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( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  ناکدوک و 
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ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  ناکدوک و 

باتک تاصخشم 

 - 1361 هللادبع ، يدمحم ، هسانشرس : 

هدننک هیهت  يدمحم ؛ هللادبع  یلم /) هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  ناکدوک و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

.1392 یمالسا ، ياهشهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 5/21 س   × 5/14 لودج ؛ .  .ص :   136 يرهاظ :  تاصخشم 

0-302-514-964-978 لایر :  41000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  136 ؛ [ - 133  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

ناکدوک 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

BP41/5/م2763ك9 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

3233307 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1
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9 همدقم
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27 ییاروشاع ناناوجون  ناکدوک و  زا  يریگوگلا  مود : لصف 

30 تاطابترا فلا )

31 هدنریگ هدنتسرف و  ب )

31 مایپ ج )

32 ییاروشاع ناناوجون  ناکدوک و  ياهمایپ  د )

33 یناسنا فطاوع  رب  هیکت  اب  اروشاع  هرطاخ  دای و  ندرک  راگدنام  . 1

734 هللادبعابا فادها  تیناقح  رب  عطاق  یلیلد  . 2

35 یطیارش نس و  ره  رد  فیلکت  يادا  . 3
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35 الاب يراذگ  رثا  اب  یناسرمایپ  . 4

36 تدابع . 5

37 يریذپتیالو . 6

38 یگدازآ . 7

38 تریصب . 8

39 يرادافو . 9

40 راثیا . 10

40 ییاتستداهش . 11

41 تعاجش . 12

41 يرابدرب . 13

42 يدنمتریغ . 14

45 يربنامرف . 15

45 بدا تیاعر  . 16

45 يریذپتیلوئسم . 17

47 ییاروشاع ناناوجون  ناکدوک و  رنه  یگدنز و  موس : لصف 

49( ناگراوخریش نادازون (  فلا )

49( عیضر هللادبع   ) نیسح نب  هللادبع  . 1

56( رغصا یلع   ) نیسح نب  یلع  . 2

59 ناکدوک ب )

59 نیسح تنب  هیقر  . 1
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765 رقاب دمحم  ماما  . 2

768 نیسح ماما  رتخد  همطاف  . 4

770 نیسح ماما  رتخد  هنیکس  . 5

76( رغصا هللادبع   ) 7 بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  . 6

78( ملسم نالفط   ) لیقع نب  ملسم  نب  میهاربا  دمحم و  . 7

87 هدشمگ كدوک  ود  . 8

88 ناناوجون ج )

88 هدانج نب  ورمع  . 1
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90 لیقع نب  ملسم  نب  دمحم  . 2

91 ملسم رتخد  هدیمح  . 3

92 لیقع نب  ملسم  نب  هللادبع  . 4

96 نسح نب  مساق  . 5

102( ربکا هللادبع   ) نسح نب  رکبوبا  . 6

104 نسح نب  ورمع  . 7

105 نسح نب  دمحا  . 8

106( ینثم نسح   ) نسح نب  نسح  . 9

108 رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم  . 10

110 رفعج نب  هللادبع  نب  نوع  . 11

115: اه تسویپ 

7117 نیسح نب  نسحم 

120 لیقع نب  دیعسیبا  نب  دمحم 

122 نیسح نب  ربکا  یلع 

122 ربکایلع نس  رد  فالتخا 

133 عبانم
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هچابید

هچابید

نادناخ مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  ناکدوک  روضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  تکرح  هوکـشاب  ياه  هولج  زا  یکی 
.دیشخب یصاخ  يوب  گنر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  هوکش  هب  زیگناروش  روضح  نیا  .تسا  ناشیا  مرکم 

زا البرک  اما  دـندوزفا  هسامح  نیا  يدنلبرـس  التعا و  رب  دوخ  مهـس  هب  اروشاـع  نانزریـش  نادرمدار و  زا  کـی  ره  ـالبرک  هساـمح  رد 
شومارف يا  هرطاخ  دندورـس  روضح  هماکچ  اروشاع  نازابناج  نارگراثیا و  ياـپ  مه  هنادواـج ، رفـس  نیا  رد  هک  یناـکدوک  هساـمح 

.دراد هنیس  رب  یندشان 

زا زج  دوب ، هدش  هداهن  البرک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نارای  کیاکی  هدـهع  رب  هک  يریطخ  ياه  تیلوؤسم  ماجنا  رد  تیقفوم 
تافـص و زا  يا  هعومجم  دوجو  کش  نودـب  .دـشاب  یمن  ریذـپ  ناکما  یهلا  یناسنا و  يالاو  ياـه  تلیـضف  هب  ندوب  هتـسارآ  قیرط 

دعب نارگراثیا  همه  هوسا  خیرات و  نادرمروالد  ناونع  هب  ار  نانآ  هک  دوب  البرک  ناناوجون  ناناوج و  رد  یناسنا  هتسجرب  ياه  یگژیو 
.تسا هدرک  هنادواج  هتشادهگن و  هدنز  خیرات  لوط  رد  دوخ  زا 

رد ندیشخب  باتش  زین  مایق و  داعبا  تمظع  رد  یمهم  شقن  ناشتداهـش  روضح و  اما  دندیگنجن  هچ  رگا  ناکدوک  زا  یخرب  ییوس  زا 
.دیدرگ هعماج  رد  دادبتسا  ملظ و  ناینب  یشاپورف 

.دنا هدومن  یناشفارون  هموظنم  نآ  درگ  هک  تسا  یناگراتس  البرک و  دیشروخ  ششخرد  نویدم  ار  دوخ  یکانبات  اروشاع  يرآ 

هداهن هعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  شنیرفآ  مکح  هب  هک  تسا  ییاه  یگژیو  زا  نارگید  راتفر  زا  نتفرگ  قشمرـس  يریذـپوگلا...اما و  و 
زا یخرب  شهوژپ ،  نیا  رد  لـیلد ، نیمه  هب  .دراد  يرتشیب  دومن  ناوجون  هژیو  هب  كدوک و  ینـس  هورگ  رد  یگژیو  نیا  .تسا  هدـش 

هدـش نایب  دـنراد ، ار  يزورما  ناناوجون  ناکدوک و  هب  یهدوگلا  تیلباق  هک  ار  البرک  رد  رـضاح  ناناوجون  ناکدوک و  ياـه  یگژیو 
 . تسا

ص:7
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ریثات دندوزفا و  البرک  هسامح  رب  اروشاع  ناناوجون  ناکدوک و  هک  ياه  ییابیز  یفرعم  تهج  كدـنا ؛ هچ  رگا  تسا  یـشالت  رثا  نیا 
.دریگ رارق  یلم  هناسر  نازاس  همانرب  هجوت  دروم  تسا  دیما.نامروشک  ناوجون  ناکدوک و  رد  نانآ  ینیرفآ  شقن 

اه تبسانم  هورگ 

شهوژپ لک  هرادا 

امیسوادص یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

همدقم

ص:8
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همدقم

روضح البرک  رد  هک  تسا  یناناوجون  ناکدوک و  ناگراوخریـش ،)  ) نادازون هرابرد  یـشهوژپ  ییاروشاـع ،» ناـناوجون  ناـکدوک و  »
رفن هد  هدیـسر و  تداهـش  هب  رفن  هدزناپ  دادعت ، نیا  زا  .تسا  هدوب  رفن   25 یخیرات ، عبانم  هب  هجوت  اب  ناکدوک  نیا  دادعت  .دنا  هتـشاد 

.دنا هدیسر  تداهش  هب  یلو  هتشادن , روضح  البرک  رد  زین  ملسم ) نالفط   ) رفن ود  .دنا  هدنام  یقاب 

باتک يرامـش  تشگنا  دادعت  .تسا  هدشن  هجوت  یبهذـم , یخیرات _  ياه  باتک  لتاقم و  لصاوف  رد  زج  اروشاع ، زا  شخب  نیا  هب 
يزاسزاب و ار  ییاروشاع  ناکدوک  زا  دـنچ  ینت  یناگدـنز  دـنا  هدیـشوک  يرعـش ، یناتـساد و  رـصانع  نتفرگ  تمدـخ  هب  اب  زین  یبدا 
زا يریگ  هرهب  اب  هدـش و  هتـشون  ناناوجون  ناکدوک و  یناگدـنز  هرابرد  لقتـسم  تروص  هب  زین  یباتک  نینچمه   (1) .دننک یسیونزاب 

(2) .تسا هدرک  نشور  یخیرات  رظنم  زا  ار  کچوک  نادرم  گرزب  نیا  یناگدنز  زا  يداعبا  فلتخم ، عبانم 

: تسا هدش  هجوت  تاکن  نیا  هب  ییاروشاع  ناناوجون  ناکدوک و  شهوژپ  رد 

ص:9

.ییاروشاع هصق   10 رهلک ، ابیرف  - 1
.7 نیسح کچوک  نارای  یناقداو ، يوسوم  دمحا  دیس  - 2
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, يور هیشاح  زا  زیهرپ  _ 

, عوضوم لصا  هب  نتخادرپ  _ 

, ناگمه سرتسد  رد  عبانم  زا  هدافتسا  _ 

, شهوژپ ياه  هرازگ  ندرک  يدربراک  _ 

, يریگوگلا ترورض  دوجوم و  ياه  مایپ  تاطابترا ، دننام : یثحابم  هب  هژیو  هجوت  _ 

, یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  ییاروشاع , ناناوجون  ناکدوک و  عوضوم  يالاب  تیفرظ  رب  دیکأت  _ 

(. زورما یگدنز   ) لاح و  اروشاع ) هعقاو   ) هتشذگ نایم  طابترا  يرارقرب  _ 

دیدـج ياه  یبای  ناکما  ینونک و  هعماج  ناناوج  ناناوجون و  ناکدوک ، لاوحا  عاضوا و  اب  بسانتم  تسا  هدیـشوک  رـضاح  شهوژپ 
شیپ هوسا ، وگلا و  ناونع  هب  ار  ییاروشاع  ناناوجون  ناکدوک و  دشوک  یم  نینچمه  .دور  شیپ  اروشاع  ياه  مایپ  زا  يدنم  هرهب  رد 

! دیآ رظن  رد  هچ  دتفا و  لوبق  هچ  ات  .دشاب  هتشادرب  کچوک  دنچره  یماگ  هار ، نیا  رد  هک  دیما  .دهد  رارق  نابطاخم  يور 

ياهریخأت اه و  یتخـس  رد  ناشیا  هناراوگرزب  یهارمه  اه و  تبـسانم  هورگ  مرتحم  ریدـم  ربجنر ، ياقآ  بانج  تامحز  زا  ناـیاپ , رد 
ياقآ بانج  ینوطالقس و  میرم  مناخ  راکرس  نوچ  ینازیزع  رازگ  ساپس  نینچمه  .منک  یم  رکشت  رثا , نیا  يارب  هدمآ  شیپ  ریزگان 

.متسه یلماک  یلع 

تایلک لوا : لصف 

هراشا
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تایلک لوا : لصف 
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یم فرح  هچ  زا  مینادـن  ات  .دوش  یم  صخـشم  اه  ثحب  روغث  دودـح و  فیرعت و  رـضاح ، شهوژپ  يدربراک  میهافم  لصف ، نیا  رد 
هقف و یـسانش ، حالطـصا  ياه  هزوح  عباـنم  زا  هتفرگرب  لـیذ , فیراـعت  .دوب  دـهاوخ  لکـشم  كرتشم ، یناـمتفگ  هب  ندیـسر  مینز ،

.تسا یسانش  ناور  یسانش و  هعماج  قوقح ،

( هراوخریش  ) دازون فلا )

( هراوخریش  ) دازون فلا )

(1) «. روخریش راوخریش ، یضر ، دروخ ، یم  ریش  هک  یلفط  : » دیوگ یم  دازون  فیرعت  رد  ادخهد 

رد ًالومعم  .تسا  ردام  ریش  زا  ییاذغ  عبانم  نیمأت  دنمزاین  هدمآ و  ایند  هب  هزات  هک  دوش  یم  هتفگ  يدرف  هب  هراوخریـش ، لفط  ای  دازون 
.دنیوگ یم  هدیسرون » , » هدمآ ایند  هب  هزات  دنزرف  نیا  هب  تسخن  ياه  هتفه  ای  اهزور  اه ، تعاس 

.دشاب هتشذگ  وا  دلوت  زا  هام  کی  زا  رتمک  هک  دوش  یم  هتفگ  يدرف  هب  دازون  یکشزپ ، ملع  رد 

.تسا هدش  هداز  يانعم  هب  داز »  » دیدج و يانعم  هب  ون »  » هک هدش  هتفرگ  داز »  » و ون »  » ياه هژاو  زا  دازون »  » هژاو

فیراعت لاح ، نیا  اب  .دور  یم  راک  هب  هام , هدزاود  ات  کی  نینـس  نیب  ناکدوک  فیـصوت  يارب  فلتخم ، ياه  همان  گنهرف  رد  دازون 
هس دلوت و  نیب 

ص:13

«. هراوخریش  » لیذ همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - 1
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.دنک یم  هراشا  زین  ینوناق  غولب  نس  ریز  ناکدوک  هب  دازون »  » نینچمه .تسا  توافتم  زین  یگلاس 

