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دننک یم  عافد  دوخ  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  باتک  هب  یخساپ  هئطوت  کی  ياشفا 

: هدنسیون

نسحم لآ  یلع 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دننکیم عافد  دوخ  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  باتک  هب  یخساپ  هئطوت  کی  6ياشفا 

باتک 6تاصخشم 

6تشونشیپ

؟ تسیک يوسوم  نیسح  9دّیس 

! تسین هعیش  12هدنسیون ،

باتک همّدقم  هب  16خساپ 

ابس نب  25هّللادبع 

تیبلها هب  هعیش  باستنا  36تقیقح 

نآ هب  طوبرم  لئاسم  90هعتم و 

139سمخ

سمخ هیرظن  رد  لّوحت  172هدیکچ 

ینامسآ 182ياهباتک 

نایّنس هب  نایعیش  208هاگن 

عّیشت ندمآ  دیدپ  رد  هناگیب  رصانع  239ریثأت 

304همتاخ

نیسپاو 311نخس 

زکرم 313هرابرد 
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دننکیم عافد  دوخ  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  باتک  هب  یخساپ  هئطوت  کی  ياشفا 

باتک تاصخشم 

حرش یسراف . خیراتلل .  مث  هللا   ) باتک یلع  زیجولادرلا  يدادرارق :  ناونع  یلع  نسحملآ  هسانشرس : 
مجرتم نسحملآ  یلع  فیلات  دننکیم / عافد  دوخ  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  باتک  هب  یخـساپ  هئطوت  کی  ياشفا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. ریژآ اضردیمح 
رعشم 1383. نارهت  رشن :  تاصخشم 

320 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 1-59-7635-964 15000 کباش : 

تسا  يوسوم  نیسح  فیلات  راهطالا " همئالا  هئربت  رارسالا و  فشک  خیراتلل  مث  " هللا  باتک رب  یحرش  رضاح  باتک  تشاددای : 
حرش راهطا . همئالا  هئربت  رارسالا و  فشک  خیراتلل  مث  هللا  رگید :  ناونع 

. ریسفت دقن و  راهطا --  همئالا  هئربت  رارسالا و  فشک  خیراتلل  مث  هللا  راعتسم . نیسح  يوسوم  عوضوم : 
اههیدر اههیعافد و  هعیش --  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1337 اضر ، دیمح  ریژآ ، هدوزفا :  هسانش 
 : هرگنک يدــنب  هدر  حرــش  راــهطالا . همئــالا  هئربــت  رارــسالا و  فــشک  خــیراتلل  مــث  هللا  راعتــسم . نیــسح  يوــسوم  هدوزفا :  هساــنش 

BP228/4/م84ل8042213 1383
297/479 ییوید :  يدنب  هدر 

م17177-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

تشونشیپ
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نانمـشد همه  رب  هتـسویپ  نیرفن  و  موصعم ، نارهاط  وا ، كاپ  نادـناخ  دّـمحم و  رب  مالـس  دورد و  و  تسا ، نایناهج  دـنوادخ  ِنآ  زا  ساپس 
: سپ ناز  و  زیختسر ، زور  ات  ناشیا 

يوسوم نیـسح  دّیـس  ار  دوخ  هک  هتفای  راشتنا  ياهدنـسیون  زا  ِراهْطألا » ِۀّمئألا  ُۀـئربتَو  رارـسألا  ُفْشَک  خـیراّتِلل : ُّمث  هِّلل   » باتک تسا  یتّدـم 
. دنکیم یفرعم  فجن  ياملع  زا  ار  دوخ  باتک ، تشپ  رب  تسا و  هدیمان 

ِباتک هورگ ، نیا  زا  یخرب  تسا . هدـش  بجوم  ار  فرژ  يدرکیور  ناوارف و  یلاجنج  اهروشک ، ياهراپ  ِّتنـس  لها  لفاحم  رد  باتک  نیا 
. دناهتسناد مانب  ِعجارم  زا  يرامش  هدننک  اوسر  هیماما و  هعیش  بهذم  هدنبوک  مه  رد  ار  هدروآ  مان 

هنوگ چـیه  یگتـسیاش  تسین و  خـساپ  راوازـس  هک  متفای  هتفـشآ  ناشیرپ و  یباتک  ار  نآ  مدرک  گنرد  باتک  نیا  رد  هک  یماگنه  نم  اـّما 
زا دنروآیم و  رامش  هب  ار  باتک  نیا  هعیش ، نافلاخم  مدید  نوچ  اّما  درادن . ار  یتیانع 

ص:2
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8 ص :
رد نانمؤم  ییوس  زا  و  دنشکیم ، فیعض  دارفا  خر  هب  لالدتسا  ماگنه  هب  ار  نآ  غورد  تسردان و  نانخـس  دننزیم و  مد  رایـسب  نآ  لیالد 

نایب ار  نآ  ياههتفاب  رب  اهدـنفرت و  مریگرب و  نآ  ياهیتسردان  یچوپ و  زا  هدرپ  متفای  ریزگان  ار  دوخ  دنرـشفیم ، ياپ  باـتک  نیا  هب  خـساپ 
. دتفا ورف  ناهارمگ  نافرحنم و  يارب  ّتیجح  زا  دنروخن و  نآ  بیرف  نانادان  ات  مراد 

اـهاطخ و اـب  ار  وا  باـتک  همه  مدـیواک و  ار  هدنـسیون  نیا  ياهرادـنپ  هـمه  نآ  رد  مدـیمان و  ۀـقیقحللو » ِهَّلل   » ار نآ  متـشون و  یباـتک  سپ 
. دشکیم ریز  هب  تّحـص  هکیرا  زا  ار  نآ  لیالد  دریگیمرب و  نآ  غورد  زا  هدرپ  هک  متفرگ  یپ  نادنچ  ار  هتکن  ره  مدروآ و  شیاهیتسردان 
زیمآههبـش و نانخـس  هدربمان  ِباتک  هدنـسیون  اریز  هتفای ، رایـسب  مجح  نکیل  تسا ، گرتس  عفانم  رایـسب و  دـیاوف  هدـنرادرب  رد  باـتک  نیا 

. تشگیم راکشآ  نآ  نالطب  دشیم و  هتفرگ  رب  اهنآ  زا  هدرپ  تسیابیم  هک  دراد  دوخ  رد  رایسب  ياهغورد 
یچوپ تابثا  تارابع و  نیع  رکذ  زا  مروایب و  رـصتخم  هاتوک و  ار  باتک  نیا  تالاکـشا  خساپ  دنتـساوخ  نم  زا  دنمجرا  ناردارب  زا  یخرب 

متـشون و ار  رـصتخم  ّدر  نیا  زین  نم  ددرگ . ناسآ  نآ  ندش  تسد  هب  تسد  دوش و  لصاح  شیارگ  نآ  ندـناوخ  هب  ات  منک  يراددوخ  نآ 
و ْدناسر ، دوس  ناشیدـب  باتک  نیا  لّصفم  خـساپ  هکنانچ  دـَناسر  دوس  نم  نمؤم  ناردارب  هب  باتک  نیا  اب  مهاوخیم  ناحبـس  دـنوادخ  زا 
رب ادخ  دورد  و  هدـنهد ، خـساپ  تسا و  کیدزن  اعد و  ره  ياونـش  تسوا  هک  دـَنادرگ  نم  یگـشوت  مک  یتسدـیهت و  زور  هتخودـنا  ار  نآ 

. وا رهاط  كاپ و  نادناخ  دّمحم و 
نسحملآ  یلع 

يرجه   1424 / 7 هبنش 16 /
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9 ص :

؟ تسیک يوسوم  نیسح  دّیس 

. راعتسم تسا  یمان  يوسوم ) نیسح  دّیس   ) باتک دلج  رب  هدمآ  ِمان  هک  دنکیم  هراشا  هحفص 104  رد   (1)« خیراتلل ُّمث  ِهَّلل   » باتک هدنسیون 
. دیابن هک  دیآ  شیپ  شیارب  یماجرف  دوش و  نایرع  شراک  دسارهیم  نآ  زا  هک  دیوگیم  دوخ  مان  ندناشوپ  هیجوت  رد  وا 

، دراد راوتـسا  دنویپ  هعیـش  ياملع  عجارم و  اب  تسا و  هدیـسر  داهتجا  هب  زاتمم » هجرد   » اب تسا و  ییالبرک  دنکیم  اعّدا  هدنـسیون  هچ  رگا 
هک زین  وا  ّدلوت  لاس  هدنسیون و  رمع  دسانشیمن . باتک  نیا  رد  هدمآ  ِتافص  اب  ار  يدهتجم  ییالبرک و  یملاع  یعیـش ، یملع  لفاحم  یلو 

. تسا یناشیرپ  یگتفشآ و  زا  هدنکآ  هدشن  نادب  ياهراشا  چیه 
تسا موهفم  نادب  نیا  تسا و  رتگرزب  وا  زا  رتشیب  ای  لاس  یـس  یفجن ، رعاش  یفاص ، دمحا  هک  دنکیم  حیرـصت  باتک  هحفص 74  رد  وا 

وا رمع  تسا و  هدش  هداز  نآ  زا  سپ  ای  يرجه  لاس 1344  رد  هدنسیون  هک 

. تسا باتک  نیمه  هدش  همجرت  دنکیم » عافد  دوخ  زا  تیبلها   » باتک - 1
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10 ص :
یفجن یفاص  اریز  تسا ، نآ  زا  رتمک  یکدنا  ای  لاس  شش  داتفه و  يرجه  لاس 1420  رد  ینعی  خیراتلل ) ُّمث  ِهَّلل   ) باتک نیا  راشتنا  ماگنه 

- هدمآ ص 793 ) ج 2 ،  ) فجن رد  بدا  هشیدـنا و  نارومان  سوماق  رد  هکناـنچ  يرجه - لاس 1397  رد  دـّلوتم و  يرجه  لاس 1314  رد 
. تسا هتشذگرد 

تسا یتروص  رد  مه  نآ  تسا ، هدوب  لاس  یس  زا  رتمک  شدوخ - نامگ  هب  داهتجا - هجرد  هب  ندیـسر  ماگنه  هدنـسیون  رمع  ساسا  نیا  رب 
زا شیپ  اهلاس  وا  مییوگب  رگا  اّما  تسا ، هداد  داهتجا  هزاجا  ودب  يرجه  لاس 1373  رد  هرس  سدق  ءاطغلا  فشاک  نیسح  خیش  میریذپب  هک 

. تفای دهاوخ  يرتشیب  یتفگش  یگدیچیپ و  هلأسم ، تسا  هتفای  تسد  داهتجا  هجرد  هب  لاس  نیا 
هدرک كرد  ار  فرشا  فجن  زا  هرس  سدق  يوسوم  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  ترایز  يو  هک  دوشیم  روآ  دای  هدنـسیون  وس  رگید  زا 

. تسا
رد وا  رمع  تسا  هدوب  لاس  تسیب  ماگنه  نآ  رد  هدنسیون  رمع  مینک  ضرف  رگا  تسا و  هدوب  يرجه (1) لاس 1355  فجن  زا  دیس  ترایز 

. دوب دهاوخ  لاس  جنپ  داتشه و  يرجه  لاس 1420 
باتک دیـس  هدرک و  رادید  لوصالا  ساسا  باتک  هدنراگن  یلع ، رادلد  دیـس  اب  دـنه  رد  هک  دـنکیم  اعّدا  باتک  هحفص 107  رد  هدنسیون 

ج 2،  ) هعیشلا فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  هک  نانچ  یلع ، رادلد  دّیـس  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  هیده  ودب  ار  هدربمان 
نیا رد  دـشاب و  هدـید  شرمع  ینایاپ  لاـس  رد  ار  وا  هدنـسیون  مینک  ضرف  رگا  تسا و  هدرک  توف  يرجه  لاس 1235  رد  هدروآ ، ص 4 )

لاس  تسیب  زا  شیب  ماگنه 

ص 39 داهتجالاو ، صنلا  باتک  همّدقم  رد  هدمآ  نیدلا ، فرش  دیس  لاح  حرش  - 1
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11 ص :
اب هک  تسا  یعیبط  ریغ  يرمع  نیا  دسریم و  لاس  جـنپ  تسیود و  هب  يرجه  لاس 1420  رد  باتک  نیا  شراگن  ماگنه  هب  وا  رمع  هتـشادن 

هدنسیون یتسار و  زا  ار  باتک  هک  تسا  هدنسیون  شحاف  ياطخ  نامه  نیا  و  دوشیم ، یّقلت  غورد  ناینب  زا  نخـس  نیا  نآ ، نتفرگ  رظن  رد 
. دنکیم رود  یگتفریذپ  زا  ار 
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13 ص :

! تسین هعیش  هدنسیون ،

ات مدناوخ  سرد  البرک  سرادم  رد  مدرک و  دشر  یعیش  یطیحم  رد  منّیدتم  ردپ  ناماد  رد  مدش و  هداز  البرک  رد  دیوگیم : هدنـسیون  نیا 
ِمانب هتسجرب و  نادنمـشناد  شناد  زا  ات  داتـسرف  ناهج ، ياههزوح  رهوگ  فجن ، هیملع  هزوح  هب  ارم  مردپ  ماگنه  نیا  رد  مدش . انُرب  یناوج 

. مَرب هرهب  ءاطغلا  فشاک  نیسح  لآ  دّمحم  دیس  یمظعلا  هّللاۀیآ  نوچمه  راگزور  نآ 
ار دنکیم » عافد  دوخ  زا  تیبلها   » نآ همجرت  ای  و  خیراتلل » ّمث  ِهَّلل   » باتک یـسک  رگا  يدیدرت  چیه  نودب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  خساپ 
زا یـشخب  دنکیم - اعّدا  هک  نانچ  زگره - هن  هعیـش و  ياملع  زا  یملاع  هن  تسا  هعیـش  هن  نآ  هدنـسیون  هک  دباییم  نیقی  دـَنارذگب  رظن  زا 

: اریز هدرک ، رس  فجن  هیملع  هزوح  رد  ار  دوخ  یگدنز 
املع و زا  کـی  چـیه  وا  تسا . هعیـش  ياـملع  هژاو  نیا  زا  وا  دوصقم  دَربیم و  راـک  هب  ار  ةداـس »  » هژاو باـتک  ياـج  همه  رد  هدنـسیون  - 1

هژاو  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دَناوخیمن و  خیش »  » دَربیم مان  شباتک  رد  هک  ار  ییالضف 
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14 ص :
داوج دّمحم  خیش  یسوط و  خیـش  هفئاطلا  خیـش  يورغ و  یلع  ازریم  ءاطغلا و  فشاک  لآ  نیـسح  دّمحم  خیـش  دنکیم و  قالطا  ار  دّیـس » »

. دنکیم فیصوت  تدایس  هب  ار  یگمه  هللا  همحر  یلئاو  دمحا  خیش  یفاص و  هّللا  فطل  خیش  و  مهرارسا - هّللا  سّدق  هینغم -
مهرد ییاههدینـش  زا  شیب  وا  تاـعالّطا  تسا و  رود  هب  اـملع  تخانـش  عّیـشت و  ياـضف  زا  هدنـسیون  هک  تسا  نآ  هاوـگ  اهـشزغل  نیا  همه 

. تسین
هنوگ نیا  هک  هلآ ،» مّلس و  هیلع و  هّللا  یّلص  : » دتسرفیم دورد  هلمج  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دوخ  باتک  هحفص 20  رد  وا  - 2

یگنوگچ زا  هک  دـیآیم  هتفگ  یـسک  نابز  رب  اهنت  دوشیمن و  رداص  هعیـش  کی  زا  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  نداتـسرف  دورد 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  راب  ود  هحفص  نیمه  رد  وا  درادن . یعالّطا  نایعیش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  حیحص  دورد  نداتسرف 

تاولـص نودـب  ِمالـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هحفـص 23  رد  و  مّلـس ،» هیلع و  هّللا  یّلـص  : » دتـسرفیم صقاـن  دورد  نینچ  نیا  هـلآ 
: تسا نینچ  وا  هلمج  دتسرفیم .

«. مالسلا هیلع  اهوبا  مالسلا - اهیلع  ءارهزلا  يا  اهیلع  لخد  ذا  »
،19 ، 18 ، 16 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 تاحفص 10 ، رد  دیوگیم و  هنع » هّللا  یـضر   » مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ناماما  هب  شباتک  رتشیب  رد  وا  - 3
هب نایعیـش  تسا ، روهـشم  هک  هنوگ  ناـمه  هک  یلاـح  رد  دوشیم ، تفاـی  نآ  زا  يرایـسب  دراوم  تاحفـص  رگید  25 و  ، 23 ، 22 ، 21 ، 20

. دنتسرفیم تاولص  مالس و  ناشیدب  هکلب  دنیوگیمن ، هنع » هّللا  یضر   » دوخ ناماما 
. تسا هدش  لیدبت  تاولص  مالس و  هب  هنع » هّللا  یضر   » باتک نیا  دعب  ياهپاچ  رد 

هب  مّلس » هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   » نتفگ رد  هدنسیون  هک  دنامن  هدیشوپ 
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،25 ، 22 ، 17 تاحفص 14 ، هب  ناوتیم  هک  تسا  هدرک  رارکت  شباتک  رد  اهراب  ار  نآ  دنیبیمن و  یلاکـشا  چیه  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها 

. درک هعجارم  تاحفص  رگید  35 و  ، 32
نب دّمحم   » مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  هک  دنادیم  یعیـش  ره  هک  یلاح  رد  رقابلا ،» رفعج  نب  یلع  : » دـیوگیم دوخ  باتک  هحفص 31  رد  وا  - 4

. تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامه  مالسلا  هیلع  رفعج  ماما  تسا و  یلع »
بیذهت هحفـص 106  رد  دـنکیم و  قالطا  هیناـمث » حاحـص   » هعیـش ِثیدـح  فورعم  ياـهباتک  هب  و 102   100 تاحفــص 98 ، رد  وا  - 5

. دنمانیمن حاحص »  » ار دوخ  ثیدح  بتک  نایعیش ، هک  یلاح  رد  دنکیم ، یفرعم  هعبرا » حاحص   » زا یکی  ار  یسوط  ماکحالا 
«، دوش اپرب  اههینیسح  رد  هعمج  زامن  تسا  زیاج  نآ  ساسارب  هک  هدش  رداص  ییاهاوتف  ًاریخا  : » دیوگیم دوخ  باتک  هحفص 115  رد  وا  - 6

. دوشیمن اپرب  هینیسح  رد  هعمج  زامن  هک  تسا  نشور  نایعیش  دزن  هکنآ  اب 
درادیم یفتنم  ار  نخس  نیا  دراد و  یّنـس  یتّیوه  هدنـسیون  هک  دراد  دیکأت  تقیقح  نیا  رب  اراکـشآ  نآ  زج  دراوم و  نیا  همه  هکنآ  هجیتن 

. دوش هدرمش  هعیش  ياملع  زا  یملاع  هکنآ  هب  دسر  هچ  دشاب ، هدناوخ  سرد  نآ  رد  هتسیز و  هزوح  رد  هدوب و  یعیش  وا  هک 
: دبای تسد  فده  ود  هب  ات  تسا  هتسب  دوخ  هب  ار  ياهتخانشان  ِیعیش  ّتیصخش  باتک  نیا  هدنسیون  دسریم  رظن  هب 

رارقا شنالطب  هب  هداهناو و  ار  نآ  هعیش  رـصاعم  ياهقف  زا  یکی  هک  هیماما  هعیـش  دنراد و  راوتـسا  ینییآ  هک  دَنامهفب  ّتنـس  لها  هب  ات  لّوا ،
ار نایعیش  يوس  زا  حرطم  هشیمه  ِلاکشا  نیا  هلیسو  نیا  اب  تسا و  تسس  ینییآ  هدومن 
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اهنت هـک  یلاـح  رد  دنتـسه ، ناـشیا  نادنمـشیدنا  ّتنـس و  لـها  ياـملع  زا  دـنیارگیم  هعیـش  بهذـم  هـب  یناـگتفایهر  رگا  هـک  دـنک  عـفد 

. دندنویپیم یّنس  بهذم  هب  هعیش  نانادان  ناشیدناهداس و 
نیا رگا  اریز  تسا ، هدـید  ار  اـهنآ  دـنکیم  اـعّدا  هک  دـبایب  ار  یتسیاـشان  ياهدادـیور  اـهارجام و  ندرک  مهرـس  ناـکما  هدنـسیون  اـت  مود 

ياملع زا  یکی  نابز  زا  رگا  هک  یلاـح  رد  تشاد ، دـهاوخن  یـشزرا  نآ  ندوب  نیغورد  حوضو  طرف  زا  دـسیونب  یّنـس  کـی  ار  اهدادـیور 
. دوب دهاوخ  نیا  زج  ددرگ  لقن  هزوح 
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باتک همّدقم  هب  خساپ 

سرد یناوج  هب  ات  البرک  سرادم  رد  هدرک و  دشر  یعیـش  یطیحم  رد  هدـش  هداز  البرک  رد  تسا  هدرک  اعّدا  شباتک  همّدـقم  رد  هدنـسیون 
تسا هتشاد  لاغتشا  لیصحت  هب  فجن  هیملع  سرادم  رد  وا  تسا و  هداتـسرف  فجن  هیملع  هزوح  هب  ار  يو  وا  نّیدتم »  » ردپ تسا و  هدناوخ 
ناـیاپ هب  زاـتمم » هـجرد   » اـب داـهتجا  اـت  ار  شتالیـصحت  ور ، ره  هـب  هدـشیم و  حرطم  يو  يارب  ییاهـشسرپ  لیـصحت  نـیح  رد  هـکنیا  زج 

نوتم يالبال  رد  وا  یلو  دـنکیم ، تفایرد  داهتجا  هجرد  هرـس  سدـق  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیـسح  دّـمحم  دّیـس »  » ترـضح زا  دـَناسریم و 
هعیـش دباییم  رواب  اًلماک  هک  ییاج  ات  دوشیم  هاگآ  اهنآ  زا  يرایـسب  هب  دـنیبیم و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هّجوتم  ار  ییاههشدـخ  یـسرد 

رد بتاک  دمحا  تاداقتنا  زین  و  حیحـصتلاو » ۀعیـشلا   » باتک رد  يوسوم  یـسوم  دیـس  تاداقتنا  زا  یهاگآ  زا  سپ  و  تسا ، لطاب  رب  هیماما 
زا اـت  دـسیونیم  ار  باـتک  نیا  ور  نیمه  زا  و  تسا ، هدیـسر  قح  نخـس  نتفگ  رد  وا  تبون  هک  دـباییم  رد  یعیـشلا » رکفلا  رّوطت   » باـتک

دریگرب و هدرپ  تقیقح  هرهچ 
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دهاوخ وربور  لطاب  تاماّهتا  بیذکت و  ّدر و  اب  باتک  نیا  دنادیم  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنبای . تسد  لماک  یهاگآ  هب  ناناملـسم 

یقاب ابیکـش  فجن  رد  ادخ  ياضر  هار  رد  دریگیم  میمـصت  اذل  دـنریگب و  داقتنا  داب  هب  ار  وا  نایعیـش  هک  درادـن  نیا  زا  یکاب  یلو  تشگ ،
. دوب دنهاوخ  نادجو  باذع  راچد  ّتیعضو  نیا  هب  تیاضر  توکس و  ببس  هب  نایاقآ  زا  يرایسب  دراد  نیقی  دَنامب و 

زا داهتجا  هزاـجا  تفاـیرد  هب  ندیـسر  ياـعّدا  فجن و  هیملع  هزوح  هب  یناوجون  رد  هدنـسیون  نتفر  تفگ : دـیاب  نانخـس  نیا  هب  خـساپ  رد 
دشاب و عالّطا  یب  شداتسا  ندوب  خیش  ای  دّیس  هب  تبسن  هک  دهدیمن  ودب  ار  هزاجا  نیا  سک  چیه  دزن  هرـس  سدق  ءاطغلا  فشاک  شداتـسا 

یمان تسا ؛ ءاطغلا » فشاک  لآ  نیسح  دّمحم  خیـش   » ناشیا حیحـص  مان  هک  یلاح  رد  دَروآ ، ءاطغلا » فشاک  نیـسح  لآ  دّمحم   » ار وا  مان 
. دننادیم ار  نآ  زین  فجن  مدرم  ماوع  یّتح  هک 

ياعّدا نالطب  رب  لیلد  نیا  هک  تسا  نشور  دنکیم و  یفرعم  دّیس »  » ار دوخ  داتـسا »  » وا دوشیم و  رارکت  هدربمان  باتک  رد  اهراب  اطخ  نیا 
. تسا یفاک  ناشیا  زا  داهتجا  هزاجا  تفایرد  ءاطغلا و  فشاک  خیش  دزن  وا  ِيدرگاش 

لماک رواب  هعیش  نالطب  هب  هک  نادنچ  هتفای  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هّجوتم  ار  يدایز  ياههشدخ  یـسرد  نوتم  يالبال  رد  هک  وا  ياعّدا  نیا 
هبلط هک  تسنادیم  هنرگو  تسا  هدناوخن  یسرد  هزوح  رد  درادن و  یهاگآ  چیه  هزوح  یسرد  نوتم  زا  يو  هک  تسا  نآ  هاوگ  هدرک  ادیپ 

ریغ هقف  قطنم و  تغالب ، وحن ، فرص ، يریگارف  هب  ار  شلیصحت  تسخن  ياهلاس  هیملع  هزوح 

باتک همّدقم  هب  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316خساپ  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


19 ص :
تـسین ینوتم  هدنرادرب  رد  همه  اهنیا  دَروآیم و  يور  یلالدتـسا  هقف  لوصا و  شناد  ود  نتخومآ  هب  نآ  یپ  رد  و  دَنارذگیم ، یلالدتـسا 

چیه دـناهدش و  هتخانـش  ینوتم  اریز  دراد ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  هبلط  نهذ  هک  درادـنربرد  ار  یلئاسم  دـهد و  هبلط  هب  ییاـهیهاگآ  نینچ  هک 
. تسین ناهنپ  هیملع  هزوح  باّلط  زا  ياهبلط  چیه  رب  اهنآ  بلاطم  نوتم و  زا  کی 

رد هک  فیعـض - بیرغ و  ثیداحا  ربارب  رد  ار  وا  ناگدید  هک  دزومآیم  ار  یثیدـح  ملع  هیملع ، هزوح  هبلط  هک  دـنکیم  نامگ  هدنـسیون 
دریگیم ارف  ار  یمولع  نینچ  لاثما  هّمئا و  هریـس  خیرات ، لاجر ، هیملع ، هزوح  هبلط  درادنپیم  هکنانچ  دـیاشگیم . هدـش - روآدای  شباتک 

. دباتیمنرب ای  دنکیم  راکنا  ار  نآ  یّنُس  کی  هک  تسا  یبلاطم  هدنرادربرد  هک 
دناهداد حیضوت  ار  ثیداحا  تالکشم  مهرارسا - هللا  سّدق  هعیش - ياملع  هک  تسنادیم  دوب ، هیملع  هزوح  هبلط  ًاتقیقح  هدنـسیون  نیا  رگا 

رگید ات  دناهدومن  زاب  ار  اهنآ  یچوپ  دناهدرک و  در  ار  نافلاخم  تاهبـش  دناهدرک و  ادج  تسردان  زا  ار  نآ  تسرد  توافتم و  ياههنوگ  و 
. دَنامن یتّجح  یفلاخم  چیه  يارب 

هجرد ياـعّدا  هک  یـسک  هب  دـسر  هچ  دـَنارب ، ینانخـس  نینچ  دـناوتیمن  هیملع  هزوـح  هبلط  کـی  یّتـح  هک  دوـشیم  نشور  بیترت  نیدـب 
. دهد خساپ  ار  ناشیا  لیالد  نافلاخم و  تاهبش  همه  دهن و  توافت  فیعض  حیحص و  نایم  دناوتب  دیاب  نآ  ساسارب  هک  دنکیم  يداهتجا 

هدـید ياهتکن  اهنآ  زا  کی  چـیه  رد  تسا و  هدـش  هتخانـش  اًلماک  هدیـسر و  پاچ  هب  هزوح  یـسرد  ياـهباتک  همه  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
اریز دنز ، نماد  ار  يداریا  دیدرت و  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  هبلط  کی  داهن  رد  هک  دوشیمن 
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ای هفسلف ، قطنم و  فرص ، تغالب ، وحن ، ياهباتک  نوچمه  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  اب  يدنویپ  چیه  یب  دنتـسه  یملع  ای  اهباتک  نیا 

نوچمه دنراد ؛ لیالد  هب  ياهراشا  اهنت  هک  ییاهباتک  ای  مالسالا ، عئارش  نیمّلعتملا و  ةرصبت  نوچمه  فرِـص ؛ ياواتف  هدنرادربرد  ییاهباتک 
. يراصنا خیش  بساکملا  باتک  لثم  تاراجت ؛ بساکم و  رد  یلیصفت  ّهلدا  نایب  لماش  ییاهباتک  ای  هیقشمدلا ، ۀعمللا 

وا رادنپ  هب  هک  ینوتم  هدرک ؛ رکذ  تسا  هدمآ  هعیش  بتک  رد  دنکیم  نامگ  هتـشاد و  هتنچ  رد  هک  ار  ینوتم  همه  هدنـسیون  هتـشذگ  نیا  زا 
. تسا مالسلا  مهیلع  وا  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هشدخ  ِیضتقم  ای  یهلا  تحاس  هب  رفک 

رد تسد  نیا  زا  ینوتم  هِّللدـمحلاو  چوپ  تسا و  بارـس  یگمه  دراـگنایم  هدنـسیون  نیا  هچنآ  هک  تفاـی  دـهاوخ  رد  يدوز  هب  هدـنناوخ 
. دوشیمن تفای  هعیش  بتک 

هرس سدق  ءاطغلا  فشاک  نیسح  دّمحم  خیـش  دوخ  راگزور  هناگی  زا  زاتمم  هجرد  اب  هدرب و  نایاپ  هب  ار  شتالیـصحت  هک  وا  ياعدا  نیا  اّما 
: تسین ینتفریذپ  لیلد  ود  هب  هتشاد  تفایرد  داهتجا  هجرد 

ناـیاپ داـهتجا  هجرد  هب  ندیـسر  اـب  تسا و  یهاگـشناد  تالیـصحت  هویـش  ریظن  هزوـح  تالیـصحت  هویـش  هک  دراد  داـقتعا  هدنـسیون  لّوا ،
هزوح سورد  تسین و  نینچ  هلأسم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـناسر  ناـیاپ  هب  ار  شتالیـصحت  هجرد ، نیا  هدـننک  تفاـیرد  رگید  دریذـپیم و 
مّلسم ناشداهتجا  هک  اهقف  زا  يرامش  هک  دنادیم  هدوب ، فرـشا  فجن  هزوح  رد  راگزور  نیا  رد  هک  ره  دسریمن و  نایاپ  هب  بیترت  نیدب 

. دندشیم رضاح  ناشدیتاسا  سرد  هقلح  رد  يدامتم  ياهلاس  یط  تسا 
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زاتمم و هجرد  اب  دناوتیم  هک  تسا  هاگـشناد  رد  ارتکد  هجرد  هب  ندیـسر  نوچمه  داهتجا  هجرد  هب  ندیـسر  هک  تسا  هدرب  نامگ  وا  مود ،

هجرد نیا  هیقف  کی  هکلب  دوش ، هداد  زاتمم  ریغ  هجرد  اب  یهاگ  راتمم و  هجرد  اب  داهتجا  یهاگ  تسین  نینچ  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، نآ  زج 
عبانم ساسارب  دـناوتیم  هدیـسر ، داهتجا  هب  درف  دـشاب  هدـش  عناـق  هک  دـنکیم  اـطعا  یماـگنه  يزاـسوج  زا  رود  هب  يدرف و  ياهنوگ  هب  ار 

. دنک طابنتسا  ار  یعرش  ماکحا  صّخشم 
هب دسر  هچ  تسین  لضاف  ملاع  کی  یّتح  نآ  هدنسیون  هک  دریگیم  هجیتن  خیرات » سپـس  ادخ و   » باتک رد  گنرد  اب  یهاگآ  هدنناوخ  ره 

: اریز دهتجم ، یهیقف 
تسا و هداد  داهتجا  هجرد  وا  هب  ءاطغلا  فشاک  خیـش  هکنیا  ياعّدا  رگم  هدوبن  يزیچ  هدرکن و  تابثا  ام  يارب  ار  دوخ  داهتجا  هدنـسیون  - 1

. تفریذپ ار  نآ  ناوتیمن  دوشیمن و  تباث  يزیچ  اعّدا  فرص  هب 
راب کی  یّتح  و  دهتجم ، کی  هن  تسا  هدنسرپ  کی  ًافرـص  يو  هک  تسا  نآ  هاوگ  درادیم  نایب  هدنـسیون  هک  ییاهدادیور  زا  يرایـسب  - 2

هجرد اب  حالطـصا  هب   ) هک تسین  ینادهتجم  تداع  نیا  دشاب و  هدرک  هشقانم  يرگید  عجرم  ای  یئوخ  ياقآ  اب  دنک  اعّدا  هک  مینیبیمن  ار  وا 
. دناهدیسر داهتجا  هب  زاتمم )

، فیعـض زا  حیحـص  ثیداحا  يزاسادـج  هنوگ  چـیه  نودـب  هتـشذگ ، شمـشچ  شیپ  زا  هک  یثیدـح  ره  هب  دوخ  باـتک  رد  هدنـسیون  - 3
هک یلاح  رد  دشاب ، هدیمان  ّقثوم  ای  نسح  ای  فیعض  ای  حیحص  ار  نآ  هک  مینیبیمن  ار  یثیدح  وا  باتک  رسارس  رد  تسا و  هدرک  داهـشتسا 

، ثیداحا ِيزاسادج 
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یعرش ماکحا  تسناوت  دهاوخ  هنوگچ  دنک  ادج  ربتعم  ریغ  ثیدح  زا  ار  ربتعم  ثیدح  دناوتن  هک  یـسک  تسا و  داهتجا  راک  رازبا  نیتسخن 

؟ دنک طابنتسا  هدش  تیاور  ثیداحا  نایم  زا  ار 
چیه تسا و  هدرک  ّبترتم  اهنآ  رب  ار  دوخ  جـیاتن  تسا و  هتـشاد  رظن  ثیداحا  ياهراـپ  هب  اـهنت  دوخ  ياـهیریگ  هجیتن  همه  رد  هدنـسیون  - 4
یلاح رد  دـهد ، حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  ای  دَروآ  درگ  مه  رانک  ار  اهنآ  هدیـشوکن  زگره  تسا و  هدـنکفین  فلاخم  ثیداحا  هب  یهاگن 

زاین یب  نآ  تخانـش  زا  هیقف  کی  هک  تسا  طابنتـسا  رد  رازبا  نیرتمهم  زا  رگید  یخرب  رب  اهنآ  زا  یخرب  حیجرت  ای  ثیداحا  نایم  عمج  هک 
؟ دشاب حیحص  نآ  زا  یشوپمشچ  اب  دناوتیم  هنوگچ  لالدتسا  ای  طابنتسا  کی  تسین و 

مان هک  هحفـص 10  رد  تسا : هلمج  نآ  زا  دوشیمن ، اهنآ  بکترم  دـهتجم  هیقف  کی  هک  هدـش  يدایز  رایـسب  ياهاطخ  راچد  هدنـسیون  - 5
ار ةاورلا  عماج  باتک  هحفص 13  رد  و  تسا ، لاجرلاۀفرعم  رایتخا  نآ  حیحص  مان  هک  یلاح  رد  هدروآ  لاجرلارابخا  ۀفرعم  ار  یـشک  باتک 

نایم رد  هحفـص 13  رد  زاب  و  تسا ، يرئاـح  یلیبدرا  یلع  نب  دّـمحم  ِنآ  زا  باـتک  نیا  هک  یلاـح  رد  دـهدیم  تبـسن  یلیبدراسّدـقم  هب 
نسح خیش  زا  یسوواطلا  ریرحتلا  نآ  حیحص  هک  یلاح  رد  هدروآ  یـسوواطلل  ریرحتلا  هدروآ  نایم  هب  نخـس  أبـس  نب  هللادبع  زا  هک  یعبانم 
دیـس زا  لاکـشالا  ّلح  هلمج  زا  ییاهباتک  هب  ات  دهاوخیم  شباتک  ناگدنناوخ  زا  هحفـص 13  رد  و  تسا ، ملاعملا  بحاص  یناث  دیهـش  نب 

اب ار  روـفعی  یبا  نبا  تاحفـص 49 و 79  رد  درادن . دوجو  یباتک  نینچ  ناراگزور  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دـننک  هعجارم  سوواط  نب  دـمحا 
. تسا هدروآ  روفعیلا » یبا  نبا   » مالو فلا 
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، نآ هکنیا  اب  دهدیم ، تبسن  ییوخ  ياقآ  هب  ار  نیحلاصلاءایـض  ِباتک  هحفص 65 ، رد  و  روفعیلا ، یبا  تیاور  دیوگیم : هحفص 50  رد  وا 

. تسا نیحلاصلا  جاهنم  ییوخ  ياقآ  باتک  یچرهوج و  حلاص  دّمحم  جاح  زا  تارایز  هیعدا و  رد  تسا  یفورعم  باتک 
. درادن مه  یلضف  هک  تسین  دهتجم  هیقف  اهنت  هن  يو  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  همه  اهنیا 

ضراع هعیش  رّکفت  رب  هک  دنادیم  یفارحنا  نداهن  رانک  رد  بسانم  ياهنومن  ار  يوسوم  یـسوم  دّیـس  شتـسود   » هک وا  رادنپ  نیا  خساپ  اّما 
ارف قح  نخـس  نتفگ  رد  وا  تبون  هک  هتفایرد  نآ  هعلاطم  یعیـشلا و  رکفلا  رّوطت  مان  اـب  بتاـک  دـمحا  باـتک  راـشتنا  ِیپ  رد  تسا و  هدـش 

: تسا نینچ  هدیسر »
ملع هب  هن  هک  دـنیزگیمرب  يرفن  ود  نیا  ار  دوخ  هوسا  هنوگچ  هک  میتفایم  یتفگـش  هب  دـنکیم  داهتجا  تهاقف و  ياـعّدا  هک  یـسک  زا  اـم 
کی هک  یلاح  رد  هدیـسر ، ارف  قح  ِنخـس  ِنتفگ  رد  وا  تبون  هک  هدناسر  تقیقح  نیا  هب  ار  وا  ود  نآ  راتفر  و  لضف ، هب  هن  دناهدش  هتخانش 
. دنک دیلقت  يرگید  زا  تسین  اور  دشاب و  دازآ  تسا  هتسیابن  هتسیاب و  وا  رب  هچنآ  هفیظو و  تخانش و  فیلکت و  صیخشت  رد  دیاب  هیقف 

زج هتشون  یعیشلا  رکفلا  رّوطت  دوخ  باتک  رد  بتاک  دمحا  حیحصتلاو و  ۀعیشلا  دوخ  باتک  رد  يوسوم  یسوم  دیس  هچنآ  هتشذگ  نیا  زا 
. دراد تهاقف  داهتجا و  ياعّدا  هک  یسک  هب  دسر  هچ  تسین ، هدیشوپ  مه  یلومعم  ياههبلط  رب  نیا  تسین و  لیطابا 

نایم  قارع ، جراخ  رد  ود  نآ  دَربیم و  رس  هب  قارع  رد  هدنسیون  هکنیا 
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وا تسا و  قح  بهذـم  ّتنـس ، لها  بهذـم  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  وا  رگا  اریز  دـنکیمن ، داـجیا  ياهشیر  تواـفت  هنوگ  چـیه  ود  نآ  وا و 
اریز دنک ، ادیوه  ار  دوخ  ِلّوحت  نیا  دزاس و  راکـشآ  ار  دوخ  مان  دریگرب و  شیوخ  رواب  زا  هدرپ  دیاب  تسا  هدییارگ  نانآ  بهذم  هب  کنیا 

. دننادیمن لالح  ینمؤم  چیه  يارب  ار  ناراذگتعدب  بهذم  هب  رهاظت  دنرمشیمن و  اور  ناناملسم  يارب  ار  هّیقت  ّتنسلها ، نایاوشیپ  رتشیب 
هب دنتخانـشیم ، ار  وا  هیملع  هزوح  ياملع  تسا  هدوب  فرـشا  فجن  رد  دـنکیم - اعّدا  هک  ناـنچ  هدنـسیون - رگا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

یملاع فجن  رد  یلو  تسا ، هتـشاد  تفاـیرد  داـهتجا  هزاـجا  شیپ (1)  لاـس  هاـجنپ  تسا و  هدروخلاـس  يدرم  دراد  اـعّدا  يو  هـکنآ  هژیو 
يارب ًالومعم  رترب  ِملاع  کی  تسا و  هدرک  فیـصوت  زین  یملع  يرترب  هب  ار  دوخ  يو  هک  میرذـگب  تسا ، هدوبن  اـهیگژیو  نیا  اـب  ییـالبرک 

. تسین سانشان  یسک 
هدرکیم رهاظت  عیـشت  هب  هتـشادن  یعیـش  داقتعا  هکنآ  اب  هدربیم و  رـس  هب  سانـشان  فرـشا  فجن  رد  هدنـسیون  هکنیا  زار  نیا ، زا  هتـشذگ 

؟ تسیچ
نییآ نارادفرط  هب  دبای  ناکما  اجنآ  رد  ات  دور  یّنس  ینیمزرـس  هب  دنک و  كرت  ار  فجن  دیاب  یملع  ّنس و  نینچ  اب  یـصخش  هک  یلاح  رد 

. دَناسر اهنآ  یهاگآ  هب  ار  نییآ  نیا  یهارمگ  یچوپ و  دَناهاگایب و  هعیش  لیطابا  نوماریپ  ار  اهنآ  دَناسر و  دوس  شدیدج 
رانک رد  هغیص  دوب  يویند  ياههرهب  ناهاوخ  رگا  دنکیم  اعّدا  وا 

زا شیپ  رگا  و  دشاب ، هدوب  يرجه  لاس 1373  ینعی  هرـس  سدق  ءاطغلا  فشاک  توف  لاس  رد  ییاذک  هزاجا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  - 1
. درذگ یم  وا  داهتجا  هزاجا  تفایرد  زا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  دشاب  هدوب  نآ 
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اریز تساروآ ، تفگش  وا  نخس  نیا  یلو  دنرادروخرب ، یبایماک  نیا  زا  املع  رگید  هک  نانچ  دْروآیم ، مهارف  ار  زیچ  همه  وا  يارب  سمخ 
رگید نوچمه  دنکیم - اعّدا  هک  نانچ  رگا - هدنـسیون  دشاب !؟ هتـشاد  هغیـص  ِیبایماک  هب  رظن  دناوتیم  هنوگچ  لاس  ّنس و  نیا  اب  یـصخش 

داهتجا هزاجا  ودب  يرجه  لاس 1373  هب  شگرم  ماگنه  ءاطغلا  فشاک  هک  یتروص  رد  هدیـسر ، داهتجا  هب  یگلاـس  لـهچ  رد  هزوح  غباون 
هنیزه شحیحـص  فراـصم  رد  دَناتـسیم و  ار  نآ  عجرم  هک  تسا  یتناـما  مه  سمُخ  دراد . رمع  لاـس  دوـن  دودـح  کـنیامه  دـشاب  هداد 

زا دندیزگیمرب  دوخ  يارب  ار  سمخ  دیلقت ، عجارم  رگا  و  دنک ، هنیزه  شیوخ  يارب  ار  نآ  درادـن  قح  يرگید  هن  وا و  ِدوخ  هن  دـنکیم و 
. تسا نخس  نیا  هاوگ  ناشلاح  عضو و  دنتسین و  هکنآ  لاح  دندوب و  نامدرم  نیرترگناوت 
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ابس نب  هّللادبع 

دشابیم رودهب  تیعقاو  زا  هک  تسا  موهوم  یتّیصخش  ابس  نب  هّللادبع  هک  تسا  نیا  دراد  عویش  نایعیش  نایم  هچنآ  دنکیم : اعّدا  هدنـسیون 
حیرـصت وا  دوجو  هب  هعیـش  بتک  دیازفایم : هدنـسیون  دـننک . دراو  هشدـخ  ناشیا  ياهرواب  هعیـش و  هب  ات  دـناهدرک  لعج  ار  وا  ّتنـسلها  و 

. دناهتفرگ لد  هب  ار  ّتنسلها  ترفن  وا  ببس  هب  نایعیش  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  ابس  نب  هّللادبع  و  دراد ،
دَروآیم ار  هعیش  ياملع  زا  یخرب  نخس  وا  دراد . حیرصت  ابس  نب  هّللادبع  دوجو  هب  هک  دوشیم  روآدای  ار  یعیش  تایاور  ياهراپ  هدنـسیون 

یلو هدوب ، يدوهی  تقیقح  رد  هک  یعقاو  تسا  یتّیصخش  ابس  نب  هّللادبع  هک  دریگیم  هجیتن  دنراد و  فارتعا  ابس  نب  هّللادبع  دوجو  هب  هک 
رمع و رکبوبا ، رب  نعط  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  وا  هکنیا  و  تسا ، هدوب  یقاـب  دوخ  تیدوهی  رب  اـّما  تسا ، ناملـسم  هک  هدرکیم  دوـمناو 

رواب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هک  نانچ  تخاس ، راکشآ  ار  نامثع 
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. تسا هدناتس  تیدوهی  زا  ار  يرواب  نینچ  يو  هکنیا  و  تسناد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نیشناج  ار  وا  تفای و 

تهاقف و ياعّدا  اب  یسک  يارب  یلاجر  لئاسم  نیرتهداتفا  اپ  شیپ  زا  یکی  هک  دریذپیمن  نایاپ  یتفگش  نیا  هدنسیون : نانخـس  خساپ  کنیا 
هدوب یعقاو  یتّیصخش  ابس  نب  هّللادبع  هک  تسا  هیماما  میدق  دیدج و  ياهقف  املع و  نایم  ِروهـشم  ِنخـس  نیا  نآ  و  دشاب ، هدیـشوپ  داهتجا 

هک تسا  یسک  ابس  نب  هّللادبع  دیوگیم : یسوط  خیـش  دناهدرک . حیرـصت  بلطم  نیا  رب  دوخ  یلاجر  هدش  هتخانـش  بتک  رد  املع  تسا و 
(. ص 80 یسوط ، خیش  لاجر   ) درک راهظا  شیوخ  ّولغ  تشگزاب و  رفک  هب 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  تشادنپیم  وا  تشک . ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  ینوعلم  ِیلاغ  ابـس  نب  هّللادبع  دـیوگیم : یلح  هماّلع 
(. ص 237 یّلح ، هماّلع  لاجر   ) تسا ربمایپ  ادخ و 

ار وا  دوجو  هک  یناسک  زا  معا  وا ، هرابرد  اهرظن  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  تسا  هناسفا  ای  یعقاو  ابـس  نب  هّللادـبع  ایآ  هکنیا  رد  فـالتخا 
. تسا یخیرات  ای  یلاجر  ياهلأسم  اریز  درادن ، یطابترا  یّنس  ای  هعیش  هب  ور  چیه  هب  نخس  نیا  تسا و  توافتم  دننکیم ، تابثا  ای  یفن 

یلو درادن ، تیعقاو  تسا و  ياهناسفا  یتّیصخش  ابس  نبا  هک  دناهتفای  رواب  رگید  یهورگ  هینغم و  خیـش  يرکـسع و  یـضترم  دّیـس  هچ  رگا 
: دیوگیم هک  نیسح  هط  رتکد  نوچمه  ینارگشهوژپ  دناهتفای ؛ ار  رواب  نیمه  تنسلها  نارگشهوژپ  زا  يرامش  هک  تفگ  دیاب  زین  ار  نیا 

. دشابیم نیّفص  گنج  رد  ءادوس  نبا  هیئبس و  شبنج  زا  ناخّروم  ینادرگیور  ّتیصخش  نیا  ِندوب  ياهناسفا  رب  لیلد  نیرتکچوک 
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هک ددرگیم  زاب  یماگنه  هب  نآ  و  تسا ، هدـش  لـعج  ًاریخا  هک  تسا  موهوم  یعقاو و  ریغ  ییارجاـم  ءادوس  نبا  اـهنآ  سیئر  هیئبس و  راـک 
ات دننک  زاب  بهذم  نیا  ناینب  هب  ار  يدوهی  يرصنع  ياپ  ات  دندوب  نآ  رب  هعیـش  نانمـشد  و  تشاد ، شلاچ  یمالـسا  ياههقرف  رگید  اب  هعیش 

(. ص 98 هونب ، یلع و   ) دنزاس دراو  هشدخ  ناشیدب  دننک و  دیدشت  ار  بهذم  نیا  اب  يزرو  تموصخ 
هک یتایاور  درک ؛ دـیدرت  تسا  هدرک  لالدتـسا  ابـس  نب  هّللادـبع  دوجو  رب  اـهنآ  هب  هدنـسیون  هک  یتاـیاور  زا  ياهراـپ  تّحـص  رد  ناوتیمن 

هیلع ترضح  درک و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ِییادخ  ياعّدا  وا  هکنیا  و  دراد ، یقیقح  یتّیصخش  ناس  هب  ابـس  نب  هّللادبع  دوجو  رب  تلالد 
. تشک ار  وا  مالسلا 

نامز رد  هک  یبوشآ  ندروآ  دـیدپ  رد  ابـس  نب  هّللادـبع  هک  میتفاین  یلیلد  هدـمآ ، نیقیرف  ياهباتک  رد  هک  ربتعم  راثآ  راـبخا و  رد  اـم  نکیل 
هایـس يدرم  يو  هکنیا  ای  هتـساخرب ، ناشیا  قیوشت  هب  هدـناروش و  نامثع  رب  ار  مدرم  تسا و  هتـشاد  تسد  تشاد  هدنباتـش  يدـنور  ناـمثع 

رتهتـسیاش مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  يرترب  تعجر و  هب  هدروآ و  مالـسا  نامثع  نامز  رد  هک  هدوب  يدوهی  تسوپ و 
، یمیمت رمع  نب  فیـس  تاـیاور  هک  هتـشاد  رواـب  ییاـه  هلوقم  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ینیـشناج  تفـالخ و  هب  وا  ِندوب 
زا زج  ّتنـسلها ، بتک  رد  ربتعم  راثآ  رابخا و  هچنآ  دـناهدرک . لقن  وا  زا  ناـخّروم  رگید  يربط و  هداد و  تبـسن  ودـب  لـعاج  زادرپغورد 
. دَناسریمن تابثا  هب  ار  يزیچ  نیا  زا  شیب  هدوب و  زادرپغورد  يدرم  ابس  نب  هّللادبع  هک  تسا  نیا  هدیسر  تسد  هب  رمع ، نب  فیس  قیرط 

لاجر  هب  فورعم  لاجرلاۀفرعم  رایتخا  باتک  هژیو  هب  هعیش  ياهباتک 
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ترضح تشاد . ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیهولا  ياعّدا  هک  هدوب  زادرپغورد  يدرم  يو  دیوگیم  هدرک  قیدصت  ار  ام  نخـس  یـشک 

نیا زا  شیب  رگید  تشک و  شناهارمه  زا  يرامش  اب  ار  يو  مالسلا  هیلع  ترـضح  درکن و  هبوت  وا  یلو  درک ، بلط  هبوت  وا  زا  مالـسلا  هیلع 
. دوشیمن تابثا  يزیچ 

ار مدرم  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  هباحـص  لقع  هک  هتخاس  ياهناسفا  تیـصخش  نانچ  وا  زا  هدش و  هتفاب  ابـس  نب  هّللادبع  شقن  نوماریپ  هچنآ  ره 
هتسناوت هک  تسا  هدنکارپ  ناناملسم  نایم  رد  هدرک و  راکشآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  رد  ار  يّولغ  نانچ  هدرک و  جیـسب  نامثع  هیلع 

ۀنتفلا و ناونع  اب  شباتک  رد  رمع  نب  فیس  ِیلعج  رابخا  زا  همه  دزادنا ، هزرل  هب  ار  تفالخ  دشاپ و  ورف  ار  یمالسا  تلود  هاتوک  ینامز  رد 
. تسا هدشن  تیاور  قیرط  نیا  زا  زج  تسا و  لمجلاۀعقو 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ّقح  رد  ابس  نب  هّللادبع  هکنیا  رب  ّلاد  تسا  یثیداحا  دافم  ای  دنکیم  لقن  هعیش  ياملع  زا  هدنسیون  هک  ار  ینانخس 
زا ای  هتـشک ، ار  وا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسا  هدرک  يراددوخ  هبوت  زا  يو  نوچ  هداد و  هبوت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هدرکیم و  ولغ 

راونالا باتک  یتخبون و  هعیـشلا  قرف  نوچمه  دوش ، قیقحت  اهنآ  تایئزج  رد  هکنآ  یب  هدش  هدناتـس  وا  زج  يربط و  نوچمه  ینایّنـس  لاوقا 
یب ینخس  دشابن  دنتـسم  حیحـص ، یلیلد  هب  هک  ینخـس  ره  اریز  تسا ، شزرا  هنوگ  ره  دقاف  وا  لاوقا  نیا  يریازج . هّللاۀمعن  دیـس  هینامعنلا 

. درک هیکت  نادب  ناوتیمن  هک  تسا  شزرا 
يدرم ابـس  نب  هّللادبع  هک  دناهدرک  تیاور  دناهدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارای  رامـش  رد  هک  ملع  لها  زا  یهورگ  دیوگیم : یتخبون 

ندروآ  مالسا  زا  سپ  هدیزرویم و  یتسود  یلع  هب  هدروآ و  مالسا  هک  هدوب  يدوهی 
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و هتفگیم ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  سپ  نون  نب  عشوی  قح  رد  ندوب  يدوهی  ماـگنه  هب  هک  هتفگیم  بلاـط  یبا  نب  یلع  قح  رد  ار  ناـمه 

راهظا ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نانمـشد  زا  تئارب  درک و  راکـشآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  بوجو  هک  تسا  رامـش  هب  یـسک  نیتسخن 
تسا (1). هدش  هدناتس  تیدوهی  زا  ضفر  لصا  دنیوگیم : هعیش  نافلاخم  ور  نیمه  زا  و  دومن ،

ار مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  نادان  دارفا  یخرب  نآ  یتخبون  اریز  درک ، هیکت  ناوتیمن  تیاور  نیا  رب  هک  تسا  نیا  یتخبون  خـساپ 
زا تسین  نکمم  دیآیم  رامـش  هب  موس  هدـس  ناگتـسجرب  زا  هک  یتخبون  اریز  تسا ، لسرم  زین  تیاور  نآ  رب  هوالع  دـنکیم ، یفرعم  ملاع 

فذـح ار  نینمؤملاریما » نارای  زا   » دـیق یملع  ِيرادـتناما  فالخرب  هدنـسیون  یلو  دـنک ، تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناراـی  زا  یکی 
. دناهدوب هعیش  نیشیپ  ياملع  زا  اهنآ  هک  دنک  اقلا  هنوگ  نیا  هدنناوخ  هب  ات  هدرک 

تایاور يارب  تسا و  هتفرگ  هتخانـشان  عبانم  زا  ار  شباتک  ياوتحم  یتخبون  هک  دـباییم  رد  دـنارذگب  رظن  زا  ار  هعیـشلا  قرف  باتک  هک  ره 
هک دشاب  هتفرگ  یسک  زا  ای  یمیمت  رمع  نب  فیس  باتک  زا  ًامیقتـسم  ار  نخـس  نیا  موحرم  نآ  دیاش  دَروآیمن و  یعبنم  دنـس و  چیه  دوخ 

. دوشیمن لقن  رمع  نب  فیس  زا  زج  نیماضم  هنوگ  نیا  میتفگ ، هک  نانچ  اریز  تسا ، هدرک  لقن  وا  باتک  ای  فیس  زا  ار  تیاور  نیا 
نآ نیماضم  رب  یتلالد  ور  چیه  هب  نّنـست  هعیـش و  قیرط  زا  هدـش  تیاور  حیحـص  ثیداحا  هک  تفگ  دیابنخـس  نیادنـس  زا  یـشوپمشچاب 

. درادن

ص 22 هعیشلا ، قرف  - 1
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هّللادبع دنتسه و  ینادمه  یبسار  بهو  نب  هّللادبع  نامه  ای  ابس  نب  هّللادبع  نارای  هیئبس ، هک - یّمق  يرعشا  هللادبع  نب  دعـس  نخـس  نیا  اّما 

رب نعط  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ابـس  نب  هّللادبع  هکنیا  و  دـندناسر ، يرای  ار  يو  دـندوب ، وا  گرزب  نارای  زا  هک  دوسا ، نبا  یـسرخ و  نب 
هک تسا  تسردان  لیلد  نیدـب  ص 20 -) قرفلاو ، تـالاقملا   ) تسج يّربـت  ناـشیا  زا  درک و  راکـشآ  ار  هباحـص  ناـمثع و  رمع ، رکبوبا ،

همه امهّرس - سّدق  راوگرزب - ود  نیا  اریز  تسا ، یتخبون  هعیشلا  قرف  باتک  نوچمه  زین  يرعشا  هّللادبع  نبدعس  قرفلاو  تالاقملا  باتک 
. دناهدرواین يدنس  دوخ  نخس  يارب  دناهدرک و  لقن  هتخانشان  عبانم  زا  ار  ناشباتک  نیماضم 

راکشآ اریز  تسا ، لطاب  دوخ  هب  دوخ  دروآیم  ابس  نب  هّللادبع  هرابرد  قرفلاو  تالاقملا  دوخ  باتک  رد  يرعـشا  هک  ینخـس  نآ  رب  نوزفا 
قح رد  هک  تسا  یناسک  زا  ابـس  نب  هّللادبع  دش و  هتـشک  ناورهن  رد  هک  تسا  جراوخ  رادرـس  ینادمه  یبسار  بهو  نب  هّللادبع  هک  تسا 

ّتیصخش ود  اهنیا  نیاربانب  تشک . هفوک  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  حیحص  شرازگ  ساسارب  درک و  ولغ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نآ رد  هک  میاهدروآ  ار  یلـصف  ابـس » نب  هّللادـبع   » ناونع اب  دوخ  باتک  رد  ام  دراد . يرگید  اب  زاـسمهان  ِیگژیو  کـی  ره  هک  دـناتوافتم 

دناوتیم دبای  یهاگآ  نآ  نوچ  دنچ و  زا  دـهاوخیم  هک  ره  میاهدرک و  یفن  ار  یجراخ  ِبهو  نب  هّللادـبع  ابـس و  نب  هّللادـبع  ِندوب  یکی 
. دنک هعجارم  نادب 

يدوهی ماگنه  وا  هکنیا  تسا و  هدروآ  مالـسا  هک  هدوب  يدوهی  يدرم  ابـس  نب  هّللادبع  هک  هدروآ  يریازج  هللاۀمعن  دّیـس  زا  هدنـسیون  هچنآ 
هرابرد  مالسا  شریذپ  زا  سپ  تفگیم  نون  نب  عشوی  هرابرد  هک  ار  نامه  ندوب 
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. تسا هدش  هتفاب  وا  نوماریپ  هک  تسا  یئاههناسفا  نآ  لاثما  و  ْدناریم ...  نابز  رب  مالسلا  هیلع  یلع 

دیـس تسا و  لعاج  ِرمع  نب  فیـس  تایاور  زا  اهنآ  همه  هکلب  دوشیمن ، تابثا  یتسرد  لـیلد  چـیه  اـب  میتفگ - هک  ناـنچ  زین - نخـس  نیا 
. تسا نآ  یتسس  هب  رظان  هک  هدش  روآدای  ینخس  نوچمه  ار  نآ  هکلب  هدرکن ، نایب  داقتعا  ِرس  زا  ار  نخس  نیا  هرس  سدق  يرئازج  هّللاۀمعن 

هجیتن هیئبس  مان  اب  ار  وا  روای  هورگ  ابـس و  نب  هّللادـبع  ّتیـصخش  ندوب  یعقاو  نانخـس ، تایاور و  نیا  لـقن  زا  سپ  هدنـسیون  هکنآ  بلاـج 
یقاب دوخ  تیدوهی  رب  نانچمه  وا  هک  یلاـح  رد  هدروآ ، مالـسا  نآ  ِیپ  رد  هدوب و  يدوهی  ابـس  نب  هّللادـبع  هک  درادیم  راـهظا  دریگیم و 

وا درک و  نینچ  هک  دوب  سک  نیتسخن  وا  درک و  راکـشآ  ار  هباحـص  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، رب  نعط  ابـس  نب  هّللادبع  هک  دـیوگیم  وا  دوب .
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تشاد  راهظا  تفای و  رواب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  هب  هک  دوب  يدرف  نیلّوا 

. ْدناریم نابز  رب  دوب  يدوهی  هکنآ  اب  ار  نانخس  نیا  وا  و  تسا ، هلآ 
نایلاغ زا  هتشاد و  دوجو  ابس  نب  هّللادبع  مان  هب  یصخش  هک  دنراد  تلالد  نیا  رب  طقف  دَروآیم  هدنـسیون  هک  یثیداحا  همه  هک  یتروص  رد 

غارس هیئبس  مان  اب  ار  یهورگ  ام  اریز  درادن ؛ تلالد  يرگید  زیچ  رب  بلطم  ود  نیا  زا  ریغ  هب  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد 
هقرف نیا  ياربام  هچ ، دوشیمهدربراک ، هب  دروم  نیا  رد  یقیقحت  چیه  نودب  هورگ  نیا  مان  هچ  رگا  دنـشاب ، هدناسر  يرای  ار  وا  هک  میرادـن 

ای اههقرف  زا  ياهقرف  رهدوجولیالد  اهنیا  اریز  میباییمن ، هدش  رشتنم  بتک  ای  هتفای  نیودت  نانخس  مانب و  نادنمشناد  هدش و  هتخانـش  ناوریپ 
. تساههفیاط زا  ياهفیاط  ره  رابتعا 
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مدرم ات  هتشگیم  اهرهش  رد  هدروآ و  مالسا  نامثع  راگزور  هب  هدوب و  يدوهی  يو  هک  هدش  هدینت  ابس  نب  هّللادبع  ّتیصخش  نوماریپ  هچنآ 

هدروآ و نابز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرترب  هک  هدوب  یـسک  نیتسخن  هتخاس و  راکـشآ  ار  افلخ  رب  نعط  دـَناروشب و  ناـمثع  رب  ار 
رمع نب  فیـس  زا  تسا و  هدـشن  تابثا  لیلد  اب  میتفگ - هکنانچ  کی - چـیه  هتـسناد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نیـشناج  ار  ناشیا 

. تسا هدشن  تیاور  وا  زج  يرگید  قیرط  زا  هدش و  تیاور  دناناتسادمه  وا  فعض  رب  یگمه  هک  لعاج ، یمیمت 
یّتح دوخ  هتفگشیپ  نانخس  يارب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدروآ و  ارف  دوخ  نیشیپ  نخس  زا  هک  هتفرگرب  یجیاتن  زا  ار  نخـس  نیا  هدنـسیون 

. دینارذگب رظن  زا  ار  نآ  رگید  راب  تسا  بوخ  دَروآیمن و  مه  لیلد  کی 
اراکـشآ ِنخـس  هدروآ  ناـبز  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماـما  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  ابـس  نب  هّللادـبع  هک  هدنـسیون  ياـعدا  نیا 

رد هک  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدرک  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  هب  هک  یـسک  نیتسخن  اریز  تسا ، یتسردان 
: تسا هدمآ  يرایسب  حیحص  ثیداحا 

.(1) تسوا » رورس  یلع  میوا  رورس  نم  هک  ره  : » دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  ثیداحا  نیا  زا  یکی 

110 و 116. ص 109 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  تسا . حیحص  نسح و  ثیدح ، نیا  دیوگیم : يذمرت  ص 633 . ج 5 ، يذمرت ، ننس  - 1
نیدلارـصان دّمحم  و  ص 277 ، ةرتاوتملا ، ثیداـحالا  یف  ةرثاـنتملا  راـهزالا  فـطق  رد  یطویـس  تسا . هتـسناد  حیحـص  ار  ثیدـح  نیا  وا 

نیا ّتنس  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  هک  نانچ  دناهدرمش ، رتاوتم  ثیداحا  زا  ار  نآ  ص 343  ج 4 ، ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  رد : ینابلألا 
. دناهتسناد حیحص  ار  ثیدح 
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هتـسیاش تسین . نم  زا  سپ  يربمایپ  هکنآ  زج  یـشاب ، یـسوم  يارب  نوراه  نوچمه  نم  يارب  یهاوخیمن  ایآ  : » تسا ثیدح  نیا  زین  یکی 

(1) یشاب » نم  نیشناج  وت  هکنآ  رگم  مریمب   ] مورب نم  تسین 
(2) تسا » نم  زا  سپ  نانمؤم  همه  ّیلو  وا  و  وا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » تسا ثیدح  نیا  زین  یکی 

. دراد تحارص  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  رد  مه  تسا و  حیحص  مه  هک  يرگید  رایسب  ثیداحا  و 
هب ای  ًاقلطم  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  اذـل  دـنیبیم و  رتهتـسیاش  هتـشذگ  ياـفلخ  زا  تفـالخ  يارب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ور  نیمه  زا 

يراخب و تیاور 

کیل تسا ، حیحص  ثیدح  نیا  دانسا  دیوگیم : مکاح  ص 133 . ج 3 ، كردتسملا ، ص 330 و 331 ؛ ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
هیشاح رد  ینابلا  ص 551 . ج 2 ، ۀّنـسلا ، باتک  تسا . نخـس  مه  مکاح  اب  یبهذ  دننکیمن . لقن  هویـش  کی  هب  ار  نآ  ود  نیا  زا  کی  چیه 

وت یتـسین و  ربماـیپ  وت  هکنآ  زج  : » تسا هدروآ  نینچ  هحفـص 589  رد  ار  ثیدح  نیا  وا  تسا . نسح  ثیدح ، نیا  دانـسا  دـیوگیم : دوخ 
ص 180، ج 9 ، ةرهملا ، ةداسلا  فاحتا  رصتخم  ص 259 و  ج 9 ، ةرهملا ، ةریخلا  فاحتا  رد  يریصوب  ینیشناج .» ینمؤم  ره  رب  نم  زا  سپ 
«. یـشاب منیـشناج  نم  زا  سپ  وت  هکنآ  رگم  مورب  نم  تسین  هتـسیاش  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـیوگیم  یلعیوبا  زا  لـقن  هب 

. تسا حیحص  ثیدح  نیا  دانسا  دیوگیم : دوخ  هیشاح  رد  ینابلا  ص 551 . ج 2 ، ۀنسلا ، باتک 
و 356؛ ص 438  ج 4 ، دـمحا ، دنـسم  تسا . بـیرغ  حیحـص و  ثیدـح ، نـیا  دـیوگیم : يذـمرت  ص 632 . ج 5 ، يذـمرت ، ننـس  - 2

توکـس نآ  هرابرد  یبهذ  دشاب . هدرک  دییأت  ار  نآ  ملـسم  رگا  تسا  حیحـص  ثیدح  نیا  دیوگیم : مکاح  ص 111 ، ج 3 ، كردتسملا ،
دییأت ملسم  رگا  نآ ، لاجر  تسا و  حیحص  ثیدح  نیا  دانسا  دیوگیم : دوخ  هیشاح  رد  ینابلا  ص 550 . ج 2 ، ۀنسلا ، باتک  تسا . هدرک 

.. دنتسه هقث  دنک ،
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اب تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ندیـشک  بقع  دوبن  نایم  رد  یـشنیب  نینچ  رگا  و  دنزیم ، زاب  رـس  هام  شـش  يارب  نارگید (1)  ملـسم و 

. تشادن یهجو  تّدم  نیا  لوط  رد  رکبوبا 
، مالـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  : » هتفگ هک  دـنکیم  یفرعم  یـسک  نیتسخن  ار  ابـس  نب  هّللادـبع  هک  تسا  تفگـش  هدنـسیون  ياـعدا  نیا 

. دنرایسب هباحص  نایم  رد  نخس  نیا  ناگدنیوگ  هکنآ  اب  تسا ،» هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج 
: هدورس نینچ  هک  تسا  ساّبع  نب  لضف  اهنآ  زا  یکی 

ِرْکِّذلا ِيذ  َدنع  یفطصْملا  ِّیبّنلا  ُّیصَو  ٍدّمحم  َدعب  ِساَّنلاَریخ  َّنإ  ال 
ِرَْدب (2) يَدل  َةاوُْغلا  يَدْرا  ْنَم  ُلّوأ  َو  هّیبَن  ُونِص  َو  یَّلص  ْنَم  ُلّوأ  َو 

، تسا نآرق  بحاص  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  ترضح  ربمایپ  نیشناج  دّمحم ، زا  سپ  مدرم  نیرتهب  هک  ناه 
. دیشک يدوبان  هب  ار  ناهارمگ  ردب ، رد  هک  یسک  نیتسخن  و  دوب ، شربمایپ  گنسمه  دْرازگزامن و  هک  یسک  نیتسخن  و 

: تسا هدورس  نینچ  دوب  ردب  ناگدنمزر  زا  هک  ناهیت  نب  مثیه  وبا 
ُراْصنألا انُراعش  َنیذَّلا  ُنَْحن  انَّنإ  َۀحلَِطل  ُلق  َو  ِریبُّزِلل  ُْلق 

ُراَّفُْکلا َکئلوأ  ِبیلَْقلا  َموی  انَْلِعف  ٌشیَُرق  ْتأر  َنیّذلا  ُنَحن 

ج يراخب ، حیحص  هب : دیرگنب  - 1
ص 696 ج 2 ، يربط ، خیرات  - 2
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ُراصبألاَو ُحورلا  اّنِم  هیدفی  هَراثد  َو  انَِّیبَن  َراعش  اَّنُک 

ُرارسألا ِتَحابَو  ُءافخلا  َحَِرب  انُّیلَو  َو  انُمامإ  َّیصولا  ّنإ 
. تسا راصنا  نامراعش  هک  میتسه  ییاهنامه  ام  وگب  هحلط  هب  ریبز و  هب  « 1»

. دید ردب ]  ] هاچ زور  هب  ار  ام  راتفر  نارفاک ، نیا  شیرق ، هک  میتسه  ییاهنامه  ام 
. داب وا  يادف  ام  مشچ  ناج و  میدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  نطاب  رهاظ و  رد  ام 

. دش راکشآ  رارسا  تفر و  نایم  زا  یناهنپ  افخ و  وا ] اب   ] هک تسام  ّیلو  ماما و  نامه  نیشناج ،
تسا و نانآ  رظن  اهنت  دناهدییارگ  نادب  ابس  نب  هّللادبع  تیصخش  ندوبن  یعقاو  رد  هینغم  داوج  دّمحم  خیش  يرکسع و  یضترم  دیس  هچنآ 

. میتسین هارمه  اهنآ  اب  ام 
. تسا تسردان  دننادیم  یعقاو  ریغ  ار  ابس  نب  هّللادبع  تیصخش  هیماما  ياهقف  هکنیا  رد  هدنسیون  رادنپ  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 

، درادن هیماما  هعیـش  بهذم  هب  کیدزن ، ای  رود  یطابترا ، چـیه  هک  تسا  ياهلأسم  هن ، ای  دوش  تباث  ابـس  نب  هّللادـبع  دوجو  هاوخ  ور  ره  هب 
تسا و هدشن  لقن  وا  زا  تیاور  کی  یّتح  هعیـش  بتک  نایم  رد  ور  نیمه  زا  و  دنتـسرفیم ، شنیرفن  دـنیوجیم و  يّربت  وا  زا  نایعیـش  اریز 

. دناهدناتسن وا  زا  نخس  کی 
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تیبلها هب  هعیش  باستنا  تقیقح 

- صاخ روطهب  هشیاع - نامثع و  رمع ، رکبوبا ، و  یلک - روطهب  هباحص - زا  يرازیب  تیبلها و  هب  ّتبحم  هیاپ  رب  عّیـشت  درادنپیم  هدنـسیون 
یبصان ار  اهنآ  يدیدرت  چیه  یب  نایعیش  و  دناهدرک ] بصن   ] دناهتشارفا رب  ار  تیبلها  اب  ینمـشد  شفرد  ّتنـسلها  هکنیا  و  تسا ، راوتـسا 

. دنناوخیم
روآداـی روکذـم  ياـهباتک  هکنیا  دـشابیم و  ناشنایعیـش  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  تیاکـش  زا  یکاـح  هعیـش  ربـتعم  بتک  دـیوگیم : وا 
ناشتمرُح ندش  هدیرد  اهنآ و  لتق  ّببسم  دنتخیر و  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نوخ  هک  دندوب  ییاهنامه  نیتسخن  نایعیش  نیا  هک  دنوشیم 

. دندش
دْروآ و میهاوخ  ار  اهنآ  همه  هک  دَروآیم  مالسلا  مهیلع  تیبلها  زا  لقن  هب  ناشیا  زا  تیاکش  هعیـش و  شهوکن  رد  ار  ینانخـس  هاگنآ  وا 

. داد میهاوخ  خساپ  اهنادب 
زا يوریپ  هیاپ  رب  هیماما  هعیش  هک  تسا  نیا  ینانخس  نینچ  هب  ام  خساپ 
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بجاو ِعورف  زا  ود  ره  ناشنانمشد  زا  يرازیب  ناشیا و  هب  ّتبحم  و  تسا ، راوتسا  عورف  لوصا و  رد  نارگید - هن  و  مالـسلا - مهیلع  تیبلها 

. تسا نایعیش  رب 
يداهتجا يایاضق  هدودحم  رد  میرازیب ، نآ  زا  هک  تسا  یقفانم  رفاک و  ای  میرادیم  تسود  ار  وا  هک  تسا  ینمؤم  درف  نیا  هکنآ  صیخشت 

. دَناسریمن نمؤم  نامیا  هب  ياهشدخ  ور  چیه  هب  نآ  رد  اطخ  ندمآ  شیپ  تسا و  هارمه  هابتشا  اطخ و  اب  زین  یهاگ  هک  تسا 
رد دننادیم ، دـترم  رفاک و  ضر )  ) هریون نب  کلام  مالـسلا و  هیلع  بلاطوبا  نوچمه  ار  یناسک  ّتنـسلها  هک  تسا  شنیب  نیمه  ساسا  رب 
رد دننادیم ، قفانم  ار  یناسک  نایعیـش  ربارب ، رد  و  دنرمـشیم ، هتـسجرب  نانمؤم  ردـقلا و  لیلج  ناناملـسم  زا  ار  ود  نیا  نایعیـش  هک  یلاح 

. دننکیم یّقلت  تشهب  لها  هباحص و  هّلجا  زا  ار  اهنآ  ّتنسلها  هک  یلاح 
هدولآ همه  هنرگو  دوب  دهاوخ  نینچ  زین  هعیش  دنشاب ، روجأم  دوخ  داهتجا  رد  دننک و  داهتجا  هلأسم  نیا  رد  هک  دشاب  اور  ّتنـسلها  رب  رگا 
درادن يدنتـسم  نارگید - هن  و  شاداپ - هب  اهنآ  صاصتخا  ّتنـسلها و  هب  اهنت  هلأسم ، نیا  رد  داهتجا  راصحنا  اّما  دوب ، دـنهاوخ  راکهنگ  و 

. قحبان بّصعت  سوه و  يوه و  زا  يوریپ  رگم 
ار اهنآ  نوخ  دـندیزرو و  متـس  تیبلها  هب  هباحـص  هک  تسا  نیا  هدـناود  هشیر  نایعیـش  همه  هشیدـنا  رد  هچنآ  : » هک هدنـسیون  نخـس  نیا 

تلادع هب  یلو  دنتسین ، دقتعم  یباحص  ره  تلادع  هب  هچ  رگا  نایعیـش  اریز  تسا ، تسردان  ینخـس  دندیرد ،» ار  ناشتمرح  هدرپ  دنتخیر و 
هدوتـس نآرق  رد  ار  ناشیا  ناحبـس ، راگدرورپ  دندناسر و  يرای  ار  ادخ  نید  هک  رگید  ناماگـشیپ  راصنا و  رجاهم و  هباحـص  زا  هتـسد  نآ 

اب هک  یناسک  دراد ؛ رواب  تسا 
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. تسا هتشگ  هتشارفارب  شمچرپ  هتفای و  راشتنا  مالسا  هک  ییاج  ات  دناهدرک  داهج  ادخ  هار  رد  لام  ناج و 

هبرض نیمک  رد  دنتشاد و  لد  رد  مالسا  نیک  دندناسریم و  رازآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  ياهتشگ  دازآ  ناریـسا  ناقفانم و  هب  اّما 
. دنرادروخرب یشزرا  زا  ام  دزن  هن  میزرویم  يرهم  هن  دندوب ، نادب  ندز 

تیبلها هب  اراکـشآ  هک  دنتـسه  یناسک  اهیبصان  اریز  تسین ، تسرد  دـننادیم  یبصان  ار  ّتنـسلها  همه  نایعیـش  هک  هدنـسیون  رادـنپ  نیا 
زا هن  هک  دناسجن  ینارفاک  ام  هاگن  رد  هورگ  نیا  دننکن و  راکـشآ  ار  ینمـشد  نیا  هک  یناسک  هن  دـنزرو ، ینمـشد  ضغب و  مالـسلا  مهیلع 

. یتمارک زا  هن  دنرادروخرب  یتمرح 
ماقم و زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ندرک  رود  بقانم و  راـکنا  راتـشک و  گـنج و  یناـسر و  رازآ  ییوگمانـشد و  ییوج و  بیع  رب  هک  ره 

. دشاب دهاوخ  هک  ره  دوب ، دهاوخ  یبصان  دزرو  حیرصت  ناشهاگیاج 
ّتنـسلها و ناینیـشیپ  همه   ] اریز تسا ، نیا  فـالخ  دراد  ترهـش  هچنآ  دنتـسه و  یبصاـن  ّتنـسلها  همه  هک  مـینکیمن  مـکح  زگره  اـم 

ّتنـسلها زا  يرایـسب  هک  میهاگآ  نیقیهب  ام  دناهتـشادن و  یتلاخد  هتفر  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  رب  هک  یمتـس  ملظ و  رد  ام  ناراـگزورمه 
!؟ دنتسه یبصان  اهنآ  هک  درک  يرواد  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دناهتشادیم ، تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها 

تلالد ینمـشد  هنوگ  چـیه  رب  تسین و  بصن  موهفم  هب  نارگید  ای  دوخ  نایعیـش  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  ناـماما  زا  یخرب  يدونـشخان 
راتفر زا  هدیجنر و  دوخ  هباحص  زا  نوگانوگ  ياهدادیور  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اریز  درادن ،
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يرگ یبصان  هب  ناشیا  قح  رد  درادیمناو  ار  ام  هکنانچ  تسا ، هدرکن  نوریب  نید  زا  ار  اهنآ  نیا  تسا و  هدـش  نیگمـشخ  ناشیا  زا  یخرب 

. مینک يرواد  قافن  ای 
دنوشیم یّقلت  اهنآ  نانمشد  دندرمش  اور  ار  ناشیا  نوخ  دندش و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  ندش  هتـشک  بجوم  هک  اهنآ  تقیقح  رد 

. دومن دهاوخ  خر  ام  ثحب  يالبال  زا  ادخ  تساوخ  هب  نخس  نیا  و  ناشیا ، رادتسود  هعیش و  هن 
رگا مباـییمن و  نخـس  لـها  زج  ار  اـهنآ  مسانـشزاب  ار  دوخ  هعیـش  مهاوخب   ] رگا : » دوـمرف هک  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  هدیـسر  ِتیاور 

یثیدح تقیقح  رد  دوب ،» دهاوخن  بان  شیب  نت  کی  نت  رازه  ره  زا  منک  ادج  هرسان  زا  ار  اهنآ  هرس  رگا  مباییم و  ناشّدترم  ناشمیامزایب 
سب وا  تیاور  تسا و  یملید  يرـصب  هک  دوشیم  هدید  نامیلـس  نب  دـمحم  نآ  دنـس  هلـسلس  نایم  رد  اریز  فیعـض ، رایـسب  دنـس  اب  تسا 

یـسوم و  دوشیمن ، تفای  لاجر  بتک  رد  وا  لاح  حرـش  هک  تسا  سانـشان  يدرم  هک  یفوص  هّللادبع  نب  میهاربا  زین  و  تسا (1) ، فیعض 
. تسا یفوک  ًاتلاصا  یطساو  رکب  نب  یسوم  دیوگیم : وا  هرابرد  هرس  سدق  یسوط  خیش  تسین . قوثو  دروم  هک  یطساو  رکب  نب 

(. ص 343 یسوط ، خیش  لاجر   ) تسا هدوب  یفقاو  وا 
اعدا هک  یناسک  ینعی  دوخ - هعیـش  مهاوخب  رگا  هک  تسا  نآ  ُتْزَّیَم » َْول   » زا مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  ثیدـح  نیا  دنـس  زا  یـشوپمشچ  اب 

مُهتدجو  اَمل   » مزاس ادج  نامیقیقح  نایعیش  زا  ار  دنتسین - دنیام و  وریپ  هعیش و  دننکیم 

ص 412 ص 269 و ج 1 ، ج 2 ، یشاجن ، لاجر  هب : دیرگنب  - 1
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ياعّدا اهنت  دننکیم و  فیصوت  ام  هعیش  ار  دوخ  هورگ  نیا  هکلب  مباییمن ، دوخ  ِیقیقح  نایعیـش  رد  لخاد  ار  هورگ  نیا  ینعی  ًۀفـصاو ؛» ّالا 

ّالا مُهتدـجو  اـَمل  مُهتنحَْتما  َِول  َو  ، » دـننکیمن يوریپ  اـم  زا  راـتفر  رد  هن  نخـس  رد  هن  دـنرادن و  يداـقتعا  اـم  تماـما  هب  هچ ، دـنراد ، ار  نآ 
مالسلا مهیلع  تیبلها  ناماما  بهذم  هک  میامزایب  هجنس  نیا  اب  دنتسه  نم  هعیـش  دننکیم  نامگ  هک  ار  هورگ  نیا  نم  رگا  ینعی  نیّدترم ؛»

ار ام  عّیـشت  ياعّدا  درک و  دنهاوخ  راکنا  ار  ام  بهذم  هک  دوب  دهاوخن  نیا  زج  موش  روآدای  ناشیدب  ار  نآ  یلمع  يداقتعا و  تایـضتقم  و 
اب نم  رگا  ینعی  دـحاو ؛» ِْفلألا  نم  َصَلَخ  اَمل  مُهتـصّحمت  ولو  ، » دیـشوپ دـنهاوخ  مشچ  ام  رهم  یتسود و  ِنخـس  زا  داهن و  دـنهاوخ  راـنک 

یکی یّتح  دننک  ادف  ام  هار  رد  ار  ناشناج  دنزادرپب و  لوپ  ام  يارب  زا  هک  مهد  نامرف  اهنآ  هب  منک و  ادـج  هرـسان  زا  ار  ناشیا  هرـس  نومزآ ،
. دمآیمن نوریب  دنلب  رس  نومزآ  نیا  زا  اهنآ  زا 

: دیامرفیم هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نخس  همادا  میتفگ  ثیدح  يانعم  رد  هچنآ  هاوگ 
َقَدَـص ْنَم  ٍّیلع  ُۀعیـش  امَّنإ  ٍّیلَع ،» ُۀعیـش  ُنَحن  : » اولاقَف کئارألا ، یلع  اوؤکَّتا  اَملاط  مهَّنإ  یل ، َناک  ام  اَّلا  مهنم  قبی  َْمل  ًۀـلبرغ  مُهتلبرغ  َولَو  »

«. ُهلعف َهلوق 
هک یناسک  نیا  زا  و  دنزرویم ، یتسود  ام  نانمـشد  هب  دننکیم و  يوریپ  ام  زج  یناسک  زا  هک  دید  مهاوخ  میامزایب ، ار  اهنآ  نم  رگا  ینعی 
اّما دننکیم . يوریپ  ام  زا  دنریذپیم و  ار  ام  نخـس  دـنرادیم و  تسود  ار  ام  هک  ینایعیـش  رگم  دـَنامیمن  سک  دـنراد  ار  ام  عّیـشت  ياعّدا 
وا نادناخ  یلع و  زا  راتفر  راتفگ و  رد  هک  دنتـسه  یناسک  یلع  هعیـش  اریز  دنتـسین ، ام  نایعیـش  زا  دنرادیم  تسود  ار  ام  زج  هک  ینایعّدم 

. دننکیم يوریپ  مالسلا  هیلع 
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هّمئا تماما  هب  هک  تسین  ینایعیـش  هب  رظان  ثیدح  نیا  هک  دوشیم  نشور  ثیدـح - تّحـص  تروص  رد  مالـسلا - هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا 

هک دنک  یفن  ار  ینازادرپفالتخا  عّیشت  دهاوخیم  مالـسلا  هیلع  ماما  هکلب  دناناشیا ، رادتـسود  تقیقح ، رد  دنراد و  داقتعا  مالـسلا  مهیلع 
. دنتسه مالسلا  مهیلع  هّمئا  نایعیش  زا  دننکیم  اعّدا 

ییاهدرمان يا  : » تسا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  هعیـش  شهوکن  دنکیم  نامگ  دَروآیم و  هغالبلا  جـهن  زا  هدنـسیون  هچنآ  کنیا 
ار امش  نم  شاک  يا  تسا ، هتفر  هلجح  هب  هزات  ياهنز  اههّچب و  لقع  دننام  امـش  لقع  هک  یناسک  يا  و  تسین ، امـش  رد  یگنادرم  راثآ  هک 

. دشابیم هودنا  مغ و  ینامیشپ و  امش  نتخانش  هجیتن  ادخ  هب  دنگوس  هک  متخانشیمن  مدیدیمن و 
و دیدناروخ ، نم  هب  هودنا  مغ و  یپ  رد  یپ  سفن  ره  رد  دیدنکآ و  مشخ  زا  ار  ماهنیس  هدرک  نیکرچ  رایسب  ارم  لد  هک  امـش  رب  ادخ  نیرفن 
و تسا ، يریلد  درم  بلاط  یبا  رـسپ  دنتفگ : شیرق  هکنیا  ات  دـیتخاس  هابت  دـساف و  ار  مریبدـت  يأر و  نم  هب  ییانتعایب  ینامرفان و  ببـس  هب 

«. دننکیمن يوریپ  شمکح  زا  دنربیمن و  شنامرف  هک  یسک  درادن  ریبدت  يأر و  و  درادن ، یگنج  شناد  نکیل 
هدوب ناشیا  یفوک  نایهارمه  شهوکن  ماـقم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوس  زا  ینانخـس  نینچ  راـهظا  هک  تسا  نآ  رادـنپ  نیا  خـساپ 
مدرم زا  اهنآ  رتشیب  هک  ناناملـسم  نوگانوگ  ياههیال  زا  ینامدرم  دیگنجیم ؛ هیواعم  اب  اهنآ  هارمه  هب  ترـضح  هک  مدرم  زا  یناسک  تسا ؛

ناوریپ نایعیش و  ّصاخ  مالسلا  هیلع  ترضح  نابطاخم  دنتشاد و  یهاگیاج  مالسا  رد  هک  هنیـشیپ  اب  یناناملـسم  زا  هن  دندوب  نز  رب  يوک و 
شهوکن  ات  تسا  هدوبن  ناشیا 
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ناـیهارمه هـک  تـسا  هدـش  یعدـم  دـنک و  میـسرت  هدـنناوخ  يارب  دـهاوخیم  هدنـسیون  هـک  ناـنچ  ددرگ ؛ زاـب  اهنادـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما 

. دناهدوب ماما  یقیقح   ] هعیش یگمه  ناشیا  هناگ  هس  ياهگنج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
مینک ضرف  اـم  رگا  اریز  دنرتدنمازـس ، نایعیـش  زا  شهوـکن  هـب  ّتنـسلها  تروـص  نـیا  رد  میریذـپب ، ار  هدنــسیون  نخــس  میهاوـخب  رگا 

هک دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  هتخاس ، بطاخم  هیواعم  اب  گنج  رد  یتسـس  ببـس  هب  ار  نایعیـش  اهنت  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
؟ دناهدوب اجک  دناهدرکیمن  یهارمه  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیواعم  اب  گنج  رد  ّتنسلها  رگا 

نارگید نانوچ  ماگنه  نیا  رد  هک  دـناهدوب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هارمه  ای  تسین : نوریب  تلاح  هس  زا  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ 
ماما هک  تسا  ياهباحـص  عضو  زا  رتدب  اهنآ  عضو  زین  تلاح  نیا  رد  هک  دناهدوب  رگ  هنتف  هورگ  هیواعم و  هارمه  ای  دوب ، دـنهاوخ  هدـیهوکن 

هب زین  اجنیا  رد  هک  دناهتفرگ  هرانک  هیواعم  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  ای  هدرک ، ناشـشهوکن  هیواعم  اب  گنج  رد  یتسـس  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع 
هورگ اب  گنج  رد  دوخ  هفیظو  زا  اریز  دـناهدوب ، مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  هناگ  هس  ياهگنج  رد  هک  دنتـسه  یناسک  زا  رتراوازـس  شهوکن 

. دناهدیشوپ مشچ  رگ  هنتف 
نیرفن نینچ  راب  کی  ار  ناشیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتسه و  مالسلا  هیلع  نیسح  یعقاو  ناگدنشک  نایعیش  هک  هدنـسیون  ياعدا  نیا  اّما 

زگره نادرگب و  ناـشنوگهنوگ  ياـههار  رب  نـک و  هراـپ  هراـپ  ار  ناـشعمج  سپ  یتـشاد  هدـنز  یناـمز  اـت  ار  اـهنآ  رگا  ایادـخ ! : » دــنکیم
تسد  ام  رب  کیل  دنناسر ، نامیرای  ات  دندناوخ  ار  ام  اهنآ  هچ ، نادرگم ، دونشخ  ناشیا  زا  ار  ناشنارازگراک 
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خلم نانوچ  ام  اب  تعیب  يارب  امـش  : » دتـسرفیم نیرفن  اهنادب  نینچ  نیا  رگید  راب  و  ص 241 ،) دیفم ، داشرا  « ) دنتخیر ام  نوخ  دـندیزای و 

ِنآ زا  يدوبان  يرود و  سپ  دیتسـسگ ، تعیب  هتـشر  یهارمگ  ینادان و  رـس  زا  هاگناو  دـیتخیر ، ام  رـس  رب  هناورپ  نوچمه  دـیدرک و  باتش 
(. ص 24 ج 2 ، جاجتحا ، « ) نآرق ناگدننک  اهر  اهبزح و  رگید  تّما و  نیا  ياهتوغاط 

شترـضح نتـشک  يارب  البرک  رد  هک  هدومرف  یهورگ  هب  باطخ  ار  نانخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ : دیاب  هدنـسیون  خساپ  رد 
دوب و هدرک  ناشجیـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  يارب  دایز  نب  هّللادیبع  هک  نز  رب  يوک و  مدرم  زا  یهورگ  دندوب ؛ هدـش  ناتـسادمه 
زا مالسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دشیمن . هدید  هتخانش  ِیعیش  کی  یّتح  ناشنایم  رد  دندوبن و  یعیـش  مادک  چیه 

. دناهدوب نایعیش 
: دراد لیلد  نیدنچ  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  نتخیر  رد  نایعیش  يرانک  رب 

نارای و موهفم  هب  صخش  کی  هعیش  اریز  تسا ، راکشآ  یصقانت  هدنرادرب  رد  دنتشک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نایعیـش ، هکنیا  هب  داقتعا  لّوا ،
؟ دوشیم عمج  راتشک  گنج و  اب  يرای  ّتبحم و  هنوگچ  و  دنتسین ، نینچ  وا  نالتاق  هک  یلاح  رد  تسوا ، نارادتسود  ناوریپ و 

هفوک رد  راگزور  نآ  رد  ياهتخانش  هعیش  چیه  دندوب و  هفوک  مدرم  زا  دندمآ  هصرع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نتـشک  يارب  هک  یناسک  مود ،
رارق درگیپ  دروم  تخانشیم ، ار  ناشیا  هک  ار ، نایعیش  زا  يرایـسب  تشامگ  هفوک  رب  ار  هیبا  نب  دایز  هک  یماگنه  هیواعم  اریز  تسیزیمن ،

. ْدنامن هفوک  رد  هتخانش  هعیش  کی  یتح  هک  اجنآ  ات  ْدنکفا  ناشنادنز  هب  درک و  ناریو  ار  ناشاههناخ  تشکب و  ار  اهنآ  داد و 
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هک یلاس  هب  هیواعم  دیوگیم : ثادـحالا  باتک  رد  ینئادـم  فیـس  یبا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نسح  وبا  دـیوگیم : یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هن نم  هن  دَنار  نابز  رب  ینخـس  وا  نادناخ  بارت و  وبا  لضف  زا  هک  ره  : » تشون نینچ  دوخ  نارازگراک  هب  ياهمان  رد  دنتفرگ  تعیب  وا  يارب 

مانـشد شنادـناخ  وا و  هـب  دنتـسجیم و  تـئارب  وا  زا  دنداتـسرفیم و  نـیرفن  ار  یلع  يربـنم  ره  رب  ییاتـسور  ره  ِناـبیطخ  سپ  نآ  زا  وا .»
دایز هیواعم  دندوب . رایـسب  رهـش ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  اریز  دندرب ، جنر  نارگید  زا  شیب  هفوک  مدرم  ماگنه  نآ  رد  دندادیم .

رد دوخ  وا  اریز  داد ، رارق  درگیپ  تحت  تخانـشیم  ار  نایعیـش  هک  وا  تسویپ . وا  ورملق  هب  زین  ار  هرـصب  تشامگ و  ناـشیا  رب  ار  هّیمـس  نب 
. دوب اهنآ  رامش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  راگزور 

هب امرخ  ناـتخرد  رب  دْروآ و  نورب  اهمـشچ  دـیرب و  رایـسب  ياـپ  تسد و  داد و  ناشـساره  تشکب و  ار  ناـشیا  ییاتـسور  رهـش و  ره  رد  وا 
جهن حرـش  ، ) دنامن یقاب  اهنآ  زا  ياهتخانـش  هعیـش  رگید  هک  ییاج  ات  درک  ناش  هراوآ  قارع  زا  ْدنارب و  ار  اهنآ  همه  دیـشک و  ناشخیمراچ 

(. ص 44 ج 11 ، هغالبلا ،
ناـشنوخ تفرگیم و  یپ  ار  ضر )  ) یلع نایعیـش  داـیز  : » هک تسا  هدروآ  نـسح  زا  لـقن  هـب  دـیبع  نـب  سنوـی  زا  دوـخ  دنـس  اـب  یناربـط 

. تخیریم
، دریگیم ّقلعت  هنسح  وا  رب  دوش  هتشک  رگا  هک  ناریمب  ار  وا  دوخ  وت  ایادخ ! : » تفگ وا  دیـسر . ضر )  ) یلع نب  نسح  یهاگآ  هب  راتفر  نیا 

. تسا حیحص  نآ  دنس  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  یناربط  دیوگیم : یمثیه  ص 266 .) ج 6 ، دئاوزلا ، عمجم  )
سپ دشکیم . دنکیم و  يریگیپ  ار  هرصب  رد  یلع  نایعیـش  دایز ، هک  دیـسر  ربخ  یلع  نب  نسح  هب  : » هتفگ يرـصب  نسح  دیوگیم : یبهذ 

ترضح 
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دمآ راتفرگ  نوعاط  هب  لاس 53 ، هب  ماگنه ، نیا  رد  دنیوج و  يرازیب  یلع  زا  ات  دْروآ  درگ  ار  هفوک  لها  دایز ، دـناهتفگ : درک . نیرفن  ار  وا 

(. ص 496 ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  )
هنوگچ سپ  دزیخرب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  گنج  هب  هک  هدوبن  هدـش  هتخانـش  ِیعیـش  کی  یّتح  هفوک  رد  هک  دوشیم  نشور  همه  نیا  زا 

؟ دناهدوب هعیش  دنتشک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  هفوک  لها  دنکیم  اعّدا  هدنسیون 
هرهش مالسلا  مهیلع  تیبلها  عّیـشت  هب  هک  دوبن  یـسک  اهنآ  نایم  رد  دندوب و  مانب  يدارفا  دنتـشک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یناسک  موس ،

یهورگ لهاک و  نب  ۀلمرح  رجبا ، نب  راجح  یعبر ، نب  ثبش  نشوجلا ، يذ  نب  رمـش  صاقو ، یبا  نب  دعـس  نب  رمع  نوچمه  يدارفا  دشاب ؛
. دندوبن هدش  هتخانش  وا  زا  يرادفرط  مالسلا و  هیلع  یلع  عّیشت  هب  اهنیا  کی  چیه  و  رگید ،

نادـناخ هعیـش  يا  امـش  رب  ياو  : » دـیامرفیم دـنکیم و  یفرعم  نایفـسوبا  لآ  هعیـش  اروشاع  زور  رد  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مراهچ ،
هب دیتسه  برع  دـیرادنپیم  هک  هنوگ  نامه  رگا  دیـشاب و  هدازآ  ایند  نیا  رد  دیـسارهیمن  زیختـسر  زور  زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـسوبا !

