
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132-134

ص:383
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ُُهثْکَم ٌلِیلَق  ٌءالب  وه  و 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

100

َِهبا�نإلا ُرْهَش  َوُه  َو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

59،63

هکربلا رهش  وه  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

41،48

َِهبْوَّتلا ُرْهَش  َوُه  َو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

219 ، 77،93،150

ِتاَنَسَحلا هِیف  ُهّللا  ُفِعا�ُضی  ٌرْهَش  َوُه  َو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

9،10،11

ِتائّیَسلا هِیف  وُحْمَی  َو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

11،13

نیرکاّذلل يِرْکِذ..َُهلْوَق  َقَّدَص  ًابِیبَح  َّبَحَأ  ْنَم  دُوا�د !  ا�ی 

یسدق ثیدح 
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338-341

امُهَمیِحَر ِهَرِخْآلا َو  ا�ْینُّدلا َو  َن�مْحَر  ا�ی 

؟

159-160

...َریِسَیلا یّنِم  ْلَْبقإ  ِریثَکلا  ِنَع  وُفْعَی  َریِسَیلا َو  ُلَبْقَی  ْنَم  ا�ی 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

12

راعشا تسرهف 

لوا عرصم 

هدنیارس

هحفص

نادنمزاین رس  هک  اجنآ 

يزاریش يامه 

13

یناد نالان  لد  لاح  هک  وت  ینآ 

ریخلاوبا دیعسوبا 

200

دنیفوص نیز  یکدنا  نارازه  زا 

يولوم

182
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دنا هتخادرپ  وت  ریغ  زا  لد  هک  نانآ  اشوخ  يا 

هدژم

254

یمه دیآ  نایلوم  يوج  داب 

يدنقرمس یکدور 

26

دمدب تتلود  حبص  ات  شاب 

؟

169

ار يدوخ  درگ  یهدن  ات  انف  داب  رب 

؟

118

دوجو کلم  هک  ایدعس  ، نالد هدنز  ناج  هب 

يزاریش يدعس 

357

منیب وت  ایرد  ، مرگنب ایرد  هب 

رهاطاباب

182

درذگ یبش  ره  شتاجانم  هب 

یناشاک ضیف  نسحم  الم 
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185

دوب یلع  ، دوب ناهج  دنویپ  تروص  ات 

يزیربت سمش 

281

نکم دزم  طرش  هب  نایادگ  وچ  یگدنب  وت 

؟

169

هنب رذع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  گنج 

يزاریش ظفاح 

314

تسوربا لاخ و  طخ و  مشچ و  نوچ  ناهج 

يرتسبش

314

تسه ور  مدآ  سیلبا  اسب  نوچ 

يولوم

129

ار « اوه » یشکب بش  کی  تسا  شوخ  هچ 

؟

169

یهد مرد  کی  رگا  لئاس  هب  ایناقاخ 
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یناورش یناقاخ 

301

دیهش دش  بارحم  هب  دیدپ و  تشگ  هبعک  رد 

؟

271

دوبن مدآ  ملاع و  هک  لزا  زور 

یناسارخ يدیهش 

271

رانید تفرگ و  مرد  هک  دهاز 

يزاریش يدعس 

181

ص:384
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باتفآز یلصا  گنس  کی  ات  هک  دیاب  اهلاس 

يونزغ ییانس 

211

ینیمزرس رد  يور  هر  هگ  رحس 

يزاریش ظفاح 

321

نادنمدرد قیفر  بش  ، دمآ بش 

يا هشمق  یهلا 

248

يا هدرب  نایاپ  هچ  رد  ار  دوخ  رمع 

يولوم

69

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

؟

270

فاص دوش  هگنآ  بارش  یفوص  يا  هک 

رین مالسالا  هجح 

321

رادربراب نارخ  ناواگ و 

يدعس
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253

ورب نادرم  وچ  تسه  تمدق  رگ 

يدعس

69

تسا نیا  تسه  هک  یمغ  ، تمایق زور  هب  ارم 

يزیربت بئاص 

130

ویآ تگنس  اپ  رب  هک  يراک  نکم 

ینادمه رهاطاباب 

30

تسا رد  ریش  ماکب  رگ  ، يرتهم

یسیغ داب  هلظنح 

21

تداعس نیا  سک  هب  ددرگن  رسیم 

؟

271

تسا دنر  هک  مدنراذگ  دجسم  رد  هن 

يروباشین راطع 

83

دننک یم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو 
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يزاریش ظفاح 

354

زاجم دسانشن ز  تقیقح  نییآ  هک  ره 

یهاشنامرک تدحو 

134

دنهد شناج  درذگب  نت  زا  هک  ره 

یهاشنامرک تدحو 

323

دراد یئاسم  حبص و  نالدکاپ  اب  هک  ره 

یماصتعا نیورپ 

52

تسود يادیش  هلاو و  ، هاگن کی  زا  دش  هک  ره 

يا هشمق  یهلا 

342

بالگ کشم و  هب  ناهد  میوشب  راب  رازه 

؟

114

بالگ کشم و  هب  ناهد  متسش  هبترم  رازه 

یهاشنامرک تدحو 

115

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 507 

http://www.ghaemiyeh.com


ِِهْلثِِمب َنا�مَّزلا  َِیتأَی  ْنَأ  َتا�ْهیَه 

؟

270

مالعا تسرهف 

مالسلا 168،177 هیلع  مدآ 

،101،111،125،130،141،159،162 ، 19،20،41،48،59،77،81،83،85،97 مالـسلا 3 ، مهیلع  تیب  لها  ، نیرهاط همئا  ، دـمحم لآ 
329،333،336، ، 246،261،277،295،302،313،322 ، 200،203،211،225،227،232،245 ، 163،167،177،180،184،187،195