كدوک ب )

كدوک ب )

هک يدنزرف  رتخد , ای  دشاب و  رسپ  هاوخ  هچب ؛ لفط و  تسا , کچوک  نآ  رگید  تروص  ریغص , يانعم  هب  کتوک  ریغـص ، کچوک ، »
(1) «. لفط هدیسرن , غولب  دح  هب 

«. دولوم كدوک , یمدآ , دازون  هچب  : » تسا هدروآ  لفط »  » هژاو لیذ  ادخهد  نینچمه 

یم رامـش  هب  هداوناخ  مه  کچوک »  » و هاتوک »  » ياه هژاو  اب  تسا و  هاتوک »  » يانعم هب  « kuk  » يولهپ هژاو  هشیر  زا  كدوک »  » هملک
.دراد هراشا  زین  یکاپ  یگداس و  ندشن و  گرزب  هب  هژاو  نیا  .دور 

رتخد لفط ، دشاب ، هدیـسرن  غولب  دح  هب  هک  يرـسپ  ای  رتخد  ریغـص ، کچوک ، دـننام  یتاملک  اب  یـسراف , تایبدا  نابز و  رد  هژاو  نیا 
.تسا فدارتم  ناوج , لاسدرخ و  هچب  رسپ  ای  هچب 

مدـع لیلد  هب  زونه  هک  دوش  یم  فیرعت  هعماج  زا  يوضع  كدوک  : » تسا هدـمآ  یکدوک  نارود  یـسانش  هعماج  باتک  همدـقم  رد 
«. درادن یعامتجا  نامزاس  رد  رثؤم  یشقن  اه ، شقن  زاین  دروم  یعامتجا  ياه  تراهم  هب  زیهجت 

هلوقم نیا  فیرعت  نیرت  مهم  مه  زونه  یلو  دوش ، یم  هدرمـش  یتنـس  كدوک ، موهفم  زا  فیرعت  نیا  باتک ، نیا  نامجرتم  هدیقع  هب 
زا اـت  دـنک  یم  یط  یمدآ  هک  یناـمز  عطقم  کـی  هباـثم  هب   » ار یکدوـک  نارود  كدوـک و  موـهفم  زا  يزورما  تشادرب  اـهنآ  .تسا 

یعامتجا وضع  هب  کیژولویب  یکدوک 

ص:14

«. كدوک  » لیذ نامه ، - 1
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رد ار  یـشقن  ياه  بلاق  اه و  شقن  موهفم  نردم ، نارود  هک  دنرواب  نیا  رب  دـنناد و  یم  نردـم » هقباس و  مک  یتشادرب  دوش ، لیدـبت 
(1) .داد تسد  هب  زاین  دروم  ياه  شقن  زا  يدیدج  ياه  فیرعت  درک و  ینیبزاب  هداوناخ 

َّدَح ُْغلبَی  َمل  يذَّلا  وُهَو  ُریغَّصلا  : » دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  .دـنا  هتخادرپ  كدوک »  » موهفم هرابرد  ثحب  هب  زین  اهقف 
رد تافرصت  زا  صخش  نیا  .دشاب  هدیسرن  غولب  دح  هب  هک  تسا  یسک  ریغص  ِِهلاومَأ ؛ ِیف  ُهتافرصَت  ُذُفنَت  ًاعرَـش ال  ِهیلَع  ٌروجحَم  ِغوُلبلا 
رد شتافرـصت  دشاب و  دشر  يزیمت و  لامک  رد  هک  دنچره  : » دـیوگ یم  رگید  ییاج  رد  ناشیا   (2)« .دوب دهاوخ  عونمم  دوخ  لاوما 

.دوش یم  یقلت  كدوک  اهقف  رظن  زا  یصخش  نینچ   (3) «، دریگ تروص  حالص  دوس و  تیاهن 

ضحم هب  .تسا  نیروجحم  زا  تسا , هدیـسرن  یعرـش  غولب  هب  هک  يرتـخد  رـسپ و  : » دـنیوگ یم  ریغـص »  » هملک لـیذ  قوقح  ياـملع 
يدح هب  غولب  زا  شیپ  رگا  .دشاب  عرش  مکاح  يوس  زا  مکح  رودص  هب  جایتحا  هکنیا  نودب  .دوش  یم  وحم  وا  رجح  غولب ، هب  ندیسر 

(4) «. دنیوگ زیمم  ریغص  ار  وا  دشاب , زیمت  ياراد  هک  دسر 

.دشاب هدیـسرن  یعرـش  غولب  دح  هب  هک  تسا  یـسک  لفط ، زا  روظنم  : » تسا هدش  ررقم  یمالـسا  تازاجم  نوناق 49  کی  هرـصبت  رد 
يرمق مامت  لاس  هن  رتخد ، يارب  يرمق و  مامت  لاس  هدزناـپ  رـسپ ، يارب  یندـم  نوناـق  هدام 1210  کی  هرـصبت  ساسا  رب  یعرـش  غولب 

«. تسا

.دنیآ یم  رامش  هب  كدوک  لاس ، هدجه  ریز  دارفا  ناکدوک ، قوقح  نویسناونک  ساسا  رب 

ص:15

(، یکدوـک نارود  هراــبرد  يزادرپ  هـیرظن   ) یکدوـک نارود  یــسانش  هعماــج  تورپ ، نـلآ  نـسکنج ، سیرک  زمیج ، نوــسیلآ  - 1
.باتک همدقم  يدابآ ، میهاربا  اضر  یلع  ینامرک و  اضر  یلع  نامجرتم :

ص 12. یناثلا ، ءزجلا  هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  - 2
.نامه - 3

ص 2352. ج 3 ، قوقح ، يژولونیمرت  رد  طوسبم  يدورگنل ، رفعجدمحم  - 4
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يدازون و نایم  لصاف  دح  .دبای  یم  همادا  ینوناق  نس  هب  ندیسر  ات  دوش و  یم  زاغآ  يدازون  زا  سپ  یکدوک  هرود  زین  فرع  رظن  زا 
.دنمان یم  یکدوک  هرود  ماع , فرع  رد  ار  یناوجون 

یقیقد زرم  نارود  نیا  يارب  تفر ، نخـس  هک  هنوـگ  نآ  .تسا  ناـسنا  یگدـنز  ياـه  هرود  زا  یـشخب  یکدوـک , هرود  يور ، ره  هـب 
يدازون و هرود  زا  سپ  یکدوک  .تسا  هتـسباو  صخـش  ره  هیذغت  یتثارو و  یطیحم ، طیارـش  يدرف ، ياه  یگژیو  هب  هدـشن و  نییعت 

هرود دـنا ، هدرک  رکذ  لاـس  هس  ریز  ار  يدازون  لاـس و  تسیب  اـت  هدزاـی  ار  یناوجون  هرود  هک  اـجنآ  زا  .دراد  رارق  یناوـجون  زا  شیپ 
.میریگ یم  رظن  رد  لاس  هدزای  ات  هس  نیب  ار  یکدوک 

ناوجون ج )

ناوجون ج )

یناوج هلحرم  هب  اپ  هزات  هک  يرـسپ  دشاب , هدیمدن  شطخ  زونه  هک  يدرم  ای  رـسپ  : » تسا هدش  فیرعت  نینچ  ناوجون » ، » تغل رظن  زا 
(1) «. نسلا ثیدح  باش , هتشاذگ ,

رکذ تسا و  هژاو  نیا  دربراک  زا  یـشخب  هب  رظان  فیرعت ، نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفرگ  رـسپ »  » يانعم هب  ار  ناوجون »  » ادـخهد هتبلا 
.نآ موهفم  همه  هن  نآ ؛ ياه  قادصم  زا  یکی 

هتـسب تسین و  صخـشم  نادنچ  نآ , تدم  لوط  نینچمه  دودح و  .یلاس  گرزب  یکدوک و  نایم  لصاف  دـح  تسا  هرود  یناوجون  »
(2) «. تسا ریغتم  نوگانوگ  عماوج  دارفا و  هب 

ص:16

«. ناوجون  » لیذ ادخهد ، همان  تغل  - 1
ص 11. یناوج ،) یناوجون و  یسانش  ناور  رد  يداینب  میهافم   ) دشر یسانش  ناور  ینسحم ، رهچ  کین  يدحا و  نسح  - 2
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(1) «. دشک یم  ازارد  هب  یگلاس ، یلا 21  هدجه  ًابیرقت  ات  هدزاود  لاس ، نیدنچ  یناوجون  هرود  »

گرزب یکدوک و  نایم  يا  هرود  یناوجون ، .تسا  یعامتجا  یفطاـع و  یناور ، یتسیز ، ياـه  هبنج  رظن  زا  دـشر  یناوجون ، زا  روظنم 
ود اب  ناوجون  هرود ، نیا  رد  .یلاس  گرزب  یناوج و  يریذپ  تیلوئسم  لالقتسا و  هب  یکدوک  یگتـسباو  زا  لاقتنا  هرود  تسا ؛ یلاس 

ناونع هب  دوخ  يزاسزاب  یسانشزاب و  و  هعماج ؛ نالاس و  گرزب  نیدلاو ، اب  طابترا  يرگنزاب  يزاسزاب و  تسور : هبور  یساسا  هلئسم 
.لقتسم درف 

یکدوک و نیب  يا  هرود  یناوجون  هک  تفگ  ناوت  یم  یلک  روط  هب  اما  دـنرادن ، رظن  قافتا  یناوجون  فیرعت  هنیمز  رد  ناسانـش  ناور 
تـسیب ات  هدزای  دودـح  زا  تسا و  تواـفتم  فلتخم ، ياـه  طـیحم  اـه و  گـنهرف  ساـسارب  نآ  تدـم  لوط  هک  تسا  یلاـس  گرزب 

.دراد همادا  یگلاس 

ياـهراتفر ناوـجون  دـبای : یم  زورب  اـه  هنیمز  همه  رد  نآ  تارییغت  هک  تـسا  یلاـس  گرزب  هـب  یکدوـک  زا  راذـگ  هرود  یناوـجون ،
دراد یبالقنا  راکفا  دنک ، هبرجت  ار  زیچ  همه  دهاوخ  یم  تسا ، لالقتسا  ناهاوخ  دهد ، یم  تسد  زا  جیردت  هب  ار  هناکدوک 

.تسا دنم  شزرا  يرایسب  وا  يارب  نالاس  مه  اب  هطبار  دراد ، ییاهنت  هب  لیامت  تسا ، رگنایغط 

یم هتخانـش  کیژولویزیف  تارییغت  اب  هرود  نیا  .تسا  یلاس  گرزب  زاغآ  یکدوک و  نایاپ  نایم  درف ، یگدنز  زا  يا  هرود  یناوجون ,
يراتفر یفطاع و  تالاح  زا  يرایسب  اب  تارییغت  نیا  .دهد  یم  يور  درف  رد  هک  دوش 

ص:17

.نامه - 1
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هنیمز تارییغت ، نیمه  دبای و  یم  لکش  رییغت  غلاب  یلاس  گرزب  هب  یناتـسبد , كدوک  ندب  لاس ، دنچ  تدم  رد  .تسا  هارمه  درف  رد 
یهاـگآ هرود , نیا  هب  طوـبرم  تارییغت  اـه و  یگژیو  زا  ناوـجون  هـک  یماـگنه  هژیو  هـب  دوـش ؛ یم  وا  رد  ینارگن  بارطـضا و  زاـس 

.دشاب هتشادن  ینادنچ 

رب نآ , نایاپ  هک  یلاح  رد  تسا , رت  ناـسآ  نآ  يرهاـظ  یباـیدر  هجیتن ، رد  دوش و  یم  ناـمز  مه  یندـب  تارییغت  اـب  یناوجون  زاـغآ 
یناسک لیلد , نیمه  هب  .تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یناسون  یعامتجا , یفطاع و  تارییغت  یلقع و  ياه  تخاـس  يریگ  لکـش  بسح 

(1) .دنا هتسناد  یگنهرف  ار  نآ  نایاپ  یتخانش و  تسیز  ار  یناوجون  زاغآ  دنا ، هدرک  هیکت  يرهاظ  ياه  هطباض  هب  هک 

بقع وطـسرا  نامز  ات  ار  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ياه  هیرظن  تمدـق  .تسا  هدـش  ینوگانوگ  ياه  شهوژپ  یناوجون »  » موهفم هرابرد 
نارـسپ نارتـخد و  رد  ار  یناوجون  یبـیرقت  خـیرات  وطـسرا  .دـنناد  یم  رظن  بحاـص  هنیمز  نیا  رد  ار  يو  هک  يا  هنوـگ  هب  دـنا ؛ هدرب 

نیا يارب  زین  یتایـصوصخ  تافـص و  یحور ، یمـسج و  تارییغت  رب  نوزفا  يو  .تسا  هدرک  نییعت  یگلاس  هدراهچ  دودـح  یناـنوی ،
اب یمیقتسم  طابترا  اما  دنتسه ، غولب  اب  نامز  مه  هچرگا   » تافـص نیا  اما  تسا , هتفرگ  رظن  رد  یلاس  گرزب  اب  نآ  يدنبزرم  هرود و 