(. ص 51 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 38 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  « ) دیدرگزاب دوخ  ناکاین 
لیلد نیا  دشاب و  هتسناد  هعیش  ار  اهنآ  هک  مینیبیمن  ار  يریبعت  نارگید  نانخـس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  رد  واک  دنک و  یپ  رد 

. دناهدوبن مالسلا  مهیلع  تیبلها  هعیش  تعامج  نیا  هک  تسا  ینشور 
مالسلا و هیلع  ماما  دنتشاد و  زاب  شنادناخ  وا و  زا  ار  بآ  هک  ییاج  ات  دنتشاد  یتخس  ِینمـشد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  تعامج  نیا  مجنپ ،

هب  ار  ناشنانز  دنداهن و  نابسا  مس  ریز  ار  ناشرکیپ  دندیرب و  رس  دنتشک و  ار  شنادناخ  نارای و  همه 
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49 ص :
. دندرب جارات  هب  ار  نآ  زج  نانز و  رویز  دنتفرگ و  تراسا 

وا یمشیربا  هفیطق   ] زادنا ور  ثعشا  نب  سیق  تفرگرب و  وا  راولش  بعک  نب  رحب  دش . هدناتس  دوب  نیـسح  نت  رب  هچ  ره  : » دیوگیم ریثا  نبا 
دندرب مراد  زا  يدرم  ار  ناشیا  ریشمش  و  يدوا ، دوسا  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  ياهشفک  دشیم . هدیمان  هفیطق » سیق   » سپ نآ  زا  دوبر و  ار 

نانز هماج  مالسلا و  هیلع  ترضح  ياهالاک  دندرب و  امغی  هب  ار  اهنآ  دنتفر و  مالسلا  هیلع  ماما  تالآ  رویز  اههماجگنر و  غارس  هب  مدرم  و 
، خیراتلا یف  لماکلا  «، ) دندیشکیم نوریب  وا  تسد  زا  ار  هماج  زاب  دیـشکیم و  تشپ  زا  ار  دوخ  هماج  ینز  هک  ییاج  ات  دندرب  جارات  هب  ار 

(. ص 79 ج 4 ،
، دعـس نب  رمع  دایز ، نب  هّللادیبع  هیواعم ، نب  دیزی  نوچمه  یناسک  دندوبن ؛ هعیـش  میمـصت  نیا  ناگدـنریگ  نیچ و  هسیـسد  رـصانع  مشش ،

ناراـی نادـناخ و  زا  یکی  اـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  هب  هک  یناـسک  دنتـسه  ناـشیا  نوچمه  رگید . یهورگ  نشوـجلا و  يذ  نب  رمش 
. رگید يرامش  يدبعلاةرم و  نب  ذقنم  یلهاک ، هلمرح  یعخن ، سنا  نب  نانس  نوچمه  یناسک  دندرک ؛ یلمع   ] مادقا مالسلا  هیلع  ترضح 
نخس ندش  نشور  يارب  دیناوتیم  امش  دشاب و  هتشاد  تکراشم  مالسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  رد  هک  میباییمن  ار  ياهزاوآرپ  هعیـش  چیه  ام 

. دینک يرگنزاب  ار  اروشاع  زور  رد  البرک  دادیور  ام 
رتهب دوخ  يارب  هورگ  نیا  زا  ار  هیواعم  ادخ  هب  : » هدیهوکن ار  نایعیش  مالک ، نیا  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هدنسیون  نخس  نیا  خساپ  اّما 
نیا تسا : نینچ  ناـیاپ ،» اـت  دناهدناتـس ...  نم  لاـم  دناهتـسب و  نم  نتـشک  هب  رمک  دـنرادنپیم و  نم  هعیـش  ار  دوـخ  هک  یهورگ  منیبیم ؛

لسرم  ببس  هب  تیاور 
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50 ص :
. تسین حیحص  نادب  لالدتسا  تسا و  فیعض  ندوب 

هدیهوکن و ار  یّصاخ  نادرم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسین  ناهنپ  دنک  گنرد  نآ  رد  هک  یسک  رب  تیاور  نیا  دنـس  زا  یـشوپمشچ  اب 
مالـسلا هیلع  ماما  لتق  ددـص  رد  یلو  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نایعیـش  زا  دـننکیم  ناـمگ  هک  تسا  هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  اـهنآ 

ات دوب  نآ  رب  مالسلا  هیلع  ماما  رگا  و  دناهدرب ، جارات  هب  ار  ناشیا  ِییاراد  دناهدوبر و  امغی  هب  ار  مالسلا  هیلع  ترـضح  هنب  راب و  دناهدمآرب و 
رد دندرکیم و  يراگن  همان  هیواعم  اب  ناهن  رد  هک  یهورگ  دندادیم ؛ لیوحت  هیواعم  هب  دنتفرگیم و  ار  وا  هورگ  نیمه  دـگنجب  هیواعم  اب 

. دنناسریم يرای  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  دندرکیم  دومناو  راکشآ 
يا مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  هک  هدمآ  ثیدـح - يوار  ینهج - بهو  نب  دـیز  نخـس  ثیدـح  نیا  نایاپ  رد  ببـس  نیمه  هب 

؟ ینکیم اهر  نابُش  یب  نادنپسوگ  نوچمه  ار  دوخ  هعیش  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف 
«. دناهدناسر نم  هب  یهلا  نادمتعم  هک  مهاگآ  يراک  زا  نم  ادخ  هب  ینیهج ؟ درم  يا  منک  هچ  : » دیامرفیم خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

ار تعدـب  لطاب و  دـَناریمیم و  ار  ّتنـس  قح و  هک  ددرگیم  زاب  هیواعم  هب  راک  نیا  يدوز  هب  هک  دـهدیم  ربخ  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دباییم يدنمورین  راکهبت  دوشیم و  هدیشک  يراوخ  هب  نمؤم  وا  ورملق  رد  دَنادرگیم و  هدنز 

دیتفیرف ار  وا  دیتشون و  همان  مردپ  هب  هک  دینادیم  ایآ  : » هفوک لها  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شیامرف  نوماریپ  هدنـسیون  نخـس  نیا 
مرکا ربمایپ  هب  مشچ  نیمادک  اب  دیدومن ؟ غیرد  وا  زا  دوخ  يرای  دـیتساخرب و  وا  گنج  هب  نآ  یپ  رد  دـیدرپس و  نامیپ  ودـب  دوخ  دزن  زا  و 

رد تسیرگن ، دیهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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51 ص :
(، ص 32 ج 2 ، جاجتحا ، « ) دیتسین نم  تّما  زا  سپ  دیتسکش ، مه  رد  ارم  تمرح  دیدیگنج و  نم  نادناخ  اب  : » دیامرفیم امـش  هب  هک  یلاح 

: دراد نینچ  یخساپ 
لها هک  میدرک  تباث  رتشیپ  اـم  و  تسا ، هدـش  دراو  راـگزور ، نآ  رد  هفوک ، لـها  شهوکن  رد  دراد - هک  يدنـس  فعـض  اـب  تیاور - نیا 

. دناهدوبن هعیش  ماگنه  نآ  رد  هفوک 
هدـیهوکن ار  یناسک  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  دراد  راکـشآ  تلالد  دـنکیم  لقن  هدنـسیون  هچنآ  دْروآ  رظن  رد  دـیاب  زین  ار  نیا 

نب راجح  یعبر و  نب  ثبش  نوچمه  یناسک  دناهدمآرب ؛ ترضح  اب  گنج  ددصرد  سپس  هدرک و  هبتاکم  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  هک  تسا 
. دندوبن هعیش  ناشیا  ریاظن  تعامج و  نیا  میتفگ  هک  نانچ  و  دناهدوب ، ود  نیا  هار  رد  هک  یناسک  رجبا و 

ثیدح هک  مبایب  سک  هس  امش  نایم  رد  رگا  دنگوس  يادخ  هب  : » تسا هدومرف  هک  دَروآیم  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  نیا  هدنسیون 
(. ص 496 ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) منک ناهنپ  ناشیا  زا  یثیدح  هک  دشابن  اور  نم  رب  دنرادب ، ناهنپ  ارم 

مالـسلا هیلع  ماما  هچنآ  هک  دوش  تفای  نمؤم  هس  ناشیا  نابطاخم  نایم  رد  رگا  هک  دناهدومرف  ثیدح  نیا  رد  ماما  هک  تسا  نینچ  وا  خساپ 
نارگید هک  ار  يوبن  فراعم  یهلا و  رارـسا  درادب و  ناهنپ  يزیچ  ناشیا  زا  هک  دوب  دهاوخن  اور  ماما  رب  رگید  دنرادب  ناهنپ  دیوگب  ناشیدب 

: دیوگیم بائر - نبا  ثیدح - يوار  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  لیلد  دناسر . دهاوخ  ناشیا  یهاگآ  هب  دنرادن  یهاگآ  نآ  زا 
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52 ص :
قداص ماما  : » تفگیم يوار  دوب  نایعیش  همه  ماما  دوصقم  رگا  هک  یلاح  رد  دومرف ،»...  ریصبوبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  »

«. دومرف نانچ  نینچ و  ام  هب  مالسلا  هیلع 
نت هس  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  تلالد  نیرتشیب  تسا  هدوب  نایعیـش  همه  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  هک  میریذپب  مه  رگا 

ناهن ناشیا  زا  ار  شمولع  زا  ياهراپ  تشادیمن  اور  دوخ  رب  رگید  دوبیم  نیا  زج  رگا  دـنراد و  ناهنپ  ار  وا  نخـس  هک  هتفاین  ار  نایعیـش  زا 
. تسا راکشآ  اًلماک  يرما  هّتبلا  هک  درادن  مالسلا  مهیلع  تیبلها  طخ  زا  اهنآ  فارحنا  ای  هعیش  نامیا  مدع  رب  یتلالد  چیه  نخس  نیا  دراد .

ناهنپ ار  مالـسلا  هیلع  ناماما  ثیداحا  هک  ور  نآ  زا  ار  ناشیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  تلـالد  نیرتشیب  نخـس  رگید  هب 
غورد و ار  نامتک  اریز  دـنرادنپیم ، هدوتـس  ار  راـک  نیا  ّتنـسلها  تسا و  هدـیهوکن  دـننکیم  وگزاـب  ناـفلاخم  يارب  ار  نآ  دـننکیمن و 

. دننادیم ییورود 
بیرف لها  يا  هفوک ! لها  يا  : » هدومرف هک  هدروآ  مالسلا  اهیلع  يرغص  همطاف  زا  لقن  هب  هحفص 28  مود ، دلج  جاجتحا ، باتک  زا  هدنسیون 

امش میداد و  وکین  ینومزآ  ام  تسا . هدنادرگ  التبم  ام  هب  ار  امـش  هدرک و  التبم  امـش  هب  ار  تیبلها  ام  دنوادخ  يدنـسپ ! دوخ  گنرین و  و 
 ...«. دیتساخرب ام  بیذکت  هب  دیدرک و  ام  ِیساپسان 

لها يا  هفوک ، مدرم  يا  دـعب ، اما  : » هدومرف ناـیفوک  هب  هک  دروآیم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تخد  بنیز ، زا  لـقن  هب  نینچمه  هدنـسیون 
هک  يادخ  هب  يرآ ، دییرگیم ؟ نم  ردارب  رب  ایآ  دیزرویم ! غیرد  يرای  زا  هک  گنرین  بیرف و 
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53 ص :
ار ناربمایپ  متاخ  هلالـس  نتـشک  گنن  هّکل  تسناوت  دیهاوخ  یک  و  دیراتفرگ ...  هنتف   ] نآ ِییاوسر  هب  هک  دیدنخب  كدنا  دـییرگب و  ناوارف 

 ...«. دییوشب
یتح مالسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  نایم  رد  دناهدوبن و  هعیـش  ًاساسا  ماگنه  نآ  رد  نایفوک  هک  میدش  روآدای  نیا  زا  شیپ  هدنـسیون  خساپ  رد 

رد ار  هفوک  مدرم  مالسلا  اهیلع  يرغص  همطاف  يربک و  بنیز  درادناج و  رگید  نخس  نیا  ِتفگ  زاب  تسا و  هتشادن  دوجو  مانب  ِیعیـش  کی 
. دناهدرکن شهوکن  ار  نایعیش  تسادیوه  ود  نآ  نخس  رد  هک  نانچ  دناهدیهوکن و  ماگنه  نآ 

وا هداهن . ناشمان  هضفار  هدیهوکن و  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  تسا  هدرک  نشور  هعیش  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنکیم  نامگ  هدنـسیون 
: دندرک ضرع  دندمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هعیش  نآ  رد  هک  دنکیم  لالدتسا  یتیاور  هب 

نانآ يارب  ناشناهیقف  هک  یثیدـح  هیاپ  رب  نارازگراک  تسا و  هدرم  ناماهلد  هتـسکش و  نامتـُشپ  رگید  هک  دـنناوخیم  تشز  ناـنچ  ار  اـم  »
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنرمشیم . اور  ار  ام  نوخ  نتخیر  دننکیم  تیاور 

، يادخ دناهدادن و  امـش  هب  اهنآ  ار  مان  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  هن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ . دـندرک : ضرع  تسا ؟ هضفار »  » ناتدوصقم
(. ص 34 ج 5 ، یفاک ، « ) تسا هدیمان  نادب  ار  امش 

هب انب  هک ، دوشیم  هدـید  دایز  نب  لهـس  مان  نآ  نایوار  نایم  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خـساپ 
رد زین  نامیلس  نب  دّمحم  مان  هکنانچ  تسا ، فیعض  املع (1) ، دزن  لوبق  دروم  ِروهشم 

ص 417 ج 1 ، یشاجن ، لاجر  هب : دیرگنب  - 1
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54 ص :
رد مه  یملید  هّللادبع  نب  نامیلـس  دمآ . نایم  هب  نخـس  وا  فعـض  زا  رتشیپ  دوب و  نایملید  زا  يرـصب و  وا  تسا . هدمآ  نآ  نایوار  هلـسلس 

. دوشیم هدرمش  فیعض  زین  وا  هک  تسا  هتفگشیپ  يوار  ردپ  هک  تسا  ثیدح  نیا  نایوار  هریجنز 
نیا زا  یـشخب  تسا  بوخ  ناشیا . شهوکن  رد  هن  تسناد  هعیـش  شیاتـس  رد  ار  نآ  دـیاب  تقیقح  رد  تیاور ، نیا  دنـس  زا  یـشوپمشچ  اب 

: دوش راکشآ  ام  نخس  یتسرد  ات  دیآ  هتفگ  ثیدح 
ماما دزن  هتفگ : هک  دـناهدروآ  شردـپ  زا  لقن  هب  وا  نامیلـس و  نب  دّـمحم  زا  وا  دایز و  نب  لهـس  زا  ام  ناراـی  زا  يرامـش  دـیوگیم : ینیلک 

: مدرک ضرع  : » دیوگیم يوار  هکنیا  ات  دش ...  دراو  نانز  سفن  ریصبوبا  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص 
ناشناهیقف هک  یثیدح  هیاپ  رب  نارازگراک  تسا و  هدرم  ناماهلد  هتـسکش و  نامتـُشپ  نآ  زا  هک  دنناوخیم  تشز  نانچ  ار  ام  مدرگ  تنابرق 

« هضفار  » ناـتدوصقم دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگیم : يوار  دنرمـشیم . اور  ار  اـم  نوخ  نتخیر  دـننکیم  تیاور  ناـنآ  يارب 
: مدرک ضرع  دیوگیم : وا  تسا ؟

ایآ دّمحموبا ! يا  تسا . هدیمان  مان  نیا  اب  ار  امـش  يادـخ ، دـناهداهنن و  امـش  رب  اهنآ  ار  مان  نیا  ادـخ  هب  هن ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ .
مالسلا هیلع  یسوم  تیاده  نوچ  دندیرب و  اهنآ  زا  دش  راکشآ  اهنآ  رب  وا  موق  نوعرف و  یهارمگ  نوچ  لیئارسا  ینب  زا  نت  داتفه  ینادیمن 

، رامش نیا  دندوب . هدز  سپ  ار  نوعرف  اریز  دندش ، هدیمان  هضفار »  » یسوم هاگودرا  نایم  رد  تعامج  نیا  دنتسویپ . شترـضح  هب  دندید  ار 
. دوب رتنوزف  مالسلا  امهیلع  ود  نآ  لسن  نوراه و  یسوم و  هب  تبسن  ناشرهم  دندرکیم و  تدابع  نایهاپس  رگید  زا  شیب 

يارب  ار  مان  نیا  هک : داتسرف  یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  لجوّزع  دنوادخ  سپ 
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اهنآ يارب  ار  مان  نیا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  مداد . شکـشیپ  ناشیدب  ار  مان  نیا  مدیمان و  مان  نیدـب  ار  اهنآ  نم  هک  نک  تبث  تاروت  رد  اهنآ 

. درک ناغمرا  امش  هب  ار  نآ  ات  درک  هتخودنا  امش  يارب  ار  مان  نیا  لجوّزع  دنوادخ  هاگناو  درک ، تبث 
دندش و شخپ  نوگانوگ  ياههخاش  اههورگ و  هب  مدرم  ار . رـش  امـش  دندز و  سپ  ار  ریخ  دنیوگیم ] نخـس  نیا  هک   ] اهنآ دّمحم ! وبا  يا 

امش يارب  يادخ  هک  دیدیزگ  ار  یـسک  و  اهنآ ، هک  دیتفر  یهار  هب  دیدش و  بعـشنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناتربمایپ  نادناخ  رانک  رد  امش 
ج 8، یفاک ، « ) ثیدح نایاپ  ات  ار ...  امش  داب  هدژم  تراشب و  سپ  هتساوخ ، امش  يارب  يادخ  هک  دیدش  ناهاوخ  ار  یـسک  و  تسا ، هدیزگ 

(. ص 28
ات هدرواین ، ار  نآ  زا  یشخب  هتساک و  نتم  زا  هدنسیون  اّما  تسا ، هعیـش  شیاتـس  رد  تیاور  نیا  قایـس  دنباییم  ناگدنناوخ  هک  هنوگ  نامه 
رب تسا  يراکـشآ  لیلد  دوخ  نیا  و  ناـشیا ، حدـم  رد  هن  تسا  نایعیـش  ّمذ  رد  تیاور  نیا  هک  دَروآ  شیپ  ناگدـنناوخ  يارب  ار  مّهوت  نیا 

. دسریمن دنکیم  اعّدا  هچنآ  هب  دزرویمن و  تقادص  زین  دوخ  اب  هکنانچ  تسین ، رادتناما  نانخس  لقن  رد  هدنسیون  هکنیا 
نادنزرف نتشک  ناشیدب و  اهنآ  ینکش  نامیپ  مالسلا و  مهیلع  تیبلها  قح  رد  یفوک  نایعیـش  ِرایـسب  تنایخ  زا  ار  دوخ  ِیتفگـش  هدنـسیون 

. دنتسه اّربم  همه  نیا  زا  ّتنسلها  هک  درادنپیم  نینچ  درادیم و  نایب  ناشلاوما  جارات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
راگزور نآ  رد  هک  دندوب  یناسک  زا  هکلب  دناهدوبن ، هعیش  ًاساسا  هفوک  لها  هک  تفگ  دیاب  میداد ، حیضوت  زین  رتشیپ  هکنانچ  وا ، خساپ  رد 

ّتنس 
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، دَروآیمن ناـیم  هب  ینخـس  چـیه  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  رگید  هب  تبـسن  هفوـک  لـها  درکلمع  زا  هدنـسیون  هکنآ  اـب  دـندوب . هتـسب  دوـخ  هب  ار 

ینمـشد زا  مشچ  هدنـسیون  ارچ  مینادیمن  و  دراد !؟ یلیلد  هجو و  هچ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هّمئا  همه  اب  اهنآ  يراتفردـب  ماـّهتا  مینادیمن 
. تسا هدوب  نانآ  ناگتشامگ  نایوما و  روتسد  هب  هدمآ  شیپ  هفوک  رد  هچ  ره  هکنآ  اب  ددنبیم ، ورف  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ّقح  رد  نایوما 

ورف ار  يو  هدناتـس  وا  مشچ  ییانیب  هدرک  روک  ار  وا  لد  ادخ  هک  دنکیم  راکنا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  اب  هیما  ینب  ياهتیانج  یـسک  اهنت 
. دشاب هدرک  شخسم  هتشاذگ ،

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلها  هب  مارتحا  بوجو  ياضتقا  راوتـسا  ِدیکأت  نیا  تیـصو و  نیا  : » دیوگیم یثیدح  لقن  زا  سپ  یبطرق 
یچیپرـس رد  ار  سک  چیه  هک  يدّکوم  ضئارف  بوجو  نوچمه  یبوجو  دراد ؛ ار  اهنادب  ندیزرورهم  اهنآ و  تشادگرزب  ناشیدب و  یکین 

. تسین يرذع  نآ  زا 
ربمایپ هک  دنربمایپ  هشیر  اهنآ  دنتسه . ناشیا  نت  هراپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناگژیو  زا  تعامج  نیا  میهاگآ  همه  هک  میرذگب 

: دومرف دوخ  هک  نانچ  دناهتسُر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  دنتسه  وا  ياههخاش  هدمآرب و  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ییورایور هب  گرتس  قوقح  نیا  اب  ینامرفان  يراگزاسان و  نتفرگ  شیپ  رد  اـب  هّیماینب  نیا ، دوجو  اـب  زاـب  و  تسا ،» نم  نت  هراـپ  همطاـف ، »

دندرک و ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  ناشناکدوک  دندیـشک و  دنب  هب  ار  ناشنانز  دـنتخیر و  تیبلها  نوخ  دنتـساخرب و 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ّتیـصو  اـب  دندرمـش و  اور  ار  اـهنآ  هب  نیرفن  مانـشد و  دـندش و  رکنم  ار  ناـشیا  لـضف  فرش و 

نتفرگ  شیپ  رد  اب  دنتساخرب و  تفلاخم 
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شیپ رد  هک  هاگ  نآ  داب  ناشمرش  سپ  دنتخادرپ ، وا  اب  هلباقم  هب  دوب  نآ  ناهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  زج  یتساوخ  دوصقم و 

ص ج 3 ، ریدـقلا ، ضیف  « ) دـنوشیم هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  رب  هک  يزور  ناـشنآ  زا  ییاوسر  و  داتـسیا ، دـنهاوخ  وا  يور 
(. 14

كردتسملا و هحفص 487  دـلج 4 ، رد  يروباشین  مکاح  دوب . هداد  ربخ  شیپ  زا  ار  اهدادـیور  نیا  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » تسا هتفگ  هک  دناهدروآ  ضر - يردخ - دیعسوبا  زا  لقن  هب  نتفلا  باتک  هحفص 83  رد  دامح  نب  میعن 

هریغم و ینب  هیما ، ینب  ام  هب  تبسن  ناشیا  نیرتزوتهنیک  دیشچ . دنهاوخ  ار  یگراوآ  راتشک و  معط  متّما  زا  نم ، زا  سپ  نم  تیبلها  دومرف :
«. دنتسه موزخم  ینب 

رد ینیلک  تیاور  هب  نخـس  نیا  تابثا  رد  وا  دناهدرک . دراو  هشدخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصخش  هب  نایعیـش  درادـنپیم  هدنـسیون 
ای تفگ : ربمایپ  هب  ادخ - ربمایپ  رخ  ریفع - : » هک دـنکیم  داهـشتسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  لقن  هب  ص 237 ) دلج 1 ، ، ) یفاک لوصا 

یتشک رد  يو  هک : هدروآ  شردپ  زا  لقن  هب  وا  شّدـج و  زا  لقن  هب  وا  شردـپ و  زا  لقن  هب  مردـپ  داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هّللا ! لوسر 
رورـس هک  دـمآ  دـهاوخ  دـیدپ  يراـمح  راـمح ، نیا  تشپ  زا  تفگ : دز و  وا  نیرـس  رب  یتـسد  تفر و  وا  يوس  حوـن  دوـب ، وا  هارمه  حوـن 

«. ْدنادرگ رخ  نامه  ارم  هک  ار  يادخ  ساپس  دش . دهاوخ  راوس  نآ  رب  ناشیا  متاخ  ناربمایپ و 
هلـسلس رد  یمدآ  دایز  نب  لهـس  مان  هک  میرذـگب  دراد ، فیعـض  يدنـس  تسا  لسرم  هک  اجنآ  زا  روکذـم  تیاور  هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 

تسا  نایوار 
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. تسین تباث  وا  ندوب  ّقثوم  دمآ - هتفگ  هک  نانچ  هک -

. تفگ نخس  نامیلس  اب  دهده  هکنانچ  دیوگب ، نخس  زاجعا  لیبس  رب  يرخ  درادن  یعنام  چیه  تیاور ، دنس  زا  یشوپمشچ  اب 
لیبس رب  ای  دنز  رـس  ناسنا  زا  هاوخ  تشادگرزب ، مارتحا و  هدنرادرب  رد  تسا  ینخـس  داب » وت  يادف  مردام  ردـپ و  : » شوگ زارد  ِنخـس  نیا 

. دیآ هتفگ  یناویح  نابز  زا  زاجعا 
زاجم و رب  لاعتم  دنوادخ  يارب  هژاو  نیا  دربراک  : » دیوگیم دنزاسیم  بطاخم  ادف »  » اب ار  ناحبس  دنوادخ  ارچ  هکنیا  نایب  زا  سپ  ریثا  نبا 
میظعت و اـجنیا  رد  نآ  زا  دوـصقم  دـشاب و  هدـش  راـتفرگ  يراوـشد  هـب  هـک  تـسا  یـسک  يارب  ادـف »  » دربراـک اریز  دوشیملمحهراعتـسا ،

بیرغ یف  ۀیاهنلا  « ) دَنادرگیم وا  ِینابرق  ار  دوخ  سپ  درادب ، شگرزب  هک  دهدیم  ادـف »  » يزیچ يارب  یمدآ  هچ ، دـشابیم ، تشادـگرزب 
(. ص 422 ج 3 ، رثالاو ، ثیدحلا 

هلـصاف لاس  نارازه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمایپ  حون و  نایم  هکنآ  اب  دـنکیم  تیاور  شمراهچ  ياین  زا  ار  دوخ  نخـس  رخ  نیا  ارچ  اـّما 
ینالوط نایمدآ  زا  يرایـسب  رمع  هک  هنوگ  نامه  اریز  دوب ، دـهاوخن  لاکـشا  ّلحم  دـشاب  زاـجعا  لـیبس  رب  رگا  هک  تسا  نآ  خـساپ  تسا ؟

. دشک ازارد  هب  زین  تاناویح  زا  یخرب  رمع  هک  درادن  یعنام  ددرگیم 
. دراد دوجو  زین  ّتنسلها  بتک  رد  ثیدح  نیا  ریاظن  هتشذگ  نیا  زا 

ربیخ رد  دـنوادخ  هک  یماگنه  : » دـیوگیم هک  هدروآ  روظنم  نبا  زا  دوخ  دنـس  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تازجعم  ناـیب  رد  ریثک  نبا 
میـسو و رز  هیقوا  هد  رتش و  تفج  راهچ  رتسا و  تفج  راهچ  ودـب  ربمغیپ  مهـس  زا  دروآ  دـیدپ  شیاشگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب 

تفگ  نخس  رخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر . لیبنز  کی  هایس و  رخ  کی 
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هدشن راوس  ربمایپ  زج  کی  چیه  رب  هک  هدروآ  رامح  تصـش  نم  لسن  زا  دـنوادخ  باهـش ، نب  دـیزی  تفگ : تسیچ ؟ تمان  دومرف : وا  هب  و 

ج 6، هیاهنلا ، ۀیادبلا و   ....« ) يوش راوس  نم  رب  متشاد  راظتنا  وت  زا  نم  ياهدنام ، وت  اهنت  ناربمایپ  زا  ماهدنام و  نم  اهنت  لسن  نیا  زا  تسا و 
(. ص 158

، تسا هدروآ  دنهاکیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماقم  زا  نایعیش  هکنیا  رب  لالدتسا  يارب  ار  فیعض  ثیدح  نیا  هدنسیون ، هکنآ  تفگش 
تبـسن ودـب  اوران  نخـس  دـنکیم و  بیع  ار  ربمایپ  تسا و  هدـنکآ  نآ  زا  ّتنـسلها  بتک  هک  هتـسب  ورف  مشچ  یحیحـص  ثیداحا  زا  یلو 

. تسین راوازس  هک  ددنبیم  ناشیا  هب  ار  یتافص  دهدیم و 
هدش حبذ  اهتب  ياپ  رد  هک  دْروآ  یتشوگ   ] یکاروخ یسک  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  ثیداحا  نیمه  زا  یکی 

: هک تفگیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هرابرد  هک  هدینش  هّللادبع  زا  وا  هک  هدروآ  ملاس  زا  لقن  هب  يراخب  دوب .
مرکا ربمایپ  هب  زونه  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  درک ، رادـید  حَدـَْلب  نییاپ  رد  ار  لیفن  نبورمع  نب  دـیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  يزور  »

زا دیز  دوب . تشوگ  يردـق  نآ  رد  هک  درک  نهپ  ياهرفـس  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـشیمن . یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
« مزیریمن ماک  رد  هدشن  هدرب  نآ  رب  يادخ  مان  هچنآ  زا  مروخیمن و  ناتیاهُتب  ینابرق  تشوگ  زا  نم  تفگ : درک و  يراددوخ  نآ  ندروخ 

(. ص 1770 ج 4 ، يراخب ، حیحص  )
. داتـسرفیم نیرفن  دادیم و  مانـشد  تفرگیم و  مشخ  اجبان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـننکیم  لـقن  تسد  نیا  زا  يرگید  ثیدـح 

ینخس هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دندش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  درم  ود  : » هتفگ هک  دننکیم  لقن  هشیاع  زا  وا  زج  ملـسم و 
مشخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ود  نیا  تسیچ . هرابرد  متسنادن  نم  هک  دنتفگ 
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ای مدرک : ضرع  دـنتفر  نوریب  درم  ود  نآ  نوـچ  داد . مانـشد  ناـشیا  هب  داتـسرف و  نیرفن  ار  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـندروآ و 

؟ ییوگیم ار  نخس  نیا  ارچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوبن . هرهب  یب  یبوخ  ریخ و  زا  درم  ود  نیا  هّللا ! لوسر 
متسب طرش  میادخ  اب  نم  هچنآ  زا  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يداد . ناشمانـشد  يداتـسرف و  نیرفن  ود  نآ  رب  وت  تفگ : هشیاع 

ار نآ  مداد  مانشد  ای  مداتسرف  نیرفن  هک  ار  ناناملسم  زا  کی  ره  سپ  متـسه ، رـشب  مه  نم  ایادخ  هک : مدرک  طرـش  نینچ  يرادن ؟ یهاگآ 
(. ص 2007 ج 3 ، ملسم ، حیحص  « ) هد رارق  وا  شاداپ  یکاپ و  بجوم 

باتک عوضوم  زا  دشکیم و  ازارد  هب  نخـس  مینک  هرامـش  هدمآ  ّتنـسلها  بتک  رد  هک  ار  لطاب  ثیداحا  هنوگ  نیا  یمامت  میهاوخب  رگا 
. دش میهاوخ  نوریب 

ببـس هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  : » تسا هدومرف  نآ  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ار  يرگید  تیاور  هدنـسیون 
نیا زا  هّللا  ناحبـس  دومرف : سپ  تسا ، لسغ  لوغـشم  هک  دـید  ار  بنیز  وا  نز  تفر و  وا  هناخ  يوس  تشاد  هثراح  نب  دـیز  اـب  هک  يراـک 

(. ص 113 اضرلارابخا ، نویع  « ) هدیرفآ
هدـید یـشرق  میمت  نب  هّللادـبع  نب  میمت  مان  نآ  دنـس  رد  اریز  تسا ، فیعـض  ثیدـح  نیا  دنـس  هک  تسا  نآ  هدنـسیون  نخـس  نیا  خـساپ 

روکذم يوار  ردپ  مان  دنـس  نیا  رد  دناهدرک . فیعـضت  ار  وا  نارگید  یّلح و  هماّلع  يریاضغ و  نبا  هکلب  هدـشن ، قیثوت  اهنت  هن  هک  دوشیم 
. تسا هدماین  نایم  هب  وا  زا  یمان  لاجر  بتک  رد  هک  دوشیم  هدید  زین 

نب  یلع  دوشیم  هدید  ثیدح  نیا  دنس  هلسلس  رد  هک  يرگید  درف 
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61 ص :
نب یلع  قیرط  زا  تسا  یبیرغ  ثیدـح  نیا  : » دـیوگیموا هرابرد  ثیدـح  یماـمت  ندروآ  زا  سپ  قودـص  خیـش  هک  تسا  مهجنب  دـمحم 

(. ص 182 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  « ) دراد ینمشد  هنیک و  تیب  لها  هب  تبسن  هک  مهج  نب  دمحم 
هک نانچ  هتفرگ - رارق  وا  ریثأت  تحت  ای  هتفای  لـیامت  هثراـح  نب  دـیز  رـسمه  هب  ربماـیپ  هک  هدـماین  نآ  رد  ثیدـح ، دنـس  زا  یـشوپمشچ  اـب 

تسا ناحبس  دنوادخ  راکذا  زا  یکی  حیبست ، و  هدیرفآ » نیا  زا  هّللا  ناحبـس  : » تسا هدومرف  وا  ندید  ماگنه  اهنت  و  دنکیم - اعّدا  هدنـسیون 
. دوشیم هداد  باوث  نآ  هدنیوگ  هب  هک 

. تسا هدید  لسغ  لاح  رد  هکلب  دشاب ، هدید  هنهرب  ار  بنیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوشیمن  هدید  يدـهاش  چـیه  ثیدـح  نیا  رد 
رد هکلب  دنیبب ، ار  وا  دیآرد  هناخ  هب  سک  ره  هک  دـنک  لسغ  هنهرب  یناکم  رد  دوخ ، ینمادـکاپ  ظفح و  رب  شدـیکأت  اب  بنیز ، تسا  دـیعب 
لاح رد  هک  تسناد  دـنیبب ، ار  وا  رکیپ  هکنآ  نودـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـشاب . رود  هب  همه  مشچ  زا  هک  دزادرپیم  لسغ  هب  ییاـج 

: دومرف تسا و  لسغ 
. دشاب تفاظن  لسغ و  دنمزاین  ات  دشاب  هتشاد  يدنزرف  هکنآ  زا  تسا  هّزنم  هک  یهلا  هدیرفآ ؛» نیا  زا  هّللا  ناحبس  »

: میناوخیم ثیدح  رد  تسا . هدمآ  ثیدح  دوخ  رد  میتفگ  هک  ییانعم 
لسغ و هب  ات  دشاب  هتـشاد  يدنزرف  هکنیا  زا  وت  هدننیرفآ  يادخ  تسا  كاپ  دومرف : دید  لسغ  لاح  رداروا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپنوچ 

. دتفا شزاین  تفاظن 
وا زا  دـید و  هنهرب  رـس  ار  بنیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـمآ  اـجنآ  رد  تسا . هدـمآ  هتفگ  نیا  زا  رتحیرـص  ّتنـسلها  بتک  رد 

. تفرگ ینز  هب  هاوگ  نودب  حاکن و  هبطخ  نودب  ار  وا  دَروآرد و  شجاودزا  هب  تساوخ  دمآ و  ششوخ 
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62 ص :
: تسا هتفگ  هک  دناهدروآ  شحج  تنب  بنیز  زا  لقن  هب  نارگید  یناربط و 

نیا متفگ : دوخ  اب  متفای . هنهرب  رـس  ربمایپ  رانک  رد  ار  دوخ  دیـسر  نایاپ  هب  ماهّدع  هک  نیمه  دش و  یعطق  نم  قالط  داد و  قالط  ارم  دـیز  »
ار ام  يادخ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینکیم ؟ جیوزت  هاوگ  نودب  هبطخ و  نودب  ارم  هّللا  لوسر  ای  متفگ : سپ  تسادخ !؟ راک 
ص يربکلا ج 7 ، ننسلا  ص 40 ؛ ج 24 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  ص 247 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  « ) تسا هاوگ  لیئربج  دنکیم و  جـیوزت 

(. 137
هثراح نب  دـیز  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  : » هک دـنکیم  لـقن  همثح  یبا  نب  نامیلـس  نب  رکبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  یناربط 

دیز زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داهن . رـس  رب  دوخ  نیتسآ  داد و  هزاجا  ناشیا  هب  دوب  هنهرب  رـس  هک  بنیز  تساوخ و  دورو  هزاجا  تفر و 
ریز هک  یلاح  رد  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درک . كرت  ار  هناخ  امش  ياپ  شیپ  هّللا ! لوسر  ای  داد : خساپ  بنیز  دیـسرپ .
ربز ریز و  ار  اهلد  هک  ییادـخ  تسا  گرزب  : » تفگیم دوخ  اـب  هک  مدینـش  متفر و  وا  ِیپ  رد  دـیوگیم : بنیز  تفر . تفگیم  يزیچ  بل 

(. ص 247 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 44 ؛ ج 24 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  « ) دش دیدپان  ات  تفگیم  ار  نخس  نیا  ربمایپ  دنکیم ،»
ُهَّللا َمَْعنا  يذَِّلل  لوُقَت  ْذا   » دّـمحم يارآدای  هب  َو » : » دـیوگیم تسا  باتع  ِرـس  زا  هک  دوخ  ربمایپ  هب  راـگدرورپ  نخـس  نیا  ریـسفت  رد  يربط 
ِقَّتاو کَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْسما   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالغ  هثراح ، نب  دـیز  ینعی  يدازآ ، اـب  هیلع » َتْمَْعنا  َو   » تیادـه اـب  ْهیَلَع »

(1) َهّللا »
هک  تسا  نانچ  نیا ، و 

ار ترسمه  یتفگیم : يدوب ، هداد  تمعن  وا  هب  زین ]  ] وت دوب و  هتشاد  ینازرا  تمعن  وا  رب  ادخ  هک  یسک  هب  هک  هاگ  نآ  و  37 ؛ بازحا / - 1
. رادب اورپ  ادخ  زا  رادهگن و  دوخ  شیپ 

تیبلها هب  هعیش  باستنا  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316تقیقح  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


63 ص :
. دوب ربمایپ  مالغ  رایتخا  رد  زونه  بنیز  هک  یلاح  رد  دمآ ، ششوخ  وا  زا  دید  ار  شحج  تنب  بنیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نوچ 

(. 10 ص 11 - ج 22 ، يربط ، ریسفت  )
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکنآ  ات  دنامب  دـیز  دزن  ینامز  داد  دـیز  ِینز  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دـیوگیم : يزوج  نبا 

. دید ار  بنیز  تفر و  دیز  هناخ  هب  يزور  هلآ 
اهلد هک  ییادـخ  تسا  گرزب  : » تفگ دوخ  اب  داتفا و  ربمیپ  لد  رد  وا  رهم  سپ  دوب . شیرق  نانز  نیرتلماک  زا  ابیز و  دیفـس و  ینز  بنیز 

(. ص 209 ج 6 ، ریسملاداز ، « ) دنکیم ور  ریز و  ار 
ار ماّهتا  نیا  دراد  قح  هدنسیون  ایآ  دناهتفگ ، دناهدرک و  لقن  هیـضق  نیا  رد  دوخ  هک  تسردان  تشز و  نانخـس  تایاور و  همه  نیا  زا  سپ 

؟ دنهاکیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ماقم  زا  هک  دنک  دراو  هعیش  هب 
تفر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يزور  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  دسیونیم  هدنـسیون  هک  ییایاضق  رگید  زا 

زج تفگ : هشیاع  متسشن . هشیاع  ربمایپ و  نایم  نم  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندوب . ناشیا  دزن  زین  رمع  رکبوبا و  هک  یلاح  رد 
ریـسفت یف  ناهربلا  « ) هشیاـع يا  شاـب  شوماـخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتفاـین ؟ نتـسشن  يارب   ] ییاـج ادـخ  لوسر  نم و  ِنار 

(. ص 225 ج 4 ، نآرقلا ،
رد ار  سانشان  ياهعومجم  شنایوار - نایم  رد  اریز - دراد ، فیعض  رایسب  يدنس  تیاور  هک  تسا  نآ  هدنسیون  نخـس  زا  شخب  نیا  خساپ 

. رامع نب  راهب  نب  دّمحم  سودبع و  نب  قاحسا  ییحی ، نب  رمع  شیومع  ماحف و  دّمحم  وبا  تساهنآ : هلمج  زا  هک  تسا  هدروآ  درگ  دوخ 
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64 ص :
ادخ ربمایپ  رضحم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوشیمن و  هدید  دیوگب ، دهاوخیم  هدنسیون  هچنآ  رب  يدهاش  چیه  زین  ثیدح  نتم  رد 

رد مالسلا  هیلع  ترضح  نتسشن  و  دریگب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ای  وا  ِدوخ  ِنماد  هک  دزن  رس  هنابدا  یب  يراتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ندـب تسا و  هدوب  گنت  هشیاـع ، ربماـیپ و  ناـیم  هلـصاف  هک  درادـن  نآ  رب  تلـالد  ور  چـیه  هب  هشیاـع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـیم 

هب وا  تداـسح  نخـس ، نیا  هاگتـساخ  اریز  درادـن ، ییاـهب  هشیاـع  نخـس  و  تـسا ، هدوـب  هتـسویپ  هشیاـع  اـی  ربماـیپ  ندـب  هـب  نینمؤـملاریما 
نخـس دمآ . نارگ  يو  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وا و  نایم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نتـسشن  تسا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هتساک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماقم  زا  هک  هتفرگ  هجیتن  ثیدح  نیا  زا  هدنـسیون  هنوگچ  مینادیمن  ام  تقیقح  هب  و  سب ، تسا و  نیمه 

!؟ تسا هدش 
هراشا ودب  ربمایپ  تفاین . نتسشن  يارب   ] ییاج دمآ و  ربمایپ  دزن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  رد  هک  دَروآیم  ار  يرگید  ثیدح  هدنـسیون 

: هک دومرف 
ادخ و لوسر  نایم  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب . هداتـسیا  ربمایپ  تشپ  تشاد  دوخ  رب  يزادـناور  هک  هشیاع  و  دنیـشنب ]  ] ناشیا تشپ  ینعی  اجنیا ؛

. تسشن هشیاع 
اب ارم  اریمح ! يا  دومرف : دمآ و  مشخ  هب  ادخ  ربمایپ  یتفاین ؟ نم  ناماد  زج  ییاج  دوخ  نیرُس  يارب  : » تفگ دوب  هدش  نیگمـشخ  هک  هشیاع 

(. ص 179 سیق ، نب  میلس  باتک  « ) رازایم مردارب  رازآ 
یلـص ربمایپ  ماقم  ندرک  رادهشدخ  لیلد  زگره  تسا و  فیعـض  شیپ  ثیدح  نوچمه  زین  ثیدح  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 

هدز دـسح  ِرـس  زا  شیپ  ثیدـح  نوچمه  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هشیاع  نخـس  تسا  نآ  رد  هچنآ  و  تسین ، هلآ  هیلع و  هللا 
ياهناشن  ثیدح  رد  هنرگو  تسا  هدش 
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65 ص :
نینمؤملاریما هک  يراک  اهنت  دشاب . هدزرـس  بدا  فالخ  یتکرح  وا  زا  ای  هدرک  سمل  ار  هشیاع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  درادن  دوجو 

. تسا هدوب  نتسشن  يارب  ییاج  شنیزگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يربنامرف  هدرک  مالسلا  هیلع 
: دوب نادرم  زا  هدنکآ  هناخ  و  : » هک هدرک  فذـح  ار  هلمج  نیا  تسا و  هدرک  فیرحت  فرژ ، ياهنوگ  هب  ار  ثیدـح  هدنـسیون  هکنآ  بلاج 

 . يروش لها  زا  نت  جنپ  یحو و  ناگدنسیون  زا  نت  جنپ 
نابز زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  فاصوا  دـْنار و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هشیاـع ، هک  هدرک  فذـح  ار  هتکن  نیا  نینچمه  هدنـسیون 
درم نیا  ضُغب  زا  ناشن  هک  يدـمع  یتافیرحت  درک ؛ گنرد  تافیرحت  نیا  رد  دـیاب  لاح  تسا . هدرواین  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. دراد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن 
: دومرف هک  دَروآیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ار  یتیاور  هدنسیون 

: تفگ مالسلا  هیلع  ماما  هب  تساخرب و  تشز  ینز  هک  دوب  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  »
هک ینز  يا  اـمن ، درم  يا  ناـبز ، دـب  يا  وررپ ، يا  هطیلـس ، نز  يا  دوـمرف : تسیرگن و  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا . نازیزع  هدنـشک  نیا 

(. ص 293 ج 41 ، راونالاراحب ، « ) نازیوآ تسا  راکشآ  يزیچ  تهاگمرش  رب  هک  ینز  يا  يوشیمن و  ضیح  نانز  رگید  نانوچ 
نینچ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا  ای  درمشیم ، دنسپان  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يوس  زا  ار  تشز  ناگژاو  نیا  ندروآ  نابز  رب  هدنسیون 

. دنک لقن  ار  یتیاور 
بتک رد  هک  دوشیم  هدـید  ْمَدْرَک » نب  راّکب   » ماـن نآ  ناـیوار  ناـیم  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  زین  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 

ثیدح  نیا  دنس  هلسلس  رد  رگید  یشهوکن . هن  وشیم  هدید  یشیاتس  هن  وا  زا  لاجر 
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، مود دلج  شلاجر ، رد  یشاجن  هتفگ  هب  هک  زیزعلا  دبع  نبرمع  و  دراد ، هتخانـشان  یعـضو  زین  وا  هک  دوشیم  هدید  نامیلـس  نب  یـسیع  مان 

رایتخا « ) دـیوگیم لوهجم  تایاور  : » هتفگ وا  هرابرد  هک  دَروآیم  ناذاش  نب  لـضف  زا  لـقن  هب  یـشک  و  ْطَلِْخم (1) ، ٌّیِمامإ  هحفص 127 :
(. ص 748 ج 2 ، لاجرلاۀفرعم ،

چیه هب  اریز  دنیشنیمن ، نآ  هدنیوگ  نماد  رب  يدرگ  دوشیم و  هدروآ  ثیدح  رد  ییاهترابع  نینچ  هک  تسین  هدیشوپ  تیاور ، نتم  رظن  زا 
راکـشآ يزیچ  وا  هاگمرـش  رب  هک  هدـش  روآدای  تسا و  هتفگ  نه »  » هیانک هب  جرف »  » ياج هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسین و  مانـشد  ور 

هب حیرصت  اریز  دوشیمن ، هتفرگ  هدرخ  ناروآ  نابز  نانخس و  اویش  زا  هک  تسا  یبرع  نابز  رد  فراعتم  ياههویـش  زا  هیانک  نازیوآ . تسا 
رد هکنانچ  تسا ، هدـش  هدروآ  هیانک  لکـش  نیرتابیز  هب  نآ  ریاظن  طوغت و  طاول ، عامج ، جرف ، ياج  هب  نآرق  رد  تسین . وکین  یناعم  نیا 

. تسین هدیشوپ  نآ  رگشهوژپ  رب  هک  دوشیم  هدید  دراوم  نیا  زا  يرایسب  زین  يوبن  ّتنس 
هیلع یلع  زا  اهنآ  ِدوخ  هک  یلاح  رد  دـنادیم ، تناها  هیام  ار  نآ  هدرمـش و  نارگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  یتیاور  نینچ  هدنـسیون ،

هحفص 440) دلج 1 ، ، ) هیاهن رد  ریثا  نبا  لقن  دننام  تیاور  نیا  زا  رتتشز  دنروآیم  یتایاور  مالسلا 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  یسک  ای  و  دنکیمادیپ ، داقتعا  رَدَق  هب  یهاگ  ربج و  هب  یهاگ  درادن ، یتباث  هدیقع  هک  یـصخش  ینعی  - 1
. تسا یطاقتلا  زورما  حالصا  هب  و  طلخ . هدام  نیرحبلا  عمجم  زا  لقن  هب  دیوجیمن . يرازیب  يّربت و  يو  نانمشد  زا  یلو  دراد  تسود  ار 

تیبلها هب  هعیش  باستنا  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316تقیقح  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :
نوچمه بلاطوبا ! رسپ  يا  : » تفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  هدروآ  جاجتحا  رد  یسربط  زا  ار  یتیاور  هدنـسیون 

«. ياهدیزگ قاتا  هشوگ  مهّتم  درف  دننام  ياهدیچیپ و  رد  دوخ  هب  نینج 
رب ار  وا  ات  تسجیم  يرای  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  میریذپب  ار  ربخ  نیا  تّحـص  رگا  یّتح  هک  تسا  نیا  وا  هب  خساپ 

. دَناسر يرای  هدرک  بصغ  ار  كدف )  ) شاهیرهم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ  گرم  زا  سپ  هک  یسک 
تسین ور  نآ  زا  دنکیم  هیبشت  نتسشن  نینج و  ندش  هدیچیپ  مهرد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نتسشن  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هکنیا 

هچ مالسلا  هیلع  ترضح  رس  رب  راگزور  دنادیم  اریز  دهوکنب ، نمـشد  اب  ییورایور  كرت  ببـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دهاوخب  هک 
. تسا هدیسر  مخز  کی  زا  شمالک  دنمدرد و  کی  زا  همطاف  ِمد  هکلب  دش ، دهاوخ  هدیشک  اجک  هب  روما  دْروآ و  دهاوخ 

ترضح ندرگ  هب  نامسیر  هک  یلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وا  ناهارمه  رمع و  نآ  رد  هک  دَروآیم  ار  جاجتحا  تیاور  هدنسیون ،
! ردارب يا  هک : دَروآ  یمرب  گناب  مالسلا  هیلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد  دندروآ . رکبوبا  دزن  دندیشکیم  یتخسهب  ار  وا  هدنکفا ، مالسلا  هیلع 

. دنناتسب مناج  دوب  کیدزن  هک  دندناشک  فعض  هب  نادنچ  ارم  تعامج  نیا 
؟ تسا هدوب  وسرت  دح  نیا  ات  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ایآ  دسرپیم : هدنسیون 

يدنمدرخ و هاوگ  هکلب  دوشیمن ، هدرمـش  سرت  یتسـس و  ناشیا  اب  ندیگنجن  مدرم و  رازآ  هب  ندـیزرو  بیکـش  هک  تسا  نینچ  وا  خـساپ 
اهنآ اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  تسا : هدوبن  نوریب  لکش  ود  زا  عضو  اریز  تسا ، یگنازرف 
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اب گنج  هک  اجنآ  زا  و  دسر ، هار  زا  نآ  رب  ّبترتم  ياهدمایپ  ات  دیـشوپیم  مشچ  اهنآ  زا  يروبـص  اب  ای  درکیم  ناشنکهشیر  دـیگنجیم و 
زا دوش و  میلـست  اهنآ  ربارب  رد  هک  دوب  نآ  یـضتقم  هنامیکح  میمـصت  دـشیم  رجنم  نآ  ماکحا  ندـش  هابت  مالـسا و  نتفر  نایم  زا  هب  اـهنآ 

هیقـشقش هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تـسور  نـیمه  زا  و  دوـب ، رتـمک  يراـک  نـینچ  بیـسآ  اریز  دزرو ، يرود  ناـشیا  اـب  ییوراـیور 
میوـلگ رد  دوـب و  كاـشاخ  ممـشچ  رد  هـک  یلاـح  رد  مدرک  ربـص  سپ  تـسا ، رتریذـپ  درخ  نآ  رب  بیکـش  هـک  مدـید  سپ  : » دـیامرفیم

«. مدیدیم هتفر  امغی  هب  ار  دوخ  ثاریم  اریز  ناوختسا ،
رد هک  نانچ  رکبوبا - و  تشاد ، لابند  هب  نآ  هب  یتمرحیب  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  تعامج  نیا  موجه  زا  سپ  ار  هچنآ  تیاور  نیا 

. دزاسیم راکشآ  دنکیم ، فارتعا  نادب  گرم  ماگنه  دناهدرک - حیرصت  نادب  نازادرپخیرات  زا  يرامش  هدمآ و  رابخا  ياهراپ 
هودـنا يزیچ  رب  : » تفگ دوـخ  گرم  هب  رجنم  ِيراـمیب  رد  رکبوـبا  هـک  تـسا  هدروآ  فوـع  نـب  نامحرلادـبع  زا  لـقن  هـب  یـسدقم  ءاـیض 

متشادیم تسود  مدرکن و  هک  راک  هس  و  مدادیمن ، ماجنا  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  متـشادیم  تسود  مدرک و  هک  راک  هس  رب  رگم  مروخیمن 
تسود مدرک و  هک  يراک  هس  اّما  منک . شـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  متـشادیم  تسود  هک  زیچ  هس  و  مناسر ، ناشماجنا  هب 

رگا مدرکیم ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  مدربیمن و  موجه  همطاف  يارس  هب  شاک  يا  هکنیا  مدادیمن  ماجنا  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  متشادیمن 
، رکبوبا زا  ثیدح  نیا  دیوگیم : یسدقم  ءایض  ص 88 .) ج 1 ، هراتخملا ، ثیداحالا  « ) ثیدح نایاپ  ات  متسبیم ...  دوخ  هب  گنج  رد  هچ 

. دوشیمن هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ینخس  نآ  رد  هکنیا  زج  تسا  نسح 
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هدرم دنزرف  ِردام  هک  دَروآیم  یلیلد  وا  راک  نیا  يارب  یلو  درب ، موجه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  رکبوبا  هک  دـنکیم  فارتعا  هیمیت  نبا 
هدابع نب  دعـس  هب  یّتح  وا  تشادنرب ، ماگ  ریبز  یلع و  ِرازآ  رد  هاگ  چیه  رکبوبا  هک  مینادیم  نیقی  هب  ام  : » دیوگیم وا  دریگیم . هدـنخ  ار 

هب رکبوبا  هک  تسا  نآ  دوشیم  هتفگ  هراب  نیا  رد  هک  ینخـس  نیرتشیب  دـْناسرن . يرازآ  تسـشن  سپاو  وا  اب  تعیب  زا  ماجنا  زاغآ و  رد  هک 
هک دید  نینچ  هاگنآ  دَناسرب ، شراوازـس  هب  ار  نآ  دنک و  میـسقت  ار  نآ  ات  دباییم  نآ  رد  يزیچ  ادخ  لام  زا  ایآ  دنیبب  ات  درک  هلمح  هناخ 

(. ص 343 ج 4 ، هّنسلا ، جاهنم  « ) دشخب ناشیدب  ءیف  لام  زا  تسا  زیاج  اریز  تساور ، دَراذگاو  ناشیا  هب  ار  نآ  رگا 
. تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  تعامج  نآ  موجه  هدنهدناشن  هک  دباییم  يرایسب  لیالد  دنک  شواک  یخیرات  ياهباتک  رد  هک  ره 

دوب کیدزن  هک  دندناشک  فعض  هب  نادنچ  ارم  تعامج  نیا  : » دومرف هک  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نخـس  نیا  هدنـسیون  هکنآ  تفگش 
یسوم هک  ماگنه  نآ  تسا  س )  ) هّللایبن نوراه  زا  هتفرگرب  نخـس  نیا  هکنآ  اب  دنکیم ، یّقلت  ناشیا  یناوتان  سرت و  لیلد  دنناتـسب » مناج 
يرماس اب  يریگرد  كرت  ببس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نوراه  هدنسیون  ایآ  مینادیمن  دهوکنیم . ار  وا  تاقیم  زا  تشگزاب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع 

!؟ دنادیم وسرت  دیساره ، شندش  هتشک  زا  هک  وا ، نارای  و 
شیرق نانز  : » دیوگیم وا  هرابرد  همطاف  دننکیم . فیـصوت  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هنوگچ  ناشیا  هک  دـیرگنب  دـیوگیم : هدنـسیون 

، تشرد لصفم  روزرپ ، مکش ، ربتس  يالاب  هاتوک  تسا  يدرم  دنیوگیم  نم  هب  وا  هرابرد 
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(. ص 336 ج 2 ، یمق ، ریسفت  « ) درادن یلوپ  چیه  هک  ادیپ  ْنادند  رتش و  نوچمه  ياهناش  ياهناوختسا  اب  هدنگ  مشچ  رسغَد ،

لالدتسا نادب  ور  چیه  هب  ناوتیمن  هک  تسا  عوفرم  لسرم و  تیاور  اریز  دراد ، فیعض  يدنـس  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 
. درک

دوخ نخـس  نیاو  دنیوگیم ،» نانچ  نینچ و  نم  هب  وا  هرابرد  شیرق  نانز  : » دـیوگیم مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیاور  دنـس  زا  یـشوپمشچ  اب 
. دشاب هدرک  دییأت  ار  اهنآ  نانخس  هکنآ  هن  هتفگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رابخا  ببس  هب  ار  نآ  دیاش  تسین و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
رد هک  اهتیاور  نیا  زا  یکی  رد  تسا . هدـش  تناها  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هب  اـهنآ  رد  دـنکیم  ناـمگ  هدنـسیون  هک  تسه  ییاـهتیاور 

هدمآ هحفـص 253  سیق ، نب  میلـس  باتک  رد  دیـشک . دوخ  يوس  تفرگ و  ار  رمع  دنبرمک  همطاف  هک  تسا  هدـمآ  هدـش  دای  یفاک  لوصا 
تفگ و نخـس  مدرم  نایم  رد  درک و  هرجاشم  ود  نآ  اب  تفر و  رمع  رکبوبا و  دزن  كدف  يارجام  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  : » هک تسا 

«. دندمآ درگ  وا  نوماریپ  مدرم  دْروآرب و  دایرف 
هک تسا  یفعج  دّـمحم  نب  هّللادـبع  نآ  يوار  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  یفاـک  لوـصا  رد  هدـمآ  ِتیاور  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خـساپ 

ّقثوـم اـهنت  هن  هک  تسا  ثیدـح  نیا  ناـیوار  رگید  زا  زین  هبقع  نب  حـلاص  تسا . هتـسناد  فیعـض  ار  وا  شلاـجر  هحفص 159  رد  یـشاجن 
. تسا هدرک  یفرعم  فیعض  ار  وا  دوخ  باتک  هحفص 69  رد  يرئاضغ  نبا  هکلب  هدشن ، هدرمش 

ات دنادیم  مربم  یترورض  زا  هتساخرب  ار  راک  نیا  لوقعلاةآرم  رد  هرس  سدق  یـسلجم  تفرگ  ار  رمع  دنبرمک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  هکنیا  اّما 
مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یگدنز 
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. ادخ ناگدنب  زا  کی  ره  رب  بجاو  تسا  يراک  نیا  و  دندوب ، هدمآ  درگ  ناشیا  هیلع  هک  دشخب  تاجن  یمدرم  تسد  زا  ار 

تفگ و نخس  مدرم  نایم  رد  درک و  هرجاشم  رمع  رکبوبا و  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  هک  سیق  نب  میلـس  باتک  زا  لقن  هب  هدنـسیون  نخـس  نیا 
ارهز ترضح  ضارتعا  هدروآ ، وا  هچنآ  دَروآیمن و  نانخـس  لیبق  نیا  زا  سیق  نب  میلـس  اریز  تسا ، هتفابرب  غورد و  ینخـس  دْروآرب  دایرف 

. باتک نیا  هحفص 226  هب  دینک  عوجر  يدایرف . هرجاشم و  چیه  یب  تسا  رمع  رکبوبا و  رب  مالسلا  اهیلع 
هدوبن دونشخ  مالسلا  هیلع  یلع  اب  جاودزا  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  نآ  ساسارب  هک  تسا  هدروآ  یتیاور  عورف  رد  ینیلک  هدرک  اعّدا  هدنسیون 

وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  دـباییم . ناـیرگ  ار  دوخ  رتـخد  دوـشیم و  دراو  وا  رب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اریز  تسا ،
جاودزا هب  ار  وت  نم  مدروآیم . رد  وا  جاودزا  هب  ار  وت  دشیم  تفای  وا  زا  رتهب  نم  ناسک  نایم  رد  رگا  ادخ  هب  ییرگیم ؟ ارچ  دـیامرفیم :

. دیزگرب وا  يرسمه  هب  ار  وت  يادخ ، هکلب  مدرواین ، رد  وا 
هیلع نینمؤملاریما  اب  جاودزا  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نانز  رورس  نتـشادن  تیاضر  هاوگ  روکذم  ثیدح  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 
ببس هب  ای  دشاب ، هدوب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ ، هناخ  زا  يرود  ببس  هب  مالسلا  اهیلع  وناب  نآ  هیرگ  دیاش  تسین و  مالسلا 

مه دـیاش  ای  دـش ، دـهاوخ  اهنآ  راتفرگ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  اب  هارمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ییاهیراوشد  اهیتخس و 
باتک رد  یناعنص  قاّزرلادبع  تسا . هدوب  فافز  بش  رد  مرش  ِرس  زا  هدمآ ، ثیداحا  ياهراپ  رد  هکنانچ  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  هیرگ 

مالسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  هک : تسا  هدروآ  لّصفم  یثیدح  رد  ساّبع  نبا  زا  شدنس  اب  هحفص 340  دلج 5 ، دوخ ،
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. تسیرگ درک و  مرش  رایسب  دید  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  ار  یلع  دمایب و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درادن . یلوپ  یلع  هک  دـشاب  ور  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هیرگ  ادابم  هک  دیـساره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رد نم  ناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  مدوب . ناهاوخ  ار  دوخ  ناـسک  نیرتهب  وت  يارب  و  مدـیزرون ، غیرد  يزیچ  وت  زا  نم  ییرگیم ؟ ارچ  دومرف :

. دوب دهاوخ  نادرمکاپ  زا  ترخآ  رد  تسا و  تخبکین  ایند  رد  هک  مدروآرد  یسک  جاودزا  هب  ار  وت  تسوا  تردق  دی 
تلالد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  جاودزا  زا  ناشیا  يدونشخان  رب  هک  میباییمن  ینخس  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نانخـس  رد  ور  نیمه  زا 

اهیلع ارهز  همطاف  زا  يراسگمغ  ببـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مالک  و  دـهد ، ناشن  ار  جاودزا  نیا  زا  يریگلد  ای  دـشاب  هتـشاد 
ارهز همطاف  يارب  ار  وا  ادخ  هکنیا  و  تسا ، مدرم  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدوب  نایب  نیا  اب  مالـسلا 

. تسا هدیزگرب  مالسلا  اهیلع 
هب شمشچ  مالسلا  اهیلع  همطاف  دمآ و  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رب  هدیرب  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دیوگیم : هدنـسیون 

. تشگ ناور  شناگدید  زا  کشا  داتفا  ردپ 
یتیاور رد  و  هودـنا ،» ِیتخـس  لاـیخ و  رکف و  یناوارف  اذـغ و  ِیمک  زا  : » تفگ ییرگیم ؟ ارچ  مرتخد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ج 1، همغلا ، فشک  « ) تسا هدیشک  ازارد  هب  مايرامیب  هتفای و  ینوزف  مرقف  هتشگ و  تخس  مهودنا  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف هک  تسا  هدمآ 
(. ص 149 و 150

مود ثیدح  تسا و  هدروآ  هباحص  لئاضف  رد  هحفص 764  دلج 2 ، دنسم ، رد  ار  لوا  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  هک  تسا  نیا  هدنسیون  خساپ 
، ریبکلا مجعملا  رد  یناربط  و  هحفص 26 ، دلج 5 ، دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  ار 
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هک دزادنا  مهو  هب  ار  وا  دیوگ و  غورد  هدنناوخ  هب  هداد  هزاجا  دوخ  هب  هدنـسیون  هنوگچ  منادیمن  نم  و  دـناهدروآ ، هحفص 229  دلج 20 ،

یلبرا هکنآ  اب  دـناهدرک ، تناها  ناهج  نانز  يوناب  هب  نآ  رد  تسا و  هدـمآ  ناشیا  ياهباتک  رد  هک  تسا  هعیـش  تایاور  زا  ثیدـح  ود  نیا 
یمزراوخ و بقاـنم  زا  لوا  ثیدـح  لـقن  هب  تسا و  هدروآ  هحفص 147 و 148  دـلج 1 ، همغلا  فشک  دوخ  باـتک  رد  ار  ثیدـح  ود  نیا 

. دراد حیرصت  دمحا  دنسم  زا  مود  ثیدح 
زا ياهناشن  نآ  رد  مه  زاب  هک  دشاب  هدرک  هوکِـش  يرامیب  لایخ و  رکف و  رقف و  زا  ردـپ  دزن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

. دوشیمن هدید  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  جاودزا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یتیاضران 
: تسا هدروآ  ار  نآ  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  هک  تسا  یتیاور  هیاپ  رب  نیسح  ماما  هب  هعیش  تناها  رد  هدنسیون  لالدتسا 

هداز همطاف  زا  هک  دهدیم  هدژم  يدنزرف  هب  ار  وت  دـنوادخ  دّـمحم ! يا  تفگ : وا  هب  دـمآ و  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رب  لیئربج  »
هب زاـین  نم  دـنوادخ ، رب  نم  مالـس  لـیئربج ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  تشک . دـنهاوخ  ار  وا  وـت  زا  سپ  تتّما  دوـشیم و 

: تفگ نخس  نامه  زاب  ربمایپ  دمآ و  دورف  زاب  تفر و  زارف  لیئربج  دنشکب . ار  وا  نم  زا  سپ  متّما  دوش و  هداز  همطاف  زا  هک  مرادن  يدنزرف 
دمآ و دورف  تفر و  زارف  نامسآ  هب  لیئربج  دنشکب . ار  وا  نم  زا  سپ  متّما  هک  مرادن  يدنزرف  هب  زاین  نم  دنوادخ ، رب  نم  مالس  لیئربج  يا 
. دهنیم دنزرف  نیا  لسن  رد  ار  ینیـشناج  تیالو و  تماما و  هک  دهدیم  هدژم  ار  وت  دـَناسریم و  مالـس  وت  هب  دـنوادخ  دّـمحم ! يا  تفگ :

يدنزرف هب  ارم  دنوادخ  هک  داتـسرف  ماغیپ  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  مدـش . دونـشخ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. تشک دنهاوخ  ار  وا  نم  زا  سپ  متّما  دوشیم و  هداز  وت  زا  هک  هداد  هدژم 
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وا يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنـشکب . ار  وا  وت  زا  سپ  تتّما  هک  مرادن  يدـنزرف  هب  زاین  نم  هک  داتـسرف  خـساپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

: هک داتسرف  خساپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسا . هداهن  دنزرف  نیا  لسن  رد  ار  ینیـشناج  تیالو و  تماما و  لجوّزع ، دنوادخ  هک  داتـسرف  ماغیپ 
يرگید نز  چیه  زا  هن  همطاف و  زا  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  درک . نامیاز  يدونـشخان  اب  دش و  رادراب  ار  وا  يدونـشخان  اب  سپ  مدش . دونـشخ 

ربمایپ تشگنا  نیسح  داهنیم و  وا  ناهد  رد  شیوخ  تسش  تشگنا  ربمایپ  دندروآیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  وا  دروخن . ریش 
«. دوب یفاک  وا  زور  هس  ود  يارب  نیا  دیکمیم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ایآ و  دنزیم ؟ سپاو  هداد  هدژم  وا  هب  ادخ  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  منادیمن  دنکیم : حرطم  ار  شسرپ  نیا  هدنـسیون 
هب يزاین  نم  : » دیوگب خساپ  رد  دهد و  هدژم  ودب  هتـساوخ  هدز و  مقر  ار  نآ  ادخ  هک  دـنکیم  در  ار  یهلا  يرما  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

زابرس ودب  ندادریش  زا  ایآ  و  درک ؟ نامیاز  ار  وا  يدونشخان  اب  دش و  رادراب  يدونشخان  اب  ار  نیسح  ارهز ، همطاف  ایآ  و  مرادن ؟» دنزرف  نیا 
؟ دهد ریش  ار  وا  شتسش  اب  وا  دنروایب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  لفط  ات  دز 

نیا اب  یلو  تسا ، ییوگ  هفازگ  هراب  نیا  رد  ینخس  ره  تسا و  لسرم  اریز  دراد ، فیعض  يدنس  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 
يرما هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درادن  دوجو  ياهناشن  چیه  روکذم  ثیدح  رد  هک  میهدیم  ار  خـساپ  نیا  وا  تسخن  شـسرپ  هب  لاح 
هدوبن یمتح  رما  نیا  هک  هدیمهف  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیاش  تسا . هدومرف  رّدقم  هدز و  مقر  ادـخ  هک  دـشاب  هدرک  در  ار  یهلا 

دنک نایب  ار  يدرد  تمظع  ات  تسا  هدوب  نآ  رب  ای  دنک ، تلاخد  لفط  نیا  ندـش  هداز  زا  يریگولج  رد  یهلا  تردـق  هتـساوخیم  ای  تسا ،
هک 
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ار وا  مدرم  هک  يدنزرف  هب  دنک  نشور  ار  هتکن  نیا  تسا  هتساوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ای  دیـسر ، دهاوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب 
هک دبای  یمرد  دوشیم و  دونشخ  دوب  دنهاوخ  وا  لسن  زا  مالسلا  امهیلع  ناماما  هک  دوشیم  هداد  ربخ  ودب  نوچ  و  درادن ، يزاین  دنـشکیم 

. تسا هتسجخ  يدازون  نیا 
. مییوگب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  خساپ  هرابرد  میناوتیم  هملک  هب  هملک  میتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرابرد  ار  هچنآ  ره 

هب دـنکیم  نامیاز  دوشیم و  رادراب  يدونـشخان  اب  ار  وا  رگا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناـنز  يوناـب  هک  تسا  نیا  وا  مود  شـسرپ  خـساپ 
زا دوصقم  مه  دیاش  دشاب . هدوب  یضاران  لفط  نیا  ندمآ  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  هکنآ  ببس  هب  هن  دوشیم ، عقاو  وا  رب  هک  تسا  یلتق  ببس 

رگید نانز  هب  هک  دیـسر  تمحز  نامه  نامیاز ، يرادراب و  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هب  هک  دـشاب  نآ  هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  ًاـهرک » »
. دسریم

همه نیا  میرادن و  یهاگآ  نآ  زا  ام  هک  تسا  ياهلأسم  دادن  ریش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدنزرف  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ارچ  هکنیا  اّما 
یتمکح تسا ؛ هدیشوپ  ام  رب  هتـشاد و  ار  نآ  ياضتقا  هک  دراد ، دوجو  یتمکح  نایم  نیا  رد  دیاش  و  تسا ، هدیـسر  ام  هب  هک  تسین  يربخ 

. دَیورب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوجو  تکرب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  تشوگ  هکنیا  رد  یهلا  هدارا  نوچمه 
دـمحا و هجام و  نبا  تسا . هداد  ریـش  لضفّما  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  هک  دـننکیم  تیاور  ّتنـسلها  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

رکیپ ياضعا  زا  يوضع  ییوگ  هک  مدید  باوخ  رد  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : لضفّما  : » تسا هتفگ  هک  دـننکیم  لقن  سوباق  زا  رگید  يرامش 
. تسا نم  هناخ  رد  وت 

وا وت  دیازیم و  یلفط  همطاف  ياهدید ، ییوکین  باوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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ج هجام ، نبا  ننس  « ) دادیم ودب  مَُثق  شدنزرف  ریش  زا  لضفّما  دییاز و  ار  نسح  ای  نیـسح  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  سپ  یهدیم . ریـش  ار 

(. ص 1293 ، 2
یهار داهنیم ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناـهد  رد  ار  دوخ  تشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـشاب  تسرد  نخـس  نیا  مینک  ضرف  رگا 

دَیورب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  وا  تشوگ  ات  مینادب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تامارک  زاجعا و  زا  ار  راک  نیا  هکنآ  زج  دَنامیمن 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ناتـشگنا  نایم  زا  : » دننکیم تیاور  ّتنـس  لها  هکنآ  هژیو  هب  دمآ ، دهاوخن  شیپمه  یلاکـشا  چیهتروص  نیا  رد 

(. ص 1105 ج 3 ، يراخب ، حیحص  « ) درک باریس  ار  هرفن  دصناپ  رازه و  یهاپس  هک  دیشوج  بآ  نادنچ  هلآ 
هچ رگید  سپ  مینادیمن ، نکمماـن  ار  نآ  زین  اـم  هک  دوـش  رارکت  رایـسب  دـشاب و  اور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يدادـیور  نینچ  رگا 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  نآ  اب  هک  دیآرب  ریش  نادنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  ناتـشگنا  نایم  زا  رگا  تشاد  دهاوخ  یلاکـشا 
؟ دنک هیذغت 

هیلع نینمؤملاریما  رتـخد  موثلک ، ّما  اـب  رمع  جاودزا  هراـبرد  هک  درمـشیم  دنـسپان  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینیلک  تیاور  هدنـسیون 
: تسا هدومرف  مالسلا ،

«. دش بصغ  ام  زا  رتخد  نآ  »
؟ تسا هتفرگ  روز  هب  ار  رتخد  نآ  ای  هدوب  یعرش  یجاودزا  موثلک  ّما  اب  رمع  جاودزا  ایآ  دنکیم : حرطم  ار  شسرپ  نیا  هدنسیون 

؟ هن ای  هتفاـی  قّقحت  ًاـساسا  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  مالـسلا ، هیلع  یلع  رتخد  موثلک ، ّما  اـب  رمع  جاودزا  رد  تفگ : دـیاب  هدنـسیون  خـساپ  رد 
یهورگ تسا . راگزاسان  تخس  رگیدکی  اب  ثیدح  نیا  نوتم  تسا و  نوگمهان  هدیـسر  رابخا  اریز  دننکیم ، یفن  ار  جاودزا  نیا  یهورگ 

. دنراد رواب  ار  جاودزا  نیا  زین 
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77 ص :
هدـنکآ نآ  زا  اهباتک  اهراموط و  همه  هک  مینادـب  ییاههتفابرب  نایوار و  ياهغورد  زا  ار  نآ  میـشاب و  جاودزا  نیا  قّقحت  مدـع  هب  لیاق  رگا 

هتفای قّقحت  یجاودزا  نینچ  هک  تسا  راوتـسا  ضرف  نیا  رب  اهنآ  یمامت  اریز  دوب ، دـهاوخن  دراو  هدنـسیون  ياهلاکـشا  زا  کـی  چـیه  تسا ،
، دنیشنیمن مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناماد  رب  يدرگ  چیه  تسا ، نینچ  زین  ام  داقتعا  هک  میـشاب ، جاودزا  نیا  قّقحت  هب  لئاق  رگا  اّما  دشاب ،

نب ماشه  زا  رد ج 5 ص 346  حیحص  دنس  اب  ینیلک  دهد . يو  ِینز  هب  ار  موثلک  ما  شرتخد  ات  تشاداو  ار  مالسلا  هیلع  ترـضح  رمع  اریز 
. تسا هرک  لقن  هراب  نیا  رد  ار  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  ملاس و 

جاودزا اب  شتساوخ  مغر  هب  هک  تشادن  نآ  زج  ياهراچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دید  میهاوخ  میروآ ، رظن  رد  ار  روما  نیا  همه  رگا 
نـشور و  دْروآیمرد ، رمع  جاودزا  هب  ار  شرتخد  ای  درکیم  ظفح  ار  تماما  يالاو  ماـقم  دـیاب  اـی  اریز  دـنک ، تقفاوم  دوخ  رتخد  اـب  رمع 

رب هدنـسیون  داریا  نیا  اـت  درادـن  یطاـبترا  سرت  تعاجـش و  هب  هلأـسم  دوـب و  رتهتـسیاب  رتراوازـس و  تماـما  هاـگیاج  تشادـساپ  هک  تـسا 
. تسا هدیسارهیمن  يرگشهوکن  چیه  شهوکن  زا  ادخ  هار  رد  هک  تسا  هدوب  ینایژ  ریش  ناشیا  هک  دیآ  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ریـصبوبا ثیدح  رد  هحفص 101  دـلج 8 ، یفاـک ، هضور  رد  هک  دـنکیم  ضارتعا  یتـیاور  ساـسارب  یلیمحت  جاودزا  قّقحت  رد  هدنـسیون 
هتـشاد ار  ود  نآ  ّیلوت  دومرف : وا  هب  ماما  درک و  شـسرپ  رمع  رکبوبا و  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  هدمآ  ینز  هرابرد 

هک  هاگ  نآ  تفگ : نز  نآ  شاب .
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78 ص :
. يدومرف ود  نآ  تیالو  هب  ارم  وت  میوگیم : وا  هب  مدرک  رادید  ار  میادخ 

. يرآ دیامرفیم : مالسلا  هیلع  ماما 
. دریگب روزهب  ار  تیبلها  زا  ینز  تسین  نکمم  دهدیم  روتسد  وا  ّیلوت  هب  ار  ام  ماما  هک  نآ  تسا  هتشادنپ  هدنسیون 

دوشیم هدید  دّمحم  نب  یّلعم  مان  نآ  نایوار  نایم  رد  اریز  تسا ، فیعض  تیاور  نیا  دنـس  زیچ  ره  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 
هدرک یفرعم  لزلزتم  هحفص 365 ، دلج 2 ، دوخ ، لاجر  رد  ار  وا  بهذـم  ثیدـح و  یـشاجن  هدـشن و  هدرمـش  ّقثوم  لاجر ، بتک  رد  هک 

. تسا
هیلع قداص  ماـما  ناراـی  زا  ریـصب  وبا  هدوب و  تیبلـها  هعیـش  زا  دـلاخّما  هکنآ  اـب  هیقت  رب  تیاور  نیا  لـمح  رد  هدنـسیون  ضارتعا  نیا  اـّما 
یشک تیاور  رد  درک . لمح  هیقت  رب  ار  نآ  دیاب  يدیدرت  چیهیب  تیاور ، نیا  ِیتسرد  تروص  رد  هک  دوشیم  لاطبا  نخس  نیا  اب  مالسلا ،

: تسا هدمآ 
ار اونلاریثک  دور و  نورب  نم  دزن  زا  نز  نیا  مدیساره  نآ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تفر  نوریب  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم  زا  نز  نیا  نوچ  »

(. ص 511 ج 2 ، لاجرلاۀفرعم ، رایتخا  « ) میاّربم اونلاریثک  زا  وت  دزن  ترخآ  ایند و  رد  نم  ایادخ ! راب  دَناهاگایب .
تشاد ار  هچ  ره  دندرب و  شروی  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  همیخ  هب  هفوک  لها  : » هک دنکیم  تیاور  داشرا  رد  دیفم  خیش  دیوگیم : هدنسیون 

« ْدنامب هتـسشن  نانچمه  فالغ  رد  ریـشمش  اب  ياهماج  ادر و  چـیهیب  نسح  ماما  دندیـشک و  وا  ریز  زا  زامن  هداجـس  یّتح  دـندرب و  امغی  هب 
(. (ص 190

مدرم  يور  شیپ  رد  راکشآ  یتروع  اب  هماج  ادر و  نودب  مالسلا  هیلع  نسح  ایآ 
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79 ص :
؟ تسا ّتبحم  نیا  ایآ  دَنامیم ؟

، تسا تروع  ندوب  راکشآ  مزلتـسم  ندوب  ادر  نودب  هک  هدرب  نامگ  دنادیمن  ار  ادر  موهفم  هک  اجنآ  زا  يو  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 
. دنکیم داهتجا  ياعّدا  هک  یسک  هب  دسر  هچ  دنتسین ، نادب  لئاق  مه  هدمآ  هزوح  هب  هزات  ياههبلط  هک  تسا  ینخس  نیا  و 

زامن باب   » مان اب  ار  یباب  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  یّتح  و  دْرازگ ، زامن  ادر  نودب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هک  دـننکیم  تیاور  ّتنـسلها 
دراو یلاح  رد  هّللادـبع  نبرباج  رب  : » تسا هتفگ  هک  دَروآیم  ردـکنم  نب  دّـمحم  زا  شدنـس  اب  ار  یتیاور  نآ  رد  دـیاشگیم و  ادر » نودـب 

ای میتفگ : دوساـیب  زاـمن  زا  نوچ  سپ  دوب . هداـهن  يراـنک  هب  ار  شیادر  دْرازگیم و  زاـمن  دوب و  هدـیچیپ  دوخ  هب  ار  ياهماـج  وا  هک  مدـش 
نم دـننیبب . ارم  امـش  نوچمه  ینانادان  متـساوخیم  يرآ ، تفگ : ياهدـنکفا ؟ رانک  هب  ار  تیادر  هک  یلاـح  رد  یناوخیم  زاـمن  هللادـبعابا !

(. ص 137 ج 1 ، يراخب ، حیحص  « ) دناوخیم زامن  نینچ  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. تسورین نتفر  رده  تقو و  فالتا  ثعاب  اهنآ  ندرمشرب  تسا و  رایسب  هراب  نیا  رد  ثیداحا 

يا وت  رب  مالـس  : » تفگ نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دش و  دراو  شاهناخ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  رب  یلیل  یبا  نب  نایفـس  دیوگیم : هدنـسیون 
زا ار  نآ  سپـس  یتـفرگ و  شود  هب  ار  تّما  راـک  تفگ : نایفـس  ینادیم ؟ اـجک  زا  ار  يزیچ  نینچ  وت  دومرف : ماـما  ناـنمؤم . هدـننک  راوخ 

(. ص 103 یشک ، لاجر  « ) دنک مکح  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  ریغ  هب  ات  يداهن  او  شکرس  نیا  هب  يدنکفیب و  شیوخ  ندرگ 
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80 ص :
تشاد و ساـپ  ار  ناـشنوخ  دوخ  ِینیبزیت  هناـمیکح و  راـتفر  اـب  اریز  ناـشیا ، شخب  تّزع  اـی  دوـب ؟ ناـنمؤم  هدـننک  راوـخ  نسح  ماـما  اـیآ 

؟ دنادرگ یکی  ار  ناشفوفص 
نآ نایوار  هریجنز  رد  لیوط  نیسح  نب  یلع  مان  تسا و  لسرم  هک  اجنآ  زا  یشک  يوس  زا  هدش  لقن  تیاور  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 

. تسا هدشن  هتسناد  ّقثوم  یلاجر  بتک  رد  درف  نیا  اریز  تسا ، فیعض  دوشیم  هدید 
عباـنم ياهراـپ  رد  هک  ناـنچ  لـیللا - نب  نایفـس  اـی  یلیل  یبا  نب  نایفـس  هک  میریذـپب  مینک و  لوبق  مه  ار  ربخ  نیا  ِیتـسرد  هک  یتروص  رد 

راک اطخ  دنک  ضارتعا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  هب  ار  هک  ره  نایعیش  همه  يدیدرت  چیهیب  هک  میریذپب  دیاب  تسا  هدوب  یعیـش  هدمآ -
هدرک هچ  ره  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دندقتعم  دننادیم و  تسردان  دزاس  شودخم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تسادق  هک  ار  ینخـس  ره  دننادیم و 

دناهتشون رایسب  ياهباتک  هراب  نیا  رد  هعیش  ياملع  و  تسا ، هتشادربرد  ار  ناناملسم  مالـسا و  ناوارف  عفانم  تسا و  هدوب  هنامیکح  حیحص و 
یعیـش کی  ار  وا  ناوتیم  رثکادـح  هک  یـسک  نخـس  اب  ار  نایعیـش  همه  اـت  هداد  هزاـجا  دوخ  هب  هدنـسیون  هنوگچ  مینادیمن  سپ  نیا  زا  و 

. دننادیم حیحص  ار  مالسلا  هیلع  ماما  فادها  حلص و  نخس ، مه  نایعیش ، همه  هکنآ  لاح  و  دهد ، رارق  تناها  دروم  تسناد 
. دناهداد تبـسن  ناشیا  هب  ار  یتشز  نخـس  ره  نایعیـش  تسا و  هدید  ار  اهرازآ  عاونا  نایعیـش  يوس  زا  قداص  ماما  هک  هدرک  اعدا  هدنـسیون 

مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تسا هتفگ  هک  هدش  تیاور  هرارز  زا  ثیداحا  نیا  زا  یکی 
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81 ص :
تاولص تاّیحت و  زا  ناتدوصقم  مدرک  ضرع  تسا ،  تاولص  تایحت و  نامه  دومرف  مالسلا  هیلع  ترضح  و   ] مدرک شسرپ  دهشت  هرابرد 

: دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  زاب  مدرک و  شـسرپ  دّهـشت  زا  زور ] نآ  يادرف   ] زاـب و  دومرف ،] ار  ناـمه  مالـسلا  هیلع  ترـضح  و  [ ؟ تسیچ
« دوشیمن راگتـسر  زگره  وا  متفگ : دوخ  اب  مدیدنخ و  شـشیر  هب  متفر  نوریب  ترـضح  دزن  زا  نوچ  سپ  تسا . تاولـص  تاّیحت و  نامه 

(. ص 142 یشک ، لاجر  )
فسوی نامه  ای  فسوی  زا  ار  تیاور  نیا  یشک  هچ ، تسا ، لسرم  اریز  دراد ، فیعض  يدنس  روکذم  تیاور  هک  تسا  نیا  هدنسیون  خساپ 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ناراـی  زا  فسوی  اریز  دـشاب ، حیحـص  وا  زا  شتیاور  اـت  هدرکن  كرد  ار  وا  یـشک  هک  دـنکیم  لـقن  تخـس  نب 
فسوی هک  میرذگب  تسا ، يرجه  لاس 369  هب  هدرم  هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  هقبط  زا  یشک  تسا و  يرجه  لاس 256  هب  اّفوتم  مالسلا 

دوخ و لاجر  رد  دوواد  نبا  هصالخ و  رد  یّلح  هماّلع  هکنانچ  دـنکیم ، فیعـضت  ار  وا  يرئاـضع  نبا  تسا و  ّقثوم  ریغ  دوخ  تخـس ، نب 
نارگید (1). ییوخ و  هزیجو و  رد  یسلجم 

یمان لاجر  بتک  رد  دناهتخانـشان و  ود  ره  هک  دنکیم  تیاور  وا  يومع  زا  لقن  هب  حاقب ، نب  دـمحا  نب  یلع  زا  ار  ربخ  نیا  فسوی  نیمه 
. دوشیمن هدید  اهنآ  زا 

زا تاّیحت  ریرقت  هدرک  نامگ  هرارز  دـیوگیم : دامادریم  تسناد . هدنـسیون  نخـس  رب  ّلاد  ار  نآ  ناوتیمن  تیاور ، دنـس  زا  یـشوپمشچ  اـب 
هدیسارهیم  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  هدوب ، هیقت  باب  زا  تاولص » تایحت و   » رد ماما  يوس 

ج ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 201 ؛ هزیجولا ، ص 285 ؛ دوواد ، نبا  لاـجر  ص 265 ؛ همالع ، لاجر  ص 103 ؛ يرئاضع ، نبا  لاـجر  - 1
ص 168 ، 20
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82 ص :
زا ار  شـسرپ  نیمه  مدید  ار  ماما  ادرف  رگا  دیوگیم : دوخ ] اب   ] اذل دریذپیمن ، دّهـشت  رد  ار  تاّیحت  ناشیا  هک  دـنک  لقن  ماما  زا  هرارز  هک 

ودب ار  خساپ  نامه  ماما  دیسرپ و  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  شسرپ  نیمه  ادرف  نوچ  دهد و  نم  هب  ییاوتف  هّیقت  زا  رودهب  دیاش  درک  مهاوخ  وا 
دعب زور  تفگ : دوخ  اب  زاب  درک و  هیقت  رب  لمح  ار  نآ  زاب  هرارز  دوب ، هدومرف  ریرقت  رتشیپ  هک  ناـنچ  دومرف ، ریرقت  ار  تاـیحت »  » زاـب داد و 
نوچ و  دهد ، هیماما  بهذم  ساسارب  یخساپ  ارم  دنک و  اهر  ار  هیقت  هک  دیاش  مسرپیم ، ار  شـسرپ  نیا  رگید  راب  منکیم و  رادید  ار  ماما 
ماما هک  تسناد  هرارز  دومرف  ریرقت  ار  تاّیحت »  » نامه شیپ  ياهزور  خـساپ  نوچمه  مالـسلا  هیلع  ماما  راـب و  نیموس  يارب  زور  نآ  يادرف 

: دیوگیم اذل  درک و  دهاوخن  اهر  ار  هیقت  وا  سرت  زا  مالسلا  هیلع 
هک ددرگیم  زاب  یسک  هب  نخس  نیا  رد  ریمض  دید . دهاوخن  يراگتسر  يور  وا  متفگ : مدیدنخ و  ششیر  هب  متفر  ناشیا  رـضحم  زا  نوچ 

، دشاب هتـشاد  داقتعا  دهـشت  رد  تاّیحت  موزل  هب  هک  ددرگیم  زاب  یـسک  هب  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  رواب  نآ  یتسرد  هب  دـنک و  لمع  اوتف  نیا  هب 
دَروآ و ياج  هب  ار  نآ  هک  یـسک  دـنادیم ، هیماما  نید  زا  ار  نآ  دـنکیم و  لمع  نادـب  و  تسا ، نینچ  هّماع  زا  نافلاخم  نایم  رد  هکنانچ 

(. ص 379 ج 1 ، دامادریم ، حرش   ) دوشیمن راگتسر  زگره  دنادب  نید  زا  ار  نآ 
. درک داهشتسا  نادب  ناوتیمن  ور  چیه  هب  تسا و  شزرا  دقاف  تلالد  دنس و  رظن  زا  تیاور  نیا  لاح  ره  هب 

زا هک  یخیش  : » متفگدوخاب تساهتفگهکدننکیم : لقن  هرارززا  دامح  مکح و  نب  ماشه  : » دیوگیم ینیلکمالـسالاۀقث  دیوگیمهدنـسیون :
هرظانم  ملع 
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83 ص :
؟» درادن لقع   » مالسلا هیلع  قداص  ماما  ایآ  دوب .»- شماما  وا  دوصقم  درادن - یهاگآ 

هـشیدنا زا  تسا و  هدوب  وا  نهذ  رد  هشیدـنا  کی  ًافرـص  درادـن » یهاگآ  هرظانم  ملع  زا  ماما   » هرارز نخـس  هک : تسا  نیا  هدنـسیون  خـساپ 
نوچ و  دوشیمن ، هذخاؤم  ياهشیدنا  نینچ  يارب  دوشیم و  وحم  تعرـس  هب  دـنکیم و  روطخ  نهذ  هب  یلیلد  ره  هب  یهاگ  هک  تسا  ییاه 

. درادـن یهاگآ  هرظانم  ملع  زا  وا  ِدوخ  تقیقح  رد  هک  دـباییمرد  هرارز  دزاـسیم  نشور  هرارز  يارب  ار  عوضوم  هوجو  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. تخاس شودخم  ار  هرارز  تیصخش  ییاههشیدنا  نینچ  ببس  هب  دیابن  دَنامیمن و  یقاب  ثیدح  رد  یلاکشا  رگید  نیاربانب 

شنهذ رد  ناشیا  تمـصع  هب  فارتعا  تماما و  هب  رارقا  زا  شیپ  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  اب  وا  رادـید  نیتسخن  رد  هرارز  هشیدـنا  نیا  دـیاش 
. دشاب هدرک  روطخ 

رد مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  یلاح  رد  هدروآ ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هعیـش  تناها  نایب  رد  ار  ثیدح  نیا  هدنـسیون  هکنآ  روآ  هدنخ 
! تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رفعجوبا »  » زا دوصقم  هدرک  نامگ  هک  دیرگنب  ار  داهتجا  یعّدم  تسا . هدمآ  ثیدح 

ینابزدـب تناها و  زا  ًاعیمج ) مالـسلا  مهیلع   ) لـیقع هّللادـیبع و  شرگید  رـسپ  هّللادـبع و  شرـسپ  ساـّبع و  هک  تسا  هدرک  اـعدا  هدنـسیون 
(1) ریشَعلا » َْسِئَبل  َو  یلوملا  َْسِئبَلَف   » هیآ هک : دنکیم  تیاور  یشک  دناهدوبن . رانک  رب  نایعیش 

(. ص 54 یشک ، لاجر   ) تسا هدش  لزان  ساّبع  هرابرد 
مان  نآ  رد  اریز  دراد ، فیعض  يدنس  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  خساپ 

. يزاسمد دب  هچ  ییالوم و  دب  هچ  هو  13 ؛ جح / - 1

تیبلها هب  هعیش  باستنا  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316تقیقح  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


84 ص :
باطخ یبا  نب  نیـسح  مان  زین  یـشهوکن ، هن  هدیـسر  وا  زا  یـشیاتس  هن  لاجر  بتک  رد  هک  هدمآ  ینامیلا  دمحم  نب  هّللادـبع  نب  دّـمحم  وبا 

نیا رب  تسا . هدشن  هتـسناد  ّقثوم  زین  وا  هک  تسا  سوواط  يرگید  و  تسا ، هدشن  هدرمـش  ّقثوم  دراد و  مولعمان  یعـضو  هک  دوشیم  هدید 
. درک لالدتسا  نادب  ناوتیمن  تسا و  رابتعا  یب  دنس  رظن  زا  روکذم  تیاور  ساسا 

(1) اًلیبس » ُّلَضا  یمعأ و  ِةرخآلا  یف  َوُهَف  یمعأ  هذه  یف  َناک  ْنَم  َو  : » ار هفیرش  تایآ  نیا  وا  تسا . نینچ  زین  هدنسیون  رگید  تیاور 
(2) مکل » َحْصنا  ْنأ  ُتدرأ  نإ  یحُْصن  مکُعَفنَی  َو ال   » و

(. ص 52 و 53  ) دنادیم ساّبع  قح  رد 
. تسا هدشن  هتسناد  ّقثوم  هک  دوشیم  هدید  فورعم  نب  رفعج  مان  تیاور  نیا  دنس  رد 

هّللادیبع شردارب  ساّبع و  نب  هّللادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  تسا . نینچ  زین  هدنـسیون  موس  تیاور 
ود نآ  لد  هکنانچ  شک ، ود  نآ  ناگدید  رب  هدرپ  نک و  تنعل  ار  هّللادیبع - هللادبع و  ینعی  ینالف - رسپ  ود  ایادخ  : » هداتسرف نیرفن  نینچ 

(. ص 52 « ) نادرگ ناشلد  ِيروک  لیلد  ود  نآ  هدید  ِيروک  تسا و  هدش  روک  یتبقر » یف  نیلجالا  »
دـلج 2، دوخ ، باتک  رد  یـشاجن  تسا و  فیعـض  روهـشم ، هب  انب  هک  دوشیم  هدـید  نانـس  نب  دّـمحم  مان  ثیدـح  نیا  نایوار  هریجنز  رد 

ار وا  ود ، نآ  زج  هحفص 92 و  رد  يرئاضغ ، نبا  هحفص 208 و 

 ] روک ایند  نیا  رد  هک  ره  72 ؛ ءارسا / - 1
. تشاد دهاوخن  ناتدوس  مهد  زردنا  امش  هب  مهاوخب  رگا  نم  زردنا  34 ؛ دوه / - 2
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85 ص :
. دناهدرک فیعضت 

نیا دیاش  تسا و  هدوزفا  دوخ  رظن  دییأت  يارب  هدنـسیون  هکلب  درادن ، دوجو  هّللادیبع » هّللادبع و  ینعی   » ترابع تیاور  رد  هکنیا  زا  میرذگب 
اـسب هچ  تسوا و  دوخ  داـهتجا  هدروآ  ساـّبع  نب  هّللادـبع  ناونع  تحت  ار  تیاور  نیا  یـشک  رگا  ددرگزاـب و  ود  نآ  زج  يدارفا  هب  نیرفن 

. دنشاب ساّبع  رسپ  ود  زج  يدارفا  دوصقم 
یگتفـشآ نیمه  و  دـهدیمن ، تسد  هب  یموهفم  هک  تسا  یتبقر » یف  نیلجالا   » هتفـشآ ترابع  هدـنرادربرد  تیاور  هک  دـیاب  هتفگ  زین  نیا 

. درادیم زاب  نادب  نتخادرپ  زا  ار  ام  دَنادرگیم و  تسس  ار  تیاور 
زا شیپ  ياهتیاور  تیاور و  نیا  : » دیوگیم دـنهاکیم  ساّبع  نبا  ماقم  زا  هک  یتایاور  زا  يرامـش  فیعـضت  زا  سپ  ییوخ  قّقحم  ِهّللاۀـیآ 

نیا لعج  لیلد  اهنت  وا  ِندوب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  باکر  رد  نینمؤملاریما و  هب  ساـّبع  نبا  یگدرپس  رـس  هدـش و  لـقن  هماـع  قرط  زا  نآ 
(. ص 238 ج 10 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  « ) تسودب اههشدخ  اهتمهت و  ندروآ  دراو  نیغورد و  رابخا 

ار مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ناشیا  يومع  دنهدیم و  تبـسن  رفک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ردام  ردپ و  هک  ار  یتعامج  كاب  هچ 
رد ییانگنت  چیه  ناشیا  نامیا  لیالد  ِینـشور  دوجو  اب  دـننک و  یفرعم  رفاک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رای  نابیتشپ و  رادهدـهع و  هک 

، دنـشاب هتـشاد  یتناها  دوخ  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  هک  یتایاور  دـننک ؛ تناها  نایعیـش  هب  فیعـض  تایاور  ساسارب  دـنباین و  دوخ  نخس 
! تسین هّللادبع  شرسپ  ای  بلطملادبع  نب  ساّبع  نبا  ریفکت  یضتقم  زگره  یلو 
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86 ص :
ّتبحم هک  نایعیـش  هک  یلاح  رد  هداد ، تّما  ملاع  نآرق و  يایوگ  نابز  بقل  سابع  نب  هللادبع  هب  ّتنـسلها  هک  تسا  هدرک  اعدا  هدنـسیون 

. دنتسرفیم نیرفن  ار  وا  دننکیم ، اعّدا  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها 
تسا و هتـسویپ  وا  شیاتـس  رد  هعیـش  ياملع  نانخـس  دنتـسرفیمن و  نیرفن  ار  ساّبع  نب  هّللادبع  نایعیـش  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خـساپ 

: مینکیم هدنسب  اهنآ  زا  ياهراپ  ندروآ  هب  و  دیآ ، هتفگ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم 
هدوب و مالـسلا  هیلع  یلع  درگاش  رادتـسود و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارای  زا  ساّبع  نب  هّللادـبع  : » دـیوگیم یّلح  همالع  - 1

یثیداحا یشک  هچ  رگا  و  دَنام ، ناهنپ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن  صالخا  یگرزب و  نتشاد  رد  وا  عضو 
هب میاهدروآ و  دوخ  گرزب  باتک  رد  ار  نآ  نوچو  دـنچ  ام  تساهنخـس و  هنوگ  نیا  زا  رتالاو  وا  هاـگیاج  یلو  هدروآ ، وا  شهوکن  رد  ار 

(. ص 103 همالع ، لاجر  « ) داب دونشخ  وا  زا  شیادخ  میاهداد ، خساپ  اهلاکشا  نیا 
هیلع نینمؤملاریما  هب  تبسن  تبحم  یگرزب و  لضف و  رد  هک  دراد  نآ  زا  رتعیفر  یماقم  ضر )  ) ساّبع نب  هّللادبع  دیوگیم : دوواد  نبا  - 2

(. ص 121 دوواد ، نبا  لاجر  « ) درک هراشا  ودب  ناوتب  مالسلا  هیلع  شترضح  زا  يربنامرف  مالسلا و 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن  صالخا  هوکش و  رد  ساّبع  نب  هّللادبع  عضو  : » دیوگیم هعیشلا  لئاسو  ینایاپ  شخب  رد  یلماع  ّرح  - 3

ج هعیشلالئاسو ، « ) تساهنخسنیا زا  رتگرزب  وانأش  یلو  هدیسر ، یـشهوکن  وا  هرابرد  هچ  رگا  و  دَنام ، ناهنپ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم 
(. ص 239 ، 20
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87 ص :
مهیلع نینـسح  نینمؤملاریما و  زا  هک  دوب  ماقمالاو  یتیـصخش  ساـبع  نب  هّللادـبع  هکنآ  اـم  نخـس  لـصاح  : » دـیوگیم ییوخ  هّللاۀـیآ  - 4

(. ص 239 ج 10 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  « ) دناهتفگ زین  دوواد  نبا  هماّلع و  هکنانچ  درکیم ، عافد  مالسلا 
. تسا یفاک  دمآ  هتفگ  هک  نیمه  و  تسا ، رایسب  ساّبع  نب  هّللادبع  شیاتس  رد  مهّرس  سّدق  هیماما  هعیش  ناگرزب  نانخس 

زا هک  تسا  یتیاور  هدرک  تناها  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  هعیش  دنکیم  اعدا  هدنسیون  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی 
: دیامرفیم دشاب و  دیزی  هدنب  هک  دوشیم  یـضار  مالـسلا  هیلع  ماما  دشاب و  وا  هدنب  دهاوخیم  ماما  زا  هیواعم  نب  دیزی  دنکیم : لقن  ینیلک 
ص ج 8 ، یفاک ، هضور  « ) شورفب یهاوخ  رگا  راد و  هاگن  ارم  یهاوخ  رگا  روبجم ، متـسه  ياهدـنب  متفریذـپ ، یهاوخیم  وت  ار  هچنآ  نم  »

(. 235
( دایز نب  میهاربا   ) زازخ بّویا  وبا  نامه  ای  بّویا  وبا  مان  دنس  نیا  رد  اریز  تسا ، فیعض  ثیدح  نیا  دنـس  تسا : نینچ  هدنـسیون  هب  خساپ 

. تسا هدشن  هتخانش  ّقثوم  لاجر ، بتک  رد  تسا و  لوهجم  یتیصخش  هک  دوشیم  هدید 
رظن اب  نیا  و  تشاد ، جح  هب  نتفر  دصق  دـش و  دراو  هنیدـم  هب  هیواعم  نب  دـیزی  هک  دراد  حیرـصت  ثیدـح  تیاور ، دنـس  زا  یـشوپمشچ  اب 