340،349،350،351

204،250،267،269 مالسلا 5،64،65،66،67،68،183 ، هیلع  میهاربا 

ماسح 26 نبا 

انیس 24 نبا 

مجلم 145،146 نبا 

لهجوبا 130،162

رذوبا 28،65،66،314

مالسلا 215،268،270 هیلع  بلاطوبا 

بهلوبا 128،130،162،166

وطسرا 297

سدیمشرا 297

مالسلا 67،314 هیلع  قاحسا 

مالسلا 64،67،314 هیلع  لیعامسا 

دودخا 330 باحصا 
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مالسلا 305 هیلع  نیسحلا  باحصا 

نوطالفا 297

198،200،203،269،271،279،286 مالسلا 193،195،197 ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

271،279،286،305،336 ، 128،163،168،227،228،235،251 مالسلا 4 ، هیلع  هّللادبعابا  ، ءادهشلادیس ، نیسح ماما 

226،254،352 مالسلا 50،83،166،179،198 ، هیلع  اضر  ماما 

269،282،283،305،315 مالسلا 93،94،95 ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ، داجس ماما 

269،277،278 ، 101،102،127،144،181،235،251 مالسلا 3،9،29،97،98،100 ، هیلع  قداص  ماما 

مهدزاود 180،201،202،286،301،314،333 ماما  ، نامز ماما  ، مالسلا هیلع  رصع  ماما 

145، ، 116،117،118،125،128،130،144 ، 44،45،66،85،93،96،99،112،115 مالـسلا 19،21،22 ، هیلع  نینمؤملاریما  ، یلع ماما 
،267،268،270،271،277،278،279 ، 195،197،203،204،250،254،266 ، 146،162،167،168،185،186
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336،358 ، 287،299،300،314،315،316،335 ، 280،281،282،283،284،285،286

254،349،351،359 مالسلا 50،97،98 ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  ، مظاک ماما 

247،248،269،277،282،283،315 مالسلا 3،167،202،218 ، هیلع  رقابدمحم  ماما 

هملس 341 ما 

ناخ 27 یقت  ازریم  ، ریبکریما

340،360 ، 228،265،296،303،304،313،336 مالسلا 68،85،101،146،163 ، مهیلع  ءایبنا 

مالسلا 305 مهیلع  نیسحلا  دالوا 

رفعج 23 ، یکمرب

هّللا 195،196،319 تیآ  ، يدرجورب

شوب 335

راینمهب 24،25،29

51،59،60،61،62،63،65،68، ، 13،19،28،41،43،44،45،48،49،50 هلآ 3،5،7،9،12 ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ، مرکا ربمایپ 
،133،134،141،147،150،159،162 ، 125،126،128،129،130،131،132 ، 81،84،85،86،93،102،103،111،116 ، 69،77
219،225،245، ، 201،203،211،212،213،215،216 ، 183،184،185،186،195،198،199 ، 164،166،167،168،177،179،180
286،295،298،299،300،303، ، 271،272،277،279،282،284،285 ، 263،265،266،267،268،269،270 ، 253،254،261،262

313،329،331،334،336،339،341،349 ، 304

یفعج 277،278 رباج 

تولاج 179

عساولادبع 26،29 ، یلبج

هللا 184 تمعن  دیس  ، يرئازج

یقتدمحم 22،28 خیش  ، يرفعج
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مالسلا 64،81 مهیلع  موصعم  هدراهچ 

ءادهشلادیس 103 هزمح 

یسیغداب 21 هلظنح 

یناقاخ 301

مالسلا 215 اهیلع  هجیدخ  ترضح ] ]

هللادبعریما 21،22 ، یناتسجلخ

ماما 301،302،319 ، ینیمخ

مالسلا 179،329،337،338،341 هیلع  دواد 

رقابدمحمدیس 22،196 هللا  تیآ  ، يا هچرد 

تراکد 297

ساونوذ 330،331

یسیلگنا 297 لسار 

یناهفصا 82 بغار 

بعک 68 نب  هعیبر 

مالسلا 11،213،216 اهیلع  يربک  بنیز  ترضح ] ]