ناناوجون هک  اجنآ  زا  هنومن ، يارب  .نانآ  کیژولویزیف  یندب و  نامتخاس  ات  دنناناوجون  رد  هبرجت  دوبمک  زا  یشان  رتشیب  دنرادن و  نآ 
تلع نیدـب  نانآ  رد  ینیبدـب  دوبن  دـنروابدوز و  دـنا ، هدروخن  بیرف  زونه  نوچ  ای  دـنرادن  لوپ  هب  یلیامت  دـنا ، هدرکن  هبرجت  ار  زاین 

اه یخلت  معط  زونه  هک  تسا 

ص:18
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(1) «. دنا هدیشچن  ار  اه  تیمورحم  و 

هب ناکشزپ  ياه 1800 ، لاس  دودح  رد  .دوش  یمن  هدـید  یناوجون , دروم  رد  وطـسرا  فیرعت  زا  رتهب  یفیرعت  مهدزون  نرق  ات  ًابیرقت 
ثحابم هطیح  هب  ار  یناوجون  لاه ، یلناتـسا  راب ، نیلوا  يارب  اما  دـندرک ، ادـیپ  یـصاخ  هجوت  نآ  اب  نامز  مه  تارییغت  غولب و  هعلاطم 

.تشاد دیکأت  نارود  نیا  هعلاطم  تیمها  رب  ناناوجون , یناور  تایصوصخ  رب  زکرمت  اب  وا  .درک  دراو  دیدج  یسانش  ناور 

.دندنمشزرا یناوجون  غولب و  هرابرد  يو  ياه  شهوژپ  نانچمه  یلو  تسین ، ینتفریذپ  لماک  تروص  هب  لاه  یلوحت  هیرظن  هزورما 

یلقع و یکیزیف ، زا  معا  اـه , هبنج  همه  رد  غوـلب  دـشر و  غوـلب ، زا  روـظنم  .تـسا  هـتخیمآ  رد  غوـلب »  » اـب هراوـمه  یناوـجون  موـهفم 
صخـشم نادـنچ  نآ ، تدـم  لوط  زین  دودـح و  هک  تسا  یلاس  گرزب  یکدوک و  لصاف  دـح  يا  هرود  یناوجون , .تسا  یعاـمتجا 

نییعت ناوت  یم  يرتـشیب  تیعطاـق  اـب  تسا ، هارمه  غولب  اـب  هک  ار  نآ  زاـغآ  .تسا  ریغتم  نوگاـنوگ ، عماوج  دارفا و  هب  هتـسب  تسین و 
، میدق زا  نیدلاو  رظن  زا  مه  ناوجون و  رظن  زا  مه  یناوجون , هرود  .تسین  ناسکی  نوگانوگ , عماوج  رد  یناوجون  تدـم  لوط  .درک 

ناناوجون هک  تشاد  راهظا  وطـسرا  حیـسم ، دـلوت  زا  شیپ  لاس  .تسا 3000  هدـش  دادـملق  یکدوک ، ياه  لاـس  زا  رتراوشد  ینارود 
«. دنجازم یشتآ  روشرپ و  »

یسنج غولب  اب  ربارب  ار  یناوجون  اه ، فلؤم  یخرب  .دوش  یم  فیرعت  یلاس  گرزب  یکدوک و  نیب  يا  هرود  ناونع  هب  رتشیب  یناوجون 
، رتشیب یلو  تسا ، لثم  دیلوت  رد  لماکت  رد  نآ  جوا  هک  دنناد  یم  یکیزیف  تارییغت  هرود  و 
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گرزب اب  نآ ، صخـشمان  مهبم و  همتاخ  غولب و  اب  نآ  زاـغآ  لاـثم , يارب  .دوش  یم  فیرعت  یعاـمتجا  یناور و  میهاـفم  اـب  یناوجون 
چیه يدربراک ، نینچ  تسا و  یگلاـس ) نیب 12_20 ًابیرقت   ) درف یگدـنز  زا  يا  هرود  يارب  یبساـنم  بسچرب  هژاو ، نیا  .تسا  یلاـس 

.درادن یناوجون  یصاصتخا  للع  ای  اه  ناوجون  دشر  تایصوصخ  هرابرد  یفیرعت  دیق و  هنوگ 

اروشاع گنهرف  د )

اروشاع گنهرف  د )

رـسیم دـنا ، هتـساخرب  نآ  زا  ناگرزب  نیا  هک  یگنهرف  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  اروشاع  ناناوجون  ناکدوک و  همان  یگدـنز  هب  نتخادرپ 
.درک هجوت  نادب  يریذپوگلا  رد  و  نییبت , ار  هدش  داجیا  رتسب  دیاب  .تسین 

تسا ییالاو  تایقالخا  تایحور و  لمع ، ياه  هویـش  اه ، هزیگنا  فادها و  نانخـس ، میهافم ، هعومجم  اروشاع ، گنهرف  زا  دوصقم  »
رد مه  اهرواب  و ]  ] اه شزرا  نیا  .تسا  هتفای  مسجت  تضهن ، نآ  ثداوح  رد  ای  هدش  لمع  اهنآ  هب  ای  هدش  هتفگ  البرک  تضهن  رد  هک 

(1) «. تسا یلجتم  ترضح  نادنزرف  باحصا و  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  تاملک 

نیسح ماما  رد  هک  تسا  يرکف  یتدیقع و  يانبریز  نامه  اروشاع  گنهرف  : » دزاس یم  نشور  یبوخ  هب  ار  موهفم  نیا  یثدحم ، داوج 
هعومجم .دش  مایق  نآ  يراگدنام  هسامح و  نآ  شیادیپ  ببس  دوب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارسا  البرک و  يادهش  مالـسلا و  هیلع 

اه و توغاط  متـس  اب  هزرابم  ینید ، فیرحت  اب  هلباقم  درک : هصالخ  ریز  ياه  ناونع  رد  ناوت  یم  ار  میهافم  اه و  شزرا  اهرواب و  نآ 
راب تلذ  یگدنز  رب  خرس  گرم  جیورت  ناسنا ، تفارش  تزع و  اه ، تموکح  روج 

ص:20
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  يایحا  گرم ، يارب  یگدامآ  یبلط و  تداهش  هعجاف ، رب  تداهش  ریشمش و  رب  نوخ  يزوریپ  ، 
رد یبلط  حالـصا  متـس ، هب  تیاضر  ای  روج  اب  شزاس  یفن  نمـشد ، اب  دروخرب  رد  یتح  يدرمناوج  توتف و  یمالـسا ، ياه  تنـس  و 

، هبناج همه  يراکادـف  داهج و  ندـش ، هتـشک  ای  حـتف  تروص  هب  هچ  ییارگ  فیلکت  ادـخ ، ياضر  رطاخ  هب  فیلکت  هب  لمع  هعماـج ،
، تقو لوا  زاـمن  ادـخ ، يارب  هناـصلاخ  ماـیق  هیرگ ، اـب  داـهج  هساـمح و  اـب  ناـفرع  نتخیمآ  نید ، ياـیحا  هار  رد  دوخ  ندرک  یناـبرق 

هوبنا رب  قح  یلو  كدنا ، هورگ  يزوریپ  افو ، راثیا ، ناج ، زرم  ات  فده  هار  رد  تمواقم  ربص و  نمشد ، ربارب  رد  تماهـش  تعاجش و 
هثاغتـسا دایرف  هب  ییوگ  کیبل  یمالـسا ، تما  تمارک  ظـفح  روج ، ماـکح  زا  يرازیب  تئارب و  قح و  ماـما  زا  يراداوه  لـطاب ، هورگ 

(1) «. ...و اه  شزرا  هار  رد  اه  ناسنا  ندش  ادف  نامولظم ،

طابترا ه )_

طابترا ه )_

دنچ اب  فیرعت , نیا  رد  .دراد  مان  طابترا ، اهنآ  نیب  یناعم » ندوب  ناسمه   » طرـش هب  هدـنریگ »  » هب هدنتـسرف »  » زا مایپ » لاقتنا   » دـنیآرف
.تسا دـنمزاین  هدـنریگ , مایپ و  هدنتـسرف ، هب  طابترا  عقاو ، رد  .تخادرپ  میهاوخ  رتشیب  اهنآ  هب  همادا  رد  هک  میراد  راک  رـس و  موهفم 

: دـشاب زین  یناسناریغ  یتح  دـناوت  یم  طابترا  .نآ  ریاظن  يراتـشون و  یمالک ، يریوصت ، یمـالکریغ ، دراد : یفلتخم  عاونا  تاـطابترا 
(2) .یهاگشناد يا و  هناسر  لباقتم ، تسا : ینوگ  هنوگ  ياهوگلا  ياراد  تاطابترا  نینچمه  .اه  چراق  ناهایگ و  تاناویح ، تاطابترا 

هوسا ای  وگلا  و )

ص:21

.نامه - 1
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هوسا ای  وگلا  و )

(1) «. هنومن لاثم ، هودق ، هوسا , ادتقم , قشمرس ، لدم ، ربور ، : » درب یم  راک  هب  انعم  دنچ  وگلا »  » هژاو يارب  ادخهد 

.تسا يریذپ  « وگلا  » نامه هک  تسا  نارگید  راتفر  زا  هتفرگرب  ام ، يراتفر  یتیصخش و  ياه  هبنج  زا  يرایسب 

.اهنآ اب  يراتفر  ماجـسنا  یگنهامه و  تهج  رد  ددنـسپ ، یم  دوخ  هک  ینارگید  اب  شراتفر  قابطنا  هب  درف  تیاضر  ینعی  يریذـپوگلا 
زا ریزگاـن  اـم  زین  يرنه  ياـهراک  رد  یهاـگ  یتـح  .میزادرپـب  يریگداـی  دـیلقت و  هب  اـم  هک  دریگ  یم  تروص  یناـمز  يریذـپوگلا ،
یم رثا  تسا ، طابترا  رد  عامتجا  اب  هتـسویپ  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناـسنا ، هک  اـجنآ  زا  .میتسه  ینیرفآزاـب ) دـیلقت ،  ) تاـکاحم

« طاـبترا  » يرارقرب زا  دـنز و  یم  رـس  ناـسنا  زا  هـک  تـسا  هیوـسود  يا  هـطبار  يریذـپوگلا ، یهدوـگلا و  .دریذـپ  یم  رثا  دراذـگ و 
.دریگ یم  همشچرس 

دننام هقف  فلتخم  ياه  باب  رد  ناونع , نیا  زا  .تسا  لمع  رد  يرگید  نداد  رارق  وگلا  يانعم  هب  یسَأت » »

،

.تسا هتفر  نخس  تبسانم  هب  ود , نآ  ریغ  و 

رد یسأت 

نایاوشیپ نداد  رارق  ادتقم  هوسا و  ینعی 

.راتفر لامعا و  رد  نانآ  زا  يوریپ  و 

رادرک راتفگ و 

زین هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

فرظ هک  تهج  نآ  زا  مالسلا  مهیلع 

هدارا و 

، ور نیا  زا  .تسا  نآ  نیع  هکلب  قح , ترضح  تبحم  تساوخ و  اب  قبطنم  هراومه  دنتسه ، لاعتم 

زا يددعتم  تایآ  رد  لاعتم 

تعاطا نانآ و  زا  يوریپ  هب  ار  ناگدنب  ، 
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زا

و

ص:22
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.تسامـش يارب  وکین  يا  هوسا  وگلا و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  دوجو  هک  تسا  هدرک  مالعا  هدـناوخارف و  ناـشیا 
نداد ماجنا  يانعم  هب  نانآ , هب  یسأت  هکلب  تسین ، یکش  راتفر , راتفگ و  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هب  یـسأت  تلیـضف  رد  نیاربانب ,

، ناشیا لمع  اب  قباطم  لمع 

، بجاو ناونع  هب  ناراوگرزب  نآ  هک  یلمع  هک  انعم  نیدب  .تسا 

ای

.دنهد ماجنا  ناونع  نامه  اب  ار  لمع  نآ  هک  تسا  بجاو  زین  تما  رب  دنا ، هداد  ماجنا 

رظن زا  هداد , ماجنا  مالسلا  هیلع  موصعم  هک  یلمع  رگا 

،

ای

تلالد بوجو  رب  لمع  نآ  هکنیا  رد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  زین  هدننک  نییعت  دهاوش  دـشابن و  مولعم  رگا  تسین و  یثحب  دـشاب ، مولعم 
ای بابحتسا  ای  دراد 

يانعم هب  _ 

بوجو و لباقم  هن 

، لمع رگا  هتبلا  .تسا  فالتخا  _ 

(1) .تسین یکش  يرترب , رب  نآ  تلالد  رد  دشاب  یبرق ) )

يریذپوگلا ز )

يریذپوگلا ز )

هب حالطصا  رد  تسا و  ندوب  وا  دننامه  لاوحا  همه  رد  وگلا و  راتفر  هب  ندوب  یـضار  ندرک و  ادتقا  يانعم  هب  ا س و »  » هدام زا  هوسا ،
يارب یمالـسا , گنهرف  رد  هملک  نیا  .اه  يدـب  رد  هچ  اـه و  یبوخ  رد  هچ  دـنک ، یم  يوریپ  نآ  زا  ناـسنا  هک  تسا  ییوگلا  ياـنعم 
ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناَک  ْدَق  : » تسا هدمآ  هنسح »  » تفص اب  هشیمه  نآرق  رد  هک  نانچ  دوش ؛ یم  هدافتسا  هتـسیاش  ياهوگلا  زا  يوریپ 