روکذم ثیدح  نیا ، تسا و  هدماین  هنیدـم  هب  جـح  دـصق  هب  هتفرن و  نوریب  ماش  زا  دوخ  تفالخ  لوط  رد  يو  هک  تسا  راگزاسان  ناخّروم 
. دنکیم طقاس  رابتعا  زا  یّلک  روطهب  ار 
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88 ص :
نآ هک  تسا  فورعم  خیراوت  رد  هکنیا  نآ  تسا و  هتفهن  یلاکـشا  ثیدح  نیا  رد  هک  دینادب  نآ  زا  سپ  : » دیوگیم هرـس  سدـق  یـسلجم 

(. ص 138 ج 46 ، راونالاراحب ، « ) تفر منهج  هب  درمب و  ات  دماین  نوریب  ماش  زا  هکلب  هتفرن و  هنیدم  هب  تفالخ  زا  سپ  نوعلم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » هدومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیناوخب : ار  تیاور  نیا  نم  هارمه  دـیوگیم : هدنـسیون 

ج راونالاراحب ، « ) داهنیم وا  هنیس  ود  نایم  ار  دوخ  هرهچ   » و ص 44 ) ج 43 ، راونالاراحب ، « ) دسوبب ار  همطاف  هرهچ  هکنآ  رگم  دیباوخیمن 
(. ص 78 ، 43

رد ار  اهنآ  دنـس  نودب  یـسلجم  فیعـض و  لسرم و  دنتـسه  یتایاور  دوشیم  هراشا  نادب  هک  یتایاور  هک : تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 
ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  درادن ، یتافانم  بادآ  اب  مه  زاب  میریذـپب  ار  ثیدـح  نیا  یتسرد  مه  رگا  و  تسا ، هدروآ  راحب 

. درادن یلاکشا  چیه  نیا  و  تّذل ، توهش و  هیاپ  رب  هن  دیسوبیم  تشادگرزب  ّتبحم و  ِرس  زا  ردپ و  نوچمه 
رجحنبا دـننادیم . اور  ار ، تروع  زج  رتـخد ، رـسپ و  زا  ّمعا  دـنزرف  وضع  ره  ندیـسوب  ّتنـسلها  ياـملع  رتـشیب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

: دیوگیم
لاسگرزب دنزرف  ياضعا  زا  يوضع  ره  املع  رتشیب  دزن  دیـسوب و  ار  لاسدرخ  دنزرف  ياضعا  زا  يوضع  ره  ناوتیم  تسا : هتفگ  لاطب  نبا  »

. دیـسوبیم ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میتفگ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  بقاـنم  رد  ار . وا  هاگمرـش  رگم  دیـسوب  ناوتیم  زین  ار 
(. ص 350 ج 10 ، يرابلا ، حتف  « ) دیسوبیم ار  هشیاع  شرتخد  زین  رکبوبا 
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89 ص :
هب طوبرم  رابخا   » باب رد  هحفص 36  یبقعلارئاخذ ، رد  تسا  يربط  تیاور  اهنآ  زا  یکی  دننکیم . تیاور  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  ّتنـسلها 
هب دینک  هعجارم  تسا ،» هداهنیم  وا  ناهد  رد  ار  شنابز  هدیسوبیم و  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناهد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا 

. ذخأم نیمه 
دجـسم هب  تشگیم  زاب  يرفـس  ای  گنج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگره  : » هتفگ هک  تسا  هدروآ  هبلعثوبا  زا  لـقن  هب  مکاـح 

نورب دجـسم  زا  تشگزاـب ، رد  نوـچ  تفریم و  شناـنز  يوـس  داتـسرفیم و  دورد  همطاـف  هـب  دْرازگیم و  زاـمن  تـعکر  ود  تـفریم و 
(. ص 156 ج 3 ، كردتسملا ، « ) دیسوبیم ار  ردپ  ناهد  درکیم و  رادید  دجسم  ِرد  رانک  رد  ار  وا  همطاف  تفریم 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  هدوب  اویش  نایارـسنخس  لضاف و  هباحـص  زا  همطاف  دیوگیم : هحفص 105  دلج 1 ، ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانم 
. دیسوبیم ار  وا  ناهد  تساخیمرب و  ربمایپ  دمآیم  وا  دزن  همطاف  هاگره  تشادیم و  تسود  ار  وا  شنادنزرف  همه  زا  شیب  هلآ 

. تسا هدرک  تیاور  نسح  يدانسا  اب  ار  نآ  یناربط  دیوگیم : هحفص 186  دلج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه 
!؟ دیوگیم هچ  هدمآ  ناشبتک  رد  هک  یتایاور  هنوگ  نیا  نوماریپ  هدنسیون 

نب یلع  زا  یتیاور  هب  هدنـسیون  هن . ای  تساضر  ماما  دنزرف  وا  ایآ  هک  دناهدرک  دیدرت  عناق  دّمحم  ماما  رد  هعیـش  هک  تسا  یعدـم  هدنـسیون 
هایس هنوگرگد و  یگنر  هک  تسا  هدوبن  یماما  زگره  ام  نایم  رد  دش  هتفگ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » هک هدرک  داهـشتسا  اذک ]  ] رقاب رفعج 

مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دشاب . هتشاد 
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90 ص :
اهـسانشهفایق نیا  دادیم و  رد  نت  اهـسانش  هفاـیق  يرواد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـنتفگ : تسا . نم  رـسپ  وا  دوـمرف : اـهنآ  هـب 

هب منکیمن . ار  راک  نیا  نم  یلو  دیتسرف ، ناشیا  زا  یکی  ِیپ  رد  دوخ  امش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دننک . يرواد  امـش  ام و  نایم  دنناوتیم 
(. ص 322 ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) تیاور نایاپ  ات  دیشاب ...  ناتاههناخ  رد  دوخ  دیاهدرک و  ناشتوعد  ارچ  هک  دییوگن  چیه  اهنآ 

لاجر بتک  رد  هک  یفریص  نامعن  نب  ییحی  نب  ایرکز  مان  ببـس  هب  دنـس  فعـض  رانک  رد  تیاور ، نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خساپ 
: تسا دودرم  تهج  دنچ  زا  تیاور  نیا  : » دیوگیم هرس  سدق  ییوخ  ققحم  هَّللاۀیآ  درادربرد . زین  يرگید  ياهلاکشا  هدشن ، هدرمش  ّقثوم 

ناشن اهسانشهفایق  هب  ماما  ياههّمع  اهرهاوخ و  تیاور  نیا  ساسارب  اریز  تسا ، بهذم  ترورض  فلاخم  مود ، دراد . فیعض  يدنس  لّوا ،
ار ییاوران  ره  هک  هدوب  رابجا  ِرس  زا  يراک  نینچ  هک  مهو  نیا  دنزیمن و  رس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  تسا  یمارح  لعف  نیا  دندش و  هداد 

رگا موس ، درادـن . یگتـسب  نانز  ندروآ  هب  تساضر  ماـما  دـنزرف  داوج  ماـما  هکنیا  تخانـش  اریز  تسا ، دـساف  هاـبت و  یمهو  دـنکیم  اور 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  تماما  هب  دقتعم  دنزاس  یفتنم  وا  زا  ار  داوج  يدنزرف  ات  دندرک  یشکرس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ربارب  رد  هک  یهورگ 

ج 2، ۀهاقفلا ، حابـصم  « ) دنتـشادن يزاین  سانـش  هفایق  هب  رگید  تسوا  دنزرف  داوج  هک  اضر  ماما  يوس  زا  نخـس  نیا  راهظا  زا  سپ  دندوب 
(. ص 87

دنزرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هکنیا  رد  هعیش  هک  دوب  دهاوخن  نآ  لیلد  زاب  میریذپب  مه  ار  تیاور  نیا  ِیتسرد  ام  رگا  میوگیم : نم  کنیا 
تمصع و هب  ام  دناهدوب و  نایمشاه  زا  تعامج  نآ  هک  تسادیپ  نینچ  تیاور  رهاظ  زا  هکلب  دناهدرک ، دیدرت  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

لاحم  میتسین و  دقتعم  اهنآ  همه  تلادع 
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91 ص :
یهجوت ردام  ردپ و  کیتنژ  لماوع  هب  هک  یناسک  يوس  زا  یهاگ  اهدـیدرت  هنوگ  نیا  اریز  دنزرـس ، اهنآ  زا  یخرب  زا  ینخـس  نینچ  تسین 

. دباییم تهابش  دوخ  رود  ناکاین  زا  یکی  هب  يدنزرف  یهاگ  دوشیم و  راهظا  دنرادن 
زین نومأم  يومع  رتخد  تسا و  هدوب  نومأم  يومع  رتخد  قشاع  هک  دناهدرک  مهتم  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هعیـش  تسا  یعدـم  هدنـسیون 

هحفص 153. اضرلا ، رابخا  نویع  هب  دینک  هعجارم  مالسلا . هیلع  ترضح  قشاع 
اـضرلا نسحوبا  هب  رایـسب  ینمـشد  نیتسایرلاوذ  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  دنکیم  هراشا  یتیاور  هب  يو  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 

هک يزیچ  نیتسخن  تسا . هدیزرویم  تداسح  ناشیدب  هدادیم  يرترب  وا  رب  ار  ناشیا  نومأم  هکنیا  زا  تسا و  هتشادیم  راهظا  مالسلا  هیلع 
رتخد نیا  هب  مه  وا  تشادیم و  تسود  ار  وا  نومأـم  يومع  رتـخد  هک  دوب  نآ  دـش  راکـشآ  نیتساـیرلاوذ  يارب  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  زا 

زا تشاد و  هقـالع  مه  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  رتـخد  نیا  دوـب . هدوـشگ  نومأـم  سلجم  هـب  ار  دوـخ  قاـتا  رد  رتـخد  دوـب و  دـنمهقالع 
(. ص 165 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  « ) درکیم دای  يدب  هب  نیتسایرلاوذ 

زاب نومأم  هب  تشادیم » تسود  ار  رتخد  نیا  زین  وا  تشاد و  تسود  ار  وا  نومأم  يومع  رتخد   » نخس نیا  رد  وا »  » ریمـض هک  تسا  نشور 
تـسود زین  ار  ماما  كرتخد  هکنانچ  دوب ، دـنمهقالع  ودـب  زین  شیومع  رتخد  و  تشاد ، تسود  ار  شیومع  رتخد  نومأـم  ینعی  ددرگیم ؛

و هّبحت »  » تسا و هدنادرگرب  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  ریامض  هدنـسیون  هک  یلاح  رد  تشاد ، لد  رد  رهم  ناشیا  هب  هک  ینعم  نیدب  تشادیم ،
و اهقشعی »  » هب ار  اهّبحی » »

تیبلها هب  هعیش  باستنا  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316تقیقح  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


92 ص :
! دیرگنب هدنسیون  يرادتناما  نازیم  هب  لاح  تسا . هدرک  لدب  هقشعت » »

. تسا يرکسع  نسح  ماما  ردارب  وا  هکنآ  اب  تسا  هدیهوکن  هداد و  مانشد  ار  وا  هدیمان  باّذک  رفعج  ار  رفعج  هعیش  هک  هدرک  اعدا  هدنسیون 
مرـش  ] هدرپ وا  ماهدـید . وا  نوچمه  ار  يدرم  رتـمک  راـسگ و  هداـب  دوب  يراـکهبت  درکیم و  روـجف  قـسف و  اراکـشآ  وا  : » دـیوگیم ینیلک 

(. ص 504 ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) دوب رادقمیب  کبس و  دیردیم و  همه  زا  شیب  شیوخ 
ینیلک دوخ  نخس  هن  تسا  یساّبع  هفیلخ  راگزور  نآ  يارزو  زا  یکی  ناقاخ  نب  هَّللادیبع  نب  دمحا  نخس  نیا  تسا : نینچ  هدنسیون  خساپ 

نب دّمحم  يرعـشا و  دّمحم  نب  نیـسح  تیاور  هب  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  نآ  هدرک  باب  نیا  رد  ینیلک  هک  يراک  نیرتشیب  و  هرـس ، سدق 
. تسا هدروآ  ییحی 

، میرادن دامتعا  ناشیا  ناگدازومع  ای  مالسلا  مهیلع  همئا  ناگداون  نادنزرف و  زا  کی  ره  ای  مشاه  ینب  زا  کی  ره  هب  ام  هک  تسین  يدیدرت 
. هن هنرگ ، تخانش و  میهاوخ  تیمسر  هب  ار  يو  دوش  تباث  وا  هب  دامتعا  هک  ره  یشیوخ و  اب  هن  دوشیم  تباث  لیلد  اب  دامتعا  اریز 

يربمایپ هب  وا  یکیدزن  دش و  دوبان  نارگید  نایم  رد  تسا و  هدوب  فرحنم  حون  رـسپ  هک  دهدیم  لماک  یهاوگ  يدـنوادخ  راوتـسا  باتک 
تمـصع هب  لیاق  هن  ام  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نادنزرف  رـس  رب  نخـس  دوشن . رداص  وا  هتـسیاب  مکح  هک  دشن  نآ  زا  عنام  مزعلاولوا 

. مینادیم دَمتعم  ار  اهنآ  همه  هن  میتسه  اهنآ 
ودـب ناقاخ  نب  هَّللادـیبع  نب  دـمحا  هچنآ  اـّما  و  تسین ، تباـث  اـم  دزن  شقوثو  هک  تسا  یناـسک  زا  زین  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  نب  رفعج 

. تسا رتهاگآ  نادب  ادخ  دهدیم  تبسن  يراسگهدابرد 
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93 ص :

نآ هب  طوبرم  لئاسم  هعتم و 

ار نآ  كراـت  دـناهتفرگ و  رظن  رد  نآ  يارب  ار  یـشاداپ  دـناهدرک و  دراو  ار  هعتم  هب  قـیوشت  تاـیاور  نایعیـش  هک  تـسا  یعدـم  هدنـسیون 
. تسین ناملسم  دنکن  لمع  نادب  یسک  رگا  هکنیا  دناهدرک و  یفرعم  باقع  بجوتسم 

هدرک ترایز  ار  هبعک  راـب  داـتفه  ییوگ  دـنک  هعتم  ار  ینمؤم  نز  هک  ره  : » هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف  نیا  اـهنآ  زا  یکی 
«. تسا

زا هک  ره  تسا و  هتخادرپ  ام  نید  هب  دزادرپ  نادب  هک  ره  تسا ، نم  ناردـپ  نید  نم و  نید  هعتم  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زین 
(. ص 366 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  « ) تسا هتفای  داقتعا  ام  نید  زج  ینید  هب  تسا و  هتفاترب  رس  ام  نید  زا  دباترب  رس  نآ 

هتخیگنارب ناکین  اب  دنک  هعتم  راب  ود  هک  ره  تسا و  ناماردادـخمشخ  زا  دـنکهعتم  رابکی  هکره  : » دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(. ص 366 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  « ) دوب دهاوخ  نم  کیدزن  تشهب  رد  دنک  هعتم  راب  هس  هک  ره  دوشیم و 
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94 ص :
و تسا ؟ هدروآ  اـجک  زا  ار  اـهنآ  هدنـسیون  منادیمن  دوشیمن و  هدـید  یعیـش  عباـنم  رد  ثیدـح  هس  نیا  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خـساپ 

؟ تسا هدرک  لعج  ار  نآ  هنوگچ 
تـشادن يزاـین  هنرگو  تسار ، شیوـخ  ياـعدا  رد  هن  تسا  نیما  تاـیاور  تفگزاـب  رد  هن  هدنـسیون  هکنیا  رب  تسا  یفاـک  لـیلد  نـیمه  و 

. دهد تبسن  هعیش  هب  هتفاب و  ار  یثیداحا 
ياملع زا  کی  چیه  اریز  تسا ، راکشآ  غورد  دوشیمن  هدرمش  ناملسم  تسا و  رفیک  دنمازس  دنکن  هعتم  هک  ره  هدرک  اعدا  هدنسیون  هکنیا 

رد هدنـسیون  دـید  دـنهاوخ  ناگدـنناوخ  دـباییم . توبث  راک  نیا  ماجنا  اب  مالـسا  دـنرادن  رواب  دنتـسین و  لیاق  هعتم  حاکن  بوجو  هب  هعیش 
. دَروآیمن رگتابثا  لیالد  اعّدا  نیا  ِیتسرد 

نیا رگا  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  ماما  دراد ؟ باوث  هعتم  ایآ  دش : ضرع  ناشیا  هب  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدنـسیون 
ياهنـسح نآ  يارب  دنوادخ  هکنآ  رگم  دزاسیمن  يراج  نابز  رب  نز  نآ  اب  ینخـس  دنک  نآ  نارکنم  اب  تفلاخم  يارب   ] ادـخ هار  رد  ار  راک 

دش نز  نآ  کیدزن  هاگره  و  دنکیم ،] رّرقم  ياهنـسح  نآ  يارب  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنکیمن  زارد  وا  يوس  هب  یتسد  و   ] دریگیم رظن  رد 
نم « ) درذگیم رد  شناهانگ  زا  دزیریم  وا  يوم  رب  هک  یبآ  رادقم  هب  دـنوادخ  درک  لسغ  هک  نامز  نآ  دـیاشخب و  ار  وا  زا  یهانگ  ادـخ 

(. ص 366 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال 
چیه هک  دوشیم  هدید  وا  ردپ  هبقع و  نب  حلاص  مان  شدنس  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  ثیدح  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خساپ 

رد کی 

نآ هب  طوبرم  لئاسم  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316هعتم و  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


95 ص :
. دناهدشن هدرمش  ّقثوم  یلاجر  بتک 

اریز تسا ، راکشآ  يرما  نیا  دنکیمن و  تابثا  رایسب  تلیـضف  باوث و  هعتم ، يارب  میـشاب  لیاق  ثیدح  نیا  ِیتسرد  هب  هک  مه  یتروص  رد 
شناهانگ دنکیم  رذگ  نآ  زا  بآ  هک  يرادقم  هب  ات  دشاب  هتشادن  وم  رپ  يرکیپ  ای  دیوگن  نخس  هملک  هاجنپ  نز  اب  درم  کی  تسا  نکمم 

! تسا هتسناد  گرتس  نینچ  ار  باوث  نیا  هدنسیون  ارچ  منادیمن  ددرگ . هدیزرمآ 
، مالـسلا مهیلع  هّمئا  ياهمرح  اههینیـسح و  همه  فجن و  رد  هزوح  ياملع  هدش  بجوم  یباوث  نینچ  كرد  هب  لیامت  دـسیونیم : هدنـسیون 
يرسای و ثراحوبا  هوالع  هب  یندمدیـس  ییابطابط ، ینیوزق ، يزاریـش ، يدرجورب ، ردصدیـس ، ناوتیم  اهنآ  نایم  زا  هک  دننک  هعتم  ناوارف 

هعتم رایـسب  تشهب ، رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـب  یکیدزن  یـشاداپ و  نـینچ  هـب  ندیـسر  قـشع  هـب  اـهنیا  درب . ماـن  ار  رگید  یهورگ 
. دندرکیم

نایم رد  اریز  دوشیمن ، هتفگ  هعیش  کی  نابز  زا  هّمئا » ياهمرح  اههینیسح و  همه  هزوح و  ياملع   » ریبعت هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خساپ 
درادن دوجو  یندمدیس  ای  ییابطابط  ای  ینیوزق  ای  يدرجورب  مان  اب  یعجرم  کنیامه  هکنانچ  میرادن ، مرح  ياملع  هینیـسح و  ياملع  هعیش 

. تسا یلعج  یمان  دایز  لامتحا  هب  میسانشیم و  ار  وا  هن  میاهدینش و  هن  ار  يرسای  ثراحوبا  مان  نونکات  ام  و 
وا و  درادن ، دانتسا  یلیلد  هب  هک  تسا  ییاههتفاب  مه  هب  غورد و  یگمه  دیوگیم  هعتم  هب  هعیش  ياملع  صرح  نوماریپ  وا  هچنآ  لاح  ره  هب 

. دَروایب رگتابثا  یلیالد  فازگ ، نینچ  ینانخس  راهظا  ياج  هب  تسیابیم 
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96 ص :
هک ره  : » دومرف هک  تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لقن  هب  نیقداصلا  جهنم  ریسفت  رد  یناشاک  هَّللا  حتف  دیس  دسیونیم : هدنسیون 
هک ره  و  دوب ، دهاوخ  مالسلا  هیلع  نسح  هجرد  هب  دنک  هعتم  راب  ود  هک  ره  و  دوب ، دهاوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  هجرد  هب  دنک  هعتم  راب  کی 

«. دوب دهاوخ  نم  هجرد  هب  دنک  هعتم  راب  راهچ  هک  ره  و  دوب ، دهاوخ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هجرد  هب  دنک  هعتم  راب  هس 
روآدای ار  هحفـص  دـلج و  هرامـش  هدنـسیون  ور  نیمه  زا  دوشیمن و  هدـید  هعیـش  بتک  رد  ثیدـح  نیا  هک : تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خـساپ 

. تسا نآ  ندوب  غورد  یلعج و  رب  یلیلد  دوخ  ثیدح  نیا  ندوب  تسس  ًالوصا  دزیرگب و  ییاوسر  نیا  زا  ات  دوشیمن 
نیا رب  یهز  دنکیم . عیاض  ار  تقو  دراد  تهاقف  داهتجا و  ياعّدا  هک  یسک  زا  یلعج  یثیداحا  نینچ  نوماریپ  نتفگ  نخـس  ساسا ، نیا  رب 

. يدهتجم نینچ  دوجو  تنسلها  هب  یهز  هتفاب و  دوخ  شیپ  زا  هک  هدش  ینس  یثیداحا  اب  هک  يدهتجم 
، درک هعتم  ار  ناشیا  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یمشاه  نانز  هاگیاج  تسا  دقتعم  درمشیم و  تشز  ار  یمشاه  نانز  هعتم  زاوج  هدنسیون 

. دنوش هعتم  هک  اهنآ  زا  تسا  رود  و  دنتسه ، تیبلها  ربمایپ و  تشپ  زا  اریز 
تشاد دهاوخ  یلاکـشا  هچ  دمآ - دهاوخ  نآ  نایب  هکنانچ  دناهدرمـش - اور  ار  هعتم  لوسر  ادخ و  رگا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خساپ 
ماکحا دزاس ؟ دونشخ  ار  شیادخ  دراد و  هاگن  شیوخ  درادب و  كاپ  شنماد  دیآ و  رد  هعتم  هب  مئاد  حاکن  نوچمه  یمـشاه  نز  کی  هک 

هک  هنوگ  نامه  ناحبس  دنوادخ  تسین ، رگید  تعامج  ربارب  رد  یتعامج  هژیو  یهلا 
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97 ص :
زا هک  ره  تسا و  ّتنـس  حاکن ، اریز  تسا ، هدرمـش  اور  زین  ناشیا  نارتخد  ناماما و  ناربماـیپ ، يارب  هدرمـش  اور  مدرم  همه  يارب  ار  حاـکن 

. تسین ام  زا  دبات  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس 
عورف رد  نخـس  نیا  هب  نز و  درم و  ناـیم  یگباوـخمه  راـبکی  يارب  هچ  رگا  تساور  هعتم  هک  تسا  هدروآ  ینیلک  : » دـسیونیم هدنـسیون 

(. ص 460 ج 5 ، یفاک ، عورف  « ) تسا هدش  حیرصت  یفاک 
رگید دنـشاب  هتفریذپ  ار  لصا  نیا  اهنآ  همه  دـشاب و  تباث  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يوس  زا  لمع  نیا  ماجنا  رگا  هک  تسا  نینچ  وا  خـساپ 

ود ای  هام  کی  و  زور ، ود  ای  دشاب  زور  کی  هعتم  تدم  هک  تشاد  دـهاوخن  یتوافت  رگید  ماگنه  نیا  رد  دوب و  دـهاوخن  نایم  رد  یلاکـشا 
هب ماگنه  نیا  رد  هعتم  حاکن  و  دایز ، ای  دـشاب  مک  تّدـم  نیا  هاوخ  مولعم ، یتّدـم  رب  اور  تسا  یلمع  هعتم  اریز  يرگید ، تّدـم  ره  اـی  هاـم 

یفالتخا چیهیب  دهد  قالط  ار  وا  هاگنآ  دنک و  یگباوخمه  يو  اب  راب  کی  دَروآرد و  مئاد  حاکن  هب  ار  ینز  هک  ره  دـَنامیم . مئاد  حاکن 
. دنزیمن ینایز  نآ  تّحص  هب  دقع  تّدم  یهاتوک  تسا و  حیحص  وا  قالط  حاکن و 

زا درک . هعتم  زین  ار  هلاس  هد  رتخد  ناوتیم  دناهتفگ  هکلب  دشاب ، دشار  غلاب و  تسین  طرش  دوشیم  هعتم  هک  يرتخد  رد  دیوگیم : هدنسیون 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  هک  دناهدروآ  هحفص 255 ، ج 7 ، بیذهت ، رد  یسوط  خیش  و  هحفص 463 ، دلج 5 ، عورف ، رد  ینیلک  ور  نیمه 

؟ دَروآرد دوخ  هعتم  هب  ار  يدرخ  كرتخد  دناوتیم  درم  ایآ  دش : ضرع 
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98 ص :
. دروخن بیرف  كرتخد  هکنآ  طرش  هب  يرآ ، دیامرفیم : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تساجک دروخن  بیرف  هک  ییاج  هب  وا  ندیسر  ّدح  دندرک : ضرع 
«. یگلاس هد  دومرف :

هچ رگا  ار ، لاسدرخ  رتخد  اب  حاکن  ّتنسلها  دوشیمن . هدید  یتوافت  رظن  نیا  زا  مئاد  حاکن  هعتم و  رد  هک : تسا  نینچ  هدنسیون  هب  خساپ 
، تشادن شیب  لاس  شش  هک  ار ، هشیاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دننکیم  تیاور  و  دنهدیم ، هزاجا  دشاب ، هتـشادن  شیب  لاس  شش 

. تفرگ ینز  هب 
: تسا هتفگ  هک  دناهدرک  تیاور  هشیاع  زا  قودص  خیش  یسوط و  خیش 

ُهن هک  یلاح  رد  درک  یگباوخمه  نم  اب  مدوب و  هلاس  شـش  یکرتخد  هک  یلاح  رد  دْروآرد  دوخ  دـقع  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  »
(. ص 1038 ج 2 ، ملسم ، حیحص  ص 1189 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  « ) متشادن شیب  لاس 

سپ تفگ . میهاوخ  زاب  ار  نآ  یگنوگچ  یکدنا  زا  سپ  ادخ  تساوخ  هب  هک  دننادیم  زیاج  زین  ار  هراوخریـش  رتخد  مئاد  حاکن  تنـسلها 
رد زج  حاکن ، ود  نیا  ماـکحا  اریز  تشاد ، دـهاوخن  یعناـم  زین  وا  هعتم  دْروآرد  مئاد  جاودزا  هب  ار  هراوخریـش  درخ و  یکرتخد  ناوتب  رگا 

. تسا ناسکی  ییانثتسا ، دراوم 
وا درک و  هعتم  ار  هراوخریش  كدوک  درادن  یلاکشا  : » دیوگیم دنادیم و  زیاج  ار  هراوخریـش  رتخد  هعتم  ینیمخ  ماما  دیوگیم : هدنـسیون 

(. هرامش 12 هلأسم  ص 241 ، ج 2 ، هلیسولاریرحت ، .« ) دز هسوب  وا  رب  درک و  ذیخفت  تفرگ و  شوغآ  رد  ار 
هچنآ  تسین و  نینچ  هلأسم  هلیسولا  ریرحت  رد  هک : تسا  نآ  يو  خساپ 
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99 ص :
: تسا نیا  هدمآ 

ییوجماک عاونا  رگید  اّما  ّتقوم . ای  دشاب  مئاد  دـقع  هاوخ  درک ، یکیدزن  یگلاس  ُهن  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ات  ناوتیمن  رـسمه  اب  هلأسم 12 -
. درادن یلاکشا  هراوخریش ، ناکدوک  اب  یّتح  ذیخفت ، نتفرگ و  شوغآ  رد  توهش و  اب  ِسمل  نوچمه 

یکیدزن رتخد  اب  یگلاس  ُهن  هب  ندیسر  زا  شیپ  ات  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  اوتف  دوصقم  و  تساوتف ، فیرحت  اراکشآ  هدروآ  هدنـسیون  هچنآ 
یبلح هحیحص  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . یکیدزن  لاس  ُهن  زا  رتمک  رتخد  اب  هک  هدش  یهن  اریز  ّتقوم ، ای  دشاب  مئاد  دقع  هاوخ  درک 

.« دزیمآرد يو  اب  یگلاس  ُهن  هب  وا  ندیـسر  زا  شیپ  ات  دـیابن  دـنک  جاودزا  تسا  لاـسدرخ  زونه  هک  يرتخد  اـب  يدرم  هاـگ  ره  : » دـیوگیم
(. ص 70 ج 14 ، لئاسو ، )

. تسین نایم  رد  یصیصخت  چیه  دراد و  تیمومع  نز  اب  یبایماک  زاوج  لیالد  اریز  تساور ، ییوجماک  عاونا  رگید  اّما 
يدرم میاهدینشن  هاگ  چیه  ام  دوشیم و  هتفگ  ضرف  لیبس  رب  نآ  یجراخ  عوقو  مدع  ای  عوقو  زا  یـشوپمشچ  اب  یهقف  بتک  رد  هلأسم  نیا 

زیاج وا  رب  تفای  یناوهش  یتلاح  دیسوب و  ای  درک  سمل  ار  راوخریش  كرتخد  رگا  یلو  دشاب ، هتفرگ  ماک  يراوخریش  زا  لقاع  ریغ  ای  لقاع 
(1) تسا . مارح  يو  رب  وا  اب  نتخیمآ  رد  هتّبلا  تسوا و  رسمه  اریز  دوب ، دهاوخ 

اب هطبار  رد  هچ  دـنکب  ار  هچب  تحلـصم  تیاعر  هک  دراد  تیالو  یعقوم  ّیلو  دریگ و  ماـجنا  وا  ّیلو  نذا  اـب  دـیاب  هریغـص  رتخد  حاـکن  - 1
. درادن تیالو  هنرگو  وا  جاودزا  هچ  وا و  لاوما 
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100 ص :
هکلب تسوا ، هعتم  هک  تسین  يرتخد  زا  یبایماک  لاسدرخ ، رسمه  یبایماک  زا  دوصقم  هک  تسین  هدیشوپ  دراد  یهاگآ  اوتف  هب  هک  یسک  رب 

. هراوخریش هعتم  هن  تسوا  زا  ییوجماک  یمئاد و  لاسدرخ  رسمه  اب  نتخیمآ  رد  هلأسم  ضرف 
هنوگ نیا  ّتنسلها  ياملع  دوش  روآ  دای  هدرک  شومارف  یلو  درمـشیم ، تشز  ار  هراوخریـش  ای  هچبرتخد  زا  ییوجماک  هدنـسیون  هچ  رگا 

. دناهدروآ ناشبتک  رد  ار  لئاسم 
دوس لوصح  هدش ، فقو  نیع  رد  مود ، دیوگیم : دَروآیم و  ار  هراوخریـش  اب  حاکن  زاوج  هحفص 314  دلج 5 ، نیبلاطلاۀضور ، رد  يوون 

شايرامیب نتفر  نایم  زا  دـیما  هک  يرامیب  زین  و  تسا ، زیاج  رخ  هرک  لاسدرخ و  هدـنب  فقو  هکلب  تسین ، طرـش  لاـح  ناـمه  رد  هدـیاف  و 
. تسا زیاج  هراوخریش  حاکن  هکنانچ  دوریم ،

ینعی هیلع - دوقعم  رد  دوجو  رتسب  اریز  تسا ، تسرد  وا  جاودزا  دوش  هدروآرد  جاودزا  هب  يراوخریش  كدوک  رگا  : » دیوگیم یـسخرس 
(. ص 109 ج 15 ، طوسبم ، « ) تسا دوجو  ماقم  مئاق  لح - ِکلم 

هب هک  دننک  قفاوت  ّیلو  اب  رسمه  رگا  وا  اب  نتخیمآ  رد  لاسدرخ و  رـسمه  اب  فافز  ماگنه  دیوگیم : يوون  هچب ، رتخد  زا  یبایماک  نوماریپ 
هلاس ُهن  رتخد  اهنت  دنیوگیم : دیبع  وبا  دمحا و  دنتفای  فالتخا  رگیدـکی  اب  ود  نیا  رگا  و  دوشیم ، لمع  نادـب  دسرن (1) ینایز  هچب  رتخد 

راک نیا  هب 

اب یلو  دـیوج ، ماـک  وا  زا  نآ  ریاـظن  ذـیخفت و  هسوب ، اـب  اـهنت  دـنکن و  یکیدزن  كرتـخد  اـب  درم  هک  دـننک  قفاوت  دـنناوتیم  هکناـنچ  - 1
دسرن  ینایز  كرتخد  هب  هک  دشاب  يروما  رد  وا  زا  ییوجماک  دزیماین و  مه  رد  كرتخد 
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101 ص :
هتـشاد ار  یکیدزن  ناوت  باـت و  كرتخد  هک  تسا  نآ  راـک  نیا  ّدـح  : » دـنیوگیم هفینح  وبا  یعفاـش و  کـلام ، وا . زج  هن  دوشیم  روبجم 

حرـش .« ) تسا راک  حیحـص  لکـش  نیا  تسین و  طرـش  یـصّخشم  نس  نآ  رد  و  دباییم ، فالتخا  ناکرتخد ، فالتخا  اب  رما  نیا  و  دشاب ،
(. ص 206 ج 9 ، ملسم ، حیحص 

دزیماین و وا  اب  یلو  دوش ، رتسبمه  هراوخریـش  كرتخد  اب  درم  هک  دـننک  قاّفتا  جوز  اب  ّیلو  تسا  زیاج  اوتف  نیا  ساـسارب  میوگیم : کـنیا 
هچب رتخد  هب  هک  دـشاب  نینچ  ّیلو  رظن  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـنک و  هدنـسب  وا  ذـیخفت  یناوهـش و  ندیـشک  شوغآ  رد  هسوب و  هب  اهنت 

. دسرن ینایز 
دشاب هتشاد  ار  یکیدزن  ناوت  بات و  هک  یتروص  رد  درادن  لاس  ود  زونه  هک  ياهّچب  رتخد  رگا  هفینح  وبا  یعفاش و  کلام ، ياوتف  ساسارب 

. ذیخفت یناوهش و  سمل  هب  دسر  هچ  دریگ ، رارق  عامج  دروم  دناوتیم 
ربیخ زور  رد  هاگنآ  تسا و  هدرک  اقبا  ار  نآ  ینامز  هدـمآ  مالـسا  نوچ  هدوب و  اور  یلهاج  راـگزور  رد  هعتم  تسا  هدرک  ناـمگ  هدنـسیون 

. تسا هدرک  مارح  ار  نآ  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  نآ  فورعم  نایعیش ، نایم  رد  یلو  هدش ، مارح 
هّدع و دقع و  زا  ّمعا  نآ  هدش  هتخانش  طورش  اب  یلهاج  ياهجاودزا  ماسقا  زا  هعتم  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  هک  تسا  نیا  هدنسیون  خساپ 

نآ ناوارف  ِحیحـص  رابخا  رهاظ  دوشیمن و  هدید  یلهاج  نارود  ياهجاودزا  رد  طورـش  نیا  اریز  دشاب ، هدوب  نآ  زج  مولعم و  تّدم  رهَم و 
. دادیم ناشیا  هب  ار  نآ  هزاجا  اهگنج  ياهراپرد  دومرف و  اور  دوخ  هباحص  يارب  ار  جاودزا  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هارمه  تفگیم : هک  مدینـش  هّللادـبع  زا  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  سیق  زا  لقن  هب  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم 

هزاجا ام  هب  هاگناو  تشادزاب ، راک  نیا  زا  ار  ام  ربمایپ  مینکن ؟ هتخا  ار  دوخ  ایآ  میدرک : ضرع  دـندوبن . ام  هارمه  نامیاهنز  میدـیگنجیم و 
: دناوخ ار  هیآ  نیا  هللادبع  هاگنآ  میروآ . رد  دوخ  حاکن  هب  مولعم  یتّدم  ات  ار  ینز  داد 

(1) َنیدَتْعُْملا » ُّبُِحیال  َهّللا  َّنإ  اوُدَتْعَت  ْمَُکل و ال  ُهّللا  َّلَحا  ام  ِتابّیَط  اومّرُحت  اُونَمآ ال  َنیّذلااهُّیأ  ای  »
: دناهتفگ هک  هدمآ  عوکا  نب  ۀملس  هللادبع و  نب  رباج  زا  لقن  هب 

ار نانز  ینعی  دینک ، عاتمتسا  هداد  هزاجا  امش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تفگ : دمآ و  ام  يوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدانم  »
(. ص 1022 ج 2 ، ملسم ، حیحص  « ) دیروآرد دوخ  هعتم  هب 

هک مدینـش  هّللادـبع  نب  رباج  زا  هتفگ : هک  دـنکیم  لـقن  ریبز  وبا  زا  دوخ  دنـس  اـب  ملـسم  هک  تسا  یتیاور  رمع  يوس  زا  هعتم  میرحت  لـیلد 
، رمع هکنآ  ات  میدرکیم  هعتم  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راگزور  هب  ار  نانز  هویب  درآ ، امرخ و  تشم  کی  اب  ام  تفگیم :

. تشادزاب راک  نیا  زا  ار  ثیرح  نب  ورمع 
هرابرد ریبز  نبا  ساّبع و  نبا  تفگ : وا  هب  دمآ و  یسک  هک  مدوب  هّللادبع  نب  رباج  دزن  : » هتفگ هک  تسا  هدروآ  هرـضنوبا  زا  دوخ  دنـس  اب  وا 

سپ نآ  زا  کیل  میدادیم ، ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  اب  ار  هعتم  ود  نیا  ام  تفگ : رباج  دـناهتفای . فـالتخا  مه  اـب  هعتم  ود 
(. ص 1023 ج 2 ، ملسم ، حیحص  « ) میدرکن هعتم  رگید  ام  تشادزاب و  هعتم  هنوگ  ود  نآ  زا  ار  ام  رمع 

دح زا  ادـخ  هک  دـیرذگنرد  ّدـح  زا  دـینکن و  مارح  هدرک  لـالح  امـش  يارب  ادـخ  هچنآ  دـیدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  87 ؛ هدـئام / - 1
.. درادیمن تسود  ار  ناگدنرذگرد 
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103 ص :
ام ضر )  ) رمع دوب و  يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راگزور  رد  هعتم  هنوگ  ود  : » دیوگیم هک  هدروآ  رباج  زا  لقن  هب  لبنح  نب  دـمحا 

(. ص 325 ج 3 ، دنسم ، .« ) میتسش تسد  راک  نآ  زا  ام  تشادزاب و  نآ  زا  ار 
. يرگید هب  هن  دهدیم  تبسن  رمع  هب  ار  میرحت  نیا  رباج  اریز  دنراد ، تحارص  ام  دوصقم  ندناسر  رد  تایاور  نیا  میوگیم : کنیا 

(. ضر  ) رمع تاعادبا  رد  یلصف  : » دیوگیم یطویس  ور  نیا  زا 
يرجه هب  ار  خیرات  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  و  هدـش ، هدـیمان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  یـسک  نیزاغآ  وا  دـیوگیم : يرکـسع 

لّوا درک و  نییآ  ار  ناـضمر  بش  رد  نتـساخرب  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  درک و  سیـسأت  ار  لاـملاتیب  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  و  تشون ،
، دز هنایزات  داتشه  يراسگیم  يارب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  داد و  رفیک  ار  وجه  هک  تسا  یسک  نیلّوا  داهن و  نابساپ  بش  هک  تسا  یسک 

(. ص 108 ءافلخلا ، خیرات  .« ) درک مارح  ار  هعتم  هک  تسا  یسک  نیتسخن  و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دش . مارح  ربیخ  زور  رد  هعتم  هک  تسا  نآ  هلأسم  ِتسرد  : » دسیونیم هدنسیون 

(. ص 142 ج 3 ، راصبتسا ، ص 186 ؛ ج 2 ، بیذهت ، .« ) درک مارح  ار  هعتم  حاکن  رخ و  تشوگ  ندروخ  ربیخ  زور  هلآ  هیلع و 
یثیدـح دوـشیم  هدـید  نآ  ناـیوار  هریجنز  رد  یطـساو  دـلاخ  نب  ورمع  ماـن  هک  اـجنآ  زا  تیاور  نیا  هک : تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 

نایوار رگید  زا  دـشابیم . هیدـیز  ناراد  ولج  زا  يو  هک  تسا  فورعم  تسا و  هدـشن  قیثوت  یلاـجر  بتک  رد  درف  نیا  اریز  تسا ، فیعض 
ناولُع  نب  نیسح  ثیدح  نیا 
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104 ص :
. تسا هدشن  قیثوت  دراد و  یّنس  بهذم  هک  تسا 

هعتم ّتیلح  رب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  زا  هدیـسر  ِرابخا  اریز  مینک ، شلمح  هیقت  رب  دیاب  میریذپب  مه  ار  تیاور  نیا  یتسرد  رگا 
ياهشوگ هب  ار  رتاوتم  تایاور  نآ  همه  درک و  لـمع  فیعـض  تیاور  نیا  هب  ناوتیمن  رگید  و  تسا ، هدیـسر  رتاوت  ّدـح  هب  دـنراد  تلـالد 

. ْدنکفا
دشاب هدینش  ار  رابخا  هک  ره  تسا . هدیسر  هعیش  نافلاخم  طیارش  ساسارب  هیقت و  دروم  رد  تیاور  نیا  : » دیوگیم هرس  سدق  یـسوط  خیش 

(. ص 251 ج 7 ، ماکحالا ، بیذهت  .« ) درادن مالک  هلاطا  هب  يزاین  تسا و  حابم  هعتم  مالسلا  مهیلع  ام  ناماما  نید  رد  هک  دنادیم 
جاودزا هاوگ  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  راگزور  رد  ناناملسم  ایآ  : » دندیسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دسیونیم : هدنـسیون 

(. ص 189 ج 2 ، ماکحالا ، بیذهت  « ) ریخ دومرف : دندرکیم ؟
رد نخـس  نیا  اذل  تسا و  هدوب  هعتم  نامه  وا  دصق  هکلب  هدوبن ، مئاد  حاکن  هدنـسرپ  دوصقم  دـنزیم : هیـشاح  نینچ  نخـس  نیا  رب  یـسوط 

. تسا هدمآ  هعتم  باب 
باتک ود  نیا  هب  تسا  بوخ  و  تسا ، هدزن  ياهیشاح  نخس  نیا  رب  راصبتـسا  بیذهت و  رد  یـسوط  خیـش  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خساپ 

: دیوگیم نینچ  باتک  ود  نیا  رد  یـسوط  خیـش  دوش . راکـشآ  دراد  تهاقف  داهتجا و  ياعّدا  هک  یـسک  يرادتناما  نازیم  ات  دینک  هعجارم 
زج هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راگزور  رد  هک  دهدیم  نیا  زا  ربخ  هکلب  تسین ، دهاش  نودب  هعتم  تیعونمم  زا  ینخـس  ربخ  نیا  رد  »

رتهب لکش  نیا  دناهدرکیمن و  جاودزا  هاوگ  اب 
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مه مینادیم  هک  نانچ  تسین ، نآ  تیعونمم  رب  ّلاد  هتفاین  قّقحت  راگزور  نآ  رد  دهاش ) نودـب  جاودزا   ) يزیچ نینچ  رگا  تسا و  جاودزا 

ناکما نیا  اریز  تسین ، نآ  تیعونمم  هدنهدناشن  نیا  تسا و  هتشادن  دربراک  ماگنه  نآ  رد  هک  تسه  نآ  زج  حابم و  روما  يرایـسب  کنیا 
.« تسین اور  وا  رب  راک  نیا  دـشابن  تفرعم  لها  رگا  هک  دـباین  داقتعا  نز  ات  بوجو ، هن  دـشاب  هدیـسر  طایتحا  ساسارب  ربخ  هک  دراد  دوجو 

(. ص 148 ج 3 ، راصبتسا ، ص 261 ؛ ج 7 ، ماکحالا ، بیذهت  )
ثیدح هدش  هدروآ  شخب  تسا و  هدش  روآدای  ار  نآ  زا  یـشخب  اهنت  هدروآ و  هدیرب  ار  ثیدح  تهاقف  داهتجا و  یعّدم  نیا  هک  میرذگب 

ماـمت کـنیا  دراد . تلـالد  هعتم ، رد  ناـهاوگ  ندوبن  طرـش  رد  ماـما ، مـالک  رب  هک  هنوگ  نآ  هن  تسا ، هدرک  ریـسفت  هتـساوخ  هک  ناـنچ  ار 
. ددرگ راکشآ  امش  رب  ام  نخس  یتسرد  ات  میروآیم  ار  ثیدح 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » هتفگ هک  تسا  سینخ  نب  یلعم  زا 
: دومرف دـینادیم ؟ تسرد  ار  حاـکن  دـنتفاین  یهاوگ  رگا  اـیآ  مدرک : ضرع  نز . ود  درم و  کـی  دومرف : تسا ؟ یفاـک  هاوگ  دـنچ  هعتم  رد 

. تسین یلکشم 
. يرآ دوـمرف : تسا ؟ یفاـک  یهاوـگ  يارب  درم  کـی  اـیآ  هچ ؟ دنتـشاد  ساره  ناـشجاودزا  زا  نارگید  ندـش  هاـگآ  زا  رگا  مدرک : ضرع 

: مدرک ضرع 
«. ریخ دومرف : دندرکیم ؟ جاودزا  هاوگ  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راگزور  هب  ناناملسم  ایآ  مدرگ ، تیادف 

یفاک دـناوتیم  مه  درم  کی  یهاوگ  یّتح  و  تسا ، یفاـک  نز  ود  درم و  کـی  یهاوگ  هعتم  حاـکن  رد  هک  دراد  راکـشآ  تلـالد  ثیدـح 
تسین  طرش  هاوگ  دوجو  هعتم  حاکن  رد  هک  دراد  زین  نیا  رب  تلالد  ثیدح  هکنانچ  دشاب ،
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. دنشاب هتشاد  ساره  نارگید  ندش  هاگآ  زا  ای  دنباین  ار  یسک  رگا  هکنآ  هژیوهب 

هعتم و رد  هچ  هکنآ  ای  دـناهدرکیمن ، هعتم  هاوگ  نودـب  هباحـص  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  ثیدـح  تسا  هعتم  حاکن  لاؤس  دروم  هک  اجنآ  زا 
هدمآ ثیدح  نیا  رد  هچنآ  دراد ؟ هعتم  تمرح  رب  تلالد  ثیدح  نیا  ياجک  کنیا  دـناهدرکیمن . جاودزا  هاوگ  نودـب  ًاقلطم  مئاد  رد  هچ 

. تسا هعتم  ّتیلح  رد  تحارص 
تسا مارح  يراک  هدیسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  نآ  تیاور  هکنانچ  اریز  دوش ، كرت  هعتم  هک  تسا  نآ  تسرد  هتـشادنپ ، هدنـسیون 

. ناشیدب هدش  هتسب  تسا  يرابخا  دش  هداد  تبسن  هّمئا  هب  هک  يرابخا  و 
ار نآ  ِیتسرد  مه  رگا  و  میدرک ، تابثا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  ار  یثیدح  فعـض  رتشیپ  هک  تسا  نینچ  ودب  خـساپ 

. دنراد تلالد  هعتم  حاکن  ّتیلح  رب  هک  يرابخا  تسوسمهان ؛ رگید  حیحص  رابخا  يرایسب  اب  اریز  تسا ، ینتفریذپن  یتیاور  ًاعطق  میریذپب 
يدنس یسررب  هنوگره  نودب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هب  ندش  هتسب  ندوب و  یلعج  هب  اهنآ  فیصوت  حیحص و  تایاور  یّلک  ندرمـش  دودرم  اّما 

مه نآ  رد  هرـسان  هرـس و  ثیداـحا  شجنـس  رد  نایعیـش  ّتنـسلها و  هک  ياهویـش  تسا ؛ رودهب  هدـش  هتخانـش  ِیملع  هویـش  زا  یموهفم  و 
. دنانخس

اب ثیداحا  نیا  دـشاب  هدرب  نامگ  هکنآ  رگم  هدرکن ، رکذ  دـشاب  ثیداـحا  نیا  ندوب  غورد  رب  ّلاد  هک  حیحـص  لـیلد  کـی  یّتح  هدنـسیون 
نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هدرک و  میرحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هچنآ 
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هک دنک  تباث  دیاب  وا  ادتبا  اریز  دـشابیم ، بولطم  هب  هرداصم  تسا ، نشور  هک  هنوگ  نامه  رادـنپ ، نیا  تسوسمهان . تسا  هدومیپ  ار  هار 

حور زا  هدنسیون  هکنآ  رب  تسا  يراکـشآ  لیلد  نیا  دناهدرک و  مارح  ار  هعتم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
. تسا رود  تباث  نیناوق  ساسارب  طابنتسا  حیحص و  لالدتسا 

کی هک  تسا  هدیسرن  يریذپان  دیدرت  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  کی  چیه  زا  هک  دنکیم  لالدتـسا  نینچ  هعتم  تمرح  رد  هدنـسیون 
. دشاب هتفگ  ینخس  هعتم  ّتیلح  رد  ای  هدرک  هعتم  راب 

هدیسر رتاوت  ّدح  هب  دراد  هعتم  حاکن  ّتیلح  رب  تلالد  هک  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  زا  هدیسر  ثیداحا  هک  تسا  نینچ  هدنسیون  خساپ 
. میدش روآ  دای  رتشیپ  ار  نیا  و  تسا ،

تـسود نم  دنک و  هعتم  درم  تسا  بحتـسم  : » هدومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  هحیحـص  تایاور  نیا  زا  یکی 
(. ص 443 ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  « ) دیوگ دوردب  ار  ناهج  راب - کی  يارب  هچ  رگا  هعتم - زا  شیپ  امش  زا  يدرم  مرادن 

لالح دومرف : مدیـسرپ . نانز  هعتم  نوماریپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگیم : هک  تسا  ریـصب  وبا  هحیحـص  ثیداـحا ، نیا  زا  رگید  یکی 
(. ص 470 ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 457 ؛ ج 5 ، یفاک ، « ) دشاب رتشیب  ای  مهرد  کی  دناوتیم  وا  رهَم  تسا و 

. مییوگ زاب  ار  اهنآ  یمامت  میرمشرب و  ار  اهنآ  همه  تسین  يزاین  تسا و  رایسب  هراب  نیا  رد  حیحص  رابخا 
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یلمع لـیلد  هب  يزاـین  مـالک  رد  لـیلد  توـبث  اـب  رگید  درک و  هعتم  حاـکن  ّتیلح  هب  مکح  هکنآ  رگم  تسین  يزیرگ  راـبخا  نیا  توـبث  اـب 

. میرادن
ربمایپ زا  و  ْدنادرگ ، شمارح  سپس  درک و  لالح  ار  هعتم  حاکن  اهگنج  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنراد  عامجا  ّتنـسلها 

. دنکیمن دراو  ياهشدخ  ماگنه  نآ  رد  هعتم  ّتیلح  هب  نیا  دشاب و  هدرک  ياهعتم  هک  تسا  هدشن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نز هعتم  ندش  حابم  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دشابیم  نوگانوگ  بناوج  ياراد  ناوارف و  هعتم  رب  ّبترتم  ِدسافم  هک  تسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 

یعـضو نینچ  رد  و  دریذـپیم ، تروـص  وا  رهوـش  یهاـگآ  نودـب  نیا  تسا و  رگید  يدرم  میرح  رد  ینز  نینچ  هکنآ  مغر  هب  رادرهوـش 
. دوشیم هعتم  رهوش  یهاگآ  نودب  نز  دوب و  دنهاوخن  نمیا  ناشاهنز  زا  اهرهوش 

انز ینخـس  چـیهیب  تسا و  هدـش  هتخانـش  ِمارح  روما  زا  تسین و  زیاـج  ور  چـیه  هب  رادرهوش  ِنز  هعتم  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 
. دوشیم هدرمش 

، تسین اشحف  زج  يزیچ  دـنوشیم  يرگید  درم  هعتم  دوخ  نامگ  هب  دـنزادرپیم و  نادـب  هعتم  مان  هب  اهیپسور  یخرب  هک  ییاطخ  ياهراتفر 
کی چیه  دـنهدیم  ماجنا  هعتم  مان  هب  هک  رادرهوش  نانز  زا  یخرب  يانز  ای  تسا ، هتفای  لاقتنا  رگید  درم  هب  يدرم  زا  هک  تسا  ینز  وا  اریز 

نوگرگد ار  نآ  تقیقح  مان ، هدـش و  هدـیمان  هعتم  هک  تسانز  نامه  اهراتفر  نیا  همه  اریز  درادـن ، هعتم  اـب  يدـنویپ  حیحـص  تعیرـش  رد 
. دنکیمن لدب  هعتم  هب  ار  انز  دزاسیمن و 

. تسا نینچ  ًاقیقد  زین  مئاد  حاکن  تسا  راکشآ  هک  هنوگ  نامه 
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109 ص :
نامز رد  تاروذـحم  نیا  ایآ  دـماین ؟ مزال  نآ  زا  تاروذـحم  نیا  لاثما  اّما  دوب ، لالح  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  حاکن 

رس رد  یعنام  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هدمآ ، شیپ  مرکا  لوسر  نامز  رد  رگا  نآ ؟ زا  سپ  ای  هدمآ  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
عیرشت لصا  زا  جراخ  اطخ  ياهراتفر  هک  تسا  نآ  يایوگ  دوخ  هدمآ  دیدپ  ناشیا  نامز  زا  سپ  رگا  درادن و  دوجو  هعتم  حاکن  ّتیلح  هار 

. درادن ار  نآ  تمرح  ياضتقا  دزاسیمن و  دراو  ینایز  حاکن  لصا  هب  تسا و  هعتم  حاکن 
رد اهنآ  زا  ناشردپ  دنوشیم و  هعتم  ناشردپ  یهاگآ  نودب  هرکاب  نارتخد  هک  تسا  نآ  زین  یکی  هعتم  دسافم  زا  تسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 

؟ یسک هچ  زا  دنادب  هکنآ  یب  تسا  رادراب  شرتخد  هک  دباییم  رد  ردپ  هاگان  دنتسین و  ناما 
تّحص مزلتسم  مئاد  حاکن  ّتیلح  هکنانچ  تسین ، ّیلو  هزاجا  نودب  نآ  تّحص  مزلتسم  هعتم  حاکن  ّتیلح  هک  تسا  نآ  هدنـسیون  هب  خساپ 

ّیلو هزاجا  ترورض  هب  مالسلا  مهیلع  تیاده  ناماما  زا  هدیسر  رابخا  ور  نیمه  زا  و  دوب ، دهاوخن  هرکاب  رتخد  ِّیلو  هزاجا  نودب  حاکن  نیا 
. دراد دیکأت  جاودزا  رد  رکب  رتخد 

ج هعیـشلا ، لئاسو  « ) دوخ ّیلو  هزاجا  اب  رگم  دوشیمن  هعتم  هرکاب  : » تسا مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یطنزب  هحیحـص  تایاور ، نیا  زا  یکی 
(. ص 458 ، 14

: تسا هدومرف  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  میرم  وبا  هحیحص  يرگید ،
(. ص 459 ج 14 ، نامه ، « ) دنکیمن رهوش  شردپ  هزاجا  اب  زج  دراد  ردپ  هک  ياهرکاب  »
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110 ص :
، ردپ تیاضر  ندوب  كالم  رد  هعتم ، مکح  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  : » دیوگیم هرـس  سدق  ییوخ  قّقحم  هّللاۀـیآ  هک  تسور  نیمه  زا 

(. ص 263 دلج 2 ، حاکن ، باتک  یقثولا ، ةورع  ینابم  « ) تسا مئاد  جاودزا  مکح  نامه 
یلو دننک ، هعتم  ار  مدرم  نارتخد  دـننادیم  اور  دوخ  رب  دـننکیم  هعتم  هک  یناسک  رتشیب  هک  تسا  نآ  هعتم  دـسافم  زا  دراگنایم  هدنـسیون 

ار جاودزا  هنوگ  نیا  اریز  درک ، دنهاوخن  تقفاوم  دننک  يراگتساوخ  هعتم  حاکن  يارب  ار  ناشناشیوخ  نارتخد  ای  ناشیا  نارتخد  یسک  رگا 
. دنرمشیم گنن  ار  نآ  دننادیم و  انز  ریظن 

هدنسیون اریز  تسا ، هدیجنـسان  ینخـس  دننکیم  راتفر  هنوگ  نیا  ناگدننک  هعتم  رتشیب  هک  وا  نامگ  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خساپ 
، دوشیمن حاکن  عون  نیا  تمرح  رب  لیلد  زاب  میریذپب  ار  ینامگ  نینچ  مه  رگا  و  دنک ، دییأت  ار  وا  نامگ  هک  درادـن  رایتخا  رد  یقیقد  رامآ 

: ریخ شنارهاوخ  نارتخد و  يارب  یلو  ددنسپیم ، دوخ  يارب  یمدآ  هک  دوشیم  تفای  لالح  روما  زا  يرایسب  اریز 
نارتخد و يارب  ار  راک  نیا  یلو  دـنک ، جاودزا  نز  راـهچ  اـی  هس  اـی  ود  اـب  هک  دراد  تسود  درم  اریز  تسا ، تاـجوز  دّدـعت  اـهنآ  زا  یکی 

. ددنسپیمن شنارهاوخ 
. ددنسپیمن شنارهاوخ  نارتخد و  يارب  ار  لمع  نیا  یلو  دهدیم ، قالط  ار  شنز  يدرم  یهاگ  تسا . قالط  رگید 

هدیدنـسپ شنارهاوخ  نارتخد و  يارب  ار  نآ  یهاگیلو  درـشفباپ ، دنک  جاودزا  وا  اب  دهاوخیم  هک  ینز  ندید  هبيدرم  اسبهچ  هکنآرگید 
. دنیبیمن
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111 ص :
ای رامیب  يدرم  اب  شنارهاوخ  ای  نارتخد  هک  دـهدیمن  رد  نت  یلو  دـنکیم ، جاودزا  تسا  رادان  ای  رامیب  هکنآ  اب  يدرم  یهاگ  هکنآ  رگید 

. دننک جاودزا  رادان 
ار نآ  یلو  دوشیم ، هدیمان   (1) رایْـسِم » جاودزا   » يدوعـس ناتـسبرع  رد  هک  دزادرپب  یجاودزا  هب  دباییم  لیامت  يدرم  یهاگ  هکنآ  رگید 

. ددنسپیمن دوخ  نارهاوخ  نارتخد و  يارب 
يارب ار  اهنآ  يدرم  هک  ور  نیا  زا  اهنت  مه  نآ  درادنپیم  مارح  ار  اهنآ  ِیمامت  تهاقف  داهتجا و  یعّدـم  نیا  ایآ  تسا . رایـسب  دراوم  نیا  زا 

؟ درمشیم اوران  شنارهاوخ  نارتخد و  يارب  اور و  دوخ 
دنراد تسود  هک  دـشاب  ببـس  نادـب  اسب  هچ  دـنوریمن  ناشنارتخد  هعتم  راب  ریز  دـننکیم  هعتم  حاـکن  هک  ینادرم  زا  یخرب  میریذـپب  رگا 

ثرا و یباوخبـش ، هقفن ، مئاد  ِجاودزا  رد  هکنیا  هچ  تسا ، رتهب  هعتم  زا  جاودزا  هنوگ  نیا  اریز  دننک ، مئاد  جاودزا  ناشنارهاوخ  ای  نارتخد 
ار رتخد  نابیرگ  تهج  نیدـب  یهاگ  هک  یماندـب  ینوناق و  ياهدـمایپ  زا  هک  تسور  نیا  زا  ای  دـباییم ، موزل  ییوشاـنز  دـنویپ  یگـشیمه 
ور ره  هب  نآ . ریاظن  دنرادن و  زاین  یجاودزا  نینچ  هب  نارتخد  ای  تسین ، وا  رتخد  گنـسمه  ّیلو ، رظن  زا  راگتـساوخ  ای  دسارهیم  دریگیم 

. تسین هعتم  حاکن  ّتیلح  هب  نتشادن  داقتعا  هزیگنا  هب  هتشادنپ ، هدنسیون  هکنانچ  يراددوخ ، طرش 

دوخ هداوناخ  رد  رتخد  یلو  دـنکیم ، جاودزا  يرتخداب  ّیلو  تقفاوم  هاوگ و  رهَم و  اب  يدرم  هک  تسا  یجاودزا  نامه  رایْـسِم  جاودزا  - 1
یماک دـنزب و  وا  هب  يرـس  یهاگزاره  دـناوتیم  رهوش  اهنت  دوشیم و  طـقاس  ثرا  یگباوخمه و  هقفن و  زا  ّمعا  وا  قوقح  همه  دـَنامیم و 

. دَروآرب
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112 ص :
هن تسا و  طرش  رتخد  ّیلو  تیاضر  هن  دوشیم و  ینلع  هن  تسا و  نآ  رد  یهاوگ  هن  اریز  تسا ، مارح  هعتم  هک  دنکیم  لالدتسا  هدنـسیون 

هدـش هتفرگ  هراجا  هب  يرتخد  نینچ  هدـش ، هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  هک  هنوگ  ناـمه  لـب  دَربیم ، ثرا  درم ، زا  هعتم  ِرتخد 
. سب تسا و 

نتـسب لوبق ، باجیا و  نوچمه  يروما  دشابیم ؛ طرـش  زین  هعتم  حاکن  رد  تسا  طرـش  مئاد  حاکن  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 
رهوش نز ، هکنیا  و  دـشاب ، هرکاـب  هعتم ، هک  یتروص  رد  ّیلو  نذا  ندوب  كـالم  ود و  ره  تیاـضر  جوز و  فرط  ود  ندوـب  صّخـشم  رهَم ،

ار حاکن  تیهام  هک  دنتسه  اههلوقم  نیمه  و  تسین ، یتوافت  مئاد  هعتم و  حاکن  نایم  روما  نیا  رد  و  دشابن ، يدرم  هّدِع  رد  دشاب و  هتـشادن 
. دنشخبیم قّقحت 

طرش رد  ور  نیمه  زا  و  دوشیمن ، هدرمش  یناینب  هیاپ و  نآ  تقیقح  يارب  تسا و  بحتـسم  يرما  جاودزا ، ندرک  ینلع  نتفرگ و  هاوگ  اما 
. تسا هدمآ  دیدپ  فالتخا  مئاد ، حاکن  ندرک  ینلع  یهاوگ و  ندوب 

، تسا حیحص  دهاش  نودب  جاودزا  دیوگیم : کلام  نت . هس  تداهش  اب  رگم  تسین  حیحص  حاکن ، دیوگیم : یعفاش  یقـشمد  هّللادبع  وبا 
هک ییاج  ات  دنرادب  هدیـشوپ  ار  دقع  هک  دننک  شزاس  ناهنپ ، رد  نیجوز  دیابن  وا  رظن  هب  دـنادیم . طرـش  ار  نآ  ندـش  ینلع  يو  هکنآ  زج 

دمحا یعفاش و  هفینحوبا ، رظن  هب  ددرگیم . خسف  دقع  کلام ، رظن  زا  دننادب  طرـش  ار  نآ  نتـشاد  هاگن  هدیـشوپ  دـننک و  دـقع  یناهنپ  رگا 
(. ص 393 هّمئالا ، فالتخا  یف  هّمالاۀمحر  « ) دنزیمن دقع  هب  ياهشدخ  دهاش  ود  روضح  اب  دقع  نتشاد  هدیشوپ  »

لالح  هرکاب  رتخد  اب  جیوزت  ّیلو  تیاضر  نودب  هک  میتفگ  هتشذگ  رد 
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113 ص :
. تسا راتخم  جاودزا  ود  ره  رد  هویب  نز  اّما  هعتم ، ای  دشاب  مئاد  حاکن  هاوخ  تسین ،

رفاک نز  اب  جاودزا  ببس  نیمه  هب  دنتسه و  لئاق  زین  ثراوت  نودب  ِحاکن  تّحص  هب  اهقف  اریز  درادن ، یتلاخد  حاکن  ِتقیقح  رد  زین  ثراوت 
ثرا رفاک  زا  ناملـسم  هن  هورگ  نیا  رظن  زا  سپ  دـننادیمن ، زیاج  ار  رفاـک  ناملـسم و  ناـیم  ثراوت  یلو  دـناهدرک ، زیوجت  ار  باـتک  لـها 

. دنراد عامجا  باتک  لها  ِنز  اب  جاودزا  رد  همه  اّما  ناملسم ، زا  رفاک  هن  دربیم و 
(. ص 500 ج 7 ، ینغم ، « ) تسین یفالتخا  باتک  لها  دازآ  ِنانز  ندوب  لالح  رد  ملع  لها  نایم  هللادمحب  : » دیوگیم همادق  نبا 

دَربیمن و ثرا  ناملسم  زا  رفاک  هک  دنراد  عامجا  ملع  لها  : » دهدیم حیضوت  نینچ  رفاک  ناملـسم و  نایم  ثراوت  مدع  نوماریپ  همادق  نبا 
(. ص 166 ج 7 ، نامه ، « ) دربیمن ثرا  رفاک  زا  ناملسم  دناهتفگ : اهقف  هباحص و  روهمج 

، یگباوخمه انکس و  هقفن و  ثراوت و  ندرک و  ینلع  هاوگ و  نآ  رد  دوشیم و  روما  نیا  همه  لماش  یهاگ  هعتم  حاکن  همه ، اهنیا  رانک  رد 
، تّدم اب  هک  توافت  نیا  اب  دوب ، دهاوخ  مئاد  حاکن  نوچمه  رظن  نیا  زا  دباییم و  ترورض  دنـشاب ، هدرک  طرـش  دقع  نمـض  نیجوز  رگا 
اج دننالـسگیمار و  جاودزا  هتـشرود  ره  قالط ، قّقحت  تّدم و  ندـش  يرپس  دوشیم و  یـضقنم  قالط  اب  مئاد  حاکن  دوشیم و  یـضقنم 

. دنوشیمن هدرمش  نآ  یقیقح  هيامن 
لـصا اب  ور  چـیه  هب  رما  نیا  و  هعتم ، ای  دـشاب  مئاد  ناشحاکن  هاوخ  ریخ ، یهاگ  دـباییم و  قّقحت  ثراوت  ناشنایم  یهاگ  نیجوز  هجیتن  رد 

، ثراوت رب  ّتیجوز  تسا  راکشآ  هک  هنوگ  نامه  اریز  درادن ، تافانم  ّتیجوز 
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114 ص :
. تسین راوتسا 

هب نخس  هعتم  زا  ماما  دزن  : » هک دش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هکنانچ  تسا ، ياهراجا  ینز  هعتم ، نز  تسا  هتفگ  هدنـسیون  هکنیا 
« دنتـسه ياهراجا  هعتم ، نانز  ریگب ، هعتم  رازه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  تفرگ ؟ هعتم  راـهچ  دوشیم  اـیآ  هک  دندیـسرپ  دـمآ و  ناـیم 

(. ص 147 ج 3 ، راصبتسا ، ص 452 ؛ ج 5 ، یفاک ، )
لاجر بتک  رد  هک  دوشیم  هدـید  ملـسم  نب  دعـس  مان  نآ  دنـس  رد  اریز  دراد ، فیعـض  دنـس  تیاور  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خـساپ 

(. ص 98 و 99 ج 8 ، ییوخ ، ِثیدحلا  لاجر  مجعم  . ) تسا هدشن  قیثوت 
هژیو هب  داهن ، مان  ياهراجا  هعتم  نوچ  زین  ار  مئاد  نز  درادن  یعنام  هک  روط  نامه  دیمان ، ياهراجا  ياهنز  ار  هعتم  ياهنز  هک  درادن  یلاکشا 

. تسا هدش  قالطا  رجا  رهَم ، رب  ادخ  باتک  رد  هکنآ 
(1)« َْکیَلَع ُهّللا  َءافأ  اَّمِم  َُکنیمَی  ْتَکَلَم  ام  َّنُهَروجا و  َْتیَتآ  یتاّللا  کَجاوْزا  ََکل  اْنلَلْحأ  اَّنإ  ُّیبّنلا  اهُّیأ  ای  : » دیامرفیم دنوادخ 

(2) َّنُهَروُجا » َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف  : » یهلا هدومرف  نیا  هرابرد  یبطرق 
دوخ نیا  و  تسا ، ییوجماک  ِرجا  اریز  دناهدیمان ، رجا  ار  رهَم  تساهرهَم . روجا »  » زا دوصقم  ییوجماک و  عاتمتـسا »  » زا دوصقم  : » دیوگیم

رب تسا  یلیلد  دوشیم و  هدیمان  رجا  رهَم ، هکنآ  رب  تسا  یّصن 

رد یگنج  تمینغ  زا  ادخ  هک  ار  ینازینک  میدرک و  لالح  ياهداد  ار  ناشرهَم  هک  ار  ینارـسمه  نآ  وت  يارب  ام  ربمایپ ! يا  50 ؛ بازحا / - 1
. هداد رارق  وت  رایتخا 

. دیهدب نانآ  هب  ياهضیرف  ناونعهب  ار  ناشرهَم  دیاهدرک  هعتم  هک  ار  ینانز  دیشاب  نمادکاپ  هک  یتروص  رد  24 ؛ ءاسن / - 2
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115 ص :
(. ص 129 ج 5 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  « ) دوشیم هدیمان  رجا  دراد  رارق  تعفنم  يازا  رد  هچنآ  اریز  تسا ، يریگماک  يازا  هب  هکنیا 

: دیوگیم هحفص 1403  دلج 3 ، دوخ ، حیحص  رد  يراخب 
. تسا َّنُهروهُم »  » موهفم هب  ّنهروجا » »

نیا دننابـسچب و  نید  هب  ار  دوخ  ياهیراکهبت  ات  دـیاشگیم  هدولآ  ِناوج  ناـنز  نادرم و  يارب  ار  تصرف  هعتم  هک  تسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 
. ددرگیم نانّیدتم  نید و  هرهچ  ندش  راد  هشدخ  بجوم 

دوخ ياهیراکهبت  هیجوت  يارب  دـساف  نادرم  نانز و  اریز  تسا ، شزرا  یب  لـیلد و  یب  اًـلماک  اـعّدا  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 
؟ دننابسچیم نید  هب  ار  زیچ  هچ  سپ  دنرود ، نید  ماکحا  اهشزومآ و  زا  هراومه  دنرادن و  هعتم  هب  يزاین 

؟ درک دنهاوخ  هچ  نارگید  ّتنسلها و  نایم  رد  نانآ  ياهدننامه  دننکیم  نینچ  یعیش  ِدساف  نادرم  نانز و  رگا 
هب هک  دنراد  ینایّنُـس  زا  رتهب  یعـضو  يدیدرت  چیه  نودب  دنراد ، رواب  نآ  ّتیلح  هب  هک  دنزادرپیم  ياهعتم  هب  هعیـش  ناقـساف  میریذپب  رگا 

. تسا یعامجا  نآ  تمرح  هک  دنزادرپیم  انز 
ناقـساف و اریز  تـشگیم ، مارح  زین  مـئاد  حاـکن  هـنرگو  ددرگیمن  مارح  حاـکن  هنوـگ  نـیا  زاـب  دوـش  يراـکهبت  يارب  يرازبا  هـعتم  رگا 
اـنز و يارب  دـننادرگیم  یـششوپ  ار  نآ  ناـنز  یـضعب  اریز  دـنریگیم ، دوخ  روجف  قسف و  يارب  ياهلیـسو  زین  ار  مئاد  حاـکن  ناشیدـنادب ،

اب بسک ، يارب  ياهلیسو  ار  نآ  مدرم  زا  ياهراپ  هکنانچ  یگدازمارح ،
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116 ص :
. درادن حیضوت  هب  يزاین  هک  رگید  راک  رازه  يارب  ياهلیسو  ای  دننادرگیم ، يرگیپسور 

تاعارم زورما  هب  ات  رخ  تشوگ  ندروخ  تمرح  تسا و  هدوب  هارمه  رخ ، تشوگ  میرحت  اب  ربیخ  زور  رد  هعتم  میرحت  دسیونیم : هدنسیون 
. دش دهاوخ  لمع  نادب  ریخاتسر  زور  ات  تسا و  هدش 

اعّدا تهاقف  داهتجا و  یعّدـم  نیا  هکناـنچ  تسا و  هورکم  یلو  زیاـج  هیماـما  دزن  رخ  تشوگ  ندروخ  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 
رخ تشوگ  تیّلح  رب  هک  دَنامیم  ناهنپ  هیقف  کی  رب  هنوگچ  هنرگو  تسوا  تاهابتشا  زا  گرزب  یهابتـشا  زین  نیا  و  تسین ، مارح  دنکیم ،

؟ تسا هدنام  ناهنپ  دهتجم  یهیقف  رب  یعامجا  نینچ  ياهلأسم  هنوگچ  و  هدش ، عامجا  ياعّدا 
نبا تسین . عونمم  یلو  دراد ، تهارک  نآ  ندروخ  هچ  رگا  و  تسا ، زیاج  رتسا  رخ و  تشوگ  ندروخ  : » دیوگیم هرس  سدق  یـسوط  خیش 
مارح نآ  ندروخ  دـناهتفگ : دـناهدرک و  تفلاخم  هرابنیا  رد  اهقف  همه  دـناهتفگ . نینچ  رتسا  هراـبرد  يرـصب  نسح  و  رخ ، هراـبرد  ساـّبع 

يدنوادخ هدومرف  نیا  زین  و  تسا ، دنمزاین  لیلد  هب  عنم  تسا و  هحابا  لصا ، زین  تسا ، ناشیا  ثیداحا  ّتنـسلها و  عامجا  ام  لیلد  تسا و 
(1) ًامَّرَُحم » َّیلإ  َیِحوا  ام  ِیف  ُدِجا  ُْلق ال  : » هک

.(2) ًاقِْسفْوأ » ٌسْجِر  هَّنإَف  ٍریِْزنِخ  َمَْحل  ْوا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ات 

هچنآ  رد  وگب  145 ؛ ماعنا / - 1
. تسا یهابت  ای  يدیلپ  هک  كوخ  تشوگ  ای  145 ؛ ماعنا / - 2
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117 ص :
(. ص 80 ج 6 ، فالخ ، باتک  « ) دنک جراخ  هحابا  زا  ار  نآ  یلیلد  هکنآ  رگم  تسا  حابم  دراوم  نیا  زج  هک  تسا  نآ  رهاظ 

رخ تشوگ  ندروخ  زا  ار  مدرم  ربیخ  زور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسادـیپ  نینچ  حیحـص  ثیداحا  ياهراپ  زا  میوگیم : گنیا 
رد اًلثم  درکن ؛ مارح  ناشیا  رب  ار  رخ  تشوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دنوش ، راوس  نادب  دندوب  دنمزاین  ماگنه  نآ  رد  اریز  تشادزاب ،
رخ تشوگ  ندروخ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ود  نآ  هک  تسا  هدیسر  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  هرارز  ملسم و  نب  دمحم  هحیحص 
رد نآ  ندروخ  زا  یهن  درک و  یهن  ربیخ  زور  هب  ار  نآ  ندروخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دندرک . شسرپ 

لئاسو « ) دـشاب هدرک  مارح  نآرق  رد  ادـخ  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  مارح  و  دـندربیم ، ار  مدرم  راـب  اـهرخ  هک  دوب  ور  نآ  زا  ربیخ  زور 
(. ص 323 ج 16 ، هعیشلا ،

زور هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیوگیم : هک  هدروآ  رمع  نبا  زا  شدنس  اب  هحفص 1539  دلج 3 ، دوخ ، حیحص  رد  ملسم 
. دندوب دنمزاین  نادب  مدرم  اریز  تشاد ، زاب  رخ  كاروخ  ندروخ  زا  ربیخ 

مدرم شکراب  هک  درک  عنم  رخ  تشوگ  ندروخ  زا  ور  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  منادیمن  دـیوگیم : هک  تسا  ساّبع  نبا  زا 
. ْدنادرگ مارح  ار  نارخ  تشوگ  ندروخ  ربیخ  زور  هب  ای  دورب ، نیب  زا  ناشیا  ياهشکراب  تساوخن  دوب و 

رگید زا  رخ  تشوگ  ندروخ  میرحت  رد  هک  مینک  گنرد  یثیداـحا  رگید  و  ناـشیا ، هناگشـش  ياـهباتک  رد  ّتنـسلها ، ثیداـحا  رد  رگا 
رگم دوشیمن ، هدـید  اهنآ  رد  ربیخ  زور  رد  هعتم  میرحت  زا  یمان  ثیداحا - نیا  ِیناوارف  مغر  هب  هک - میباییم  رد  دـناهدرک ، لـقن  هباـحص 

هکنانچ  ار - هعتم  زا  یهن  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ثیدح 
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118 ص :
دناهدرک (1). دراو  ثیدح  نیا  رد  تسین - هدیشوپ 

هدمآ ِیهن  زا  دوصقم  تفگ  ناوتب  دیاش  میریذپب  دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  ياهنوگ  هب  ار  ثیدـح  نیا  یتسرد  رگا 
اب گنج  يارب  هدوب  اهنآ  ِندوب  هدامآ  هعتم  زا  ناشیا  نتشادزاب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روظنم  دیاش  تسین و  میرحت  ثیدح ، نیا  رد 

. تسا رتاناد  ادخ  و  دنزرون ، تلفغ  نمشد  راک  هب  نتخادرپ  زا  نانز  یگباوخمه  اب  ات  دوهی 
، دَروآرد دوخ  هعتم  هب  ار  يرامش  یب  نانز  هک  دهدیم  ار  قح  نیا  درم  هب  دنرمـشیم  اور  ار  نآ  ام  ياهقف  هک  ياهعتم  دیوگیم : هدنـسیون 

. دسرب رازه  هب  اهنآ  رامش  نامز  کی  رد  هچ  رگا 
نیا نایعیش  دناهدرمش و  اور  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  ناشیا  یپ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  ياهعتم  تسا  نیا  وا  خساپ 

. تسا نازینک  نوچمه  شعضو  تسین و  اهنز  رامش  هب  دودحم  دناهدناتس  اهنآ  زا  ار  لصا 
ناکزینک و نتفرگ  هقوشعم  نوچمه  حاکن  رگید  ياههنوگ  تسا و  مئاد  حاکن  هژیو  دنکیم  دودحم  راهچ  هب  ار  نارسمه  دادعت  هک  یلیلد 

ددـع هب  ناکزینک  زا  نتفرگ  هقیفر  يارب  اهقف  ور  نیمه  زا  دـباییمن و  صیـصخت  نز  راهچ  هب  دـنرادروخرب و  قلطم  ياّهلدا  زا  هعتم  حاـکن 
. دننکیمن هدنسب  راهچ 

مِکلاْومِأب  اوُغَْتبَت  ْنأ  : » ینآرق هیآ  نیا  زا  دوصقم  : » دیوگیم ریثک  نبا 

ننس ص 254 ؛ ج 4 ، يذمرت ، ننس  1541 ؛ ص 1537 - ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 1282 و 1283 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحـص  هب : دیرگنب  - 1
ص 1064 ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  233 ؛ ص 230 - ج 7 ، ییاسن ، ننس  ص 356 ؛ ج 3 ، دوواد ، یبا 
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119 ص :
(1) َنیحفاسُم » َْریَغ  َنینِصُْحم 

: دـیامرفیم ببـس  نیمه  هب  و  دیناتـسب ، یعرـش  قیرط  زا  دـیتساوخ  هچ  ره  ناکزینک  زا  دـیریگب و  نز  راهچ  ات  دوخ  لاوما  اـب  هک  تسا  نآ 
(. ص 474 ج 1 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  « ) َنیحفاسُم َریغ  َنینِصُحم  »

(2) ِهلْضَف » ْنِم  ُهّللا  ْمُهَِینُْغی  یّتح  ًاحاِکن  َنودِجَی  َنیّذلا ال  ِفِفْعَتْسَْیل  َو  : » هک دنکیم  لالدتسا  هیآ  هب  هعتم  تمرح  رد  هدنسیون 
زا ار  وا  يادخ ، هک  دیاش  دریگ ، شیپ  رد  ینمادکاپ  دیاب  دنک  یعرـش  جاودزا  تسناوتن  یتسدگنت  ببـس  هب  یـسک  رگا  هک  رابتعا  نیا  هب  ، 
ات دادیمن  نامرف  راظتنا  ینمادکاپ و  هب  ار  وا  ادخ  رگید  دوب  لالح  هعتم  رگا  هک  یلاح  رد  دنک ، جاودزا  دناوتب  هک  دهد  نادنچ  دوخ  لضف 

. دشیم نومنهر  هعتم  هب  ار  وا  هکلب  دیآ ، مهارف  وا  يارب  جاودزا  هنیمز  دیاش 
: یهلا هدومرف  نیا  تسا و  حیحص  حاکن  هعتم  هک  تسا  نیا  وا  خساپ 

مئاد حاکن  هک  هنوگ  نامه  و  هعتم ، حاکن  ناکما  هن  دـنراد  مئاد  حاکن  ناکما  هن  هک  دریگیم  رب  رد  ار  یناسک  ًاحاِکن » َنودِـجَی  ـال  نیذـّلا  »
دنراد حاکن  يارب  یهار  هک  دوشیم  هدرمش  یناسک  زا  دشاب  هتشاد  هعتم  ناکما  هک  ره  و  تسا ، نینچ  زین  هعتم  حاکن  دراد  لام  لذب  هب  زاین 

. درادن یهجو  ینمادکاپ  ییابیکش و  هب  وا  توعد  رگید  و 

. دیشابنمادکاپ هک  یتروص  رد  دینک  بلط  دوخ  لاوما  هلیسو  هب  ار  رگید  نانز  24 ؛ ءاسن / - 1
. دَنادرگ زاین  یب  شیوخ  لضف  زاار  نانآ  ادخ  ات  دنزرو  تّفع  دیاب  دنباییمن  ییوشانز  هلیسو ]  ] هک یناسک  و  33 ؛ رون / - 2
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120 ص :
لـالح روما  رد  ینمادـکاپ  ناـمه  هیآ  رد  فافعتـسا »  » زا دوصقم  تسا  مئاد  حاـکن  اـهنت  هیآ ، نیا  رد  حاـکن  زا  دوـصقم  هک  میریذـپب  رگا 
نادـب مئاد  حاکن  هقفن  رهَم و  ببـس  هب  دـنناوتیمن  هک  یناـسک  هک : دوب  دـهاوخ  نینچ  هیآ  موهفم  و  جاودزا ، ربارب  رد  ربص  هن  دوب  دـهاوخ 

. دریگیمن ّقلعت  نادب  هقفن  دراد و  يرتمک  رهَم  هک  دنریگ  شیپ  رد  ینمادکاپ  ياهعتم  حاکن  اب  دنزادرپب 
: دومرف توالت  نینچ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  زیرح  زا  یثیدـح  رد  تسا . هدیـسر  ثیداحا  ياهراپ  رد  ینعم  نیا 

دیزی نب  حـتف  ص 448 .) ج 14 ، لئاسولا ، كردتـسم  « ) ِهلْـضَف ْنِم  ُهّللا  ُمُهَِینُْغی  یّتح  هعتملاـب - ًاـحاِکن - َنودِـجَی  ـال  نیذـّلا  ِفِفْعَتْـسَْیل  َو  »
يارب ار  وا  ادخ  هک  یسک  يارب  تسا  قلطم  حابم  لالح و  هعتم ، : » دومرف مدرک . شـسرپ  هعتم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دیوگیم :

(. ص 452 ج 5 ، یفاک ، « ) دریگ شیپ  رد  ینمادکاپ  هعتم ، اب  دیاب  وا  تسا و  هتخاسن  رگناوت  جیوزت 
بلاط هعتم ، اب  ار  ینمادـکاپ  ینعی  دریگ ، شیپ  رد  ینمادـکاپ  دـیاب  تفاین  مئاد  جاودزا  ناـکما  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  سپ ،

. دنک مئاد  جاودزا  دناوتب  دزاس و  زاین  یب  شلضف  زا  ار  وا  يادخ  هک  نادنچ  ای  دزاس ، زاین  یب  ار  وا  شلضف  زا  يادخ  ات  دشاب 
همرکع دیوگیم : هک  تسا  هدیسر  ریثک  نبا  زا  هک  تسا  یثیدح  تسا ، لالح  هار  زا  ینمادکاپ  ینمادکاپ ، زا  دارم  میتفگ  هک  ییانعم  ریظن 

: تسا هتفگ  ًاحاِکن » َنودِجَی  َنیّذلا ال  ِفِفْعَتْسَْیلَو  : » هفیرش هیآ  نیا  نوماریپ 
« دَروآرب وا  زا  شیوخ  زاـین  دور و  وا  غارـس  تشاد  نز  رگا  سپ  دـباییم ، لـیامت  ودـب  ییوگ  دـنیبیم و  ار  ینز  هک  تسا  يدرم  دوصقم  »

(. ص 287 ج 3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  )
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121 ص :
ْتَکَلَم ام  ْنِمَف  ِتانِمْؤُْملا  ِتانِـصْحُملا  َحکنی  نأ  ًالْوَط  مْکنِم  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَم  َو  : » هک دنکیم  داهـشتسا  هیآ  نیا  هب  هعتم  تمرح  رد  هدنـسیون 

 (1) ٌمیحَر » ٌروُفَغ  ُهّللاَو  ْمَُکل  ٌریخ  اوِربْصَت  ْنأَو  مْکنِم  َتَنَْعلا  َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  : » دیامرفیم هک  ییاج  ات  تانِمؤُْملا » مکتایَتَف  ْنِم  مکنامیأ 
يزینک رگا  دننک و  جاودزا  ناشنازینک  اب  هک  دنکیم  ییامنهار  دننک  جاودزا  دنناوتیمن  رقف  ببـس  هب  هک  ار  یناسک  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  . 

. درکیم داشرا  هعتم  هب  ار  وا  ادخ  دوب  لالح  هعتم  رگا  هک  یلاح  رد  دَناوخیم ، ییابیکش  ربص و  هب  ار  وا  دنوادخ  درادن  مه 
ناحبـس دنوادخ  تسا . ءاسن  هروس  هیآ 24  نامه  هک  تسا  هدـمآ  هعتم  هیآ  زا  سپ  دـیجم  نآرق  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خـساپ 

. ًامیکح ًامیلع  ناک  َهّللا  َّنإ  ِۀضیرفلا  ِدَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَضارت  امیف  مْکیَلَع  َحانُج  الَو  ًۀضیرَف  َّنُهَروُجا  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف  : » دیامرفیم
.(2) ْمُُکناْمیأ » ْتَکَلَم  ام  ْنِمَف  ِتانِمْؤُْملا  ِتانِصْحُملا  َحَْکنَی  ْنأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَم  َو 

نارتخد اب  سپ  دروآ  رد  دوخ ]  ] يرـسمه هب  ارنامیا  اب  ِنمادـکاپ  دازآ ]  ] نانز دـناوتیمن  یلاـم  رظن  زا  امـش ، زا  سک  ره  و  25 ؛ ءاسن / - 1
زا یـسک  يارب  نازینک ] اب  ییوشانز  داهنـشیپ   ] نیا دیامرفیم - هک  اجنآ  ات  دنک -] جاودزا   ] دـیتسه نانآ  کلام  هک  امـش  نامیا  اب  لاسناوج 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  تسا و  رتهب  امش  يارب  ندرک  ربص  دراد و  میب  هانگ  شیالآ  زا  هک  تسامش 
نییعت  ] زا سپ  هک  تسین  یهانگ  امـش  رب  دـیهدب و  ناـنآ  هب  ياهضیرف  ناونع  هب  ار  ناـشرهَم  دـیاهدرک  هعتم  هک  ار  یناـنز  و  24 ؛ ءاسن / - 2

زا امـش  زا  سک  ره  و  تسا . میکح  ياناد  ادخ  ًاملـسم  دینک ،] دایز  ای  مک  ار  رهم  ای  دقع  تّدـم  هک   ] دـینک قفاوت  رگیدـکی  اب  رّرقم ، غلبم ]
دیتسه نانآ  کلام  هک  امش  نامیا  اب  ِلاسناوج  ِنارتخد  اب  سپ  دَروآرد ، يرـسمه  هب  ار  نامیا  اب  نمادکاپ  ِدازآ ]  ] نانز دناوتیمن  یلام  رظن 

دنک .] جاودزا  ]
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122 ص :
ار ینز  دناوتیمن  یتسدگنت  لیلد  هب  هک  یسک  دیامرفیم  نایب  تسا  بجاو  هعتم  ِحاکن  رهَم  هک  دومرف  رکذ  ناحبـس  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ 
نز رهَم  زا  رتمک  زینک  رهَم  اریز  دـنیزگرب ، ینز  هب  ار  نمؤم  ناکزینک  ناـیم  زا  يزینک  دزادرپب  ار  وا  هقفن  رهم و  دـنک و  هعتم  اـی  مئاد  حاـکن 

. دراد دازآ  نز  زا  رتمک  ياهنیزه  ًالومعم  تسا و  دازآ 
هعتم ای  مئاد  حاکن  هب  يدازآ  نز  دـناوتیمن  هک  تسا  یـسک  يارب  نازینک  حاـکن  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  هیآ  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا 

ات دزرو  بیکـش  دـیاب  دَروآرد  حاـکن  هب  ار  يزینک  تسناوـتن  یـسک  نینچ  رگا  سپ  دزادرپـب ، ناشیدـب  هک  درادـن  يرهَم  دَروآرد و  دوـخ 
. دهد قیفوت  رگید  ینانز  حاکن  هب  ار  وا  يادخ 

نب هّللادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هدومرف  نیا  نوچمه  دراد ، تلـالد  هعتم  تمرح  رب  ثیداـحا  زا  يرامـش  تسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 
(. ص 318 ج 100 ، راونالاراحب ، « ) نکم هدولآ  هعتم  اب  ار  دوخ  : » هعتم نوماریپ  يو  شسرپ  هب  خساپ  رد  نانس ،

نیـشنهدرپ و نانز  اب  رگا  هک  یلاح  رد  دنکیم ، هعتم  ار  اهیپسور  اههراکدـب و  هک  تسا  يدرم  یگدولآ  هیام  هعتم ، هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 
. ددرگیمن وا  ِیگدولآ  بجوم  ددنب  هعتم  دنویپ  كاپ 

نآ هدنهد  ماجنا  يارب  ببـس  نیمه  هب  دناهدروآیم و  ور  هعتم  هب  راکهبت  نانز  اهنت  هنیدم ، رد  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  راگزور  رد  دیاش 
هدروآ مکح  نب  ماشه  زا  هحفص 87  دوخ ، رداون  باتک  رد  يرعشا  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  تسا . هدشیم  هدرمش  هدننک  هدولآ  يراک 

مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يو  هک 
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123 ص :
«. دنروآیم ور  هعتم  هب  قساف  نانز  اهنت  ام  نایم  رد  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور 

. تسا هدمآیم  شیپ  نآ  یپ  رد  هک  هدوب  یشسرپ  خساپ و  ای  شهوکن  یماندب ، رظن  زا  نادب  درم  ندش  هدولآ  زا  دوصقم  زین  دیاش 
ار ییاههشدـخ  ای  دـنکیم ، یّقلت  انز  ار  نآ  ای  دـنکیم  دراو  هعتم  هب  ار  ییاه  هشدـخ  نینچ  هک  دوریمن  نایم  زا  سک  نآ  هرابرد  یتفگش 

ناحبـس دـنوادخ  هک  نآ  عِّرـشم  هب  یّتح  تسا و  یعامجا  ياهلأسم  هک  دـشابیم  نآ  عیرـشت  لصا  هب  هشدـخ  نآ  همزال  هک  دزاسیم  دراو 
يارب ار  يروجف  قسف و  هک  تساور  ناحبـس  دنوادخ  رب  هک  تسا  نآ  انز  هب  هعتم  حاکن  فیـصوت  همزال  اریز  دـنکیم ، دراو  هشدـخ  تسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  دهاوخ  نیا  نآ  همزال  هکنانچ  دزاسیم ، هدولآ  ار  ناشیا  يوربآ  تشرس و  هک  درمش  اور  نامدرم 
. دنزیم زابرس  نآ  شریذپ  زا  يرویغ  نمؤم  ره  هک  دهد  ناناملسم  هب  ار  دیلپ  ياهراک  ياهراپ  تصخر  هاگ  زا  ره  زین 

رب هعتم  : » هدومرف دلاخ  نب  نامیلس  رامع و  هب  تسا و  هدرک  حیرصت  هعتم  میرحت  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرب  نامگ  هدنـسیون 
(. ص 48 ، 2 ج ، یفاک ، عورف  « ) تسا مارح  رفن  ود  امش 

تیاور ناس  نیدب  و  تسا ، هدرک  فیرحت  ار  نآ  ياههژاو  زا  ياهراپ  هدرواین و  ار  تیاور  نیریز  شخب  هدنـسیون  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 
اب تایاور  لقن  رد  هدنـسیون  دبایرد  هدنناوخ  ات  میروآیم  ار  تیاور  نتم  کنیا  تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  دشابیم  هعتم  میرحت  زا  یکاح 

دوخ نابطاخم 
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124 ص :
. تسا هدوبن  قداص 

: هتفگ هک  تسا  هدروآ  راّمع  زا  دوخ  دنس  هب  ۀمحرلا - هیلع  ینیلک -
مارح نت  ود  امـش  رب  ار  هعتم  دوخ  يوس  زا  نم  دـیتسه  هنیدـم  رد  هک  مادام  : » دومرف دـلاخ  نب  نامیلـس  نم و  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

ص ج 5 ، یفاک ، « ) دنتـسه رفعج  نارای  اـهنیا  دـنیوگب : دـییآ و  راـتفرگ  هک  تسا  نآ  زا  نم  ساره  دـییآیم و  نم  دزن  رایـسب  اریز  مدرک ،
(. 467

نآ رب  دوخ  صخـش  يوس  زا  ار  هعتم  ینعی  درک - مارح  ود  نآ  رب  ار  هعتم  دوخ  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  نشور  تلـالد  تیاور ،
نآ زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنتفریم و  ناشیا  رادـید  هب  رایـسب  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نایعیـش  زا  ود  نآ  اریز  درمـش - مارح  رفن  ود 

- دوخ نامگ  هب  مالـسلا - هیلع  ترـضح  نارای  هک  دریگب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نماد  یماندب  دنوش و  تازاجم  ریگتـسد و  هک  دیـساره 
. تشادزاب راک  نیا  زا  دنتسه  هنیدم  رد  هک  یمادام  ار  ود  نآ  ور  نیمه  زا  دنوشیم و  تامّرحم  بکترم 

ماما نارای  اریز  نآ ، تمرح  رب  هن  دراد  تلالد  هعتم  تیلح  رب  هتفگ - هدنسیون  هچنآ  فالخ  رب  تیاور - نیا  هک  دوشیم  نشور  ناس  نیدب 
زا ات  تشاد  زاب  راک  نیا  زا  دنتسه  هنیدم  رد  هک  مادام  ار  درم  ود  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  دناهتخادرپیم و  نادب  ماما  یهاگآ  اب  مالـسلا  هیلع 

. دننامب ناما  رد  اهیراتفرگ  ياهراپ  ندمآ  شیپ 
رد نیکـسم  نب  مکح  مان  زین  دش ، نایب  وا  عضو  هک  هدمآ  دایز  نب  لهـس  مان  نآ  دنـس  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  تیاور  هک  میرذگب 

. تسا هدشن  هتخانش  ّقثوم  یلاجر  بتک  رد  دراد و  لوهجم  یعضو  هک  دوشیم  هدید  دنس  هریجنز 
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125 ص :
زا کی  چیه  ایآ  : » دومرفیم تشادیم و  ناشزاب  هعتم  زا  درکیم و  خیبوت  ار  دوخ  نارای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 

لئاسو ص 44 ؛ ج 2 ، یفاک ، عورف  ( »؟ دوش لـمح  وا  حـلاص  ناراـی  ناردارب و  رب  نیمه  دوش و  هدـید  ییاـج  رد  هک  دـنکیمن  مرـش  اـمش 
(. ص 450 ج 14 ، هعیشلا ،

فیعـض هک  دوشیم  هدید  دامح  یبا  نب  حلاص  مان  دنـس  نیا  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  تیاور ، نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خـساپ 
نوگمهان شنطاب  رهاـظ و  هک  دراد  هدیـشوپ  یعـضو  هک  دـنکیم  داـی  نینچ  وا  زا  هحفص 441  دـلج 1 ، دوخ ، لاجر  رد  یـشاجن  تسا و 

. دوشیم هدرمش  فیعض  ریذپاندیدرت  ِروهشم  هب  انب  دش - هتفگ  هکنانچ  وا - دوشیم و  هدید  نانس  نب  دّمحم  مان  دنس  نیا  رد  زین  تسا .
هعتم هک  تسا  یناسک  نایم  رد  نآ  زا  يراددوخ  هب  قیوشت  روظنم ، هکلب  تسین ، هعتم  میرحت  نآ  زا  دوصقم  ثیدح ، دنس  زا  یشوپمشچ  اب 
ّتیلح هب  داقتعا  هک  وا - یعیش  ناردارب  نآ و  هدننک  زا  ییوجبیع  بجوم  نادب  نتخادرپ  ناس  نیدب  و  دنرمشیم ، بیع  دننادیم و  مارح  ار 

. ددرگیم دنراد - نآ 
: دروآیم لوقعلاةآرم  باتک  زا  لقن  هب  عورف  هیشاح  رد  ور  نیمه  زا 

بجوم نیمه  دننادیم و  دنـسپان  يراک  ار  هعتم  اریز  دـننکیم ، ییوجبیع  دـنبای  نآ  رد  ار  سک  ره  هک  دـننیبب  یناکم  رد  ار  وا  مدرم  ینعی 
. دوشیم وا  کلسم  مه  ِنارای  ناردارب و  وا و  ِدوخ  هب  نایز 

مالـسلا هیلع  ترـضح  دـنکیم ، شـسرپ  هعتم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  نیطقی  نب  یلع  هک  یماگنه  دـیوگیم : هدنـسیون 
هعتم  اب  ار  وت  : » دیامرفیم خساپ 

نآ هب  طوبرم  لئاسم  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316هعتم و  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ص :
(. ص 449 ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 43 ؛ ج 2 ، یفاک ، عورف  « ) تسا هدرک  زاین  یب  راک  نیا  زا  ار  وت  دنوادخ  راک ؟ هچ 

. تسا هدرک  زاین  یب  هعتم  زا  مئاد ، عورشم  جاودزا  اب  ار  مدرم  لاعتم  دنوادخ  يرآ ،
رب تیاور  نیا  هک  دزادـنا  مّهوت  نیا  هب  ار  هدـنناوخ  اـت  تسا  هدروآ  صقاـن  ار  ثیدـح  لومعم ، قـبط  يو  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خـساپ 

رفعج نب  یـسوم  نسح  وبا  زا  هتفگ : هک  تسا  هدیـسر  نیطقی  نب  یلع  زا  تسا : نینچ  تیاور  ّصن  هک  یلاـح  رد  دراد ، تلـالد  وا  دوصقم 
. تسا هدرک  زاین  یب  نآ  زا  ار  وت  دنوادخ  راک ؟ هچ  هعتم  اب  ار  وت  دومرف : مدرک . شسرپ  هعتم  نوماریپ  مالسلا  هیلع 

: دومرف موش . هاگآ  هعتم  نوچ  دنچ و  زا  هک  منآ  ناهاوخ  مدرک : ضرع 
هچ دومرف : دـننک ؟ نوزفا  زین  نانز  مینک و  نوزفا  میناوتیم  ام  ایآ  مدرک : ضرع  تسا . دوجوم  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  رد  نآ  یگنوگچ 

! نیا زا  رتهب 
نیا زا  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  اریز  هتـشاد ، رذح  رب  هعتم  زا  ار  نیطقی  نب  یلع  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  اراکـشآ  تیاور  نیا 

دیـساره نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  دیـشرلا  نوراه  ریزو  نیطقی  نب  یلع  هک  دشاب  هدوب  نیا  نآ  لیلد  دیاش  و  تسا ، هدرک  زاین  یب  راک 
راتفرگ نیطقی  نب  یلع  بیترت  نیدـب  تسا و  ناشیا  نایعیـش  زا  یکی  وا  هک  دَرب  یپ  نوراـه  دوش و  ناـشیا  لـئاسم  نتفر  ول  بجوم  نیا  هک 

. دیآ
باتک رد  هلأسم  نیا  هک  درک  هاگآ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنادب  ار  هلأـسم  نیا  مکح  دـهاوخیم  طـقف  هک  درک  ضرع  ماـما  هب  وا  نوچ  و 

نانز  مینک و  نوزفا  میناوتیم  ام  ایآ  دیسرپ : نیطقی  نبا  حابم . تسا  يرما  تسا و  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع 
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هب مالسلا  هیلع  ماما  و  دنیازفیب ، تّدم  رب  زین  نانز  مییازفیب و  رهَم  رب  تّدم ، ندش  يرپس  زا  سپ  تسا  زیاج  ام  رب  ایآ  ینعی  دننک ؟ نوزفا  زین 

! نیا زا  رتهب  هچ  دومرف : وا 
هدنـسیون هکناـنچ  نآ - تمرح  رب  و  میداد - حیـضوت  رتـشیپ  هک  دراد - هعتم  حاـکن  تیّلح  رب  تلـالد  اراکـشآ  ثیدـح  نیا  هـکنآ  هجیتـن 

. درادن تلالد  دنک - اقلا  هدنناوخ  هب  دهاوخیم 
، دشاب هدرک  هعتم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نانز  زا  ینز  يدرف  هدشن  لقن  هاگ  چیه  هک  دنکیم  لالدتـسا  نینچ  هعتم  تمرح  رد  هدنـسیون 

ماما هب  ریمع  نب  هّللادبع  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  دّیؤم  دندرکیم . ار  راک  نیا  تیبلها  نانز  نیقی  هب  دوب  لالح  راک  نیا  رگا  هک  یلاح  رد 
؟ دنوش هعتم  تناگدازومع  نارهاوخ و  نارتخد و  نانز و  دیآیم  شوخ  ار  وت  ایآ  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب 

(. ص 42 ج 2 ، یفاک ، عورف  « ) دنادرگ يور  وا  زا  شیومع  نارتخد  نانز و  مان  ِندرب  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  و 
ربمایپ هک  تسین  نیا  نآ ، طرـش  و  دوشیم ، هتـسناد  حیحـص  صوصن  اـب  لـالح  روما  رگید  هعتم و  تیّلح  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خـساپ 
تعیرش ماکحا  رتشیب  رد  و  میتفگ - رتشیپ  هکنانچ  دهد - ماجنا  ار  نآ  مالسلا  مهیلع  تیبلها  زا  ینز  ای  دزادرپب  نادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هللا یلص  ربمایپ  هک  دنراد  عامجا  ّتنسلها  ببـس  نیمه  هب  تسا و  هداد  ماجنا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوشیمن  هدید  یلیلد 
ار ینز  هعتم ، ّتیلح  ماگنه  هب  ناشیا  هک  دناهدرکن  تیاور  زگره  یلو  تسا ، هدرک  شمارح  هاگنآو  هتـسناد  حابم  ار  هعتم  حاکن  هلآ  هیلع و 

. دناهدرک لقن  هباحص  ياهراپ  يوس  زا  ار  راک  نیا  اهنت  و  دشاب ، هدرک  هعتم 
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ربمایپ هدـشن  هدـید  زگره  یلو  دوشیم ، هداد  ودـب  وا  نیباک  مین  دـهد  قـالط  ار  شنز  لوخد ، زا  شیپ  يدرم  رگا  هک  دـنراد  عاـمجا  همه 

. دشاب هداد  قالط  رهَم  زا  یمین  اب  ار  شنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هللا یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدشن  هدید  و  دوشیمن ، مولعم  يرهم  حاکن  هنوگ  نیا  رد  تسا . زیاج  ضیوفت  حاکن  هک  دنراد  عامجا  همه  زاب  و 

دننکیم حیرصت  هک  دنراد  عامجا  يروما  ّتیلح  رب  ناشیا  یّتح  و  ص 61 ،) ج 3 ، دهتجملا ، ۀیادب   ) دـشاب هدرک  ضیوفت  حاکن  هلآ  هیلع و 
. تسا هدرواین  ياج  هب  زگره  هتشاد و  تهارک  نآ  ماجنا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هب بل  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یلو  دنتـسنادیم ، لـالح  ار  رامـسوس  تشوـگ  ندروـخ  ناـشیا  هک  تسا  نآ  روـما  نیا  زا  یکی 
. دزن رامسوس  تشوگ 

تـشوگ ندروخ  هراـبرد  دوب - ربنم  رب  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يدرم  هتفگ : هک  تسا  هدروآ  رمع  نبا  زا  دوخ  دنـس  اـب  ملـسم 
(. ص 1542 ج 3 ، ملسم ، حیحص  « ) منادیم شمارح  هن  مروخیم و  ار  نآ  هن  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک . شسرپ  رامسوس 
لزان یحو  ناشیا  رب  اریز  دْروخیمن ، نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یلو  دنتـشاد ، عاـمجا  ریـس  ندروخ  ّتیلح  رد  ناـشیا  هکنآ  رگید 
هدروآ یکاروخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يارب  هاگره  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  يراصنا  بّویا  وبا  زا  دوخ  دنس  اب  ملـسم  زین  دشیم .