ظفاح 314

نیدلا 27 لالج  ، یمور

مالسلا 67،217 هیلع  ایرکز 

ناخ 27 یلق  هللا  ، هنگنز

يدعس 69،357

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:388

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 513 

http://www.ghaemiyeh.com


رجنس 26 کلم  ، یقوجلس

يونزغ 26 دومحم  ناطلس 

ناملس 66،284،285،314

162 مالسلا 52،142،143،144،146 ، هیلع  نامیلس 

دومحم 314 خیش  ، يرتسبش

یعخن 98،99 نانس  نب  هللادبع  نب  کیرش 

مالسلا 67،68 هیلع  بیعش 

يزیربت 28 سمش 

کلمریما 26 ، نیدلا سمش 

دمحا 27 ازریم  ، باهش

یلع 147 ازریم  ، يزاریش

ییاهب 130،319،320 خیش 

مادص 335

نیهلأتملاردص 25

یفوک 96،97 نارهم  نب  ناوفص 

مالسلا 179 هیلع  تولاط 

طیعم 254 یبا  نب  هبقع 

نارمع 133

دودبع 299 نب  ورمع 

202،204،271،349،354،355 مالسلا 46،47،67،133،183 ، هیلع  حیسم  ، یسیع
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دسا 268،269،270 تنب  همطاف 

227،279،286،287،303 مالسلا 45،83،187 ، اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح ] ]

هاش 334 یلعحتف 

یناتسیس 25،26،29 یخرف 

نوعرف 97،98،128،335

عیبر 98،99 نب  لضف 

لیضف 22،23

سروغاثیف 297

یناهارف 27 ماقم  مئاق 

نوراق 164،229،230

ناخریگناهج 22،196 ، یئاقشق

مالسلا 271 هیلع  مشاه  ینب  رمق 

طول 66 موق 

22،196( یشاک دنوخآ  ) دمحمالم ، یناشاک

تناک 297

333،334،335 میهاربا 22،196 ، ازریم  هللا  تیآ  ، یسابلک

سالگال 281

مالسلا 295،297،304،320 هیلع  نامقل 

نومأم 83

یعخن 99،145 رتشا  کلام 
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همالع 184 ، یسلجم

مالسلا 46،67،133،271 اهیلع  میرم  ترضح ] ]

ریمع 102،103 نب  بعصم 

دیهش 147،315 ، يرهطم

هیواعم 128،130،278

مالسلا 302 اهیلع  هموصعم  ترضح ] ]

دادقم 66

أبس 142 هکلم 

اقآداوج 301،302 ازریم  ، يزیربت یکلم 

یقیناود 100،101،102 روصنم 

204،229،230،298،317،318 مالسلا 8،67،128،164،179،183 ، هیلع  یسوم 

ص:389

نایراصنا نیسح  داتسا  ياهینارنخس  هعومجم  لمع : تبثم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 526زکرم  هحفص 516 

http://www.ghaemiyeh.com


سابعلا 99 ینب  ناهاش  زا  یسابع  يدهم 

دامادریم 319

نارجن 279 ياراصن 

دورمن 335

مالسلا 179،183،323 هیلع  حون 

مالسلا 64 اهیلع  رجاه 

227 دیشرلا 22،23،97،98،99،226 ، نوراه 

مکح 349 نب  ماشه 

مالسلا 67 هیلع  ییحی 

دیزی 4،128

مالسلا 67،217 هیلع  بوقعی 

مالسلا 42،66،217،264،265،323 هیلع  فسوی 

مالسلا 67،314 هیلع  سنوی 

اهاج تسرهف 

اکیرمآ 25،297

دحا 103

ناتسدرا 356

ندرا 64

اپورا 297

لیئارسا 202
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هیردنکسا 296،297

ناهفصا 22،147،196

ناتسلگنا 27

ناریا 27،296،297

درجورب 196

دادغب 100،226

زیربت 302

هیکرت 27

275،293،311،327،347 ، 139،175،193،209،223،243،259 نارهت 1،17،39،57،75،91،109،123 ،

زاجح 64

ناسارخ 21،22،352

قدنخ 300

سور 27

لباز 25

نپاژ 27

أبس 142،143،144

نادوس 295

ناتسیس 25

ماش 184،185

بلاط 215 یبا  بعش 
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افص 267

ناقلاط 22

تافرع 267

نینزغ 26

مق 196،302،319،356

هینوق 27

ناشاک 356

اداناک 25

البرک 228

نامرک 356

هبعک 20،65،266،267،269،271،272

هفوک 278

روط 179،317 هوک 

تالحم 319

ناهفصا 147،148 - ردص هسردم 

هنیدم 50،66،100،102،103،167،
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265

هورم 267

243،259،275،293،311،327،347 ، 109،123،139،175،193،209،223 نارهت 1،17،39،57،75،91 ، - ریما دجسم 

مارحلا 4،6،226،268 دجسم 

ناهفصا 147 - هللا فطل  خیش  دجسم 

هفرشم 20 دهاشم 

مارحلا 267 رعشم 

میهاربا 267 ماقم 

130،162،168،215،216 هکم 44،45،46،66،98،102،103 ،

ینم 267

ناهفصا 147 - وپاق یلاع  نادیم 

ناهفصا 147 - ناهج شقن  نادیم 

نارجن 279

فجن 302

زنطن 356

ناورهن 278

ناتسلگنا 27 هجراخ  ترازو 

نادمه 24

دزی 356

نمی 330
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نانوی 297
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

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

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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.مییامن
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