(4 هنحتمم : «. ) تسا هتسیاش  ییوگلا  امش  يارب  شور ) هار و   ) میهاربا دوجو  انامه  َمیِهاَْربِإ ؛ ِیف 

رگید ياه  شور  زا  رت  تحار  رایـسب  حیحـص , يزاس  هوسا  اب  دناوت  یم  یبرم  دراد و  یمهم  هاگیاج  تیبرت ، میلعت و  رد  يزاس  هوسا 
.دزادرپب تیبرت  هب 
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.www. Wikifegh.ir هقف » یکیو  : » زا لقن  هب  - 1

( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  www.Ghaemiyeh.comناکدوک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنناد یم  یگدنز  نارود  همه  رد  یلمع  غیلبت  نیرت  مهم  ار  نآ  یخرب  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  هوسا  تیمها 

تیبرت تیبرت ، هلیسو  نیرت  زوریپ  نیرت و  یملع  : » دسیون یم  نینچ  یمالسا  تیبرت  شور  باتک  رد  بطق  دیـس  هوسا ، تیمها  هرابرد 
(1) «. تسا هدنز  قشمرس  یلمع و  هنومن  کی  اب  ندرک 

يراتفر ياهوگلا  هب  تیقفوم ، یلاعت و  يارب  مزال  تافـص  ندـیزگرب  تیـصخش و  هب  یبای  تسد  يارب  ناـناوجون  ناـکدوک و  زورما 
تیادـه و هک  تسا  يرورـض  یمالـسا , فـیلکت  ساـسا  رب  مه  یناـسنا و  هفیظو  ساـسا  رب  مه  .دـنراد  زاـین  شیپ  زا  شیب  بساـنم ,

راتفر اه ، قشمرـس  رگا  .دریگ  تروص  یبهذـم  ياهوگلا  هب  ناناوج  درکیور  هنیمز  رد  نایبرم  نیدـلاو و  بناج  زا  یتسرد  ییامنهار 
(2) .درک دنهاوخ  هجوت  یب  یتح  تسس و  یقالخا , ياه  شزرا  ربارب  رد  ار  نانآ  دنهدن ، زورب  ناناوج  لابق  رد  یبسانم 

: زا دنترابع  هک  دور  یم  راک  هب  انعم  ود  هب  یناسنا  مولع  رد  وگلا »  » حالطصا هژاو و 

ارجا هدامآ  همانرب  حرط و  کی _ 

بتکم ای  هشیدنا  حرط  کی  ینیع  ياه  هنومن  ود _ 

ياه شور  زا  يا  هعومجم  رب  تسا و  مظن  زا  ینایب   Pattern ای وگلا  : » تسا هدمآ  نینچ  وگلا  حالطـصا  هرابرد  رگید  یفیرعت  رد 
«. دنک یم  تلالد  ناسنا  تیؤر  لباق  يراتفر 

وا شالت  اهوگلا و  اب  شراتفر  قابطنا  هب  درف  تیاضر  ار  يریذپوگلا  رگا 

ص:24

ش 4. نایبرم ، هیرشن  ناناوج ،» ناناوجون و  يزاسوگلا  رد  هداوناخ  شقن  مدقم « ، یفجن  دیمح  کن : - 1
.نامه - 2
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سح تفرـشیپ و  هب  يو  لیامت  رد  ار  يریذپوگلا  نیا  هاگتـساخ  دـیاب  مینادـب ، اهوگلا  نآ  اب  شا  يراتفر  ماجـسنا  یگنهامه و  يارب 
یم يوریپ  وا  زا  باختنا و  ار  يا  هوسا  ای  وگلا  شیوخ , یهاوخ  لامک  سح  ریثأـت  تحت  يدرف  ره  .مینک  وجو  تسج  ییوج  لاـمک 

ناکما نیا  هدش و  هداهن  وا  رد  يرطف  لصا  کی  تروص  هب  قلطم  لامک  هب  قشع  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناسنا  شنیرفآ  هک  ارچ  دنک ؛
لاـمک شرتسگ و  ار  شیوخ  يدوجو  داـعبا  دزاـس و  افوکـش  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  نوگاـنوگ ، ياـه  هار  زا  هک  دـهد  یم  يو  هب  ار 
يوگلا يوجو  تسج  رد  تداعس , لامک و  هب  یبای  تسد  يارب  یمدآ  هک  هدرک  تابثا  زین  یـسانش  ناور  ملع  هنیمز ، نیا  رد  .دشخب 

(1) .تسا یگدنز  حیحص 

يریگـشیپ لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  ار  نآ  مالـسا , نیبم  نید  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ناناوج  تیبرت  رد  بسانم  هوسا  وگلا و  تیمها 
نآرق رد  هک  نانچ  .دناوخ  یم  ارف  تریـصب  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  یهن  هناروکروک  يوریپ  زا  دـناد و  یم  ناناوج  تالکـشم  زورب  زا 

« ...مُکَئآبا ْهیَلَع  ُْمتْدَـجَو  اّـمِم  يدـْهَِاب  ْمُُکْتئِج  َْولَوَا  َلاـق  .َنوُدَـتْقُم  ْمِهِراـثآ  یلَع  اـّنِا  ٍهَُّما َو  یلَع  اـنَئابا  آنْدَـجَو  اـّنِا  : » تسا هدـمآ  میرک 
23 و 24) فرخز : )

هیلع یلع  ترـضح  .تسا  رتشیب  زین  نآ  يراذـگرثا  دـشاب ، رت  بوبحم  وگلا  ردـقچ  ره  دـنراد و  يرایـسب  ریثأت  تیبرت ، رد  اـهوگلا » »
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راـنک  رد  ار  یناوجون  یکدوک و  نارود  هک  ارچ  تسا ؛ ناوج  ناوجون و  يارب  وگلا  نیرتهب  مالـسلا 

تحت یکدوک  نارود  زا  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دـیامرف یم  هک  نانچ  .دوب  هداد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  وا  راـتفر  هدـنارذگ و 
ره تفرگ و  دوخ  تیبرت 

ص:25

.نامه - 1

( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  www.Ghaemiyeh.comناکدوک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13657/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


«. داد یم  روتسد  میلعت و  نم  هب  وکین  یقالخا  زور ،

رد ار  وا  ناوت  یم  ماما , یگدنز  هریـس  نییبت  اب  ور ، نیازا  .دنتـسه  ناناوج  ناناوجون و  يارب  وگلا  نیرتهب  شنادنزرف , ترـضح و  نآ 
.درک باختنا  وگلا  ناونع  هب  لحارم  مامت 

نیا زاغآرـس  دـناوت  یم  يو , زا  هعماـج  یباـیزرا  دوخ و  زا  ناوجون  یباـیزرا  نیب  لداـعت  دوبن  .تسا  تیوه  نارحب  نارود  یناوجون ,
.دنوش مگردرس  هتفشآ و  ناوجون  زاس  تیوه  یبرغ , یگنهرف  ياهوگلا  هک  تسا  یبسانم  هنیمز  نارحب  نیا  .دشاب  نارحب 

، راـکفا يارب  یکرحم  هباـثم  هب  وـگلا ، ینعی  یهورگ , اـی  درف  راـتفر  نآ , رد  هک  دوـش  یم  هتفگ  يدـنیآرف  هب  يریذـپوگلا  عـقاو ، رد 
.دوش هتفرگ  راک  هب  تسا , هدرک  هدهاشم  ار  وا  هک  يرگید  صخش  ياهراتفر  ای  اه  شرگن 

ناـسب بساـنم , يراـتفر  يوـگلا  .دریگ  رارق  قشمرـس  رگید , ياـه  هنوـمن  نتخاـس  يارب  اـت  دوـش  یم  هتخاـس  هک  تسا  يزیچ  وـگلا 
لسن يریگ  قشمرـس  يارب  بسانم  ییوگلا  دش , هراشا  نآ  هب  یلبق  ياه  شخب  رد  هک  ییاه  « مایپ  » اب ییاروشاع  ناناوجون  ناکدوک و 

.دور یم  رامش  هب  زورما 

، هداوناـخ هلمج  نآ  زا  دـنراذگ  رثا  یفلتخم  ياـهداهن  دوخ , ییاروشاـع  نـالاس  مه  زا  ناـناوجون  ناـکدوک و  يریگوـگلا  ریـسم  رد 
قیرط زا  ییاروشاع  ناکدوک  مایپ  تسا  هدـش  شالت  رثا  نیا  رد  .نویزیولت  ویدار و  نوچ  ییاـه  هناـسر  یـشزومآ و  ماـظن  هسردـم و 

.دوش لاسرا  نآ  نابطاخم  هب  یلم  هناسر 

ییاروشاع ناناوجون  ناکدوک و  زا  يریگوگلا  مود : لصف 

هراشا
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ییاروشاع ناناوجون  ناکدوک و  زا  يریگوگلا  مود : لصف 
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، ناوجون هدزای  كدوک ، هد  راوخریش ،)  ) دازون ود  دنا : هتشاد  روضح  البرک  رد  ناوجون  كدوک و   25 یلک ، روط  هب 

البرک و هعقاو  رد  رفن  هدزناپ  نایم , نیا  زا  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  وا  نس  رد  هک  یناوج  هدش و  طقس  ردام  مکـش  رد  هک  یکدوک 
.دنور یم  رامش  هب  ناگدنامزاب  وزج  زین  رفن  هد  دنا و  هدش  دیهش  نآ  زا  سپ  ثداوح 

همان یگدـنز  یخیرات و  ثحابم  هب  هجوت  اهنت  دوصقم , رگا  .دزادرپ  یم  ناوجون  كدوک و  نیا 25  یگدنز  هرابرد  ثحب  هب  رثا  نیا 
اما تسا , هدش  هتخادرپ  نآ  هب  رایـسب  اه  باتک  لصاوف  رد  رخأتم و  مود و  لوا ، تسد  عبانم  رد  هدنکارپ  تروص  هب  نونکات  دوب ، يا 

تسرد طابترا »  » يرارقرب هویش  .دنک  رارقرب  دناوت  یم  اه  تیصخش  نیا  اب  زورما  لسن  هک  تسا  یتابسانم  دراد , تیمها  نونکا  هچنآ 
یهاگن نتـشاد  .تسارجام  نیا  هرابرد  یخیرات  شناد  زا  رت  يرورـض  یـسب  ییاروشاع ، ناناوجون  ناکدوک و  ياـه  ( هداد « ) ماـیپ  » اـب

مربم يزاین  ناریا  هعماج  زورما  لـسن  هک  تسا  يا  هدـنزرا  یتیبرت  یـشزومآ و  تاـکن  هدـنریگرب  رد  عوضوم ، هب  یلمع  يدربراـک و 
ناکدوک و رنه  یگدنز و  یهجو  دنچ  داعبا  زا  يریگ  هرهب  تیفرظ  دوخ ، تلاسر  هب  هجوت  اب  زین  یلم  هناسر  نایم  نیا  رد  .دراد  نادب 

تخانش نیاربانب ، .دراد  شیوخ  نوگانوگ  ياه  يزاس  همانرب  رد  ار  ییاروشاع  ناناوجون 
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.دهد یم  رارق  بطاخم  يور  شیپ  مهم  نیا  زا  يا  هزات  ياه  هولج  هدش ، هدید  رتمک  هک  ییاه  هبنج  هب  هجوت  ناگرزب و  نیا  هرابود 

هعماج دوش ، نشور  ات  مینک  یم  ثحب  وگلا »  » و هدـنریگ » «، » هدنتـسرف «، » مایپ لاـقتنا  «، » ماـیپ « » طاـبترا  » هراـبرد ادـتبا  لـصف ، نیا  رد 
شخب غارـس  هب  سپـس  .دربب  دـناوت  یم  ییاه  هرهب  هچ  اروشاع » گنهرف   » زا نآ ، زا  رتارف  كدوک و  نیا 25  همان  یگدـنز  زا  ینونک 

.تفرگ نانآ  هریس  زا  ناوت  یم  هک  ییاه  « وگلا  » و مایپ »  » ینعی تفر , میهاوخ  یخیرات  یبهذم و  مهم  دادیور  نیا  یلصا 

تاطابترا فلا )

تاطابترا فلا )

فیـصوت ار  دوخ  نوماریپ  ناهج  دـعاوق ،)  ) نابز روتـسد  اه و  هناشن  اهدامن ، زا  هدافتـسا  اب  دـشوک  یم  ریوصت  راتفگ و  نابز  اـب  رـشب 
هژاو نینچمه  .دنک 

نابز نارازه  زا  شیب  .دریگ  یم  تروص  رشب  یکدوک  رد  لومعم  روط  هب  نابز  شزومآ  .دراد  هراشا  نابز  زا  كرتشم  تاصخـشم  هب 
یگژیو نابز ، .دزاس  یم  نکمم  ار  نارگید  اب  يرارقرب  هک  دنرب  یم  راک  هب  ییاهدامن  يارب  ار  تکرح  ای  ادـص  زا  ییاهوگلا  يرـشب ,