نآ رد  اریز  دوب ، هدروخن  يزیچ  نآ  زا  هک  داتسرف  نم  يارب  یکاروخ  يزور  داتـسرفیم . نم  يارب  ار  نآ  هفاضا  دْروخیم و  نآ  زا  دشیم 
: دومرف تسا ؟ مارح  ریس  ایآ  مدیسرپ : ناشیا  زا  دوب . ریس 

(. ص 1623 ج 3 ، ملسم ، حیحص  « ) مرادیمن شتسود  نآ  يوب  ببس  هب  نم  یلو  ریخ ،
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هک دـشاب  هدرک  لمع  دـنوادخ  هدومرف  نیا  هب  ات  هدوب  وا  لهج  ببـس  هب  ریمع  نب  هّللادـبع  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ندـنادرگ  يور  دـیاش 

(1) َنیلِهاْجلا » ِنَع  ْضِرْعأ  َو  : » دیامرفیم
. تسا هتشاد  غارس  هلداجم  ییوج و  هزیتس  وا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  هدیبات ، يور  يو  زا  دیاش  و  ، 

رگید يدرم  هب  ار  دوخ  زینک  اـی  نز  درم ، هک  درادـن  نیا  زج  یموـهفم  نآ  و  دـماجنایم ، يرگیپـسور  هب  هعتم  راـشتنا  دـیوگیم : هدنـسیون 
 ... دنکب وا  اب  دهاوخیم  هچ  ره  دریگب و  ماک  نز  نیا  زا  دناوتیم  درم  نآ  درَپسیم و 

جرا ار  وا  دـنهاوخب  دـیآ و  دورف  یموق  نایم  رد  ینامهم  هاگره  هک  تسا  نینچ  نآ  تسه و  يرگیپسور  يارب  زین  يرگید  هویـش  هکناـنچ 
. دوب دهاوخ  اور  نز ، زا  وا  ِیبایماک  هنوگره  دراپسیم و  ودب  نامهیم  تماقا  تّدم  رد  ار  دوخ  نز  هناخ ، بحاص  دنرادب ،

رگید يدرم  هب  ار  شنز  دشاب و  هتشاد  نامیا  زیختسر  زور  لوسر و  ادخ و  هب  هک  دیباییمن  ار  یناملسم  امش  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 
. دنکیمن نینچ  دشاب  هتشاد  تریغ  فرش و  یکدنا  هک  يدرم  یّتح  دنک ، دهاوخ  هچ  ره  وا  هب  ات  دَرپسب 

دـسانشب ار  ناشیا  دشاب و  هتـشاد  دش  دـمآ و  نایعیـش  اب  هک  یـسک  رب  هک  تسین  هتفاب  مه  هب  اراکـشآ  ییاهغورد  زج  هتفگ  هدنـسیون  هچنآ 
ار دوخ  ياهنامگ  يو  هک  تسا  نآ  تهاقف  داهتجا و  یعّدم  نیا  غورد  ِلیلد  دنکیم . عّیشت  ياعّدا  هک  یـسک  هب  دسر  هچ  تسین ، هدیـشوپ 

لقن  هعیش  ياواتف  زا 

نانادان زا  و  199 ؛ فارعا / - 1
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. دنکیم ناشریسفت  دهاوخیم  هنوگره  تسین و  هتخانش  نآ ، ِیتسردان  زا  نآ  یتسرد  هک  دنکیم  هدنسب  یتایاکح  لقن  هب  اهنت  دنکیمن و 

ربمایپ هک  یماگنه  هدمآ  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  يارب  دیوگیم  وا  هچنآ  ایآ  دسرپیمن : دوخ  زا  داهتجا  یعّدم  نیا  ارچ 
؟ دنداهناو نارگید  هب  ار  ناشنانز  سومان  ایآ  درک ؟ حابم  ناشیا  يارب  ار  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تسا نآ  حاکن  تّحص  طرـش  تسین و  لالح  دشابیم  هّدع  رد  هک  ینز  ای  رادرهوش  نز  اب  هعتم  حاکن  هک  دنادیمن  داهتجا  یعّدم  نیا  ایآ 
؟ تسا مئاد  حاکن  نوچمه  نآ  طیارش  دشابن و  هّدع  رد  دشاب و  رهوش  نودب  نز  هک 

بوسنم مالسلا  امهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما  هب  ار  یشورف  دوخ   ] يراپـس سومان  هب  طوبرم  تایاور  نایعیـش  هک  تسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 
صخـش ایآ  مدرک : ضرع  : » دیوگیم ياور  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  یـسوط  هک  تسا  یتیاور  اهنآ  زا  یکی  دننادیم و 

تـسا لالح  وا  يارب  هچ  ره  درادـن ، یلاکـشا  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک ؟ لالح  شردارب  هب  ار  شیوخ  زینک  سوماـن  دـناوتیم 
(. ص 136 ج 3 ، راصبتسا ، « ) دوب دهاوخ  لالح  زین  شردارب  يارب 

ار كزینک  نیا  دّـمحم ! يا  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  دـناهدروآ  براضم  نب  دّـمحم  زا  لـقن  هب  یـسوط  ینیلک و 
ص ج 3 ، راصبتسا ، ص 200 ؛ ج 2 ، عورف ، یفاک ، « ) نادرگ شزاب  ام  دوخ  هب  نایاپ  رد  يریگب و  ماک  وا  زا  دـنک و  تمدـخ  ار  وت  اـت  ریگب 

(. 136
اور ار  رادرهوـش  ناـنز  زا  ییوجماـک  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  هدرک  داهـشتسا  تیاور  ود  نیا  هب  يو  هـک  تـسا  نـینچ  هدنـسیون  هـب  خـساپ 

یلاح  رد  دناهدرمش ،
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اًلعف ناکزینک  ندرمش  اور  درادن و  وا  ياعّدا  اب  يدنویپ  چیه  نیا  رادرهوش و  ِدازآ  نانز  هن  تسا  ناکزینک  اهنت  تیاور  ود  نیا  عوضوم  هک 

. دَناسریمن ودب  ینایز  نادب  ندوبن  التبم  لیلد  هب  دشاب  هتشادن  یهاگآ  نآ  ماکحا  زا  یعیش  يدرف  رگا  درادن و  یشقن  ام  یگدنز  رد 
دوش نشور  ناگدنناوخ  يارب  بیترت  نیدب  ات  درادن  یلاکـشا  چیه  هدمآ  ّتنـسلها  بتک  رد  ناکزینک  ندرمـش  اور  اب  دنویپ  رد  هچنآ  لقن 

داـقتعا نآ  ّتیلح  زاوـج  هب  ّتنـسلها  ناسانـشرس  زا  يرامـش  تسا و  فـالتخا  اـهقف  ناـیم  نآ  هراـبرد  هک  تسا  یهقف  ياهلأـسم  نیا  هک 
. دناهتفای

شردپ ردارب و  رـسپ ، مالغ ، يارب  ار  دوخ  زینک  درم  هدشیم و  راک  نیا  : » هتفگ هک  تسا  هدروآ  ءاطع  زا  دوخ  حیحـص  دنـس  اب  قاّزرلادـبع 
یلو تسا ، هدیـسرن  نم  هب  يدـمتعم  زا  ربخ ، نیا  مرادیمن و  شوخ  ار  راک  نیا  نم  یلو  شرهوش ، يارب  ار  نز  هکناـنچ  هدرمـشیم ، اور 

(. ص 169 ج 7 ، فنصملا ، « ) تسا هداتسرف  شنامهیم  يارب  ار  شزینک  يدرم  هک  ماهدش  هاگآ 
هدوب راگزور  نآ  رد  ّتنسلها  راتفر  وا  نخـس  عوضوم  هتفگیمن و  نخـس  اهیـضفار  عضو  هرابرد  ءاطع  هک  تسین  يدیدرت  میوگیم : نم 

چیه یب  هدـشیم و  هدرمـش  فَراعتم  يراـک  هک  هتـشاد  ناـشیا  ناـیم  رد  نآ  تیلح  رد  روهظ  هدـشیم ،» راـک  نیا  : » وا نخـس  نیا  تسا و 
. دناهدادیم ماجنا  ار  نآ  یتبوقع 

ودـب هک  یـسک  يارب  هعتم  رگا  تسا و  رتلالح  مدـنگ  نان  زا  هعتم  حاکن  هتفگ : هک  تسا  هدروآ  سوواط  زا  دوخ  دنـس  اـب  قاّزرلادـبع  زین 
. تسوا لّوا  ِرورس  ِنآ  زا  زینک ]  ] نز نآ  دوخ  وا و  ِنآ  زا  دنزرف  نیا  دْروآ ، يدنزرف  تسا  لالح 
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زینک وا  رهاوخ  رتخد و  ای  درم  ِنز  رگا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا  هک  تفگ  نم  هب  سوواط  زا  لـقن  هب  راـنید  نب  ورمع  دـیوگیم : جـیرج  نبا 
دیاب سپ  دیوگیم : ساّبع  نبا  دوب . دهاوخ  نانز  نیا  زا  یکی  ِنآ  زا  زینک  و  دریگب ، ماک  زینک  زا  دـیاب  درم  دندرمـش  لالح  شیارب  ار  دوخ 

. دهن وا  ِلفک  ود  نایم 
، یلحملا « ) میرادن يداقتعا  نادب  ام  یلو  تسا ، تّحص  لامک  رد  هدرک  لقن  سوواط  زا  وا و  زا  هک  ساّبع  نبا  نخـس  : » دیوگیم مزح  نبا 

(. ص 208 ج 12 ،
(. ص 206 ج 12 ، یلحملا ، « ) تسا دقتعم  زین  يروث  نایفس  ّتیلح - زاوج  ینعی  راک - نیا  هب  : » دیوگیم مزح  نبا  زاب  و 

یناسک زا  یکی  دننادیم . اور  ار  يراپس  سومان  هک  میدید  ار  اجنآ  ياهدّیس  میدرک و  رادید  ار  ناریا  رد  هیمئاق  هزوح  دیوگیم : هدنسیون 
همه نایم  رد  يراپس  سومان  ور  نیمه  زا  دنتـسه و  وا  زج  یفاص و  هّللا  فطل  تسا  هدمآ  لکـش  نیمه  هب   ] دیـس هداد  نآ  هحابا  هب  اوتف  هک 

زا سپ  يوسوم و  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هّللاۀـیآ  ندـمآ  يولهپ و  هاـش  اـضر  دّـمحم  طوقـس  زا  سپ  اـت  راـک  نیا  دراد و  تیمومع  ناـیناریا 
تـسکش اـب  ار  نیون  رـصع  رد  یعیـش  تموکح  نیتـسخن  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  دوخ  نیا  تسا و  هتفاـی  همادا  ناـنچمه  ناـشیا  تلحر 

يّربت نآ  زا  اهدّیـس  رتشیب  دـش  بجوم  ماجنارـس  دنتـشاد و  مشچ  نادـب  ناهج  ياـهروشک  همه  رد  نایعیـش  هک  یتموکح  تخاـس ؛ وربور 
. دنهد رارق  هلمح  دروم  ار  نآ  یتح  دنیوجب و 

رادرهوش ياهنز  يراپس  سومان  زاوج  هب  وا - زج  هن  یفاص و  هّللا  فطل  خیش  هن  هعیش - ياملع  زا  کی  چیه  هک  تسا  نینچ  هدنسیون  خساپ 
و
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133 ص :
- باتک نیمه  رد  داهنیم و  انرُک  قوب و  رد  ار  نآ  دوب  هدید  نالک  درُخ و  زا  ار  ییاوتف  هدنـسیون  رگا  دـناهدادن و  اوتف  نارتخد  نارهاوخ و 

. دشیم روآدای  ار  نآ  ّصن  هدرک - شهایس  رایسب  ياهغورد  اب  هک 
تسکش هب  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  نیمه  دراد و  راشتنا  نایناریا  همه  نایم  رد  يراپـس  سومان  هک  تسا  يو  ِرادنپ  نیا  وا  ياوسر  غورد 

؟ تسا يدنویپ  هچ  تموکح  تسکش  يراپس و  سومان  نایم  منادیمن  نم  دش . رجنم  ناریا  ینونک  تموکح 
!؟ تسا هتشاد  یفنم  يریثأت  ناریا  تموکح  یجراخ  ای  یلخاد  تسایس  رد  يراپس  سومان  دنکیم  نامگ  هدنسیون  ایآ 

هب هدنسیون  نیا  يزادنا  تسد  رد  تسا  راکـشآ  ياهنومن  تسوا و  یحول  هداس  هدنـسیون و  ِيرگن  یحطـس  هاوگ  ياهرخـسم  هشیدنا  نینچ 
. دنکن دییأت  ار  وا  نخس  سک  چیه  هچ  رگا  ناوت ، همه  اب  نتسب  غورد  لطاب و  نانخس 

دـننادیم و اور  زین  ار  نانز  اب  تسا  هدـمآ  لکـش  نیمه  هب   ] هطاول اهنآ  هکلب  دـسریمن ، ناـیاپ  هب  اـج  نیمه  رد  راـک  دـسیونیم : هدنـسیون 
هدروآ تسا  هدمآ  نینچ   ] روفعی یبا  نب  هّللادبع  زا  لقن  هب  یسوط  خیـش  دنهدیم . تبـسن  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هب  هک  دنروآیم  ار  یتایاور 
یـضار نز  رگا  دومرف : درکیم . یکیدزن  شنز  اب  بقع  زا  هک  مدرک  شـسرپ  يدرم  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگیم هک 

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  هنوگچ  سپ  مدرک : ضرع  درادن . یلاکشا  دشاب 
نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هداد .» نامرف  يادخ  هک  دینک  یکیدزن  ییاج  نآ  زا  »
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134 ص :
: دـیامرفیم رگید ] ياج  رد   ] دـنوادخ تسا . هدومرف  ناتیادـخ  هک  دـینک  بلط  ییاج  زا  ار  دـنزرف  دومرف  هک  تسا  دـنزرف  ندروآ  هراـبرد 

(1) ُْمْتئِش » ّینأ  مکَثْرَح  اُوتأف  ْمَُکل  ٌثْرَح  مک  ُؤاِسن  »
(. ص 243 ج 3 ، راصبتسا ، )

. تسا هدروآ  زین  ار  رگید  تیاور  ود  هراب  نیا  رد  هدنسیون 
تـسا ياهلأـسم  بقع  زا  ناـنز  اـب  یکیدزن  دنتـسه ، فیعـض  یخرب  هک  ثیداـحا  نیا  ياهدنـس  زا  یـشوپمشچ  اـب  هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 

نآ زاوج  هب  لئاق  ّتنسلها  بهاذم  ناماما  نیعبات و  هباحص ، زا  یهورگ  دننادیم و  اور  يرامـش  اوران و  ار  نآ  یخرب  املع . نایم  یفالتخا 
. دنتسه

یظرق و بعک  نب  دّـمحم  رمع و  نبا  عفاـن و  بیـسم و  نب  دیعـس  تـسا ، بـستنم  ناشیدـب  نخـس  نـیا  هـک  یناـسک  زا  دـیوگیم : یبـطرق 
کلام و سانـشراک  نارای  تسا . هدروآ  رـسلا » باتک   » مان اب  شباتک  رد  هک  هدـش  تیاور  کلام  زا  نیا  دنتـسه . نوشجام  نب  کلملادـبع 

نیعبات هباحص و  زا  یناوارف  هورگ  هب  ار  نخس  نیا  زاوج  نابعش  نبا  هک  دیوگیم  یبرع  نبا  دننکیم . راکنا  ار  یباتک  نینچ  ناشیا  ناگرزب 
زا : » دیوگیم يربطایک  تسا . هدروآ  نارِقلا » ماکحا  ناوسنلا و  عامج   » باتک رد  ار  نآ  دزاسیم و  دنتسم  يرایـسب  تایاور  اب  کلام  هب  و 

(. ص 93 ج 3 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  « ) تسا هدیدیمن  یلاکشا  راک  نیا  رد  يو  هک  هدش  تیاور  یظرق  بعک  نب  دّمحم 
. تسا هدش  تیاور  کلام  عفان و  ملسا و  نب  دیز  رمع و  نبا  زا  راک  نیا  ندوب  حابم  دیوگیم : همادق  نبا 

. دییآرد دیهاوخ  ناشیا  ياجک  ره  زا  دنتسه ، امش  رازتشک  ناتنانز  223 ؛ هرقب / - 1
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135 ص :
ج 8، ینغم ، « ) دنک دیدرت  راک  نیا  ّتیلح  رد  هک  متفاین  منکیم  ادتقا  ودب  منید  رد  هک  ار  سک  چیه  نم  : » هتفگ هک  تسا  هدیسر  کلام  زا 

(. ص 132
: دیوگیم روثنملا  ّردلا  رد  یطویس  دراد . تلالد  هتکن  نیا  رب  اهنآ  ِدوخ  تایاور  میوگیم : کنیا 

ْمَُکل ٌثْرَح  مکُؤاِسن  : » هیآ يزور  هتفگ : هک  دناهدروآ  عفان  زا  لقن  هب  ریرج  نبا  يراخب و  شریسفت و  دوخ و  دنـسم  رد  هیوهار  نب  قاحـسا 
؟ تسا هدش  لزان  ارچ  هیآ  نیا  ینادیم  تفگ : رمع  نبا  مدناوخ . ار  ُْمْتئِش » ّینأ  ْمُکَثْرَح  اُوتأَف 

. تسا هدش  لزان  بقع  زا  اهنز  اب  یکیدزن  هرابرد  هیآ  نیا  تفگ : هن . متفگ :
. تسا نانز  بقع  ُْمْتئِش » یَّنأ  ْمُکَثْرَح  اُوتأَف  : » هیآ زا  دوصقم  هک  دناهدرک  لقن  رمع  نبا  زا  ریرج  نبا  يراخب و 

ٌثْرَح ْمُکُؤاِسن  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  رمع  نبا  زا  عفان  نب  کلام  زا  لقن  هب  يدزا  هّللادـبع  نب  رـضن  قیرط  زا  کلام  ناـیوار  ناـیم  زا  بیطخ 
[. دنک یکیدزن   ] بقع زا  دهاوخ  رگا  ولج و  زا  دهاوخ  رگا  هک  تسا  نآ  دوصقم  هک  هدروآ  ُْمْتئِش » یَّنأ  ْمُکَثْرَح  اُوتأَف  ْمَُکل 

حیحـص انعم  نیا  رد  رمع  نبا  تیاور  دـیوگیم : ربلادـبع  نبا  تسا . تباـث  کـلام ، زا  نخـس  نیا  تسا : هتفگ  ینطق  راد  دـیوگیم : يوار 
. تسا هتفای  هزاوآ  ترهش و  وا  زا  تسا و 

زا شنز  اب  يدرم  هک  دیدیمن  یلاکـشا  رمع  نب  هّللادبع  هک  دنکیم  لقن  رمع  نب  هّللادـبع  نب  هّللادـیبع  زا  نامور  نب  دـیزی  قیرط  زا  یئاسن 
. دنک یکیدزن  بقع 
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136 ص :
: تسا هتفگ  هک  هدروآ  یلع  نب  دمحم  زا  لقن  هب  دوخ  ننس  رد  یقهیب 

وا دـنکیم ؟ یکیدزن  بقع  زا  شنز  اـب  هک  يدرم  نوماریپ  ییوگیم  هچ  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  يدرم  مدوـب . یظرق  بعک  نب  دـمحم  دزن  »
، تسا لالح  هچ  رگا  تفگ : هّللادبع  دوب . بئاس  نب  یلع  نب  هّللادبع  وا  دوصقم  نک . شـسرپ  وا  زا  شیرق ، هلیبق  زا  تسا  يریپ  نیا  تفگ :

(. 638 ص 635 - ج 1 ، روثنملا ، ّردلا  « ) دوشیم هدرمش  دیلپ  يراک  یلو 
زا ثیداـحا  نیا  همه  دراد و  تلـالد  بقع  زا  نز  یکیدزن  زاوج  رب  هک  دـنروآیم  يرایـسب  ثیداـحا  وا  زج  یطویـس و  میوـگیم : کـنیا 

. میدرک لقن  هک  تسا  يرادقم  نآ  زا  شیب  میدرواین  ام  هچنآ  تسا و  هدش  لقن  ناشیا  بهاذم  نایاوشیپ  نیعبات و  هباحص و  یخرب 
َوُه ُلق  ِضیحَملا  ِنَع  َکَنُول  َأْسَی  و  : » دـیامرفیم دـنوادخ  اریز  دراد ، ییوسمهان  نآرق  ّصن  اب  رابخا  هنوگ  نیا  هک  تسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 

 (1) َنْرُهْطَی » یّتَح  َّنُهُوبْرقَت  َو ال  ِضیحَملا  ِیف  ءاسَّنلا  اولِزَتْعاَف  يذأ 
یف ءاسنلا  َجورف  اولزتعاف  : » تفگیم دومرفیم و  رما  جرف  زا  يرود  هب  اهنت  دـنوادخ  دوب  حابم  ناـنز  بقع  زا  یکیدزن  رگا  هک  یلاـح  رد  ، 

درک و رما  نانز  ضیح  ماگنه  هب  رابدا  جورف و  زا  ندیزگ  يرود  هب  دنوادخ  تسا  مارح  زین  بقع  زا  یکیدزن  هک  اجنآ  زا  یلو  ضیحملا ،»
«. َّنُهوبرقت َو ال  : » دومرف

زا يریگهرهب  لالدتسا ، نیا  ساسارب  هک  تسا  نیا  هدنسیون  هب  خساپ 

دـینک و یگهرانک  نانز  زا  هناهام  تداع  ماگنه  سپ  تسا ، یجنر  نآ  وگب  دنـسرپیم ، نانز ]  ] هناهام تداع  هراـبرد  وت  زا  222 ؛ هرقب / - 1
. دنوش كاپ  ات  دیوشن  کیدزن  نانآ  هب 
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137 ص :
ناـمه درادـن و  یلئاـق  چـیه  هک  تسا  ینخـس  نیا  و  ود ، نآ  زج  اـی  ربُد  زا  اـی  جرف  زا  هاوخ  تسا ، مارح  نآ  زا  ياهنوگ  ره  هب  ضئاـح  نز 

اهنت دش و  عمج  ضئاح  نز  اب  دوشیم  هک  دننکیم  حیرصت  دوخ  ناشیا  اریز  دننکیم ، در  ار  نآ  دراد  داقتعا  ناشیدب  هدنسیون  هک  ییاملع 
. تفرگ هرانک  وا  جرف  زا  دیاب 

هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اریز  تسا ، جرف » « » ضیحملا یف  ءاـسّنلا  اولزتعاـف   » یهلا هدوـمرف  نیا  زا  دوـصقم  دـیوگیم : ریثـک  نبا 
درک ترشابم  ضئاح  نز  اب  دوشیم  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  رتشیب  ای  املع  زا  يرایـسب  ور  نیمه  زا  و  عامج ،» رگم  دینکب  يراک  ره  : » تسا

. وا جرف  اب  رگم 
 ... دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  تساور  وا  زا  هچنآ  ضئاح و  نز  اب  ترشابم  نوماریپ  املع  دیوگیم : دوخ  ریسفت  رد  یبطرق 

ربمایپ اریز  تفرگ ، هرانک  دـیاب  يزیرنوخ  ّلحم  زا  دـنیوگیم : یعفاش  نارای  زا  یـضعب  نسح و  نب  دـمحم  يروث و  دـیوگیم : هک  اجنآ  ات 
تسا حیحص  ثیدح  نیا  میتفگ . رتشیپ  هدروآ  دوواد  هک  ار  نخـس  نیا  عامج .» رگم  دینکب  يراک  ره  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. یعفاش زا 
نم رب  وا  ياجک  هک  مدرک  شسرپ  دوخ  ضئاح  نز  هرابرد  هشیاع  زا  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  قورسم  زا  لقن  هب  میهاربا  زا  لقن  هب  رشعم  وبا 

؟ تساور
رازا هک  دریگ  تروص  یلاح  رد  ضیح  نز  اب  ترـشابم  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنیوگیم : املع  شجرف .» رگم  وا  ياج  همه  : » داد خـساپ  وا 
ّلحم هب  ندـیزای  تسد  يارب  تسا  ياهمّدـقم  دـشاب  حابم  وا  ياهنار  اـب  هبعـالم  رگا  اریز  دوش ، زیهرپ  عاـمج  همّدـقم  زا  اـت  دـشاب  هدیـشوپ 

القتسم هچنآ  تسا و  هدش  رما  نادب  ًاطایتحا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  مارح  عامجا  هب  هک  يزیرنوخ 
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138 ص :
ج نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  « ) تسین نایم  رد  ینوگمهان  چیه  دـنراد و  قافتا  نآ  رب  رابخا  میهافم  همه  تسا و  يزیرنوخ  ّلحم  تسا  مارح 

(. ص 86 و 87 ، 3
هدـید هیآ  رد  رگید  ياـهیبایماک  تمرح  یلو  تساـهنآ ، اـب  عاـمج  ناـنز ، زا  ندـیزگ  يرود  زا  دوصقم  هک  دوـشیم  نشور  بیترت  نیدـب 

(1) دنراد . تلالد  نآ  ّتیلح  رب  زین  ّتنسلها  حیحص  ثیداحا  هکلب  دوشیمن و 
. میباییم حیضوت  لیصفت و  هدنرادربرد  ار  نآ  میرگنب  هلأسم  نیا  رد  ّتنسلها  ياملع  يواتف  هب  رگا 

« درادن یلاکـشا  دوشن  هدید  نوخ  هک  ییاج  ره  رد  داد : خساپ  وا  دیـسرپ . ضئاح  نانز  هرابرد  ءاطع  زا  يدرم  : » دیوگیم لوغم  نب  کلام 
(. ص 256 ج 1 ، نامه ، )

ص ج 3 ، هبیـش ، یبا  نبا  فنـصم  « ) دـنک ترـشابم  وا  اب  دـناوتیم  درم  دـیچیپ  ياهچراپ  دوخ  جرف  رب  ضئاح   ] نز رگا  : » دـیوگیم یبعش 
(. 524

، تساور اهیبایماک  رگید  هک  دوشیم  نشور  تسا  ناـشیا  جرف  زا  عاـمج  ناـنز ، زا  يریگهراـنک  زا  دوصقم  هک  دـش  نشور  اـم  نخـس  رگا 
. دنداقتعا نیا  رب  اهقف  مومع  هکنانچ 

ّتنـسلها ياملع  زا  ياهراپ  دزن  دـنزادرپیمن و  نادـب  هیامورف  مدرم  زج  دراد و  دـیدش  تهارک  ام  دزن  هک  اجنآ  زا  ربُد  رد  یطو  هلأسم  اّما 
تشاد  دهاوخن  یموهفم  و  دَنامیمن ، نادب  رما  يارب  یهجو  رگید  تساور ،

ص 239 ج 1 ، يذمرت ، ننس  ص 242 و 243 - ملسم ج 1 ، حیحص  ص 602 - ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 1
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رد هکنآ  رگم  تسین  حیحص  زین  نادب  قیوشت  هک  میرذگب  تسا ، ربد  رد  یطو  رب  قیوشت  موهفم  هب  جرف  صوصخ  زا  يرود  رب  حیرصت  هک 

. تسا هتفگن  سک  چیه  زین  ار  نیا  هک  دشاب  بحتسم  سّدقم ، تعیرش 
ُْثیَح ْنِم  َّنُهُوتْأَف  َنْرَّهَطَت  اذإَف  : » دیامرفیم دنک و  یکیدزن  شنز  ياجک  اب  درم  هک  دنکیم  نشور  نآ  زا  سپ  دنوادخ  دیوگیم : هدنسیون 

(1)« ُهَّللا ُمُکَرَما 
: دیوگیم هک  اجنآ  هدومرف ، جرف  زا  ترشابم  هب  اهنت  يادخو  ، 

. دیآیم دیدپ  نآ  زا  دازون  هک  تسا  ییاجنآ  ثرح »  » و ُْمْتئِش ،» یَّنَأ  مکَثْرَح  اُوتأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  مکُؤاِسن  »
رب تلالد  تسا ، جرف  نامه  هک  ثرح »  » ناکم رد  ای  دیامرفیم ، ادخ  هک  ياجنآ  زا  رـسمه  اب  ترـشابم  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 

. دناهدرک نایب  ار  هتکن  نیا  لوصا  ياملع  درادن و  نآ  زج  ِیهن  رب  تلالد  راک  کی  هب  رما  سپ  درادن . نز  ياضعا  رگید  تمرح 
دنک یگنرد  كدـنا  هک  سک  ره  رب  نیا  دوـشیمن و  هدـید  نآ  یهن  رد  یتلـالد  هکراـبم  هـیآ  ود  نـیا  رد  تـسا و  نـینچ  زین  ربد  رد  یطو 

. تسا راکشآ  نشور و 
تـسا نیا  نآ  زا  دوصقم  دندقتعم  یهورگ  دوشیم . هدید  نوگانوگ  نانخـس  ُْمْتئِـش » یَّنأ  : » هیآ نیا  نوماریپ  نارّـسفم  نایم  هکنآ  هوالع  هب 

زارد ای  ولج  زا  ای  دنـشاب  هتـشاد  امـش  هب  تشپ  هاوخ  دـینک  ترـشابم  دـیتساوخ  هک  هنوگ  ره  دوخ  نانز  اـب  ینعی  دـیهاوخب ؛» هنوگ  ره  : » هک
مین  ای  هداتسیا  ای  هدیشک 

. تسا هدومرف  ار  امش  يادخ ، هکدینک  یکیدزن  اهنآ  اب  ییاجنآ  زا  دندش  كاپ  ضئاح ]  ] نانز هاگره  سپ  222 ؛ هرقب / - 1
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. دیزوپسب جرف  رد  دیاب  طقف  ولهپ ،

. زور ای  بش  رد  دیهاوخب ،» هاگره  : » هک تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  هک  دندقتعم  نارگید 
هدیـسر رابخا  زا  ياهراپ  هک  ولج ، ای  بقع  رد  ینعی  دـیتساوخ ؛» هک  هنوگ  ره  اجک و  ره   » هک تسا  نیا  نآ  موهفم  دـناهتفگ  رگید  يرامش 

. میدروآ وا  زج  رمع و  نبا  زا  ار  هراب  نیا  رد 
راـک نـیا  هـب  رگید  ياـج  ره  رد  اـههزوح و  رگید  فـجن و  هزوـح  رد  هدروآ  ةداـس  نـتم  رد   ] اهدیـس هـمه  هـک  تـسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 

. دنزادرپیم
، تسارتفا يدیدرت  چیه  نودب  دنزادرپیم » راک  نیا  هب  اههزوح  رگید  فجن و  هزوح  رد  اهدّیـس  همه  : » يو نخـس  هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 
هک دبای  یهاگآ  اهدّیس  همه  زا  هتسناوت  هدنسیون  هنوگچ  سپ  دوشیمن ، اشفا  فیرـش  يدرم  يوس  زا  قّقحت ، ضرف  هب  روما  هنوگ  نیا  اریز 

؟ دنراد یسنج  راتفر  هنوگ  نیا  شیوخ  نارسمه  اب  هورگ  نیا  هک  دبایرد  دنزادرپیم و  يراک  نینچ  هب 
ياهرسپ اب  هژیوهب  نادرم و  اب  طاول  اهنآ  زا  يرایسب  هکلب  دناهدرکن ، هدنسب  نانز  اب  طاول  هحابا  هب  اهنت  نایعیش  هک  تسا  هتـشاگنا  هدنـسیون 

. دننادیم اور  ار  درما 
زا دیدش  یهن  نآ و  میرحت  رب  نآرق  حیرـصت  زا  سپ  سک  چیه  تسا و  راکـشآ  ياهارتفا  زا  ینانخـس  نینچ  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 

اًلماک هلأسم  نیا  رد  هعیش  ياملع  ياواتف  درمشیمن و  اور  ار  يراک  نینچ  نآ ،
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دزاسیم هاتوک  ار  رمع  دنکیم و  عطق  ار  يزور  هتشر  انز  تسا و  رتتخـس  انز  زا  طاول  هک  دینادب  : » دیوگیم قودص  خیـش  تسا . نشور 

(. ص 429 عنقم ، باتک  « ) دیادزیم وا  هرهچ  زا  ار  مرش  دزاسیم و  نادواج  شتآ ، رد  ار  شبکترم  و 
تـساهنار نامه  هک  ربُد  ریغ  رد  راک  ماجنا  یکی  دشابیم : هنوگ  ود  رب  هک  تسا  روکذ  سنج  اب  يرادرکدب  طاول ، : » دیوگیم دیفم  خـیش 

ندوب نصحم  ای  ندوب  نصحم  ریغ  دوشیم و  هدز  هنایزات  دـص  کی  ره  هب  دنـشاب  هدوب  غلاب  لقاع  لوعفم ، لعاف و  رگا  تروص  نیا  رد  هک 
يّدـح نینچ  نآ  زج  هک  راک  نیا  يارب  تسا  هنایزات  ود ، نآ  ّدـح  و  تسا - طرـش  انز  رد  هچنآ  فالخ  رب  تسین - طرـش  هناـیزات  ندز  رد 

(. ص 785 ۀعنقملا ، باتک  « ) دنشابن ای  دنشاب  نصحم  فرط  ود  ره  هاوخ  دنوش ، هتشک  دیاب  هک  تسا  ربد  رد  ندرکورف  مود  درادن .
عامجا نآ  رب  ناناملسم  همه  هکلب  هیماما و  هعیش  ياملع  هک  تسا  طاول  تمرح  هاوگ  اهنآ  همه  دناهتفگ و  رایسب  نانخـس  هراب  نیا  رد  املع 

. دنراد
ياملع عامجا  ثیداحا و  رتاوت  دوجو  اب  تسین و  نیما  تایاور ، لقن  رد  تهاـقف  داـهتجا و  یعّدـم  نیا  هک  دوشیم  نشور  نانخـس  نیا  زا 

ّتیلح هب  لئاق  هک  هدرواین  ملاع  کی  زا  اوتف  کی  یّتح  دوخ  ثیداحا  لقن  رد  وا  تسین . فصنم  دوخ  رادنپ  رد  طاول ، میرحت  رد  هدیزگرب 
. تسا هتشاد  نایب  ذخأم  نودب  لسرم و  نینچ  ار  هلأسم  دشاب و  راک  نیا 
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سمخ

رانک تساور و  ناشیا  رب  سمخ  دنافاعم و  سمخ  تخادرپ  زا  هعیـش  ماوع  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  یعرـش  نوتم  تسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 
یـصوصن اـب  اریز  دوشیم ، هدرمـش  راـکهنگ  دزادرپب  نادـهتجم  اهدّیـس و  هب  ار  سمخ  هک  نآ  و  تسین ، بجاو  اـهنآ  رب  سمخ  نتـشاذگ 

. تسا هدیسر  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  نینمؤملاریما و  زا  هک  هدیزرو  تفلاخم 
دَروآیم یسانک  سیرض  ار  اهتیاور  نیا  زا  یکی  تساور . نایعیش  رب  سمخ  ندادن  اهتیاور  ياهراپ  هیاپ  رب  هک  دنکیم  لالدتـسا  هاگنآ  وا 

: هتفگ هک 
: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مدرگ . تنابرق  منادیمن  مدرک : ضرع  تفای ؟ هار  مدرم  نایم  اجک  زا  انز  دومرف : نم  هب   ] مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

اهنآ هفطن  ندـنام  كاپ   ] ببـس هب  نآ  نتخادرپن  هدـش و  هتـشادرب  ام  كاـپ  نایعیـش  زا  اـهنت  نآ  تخادرپ  هک  تیبلـها  اـم  سمخ  لـیلد  هب 
. تساور ناشیارب 

تبیغ رـصع  رد  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما  ناـمز  رد  بسک  دوس  کـی  جـنپ  تخادرپ  بوـجو  رب  تاـیاور  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 
هب  هک  دراد ، تلالد 

زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316سمخ هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


144 ص :
دلو داز و  رد  اهنت  تقیقح  رد  دراد  حیرـصت  سمخ  نتخادرپن   ] ندوب اور  رب  هک  یثیداـحا  و  دـش ، دـهاوخ  نشور  هتکن  نیا  ادـخ  تساوخ 

. دَنامب كاپ  اههفطن  ات  تسا 
يزینک ماما  نذا  نودب  دناوتیمن  هعیـش  ریغ  : » هک تسا  نیا  دیوگیم ، هللا  همحر  یناردنزام  هکنانچ  یـسانک ، سیرـض  تیاور  زا  دوصقم 

، دنک رّرقم  اهبـسک  عاونا  دوس  زا  ار  نانز  نیباک  دراد  قح  هن  و  درخب ، ار  نآ  درادن  قح  هکنانچ  دنک ، یطو  هتفرگ  ریـسا  ياهدنمزر  هک  ار 
يدنزرف رگا  تسا و  یناز  بصاغ و  دنک  نینچ  رگا  و  تسا ، ماما  قح  نآ  یمامت  یهاگ  هکلب  دَربیم و  قح  اههلوقم  نیا  همه  زا  ماما  اریز 

نایعیش يارب  ماما  نذا  هب  ناشیا ، یمشاه  ناکیرش  قح  ماما و  قح  نتشاذگ  رانک  زا  شیپ  همه  اهنیا  دوب و  دهاوخ  هدازمارح  ادخ  دزن  دَروآ 
(. ص 411 ج 7 ، یفاک ، لوصا  حرش  « ) ددرگ رادروخرب  یکاپ  زا  ناشدلو  داز و  دشاب و  كاپ  دننکیم  هچنآ  ات  تسا  زیاج 

هللا یلص  ربمایپ  ِنآ  زا  لافنا  هک  هدش  هتفگ  هدمآ و  نایم  هب  نخس  لافنا  زا  هکنآ  زا  سپ  رئارس - رد  : » دیوگیم هرـس  سدق  رهاوج  بحاص 
هب ناج - ظفح  يارب  شنانمـشد - زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندوب  ناهنپ  تبیغ و  نامز  رد  : ) تسا هدـمآ  نینچ  تسوا - نیـشناج  اـی  هلآ  هیلع و 

دنناوتیم دـنرادن - نآ  زا  يزیرگ  يراجت  روما  جاودزا و  رد  هک  نآ - زج  دوخ و  سمخ  هب  طوبرم  قوقح  رد  دـناهداد  هزاجا  ناـشنایعیش 
تراجت نآ  اب  تسا و  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  قوقح  هک  درخب  ییالاک  صخـش  هک  تسا  نآ  يراجت  روما  زا  روظنم  دـننک . فّرـصت 

میتفگ ام  ار  هچنآ  نیاربانب  دریگیمن . ّقلعت  نادب  یسمخ  دُرب  يدوس  تراجت  نیا  رد  وا  رگا  هک  دنک  مّهوت  دیابن  سک  چیه  نیا  ربانب  دنک .
نکسم  اههلوقم  نیا  موس  دیآ . شیپ  هابتشا  تسا  نکمم  اریز  دوشیم ، لصاح 

زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316سمخ هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


145 ص :
نیا نخس و  نیا  زا  ناشیا  همه  هکلب  نارّخأتم و  زا  یهورگ  مالک . نایاپ  ات  تسین » زیاج  فرّـصت  ور  چیه  هب  دروم  هس  نیا  رد  زج  و  تسا ،

(. ص 147 ج 16 ، مالکلا ، رهاوج  « ) دناهدرک يوریپ  لامجا 
تیاور یسیع  نب  نذؤم  میکح  هک  تسا  یتیاور  نامه  هدروآ  سمخ  تخادرپ  زا  هعیش  ندوب  فاعم  هرابرد  هدنسیون  هک  یمود  تیاور  اّما 

ِيذـِل َو  ِلوُسَّرِلل  َو  هَسُمُخ  ِهَِّلل  ّنأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنأ  اوُمَلْعا  َو  : » هفیرـش هیآ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » تسا هتفگ  هدرک و 
(1)« یبْرُْقلا

: دومرف درک و  هراشا  تسد  اب  داهن و  شیوناز  ود  رب  دوخ  جنرآ  ود  مالسلا  هیلع  ماما  مدیسرپ .
ص ج 2 ، یفاک ، « ) دننامب كاپ  ات  درک  فاعم  سمخ  تخادرپ  زا   ] ار دوخ  هعیش  مردپ  هکنآ  زج  تسا  هزور  همه  ِیناسر  دوس  نیا  ادخ  هب 

(. 499
رتشیپ تسا و  فیعض  هک  دوشیم  هدید  نانس  نب  دمحم  مان  نآ  رد  اریز  دراد ، فیعض  يدنس  تیاور  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خساپ 

. تفر وا  فعض  زا  نخس 
ياهتخانـشان يوار  هدمآ - راصبتـسا  بیذهت و  رد  هکنانچ  سبع - نب  نّذؤم  میکح  ای  هدمآ - یفاک  رد  هکنانچ  یـسیع - نب  نّذؤم  میکح 

. تسا هدشن  قیثوت  یلاجر  بتک  رد  هک  تسا 
لیلد لب  درادن ، تلالد  سمخ  زا  قلطم  تیفاعم  رب  شیپ  تیاور  نوچمه  زین  نآ  هک  تفگ  دیاب  تیاور  نیا  دنس  فعـض  زا  یـشوپمشچ  اب 

تسا  نآ 

. تسوا ناکیدزنو  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  نآ  جنپ  کی  دیدناتس  تمینغ  هچ  ره  زا  دینادب  41 ؛ لافنا / - 1
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بوجو رب  تلالد  نیا  ددرگ و  كاپ  ناشدلو  داز و  ات  هدرک  لالح  دـنزادرپیمن  سمخ  ودـب  هک  ار  ینایعیـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک 

. درادن یموهفم  ندرمش  لالح  هنرگو  دراد  ناشیا  يوس  زا  سمخ  تخادرپ 
كاپ ات  درک  فاعم  سمخ  تخادرپ  زا   ] ار دوخ  هعیش  مردپ  هکنآ  زج  : » ترـضح نخـس  نیا  : » دیوگیم ثیدح  نیا  حرـش  رد  یناردنزام 

شبسک عفانم  زا  ار  دوخ  رسمه  نیباک  ًاقلطم  شـسمخ  نتـشاذگ  رانک  زا  شیپ  دناوتیم  هعیـش  کی  هکنیا  رب  دراد  راکـشآ  تلالد  دننامب »
(. ص 407 ج 7 ، یفاک ، لوصا  حرش  « ) دناكدنا نآ  نافلاخم  دراد و  ترهش  باحصا  نایم  نیا  درخب و  يزینک  ای  دهد  رارق 

هدرک تیاور  دیزی  نب  رمع  هک  تسا  یتیاور  نامه  دنکیم  داهـشتسا  نادب  سمخ  زا  نایعیـش  ندوب  فاعم  رد  هدنـسیون  هک  یموس  تیاور 
ار نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب و  هدروآ  یلوپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  لاـس  نآ  رد  هک  مدـید  هنیدـم  رد  ار  عمـسم  : » دـیوگیم

 ... دنادرگزاب
زا هچنآ  رد  ام  نایعیـش  رادرب و  دوخ  يارب  ار  تلوپ  میدرک . لالح  میدرمـش و  كاپ  وت  يارب  ار  سمخ  ام  رایـسوبا  يا  دـیوگیم : هکنآ  ات 

(. ص 268 ج 2 ، یفاک ، لوصا  « ) دنک مایق  ام  مئاق  ات  دنافاعم  دنراد  نیمز 
هب انب  نآ  هک  دـیاش  درک و  فاعم  دوب  هدروآ  وا  يارب  هچنآ  زا  ار  رایـس  وبا  اهنت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  تسا  نآ  هدنـسیون  هب  خـساپ 

دراد و فاعم  دـهاوخب  ار  هک  ره  دوخ  قح  زا  دـناوتیم  دَناتـسب و  سمخ  تسین  بجاو  ماما  رب  و  هدوب ، نیمز  سمخ  ثیدـح ، نایاپ  هنیرق 
درادن و يرگید  زیچ  ره  سمخ  زا  نارگید  ندش  فاعم  رب  تلالد  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  راّیس  وبا  ندش  فاعم 
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«. میدنادرگ كاپ  نامنایعیش  وت و  يارب  ار  نآ  : » دومرفن و  میدنادرگ ،» كاپ  وت  يارب  ار  نآ  : » دیامرفیم ببس  نیمه  هب 

مالـسلا هیلع  ماما  و  سب ، دراد و  ّقلعت  نیمز  هب  اهنت  دـنک » مایق  ام  مئاق  ات  دـنافاعم  دـنراد  نیمز  زا  هچنآ  رد  ام  نایعیـش  : » ماما هدومرف  نیا 
ِسمخ نآ و  لصاح  سمخ  تخادرپ  یلو  دنرادرب ، دوخ  يارب  ار  نآ  جارخ  لصاح و  دننک و  فّرصت  دوخ  نیمز  رد  نایعیش  دومرف  هزاجا 

. تسا راکشآ  اًلماک  نیا  و  تشادنرب ، ناشیا  شود  زا  ار  ناشلاوما  رگید 
زا ملـسم  نب  دّمحم  هک  تسا  یتیاور  نامه  دنکیم  داهـشتسا  نادب  سمخ  تخادرپ  زا  نایعیـش  تیفاعم  رد  هدنـسیون  هک  یمراهچ  تیاور 

بحاص هک  تسا  یماگنه  زیختسر  زور  هب  مدرم  عضو  نیرتتخس  : » تسا هدومرف  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما 
« دوش هزیکاپ  ددرگ و  كاپ  اهنآ  دـلو  داز و  اـت  میتشاد  كاـپ  دوخ  نایعیـش  يارب  ار  نآ  اـم  نم ، سمخ  ایادـخ ! دـیوگب : دزیخرب و  سمخ 

(. ص 552 ج 2 ، یفاک ، لوصا  )
وا فعـض  نایب  هک  دوشیم  هدید  نانـس  نب  دّـمحم  مان  نآ  دنـس  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  هدنـسیون  خـساپ 

. تسا هدشن  قیثوت  دراد و  هتخانشان  یعضو  هک  تسا  قرزا  حابص  نآ  يوار  رگید  مان  تشذگ .
میدروآ ددرگ و  كاپ  ناشیا  دـلو  داز و  ات  تسور  نآ  زا  نیا  میتفگ  میداد و  حیـضوت  ار  نایعیـش  يارب  سمخ  ندرک  كاـپ  موهفم  رتشیپ 

. دینک هعجارم  میتفگ  هچنآ  هب  تسین ؛ ناشیا  زا  سمخ  یّلک  فذح  نآ ، زا  دوصقم  هک 
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هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـنکیم  داهـشتسا  نادـب  يو  هک  سمخ  زا  نایعیـش  ندوب  فاـعم  رد  هدنـسیون  ِمجنپ  تیاور 

ص ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  « ) میتشاد لالح  دوخ  نایعیـش  يارب  ار  نآ  ام  دـننکیم و  یگدـنز  ام  قح  وترپ  رد  مدرم  همه  : » دـیامرفیم
(. 243

نب دوواد  زا  شدنس  اب  هیقفلا  هرضحیال  نم  رد  ار  نآ  قودص  خیش  اریز  دراد ، فیعض  يدنـس  تیاور  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خساپ 
تسا (1) فیعض  وا  قیرط  زا  قودص  لقن  هدرک و  تیاور  یقرلا  ریثک 

ناشیا زا  سمخ  همه  فذـح  رب  یتلالد  نخـس  نیا  هک  میتفگ  میداد و  حیـضوت  ار  هعیـش  ندرک  لـالح  زا  دوصقم  تیاور  ياوتحم  رظن  زا 
. دینک هعجارم  میتفگ  هچنآ  هب  درادن .

مدوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : » تسا هتفگ  هدرک و  شتیاور  بوقعی  نب  سنوی  دنکیم  داهشتسا  نادب  هدنسیون  هک  ار  مشش  تیاور  اّما 
هک مینادیم  میراد و  تسد  رد  تراجت  لوپ و  دوس و  يرادقم  مدرگ ، تنابرق  درک : ضرع  دش و  دراو  ناشیا  رب  نیطاّمق (2)  زا  يدرم  هک 
رب مینک  فیلکت  راک  نیا  هب  ار  امش  ام  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  میاهدرک . یهاتوک  هرابنیا  رد  ام  تسا و  تباث  ام  رب  اهنآ  رد  امـش  ّقح 

(. ص 23 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  « ) میاهدیزرون فاصنا  امش 
ثیدح لقن  یلو  تسا ، هقث  سنوی  هچ  رگا  هدرک و  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  قودص  خیـش  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  نینچ  وا  هب  خـساپ 

قودص 

،. ثیدحلا لاجر  مجعم  ص 534 ؛ ج 2 ، ةاورلا ، عماج  هب : دیرگنب  - 1
م. تسا - فاب  نامسیر  ای  زاس  قادنق  يانعم  هب  داّدش - نزو  رب  طاّمق - - 2
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تسا هدشن  قیثوت  لاجر  بتک  رد  هک  دوشیم  هدید  نیکـسم  نب  مکح  مان  ثیدح  نیا  نایوار  هریجنز  رد  اریز  تسا ، فیعـض  وا  قیرط  زا 

(. ص 542 ج 2 ، ةاورلا ، عماج  )
ماما هب  یطامق  درم  اریز  دوش ، تخادرپ  نایعیـش  يوس  زا  دـیاب  سمخ  هکنیا  رب  دراد  راکـشآ  یتلـالد  نآ  تیاور ، دنـس  زا  یـشوپمشچ  اـب 

بوجو هک  تسا  نآ  رب  ّلاد  نیا  و  میاهدرک . یهاتوک  هرابنیا  رد  ام  تسا و  تباث  ام  رب  اهنآ  رد  امـش  قح  هک  مینادیم  ام  دنکیم : ضرع 
راکنا ار  وا  نخس  مالسلا  هیلع  ماما  تسا و  هدوب  ینیقی  يرما  نایعیش  دزن  تراجت  هیامرـس و  دوس  زا  نآ  نتـشاذگ  رانک  سمخ و  تخادرپ 

: دیامرفیم وا  هب  دنکیمن و 
. میاهدیزرون فاصنا  امش  رب  مینک  فیلکت  راک  نیا  هب  زور  نامه  ار  امش  ام  رگا 

نامّقح نتفرگ  رد  ام  اریز  میاهدرکن ، فاصنا  امـش  اب  دیراذگ  رانک  ار  لوپ  نیا  ریخأت  نودـب  ًاروف و  هک  مینک  فّلکم  ار  امـش  ام  رگا  ینعی 
. دیاهدرک راتفر  ام  اب  تیالو  یتسود و  ّتبحم و  اب  امش  هک  یلاح  رد  میاهدرک ، راتفر  امش  اب  باتشب 

: تسا نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  هک  یلاح  رد  هدرک ، فذح  ثیدح  نایاپ  رد  ار  مویلا »  » هملک يو  هک  تسا  نآ  هدنسیون  ياهتنایخ  زا 
یسوط خیش  هحفص 28 و  دلج 2 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  رد  قودص  خیـش  هک  تسا  نانچ  نیا  و  مویلا ،» کلذ  مکانفّلک  نا  مکانفـصنا  ام  »
ِماـگنه نآ  رد  هن  هدوـب ، نایعیـش  يارب  سمخ  قـلطم  تیفاـعم  ناـیب  هدنـسیون  ضرغ  اریز  تسا ، هدروآ  هحفص 59  دلج 2 ، راصبتـسا ، رد 

. صاخ
تسا  یتیاور  نامه  دنکیم  داهشتسا  نادب  هدنسیون  هک  یمتفه  تیاور 
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ناشیا زا  دـمآ و  ناـشیا  دزن  يدرم  هک  مدـناوخ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ياهماـن  رد  : » تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  راـیزهم  نب  یلع  زا  هک 
ناوتان نم  قح  نداد  زا  هک  ره  تشون : دوخ  طخ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دراد . لالح  سمخ ، ّقح  زا  ندیماشآ  ندروخ و  رد  ار  وا  ات  تساوخ 

(. ص 23 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  « ) تسا فاعم  نآ  تخادرپ  زا  دشاب 
يدرم هک  درادن  یموهفم  هنرگو  دراد ، تلالد  نایعیش  يوس  زا  سمخ  تخادرپ  بوجو  رب  زین  تیاور  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خساپ 

تخادرپ هک  یلاح  رد  دراد ، لالح  تسوا  سمخ  ِیهدـب  زا  هک  شکاشون  كاروخ و  رد  ار  وا  هک  دـهاوخب  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  دـیایب و 
هیلع ماما  هک  میرذگب  تشاد . دهاوخن  دوجو  زین  نآ  نتـشاد  لالح  يارب  یهجو  تروص  نآ  رد  هکنانچ  دشاب ، هدوبن  بجاو  وا  رب  سمخ 

ار شدـیدش  زاـین  دـناوتب  اـت  دـشخبیم  دـنمزاین  هعیـش  رب  يرادـقم  هب  ار  نآ  اـهنت  دـنادیمن و  یفتنم  درم  نآ  زا  ار  سمخ  بوجو  مالـسلا 
دهاوخب هک  ره  رب  ار  دوخ  قوقح  زا  یشخب  ای  همه  دناوتیم  ماما  اریز  تسا ، زیاج  مالسلا  هیلع  ماما  رب  دمآ ، هتفگ  هکنانچ  نیا  و  دَروآرب ،

، يراگزور ره  رد  نایعیـش و  همه  رب  سمخ  همه  هک  دَروخیمن  مشچ  هب  یتلـالد  ثیدـح  نیا  رد  یلو  دـیاشخبب ، دـهاوخب  هک  هنوگ  ره  و 
زا هچنآ  رد  ار  درم  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوشیمن  هدـید  یتلـالد  تیاور  نیا  رد  یّتح  و  دوش ، هدیـشخب  زاـین ، نتـشادن  دوجو  اـب  یّتح 

. دنک یفرعم  دنمزاین  ار  درم  نیا  هک  دوشیمن  هدید  ياهتکن  نآ  رد  هکنانچ  دشاب ، هدنادرگ  لالح  دماشآیم  دروخیم و  سمخ 
رد هک  تسا  یتیاور  دنکیم  داهشتسا  نادب  هدنسیون  هک  متشه  تیاور 
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هبوت يارب  یهار  ایآ  مدرک ، ضاـمغا  نآ  ِعمج  رد  هک  متفاـی  تسد  یلوپ  هب  : » درک ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  يدرم  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مراد ؟
تسوت و ِنآ  زا  لوـپ  هدـنام  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  داد . مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ار  دوـخ  لاـم  سمخ  درم  نآ  و  هد ، نم  هب  ار  نآ  سمخ 

(. ص 22 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  « ) دنکیم هبوت  وا  اب  زین  شلام  دنک  هبوت  هاگره  صخش 
یب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  قودص  خیـش  هک  تسا  لسرم  یتیاور  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  تیاور  نیا  هک  تسا  نینچ  يو  خـساپ 

. تسا هدرک  تیاور  يدنس  چیه 
رد هک  متفای  تسد  یلوپ  هب  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  درم  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  تیاور ، نیا  دنس  زا  یـشوپمشچ  اب 

گنچ ارف  مارح  لـالح و  زا  دـمآ  شیپ  هـک  هنوـگ  ره  ار  نآ  مداـهن و  مـه  رب  هدــید  نآ  ندروآ  درگ  رد  ینعی  مدرک ، ضاـمغا  نآ  عـمج 
. مدروآ

دهاوخ وا  ياهلوپ  رگید  ندـنادرگ  كاپ  بجوم  وا  لام  سمخ  نداد  اریز  دزادرپب ، ار  شلام  سمخ  ات  دـیامرفیم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
، دـنک هبوت  هاگره  صخـش  تسوت و  ِنآ  زا  لوپ  هدـنام  دـیامرفیم : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دزادرپیم  ار  دوخ  لاـم  سمخ  وا  نوچ  و  دوب ،

شلام و  دباییم ، قّقحت  حوصن  هبوت  تقیقح  رد  دزادرپب  ار  نآ  سمخ  دـنک و  هبوت  ادـخ  هاگرد  هب  مارح  هب  هتخیمآ  بسک  زا  هاگره  ینعی 
فّرصت لخد و  نآ  رد  دناوتیم  وا  ددرگیم و  كاپ  هدوب  كان  ههبش  هچنآ  ددرگیم و  زاب  ودب  شلوپ  هدنام  ینعی  دنکیم ، هبوت  وا  اب  زین 

. دنک
دیامرفیم وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیمه  زا  دراد و  سمخ  تخادرپ  بوجو  رب  راکـشآ  تلالد  میداد - حیـضوت  هکنانچ  ثیدـح - نیا 

ار شسمخ 
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يو هک  تسور  نآ  زا  نیا  و  دشابیم ، تسردان  تسا  سمخ  تخادرپ  زا  تیفاعم  هدنهدناشن  ثیدـح  هتـشادنپ  هدنـسیون  هکنیا  و  دزادرپب ،

. ددرگیم زاب  لوپ  هدنام  هب  هک  یلاح  رد  هدنادرگرب ، سمخ  هب  ار  نآ »  » ریمض عجرم 
تسا نآ  زا  یکاح  دنراد و  حیرصت  سمخ  تخادرپ  زا  نایعیش  تیفاعم  رب  دنتـسه و  رایـسب  نآ ، ریاظن  تایاور و  نیا  دیوگیم : هدنـسیون 

زا دزادرپـن  چـیه  تیبلـها  هب  دروـخب و  نآ  زا  اـی  درادرب  دوـخ  يارب  ار  نآ  همه  دـهاوخب  هـک  ره  سپ  دـنرانکرب . نآ  نداد  زا  ناـشیا  هـک 
بجاو ناشیا  رب  سمخ  تخادرپ  دـنک و  دـهاوخیم  هچ  ره  دـشاب  هدـش  بکترم  یهانگ  هکنآ  یب  دـناوتیم  تسا و  فاـعم  نآ  تخادرپ 

. دنک مایق  هدمآ - موس  تیاور  رد  هک  مئاق - ات  تسین 
رب تلالد  زین  اهنآ  حیحص  ثیداحا  دنراد و  فیعض  يدنس  تایاور  نیا  زا  يرامـش  میداد  حیـضوت  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  نیا  وا  خساپ 
رب ار  سمخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  هدنهدناشن  ثیداحا ، نیا  زا  یشخب  اهنت  هکلب  درادن ، سمخ  تخادرپ  زا  نایعیش  قلطم  تیفاعم 

فّرـصت لخد و  دنهاوخیم  هکنانچ  دننک  جاودزا  نآ  اب  دـنهاوخیم  هک  یلاوما  رد  سمخ ، قح  نتـشاذگ  رانک  زا  شیپ  ات  هدوشخب  اهنآ 
نآ تالوصحم  یضارا و  رد  فّرصت  لخد و  رد  ار  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  زین  ثیداحا  نیا  زا  یـشخب  و  دننک ،

. دراد بوجو  سمخ  قح  نتشاذگ  رانک  زونه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  هدراذگ ، دازآ 
هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  زین  ثیداحا  نیا  زا  يرامش 
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153 ص :
مه ثیداحا  نیا  زا  يدادـعت  دـنرادرب . دَروآیمرب  ار  ناـشزاین  هک  ار  يرادـقم  سمخ  ّقح  زا  هک  تسا  هداد  هزاـجا  دوخ  دـنمزاین  ناـیعیش 

باتـش هب  يراوشد - ندروآ  دیدپ  تروص  رد  سمخ - نتـشاذگ  رانک  رد  ار  دوخ  نایعیـش  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  تسا  نآ  هدنهدناشن 
. دندنکفایمن

زا ناشزاین  رادقم  هب  دنشاب  هتـشاد  هزاجا  نادنمزاین  درادن  ینعم  هنرگو  دراد  مدرم  رب  سمخ  بوجو  هب  یمازتلا  تلالد  تایاور  نیا  ِیمامت 
رتـشیپ ار  تاـکن  نیا  ماـمت  ددرگ . یفتنم  سمخ ، قح  نتـشاذگ  راـنک  رد  از  تمحز  ِباتـش  درادـن  یهجو  رگید  هکناـنچ  دـنریگرب ، نآ 

. دینک هعجارم  نادب  دیناوتیم  میداد و  حیضوت 
هّمئا هب  سمخ  تخادرپ  بوجو  رب  تلالد  هک  يرگید - ناوارف  تایاور  زا  دـنزیم و  گنچ  تاـیاور  هنوگ  نیا  هب  هدنـسیون  هکنآ  تفگش 
. دناهدوشخبن سک  چیه  يارب  ار  سمخ  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هک  دراذگیم  هتفگان  ار  هتکن  نیا  ددنبیم و  ورف  مشچ  دراد - مالسلا  مهیلع 

هک لهـس ، نب  دّـمحم  نب  حـلاص  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دزن  : » هتفگ هک  تسا  مشاه  نب  میهاربا  هحیحـص  ثیداـحا ، نیا  زا  یکی 
نم هک  رادب  فاعم  رازه  هد  تخادرپ  زا  ارم  مرورـس ! درک : ضرع  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  دوب ، ُمق  رد  ناشیا  فقو  روما  رادهدهع 

: دومرف مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تفرب  حـلاص  نوچ  یتسه . فاعم  نآ  تخادرپ  زا  وت  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ماهدرک . هنیزه  ار  همه 
ار نآ  دزادـنایم و  رد  گنچ  ناگدـنام  هار  رد  نارادان و  نانیـشن و  كاخ  نامیتی و  دـمحم و  لآ  قح  ياهییاراد  هب  اهنآ  زا  یکی  یهاـگ  ]

نینچ : » میوگب نم  هک  دـنکیم  ار  نامگ  نیا  وا  ینکیم  رکف  وت  ایآ  رادـب . فاـعم  ارم  دـیوگیم : دـیآیم و  هاـگناو  درادیمرب  دوخ  يارب 
هب  منکیمن ،»
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154 ص :
(. ص 548 ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) درک دهاوخ  شسرپ  تخس  هراب  نیا  رد  زیختسر  زور  هب  دنوادخ  دنگوس ، ادخ 

سمخ دنتساوخ  وا  زا  دندیسر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  ناسارخ  زا  یهورگ  دیوگیم : هک  هدروآ  دیز  نب  دّمحم  ار  رگید  تیاور 
هک دیناتـسیم  ام  زا  ار  یّقح  دـینزیم و  ام  یتسود  زا  مد  طـقف  امـش ! دـیراکبیرف  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  دراد . فاـعم  ناـشیا  رب  ار 

« مینکیمن فاعم  نآ  تخادرپ  زا  ار  امش  زا  یسک  زگره  زگره و  ار . سمخ  ینعی  تسا ؛ هدنادرگ  نآ  هژیو  ار  ام  ام و  هژیو  ار  نآ  دنوادخ 
(. ص 548 ج 1 ، یفاک ، لوصا  )

: دیامرفیم هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ریکب  نب  هّللادبع  هقثوم  رگید 
امـش هک  مرادـن  نآ  زج  يدـصق  راک  نیا  زا  مراد و  ییاراد  همه  زا  شیب  هنیدـم  رد  هک  مناتـسیم  یمهرد  امـش  زا  یکی  زا  یلاـح  رد  نم  »

(. ص 337 ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  « ) دیوش كاپ 
: تشون نینچ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  ام  نارای  زا  یکی  دیوگیم : هک  يرعشا  نسح  نب  دّمحم  زا  لقن  هب  رایزهم  نب  یلع  هحیحـص  رگید 

نیمز دـمآرد و  ياههنوگ  همه  رب  دایز و  اـت  هتفرگ  مک  زا  دَربیم ، هرهب  نآ  زا  صخـش  هچنآ  ره  هب  سمخ  اـیآ  نک ، هاـگآ  سمخ  زا  ارم  »
، ماکحالا بیذهت  « ) تسا هنیزه  زا  سپ  سمخ  تشون : دوخ  طختسد  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هنوگچ  نآ  نوچ  دنچ و  دریگیم ؟ ّقلعت 

(. ص 123 ج 4 ،
ره هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . شـسرپ  سمخ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  دیوگیم : هک  تسا  هعامـس  هقثوم  رگیدثیدح 

(. ص 545 ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) دریگیم ّقلعت  سمخ  دایز ، ای  دشاب  مک  هاوخ  دنرب ، مدرم  هک  يدوس 
رایسب دراد  سمخ  نتشاذگ  رانک  رب  تلالد  هک  ربتعم  ثیداحا 
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155 ص :
. تسا یفاک  دمآ ، هتفگ  هچنآ  دشابیم و 

هب ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دـنک ، مایق  تیبلها  مئاق  ات  دوشیمن  هداد  وا  هب  سمخ  دـشاب  هتـشاد  روضح  ماـما  رگا  دـیوگیم : هدنـسیون 
؟ تخادرپ نادهتجم  اهقف و 

هلأسم نادـهتجم  اهقف و  هب  سمخ  نداد  هلأسم  اّما  و  دراد ، سمخ  قح  نتـشاذگ  رانک  رب  تلـالد  ضیفتـسم  راـبخا  هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 
هیلع يدهم  ماما  يدونـشخ  هک  دوش  فرـص  يروما  رد  سمخ  هک  تسا  نآ  بجاو  و  تسا ، هدش  هدیـشک  نادـب  نخـس  هک  تسا  يرگید 
هراب نیا  رد  دنتـسه و  انـشآ  مالـسلا  هیلع  ماما  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  یگنوگچ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  اهقف  و  دـیآ ، تسد  هب  مالـسلا 

. دمآ دهاوخ  يرتشیب  تاحیضوت 
ار نآ  تخادرپ  هک  يرابخا  دنادیم و  بجاو  ار  سمخ  تخادرپ  هک  يرابخا  نایم  عمج  ِیگنوگچ  مهرارـسا - هّللا  سّدـق  هعیـش - ياملع 

. دور ضراعت  ِرّوصت  ود ، نآ  نایم  اسب  هچ  هک  تسا  ياهلوقم  نامه  نیا  و  دناهداد ، حیضوت  هتسناد  حابم 
نیا نآ  و  هتفای ، داقتعا  نادب  هللا  همحر  دیفم - خیش  ام - خیـش  هک  تسا  نامه  تایاور ، نیا  نایم  عمج  یگنوگچ  : » دیوگیم یـسوط  خیش 

زا رتـشیپ  هکناـنچ  مه  نآ  لـیلد  تسا ، جاودزا  هژیو  تقیقح  رد  هدیـسر  نآ  رد  فّرـصت  سمخ و  فرـصم  رد  هـک  ياهزاـجا  هـک  تـسا 
هزاجا نیا  تسناد و  لاوما  هراـبرد  ار  نآ  دـیابن  ددرگ و  كاـپ  نایعیـش  دـلو  داز و  هک  تسا  نیا  دـمآ ، هتفگ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تاـیاور 

ج 2، راصبتسا ، « ) دوشیم طوبرم  لاوما  هب  هدیسر  سمخ  هرابرد  هک  ینیگنس  تخس و  نانخس  یلو  هدیسرن ، لاوما  هرابرد 
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156 ص :
(. ص 60

: دیوگیم سمخ  تیفاعم  هب  طوبرم  ِتایاور  ندروآ  زا  سپ  ییوخ  یمظعلا  هللاۀیآ 
تسخن درک . دامتعا  اهنآ  رب  ناوتیمن  تسین و  قیدصت  لباق  ًاتاذ  هدش ، هتسناد  عّیشت  نّنست و  زا  هچنآ  اب  يراگزاسان  رانک  رد  تایاور  نیا  »
تافانم هدش ، عضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ناتـسدیهت  تاداس و  زاین  ندروآرب  يارب  هک  سمخ ، يراذـگنوناق  اب  هکنیا  ببـس  هب 

نیا نداد  هب  هک  مه  ّتنـس  لها  دـندنارذگیم ، یگدـنز  اجک  زا  ریقف  تاداس  دـشیمن  بجاو  نایعیـش  رب  سمخ  تخادرپ  رگا  اریز  دراد ،
مزج تایاور  هنوگ  نیا  قالطا  هب  ناوتیمن  سپ  هتـشگ ، مارح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ  رب  زین  تاـکز  یفرط  زا  دنتـسین و  لـئاق  قح 

ياهـسنج نوگاـنوگ و  دراوم  رد  هک  تسا  ضراـعت  رد  يرگید  ناوارف  تاـیاور  اـب  تاـیاور  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  مود  ببـس  درک . ادـیپ 
ناتـسب و یهاوخ  هچ  ره  یبصان  لاوما  زا  : » دیامرفیم هک  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  دننام  دنادیم ، رورـض  ار  سمخ  تخادرپ  دّدـعتم ،
رایزهم و نب  یلع  ینالوط  هحیحـص  و  دزادرپب .» ار  اـم  سمخ  هک  تسوا  رب  تفاـی  تسد  یجنگ  هب  هک  ره   » اـی زادرپب » اـم  هب  ار  نآ  سمخ 

سپ دنـشاب  فاعم  نآ  تخادرپ  زا  دشیم  دوب و  حابم  نایعیـش  رب  سمخ  نداد  رگا  تسا . هدیـسر  اهتراجت  دوس  هرابرد  هک  تایاور  رگید 
؟ دراد ییانعم  هچ  ناوارف  صوصن  نیا  رد  سمخ  نداد  هب  رما  و  هدش ؟ بجاو  اهنآ  رب  سمخ  تخادرپ  ارچ 

زا میهاربا  نب  یلع  تیاور  لثم  دنراد ، روهظ  ّتیلح  یفن  رد  ًاقلطم  هک  دراد  هضراعم  تایاور  زا  يرگید  هورگ  اب  تایاور  نآ  هک  میرذـگب 
وا دش . دراو  لهس  نب  دّمحم  نب  حلاص  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دزن  هتفگ : هک  شردپ 
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157 ص :
. دوب مق  رد  فقو  روما  رادهدهع 

زا وـت  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  ماهدرک . جرخ  ار  نآ  نـم  هـک  رادـب  فاـعم  مـهرد  رازه  هد  تـخادرپ  زا  ارم  مرورـس ! درک : ضرع 
(. ص 343 سمخ ،)  ) یقثولاةورعلا دنتسم   ...« ) یفاعم نآ  تخادرپ 

ات دناهداد  اوتف  يرگید  سک  چیه  هب  نآ  نتخادرپن  سمخ و  تخادرپ  زا  هعیش  تیفاعم  هب  دامتعا  دروم  ياهقف  هک  تسا  هتـشاگنا  هدنـسیون 
رفعج نیدلا  مجن  یلح  قّقحم  اهنآ  زا  یکی  دشابیم . نآ  زج  هتفگـشیپ و  صوصن  ناشیا  نخـس  نیا  يانبم  دنک و  مایق  تیبلها  مئاق  هکنآ 
دیکأت تبیغ  نامز  رد  سمخ  تخادرپ  زا  یناـگرزاب  نکـسم و  عفاـنم و  تیفاـعم  توبث  رب  هک  تسا  يرجه  لاس 676  هب  اـّفوتم  نسح ، نب 
هحفـص مالـسالا ، عئارـش  باتک  هب  دیرگنب  تسین . بجاو  دنتـسه  دوجوم  هک  سمخ  نابحاص  ِمهـس  نتـشاذگ  رانک  دیوگیم : دزرویم و 

. سمخ باتک  182 و 183 ،
رارق حیرـصت  دروم  هک  ار  یتیفاعم  یّلح  همالع  اریز  تسا ، هدروآ  صقان  ار  هللا  همحر  یّلح  قّقحم  نخـس  هدنـسیون  هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 

. سمخ تخادرپ  دراوم  رگید  رد  هن  تسا ، حرطم  نکسم  یناگرزاب و  جاودزا ، هدودحم  رد  اهنت  دهدیم 
اهنیا هچ  رگا  تسا ، تباث  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  لاح  رد  تراجت ، نکـسم و  جاودزا ، رد  سمخ  تیفاـعم  موس : : » دـیوگیم یّلح  قّقحم 

. تسین بجاو  دراوم  نیا  زا  دنتسه  دوجوم  هک  سمخ  نابحاص  مهس  نتشاذگ  رانک  تسا و  ماما  هب  قلعتم  نآ ، زا  یشخب  ای  همه 
دوجو و تروص  رد  تسا ، بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  هچنآ  مراهچ :
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158 ص :
ظفح ار  نآ  دیاب  دناهتفگ : یخرب  تسا ، هدوشخب  حابم و  دناهتفگ : یخرب  ماما ، دوبن  تروص  رد  اما  دوش ، تخادرپ  ودـب  دـیاب  ماما  روضح 

: دناهتفگ زین  يرامـش  دوشیم . نفد  سمخ  دناهتفگ : یخرب  دنک . تیـصو  دوخ  ناثراو  هب  دـش  رهاظ  گرم  ياههناشن  هک  یماگنه  درک و 
: دـناهتفگ زین  یـضعب  دوشیم . ظفح  ندرک  نفد  ای  ناـثراو و  قیرط  زا  تسا  ماـما  هژیو  هچنآ  دوشیم و  هداد  نآ  ناّقحتـسم  هب  سمخ  ِمین 

لماک دوخ ] مهـس  زا   ] ار نآ  دـیاب  ماما  ناقحتـسم  مهـس   ] تیافک مدـع  تروص  رد  اریز  دوشیم ، هداد  دوجوم  ياههورگ  هب  زین  ماما  مهس 
، مالسالا عیارش  « ) تسا رتدننام  تیعقاو ، هب  نیا  و  دراد ، ار  بوجو  نامه  زین  وا  تبیغ  رد  تسا  بجاو  ماما ، دوجو  اب  راک ، نیا  یتقو  دنک .

(. ص 184 ج 1 ،
تخادرپ زا  تیفاعم  دراد و  دـنمجرا  تاداس  هب  نآ  تخادرپ  سمخ و  نتـشاذگ  رانک  بوجو  رد  تحارـص  هللا  همحر  یّلح  همـالع  نخس 

. سب دراد و  صاصتخا  هدش  دای  دروم  هس  هب  اهنت  نآ 
زا نایعیـش  ندـش  فاـعم  هیرظن  هب  هک  تسا  يرجه  لاس 690  هب  اـّفوتم  یّلح  دیعـس  نب  ییحی  تعاـمج  نیا  زا  یکی  دـیوگیم : هدنـسیون 

عئارـشلل عماـجلا  وا  باـتک  رد  نیا  دـناهداهن و  نایعیـش  رب  هّمئا  هک  تسا  یتلیـضف  تمارک و  رهب  زا  نیا  و  هتفاـی ، شیارگ  نآ  زج  سمخ و 
. تسا هدمآ  هحفص 151 

تسین زیاج  سک  چیه  رب  تسا : هدروآ  نینچ  عئارشلل  عماجلا  دوخ  باتک  رد  هللا  همحر  یلح  دیعس  نب  ییحی  هک  تسا  نیا  هدنسیون  خساپ 
زا ار  دوخ  قوقح  رد  فّرـصت  مالـسلا ، مهیلع  هّمئا  تبیغ  نامز  رد  و  ناشیا ، روضح  نامز  رد  ماما  هزاجا  اـب  رگم  دـنک  فّرـصت  سمخ  رد 

رد نآ ، زج  ات  هتفرگ  سمخ 
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159 ص :
. دناهدرمش اور  نکسم  تراجت و  جاودزا و 

هژاو يارب  دـشاب  هینایب  حـکانملا » َنِم   » وا مـالک  رد  َنِم »  » تسا نکمم  اریز  تسین ، یهت  ماـهیا  زا  هللا  همحر  یّلح  دیعـس  نب  ییحی  تراـبع 
هک دـشاب  نآ  دوصقم  دـشاب و  هیـضیعبت  ْنِم »  » تسا نکمم  هکنانچ  تراجت ،»...  جاودزا و  سمخ و  زا  : » هک دـشاب  نآ  دوصقم  و  اهریغ » »

رـصع رد  دیعـس  نب  ییحی  دناهتفگ : یخرب  ور  نیمه  زا  ار . بسک  دوس  هن  دـناهدرک  فاعم  ار  نکـسم  و   ] تراجت جاودزا و  سمخ  ناشیا 
. دوب سمخ  تخادرپ  زا  نایعیش  ندوب  فاعم  هب  لئاق  تبیغ 

سمخ تخادرپ  زا  تیفاـعم  هب  هتـسیزیم و  متـشه  هدـس  رد  هک  تسا  یّلح  رّهطم  نب  نسح  هورگ  نیا  زا  رگید  یکی  دـیوگیم : هدنـسیون 
. تسا هدمآ  هحفص 75  وا ، ماکحالاریرحت  باتک  رد  نیا  هدوب و  لئاق  نایعیش  يارب 

: دیوگیم نینچ  روکذم  باتک  رد  هللا  همحر  یّلح  همالع  هک  تسا  نیا  وا  خساپ 
ار نآ  نفد  یهورگ  دـننادیم و  طقاس  ار  نآ  یهورگ  دـناهدرک ، فالتخا  ماـما  تبیغ  ماـگنه  سمخ  تخادرپ  هراـبرد  اـم  ياـملع  متفه : »
نآ نتشاذگ  رانک  هب  ياهّدع  و  داد . تسدیهت  نایعیـش  و  ربمایپ ]  ] هّیرذ هب  ار  نآ  تسا  بحتـسم  هک  دندقتعم  يرامـش  دناهدرمـش و  بجاو 
هک یتروص  رد  ماما - هب  ار  نآ  ات  دراد  داقتعا  وا  درخ  يرادنید و  هب  هک  دنک  ّتیصو  یسک  يارب  ار  نآ  دیـساره  گرم  زا  رگا  دندقتعم و 
زا مه  ماما  مهـس  هک  دـندقتعم  زین  یهورگ  دـنک ، روهظ  مالـسلا  هیلع  ماما  ات  دوش  ّتیـصو  ناـنچمه  هنرگو  درپسب  دـنک - كرد  ار  ناـشیا 

تیافک  تروص  رد  اریز  دوش ، سمخ  نیقحتسم  فرص  سمخ 
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160 ص :
روضح رد  هچ  هک  تسا  یمکح  نآ  و  دوش ،] نیمأت  سمخ  نیقحتسم  یگدنز  ات   ] دنک لماک  دوخ ] مهـس  زا   ] ار نآ  تسا  ماما  رب  ندرکن ،

(. ص 444 ج 1 ، ماکحالاریرحت ، « ) تسايوقاهجونیاو درادبوجو  ماما ، تبیغ  رد  هچ  و 
يارب اًلماک  تبیغ  نامز  رد  تشاذگ و  رانک  ار  سمخ  دـیاب  تسا  هدوب  دـقتعم  يو  هک  دراد  نآ  رد  تحارـص  هللا  همحر  یّلح  هماّلع  نخس 

. دوش هنیزه  تسدیهت  تاداس 
تاحفص دلج 4 ، ناهربلاو ، ةدـئافلا  عمجم  رد  هک  تسا  يرجه  لاس 966  هب  اّفوتم  یناث ، دیهـش  ناشیا  زا  رگید  یکی  دیوگیم : هدنـسیون 

هدمآ هحفـص 68  ماهفالا ، کلاسم  باتک  رد  هکنانچ  تسا ، نیمه  ّحصا  دیوگیم : تسا و  سمخ  زا  تیفاعم  هب  لئاق  ًاقلطم  ات 358   355
. تسا

دوشیمن و هدـید  سمخ  تخادرپ  زا  قلطم  تیفاعم  هراـبرد  یناـث  دیهـش  رظن  زا  یلقن  ناـهربلاو  ةدـئافلا  عمجم  رد  هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 
رد مالـسالا  عئارـش  هتفگـشیپ  ترابع  حرـش  هب  اهنت  هکلب  تسا ، هدـییارگن  رواب  نیا  هب  ماهفالا  کلاسم  مان  اـب  دوخ  باـتک  رد  یناـث  دـیهش 

هحفص دـلج 1 ، ماهفالا ، کلاسم  هب  دـینک  عوجر  دـنزیمن . ياهیـشاح  نآ  رب  دزادرپیم و  نکـسم  تراجت و  جاودزا ، رد  سمخ  تیفاعم 
.475

. دوشیم هداد  طئارشلا  عماج  هیقف  هب  تبیغ  رصع  رد  سمخ  هک  تسا  هدرک  حیرصت  هتشون ، ماهفالا  کلاسم  زا  سپ  هک  هعمل ، حرـش  رد  وا 
يارب نآ  زا  شخب  هس  دشاب . هدش  لمع  تیاور  حیرص  هیآ و  رهاظ  هب  ات  دوشیم  میسقت  شخب  شش  هب  سمخ  روهـشم  هبانب  : » دیوگیم وا 

مین  شخب ، نیا  تسا و  ناشیا  ناشیوخ  وا و  لوسر  ادخ و  مهس  نامه  هک  مالسلا  هیلع  ماما 
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161 ص :
ياهقف نامه  هک  وا  ناگدنیامن  هب  دشاب  بیاغ  رگا  دوشیم و  هداد  ناشیا  هب  دشاب  هتـشاد  روضح  ماما  رگا  هک  دـهدیم  لیکـشت  ار  سمخ 

ناشبهذم ياضتقا  هب  تسا  بجاو  اهنآ  رب  دنشابیم و  ماما  نالیکو  ناشیا  اریز  دنتـسه ، اوتف  طیارـش  عماج  هک  دوشیم  هدرپس  هیماما  ِلداع 
. دننک لمع  نآ  رد 

ياواتف بتک و  رگید  رد  لوا ) دیهش   ) فنصم هلمج  زا  باحـصا  نایم  هچنآ  دیوگیم : تسا و  هدرک  انثتـسا  ار  رگید  يدراوم  جاودزا و  وا 
یلّوا زا  دوصقم  دنتـسه . فاعم  سمخ  زا  ًاقلطم  دروم ، هس  نیا  تسا . سمخ  زا  تراجت  نکـسم و  جاودزا ، ندـش  انثتـسا  دراد  ترهـش  وا 

زا دارم  و  تسا ، دوس  زا  نکـسم  ياهب  یمود  زا  دوصقم  و  دوس ، زا  رـسمه  رهَم  زین  و  ماـما ، تبیغ  ماـگنه  هب  تسا  هدـش  ریـسا  زینک  ياـهب 
یف ۀیهبلا  ۀضورلا  « ) نآ ریاظن  دـنکیمن و  لمع  سمخ  هب  هک  یـسک  زا  ای  درادـن  داقتعا  سمخ  هب  هک  یـسک  زا  تسالاک  ندـیرخ  یموس 

(. 116 ص 107 - ج 3 ، ۀیقشمدلا ، ۀعمللا  حرش 
. دراد مالسلا  هیلع  رظتنم  ماما  تبیغ  ماگنه  هب  سمخ  نتشاذگ  رانک  موزل  رب  حضاو  تلالد  هرس  سدق  وا  مالک 

ات دوب  رتهیقف  همه  زا  دوخ  راـگزور  رد  هک  تسا  يرجه  لاس 993  هب  اّفوتم  یلیبدرا ، سّدقم  هورگ  نیا  زا  رگید  یکی  دیوگیم : هدنـسیون 
هنوگ نیا  رد  فّرـصت  هحابا  هب  ًاقلطم  زاین ، ماگنه  ًاصوصخ  نایعیـش ، يارب  بیاغ ، ماما  لاوما  رد  وا  دنداد . بقل  سّدقم  هب  ار  وا  هک  ییاج 

بوجو مدع  موهفم  هب  نآ  تسا و  ماما  روضح  تبیغ و  نامز  رد  سمخ  یّلک  تیفاعم  رب  ّلاد  رابخا  مومع  دـیوگیم : وا  تسا . لئاق  لاوما 
( ًالوا  ) نوچ تسا ؛ تیمتح  و 
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162 ص :
. درادن دوجو  تمینغ  مان  هب  يزیچ  رگید  ًایناث ) . ) درادن دوجو  بسک  دوس و  رد  سمخ ) بوجو  رب   ) يوق یلیلد 

هلأـسم نیا  رد  فـلتخم  ياـهرظن  رکذ  تیفاـعم و  هب  طوـبرم  ثیداـحا  ندروآ  زا  سپ  یلیبدرا  سّدـقم  هـک  تـسا  نـینچ  هدنـسیون  خـساپ 
هژیوهب تفرگ ، هرانک  یهاتوک  هنوگ  ره  زا  تسب و  راک  هب  مات  طایتحا  قوقح ، نتشاذگ  رانک  رد  هک  تسا  هتـسیاش  همه ، نیا  اب  دیوگیم :

و تیفاعم ، مدـع  لصا  تایاور و  ياهراپ  و  رهاظ ، رد  هیآ  اریز  (1) دناهدروآ رامش  هب  ار  نآ  هک  یتمینغ  ره  زا  هناگ  هس  ياهـشخب  مهـس  رد 
ار لامتحا  نیا  یگمه  نآ ، ياج  هب  سمخ  ندـش  نیزگیاج  و  ناشیا ، رب  تاکز  تمرح  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناـشیا  قح  تیفاـعم  ندوب  دـیعب 
انب مالسلا  مهیلع  ناشیا  يارب  سمخ  ندوبن  هژیو  اب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هب  طوبرم  قوقح  رد  سمخ  تیفاعم  ندوب  دیعب  هک  میرذگب  دنراد ،

هکنانچ دـنمزاین - رب  نآ  لمح  لامتحا  و  رما ، نیا  رد  اهنآ  نتـشادن  تحارـص  ثیداحا و  همه  تحـص  مدـع  رابخا (2) و  هیآ و  رهاـظ  هب 
دراوم نآ و  ندـناسر  ناکما  مدـع  و  فّرـصت ، لخد و  زا  سپ  ناشیا  قوقح  هب  صیـصخت  و  دراوم ، ياهراپ  رد  هیقت  دوجو  و  دـمآ - هتفگ 

. تسا راک  رد  زین  رگید 
هب لئاق  رگا  تسا : هتفگ  یهتنملا  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  یلوا  دـشاب  نیما  ِلداع  هیقف  هب  نآ  ندـناسر  ناکما  رگا  یلو  دـیوگیم : هک  اجنآ  ات 

ماما يوس  زا  ماکحا  رد  هک  دنک  فّرـصت  لخد و  نآ  رد  دیاب  یـسک  دوش ، هنیزه  تاقبط  رگید  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  هک  میـشاب  نآ 
تسین  یسک  وا  دراد و  تباین  مالسلا  هیلع 

موهفم ل ، هب  ار  نآ  هک  بسک  دوس  زا  یّتح  ینعی  - 1
. دوریمن نایمزا  سمخ  راوازس  تاقبط  رگید  قح  دنرادب  فاعم  ار  دوخ  قح  مالسلا  مهیلع  همئا  رگا  ینعی  - 2
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163 ص :
« تسا مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  ياـهقف  زا  هک  دـمآ - دـهاوخ  نآ  لیـصفت  هکناـنچ  مکح - اوتف و  ِطئارـشلا  عماـج  ِطاـتحم  ِنیما  ِهیقف  رگم 

(. ص 357 ج 4 ، ناهربلاو ، ةدئافلا  عمجم  )
: دیوگیم هک  تسا  رالس  همالع  ناشیا  زا  رگید  یکی  دروآیم : هدنسیون 

هحفص مسارملا ، باتک  هب  دیرگنب  دنشاب . هدرک  یمرک  لّضفت و  نایعیـش  يارب  هژیوهب  ات  دناهدرمـش  فاعم  تبیغ  نامز  رد  ار  سمخ  هّمئا ،
.633

- وا ِنآ  زا  اهنت  زین  لافنا  : » دیوگیم وا  سمخ . هن  تسا  لافنا  هرابرد  هللا  همحر  یملید  رالـس  نخـس  نیا  هک : تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خساپ 
ثاریم تاوم و  نیمز  و  دشاب ، هتخات  نیمز  نآ  رب  یبکار  بسا و  هکنآ  یب  دشاب  هدش  هدوشگ  هک  تسا  ینیمز  ره  نآ  و  تسا ، ماما - ینعی 

رگا ماما . هزاجا  اب  رگم  دـنک  فّرـصت  لخد و  اهنیا  زا  يزیچ  رد  درادـن  قح  سک  چـیه  اهلویت . نداـعم و  اهتـشد و  اـهراز و  هشیب  یبرح و 
رد و  تسا ، ماما  ِنآ  زا  نآ  ِسمخ  دوب و  دـهاوخ  وا  ِنآ  زا  اهنآ  زا  هلـصاح  دـمآرد  مجنپ  راهچ  دَرب  تسد  روما  نیا  رد  ماما  نذا  اب  یـسک 

(. ص 140 مسارملا ، « ) دناهتشاد لالح  نآ  رد  ندرب  تسد  رد  صاخ  لّضفت  مَرَک و  رهب  زا  ار  ام  نامز  نیا 
. دَروآیم سمخ  نوماریپ  تسا  لافنا  هرابرد  ار  هچنآ  دنکیم و  فیرحت  ار  نخس  هدنسیون ، هنوگچ  هک  دیرگنب 

نامه ّحـصا ، دـیوگیم : هک  تسا  مهدزای  هدـس  زاغآ  رد  اّفوتم  ییاـبطابط ، یلع  دّـمحم  تعاـمج  نیا  زا  رگید  یکی  دـیوگیم : هدنـسیون 
هحفص 344. ماهفالا ، كرادم  تسا . سمخ  تخادرپ  زا   ] تیفاعم
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164 ص :
: دـیوگیم وا  تسا . نآ  تخادرپ  رد  طاـیتحا  سمخ ، هراـبرد  ییاـبطابط - هـن  يوـسوم ، كرادـم - بحاـصرظن  هـکتسانیا : يو  خـساپ 

رتاوت رد  روهظ  رابخا ، هدرک ، اعّدا  یهتنملا  رد  هکنانچ  لب  تسا ، ضیفتسم  اًلماک  عون  نیا  زا  سمخ  توبث  رد  هدیـسر  رابخا  یلک  روطهب  »
. تسا نآ  تیفاعم  مدع  ای  تبیغ و  نامز  رد  نآ  زا  تیفاعم  نآ و  ناقّحتسم  رد  لاکشا  دنراد و 

مالـسلا هیلع  ماما  ّصاخ  ار  نآ  رگید  یتایاور  تسا و  میانغ  سمخ  ّقحتـسم  ناـمه  نآ  ّقحتـسم  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  تاـیاور  ياهراـپ 
يرـضن و هریغم  نب  ثراح  هحیحـص  ياضتقم  تسا و  هدش  لیـصفت  هب  لئاق  میداد ، حیـضوت  هکنانچ  رایزهم  نب  یلع  تیاور  و  دـننادیم ،
دراد و يوق  لاکـشا  هلأـسم  و  تسا ، هدـیزگرب  ار  نیمه  دـینج  نبا  تسا و  سمخ   ] هنوـگ نیا  زا  تیفاـعم  هراـب  نیا  رد  ءالـضفلا  هحیحص 

(. ص 383 ج 5 ، ماکحالا ، كرادم  « ) تفرگ شاهدیدان  ناوتیمن  زگره  هک  تسا  يروما  زا  نآ  رد  طایتحا 
رد سمخ  تیفاعم  نوماریپ  سیردا  نبا  یـسوط و  خیـش  دیهـش و  یّلح و  هماّلع  نانخـس  نایب  زا  سپ  هرـس  سدـق  كرادـم  بحاص  يرآ ،

تلالد نآ  رب  رایـسب  رابخا  اریز  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  هژیو  هک  تسا  یـشخب  نآ  تیفاعم  ّحـصا ، دـیوگیم : تراجت  نکـسم و  جاودزا ،
(. ص 421 ج 5 ، ماکحالا ، كرادم   ) وا مالک  نایاپ  ات  رایزهم ...  نب  یلع  هحیحص  دننام  دراد ،

هن دریگیم  رب  رد  هدشدای  هناگ  هس  روما  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مهـس  اهنت  سمخ  تیفاعم  هک  دراد  رایـسب  حوضو  كرادم  بحاص  نخس 
. تسا تبیغ  ماگنه  اهنآ  سمخ  نتخادرپ  نآ  رد  بجاو  طایتحا  و  دریگیم ، ّقلعت  نادب  نآ ، ریاظن  بسک و  دوس  دننام  سمخ ، هچ  ره  رد 

، يراوزبس رقاب  دّمحم  رامش  نیا  زا  رگید  یکی  دیوگیم : هدنسیون 
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هحیحـص هریغم و  نب  ثراح  هحیحـص  نوچمه  رایـسب  تایاور  زا  عفانم ، ثحب  رد  هچنآ  دـیوگیم : وا  تسا . مهدزای  هدـس  رخاوا  رد  اّفوتم 

نب هللادبع  تیاور  بوقعی و  نب  قاحسا  زا  لقن  هب  ریثک  نب  تسا  هدمآ  لکـش  نیا  هب   ] يدواد تیاور  ملـسم و  نب  دّمحم  تیاور  ءالـضف و 
. تسا نایعیش  يارب  سمخ  تیفاعم  دیآیم ، تسد  هب  بیرک  هحیحص  رایزهم و  نب  یلع  هحیحص  هرارز و  هحیحص  نانس و 

: دیوگیم دوشیم و  رظن  نیا  رب  دراو  ِتالاکشا  ياهراپ  ضّرعتم  وا 
روطهب درک و  لودـع  نآ  زا  ناوتیمن  روکذـم  رابخا  دوجو  اب  تسا و  رتحیرـص  رتحیحـص و  سمخ  تخادرپ  زا  تیفاعم  هب  طوبرم  رابخا 

هحفص 292. داعملاةریخذ ، باتک  هب  دیرگنب  تسین . یهت  تّوق  زا  تبیغ  نامز  رد  سمخ  تخادرپ  زا  تیفاعم  هب  داقتعا  یّلک 
يراوزبس هدرواین . لماک  ار  ینایاپ  هلمج  یملع ، ِيرادتناما  فالخ  رب  وا  یلو  تسا ، تسرد  هدروآ  هدنـسیون  هچنآ  هک  تسا  نیا  وا  خساپ 