نابز زا  يریگ  هرهب  رب  نوزفا  ناسنا  .دنتـسه  اهانثتـسا  لماش  اـهنآ  زا  يرایـسب  هچرگا  دراذـگ ؛ یم  كارتشا  هب  ار  دوخ  صاـخ  ياـه 
هناسر زا  نینچمه  .يا  هسمال  تاطابترا  هراشا و  نابز  یمـشچ ، سامت  ندـب ، نابز  دـنک : یم  هدافتـسا  زین  اـه  ناـبز  رگید  زا  راـتفگ ،

ریغ «، » يراتـشون «، » یمالک  » عاونا هب  تاطابترا  .دریگ  یم  هرهب  طابترا  يرارقرب  رد  نتـشون , ادـص و  کیفارگ ، ریواصت ، نوچ  ییاه 
.دوش یم  میسقت  يریوصت »  » و یمالک »

.دنتسه مایپ » « » ناگدنتسرف  » اب يدربراک  هنیهب و  یطابترا  يرارقرب  ناهاوخ  شهوژپ ، نیا  فده  هعماج 

ص:30
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.میراد زاین  هدنریگ »  » و هدنتسرف » «، » مایپ  » نوچ يرصانع  هب  طابترا ,»  » کی ییاپرب  رد  دش ، هراشا  زین  تسخن  لصف  رد  هک  هنوگ  نآ 

هدنریگ هدنتسرف و  ب )

هدنریگ هدنتسرف و  ب )

هب دـیاب  طابترا , يرارقرب  نایرج  رد  .دـنراد  ییاـه  یگژیو  طاـبترا , يرارقرب  یلـصا  ياـه  شخب  ناونع  هب  هدـنریگ ,»  » و هدنتـسرف » »
هک دـنا  هتفرگ  رظن  رد  ود  نیا  يارب  ار  یگژیو  راـهچ  .ماـیپ  هدـنریگ  هدنتـسرف و  تایـصوصخ  هـلمج  زا  درک ؛ هجوـت  ددـعتم  لـماوع 

: زا دنترابع 

, يوغل تراهم  _ 

, شیارگ رکف و  زرط  _ 

, تاعالطا تامولعم و  _ 

.یگنهرف یعامتجا و  تایصوصخ  _ 

« هدـنریگ ، » دـهن طابترا »  » نیا يورگ  رد  لد  هک  یـصخش  ره  دنتـسه و  هدنتـسرف »  » ماقم رد  ییاروشاع  ناناوجون  ناـکدوک و  لاـح ،
.دنوش یم  هتفرگ  رظن  رد  مایپ  هدنریگ  يارب  یضرف  شیپ  رشق ، نیا  سپ  .دراد  رظن  ینونک  هعماج  هب  شهوژپ  نیا  .تسا 

مایپ ج )

مایپ ج )

زا نایاپ ) زاغآ و  ياراد   ) راد نارک  یمجح  ماغیپ ، ای  مایپ 

زا اه  مایپ  .دوش  یم  هداتسرف  هدنریگ  هب  هدنتسرف  زا  هک  تسا 

 ) يراتشون ياه  هناشن  ، 

ای یمیسرت  ای  ( 

.دنوش یم  لیکشت 
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, هدنریگ يوس  زا  نآ  تفایرد  مایپ و  نداتسرف  میظنت و  نامز  نایم  لومعم ، روط  هب 

نیا نامز  درک و  دهاوخ  تفایرد  ار  وا  مایپ  هدـنریگ ، ایآ  هک  درادـن  لماک  نانیمطا  هدنتـسرف  دراوم ، يرایـسب  رد  .دراد  دوجو  ینامز 
.دوب دهاوخ  یک  تفایرد 

 » هک طابترا  زا  یعون  رد 

.دراذگب رثا  دنک ، تفایرد  تسا  رارق  هک  یمایپ  تیاده  باختنا و  رد  دناوت  یم  مایپ  هدننک  تفایرد  دوش ، یم  هدیمان  « 

هلیسو هب  اه  مایپ  رتشیب  میدق , رد  .دراد  دوجو  مایپ  نداتسرف  يارب  يددعتم  ياه  شور 

ای

اب کینورتکلا  ياه  هار  زا  ار  اه  مایپ  ناوت  یم  هزورما  .دش  یم  هداتسرف 

،

راک نیا  اه  نفلت  رد  .دراد  دوجو  اهنآ  ررکم  ندینـش  ندناوخ و  اه و  مایپ  طبـض  ناکما  نینچمه  هزورما  .درک  لاسرا  اه  هار  رگید  و 
قیرط زا 

.دوش یم  ماجنا 

.دنیآرب مایپ  ناگدنریگ  هب  دوخ  مایپ  غالبا  یپ  رد  تعیرش  نآ  ناگرزب  دشاب و  يژولوئدیا  زا  هتفرگرب  ياه  هرازگ  دناوت  یم  مایپ 

ماـقم رد  دـندرک و  داـجیا  يداـیز  ياـه  ماـیپ  نآ ، زا  سپ  ـالبرک و  رد  دوخ  راذـگرثا  گـنررپ و  روضح  اـب  ناـناوجون  ناـکدوک و 
.دندوب هدنریگ »  » هب اهنآ  ندناسر  یپ  رد  هدنتسرف ,» »

ییاروشاع ناناوجون  ناکدوک و  ياه  مایپ  د )

هراشا

ییاروشاع ناناوجون  ناکدوک و  ياه  مایپ  د )

نیا زا  درک ، تفایرد  ناوت  یم  ناشیا ، یهارمه  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  ناناوجون  ناکدوک و  روضح  زا  هک  ییاـه  ماـیپ 
(1): تسا رارق 

یناسنا فطاوع  رب  هیکت  اب  اروشاع  هرطاخ  دای و  ندرک  راگدنام  . 1
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یناسنا فطاوع  رب  هیکت  اب  اروشاع  هرطاخ  دای و  ندرک  راگدنام  . 1

یم رامـش  هب  اروشاع  گر  رد  يراج  نوخ  ارجاـم  نیا  رد  رـضاح  ناـناوجون » ناـکدوک و   » تسا و مالـسا  شخب  تاـیح  اروشاـع ،» »
ار ربمایپ  نادناخ  هب  قلعت   » و تیموصعم »  » یگژیو ود  لفط , نآ  هک  یلاح  رد  دنازوسن ؟ لد  یلفط  ندش  هتـشک  رب  هک  تسیک  .دـنور 

.دنا هدش  اروشاع  گنهرف  هب  هژیو  هجوت  ببس  هک  دنتسه  مالسا  نید  خیرات  رد  انام  ییاه  تیصخش  نانآ ، دشاب ؟ اراد  زین 

نیسح نب  نسحم  دیشچ ، ار  نایفوک  متس  معط  هداهنن ، ایند  هب  اپ  هک  یـصاخشا  زا  یکی  .دوش » یم  طقـس  ردام  مکـش  رد  هک  ینینج  »
رد نشوج  مان  هب  یگرزب  هوک  رانک  رد  البرک ، هعقاو  بئاصم  رثا  رب  دوب ، سیقلا  يرما  رتخد  بابر , دـنزرف  هک  يو  .دوب  مالـسلا  هیلع 
زا یکی  دنداد ، یم  روبع  هوک  نیا  رانک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـناخ  ناریـسا  هک  ینامز  .دیـسر  تداهـش  هب  بلح ، برغ 
نان بآ و  ندعم ، نآ  نارگراک  زا  يو  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  متخ  اجنیا  هب  ارجام  نیا  مغ  .درک  طقس  ار  شنینج  اجنآ  رد  ماما  نارسمه 

هب فورعم  یهاـگترایز  هوک ، نآ  هنماد  رد  .دـندادن  يو  هب  زین  ناـن  بآ و  دـنداد و  مانـشد  دـندرک و  ریقحت  ار  وا  اـهنآ  یلو  دـیبلط ،
.تسا نیسح  نب  نسحم  نفدم  هک  تسا  هکدلا » دهشم   » و طقسلا » دهشم  »

.دش دلوتم  اروشاع  زور  رهظ  زامن  تقو  هب  نیسح  نب  هللادبع  .هتشذگن » شدلوت  زا  شیب  یتاعاس  هک  يدازون  »

تخیر و شماک  رد  ار  شیوخ  ناـهد  بآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـندروآ  وا  دزن  ار  كدوک  هک  دوب  هتـسشن 
, ماگنه نیا  رد  .داهن  هللادبع  ار  شمان 

یتیاور هب  _ 

.تفاکش ار  نآ  تسشن و  لفط  يولگ  رب  ریت  .درک  باترپ  كدوک  نآ  يوس  هب  يریت  _ 

.تشگنرب نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  يا  هرطق  .دیشاپ  نامسآ  يوس  هب  درک و  عمج  ار  كدوک  يولگ  نوخ 
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ار شا  ههام  شش  دنزرف  رغصا ،) یلع   ) نیسح نب  یلع  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  .هدش » يرپس  شدلوت  زا  هام  شـش  اهنت  هک  یلفط  »
يوس هب  هبعش  هس  يریت  بآ ، ياج  هب  نانآ  اما  دیآ ، محر  هب  نانآ  لد  هکلب  درب , نمشد  تمـس  هب  دوب ، هدش  بات  یب  یگنـشت  زا  هک 

نم رب  ار  هدراو  تبیصم  هچنآ  : » دومرف دیشاپ و  نامـسآ  هب  ار  كدوک  نیا  نوخ  ماما ، .تفاکـش  ار  لفط  يولگ  هک  دندرک  باترپ  وا 
«. دنیب یم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  ناسآ 

داماد تسین  شیب  یهام  دنچ  هک  یناوجون  «، » دنراد ردپ  اب  هک  تسا  یتبـسن  ناشمرج  هک  یکدوک  ود   » تشونرـس هب  هجوت  نینچمه 
هعقاو رد  نارـضاح  زا  هورگ  نیا  تداهـش  یگدـنز و  تاـیئزج  هب  نتخادرپ  .دروآ  یم  درد  هب  ار  يا  هدـننیب  ره  لد  ...و ، تسا » هدـش 

یگنشت و تدش  ربارب  رد  ناناوجون  ناکدوک و  كدنا  لمحت  .تسا  مالـسا  خیرات  زا  ریذپانراکنا  شخب  نیا  يراگدنام  هیام  البرک ,
.دوش یم  بطاخم  نهذ  رد  نانآ  دای  ییانام  ببس  دنک و  یم  نایع  رتشیب  ار  هعجاف  قمع  نانمشد ، تواسق  بئاصم و 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  فادها  تیناقح  رب  عطاق  یلیلد  . 2

مالسلا هیلع  هللادبعابا  فادها  تیناقح  رب  عطاق  یلیلد  . 2

شفادـها موـکحم و  هدـش ، یگنج  تاـیانج  بکترم  هـک  یتمـس  نآ  هراوـمه  دـنوش ، یم  یناـبرق  ناـکدوک  ناـنز و  هـک  یگنج  رد 
هک یتایانج  هب  هجوت  اب  زین  دیزی  هاپس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هاپس  نایم  رباربان  گنج  رد  .دوش  یم  دادملق  يرـشبریغ  هنامـصخ و 

یلاعتم فادـها  تیناقح و  دـنموکحم و  دعـس  نبا  نایهاپـس  فرط , یب  ًالماک  یتواضق  رد  هتفرگ , تروص  ناکدوک  نانز و  قح  رد 
.تسا هدز  تیانج  هب  تسد  دارفا ، تیسنج  نس و  هب  هجوت  یب  نمشد ، .تسا  نشور  همه  رب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 
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هیقر تداهش  البرک و  رازراک  رد  ملسم ) رتخد  هدیمح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  هنیکس  همطاف و  هیقر ،  ) رتخد راهچ  روضح 
.تسا مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تیناقح  رب  نشور  یلیلد  ناکدوک ، نانز و  ندرب  تراسا  هب  ماش و  ياه  هبارخ  رد  هلاس  هس 

یطیارش نس و  ره  رد  فیلکت  يادا  . 3

یطیارش نس و  ره  رد  فیلکت  يادا  . 3

دـنز و یم  یگرزب  راک  هب  تسد  هدیـسرن , زین  فیلکت  نس  هب  هک  سک  نآ  دسانـش ، یمن  گرزب  کچوک و  هک  یگنج  هحوبحب  رد 
هدـش بجاو  وا  رب  عاضوا  نیا  رد  هک  دـشوک  یم  يا  هتـشونان  فیلکت  يادا  رد  بوچ ، اب  نمـشد  هب  هلمح  هیوم و  ضارتعا و  اب  یتح 

.دناسر يرای  ار  شیوخ  رصع  ماما  یهار ، ره  زا  دشوک  یم  وا  .تسا 

الاب يراذگ  رثا  اب  یناسر  مایپ  . 4

الاب يراذگ  رثا  اب  یناسر  مایپ  . 4

موصعم قداص و  یلد  زا  هک  یمایپ  ریثأت  .دنتخادرپ  اونین  هعقاو  یناسر  مایپ  غیلبت و  هب  البرک , هثداح  زا  هدنامزاب  ناناوجون  ناکدوک و 
لد رب  هدوب , اه  تبیـصم  رگ  هراظن  دوخ  هک  یکدوک  نخـس  ور , نیا  زا  .تسا  مایپ  ناگدنتـسرف  رگید  زا  رتشیب  بتارم  هب  دیآ ، یمرب 

؛ دیوگ یم  وا  .دناد  یم  اروشاع  ياه  « مایپ  » رثؤم تسرد و  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  هدنام ، اج  ادهش  لیخ  زا  هک  وا  .دنیشن  یم  نابطاخم 
.دنیرگ یم  نارگید 

دیزی دزن  تراسا , لاـح  رد  ار  مرح  لـها  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  شناراـی ، مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ 
ترضح دیزی  هک  یماگنه  .دوب  ردپ  هارمه  زین  تشادن ، رتشیب  هام  دنچ  لاس و  ود  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  .دندروآ 

[ راگزور رد   ] نیسحلا نب  یلع  ای  تفگ : دید , ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
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.تسا هدرک  تواضق  نآ  هرابرد  اه , نیمز  اه و  نامسآ  شنیرفآ  زا  شیپ  ادخ  هک  مدید  ار  يزیچ  دومرف : ترضح  يدید !؟ هچ 

لها دومرف : دیزی  خساپ  رد  ادخ , يانث  دـمح و  زا  دـعب  يو  .درک  اروشاع  مایپ  غالبا  هب  عورـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هاگ  نآ 
درک و توکـس  دیزی  .تشک  دـهاوخن  یـسک  انز  نادـنزرف  زا  ریغ  ار  نانآ  نادـنزرف  ناربمغیپ و  اریز  دنتـسین ؛ هداز  لالح  وت  سلجم 

.دننک جراخ  سلجم  زا  ار  نانآ  داد  روتسد 

.دیسر یم  نارگید  هب  هثداح ، نیا  رد  رضاح  ناکدوک  هلیسو  هب  اروشاع  ياه  مایپ  بیترت , نیا  هب 

تدابع . 5

تدابع . 5

روما هب  هجوت  هدنهد  ناشن  ناشیا ، زا  ناناوجون  ناکدوک و  يوریپ  گنج و  هحوبحب  رد  زامن  هماقا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هجوت 
ناگرزب هجوت  رگنایب  همه  تقو ، لوا  زامن  رب  دیکأت  البرک و  رد  ینید  رئاعـش  هب  هجوت  دش ، هماقا  ادهـش  يارب  هک  يزامن  .تسا  ینید 

.تسا هدوب  مهم  روما  نیا  هب  ناناوجون  ناکدوک و  و 

يا هراچ  ام  نتـشک  زج  رگا  : » دـنتفگ دوخ  لتاق  هب  زین  تداهـش  ماگنه  دـنتفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  نادـنز ، رد  زین  ملـسم  نـالفط 
امـش لاح  هب  زامن  رگا  دـیرازگب ؛ زاـمن  دـیهاوخ  یم  هک  ردـق  ره  : » تفگ يو  .میناوخب » زاـمن  تعکر  دـنچ  هدـب  تلهم  سپ  تسین ،

!« دهد يدوس 

ای ُمیکَح  ای  ُّیَح  ای  : » دندناوخ نینچ  ار  ادخ  دندرک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  هاگ  نآ  دندرازگ ، زامن  تعکر  راهچ  ملـسم  نالفط 
«. ِّقَحلِاب هَنَیب  انَنَیب َو  ُمکْحأ  نیمکاحلا  َمکحأ 

.تشک ار  کچوک  ردارب  سپس  رت و  گرزب  ردارب  ادتبا  اهنآ ، لتاق 

يریذپ تیالو  . 6
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يریذپ تیالو  . 6

فرـصت يزیچ و  رب  نتفای  تسد  ندـش ، یـسک  راک  لفکتم  يانعم  هب  و  و ل ي »  » هدام زا  تغل  رد  ای , حـتف  واو و  رـسک  هب  تیـالو » »
يرادمامز تبحم ، ییاور ، نامرف  طلست ، برق ، نوچ  يا  یناعم  نینچمه   (1) .تسا ندرک  فرصت  ندش و  رما  کلام  نآ ، رد  ندرک 

.دنا هدرک  رکذ  نآ  يارب  یتسرپرس  و 

زا تیالو  .دور  یم  رامـش  هب  يزرو » تیالو   » یعون یبلق ، دـنویپ  یکیدزن و  .دـنا  هتفگ  يونعم » برق   » ار برق  یبهذـم ، سوماـق  رد 
ای داهن  ود  ای  سک  ود  نایم  هطساو  یب  میقتـسم و  هطبار  دراد و  توافت  تیالو »  » رگید عاونا  اب  هک  تسا  يا  هژیو  برق  مالـسا ، رظنم 

(2) .دوش یم  هدیمان  تیالو  دشاب ، نآ  دننام  فرصت و  تیعبت ، تیمکاح ، تسایر ، تبحم ، سنج  زا  هک  هورگ ، ود 

ياـه هولج  زا  نتـسناد ، دوـخ  یلو »  » ار وا  وا و  رما  هب  نداد  لد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ناـناوجون  ناـکدوک و  دـیدش  هقـالع 
.تسالبرک هوکشاب 

ماـمت و هب  تیـالو  تقیقح  هیآ , نیا  رد  ( 44 فهک : «. ) ِّقَْحلا ِهَِّلل  ُهیَالَْولا  َکـِلاَنُه  : » دراد یـصخشم  دومن  نآرق , رد  تیـالو  عوضوم 
قلطم روط  هب  دوخ  تعاـطا  نوچمه  ار  رما  ناـبحاص  ربماـیپ و  تعاـطا  لـیذ  هیآ  رد  دـنوادخ  و  تسا ؛ قح  رب  يادـخ  ِنآ  زا  لاـمک ،

(59 ءاسن : «. ) مُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهّللا  اوُعیِطَأ  « ؛ تسا هدینادرگ  بجاو 

ادخ تجح  ماما و  يروحم  يدیلک و  شقن  رب  هدوب _  البرک  رد  رـضاح  ناکدوک  زا  دوخ  هک  مالـسلا _  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 
ناونع هب  ناناملسم  نایم  رد 

ص:37

«. تیالو  » لیذ همان ، تغل  - 1
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.تسا هدش  دیکأت  يونعم , لامک  يراگتسر و  يوس  هب  مدرم  رگ  تیاده  ماکحا و  هدننک  نییبت  رسفم و  نید ، يامنهار 

یگدازآ . 7

یگدازآ . 7

(1) .دنا هدرک  رکذ  یمدرم » یگتسراو و  تمرکم ، تورم ، تفارش ، تباجن ، تلاصا ، يدرمناوج ،  » نوچ يا  یناعم  یگدازآ , يارب 

تفارـش و یگدازآ ، .دـناوخ  یمارف  مهم  نیا  هب  زین  ار  نمـشد  نایهاپـس  تشاد و  هجوـت  موـهفم  نیا  هب  ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب ار  اه  یگژیو  نیا  اروشاع ، زا  شیپ  نانآ  تسا و  ییاروشاع  ناناوجون  ناکدوک و  هتسیاش  هک  تسا  يا  هدیزگرب  تافـص  تباجن ،
نب ورمع  همان  ناما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  هلمج  زا  دـندوب ؛ هتخومآ  شیوخ  رـصع  ماما  زا  نوگ  هنوگ  ياـه  تروص 
رفـس همادا  هب  ارم  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دومرف تفریذپن و  ار  هنیدم  رادنامرف  یـصاعلا , نب  دیعس 

«. داد مهاوخ  همادا  تسا , هدومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  یهار  هب  نم  .درک  رما 

نیا زا  اروشاع  رد  ناوجون  ناکدوک و  هک  تسا  يرگید  هنومن  زین  نایدیزی  همان  ناما  ندرک  در  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  مادقا 
.دنا هتفرگ  وگلا  ناگرزب 

تریصب . 8

تریصب . 8

تسا بلق  رد  ییورین  زین  حالطصا  رد   (2) .تسا یهاگآ » شنیب و  يرایـشوه ، یکریز ، ییاناد ، ییانیب ،  » يانعم هب  تغل  رد  هژاو  نیا 
هب صخـش  هک  هنوگ  نامه  دـنک ؛ یم  كرد  ار  ایـشا  روما و  قیاقح  نآ  هلیـسو  هب  تریـصب , بحاص  تسا و  رونم  یـسدق  رون  هب  هک 

.دنیب یم  ار  ایشا  رهاوظ  اه و  تروص  مشچ ، هلیسو 

ص:38

«. یگدازآ  » لیذ همان ، تغل  - 1
«. تریصب  » لیذ نامه ، - 2
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تسا رشب  یساسا  زاین  تریصب ، نآرق ، رظن  زا  .تسا  هدش  نایب  يأر »  » نآ و تاقتشم  و  رصب »  » نوچ یناگژاو  اب  نآرق  رد  موهفم  نیا 
تادوجوم همه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدروآ  مهارف  ار  مزال  ياهرتسب  طیارش و  همه  تریصب ، هب  ناسنا  نتفای  تسد  يارب  دنوادخ  و 

تایآ اه و  هناشن  هک  ادخ  ياه  هدـیرفآ  رد  تقد  یـسررب و  اب  ناسنا  اریز  دـنک ؛ یم  یفرعم  تریـصب »  » هیام ار  ناهج  ياه  هدـیرفآ  و 
یگدـنز تسرد  ریـسم  هب  ار  يو  هک  دـبای  تسد  یقیاقح  هب  اهنآ ، يرهاـظ  يداـع و  ياـهدرکراک  زا  رتارف  دـناوت  یم  دنتـسه ، یهلا 

.دننک یم  تیاده 

روحم تلادـع  یهلا و  یتموکح  داجیا  دوخ و  نامز  طیارـش  حالـصا  یپ  رد  شیوخ ، تریـصب  لیلد  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دندرک یم  يرای  ار  وا  دندوب و  هتفایرد  ار  رصع  ماما  فادها  قیاقح و  البرک ، طیارش  كرد  اب  زین  ناناوجون  ناکدوک و  .دوب 

ار تریصب  ياه  هنیمز  دناوخ و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  تقیقح  قاتشم  ياه  لد  هعقاو ، نیا  رد  روغ  تساز و  تریـصب  اروشاع ، تضهن 
.دهد یم  شیازفا  درف  رد 

يرادافو . 9

يرادافو . 9

ناناوجون ناکدوک و   (1) .دوش یم  هدیمان  افو » ، » لوق رد  تماقتـسا  نامیپ و  دهع و  یتسود و  ندرب  رـس  هب  هدـعو و  ندروآ  ياج  هب 
رد نانآ  .دـندنام  رادافو  دوخ  يالوم  هب  دـندرک و  هزرابم  وا  رانک  رد  ناج  ياپ  ات  دـندید , اهنت  ار  دوخ  ماما  هک  یماگنه  ییاروشاـع 

.دندرکن تشپ  نآ  هب  زگره  دندنام و  رادافو  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ياه  نامرآ  هب  نانچمه  زین  نآ  زا  سپ  تراسا و 

یم ریـشمش  امـش  رب  ردق  نآ  متـسه ، یلع  ماما  هدازدنزرف  نم  : » دناوخ یم  زجر  نینچ  گنج ، ماگنه  نسحلا  نب  دـمحا  هنومن ، يارب 
[ مریشمش  ] ات منز 

ص:39

«. افو  » لیذ نامه ، - 1
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«. مروآ یم  دورف  امش  رب  ار  ما  هزین  دربن ، زا  هتساخرب  رابغ  درگ و  نایم  رد  .میرت  کیدزن  ربمایپ  هب  ام  دنگوس  ادخ  هب  .دوش  دنک 

.تسا ییاروشاع  ناناوجون  ناکدوک و  مایپ  تداهش ، زرم  ات  يرادافو 

راثیا . 10

راثیا . 10

ناناوجون ناکدوک و  .دنسرب  تسود  ترـضح  هب  ات  دنتـشذگ  دوخ  زیچ  همه  زا  ناییاروشاع  .تسا  ناج  راثن  یتشذگدوخزا ، تیاهن 
.دنور یم  رامش  هب  ینونک  هعماج  يارب  بسانم  ییوگلا  يرکفت ، نینچ  لیلد  هب  زین  ییاروشاع 

ياه سرد  مالسلا ،  هیلع  رصع  ماما  نایفارطا و  ربارب  رد  یگتشذگدوخزا  راک ، نیا  رد  نتفرگ  یشیپ  تداهش و  يارب  يرامـش  هظحل 
.تخومآ ییاروشاع  ناناوجون  ناکدوک و  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یگرزب 

ییاتس تداهش  . 11

ییاتس تداهش  . 11

.دش ناشبیصن  هک  دوب  يراختفا  ییاروشاع  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  مالـسلا ,  هیلع  هللادبعابا  باکر  رد  هژیو  هب  تداهـش ، هب  هقالع 
وا هب  دنتـشادن و  ار  ماما  تفلاخم  بات  اهنآ  .دنتـساوخ  هزرابم  هزاجا  ماما  زا  اهراب  دـندرک و  یم  يرامـش  هظحل  تداهـش  يارب  ناـنآ 

.تسا یهاوخ  تداهش  زا  ناشن  يراشفاپ  نیا  .دهد  گنج  هزاجا  هک  دندرک  یم  رارصا 