تـسا نآ  طوحا  نم  دزن  یلو  تسین ، یهت  تّوق  زا  تبیغ  نامز  رد  سمخ  زا  قلطم  تیفاعم  هب  داقتعا  یّلک  روطهب  تسا : هتفگ  هرـس  سدق 
. دوش هنیزه  اوتف ...  طیارش  عماج  لداع و  هیقف  یتسرپرس  هب  دوجوم  تاقبط  نایم  رد  سمخ  همه  هک 

هناـگ هس  راـشقا  ناـیم  رد  نآ  ندرک  هنیزه  سمخ و  تخادرپ  موزل  رد  يو  هـک  تـسا  نـشور  تـسا و  هرـس  سدـق  يراوزبـس  مـالک  نـیا 
. دنکیم طایتحا  اوتف ، طیارش  عماج  بهذم  یماما  هیقف  هب  سمخ  لیوحت  میلست و  قیرط  زا  هتفگشیپ ،

تسا  یناشاک  ضیف  نسح  دّمحم  اهنآ  زا  رگید  یکی  دیوگیم : هدنسیون 
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هیلع يدـهم  هژیو  ِسمخ  تیفاـعم  هب  هرامـش 260  حاتفم  هحفـص 229 ، تسا ،  هدـمآ  لکـش  نیا  هب   ] هعیرـشلا حـیتافم  دوخ  باتک  رد  هک 

. دناهدرک لالح  نایعیش  يارب  ار  نآ  همئا  تسا  هتفگ  دشابیم و  لئاق  مالسلا 
نامز ِسمخ  بوجو  رد  اههاگدید  فالتخا  ندروآ  زا  دـعب  عئارـشلا  حـیتافم  ناونع  اب  شباتک  رد  یناشاک  ضیف  هک  تسا  نیا  يو  خـساپ 

دناهتشاد لالح  نایعیش  يارب  ار  نآ  ناماما  اریز  تسا ، مالسلا  هیلع  يدهم  قح  ِسمخ  تخادرپ  زا  تیفاعم  نم  دزن  ّحصا  : » دیوگیم تبیغ 
يارب سمخ  هـمه  رگا  تـسین و  ناـیم  رد  یعناـم  نآ  يارب  اریز  دناهتـسناد ، بـجاو  تاداـس  يارب  ار  نآ  ياهــشخب  رگید  ندرک  هـنیزه  و 

زا هکنانچ  دریگیم ، هدهع  رب  دراد ، هک  یتباین  قح  هطساو  هب  نیما ، هیقف  ار  راک  نیا  یلو  دوب ، دهاوخ  نسحا  طوحا و  دوش  هنیزه  تاداس 
(. ص 229 ج 1 ، عئارشلا ، حیتافم   ) دوشیم تیلوت  یبیاغ  ره 

همه هک  تسا  نآ  طوحا  نسحا و  وا  رظن  زا  هکلب  دراد ، ناشیا  هب  تاداس  قح  تخادرپ  بوجو  رب  نشور  تلالد  هرـس  سدـق  ضیف  مـالک 
. دنوشیم راد  هدهع  نیما  ياهقف  ار  راک  نیا  یلو  دوش ، هنیزه  ناشیا  يارب  سمخ 

هحفـص 364 ءاطغلا ، فشک  رد  هک  تسا  يرجه  لاس 1227  هب  افّوتم  ءاطغلا ، فشاـک  رفعج  هورگ  نیا  زا  رگید  یکی  دروآیم : هدنـسیون 
. ناشیا هب  نآ  تخادرپ  بوجو  مدع  هّمئا و  يوس  زا  سمخ  تخادرپ  تیفاعم  نایب  دیوگیم :

تبیغ نامز  رد  سمخ  تخادرپ  دوجو  رب  راکشآ  تلالد  هرس  سدق  ءاطغلا  فشاک  ریبک  رفعج  خیش  نخس  هک  تسا  نینچ  هدنسیون  خساپ 
اب ماما  مهس  : » دیوگیم وا  دراد . طیارشلا  عماج  دهتجم  هب  نآ  ندرپس  موزل  و 
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ناکما ماما ، تبیغ  ای  نآ و  ریاظن  هیقت و  هطساو  هب  هچنانچ  اما  دوشیم ، هداد  لیوحت  ماما  هب  شترـضح  هب  یـسرتسد  ناکما  ناشیا و  دوجو 

هک تسا  نآ  طوحا  تفرگ و  دهاوخ  شود  رب  دهتجم  ار  نآ  راک  دوشیم و  فرص  هناگ  هس  دراوم  رد  يوقا  هب  انب  دشابن  ماما  هب  یسرتسد 
(. ص 363 ءاطغلا ، فشک  « ) تشاد دهاوخ  شود  رب  ار  شفرصم  دروم  هب  نآ  ندناسر  ِراک  دهتجم ، دوشیم و  هداد  صاصتخا  لضفا  هب 

. تسا تسردان  دهدیم  تبسن  ءاطغلا  فشاک  خیش  هب  هدنسیون  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  ناس  نیدب 
دـلج 16، مالکلا ، رهاوج  رد  هک  تسا  يرجه  لاس 1266  هب  اّفوتم  یفجن ، نسح  دّمحم  تعامج  نیا  زا  رگید  یکی  دـیوگیم : هدنـسیون 
هک دـنکیم  نشور  وا  دراد . نیقی  تسا  تبیغ  نوچمه  هک  يروضح  یّتـح  تبیغ و  ناـمز  رد  هعیـش  يارب  سمخ  تیفاـعم  هب  هحفص 141 

. تسا رتاوت  هب  کیدزن  هنیمز  نیا  رد  رابخا 
سمخ تخادرپ  تیفاعم  هب  هک  دـنکیم  حیرـصت  دوخ  باتک  ياج  ياج  رد  هرـس  سدـق  رهاوج  بحاص  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خـساپ 

ناگدـنامرد و نامیتی ، ینعی  سمخ ؛ ناّقحتـسم  يارب  سمخ  مین  ندرک  هنیزه  رد  ار  یّلح  قّقحم  داقتعا  هکنآ  زا  سپ  وا  درادـن . يداـقتعا 
يزرورهم هب  نظ  نسح  هک  تسا  نآ  درذگیم  نهذ  هب  هچنآ  مالسلا  هیلع  ماما  ّقح  هرابرد  اّما  دیوگیم : درمـشیم  وکین  ناگدنام  هار  رد 

زین اهنآ  هک  مینک  فرـص  ياهناگ  هس  دراوم  رد  ار  سمخ  رگا  هک  دراد  ار  نآ  ياضتقا  شحور - يادـف  محور  نامزلا - بحاص  اـم  رورس 
یّتح  دنوشیم و  یّقلت  مالسلا  هیلع  ماما  هداوناخ  تقیقح  رد 
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نیا هچ  رگا  درک ، دهاوخن  هذخاؤم  ار  ام  مالسلا  هیلع  ماما  مینک  هنیزه  دنراد  حیجرت  دراوم  نیا  زا  یخرب  رب  هک  ناشیا  زج  يدراوم  رد  رگا 

رب انب  زا  سپ  دش - هتفگ  هچنآ  رد  نآ  فرـص  بوجو  تسین  رود  هکلب  دنتـسه ، یلوا  اًلماک  ناحجر ، حوضو  مدع  ای  يواست  ماگنه  هورگ 
(. ص 177 ج 16 ، مالکلا ، رهاوج  - ) نآ تیفاعم  مدع 

. دراد تلالد  تبیغ  نامز  رد  سمخ  تخادرپ  بوجو  رب  حوضوهب  هرس  سدق  یفجن  مالک 
، هیقفلا حابـصم  شباـتک  رد  هک  تـسا  يرجه  لاس 1310  هب  اّفوتم  ینادـمه  اـضر  خیـش  تعاـمج  نیا  زا  رگید  یکی  دـیوگیم : هدنـسیون 

. تسا هدرک  فاعم  تبیغ  نامز  رد  ار  سمخ  تخادرپ  هحفص 155 
سپ هرـس  سدق  وا  دهدیم . اوتف  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  رب  سمخ  بوجو  هب  هدشدای  باتک  رد  ینادمه  هیقف  هک  تسا  نیا  يو  هب  خـساپ 
دنراد سمخ  تخادرپ  زا  تیفاعم  رد  روهظ  هک  یتایاور  رکذ  نآ ، ِیپ  رد  دـنراد و  روهظ  سمخ  تخادرپ  بوجو  رد  هک  یتایاور  نایب  زا 

: دیوگیم
وترپ رد  هک  نوناق  نیا  نداهن  ِیضتقم  تمکح  اب  اریز  تسا ، لاحم  دبا  ات  نآ  هدارا  هک  تسا  يروما  زا  سمخ - نتشاد  فاعم  ینعی  نیا - »

تخادرپ زا  تیفاعم  ای  نآ (1)  زا  دوصقم  سپ  دراد . يراگزاسان  دـنوشیم  زاین  یب  هقدـص  هوجو  رگید  زا  نآ  ندناتـس  اب  مشاـه  ینب  نآ 
، نآ ریاظن  اهدلو و  ما  دننام  تسا ، دلو  داز و  یگزیکاپ  هب  طوبرم  هک  تسا  سمخ  زا  یّصاخ  شخب 

رد  روهظ  هک  يرابخا  ینعی  - 1
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نیمه هب  لیـضف  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  تسا و  ینعم  نیمه  هب  رظان  رابخا  نیا  زا  یـشخب  رد  دوجوم  لـیلعت  هکناـنچ 

راگزور رد  نآ (1)  قلطم  تیفاعم  ای  دنوش . هزیکاپ  كاپ و  ات  میتشاد  لالح  هعیـش  ناردپ  يارب  ار  دوخ  هعیـش  ِناردام  ام  دراد : هراشا  هتکن 
. تسا هدوبن  تخس  هیقت  زج  يزیچ  هک  هدرکیم  اضتقا  ار  نآ  هک  یتمکح  ساسارب  تایاور  نیا  رودص 

. تسا هدش  رداص  مالسلا  امهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما  زا  سمخ  تخادرپ  زا  تیفاعم  ِرابخا  همه - مییوگن  رگا  رتشیب -
رب مشچ  دـنتخادرپیم  ار  ناشیا  ّقح  دـیاب  هک  یناسک  زا  دـنراد و  ناهنپ  ار  سمخ  هلأسم  هک  هدرکیم  اضتقا  ماما  ود  نیا  راـگزور  رد  هّیقت 

ار نآ  هّمئا  دوب و  رطخ  رد  زین  دـنتخادرپیم - ناشیدـب  ار  قوقح  نیا  هک  ناشنایعیـش - ناج  هکنانچ  دوبن ، ناما  رد  ناـشناج  هنرگو  دـندنب 
رد رابخا  نیا  دوشیم  نشور  اج  نیمه  زا  و  ددرگ ، كاپ  ناشدلو  داز و  كاشون و  كاروخ و  دنتفین و  مارح  هب  نایعیش  ات  دنتـشاد  فاعم 

تسین نایم  رد  شناّقحتـسم  هب  نآ  ندناسر  رد  یعنام  هک  راگزور  نیا  رد  یّتح  دنتـسین ، سمخ  تخادرپ  زا  قلطم  تیفاعم  دیفم  دوخ  ّدح 
(. ص 126 ج 3 ، هیقفلا ، حابصم  « ) دشابیمن هدیشوپ  سک  چیه  رب  نیا  دوشیمن و  ساسحا  نآ  ندرک  یفخم  يارب  ییاضتقا  چیه  و 

لئاوا ات  هتشاد و  ترهش  رّخأتم  مّدقتم و  نادهتجم  همه  نایم  نایعیش  يارب  سمخ  تخادرپ  زا  تیفاعم  هب  داقتعا  هک  تسا  هتشادنپ  هدنسیون 
هک  تسا  ییاه  هلوقم  زا  سمخ  هکنآ  رانک  رد  هدشیم ، لمع  نادب  مهدراهچ  هدس 

. اهنامز رگید  هن  تیاور ، نیا  رودص  ماگنه  اهنت  سمخ  قلطم  تیفاعم  ینعی  - 1

زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316سمخ هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


170 ص :
. تسا هدیسر  نآ  تخادرپ  تیفاعم  رد  یصوصن 

تخادرپ بوجو  هب  لئاق  روضح  تبیغ و  نامز  رد  ناـشیا  هک  دـش  نشور  ناـگرزب  هتفگـشیپ  نانخـس  زا  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خـساپ 
سب نیمه  ار  وا  تسا و  تسردان  هتـشاد ، ترهـش  نایعیـش  نایم  رد  سمخ  تخادرپ  زا  تیفاعم  هک  هدنـسیون  ِرادنپ  نیا  و  دناهدوب ، سمخ 

هک میدروآ  ار  هیماما  هعیـش  ياملع  نانخـس  زا  ياهراپ  ناگدنناوخ  يارب  ام  و  دـنکیمن ، لقن  یعیـش  ملاع  کی  زا  یّتح  ار  ترهـش  نیا  هک 
. دمآ هتفگ  هک  ییانعم  هب  مه  نآ  تراجت ، نکسم و  جاودزا و  رد  رگم  تشاد  سمخ  تخادرپ  زا  تیفاعم  ترهش  مدع  رب  تلالد 

هب ار  سمخ  رد  فّرـصت  لخد و  رد  هعیـش  ياملع  فالتخا  نآ  رد  هدرک و  لقن  ار  یـسوط  خیـش  زا  ینخـس  دیفم و  خیـش  ياوتف  هدنـسیون 
: تسا هدرک  میسقت  لوق  راهچ  هب  تبیغ  ماگنه 

نارگید لام  رد  فّرصت  طایتحا  فلاخم  اریز  تسین ، زیاج  نادب  لمع  و  تراجت ، جاودزا و  رد  هکنانچ  تسا  فاعم  سمخ  تخادرپ  - 1
. تسا عطاق  ِنذا  نودب 

ماما هب  ار  نآ  ات  دنکیم  ّتیصو  تسوا  دامتعا  دروم  هک  یسک  هب  ار  نآ  گرم  ماگنه  دراد و  هاگن  ار  سمخ  دیاب  تسا  هدنز  ات  ناسنا  - 2
هیلع رـصع  ماما  هب  ات  هدرک  تفایرد  ّتیـصو  اب  ار  نآ  هکنانچ  دـنکیم  تیـصو  نادـب  زین  وا  درپسب و  روهظ  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع 

. دسرب مالسلا 
. دزیریم نوریب  ار  دوخ  ياههنیجنگ  زیختسر  زور  هب  نیمز  اریز  درک ، نفد  ار  سمخ  دیاب  - 3
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هس دوشیم و  هدرپس  رادتناما  کی  هب  ای  دوشیم  نفد  هک  تسا  ماما  يارب  نآ  زا  شخب  هس  درک . میسقت  شخب  شـش  هب  ار  سمخ  دیاب  - 4
رد دنتـسه و  نآ  قحتـسم  اهنآ  اهنت  اریز  دوشیم ، میـسقت  ناشیا  ناگدـنام  هار  رد  ناگدـنامرد و  دّـمحم و  لآ  ناـمیتی  ناـیم  رگید  شخب 

. درک لمع  نادب  دیاب  ساسا  نیا  رب  دنشابیم و  سرتسد 
نیا رد  نخـس  راهچ  ره  یلو  دراد ، دوجو  فالتخا  اهنآ  ناـیم  تاـیئزج  رد  هچ  رگا  هک ، دریگیم  هجیتن  هناـگراهچ  لاوقا  نیا  زا  هدنـسیون 

. دوش یمن  هداد  نادهتجم  تاداس و  هب  سمخ  هک  دناكرتشم  هتکن 
هنیزه نامه  ناشناگدـنام ، هار  رد  اهنآ و  نادنمتـسم  دّـمحم و  لآ  ناـمیتی  يارب  سمخ  مین  ندرک  هنیزه  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خـساپ 

ناشیدـب سمخ  زا  یـشخب  هک  یناسک  نامه  دنتـسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نابـستنم  نامه  تاداس  اریز  تسا ، تاداس  رب  ندرک 
. میتفگ رتشیپ  ار  نیا  و  دریگیم ، ّقلعت 

؟ تسا نیا  زا  شیب  یحیرصت  يوجتسج  رد  هدنسیون  ایآ 
رتشیپ هکنانچ  وا - دنادیمن و  ار  هژاو  نیا  حیحص  يانعم  وا  هک  تسا  نیا  درادنپیم ، دّیـس  لطاب  هب  غورد و  هب  ار  دوخ  هک  هدنـسیون  رذع 

ره وا  دزن  دمانیم و  دیـس  ار  املع  هک  مینیبیم  ار  وا  ببـس  نیمه  هب  تسا و  ینید » ملاع   » دّیـس زا  نایعیـش  دوصقم  دنکیم  نامگ  میتفگ -
حیرـصت نینچ  یموهفم  رب  اجنیا  رد  وا  نخـس  یلو  تسا ، راکـشآ  تفگ  دـهاوخ  ای  هتفگ  هک  وا  نانخـس  همه  رد  نیا  تسا و  دّیـس  یملاع 

دـهن و يوسوم » نیـسح  دّیـس   » ماـن دوخ  رب  تسا و  بستنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دـنک  ناـمگ  یـسک  تسا  ریذـپدرخ  اـیآ  دراد .
؟ دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نابستنم  تاداس  هک  دشاب  هتشادن  یهاگآ  دنادن و  ار  دّیس »  » هژاو موهفم  نامزمه 
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172 ص :
. دوش تخادرپ  نادهتجم  هب  سمخ  هک  دناهداد  اوتف  هیماما  یعیش  یمیدق  ياملع  زا  يرامش 

تسا بجاو  وا  رب  لافنا  ای  سمخ  هرطف ، تاکز ، تخادرپ  هک  سک  ره  : » دیوگیم هک  تسا  447 ه ) - 374  ) یبلح حالصوبا  اهنآ  زا  یکی 
ار مهس  نیا  ات  درپسب  یسک  نینچ  هتشامگ  هب  ای  هدش  هتشامگ  ناحبس  يادخ  يوس  زا  هک  مالـسا  ّیلوتم  هب  تسا  بجاو  وا  رب  ار  هچنآ  دیاب 

دوب راوشد  مه  نیا  رگا  و  دهدیم ، نیما  ِهیقف  هب  ار  نآ  دوب  راوشد  ود  ره  نیا  نتفای  رگا  و  دنک ، هنیزه  شهاگیاج  رد  دَناتسب و  نایعیـش  زا 
(. ص 172 هقفلا ، یف  یفاکلا  « ) دریگیم شود  رب  ار  راک  نیا  شیوخ  داد  حیجرت  دوخ  فّلکم ، ای 

. تسا هدش  هداز  يرغـص  تبیغ  زا  سپ  لاس  جنپ  لهچ و  دودـح  هک  تسا  هیماما  گرزب  ياملع  زا  یبلح  حالـص  وبا  میوگیم : نم  کنیا 
هحفص 109. دلج 2 ، تاّنجلا ، تاضور  هب  دینک  هعجارم 

رد دراد  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  سمخ  زج  هچنآ  : » دـیوگیم هک  تسا  يرجه ) لاس 481  هب  اّفوتم   ) جاربلا نبا  یـضاق  رگید  یکی 
حالص هک  دنک  نآ  دیاب  دَناسرب  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  مهس  نیا  دیاب  هک  ره  و  دنک ، فّرصت  نآ  زا  يزیچ  رد  دیابن  یـسک  مدرم  همه  نایم 

- میداد حیضوت  هکنانچ  شخب - شش  هب  ار  نآ  دَراذگیم  رانک  ار  سمخ  هک  یـسک  دیاب  دوب  بیاغ  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  سپ  دنیبیم ،
دیاب يو  تسا . مالسلا  هیلع  ماما  زا  نآ  رگید  ِشخب  هس  دنک و  فرص  هتفگـشیپ  دراوم  رد  شناّقحتـسم  هب  ار  نآ  ِشخب  هس  دنک و  میـسقت 

یقیفوت نینچ  رگا  دَراپسیم و  ناشیا  هب  درک  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  رگا  سپ  دنک ، ظفح  تسا  هدنز  هک  ینامز  ات  ار  مهـس  نیا 
رگا هک  دنکیم  تیصو  وا  هب  دراد و  دامتعا  وا  يرادتناما  يرادنید و  هب  هک  دهدیم  یهیقف  هب  ار  نآ  تفاین 
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173 ص :
تیـصو رگید  یـسک  يارب  ار  نآ  رظن  دروم  صخـش  درکن  كرد  ار  ناشیا  رگا  دَراپـس و  ناشیا  هب  ار  نآ  درک  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما 

(. ص 180 ج 1 ، عرابلا ، بّذهم  « ) دنکیم
هکنانچ ار - وا  ناوتیم  یّتح  تسا و  رامش  هب  هیماما  گرزب  ياهقف  زا  هک  تسا  یسوط  خیش  یضترم و  دیـس  نادرگاش  زا  یکی  جارب  نبا 

. تسناد ماش  نیمزرس  رد  یسوط  خیش  نیشناج  هدش - هتفگ 
: دیوگیم هک  تسا  يرجه ) لاس 676  هب  اّفوتم   ) یّلح قّقحم  هورگ  نیا  زا  رگید  یکی 

نادب ناشیا - روضح  ماگنه  ماما - مهس  زا  دوخ ] مهس  رب  نوزفا  دنمزاین   ] تاداس هچنآ  لامکا  ِبوجو  هرابرد  هللا  همحر  دیفم  خیش  نخس  »
یهلا قح  نآ  اریز  دوب ، دهاوخ  مزال  زین  شتبیغ  رد  دشاب  مزال  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  اب  رما  نیا  رگا  تسا و  ییوکین  نخـس  دـنراد  زاین 

رد نآ  ِندرک  هنیزه  راد  هدـهع  دـیاب  یـسک  یلو  دوشیمن ، طقاس  هتخاس  مزلم  نآ  ماجنا  هب  ار  يو  هکنآ  تبیغ  اب  تسا  بجاو  ًاـقلطم  هک 
زا نیما  یهیقف  رگم  تسین  یـسک  وا  دـشاب و  هتـشاد  تباین  ماما  يوس  زا  ماکحا  يارجا  رد  هک  ددرگ  ماما  مهـس  زا  تاداـس  زاـین  ندروآرب 

ج 2، ربتعملا ، « ) دنک نیمأت  هدناشک  رارطـضا  هب  ار  وا  شدمآ  رد  هک  ار  یّقحتـسم  ِیگدـنز  ياهییاسران  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ياهقف 
(. ص 641

حیحـص دراوم  رد  ار  نآ  اـت  تساوـتف ، طیارـش  عماـج  هک  دراد  ینیما  هیقف  هب  سمخ  تخادرپ  موزل  رب  تلـالد  هک  ناـشیا  رگید  نانخـس  و 
. تسا نارگید  زا  رتهاگآ  راک  نیا  رد  وا  اریز  دنک ، فرص 

هللاۀیآ  ياوتف  یسوط و  خیش  ياوتف  ندروآ  زا  سپ  هدنسیون 

زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316سمخ هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


174 ص :
هب هاگآ  نیما  هیقف  هک  وا - بیاـن  اـت  تبیغ  ناـمز  هب  ار  سمخ  دـنراد  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  ماـما  مهـس  رب  هک  هرـس  سدـق  ییوخ  یمظعلا 

. دراد نذا  ناشیا  يوس  زا  هک  یسک  هب  ای  تخادرپ  ماما  هب  ار  نآ  دیاب  ای  هک  دنادرگیم  زاب  تسا - نآ  فرصم 
اب ییوخ  هّللاۀیآ  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  ات  هحفص 347 ) هلأسم 1259 ، نیحلاصلا ، تسا  هدمآ  لکش  نیمه  هب   ] ءایـض باتک  هب  دیرگنب  )

. تسا هتساخرب  مّدقتم  نایعیش  روهمج  اب  تفلاخم  هب  اوتف  نیا 
: ددرگیم راکشآ  خساپ  هتکن  دنچ  نایب  اب 

رد یلو  دوشیم ، شخب  ود  سمخ  هک  دندقتعم  دنانخـس و  مه  سمخ   ] ناّقحتـسم هب  هجوت  رد  ود  ره  ییوخ  هّللاۀیآ  یـسوط و  خیـش  - 1
. دنراد رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  ندرک  هنیزه  یگنوگچ 

خیش یسوط و  خیش  هکنانچ  دوشیمن - تفای  نآ  يارب  یّـصن  هک  تسا  ياهلأسم  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  رد  فّرـصت  لخد و  هک  اجنآ  زا 
. تسین نآ  زا  يزیرگ  دوریم و  راظتنا  نآ  رد  فالتخا  دوجو  اذل  دناهتفگ - نارگید  دیفم و 

لئاسم رتشیب  رد  هناگراهچ  بهاذم  نایاوشیپ  ور  نیمه  زا  درادن و  یلاکـشا  چـیه  هک  تسا  یعیبط  يرما  ناشیاهاوتف  رد  املع  فالتخا  - 2
رظن رد  اب  دریگیم ؟ یلاکـشا  هتـساخرب  تفلاخم  هب  دوخ  ناینیـشیپ  اب  هک  یهیقف  رب  هدنـسیون  ایآ  دـنراد . فالتخا  رگیدـکی  اـب  ناـشیهقف 
لقن اهنآ  نخـس  هک  دناهتـشاد  داقتعا  لداع  ِبهذم  یماما  هیقف  هب  سمخ  تخادرپ  موزل  هب  هیماما  ِنیـشیپ  ياملع  زا  يرامـش  هکنیا  نتفرگ 

. دش
یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ياوتف  نامه  اوتف  نیا  هک  میتفگ  میداد و  حیضوت  يرجه - لاس 1266  هب  اّفوتم  رهاوج - بحاص  ياوتف  هرابرد  رتشیپ  - 3
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175 ص :
. تسا هاگآ  ادخ  و  دشاب ، هداد  ار  اوتف  نیمه  رهاوج  بحاص  زا  شیپ  یهیقف  اسب  هچ  تسا و  هرس  سدق  ییوخ 

هب مهرارـسا ) هّللا  سّدق   ) ناشیا ناوریپ  دیفم و  خیـش  فارتعا  هب  نم  : » دهدیم خـساپ  نینچ  لاکـشا  نیا  زا  هرـس  سدـق  يراصنا  خیـش  - 4
، عضو هک  ياهنوگ  هب  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  يدونشخ  اب  فّرصت  لخد و  ام  دزن  كالم  هک  متـسناد  مدش و  هاگآ  هراب  نیا  رد  صن  ندوبن 

باتک ص 522 ، تراهط ، باتک  « ) تسین يدّبعت  مکح ، نیا  تشذـگرد و  نآ  زا  دـیابن  درک و  تاعارم  ار  نآ  دـیاب  سپ  دـشاب ، نآ  هاوگ 
(. ص 339 سمخ ،

جاح نیحلاصلاءایـض  باـتک  ییوخ و  موحرم  نیحلاـصلا  جاـهنم  باـتک  ناـیم  تهاـقف  داـهتجا و  یعّدـم  نیا  هک  مینک  هّجوت  تسا  بوخ 
تـسا تارایز  هیعدا و  رد  باتک  نیا  هکنآ  اب  دهدیم  تبـسن  ییوخ  موحرم  هب  ار  مود  باتک  دهنیمن و  یتوافت  یچرهاوج  حلاص  دمحم 

. تسا نینچ  لّوا ، باتک  هک  هنوگ  نآ  ماکحا ، اوتف و  باتک  هن 
تـسا لوقعم  ایآ  اهقف . زا  یهیقف  ای  ینید  مولع  باـّلط  هب  دـسر  هچ  دـنوشیمن  نآ  بکترم  هعیـش  ماوع  یتح  هک  تسا  یگرزب  شزغل  نیا 

. دزیمآرد رگیدکی  اب  ار  باتک  ود  نیا  دشاب  هدشن  غامد  طلخ  راچد  هک  یهیقف 
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ص:177

سمخ هیرظن  رد  لّوحت  هدیکچ 

: تسا هدرک  رذگ  هلحرم  جنپ  زا  سمخ  نوماریپ  لاوقا  هک  تسا  یعدم  هدنسیون 
دوجو ییاوتف  چیه  دنرادن و  نآ  رد  یّقح  دهتجم  هن  دیس و  هن  هیقف ، هن  تسا و  بیاغ  ماما  قح  سمخ  دنیوگیم : هک  تسا  نآ  لّوا  هلحرم 

هدوب نانچمه  نرق  ود  یکی  اـت  هدوب و  يرغـص  تبیغ  راـگزور  رد  نیا  و  داد ، نادـهتجم  اـی  تاداـس  هب  ار  سمخ  نآ  ساـسارب  هک  درادـن 
سمخ تخادرپ  هک  دناهدرک  لقنهّمئا  زا  یگمه  هک  دمآ  دیدپ  یلوا  هعبرا  حاحـص  هب  فورعم  هناگراهچ  بتک  نارود  نیمه  رد  و  تسا ،

. تسا هدش  هدوشخب  نایعیش  يارب 
مالـسلا مهیلع  هّمئا  هک  دوب  هدرک  اعّدا  اًلبق  اریز  دراد ، ضقاـنت  هتفگ  رتشیپ  هچنآ  اـب  اـجنیا  رد  وا  نخـس  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 

زا سمخ  هک  داقتعا  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  ّقح  سمخ  هک  دنکیم  حیرـصت  اجنیا  رد  دناهدیـشخب و  نایعیـش  يارب  ار  سمخ 
، تسا نآ  تخادرپ  زا  نایعیش  تیفاعم  مدع  هب  ینمض  فارتعا  مزلتسم  دشابیم  مالسلا  هیلع  رَظتنم  ماما  قوقح 
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178 ص :
. هلحرم جنپ  هن  تسنادیم  هلحرم  شش  ار  سمخ  لّوحت  لحارم  دیاب  هنرگو 

ماقم مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  تخادرپ  یناسک  ناگدنیامن و  هب  ار  نآ  دیاب  ریزگان  سپ  دشاب  مالسلا  هیلع  رَظتنم  ماما  قوقح  زا  سمخ  رگا 
ماما هب  نآ  نداد  اریز  دوب ، یندشن  یفیلکت  سمخ  تخادرپ  هب  هعیش  ندرک  فّلکم  هنرگو  نیما ، ياهقف  رگم  دنتسین  یـسک  ناشیا  دنیوا و 

. ْدنامیم یقاب  دوخ  تّوق  هب  نانچمه  هک  مه  بجاو  دوبن و  زیاج  شبئان  هب  هک  مه  نآ  تخادرپ  دوب و  لاحم  مالسلا  هیلع 
هکرابم و هیآ  هرابنیا  رد  اریز  دریگیم ، ّقلعت  اهنآ  هب  سمخ  زا  یمین  هک  میداد  حیضوت  رتشیپ  دنمجرا  تاداس  هب  سمخ  تخادرپ  هرابرد 

امـش میتفگ و  دـیاب  هک  ار  ینانخـس  اـهقف  نادـهتجم و  هب  سمخ  تخادرپ  هراـبرد  اـّما  دـنراد ، نآ  رب  حیرـصت  هک  هدیـسر  يرایـسب  راـبخا 
یبلح و حالص  وبا  دنتـسه  تبیغ  زا  سپ  یکدنا  ات  دهتجم  هب  سمخ  تخادرپ  هب  لئاق  هک  یناسک  هلمج  زا  دینک . هعجارم  اهنادب  دیناوتیم 
- تسخن هلحرم  هک  تسا  نیا  رد  هدنـسیون  ياعدا  لطبم  نیمه ، دنـشابیم و  هیماـما  گرزب  ياـملع  زا  ود  ره  هک  دنتـسه  جارب  نبا  یـضاق 

. دیماجنا لوط  هب  نرق  ود  یکی  نادهتجم - تاداس و  هن  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  قح  سمخ ، هکنیا  هب  داقتعا  نامه 
نفد نیمز  رد  هکنآ  رب  طورـشم  تشاذگ  رانک  ار  سمخ  دیاب  دـناهتفگ  املع  هک  هتـشادنپ  نینچ  ار  سمخ  رد  لّوحت  ِمود  هلحرم  هدنـسیون 

. دنک روهظ  يدهم  ماما  ات  دننک 
لاوقا  نایم  رد  سمخ  ندرک  نفد  هب  داقتعا  هک  تسا  نیا  وا  خساپ 
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: تسا هتفگ  هک  هدوب  413 ق ) - 336  ) دیفم خیش  ِنامز  رد  فورعم 

زا یهورگ  تسا : هدـیورگ  يداقتعا  هب  ياهتـسد  ره  دـناهتفای و  فالتخا  رگیدـکی  اب  تبیغ  ماگنه  هب  نآ  هرابرد  اـم  باحـصا  زا  یهورگ  »
. دـننادیم یفتنم  دـمآ ، هتفگ  نیـشیپ  ثیداحا  رد  هک  نآ  هب  طوبرم  ياهتـصخر  ماما و  تبیغ  ماگنه  هب  ار  نآ  نتـشاذگ  رانک  بوجو  اهنآ 

: تسا هتفگ  هک  دننکیم  لیوأت  ار  ربخ  نیا  دوش و  نفد  سمخ  هک  دننادیم  بجاو  یهورگ 
وا ناحبس  دنوادخ  تساخ  اپ  هب  ماما  نآ  هاگره  دنکیم و  راکشآ  ار  دوخ  ياههنیجنگ  نامدرم ، ِيدهم  مئاق ، ترـضح  روهظ  ماگنه  نیمز 

ار سمخ  دیاب  هک  دنداقتعا  نیا  رب  زین  یضعب  دَناتـسیم . رب  اج  همه  زا  ار  اههنیجنگ  ترـضح  دوشیم و  نومنهر  اههنیجنگ  نیا  يوسهب  ار 
. منادیمن دیعب  ار  باوص  هب  نخس  نیا  یکیدزن  نم  درک و  هنیزه  بابحتسا - لیبس  رب  هعیش - ناتسدیهت  و  ربمایپ ) هّیرذ   ) محر هلـص  هار  رد 
زا شیپ  هک  دیساره  نآ  زا  درف  رگا  تشاذگ و  رانک  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  يارب  ار  نآ  دیاب  هک  دنراد  نینچ  رواب  زین  یضعب 
درک كرد  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  روهظ  رگا  هک  دَراپسیم  دراد  داقتعا  وا  ِيرادنید  درخ و  هب  هک  یسک  هب  ار  نآ  دریمب  شترضح  روهظ 
ماما ات  بیترت  نیمه  هب  و  دنادیم ، شرادنید  دراد و  دامتعا  ودب  هک  دنکیم  ّتیصو  یسک  هب  ار  نآ  زین  مود  صخـش  هنرگو  دهد  ناشیدب 
بیاغ ماما  يارب  بجاو  تسا  یّقح  سمخ  اریز  تسا ، رتنشور  دـش  هتفگ  هچنآ  ره  زا  نم  دزن  نخـس  نیا  دزیخ . اپ  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز 
ناکما نیا  ای  درک  ظفح  ناشیا  تشگزاب  ات  ار  نآ  دیاب  سپ  دوش ، رجنم  نادب  دـیاب  ًاموزل  هک  هدرکن  مسر  نانچ  ار  نآ  شتبیغ  زا  شیپ  هک 

. دوش لقتنم  ودب  قحب  سمخ ، هک  دشاب  نایم  رد  یسک  ای  ْدناسر ، ناشیا  هب  هک  تفای  ار 
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ار رگید  شخب  درک و  لمع  میتفگ  هکنانچ  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  صلاخ  قح  هک  یـسمخ  مهـس  رد  یـسک  رگا  دـیوگیم : هک  اجنآ  اـت 
زا اهنت  هن  درک ، هنیزه  هدمآ - نآرق  رد  هچنآ  ساسارب  ناگدنامرد - ناگدـنامهار و  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  نامیتی  يارب 

تسا نآ  رد  حیرص  ظافلا  ندوبن  ببـس  هب  باب  نیا  رد  ام  باحـصا  فالتخا  و  هدرک ، لمع  باوص  هب  هک  هدیزگن  يرود  قح  هب  ندیـسر 
(. ص 285 هعنقم ، باتک  « ) مییوجیم لّسوت  نادب  ًالومعم  هک 

نوماریپ لاوقا  فالتخا  تسا و  هدرکن  رذگ  هتشادنپ  هدنسیون  هک  یلحارم  زا  هلأسم  هک  دراد  نیا  رد  حوضو  هرـس  سدق  دیفم  خیـش  نخس 
هتـشادن دوجو  یّـصن  نآ  نوماریپ  تسا و  هدوب  روهظ  ون  هلأسم ، اریز  تسا ، هدمآ  دیدپ  يربک  تبیغ  زا  سپ  ًامیقتـسم  سمخ  ندرک  هنیزه 

. دوش هعجارم  نادب  هک 
يارب شنیزگ  نیرتـهب  دوش و  هدرپـس  نیما  یـصخش  هب  دـیاب  سمخ  دـناهتفگ  اـملع  هک  تسا  نآ  موـس  هلحرم  هک  تسا  یعدـم  هدنـسیون 
تـسد نآ  رد  هیقف  تسین  زیاج  و  یمازلا ، یمتح و  هن  تسا  یبابحتـسا  راک ، نیا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  و  دنتـسه ، اهقف  تناـما  نیا  ندرپس 

یسک نیتسخن  وا  و  درک ، لدب  بوجو  هب  بابحتسا  زا  ار  رما  نیا  جاّرب  نب  یضاق  دَناسرب . يدهم  ماما  هب  ات  دنکیم  ظفح  ار  نآ  اهنت  دَرب و 
. دندرپس ناشیا  هب  دندرک  كرد  ار  بئاغ  ماما  رگا  ات  دوب  لئاق  دَمتعم  نادهتجم  ناهیقف و  هب  ماما  مهس  ندرپس  ترورض  هب  هک  تسا 

جارب نبا  زا  شیپ  ار  اوتف  نیا  دش  هداز  يرغص  تبیغ  زا  سپ  لاس  جنپ  لهچ و  دودح  هک  یبلح  حالـص  وبا  میتفگ  هک  تسا  نیا  يو  خساپ 
، دوب هداد 
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اجک زا  سمخ  هیرظن  رد  موهوم  لّوحت  نیا  سپ  دوب ، روهظون  نارود ، نآ  رد  دمآ - هتفگ  هک  هنوگ  نآ  هلأسم - نیا  هک  تسین  يدـیدرت  و 

؟ دمآ دیدپ 
كرد ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  هک  دـندوب  هداد  اوتف  نیما  يدرم  دزن  سمخ  نداـهن  بوجو  هب  جارب  نبا  ناینیـشیپ  زا  یـضعب  هچ  رگا 

ای دشاب  هیقف  هاوخ  يرگید - صخـش  هب  ار  نآ  دنک  ّتیـصو  تفای  دوخ  رد  ار  گرم  ياههناشن  درف  رگا  دنراپـس و  ناشیا  هب  ار  نآ  دندرک 
. ماما ّقح  رد  دامتعا  يارب  تسا  درف  نیرتهب  نیما  ِهیقف  هک  تسین  يدیدرت  و  دنرپس ، هن -

نانخـس دـَناسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  سمخ  ات  دامتعا  دروم  يدرف  شنیزگ  رد  رگم  درادـن  یتوافت  یلبق  ياوتف  اب  تقیقح  رد  اوتف  نیا 
. دشاب دامتعا  دروم  صخش - رب  حیرصت  نودب  هک - تسا  یسک  هدننک  وگزاب  حالص  وبا  زج  رگید  ياهقف 

اهقف هب  نآ  نداد  بوجو  هب  لـئاق  دـناهدرک و  نوگرگد  ار  سمخ  هلأـسم  ناّرخأـتم ، هک  تسا  نآ  مراـهچ  هلحرم  تسا  هتـشاگنا  هدنـسیون 
. تسا هدوب  هلیسو ، دوخ ، باتک  رد  هزمح  نبا  نایم  نیا  رد  سک  نیتسخن  و  دننک ، شمیسقت  سمخ  ناّقحتسم  نایم  ات  دناهدش 

دنادیم مزال  وا  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هناگ  هس  ياههورگ  نیب  تاداس  مهس  میـسقت  هرابرد  هزمح  نبا  نخـس  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 
دیاش سپ  ددرگ ، ظوحلم  نآ  رد  نامیا و ...  تلادع و  دشاب و  ناسکی  گرزب  کچوک و  رسپ و  ردپ و  نز ، درم و  نایم  يدنب  هیمهس  نیا 
یسک هب  ار  دوخ  سمخ  ات  هتخاس  مزلم  ار  هاگآان  فّلکم  ور  نیمه  زا  دنک و  میـسقت  ناشیا  نایم  ار  نآ  دناوتب  ات  دشاب  هاگآ  یـسک  هب  زاین 

دناوتب هک  دَرپس  هقف  ملع و  لها  زا 
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(. ص 148 و 149 ۀلیضفلا ، لین  یلا  ۀلیسولا   ) دنک میسقت  ار  نآ  یبوخهب 

نامز رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  هب  ندرب  تسد  یگنوگچ  هرابرد  ام  اریز  درادـن ، یطاـبترا  مییوگیم  نخـس  نآ  نوماریپ  اـم  هچنآ  هب  نیا 
. مییوگیم نخس  وا  تبیغ 

رد دشابن ، رضاح  ماما  رگا  : » دیوگیم وا  هعیش . يارقف  نایم  تسا  نآ  میـسقت  مالـسلا  هیلع  ماما  ّقح  رد  فّرـصت  لخد و  رد  هزمح  نبا  رظن 
دنراد و یهاگآ  ماما  قح  هب  هک  شنارادتـسود  نایم  وا  مهـس  هک  تسا  نآ  نم  دزن  حیحـص  رظن  تسا و  هدـش  زاربا  رظن  دـنچ  تروص  نیا 

(. ص 148 هلیسو ، « ) ددرگیم میسقت  دنراکتسرد  حلاص و  ریقف و 
میـسقت ریقف  نایعیـش  تاداـس و  ناـیم  سمخ  تفگیم  دـمآ - هتفگ  هچنآ  رد  دـیفم - خیـش  هک  تسا  ییارآ  زا  یکی  نیا  میوـگیم : نم  و 

؟ تساجک سمخ  هیرظن  رد  اعّدا  دروم  لّوحت  نیا  سپ  دوشیم ،
ياهنوتس نتشاداپرب  يارب  تسا  زیاج  اهقف  رب  نآ  ساسارب  تسا و  هداد  يور  شیپ  نرق  کی  لّوحت  نیا  مجنپ  هلحرم  تسا  یعّدم  هدنسیون 

. دنرب تسد  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  رد  ینید  مولع  هبلط  هنیزه  نداد  نید و 
مهس رد  فّرصت  لخد و  یگنوگچ  رد  املع  ور  نیمه  زا  تسا و  هدیـسرن  هلأسم  نیا  رد  یّـصن  چیه  میداد  حیـضوت  هک  تسا  نیا  وا  خساپ 

. دش تبیغ  نامز  رد  سمخ  تخادرپ  بوجو  هب  لئاق  روهشم  رظن  هک  دوب  یماگنه  زا  سپ  نیا  دنتفای و  فالتخا  رگیدکی  اب  ماما 
هئارا  ماگنه  ام  و  تسین ، ياهراچ  تسا ، هلأسم  حیحص  لکش  هب  ندیسر  مهم ، هتکن  هکنیا  نتفرگ  رظنرد  اب  ءارآ ، فالتخا  ندمآ  دیدپ  زا 

سمخ هیرظن  رد  لّوحت  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316هدیکچ  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


183 ص :
چیه تسا و  رتکیدزن  یتسرد  هب  دمآ  هتفگ  هچنآ  ببـس  هب  نارّخأتم  رظن  هک  میباییم  رد  دیدج - ات  هتفرگ  میدـق  زا  هلأسم - نیا  رد  ءارآ 

تـسرد لیالد  یعرـش و  نیزاوم  اب  هک  تسا  نآ  مهم  دـشاب و  هدـمآ  دـیدپ  شیپ ، نرق  ود  اـی  کـی  یهاگدـید  نینچ  هک  درادـن  یلاکـشا 
. دشاب زاسمه 

قیرط زا  ربد  جرف و  تسا . دوجوم  تاداس (1) رد  ود  ره  نیا  لوپ و  سکـس و  دوشیم : لصاح  هار  ود  زا  یمدآ  داسف  دیوگیم : هدنـسیون 
لماوع نیا  ربارب  رد  دـناوتیم  ناـشیا  زا  کـی  مادـک  سپ  دوـشیم . هدـنکفا  اهحیرـض  رد  هچنآ  سمخ و  قـیرط  زا  لوـپ  نآ و  زج  هعتم و 

!؟ دناهدومیپ ار  هار  نیا  یلام  یسنج و  تالیامت  ندناشن  ورف  يارب  اهنآ  زا  یخرب  مینادب  هک  یماگنه  هژیوهب  دنک ، يرادیاپ  هدنبیرف 
هک تسنادیم  هدوب ، روشحم  املع  اب  دنکیم  اعّدا  هکنانچ  دشاب و  هدـناوخ  سرد  هیملع  هزوح  رد  يو  رگا  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خـساپ 
رد درادنپیم  بتاک  هکنانچ  رگا  دیآ و  هتفگ  هک  تسا  نآ  زا  شیب  اهنآ  ياوقت  دهز و  دنتسه و  روما  هنوگ  نیا  رد  مدرم  نیرتدهاز  اهنآ 

ناکما اریز  درکیمادیپ ، هزاوآو  تفاییم  ترهش  ناشیا  زا  تفص  نیا  دندیزرویم  زآ  لام  يروآدرگ  هبو  دندوب  هتفر  ورف  یـسنج  لئاسم 
. درادن دوجو  اهرهش  رد  ناشیا  یگدنکارپ  املع و  ترثک  نتفرگ  رظن  رد  اب  يروما  نینچ  نتشاد  هاگن  ناهنپ 

گرزب هباحص  تساور و  مالـسا  رد  هعتم  هکنآ  تابثا  زا  سپ  نیا ، دناهدرکیم  هعتم  ار  نانز  املع  هک  میریذپب  مصخ  یهارمه  باب  زا  رگا 
هب  ار  نآ 

م. تساملع - نامه  ًارهاظ  وا  دوصقم  - 1
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. دنکیمن ناشیا  هّجوتم  یصقن  دناهدروآیم ، ياج 

يراب تکاله  ِسوه  يوه و  زا  يوریپ  اب  داسف  هکلب  دوشیمن ، لصاح  تعیرـش  رد  حاـبم  روما  تاّبحتـسم و  ماـجنا  اـب  صخـش  داـسف  سپ 
. تسا راکشآ  تیاغ  هب  نیا  دنکفیب و  کلهم  روما  مارح و  هب  ار  صخش  هک  دیآیم  دیدپ 

درگ رایـسب  زینک  میـس و  رز و  تفرگ و  ینوزف  ناـشییاراد  تورث و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هباحـص  زا  يرامـش  هـک  تـسین  يدـیدرت 
رانید تسین  مولعم   ) رازه تسیود  نویلم و  هاجنپ  هب  ریبز  ییاراد  همه  هک  دَروآیم  هحفص 963  دلج 2 ، دوخ ، حیحص  رد  يراخب  دندروآ .

نویلم و کی  وا  ِراد  جنگ  ِتسد  رد  دُرم  هحلط  نوچ  هک  دـنکیم  رکذ  هحفص 369  دلج 3 ، كردتسم ، رد  مکاح  هدیـسریم و  مهرد ) ای 
یبا نبا  هحفص 359 و  دلج 5 ، يربکلا  ننـس  رد  یئاسن  و  دشیم ، هدز  نیمخت  مهرد  نویلم  هس  وا  ِییاراد  همه  دوب و  مهرد  رازه  تسیود 

( نویلم کی   ) رازه رازه  هب  یلهاج  راگزور  رد  رکبوبا  تورث  هک  دناهدروآ  هشیاع  زا  لقن  هب  هحفص 565  دلج 2 ، هّنسلا ، باتک  رد  مصاع 
مهرد و نویلم  یـس  شندش  هتـشک  زور  هب  نامثع  هک  هدروآ  هحفص 76  دلج 3 ، يربکلا ، تاقبط  رد  دعـس  نبا  و  تسا ، هدیـسریم  هیقوا 
، هیاهنلاو ۀیادبلا  رد  ریثک  نبا  و  تسا ، هتـشاد  رانید  رازه  تسیود  شزرا  هب  ییاهییاراد  هذـبر و  رد  رتش  رازه  رانید و  رازه  هاجنپ  دـصناپ و 
رتش و رازه  دنتـسکشیم و  ربت  اب  ار  نآ  هک  دْراذگ  راگدای  هب  الط  نادنچ  دوخ  زا  فوع  نب  نامحرلا  دبع  دـیوگیم  هحفص 171  دلج 7 ،
هک درک  شزاس  نُمث  مراهچ  کی  هب  دوخ  هناگراهچ  نانز  زا  یکی  اب  و  دشیم ، هدیرچ  عیقب  رد  هک  تشاد  دنفسوگ  رازه  هس  بسا و  دص 

داتشه هب  نآ  شزرا 
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ریدغلا هب  رتشیب  تاعالطا  نتفای  يارب  دیناوتیم  دـیهاوخب  رگا  دـماجنایم و  لوط  هب  نآ  رکذ  هک  يرگید  ياههلوقم  و  دیـسریم ، رازه ... 

. دینک هعجارم  ات 286  تاحفص 282  دلج 8 ، ینیما ، همالع 
؟ دندش هدیشک  فارحنا  داسف و  هب  يرگناوت  لیلد  هب  هباحص  نیا  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  شسرپ  نیا  لاح 

رد الط  زا  رپ  قاتا  ود  نونکا  مه  هدرک و  لیدبت  الط  هب  هتفرگ  هک  ار  یسمخ  لاوما  هّلظ ) ماد   ) یناتسیس هّللاۀیآ  هک : دنکیم  اعدا  هدنـسیون 
. وگب تگنت  لد  دهاوخیم  هچ  ره  دننکیم  هّللاۀیآ ، یهاگآ  نودب  ناشیا ، ناگدنیامن  هک  مه  ییاهیدزد  هرابرد  دراد . رایتخا 

اهقاتا رد  الط  نتخودـنا  نارود  اریز  تسین ، مه  خـساپ  قحتـسم  هک  تسا  هیاپ  یب  ییارتفا  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  ياـعدا  نیا  خـساپ 
یلو درک ، قیدصت  ار  وا  غورد  دشیم  هدرپس ، سیئوس  ياهکناب  هب  ار  یغلابم  یناتسیس  هّللاۀیآ  درکیم  اعدا  هدنسیون  رگا  و  تسا ، هتشذگ 

. دنکیمن قیدصت  یسک  ناحول  هداس  نانادان و  زج  ار  اوسر  نینچ  یغورد 
يراجیتسا دَربیم  رـس  هب  نآ  رد  هک  ياهناخ  درادـن و  هناخ  کی  یّتح  ناـشیا  هک  دـنادیم  دـشاب  هاـگآ  یناتـسیس  هّللاۀـیآ  عضو  زا  هک  ره 

هب دسر  هچ  دراد  زاین  نادـب  هّللاۀـیآ  هک  تسا  ییاهباتک  شیاجنگ  دـقافیگنتزاهکفجن  ياههچوکزا  یکیرد  رّقحم  رایـسبياهناخ  تسا ؛
؟ الط همه  نیا 

دوخ لطاب  ياعدا  نیا  رد  هدنسیون  رگا  مراد  نیقی  نم  دبای ؟ یهاگآ  موهوم  قاتا  ود  نیا  زا  هتسناوت  هدنـسیون  اهنت  هنوگچ  هتـشذگ  نیا  زا 
! لیلد نیا  تساجک  یلو  داهنیم ، انرُکو  قوب  رد  ار  نآ  تشاد ، لیلد  کی  اهنت 
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نودب مالک  ره  اریز  فازگ ، تسا  ینخس  دنربیم  تقرس  هب  ار  سمخ  ناشیا  یهاگآ  نودب  یناتـسیس  هّللاۀیآ  ناگدنیامن  هک  ماّهتا  نیا  اّما 
هّللاۀـیآ دـننکیم  نینچناـشیا  ناگدنیامنزایـضعب  هک  میریذـپب  مصخ  تاـشامم  باـب  زا  مه  رگا  و  تسا ، ییاـنتعا  یب  هب  موـکحم  لـیلد 

دیوگیم ام  هب  خیرات  اریز  مینک ، اّربم  تنایخ  زا  ار  مدرم  همه  هک  میتسین  نآ  رب  ام  دش و  دهاوخن  هبساحم  درادن  یهاگآ  هچنآ  رب  یناتسیس 
. دناهتشادرب ار  شیوخ  ورملق  لاوما  دناهدرک و  تناما  رد  تنایخ  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناگدنیامن  زا  یخرب 

لام ِکی  جنپ  هک  نآ  هب  دـسر  هچ  دوشیمن  باجتـسم  شیاعد  راّشع )  ) دناتـسیم مدرم  لام  کی  هد  هک  سک  نآ  تسا  یعدـم  هدنـسیون 
. ددرگیمن باجتسم  شیاعد  یلوا  قیرط  هب  دریگیم  مدرم  لام  کی  جنپ  هکنآ  دریگیم ! مدرم 

هب روز و  هب  مدرم  زا  و  تسا ، متـس  نیطالـس  نارای  زا  اریز  دوشیمن ، باجتـسم  شیاـعد  کـی ، هد  ِریگب  تاـیلام  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 
هنیزه شهاگیاج  رد  قحب  دنکیم و  لوصو  قحب  شلها و  زا  ار  نآ  دریگیم  سمخ  هک  یسک  یلو  دَناتـسیم ، لوپ  نیطالـس  يارب  قحان 

! دشاب نوعلم  دناوتیم  هنوگچ  یسک  نینچ  دنکیم ،
، دَناتـسیم تاکز  ناونع  هب  ار  کی  هد  وا  هچ  رگا  دـنیوگیمن ، راّشع  دَروآیم  درگ  تاکز  لداع  ماما  يارب  هک  یـسک  هب  ببـس  نیمه  هب 

تـسا یتوافت  ود  نیا  نایم  و  دـنکیم ، هنیزه  ناّقحتـسم  نایم  رد  ار  نآ  هک  دَراپـسیم  یلداع  ماـما  هب  دریگیم و  ّقحب  ار  لوپ  نیا  وا  یلو 
. تسین هدیشوپ  سک  چیه  رب  هک  راکشآ 
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ینامسآ ياهباتک 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  دننکیم  اعّدا  هعیش  ياهقف  هک  دناهدروآ  ار  نآرق  زج  ییاهباتک  یماسا  یعیش  ربتعم  عبانم  هک  دراگنایم  هدنـسیون 
. تسا هدنادرگ  هاگآ  اهنآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اهنت  ناشیا  هدش و  لزان  هلآ 

، هدش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  اهباتک  نیا  دننکیم  اعّدا  هعیـش  ياهقف  هک  وا  رادنپ  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 
يالما زا  يرامش  تسا و  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يالما  زا  اهنآ  زا  یخرب  اریز  تسین ، تسرد 

هک تفای  دهاوخرد  هدنناوخ  تسا و  هدشن  تبث  اهنآ  زا  یـضعب  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياههدروآدرگ  يرامـش  و  ناگتـشرف ،
. تسا هداهن  مان  ینامسآ » ياهباتک   » ار لصف  نیا  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسین ، ینامسآ  دنکیم  دای  هدنسیون  هک  ییاهباتک  همه 

دَروآیم قداص  ماما  زا  لقن  هب  ریـصب  وبا  زا  ار  یتیاور  ص 239  دلج 1 ، یفاک ، زا  دَربیم و  مان  هعماج »  » زا اهباتک  نیا  نمض  رد  هدنـسیون 
: دومرف هک 
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: دومرف تسیچ ؟ هعماج  مدرگ ، تیادـف  متفگ : دـیوگیم : دّـمحم  وبا  تسیچ ؟ هعماج  دـنناد  هچ  اهنآ  و  تسام ، دزن  هعماج  دـمحم ! اـبأ  يا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  ناهد  فاکـش  زا  هک  ییالما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  عرذ  ساسارب  عرذ  داتفه  لوط  هب  ياهفیحص 
هید ات  تسا  دنمزاین  نادب  ناسنا  هچنآ  ره  مارح و  لالح و  هنوگ  همه  نآ  رد  هتشون و  تسار  تسد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دوب و  هدمآ  نوریب 

. تسا هدمآ  شارخ  کی 
؟ ریخ ای  هدوب  تمایق  زور  ات  ناسنا  ياهزاین  همه  نآ  رد  ایآ  و  هن ، ای  هتشاد  تقیقح  هعماج  ایآ  هک : دنکیم  حرطم  ار  شسرپ  نیا  هاگنآ  وا 

زور هب  ات  ماکحا  مارح و  لالح و  رد  مدرم  هچنآ  زا  دـیاب  ام  ارچ  و  دوش ؟ هتـشاد  هاـگن  ناـهنپ  ياهفیحـص  نینچ  دـیاب  ارچ  تروص  نیا  رد 
؟ تسین شناد  نتشاد  هاگن  ناهنپ  نیا  ایآ  مینامب ؟ مورحم  دندنمزاین  نادب  زیختسر 

يالما هکلب  تسین ، ینامـسآ  باتک  هعماج  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  اراکـشآ  درادیم  نایب  هدنـسیون  هک  یتیاور  هک  تسا  نینچ  يو  خـساپ 
هک تسادیپ  نینچ  رابخا  رهاظ  زا  و  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد  هب  نآ  شراگن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نآ 
هب دینک  هعجارم  هتشاد . دوخ  رد  ار  شارخ  کی  هید  ات  دنراد  زاین  نادب  مدرم  هچنآ  ره  مارح و  ات  لالح  زا  یعرش  ماکحا  همه  هفیحص  نیا 

20 و 21 و 22. تاحفص 18 ، دلج 26 ، راونالاراحب ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هکنآ  اب  تسا  هتسناد  دیعب  ار  نآ  هدرمش و  نارگ  نینچ  ار  ياهفیحص  نینچ  دوجو  هدنـسیون  ارچ  مینادیمن 
لقن رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  يذـمرت  هدـمآ . هتفگ  ّتنُـسلها  ياهباتک  رد  نیا  تسا و  هتخاـس  هژیو  نادـب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـهنت 

يزور  تسا : هتفگ  هک  دنکیم 
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هب شیومع  رـسپ  اب  وا  ياوجن  دنتفگ : مدرم  درک . اوجن  وا  اب  دناوخب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  فئاط  زور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیماجنا . لوط 
(. ص 639 ج 5 ، يذمرت ، ننس   ) درکیم اوجن  وا  اب  ادخ  هکلب  مدرکیمن ، اوجن  وا  اب  نم 

. تسا بیرغ  نسح و  ثیدح ، نیا  دیوگیم : يوار 
هحفص دلج 9 ، دـئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  هحفص 68 و  دلج 1 ، ءایلوالاۀـیلح ، رد  میعن  وبا  هحفص 338 و  دلج 2 ، تاقبط ، رد  دعـس  نبا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  میتفگیم  نخـس  هراب  نیا  رد  تسا : هتفگ  هک  دـناهدروآ  ساّبع  نبا  زا  لـقن  هب  رگید  یهورگ  113 و 
. تسا هدرپسن  رگید  يدرف  هب  هک  هدرپس  یلع  هب  نامیپ  داتفه 

دهد صاصتخا  دهاوخیم  هک  یمولع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  درادن  یلاکشا  چیه  همه  نیا  زا  سپ 
هعماج هفیحـص  اهدعب  ای  زاغآ  رد  هچنآ  نتـشون  رد  ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درادن  يدُعب  چـیه  و 

ثیداحا هک  هدوب  ياهباحص  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دناهدرک  حیرـصت  ّتنـسلها  ناگرزب  زا  یخرب  هکنآ  هژیوهب  دَنادرگ ، هژیو  دش  هدیمان 
. دناهتشونیم ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

، رمع رسپ  نسح ، شرـسپ  یلع ، رمع ، دندوب : ناشیا  زا  دندادیم . ماجنا  ار  نآ  هدرمـش ، اور  ار  ثیدح  نتـشون  یهورگ  دیوگیم : یطویس 
(. ص 65 ج 2 ، يوارلا ، بیردت  ، ) ساّبع نبا  رباج و  سنا ،

یلو تسا ، هتـشاد  ار  ياهفیحـص  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دننکیم  راکنا  ّتنـسلها  زا  يرامـش  هدنـسیون و  نیا  هکنآ  تفگش 
ود هریره  وبا  دزن  هک  دننکیم  لقن  اهنآ  دننکیمن . راکنا  هریره  وبا  هب  تبسن  ار  رما  نیمه 
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زا ار  فرظ  ود  : » هتفگ هک  دـنکیم  تیاور  وا  زا  يراـخب  هتـشاد . هدیـشوپ  ار  يرگید  تسا و  هدـنکارپ  ار  یکی  تـسا ، هدوـب  شناد  فرظ 

عطق هرجنح  نـیا  مدرکیم  شخپ  مـه  ار  یکی  نآ  رگا  مدرک و  شخپ  ار  ود  نآ  زا  یکی  مدرک ، ظـفح  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
(. ص 64 ج 1 ، يراخب ، حیحص  « ) دشیم

تلحر ات  دوخ  یکدوک  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  نآ  ریظن  هنوگچ  دـشاب  حیحـص  هریره  وبا  ّقح  رد  اهنآ  هاـگن  زا  يزیچ  نینچ  رگا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  لاس (1)  هس  اهنت  هریره  وبا  هک  یلاح  رد  دشابیمن ، حیحـص  دوب  ناشیا  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. تسا هدوب  هلآ 
ریغ هب  ملع  نتشاد  هدیشوپ  رب  ود  ره  لقن  لقع و  اریز  تسین ، مارح  ًاقلطم  هدرک  لاکشا  نادب  هدنسیون  هک  شناد  نتشاد  هدیـشوپ  هلأسم  اّما 
وربآ لام و  ای  ناج  رب  سرت  ماگنه  لقن  لقع و   ] ود ره  هکنانچ  دـنراد ، تلـالد  نآ  راـشتنا  ندرک و  راکـشآ  زا  نتـشادن  دوس  نآ و  لـها 

هب نآ  ياشفا  دابم  هکنیا  ساره  زا  ار  دوخ  مولع  هباحص  زا  یضعب  هک  دناهدرک  تیاور  تنـسلها  دننادیم . بجاو  ار  نآ  نتـشاد  هدیـشوپ 
. دمآ هتفگ  هک  هریره  وبا  نخس  تسا  نآ  هلمج  زا  و  دنتشادیم ، هدیشوپ  دَناسر  نایز  ناشیا 

هیلع و هللا  یلص  شترضح  زا  مدینش . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  متـشاد  ناهن  ار  يزیچ  امـش  زا  تفگ : گرم  ماگنه  بویا  وبا 
هانگ  يادخ ، دننک و  هانگ  ات  دیرفآیم  رگید  یمدرم  دنوادخ  دیدرکیمن  هانگ  امش  رگا  : » دومرف هک  مدینش  هلآ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هارمه  لاس  هس  نم  هتفگ : هک  دنکیم  لقن  هریره  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ص 1109  ج 3 ، حیحص ، رد  يراخب  - 1
. مدوب هلآ 
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(. ص 2105 ج 4 ، ملسم ، حیحص  « ) دیاشخبب ناشیا 

. تسین اهنآ  همه  شرامش  هب  يزاین  تسا و  ناوارف  ّتنسلها  نایم  هراب  نیا  رد  ثیداحا 
تـسا هدوـمرف  هک  دـنکیم  رکذ  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دَروآیم و  ناـیم  هب  سوماـن  هفیحـص  زا  نخـس  نآ  زا  سپ  هدنـسیون 

ات ناشیا  نانمشد  مان  هک  تسا  ياهفیحص  وا  دزن  هکنانچ  تسا ، هدمآ  زیختسر  زور  ات  ناشیا  نایعیـش  مان  نآ  رد  هک  تسوا  دزن  ياهفیحص 
. تسا هدمآ  زیختسر  زور 

اهنت رگا  اریز  دهد ، ياج  دوخ  رد  زیختـسر  زور  ات  ار  نایعیـش  همه  مان  دناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ياهفیحـص  دـنادیم  دـیعب  هدنـسیون 
. ناهج نایعیش  همه  یماسا  هب  دسر  هچ  رگید  تسه ، زاین  باتک  دلج  دص  هب  مک  تسد  دنرب  مان  ار  قارع  زورما  نایعیش  دنهاوخب 

هتـشون ییاههفیحـص  رب  نایعیـش  مان  هک  تسادیپ  نینچ  ثیداحا  ياهراپ  زا  تایاور ، نیا  دانـسا  زا  یـشوپمشچ  اب  هک  تسا  نیا  يو  خـساپ 
نیا هک  تسین  لاحم  دـشاب  هدـش  هتـشون  نایعیـش  ماـن  اـهنت  هدوب و  نینچ  رگا  سپ  تسا (1) . هدوب  رتـش  کـی  راـب  نزو  مه  هک  هدوب  هدـش 

. دشاب نایعیش  همه  مان  يواح  هفیحص 
ار اهنآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنتـسه  یماکحا  وریپ  هک  دشاب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  یقیقح  نایلاوم  نایعیـش ، زا  دوصقم  مه  دیاش 

: تسا هدرک  فیصوت  نینچ 
زا هک  ره  هن  دنرفظ ،» حتف و  نامیا و  ریخ و  اوقت و  تیاده و  لها  ام  نایعیش  »

ص 192 تاجردلارئاصب ، - 1
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192 ص :
. دش هداز  یعیش  ردام  ردپ و  کی 

. دهد ياج  دوخ  رد  ار  ناوارف  ياهمان  نیا  همه  دناوتیم  تروص  نیا  رد  و  دشاب ، هدش  هتشون  زیمآزاجعا  ياهنوگ  هب  باتک  نیا  مه  دیاش 
. نیا زا  رتیندرکن  رواـب  دـناهدروآ  ناـیم  هب  ینانخـس  دوخ  ياـهباتک  رد  ّتنـسلها  درمـشیم  نارگ  ار  یباـتک  نینچ  دوـجو  هدنـسیون  رگا 
رد باتک  ود  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  دناهدروآ  ورمع  نب  هّللادبع  زا  وا  زج  دوخ و  ننـس  رد  يذمرت 
ام هب  وت  هکنآ  رگم  مینادیمن  هّللا ! لوسر  ای  میدرک : ضرع  دنتـسیچ ؟ باـتک  ود  نیا  دـینادیم  اـیآ  دومرف : دـمآ و  اـم  يوس  تشاد  تسد 
مان تشهب و  لها  ماـن  نآ  رد  تسا و  ناـیناهج  يادـخ  يوس  زا  باـتک  نیا  تفگ : تشاد  تسار  تسد  رد  هک  یباـتک  هراـبرد  وا  ییوگب .

. دریگیم یتساک  ناشرامـش  هن  دوشیم  هدوزفا  اهنآ  رب  هن  زگره  تسا ، هدرک  يدنبعمج  ار  اهنآ  نیرخآ  ات  هدـمآ و  ناشیا  لیابق  ناردـپ و 
ناردپ و مان  خزود و  لها  مان  نآ  رد  تسا و  نایناهج  دنوادخ  يوس  زا  باتک  نیا  دومرف : تشاد  پچ  تسد  رد  هک  یباتک  هرابرد  هاگناو 

.(1) دریگیم یتساک  ناشرامش  هن  دوشیم  هدوزفا  اهنآ  رب  هن  زگره  تسا ، هدرک  يدنبعمج  ار  اهنآ  نیرخآ  ات  تسا و  هدمآ  ناشیا  لیابق 
زاغآ زا  ار  ناحبـس  دنوادخ  قیالخ  همه  مان  هک  تسا  ینعم  نیدب  دـشاب  هتـشاد  رب  رد  ار  خزود  تشهب و  لها  مان  روکذـم  باتک  ود  هکنیا 

دوخ رد 

ص 167؛ ج 2 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  تسا ؛ حیحـص  بیرغ و  نسح ، ثیدح ، نیا  دیوگیم : يذمرت  ص 449 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  - 1
؛ هدش لقن  ( 848  ) هحیحص رد  تسا و  نسح  شدانسا  تسا : هدز  هیشاح  نینچ  نآ  رب  ینابلا  هک  ص 154  ج 1 ، مصاع ، نبا  زا  هنسلا  باتک 

ص 503 ج 2 ، ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلسلس 
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193 ص :
حرطم ار  شسرپ  نیا  نایّنس  رگید  هدنسیون و  زا  ام  لاح  دنکیم . راکنا  ار  نآ  هدنسیون  هک  تسا  یباتک  زا  رتگرزب  ود  نیا  دشاب و  هتشاد 

تیبلها ناـیم  رد  ود  ره  تسین  نکمم  اـیآ  هتفاـی ؟ یتشونرـس  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  باـتک  ود  نیا  هک  مینکیم 
؟ دشاب هدمآ  ناشیا  نانمشد  هّمئا و  نایعیش  مان  زین  ود  نآ  رد  دوش و  هدرب  ثرا  هب  نانچمه  ربمایپ 

يادخ هب  تسا : هدومرف  نآ  رد  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یثیدح  دَروآیم و  نایم  هب  هطیبع  هفیحص  زا  نخس  هدنـسیون 
نآ ناـیم  رد  دـنراد و  صاـصتخا  وا  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  هـک  تـسا  يرایـسب  ياههفیحـص  نـم  دزن  دـنگوس 

نیغورد برع  هلیبـق  تصـش  هک  تسا  هدـمآ  نآ  رد  تسا و  هدیـسرن  نآ  زا  رتنارگ  برع  رب  دـنیوگ و  هطیبـع  نادـب  هک  تسا  ياهفیحص 
(. هحفص 37 دلج 26 ، راونالاراحب ،  ) دنرادن ياهرهب  ادخ  نید  زا  دنتسه و 

نید رد  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  دنشاب  هتشادن  ادخ  نید  زا  ياهرهب  لیابق  زا  رامـش  نیا  رگا  هک  دنکیم  در  نینچ  ار  تیاور  نیا  هدنـسیون 
. دشاب هتشاد  هرهب  نآ  زا  هک  دوشیمن  تفای  مه  رفن  کی  ادخ 

وبا هرـسیم و  نب  یلع  هکارا و  وبا  مان  ثیدح  نیا  نایوار  هریجنز  رد  اریز  دراد ، فیعـض  رایـسب  يدنـس  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  وا  خـساپ 
نب دّمحم  یبض و  نامه  ای  قاحسا  نب  بوقعی  هیوجنز و  نب  یسوم  نامه  ای  ینمرا  نارمع  وبا  طابـسا و  نب  یلع  نب  دّمحم  يدبع و  نسح 

. فیعض ای  لمهم  ای  دنالوهجم  ای  یگمه  هک  دوشیم  هدید  يزار  نامه  ای  ناسح 
هب  اجنیا  رد  ار  هلیبق  دیاب  ریزگان  تیاور  دنس  زا  یشوپمشچ  اب 
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194 ص :
هنیرق هب  نیا  ساـّبع و  ینب  لـثم  دوشیم ، نآ  لـماش  هریت ، هچنآ  اـی  هیما  ینب  مشاـه و  ینب  نوچمه  درک ، لـمح  هلیبق  راـبت  هنورد و  موهفم 
برع زا  هلیبق  تصـش  هک  تسین  دـیعب  رگید  ناس  نیدـب  و  دنتـسه ، دایز  رایـسب  لیابق  ياههریت  اـهرابت و  اـههنورد و  تسا و  لـیابق  راـمش 

. دنشاب هتشادن  مالسا  زا  یمهس 
ماـما زا  ریـصب  وبا  هک  دروآیم  ار  یتیاور  هحفص 56  دلج 26 ، راونالاراحب ، زا  دنکیم و  دای  فیـسلا  ۀـباؤذ  هفیحـص  زا  هدنـسیون  هاگنآ 

یفورح نآ  رد  هک  دوب  کچوک  ياهفیحص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ریشمش  هضبق  رب  دیامرفیم : هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص 
نآ فرح  ود  اهنت  نونکات  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : ریـصب  وبا  دشیم . هدوشگ  فرح  رازه  فرح  ره  زا  هک  دشیم  هدید 

. تسا هدمآ  نوریب 
نانچمه مئاق  ترضح  روهظ  ات  ای  دنرب ؟ هرهب  نآ  زا  تیبلها  هعیش  ات  دیآ  نوریب  زین  رگید  فورح  دیابن  ایآ  هک  دنکیم  ضارتعا  هدنـسیون 

؟ دنام دهاوخ  ناهنپ 
هک تسا  ینئاطب  نامه  ای  هزمح  نب  یلع  نآ  نایوار  هلمج  زا  اریز  دراد ، فیعض  يدنـس  زین  تیاور  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خساپ 

. درک راکنا  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ام  رورس  تماما  هک  وا  دوشیم ، هدرمش  هیفقاو  رادولج 
. تسا هدشن  قیثوت  لاجر  بتک  رد  هک  تسا  يرهوج  دّمحم  نب  مساق  نآ  رگید  يوار 

نخس نیا  نآ  تسا و  لاکـشا  ّلحم  رظن  کی  زا  اهنت  هدنـسیون  هاگن  زا  ثیدح  نیا  هک  تسادیپ  نینچ  تیاور ، نیا  دنـس  نتفرگ  هدیدان  اب 
: هک
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195 ص :
«. تسا هدمآ  نوریب  نآ  فرح  ود  اهنت  نونکات  »

: تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  یمیت  میهاربا  دناهدرک . رکذ  حیحص  دانسا  اب  ّتنسلها  ار  روکذم  هفیحـص  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
دنگوس ادخ  هب  دومرف : سپ  دوب . هتخیوآ  ياهفیحـص  نآ  رب  هک  تشاد  يریـشمش  نایم ، رب  دناوخ و  هبطخ  ام  يارب  رجآ  زا  يربنم  رب  یلع  »

نآ رد  دوب و  رتش  ياهنادـند  نآ  رد  دوشگ و  ار  نآ  سپ  تسا . هفیحـص  نیا  رد  هچنآ  ادـخ و  باتک  رگم  دوشیمن  هدـناوخ  یباتک  ام  دزن 
مدرم ناگتـشرف و  همه  ادخ و  نیرفن  دَروآ  دیدپ  لتق ) ای  تعدب   ) ياهثداح نآ  رد  هک  ره  و  تسا ، مَرَح  اج  نالف  ریع  زا  هنیدم  دوب : هدـمآ 

(. ص 2278 ج 4 ، يراخب ، حیحص  « ) ياهیدف هن  دریذپ  ياهبوت  هن  یسک  نینچ  زا  يادخ  داب و  وا  رب 
رازه نآ  فرح  ره  زا  هک  یفورح  : » تسا هدش  ریبعت  نینچ  نآ  زا  ثیدح  رد  هک  دشاب  یّلک  يدـعاوق  يواح  هفیحـص  نیا  هک  تسین  دـیعب 

ره  » و دوشیمن » هتـشک  رفاک  ربارب  رد  ناملـسم   » هدعاق ود  هدمآ  نوریب  نونکات  هک  یفرح  ود  زا  دوصقم  دـیاش  و  دوشیم ،» هدوشگ  فرح 
. دوشیم بعشنم  يدایز  رایسب  لئاسم  ود ، نیا  زا  اریز  دشاب ، دریگ » هدهع  رب  ار  یهورگ  راک  شنارادفرط  هزاجا  نودب  هک 

فیلکت هب  ماما  اریز  میرادـن ، یهاگآ  تشاد  ناهنپ  نآ ، زا  یکدـنا  زج  ار ، هفیحـص  هدـنام  نآ  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یلیلد  زا  اّما 
رهاظ هیاپ  رب  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  میرادن ، یفیلکت  ام  نآ ، ندوب  تسرد  تروص  رد  و  رتاناد ، شراگزور  مدرم  هب  تسا و  رتهاگآ  دوخ 
دراو اـهنآ  دوخ  رب  لاکـشا  نیمه  ساـسا  نیا  رب  و  ار ، نآ  همه  هن  هدرک  راکـشآ  ار  نآ  زا  ياهراـپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  ّتنـسلها ، ثیداـحا 

یلوا  ناشیا  رب  لاکشا  نیا  ندش  دراو  هکلب  دوشیم ،
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196 ص :
هّیقت شراـگزور  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـنرادن  نادـب  يداـقتعا  دـننادیم و  حیحـص  ار  هفیحـص  هب  طوـبرم  ثیداـحا  اریز  تـسا ،

. تسا هدرکیم 
مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  زا  تسا : هتفگ  هک  دَروآیم  ار  ءـالعلاوبا  زا  یتیاور  و  دربیم ، ماـن  رمحا  رفج  ضیبا و  رفج  زا  هدنـسیون  هاـگنآ 

لیجنا یسوم و  تاروت  دوواد و  روبز  دومرف : تسیچ ؟ نآ  رد  مدرک : ضرع  دیوگیم : وا  تسا . نم  دزن  ضیبا  رفج  : » دومرفیم هک  مدینش 
. تسا نم  دزن  زین  رمحا  رفج  مارح . لالح و  مالسلا و  مهیلع  میهاربا  فحص  یسیع و 

يارب ار  نآ  ریشمش  بحاص  دوشیم و  هدوشگ  يزیرنوخ  يارب  رفج  نیا  حالس ؛ دومرف : تسیچ ؟ رمحارفج  رد  مدرک : ضرع  دیوگیم : وا 
(. هحفص 24 دلج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) دیاشگیم نتشک 

ام اریز  تسین ، نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  دزن  نآ  دوجو  راکنا  يارب  یلیلد  چیه  ضیبا  رفج  هرابرد  هک  تسا  نینچ  يو  خساپ 
ار ناشیا  نخـس  میناوتیم  هنوگچ  ام  تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دزن  روکذم  ياهباتک  هک  میاهدـش  هاگآ  دَـمتعم  هقث و  دارفا  قیرط  زا 

؟ مینک راکنا  ّدر و 
رد ریثک  نبا  تشاد . باتک  لها  بتک  زا  رتش  ْراب  ود  صاع  نب  ورمع  نب  هللادـبع  دـناهتفگ  ّتنـس ) لها   ) اهنآ دوخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

: هک تسا  هدروآ  هحفص 4  دلج 1 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت 
. درکیم تیاور  لقن و  ام  يارب  اهنآ  زا  تفای و  تسد  باتک  لها  بتک  زا  رتش  ْراب  ود  هب  كومری  زور  رد  ضر )  ) ورمع نب  هللادبع 

هدید  اهنآ  رد  ییاهیتفگش  هدرک و  گنرد  هتسویپ  اهنآ  رد  هتفای و  تسد  باتک  لها  بتک  زا  يرامش  هب  وا  : » دیوگیم یبهذ 
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197 ص :
(. ص 42 ج 1 ، ظافحلاةرکذت ، « ) تسا

تفگیم و ثیدح  اهنآ  زا  تسیرگنیم و  اهنآ  رد  تفای و  تسد  باتک  لها  بتک  زا  يرتش  راب  هب  ماش  رد  هللادـبع  : » دـیوگیم رجح  نبا 
(. ص 167 ج 1 ، يرابلا ، حتف  « ) دندرکیم يرود  يو  زا  ثیدح  ندناتس  زا  ناعبات  ناماگشیپ  زا  يرایسب  ببس  نیمه  هب 

مالسلا مهیلع  هّمئا  یـسرتسد  یلو  دننکیم ، قیدصت  ار  بتک  نیا  هب  ورمع  نب  هللادبع  یـسرتسد  هورگ  نیا  ارچ  مینادیمن  همه  نیا  زا  سپ 
؟ دنریذپیمن ار  نآ  ریاظن  هب 

تشگنا ات  درادن  یتفگـش  ياج  هدوب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  سرتسد  رد  تسا و  حالـس  نامه  هدمآ - ربخ  رد  هچنآ  ساسارب  هک  رمحا - رفج 
هدمآ و هحفص 1903  دلج 4 ، ملسم ، هحفص 101 و  دلج 4 ، يراخب ، حیحص  رد  ثیدح  نیا  هکنآ  هژیوهب  میرب ، نآ  نایوار  يوس  ار  ماهتا 

همرخم نب  روسم  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهرازفا  گنج  زا  یکی  نآ  ساسا  رب 
. دنرب تراغ  هب  ترضح  نآ  زا  ار  وا  نایدیزی )  ) موق نآ  هک  هدیسارهیم  نآ  زا  اریز  دنکیم ، بلط  ار  نآ 

راکنا رب  ّتنسلها  زا  یخرب  هکنیا  ات  مینادیمن  تفگش  يرما  ار  رمحا  رفج  ضیبا و  رفج  هب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  یسرتسد  توبث  لاح  ره  هب 
. دننز زابرس  ششریذپ  زا  دنرشفب و  ياپ  نآ 

زا اهنآ  زا  یکی  هک  دـنکیم  لـقن  تیاور  هس  هحفص 41  دلج 26 ، راونالاراحب ، زا  دَروآیم و  نایم  هب  نخس  همطاف  فحـصم  زا  هدنـسیون 
هک  تسام  دزن  همطاف  فحصم  : » هدومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  دیعس  نب  یلع 
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198 ص :
رگید تیاور  ود  تسا .» مالسلا  هیلع  یلع  سیونتسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يالما  اب  نآ  تسین و  نآ  رد  ادخ  باتک  زا  ياهیآ 

. تسا نیمه  ریظن  زین 
هک یناسک  یماسا  دش و  دهاوخ  هچنآ  ملع  زیختسر  زور  ات  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم  هک  تسا  نیا  يو  خساپ 

نادب رایسب  رابخا  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طختسد  مالسلا و  هیلع  لیئربج  يالما  هب  نآ  هدمآ و  دیسر  دنهاوخ  تموکح  هب 
لوسر تلحر  زا  سپ  همطاف  هدومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ءاذح ، هدیبع  وبا  هحیحص  اهنآ  زا  یکی  هک  دنراد  تلالد 

لزان وا  رب  لیئربج  دوب و  هدـش  ضراـع  وا  رب  تخـس  ینزح  ردـپ ، تاـفو  يارب  زا  تسیزب و  زور  جـنپ  داـتفه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هچنآ زا  ار  وا  تخاسیم و  شهاگآ  وا  هاگیاج  ردپ و  زا  دادیم و  شرطاخ  شمارآ  دْراسگیم و  ردپ  تلحر  يارب  زا  ار  شمغ  دـشیم و 

، یفاک  ) دش مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  نیمه  تشونیم و  ار  اهنیا  مالـسلا  هیلع  یلع  و  درکیم ، علّطم  دوب  دهاوخ  وا  لسن  نایم  رد  ًادعب 
(. ص 241 ج 1 ،

لقن ّتنـس  لها  ثیدـح  ناظفاح  هک  یثیداحا  اریز  مینادیمن ، یندـشن  يرما  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  اـب  ناگتـشرف  نتفگ  نخـس  اـم 
. درشف دنهاوخ  ار  ناشتسد  ناگتشرف  دنزرو  يرادیاپ  مدرم  رگا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دننکیم 

دیتسه نم  دزن  هچنآ  رد  رگا  : » هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دناهدروآ  يدیسا  هلظنح  زا  نارگید  ملسم و  ار  ثیداحا  نیا  زا  یکی 
(. ص 2106 و 2107 ج 4 ، ملسم ، حیحص  « ) درشف دنهاوخ  ناتهار  رد  ای  ناتیارس  شرف  يور  رب  ار  امش  تسد  ناگتشرف  دیزرو  ماود 

نم  دزن  هک  یعضو  رد  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
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199 ص :
(. ص 666 ج 4 ، يذمرت ، ننس  « ) درشف دنهاوخ  ار  امـش  تسد  ناتاهـشرف  يور  رب  ناتاههار و  سلاجم و  رد  ناگتـشرف  دیزرو  ماود  دیراد 

: دیوگیم وا 
. تسا حیحص  نسح و  ثیدح  نیا 

ِذإ َمَیْرَم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  : » ددرگیم لمح  هویـش  نیمه  رب  دنکیم  تیاکح  ناحبـس  دـنوادخ  هچنآ  رد  میرم  اب  ناگتـشرف  نتفگ  نخس 
ْنإ َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعأ  یِّنإ  َْتلاق  ًاّیوَس . ًارََـشب  اَهل  َلَّثمَتَف  انَحوُر  اْهَیلإ  اْنلَـسْرأَف  ًاباجِح  مِهنوُد  ْنِم  ْتَذَخَّتاَف  ًایقْرَـش . ًاناکَم  اِهلْهأ  ْنِم  ْتَذَبَْتنا 

ِِکلذَـک َلاق  ًاّیَِغب . ُكا  َْمل  َو  ٌرََـشب  ِینْـسَسْمَی  َْمل  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  ّینأ  َْتلاق  ًاّیِکَز . ًامالُغ  َِکل  َبَهَأل  ِکِّبَر  ُلوُسَر  اَنأ  امَّنإ  َلاـق  ًاـّیقَت . َْتنُک 
.(1)« ًاّیِضْقَم ًاْرما  َناک  َو  اّنِم  ًۀَمْحَر  َو  ِساَّنِلل  ًۀیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  ٌنِّیَه  َّیلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاق 

اهیلع ناهج  نانز  رورس  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  يرادیاپ  دیابن  دراد  رواب  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  یناملـسم  چیه  ساسا  نیا  رب 
نیا ناشیا  هکنآ  هژیوهب  دنیوگ ، نخس  ناشیا  اب  ود  نآ  هناخ  رد  ناگتشرف  دَنادرگیم  هتسیاش  ار  ود  نآ  هک  يرادیاپ  نآ  دنک ؛ یفن  مالسلا 

زا لقن  هب  ملسم  دنتسین . شجنس  لباق  ترضح  ود  نیا  اب  هک  دننادیم  تباث  یناسک  يارب  ار  یگژیو 

نانآ ربارب  رد  و  تفاتـش . يرانک  هب  یقرـش  یناکم  رد  دوخ ، ناسک  زا  هک  هاگنآ  نک ، داـی  میرم  زا  باـتک  نیا  رد  و  21 ؛ - 16 میرم / - 1
رگا : » تفگ میرم ] . ] دش نایامن  وا  رب  مادـنا  شوخ  يرـشب  لکـش ]  ] هب ات  میداتـسرف  وا  يوس  هب  ار  دوخ  حور  سپ  تفرگ . دوخ  رب  ياهدرپ 

.« مشخبب هزیکاپ  يرسپ  وت  هب  هکنیا  يارب  ماوت ، راگدرورپ  هداتـسرف  طقف  نم  : » تفگ مربیم ». هانپ  نامحر  يادخ  هب  وت  زا  نم  يراگزیهرپ ،
هتفگ وت  راگدرورپ  تسا ، نینچ  نامرف ] : ] تفگ ماهدوبن »؟ راکدب  هدیسرن و  نم  هب  يرـشب  تسد  هکنآ  اب  دشاب  يرـسپ  ارم  هنوگچ  : » تفگ

.« دوب یعطق  يروتسد  نیا ]  ] میهد و رارق  شیوخ  بناج  زا  یتمحر  مدرم و  يارب  ياهناشن  ار  وا  ات  و  تسا ، ناسآ  نم  رب  نآ  هک 
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200 ص :
ماگنه نیا  رد  مدنازوسیم و  ار  دوخ  مخز  ات  دشیم  هداتـسرف  دورد  نم  هب  ياهتـشرف  يوس  زا  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  نیـصح  نب  نارمع 

(. ص 899 ج 2 ، ملسم ، حیحص  « ) تشگزاب هتشرف  نآ  مداهن  رانک  ار  ندنازوس  نوچ  دنادرگیم و  يور  نم  زا 
 ... دنداتسرفیم دورد  ودب  ناگتشرف  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دیوگیم : نیصح  نب  نارمع  دوصقم  ندرک  وگزاب  رد  یبهذ 

وا دشیمن . لصاح  دوبهب  یلو  میدنازوسیم ، ار  نآ  ياج  ام  دیوگیم : وا  ْدنازوسیم . ار  نآ  ياج  تشاد و  ریـساوب  نارمع  : » دیوگیم وا 
، ظاّفحلاةرکذت « ) تشگ زاب  ودب  زاب  دش و  عطقنم  وا  زا  یتّدم  هتشرف  نآ  دورد  دادیم  همادا  ار  ندنازوس  راک  نوچ  هک  هدرک  تیاور  ام  هب 

(. ص 29 و 30 ج 1 ،
(. ص 112 ج 8 ، بیذهتلا ، بیذهت  « ) دندرشفیم ار  وا  تسد  عضوم ، ِندنازوس  زا  شیپ  ناگتشرف  دیوگیم : رجح  نبا 

بیذهت  ) تسا هدمآ  ملسم  حیحص  رد  حیرصت  هب  نیا  دیدیم و  اراکشآ  ار  اهنآ  وا  دنداتـسرفیم و  دورد  وا  رب  ناگتـشرف  دیوگیم : يوون 
(. ص 36 ج 2 ، تاغللاو ، ءامسالا 

دنشاب و هتفگ  نخـس  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ای  هتـشرف  اب  مالـسلا  امهیلع  ناهج  نانز  رورـس  نینمؤملاریما و  هکنیا  مینادیمن  همه  نیا  زا  سپ 
؟ دراد يراکنا  هجو  هچ  همطاف » فحصم   » مان هب  یفحصم  رد  نانخس  نیا  نتشون 

يوس  زا  هک  ییاهباتک  همه   » باب هحفص 207  دلج 1 ، یفاک ، زا  دَروآیم و  نایم  هب  نخس  روبز  لیجنا و  تاروت ، زا  اجنیا  رد  هدنسیون 
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201 ص :
ماما زا  ار  یتیاور  دناهدیمهفیم » ناشاهنابز  فالتخا  مغر  هب  ار  اهباتک  نیا  اهنآ  هدوب و  مالسلا  مهیلع  هّمئا  دزن  هدش  لزان  لجوّزع  دنوادخ 

. تسا هدرکیم  تئارق  ینایرس  نابز  هب  ار  روبز  تاروت و  لیجنا و  مالسلا  هیلع  شترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص 
ثیدح ود  اهنت  باب  نیا  دوشیمن و  تفای  روکذم  باب  رد  یفاک و  باتک  رد  ظافلا  نیمه  اب  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خـساپ 

نب لهـس  مان  يرگید  رد  و  دراد ، هتخانـشان  یعـضو  هک  دوشیم  هدـید  میهاربا  نب  نسح  مان  ود  نآ  زا  یکی  رد  هک  دراد  دوخ  رد  فیعض 
. دمآ هتفگ  رتشیپ  نانس  نبا  لهس و  عضو  دنتسین و  قوثو  دروم  کی  چیه  هک  دوشیم  هدید  نانس  نب  دّمحم  حلاص (1) و  نب  رکب  دایز و 

يارب بتک  نیا  نتـشاد  راـیتخا  رد  هکنآ  هژیو  هب  دـهد ، اوتف  روبز  لـیجنا و  تاروت ، نتـشاد  راـیتخا  رد  تمرح  هب  یملاـع  منکیمن  ناـمگ 
رد هکلب  دناهداد ، اوتف  لیجنا  تاروت و  نتـشاد  رایتخا  رد  زاوج  هب  اهنت  هن  املع  میراد  عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  لب  دشاب ، نآ  ناوریپ  اب  جاجتحا 

. دنزیخرب بتک  نیا  نادنمرواب  اب  جاجتحا  هب  اهنآ  اب  دننک و  ضقن  ار  اهنآ  ات  دننادیم  زیاج  زین  ار  ّهلاض  بتک  نتشاد  رایتخا 
هب هک  هدیسر  ینانخس  ّتنسلها  بتک  رد  تسا و  هدوب  ببـس  نیدب  دیاش  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  سرتسد  رد  ییاهباتک  نینچ  هکنیا 
اریز دندیمان ، مان  نیدب  ار  يدهم  : » تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  بذوش  نبا  زا  دوخ  ننـس  رد  یناد  ورمع  وبا  دـهدیم . یهاوگ  هتکن  نیمه 

ماش  ياههوک  زا  یهوک  هب 

ص 207 یّلح ، همالع  لاجر  ص 44 ؛ يرئاضغ ، نبا  لاجر  ص 270 ؛ ج 1 ، یشاجن ، لاجر  هب : دینک  هعجارم  - 1
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202 ص :
تـسد هب  نایدوهی  زا  یهورگ  دـنکیم و  هّجاحم  دوهی  اـب  نآ  هلیـسو  هب  دـشکیم و  نورب  اـجنآ  زا  ار  تاروت  رافـسا  دوشیم و  ییاـمنهار 

(. ص 81 ج 2 ، يدرولا ، فرعلا  « ) دنروآیم مالسا  ناشیا 
دشکیم و نورب  ماش  ياههوک  زا  ار  نآ  دباییم و  هر  تاروت  رافـسا  زا  يرافـسا  هب  اریز  دـندیمان ، مان  نیدـب  ار  يدـهم  : » دـیوگیم بعک 

نب میعن  زا  نتفلا  « ) دَربیم مان  نت  رازه  یس  دودح  زا  هاگناو  دنروآیم ، مالـسا  اهباتک  نیا  وترپ  رد  يرایـسب  دَناوخیم و  ارف  نادب  ار  دوهی 
(. ص 251 دامح ،

رب ناشیا  نادهتجم  همه  نخس  هعیش و  ياهقف  ياهباتک  هک  دنکیم  اعّدا  دَروآیم و  نایم  هب  نخـس  میرک  نآرق  زا  ماگنه  نیا  رد  هدنـسیون 
هدـش فیرحت  شوختـسد  هک  تسا  یباتک  اهنت  ینامـسآ  ياـهباتک  همه  ناـیم  رد  تسا و  هدـش  فیرحت  نآرق  هک  دراد  حیرـصت  هتکن  نیا 

. تسا
هب لئاق  اـملع  زا  يرامـش  اـهنت  تساوسر و  یغورد  هعیـش  ياـملع  همه  هب  نآرق  فیرحت  هب  داـقتعا  نداد  تبـسن  هک  تسا  نیا  يو  خـساپ 

. دنکیم اعّدا  هدنسیون  هکنانچ  نادهتجم ، همه  اهقف و  همه  هن  دنتسه  نآرق  فیرحت 
فیرحت شوختـسد  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  اهنت  نآرق  : » دنیوگیم یعیـش  نادهتجم  املع و  هکنیا  رد  يو  رادـنپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

. دناهتشگ تنایخ  فیرحت و  شوختسد  ینامسآ  بتک  رگید  یمامت  هک  دنا  نخس  مه  همه  اهنآ  اریز  تسا ، يرگید  يارتفا  تسا » هدش 
تاـبثا یخرب  يوس  زا  فیرحت  لوق  لـقن  دـنکیمن و  تاـبثا  ار  اـعّدا  ود  زا  کـی  چـیه  يو  هک  سب  نیمه  هدنـسیون  ياـهاعّدا  نـالطب  رد 

. دنراد داقتعا  نخس  نیا  هب  همه  هک  دنکیمن 
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203 ص :
هحفـص موس ، همّدـقم  رد  باطخلا ، لصف  ناونع  اب  دوخ  باتک  رد  ات  هتفرگ  راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  هللا  همحر  يرون  يازریم  هچ  رگا 

يرایسب هب  داقتعا  نیا  نداد  تبسن  هک  میرذگب  دنکیمن ، زواجت  نت  یس  زا  هورگ  نیا  دادعت  زاب  یلو  دهد ، ینوزف  ار  هورگ  نیا  رامش  ، 25
یفن هب  لـئاق  وا  زج  دـیفم و  خیـش  نوـچمه  هـک  هداد  تبـسن  یناـسک  هـب  ار  فـیرحت  هـب  داـقتعا  وا  اریز  تـسا ، تّحـص  زا  رود  ناـشیا  زا 

. تسا هدشن  تباث  ناشیا  زا  نخس  نیا  هک  یناسک  ای  دنتسین و  هتخانش  اًلصا  هک  هداد  تبسن  یناسک  هب  ار  داقتعا  نیا  هکنانچ  دنافیرحت ،
فیرحت تابثا  رد  ار  هرـس  سدـق  ناشیا  لیالد  یلو  دـنکیم ، لقن  ار  نآرق  فیرحت  هب  وا  داقتعا  يرون  يازریم  زا  هدنـسیون  هکنیا  تفگش 

ندشن فیرحت  هب  داقتعا  تسا و  هدیدن  ار  تاحفص  نیا  هدنسیون  ارچ  منادیمن  دریگیم و  هدیدان  تاحفص 35 و 36  رد  لیجنا  تاروت و 
. دنراد نآ  فالخ  يداقتعا  یگمه  هک  هداد  تبسن  یعیش  ياملع  همه  هب  ار  ینامسآ  بتک 

. اههژاو ظافلا و  رد  هن  تسا  لیوأت  یناعم و  هدودحم  رد  ینامسآ  بتک  همه  فیرحت  هک  دنکیم  حیرـصت  يراخب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
دنوادخ بتک  زا  یباتک  ظفل  سک  چـیه  تسا و  َنُولیُزی »  » يانعم هب  َنّوفرحی » : » دـیوگیم ٌدـیِجَم » ٌنآُرق  َوُه  َْلب   » باب دـیحوت  باتک  رد  وا 

(. ص 2360 ج 4 ، يراخب ، حیحص  « ) دیاب هچنآ  زج  دنزادرپیم  یلیوأت  هب  ینعی  دننکیم ، فیرحت  ار  نآ  هکلب  دنکیمن ، هلازا  ار  ّلجوّزع 
هیآ نیا  ریـسفت  رد  هک  تسا  یلوق  ود  زا  یکی  هتفگ ، وا  هک  يزیچ  نیا  : » دیوگیم دوخ  حرـش  رد  نقلم  نبا  ام  خیـش  دـیوگیم : رجح  نبا 

حیرصت  ام  باحصا  زا  يرایسب  تسا و  يراخب  دزن  راتخم  لوق  نآ  تسا و  هدمآ 
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ینوگرگد نیا  رب  عرف  ار  ینامـسآ  باتک  ود  نیا  قاروا  اب  قازترا  دـناهدرک و  نوگرگد  ار  لیجنا  تاروت و  يراـصن  دوهی و  هک  دـناهدرک 

(. ص 448 ج 13 ، يرابلا ، حتف  « ) دراد يراگزاسان  هتفگ  اجنیا  رد  يراخب  هچنآ  اب  نیا  دناهتخاس و 
نخـس ماگنه  رجح  نبا  هیمیت . نبا  زا  تسا  ياهدـش  هتخانـش  داقتعا  ظافلا ، هدودـحم  رد  تاروت  ندـشن  فیرحت  هب  داـقتعا  نآ ، رب  هوـالع 

: مراهچ : » دیوگیم لیجنا  تاروت و  فیرحت  رد  ءارآ  فالتخا  نوماریپ 
رد وا  دـش و  شـسرپ  هلأسم  نیا  فرِـص  نوماریپ  هیمیت  نبا  زا  دـیآیم . هتفگ  اجنیا  رد  هک  ظافلا  رد  هن  یناعم  رد  رییغت  ینوگرگد و  قّقحت 

یناعم رد  اهنت  فیرحت  هک  دیوگیم  دنکیم و  جاجتحا  ناشیا  مود  رظن  رد  دنراد و  رظن  ود  هنیمز  نیا  رد  املع  هک  داد  خـساپ  دوخ  ياواتف 
(. ص 449 ج 13 ، يرابلا ، حتف  « ) ِهتاِملَِکل َلِّدبم  ال  : » هک تسا  دنوادخ  هدومرف  لیالد  نیا  زا  یکی  هک  تسا  رایسب  نآ  لیالد  هدمآ و  دیدپ 