ماما دیبلط , نادیم  نذا  ماما  زا  لیقع  نب  ملـسم  نب  هللادبع  هک  یماگنه  لاثم ، يارب  .تفای  ناوت  یم  مایپ  نیا  يارب  یناوارف  ياه  هنومن 
ردـپ و : » تفگ هللادـبع  .ربب » نوریب  البرک  نیمزرـس  زا  ریگب و  ار  تردام  تسد  .تسا  هتـشذگن  نادـنچ  تردـپ  تداهـش  زا  : » دومرف

یب ناج  نیا  هک  تسا  نآ  نم  ياضاقت  .مهد  حیجرت  ینادواج  تایح  رب  ار  ایند  تسپ  یگدنز  هک  متسین  یسک  نم  تیادف ؛ هب  مردام 
«. يریذپب ینابرق  يارب  ار  هیام 

ص:40
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: داد خـساپ  تسا »؟ هنوگچ  زین  وت  يارب  نم , باـکر  رد  گرم  : » دوـب هدیـسرپ  هک  شیوـمع  هب  نسح  نب  مساـق  زین  اروشاـع  بش  رد 
«. لسع زا  رت  نیریش  »

.تسین تداهش »  » ییاراوگ زج  یمایپ  تداهش ، هب  قشع 

تعاجش . 12

تعاجش . 12

ياپ زا  .دـنور  یم  تداهـش  غارـس  هب  زاب  شوغآ  اب  دنـشیدنا و  یمن  نادـب  اروشاـع  ناـناوجون  هک  تسا  يزیچ  اـهنت  گرم ، زا  سرت 
اب درک و  یتخـس  گنج  نسح  نب  مساق  هک  نانچ  تسا ؛ ناـنآ  تبالـص  تعاجـش و  هاوگ  نمـشد ، هاپـس  زا  یناوارف  دارفا  ندروآرد 

.دروآرد ياپ  زا  ار  درم   35 دوب ، ناوجون  هکنآ 

رـسپ هک  نسحلا  نب  ورمع  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دناوخ  ارف  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دیزی ، يزور  دنا  هتـشون  نینچمه 
رسپ اب  ایآ  : » تفگ ورمع  هب  دیزی  .تشاد  روضح  زین  دوب  لاس  مه  ورمع  اب  ًابیرقت  هک  دیزی  رسپ  دلاخ , .تفر  دیزی  دزن  دوب ، یکچوک 

»؟ يریگ یم  یتشک  نم 

«. میگنجب رگیدکی  اب  ات  هدب  وا  هب  ریشمش  کی  نم و  هب  ریشمش  کی  اما  هن ، : » تفگ ورمع 

، نسحلا نب  ورمع  هک  تفایرد  وا  .درـشف  هنیـس  رب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  دـلاخ  دوخ , دـنزرف  ورمع ، زا  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  دـیزی 
.تسا هدرب  ثرا  هب  دوخ  دادجا  ناردپ و  زا  ار  يروالد  تعاجش و 

يرابدرب . 13

يرابدرب . 13

یم بیصن  دنا ، هدیزرو  هک  يربص  لیلد  هب  ار  یتشهب ] ياه   ] هفرغ هک  دننانیا  « ؛ تسا یلاعت  ياه  هناشن  زا  یکی  نید ، هچیرد  زا  ربص 
، دنا هدیزرو  هک  يربص  لیلد  هب  نانیا   » (1) ؛» دنوش یم  ور  هبور  مالس  تیحت و  اب  اجنآ  رد  دنرب و 

ص:41

.76 ناقرف : - 1
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َال َهَّللا  َّنِإَف  ِْربْصاَو   » (1) ؛» دننک قافنا  میدرک , ناش  يزور  هچنآ  زا  دـننک و  عفد  یکین  اب  ار  يدـب  دوش و  یم  هداد  ربارب  ود  ناشـشاداپ 
«. دراذگ یمن  ورف  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  هک  نک  هشیپ  ییابیکش  َنِینِسْحُْملا ؛ َرْجَأ  ُعیُِضی 

 ، مالسلا هیلع  یلع  ماما  .دنا  هتـسناد  يرابدرب  ياهدروآ  تسد  زا  ار  نینـسحم  ماقم  هب  یبای  تسد  یبیغ و  ياهدادما  يورخا ، شاداپ 
(2) .تیصعم ربارب  رد  ربص  تعاط و  رب  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تسا : هدرک  یفرعم  ربص  عون  هس 

نیا زج  رگا  .دندرک  هشیپ  ربص  تشاذگ ، اهنآ  رب  البرک  رد  هک  ییاه  یتخس  اه و  تبیـصم  ربارب  رد  ییاروشاع  ناناوجون  ناکدوک و 
.دندش یم  لکشم  راچد  یناسر ) مایپ   ) دوخ تلاسر  نداد  ماجنا  رد  دوب ,

کیدزن زا  ار  البرک  رد  ماما  باحصا  هداوناخ و  ياضعا  کی  کی  ِتداهـش  ملـسم ، رتخد  هدیمح , مالـسلا و  اهیلع  هنیکـس  ترـضح 
.دنا هدید 

يدنمتریغ . 14

يدنمتریغ . 14

عافد يانعم  هب  تریغ  رگید ، ترابع  هب  .تسا  شا  هقالع  دروم  روما  رد  نارگید  تکراشم  زا  ناسنا  ترفن  ياـنعم  هب  تغل  رد  تریغ 
.دشاب بصعت  تیمح ، تسا  نکمم  ناسنا ، شنکاو  نیا  همشچرس  .تسا  زواجت  دربتسد و  هنوگره  ربارب  رد  بوبحم  يزیچ  زا 

دوخ ضرع  ار و  دوخ  نید  دنک  ینابهاگن  یمدآ  هک  تسا  یتافـص  لیاضف  تاکلم و  فیارـش  زا  تریغ  : » دیوگ یم  یقارن  دمحاالم 
یمن زواجت  نآ  زا  تیمح ، تریغ و  بحاص  هک  تسا  يا  هقیرط  کی ، ره  ینابهاگن  تظفاحم و  يارب  زا  ار و  دوخ  لاوما  دـالوا و  و 

(3) «. دنک

ص:42

.54 صصق : - 1
ص 146. لوقعلا ، فحت  یتارح ، نسحلا  دمحموبا  کن : - 2

ص 461. هداعسلا ، جارعم  یقارن ، دمحا  - 3
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: تسا هدروآ  نازیملا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع 

یکی هب  هک  یـسک  زا  ماقتنا  عافد و  يارب  ار  ناسنا  هک  يروط  هب  لادتعا ؛ يداع و  تلاح  زا  ناسنا  ینوگرگد  زا  تسا  ترابع  تریغ 
تسا یتفص  يزیرغ ، تفـص  نیا  .دنک  یم  دوخ  ياج  زا  هدرک ، زواجت  نآ _  لاثما  هاج و  ای  سومان و  نید ، زا  معا  شتاسدقم _  زا 

ساسارب هک  تسا  ینید  مه  مالـسا  تسا و  یمدآ  تایرطف  زا  یکی  تریغ  سپ  .تسین  هرهب  یب  نآ  زا  یلک  روط  هب  یناسنا  چـیه  هک 
بجاو ربتعم و  تسا ، يرورض  مزال و  رـشب  تایح  رد  هک  ار  شدادعت  نآ  .دنک  یم  لیدعت  ار  يرطف  روما  نآ  هدش و  عیرـشت  ترطف 

(1) .دزادنا یم  رابتعا  زا  هدومن ، فذح  تسا ، يرورض  ریغ  هچنآ  دزاس و  یم 

(2) «. تسا نامیا  زا  تریغ  انامه  نامیالا ؛ َنِم  َهریِغلا  نإ  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

نادیم رد  مدق  نس ، یمک  دوجو  اب  ور , نیا  زا  .دننزن  مد  دـننیبب و  ار  ملظ  هک  داد  یمن  هزاجا  ییاروشاع  ناناوجون  ناکدوک و  تریغ 
.دنداهن دربن 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  نآ  زا  سپ  البرک و  بئاصم  هک  دنا  هتفگ  نخس  نیسح  تنب  همطاف  زا  راثآ ، یضعب  رد 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندب  دییایب و  هک  دـنک  یم  ادـن  رکـشل  هب  دعـس  رمع  يدانم  میدینـش  هاگان  هک  میدوب  التبم  يریـسا  درد  هب  ام 
نکلو میتساخرب ؛ ما  همع  نم و  .مریگ  رارق  دوخ  ياج  رب  منیشنب و  هک  متسناوتن  مدینش ، ار  ادن  نیا  نوچ  .دییامن  ناروتـس  مس  لامیاپ 

یم هکنآ  نامگ  هب  دـش ، هاگلتق  هناور  همیـسارس  سپ  ما ؛ همع  اما  میامنن و  هدـهاشم  ار  لمع  نیا  هک  مور  ییاـج  هب  هک  متـساوخ  نم 
دناوت
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(1) .دیسرن وا  دایرف  هب  یسک  ، درک سامتلا  ردق  ره  دیشخبن و  يا  هدیاف  نکلو  دیامن ؛ عنم  لمع  نیا  زا  ار  ناملاظ  نآ 

.دـناسرب مالـسلا  هیلع  نیـسح  شیوـمع  هب  ار  دوـخ  اـت  دـیود  نوریب  مرح  ناـنز  نیب  زا  نسح  نب  هللادـبع  اروشاـع ، زور  رد  نـینچمه 
ادـخ هب  : » تفگ درک و  تمواـقم  هللادـبع  یلو  دراد ، هگن  ار  وا  تساوخ  دـناسر و  هللادـبع  هب  ار  دوـخ  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح 

«. موش یمن  ادج  میومع  زا  دنگوس 

یم دازدب ! يا  وت  رب  ياو  : » دز دایرف  هللادـبع  .دروآ  دورف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  فرط  هب  ار  شریـشمش  بعک ، نب  رحب  ماگنه , نیا  رد 
»؟! یشکب ار  میومع  یهاوخ 

يا ! ) هاّما ای  : » دز دایرف  وا  تشگ و  نازیوآ  دش و  ادج  تسوپ  ات  هللادـبع  تسد  يو , ریـشمش  هبرـض  اب  .درک  رپس  ار  شتـسد  هاگ  نآ 
!(«. مردام

وکین شاداپ  راظتنا  رد  نک و  لـمحت  ار  تبیـصم  شاـب ، ابیکـش  ما  هدازردارب  : » دومرف دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
«. درک دهاوخ  قحلم  تا  هتسیاش  دادجا  حلاص و  ناکاین  هب  ار  وت  دنوادخ , .شاب 

نیمز تاکرب  راد و  زاب  اهنآ  زا  ار  نامسآ  تارطق  ایادخ ! : » تشاد هضرع  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شکرابم  ياه  تسد  سپس 
ياه هار  زاس و  هدـنکارپ  ار  نانآ  سپ  یتخاس , دـنم  هرهب  بایماک و  نیمز  رد  یتدـم  ات  ار  نانآ  رگا  ایادـخ ! .زاس  عونمم  ناـنآ  رب  ار 
همه نیا  بکترم  ناش  يدونـشخ  تیاضر و  بلج  يارب  نانآ  هک   ) ار نارادمامز  نایلاو و  .نادرگ  تتـشتم  قرفتم و  ار  ناش  یگدنز 

, دنتشاد اور  ینمشد  ملظ و  ام  رب  یلو  دنباتشب , ام  کمک  هب  ات  دندوب  هدناوخارف  ار  ام  نانآ  .نک  یـضاران  نانآ  زا  دنوش ) یم  تیانج 
«. دندرک مایق  ام  لتق  رب  هک  يدح  هب 
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.دوب هتخورفا  ناناوجون  ناکدوک و  لد  رد  ار  يدنمتریغ  شتآ  شنارای ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  قشع 

يرب نامرف  . 15

يرب نامرف  . 15

بوبحم اب  ار  دوخ  دـشوک  یم  دراد , لد  رد  ار  يرگید  تبحم  هک  یـسک  هک  انعم  نیا  هب  .تسا  هتخیمآ  يوریپ  تعاطا و  اب  یتسود ,
هتفیـش اروشاع ، رد  ناناوجون  ناکدوک و  .تسا  یعیبط  يداـع و  يرما  بوبحم ، زا  لـماک  يوریپ  ور ، نیا  زا  .دزاـس  دـننامه  شیوخ 

.دندرک یم  ارجا  ار  شیاه  نامرف  دندوب و  وا  نامرف  هب  شوگ  ارچ  نوچ و  نودب  نیمه , يارب  .دندوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

بدا تیاعر  . 16

بدا تیاعر  . 16

یمن گنج  نادیم  رد  مدق  وا  هزاجا  یب  دـندوب و  ماما  زا  هزاجا  نتفرگ  یپ  رد  هراومه  ندـیگنج , يارب  اروشاع  ناناوجون  ناکدوک و 
.دنداهن

زا شیپ  رفعج ، هللادبع  نب  دمحم  هللادبع و  مالـسلا ،  هیلع  نسح  نب  مساق  لیقع ، نب  ملـسم  نب  دمحم  هدانج ، نب  ورمع  نوچ  یناسک 
یمنرب مدـق  زا  مدـق  وا ، تیاضر  یب  دـندیبلط و  یم  تداهـش  داهج و  هزاـجا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  زا  رارـصا  اـب  هلمح ،