فیرحت تابثا  یف  باطخلا  لصف  ار  نآ  هتـشون و  يروطق  باتک  نآرق  فیرحت  تابثا  رد  یـسربط  يرون  ثّدـحم  دـنکیم  اعّدا  هدنـسیون 
هعیش ياملع  اهقف و  همه  يارآ  دنراد و  حیرصت  نآرق  فیرحت  رب  هک  هدروآ  تیاور  رازه  ود  زا  شیب  نآ  رد  هدیمان و  بابرالا  بر  باتک 

. تسا هدش  روآدای  نآرق  فیرحت  هب  حیرصت  رد  ار 
هنوگچ سپ  دـنکیمن . زواجت  يریزو ، عطق  اـب  هحفـص  زا 375  دـنکیم  داـی  نآ  زا  هدنـسیون  هک  يروطق  باـتک  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

رب هک  تسا  تیاور  رازه  ود  زا  شیب  هدنرادرب  رد  باتک  نیا  درک  قیدصت  دوشیم 
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لها تاـیاور  زا  يرایـسب  رامـش  تسه و  زین  ءارآ  رکذ  اـهوگتفگ و  هدـنرادرب  رد  باـتک  نیا  هکنآ  هژیو  هب  دراد ، حیرـصت  نآرق  فیرحت 

؟ تسا هداد  ياج  دوخ  رد  زین  ار  ناشیا  ياملع  يارآ  ّتنس و 
عبانم زا  دانـسا  نودب  رگید  راب  دروآیم و  دنـسم  ار  اهنآ  راب  کی  تسا ، هدرک  رارکت  ار  اهتیاور  هرـس  سدق  يرون  يازریم  هکنآ  هوالع  هب 

رد نیا  دراد : حیرصت  نینچ  هتکن  نیا  رب  تایاور  زا  هتسد  نیا  ّدر  ماگنه  هرس  سدق  یغالب  داوج  دمحم  خیـش  و  دنکیم ، وگزاب  نوگانوگ 
و دنک ، لالدتـسا  نآرق  یتساک  هب  نآ  اب  هک  دـشوکیم  یتایاور  يروآدرگ  رد  باطخلا  لصف  باتک  رد  رـصاعم  ثّدـحم  هک  تسا  یلاح 
تارف و یشایع و  ياهلسرم  دننام  تسا ، هدیسر  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  فلتخم  بتک  رد  هک  دهدیم  شیازفا  ییاهلسرم  اب  ار  اهدنسم  رامش 

یخرب هدرک ، رکذ  هک  تایاور  نیا  نایم  رد  و  هدش ، هتفرگ  اهدنسم  نآ  زا  اهلـسرم  نیا  هک  دباییم  نیقی  قّقحم  رگوجتـسج  درف  نارگید و 
، نمحرلا ءالآ  « ) دوشیم هدیـشک  هضراعم  تافانم و  هب  هک  نانچ  دنافلتخم ، رگیدکی  اب  یخرب  تسین و  نایم  رد  شقدص  لامتحا  اهنآ  زا 

(. ص 26
تّحص حوضو  تسا : هتفگ  ینارحب  مشاهدیـس  دیوگیم : وا  دَروآیم . ار  فیرحت  هب  نادقتعم  زا  ياهراپ  نانخـس  هدنـسیون  ماگنه  نیا  رد 

تایرورـض زا  ار  نآ  ناوتیم  هک  هدیـسر  اج  نادـب  راثآ  ثیداـحا و  شواـک  زا  سپ  نم  دزن  نآرق - فیرحت  هب  داـقتعا  ینعی  داـقتعا - نیا 
ص مراهچ ، لصف  ناهرب ، همدقم  . ) دیاب یگنرد  سپ  دوشیم . هدرمش  تفالخ  بصغ  دسافم  نیرتگرزب  زا  نیا  و  تسناد ، عّیـشت  بهذم 

(. 49
هک  مینک  مکح  تسا  حیحص  هنوگچ  هک  تسا  نینچ  هدنسیون  هب  خساپ 
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خیش یسوط ، خیش  یضترمدیس ، دیفم ، خیش  نوچمه  موق  نیا  ناگرزب  هکنآ  اب  تسا  هعیـش  بهذم  تایرورـض  زا  نآرق  فیرحت  هب  داقتعا 
نیقی یـشیازفا  شهاک و  ره  زا  نآرق  يرانکرب  هب  دننکیم و  راکنا  ار  نآ  بهذم  نیا  ناسانـشرس  زا  رگید  يرایـسب  یـسربط و  قودـص و 

؟ دنراد
؟ دناهدوب هاگآان  تسا  هعیش  بهذم  تایرورض  ءزج  هچنآ  زا  همه  اهنیا  ایآ 

، درک لیوأت  داهن و  حیحـص  ثیداحا  رگید  رانک  رد  ار  نآ  دـیاب  اریز  درادـن ، ار  نادـب  داـقتعا  ياـضتقا  فیرحت ، هب  طوبرم  راـبخا  تّحص 
هنرگو تشاد ، هضرع  نآرق  رب  ار  تایاور  دـیاب  نآ  ساسارب  هک  یثیداحا  اـی  نآرق ، هب  ندز  گـنچ  هب  قیوشت  ثیداـحا  نوچمه  یثیداـحا 

زج حاحـص و  رد  هک  ار  فیرحت  هب  طوبرم  ثیداحا  هک  یناسک  دنبای ؛ رواب  نآرق  فیرحت  هب  زین  ّتنـس  لها  ياملع  همه  هک  دمآیم  مزال 
. دننادیم حیحص  هدمآ  نآ 

ندوب رتاوتم  هب  فارتعا  : » تسا هتفگ  دـندقتعم  نآرق  ندـشن  فیرحت  هب  هک  یناسک  ّدر  رد  يریازج  هَّللاۀمعندیـس  دـنکیم : اـعّدا  هدنـسیون 
مه ام  باحـصا  هچ  رگا  دماجنایم ، ضیفتـسم  رابخا  ندز  رانک  هب  هدروآ  نیمالا  حور  ار  نآرق  همه  هکنیا  تسا و  یهلا  یحو  نآرق  هکنیا 

(. ص 357 ج 2 ، هینامعنلا ، راونالا  « ) دننکیم قیدصت  ار  نآ  تسا و  حیحص  رابخا ، نیا  همه  هک  دنانخس 
، دَروآیم ار  اهنآ  يو  هک  مینز  رانک  ار  یضیفتسم  رابخا  هک  تشاد  دهاوخن  یلاکشا  نآرق  رتاوت  هب  نیقی  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

يرودص  ضیفتسم  ثیداحا  هک  یلاح  رد  دراد ، یعطق  يرودص  رتاوتم ، اریز 
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. دیشوپ مشچ  یعطق  رتاوت  زا  یّنظ  رابخا  يارب  ناوتیمن  دراد و  یّنظ 

فیعـض يدنـس  رابخا ، نیا  رتشیب  هکنآ  هژیوهب  دـشابن ، فیرحت  هب  داقتعا  مزلتـسم  هک  درک  لیوأت  ياهنوگ  هب  ار  رابخا  نیا  ناوتیم  هچرگ 
ینخـس مه  و  درک ، داـمتعا  اـهنآ  هب  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دـناضراعت ، رد  دراد  رتراکـشآ  یتلـالد  رتحیحـص و  يدنـس  هچنآ  اـب  دـنراد و 

زا و  دمآ - هتفگ  هکنانچ  تسین - نآرق  فیرحت  هب  داقتعا  یـضتقم  میـشاب - نادب  لئاق  رگا  تایاور - نیا  هلمجلا  یف  تّحـص  رب  باحـصا 
. دنتسین ناتسادمه  نآرق  فیرحت  هب  داقتعا  رد  ور  نیمه 

همه دـنک  اعّدا  هک  ره  : » دنتـسه نآرق  فیرحت  هب  لئاق  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  نیا  ساـسارب  نایعیـش  هک  تسا  هدرک  اـعّدا  هدنـسیون 
ناماما بلاطیبا و  نب  یلع  رگم  تسا  هدرکن  ظفح  هدرواین و  درگ  هدـمآ  دورف  هکناـنچ  ار  نآ  یـسک  تسوگغورد . هدروآدرگ  ار  نآرق 

دزن زورما  هـک  دراد  ینآرق  فـیرحت  تاـبثا  رد  تحارــص  صن ، نـیا  هدرک  ناـمگ  وا  ص 26 .) ج 1 ، یفاـکلا ، نـم  ۀّـجحلا  «. ) وا زا  سپ 
. تسا دوجوم  ناناملسم ،

فالتخا ّلحم  هک  دوشیم  هدید  مادـقم  یبا  نب  ورمع  مان  نآ  دنـس  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  ثیدـح ، نیا  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 
(. ص 241 هماّلع ، لاجر  ص 324 ؛ ج 2 ، لاقملا ، حیقنت   ) دننادیم فیعض  ار  يو  اهنآ  رتشیب  تسادیپ  ناگرزب  نانخس  زا  هکنانچ  تسا و 

: تسا موهفم  ود  هدش ، لزان  هکنانچ  نآ ، ظفح  نآرق و  يروآدرگ  عمج و  زا  دوصقم  ثیدح ، دنس  زا  یشوپمشچ  اب 
هتفهن  فراعم  ماکحا و  تخانش  نآرق و  ریسفت  زا  یهاگآ  لّوا : موهفم 
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ماکحا اب  دناهتـسنادیم و  ار  نآرق  یناعم  همه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  هک  دـنراد  دـیکأت  باب  نیا  ثیداحا  ببـس  نیمه  هب  و  نآ ، رد 

اعّدا ار  یناعم  ماکحا و  نیا  یمامت  هب  ِملع  دناوتیمن  تما  زا  یسک  ناشیا  زج  و  دناهدوب ، انشآ  هتساوخیم ، ناحبـس  دنوادخ  هکنانچ  نآ ،
. دنک

یندـم و زا  شیپ  یّکم  تسا و  هدـمآ  خـسان  زا  شیپ  خوسنم  نآ  رد  هک  تسا  یفحـصم  رد  نآ  يروآدرگ  ناـمه  دوـصقم ، مود : موـهفم 
زج تّما  نیا  دارفا  زا  کی  چیه  يارب  هنوگ ، نیا  هب  نآرق  يروآدرگ  بیترت  نیمه  هب  و  نیـسپ ، تایآ  زا  سپ  هدـش  لزان  رتدوز  هک  یتایآ 

. دشن رّسیم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
: تسا هتفگ  هک  دناهدرک  لقن  نیریس  نب  دمحم  زا  نارگید  دعس و  نبا 

. درک يدنک  رکبوبا  اب  تعیب  رد  یلع  درک  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نوچ  »
رب زامن  يارب  زج  ءادر  ماهدروخ  دـنگوس  یلو  هن ، داد : خـساپ  یلع  يرادیم ؟ شوخاـن  ارم  تفـالخ  اـیآ  تفگو : درک  رادـید  ار  وا  رکبوبا 

. تسا هتشون  لوزن  ساسارب  ار  نآ  ناشیا  دناهتفگ  مروآدرگ . ار  نآرق  ات  مشکن  رکیپ 
«. دوشیم تفای  نآ  رد  شناد  همه  دیآ  تسد  هب  باتک  نیا  رگا  تفگ : دّمحم 

(. ص 338 يربکلا ج 2 ، تاقبط  )
هک تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  دَروآیم و  نیریـس  نبا  زا  رگید  ياهنوگ  هب  ار  ربخ  نیمه  فحاصم  باتک  رد  هتـشا  نبا  : » دیوگیم یطویس 

باـتک نیا  نتفاـی  ددـصرد  تسا : هتفگ  نیریـس  نبا  هکنیا  و  تسا ، هتـشون  ار  خوسنم  خـسان و  دوـخ  فحـصم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع   ] يو
(. ص 127 ج 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  « ) مروآ شتسد  هب  متسناوتن  یلو  دنبایب  نم  يارب  ار  نآ  رگم  هک  متشون  هنیدم  ات  مدمآرب و 
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. حیرص تلالد  هب  دسر  هچ  درادن ، مه  تلالد  یتح  نآرق ، فیرحت  رب  دنس ، فعض  رب  هوالع  ثیدح  نیا  هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیدب 

دیاب ارچ  سپ  هتشاد ، رایتخا  رد  ار  نآ  یتسارهب  نینمؤملاریما  دشاب و  هدش  لزان  ادخ  دزن  زا  تقیقحهب  اهباتک  نیا  رگا  دیوگیم : هدنـسیون 
؟ دراد نادب  ار  زاین  نیرتشیب  ادخ  شتسرپ  یگدنز و  رد  هک  دراد  ناهنپ  یتّما  زا  ار  نآ 

، میتسین یلک  روطهب  مدرم  صاخ و  روطهب  هعیش  زا  بتک  نیا  نتشاد  ناهنپ  لیالد  زا  یهاگآ  ددصرد  ام  هک  تسا  نینچ  هدنسیون  هب  خساپ 
. میراد هدوسآ  يرطاخ  ور  نیا  زا  ام  دنرادیمن و  رب  یماگ  تحلصم  تمکح و  ياضتقا  هب  زج  مالسلا  مهیلع  هّمئا  و 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  دـنزاس . ناهنپ  ار  بتک  نیا  هّمئا  تسین  حیحـص  هک  هدروآرب  دایرف  هتخادـنا و  هار  هب  انرَک  سوک و  اـهراب  هدنـسیون 
و درمب ، ات  دوب  وا  دزن  دْروآدرگ و  ییاهذغاک  رد  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  رکبوبا  هک  دناهدرک  رکذ  ّتنـس  لها 
هک تسا  هدمآ  يراخب  حیحص  رد  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هصفح ، دزن  وا  زا  سپ  و  درم ، زین  وا  ات  ْدنام  رمع  دزن  نآ  زا  سپ 

ْدناتـس و وا  ناج  يادـخ ، اـت  دوب  رکبوبا  دزن  اههفیحـص  نیا  : » تسا هدروآ  نینچ  ار  نآرق  يروآدرگ  يارجاـم  یثیدـح  رد  تباـث  نبدـیز 
(. ص 1609 ج 3 ، يراخب ، حیحص  « ) دش لقتنم  ضر ،)  ) رمع رتخد  هصفح ، هب  يو  زا  سپ  دوب و  يو  دزن  رمع  ِیگدنز  لوط  رد  هاگنآ 

نآ يور  زا  ات  تسرف  ام  دزن  ار  اههفیحـص  هک  داتـسرف  ماـغیپ  هصفح  هب  ناـمثع  : » دـیوگیم يرگید  ثیدـح  رد  سنا  زا  دوخ  دنـس  هب  يو 
میسیونب 
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210 ص :
نب نامحرلادبع  صاع و  نب  دیعس  ریبز و  نب  هَّللادبع  تباث و  نب  دیز  هب  نامثع  داتسرف و  نامثع  دزن  ار  اهنآ  هصفح  میهد . سپ  زاب  وت  هب  و 

(. ص 1610 ج 3 ، يراخب ، حیحص  « ) دنتشون ییاهباتک  رد  ار  اهنآ  ات  داد  نامرف  ماشه  نب  ثراح 
یلاح رد  دیسر  هصفح  تسد  هب  اهنت  فحصم  نیا  ارچ  و  دنتـشاد ؟ هاگن  ناهنپ  ناناملـسم  زا  ار  ادخ  باتک  گرم  مد  ات  رمع  رکبوبا و  ارچ 

؟ تشاد ناهنپ  مدرم  زا  تّدم  نیا  یمامت  رد  ار  نآ  هصفح  ارچ  و  دوب ؟ ناناملسم  همه  قح  هک 
ات دندوب  دنمزاین  یسب  لماک  فحصم  هب  ناناملـسم  تشاد و  فالتخا  رگیدکی  اب  مدرم  نایم  رد  دوجوم  فحاصم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

. دنزادرپب نآ  ماکحا  هب  دزیخرب و  نآ  دافم  شتسرپ  هب  دننک و  توالت  ار  نآ 
رد یلوا  قیرط  هب  تفگ  ناوتیم  هصفح  رمع و  رکبوـبا و  يوـس  زا  هدـش  يروآدرگ  ياههفیحـص  نیا  نتـشاد  ناـهنپ  هیجوـت  رد  هچنآ  ره 

هدرمـش نآرق  زارطمه  گنـسمه و  هک  ییاـهباتک  تـفگ ؛ ناوـتیم  زین  مالـسلا  مـهیلع  تیبلـها  هّـمئا  يوـس  زا  نآ  نتـشاد  ناـهنپ  هیجوـت 
دناهتشاد ناهنپ  مدرم  زا  ار  اهباتک  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هّمئا  هکنیا  رد  نایعیـش  زا  هک  ياهدنـسیون  تسا  تفگـش  هچ  سپ  دوشیمن .

. دَراگنایم هدیدان  ار  ود  نآ  دزن  دوجوم  هدش و  يروآدرگ  باتک  نوماریپ  رمع  رکبوبا و  درکلمع  یلو  دریگیم ، هدرخ 
رد دوخ  نایم  رد  ار  اهباتک  نیا  ات  دناهتشاد  يراک  هچ  لیجنا  تاروت و  روبز ، اب  وا  زا  سپ  هّمئا  نینمؤملاریما و  دسرپیم : هدنسیون  اجنیا  رد 
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211 ص :
. دناهدش خسن  نآرق  لوزن  اب  اهباتک  نیا  مینادیم  هکنآ  هژیوهب  دنناوخب ؟ ناهنپ  رد  دنریگ و  رایتخا 

گنرد باتک  لها  بتک  رد  ات  هتـشاداو  ار  هباحـص  زا  يرامـش  هک  دنکیمن  شـسرپ  یلیلد  زا  دوخ  هدنـسیون  ارچ  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
گنرد اهنآ  رد  هک  تشاد  باتک  لها  بتک  زا  رتش  ْراب  ود  يو  هک  دش  هتفگ  ورمع  نب  هَّللادبع  هرابرد  هکنانچ  دنروآ ، يور  نادب  دننک و 

؟ درکیم
- تفگیم ثیدح  باتک  لها  بتک  زا  هک  تسا  ورمع  نب  هَّللادبع  تایاور  زا  هدنکآ  ناشیاهباتک  هک  دنکیمن  لاکشا  تنس  لها  رب  ارچ  و 
ات ْدناتـسیم  تاروت  زا  درکیم  لقن  ناشیا  يارب  نآ  زج  ریـسفت و  اعد ، زا  هچ  ره  هک  رابحا  بعک  تاـیاور  و  دـمآ ،- هتفگ  رتشیپ  هکناـنچ 

؟ دندرکیم هّجوت  وا  نانخس  هب  دندیسرپیم و  وا  زا  ار  دوخ  ياهشسرپ  افلخ  زا  یخرب  یّتح  هباحص و  زا  يرامش  هک  اجنآ 
: درک هصالخ  هتکن  دنچ  رد  ار  مالسلا  مهیلع  هّمئا  تسد  هب  بتک  نیا  يرادهاگن  هزیگنا  ناوتیم  يور  ره  هب 

ار بتک  نیا  دیاب  هکلب  دندشیم ، هتفرگ  هدـیدان  ات  دـشیم  یهاتوک  اهنآ  رد  دوبن  حیحـص  هجو  چـیه  هب  هدوب و  ایبنا  ثاریم  اهباتک  نیا  - 1
. دنتشادیم ساپ 

اب راکانز  درم  نز و  ندرک  راسگنـس  هرابرد  تاروت  اب  ربمایپ  هکنانچ  تسا ، دنمدوس  اهنییآ  رگید  نارادفرط  اب  جاجتحا  رد  اهباتک  نیا  - 2
لیجنا رد  شمان  هک  دننکیم  جاجتحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ام  ربمایپ  تّوبن  هب  نایحیـسم  اب  ناناملـسم  هکنانچ  درک و  جاجتحا  دوهی 

. تسا هدمآ 
هک  ینایحیسم  دوهی و  نایم  مکح  رد  یهاگ  اهباتک  نیا  هب  یسرتسد  - 3
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212 ص :
. تسا شخبدوس  دنربیم  رس  هب  یمالسا  ياهنیمزرس  رد 

رایتخا رد  هقف  هنوگ  هد  ییاناوت  دوشیم و  هداتسرف  نایمور  اب  گنج  هب  يدهم  : » دیوگیم هدرک  لقن  ار  یثیدح  بعک  زا  دوخ  دنس  اب  میعن 
هیلع یـسوم  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رد  یتاروت  هک  دَروآیم  نوریب  هیکاطنا  رد  يراـغ  زا  ار  هنیکـس   ] شمارآ توباـت  دریگیم و  رارق  وا 

ناشلیجنا اب  نایحیسم  نایم  ناشتاروت و  اب  نایدوهی  نایم  نآ  اب  داتسرف و  ورف  مالسلا  هیلع  یسیع  رب  دنوادخ  هک  یلیجنا  درک و  لزان  مالسلا 
(. ص 249 دامح ، نب  میعن  زا  نتفلا  « ) دنکیم يرواد 

هک دراد  رایتخا  رد  ادخ  زا  یباتک  هک  یلاح  رد  راک ؟ هچ  دناهدش  خسن  هک  یلیجنا  تاروت و  اب  ار  يدهم  دسرپیمن : دوخ  زا  هدنـسیون  ارچ 
؟ دباییمن هر  نادب  لطاب  يوس  چیه  زا 

؟ مالسا يرواد  اب  هن  دنکیم  يرواد  تاروت  اب  نایدوهی  نایم  لیجنا و  اب  نایحیسم  نایم  ارچ  سپ 
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213 ص :

نایّنس هب  نایعیش  هاگن 

نیمه زا  دنتسه و  نایّنس  هعیش  نمـشد  اهنت  هک  دراد  تحارـص  هتکن  نیا  رب  ناشیا  ياهقف  لاوقا  هعیـش و  ربتعم  بتک  دنکیم  اعّدا  هدنـسیون 
. دنناوخیم بصاون »  » و هّماع »  » ار اهنآ  ور 

لقن ار  هعیـش  ياملع  زا  ترابع  کی  یّتح  ور  نیمه  زا  تساوسر و  ییارتفا  راکـشآ و  یغورد  نخـس  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خساپ 
دنناوخیم و شیوخ  ناردارب  دوخ  ياهباتک  رد  ار  ّتنـس  لها  هعیـش  ياملع  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتـشاد  تلالد  غورد  نیا  رب  هک  دـنکیمن 

بهو نب  ۀیواعم  هحیحـص  رد  دننکیم . قیوشت  ناشیا  اب  یتسود  ّتنـس و  لها  اب  ترـشاعم  نسُح  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  ثیداحا 
: متفگ ودب  : » هتفگ هک  تسا  هدمآ 

يوریپ اهنآ  زا  هک  دوخ  نایاوشیپ  هب  تفگ : تسا ؟ مادک  هتسیاش  دنتسین  ام  نییآ  رب  هک  نامنزرب  يوک و  مدرم  اب  شیوخ  راتفر  رد  ام  يارب 
ناشهزانج عییـشت  هب  دـننکیم و  تدایع  ار  اهنآ  نارامیب  ناشیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـننکیم ، اـهنآ  هک  دـینک  ناـمه  دـیرگنب و  دـینکیم 

اهنآ رب  ای  اهنآ  هب  دنوریم و 
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214 ص :
(. ص 636 ج 1 ، یفاک ، « ) دننکیم ادا  ار  ناشتناما  دنهدیم و  یهاوگ 

لجوّزع دنوادخ  ياوقت  هب  ار  امش  دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » تسا هتفگ  هک  هدمآ  نانـس  نب  هَّللادبع  هحیحـص  رد 
اُولُوقَو : » دـیامرفیم نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـیوشیم . راوخ  هک  دـینکن  لمح  دوخ  شود  رب  ار  مدرم  هکنیا  منکیم و  شرافس 

(1) ًانْسُح » ِساَّنِلل 
دیهد و یهاوگ  اهنآ  رب  اهنآ و  هب  دینک و  تکرش  ناشهزانج  عییشت  رد  دینک و  تدایع  ار  ناشیا  نارامیب  دومرف : سپـس  مالـسلا  هیلع  ماما  . 

(. ص 382 ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  « ) دیرازگ زامن  ناشیا  هارمه  ناشدجاسم  رد 
. دینک هعجارم  هحفص 477  دلج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  هب  دیناوتیم  دیهاوخب  رگا  دناناوارف و  هراب  نیا  رد  ثیداحا 

رد يرشعانثا  هیماما  نونکا  مه  : » دیوگیم وا  ترفن . هن  دنزرویم  یتسود  ّتنـس  لها  هب  نایعیـش  هک  دنکیم  فارتعا  هرهزوبا  دّمحم  خیش 
تیـصو و ثرا و  یـصخش و  لاوحا  مظن و  تاداقتعا و  رد  دـنراد ، مین  هب  کیدزن  يرامـش  هک  قارع ، رد  نایعیـش  دوشیم و  تفای  قارع 
رد نایعیش  زا  يرامش  و  دنتسه ، نینچ  زین  ناریا  مدرم  رتشیب  دننکیم . راتفر  يرشعانثا  بهذم  ياضتقم  هب  تادابع  همه  تاکز و  فاقوا و 

يزوتهنیک زا  دـنزرویم و  یتسود  دوخ  یّنـس  ناگیاسمه  هب  دـناهدنکارپ و  یمالـسا  ياهروشک  زا  يرایـسب  ناـنبل و  هیروس ، ياـهنیمزرس 
(. ص 48 ج 1 ، هیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  «. ) دنریگیم هرانک 
نایعیش  هب  ار  ّتنس  لها  ياهیدب  هک  تسا  بیجع  هدنسیون  زا 

. دییوگب نخس  شوخ  ِنابز ] هب   ] مدرم اب  و  83 ؛ هرقب / - 1
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215 ص :
ناشیا نوخ  نتخیر  اذل  دنناوخیم و  ناشیضفار  دننادیم و  ناشرفاک  دنزرویم و  ینمشد  نایعیش  هب  هک  دنتسه  نایّنـس  نیا  و  دَنابـسچیم ،

رب ناشیا  ياملع  زا  یهورگ  دنرامـشیم و  مارح  دناهدیرب  رـس  ناشیا  هک  ار  ییاهناویح  ندروخ  اهنآ و  اب  جاودزا  دنویپ  دـننادیم و  اور  ار 
. دنراد دیکأت  نخس  نیا 

(1) مُهَْنَیب » ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشأ  ُهَعَم  َنیّذلاو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدّمحم  : » هیآ نیا  ندروآ  زا  سپ  یمتیه  رجح  نبا 
: دیامرفیم هک  اجنآ  ات 

(2) َراّفُْکلا » ُمِِهب  َظیغَِیل  »
ناشیدب هباحـص  اریز  دـیوگیم : وا  دنتـسه . رفاک  دـنزرویم  هنیک  هباحـص  هب  هک  ینایـضفار  هک  دریگیم  هجیتن  کلام  ماما  هیآ  نیا  زا  و  ، 

. تسا رفاک  دنزرو  مشخ  ناشیدب  هباحص  هک  ره  دنزرویم و  مشخ 
وا اب  نایعیـش  رفک  هب  داقتعا  رد  زین  ضر )  ) یعفاش سپـس  و  دـهدیم ، یهاوگ  نادـب  هیآ  رهاظ  هک  تسا  ییوکین  هجیتن  نیا  : » دـیوگیم وا 

«. دنوشیم نخس  مه  وا  اب  زین  اهنآ  نایاوشیپ  زا  یهورگ  دنکیم و  تقفاوم 
(. ص 243 هقرحملا ، قعاوصلا  )

: دیوگیم هک  هدروآ  یتیاور  دمصلادبع  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  اب  لالخ 
ار وا  مالـس  خساپ  مناوتیم  ایآ  هک  مدیـسرپ  دادیم . مالـس  نم  رب  دوب و  یـضفار  هک  مدرک  شـسرپ  ماهیاسمه  هرابرد  لبنح  نب  دـمحا  زا  »

. هن تفگ : مهد ؟
(. ص 493 ج 3 ، هنسلا ، باتک  « ) تسا حیحص  لالخ  دانسا 

. دنانابرهم دوخ  نایم  رد  وریگتخس  نارفاک  رب  دنتسه  وا  هارمه  هک  نانآ  تسادخ و  هداتسرف  دّمحم  28 ؛ حتف / - 1
. دزادنارد مشخ  هب  ار  نارفاک  ادخ ]  ] نانآ یهوبنا ]  ] زا ات  28 ؛ حتف / - 2
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216 ص :
هب : » تسا هتفگ  هک  دنکیم  تیاور  طابـسا  نب  یلع  زا  قودص  درک . فالتخا  نایعیـش )  ) اهنآ اب  دـیاب  ببـس  نیمه  هب  دـیوگیم : هدنـسیون 

منکیم یگدـنز  نآ  رد  نم  هک  يرهـش  رد  مبای و  تخانـش  نادـب  دـیاب  هک  دـیآیم  شیپ  ياهلأسم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
وت و  ریگب ، اوتف  وا  زا  دوخ  راک  رد  ور و  رهـش  هیقف  دزن  دومرف : اضر  ماما  دـیوگیم : يوار  مریگ . اوتف  وا  زا  هک  تسین  وت  ناوریپ  زا  یملاـع 

(. ص 275 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  « ) تسا هتفهن  راک  نیا  رد  قح  اریز  تسا ، هداد  وت  هب  وا  هک  نک  راتفر  ییاوتف  فالخ  رب 
شهوکن لاجر  بتک  رد  هک  هدمآ  يرایس  دّمحم  نب  دمحا  مان  نآ  دنس  رد  اریز  دراد ، فیعض  يدنس  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

هحفص 66. تسرهفلا ، هحفص 211 و  دلج 1 ، یشاجن ، لاجر  هب  دینک  هعجارم  تسا . هدش 
نایم رد  یهاگآ  یعرش  مکح  زا  هک  تسا  یماگنه  هب  رهش  یضاق  اب  تفلاخم  زیوجت  رد  تیاور  نیا  رهاظ  تیاور ، دنـس  زا  یـشوپمشچ  اب 

هک دیآیم  شیپ  ردان  رایـسب  یطیارـش  رد  یـضرف  نینچ  و  نآ ، تخانـش  يارب  یهار  چیه  یب  دشاب  راک  رد  يرارطـضا  یطیارـش  دـشابن و 
لها هعیـش و  نایم  فالتخا  هک  اجنآ  زا  و  تسناد ، حیحـص  يداع  طیارـش  رد  هعیـش  ماکحا  همه  يارب  ياهطباـض  ناـس  هب  ار  نآ  ناوتیمن 

، دشاب هتشاد  ییوسمهان  ناشیا  اب  زین  رظن  دروم  مکح  هک  دوریم  عّقوت  اذل  تسا ، لصاح  يرورض  ریغ  یعرش  ماکحا  همه  رد  ًابیرقت  ّتنس 
. دَناسریم قح  هب  رتشیب  ار  وا  نآ  زا  يوریپ  هک  دنکیم  تیاده  یهار  هب  ار  هدنسرپ  ببس  نیمه  هب  و 
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217 ص :
هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لقن  هب  دـلاخ  نب  نیـسح  زا  ار  اهنآ  زا  یکی  دَروآیم و  ار  اهنآ  هدنـسیون  هک  یثیدـح  ود  اّما 
ام زا  دـشابن  نینچ  هک  ره  و  دـنزرویم ، تفلاخم  ام  نانمـشد  اب  دنناتـسیم و  ار  ام  نخـس  دـنیام و  رما  میلـست  اـم ، نایعیـش  : » تسا هدومرف 

دمانب و ام  هعیش  ار  دوخ  هک  یسک  هتفگ  غورد  : » تسا هدومرف  هک  هدروآ  قداص  ماما  زا  لقن  هب  رمع  نب  لّضفم  زا  هک  ار  يرگید  و  تسین »
(. ص 225 ۀّمهملا ، لوصفلا  « ) دنز رد  گنچ  ام  زج  يزیواتسد  هب 

ار دوخ  راک  دیاب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نایعیش  اریز  دنرادن ، یلاکشا  چیه  تسا و  راکشآ  ثیدح  ود  نیا  يانعم  هک  دراد  نینچ  یخـساپ 
نامه ناشیا   ] نایعیـش اریز  دوب ، دنهاوخن  هعیـش  هن  رگا  دنزیخرب و  تفلاخم  هب  ناشنانمـشد  اب  دنناتـسب و  ار  ناشیا  نخـس  دنرپس و  ناشیدب 

. دوشیمن لصاح  روما  نیا  هب  زج  يوریپ  دنتسه و  ناشیا   ] ناوریپ
هک تسا  نیا  ام  نخـس  لب  مییوگیمن ، ار  نخـس  نیا  ام  تسا و  يرگید  هلأسم  دنتـسه  ناشیا  زج  ای  ّتنـس  لها  ناشیا  نانمـشد  هکنیا  اـّما 

تیبلها اب  اراکشآ  هک  تسا  یسک  یبصان  هک  میتفگ  میداد و  حرش  ار  بصاون  موهفم  رتشیپ  ام  و  دنتسه » بصاون  نامه  ناشیا  نانمـشد  »
. دزیخرب اهنآ  اب  تفلاخم  هب  ًافرص  هکنآ  هن  دزرو ، ینمشد  مالسلا  مهیلع 

دناتیبلها و راکشآ  نانمشد  اهنآ  همه  هک  تفای  رواب  دیاب  ریزگان  دنتسه  یبصان  یگمه  ّتنس  لها  هک  تسا  نآ  رب  رواب  ار  هدنسیون  رگا 
. تسا نشور  رایسب  ياهلأسم  نیا  دنوشیمن و  هدرمش  ناشیا  نمشد  هنرگ 
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218 ص :
فلتخم ثیدح  ود  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس  هب  تسا  هّماع  شور  هار و  قفاوم  هچنآ  هب  لمع  ندوبن  زیاج  هرابرد  هدنـسیون 

دـینک و شیاهر  تشاد  یگنهامه  رابخا  نیا  اب  اهنآ  زا  کی  ره  دـینک ، هضرع  هّماـع  راـبخا  رب  ار  ود  نآ  هدومرف : هک  تسا  هدرک  لالدتـسا 
 ... دینک لمع  نادب  دوب  راگزاسان  اهنآ  رابخا  اب  هک  ار  نآ 

یلیلد نایعیـش ، نایم  رد  دوخ  هّماع  اب  تفلاخم  هک  دنک  اقلا  هدنناوخ  هب  ات  تسا  هدرواین  ار  ثیدح  نایاپ  يو  هک  تسا  نآ  هدنـسیون  خساپ 
یلاح رد  هدروآ  هّماع  اب  قفاوم  ثیداحا  هب  لمع  زاوج  مدـع  رد  هدنـسیون  هک  یثیداـحا  باـب و  ناونع  رهاـظ  هک  یلاـح  رد  تسا ، یمکح 

دوخ هّماع  تفلاخم  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  دـشاب و  هتـشاد  یـضراعت  تسا ، قفاوم  تنـس  لها  يارآ  اب  هک  یثیداـحا  رگید  اـب  هک  تسا 
زا یکی  اهنت  نآ  هکلب  دـنکیم - اعّدا  هدنـسیون  هکناـنچ  دـنک - هدافتـسا  نآ  زا  یعرـش  ماـکحا  طابنتـسا  رد  هیقف  هک  دوشیمن  یّقلت  یلیلد 
رد نت  ود  نآ  زا  یکی  حیجرت  هب  درادن  ناکما  ود  نآ  نایم  ِیفرع  عمج  هک  ثیدـح  ود  هضراعم  ماگنه  هب  هیقف  هک  تسا  یلالِد  ِتاحیجرت 

. دهدیم
اریز دوشیمن ، رداص  تواـفتم  ياواـتف  وسمهاـن و  ماـکحا  مهیلع ) هَّللا  مالـس   ) هّمئا زا  هک  تسا  نآ  هّماـع  اـب  تفلاـخم  حـیجرت  یگنوگچ 

رب دیاب  ای  هدش  هتسب  ناشیا  رب  هک  تسا  یغورد  ای  دیآ ، هتفگ  ناشیا  زا  ییوسمهان  تایاور  رگا  و  تسا ، يزیچ  نینچ  زا  عنام  اهنآ  تمصع 
. دوش لمح  هّیقت 

ّتنـس لـها  ثیداـحا  اـب  ثیدـح  مادـک  هک  دوشیم  هّجوت  هن ، يرگید  هدـش و  رداـص  هّیقت  رـس  زا  یکی  هک  ثیدـح  ود  ندرک  ادـج  يارب 
هدوب  هیقت  هیاپ  رب  هک  دوریم  لامتحا  اریز  دوشیم ، هداهن  رانک  ثیدح  نیا  سپ  تسوسمه ،
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219 ص :
يرابرد ياملع  نایـضاق و  ياواتف  هب  شلاچ  زا  دندیزگیم و  يرود  ناشیا  نارای  متـس و  نیطالـس  زا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هکنیا  هچ  دشاب ،
ثیداحا هب  هّیقت  رابخا  هک  دوب  رگید  تاهج  تهج و  نیا  هیاپ  رب  دندادیم و  اوتف  اهنآ  نوچمه  هیقت ، هیاپ  رب  یهاگ  دـندرکیم و  یهت  ولهپ 

. تفای هار  مالسلا  مهیلع  هّمئا 
ماکحا طابنتـسا  هدـعاق  دوخ  میتفگ ، هک  نانچ  و  تسا ، نایعیـش  نایم  رد  ضراعتم  رابخا  نایم  حـیجرت  هدـعاق  اهنت  هماـع  اـب  تفلاـخم  رگا 

زا نآ  راهظا  هک  ار  یماکحا  یتح  نآ  ساسارب  هک  دناهدینادرگ  ياهدعاق  ار  نایضفار  اب  تفلاخم  ّتنـس  لها  اّما  دوشیمن ، هدرمـش  یعرش 
. دنهنیم رانک  تسا ، تباث  حیحص و  ناشیا  دزن  ربمایپ 

اهقف یضعب  ور  نیمه  زا  دوب و  دهاوخن  بحتسم  رگید  دشاب  هتشاد  دوجو  یحیجرت  يداسف  بحتـسم ، يراک  رد  رگا  : » دیوگیم هیمیت  نبا 
یـضفار زا  یّنـس  رگید  تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب ، هدـش  هعیـش )  ) ناشیا راعـش  هک  یتروص  رد  دـناهدش  تابحتـسم  یخرب  كرت  هب  لـئاق 

رتشیب بحتسم  نیا  تحلصم  زا  ناشتفلاخم ، ناشیا و  نتفرگ  هرانک  ببس  هب  نایعیش ، زا  ییادج  تحلصم  هّتبلا  و  دوشیمن ، هداد  صیخـشت 
هب دراد  بحتـسم  نآ  ماجنا  ِتحلـصم  رب  یحیجرت  داسف  هابتـشا ، یگدـش و  مهرد  هک  عقاوم  ياهراپ  رد  هدـش  راهظا  هک  یلوق  نیا  و  تسا ،

(. ص 154 ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  « ) تسه زاین  يراک  نینچ 
: اهنآ زا  ياهراپ  کنیا  تسا و  دایز  رایسب  هدودحم  نیا  رد  ّتنس  لها  ياواتف 

هک تسا  نآ  زا  سپ  نیا  و  تسا ، هدمآ  دیدپ  فالتخا  ناربمایپ  زج  یناسک  هب  دورد  نداتـسرف  هرابرد  دیوگیم : يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا 
رد
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220 ص :
هب هدـنز  عـبت  هب  هدـش : هتفگ  زین  تسا ، عورـشم  ًاـقلطم  دورد ] نیا   ] هک هدـش  هتفگ  تسین ، یفـالتخا  هدـنز ، صخـش  هـب  دورد  تیعورـشم 

خیـش زا  يوون  ار  نخـس  نیا  تسا . نایـضفار  راعـش  رفن  کـی  هب  دورد  اریز  رفن ، کـی  يارب  هن  یلو  داتـسرف ، دورد  ناوـتیم  زین  ناـگدرم 
. تسا هدرک  لقن  ینیوج  دمحموبا 

تداع ناس  هب  ار  نآ  هضفار  نوچ  یلو  تسا ، عورـشم  ندرک  تسار  تسد  يرتشگنا  دـیوگیم : تسا  یفنح  هک  هیادـه  باـتک  هدـنراگن 
(. ص 510 ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  «. ) مینکیم پچ  تسد  رد  يرتشگنا  ام  دناهدروآرد 

زا یعفاش  بهذم  رد  حجار  هب  انب  راک  نیا  تسا و  نیمز  اب   ] نآ ندرک  حطس  مه  ربق  رد  ّتنس  : » دیوگیم یقـشمد  نامحرلادبع  نب  دّمحم 
حطـس مه  اریز  تسا ، رتهتـسیاش  ربق  ندرک  هتـسجرب  دناهتفگ : دمحا  کلام و  هفینحوبا ، نت : هس  نیا  تسا . رتهتـسیاش  نآ  ندرک  هتـسجرب 

(. ص 155 ۀّمئالا ، فالتخا  یف  ۀّمالا  ۀمحر  « ) تسا نایعیش  رئاعش  زا  ندرک 
: دـیوگیم وا  تفگب . ریبکت  جـنپ  ياهزانج  رب  زامن  رد  دـیز  : » دـیوگیم ملـسملا  دـئاوفب  ملعملا  دوخ  باتک  رد  یکلام  یبرغم  نب  هَّللادـبع 

راعـش هناشن و  نآ  اریز  تسا ، كورتم  نونکا  مه  نییآ  نیا  و  دزیم ، ریبکت  راب  جـنپ  هزاـنج  رب  زاـمن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(. ص 510 ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  « ) تسا هدش  نایضفار 

نایعیـش اب  تفلاخم  اریز  تسا ، اپ ]  ] نتـسش زا  رتهب  شفک  رب  حـسم  وضو ] رد  : ] دـناهتفگ مَکَح  دـمحا و  یعفاش ، تسا : هدـمآ  هرکذـت  رد 
. تسا

. دوشیمن هدرمش  یناوارف  زا  هک  رگید  رایسب  دراوم  و 
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221 ص :
زا يزیچ  هب  اهنآ  هن  دیراد و  داقتعا  اهنآ  تاداقتعا  زا  يزیچ  هب  امـش  هن  ادخ  هب  : » تسا هدومرف  ضر )  ) قداص ماما  دـنکیم : اعّدا  هدنـسیون 

«. دنرادن چیه  تسار ، نید  زا  اهنآ  هک  دیزیخرب  تفلاخم  هب  اهنآ  اب  سپ  دنراد ، رواب  امش  تاداقتعا 
فلاخم دـشاب  ام  قفاوم  سک  ره  و  تسا ، هداـهنن  يریخ  اـم  ریغ  زا  يوریپ  رد  سک  چـیه  يارب  دـنوادخ  هک  مسق  ادـخ  هب  تسا : هدومرف  و 

. میتسین وا  زا  زین  ام  تسین و  ام  زا  دشاب  ام  نمشد  قفاوم  يرادرک ، ای  راتفگ  رد  سک ، ره  تسام و  نمشد 
دوشیم هدید  ینئاطب  هزمحیبا  نب  یلع  مان  تسخن  ثیدح  هریجنز  رد  اریز  دنراد ، فیعض  يدنس  ثیدح  ود  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

زین مود  ثیدـح  میتفگ . رتشیپ  ار  وا  عضو  لاح و  درک و  فّقوت  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رد  هک  تسا  یناـسک  نارادولج  زا  هک 
. تسین هتخانش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  يوار  تسا و  لَسُرم 

هس داتفه و  هب  تما  یگدنکارپ  ثیدح  هکنانچ  تسین ، شیب  یکی  تّما  نیا  هیجان  هقرف  تفگ : دیاب  ثیدح  ود  نیا  دنس  نتفرگ  هدیدان  اب 
: دیامرفیم تسا و  هداد  ربخ  نآ  زا  حیحص  ثیداحا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  ياهقرف  نامه  نیا  و  دراد ، حیرصت  نادب  هقرف 
«. متیبلها منادناخ ، ادخ و  باتک  دیوشیمن : هارمگ  دینز  گنچ  نادـب  هک  ینامز  ات  هک  مداهن  راگدای  هب  نآ  امـش  نایم  رد  نم  مدرم ! يا  »

(. ص 356 ج 4 ، ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  ص 622 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننس  )
ناشیا و يوریپ  رد  قیوشت  رگید  دـنتفاییم و  تاجن  یگمه  دـندوب  وسمه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هویـش  اـب  ناملـسم  ياـههقرف  همه  رگا 

ندز  رد  گنچ 
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222 ص :
. تشادن یموهفم  ناشیدب 

ره دـناهدوب و  نابات  تسار و  نید  رب  مدرم  نایم  رد  اهنآ  اهنت  هک  تسا  نآ  لیلد  يوریپ  هب  ناـشیا  صیـصخت  دوشیم  نشور  نخـس  نیا  زا 
، دزیخرب تفلاخم  هب  ناشیا  اب  دیاب  مرجال  دشاب  قفاوم  نارگید  اب  هک  ره  دزرو و  تفلاخم  نارگید  اب  دـیاب  ریزگان  دوش  وسمه  ناشیا  اب  هک 

. دناّقح رب  اهنآ  اهنت  اریز 
نایعیـش مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  نانمـشد  ّتنـس  لـها  هک  دـنرادن  حیرـصت  موهفم  نیا  رب  هتفگـشیپ  ثیدـح  ود  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
لئاضف هک  یناسک  دنوش ؛ هدرمـش  ناشیا  نانمـشد  رامـش  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  رادتـسود  نایّنـس  هک  تسین  ریذپدرخ  اریز  دناناشیا ،

. دننادیمن اهنآ  اب  فلاخم  ار  دوخ  هویش  دننکیمن و  راکنا  ار  يزیچ  ناشیاهیکین  زا  دنتسرفیم و  دورد  ناشیا  رب  دننیبیم و  ار  اهنآ 
هلبق هب  ور  هکنآ  زج  هدـنامن  قح  زا  يزیچ  اهنآ  تسد  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنکیم  اعّدا  هدنـسیون 

تاحفص 325 و 326. هّمهملا ، لوصفلا  هب  دینک  هعجارم  دنتسیایم .
. درک داهـشتسا  نادـب  ناوتیمن  تسا و  هدروآ  هّمهملا  لوصفلا  رد  ار  نآ  یلماع  ّرح  تسا و  لـسرم  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

نیب رد  هکنیا  نآ  تسا و  گنهامه  دننکیم  تیاور  دوخ  بتک  رد  تنـس  لها  هچنآ  اب  زاب  میریذـپب  مه  ار  ثیدـح  نیا  ِیتسرد  رگا  یّتح 
زا لقن  هب  يراخب  دـناهدروآدیدپ . دناهتـساوخ  هچ  ره  مه  نآ  رد  هک  تسا  هدـنام  زامن  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راگزور  زا  ناـشیا 

نب  سنا  رب  هتفگ : هک  تسا  هدروآ  يرهز 
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223 ص :
؟ ییرگیم ارچ  متفگ : دیرگیم . هک  مدید  ار  وا  مدمآرد و  قشمد  هب  کلام 

. هدش هابت  زین  نآ  هک  مسانشیم  ار  زامن  طقف  هدیسر  نم  هب  هچنآ  زا  تفگ :
: تفگ هچ ؟ ار  زامن  دنتفگ : منادیمن . چیه  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راگزور  هب  هچنآ  زا  : » هتفگ هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

(. ص 133 ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( »؟ دیدیشکن یهابت  هب  كاپ  ار  نآ  ایآ 
هَّللا ّالا  هلاال  تداهش  ثیداحا - یخرب  هتفگ  هب  زجب - دندرک  هابت  ار  نید  زیچ  همه  اهنآ  هک  دراد  هتکن  نیا  رب  تلالد  نآ  زج  ثیداحا و  نیا 

. ار تعامج  زامن  رگید ، یثیداحا  هتفگ  هب  ای  ار ، ناذا  ثیداحا ، زا  رگید  ياهراپ  هتفگ  هب  ای  ار ، زامن  رگید  یخرب  هتفگ  هب  ای  ار ،
هک یتّیمها  رهب  زا  تسا  بوخ  میاهتفگ ، نخـس  تیافک  ردـق  هب  ات 211  تاحفـص 154  رد  ۀـیفالخ  لئاسم  دوخ  باتک  رد  هراب  نیا  رد  ام 

. دینک هعجارم  نادب  دراد 
اب ام  : » هک دروآیم  ار  يرئازج  هَّللا  تمعن  نخـس  وا  دنرادن . يراگزاس  ّتنـس  لها  اب  يدروم  چیه  رد  نایعیـش  هک  دـنکیم  اعّدا  هدنـسیون 

نیـشناج وا و  ربمایپ  دّمحم  هک  دنراد  ییادخ  اهنآ  دنیوگیم : اهنآ  اریز  میتسین ، یکی  یلع  ماما  هن  ربمایپ و  دنوادخ و  هب  داقتعا  رد  هن  اهنآ 
وا ربمایپ  نیـشناج  هک  ییادـخ  تسا  نینچ  ام  رواب  و  ربمایپ ، نآ  هب  هن  میراد  داقتعا  ادـخ  نآ  هب  هن  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، رکبوبا  شربماـیپ 

«. تسین ام  ربمایپ  ربمایپ ، نآ  هکنانچ  تسین ، ام  يادخ  تسا  رکبوبا 
رکبوبا تفالخ  یفن  مـالک ، نیا  زا  وا  دوصقم  تسا و  نشور  رایـسب  هرـس  سدـق  يرئازج  هَّللا  تمعن  دیـس  نخـس  هک  تسا  نیا  يو  خـساپ 

رتشیب هن  رتمک  هن  تسا 
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224 ص :
دوجو يربمایپ  نینچ  اریز  میرادـن ،» يداقتعا  هدـیزگرب  ینیـشناج  هب  ار  رکبوبا  هک  يربمایپ  هب  اـم   » هک تسا  نینچ  نخـس  نیا  زا  وا  دارم  و 

ینیشناج هب  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ام  ربمایپ  اریز  تسا ، عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هیضق ، سپ  میـشاب ، هتـشاد  داقتعا  ودب  ام  هک  درادن 
، میروآ نامیا  ودب  دیآ  مزال  ات  دشاب  وا  نیـشناج  رکبوبا  ات  دشاب  هداتـسرف  ورف  ار  ام  ربمایپ  هک  درادن  دوجو  ییادـخ  زین  تسا ، هتـشامگنرب 

. تسا هتخیگنین  رب  ار  نینچ  يربمایپ  ًاساسا  ناحبس  دنوادخ  هچ ،
هک قیمع  تسا  يرّفنت  لب  درادن ، صاصتخا  ام  ناراگزورمه  مالک  هب  تسین و  زورما  هدییاز  نایّنس  زا  نایعیـش  رّفنت  دنکیم  اعّدا  هدنـسیون 

ینیلک ور  نیمه  زا  و  ناملس ، دادقم و  رذوبا ، نت : هس  رگم  دنتسه  هباحص  نامه  هورگ  نیا  دسریم ، ّتنـس  لها  تسخن  لسن  هب  نآ  هشیر 
یسراف و ناملس  دوسا و  نب  دادقم  رگم  دنتـسه  ّهدر  لها  نامه  ربمایپ  زا  سپ  نامدرم  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

(. ص 246 ج 8 ، یفاک ، هضور  « ) يرافغ رذوبا 
اهدادـیور و ببـس  هب  نیا  و  دراد ، نیتسخن  نارود  رد  هشیر  نوگانوگ  ياـهنییآ  ناگتـسباو  ناـیم  رّفنت  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 

زین و  هتفرگرد ، نایّنـس  نایعیـش و  ناـیم  هک  دـیوگیم  ییاـههنتف  زا  اـم  هب  خـیرات  و  دـیآیم ، دـیدپ  نآ  ناوریپ  ناـیم  هـک  تـسا  ییاـههنتف 
هدمآ شیپ  اهیلبنح  اهیعفاش و  اهیکلام ، اهیفنح ، زا  ّمعا  ّتنسلها  ِدوخ  رد  دوجوم  ياهنییآ  ناوریپ  نایم  هک  ییاههنتف  ناوارف و  ياهدادیور 

اریز دناهدوب ، رترود  همه  زا  هنتف  شتآ  نتخورفارب  رد  نایعیش  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،
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225 ص :
دنتفرگیم شیپ  رد  ار  ياهیقت  تخس  دندرکیم و  لمع  دمآ ، هتفگ  نآ  زا  ياهراپ  هک  ّتنس ، لها  اب  يراتفرشوخ  رد  دوخ  هّمئا  شرافس  هب 

اهنآ مدرم  دندیسرتیم  هک  تسناد  فعضتسم  كدنا و  یهورگ  دیاب  ار  نایعیـش  درکیم و  لیمحت  ناشیا  رب  نایلاو  بوکرـس  تسایـس  هک 
. دنیابرب ار 

تـسود ار  نایعیـش  ّتنـس  لها  هک  دشاب  هدرک  نامگ  هدنـسیون  هک  منکیمن  رواب  نم  دنراد  ترفن  ّتنـس  لها  زا  نایعیـش  هک  میریذپب  رگا 
اب جاودزا  زاوج  مدع  اههحیبذ و  تمرح  نایـضفار و  ِرفک  رد  ناشیا  ياملع  زا  یخرب  ياواتف  هک  یلاح  رد  دنزرویم ، رهم  ناشیدب  دنراد و 

. تسا هتفای  ترهش  رگید  دراوم  ناشیا و  مالس  هب  ندادن  خساپ  اهنآ و 
نوچمه یناسک  هژیوهب  دناهداتسرف ، ناشنیرفن  دناهداد و  مانشد  هعیش  هب  هک  دناهدوب  یناسک  نیرتشیب  دّمحم  نارای  تسا  هتـشادنپ  هدنـسیون 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  ود  هصفح ، هشیاع و  نامثع ، رمع ، رکبوبا ،
لئاق یناسک  تلادع  هب  هکلب  دنرادن ، داقتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  باحـصا  همه  تلادـع  هب  نایعیـش  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

هتسجرب هباحص  زا  دننادیم و  گرزب  ار  یناسک  ّتنس  لها  رگا  و  دشاب ، هدیسر  تابثا  هب  اهنآ  تلادع  حیحـص  لیالد  ساسارب  هک  دنتـسه 
داهتجا نآ  رد  نارگید  هباحـص و  هک  تسا  يداهتجا  ياهلأسم  نیا  اریز  درادن ، يداقتعا  نینچ  اهنآ  هراب  رد  هعیـش  ًاموزل  دنرمـشیم  ربمایپ 

یلص ربمایپ  هباحص  ناگرزب  زا  ار  وا  هعیش  هک  دناهدناوخ  رفاک  ار  ماقمالاو  هباحص  زا  یکی  مانب  نایّنـس  زا  يرامـش  ور  نیمه  زا  دناهدرک و 
نیا  شیادیپ  دهم  رد  مالسا ، ناشیا و  زا  عافد  ادخ و  ربمایپ  هب  ندناسر  يرای  رد  هباحص  نیا  دنانخسمه  همه  درمشیم و  هلآ  هیلع و  هللا 

نایّنس هب  نایعیش  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316هاگن  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


226 ص :
یلاکشا چیه  نودب  ّتنسلها  لاح ، نیا  اب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  نوچمه  یتیصخش  وا  يرآ ، تسا . هدرکن  یهاتوک  زگره  نید ،

. دناهدادن رارق  ّتنس  لها  ریفکت  يارب  يزیواتسد  ار  نیا  نایعیش  دناهدناوخ و  رفاک  ار  وا 
یعرـش حیحـص و  ناشیا  تفالخ  رگا  اریز  تسا ، تفالخ  هلأسم  ياهدـمایپ  زا  لیدـعت - حرج و  باب  زا  نامثع - رمع و  رکبوبا ، هلأسم  اـّما 

مکح اهنآ  يالاو  هاگیاج  تلادـع و  هب  هکنآ  زج  تسین  يزیرگ  دـناهدوب  دونـشخ  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  تسا و  هدوب 
هب هک  یـسک  نامگیب  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  یعرـش  هفیلخ  دـشاب و  هدوب  یعرـش  ریغ  اهنآ  تفالخ  رگا  یلو  مینک .

. دوب دهاوخن  روذعم  دشاب  هتشاد  رواب  اهنآ  يالاو  هاگیاج  تلادع و 
افلخ یبایزرا  رد  دوب  دهاوخن  یقطنم  سپ  تسا  شکمـشک  ثحب و  لحم  نایعیـش  ّتنـس و  لها  نایم  نانچمه  تفالخ  هلأسم  هک  اجنآ  زا 

. دریذپ تّدش  شکمشک  نیا  تفالخ ، هلأسم  ینعی  تسا ، یبایزرا  عازن و  نیا  ساسا  هک  ینیداینب  هلأسم  لح  نودب 
ود نیا  هرابرد  ّتنـس  لها  داقتعا  رب  تلالد  هک  میرادـن  تسد  رد  یحیحـص  لیلد  تسا و  يداهتجا  ياهلأسم  هصفح ، هشیاـع و  هلأـسم  اـّما 

. دشاب هتشاد 
لیلد اریز  تسا ، ریذـپداهتجا  يرما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـنز  زا  یـضعب  اـی  هباحـص  زایخرب  لیدـعتای  حرج  هکنیا  نخـسلصاح 

ناشیا زا  یخرب  قاـفن  هب  مکح  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنز  همه  هباحـص و  همه  لیدـعت  هاوگ  هک  تسین  تسد  رد  يرتاوتم 
. دنکیمن دراو  ياهشدخ  دهتجم  نیا  تلادع  هب  دشاب  راوتسا  حیحص  ًالامتحا  لیلد  هب  مکح  نیا  رگا  دَربیمن و  نورب  مالسا  زا  ار  دهتجم 
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هک هدروآ  راّیط  دّـمحم  نب  ةزمح  ار  تایاور  زا  یکی  دزاـسیم . شودـخم  ار  رکبوبا  هک  دَروآیم  ار  یتاـیاور  زا  یخرب  هدنـسیون  هاـگنآ 
رد داب . وا  رب  ادخ  دورد  تمحر و  : » دومرف ترضح  میدروآ ، نایم  هب  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  رکبیبا  نب  دمحم  زا  دیوگیم :

تعیب رگم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  مرپـس . تعیب  وت  هب  اـت  اـشگب  تسد  تفگ : نینمؤـملاریما  هب  رکبیبا  نب  دّـمحم  اـهزور  زا  يزور 
یتسه و هعاطلابجاو  ماما  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : رکبیبا  نب  دّمحم  دوشگ و  تسد  ترضح  سپ  يرآ ، درک : ضرع  ياهدرپسن ؟

(. ص 61 یشک ، لاجر  « ) تسا خزود   ] شتآ رد  مردپ  مهدیم  یهاوگ 
رد تسا و  لمهم  هک  دوشیم  هدید  رایط  دّمحم  نب  ةزمح  مان  دنس  نیا  رد  اریز  دراد ، فیعض  يدنـس  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

مهرد ار  وا  راک  یـشاجن  تسا و  هدـشن  قیثوت  زین  وا  هک  دوشیم  هدـید  زیزعلادـبع  نب  رمع  لَحُز  ماـن  زین  تسا . هدـشن  قیثوت  لاـجر  بتک 
دیوگیم (1): هتخانشان  رابخا  هک  دنادیم  یسک  ار  وا  ناذاش  نب  لضف  دَناوخیم و 

ِدوخ زا  یلیصا  درف  هکنآ  رگم  تسین  ینادناخ  : » دومرف هک  دَروآیم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیعـش  هچنآ  تسا  تایاور  هتـسد  نیا  زا 
(. ص 61 یشک ، « ) تسا رکبوبا  نب  دّمحم  راجنهبان ، نادناخ  زا  درف  نیرتلیصا  دوشیم و  هدید  نادناخ  نآ  رد  اهنآ 

رد اریز  دراد ، فیعض  يدنس  زین  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

ص 345 ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ص 748 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ص 127 ؛ ج 2 ، یشاجن ، لاجر  - 1
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. تسا لمهم  لاجر  بتک  رد  هک  دوشیم  هدید  بعصم  نب  یسوم  مان  نآ  دنس 

دوشیمن تفای  نآ  رد  یلیصا  درف  هک  تسه  اههناخ  زا  يرایسب  ًاعطق  اریز  تسین ، حیحص  تیاور  دوخ  تیاور ، نیا  دنس  زا  یـشوپمشچ  اب 
. تسین یهت  لیصا  يدرف  زا  ینادناخ  چیه  هک  دنکیم  حیرصت  تیاور  نیا  هکنآ  لاح  و 

درم ِبآ  اب  زج  هک  تشاد  يرامیب  ياهنوگ  دوخ  ربُد  رد  رمع  : » دنکیم شودخم  نینچ  ار  رمع  يرئازج ، هَّللا  تمعن  دیـس  لوق  زا  هدنـسیون 
(. ص 63 ج 1 ، ۀینامعنلا ، راونالا  « ) تفرگیمن مارآ 

ار ناشیاهباتک  رد  یّنس  ياملع  نخس  هکلب  تسا ، هتفگن  ار  نخس  نیا  هللا  همحر  يرئازج  هَّللا  تمعن  دیس  هک  تسا  نینچ  هدنسیون  هب  خساپ 
مه شنانمـشد  هک  دناهدروآ  وا  نوماریپ  ینانخـس  وا  ناوریپ  نارادتـسود و  رمع ، يوکین  راتفر  هرابرد  دیوگیم : وا  تسا . هدرک  يروآدای 

 ... تسا هدروآ  باعیتسا  باتک  بحاص  ار  نانخس  نیا  زا  یکی  دناهدرواین . نابز  هب 
رد وا  تسا . هَْنبا »  » هملک حیحصت  ماگنه  سوماق  یشاوح  رد  یطویس  نیدلالالج  قّقحم  هتفگ  نانخـس  نیا  زا  یکی  : » دیوگیم هک  اجنآ  ات 
نب لضاف  نخس  وا  زا  رتتشز  تسا .» هتشاد  عویش  رمع  ام  رورـس  هلمج  زا  یلهاج  مدرم  زا  یهورگ  نایم  رد  يرامیب  نیا  : » دیوگیم اجنیا 

غورد نخـس  نیا  تسا ، هدوب  نوبأم  رمع  هک  دـنایعدم  نایـضفار  : » دـیوگیم ریثا  نبا  دناّتنـس . لها  ياـملع  زا  ود  ره  نیا  هک  تسا  ریثا 
نانخس  رگید  و  دوب ،» نادرم  بآ  شیوراد  هک  دربیم  جنر  يرامیب  ياهنوگ  زا  وا  هکلب  تسا ،
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(. ص 63 ج 1 ، هینامعنلا ، راونالا  « ) تسین هدنبیز  ام  رب  شنتفگ  هک  يدنسپان 

هن رتمک  هن  تسا  هدوب  مالک  لقان  اهنت  وا  هک  یلاح  رد  دـهدیم  تبـسن  يرئازج  دّیـس  هب  ار  نخـس  نیا  هک  هدنـسیون  يرادـتناما  زا  تفگش 
تسا نآ  زا  یکاح  هدش ، لقن  یطویس  زا  هک  لّوا ، ترابع  رهاظ  هکنآ  اب  درادیم  شوخان  ار  نخس  نیا  هدنسیون  ارچ  منادیمن  نم  رتشیب و 

: دـناهتفگن ّتنـس  لها  و  دـناهدادیم ، ماجنا  ار  يدنـسپان  تشز و  راک  ره  راگزور  نآ  مدرم  تسا و  هدوب  یلهاـج  نارود  رد  راـک  نیا  هک 
رمع هک  دـناهدرک  تیاور  دوخ  ياهباتک  رد  ور  نیمه  زا  و  تسا » هدـیزگیم  يرود  اهراک  ياهراپ  زا  یلهاج  راگزور  هب  باطخ  نب  رمع  »

زگره و  تخادرپیم ، تسد  نیا  زا  ییاهراک  هب  درکیم و  روگهب  هدـنز  ار  نارتخد  دْراسگیم و  هداب  دـیتسرپیم و  تب  یلهاج  نارود  رد 
. دیادزیم ار  دوخ  روهظ  زا  شیپ  لاعفا  مالسا ، اریز  دنتفرگیمن ، وا  رب  یلاکشا  اهیراکتشز  نیا  لقن  زا 

رکبوبا و نیخیـش  : » دیوگیم زاب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دَروآیم  ینیلک  زا  ار  یتیاور  دنکیم و  رادهشدخ  ار  هفیلخ  ود  زاب  هدنـسیون 
ناگتشرف ادخ و  نیرفن  دندرواین . نایم  هب  ینخس  دندرک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قح  رد  هچنآ  زا  دندرک و  كرت  ار  ایند  هبوت  نودب  رمع 

(. ص 246 ج 8 ، یفاک ، هضور  « ) داب ود  نآ  رب  مدرم  همه  و 
. تسا هدرک  تیاور  ناّنح  زا  هطساو  نودب  ار  نآ  هللا  همحر  ینیلک  دراد و  فیعض  يدنـس  هتفگـشیپ  ثیدح  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خساپ 

هدوب و مالسلا  مهیلع  مظاک  قداص و  رقاب و  ماما  نارای  زا  ناّنح  اریز  هدرکن ، كرد  ار  ناّنح  ینیلک 
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230 ص :
ص 300. ج 6 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  هب  دیرگنب  تسا . هتسیزیم  يرغص  تبیغ  رصع  رد  ینیلک 

هیواعم و دوصقم  دـیاش  دـشاب و  رمع  رکبوبا و  زج  رگید  درم  ود  نیخیـش »  » زا دوصقم  دـیاش  میریذـپب  مه  ار  ثیدـح  نیا  یتسرد  اـم  رگا 
. دوشیمن هدید  هدرک  نآ  گنهآ  هدنسیون  هچنآ  رب  یتلالد  ثیدح  رد  تروص  نیا  رد  دشاب و  هدوب  رگید  درف  ود  ای  صاع  نب  ورمع 

« دـندیلامیم دوب ، نوبأـم  هک  ار  ناـمثع  هک  : » دـنکیم داهـشتسا  یـضایب  سنوـی  نب  یلع  نخـس  هب  ناـمثع  ندرک  رادهشدـخ  رد  هدنـسیون 
(. ص 30 ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  )

بلاثملا باتک  زا  لقن  هب  هحفص 334  دلج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  باتک  رد  ار  نخس  نیا  هللا  همحر  یلماع  یضایب  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
هلمج نیا  زا  دوصقم  دـیاش  و  تسا ، ناّفع  نب  ناـمثع  زین  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  روآداـی  ار  شیرق  بیاـعم  نآ  رد  یبلک  هک  هدروآ 

وا دندیـشکیم و  دنتـساوخیم  اجک  ره  هب  هنوگ و  ره  هب  ار  ناـمثع  نارگید  مکح و  نب  ناورم  هک  دـشاب  نآ  دـندیلامیم » ار  وا  ِِهب : ُبَْعُلی  »
. دنریگب يزاب  هب  ار  وا  یسنج  رظن  زا  هکنآ  هن  درکیم  ییامنفیعض  هکنآ  ای  فیعض ، دوب  يدرم 

: تفگیم نم  هب  نامثع  متسشنیم  هناخ  رد  رگا  ناناملسم ! يا  ادخ  رب  هانپ  تفگ : یلع  : » دیوگیم يرجه  لاس 35  ياهدادیور  رد  يربط 
هب ار  وا  تساوخیم  هک  هنوگره  دیـسریم و  هار  زا  ناورم  متفگیم  نخـس  رگا  و  يدرک ،) میاهر  متـشاد  هک  یّقح  یـشیوخ و  اـب  ارم  وت  )

یگدروخلاس و دوجو  اب  ار - وا  هک  یسک  تسد  رد  دشیم  ياهچیزاب  نامثع  تفرگیم و  يزاب 
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231 ص :
(. ص 398 ج 3 ، يربط ، خیرات  « ) ْدناشکیم وس  نآ  وس و  نیا  تساوخیم  هنوگره  هب  ندوب - هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص 

هتفگ هک  هدمآ  دوعـسم  نبا  تیاور  رد  هکنانچ  دندربیمن ، شنامرف  دـندرکیمن و  یهّجوت  نامثع  نخـس  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
: تسا

یملاع هتشگ و  راوخ  هک  يدنمجرا  هدش و  تسدیهت  هک  یموق  ِرگناوت  دیروآ : محر  سک  هس  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »
(. ص 427 ج 1 ، باهشلا ، دنسم  « ) تسا هدش  نانادان  ناهلبا و  تسد  هچیزاب  هک 

-. دنمهفیم نآ  زا  ماوع  هکنانچ  دوش - طاول  وا  اب  هک  يدرم  هن  دیآیم ، جنغ  هوشع و  نانز  نانوچ  هک  دوشیم  هتفگ  يدرم  هب  ّثنخم  اّما 
هب ّثنخم  هکلب  دنهد ، شتبـسن  نادب  دـشاب و  هدـش  هتخانـش  اشحف  هب  هژیو  هب  هک  دوشیمن  هتفگ  یـسک  هب  ّثنخم  : » دـیوگیم ّربلادـبع  نبا 

راتفر هشیدنا و  رد  نخس و  گنهآ  ندرک و  هاگن  مالک و  تفاطل  رد  دشاب و  هتشاد  نانز  هب  رایسب  يدننامه  شنیرفآ ، رد  هک  دنیوگ  یسک 
(. ص 269 ج 13 ، دیهمتلا ، « ) هن ای  دشاب  وا  رد  يرگیپسور  تفآ  هاوخ  دَنامیم ، نانز  هب 

تـسنامیم اهنز  هب  نتفگ  نخـس  تفارظ و  رد  يو  هک  تسا  ینعم  نیدب  دوب ، ّثنخم  نامثع  تسا  هتفگ  هک  یبلک  نبا  نخـس  نیا  یهگناو 
-. تسا هدروآ  هدنسیون  هکنانچ  دوب - ّثنخم  اًلمع  هک  نآ  هن 

هار زا  راـنید  لـهچ  هشیاـع  : » تسا هتفگ  هک  هدروآ  ار  یـسرب  تسا  هدروآ  لکـش  نیمه  هب   ] بجر نبا  نخـس  هشیاـع ، نـعط  رد  هدنـسیون 
(. ص 86 نیقیلا ، راونا  قراشم  « ) دوب هدروآ  تسد  هب  تنایخ 

لسرم  قیرط  هب  یسرب  بجر  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
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232 ص :
نب لوخم  رامت و  میلح  نب  دّـمحم  یفوک و  يرقم  نیـسح  نب  یلع  مان  هک  دـناهدروآ  يدنـس  اب  ار  ثیدـح  نیا  وا  زج  و  تسا ، هدرک  لـقن 

. دوشیمن هدید  اهنآ  زا  یمان  لاجر  بتک  رد  دنتسه و  سانشان  یگمه  هک  دوشیم  هدید  دنس  نیا  رد  یحمج  ریثک  نب  دیز  میهاربا و 
رد تنایخ  اریز  دوشیم ،- مّهوت  هکنانچ  تسین - اشحف  هب  ندروآ  يور  اجنیا  رد  تناـیخ  زا  دوصقم  تیاور ، نیا  دنـس  زا  یـشوپمشچ  اـب 

. ددرگ هنیزه  دوش و  هتفرگ  قحانب  یلوپ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  تسا و  تناما  ربارب 
. لوپ زج  اب  یهاگ  تسا  لوپ  اب  یهاگ  تسوا ، عضو  هب  هتسب  نز  ره  تنایخ 

یتراشا درکیمن » تنایخ  شرسمه  هب  ینز  چیه  دوبیمن ، ءاّوح  رگا   » ترابع رد  دیوگیم : يراخب  ثیدح  حرـش  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
تـسا نآ  اجنیا  رد  ءاّوح  تنایخ  موهفم  دـش . نینچ  ماجنارـس  هکنآ  ات  دروخب  هعونمم  هرجـش  زا  ات  تسارآ  مدآ  يارب  ءاوح  هچنآ  هب  تسا 

رد ناـنز  تسا  مدآ  نارتـخد  رداـم  ءاّوح  نوچ  و  تسارآ ، زین  مدآ  يارب  ار  نآ  هکنآ  اـت  تفریذـپ  ار  دوخ  يارب  سیلبا  یگتـسارآ  يو  هک 
یلو تسین ، ناما  رد  شرـسمه  هب  تبـسن  يراتفگ  يراتفر و  تنایخ  زا  ینز  چیه  ًابیرقت  اذل  دـنراد . تهابـش  ودـب  گر  ندـیبنج  نامیاز و 

عونمم تخرد  هویم  ندروخ  رد  سفن  ِتوهـش  هب  اّوح  نوچ  یلو  تسین ، نینچ  زگره  تسین ، انز  هب  نتخادرپ  اـجنیا  رد  تناـیخ  زا  دوصقم 
ره تنایخ  دندش  هداز  ءاّوح  زا  سپ  هک  ینانز  یلو  دوشیم ، هدرمـش  مدآ  هب  تنایخ  وا ] لمع   ] نیمه تسارآ ، مدآ  يارب  ار  نآ  دـییارگ و 

« دوب دهاوخ  اهنآ  عضو  اب  بسانتم  کی 
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233 ص :
(. ص 283 ج 6 ، يرابلا ، حتف  )

َتاَْرما اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  : » دندرک تنایخ  ناشرهوش  هب  ود  ره  طول  نز  حون و  نز  هک  دیامرفیم  ناحبـس  دنوادخ  ور  نیمه  زا 
 . (1) َنیلِخاَّدلا » َعَم  َراَّنلا  الُخْدا  َلیقَو  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  ًامُهاتَناخَف  ِنیَحلاص  انِدابِع  نِم  ِْنیَْدبَع  َتَحت  اتَناک  ٍطُول  َتاْرماَو  ٍحُون 

زا دنـشاب ، خزود  لها  هک  ناشیا  زا  یناسک  یّتح  ناربمایپ ، نانز  اریز  تسین ، اشحف  باکترا  اجنیا  رد  تناـیخ  زا  دوصقم  یناـمگ  چـیه  یب 
. دنرانکرب هانگ  نیا 

زج نئاخ ، هک  یلاح  رد  تسا ، هتـسناد  تنایخ  زا  هدـمآ  درگ  ار  لوپ  نآ  تسا و  هدادـن  تبـسن  هشیاع  هب  ار  تنایخ  ربخ ، نیا  هک  میرذـگب 
. دشاب هدز  رس  هشیاع  ریغ  زا  مینادب - مه  تسرد  ار  ربخ  رگا  لام - رد  تنایخ  اسب  هچ  تسا . هدمآ  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  یسک 

ندید زا  تسا و  هدیمهفن  ار  نآ  موهفم  هک  دنک  شودـخم  فیعـض  نینچ  يربخ  اب  ار  هعیـش  دـشوکیم  هک  ياهدنـسیون  زا  یتفگـش  زاب  و 
حیحص ار  همه  دناهدروآ و  دوخ  ّقثوم  عبانم  رد  ّتنـس  لها  هک  يروآتلاجخ  ثیداحا  دزرویم ؛ تلفغ  رگید  راکـشآ  ثیداحا  يرایـسب 
کفا فورعم  ثیدـح  رد  زین  ار  نآ  تاـیئزج  هک  هدـش  هداد  تبـسن  اـنز  نوچمه  تشز  يروـما  هشیاـع  هب  تاـیاور  نیمه  رد  دناهتـسناد .

. دناهدروآ

ناگدـنب زا  هدـنب  ود  حاـکن  رد  ود  ره  هک ]  ] هدروآ لَـثَم  ار  طول  نز  حوـن و  نز  دـناهدیزرو  رفک  هک  یناـسک  يارب  ادـخ  10 ؛ میرحت / - 1
ناگدنوش لخاد  اب  : » دش هتفگ  و  دوبن . هتخاس  ادخ  ربارب  رد  اهنآ  نارهوش ]  ] تسد زا  يراک  و  دندرک ، تنایخ  اهنآ  هب  دندوب و  ام  هتـسیاش 

.« دیوش شتآ  لخاد 
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234 ص :
هلیسو هب  هک  دیاش  هتفگیم : هدنادرگیم و  ار  وا  هتسارآیم و  ار  یکزینک  يو  هک  تسا  هدروآ  هشیاع  زا  دوخ  دنس  هب  هبیش  یبا  نب  رکبوبا 

(. ص 49 ج 4 ، فّنصملا ،  ) مینک راکش  ار  شیرق  ناناوج  وا 
. تسین وکین  نآ  تفگزاب  هک  تسد  نیا  زا  يرابخا  و 

رد ارچ  و  تسا ؟ هدرک  تعیب  اهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ارچ  دناهتـشاد  ییاهیگژیو  نینچ  هناگ  هس  يافلخ  رگا  دـسرپیم : هدنـسیون 
. ادخ رب  هانپ  دیسرتیم ؟ اهنآ  زا  ایآ  درکیم ؟ ینزیار  ناشیا  اب  اهنآ  تفالخ  تّدم 

هدرک تعیب  هورگ  نیا  اب  داقتعا  رایتخا و  ِرس  زا  رطاخ و  بیط  اب  هک  تسا  هدشن  تباث  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
یثیدح رد  و  دزیم ، زاب  رس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هام  شش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدمآ  ملسم  يراخب و  حیحـص  رد  یّتح  دشاب ،

: دیوگیم هشیاع  ینالوط 
رد يادخ  هک  دش  ناهاوخ  ار  ادخ  لوسر  زا  دوخ  ثرا  داتسرف و  رکبوبا  دزن  سک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  مالـسلا ، اهیلع  همطاف 

. دوب هدنام  یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  زین  و  دوب ، هدنادرگ  ربمایپ  ِءیف  كدف ، هنیدم و 
ِمد ات  تفرگ و  هرانک  وا  زا  دـیجنر و  رکبوبا  زا  همطاف  درک . يراددوخ  همطاـف  هب  اـهنیا  زا  يزیچ  نداد  زا  رکبوبا  : » دـیوگیم هک  اـجنآ  اـت 
درک تلحر  نوـچ  تسیز و  هاـم  شـش  اـهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تـفگن . نخـس  وا  اـب  رگید  گرم 

زاـمن ناـشیا  رکیپ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تخاـسن و  علطم  رما  نیا  زا  ار  رکبوـبا  درپـس و  كاـخ  هب  هنابـش  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  شرـسمه 
هب تبسن  دندرک و  رییغت  هک  دید  ار  مدرم  یلع  ناشیا ، تلحر  زا  سپ  دنتـشاد و  یلع  هب  یهجوت  مدرم  دوب ، تایح  دیق  رد  همطاف  ات  دْرازگ .

؛ دندش هجوتیب  يو 
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235 ص :
ج يراخب ، حیحـص  « ) دوب هدرکن  تعیب  وا  اب  هام  دنچ  نآ  لوط  رد  هک  یلاح  رد  دـمآرب  رکبوبا  اب  تعیب  شزاس و  ددـصرد  یلع  ور  نیا  زا 

(. ص 1380 ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 1286 ؛ ، 3
؟ دزیم زابرس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  تّدم  نیا  لوط  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ارچ  میسرپیم : نارگید  هدنسیون و  زا  ام  کنیا 

یلاخ هناش  ینید  مهم  فیاظو  زا  ياهفیظو  زا  هدرک و  ناناملـسم  ياصع  ّقش  هک  درکیمن  تعیب  وا  اب  دیدیم و  تفالخ  هتـسیاش  ار  وا  رگا 
؟ دش تابثا  وا  رب  هام ، شش  زا  سپ  یگتسیاش ، نیا  دعب  دیدیمن و  تفالخ  هتسیاش  ار  وا  تّدم  نیا  همه  رد  ای  تسا ، هدرک 

دابم هک  هدوب  نآ  ساره  زا  ینمشد و  ندودز  هملک و  تدحو  رهب  زا  هک  دیاش  هدرک  تعیب  هورگ  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  میریذپب  رگا 
هب ناشقاقحتـسا  تفالخ و  هب  اهنآ  یگتـسیاش  رب  فدـه  نیا  اب  تعیب  سپ  دراد ، رب  رـس  رگید  راب  قاـفن  دـندرگزاب و  رفک  هب  ناناملـسم  ون 

. تسا هدوب  دساف  هب  دسفا  عفد  نآ ، زا  فده  هکلب  درادن ، تلالد  ییاورنامرف 
ص ج 8 ، هضور ، « ) ام نایعیـش  رگم  دنتـسه  هراکدـب  هتفگ : اـی  دنتـسه ، هدازاـنز  مدرم  همه  : » هک تسا  هدروآ  ینیلک  دـیوگیم : هدنـسیون 

(. 135
ای ینیذارخ  ناـمه  هک  دوـشیم  هدـید  ساـّبع  نب  یلع  ماـن  دنـس  نیا  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

دوشیم هدید  نامحرلادبع  نب  نسح  مان  زین  تسا (1) . هدش  فیعضت  هک  تسا  ینیذارج 

ص 79 يرئاضغ ، نبا  لاجر  ص 78 ؛ ج 2 ، یشاجن ، لاجر  - 1
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236 ص :
. تسا هدماین  لاجر  بتک  رد  هک 

هدازانز ار  اهنآ  ناوتیم  هنوگچ  رگید  دنراد و  رواب  نافلاخم  نارفاک و  حاکن  ِیتسرد  هب  هیماما  ياملع  تیاور ، نیا  دنـس  نتفرگ  هدـیدان  اب 
! ْدناوخ

دقع خسف  هب  میناوتیم  هنوگچ  سپ  تسا ...  تسرد  رگیدـکی  اب  هعیـش  فلاخم  یبصان و  جاودزا  : » دـیوگیم هرـس  سدـق  یـضترم  دـّیس 
هب ار  اهنآ  دناهداد و  تبسن  ناشناردپ  هب  ار  اهنآ  ام  خویش  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  ام  زا  شیپ  ام و  هک  یلاح  رد  میـشاب  دقتعم  نافلاخم  حاکن 

(. ص 400 ج 1 ، یضترمدیس ، لئاسر  « ) دناهدناوخیم ناشناردپ  مان 
هدرک فیرحت  هشیمه - نوـچ  هدروآ - هک  ار  یثیدـح  هدنـسیون  هک  مینک  بلج  مهم  نیا  هب  ار  دـنمجرا  هدـنناوخ  رظن  هک  درادـن  یلاکـشا 

، هدماین هدازانز  ثیدح  رد  و  ام ،) نایعیـش  رگم  دنتـسه  نایپسور  نادنزرف  یگمه  مدرم  : ) تسا نینچ  ثیدح  رد  هدمآ  ترابع  اریز  تسا ،
رد دـناهدش  هداز  انز  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدازانز  اریز  نایپسور ، نادـنزرف  ای  دنـشاب  هدازانز  نامدرم  هکنیا  نایم  تسا  تواـفت  هّتبلا  و 
هک دنـشاب  هدـش  هداز  یپسور  يردام  زا  اسب  هچ  اریز  دـشاب ، هدوب  انز  زا  اهنآ  دـّلوت  دـیابن  ًاموزل  دـشاب  یپسور  اهنآ  رداـم  رگا  هک  یتروص 

. تسا هتشاد  حیحص  یجاودزا 
هاوخ دوشیم ، هتفگ  زین  یپسور  زینک ، هب  اریز  دنـشاب ، ناکزینک  یپسور ) یغب -  ) زا دوصقم  دـیاش  میوش  لـئاق  ثیدـح  نیا  ِیتسرد  هب  رگا 

. هن ای  دشاب  هشحاف 
لـصا رد  هژاو  نیا  هـچ  رگا  دـشابن ، رظن  رد  وا  شهوـکن  رگا  یّتـح  دوـشیم  هـتفگ  زین  یپـسور  زینک ، هـب  : » دـیوگیم هیاـهنلا  رد  ریثا  نـبا 

« تسا شهوکن 
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237 ص :
(. ص 144 ج 1 ، رثالاو ، ثیدحلا  بیرغ  یف  ۀیاهنلا  )

اهنآ نایم  زا  و  هدـش ، هتـسناد  ناکزینک )  ) ءاما ناـشناردام  هک  هدرک  هدارا  ار  یّـصاخ  هورگ  دـشاب - تسرد  ثیدـح  نیا  رگا  ماـما - دـیاش 
. تسا رتاناد  ادخ  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هعیش  هک  هدرک  انثتسا  ار  یهورگ 

داهـشتسا تایاور  يرامـش  هب  وا  دننادیم . اور  ار  ناشیا  لاوما  هب  يزادنا  تسد  ّتنـس و  لها  نوخ  نتخیر  نایعیـش  دنکیم  اعّدا  هدنـسیون 
هچ اهیبصان  نتـشک  هرابرد  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگیم هک  هدروآ  دـقرف  نب  دوواد  ار  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـنکیم 

يزاس شقرغ  بآ  رد  ای  ینک  بارخ  وا  رس  رب  ار  راوید  یتسناوت  رگا  متـسه ، وت  نارگن  نم  یلو  تسا ، لالح  ناشنوخ  دومرف : ییوگیم ؟
(. ص 463 ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  « ) نک نینچ  دهدن  یهاوگ  وت  هیلع  هک 

هتفگ هکنانچ  دننادیمن - اور  ار  ناشیا  لاوما  هب  يزادـنا  تسد  ّتنـس و  لها  نوخ  نتخیر  هعیـش  ياملع  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  خـساپ 
-. دمآ

مهیلع تیب  لها  اب  اراکشآ  هک  تسا  یسک  یبصان  دراد و  تلالد  نایبصان  نوخ  ندوب  اور  رب  دنکیم  داهـشتسا  نادب  هدنـسیون  هک  یثیدح 
هلأسم نیا  هرابرد  رتشیپ  ام  تسا و  ریاغم  وا  ياعّدم  اب  هدنسیون  لیلد  تسین و  یبصان  یّنس  ره  دش ، هتفگ  هکنانچ  و  دزرو ، ینمشد  مالسلا 

. تسین نآ  تفگزاب  هب  يزاین  رگید  میتفگ و  نخس 
يراتـشک نیرتگرزب  وا  دیوگیم . اهنخـس  ام  هب  ناخوکالوه  دورو  زا  سپ  دادغب  يارجام  نوماریپ  یخیرات  ياهباتک  دیوگیم : هدنـسیون 

ناگتشک  ِیناوارف  زا  هلجد  بآ  هک  نادنچ  تخادنا  هار  هب  دسانشیم  خیرات  هک  ار 
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238 ص :
ییاهباتک یناوارف  زا  رگید  راب  دییارگ و  يزمرق  هب  گنر  هک  ییاج  ات  دـش  ناور  نوخ  زا  ییاهیوج  هلجد ، رد  تفرگ و  نوخ  گنر  نایّنس 

تروص یمقلع  نب  دمحم  یسوط و  تسا  هدمآ  لکـش  نیمه  هب   ] ریـصق ریزو  ود  ببـس  هب  همه  اهنیا  تشگ و  دوبک  دش  هتخادنا  نادب  هک 
 ... یعیش ود  ره  دندوب و  یساّبع  ناریزو  ود  نیا  اریز  تفریذپ ،

ات درکیم  تبث  ار  نآ  حیحص  دانسا  دْروآیم و  هدرک  دامتعا  نادب  هک  ار  ناتـساد  نیا  عبانم  هدنـسیون  دوب  راوازـس  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
نانمشد هک  یلاجنج  راج و  اّما  تفاییم ، تّحَص  دادغب  هب  هلمح  هب  ناخوکالوه  نتشاداو  رد  یسوط  نیدلاریـصن  ریزو و  یمقلع  نبا  ماّهتا 

. تسین ینتفریذپ  یملع  ثحب  ماقم  رد  دنروآیم ، رامش  هب  تقیقح  ار  اهنآ  تابثا ، قیقحت و  نودب  دنزادنایم و  هار  هب  مالسا 
تـسا هدوب  یمان  اهنت  یـساّبع  هفیلخ  دـندوب و  هریچ  نآ  رب  نارگید  نانز و  کیلامم ، اهکرت ، یـساّبع  تموکح  نایاپ  رد  هک  تسا  فورعم 

دوب يراکـشآ  ياهیهابت  رگید  يزارف و  ندرگ  يراسگ و  هداب  ترـشع و  شیع و  مرگرـس  ًافرـص  هفیلخ  و  ایاضق ، لصف  ّلح و  ِناوت  نودب 
یضفار ار  وا  اهنآ  هک  یمقلع - نبا  هک  ییاهیراگنهمان  ًافرص  هن  دیآیم ، رامـش  هب  یقیقح  لماع  یـسابع ، تموکح  یـشاپورف  سپ  رد  هک 

. دنتخادنا نایعیش  ندرگ  هب  ار  وا  ناهانگ  وا و  ندرگ  هب  ار  یسابع  يافلخ  ناهانگ  تخادرپ و  نادب  دناهدناوخ -
. دشک ماقتنا  نایحیسم  نایدوهی و  نایعیش و  نایّنُس و  زا  اهراتات  ریشمش  اب  هتساوخیم  یمقلع  نب  نیدلا  دیؤم  هک  دوشیم  روآدای  یبهذ 

ار نایّنُس  تسد  ریغص  رادیود  مصعتسم و  نب  رکبوبا  : » دیوگیم یبهذ 
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239 ص :
رب هک  دمآ  مشخ  هب  نانچ  نیدلا  دیؤم  ببس  نیدب  دمآ و  دورف  نایعیـش  رب  گرزب  سب  ییالب  تفر و  امغی  هب  خرک  هک  دنتـشاذگزاب  نانچ 

(. ص 362 ج 23 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  « ) دشِک نیک  زین  نایحیسم  نایدوهی و  نایعیش ، زا  هک  نایّنُس  زا  اهنت  هن  اهراتات  ریشمش  اب  ات  دش  نآ 
هچنآ اب  دادغب - ِیـشاپورف  ياهدادـیور  ناراگزورمه  زا  يرجه و  لاـس 685  ياـفوتم  يربع - نبا  هتفگ  هب  یمقلع  نبا  شقن  هک  میرذـگب 

: دیوگیم وا  دراديراگزاسان . اًلماک  دناهتشاگن  ّتنسلها  ناسیون  خیرات  زا  ياهراپ 
ياهورین نداتـسرف  رد  یهاتوک  ببـس  هب  ار  وا  داتـسرف و  هفیلخ  دزن  یکیپ  دوشگ  ار  هیلیعامـسا - ياـهژد  اـهژد - نیا  ناـخوکالوه  نوچ  »

: تفگ وا  دننک . هچ  هک  دندرک  ینزیار  ریزو  یمقلع  نبا  اب  اهنآ  دیهوکن . یکمک 
هار هشوت  نوچ  دهد و  وا  ناینوماریپ  وکالوه و  هب  هفحت  ناغمرا و  لوپ و  مینک  یضار  ار  هشیپ  متـس  ناطلـس  نیا  هکنآ  رگم  تسین  ياهراچ 

، دنک میلست  ناشیدب  ار  ام  ات  هک  تسا  نآ  رب  دهدیم و  ناماس  اهراتات  اب  ار  دوخ  راک  ریزو ، : » دنتفگ شنارای  ریغـص و  رادیود  دنتفرگرب  ار 
هدنـسبیکدنا يـالاک  هبو  دـش  فرـصنم  رایـسب  ياـهناغمرا  نداتـسرف  زا  هفیلخ  هک  دوـب  نینچ  نیا  و  هدـن ،» وا  هب  ار  راـک  نـیا  هزاـجا  سپ 

ای ریزو  دتـسرف : ار  نت  هس  نیا  زا  یکی  ای  دـیایب  وا  دوخ  دـیاب  ای  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  وکالوه  تشادـن . وکالوه  يارب  یـشزراهکدرک 
ود یلو  داتـسرف ، ار  رگید  سک  هفیلخ  و  دنتفریذپن ...  اهنآ  یلو  دنور ، وکالوه  دزن  داد  روتـسد  ناشیدـب  هفیلخ  هاش . نامیلـس  ای  رادـیود و 

(. ص 269 لودلا ، رصتخم  خیرات  « ) دندیدن دیفم  ار  راک  نیا  ریزو 
يزرودسح  ببس  هب  ریزو  یمقلع  نبا  ندرک  مهّتم  هک  تسادیپ  نینچ 
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240 ص :
دادـغب نتفرگ  هب  ار  وا  هدرک و  يراگنهمان  وکالوه  اب  یمقلع  نبا  هکنآ  ببـس  هب  هن  هدوب  رادـیود  هفیلخ و  رـسَپ  ناـیم  بهذـم  فـالتخا  و 

. دشاب هتشاداو 
دنک يراگنهمان  وکالوه  اب  نایعیش ، ندرک  اهر  رد  ینامیپ  چیه  نودب  دریگ و  ماقتنا  ّتنس  لها  زا  دشوکب  یمقلع  نبا  هک  تسا  رود  رایسب 

رد یمقلع  نبا  اب  وکالوه  دشاب  هتفگ  هک  میاهدیدن  ار  ناشیا - نافـصنم  ریغ  یّتح  ّتنـس - لها  زا  کی  چیه  ام  اریز  دـیآ ، رد  دادـغب  هب  هک 
. دناهدوب اهیّنُس  زا  اهنت  دندناسر  لتق  هب  اهراتات  هک  ار  یناسک  ای  تسا ، هتسب  نامیپ  هراب  نیا 

لقع تسا  هتسناوت  هنوگچ  یمقلع  نبا  و  دناهدوب ؟ اجک  نادرمتلود  هاپس و  نارادرس  دناهدوب و  اجک  یـساّبع  تفالخ  هاپـس  هتـشذگ  نیا  زا 
؟ دَروآ رد  لاغشا  هب  ار  نآ  يرکذ  لباق  يرادیاپ  چیه  یب  دیآ و  رد  دادغب  هب  دناوتب  وکالوه  ات  دریگب  يزاب  هب  ار  همه  نیا 

یـساّبع تفالخ  یـشاپورف  لیلد  تسا و  رانک  رب  دناهدز  ودب  هک  ییاهارتفا  اهماّهتا و  زا  یمقلع  نبا  هک  دراد  دـیکأت  نآ  رب  تاکن  نیا  همه 
. تسا هدوب  نامداخ  نانز و  اهکرت و  کیلامم و  هب  تفالخ  روما  ندرپس  ینارتوهش و  ترشع و  شیع و  رد  افلخ  ندوب  قرغ 

دادغب رب  اهراتات  یگریچ  لماع  ار  وا  ای  دشاب  هدرک  مهتم  يزادرپتنایخ  هب  ار  وا  یسک  ماهدینشن  هرس  سدق  یسوط  نیدلاریصن  هراب  رد  اّما 
؟ تسا هدروآ  اجک  زا  ار  نخس  نیا  هدنسیون  منادیمن  و  دندرک - مهّتم  نادب  ار  یمقلع  نبا  هکنانچ  دشاب - هدرک  یفرعم 

هتـشاد تسد  دادـغب  يارجام  رد  يو  هک  هتفگن  ینخـس  نینچ  اّما  هدوب ، هارمه  وکالوه  اب  یـسوط  نیدلاریـصن  : » دـیوگیم ریثک  نبا  يرآ ،
وا تسا .
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241 ص :
زین نیدلاریـصن » هجاوخ   » ار وا  یهاگ  هکنانچ  دشیم ، هدـناوخ  نیدلاریـصن » یلوم   » یـسوط هَّللادـبع  نب  دّـمحم  یـسوطریصن  دـیوگیم :

درک و فینصت  ار  مالک  ملع  هصرع  نیا  رد  درک و  لصاح  یکین  هب  ار  ناینیشیپ  شناد  دش و  لیـصحت  مرگرـس  یناوج  رد  وا  دندناوخیم .
. دوب وا  هارمه  دادـغب  دادـیور  رد  دـش و  وکالوه  ریزو  هاگنا  تشگ و  توَملا  ِیلیعامـسا  نانابژد  ریزو  درک و  حرـش  ار  انیـس  نبا  تاراـشا 

دنمدرخ زا  يراک  نینچ  نم  رظن  هب  تسا . رتاناد  ادـخ  و  دـَناسر ، لـتق  هب  ار  هفیلخ  هدرک  شرافـس  وکـالوه  هب  يو  دـناهدرک  ناـمگ  یخرب 
ۀیادبلا و « ) دوب راتفر  وکین  هنازرف و  دنمدرخ ، وا  تسا : هتفگ  هدوتـس و  ار  يو  هدرک و  دای  ار  وا  نایدادغب  زا  یخرب  دنزیمن . رـس  ياهنازرف 

(. ص 283 ج 13 ، هیاهنلا ،
. مربیم نایاپ  هب  ّتنس ) لها   ) بصاون مکح  هراب  رد  يریازج  هَّللا  تمعندیـس  زا  عماج  ریگارف و  ینخـس  اب  ار  باب  نیا  دیوگیم : هدنـسیون 

تسا نآ  بصاون  ياههناشن  زا  نایحیسم . نایدوهی و  زا  رتدب  دنتسه و  سجن  ینارفاک  هیماما  هعیش  ياملع  عامجا  هب  انب  اهنآ  : » دیوگیم وا 
(. ص 206 و 207 ۀینامعنلا ، راونالا  « ) دنرادیم مّدقم  وا  رب  ار  یلع  ریغ  تماما ، رد  هک 

مهیلع تیبلـها  يزوتهنیک  ینمـشد و  هب  اراکـشآ  هک  دنتـسه  یناـسک  بصاون  میداد ، حیـضوت  رتـشیپ  هک  ناـنچ  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 
هَّللا تمعن  دّیس  نخس  هدنسیون  تسین و  ّتنـس  لها  دزرویم - رارـصا  نآ  رب  هدنـسیون  هکنانچ  ناشیا - زا  دوصقم  دنزیخیم و  رب  مالـسلا 

نخس  کنیا  تسا . هدروآ  توافتم  اًلماک  ياهنوگ  هب  ار  نآ  هدرک و  رایسب  فیرحت  ار  يریازج 
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242 ص :
: تسا نکمم  هلأسم  ود  نایب  اب  وا  هب  طوبرم  ماکحا  لاح و  عضو و  یبصان و  : » دیوگیم وا  بصاون . نوماریپ  يرئازج  دّیس 

عامجا هب  انب  تسا و  رتدـب  نایتشترز  نایحیـسم و  نایدوهی ، زا  تسا و  سجن  يو  تسا  هدیـسر  رابخا  رد  هک  بصاـن  موهفم  ناـیب  رد  لّوا :
هک تسا  یـسک  نآ  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دـننآرب  باحـصا  رتـشیب  هچنآ  سجن . تسا  يرفاـک  مهیلع ) هَّللا  ناوـضر   ) هیماـما هعیـش  ياـملع 

نانکاس زا  يرامش  جراوخ و  دروم  رد  هکنانچ  دزوتهنیک ، ناشیدب  اراکشآ  دنک و  بصن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تیب  لها  ِینمشد 
ار بصان  اب  حاکن  زاوج  مدـع  حاکن و  زاوج  نامیا ، رفک ، تساجن ، تراهط ، باب  ماکحا  هیماـما ، هعیـش  ياـملع  تسا . نینچ  رهنلا  ءارواـم 

. دناهداد بیترت  موهفم  نیدب 
نیا دـنهدیم و  یـشیپ  وا  رب  ار  یلع  ریغ  هک  تسا  نآ  بصاون  هناشن  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـیوگیم : هک  اـجنآ  اـت 

تـسا یلع  رب  یلع  ریغ  نتـشاد  مّدـقم  نآ  زا  دوصقم  هک  دـنادرگ  زاب  لوا  هلأسم  هب  ار  نآ  ناوتیم  و  یـصوصخ . هن  تسا  یمومع  یگژیو 
، املع دیلقت  زا  وا  رب  ار  یلع  ریغ  هدع  نیا  نتشاد  مّدقم  اریز  دنوش ، نوریب  هدودحم  نیا  زا  نافعضتسم  نادّلقم و  ات  مزج ، داقتعا و  ساسارب 
ص ج 2 ، هینامعنلا ، راونالا  « ) دـنرادن یهار  هنیمز ، نیا  رد  تیعطق  یهاگآ و  نتفای  يارب  اهنآ  هنرگو  هدـش  یـشان  ناشیا  ناـکاین  ناردـپ و 

(. 306 و 307
« بصان  » هک تسا  نآ  هیماما  ياملع  رتشیب  بهذم  هک  دـنکیم  حیرـصت  وا  اریز  تسا ، نشور  هرـس  سدـق  يریازج  هَّللا  تمعن  دیـس  نخس 

ِنتشاد مّدقم  دنکیم . هیجوت  نینچ  ار  ثحب  دروم  تیاور  وا  دزرو . ضغب  ینمـشد و  اراکـشآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هک  تسا  یـسک 
داقتعا و رب  هک  تسا  نآ  بصن  ِمزلتسم 
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243 ص :
. تسناد يراج  بصاون  مکح  اهنآ  رب  ناوتیمن  رگید  اذل  دنتسه ، دوخ  ياملع  دّلقم  نایّنس  رتشیب  دشاب و  راوتسا  تیعطق 

تمهت ندروآ  دراو  نتسب و  غورد  هیماما  ياهقف  ببس  نیمه  هب  و  تسا ، ریظنیب  ّتنس  لها  هب  هعیش  يزوت  هنیک  هک  دنکیم  اعّدا  هدنـسیون 
. دننک ناشفیصوت  ییوربآیب  هب  دننز و  ارتفا  ناشیدب  دناهتسناد  اور  دناهداد و  هزاجا  ار  ّتنس  لها  هب 

زا اوتف  کـی  یتـح  دوخ  يارتـفا  نیا  يارب  هدنـسیون  ور  نیمه  زا  تسا و  راکـشآ  ياـهغورد  زا  زین  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 
تداع هکنآ  اب  دشاب ، هدرمش  اور  ار  ناشیدب  ندروآ  دراو  تمهت  تنس و  لها  رب  نتـسب  غورد  هک  دَروآیمن  هعیـش  ياملع  نایم  رد  یملاع 
تسد نادب  یعیش  ياملع  نخس  هعیش و  ثیداحا  نایم  رد  هک  دَروآیم  تّجح  ار  یصوصن  دوخ  ياهرادنپ  يارب  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون 

. تسا هتفای 
ناج و رب  سرت  ماگنه  دناهتسناد : زیاج  رـصحنم  تیعقوم  ود  رد  ار  نآ  اهنت  دناهتـسناد و  مارح  ًاقلطم  ار  غورد  دوخ  بتک  رد  هعیـش  ياملع 

. نمؤم ود  هطبار  هب  نداد  ناماس  ماگنه  لام و 
هک يزیچ  زا  ندادربـخ  ینعی  غورد  و  تسا ، مارح  غورد  دـنیوگیم : امهّرـس ) سّدـق   ) ییوخ هَّللاۀـیآ  میکح و  هَّللاۀـیآ  راوگرزب  دّیـس  ود 
زا ررض  عفد  يارب  تسا  زیاج  هکنانچ  دنکیمن ...  داجیا  یتوافت  نآ  ِتمرح  رد  یخوش ، ای  دشاب  ّدج  ماقم  رد  هچ  نخـس  درادن و  ّتیعقاو 

تفگ و غورد  نانمؤم  نایم  نداد  شزاس  يارب  ناوتیم  و  درک ، دای  دنگوس  غورد  هب  ناوتیم  هکلب  تفگ ، غورد  اهنت  هن  ینمؤم  زا  ای  ناج 
یبابحتسا  طوحا 
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244 ص :
جاهنم ص 15 ؛ ج 2 ، میکح ، هَّللاۀـیآ   ] نیحلاصلا جاـهنم  « ) دوش هدنـسب  لکـش  ود  نیمه  هب  هیروت  ناـکما  مدـع  تروص  رد  هک  تسا  نآ 

(. ص 10 ج 2 ، ییوخ ، هَّللاۀیآ   ] نیحلاصلا
. میدروآیم اهنیا  زا  شیب  دوبن  ییوگزارد  زا  ساره  رگا  هک  تسا  هعیش  ياملع  ياواتف  نیا 

عّیشت ندمآ  دیدپ  رد  هناگیب  رصانع  ریثأت 

عّیشت هب  هابت  ياههشیدنا  لطاب و  دیاقع  ندرک  دراو  رد  يدارفا  هک  تسا  هتفایرد  رگید  يرامش  نوچمه  زین  يو  هک  دنکیم  اعّدا  هدنـسیون 
. دناهتشاد ازسب  شقن 

ار یلطاب  ثیداحا  ور  نیمه  زا  دننک و  شودخم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذـم  دناهدیـشوک  هعیـش  نانمـشد  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 
نایعیـش هب  ار  نالعاج  نیا  زا  يرامـش  مالـسلا  مهیلع  تیادـه  ناماما  یلو  دـناهداد ، تبـسن  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هّمئا  هب  هدرک و  لـعج 

هَّللاسّدق  ) بهذم نیا  ياملع  دناهداد . زیهرپ  اهنآ  زا  ار  نایعیش  دناهتـسج و  يّربت  ناشیا  زا  دناهداتـسرف و  نیرفن  ار  اهنآ  دناهدرک و  یفرعم 
رگیدـکی زا  ار  اهنآ  هتخاس و  صّخـشم  ار  نایوار  تیعقوم  دناهتـشامگ و  تّمه  نآ  يزاسکاپ  هب  هدروآدرگ و  ار  ثیداـحا  نیا  مهرارـسا )

. دناهدرک اّزجم 
رانک دنراد  حیحص  دنس  هک  ار  یثیداحا  هدروآ و  ار  فیعـض  ثیداحا  ياهراپ  هدنـسیون  هک  دید  دهاوخ  دنمجرا  هدنناوخ  ادخ  تساوخ  هب 

هداهن 
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246 ص :
- هدنـسیون رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، گرزب  نایوار  هب  هشدـخ  هدـنرادربرد  ثیداـحا  زا  هتـسد  نیا  هک  درادـن  نیا  زج  یلیلد  مه  نآ  تسا ،
ار نآ  حیحص  تسیرگنیم و  ثیداحا  نیا  دنـس  رد  تشاد ، هرهب  فاصنا  زا  تسا  راوازـس  هکنانچ  دوبیم و  دهتجم  درادنپیم - هکنانچ 

. داهنیم رانک  ار  نآ  فیعض  تفرگیم و  رب 
: میروآیم دناهدناشوپ  عّیشت  ششوپ  ریز  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  ییاههنومن  کنیا  دیوگیم : هدنسیون 

. تسا هدمآ  نآ  زج  و  هینامث ]!![  حاحص  رد  وا  ثیداحا  مکح . نب  ماشه 
یـشک لاجر  رد  دـْناسر . لتق  هب  ار  ماما  هاگنآ  تشگ و  مظاک  یـسوم  ماما  ندـش  ینادـنز  بجوم  تسا  هدروآ  لکـش  نیدـب   ] ماشه نیا 

: تسا هدمآ 
(. هحفص 229 « ) تشاد تسد  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  نوخ  نتخیر  رد  هک  تسا  هدننک  هارمگ  هارمگ  مکح  نب  ماشه  »

درادن و ياهدنیوگ  چیه  نخـس  نیا  اریز  تسا ، تفگـش  رایـسب  دراد  هینامث  حاحـص  زین  هعیـش  هک  هدنـسیون  رادنپ  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
؟ تسیچ هینامث  حاحص  زا  وا  دوصقم  مینادیمن 

هیلع یناث  نسحلاوبا  هب  یقر  نب  یـسوم  تیاور : نتم  کـنیا  وا و  شهوکن  هن  تسا  مکح  نب  ماـشه  شیاتـس  ِهاوگ  دَروآیم  وا  هک  یتیاور 
: درک ضرع  مالسلا 

هارمگ : » ياهداد خساپ  وت  دناهدرک و  شـسرپ  وت  زا  مکح  نب  ماشه  هرابرد  ود  نیا  هک  دـساوبا  و  . (1) درک ...  تیاور  وت  زا  مدرگ  تناـبرق 
ياهدننک  هارمگ 

طقاس هدمآ ، ص 789  ج 2 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخارد  هکنانچ  حلاص » نب  یسوم   » مان دسریم  رظن  هب  تسا و  دیفس  هخسن  زا  شخب  نیا  - 1
. تسا هدش 

عّیشت ندمآ  دیدپ  رد  هناگیب  رصانع  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316ریثأت  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


247 ص :
؟ مینک يرادـفرط  يو  زا  اـیآ  ییوـگیم ، هچ  وا  هراـبرد  مرورـس  تسا ،» هتـشاد  تسد  مالـسلا  هیلع  نسحلاوـبا  نوـخ  نتخیر  رد  هک  تسا 

يرادـفرط وا  زا  يرآ  دـینک ، يرادـفرط  وا  زا  يرآ  دومرف : مینک ؟ يرادـفرط  وا  زا  عطق  متح و  روط  هب  دیـسرپ : ماما  زا  زاب  و  يرآ ، دومرف :
هب ارم  ماـما  : » وگب اـهنآ  هب  ورب و  کـنیا  رآ ، ياـج  هب  ار  منخـس  یباـی  يرترب  وا  رب  یهاوخب  هکنآ  یب  میوـگیم  وـت  هب  ینخـس  رگا  دـینک ،

ماما رظن  متفگن  امش  هب  اهراب  ایآ  تفگ : دینـشیم  ماما  هک  ياهنوگ  هب  ام و  يور  شیپ  رد  یقرـشم  درک .» رما  مکح  نب  ماشه  زا  يرادفرط 
. تسا نیا  مکح  نب  ماشه  هرابرد 

هک دنناسر  ربخ  زین  نارگید  هب  دـننک و  يرادـفرط  مکح  نب  ماشه  زا  تساوخ  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  راکـشآ  تلالد  ثیدـح 
تسا و رابتعا  شزرا و  دقاف  ود  نیا  نخس  اریز  تسا ، دساوبا  حلاص و  نب  یـسوم  نخـس  فالخ  رب  نیا  و  تسا ، نینچ  وا  هرابرد  ماما  رظن 
رد ییوخ  هَّللاۀیآ  دنکیم و  یفن  میهاربا - نب  ماشه  زا  لقن  هب  يرگید  تیاور  رد  دناهداد - تبـسن  ودـب  ود  نیا  ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک دساوبا  حـلاص و  مدرگ  تنابرق  تفگ : رفعج  : » هک تسا  هدـمآ  نآ  رد  دـَناوخیم و  دنـسلا  حیحـص  ار  نآ  هحفص 90  دلج 4 ، مجعم ،
هچ ار  امـش  : » ياهدومرف ود  نآ  هب  وت  دـناهتفگ و  زاـب  وت  هب  ار  اـم  نخـس  زا  يزیچ  هک  دـننکیم  لـقن  وـت  زا  دنتـسه  نیطقی  نب  یلع  داـماد 

دنگوس يادخ  هب  متفگ ؟ ار  نخس  نیا  نم  ایآ  متفگن ، ود  نآ  هب  نم  ار  نخس  نیا  دومرف : هاگناو  دَربیم ،» هر  رفک  هب  ناتمالک  هک  دوشیم 
 ... میرفاک ام  دننکیم  نامگ  اهنآ  موش  تنابرق  دیوگیم : سنوی  متفگن . ود  نآ  هب  نم  هک 

یشاب و نمؤم  رگا  و  تشاد ؟ وت  يارب  يدوس  دندناوخیم  نمؤم  ار  وت  اهنآ  یشاب و  رفاک  رگا  ینکیم  نامگ  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
قیدنز  ار  وت  اهنآ 
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248 ص :
(. ص 789 ج 2 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ( »؟ تشاد دهاوخ  ینایز  وت  يارب  دنناوخب 

هک دـناهداد  تبـسن  ار  ینخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ود  نیا  هک  تسا  نآ  لیلد  دـناهداد  تبـسن  ناشیا  هب  ود  نآ  هک  ینخـس  رد  ماما  راـکنا 
مه هدنـسیون  دـناهداد و  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مکح  نب  ماـشه  هراـبرد  ود  نآ  هک  ار  ینخـس  تسا  تسد  نیمه  زا  و  تسا ، هدومرفن 

مکح نب  ماشه  شهوکن  رد  ثیدح  دنک  نامگ  هدنناوخ  ات  هدرکن  لقن  ار  ثیدح  همه  تسا و  هدروآ  ماما  نخس  ناونع  هب  ار  نخس  نیمه 
! دیرگنب نخس  لقن  رد  هدنسیون  يرادتناما  نازیم  هب  کنیا  وا . شیاتس  رد  هن  هدمآ 

ارم درک : ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  ماشه  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  دَروآیم  ار  یمود  تیاور  ماشه  نعط  رد  هدنـسیون 
. نک یشرافس 

(. ص 226 یشک ، لاجر  «. ) ینک اورپ  ار  ادخ  نم  نوخ  نتخیر  رد  هک  منکیم  شرافس  ار  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
یلو دْرواین ، نابز  رب  ینخـس  هام  کی  وا  دریگ و  هرانک  نتفگ  نخـس  زا  تساوخ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  دـیوگیم : يوار 

ییوج تکرش  یناملسم  نوخ  نتخیر  رد  هکنیا  زا  ایآ  ماشه ! يا  : » دومرف ودب  مالسلا  هیلع  ترـضح  تفرگ  رـس  زا  ار  نتفگ  نخـس  هرابود 
نم ای  نکهشیپ  توکـس  ای  ییوجیم ؟ تکرـش  نم  نوخ  نتخیر  رد  ارچ  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  ریخ . درک : ضرع  يوشیم ؟ داـش 

(. ص 231 یشک ، لاجر  « ) دیماجنا اج  نادب  مالسلا  هیلع  ماما  راک  هکنآ  ات  درکن  توکس  ماشه  دش . مهاوخ  هتشک 
رد اریز  دراد ، فیعض  يدنس  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  هدنسیون  خساپ 
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يدنقرمـس نامه  ای  اریز  ات ، دنچ  ای  دشاب  یکی  هاوخ  تسا ، هدشن  قیثوت  یلاجر  بتک  رد  هک  دوشیم  هدید  فورعم  نب  رفعج  مان  نآ  دنس 

نیا نایوار  هریجنز  رد  زین  تسا . هدشن  قیثوت  مه  وا  هک  یشک  ای  هدرک  فیعـضت  هحفـص 47  دوخ ، لاجر  رد  ار  وا  يرئاضغ  نبا  هک  تسا 
تسا (1). هتخانشان  هک  دوشیم  هدید  یطساو  دایز  نب  لیعامسا  مان  تیاور 

مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نتـشک  رد  مکح  نب  ماشه  هک  دوشیمن  هدید  یناشن  نآ  رد  زگره  تیاور ، نیا  دنـس  نتفرگ  هدیدان  اب 
دیوگیمن و نخـس  هام  کی  ماشه  درادیم و  رذح  رب  راگزور  نآ  نافلاخم  اب  وگتفگ  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  تسا ، هتـشاد  تسد 

ماشه هک  درادن  نآ  رب  تلالد  تیاور  رهاظ  دمآ و  هک  دمآ  شیپ  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  هکنآ  ات  دریگیم  رـس  زا  ار  شتارظانم  هرابود 
. دوشیم هتسناد  زین  مالسلا  هیلع  ماما  راتفر  زا  تسا و  راکشآ  هکنانچ  هتشاد ، تسد  دمآ  شیپ  ماما  يارب  هچنآ  رد 

وا زا  متـشون و  ياهمان  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماـما  هب  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  ار  یجخر  جرف  نب  دّـمحم  تیاور  ماـشه  نعط  رد  هدنـسیون 
خـساپ مالـسلا  هیلع  ماما  مدش . ایوج  تروص ، نوماریپ  یقیلاوج - ملاس - نب  ماشه  نخـس  و  مسج ، نوماریپ  مکح  نب  ماشه  نخـس  هرابرد 

ج 1، یفاک ، لوصا   ) دنیوگیم ماشه  ود  هک  تسین  نآ  نخـس  رب ، هانپ  يادـخ  هب  ناطیـش  زا  نک و  اهر  ار  نادرگرـس  ِینادرگرـس  تشون :
(. ص 105

عوفرم  اریز  دشابیم ، فیعض  تیاور  نیا  دنس  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

. تسا هتسناد  فیعض  ار  تیاور  نیا  زین  ییوخ  هَّللاۀیآ  هک  ص 287  ج 19 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  هب : دیرگنب  - 1
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ماما نارای  زا  جرف  نب  دّمحم  و  دنکیم » لقن  یجخر  جرف  نب  دّمحم  زا  عفر  قیرط  هب  دـمحم  نب  یلع  : » دـیوگیم هللا  همحر  ینیلک  تسا و 

نب دّمحم  نب  یلع  نامه  هدرک  لقن  رایـسب  تیاور  وا  زا  ینیلک  هک  دّـمحم  نب  یلع  و  تسا ، مالـسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و 
. دنکیمن لقن  ثیدح  یجخر  جرف  نب  دمحم  زا  هقبط ، يرود  ببس  هب  وا ، هک  تسا  هقث  ِرادنب  نب  هَّللادبع 

مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  زا  هچنآ  اب  ات  دوش  لمح  حیحص  هوجو  رب  دیاب  ریزگان  تیاور  نیا  تیاور ، دنـس  زا  یـشوپمشچ  اب 
سپ دنتشادیم . مّدقم  ناشنارای  خویش  رب  ار  وا  ود  ره  دنتشادیم و  گرزب  ار  مکح  نب  ماشه  ماما ، ود  نیا  اریز  دباین ، ضراعت  تسا  تباث 

ود هچنآ  وت ، لایخ  هب  ای  دنتـسین ، لئاق  نآ  هب  ماـشه  ود  یمهفیم  میـسجت  زا  وت  هک  يزیچ  نآ  هک : دوشیم  لـمح  دوصقم  نیا  رب  ثیدـح 
. نآ ریاظن  تسین و  حیحص  دنتسه ، لئاق  ماشه 

هب میدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  رب  دـناهتفگ : هک  هدروآ  نیـسح  نب  دّـمحم  زازخ و  دّـمحم  نب  میهاربا  زا  زین  ار  یتیاور  هدنـسیون 
ام دوب . زبس  شیاپ  درذگیم و  وا  رمع  زا  لاس  یـس  هک  هدید  مادنا  هب  یناوج  لکـش  رد  ار  ادـخ  دّـمحم  دوشیم  تیاور  هک  میتفگ  ناشیا 

ص ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) تسا ُرپ  شاهیقب ، یهت و  نایم  فان  ات  دنوادخ )  ) وا دنیوگیم : یمثیم  قاط و  بحاص  ملاس و  نب  ماشه  : » میتفگ
(. ص 40 ج 4 ، راونالاراحب ، 101 ؛

رد هک  دوشیم  هدید  زازخ  دّمحم  نب  میهاربا  مان  دنس  نیا  رد  اریز  دراد ، فیعض  يدنس  زین  تیاور  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خساپ 
هک  هدمآ  یّبض  يزار  حلاص  نب  رکب  مان  هکنانچ  تسا ، هدماین  لاجر  بتک 
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نب نیسح  مان  زین  و  دمآ ، نایم  هب  نخس  وا  لاح  عضو و  زا  رتشیپ  دناهدرمش و  فیعض  ار  وا  ود  ره  يرئاضغ  نبا  یشاجن و  تسا و  فیعض 

. تسا لمهم  مه  وا  هک  تسا  يرونید  درب  نبا  نامه  هک  دوشیم  هدید  نسح 
هیلع ماما  دـناهداد و  تبـسن  یمثیم  قاط و  نمؤم  ملاـس و  نب  ماـشه  هب  ار  میـسجت  هب  داـقتعا  يوار  ود  ره  تیاور ، دنـس  زا  یـشوپمشچ  اـب 

هب تبـسن  نیا  بیذکت  رگناشن  دوخ  نیا  و  ناشیدب ، تبـسن  نیا  تّحـص  مدـع  ای  تّحـص  هن  هدـش  داقتعا  نیا  نالطب  نایب  ضّرعتم  مالـسلا 
. دیهوکنیم زین  ار  نانآ  دوب  ناشیهارمگ  زا  رادشه  نالطبم و  شهوکن  رد  ناشیا  تداع  هک  هنوگ  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هنرگو  تساهنآ 

زا هرارز  : » تسا هتفگ  یسوط  خیش  دیوگیم : يو  تسا . نیعا  نب  ةرارز  دنکیم  شودخم  ار  وا  دوخ  باتک  رد  هدنـسیون  هک  یمود  يوار 
ینب يدرم  ِنآ  زا  هدوب  یمور  ياهدرب  شردـپ  تسا و  هدوب  یحیـسم  ییاسرت  نسبـس  یلوق  هب  ای  نسنـس ، وا  ياین  دوب و  ینارـصن  ینادـناخ 

(. ص 104 تسرهفلا ، « ) ینابیش
: وا مالک  نتم  کنیا  تسا و  هدرک  فیرحت  ار  هرس  سدق  یسوط  خیش  نخس  هدنسیون  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

ینب يدرم  ِنآ  زا  یمور  ياهدرب  نسنس  نب  نیعا  دوب . وا  بقل  هرارز  هینک و  نسحوبا ، تشاد و  مان  ّهبردبع  نیعا ، نب  ةرارز  : » دیوگیم يو 
ارم تفگ : تفریذپن و  نیعا  یلو  دیآ  رد  وا  رابت  هب  داد  داهنشیپ  يو  هب  درک و  دازآ  ار  وا  شرورـس  هاگنا  تخومآ و  نآرق  هک  دوب  ینابیش 

(. ص 133 تسرهفلا ،  ...« ) رادب مرادیم  تسود  هچنآ  رب 
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وا رابت  هب  ات  هتساوخ  وا  زا  شرورس  هکنیا  ار و  نآرق  شردپ  نتخومآ  تسا و  هدوب  یحیـسم  هرارز  نادناخ  هک  تسا  هتفگن  هللا  همحر  خیش 

یحیـسم ییاسرت  وا  ياین  يرآ ، دشاب . هدوب  یحیـسم  هرارز  ردام  هک  تسین  مولعم  و  هدوب ، ناملـسم  يو  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  دـیآ ، رد 
. دشاب هدوب  یحیسم  زین  هدرک  دشر  نآ  رد  هرارز  هک  ياهداوناخ  هک  تسین  موهفم  نادب  نیا  یلو  هدوب ، ماش  نیمزرس  رد 

شیپ ار  هچنآ  مالسا  اریز  دنکیمن ، دراو  ینایز  مالـسا  ناماد  رد  وا  دشر  شردپ و  ندروآ  مالـسا  زا  سپ  هرارز  هب  هتکن  نیا  دیدرت  نودب 
تـسرپتب یلهاج  راـگزور  هب  مه  ناـمثع - رمع و  رکبوبا ، هلمج  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هباحـص  رتشیب  دـیادزیم . هدوب  دوخ  زا 

هکلب دننادیم ، وکین  ار  ناشمالـسا  دـننکیم و  مکح  اهنآ  تلادـع  هب  ّتنـس ، لها  لاح  نیا  اب  دـناهدوب ؛ اراصن  يدوهی و  یخرب  دـناهدوب و 
. دننادیم یندشن  راکنا  ار  نیا  دنیوا و  مارح  لالح و  رد  ادخ  نانیما  ناشیا  دندقتعم 

، درمـشیم نارگ  هدوب - اسرت  شیاین  هچ  رگا  دناهدوب ، یحیـسم  شردپ  وا و  هدشن  تباث  هکنآ  اب  ار - هرارز  تیاور  شریذـپ  هدنـسیون  رگا 
لـصا رد  هک  درمـشیمن  نارگ  ار  ینارگید  رابحالا و  بعک  هّبنم و  نب  بهو  يراد و  میمت  مالـس و  نب  هَّللادبع  تایاور  شریذـپ  ارچ  سپ 

؟ دناهدوب يدوهی 
بیطخ دـنهاکیمن . هفینحوبا  ياهب  زا  دـناهدوب  یحیـسم  زین  اهنآ  هک  هفینحوبا  نادـناخ  ارچ  دـهاکیم ، وا  زا  هرارز  یحیـسم  ِنادـناخ  رگا 
يردـپ زا  هفینحوبا  دـیوگیم : هک  مدینـش  طابـسا  نبا  زا  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  یـسوم  نب  بوبحم  زا  لقن  هب  دادـغب  خـیرات  رد  يدادـغب 

. دش هداز  یحیسم 
يدایز  هیواعم  نب  دّمحم  زا  تسا : هتفگ  هک  هدمآ  یجاس  زا  لقن  هب  و 
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ار شردـپ  دـیمان و  نامعن  ار  دوخ  سپـس  هدوب و  هرطوز  نب  کـیتع  هفینحوبا  ماـن  تفگیم : هک  مدینـش  رفعجوبا  زا  تفگیم : هک  مدـینش 

. ْدناوخ تباث 
ج 13، دادغب ، خیرات  « ) تسا هدوب  یطبن  هفینحوبا  تفگیم : هک  مدینـش  عیرز  نب  دیزی  زا  : » تفگ هک  تسا  هدمآ  عراذ  بویا  نب  دّمحم  زا 

(. ص 324 و 325
« دننکیم داب  بوچ  رب  نادرم  روکذ  میوگزاب  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  هچنآ  رگا  ادخ  هب  : » دیوگیم هرارز  دیوگیم : هدنسیون 

(. ص 123 یشک ، لاجر  )
اب روآمرش  یلئاسم  هرابرد  قداص  ماما  هک  تسا  نآ  وا  دوصقم  قداص و  رفعج  ماما  هب  تسا  یماهتا  نیا  دیوگیم : اج  نیمه  هیشاح  رد  وا 
هچ رگا  ار - دوخ  توهش  هکنآ  رگم  دنناوتن ، يرادنتشیوخ  نآ  ندینش  ماگنه  هک  دزیگنایم  رب  نانچ  ار  نادرم  توهش  هک  هتفگ  نخس  وا 

. دنزیر ورف  یبوچ - رب 
ینعی دننکیم ،» داب  بوچ  رب  نادرم  روکذ   » هک تسا  نآ  نخس  نیا  زا  دوصقم  ثیدح ، نیا  دنس  زا  یشوپمشچ  اب  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

اهر دنوشیم و  هدیـشک  هباّلـص  هب  ینعی  دـننکیم ؛ داب  بوچ  رب  فوصوم ، هب  تفـص  هفاضا  باب  زا  يوق - ِنادرم  موهفم  هب  نادرم - روکذ 
. دنک داب  ناشندب  ات  دندرگیم 

دنلب بوچ  رب  نادرم  روکذ   » ترضح نخس  نیا  موهفم  دیاش  دیوگیم : وا  هدروآ . ار  نآ  زین  سوواط  نب  دّیس  هک  تسا  نامه  موهفم ، نیا 
دندوب هدیشک  بوچ  زا  ياهباّلص  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  دوشیم »
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(. ص 225 و 226 لامعالا ، لابقا  )

: دیوگیم هک  اجنآ  درمشیم  وکین  ار  وا  نخس  راحب  رد  هرس  سدق  یسلجم 
يربتس تیلوجر و  فصو  رد  تسا  هغلابم  يارب  لاجر  هب  روکذ  هفاضا  هدروآ  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیـس  هچنآ  ساسارب  میوگیم : کنیا 

. نآ رد  ندیزرون  یتسس  ریخ و  روما  هب  نتخادرپ  تسا و  نآ  همزال  هک 
ج راونالاراحب ، « ) تسا هدروآ  هللا  همحر  سوواط  نبدّیس  هک  تسا  نامه  هجو  نیرتلوبقم  دیوگیم : دَروآیم و  يرگید  هوجو  هاگنآ  وا 

(. ص 95 ، 101
، درادن ینعم  بوچ  رب  توهش  ندروآ  رب  اریز  درادن ، یموهفم  هدروآ  هرارز  ثیدح  زا  هدنـسیون  هچنآ  هک  دوشیم  راکـشآ  نخـس  نیا  زا 

نادرم دوشیم  بجوـم  میوگزاـب  امـش  يارب  ماهدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ار  هچنآ  رگا  هک  تسا  نآ  هرارز  نخـس  موـهفم  هکلب 
. تسین نایم  رد  نآ  نتشاد  هدیشوپ  ناکما  دباییم و  راشتنا  نافلاخم  نایم  رابخا  نیا  اریز  دنوش ، هدیشک  بوچراچ  هب  تخسرس 

هک مدینـش  هرارز  زا  هتفگ : هک  دَروآیم  ناکـسم  نـبا  زا  زین  ار  یتـیاور  دـنکیم  شودـخم  ار  هرارز  تیـصخش  هـک  یتاـیاور  زا  هدنـسیون 
: تفگ تسا ؟ هتـشاداو  نیا  هب  ار  هرارز  زیچ  هچ  متفگ : مراد » ياهیالگ  رفعج  زا  بلق  رد  هک  دَروآ  تمحر  رفعجوبا  رب  يادـخ  : » تفگیم

(. ص 131 یشک ، « ) تشادرب هدرپ  وا  ياهییاوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا  »
یلاجر بتک  رد  هک  دوشیم  هدید  یبایراف  دـمحا  نب  لیئربج  مان  نآ  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

. تسا هدشن  تباث  وا  قوثو 
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255 ص :
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ببس  نیمه  هب  دیوگیم : هدنسیون 

(. ص 134 « ) ار هرارزو  ار  دیرب  دنک  تنعل  ادخ  : » هدومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : زین  ص 133 ،) « ) دنک تنعل  ار  هرارز  يادخ ، »
سرت زا  روکذم  ِتنعل  هکنیا  و  تشاد ، میهاوخ  نایب  ار  تنعل »  » نیا یگنوگچ  ادخ  تساوخ  هب  يدوز  هب  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خـساپ 

. دیاب یگنرد  سپ  تسا ، هدش  يراج  مالسلا  هیلع  ماما  نابز  زا  وا  رب  هیقت  هرارز و  ناج 
زج منهج  رگا  ایادـخراب ! تسا : هدوـمرف  هک  دَروآیم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  لـقن  هـب  هرارز  نـعط  رد  ار  يرگید  تـیاور  هدنـسیون 

(. ص 133  ) دریگ رب  رد  ار  نسنس  نب  نیعا  نادناخ  هک  رتسگب  نانچ  ار  نآ  دشابن  هجرکس (1) 
هب هک  دوشیم  هدید  يریشامرت  ینهر  ینامرک  رحب  نب  دّمحم  نآ  دنس  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  زین  ربخ  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

هدشن قیثوت  مه  وا  هک  ناسر  لیـضف  و  تسا ، لمهم  یلاجر ، بتک  رد  مه  وا  هک  يرزج  یبراحم  ساّبعوبا  زین  و  تسا (2) ، فوصوم  ولغ 
. تسا

: دنزیم هلمکت  نینچ  ثیدح ، نیا  هب  هللا  همحر  یشک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
دوخ لکـش  زا  هک  نادـنچ  دوشیم  هدـید  شیازفا  ثیدـح  نیا  رد  تسین و  بوقعی  لاـجر  زا  هلاـضف  تسا و  یلاـغ  رحب ، نب  دّـمحم  نیا  »

(. ص 363 ج 1 ، یشک ، لاجر  « ) تسا هتفریذپ  ینوگرگد 

. هدنسیون زا  تسا  بَّرعم  یسرافهژاو  نیا  دوشیم . هدروخ  كدنا  كاروخ  نآ  رد  هک  تسا  کچوک  یفرظ  هجرکس : - 1
ص 303 ج 2 ، یشک ، لاجر  ص 208 ؛ یسوط ، تسرهف  هب : دیرگنب  - 2
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256 ص :
(. ص 134  ) نوعلم نادرگرس و  رگم  دریمیمن  هرارز  دیوگیم : نینچمه  هدنسیون 

هک دوشیم  هدید  یبایراف  نامه  ای  دمحا  نب  لیئربج  مان  دنس  نیا  رد  اریز  دراد ، فیعض  يدنس  زین  روکذم  ثیدح  هک  تسا  نیا  وا  خساپ 
. تسا هدشن  هدرمش  ّقثوم  دمآ ، هتفگ  هک  هنوگنامه 

تسا یناسک  زا  نیعا  نب  ةرارز  نیا  دنگوس  يادخ  هب  تسا : هدومرف  هک  دَروآیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  یتیاور  نینچمه  هدنـسیون 
(1) ًارُوْثنَم » ًءابه  ُهاْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  ام  یلإ  اْنمِدَقَو  : » تسا هدرک  ناشفیصوت  نینچ  دوخ  گنسنارگ  باتک  رد  دنوادخ  هک 

(. ص 136 یشک ، لاجر  )
هدـید دـمحا  نب  لـیئربج  ماـن  نآ  دنـس  رد  تسا و  لـسرم  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  زین  تیاور  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هـب  خـساپ 
ّقثوم هک  تسا  میـشا  نب  دـمحا  نب  یلع  ناـمه  هک  تسا  نآ  رد  میـشا  نب  یلع  ماـن  زین  دـش . هتفگ  نخـس  وا  نوـماریپ  رتـشیپ  هک  دوـشیم 

دناهدرمش (2) فیعض  ار  وا  ام  ياملع  زا  يرامش  دَناوخیم و  لوهجم  ار  وا  ًاتحارص  یسوط  خیش  هدشن و  هدرمش 
. تسا هدشن  هدرمش  ّقثوم  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  یتعامج  رامش  رد  وا  هدشن و  قیثوت  یلاجر  بتک  رد  زین  رفعج  نب  یسوم 

. میزاسیم هدنکارپ  يدرَگ  نوچ ] ار [ نآ  میزادرپیم و  دناهدرک  هک  يراک  هنوگره  هب  و  23 ؛ ناقرف / - 1
ص 394 ج 3 ، ماهفالا ، کلاسم  ص 182 ؛ ج 1 ، عرابلا ، بّذهملا  ص 292 ؛ ج 1 ، ربتعملا ، - 2
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257 ص :
زور رد  دـنوشیم و  ادـج  نامیا  زا  هاگنا  دوشیم و  هداد  هیراع  ناـمیا  یهورگ  هب  : » تسا نینچ  هک  دَروآیم  زین  يرگید  تیاور  هدنـسیون 

(. ص 141 « ) تساهنآ زا  زین  نیعا  نب  ةرارز  هک  ناه  دنمانیم ، اهیاهیراع »  » ار اهنآ  زیختسر 
هدـید دادـح  یلع  نب  دـمحم  ماـن  نآ  دنـس  رد  تسا و  لـسرم  نآ  زاـغآ  دراد و  فیعـض  يدنـس  زین  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

نب دّیـس  و  تسین ، نخـس  زا  یلاـخ  هک  دروـخیم  مشچ  هب  هقدـص  نب  ةدعـسم  ماـن  زین  تسا . هدـشن  قـیثوت  یلاـجر  بتک  رد  هک  دوـشیم 
. دنکیم یفرعم  یّنس )  ) یماع بهذم ، رد  ار  وا  هحفص 128  یسوواط ، ریرحت  رد  هللا  همحر  سوواط 

مالـسلا هیلع  ماما  هب  یتفگـش  اب  نکم . عییـشت  ار  شرکیپ  دُرم  رگا  ورم و  وا  تدایع  هب  دـش  رامیب  رگا  تسوا : نخـس  نیا  تاـیاور  رگید  زا 
. تسا رتدـب  دـننادیم - موس  نونغرا  ار  ادـخ  هک  اراـصن - دوهی و  زا  هرارز  يرآ ، دومرف : ییوگیم ؟ نینچ  هرارز  هراـبرد  دـندرک : ضرع 

. تسا هدرک  نوگژاو  ار  هرارز  دنوادخ 
؟ دننایک دنتسین  هتخانش  مکح  نب  یلع  لاجر  اریز  تسا ، لسرم  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

نینچ نآ  رد  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  زا  یـشخب  هکلب  تسین ، ثیدـح  نیا  ءزج  هدرک » نوگژاو  ار  هرارز  دـنوادخ   » ماـما هدوـمرف  نیا  و 
«. تسا هدرک  نوگژاو  ار  همقُمق  نیا  زینک  نیا  هکنانچ  هدرک  نوگژاو  ار  هرارز  بلق  ادخ  هک  تسیچ  نم  هانگ  : » تسا هدمآ 

هدید  تخس  نب  فسوی  مان  نآ  دنس  رد  تسا و  فیعض  زین  تیاور  نیا 
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258 ص :
(. ص 225 ج 2 ، یشاجن ، لاجر  « ) تسا فیعض  زین  وا  هک  روهمج  نب  دّمحم  زین  و  تسا ، فیعض  میتفگ  رتشیپ  هک  دوشیم 

«. دشخبب نم  هب  ار  وا  متساوخ  ادخ  زا  نم  هدوب ، لد  ود  نم  تماما  رد  هرارز  : » تسا نیا  مه  یکی  دروآیم  هدنـسیون  هک  یتایاور  رگید  زا 
(. (ص 138

ییحیوبا یـسوم و  نب  یلع  نب  نسح  ماـن  نآ  دنـس  هریجنز  رد  اریز  تسا ، فیعـض  مه  تیاور  نیا  دنـس  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هب  خـساپ 
مان هکنانچ  تسا (1) ، فیعـض  رایـسب  زین  وا  هک  یئاتربع  نامه  ای  لاله  نب  دمحا  زین  و  دنتـسه ، لوهجم  ود  ره  هک  دنوشیم  هدید  ریرض 

تسا (2). هدشن  هدرمش  ّقثوم  تسا و  یفقاو  هک  دوشیم  هدید  روصنم  یبا  نب  تسرد 
، تیاور نیا  هیامنورد  ساـسارب  سکع ، رب  هکلب  دوشیمن ، هدـید  هرارز  يارب  یـشهوکن  اـهنت  هن  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
دیـشخب و ماما  هب  ار  وا  ادخ  دشخبب و  ار  وا  تساوخ  ادـخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  هدرک  دـیدرت  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تماما  رد  هرارز 

. تفای رواب  وا  تماما  هب  هرارز 
هوـالع هب  دنتـسه  فیعـض  دنـس  رظن  زا  درک  لالدتـسا  اهنادـب  دوخ  دوصقم  رب  هدنـسیون  هک  يراـبخا  همه  هکنیا  دـمآ  هتفگ  هچنآ  ِلـصاح 

. دنشابیم هرارز  رگشیاتس  هک  رگید  حیحص  تایاور  اب  يراگزاسان 
تراشب تشهب  هب  ار  نانتورف  تفگیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگیم هک  تسا  جارد  نب  لیمج  هحیحـص  اهنآ  زا  یکی 

هرارز  ملسم و  نب  دمحم  يدارم ، يرتخب  نب  ثیل  ریصبوبا  یلجع ، هیواعم  نب  دیَُرب  هد :

ص 218 ج 1 ، یشاجن ، لاجر  ص 83 ؛ ؛ تسرهفلا ، هب : دیرگنب  - 1
هرامش 3. ص 336 ، یسوط ، خیش  لاجر  هب : دیرگنب  - 2
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259 ص :
تفریم و نایم  زا  تّوبن  راثآ  دـندوبن  نت  راهچ  نیا  رگا  دـنیوا و  نیما  ادـخ  مارح  لالح و  رد  هک  دنتـسه  یلیـصا  نادرم  زا  نت  راـهچ  هک 

(. ص 398 ج 1 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  « ) دشیم وحم 
نب دّمحم  يدارم و  ثیل  ریصبوبا  هرارز و  زج  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : هک  دلاخ  نب  نامیلس  هحیحـص  و 
اهنآ تسناوتیمن  یسک  دندوبن  اهنیا  رگا  و  درادیمن ، هدنز  ار  مالسلا  هیلع  ام  ردپ  ثیداحا  ام و  دای  یسک  یلجع  هیواعم  نب  دیَُرب  ملـسم و 

رد ام  يوس  هب  ناگدنیوج  تقبس  دناناشیا  دنیادخ و  مارح  لالح و  رد  مالـسلا  هیلع  مردپ  نانیما  نید و  نارادساپ  نانیا  دنک . طابنتـسا  ار 
. ترخآ رد  ایند و 

گرزب ناـیوار  رگید  هرارز و  شهوـکن  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  رگید  ِتاـیاور  زا  یخرب  میرذـگب 
. دسرن ناشیا  هب  یبیسآ  رازآ و  نآ  یپ  رد  دباین و  هّجوت  ناشیدب  متس  نیطالس  هاگن  ات  هدوب  ناشیا  ناج  ظفح  ببس  هب  هدیسر 

: هتفگ هک  تسا  هرارز  نب  هَّللادبع  هحیحص  تایاور  نیا  زا  رگید  یکی 
عافد وت  زا  تقیقح  رد  میوگیم  وت  بیع  نم  رگا  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالس  تردپ  هب  نم  يوس  زا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  »

هک یسک  هب  رگم  ات  میاهدوتس ، ار  شهاگیاج  میاهتشاد و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  ام  هک  دناناباتش  یسک  يوس  هب  نانمـشد  مدرم و  منکیم .
تسا و کیدزن  ام  هب  میراد و  شتـسود  اریز  دننکیم ، وا  گنهآ  دـنناسر و  يرازآ  میاهدرک  کیدزن  شیوخ  هب  میرادیم و  تسود  ار  وا 

یکیدزن هب   ] وت اریز  میوگیم ، وت  بیع  نم  دنیاتسیم . مینک  ییوجبیع  وا  زا  ار  هک  ره  دنزیرب و  شنوخ  دنناسر و  بیسآ  وا  رب  دنهاوخیم 
رایتخا « ) ياهتفای هزاوآ  ام  هب  شیارگ  و 
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260 ص :
(. ص 349 ج 1 ، لاجرلا ، ۀفرعم 

. تسا یفاک  دمآ  هتفگ  هچنآ  تسا و  رایسب  هرارز  یکاپ  شیاتس و  رد  هدیسر  ثیداحا 
. تسا يرتخب  نب  ثیل  ریصبوبا  دنکیم  شودخم  ار  وا  هدنسیون  هک  یموس  يوار 

يدرم هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دوب  یماگنه  نیا  و  درک ، تراسج  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  رب  ریـصبوبا  نیا  دیوگیم : هدنـسیون 
رگا درم  رب  دوـشیم و  راسگنـس  نز  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  ماـما  تـسا . هدرک  جاودزا  رادرهوـش  ینز  اـب  هناـهاگآان  هـک  دـندرک  شـسرپ 

« هتفاین لامک  ام  رورس  شناد  منکیم  نامگ  تفگ : دناراخ و  ار  نآ  دز و  دوخ  هنیس  رب  يدارم  ریصبوبا  سپ  تسین ... » یجرح  هتسنادیمن 
. دنکیم مهّتم  شناد  شهاک  هب  ار  مظاک  یسوم  ماما  يو  هک  تسا  موهفم  نادب  نیا  ص 154 ) یشک ، لاجر  )

. دراد فیعض  يدنس  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
نب دّـمحم  مان  زین  تسین و  ّقثوم  هک  هدـمآ  دّـمحم  نب  یلع  ماـن  نآ  دنـس  رد  اریز  تسا ، فیعـض  تیاور ، نیا  : » دـیوگیم ییوخ  هَّللاۀـیآ 

ج 14، لاجرلا ، مجعم  « ) تسین ّقثوم  زین  دّمحم ]  ] وا هک  دنکیم  ثیدح  لقن  ناوفص  زا  هک  نسح  نب  دّمحم  دشابیم و  لوهجم  هک  دمحا 
(. ص 149

امش رورس  نیا  رگا  تفگ : ریصبوبا  دنتفگیم . ایند  زا  ریصبوبا  تسا و  هدمآ  لکـش  نیمه  هب   ] روفعیلا یبا  نبا  يزور  : » دیوگیم هدنـسیون 
شترچ  تفگ و  ار  نیا  دنیزگیم . دوخ  يارب  ار  نآ  همه  دبای  تسد  ایند  هب 
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261 ص :
: تفگ وا  هب  روفعی  یبا  نبا  دـَنارب . ار  گس  اـت  تساـخرب  ناـمثع  نب  داـمح  دـنک . لوب  ریـصبوبا  رب  اـت  تساوخو  دمایبیگـس  سپ  تفرگ .

(. ص 154 یشک ، لاجر  « ) درک لوب  وا  شوگ  رد  دمآ و  ریصبوبا  کیدزن  گس  سپ  نک . شیاهر 
هدشن قیثوت  لاجر  بتک  رد  هک  دوشیم  هدـید  دّـمحم  نب  یلع  مان  نآ  رد  اریز  تسا ، فیعـض  تیاور ، نیا  دنـس  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

. تسا لوهجم  دمآ - هرس  سدق  ییوخ  هَّللاۀیآ  نخس  رد  هکنانچ  مه - وا  هک  دمآ  دمحا  نب  دمحم  مان  زین  و  تسا ،
نآ يوق  ّنظ  دراد و  دوجو  نآ  لامتحا  اهنت  تسین و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ًاتحارص  ثیدح  رد  مکبحاص »  » هژاو زا  دوصقم  هک  میرذگب 

ثیدح رد  هکنانچ  دُربیم - راک  هب  ار  انبحاص »  » هژاو دوب  مالسلا  هیلع  ماما  شدوصقم  رگا  اریز  دشاب ، يرگید  صخش  دوصقم ، هک  تسا 
. تسا فراعتم  مالسلا ، هیلع  ماما  هرابرد  ریبعت  نیا  و  دوب - هدرب  راک  هب  شیپ 

هداد هزاجا  ودب  کیل  دبای ، لوخد  هزاجا  ات  دوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  ِرد  رب  ریصبوبا  : » هتفگ بان  دامح  دیوگیم : هدنـسیون 
. دشیمن

. درک لوـب  ریـصبوبا  هرهچ  رب  دـمآ و  یگـس  ماـگنه  نیا  رد  دـیوگیم : يوار  دادیم . مرادـید  هزاـجا  دوـب  نم  هارمه  یقبط  رگا  تفگ : وا 
لاـجر « ) درک لوب  تاهرهچ  رب  هک  تسا  یگـس  تفگ : وا  نیـشنمه   (1) تسیچ ؟ نیا  تسا  هدـمآ  لکـش  نیمه  هب   ] ها ها  تفگ : ریـصبوبا 

(. ص 155 یشک ،
اریز دراد ، فیعض  يدنس  زین  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  هدنسیون  خساپ 

. هدنسیون هیشاح  دوب  روک  يو  اریز  - 1
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262 ص :
. تسا هدشن  قیثوت  دمآ - هتفگ  هکنانچ  هک - دوشیم  هدید  دمحا  نب  لیئربج  مان  نآ  دنس  رد 

مساق نب  ییحی  تیاور ، نیا  رد  ریصبوبا  زا  دوصقم  دسریم  رظن  هب  و  هدشن ، قیثوت  دمحا  نب  لیئربج  : » دیوگیم هرس  سدق  ییوخ  هَّللاۀیآ 
هکناـنچ درادـن - تلـالد  رما  نیا  رب  ریـصبوبا  هینُک  فرـص  دـشاب و  هدوب  روک  هک  میتفاـین  یلیلد  يدارم  هراـبرد  یلو  هدوب ، روک  هک  تسا 

(. ص 149 ج 14 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  -« ) تسا نشور 
هدوب مالـسلا  هیلع  ماما  مداخ  ای  هناخ  لها  نذا ، ِلعاف  زا  دوصقم  دـشاب و  لوهجم  ثیدـح ، رد  نِذَال »  » هملک طبـض  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

. ددرگ زاب  مالسلا  هیلع  ماما  هب  نآ  ریمض  ات  هدروآ  هدنسیون  هکنانچ  دشاب  مولعم  نِذا »  » هملک طبض  هکنآ  هن  دشاب ،
ودب باتش  هب  دوب  راک  رد  كاروخ  زا  یقبط  رگا  هک  ماما  مداخ  ندرک  مهّتم  رگم  دوشیمن  هدید  یلاکشا  ریـصبوبا  مالک  رد  ساسا  نیا  رب 

. دنکیمن دراو  ریصبوبا  هب  ياهشدخ  چیه  نخس  نیا  و  دادیم ، دورو  هزاجا 
نآرق تئارق  ینز  هب  : » دـیوگیم دَروآیم و  نخـس  نیا  رب  یهاوگ  دوخ  وا  دوبن و  دَـمتعم  يدرف  قالخا ، رد  ریـصبوبا  دـیوگیم : هدنـسیون 

هیلع قداص  ماما  دیوگیم : وا  دْراذگ . هیالگ  تفر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  وا  مدرک . یخوش  ياهلأسم  رد  وا  اب  سپ  مدادیم ، سرد 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ْدناشوپ !! ار  دوخ  هرهچ  و  متفگ ، نینچ  متسد  اب  تفگ : یتفگ ؟ هچ  نز  نیا  هب  ریـصبوبا ! يا  تفگ : نم  هب  مالـسلا 

(. ص 154 یشک ، لاجر  « ) نکن وا  اب  اهیخوش  نیا  زا  رگید  دومرف :
یتلالد  تیاور  نیا  : » دیوگیم هرس  سدق  ییوخ  هَّللاۀیآ  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

عّیشت ندمآ  دیدپ  رد  هناگیب  رصانع  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316ریثأت  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


263 ص :
تهج هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  و  هدوب ، مارح  ياـهیخوش  زا  نیا  هک  تسین  هتـسناد  اریز  درادـن ، شهوکن  رب 

(. ص 148 ج 14 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  « ) دوش هدیشک  مارح  هب  راک  ادابم  ات  تسا  هتشادزاب  راک  نیا  زا  میرح  تشادساپ 
تیاور نتم  رد  هکنیا  اب  هتفر ، مالسلا  هیلع  ماما  دزن  ریـصبوبا  زا  هیالگ  يارب  نز  هک  تسا  نآ  هاوگ  هک  هدروآ  ياهنوگ  هب  ار  نتم  هدنـسیون 

هدنـسیون یلو  دومرف ،»...  نم  هب  وا  مدـمآ و  رفعجوبا  دزن  نم  : » تسا نینچ  نآ  حیحـص  لکـش  هکلب  دوـشیمن ، هدـید  هتکن  نیا  رب  یناـشن 
، دنک یفن  ربُخم ، دوجو  نودب  ار  دادیور  نیا  هب  ماما  ملع  رگید  يوس  زا  دنک و  ییامن  تشرد  ار  ریصبوبا  راتفر  وس  کی  زا  تسا  هتـساوخ 

. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  ریصبوبا  زا  تیاکش  يارب  نز  دهد  ناشن  هک  هدروآ  ياهنوگ  هب  ار  نتم  ناس  نیدب  و 
ریصبوبا نوماریپ  نسح  نب  یلع  زا  : » هتفگ هک  تسا  هدیسر  دوعسم  نب  دمحم  زا  تسا . هتشاد  مهرد  یتّیصخش  ریصبوبا  دیوگیم : هدنسیون 

ّولغ هب  وا  ایآ  مدیسرپ  وا  زا  تسا . هتشاد  انیبان  یمشچ  هدوب و  دسا  ینب  هتسباو  تسا و  هدوب  دّمحموبا  ریـصبوبا  هینک  تفگ : مدرک ، شـسرپ 
(. ص 154 یّشک ، لاجر  « ) تسا هتشاد  مهرد  یتّیصخش  یلو  هدوبن ، مهتم  ّولغ  هب  هن ، تفگ : وا  تسا  هدمآ  لکش  نیمه  هب  [ ؟ تسا مهّتم 

: تسا نینچ  تیاور  نتم  تسا . هدرک  فیرحت  تخس  ار  تیاور  هدنسیون ، هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
: تفگ وا  تسا . مساقوبا  نب  ییحی  وا  مان  تفگ : مدرک ، شسرپ  ریصبوبا  نوماریپ  لاضف  نب  نسح  نب  یلع  زا  دیوگیم : دوعـسم  نب  دّمحم 

هینک 
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264 ص :
 ... تسا مهّتم  ّولغ  هب  وا  ایآ  مدیسرپ : وا  زا  تسا . هتشاد  انیبان  یمشچ  هدوب و  دسا  ینب  هتسباو  تسا و  هدوب  دّمحموبا  ریصبوبا ،

یلو تسوا ، ِرس  رب  نخس  هک  يدارم  ثیل  ریصبوبا  هرابرد  هن  هدوب ، روک  يدسا  مساق  نب  ییحی  ریصبوبا  نوماریپ  شـسرپ ، هک  تسا  نشور 
مه دیاش  ای  تسا ، يدارم  ثیل  نامه  تیاور  نیا  رد  مومذـم  ریـصبوبا  هک  دـنک  اقلا  هدـنناوخ  هب  ات  تسا  هدرواین  ار  تیاور  زاغآ  هدنـسیون 
رب هک  یلاح  رد  ات ، دنچ  هن  تسا  یکی  ریـصبوبا  هدرک  نامگ  تسا و  هدادن  صیخـشت  رگیدکی  زا  ار  ود  نآ  تهاقف ، داهتجا و  یعّدـم  نیا 

. دزیماین رد  رگیدکی  اب  ار  ود  نآ  دوش و  لیاق  ییادج  درم  ود  نیا  نایم  تسا  راوازس  داهتجا  یعّدم 
ناشیا زا  يرامـش  هدرب  نامگ  دناهداد و  ياج  هعیـش  رد  ار  یلئاسم  داسفا ، داسف و  ّتین  اب  هعیـش  ياملع  زا  يرامـش  دـنکیم  اعّدا  هدنـسیون 

: دناهدمآ نوریب  ناتسربط  زا  هک  دَربیم  مان  ار  ياهزاوآرپ  ياملع  زا  نت  هس  نایم  نیا  رد  دناهدوب و  ناتسربط  ناملاع 
رد هک  تسا  بابرالا » بر  باتک  فیرحت  تابثا  یف  باطخلا  لصف   » باتک هدنسیون  یـسربط ، يرون  یقت  نب  نیـسح  ازریم  سک  نیتسخن 

ار نادهتجم  اهقف و  نانخـس  دـنک و  تابثا  ار  میرک  نآرق  فیرحت  اهنآ  اب  ات  هدروآ  درگ  ار  هعیـش  ياهباتک  زا  تیاور  رازه  ود  زا  شیب  نآ 
. یعیش ره  هرهچ  رب  تسا  یگنن  هکل  وا  باتک  تسا . هدروآ  درگ 

نیا رد  هدنـسیون  اریز  تسین ، یعیـش  ره  هرهچ  رب  یگنن  هکل  درادنپیم ، هدنـسیون  هکنانچ  باطخلا ، لصف  باتک  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
همه  يارب  یمازلا  وا  رظن  درادیم و  نایب  ار  دوخ  ِیصخش  رظن  باتک 
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265 ص :
. میاهداد ار  هلوقم  نیا  خساپ  رتشیپ  ام  دناهدرک و  در  هئطخت و  ار  وا  نایعیش  هکنآ  هژیوهب  دشاب ، ناشیا  رب  یگنن  ات  دَروآیمن  نایعیش 

نآ رب  ار  ام  باتک  نیا  رد  وا  شزغل  دراد و  نآ  زا  عافد  مالسا و  يرای  رد  یمانب  راثآ  هتسیاش و  ياهـشالت  هرـس  سدق  يرون  نیـسح  ازریم 
. تسا یشزغل  ار  یملاع  ره  اریز  میریگب ، هدیدان  ار  وا  ياهشالت  همه  درادیمن 

: هتفگ هکلب  هتفای ،» هار  نادـب  رییغت  شیازفا و  هدـش و  فیرحت  دراد  دوجو  ام  نایم  رد  هک  ینآرق  : » تسا هتفگن  يو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
ور نیمه  زا  و  تسا ،» هدـش  طقاس  ام  نایم  رد  دوجوم  ِنآرق  زا  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  هک  یتاـیآ  اـی  اـههژاو  زا  یخرب  »

، تسا ظوـفحم  شلها  دزن  هدـمآ و  دورف  هک  تسا  یتاـیآ  شهاـک  اـهنت  هکلب  تسین ، لیدـبت  رییغت و  فـیرحت ، زا  نـم  روـظنم  دـیوگیم :
هن تسا و  دوجوم  نیتّفد  نایم  رد  نامثع  راگزور  ناس  هب  نآ  اریز  تسین ، نیتّفد  نایم  دوجوم  نآرق  باتک »  » زا نم  دوصقم  هک  هنوگنامه 

ص ج 16 ، هعیشلا ، فیناصت  یلإ  ۀعیرذلا  « ) تسا هدش  هداتسرف  ورف  یهلا  باتک  روظنم ، هکلب  تسا ، هتفاین  هار  نادب  یـشیازفا  هن  شهاک و 
(. 231

نآ رب  ناشیا  ياملع  نانخس  ثیداحا و  هکنانچ  تسا ، ّتنس  لها  بهذم  هباحص و  زا  یهورگ  بهذم  نامه  نخس  نیا  هک  دَنامن  هدیشوپ 
. دراد تلالد 

دوب نمِّرُحی » تامولعم  تاعضر  رـشَع  : » یکی هدش  لزان  نآرق  رد  هک  یتایآ  زا  : » تسا هتفگ  هک  دناهدرک  تیاور  هشیاع  زا  وا  زج  ملـسم و 
« دشیم هدـناوخ  نآرق  رد  تایآ  نیا  درک و  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دـش و  خـسن  تامولعم » سمخ   » اب هک 

ص 1075؛ ج 2 ، ملسم ، حیحص  )
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266 ص :
(. ص 456 ج 3 ، يذمرت ، ننس 

، دوعـسم نبا  متفگ : وا  هب  مدـید و  ار  بعک  نب  َیبا  : » تـسا هـتفگ  هـک  دـناهدرک  تـیاور  شیبـح  نـبرز  زا  نارگید  دـمحا و  ناـبح و  نـبا 
یبا دـیهنن . نآرق  رد  تسین  نآرق  زا  ار  هچنآ  دنتـسین ، نآرق  زا  هروس  ود  نیا  دـیوگیم : دـیادزیم و  اـهنآرق  زا  ار  ساـن  قلف و  ياـههروس 

ج 10، نابح ، نبا  حیحـص  « ) مییوگیم ار  نیمه  زین  ام  دومرف : ام  هب  وا  دـش و  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  نخـس  نیا  تفگ :
(. ص 129 ج 5 ، دمحا ، دنسم  ص 274 ؛

دیاش تشونیمن . ار  قلف  سان و  هروس  ود  دوخ  نآرق  رد  دوعسم  نبا  هک  تسا  روهشم  اهقف  نایراق و  زا  يرایـسب  نایم  : » دیوگیم ریثک  نبا 
(. ص 572 ج 4 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  « ) دشاب هتفاین  رتاوت  وا  دزن  دشاب و  هدینشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  هروس  ود  نیا  وا 

دوخ تسد  اب  ار  مجر  هیآ  هدوزفا  ادـخ  باتک  هب  رمع  دـنتفگیمن  مدرم  رگا  : » تسا هتفگ  باطخ  نب  رمع  هک  دـناهدروآ  وا  زج  يراـخب و 
(. ص 2241 ج 4 ، يراخب ، حیحص  « ) متشونیم

: دـیوگیم يو  تسوسمه . وا  اب  زین  یبهذ  دـنادیم و  حیحـص  ار  نآ  هک  دَروآیم  ار  یثیدـح  هنع ) هَّللایـضر   ) هفیذـح زا  لـقن  هب  مکاـح 
هروس تقیقح ، رد  یلو  دیناوخیم ، هبوت  هروس  ار  نآ  امش  و  تسا ، تئارب  هروس )  ) ینعی نآ ، مراهچ  کی  دیناوخیم  نونکا )  ) امش هچنآ  »

(. ص 331 ج 2 ، كردتسملا ، « ) تسا باذع 
نآ ياضتقا  تسا و  نسح  يدانـسا  نیا  : » دـیوگیم تسا  هدوب  هرقب  هروس  هزادـنا  هب  بازحا  هروس  دوشیم  روآدای  هکنآ  زا  سپ  ریثک  نبا 

هدش  خسن  نآ  مکح  ظفل و  یلو  هدوب  رگید ) یتایآ   ) نآرق هروس  نیا  رد  هک  دراد  ار 
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267 ص :
(. ص 465 ج 3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  « ) تسا

تسام نایم  رد  هک  ینآرق  زا  يرایسب  تایآ  هک  دناهتشاد  رواب  هباحـص  زا  يرامـش  هک  نآ  هاوگ  اراکـشآ  دنرایـسب و  هراب  نیا  رد  ثیداحا 
هرس سدق  يرون  ازریم  دنمانیم و  توالت » خسن   » ار دنور  نیا  اهنآ  هک  توافت  نیا  اب  تسا  ّتنس  لها  رواب  نامه  نیا  و  تسا ، هدش  طقاس 

زا يرتمک  ِیتـشز  اـهنآ  يراذـگمان  تسا و  يراذـگمان  رد  اـهنت  تواـفت  تسا و  یکی  مـالک  لـصاح  هنرگ  دـَناوخیم و  فیرحت »  » ار نآ 
مان دب  ار  يو  نآ  ببـس  هب  هک  ار  نامه  دوخ  هکنآ  اب  دناهدرک  مان  دب  ار  وا  دناهتـسناوت  ات  ببـس  نیمه  هب  دراد و  يرون  يازریم  ِيراذگمان 

. تسین هدیشوپ  دزرو  تقد  هک  یسک  رب  نیا  دنراد و  رواب  دناهدرک 
هک هدروآ  ار  یتایاور  دوخ  باتک  رد  وا  تسا . جاجتحا  باتک  هدنراگن  یـسربط  بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  مود  رفن  دیوگیم : هدنـسیون 

هباحص نینمؤملاریما و  نایم  دنویپ  هک  هداتفا  رادنپ  نیا  هب  اهنآ  رد  هک  هدروآ  ار  ییاهتیاور  نینچمه  وا  دنراد . تحارـص  نآرق  فیرحت  رد 
دناوخب ار  باتک  نیا  هک  ره  و  تسا ، هتشگ  ناناملسم  تدحو  یگدیـشاپ  مه  زا  بجوم  هک  تسا  تایاور  نیمه  و  تسا ، هدوب  هریت  رایـسب 

. تسا هتشادن  یکاپ  ّتین  نآ  هدنراگن  هک  دباییم  رد 
هک دزاس  مهتم  ار  وا  دنک و  موکحم  ار  هدنـسیون  ات  دوب  یفاک  نآرق  فیرحت  رب  ِّلاد  یتایاور  ندروآ  ِفرـص  رگا  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

، یـسلایط دووادوبا  لبنح ، نب  دمحا  سنا ، نب  کلام  هجام ، نبا  دووادوبا ، يذـمرت ، ملـسم ، يراخب ، رب  ًانیع  لاکـشا  نیا  هدوبن ، ّتین  كاپ 
یتّنس  لها  ناگرزب  ثیدح و  ناظفاح  رگید  يربط و  ریرج  نبا  یطویس ، یمثیه ، یقهیب ،
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دنناسریم (1) تبث  هب  شیوخ  بتک  رد  دننکیم و  وگزاب  ار  فیرحت  هب  طوبرم  ثیداحا  هک  تسا  دراو  زین 

، تسا فیرحت  هب  طوبرم  تاـیاور  ندروآ  فرـص  زا  یـشوپمشچ  اـب  نآرق  فیرحت  هب  وا  داـقتعا  ِرـس  زا  هدنـسیون  ندرک  موکحم  مه  رگا 
ناسنیدب و  دشاب ، هتفای  شیارگ  رواب  نیا  هب  هک  دناهدرکن  لقن  وا  زا  تسا و  فیرحت  هب  لئاق  يو  هک  هدرکن  حیرـصت  شباتک  رد  یـسربط 

ّتنس لها  حیحص  تایاور  هکنانچ  تسا ، هدش  لقن  اهنآ  زا  فیرحت  هب  داقتعا  هک  دنک  موکحم  ار  هباحص  زا  يرامش  ات  تسا  هدنـسیون  رب 
. دراد تلالد  هتکن  نیا  رب 

هیلع نینمؤملاریما  دـنویپ  دـهدیم  ناشن  هک  هدروآ  ار  ینانخـس  جاـجتحا ، رد  هک  دـنکیم  نعط  ور  نیا  زا  ار  یـسربط  هدنـسیون  هکنیا  اـّما 
. دناهدرک تیاور  نآ  نادنچ  دنچ  دوخ  ياهباتک  رد  تنس  لها  اریز  تسین ، دراو  یماّهتا  هدوب ، هریت  رایسب  هباحص  یخرب  مالسلا و 

مرکا لوسر  زا  شثاریم  داتـسرف و  رکبوبا  دزن  سک  ربمایپ ، رتخد  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  : » هک دـناهدروآ  هشیاع  زا  لـقن  هب  ملـسم  يراـخب و 
هبلاطم زین  ار  ربیخ  سمخ  هدنام  هک  نانچ  دش ، ناهاوخ  دوب  هداد  وا  هب  ءیف  ناونع  هب  كدـف  هنیدـم و  رد  ادـخ  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دیوگیم يوار  دش . نیگمشخ  رکبوبا  زا  هراب  نیا  رد  همطاف  سپ  دهد ، همطاف  هب  نآ  زا  يزیچ  هک  تفریذپن  رکبوبا  درک .
نوچ و  تسیز ، هام  شـش  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  وا  دومرف . تلحر  اـت  تفگن  ینخـس  وا  اـب  درک و  اـهر  ار  رکبوبا  همطاـف 

ار وا  یلع  شرسمه  تشذگرد 

75 ص 67 - قئاقحلا ، فشک  مان  اب  ام  باتک  رد  تنس  لها  عبانم  زا  لقن  هب  نآرق  فیرحت  تایاور  هب  دینک  هعجارم  - 1
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(. ص 1380 ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 1286 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  « ) تشاد ناهنپ  رکبوبا  زا  ار  نآ  درپس و  كاخ  هب  هنابش 

ساّبع یلع و  هب  رمع  هنیدـم ، رد  ار  وا  هقدـص  اّما  هتفگ : هک  تسا  هدروآ  هشیاع  زا  لـقن  هب  هحفص 1382  دلج 4 ، دوخ ، حیحص  رد  ملـسم 
یلص ادخ  لوسر  هقدص  ود  نیا  تفگ : درک و  يراددوخ  كدف  ربیخ و  نداد  زا  رمع  یلو  تفای ، یگریچ  رمع  رب  نآ  رد  یلع  تخادرپ و 

. تسا هدمآیم  شیپ  هک  هدوب  ییاهیراتفرگ  عفر  قوقح و  يادا )  ) يارب دنتسه و  هلآ  هیلع و  هللا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نوچ  تسا : هتفگ  رمع  هتفگ : وا  هب  هک  هدروآ  سوا  نب  کـلام  زا  لـقن  هب  هحفص 1377  دلج 4 ، رد  زین 

: تفگ رکبوبا  دومرف ، تلحر 
بلط ار  تاهدازردارب  ثاریم  ساـبع )  ) وـت دـیدمآ و  ساـّبع - یلع و  نت - ود  امـش  متـسه و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ّیلو  نـم 

ام تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : رکبوبا  تساوخیم . هدنام  شردپ  زا  هک  ار  شنز  ثاریم  یلع ،)  ) کی نیا  يدرکیم و 
دیرادنپیم و نئاخ  ِزادرپبیرف  ِراکهنگ  يوگغورد  ار  وا  نت  ود  امش  تسا و  هقدص  میاهتشاذگ ، یقاب  هچنآ  میراذگیمن ، ثرا  هب  يزیچ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّیلو  نم  کنیا  و  دُرم ، مه  رکبوبا  دوب . قح  وریپ  هتفاـیهر و  راـکوکین ، وگتـسار ، وا  هک  دـنادیم  ادـخ 

. مّقح وریپ  هتفایهر و  راکوکین ، وگتسار ، نم  هک  دنادیم  ادخ  دیرادنپیم و  نئاخ  ِزادرپ  بیرف  ِراکهنگ  يوگغورد  ارم  امش  مرکبوبا و 
: تسا هتفگ  ءارب  تسا . هتسناد  نسح  ار  نآ  هدروآ و  ءارب  زا  ار  یثیدح  هحفص 207  دلج 4 ، هحفص 638 و  دلج 5 ، دوخ ، ننس  رد  يذمرت 

هاگره دومرف  و  ار ، دیلو  نب  دلاخ  يرگید  رب  داد و  یهدنامرف  ار  بلاطیبا  نب  یلع  یکی  رب  داتـسرف ، هاپـس  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
شیپ  یلع  دیآ  شیپ  گنج 
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ياهمان  نم  هلیـسو  هب  دلاخ  تفرگ . دوخ  يارب  ار  یکزینک  اجنآ  زا  دوشگ و  ار  يژد  یلع  دـیوگیم : وا  دور .

شگنر ْدناوخ  ار  همان  نوچ  وا  مدیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  نم  دیوگیم : ءارب  درک . ییوگدـب  یلع  زا  نآ  رد  داتـسرف و  هلآ 
؟ دنراد تسود  ار  وا  مه  شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يدرم  هرابرد  ییوگیم  هچ  دومرف : دش و  هنوگرگد 

. دش شوماخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  مکیپ . کی  اهنت  نم  مربیم و  هانپ  ادخ  هب  وا  لوسر  ادخ و  مشخ  زا  مدرک : ضرع 
میدوب هتسشن  دجسم  رد  رگید  درم  ود  هارمه  : » تسا هتفگ  هک  دناهدروآ  صاقو  یبا  نب  دعس  زا  لقن  هب  نارگید  یلعیوبا و  یـسدقم ، ءایض 

زا نم  دمآ و  ام  يوس  دشیم  هدناوخ  شاهرهچ  زا  مشخ  هک  نیگمشخ  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپ  میتفگیم ، دب  یلع  زا  و 
. مدرب هانپ  ادخ  هب  وا  مشخ 

ج یلعیوبا ، دنسم  ص 267 ؛ ج 3 ، هراتخملا ، ثیداحالا  « ) تسا هدناسر  رازآ  ارم  دَناسر  رازآ  ار  یلع  هک  ره  نم ؟ اب  هچ  ار  امـش  دومرف : وا 
(. ص 325 ، 1

نوچمه دـندادیم و  مانـشد  ناوارف  ار  وا  دـندیزرویم و  ضغب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هباحـص  زا  یخرب  نآ  ساـسارب  هک  یثیداـحا 
تیاور ار  يروما  نینچ  هک  ار  ّتنس  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  دیاب  هدنسیون  ناس  نیدب  و  دنرایسب ، دندرکیم  شراکنا  زور  هنایم  ِدیـشروخ 

. دنک نعط  دننکیم 
اههطلاغم و زا  هدنکآ  هک  يریـسفت  تسا ، نآرقلا  ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  بحاص  یـسربط ، نسح  نب  لضف  موس  رفن  دـیوگیم : هدنـسیون 

. يریسفت دعاوق  نیرتهداس  اب  راگزاسانوکشخ  يریسفت  تسا ؛ هنافّلکتم  ياهلیوأت 
دیابیم تشادیم  فاصنا  يو  رگا  هک  تسا  نآ  هدنسیون  خساپ 
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هکنآ هن  تسا ، هدنکآ  هنافّلکتم  تالیوأت  اههطلاغم و  اب  ار  دوخ  باتک  نایبلا  عمجم  بحاص  یـسربط  دنک  تباث  ات  دْروآیم  ار  ییاههنومن 

. دنک اهر  شیوخ  ِنخس  تّجح  لیلدیب و  نینچ 
قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  هچنآ  هچ  رگا  هدروآ و  درگ  زین  ار  ّتنس  لها  نارّسفم  لاوقا  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  هک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

نیسحدّمحم رتکد  ببـس  نیمه  هب  تسا و  ّتنـس  لها  ریـسفت  هب  هعیـش  ریـسافت  نیرتکیدزن  زاب  یلو  هدروآ ، هدش  تیاور  مالـسلا  امهیلع 
میظع یباتک  دوخ  ورملق  رد  نآ - یلزتعم  يارآ  یعیـش و  ياهـشیارگ  زا  يادج  یـسربط - ریـسفت  قحب  دـیوگیم : ّتنـس - لها  زا  یبهذ -

. دهدیم یهاوگ  تفرعم  ملع و  فلتخم  نونف  رد  شاهدنسیون  ّرحبت  رب  هک  تسا 
يور هدایز  هار  هیماما  ياهوردنت  نوچمه  تسا و  لدتعم  دوخ  عّیشت  رد  یسربط  : » دیوگیم عّیشت » رد  وا  لادتعا   » ناونع تحت  یبهذ  رتکد 

ای دنک  ریفکت  ار  هباحـص  زا  یکی  يو  هک  میدیدن  میدرکن و  ساسحا  ار  ياهظحالم  لباق  بّصعت  وا  ریـسفت  ندناوخ  ماگنه  ام  دیامیپیمن .
ییادـخ هب  ار  يو  هک  هدرکن  هغلابم  نادـنچ  زین  یلع  هرابرد  هکناـنچ  دَرب ، ناـیم  زا  ار  اـهنآ  ِيرادـنید  تلادـع و  هک  دـنز  ناـشیا  رب  ینعط 

(. ص 76 ج 2 ، نورّسفملا ، ریسفتلا و  « ) دنادیم موصعماروا  هچ  رگا  دَناوخب ، شناربمایپ  فیدر  مه  ای  دَناسر 
دوخ هک  دنرزخ  نایدوهی  نامه  اهیناتسربط  تسا و  رزخ  نایدوهی  زا  هدنکآ  نآ  رانک  مه  قطانم  ناتـسربط و  هقطنم  دنکیم  اعّدا  هدنـسیون 

. دناهدرک ناهنپ  مالسا  رتچ  ریز  ار 
« يربط  » لخدم رد  باسنا  رد  یناعمس  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
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اهقف و املع و  زا  رایـسب  يرامـش  دـنیوگ و  يربط  ار  نادـب  تبـسن  تسا و  نآ ...  ورملق  لـمآ و  ینعی  ناتـسربط ، هب  تبـسن  نیا  دـیوگیم :

. دناهدمآ نوریب  لمآ  زا  ناثّدحم 
بحاص روهـشم ، ِيربط  ریرج  نب  دّمحم  رفعجوبا  : » دنتـسه ناشیا  هلمج  زا  هک  دـنکیم  دای  ار  اجنآ  روهـشم  ياملع  زا  يرامـش  هاگنآ  وا 

ج 4، باسنا ، « ) رگید یهورگ  يربط و  میهاربا  نب  قاحـسا  يربط ، دّمحم  نب  مکح  ناورموبا  یمزراوخ ، رکبوبا  فورعم ، خیرات  ریـسفت و 
(. 48 ص 45 -

هک دنتـسه  رزخ  نایدوهی  زا  زین  ناتـسربط  ّتنـس  لها  ياملع  رگید  يربط و  ریرج  نب  دّـمحم  ایآ  میـسرپیم : ار  نیا  هدنـسیون  زا  اـجنیا  رد 
؟ دناهدرک اج  ناناملسم  فیدر  رد  ار  شیوخ  دناهتشاد و  ناهنپ  مالسا  رتچ  ریز  ار  دوخ 

ذوفن بصانم و  هاگیاج و  بحاص  هک  دـندرکن  ياج  یتّنـس  لـها  ناـیم  رد  ار  دوخ  رزخ  ناـیدوهی  ارچ  مینادیمن  دـهد ، یفنم  باوج  رگا 
مولعم زونه  هکنیا  اب  دـندوب ؟ راشف  هجنکـش و  ریز  هک  دـنزاس  ناهنپ  ینایعیـش  نایم  رد  ار  شیوخ  هک  دـندرک  هدنـسب  نیا  هب  طقف  دـندوب و 
مالسا رتچ  ریز  ناناملـسم و  نایم  ار  دوخ  ًاقیقد  دناهدیزگ و  نطو  ار  اجنآ  دناهتفر و  ناتـسربط  هقطنم  يوس  هب  رزخ  نایدوهی  ایآ  هک  تسین 
مجعم رد  يومح  توقای  تسا و  رایـسب  رزخ  هقطنم  ناتـسربط و  تفاسم  هکنیا  اـب  دـنکیم - اـعدا  هدنـسیون  هک  ناـنچ  دـناهدرک -؟ ناـهنپ 

اجنآ رد  ناـیدوهی  و  تسرپتب ، مه  یحیـسم  مه  تسا  هتـشاد  ناملـسم  مه  رزخ  هـقطنم  هـک  تـسا  هدروآ  هحفص 368  دلج 2 ، نادـلبلا ،
هکنآ  هن  دناهتسیزیم ، رزخ  هقطنم  رد  هک  دنراد  ناهنپ  یناناملسم  نایم  ار  دوخ  دناهتسناوتیم  دناهدوب و  اههقرف  نیرتزیچان 
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. دنناسر ناتسربط  نایعیش  هب  ار  دوخ 

رد نایبلا  عمجم  بحاص  یـسربط  مالـسالا  نیما  ِراگزورمه  یقهیب ، قدـنف  نبا  هک  میهد  یهاگآ  ار  زیزع  هدـنناوخ  اجنیا  رد  تسا  بسانم 
و تسا (1) ، ناشاک  ناهفصا و  نایم  سربط ، هب  بوسنم  نایبلا » عمجم  بحاص   » یسربط هک  دوشیم  روآدای  قهیب  خیرات  مان  اب  دوخ  باتک 

. دوشیم راکشآ  زین  نآ  یحاون  ناتسربط و  زا  یسربط  يرود  ناسنیدب 
هتفگ يراسناوخ  دیوگیم : وا  تسا . یفاک  اهباتک  نیا  زا  یکی  دناهتفرگ . يزاب  هب  ار  یعیش  ياهباتک  هناگیب  رصانع  دنکیم  اعّدا  هدنـسیون 

فیلأت ینیلک  هک  تسا  یفاـک  بتک  زا  یکی  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  باوبا  زا  ياهعومجم  هک  هضور  اـیآ  هکنیا  رد  تسا  فـالتخا  : » تسا
(. ص 118 ج 6 ، تاّنجلا ، تاضور  « ) هدش هدوزفا  یفاک  لوصا  رب  سپ  نآ  زا  ای  هدرک 

هک ار  ینخـس  يرآ ، میاهدروخنرب . نخـس  نیا  هب  تاّنجلا  تاضور  رد  هرـس  سدق  ینیلک  لاح  حرـش  رد  زونه  ام  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 
. میاهدید دنکیم  لقن  یکرک  نیسحدّیس  زا  ًادعب  هدنسیون 

دشاب یفاک  تادّلجم  زا  یکی  هضور  باتک  دناهدرک  راکنا  یخرب  هک  تشاد  دهاوخ  نینچ  یموهفم  باتک ، رد  نخـس  نیا  دوجو  ضرف  رب 
ینیلک زا  ياهناگادـج  هتـشاگن  باتک ، نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  قاحلا  یفاـک  تادـّلجم  هب  باـتک  نیا  تسا  هدرک  اـعّدا  هدنـسیون  و 

نآ  ِرسرب  دیدرت  اهنت  دوشیمن و  هدید  یلاکشا  هضور  باتک  نیماضم  رد  هک  میرذگب  تسا . هللا  همحر 

ص 7 ج 1 ، عماجلا ، عماوج  باتک  رب  نامیلس  لماک  همدقم  زا  لقن  هب  - 1

عّیشت ندمآ  دیدپ  رد  هناگیب  رصانع  زا www.hajj.ir www.ghaemiyeh.com   www.Ghaemiyeh.com316ریثأت  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


274 ص :
خیش بتک  رامـش  رد  ار  هضور  باتک  یـسوط  خیـش  یـشاجن و  هک  اجنآ  زا  و  نآ ، زا  يادج  ای  تسا  یفاک  نمـض  رد  هضور  ایآ  هک  تسا 

دوشیمن (1). ییانتعا  نارگید  دیدرت  هب  رگید  دناهدناسر  بتک  نیا  همه  هب  ار  دوخ  دنس  رفن  ود  ره  دناهدروآ و  هللا  همحر  ینیلک 
هتفگ يرجه ) يافوتم 460   ) یلماع یکرک  ردیح  دیـس  نب  نیـسح  تسا  هدمآ  لکـش  نیمه  هب   ] دیـس هقثلا  خیـش  دـنکیم : اعدا  هدنـسیون 

: تسا
ص ج 6 ، تانجلا ، تاضور  « ) تسا هتـسویپ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هب  یثیدـح  ره  اهنآ  رد  هک  دراد  يدـیناسا  اب  باتک  هاجنپ  یفاک ، باـتک  »

یـس هدنرادرب  رد  یفاک  باتک  : » دیوگیم يرجه ) يافوتم 460   ) یسوط رفعجوبا  تسا  هدمآ  لکـش  نیمه  هب   ] دیـس هک  یلاح  رد  (، 114
(. ص 161 تسرهف ، « ) تسا باتک 

فذـح ظافلا و  رییغت  تایاور و  لیدـبت  زجب  نیا  هدـش و  هدوزفا  نادـب  یفاـک  باـتک  اب 40 % ربارب  ینعی  باـب ، تسیب  درادـنپیم  هدنـسیون 
. تسا رگید  تافاضا  تارقف و 

هنوگچ دیس . هقثلا  خیش  ار  یلماع  یکرک  دَناوخیم و  دّیس »  » ار یسوط  خیش  هدنـسیون  هک  تسا  رادهدنخ  رایـسب  تفگ  دیاب  يو  خساپ  رد 
؟ دّیس مه  دشاب  خیش  مه  هظحل  کی  رد  دناوتیم  درف  کی 

هعیـش بیرف  ِرـس  زا  ار  دوخ  هکلب  تسین ، یعیـش  هدنـسیون  هک  دنامیم  یقاب  یّکـش  نیرتکچوک  فصنم  ناسنا  يارب  همه  نیا  زا  سپ  ایآ 
؟ دناوخیم

ص 210 و 211 یسوط ، تسرهف  ص 291 و 292 ؛ ج 2 ، یشاجن ، لاجر  - 1
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275 ص :
هب ار  دوخ  یکدنا  تهاقفو  داهتجا  یعّدم  نیا  شاک  يا  مییوگب : دیاب  یفاک  باتک  رد  ثیداحا  تافاضا  هدنسیون  ِحالطـصا  هب  هراب  رد  اما 

نارگید وا و  يارب  ات  باتک  یس  ای  تسا  باتک  هاجنپ  رثا  نیا  ایآ  هک  دیدیم  درکیم و  رظن  دوجوم  ِیفاک  باتک  هب  تخادنایم و  تمحز 
؟ هن ای  تسا  هدش  هدوزفا  یفاک  هب  دنکیم  اعّدا  وا  هک  یناوارف  مجح  نیا  ایآ  هک  دشیم  تباث  لیلد  اب 

رامـش باوبا  ثیداحا  رامـش  ياج  هب  تسا و  هدـش  هدوزفا  یفاک  هب  وا  نامگ  هب  هک  دربیم  مان  ام  يارب  ار  ییاهباتک  هدنـسیون  شاـک  يا  و 
هب ار  وا  ثیداحا  نیا  ندرک  هرامـش  تسا . توافتم  یفاک  باتک  باوبا  رد  ثیداـحا  رامـش  هکنآ  هژیوهب  تفگیم ، اـم  هب  ار  نآ  ثیداـحا 

. تسا باتک  ره  ثیداحا  شرامش  هدنرادرب  رد  یفاک  باتک  زا  دوجوم  پاچ  اریز  تخادنایمن ، يدایز  تمحز 
چیهیب تسا ، باتک  یس  تسا  هتفگ  یـسوط  خیـش  هک  هنوگ  نامه  یفاک  باوبا  رامـش  هتـسنادیم  هدنـسیون  هک  هدوب  نیا  نآ  لیلد  دیاش 

. تسا ضحم  هابتشا  هتسناد  باتک  هاجنپ  ار  یفاک  هدش و  لقن  یکرک  زا  هچنآ  و  یشیازفا ، شهاک و 
زا یکی  هک  دراد  ییاهباتک  وا  تسا . رابخا  هب  هاگآ  هقث و  رفعجوبا ، هینک  اب  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  : » دیوگیم تسرهف  رد  یـسوط  خیش 

باتک تّجح ، باتک  دیحوت ، باتک  هاگناو  تسا  ملع  تلیضف  لقع و  باتک  نآ ، زاغآ  تسا : باتک  یـس  هدنرادرب  رد  تسا و  یفاک  اهنآ 
باتک جح ، باتک  موص ، باتک  تاکز ، باتک  تالـص ، باتک  ضیح ، تراهط و  باتک  نآرق ، تلیـضف  باتک  اعد ، باتک  رفک ، نامیا و 

قتع و باتک  قالط ، باتک  حاکن ،
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276 ص :
فوقو و باتک  زئانج ، باتک  ماکحا ، ایاضق و  باتک  تاداهـش ، باتک  تشیعم ، باتک  تارافک ، روذـن و  نامیا و  باتک  هبتاکم ، ریبدـت و 

باتک ایاصو ، باتک  داهج ، باتک  لمجتو ، يز  باتک  نجاور ، نجاود و  باتک  هبرـشا ، همعطا و  باتک  حیابذ ، دیـص و  باتک  تاقدـص ،
(. ص 210 تسرهف ، « ) هضور باتک  نایاپ ، رد  تاید و  باتک  دودح ، باتک  ضیارف ،

: تسا ریز  حرش  هب  درادرب  رد  هک  ییاهباتک  تسا و  سرتسد  رد  هک  یفاک  باتک  هدش  پاچ  تادّلجم 
. تجح باتک  دیحوت و  باتک  ملع و  تلیضف  باتک  لهج و  لقع و  باتک  لماش  لّوا : دلج 

. هرشع باتک  نآرق و  تلیضف  باتک  اعد و  باتک  رفک و  نامیا و  باتک  هدنرادرب  رد  مود : دلج 
. تاکز باتک  تالص و  باتک  زئانج ، باتک  ضیح ، باتک  هاگناو  تسا  تراهط  باتک  هدنرادرب  رد  موس : دلج 

. جح باتک  مایص و  باتک  تاکز ، باتک  همتت  هدنرادربرد  مراهچ : دلج 
. حاکن باتک  هشیعم و  باتک  داهج ، باتک  لماش  مجنپ : دلج 

، هبرـشا باتک  همعطا ، باتک  حـئابذ ، باتک  دیـص ، باتک  هبتاکم ، ریبدـت و  قتع و  باتک  قالط ، باتک  هقیقع ، باتک  لـماش  مشـش : دـلج 
. نجاود باتک  ةءورم ، لّمجت و  يز و  باتک 

نامیا و باتک  ماکحا ، اضق و  باتک  تاداهـش ، باتک  تاید ، باتک  دودح ، باتک  ثیراوم ، باتک  ایاصو ، باتک  هدنرادربرد  متفه : دلج 
. تاراّفک روذن و 
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277 ص :
. هضور باتک  لماش  متشه : دلج 

هقیقع باتک  هرشع و  باتک  رگم  هدروآ ، تسرهف  رد  ار  اهنآ  همه  یسوط  خیـش  هک  ام  نایم  رد  دوجوم  ِیفاک  باتک  باوبا  همه  تسا  نیا 
خیش هک  یلاح  رد  دناهدشن ، هدوزفا  ًادعب  باتک  ود  نیا  هک  تسا  نآ  لیلد  نیا  هدروآ و  دوخ  لاجر  رد  یشاجن  ار  باتک  ود  ره  نیا  هک  ار 
باتک باوبا  رامـش  رد  ار  باتک  نیا  یـشاجن  تسا . تاقدص  فوقو و  باتک  نآ  دوشیمن و  هدـید  دوجوم  پاچ  رد  هک  هدوزفا  ار  یباتک 

هک دـسریم  رظن  هب  یلو  نآ ، شیازفا  هن  تسا  باتک  نیا  دوجوم  پاچ  یتساک  لیلد  دوش  تباث  يزیچ  نینچ  رگا  و  تسا ، هدرواین  یفاـک 
. تسا رتقیقد  خیش  زا  دوخ  لقن  رد  یشاجن  اریز  درک ، دامتعا  یشاجن  لقن  هب  دیاب  تسا و  خیش  هابتشا  نیا 

-. هتشادنپ هدنسیون  هک  نانچ  باتک - تسیب  هب  دسر  هچ  تسا ، هدشن  هدوزفا  یفاک  هب  باتک  کی  یّتح  هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیدب 
نآ رامش  نونکامه  هعیـش  ياملع  اریز  هدش ، هدوزفا  ثیدح  یسوط 6000  خیـش  ماکحالا  بیذهت  باتک  هب  هک  تسا  هدرک  اعّدا  هدنـسیون 
زا شیب  ار  ماکحالا  بیذـهت  ثیداحا  رامـش  هدروآ - لوصالا  ةدـع  رد  هکنانچ  خیـش - دوخ  هک  یلاح  رد  دـننادیم ، ثیدـح  ار 13590 

. دنادیم ثیدح   5000
ار مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هدیـسر  ِفـلتخم  ثیداـحا  نم  : » تسا نینچ  هّدـع  باـتک  رد  خیـش  تراـبع  هک  تسا  نـینچ  هدنـسیون  هـب  خـساپ 
تسا و ثیدح  رازه  جنپ  زا  شیب  دراد  صاصتخا  هقف  هب  ماکحالا  بیذهت  باتک  راصبتسا و  مفورعم  باتک  رد  هک  ثیداحا  نیا  ماهدروآ ؛

ناهنپ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  نیا  ماهدش و  روآدای  ار  نادب  لمع  رد  هفئاط  فالتخا  اهنآ  رتشیب  رد 
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278 ص :
(. ص 356 ج 1 ، لوصالا ، ةدع  « ) دَنامب

وا دوصقم  تسا و  هدروآ  هدـشدای  باتک  ود  ره  رد  هک  تسا  یفلتخم  ضراعتم و  ثیداـحا  وا  دوصقم  تسا و  نشور  رایـسب  خیـش  مـالک 
هک هنوگ  نامه  راصبتـسا ، بیذـهت و  ثیداحا  زا  يرایـسب  اریز  تسا ،- نشور  اًلماک  هکنانچ  هدوبن - شباتک  ود  ثیداحا  ّلک  رامـش  نایب 

. دنرادن ضراعت  رگیدکی  اب  اًلصا  درادن ، حیضوت  هب  يزاین 
رامـش مالـسلا  مهیلع  هّمئا  نانمـشد  هارمه  هعیـش  نالعاج  : » تسا هتفگ  ینـسحلا  فورعم  مشاهدیـس  ببـس  نیمه  هب  دـیوگیم : هدنـسیون 

: دیوگیم نینچمه  مشاه  دناهدرک .» لعج  رگتیاده  هّمئا  نابز  زا  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا  يرایسب 
هّمئا نادقاح  ًابلاغ و  هک  میباییم  رد  ود  نآ  زج  یفاو و  یفاک ، نوچمه  یثیدح  ياههعومجم  رد  هدنکارپ  ثیداحا  رد  واک  ودنک  زا  سپ  »

« دـناهدرک ذوفن  نادـب  ناشیا  ندرک  مان  دـب  هّمئا و  ثیداحا  ندیـشک  داـسف  هب  يارب  هکنآ  رگم  دـناهدرکن  اـهر  ار  باوبا  زا  یباـب  رگتیادـه 
(. ص 165 و 253 تاعوضوملا ، )

رواب دنتسین و  لئاق  یثیدح  ياههعومجم  رگید  یفاو و  یفاک ، ثیداحا  همه  تحص  هب  هعیـش  ياملع  تسا  نشور  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
دوشیمن بجوم  یلو  تسا ، ریذـپانشلاچ  ياهلوقم  نیا  دنتـسین و  رانک  رب  یلعج  ای  فیعـض  ياهثیدـح  زا  ثیداحا  نیا  هک  دـنراد  نآ  رب 

كاپ و ار  ثیداحا  نیا  هک  دهد  ریخ  شاداپ  املع  هب  دنوادخ  دوش . هتسناد  حیحـص  ّتیجح  رابتعا و  زا  بتک  نیا  همه  ندش  طقاس  ياعدا  ]
رتشیب لاح  عضو و  بتک ، هنوگ  نیا  لاح  عضو و  دندرک . ادج  تسردان  زا  ار  تسرد  دنتخانشزاب و  فیعض  زا  ار  حیحـص  دندرک و  حیقنت 

حیحص و هک  تسا  ّتنس  لها  ياهباتک 
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279 ص :
ربتعم حیحـص و  ثیداحا  هب  نتخادرپ  زا  عنام  اهنآ  رد  یلعج  ثیداحا  ندوب  یلو  تسا ، هدروآدرگمه  راـنکرد  ار  یلعجو  غوردو  فیعض 

. دوشیمن نآ 
باحصا ثیداحا  هرابرد  ناتسود  زا  یکی  : » دیوگیم دنکیم و  فارتعا  هتکن  نیا  هب  بیذهت  همّدقم  رد  یسوط  خیـش  دیوگیم : هدنـسیون 

تـسین یثیدـح  درک  اعّدا  ناوتب  دـیاش  هک  تشادیم  راهظا  تفگیم و  نخـس  نم  اب  اهنآ  داضت  تافانم و  يراگزاسان و  فـالتخا و  اـم و 
اجنآ ات  دنکیم  یفن  ار  نآ  هک  تسه  یثیدح  نآ  لباقم  رد  هکنآ  رگم  دَنامیمن  دنزگیب  یثیدح  و  دوشیم ، هدید  زین  نآ  ّدض  هکنآ  رگم 

شباتک تشادساپ  رد  یـسوط  خیـش  دیکأت  مغر  هب  دنهد .» رارق  ام  بهذم  رب  نعط  نیرتگرزب  هیام  ار  نیمه  نامنافلاخم  هدش  بجوم  هک 
. تفرگ رارق  فیرحت  ضرعم  رد  دینیبیم - هکنانچ  باتک - نیا  مه  زاب 

نوگمهان ثیداحا  دریذپیمن و  شکمشک  راکنا و  هک  تسا  يرما  ثیداحا ، نایم  يراگزاسان  فالتخا و  هک  تسا  نیا  هدنسیون  هب  خساپ 
نازیم اب  اـت  مینکفیب  يرظن  دـشر  نبا  دـصتقملا  ۀـیاهن  دـهتجملا و  ۀـیادب  باـتک  هب  تسا  یفاـک  تسا و  رایـسب  نایّنـس  نایعیـش و  بتک  رد 

. میوش انشآ  ناشیا  ياواتف  يراگزاسان  نآ  یپ  رد  ّتنس و  لها  ثیداحا  ینوگمهان 
زا ار  تسرد  فیعـض و  زا  ار  حیحـص  ثیدـح  دـناوتیم  هیقف  کـی  اریز  تسین ، راـبنایز  هـقرف ، ود  بـتک  رد  نوگمهاـن  ثیداـحا  یناوارف 

ار حجار  ثیدح  دهد و  يرترب  رگیدکی  رب  یحیجرت  ياهتلالد  دانسا و  وترپ  رد  ار  ربتعم  ثیداحا  دناوتیم  هکنانچ  دسانـش ، زاب  تسردان 
. دهن رانک  ار  حوجرم  ثیدح  هتفرگ 
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نم هب  لوصالا  ساسا  ناونع  اب  ار  دوخ  باتک  زا  هخسن  کی  وا  مدرک و  تاقالم  یلع  رادلد  دیس  اب  دنه  زا  مرادید  رد  دیوگیم : هدنـسیون 

یثیدح تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  دراد  يراگزاسان  اجنآ  ات  هّمئا  زا  هدـنام  اج  هب  ثیداحا  : » تسا هدـمآ  باتک  نیا  هحفـص 51  رد  داد . هیده 
زین شّدـض  نآ  يازا  رد  هکنآ  رگم  تسین  تسد  رد  يربـخ  و  دـنکیم ، یفن  ار  نآ  يرگید  ثیدـح  ربارب ، رد  هکنآ  رگم  دوشیمن  تفاـی 

. دنهن رانک  ار  هعیش  بهذم  هک  تسا  هتشاداو  ار  يرایسب  رامش  نیمه  و  دوشیم ،» تفای 
هک نایرع  تسا  یغورد  تسکـش و  مه  رد  ار  رتش  تشپ  هک  تسا  یکزود  شفک  نامه  تیاکح  یتیاکح  نینچ  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

ودص خـیراتلل  ّمث  هّلل  وا  باتک  نتـشون  ماگنه  یلع  رادـلد  دیـس  هک  هدـنام  لفاغ  هدنـسیون  اریز  درک ، هیجوت  ار  نآ  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب 
. هدیشک كاخ  هرهچ  رد  باقن  هک  هدوب  لاس  تشه  هاجنپ و 

یلع رادلددیس  هماّلع  رثا  ۀیدابارتسالا  ۀیندملا  دئاوفلا  یلع  دّرلا  یف  لوصالا  ساسا  : » دیوگیم ینارهط  گرزباقآ  خیـش  گرزب  رگـشهوژپ 
« تسا هتـشذگرد  يرجه  لاـس 1235  رد  هتـشاد و  هزاـجا  مولعلارحب  هَّللاۀـیآ  زا  هک  تسا  ییوـنهکل  يدابآریـصن  يوـقن  نیعم  دّـمحم  نب 

(. ص 4 ج 2 ، هعیشلا ، فیناصت  یلإ  ۀعیرذلا  )
نتشون ماگنه  هدنسیون  رمع  هدوب و  هلاس  هدزناپ  يرسپ  دشاب  هدید  ار  وا  رادلد  دیس  تافو  لاس  رد  هدنسیون  مینک  ضرف  رگا  ساسا ، نیا  رب 

وا زا  لاس  یـس  دودح  رعاش  یفجن  یفاص  دمحا  هدرک  حیرـصت  رتشیپ  هدنـسیون  هک  یلاح  رد  تسا ، هدوب  لاس  خیراتلل 200  ّمث  هّلل  باتک 
ساسا  نیا  رب  تسا . هدش  هداز  يرجه  لاس 1314  رد  یفجن  یفاص  هدوب و  رتگرزب 
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تسا یناوارف  توافت  هچ  تسا . هتـشذگیم  وا  رمع  زا  لاس  يرجه 76  لاس 1420  رد  تسا و  هدـش  هداز  يرجه  لاس 1344  رد  هدنسیون 

اهنآ ندـید  ياعّدا  هک  شباتک - رد  وا  ياهتیاکح  همه  هک  تسا  یفاک  نیمه  دـهدیم و  ربخ  وا  ندوب  دامتعا  لباق  ریغ  زا  هک  وا  مـالک  رد 
. میتفات يور  باتک  نیا  رد  اهنآ  رتشیب  تفگزاب  زا  ام  ببس  نیمه  هب  دشاب و  رابتعا  یب  هدرک - ار 

میاهدینـشن نونکات  تفگ  دـیاب  دـنهن » رانک  ار  هعیـش  بهذـم  هک  تسا  هتـشاداو  ار  يرایـسب  رامـش  نیمه  و  : » هک وا  نخـس  نیا  هرابرد  اّما 
تبیصم نیمه  دیاش  تسا و  سانشان  یتّیصخش  هدنسیون  دوخ  یّتح  دیارگب ، ّتنسلها  هب  دهن و  رانک  ار  هعیـش  بهذم  یفورعم  ّتیـصخش 

لها نالفاغ  نداد  بیرف  ددصرد  يوسوم  نیـسحدیس  مان  هب  یتّیـصخش  ِندیرفآ  اب  ات  هتـشاداو  ار  هدنـسیون  هدـمآ ، دراو  ّتنـس  لها  هب  هک 
خیش دناناوارف . رایسب  دنهنیم  رانک  ار  نّنست  هک  یناسک  هتفگ  هدنسیون  هچنآ  فالخ  رب  تسا . هتشگ  یّنس  یعیـش  یملاع  هک  دیآرب  ّتنس 

نادنمـشناد و زا  نت  اههد  لاح  حرـش  نآ  رد  هتـشون و  قئاثو  قئاقح و  نّولوحتملا : ناونع  اب  دـلج  هس  رد  ار  یباتک  یعیـش  ِطیطق  لآ  ماشه 
. تسا هدروآ  دناهدیورگ  هعیش  هب  هک  ار  ینادنمشیدنا 

هیماما هعیش  هب  دنهن و  رانک  ار  دوخ  بهاذم  هتشاداو  ار  ناشیا  هک  دناهدروآ  نایم  هب  نخس  یلماوع  زا  اهنآ  رد  دناهتـشاگن و  ییاهباتک  اهنآ 
داتـسا یـسنوت ، يوامـس  یناجیت  دّمحم  رتکد  نیما ، دّمحم  خیـش  شردارب  یبلح و  یکاطنا  یعرم  دّـمحم  خیـش  نوچمه  يدارفا  دـنورگب ؛
بئاـص داتـسا  یبرغم ، ینیـسح  سیردا  دیـس  ینادوـس ، دمحادیـس  مصتعم  خیـش  یندرا ، بوـقعی  نیـسح  دـمحا  لـیکو  تاـفیلخ ، ناورم 

. رگید يرایسب  بویا و  دیعس  رتکد  ینادرو و  حلاص  يرصم  هدنسیون  یقارع ، دیمحلادبع 
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وا یکیزیف . دوجو  هن  دراد و  تقیقح  هن  ماما  نیا  هک  دـنکیم  مکح  دـناهدیرفآ و  هناگیب  رـصانع  ار  مهدزاود  ماما  دـنکیم  اـعّدا  هدنـسیون 

: دیوگیم
رد مهدزای - ماما  مالـسلا - هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دنراد  حیرـصت  ام  ربتعم  بتک  هک  یلاح  رد  دشاب  دـناوتیم  یـسک  نینچ  هنوگچ 

ياراد ای  هلماح  ار  اـهنآ  زا  یکی  یتح  دنتـسیرگن و  وا  نازینک  ناـنز و  همه  هب  شگرم  ماـگنه  تشادـن و  يدـنزرف  هک  درک  تلحر  یلاـح 
لـضف زا  يرولا  مـالعا  هحفـص 354 و  دیفم ، خیـش  داشرا  هحفـص 74 و  یـسوط ، هبیغلا  باتک  هب  هراب  نیا  رد  دـیناوتیم  دـنتفاین و  دـنزرف 

. دیرگنب هحفص 102  یمق ، يرعشا  قرفلاو  تالاقملا  هحفص 380 و  یسربط ،
يدهم ماما  تدالو  رایسب  لیالد  اب  هبیغلا  باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیـش  اریز  تسا ، تفگـش  ياهغورد  زا  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

: دیوگیم هدرک  تابثا  ار 
هب ام  دـننک و  تبث  ار  نآ  دـنناوتیمن  باسنا  بتک  هک  تسا  ناوارف  ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  تدالو  ربخ  قرط  »

(. ص 74 هبیغلا ، « ) دش میهاوخ  روآدای  ار  نآ  زا  ياهشوگ  سپ  نیا  زا  ادخ  تساوخ 
دراد حیرصت  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شردپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تماما  رب  داشرا  باتک  رد  هرس  سدق  دیفم  خیش  اّما 

رد هن  وا  زج  شردپ  دراد و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هینک  مان و  هک  تسوا  رسپ  مالـسلا  هیلع  دّمحموبا  زا  سپ  ِماما  : » دیوگیم و 
نابعش همین  بش  وا  دلوم  تسا و  هدیشوپ  بیاغ و  دمآ  هتفگ  هچنآ  ساسا  رب  دنزرف  نیا  و  دْراذگن ، راگدای  هب  يدنزرف  نطاب  رد  هن  رهاظ و 

(. ص 346 داشرا ، « ) هدشیم هدیمان  سجرن  هک  هدوب  يدلو  ما  شردام  تسا و  هدوب  يرجه  لاس 255 
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ناشیا بقل  هینک و  مان ، هب  ار  یلصف  تسا و  هدوشگ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  لاح  حرش  رد  ار  ییاهلصف  يرولا  مالعا  رد  زین  یـسربط  خیش 

وا و تبیغ  تابثا  لیالد  رکذ  هب  ار  یلـصف  دناهدید و  ار  وا  هک  یناسک  هب  ار  یموس  لصف  شردام و  مان  دـلوم و  هرابرد  ار  يرگید  لصف  و 
اهنآ هب  ترـضح  تاـعیقوت  هک  یناـسک  زین  دـناهدید و  ار  وا  ياـهامنهار  وا و  هک  یناـسک  ماـن  رکذ  هب  ار  رگید  یلـصف  شتماـما و  تحص 

ناشیا هب  ترـضح  تدالو  یفن  رد  بتاک  هک  دراد  تلالد  يروما  نالطب  رب  هچنآ  ناـیاپ  اـت  بیترت  نیمه  هب  هداد و  صاـصتخا  هدیـسریم 
. دهدیم تبسن 

يزادرپغورد دهد  تبسن  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تدالو  مدع  هب  داقتعا  ام  فورعم  ياملع  زا  یکی  هب  یسک  رگا  هکنآ  نخـس  هدیکچ 
. هزاوآرپ ناشبتک  تسا و  فورعم  ناشیا  نانخس  اریز  مرش ، یب  دننز و  ارتفا  تسا 

تباث هدرک و  قیقحت  مهدزاود  ماما  باّون  هلأسم  رد  بتاک  دمحا  تسا  هدـمآ  لکـش  نیمه  هب   ] دیـس لضاف  ردارب  دـنکیم : اعّدا  هدنـسیون 
دقرم رد  مدرم  هک  ار  ییاهلوپ  دـنبای و  تسد  رظن  دروم  سمخ  لاوما  هب  ات  دـناهدرک  تباین  ياعّدا  هک  دـناهدوب  لاّجد  یتعامج  اهنآ  هدومن 

. دنهد صاصتخا  دوخ  هب  دنزادنایم  بادرس  رد  هک  ار  یتاعربت  ای  دنزادنایم  هدمآ  لکش  نیمه  هب  ]
ریذن دیـس  رثا  عّیـشتلا  نع  عافد  باتک  هب  دیناوتیم  دیهاوخب  رگا  تسا و  دودرم  بتاک  دمحا  نانخـس  مامت  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  خـساپ 

هک دینک  عوجر  یبتک  رگید  يردب و  یماسدیـس  رثا  بتاک  دمحا  تاهبـش  یلع  دّرلا  باتک  بابـضلا و  هنیدم  یف  تاهاتم  باتک  ینـسح و 
هتشاگن  وا  رب  ّدر  رد 
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. تسا هدش 

هک دـشاب  هتـشاد  دوخ  اب  یلیلد  دـنکیم  راکنا  هکلب  تسا ، هدرواین  اهنآ  تباین  یفن  رد  یلیلد  چـیه  بتاک  دـمحا  هعبرا  باّون  هراـب  رد  اـّما 
قیدصت يدهم  ماما  زا  تباین  رد  ار  باُّون  نیا  ياعّدا  میناوتیمن  ام  نیا  ربانب  : » دیوگیم وا  دنک . تابثا  ار  هناگراهچ  ناریفـس  ندوب  دمتعم 

ياعّدا میناوتیمن  ام  و  بیغ ، ملع  زا  نتشاد  هرهب  ای  هزجعم  ياهاعّدا  دانتسا  هب  مه  نآ  میریگب ، ماما  دوجو  رب  یلیلد  ار  اهنآ  نخـس  مینک و 
«. مینک ادج  درذگیم  نت  راهچ  تسیب و  زا  اهنآ  رامش  هک  ینیغورد  نابیان  ياعّدا  زا  ار  اهنآ 

درک مکح  دیاب  ریزگان  سپ  دناهدرک  ترافس  ياعّدا  يرایسب  هک  اجنآ  زا  دنربیم و  هرهب  ترافس  ياعّدا  زا  ناریفس  نیا  دنکیم  نامگ  وا 
دننکیم اپ  تسد و  يرونت  دوخ  نان  يارب  هک  مینک  مهّتم  ار  تباین  نیغورد  نایعّدم  ام  رگا  : » دیوگیم وا  دنزادرپیم . غورد  اهنآ  همه  هک 

زین ياهناگراهچ  باّون  هّجوتم  تمهت ، نیا  دناهتـشاد ، دـنویپ  راگزور  نآ  یـساّبع  تموکح  اـب  دـنزرویم و  صرح  لاوما  ِيروآدرگ  هب  و 
(. یعیشلا یسایسلا  رکفلا  روطت  « ) دناهدوبن رود  هب  تموکح  نآ  زا  هک  دوشیم 

راگزور رد  اریز  دنک ، راکنا  زین  ار  ام  ربمایپ  تّوبن  هویـش  نیا  اب  دیاب  وا  اریز  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  نآ  یگدوهیب  هک  تسا  ینخـس  نیا 
نیمه هب  و  دش ، دـهاوخ  همه  هجّوتم  تمهت ، سپ  هدربیم ، هرهب  دوخ  ياعّدا  زا  یعّدـم  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدـش  تّوبن  ياعّدا  ناشیا 

. دنک راکنا  انثتسا  نودب  ار  هّمئا  همه  تماما  دیاب  وا  لیلد 
نوچمه  يدرف  يارب  يراکلغد  غورد و  هب  هعبرا  باّون  ماّهتا  اّما 
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هک دیزگرب  ریفـس  راهچ  دوخ  يارب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوب . دهاوخ  راوشد  وا  يارب  نآ ، تابثا  یلو  تسا ، ناسآ  يراک  بتاک  دمحا 

يروآدرگ هب  نتخادنا  گنچ  يراک و  لغد  ناشیا  زا  دندوب و  هرهـش  نمـشد ، تسود و  تسد  تداهـش  هب  ینمادکاپ ، اوقت و  تسادق ، هب 
يرکـسع ماما  يداه و  ماما  ود  لیکو  هللا  همحر  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا  ریفـس ، نیتسخن  تسا . هدـشن  لقن  تسایر  ّبُح  اـی  لاـم 

هب وا  زا  تباین  هریجنز  دشیم و  شیاتس  مالسلا  امهیلع  ماما  ود  نیا  يوس  زا  هک  دوب  راوگرزب  دمَتعم و  يدرم  وا  تسا . هدوب  مالسلا  امهیلع 
. دش هدیشک  باّون  رگید 

. دشکیم نایزات  رب  ریشمش  - 1 دنکیم : هچ  جورخ  ماگنه  رظتنم ، ای  مئاق  هب  فورعم  مهدزاود ، ماما  مینیبب  کنیا  دیوگیم : هدنسیون 
ج 52، راونالاراحب ، « ) دشکیم ار  اهنآ  ینعی  دـنکیم ، لمع  رمحا  رفج  ساسارب  نایزات  نایم  رد  رظتنم  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  یـسلجم  »

(. ص 318
دّمحم نب  دمحا  هک  ارچ  دوشیم ، هدید  نانس  نب  دّمحم  مان  نآ  دنس  رد  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  ثیدح ، نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

رد هک  یناسک  رگید  زا  تسا . فیعض  دمآ - هتفگ  اهراب  هکنانچ  دّمحم - نیا  دنکیمن و  لقن  یتیاور  هقث  ِنانـس  نب  هَّللادبع  زا  یـسیع  نب 
. تسا هدشن  قیثوت  یلاجر  بتک  رد  هک  تسا  هریبه  وبا ) ای   ) نبا هتسباو  دیفر  دوشیم  هدید  دنس  نیا 

هک تسا  نآ  دـنکیم  راتـشک  برع  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هکنآ  لیلد  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  تیاور ، نیا  دنـس  نتفرگ  هدـیدان  اب 
دنهاوخن دورف  میلست  هب  رس  وا  ربارب  رد  اهنت  هن  برع  دنکیم و  روهظ  برع  نیمزرس  رد  ناشیا 
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وا اب  گنج  زا  هک  یـسک  رگم  تشک  دهاوخ  دزیخرب  گنج  هب  وا  اب  ار  هک  ره  ماما  تساخ و  دنهاوخرب  وا  اب  زیتس  گنج و  هب  هکلب  دروآ ،

. دنک يراددوخ 
عفان زا  شدنس  هب  تسا ، قفاوم  وا  اب  زین  یبهذ  هک  حیحص ، یثیدح  رد  مکاح  تسا . هدمآ  زین  ّتنس  لها  ثیداحا  زا  ياهراپ  رد  موهفم  نیا 

ار نآ  ادخ  دیگنج و  دیهاوخ  برعلا  ةریزج  اب  امش  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  : » هک دنکیم  تیاور  هبتع  نب 
دوشگ دهاوخ  مه  ار  نآ  ادخ  دیگنجیم و  ناریا  اب  هاگنآ  دوشگ ، دهاوخ  ار  نآ  ادخ  دـیگنج و  دـیهاوخ  مور  اب  سپـس  دوشگ ، دـهاوخ 

(. ص 426 ج 4 ، كردتسملا ، « ) داد دهاوخ  تسکش  زین  ار  وا  ادخ  دیگنجیم و  لاّجد  اب  هاگناو 
(. ص 349 ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دَنامیمن راتشک  زج  نایزات  ام و  نایم  : » تسا نینچ  هک  دَروآیم  ار  یمود  ثیدح  هدنسیون 

هدنامن یقوقح  اهبرع  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  نایم  هک  دشاب  نآ  ثیدح  نیا  زا  دوصقم  دراد  لامتحا  هک  تسا  نینچ  هدنـسیون  هب  خـساپ 
ناشیا نایم  رد  دندناسر و  لتق  هب  دنتفای  هک  یکاشاخ  راخ و  ره  ریز  ار  اهنآ  دـندرک و  زواجت  نایولع  هب  راتـشک  لتق و  اب  اهبرع  هکنآ  رگم 

، روصنم رفعجوبا  اریز  دراد ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راگزور  عضو  نیا  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  مـالک  نیا  دـندرک و  يزیرنوخ  رایـسب 
. درک راتشک  ار  مشاهینب  زا  يرایسب  هدمآ ، هتفگ  خیرات  رد  هک  هنوگ  نامه 

مئاق هارمه  اهنآ  زا  یکی  یّتح  تسا ، يراوگان  ربخ  ناشیا  يارب  هک  زیهرپب  برع  زا  : » تسا نینچ  هک  دَروآیم  ار  یموس  ثیدـح  هدنـسیون 
جورخ 
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(. ص 333 ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دنکیمن

یلاجر بتک  رد  دراد و  هتخانشان  یعضو  هک  تسا  رابا  یـسوم  نآ  يوار  اریز  دراد ، فیعـض  يدنـس  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  يو  خساپ 
. تسا هدشن  قیثوت  زین  يو  هک  دنکیم  تیاور  وا  زا  ملاس  نب  طابسا  و  تسا ، هدشن  قیثوت 

زا مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  هدـنهدناشن  هک  تسا  ضراعم  يرگید  رابخا  اب  نآ  دنـس  زا  یـشوپمشچ  اب  تیاور  نیا 
. دنتسه نایزات 

يدنا دصیس و  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  یفعج  رباج  زا  شدنس  اب  یـسوط  خیـش  ار  تایاور  نیا  زا  یکی 
ماش و مدرم  زا  یناروالد  رـصم و  لها  زا  یناراوگرزب  ناشیا  نایم  رد  دـننکیم . تعیب  مئاق  اـب  ماـقم  نکر و  ناـیم  ردـب  ناگدـنمزر  زا  رفن 
ص ج 52 ، راونالاراحب ، ص 284 ؛ یسوط ، هبیغلا  باتک  « ) تشاد دهاوخ  ياپ  رب  دهاوخیم  ادخ  ار  هچنآ  ماما  دنتسه و  نایقارع  زا  یناکین 

(. 334
رگید دـننکیم و  افیا  یگرزب  شقن  اهمـس  نیا  ندیـشاپ  رد  هک  دـنروخیم  مشچ  هب  يدارفا  صوصن  نیا  سپ  رد  دـنکیم : اعّدا  هدنـسیون 

زا ار  يرـسک  ادـخ  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یـسلجم  اریز  دـبای ، ییاـهر  شتآ  زا  يرـسک  هک  وشن  هدز  تفگش 
(. ص 4 ج 41 ، راونالاراحب ، « ) هتشگ مارح  وا  رب  شتآ  تسا و  هدرک  اهر  شتآ 

یعیش ریرج  نب  دّمحم  هحفص 70 و  لئاضف ، باتک  رد  هللا  همحر  یمق  لیئربج  نب  ناذاش  ار  يرـسک  ثیدح  هک  تسا  نآ  هدنـسیون  خساپ 
، ثیدح نیا  دناهدرک . لقن  یطاباس  راّمع  زا  هحفص 21  تازجعملا ، رداون  رد 
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. درک لالدتسا  نادب  ناوتیمن  هدرکن و  تیاور  موصعم  ماما  زا  هک  تسا  رامع  ِدوخ  مالک  زا  فوقوم و 

مدوب یناطلـس  نم  هک : دوب  نیا  تفگ  هچنآ  زا  دمآ و  نخـس  هب  ناوریـشونا  يرـسک  همجمج  هک  تسا  نینچ  هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  هچنآ 
نامز رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  مدوب . سوجم  نید  رب  یلو  مدادیمن ، رد  نت  یمتـس  هب  هک  ایاعر  رب  روآتمحر  زرورهم و  رگداد و 

نیا زا  یلو  مورگب ، وا  هب  ات  مدش  نآ  رب  نم  تخیر و  ورف  وا  دـّلوت  بش  هب  هرگنک  هس  تسیب و  نم  رـصق  ناویا  زا  دـش و  هداز  نم  تنطلس 
ارم دنوادخ  یلو  ماهرهبیب ، تشهب  زا  وا  هب  ندیورگن  ببس  هب  نم  تشاد و  مرگرس  راک  نیا  ماجنا  زا  ارم  تموکح  مدیزرو و  تلفغ  راک 
مارح نم  رب  شتآ  شزوس   ] کیل مشتآ ، رد  هچ  رگا  نم  دیناهر و  شتآ  باذـع  زا  ایاعر  نایم  فاصنا  يرگداد و  تکرب  هب  رفک  نیمه  اب 

. هتشگ
نیا دوشیمن و  باذع  مدرم  نایم  رد  يرگداد  ببس  هب  یلو  تسا ، شتآ  لها  زا  ناوریشونا  يرسک  هک  دراد  نآ  رد  تحارص  ثیدح  نیا 

. تسا متس  زا  ریذحت  تلادع و  هب  بیغرت  راک  نیا  رد  هک  ارچ  دیامنیمن ، ابیزان  شاییایربک  ماقم  رب  تسین و  عنتمم  ادخ  يارب 
يرگیسوجم ياهـشیارگ  نایعیـش  هک  تسا  ناگدنناوخ  يارب  مّهوت  نیا  داجیا  ثیدح ، نیا  ندروآ  زا  هدنـسیون  فده  هک  تسین  هدیـشوپ 

يرسک هک  دراد  حیرصت  نآ - دنـس  فعـض  رانک  رد  رظن - دروم  ثیدح  هک  یتروص  رد  درادیماو . يرـسک  سیدقت  هب  ار  اهنآ  هک  دنراد 
یثیداحا لیلد  نیمه  هب  و  شايرگیسوجم ، هن  هدوب  وا  يرگداد  ببس  هب  وا  رب  شتآ  شزوس   ] ندش مارح  هدش و  دراو  شتآ  هب  ناوریشونا 

نیطالس  رگید  شهوکن  رد 
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. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راگزورمه  هک  تسا  يرسک  زین  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدیسر  یناریا 

هللا یلص  ربمایپ  تشون . ياهمان  ناریا  مور و  نیطالس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » هک تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
: تشون مور ، رایرهش  رصیق ، هب  هلآ  هیلع و 

(1) ْمُکَْنَیبَو » انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلإ  اَولاعت  ِباتِْکلا  َلْها  ای  ، » مور گرزب  هب  هَّللادبع  نبدّمحم  زا  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب 
. تخیر نآ  رب  تساوخ و  کشم  داهن و  رس  رب  ار  نآ  تساخرب و  دیسر  مور  رایرهش  هب  همان  نیا  نوچ  . 

. رادب رادیاپ  ار  وا  تنطلس  ایادخ ! دومرف : دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نیا  نوچ 
، زمره نب  يرسک  هب  هَّللادبع  نب  دّمحم  زا  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  : » تشون ناریا  رایرهش  هب  نینچ  زین  ياهمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  نوچ  درک و  هراپ  تفرگ و  ار  نآ  دیسر  يرسک  هب  همان  نیا  نوچ  مالّسلاو .» دینام  ملاس  ات  دیروآ  مالسا 

(. ص 122 ج 8 ، طوسبم ، « ) شاپ ورف  مه  زا  ار  وا  تنطلس  ایادخ  دومرف : دیسر  هلآ 
. دنکیم ناریو  ار  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  - 2 دیوگیم : مئاق  ماما  راتفر  هرابرد   ] هدنسیون

زین ار  یبنلا  دجسم  هکنانچ  دَنادرگزاب ، شلصا  هب  ار  نآ  ات  دنکیم  ناریو  ار  مارحلادجسم  مئاق  ماما  : » تسا هدرک  تیاور  یسلجم 

.« میتسیاب تساناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخس  رس  رب  دییایب  باتک ، لها  يا  : » وگب 64 ؛ نارمع / لآ  - 1
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(. ص 282 یسوط ، هبیغلا  ص 338 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دَنادرگیمرب شلصا  هب 

زا لسرم  تروص  هب  ار  نآ  دیفم  هتفرگ و  هحفص 364  دیفم ، خیش  داشرا  باتک  زا  هرس  سدق  یسلجم  ار  ربخ  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
ثیدح وا  هب  هکنآ  زا  دّمحم  نب  دمحا  تسا : هدرک  لقن  ار  نآ  دنس  نیا  اب  هحفص 543  دلج 4 ، یفاک ، رد  ینیلک  هدرک و  تیاور  ریصبوبا 

. تسا راکشآ  اًلماک  نآ  ِلاسرا  هک  ریصبوبا  زا  صفح  نب  بیهو  زا  نیسح  نب  دّمحم  زا  هدرک 
یلع زا  مشاه  یبا  نب  نامحرلادبع  زا  ناذاش  نب  لضف  تسا : هدروآ  دنـس  نیا  اب  هحفص 282  هبیغلا ، باتک  رد  ار  تیاور  نیا  یسوط  خیش 
هتفگ وا  لاح  عضو و  و  دشابیم ، فیعض  تسا  ینئاطب  نامه  هک  هزمحیبا  نب  یلع  دوجو  ببس  هب  دنـس  نیا  هک  ریـصبوبا  زا  هزمحیبا  نب 

. دمآ
اب و  دومن ، دامتعا  نآ  رب  درک و  لالدتـسا  نادـب  ناوتیمن  تسین و  راوتـسا  یتّجح  رب  کـی  چـیه  ثیدـح  نیا  دانـسا  هکنیا  نخـس  لـصاح 
ای اور  هچنآ  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یلو  تساوران  مدرم  همه  يارب  ساـسا  زا  دجـسم  ود  ندرک  ناریو  ثیدـح ، دنـس  نتفرگ  هدـیدان 

. میراد غارس  مالسلا  هیلع  ماما  راتفر  رد  ار  لدع  قح و  ام  تسا و  رتهاگآ  تساوران 
رتشیپ ار  دجسم  ود  نیا  ياههشوگ  زا  ياهراپ  هک  دشاب  نآ  ثیدح - تّحـص  ضرف  هب  ناینب - زا  دجـسم  ود  نیا  نتفوک  مهرد  ببـس  دیاش 

نیا اب  دهاوخیم  مالسلا  هیلع  ماما  هکنآ  ای  دناهدرک . انب  یبصغ  مارح و  لام  اب  ای  یبلطترهـش  ایر و  هار  رد  ادخ و  زج  يارب  متـس  نیطالس 
يرگید ببـس  مه  دیاش  ای  دنامن ، ناشیا  زا  یمان  هدمآ ، ثیداحا  یخرب  رد  هکنانچ  ات  دـنک  وحم  ار  روج  نیطالـس  نارگمتـس و  راثآ  راک 

. دراد
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مه رد  ار  هبعک  تشادیم  تسود  دوخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  تیاور  دوخ  بتک  رد  ّتنـس  لها  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

. دندوب هدروآ  مالسا  هزات  راگزور  نآ  مدرم  هک  دوب  نیا  دش  نآ  زا  عنام  هچنآ  یلو  دنک ، يزاسزاب  دبوک و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک : تسا  هدرک  ثیدح  نم  هب  هشیاع ) ینعی   ) ماهلاخ تسا : هتفگ  هک  هدروآ  ریبز  نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  ملـسم 

ناـسکی نیمز  اـب  ار  نآ  متفوکیم و  مهرد  ار  هبعک  دـناهدمآ  نورب  كرـش  زا  هزاـت  وت  ناـسک  هک  دوبن  نینچ  رگا  هشیاـع ! يا  دوـمرف : هلآ 
: مداهنیم رد  ود  نآ  يارب  متخاسیم و 

ج ملسم ، حیحص  . ) دندرکیم هدنـسب  دوب  هدش  هتخاس  هبعک  هک  اجنآ  هب  شیرق  مدوزفایم و  عرذ  شـش  رْجِح ، رب  یبرغ و  رد  یقرـش و  رد 
(. ص 98 ، 4

نوریب ار  رمع - رکبوبا و  ینعی  ود - نیا  دسج )  ) هک تسا  نآ  مئاق  ترضح  راک  نیتسخن  : » هک دنکیم  نشور  یسلجم  دیوگیم : هدنسیون 
(. ص 386 ج 52 ، راونالاراحب ، « ) دنکشیم مه  رد  ار  دجسم  دهدیم و  داب  هب  ار  ود  نآ  دنتسه و  هزات  رت و  ود  ره  هک  یلاح  رد  دروآیم 

ریشب ددرگیمرب . لابن  ریشب  هب  شدنس  هک  دنکیم  لقن  ناذاش  نب  لضف  باتک  زا  یسلجم  ار  تیاور  نیا  هک  تسا  نینچ  هدنسیون  هب  خساپ 
. تسج لالدتسا  نادب  ناوتیمن  دراد و  فیعض  يدنس  تیاور  تسا و  هدشن  قیثوت  یلاجر  بتک  رد 

ود دوصقم ، دیاش  تسا ، رکبوبا  رمع و  هدش  هراشا  ناشیدب  هک  ینت  ود  زا  دوصقم  هک  درادن  نآ  هب  حیرصت  تیاور  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
ددرگزاب رفن  ود  نیا  هب  دناوتیم  هک  هنوگ  نامه  هراشا  مسا  دنشاب و  رگید  صخش 
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ماگنه مالـسلا  هیلع  ماما  راگزورمه  ِیـسابع  يافلخ  ای  يوما  يافلخ  زا  یخرب  نآ  موهفم  دیاش  و  ددرگزاب ، مه  رگید  رفن  ود  هب  دـناوتیم 

. دشاب تیاور  نیا  رودص 
ساـسارب اریز  تسا ، نآ  زا  رترب  رتـهب و  ـالبرک  درادـن و  یتـّیمها  هبعک  هک  تسا  مّلـسم  هعیـش  ياـهقف  دزن  هک  تـسا  هدرک  اـعّدا  هدنـسیون 

تسا و مالـسا  هلبق  وا و  لوسر  ادخ و  مرح  تسا و  كرابم  سّدقم و  هک  تسادـخ  هدـیزگرب  ضرا  نیمز و  ياج  نیرترب  البرک  صوصن ،
. دنکیمن تباقر  نآ  اب  هبعک  یّتح  ینیمز  چیه  تسا و  هتفهن  افش  نآ  كاخ  رد 

هلبق هبعک  هک  یلاح  رد  تسا  حیحص  ینخس  نینچ  هنوگچ  تسا . راکشآ  غورد  درادن  یتّیمها  هبعک  هک  نخس  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
هبعک ینعی  هلبق  هب  ور  هکنآ  رگم  تسین  حیحـص  يزامن  چـیه  هک  دنانخـس  مه  هعیـش - یّنـس و  ناملـسم - ياـملع  همه  تسا و  ناناملـسم 

. دنکیمن راکنا  ار  نآ  یسک  نادان  ییوجهزیتس  زج  هک  تسا  مولعم  نادنچ  نیا  دشاب و  هتشاد  كرابم 
، دشابیم راکشآ  یغورد  تسا  مالسا  هلبق  وا و  لوسر  ادخ و  مرح  تسا و  كرابم  سّدقم و  هک  تسادخ  هدیزگرب  ضرا  البرک  هکنیا  اما 
ای ادخ  هدیزگرب  نیمز  ار  نآ  دنادب و  زیاج  ار  ندوب  البرک  يوس  هب  ور  نآ  ریغ  ای  زامن  رد  هک  دینیبیمن  ار  نایعیـش  زا  یکی  هاگ  چـیه  اریز 

يرایـسب رابخا  اریز  دـنادب ، تسا  هّرونم  هنیدـم  نامه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  ای  تسا  همّرکم  هّکم  نامه  هک  یهلا  مرح 
: هتفگ هک  تسا  نارهم  نب  ناسح  هحیحص  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهداد  یهاوگ  تقیقح  نیا  هب  هنیدم  هّکم و  نأش  رد  ]
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: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  »

تـشپ ادخ  هکنآ  رگم  دیاین  دراو  نآ  رد  ياهشیپ  متـس  راّبج  چیه  تسا و  نم  مرح  هفوک  تسادخ و  لوسر  مرح  هنیدم  ادـخ و  مرح  هّکم ،
(. ص 12 ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  « ) دنکشب ار  وا 

و دشاب ، هتشاد  نآ  رب  تلالد  هک  ماهدیدن  ار  یحیحص  تیاور  ماهدروخن و  رب  دشاب  هّکم  زا  رترب  البرک  نآ  ساسارب  هک  یتایاور  هب  نونکات 
يرفصع دیعسوبا  نانس ، نب  دّمحم  نوچمه  یناسک  تسا ؛ هدشن  تابثا  ناشیا  قوثو  هک  تسا  یناسک  شدانـسا  رد  ماهدید  هک  ار  یتایاور 
فیـصوت ادـخ و  مرح  ناونع  هب  هکم  فیـصوت  زا  هکلب  درک ، داـمتعا  تاـیاور  هنوگ  نیا  هب  ناوـتیمن  نینچ  يرما  تاـبثا  رد  نارگید و  و 

. دنتسه اهنیمزرس  نیرترب  ود  نیا  هک  دیآیم  رب  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  ناونع  هب  هنیدم 
تسا هّکم  ادخ  دزن  نیمز  نیرتبوبحم  : » دیامرفیم هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جرعا  هَّللادبع  نب  دیعـس  ّقثوم  ثیدح  تلالد  هوالع  هب 

هن تسین و  رتتسود  رهـش  نیا  گنـس  زا  یگنـس  ناحبـس  يادـخ  دزن  تسین و  رتشوـخ  لـجوّزع  دـنوادخ  دزن  هّکم  كاـخ  زا  یکاـخ  و 
(. ص 162 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  « ) رهش نیا  بآ  زا  یبآ  هن  نآ و  ياههوک  زا  یهوک  هن  نآ و  ناتخرد  زا  یتخرد 

. تسا هدش  یفرعم  ماقم  نکر و  نایم  اهنیمزرس  نیرترب  ثیداحا  یخرب  رد  هک  میرذگب 
رترب نیمز  مادک  دیـسرپ : ام  زا  نیدباعلا  نیز  ماما  : » هک تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  لقن  هب  یلامث  هزمحوبا  هحیحـص  رد 

: میتفگ تسا ؟
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نم ال « ) تسا ماقم  نکر و  نایم  نیمز  نیرترب  دیشاب  هاگآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . رتهاگآ  ادخ  لوسر  دنزرف  ادخ و  لوسر  ادخ و 

(. ص 163 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی 
. تسا رتاناد  روما  قیاقح  هب  ادخ  میاهتفای و  یهاگآ  نادب  هک  یثیداحا  تلالد  ساسا  رب  ام  شناد  رادقم  تسا  نیا 

زاـب شـساسا  هـب  ار  نآ  دـنکیم و  ناریو  ار  دجـسم  مئاـق  ترـضح  ارچ  مـینک : حرطم  ار  شـسرپ  نـیا  اـت  تساـم  رب  دـیوگیم : هدنـسیون 
؟ دنادرگیم

نیا : » دنکیم نییبت  نینچ  یسوط  خیش  ار  نیا  دنکیمن و  زواجت  اهنآ  ّلک  ِمهد  کی  زا  ناناملـسم  ناگدنام  رامـش  هک  تسا  نیا  نآ  خساپ 
رد مئاق  ماما  يوس  زا  تسا  ریشمش  يریگراک  هب  نآ  لیلد  هک  ص 146 ، هبیغلا ، دنورب » نایم  زا  مدرم  مهد  ُهن  هکنآ  ات  دباییمن  ماجرف  رما ،

. ًاصوصخ ناناملسم  ًامومع و  مدرم  نایم 
نیا ایآ  مدرم ؟ مهد  ُهن  نتفر  نایم  زا  دجـسم و  نتفوک  مهرد  نایم  تسا  ياهطبار  هچ  میـسرپیم : هدنـسیون  زا  اـم  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

؟ دنیبیم يدنویپ  هلأسم  ود  نیا  نایم  تهاقف  داهتجا و  یعّدم 
- ثیدـح تّحـص  ضرف  هب  دـبوک - مهرد  ساسا  ات  ار  دجـسم  مالـسلا  هیلع  ماما  دوشیم  بجوم  هک  یلاـمتحا  لـماوع  نوماریپ  رتشیپ ، اـم 

. تسین نآ  تفگزاب  هب  يزاین  میتفگ و  نخس 
نیا : » هدومرف اریز  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  رب  ِقباس  يدادیور  نیا  هک  تسادـیپ  نینچ  مدرم  مهد  ُهن  نتفر  نایم  زا  هراب  رد  اّما 

كاله  ینعی  دورب ،» ات   » درک دهاوخن  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ینعی  دوب ،» دهاوخن  دادیور 
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«. مدرم مهد  ُهن   » دوشب

قّقحت هک  رگناریو  ياهگنج  زا  ّمعا  تسا  نامز  رخآ  ياهدادیور  ببـس  هب  ای  نآ  دـنریمیم و  هک  تسا  موهفم  نیا  هب  ای  اهنآ  نتفر  نایم  زا 
لماوع رگید  ای  یگنـسرگ  یلاسکـشخ و  اـی  ریگهمه  ياـهیرامیب  هیاـپ  رب  اـی  تسین ، دـیعب  مینیبیم  هک  یپاـیپ  ياهدادـیور  ساـسارب  اـهنآ 

. دمآ دهاوخ  شیپ  هک  هتخانشان 
لماوع ینوگانوگ  نامزلارخآ و  ياهیگدـنبیرف  اهیزیگناهنتف و  اهیراگزاسان و  ببـس  هب  تسا  ناـشیا  یهارمگ  اـهنآ  يدوباـن  زا  دوصقم  اـی 

. یهارمگ وهل و  رازبا  فارحنا و 
وا نید  وا و  نانمـشد  زا  ات  دزیگنایم  رب  يریگماقتنا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  بحاص  دـنوادخ  هک  دـنراد  نآ  رب  تلالد  ثیداحا  يرآ ،

ثیداحا رد  ام  یلو  تشک ، دهاوخ  دهدن  رد  نت  قح  هب  هک  ار  سک  نآ  ره  ناهارمگ و  نافرحنم ، نارگمتس ، ناشکرـس ، وا  دریگ و  ماقتنا 
. مدرم مهد  ُهن  هب  دسر  هچ  درک ، دهاوخ  دوبان  ار  رفن  رازه  زا  یشخب  وا  هک  میاهدیدن 

هّمئا هکنیا  رد  هدوشگ  ار  یباب  ینیلک  دـنکیم . اپ  رب  ار  دوواد  لآ  تموکح  هک  تسا  نآ  يدـهم  ماما  رگید  راـتفر  - 3 دیوگیم : هدنسیون 
هیلع قداص  ماما  زا  هاگنآ  وا  دننکیمن . بلط  هّنیب  دننکیم و  تموکح  دوواد  لآ  هویش  هب  دوش  راکـشآ  ناشتفالخ  هاگ  ره  مالـسلا  مهیلع 

: هدومرف هک  دَروآیم  ار  یتیاور  مالسلا 
(. ص 397 ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) دنکیمن بلط  دهاش  دنکیم و  تموکح  نامیلس  دوواد و  هویش  هب  دزیخاپ  هب  دّمحم  لآ  مئاق  هاگره  »

رابخا رهاظ  نادب  : » دیوگیم هرس  سدق  یسلجم  هماّلع  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
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زا شیپ  ناماما  هک  یلاح  رد  هاوگ ، اب  هن  دنکیم  مکح  تیعقاو  زا  دوخ  ملع  هب  دنک  روهظ  هاگره  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  تسا  نآ 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ  دنتخاسیم ، راکـشآ  یفیاطل  اب  دنتـسنادیم  ایاضق  نورد  زا  ار  هچنآ  دندرکیم و  مکح  رهاظ  هب  ناشیا 
(. ص 177 ج 26 ، راونالاراحب ، « ) درکیم نینچ  دراوم  زا  يرایسب  رد 

روج ملظ و  زا  هک  تسا  یماگنه  زا  سپ  لدـع  طسق و  زا  نیمز  ندـنکآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هفیظو  هک  اـجنآ  زا  میوگیم : کـنیا  و 
ار نآ  ياضتقا  نیا  و  دوش ، هدـنادرگزاب  شلها  هب  قوقح  ات  دـشاب  تیعقاو  ساسا  رب  ناـشیا  تموکح  هک  تسا  یعیبط  سپ  هدـش ، هدـنکآ 

ماـما و  دـشابیم ، مالـسلا  هیلع  دوواد  تموکح  ناـمه  نیا  تسا و  هدرک  ماـهلا  ودـب  يادـخ  هک  دـنک  تموـکح  یملع  ساـسارب  هک  دراد 
. اطخ اب  یهاگ  تسا  هارمه  تیعقاو  اب  یهاگ  هک  دنکیمن  تموکح  يرهاظ  ساسارب 

، ٌۀلأسم : » دیوگیم همادق  نبا  دنک . يرواد  دوخ  ملع  هب  دنگوس  هاوگ و  رب  هیکت  نودب  یمکاح  دننادیم  زیاج  ّتنس  لها  ياملع  زا  یـضعب 
مکح دوـخ  ملع  هب  ّدـح  ریغ  رد  هن  ّدـح و  رد  هن  مکاـح  هک  تسا  نآ  بهذـم  رهاـظ  دـنکیمن ،» مکح  دوـخ  ملع  هب  مکاـح  : » تسا هـتفگ 
نـسح نب  دّمحم  دیبعوبا و  قاحـسا ، کلام ، یبعـش ، حیرـش ، نخـس  نیا  نآ . زا  سپ  هن  تموکح و  زا  شیپ  شیوخ ، ملع  هب  هن  دنکیمن ،
نخس نامه  نیا  دنادیم و  زیاج  مکاح  يارب  ار  رما  نیا  هک  هدیسر  يرگید  تیاور  زین  دمحا  زا  تسا . یعفاش  لوق  ود  زا  یکی  زین  تسا و 

(. ص 401 ج 11 ، ینغم ، « ) تسا ینزم  رایتخا  یعفاش و  مود  لوق  روثوبا و  فسویوبا و 
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ج راونالاراحب ، « ) دنکیم مایق  نیون  یئاضق  ون و  یباتک  دـیدج و  رما  ساسارب  مئاق  ترـضح  : » هدرک تیاور  یـسلجم  دـیوگیم : هدنـسیون 

(. ص 154 ینامعن ، ۀبیغ  ص 354 ؛ ، 52
زا يریگولج  يواست و  هب  تمـسق  مدرم و  نایم  يرگداد  نامه  دزادرپیم  نادـب  نامز  بحاـص  هک  يدـیدج  رما  هک  تسا  نآ  يو  باوج 

باتک زا  دوصقم  دراد  لامتحا  تسا و  روما  هنوگنیا  لاثما  تعدب و  ندرب  نایم  زا  ّتنـس و  ندرک  هدنز  دودـح و  نتـشاد  اپ  رب  تارکنم و 
زا شیپ  خوسنم  نآ  رد  دـش و  دـهاوخ  یهد  بیترت  لوزن ، بسح  رب  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  اـی  نآ  ندوب  ون  دـشاب و  میرک  نآرق  ناـمه  ون 

ماما اریز  دناهدرک ، فیرحت  ار  اهنآ  يرابرد  نادنمـشناد  متـس و  نیطالـس  هک  یمیهافم  رابتعا  هب  دوب  دهاوخ  دیدج  ای  دمآ ، دهاوخ  خسان 
نآرق زج  يرگید  باتک  ون ، باتک  زا  دوصقم  مه  دـیاش  تسا . ناحبـس  دـنوادخ  هدارا  هک  درک  دـهاوخ  ریـسفت  ناـنچ  ار  نآ  مالـسلا  هیلع 

. دندنمزاین نادب  دوخ  ياهراک  مامت  رد  مدرم  هک  دراد  دوخ  رد  ار  یماکحا  تعیرش و  مهم  روما  هک  تسا 
دناهتشادن ییانشآ  یلدع  نینچ  اب  نآ  زا  شیپ  تبیغ و  رـصع  رد  ناشیا  هک  تسا  مدرم  نایم  يرگداد  نامه  ای  نیون ، ياضق  زا  دوصقم  اّما 

نیا هک  درک - دهاوخ  مکح  ياهلأسم  ره  رد  قح  تیعقاو  بسح  رب  دوخ و  ملع  هیاپ  رب  هکلب  دـهاوخیمن ، هاوگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  ای 
، دروآ ناغمرا  هب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  يراج  یمالـسا  حیحـص  ماکحا  ساسارب  هچ  رگا  وا  ياـضق  و  دـمآ ،- هتفگ 

. دناهدوبن سونأم  ییاضق  نینچ  اب  متس  نیطالس  راگزور  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  ون  مدرم  يارب  یلو 
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رگا : » دیامرفیم هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسلجم  میربیم . نایاپ  هب  كانتـشهد  تیاور  نیا  اب  ار  دنب  نیا  دیوگیم : هدنـسیون 

ات دننیبن  دشکیم ، ار  مدرم  هک  سب  زا  ار ، وا  تشاد  دنهاوخ  تسود  ناشرتشیب  درک  دهاوخ  هچ  جورخ  ماگنه  مئاق  ترـضح  دـننادب  مدرم 
ج راونالاراحب ، « ) درکیم یمحر  دوب  دّمحم  نادناخ  زا  وا  رگا  تسین ، دّـمحم  نادـناخ  زا  نیا  تفگ : دـنهاوخ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  اجنآ 

(. ص 135 هبیغلا ، ص 353 ؛ ، 52
دوریم راظتنا  مالسلا  هیلع  يدهم  مامازا  هچنآاب  روکذمثیدح  هک  تفگ  دیاب  تیاور  نیا  دنـس  زا  یـشوپمشچ  اب  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 

همه هدیـسر و  تیاهن  هب  یـسایس  ینید و  یقالخا ، داسف  هک  تسا  رـصاعم  ناهج  ینونک  عضو  هب  هاگن  ساسارب  نیا  و  درادن ، یتافانم  چیه 
. تسا هتفرگ  رب  رد  ار  نیمز  ياج 

راتـشک مزلتـسميراک  نینچ  هچرگا  درب ، دهاوخ  نایم  زا  ار  متـس  تشاد و  دهاوخ  اپ  رب  ار  تلادع  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تسا  یهیدـب 
اپ رب  هتـشابنا و  ِداسف  هنوگره  زا  ریگارف  يزاسکاپ  ناشیا و  ِنارای  دناعم و  نافرحنم  متـس و  ِنیطالـس  بوکرـس  ياضتقم  هک  دـشاب  یناوارف 

رظن رد  زین  ار  یتامّرحم  کلهم و  لامعا  باکترا  هتـشذگ و  ياهلاس  راتـشک  نایم ، نیا  رد  دیاب  هّتبلا  هک  تسا ، هدش  لیطعت  دودح  نتـشاد 
. تسا گرم  اهنآ  همه  تبوقع  هک  تشاد 

ای دوـخ  رب  رتـسگداد  یهاـگداد  مکح  زا  هک  یمدرم  زا  يرایـسب  ناـیم  رد  ار  یعـضوم  نینچ  ریگارف ، يزاـسکاپ  دـنور  هـک  تـسا  یعیبـط 
. دنکیم داجیا  دنسارهیم  ناینوماریپ  ای  ناشیوخ 

یناسک ِیناوارف  هدنهدناشن  هکلب  درادن ، تلالد  مالسلا  هیلع  ترـضح  يوس  زا  راتـشک  تشک و  یناوارف  رب  روکذمثیدح ، هتـشذگ  نیازا 
هلمج  و  دننیبب ، ار  وا  دنرادن  تسود  مدرم  زا  يرامش  ندش  هتشک  ببس  هب  هک  تسا 
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ینعی ُُلتْقَیام »  » ببـس هب  ینعی  تسا ؛ هیببـس  اَّمِم »  » رد ْنِم »  » اریز تسا ، نخـس  نیمه  لیلد  ساـّنلا » َنِم  ُلـُتْقَی  اّـمِم  هْوَرَیاـّلأ  مهُرثکأ  َّبَحأـَل  »

، تسا هیـضیعبت  ساّنلا » َنِم   » رد ْنِم »  » دریگیم و دوخ  هب  يردـصم  لکـش  دـعب  هژاو  هارمه  هک  تسا  هیردـصم  اـجنیا  رد  اـم »  » اریز ِهْلتَق ،» »
مدرم (1) زا  یضعب  ینعی 

راگزور رد  هک  درک  دهاوخ  يزاسزاب  یلکـش  هب  مادهنا  زا  سپ  ار  مارحلادجـسم  مئاق  ترـضح  هک  دوب  نآ  ام  نامگ  دـیوگیم : هدنـسیون 
ار نآ  ینعی  هساـسا » یلإ  هُعِجُری   » زا دوصقم  هک  دـش  نشور  نم  يارب  ًادـعب  یلو  دوب ، نآ  شرتـسگ  زا  شیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

هدرک تیاور  یناشاک  ضیف  دش . دـهاوخ  نوگرگد  هفوک  يوس  هب  زامن  هلبق  اریز  درک ، دـهاوخ  ناسکی  كاخ  اب  دـیبوک و  دـهاوخ  مهرد 
هناخ حون و  هناخ  مدآ و  هناخ  امش  هاگزامن  تسا . هدیشخبن  سک  چیه  هب  هک  هدیشخب  یتلیضف  امش  هب  دنوادخ  هفوک ! مدرم  يا  : » هک تسا 

(. ص 215 ج 1 ، یفاو ، « ) ددرگ بصن  نآ  رد  دوسالارجح  هکنآ  ات  دسرن  نایاپ  هب  راگزور  و  تسا ، میهاربا  هاگزامن  سیردا و 
یشوپمشچ اب  و  دراد ، فیعض  يدنس  تیاور  نیا  هک  میدروآ  میتفگ و  نخس  رتشیپ  ساسا ، زا  دجـسم  ود  مادهنا  هرابرد  میوگیم : کنیا 

یگنس ره  نتشادرب  زا  سپ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  يدیدرت  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  يراتفر  نینچ  نتفریذپ  تیاور و  دنـس  زا 
. درک دهاوخ  يزاسزاب  اوقت  هیاپ  رب  دناهداهن  ناشیا  ناوریپ  روج و  نیطالس  هک 

م. دشیمن - هتسناد  قیقد  ِدوصقم  مالک ، یبرع  لکش  ندروآ  نودب  اجنیا  رد  - 1
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هب هلبق  اریز  درک ، دهاوخن  يزاسزاب  زگره  ار  نآ  دنکیم و  ناریو  ار  مارحلادجسم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسا  هتفگ  هدنـسیون  هکنیا  اّما 
اب هک  ینخس  هژیوهب  دزادنایم . یتفگش  هب  ار  ام  لقاع  کی  زا  نآ  نتفگ  هک  دنتسه  یهاو  یلیطابا  یگمه  دش  دهاوخ  لقتنم  هفوک  دجـسم 

مدرم هلبق  ندنادرگ  موهفم  هب  هفوک  دجسم  رد  دوسالارجح  نداهن  اریز  درادن ، وا  نخـس  رب  یتلالد  چیه  دنکیم  لالدتـسا  هتکن  نیا  هب  نآ 
هک نآ  هدشن  حیرـصت  ثیدح  رد  دوب و  دـهاوخ  ناناملـسم  هلبق  زاب  دوش ، هتـشادرب  نآ  زا  دوسالارجح  رگا  یّتح  همّرکم  هبعک  اریز  تسین ،
هک دَروخیمن  مشچ  هب  ثیدـح  رد  یتلالد  چـیه  هکنانچ  دوب ، دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  داـهن  دـهاوخ  هفوک  رد  ار  دوسـالارجح 

هدنهدناشن نآ  رد  دوسالارجح  بصن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رابخا  دیاش  ددرگیم و  ناناملسم  هلبق  دوسالارجح  نداهن  زا  سپ  هفوک  دجـسم 
. راک نیا  تیبوبحم  تیعورشم و  هدنهدناشن  هن  دشاب ، مدرم  نایم  رد  نآ  گرزب  هاگیاج  تیمها و 

هتابن نب  غبصا  دنس  اب  ار  نآ  هحفص 165  دلج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  رد  قودص  خیش  اریز  دراد ، فیعض  يدنـس  تیاور ، هک  میرذگب 
زین تسا ، هدشن  قیثوت  هک  تسا  هیولیجام  یلع  نب  دمحم  وا  قیرط  رد  اریز  تسا ، فیعض  هتابن  نب  غبـصا  هب  قودص  قیرط  هدرک و  تیاور 

(. ص 222 ج 3 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  هب : دیرگنب  ، ) دناهدشن قیثوت  زین  اهنآ  هک  مادقمیبا  نب  ورمع  تباث و  نب  ورمع 
زا هیانک  مئاق  هک  تسا  نیا  هتفای  تسد  نادب  یلصا  عبانم  هب  هعجارم  هلاس و  نیدنچ  ياهشهوژپ  زا  سپ  هک  یتقیقح  دنکیم  اعّدا  هدنسیون 
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ام اب  هک  ره  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ببـس  نیمه  هب  تسا و  لاّجد  حیـسم  نامه  ای  لیئارـسا  تموکح  ِییاپ  رب 

ص ج 52 ، راونالاراحب ، « ) هتـشاد اور  ام  رب  ام  مئاق  مایق  ماگنه  ار  اهنآ  نوخ  نتخیر  ادـخ  دَربیمن و  مهـس  اـم  تموکح  زا  دـنک  تفلاـخم 
(. 376

هک تسا  يدمک  کی  اهنت  هدیسر  نادب  لوا  تسد  عبانم  هب  هعجارم  یپ  رد  لاس و  همه  نیا  زا  سپ  هدنسیون  هچنآ  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
. دتفایم رد  ورف  تشپ  هب  هدنخ  زا  هک  نادنچ  دزادنایم  هدنخ  هب  ار  هدرم  دنزرف  ِنز 

تراشب ار  نآ  ییاپرب  دـش و  دـهاوخ  اپ  هب  لیئارـسا  تموکح  هک  دناهتـسنادیم  ماـگنه  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هدنـسیون ، هاـگن  رد  اـیآ 
رـصع زا  لیئارـسا  تموکح  ندـمآ  راک  يور  يارب  هک  هدوب  راک  رد  یناهنپ  ياهتـسد  ماگنه  نآ  رد  هدرب  نامگ  هدنـسیون  اـی  دـناهدادیم ،

دنربیم و مان  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  لیئارسا  تموکح  يارب  زیرهمانرب  ِهورگ  نیا  ارچ  هتشذگ  نیا  زا  دناهدرکیم ؟ يزیرهمانرب  يوما ،
؟ تسا يراکناهنپ  نامتک و  دنمزاین  يروما  نینچ  هکنآ  اب  دنهدیم  راشتنا  ناگمه  يارب  دنریگیم و  رب  ناشیاهحرط  همه  زا  هدرپ 

هدنکآ متس  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  دراد و  مان  دّمحم  تسا و  مالسلا  هیلع  همطاف  نادنزرف  زا  تیب و  لها  زا  لیئارـسا  تموکح  ایآ 
دناسر لتق  هب  تفای  هک  یکاشاخ  راخ و  ره  ریز  ار  دوهی  هک  تسا  نیا  نآ  هدنیآ  ياهحرط  زا  ایآ  و  دنکآ ؟ دهاوخ  تلادع  طسق و  زا  دـش 

و تسیچ ؟ دوسالارجح  هفوک و  دجسم  البرک و  اب  لیئارسا  تموکح  دنویپ  هتشذگ ، نیا  زا  تسا ؟ هدرتسگ  نیمز  ياهیدابآ  رد  ار  مالسا  و 
اهنیمزرس و نیرترب  ار  نآ  هک  ییاج  ات  ددرگ  سّدقم  يرهش  البرک  هک  درشفب  ياپ  دیاب  ارچ  لیئارسا  تموکح 
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هب ناناملسم  هلبق  هک  دهاوخب  لیئارـسا  تموکح  دیاب  ارچ  و  دنادن ؟ ویوآلت  سدق و  يارب  ار  تسادق  نیا  دیاب  ارچ  دَنادرگ ؟ دوخ  تختیاپ 

؟ دنهد رارق  هبدن  راوید  ای  سدقملاتیب  ار  دوخ  هلبق  دیابن  اهنآ  ایآ  دبای ؟ رییغت  هفوک  دجسم 
دنک يرادفرط  نآ  زا  دَروآ و  نامیا  نادب  نآ  ندش  اپ  رب  زا  سپ  دهاوخیمن  نایعیش  زا  اج  همه  رد  لیئارـسا  تموکح  ارچ  هتـشذگ  نیا  زا 

یتیانع چیه  نونکات  دنراد  نامیا  يدهم  ماما  هب  هک  ینایعیـش  ارچ  و  ددرگ ؟ زاغآ  تاغیلبت  يدمک  دـسرب و  نایاپ  هب  يراکناهنپ  همانملیف  ات 
؟ دناهتشادن لیئارسا  تموکح  هب 

رابخا هب  هاگن  اب  هک  ياهیرظن  تسا ؛ دراو  تسا  هدرکن  حرطم  ار  نآ  هدنـسیون  زا  شیپ  سک  چـیه  هک  هیرظن  نیا  رب  زین  يرگید  تالاکـشا 
. درادن قابطنا  لیئارسا  تموکح  اب  يور  چیه  هب  هک  دوشیم  هتسناد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

تیاور هتـسد  ود  نیا  هب  هک  ره  دراد و  رایـسب  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  طوبرم  ثیداحا  اب  زین  لاّجد  هرابرد  هدیـسر  ثیداحا  اّما 
. تفای دهاوخ  راکشآ  یسب  ار  نآ  درگنب 

يدهم تسین ، هتـسناد  يرابت  لاّجد  يارب  تسا و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناهج  نانز  رورـس  لسن  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  سب  نیمه 
تموکح لدـع  هب  يرایـسب  ياهلاس  يدـهم  تسا . مشچ  کـی  تسین و  نینچ  لاّـجد  هک  یلاـح  رد  تسا  لـماک  يرکیپ  اـب  تماـق  شوخ 

هدـیهوکن نایاوشیپ  زا  لاّجد  تسا و  تیادـه  هدوتـس  ناماما  زا  يدـهم  درک . دـهاوخ  تموکح  متـس  هب  هاـم  دـنچ  اـهنت  لاـجد  دـنکیم و 
. یهارمگ
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ارچ و  دیگنج ؟ دهاوخ  شدوخ  اب  يدهم  ایآ  تسیچ و  لاجد  هاپـس  مالـسلا و  هیلع  يدهم  هاپـس  نایم  گنج  نتفرگ  رد  موهفم  سپ  ناز  و 

؟ تشک دهاوخ  ار  وا  نآ  ِیپ  رد  دْرازگ و  دهاوخ  زامن  دشاب - لاّجد  ِدوخ  هک  یتروص  رد  يدهم - تشپ  مالسلا  هیلع  یسیع 
؟ تسیچ لاجد  ندش  هتشک  زا  سپ  وا  تموکح  ياقب  يدهم و  ياقب  موهفم  رگید  دشاب  لاّجد  نامه  يدهم  رگا  و 

لاح دوشیم و  هراشا  نادـب  يدـهم  اب  هدـش و  هطاحا  نیدامن  یلکـش  اب  يراکناهنپ  زا  ياهلاه  رد  لاّجد  هب  طوبرم  ثیداحا  ارچ  هوـالع  هب 
؟ دراد ار  مان  نیمه  هک  دوب  دهاوخ  زین  ّتنس  لها  زا  يرگید  درم  هکنآ 

راک هجیتن  رد  اوسر  نینچ  لوا  تسد  عبانم  رد  هدنیاسرف  ياهشواک  زا  سپ  شهوژپ و  زارد ، نایلاس  زا  سپ  هک  تسا  تفگش  هدنـسیون ، زا 
تـسا يرود  تفاسم  هچ  تسا و  لاّجد  حیـسم  ای  لیئارـسا  تموکح  نامه  يدهم  زا  دوصقم  هک  دهدیم  لامتحا  دـنکیم و  دـیدرت  دوخ 

! لامتحا ود  نیا  نایم 
هب هراب  ود  ای  دنیزگرب  ار  لامتحا  ود  زا  یکی  رگم  ات  لوا ، تسد  عبانم  هب  هعجارم  زاب  و  دراد ، زاین  رگید  هلاس  نیدـنچ  شهوژپ  هب  وا  دـیاش 

. دزای تسد  بیجع  ياههیرظن  تفگش و  جیاتن 
اریز تسا ، هدش  یحاّرط  شیپ  زا  يراک  اهنآ  يارب  ماما  هدزاود  شنیزگ  هک  میهد  رادـشه  دوخ  نارای  هب  تسا  بوخ  دـیوگیم : هدنـسیون 

نّمیت ددع  نیا  هب  ات  دندیمان  يرـشع » ینثا   » ار دوخ  هکلب  دـناهدرکن ، هدنـسب  مه  نیا  هب  اهنآ  تسا . لیئارـسا  ینب  طابـسا  رگناشن  ددـع  نیا 
. دنبای

ثیداحا  ِیپ  رد  ماما  هدزاود  شنیزگ  هک  تسا  نآ  هدنسیون  خساپ 
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. دنانخس مه  یّنس  هعیش و  نآ ، تیاور  رد  دَنام و  ناهنپ  یسک  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  هک  هدوب  ياهناگ  هدزاود  نانیشناج 

: هتفگ هک  دناهدروآ  هرمس  نب  رباج  زا  لقن  هب  نارگید  دمحا و  يراخب ،
یلص ربمایپ  تفگ : مردپ  مدینشن . هک  تفگ  ینخس  هاگناو  دوب ، دهاوخ  ریما  هدزاود  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  »

(. ص 90 و 95 ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ص 101 ؛ ج 9 ، يراخب ، حیحص  « ) دنتسه شیرق  زا  اهنآ  همه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
(. ص 31 ج 15 ، ۀنسلا ، حرش  « ) دناقفّتم نآ  تّحص  رب  همه  هک  تسا  یثیدح  نیا  : » دیوگیم يوغب 

راک نیا  دومرفیم : هک  مدینش  مدش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  : » تسا هتفگ  هک  دروآیم  هرمـس  نب  رباج  زا  لقن  هب  ملـسم 
: متفگ مردپ  هب  مدـیمهفن . نم  هک  تفگ  یمالک  ربمایپ  هاگنآ  دـیوگیم : وا  دـنرپسب . نآ  هار  نیـشناج  هدزاود  ات  دیـسر  دـهاوخن  نایاپ  هب 

(. ص 1452 ج 3 ، ملسم ، حیحص  « ) دناشیرق زا  اهنآ  همه  دومرف : تفگ : دومرف ؟ هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هعجارم ۀنـسلا  لها  اهیف  راح  ۀـیفالخ  لئاسم  ام  باتک  هب  دـیاب  تسا  بلاط  ار  يرتشیب  ثیداحا  هک  ره  دـندایز و  رایـسب  ثیداحا  هنوگ  نیا 

. میاهدروآ ار  حیحص  ثیدح  نیا  ناوارف  قرط  باتک  نیا  رد  ام  دنک .
حاحـص ندـنکفا  راـنک  ترورـض  هب  دـیاب  ریزگاـن  تسا  دوهی  ياـهیزادرپغورد  اـههتفاب و  زا  ثیداـحا  نیا  دـنکیم  ناـمگ  هدنـسیون  رگا 

هدـش هداد  ياج  اهنآ  رد  هدـش  هتفاب  يدوهی و  یثیداحا  اریز  دـنک ، مکح  ناشیا  ربتعم  بتک  رگید  ملـسم و  يراـخب و  نوچمه  تنـسلها ،
. تسا

هک  درادن  نآ  زج  يزیرگ  تسا  لئاق  ثیداحا  هنوگ  نیا  تّحص  هب  رگا  و 
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دناناتـسادمه و نآ  تیاور  رد  همه  هک  تسا  یثیداحا  زا  نآ  زج  ثیداـحا و  نیا  اریز  دـنراد ، رواـب  ماـما  هدزاود  هب  هیماـما  هعیـش  دریذـپب 

. دننادیم ربتعم  ار  اهنآ  فلاخم  قفاوم و 
دـنرفّنتم و هدرک - فیـصوت  میرک  نآرق  رد  ار  وا  دـنوادخ  هکنانچ  نیمالا - حور  و  ضر )  ) لیئربج زا  نایعیـش  : ] دـنکیم اـعّدا  هدنـسیون 

هیلع هللا  یلص  دّمحم  رب  دش و  فرحنم  وا  زا  یلو  دمآیم ، دورف  مالسلا  هیلع  یلع  رب  تسیابیم  اریز  هدرک ، تنایخ  تناما  رد  وا  دنیوگیم 
درک (1). تنایخ  تناما ، رد  ناس  نیدب  دمآ و  دورف  هلآ  و 

نالطب هب  شهوژپ  شواک و  زا  سپ  دنکیم  اعّدا  هک  ياهدنـسیون  دوریمن ؛ نایم  زا  هدنـسیوننیا  زانم  بّجعتهک  تفگدیاب  يوخـساپ  رد 
زابرید زا  هعیـش  نانمـشد  هک  دَروآیم  ار  ییاوسر  ياهغورد  راکـشآ و  ياهارتفا  نینچ  دوخ  لیالد  نمـض  رد  هتفای و  رواـب  هعیـش  بهذـم 

نادب ات  دنکیمن  یفرعم  ار  ذخأم  کی  یّتح  ارتفا  نیا  يارب  هدنـسیون  دـننکیم و  رارکت  ار  اهنآ  دَـمتعم  یهاوگ  ای  یحیحـص  لیلد  چـیهیب 
هدنـسیون هک  تسا  یفاصنا  یملع و  ثحب  ياضتقا  اب  فلاخم  نیا  مینک و  دامتعا  نادـب  ات  دَربیمن  ماـن  ار  یفورعم  ذـخأم  اـی  دوش ، هعجارم 

. فاصنا اب  هن  هدوب  انشآ  یملع  ثحب  اب  هن  هتشاگن  باتک  نیا  رد  نونکات  هچنآ  ره  رد  هدنسیون  هچ  رگا  دنکیم ، اعّدا 
بتک هکنآ  لاح  و  هدیـسر ، دـح  نیا  هب  اهنآ  رد  ارتفا  ندز  یمرـشیب و  هک  یتعامج  دوریمن ؛ نایم  زا  تعاـمج  نیا  زا  یتفگـش  هکناـنچ 

یعیش 

. هدنسیون هیشاح  دنتسه  هعیش  ياههقرف  زا  هک  تسا  هیناسیک  هیبارغ و  دیاقع  زا  مالسلا  هیلع  لیئربج  تنایخ  هب  داقتعا  - 1
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ینتم چیه  هک  میرذگب  تسا ، هارمه  مارتحا  تشادگرزب و  اب  وا  هتسجخ  مان  هرامه  تسوا و  حدم  مالسلا و  هیلع  لیئربج  شیاتس  زا  هدنکآ 

. دننز رد  گنچ  نادب  ناشغورد  تابثا  ارتفا و  نیا  دییأت  يارب  ات  دناهتفاین  مه 
یعـضو هنوگچ  دنتـسین  دـح  نیدـب  ات  ینـشور  حوضو و  رد  هک  یلئاـسم  رد  رگید  دـشاب  نیا  راکـشآ  نینچ  ياهلأـسم  رد  اـهنآ  عضو  رگا 

؟ تشاد دنهاوخ 
شیوخ یهارمگ  لطاب و  رد  دنزیخیم و  رب  هلداجم  هب  ارتفا ، ناتهب و  غورد و  لطاب و  اب  اهنت  هورگ  نیا  هک  تسا  نآ  هاوگ  تقیقح  رد  نیا 

ریاظن ارتفا و  غورد و  زا  ياهدیچیپ  ياههویش  نینچ  هب  تسوا  اب  قح  هک  نآ  اریز  دنراد ، رواب  نادب  ناشناج  داهن  رد  دناهتـسب و  ورف  يدارفا 
یب لطاب  لیالد  نینچ  هب  ندز  گنچ  اوراـن و  ياههویـش  هنوگ  نیا  ندرک  لاـبند  زا  ار  يو  دراد  دوخ  اـب  هک  یتّجح  اریز  دَربیمن ، هاـنپ  نآ 

. دزاسیم زاین 
يرشعانثا هیماما  هعیش  دنویپ  رگید  هتشاگنا - هیشاح  رد  هدنسیون  هکنانچ  دشاب - هیناسیک  هیبارغ و  دیاقع  زا  داقتعا  نیا  رگا  هتشذگ  نیا  زا 

؟ دنک مان  دب  ار  اهنآ  نآ  اب  دنابسچب و  ناشیا  هب  ار  دیاقع  هنوگ  نیا  هدنسیون  ات  دوب  دهاوخ  هچ  نآ  اب 
مدع هعمج و  زامن  كرت  هب  داقتعا  یمالـسا  تّما  ناوراک  زا  عّیـشت  فارحنا  رد  هناگیب  رـصانع  راثآ  نیرتگرزب  زا  دنکیم : اعّدا  هدنـسیون 

درک و اپ  رب  اههینیـسح  رد  ار  هعمج  زامن  ناوتیم  نآ  ساسارب  هک  هدـش  رداص  ییاواتف  ًاریخا  تسا . موصعم  ماما  هب  ادـتقا  اـب  زج  نآ  زاوج 
. ماهتسب راک  هب  مهم  نیا  هب  ماقمالاو  عجارم  نتخیگنارب  رد  یناوارف  ياهشالت  ادخ ، دمح  هب  نم ، تسا و  یگرزب  راک  نیا 

نامگ  يو  هک  تسا  نیا  وا  روآهدنخ  نخس  هک  تسا  نآ  يو  خساپ 
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ورملق زا  اهنت  هن  هدنـسیون  هکنیا  رب  رگید  تسا  یلیلد  نیا  تسا و  هدوب  اههینیـسح  رد  هعمج  زامن  نتـشاداپرب  هدـننک  قیوشت  اواـتف  دـنکیم 

رد مه  ار  دوخ  هیموی  ياهزامن  نایعیـش  اریز  دـشابیم ، جراخ  عّیـشت  لفحم  زا  اًلـصا  هکلب  تسا ، رود  اًلماک  هیملع  هزوح  ياضف  زا  اـملع و 
. تسا هتسناد  همه  دزن  نیا  دنرازگیم و  یمومع  دجاسم  رد  اهنت  ار  نآ  هکلب  هعمج ، زامن  هب  دسر  هچ  دننکیمن  اپ  رب  اههینیسح 

هک یلاح  رد  دـننادیمن  زیاج  موصعم  ماما  رـس  تشپ  زج  ار  هعمج  زامن  نایعیـش  هک  هدرب  ناـمگ  تهاـقف  داـهتجا و  یعّدـم  هکنیا  تفگش 
هعمج زامن  نایم  روهشم  رظن  تسا و  ینیع  بجاو  تبیغ  نامز  رد  هعمج  زامن  دننکیم  حیرـصت  دوخ  ياهباتک  رد  هیماما  ياهقف  زا  يرامش 

. تسا يرییخت  بجاو  رهظ ، زامن  و 
یناث دیهش  شنیزگ  لوق  نیا  هک  یتسناد  تبیغ ، نامز  رد  ینیع  بوجو  ینعی  لّوا ، لوق  اما  : » دیوگیم هرس  سدق  یلماع  داوج  دّمحمدیس 

حیتافم و رد  یناشاک  دوخ و  باتک  ود  رد  یناسارخ  یلوم  نیدـلا و  بیجن  خیـش  شاهون و  شاهلاسر و  رد  زین  وا  دـنزرف  دوخ و  هلاسر  رد 
حاتفم « ) تسا لئاسو  رد  رح  انالوم  یطخ و  دـمحا  خیـش  میظعلادـبع و  دیـس  دوخ و  هلاسر  ود  رد  نامیلـس  خیـش  یفاو و  بقاـث و  باـهش 

(. ص 57 ج 3 ، همارکلا ،
دوشیم و ریبعت  زاوج  هب  نآ  زا  یهاگ  هک  هیقف  طرـش  نودـب  تسا  يرییخت  بوجو  ناـمه  هک  مراـهچ ، لوق  اـّما  : » دـیوگیم هک  اـجنآ  اـت 

تـسا نیمه   ] اهقف رتشیب  رظن  و  تسا - هدـمآ  دارملا  ۀـیاغ  هرکذـت و  رد  هک  هنوگنامه  تسا - روهـشم  نیا  هک  بابحتـسا  هب  رگید  یهاـگ 
هیلعلا و دصاقملاو  ضورلا  رد  هک  هنوگنآ  اهنآ  رتشیب  تسا و  هدمآ  يرکذ  رد  هکنانچ 
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(. ص 62 ج 3 ، ذخأم ، نامه  « ) دنراد ار  لوق  نیمه  هدمآ  لئاسملا  ضایر  هیزوحاملا و 

ندرک اپرب  هب  موصعم  ماما  روضح  اب  زج  هیماما  هعیش  هک  دنک  اعّدا  دوب  دهاوخ  اور  فصنم  صخـش  يارب  سپ  نیا  زا  ایآ  میوگیم : کنیا 
. دوش رایتخا  هعمج  زامن  هک  تسا  نآ  بحتسم  اهقف  نایم  روهشم  لوق  هب  انب  هکنآ  هژیو  هب  دنرادن ؟ يداقتعا  هعمج  زامن 

بوجو رب  ینبم  هداد  ياهینایب  ام  راگزور  هزوح  تسایر  دنناشفایم . مس  دنراک و  رد  نانچمه  دیلپ  ناهنپ  ياهتسد  دنکیم : اعّدا  هدنـسیون 
. دنکیم لیجعت  هدمآ  لکش  نیمه  هب   ] شبادرس زا  يدهم  ماما  جورخ  رد  داسف  ِیناوارف  اریز  مدرم ، نایم  نآ  راشتنا  متس و  داسف و  ریثکت 

رایـسب تسا . هدرک  هایـس  ار  دوخ  باـتک  تاحفـص  نآ ، اـب  هدنـسیون  هک  تسا  یناوارف  اوسر و  ياـهغورد  زا  نیا  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 
ياههلاسر دزیگنایمن و  رب  ياهناـهب  چـیه  هب  مارح  ياـهراک  باـکترا  اـهیتشز و  ماـجنا  هب  ار  مدرم  هیملع  هزوح  تساـیر  هک  تسا  نشور 

ارتفا نیا  تیوقت  يارب  یلیلد  هدنـسیون  ببـس  نیمه  هب  دراد و  يراگزاسان  ییاوسر  يارتفا  نینچ  اب  املع  همه  زا  هدـش  لقن  يواـتف  یلمع و 
. دروآیمن موهوم  ياههینایب  نیا  زا  ینتم  ناگدنناوخ  يارب  دهنیمن و  شیپ 

مالـسلا هیلع  ناـمزلابحاص  روـهظ  تسا و  یهاوـن  كرت  یهلا و  رماوا  هب  يدـنبیاپ  ناـفّلکم ، همه  یعرـش  هفیظو  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا 
. دشاب هتسیاب  ناشیا  رب  مزال ، تامّدقم  ندروآ  مهارف  ات  نافّلکم  هفیظو  هن  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  هفیظو 

رد مارح  ياهراک  ماجنا  هک  تسین  ریذپدرخ  هشیدنا ، نیا  هچ  رگا 
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همه ادخ  تمحر  دنزرو  يرادـیاپ  مدرم  رگا  اریز  تسا ، سکع  رب  اًلماک  هلأسم  هکلب  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  روهظ  تامّدـقم  رامش 

، تسا لدـع  قح و  تموکح  ییاپ  رب  اـهنآ  زا  یکی  هک  تشاد  دـهاوخ  ینازرا  ناـگمه  رب  ار  شیاـهتمعن  تفرگ و  دـهاوخ  رب  رد  ار  اـهنآ 
. دَنارابیم ورف  اهنآ  رب  ار  دوخ  رفیک  دتسرفیم و  ورف  تمقن  ناشیا  رب  دنوادخ  دنریگ  شیپ  رد  یشکرس  دنزرو و  رفک  رگا  هکنانچ 

ار ياهلوقم  نینچ  اریز  دهد ، اوتف  مالـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  روهظ  لیجعت  يارب  داسف  شیازفا  بوجو  هب  هک  میاهدیدن  ار  یهیقف  ور  نیمه  زا 
ياهراک ماجنا  مراحم و  باکترا  رد  ار  ناـشتراسج  دوخ و  دـیلپ  راـتفر  دـنهاوخیم  هک  دـنهدیمن  جـیورت  يراـکهبت  نارادرک  تشز  زج 

. دننک هیجوت  ییاههویش  نینچ  اب  کلهم 
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همتاخ

دارفا زا  منامب و  دوخ  بصنم  ناکم و  رد  ایآ  منک ؟ هچ  دیاب  نم  كاندرد  قیاقح  نایب  رد  هدنیاسرف  ِرذگ  نیا  زا  سپ  دـیوگیم : هدنـسیون 
يالاک ای  موش ؟ رادروخرب  تالّمجت  زا  منیشنب و  سکول  ياهنیشام  رب  مناتـسب و  نالک  ياهلوپ  تابتع  هب  تاناعا  سمخ و  مان  هب  حولهداس 

؟ منک فارتعا  قح  هب  منیزگ و  يرود  تامّرحم  نیا  زا  مهن و  رانک  ار  ایند  ریذپانف 
ياـهغورد ناـمه  عقاو  رد  دـَناوخیم  كاـندرد  قیاـقح  هدنـسیون  ار  هچنآ  دـش  راکـشآ  دـنمجرا  هدـنناوخ  يارب  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

ْدناسرن و تابثا  هب  هدنناوخ  يارب  هدرک  لالدتـسا  نادب  هک  ار  ثیدـح  کی  تّحـص  یّتح  هدنـسیون  اریز  تسا ، لطاب  ياههتفاب  كاندرد و 
دسر هچ  تسا  هدوبن  یعیـش  یتح  وا  هک  دش  نشور  نایم  نیا  رد  و  درکن ، تباث  هدنناوخ  يارب  ار  دوخ  ياهتیاکح  اهناتـساد و  ندوب  یعقاو 

راکـش ار  نآ  ثیداحا  نایم  زا  هک  فابغورد  لداع و  ریغ  تسا  يدرف  وا  هک  تشگ  راکـشآ  ناـگمه  رب  و  دـشاب ، یعیـش  یملاـع  هکنیا  هب 
هب  دَروآیم و  رب  ار  شفده  درادنپیم  هک  دنکیم 
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زا باقن  دش و  راتفرگ  اوسر  ییاهاطخ  رد  سپ  درک ، راکـشآ  وا  ِیتساک  تفرگرب و  وا  هرهچ  زا  هدرپ  يادخ  یلو  دـَناسریم ، شاهتـساوخ 

. دش رادومن  حضاو و  شتقیقح  یهلا  تمعن  دمح و  هب  داتفیب و  شاهرهچ 
یّقلت بصنم  ار  یعاـمتجا  اـی  یملع  هاـگیاج  هدنـسیون  اـیآ  تسا ؟ لـئاق  دوخ  يارب  هدنـسیون  هک  تسا  بصنم  مادـک  نیا  نآ ، زا  هتـشذگ 

راک هب  ادخ  ياضر  يارب  ییابیکش و  اب  دَنامب و  فجن  رد  هتفرگ  میمصت  درادیمنرب و  هدرپ  شایقیقح  مان  زا  هک  هدنسیون  رگا  و  دنکیم ؟
هب نانچمه  نونکات  دوخ  نامگ  هب  وا  اریز  تسا ، هدرکن  كرت  ار  دوخ  بصنم  سپ  تفگ - باتک  نیزاغآ  تاحفـص  رد  هکنانچ  دزادرپ -

. دزادرپیم نطاب  رد  هعیش  نمشد  رهاظ و  رد  یعیش  یملاع  ناس  هب  دوخ  فیاظو 
زا شیب  يرمع  دـیاب  میتفگ ، هکنانچ  هدرک ، كرد  ار  لوصالا  ساسا  باتک  هدـنراگن  رادـلد  یلع  دیـس  شیوخ  ياـعّدا  هب  هدنـسیون  رگا 

هعتم هک  دنک  اعدا  ات  درادن  ياهتـساوخ  اهییابیز  زا  يربهرهب  تالّمجت و  رد  رگید  دشاب  لاسنهک  نینچ  هک  ره  دشاب و  هتـشاد  لاس  تسیود 
. تسا هدرک  كرت  هَّللا  یلا  ۀبرق  ار  نانز  ندرک 

حالص شدوخ  هک  هنوگ  نآ  دریگیم و  ار  اهنآ  تلود  هکلب  دنرادن ، یتلاخد  چیه  تایلاع  تابتع  هب  لوپ  نتخادنا  رد  املع  هتشذگ  نیا  زا 
! هدنام لفاغ  ینشور  هلأسم  نینچ  زا  داهتجا  تهاقف و  یعّدم  نیا  هنوگچ  سپ  دننادیم ، مدرم  همه  ار  نیا  دنکیم و  هنیزه  دنیبیم 

زا ار  دوخ  راک  دـنک  مایق  ام  مئاق  رگا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم رمع  نب  لّـضفم  دـیوگیم : هدنـسیون 
زاغآ زادرپغورد  نایعیش 
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(. باطخ هدمآ  لکش  نیمه  هب   ] نبا لاح  حرش  ص 253 ؛ یشک ، لاجر  « ) دشکیم ار  اهنآ  دنکیم و 

؟ دشکیم ار  اهنآ  دزاغآیم و  زادرپغورد  نایعیش  زا  ار  دوخ  راک  وا  ارچ 
نارگید زا  شیپ  دـنوشیم  کـیدزن  ادـخ  هب  نآ  اـب  هک  دـناهدنادرگ  ینید  ار  اـهنآ  دـناهدز و  هک  ییاـهارتفا  یتـشز  ببـس  هـب  ار  ناـشیا  وا 

ادـب دوجو  نآرق و  فیرحت  هب  داقتعا  لاوما و  ِسمخ  نتـشاذگ  رانک  بوجو  هعتم و  طاول و  هب  ناـشداقتعا  نوچمه  ییاـهارتفا  دـشکیم ؛
ناشیا زا  کی  مادک  رگید  سپ  دنراد ، رواب  نآ  زج  دیاقع و  نیا  هب  نادهتجم  اهقف و  تاداس و  همه  هّمئا . تعجر  ناحبـس و  دنوادخ  يارب 

؟ تفای دهاوخ  ییاهر  هجرف  هَّللالجع  مئاق  ترضح  ریشمش  زا 
هدنریگربرد هکنانچ  ددرگیم ، نارگید  هیدـیز و  هیلیعامـسا ، هیماما ، هعیـش  لماش  هک  تسا  یمومع  یمان  هعیـش  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

ةریغم باطخوبا و  نوچمه  یناسک  دنافرحنم ؛ مالسلا  مهیلع  تیبلها  طخ  زا  یلو  دناهتـسب ، هعیـش  هب  ار  دوخ  غورد  هب  هک  تسا  یناسک 
اب ار  ربخ  نیا  یـشک  ببـس  نیمه  هب  دنرازیب و  ناشیا  زا  تیب  لها  هک  عّیـشت  یعّدم  نافرحنم  رگید  ییاتربع و  لاله  نب  دمحا  دیعـس و  نب 
زا تسا و  بستنم  وا  هب  هیباطخ  مان  اب  ياهقرف  هک  دراد  ترهـش  باطخوبا  هب  وا  هدروآ . هدش » تیاور  بنیز  یبا  نب  دّمحم  زا  هچنآ   » ناونع

. تسا هداتسرف  نیرفن  نعل و  ار  وا  هک  هدیسر  یثیداحا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ماما رب  نانب  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  : » تسا هتفگ  هک  هدـمآ  یطـساو  ییحیوبا  دـیبع و  نب  یـسیع  نب  رفعج  ربتعم  تیاور  رد 

ودب ار  نهآ  يامرگ  دنوادخ  سپ  تسبیم ، غورد  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز 
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وا هب  ار  شتآ  يامرگ  دنوادخ  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  باطخ  تسبیم و  غورد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  دیعس  نب  ةریغم  و  دناشچ ،

(. ص 591 ج 2 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  « ) تسا تارف  نب  دمحم  ددنبیم  غورد  نم  هب  هکنآ  و  دناشچ ، زین 
روما ای  دناهدرک  هغلابم  ناشیا  هرابرد  ای  دنتسه  هّمئا  يارفس  ای  الکو  دندرکیم  اعّدا  غورد  هب  هک  دنتسه  یناسک  نامه  اهزادرپ  غورد  سپ 
مهیلع هّمئا  سپ  دننک ، هابت  ار  تعیرـش  دنـشک و  یهارمگ  هب  ار  هعیـش  نآ  اب  دنتـساوخیم  دندادیم و  تبـسن  ناشیدب  ار  اهتلالـض  لطاب و 

. دنتسج يّربت  اهنآ  زا  دندرک و  مکح  ناشرفک  هب  دنداتسرف و  نیرفن  ار  ناشیا  مالسلا 
دناهدناتـس و ناشیا  زا  ار  دوخ  مولع  هک  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداحا  ناـیوار  هن  ثیدـح ، رد  رظن  دروم  نازادرپغورد  ناـمه  دنتـسه  اـهنیا 
؛ دناهدوتـس ناشثیداحا  رد  ار  اهنآ  ناـماما  هک  ینایعیـش  دـنیاهنیا  دـناهدوب . هارمه  ناـشیا  اـب  ناـهنپ  ادـیپ و  رد  دـناهتفرگ و  ار  ناـشیا  نخس 
. میدش روآدای  گرزب  نایوار  رگید  ریـصبوبا و  یلجع و  دیرب  ملـسم و  نب  دمحم  هرارز و  شیاتـس  رد  ار  اهنآ  زا  يرامـش  ام  هک  یثیداحا 

. تسا ناوارف  نارگید  ناشیا و  شیاتس  رد  هدش  تیاور  ثیداحا 
هورگ نیا  غورد  هک  دـشاب  يور  نیا  زا  دـیاش  دـشکیم  ار  اهنآ  دزاغآیم و  زادرپغورد  نایعیـش  اب  دوخ ر ا  راک  مئاـق  ماـما  ارچ  هکنیا  اـّما 

رد ببـس  نیمه  هب  و  تسا ، لـطاب  بهاذـم  رب  نتـسب  غورد  زا  رتتشز  قح  بهذـم  هب  نتـسب  غورد  اریز  تسا ، نارگید  غورد  زا  رتتشز 
مهیلع تیبلها  دزن  هعیـش  هک  تسا  یهاگیاج  ببـس  هب  نیا  و  رتتشز ، هعیـش  زا  تسا و  تشز  هعیـش  ریغ  زا  تشز  هک  تسا  هدـمآ  رابخا 

. دراد مالسلا 
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هب هکنآ  رگم  داتـسرفن  ناقفانم  قح  رد  ياهیآ  ناحبـس  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دـیوگیم هدنـسیون 

(. باطخوبا ص 254 ، یشک ، لاجر  « ) دراد ّقلعت  زین  نیغورد  نایعیش 
نیغورد نایعیش  هدنریگربرد  هدش  لزان  ناقفانم  قح  رد  هک  یتایآ  رگا  دومرف . تسرد  هک  داب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يادف  مردام  ردپ و 

ياعّدا دـنناوتیم  ایآ  و  دـناتیبلها ؟ بهذـمرب  دـننک  اعّدا  دـنناوتیم  سپ  نیا  زا  ناشیا  ایآ  و  منامب ؟ اـهنآ  هارمه  ارچ  نم  سپ  تسه  زین 
؟ دننک تیبلها  ّتبحم 

نـسح دامح و  نب  دلاخ  اریز  دنوشیم ، هدید  زین  سانـشان  يرامـش  نآ  دنـس  رد  هچ  رگا  تسا ، عوفرم  تیاور ، نیا  هک  تسا  نآ  وا  خساپ 
تیوه تسا و  كرتشم  لیعامـسا  نب  دّمحم  تسین و  اهنآ  زا  یمان  یلاجر  بتک  رد  دنتـسه و  لَمهُم  همه  یماش  دیزی  نب  یلع  هحلط و  نب 

؟ تسین هتسناد  يو 
رد ناقفانم  دنتسین و  یعیش  یلو  دننکیم ، هعیش  ياعّدا  هک  دنتسه  یناسک  دندنبیم  هعیـش  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  روظنم  هتـشذگ  نیا  زا 

نایم رد  ناقفانم  دوجو  هکنانچ  دنتـسه ، قفانم  نایعیـش  همه  هک  تسین  نآ  موهفم  هب  نیا  و  دـننکیم ، عّیـشت  ياعّدا  هک  دـنایناسک  راـمش 
هب يزاین  هک  تسا  راکـشآ  نادـنچ  نیا  و  دنتـسه ، قفانم  هباحـص  همه  هک  تسین  موهفم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هباـحص 

. درادن يرتشیب  حیضوت 
نآ رب  تلالد  ثیدح  نیا  هچ ، دیوجیم ، ّثبـشت  یفیعـض  ثیدح  نینچ  هب  نایعیـش  همه  ندـناوخ  هارمگ  يارب  هدنـسیون  هک  تسا  بیجع 
هدش لزان  ناقفانم  قح  رد  هک  ددنبیم  ورف  مشچ  یتایآ  زا  نامزمه  یلو  تسا ، قبطنم  عّیشت  نایعّدم  زا  يرامـش  رب  ناقفانم  تایآ  هک  دراد 

دندرکیم اعّدا  هک 
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! دهدیمن تناشن  هک  اهیتفگش  هچ  راگزور  یگدنز ، رد  دنیبیمن . يداریا  چیه  ناشیا  زا  يرامش  ای  هباحص  رب  ار  نیا  دنربمایپ و  هباحص 
نییبت مدرم  يارب  ار  قح  نم  کـنیا  دـننک و  نییبت  مدرم  يارب  ار  قح  اـت  تسا  هتفرگ  ناـمیپ  نادنمـشناد  زا  دـنوادخ  دـسیونیم : هدنـسیون 

دـندرگزاب و ناشلـصا  هب  منکیم  توعد  برع  لیـصا  ياههلیبق  زا  مهدیم و  رادـشه  ار  نالفاغ  مزاسیم و  رادـیب  ناـشباوخ  زا  منکیم و 
هعتم مان  اب  ناشیاهنز  سومان  هب  دنناتـسیم و  تابتع  تاناعا  سمخ و  مان  هب  ار  اهنآ  لوپ  هک  دـنریگن  رارق  یناراد  همامع  ریثأـت  تحت  هکنیا 

. ماهدروآرب ار  دوخ  هفیظو  زا  یشخب  نم  ناسنیدب  و  دننکیم ...  زواجت 
- دـنایامنیم یعیـش  ار  دوخ  هک  هدنـسیون - نیا  ّدر  رد  ار  هچنآ  میهاوـخیم  یفـصنم  ره  زا  دوـخ  مهـس  هب  زین  اـم  هک  تسا  نآ  يو  خـساپ 

رودهب ود  ره  نیا  زا  تسا  راکـشآ  اًلماک  هدـنناوخ ، يارب  هکنانچ  دـنکیم و  داهتجا  تهاقف و  ياعّدا  هک  ياهدنـسیون  دـَناوخب ؛ میاهدروآ 
چوپ و ییاهغورد  موهوم و  یتالایخ  زج  هیماما  هعیـش  زا  داقتنا  رد  تنـس  لـها  ياهلاکـشا  همه  دـبایرد  هدـنناوخ  ناسنیدـب  اـت  دـشابیم ،
حیحـص و ثحب  هویـش  دـناهدومیپ  هعیـش  بهذـم  ِلاطبا  يارب  دوخ  هناحوبذـم  ياهـشالت  رد  هک  ار  یهار  هکنیا  و  تسین ، اوسر  ییاههزیمآ 

دناهتساوخ لطاب  غورد و  هچ  ره  دناهتفرگ و  شیپ  رد  ار  دولآکش  ياههویش  دناهدومیپ و  ار  اوران  ياههار  هکلب  تسین ، یملع  يرادتناما 
ناهن هک  ار  یگنس  نیرخآ  دندرک و  باترپ  دنتشاد  شکرت  رد  هک  يریت  نیرخآ  هکنآ  ات  دناهدودز  اوتحم  زا  فیرحت و  ار  نوتم  دناهتفاب و 

ار اهنآ  رکم  ناحبس  دنوادخ  یلو  دنتخادنیب ، دندوب  هدرک 
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. دنتشگ زاب  یگداتفا  ورف  تسکش و  اب  دندمآ و  راتفرگ  نایز  يدیمون و  هب  دز و  سپ  زاب  ناشدوخ  هنیس  هب 

دناوتیم هنوگچ  منادیمن  سپ  دنریگرب ، قح  ربارب  زا  هدرپ  هک  هدرک  هتـسیاب  نادرم  یـشناد  رب  ناحبـس  دنوادخ  هک  دنادیم  هدنـسیون  رگا 
وا اـیآ  تسا ! هتخاـس  ناـهن  نینچ  ار  دوخ  هدرک و  ناـهنپ  هیقت  شـشوپ  ریز  ار  شیوخ  تخـس  نینچ  هک  یلاـح  رد  دزاـس  راکـشآ  ار  قـح 
هک یلئاسم  رد  دنیشنب و  ثحب  هب  هعیش  ياملع  اب  دنک و  نایرع  ار  دوخ  توعد  دزاس و  راکـشآ  ار  شیوخ  تسا  بجاو  وا  رب  هک  دنادیمن 

؟ دزادرپ وگ  تفگ و  هب  ناشیا  اب  تساهنآ  رکنم 
ار اهنآ  رادید  ياعّدا  هک  هدشن  ییاملع  زا  یملاع  اب  وگتفگ  کی  یتح  روآدای  شباتک  رـساترس  رد  هدنـسیون  نیا  هک  دید  یمارگ  هدنناوخ 
قح و نایب  ترورـض  سپ  دَرب ، هرهب  دنک و  مهف  ار  اهنآ  دـهاوخیم  هدرکیم  دومناو  هک  هدرک  هدنـسب  ییاهـشسرپ  حرط  هب  اهنت  و  هتـشاد ،

؟ دش هچ  هدناتس  نادنمشناد  زا  ار  نآ  ِنامیپ  ادخ  هک  قح  راهظا 
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نیسپاو نخس 

زج يزیچ  باتک ، نیا  رد  هدمآ  ياهداریا  همه  هک  دش  راکـشآ  ناگدـنناوخ  يارب  خـیراتلل » ّمث  هَّلل   » باتک رد  ینالوط  شدرگ  نیا  زا  سپ 
. دوبن هابت  تاهبش  لطاب و  ماهوا 

ای دراد  یلد  هک  سک  ره  يارب  هک  نادـنچ  میتخاس  رادومن  ار  نآ  یتساک  میتفرگرب و  یهاـبت  نیا  زا  هدرپ  یهلا - تمعن  دـمح و  هب  اـم - و 
. دش ادیپ  كاپ  درپسیم ، شوگ  هک  یهاوگ 

نیمه رد  ار  همه  میرگنب  هیماما  هعیـش  بهذـم  زا  داقتنا  رد  اهنآ  ياهیریگ  هدرخ  تاهبـش و  زا  ّمعا  ّتنـس  لها  ياهلاکـشا  همه  رد  اـم  رگا 
؟ درک نانیمطا  ناشمالک  هب  تفریذپ و  ار  ناشیاهلوق  لقن  تفای و  دامتعا  اهنآ  نخس  هب  ناوتیم  هنوگچ  رگید  سپ  میباییم ، يراج  ارجم ،
ای دقن  رد  اهنآ  هزیگنا  هک  دباییم  متح  دنرادن و  قداص  یتّین  هعیش  بهذم  زا  داقتنا  رد  تعامج  نیا  هک  دباییم  رد  یفصنم  رگشهوژپ  ره 

هب  يراتفرگ  ای  ناناملسم  نایم  ییادج  ِندنکفا  رد  میمصت  ای  تسا  لطاب  ِبّصعت 
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320 ص :
تسا  هدرک  رک  ار  ناشیاهشوگ  روک و  ار  ناشیاهلد  هک  یلهج 

، هقف دـیاقع ، رد  بهذـم ، ياههناوطـسا  هک  هعیـش - ربتعم  بتک  يـالبال  زا  ار  هعیـش  بهذـم  هک  میهاوخیم  یفـصنم  رگـشهوژپ  ره  زا  اـم 
ناشیا ماکحا  هعیـش و  دـیاقع  اب  اـت  دـننارذگب  رظن  زا  فاـصنا  گـنرد و  اـب  ار  همه  نیا  دنـسانشب و  دناهتـشاگن - نآ  زج  ریـسفت و  لوصا ،

. دنبای ییانشآ 
باتک نآ  اریز  دنناوخب ، خـیراتلل » ُّمث  هَّلل   » باتک رب  ّدر  رد  ۀـقیقحللو » هَّلل   » مان اب  ار  ام  باتک  میهاوخیم  راوگرزب  ناگدـنناوخ  زا  هکنانچ 

. میاهدرواین باتک  نیا  رد  هک  تسا  یمهم  بلاطم  رایسب و  دیاوف  هدنرادربرد 
یناردارب ار  اهنآ  دـنک و  یکی  شیوخ  يدونـشخ  هیاـپ  رب  ار  ناناملـسم  نخـس  دـیامرف و  اـطع  اـیند  نید و  تمالـس  میهاوخیم  يادـخ  زا 

ناشیا هب  هک  دهن  یناسک  رب  ار  اهنآ  تبیه  دشخب و  يراوتـسا  ار  مه  دنرادب و  تسود   ] ار رگیدـکی  صوصرم  یناینب  نوچمه  هک  دـَنادرگ 
رد مالـسا  يالاو  شفرد  ات  دشخب  ياهدنزرا  يزوریپ  ادـخ  نانمـشد  رب  ار  اهنآ  میراد  تلأسم  هکنانچ  دـنیاهنآ ، هاوخدـب  ای  دـناهدرک  متس 

دنوادخ ِنآ  زا  شیاتس  هکنیا  ام  ياعد  نیماجرف  و  وگخساپ ، ار  اعد  تسا و  کیدزن  ياونـش  وا  هک  دیآرد  زازتها  هب  نیمز  دابآ  ياج  ياج 
. وا رهاط  ّبیط و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هلظ دم  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ساسا  رب  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح 

هلمج زا  یفیاظو  رادهدهع  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  راذـگناینب  رماوا  زا  يوریپ  اب  یلاعلا و 
تسا . بولطم  ترایز  یمیهاربا و  جح  ققحت  تهج  نالک  درخ و  يزیرهمانرب  يراذگتسایس و  يراذگفده ، یجنسزاین ،

یبهذـم یتفرعم و  يونعم ، ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ترایز ، جـح و  یعمج  باوبا  يارب  یـسایس  یـشزومآ و  یگنهرف ، ياـهحرط  يارجا 
نالووسم نارئاز و  اب  رمتـسم  طابترا  نینچمه  نویناحور و  مازعا  یهدـنامزاس و  بذـج ، قیرط  زا  هژیو  هب  تاـبتع  مارحلا و  هللاتیب  نارئاز 

مالسا ناهج  لئاسم  حرط  یمالسا و  بالقنا  عیشت و  مالـسا ، یفرعم  روظنم  هب  تابتع  ترایز  هرمع و  جح و  مسوم  رد  اهروشک  رگید  جح 
تسا . ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  فادها  رگید  زا 

، بتک راشتنا  هیهت و  ناتـسبرع ، یمالـسا و  ياهروشک  یبهذـم  یملع و  زکارم  لفاحم و  اب  طاـبترا  هب  ناوتیم  زکرم  نیا  فادـها  رگید  زا 
یگدـنیامن هزوح  رد  یناسرعالطا  یمومع و  تاطابترا  یهدـنامزاس  نینچمه  يرـصب و  یعمـس و  بوتکم  تـالوصحم  رگید  تایرـشن و 

درک . هراشا  هیقف  یلو 
هکنیا رب  هوالع  ترایز ، جـح و  یـصصخت  هاـگیاپ  نیتسخن  ناونع  هب  تراـیز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  لاـترپ  نینچمه 

کی تسا ، هکربتم  نکاما  سدقم و  ياهنیمزرـس  ریاس  تایلاع و  تابتع  یحو ، نیمزرـس  نارفاسم  ياهزاین  هجوت  لباق  مجح  يوگخـساپ 
تسا . یتنرتنیا  ناربراک  يارب  ترایز  جح و  ياههزوح  رد  یشزومآ  ییاوتحم و  عجرم 

هب ار  هکربتم  هسدـقم و  نکاما  نارئاز  هب  یـشزومآ  تاکن  هئارا  يارب  لاتیجید  هناسر  کی  ياـهتیلباق  یماـمت  جـح  یناـسرعالطا  هاـگیاپ 
هدرک داجیا  يزاجم  ياضف  رد  هاگیاپ  نیا  هک  درب  مان  یتیفرظ  زا  یشخب  ناونع  هب  ناوتیم  جح  یصصخت  هناخباتک  زا  تسا . هدروآ  نادیم 

تسا .
مظعم ماـقم  هثعب  هتـشذگ  ههد  ود  تـالاقم  هعومجم  یکینورتـکلا و  ياـهباتک  تاـعالطا ، هک  تسا  یعجرم  جـح ، یـصصخت  هناـخباتک 

. تسا تایلاع و … تابتع  نیفیرـش و  نیمرح  نارئاز  ینید ، نارگـشهوژپ  یتاعلاطم  ياهزاین  يوگخـساپ  هدرک و  عمج  دوخ  رد  ار  يربهر 
نیلوا هاگیاپ  نیا  دوشیم . رـشتنم  جح  یناسرعالطا  هاگیاپ  رد  زین  ترایز  جح و  هزوح  هب  طوبرم  یـصاصتخا  رابخا  نیرخآ  نیا  رب  هوالع 

تسا . ترایز  جح و  یصصخت  يرازگربخ 
، نکاما هناخباتک ، يرازگربخ ، لیبق  زا  یفلتخم  ياهشخب  ياراد  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  یناسرعالطا  هاگیاپ 
، جـح دازآ  همانـشناد  زور ، ياهتبـسانم  تاهبـش ، هب  خـساپ  رازفامرن ، ملیف ، توص و  کناب  جـح ، کسانم  ماـکحا و  شزومآ  هناـخراگن ،

نآ ياهشخب  زا  مادـک  ره  زا  دـنناوتیم  دوخ  قیالـس  اـهزاین و  روخارف  هب  يزاـجم  ياـضف  ناربراـک  هک  تسا  رگید  يدراوم  گـالبو و 
. دننک هدافتسا 

www.hajj.ir تیاس سردآ  ترایز " جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  "

****
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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