.دنتشاد

يریذپ تیلوئسم  . 17

يریذپ تیلوئسم  . 17

یم ملـسم  نـالفط  هنوـمن ، يارب  .دروـخ  یم  مشچ  هـب  اراکـشآ  اروشاـع ، ناوـجون  كدوـک و  ناریـسا  ناـیم  رد  تیلوئـسم  ساـسحا 
ناکدوک و يریذـپ  تیلوئـسم  هناشن  يراـبدرب ، ینیرفآروش و  رگیدـکی ، هب  نداد  يرادـلد  .دـننک  یناـبیتشپ  رگیدـکی  زا  دندیـشوک 

.تسا ییاروشاع  ناناوجون 

ییاروشاع ناناوجون  ناکدوک و  رنه  یگدنز و  موس : لصف 

هراشا
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ییاروشاع ناناوجون  ناکدوک و  رنه  یگدنز و  موس : لصف 
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.تسا هدمآ  يا  هناگادج  لکش  هب  گرزب , هب  کچوک  زا  ناناوجون ، ناکدوک و  نادازون ، رنه  یگدنز و  لصف ، نیا  رد 

( ناگراوخریش نادازون (  فلا )

هراشا

( ناگراوخریش نادازون (  فلا )

هب اروشاع  هعقاو  رد  دازون  ود  فیرعت ، نیا  اب  .تسا  لاس  هس  ریز  يا  هراوخریـش  دازون ، میدرک ، ثحب  تاـیلک »  » لـصف رد  هک  ناـنچ 
: دنا هدیسر  تداهش 

( عیضر هللادبع   ) نیسح نب  هللادبع  . 1

( عیضر هللادبع   ) نیسح نب  هللادبع  . 1

نس

(. تعاس دنچ   ) زور  1

بسن

.همیمت نب  هللادیبع  نب  هحلط  رتخد  قاحسا , ما  شردام  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شردپ 

تداهش

 . مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ناتسد  رب  ای  همیخ  ِرد  رب 

لتاق

.يدسا لهاک  نب  هلمرح  ای  یمرضح  تیبث  نب  یناه  ای  يونغ  رشب  نب  هبقع 

.دش دلوتم  اروشاع  زور  رهظ  زامن  تقو  هب  نیسح  نب  هللادبع 

ار شمان  تخیر و  شماـک  رد  ار  شیوخ  ناـهد  بآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  يو  ماـما  .دـندروآ  وا  يارب  ار  كدوک  هک  دوب  هتـسشن 
, ماگنه نیا  رد  .داهن  هللادبع 

هدش هتفگ  و  _ 

هب يریت  _ 
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.تفاکش ار  نآ  تسشن و  لفط  يولگ  رب  ریت  .درک  باترپ  كدوک  يوس 

زا .تشگنرب  نیمز  يوس  هب  نوخ  نآ  زا  يا  هرطق  .دیشاپ  نامسآ  هب  درک و  عمج  ار  كدوک  يولگ  نوخ  مالسلا  هیلع 

، تخیر یم  نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  يا  هرطق  رگا  : » تسا هدش  لقن 

«. دش یم  لزان 

ِرس دیهش : ود  رس  رگم  .دیدرگ  لمح  ناریسا  اب  دش و  هدیرب  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  ناتسود و  مامت  ِرس  البرک  رد  »
وا دنک و  وا  يارب  يربق  شریشمش  كون  اب  لفط , نیا  تداهش  زا  دعب  شردپ  لقن ، هب  انب  هک  راوخریش  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  هللادبع 

(1) «. درک رود  هاگلتق  زا  ار  شندب  درک و  يریگولج  وا  رس  ندیرب  زا  میمت  ینب  هک  یحایر  دیزی  نب  رح  رس  دومرف و  نفد  ار 

لفط هک  ار  هللادبع  شرسپ  تسشن و  اه  همیخ  ولج  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا : هتفگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  نب  هللادبع  هرابرد  دیفم  خیش 
.درک حبذ  يریت  اب  ار  وا  دسا  ینب  زا  يدرم  دندروآ و  وا  دزن  دوب ،

يا : متفگ .میراد  ینوـخ  امـش  ناـیم  رد  اـم  دـسا ! ینب  يا  : دوـمرف هک  درک  تیاور  مجنپ  ماـما  زا  يدـسا  ریـشب  نب  هبقع  تـفگ : يدزا 
رد دـندروآ و  وا  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  یکدوک  دوـمرف : تسا ؟ مادـک  نوـخ ، نآ  تسا ؟ یهاـنگ  هچ  نآ  رد  ارم  رفعجوـبا !

، دش رپ  شتسد  ود  نوچ  تفرگ و  ار  شنوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  .دیرب  رـس  ار  وا  دز و  يریت  دسا  ینب  امـش  زا  یکی  .دنداهن  شنماد 
, ناراکمتس نیا  زا  هدب و  ام  هب  يرتهب  ضوع  یتسب ، ام  رب  ار  نامسآ  زا  ترـصن  رگا  ایادخراب ! دومرف : سپـس  .تخیر  نیمز  رب  ار  نآ 

.شکب ماقتنا 
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، دنراد رارصا  وا  نتشک  رب  شنانمشد ]  ] دید مالسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  یبلک  دمحم  نب  ماشه  زا  هرکذت  رد  طبس 
يارب مدرم ! يا  .تسادخ  لوسر  مدج  نآرق و  امـش  نم و  نایم  مَکَح  دیـشک : دایرف  داهن و  رـس  رب  دوشگ و  ار  نآ  تفرگرب و  ینآرق 

؟ دیناد یم  لالح  ار  منوخ  هچ 

يا تفگ : تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  وا  .تسا  ناـیرگ  یگنـشت  زا  شلفط  دـید  دـنادرگرب و  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نخـس , همادا  رد 
.دینک محر  لفط  نیا  هب  دینکن ، محر  نم  هب  رگا  مدرم !

ات دـندرک  نامتوعد  هک  یمدرم  ام و  نایم  ایادـخ ، دومرف : تسیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دـیرب  رـس  ار  لـفط  نآ  دز و  يریت  يدرم 
.دراد تشهب  رد  يا  هیاد  هک  راذگاو  ار  وا  دیسر : زاوآ  وا  هب  نامسآ  زا  .شاب  مَکَح  دنتشک ، ار  ام  ضوع ، هب  دننک و  ترصن 

اب هچنآ  زا  ایادخ ، : » دومرف یم  تسیرگ و  یم  وا  دش و  ناور  نآ  زا  نوخ  دز و  ترضح  نآ  بل  ود  هب  يریت  میمت , نب  نیصح  سپس 
«. ...مراد تیاکش  وت  هب  دننک , یم  منادناخ  منادنزرف و  مناردارب و  نم و 

.تشاذگ تیب  لها  ناگتشک  رانک  تشادرب و  ار  لفط  مالسلا  هیلع  نیسح  دیوگ : امن  نبا 

وا هب  يریت  هک  تشاد  يریغـص  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » تسا هتفگ  حوتف  باتک  زا  لـقن  هب  لوؤسلا  بلاـطم  رد  هحلط  نب  دـمحم 
(1) «. درپس كاخ  هب  ار  لفط  دناوخ و  زامن  وا  رب  دنک و  يو  يارب  يروگ  ریشمش ، اب  .تشک  ار  وا  دیسر و 

ص:51
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ار لفط  .دنامن  یقاب ] يرـسپ   ] وا زا  هللادبع ، مان  هب  يرگید  راوخریـش  مراهچ و  ماما  شرـسپ , زج  دش و  اهنت  : » تسا هدمآ  جاجتحا  رد 
ریـشمش فالغ  اـب  دـش و  هداـیپ  بسا  زا  ماـما  .تشک  ار  وا  تسـشن و  راوخریـش  نآ  يولگ  رد  دـمآ و  يریت  دـنک ؛ عادو  هک  تفرگ 

(1) «. درک نفد  اه  گیر  ریز  دولآ , نوخ  ار  وا  دنک و  یلادوگ 

عبانم رد  هچنآ  يدنب  عمج  زا  راوخریش ، لفط  تداهش  یگنوگچ  هرابرد  مالسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  عماج  لتقم  مایق و  خیرات  ِنافلؤم 
رد رب  هک  یماگنه  راوخریـش ، لفط  هک  تسا  نآ  رگنایب  یکی  .تسا  هجوت  روخ  رد  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  لوق  ود  تسا ، هدـمآ  نهک 

.دـنا هدرک  حرطم  ار  لوق  نیا  ییاه  توافت  اب  ناراگن ، خـیرات  ناسیون و  لتقم  رتشیب  .دیـسر  تداهـش  هب  دوب ، ماما  نماد  رد  اه  همیخ 
.دیسر تداهش  هب  تفرگ و  رارق  نمشد  ریت  فده  ماما ، تسد  يور  رب  گنج , نادیم  رد  لفط  نآ  هک  تسا  نآ  مود  لوق 

یم ماما  دوب و  هدمآ  ایند  هب  زور  نامه  لفط ، نآ  هک  هدوب  هنوگ  نیدب  ریبز  نب  لیـضف  یبوقعی و  شرازگ  هب  همیخ ، رد  رب  وا  تداهش 
.تفرگ رارق  ریت  فده  لفط  هک  درادرب  ار  يو  ماک  تساوخ 

ناذا يو  شوگ  رد  سپ  .دـندروآ  يو  دزن  دوب ، هدـمآ  ایند  هب  هظحل  نامه  هک  يدازون  هک  دوب  راوس  شبـسا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
، لهاک نب  هلمرح  هاگان  .دیمان  هللادبع »  » ار وا  تشادرب و  ار  لفط  ماک  شیوخ ، ناهد  بآ  اب  داد و  رارق  دوخ  ناماد  رد  ار  وا  تفگ و 
هب : » دومرف تخاس و  هتشغآ  شنوخ  هب  ار  وا  درک و  جراخ  لفط  يولگ  زا  ار  ریت  مالسلا  هیلع  نیسح  .تشک  ار  وا  دز و  لفط  هب  يریت 

یتسه و ادخ  دزن  مالسلا ]  هیلع  حلاص   ] هقان زا  رت  یمارگ  وت  دنگوس ، ادخ 
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[ ياه هزانج   ] رانک ار  وا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  سپس  .تسا » رتزیزع  رت و  یمارگ  حلاص  زا  ادخ  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
.تخیرن نیمز  رب  نآ  زا  يا  هرطق  دیـشاپ و  نامـسآ  هب  درک و  عمج  تفرگ و  ار  وا  نوخ  سپ  .تشاذـگ  شناـگدازردارب  نادـنزرف و 

«. دش یم  لزان  باذع  تخیر ، یم  نیمز  رب  نوخ  نآ  زا  يا  هرطق  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دسیون یم  يربط  .دنا  هدرک  شرازگ  همیخ  رد  رب  ار  وا  تداهش  زین  رگید  ناخروم 

رد ار  وا  سپ  .دش  هدروآ  شدزن  دنا ، هتسناد  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  هللادبع  ار  وا  هک  یکدوک  تسشن ، هاگ ] همیخ  ولج   ] نیسح نوچ 
نم هب  مالـسلا )  هیلع  رقاـب  ماـما   ) یلع نب  دـمحم  رفعجوبا  دـیوگ : يدـسا  رـشب )  ) ریـشب نب  هبقع  لوق  زا  فـنخموبا  .دـناشن  شناـماد 

[ نوخ  ] نآ تسیچ و  نآ  رد  نم  هاـنگ  داـب ، وت  رب  ادـخ  تمحر  رفعجوبا ، يا  : متفگ .تسامـش  دزن  اـم  زا  ینوخ  دـسا ، ینب  يا  : تفگ
ندرگ تخادنا و  وا  يوس  هب  يریت  دسا ، ینب  امش  زا  یکی  هک  دوب  شناماد  رد  وا  دش و  هدروآ  نیسح  دزن  یکدوک  دومرف : تسیچ ؟
يرای رگا  اراگدرورپ ، : » تفگ تخیر و  نیمز  رب  دش ، رپ  شتسد  نوچ  تفرگ و  ار  وا  نوخ  نیسح  سپ  تشک .] ار  وا  و   ] دیرب ار  وا 

«. ریگب نارگمتس  نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  هد و  رارق  تسا ، رتهب  ام  يارب  هک  يزیچ  رد  ار  نآ  يا ، هتشادزاب  ام  زا  ار  نامسآ  زا  ندش 

ریت فده  شناماد  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـسپ  نوچ  هک  تسا  هدمآ  هدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینهد  رامع  هک  يربخ  رد 
، دنتـشک ار  ام  اما  دننک ، نام  يرای  ات  دندرک  توعد  ار  ام  هک  یموق  ام و  نیب  دوخ ، ایادخ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفرگ ، رارق 

«. نک مکح 
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نب هللادبع  شرسپ  تسـشن و  همیخ  يولج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  دنـسیون : یم  نینچ  یـسربط  وا  زا  يوریپ  هب  دیفم و  خیش 
هللادـبع يوس  هب  يریت  دـسا  ینب  زا  يدرم  هاگ  نآ  .دـیناشن  شناماد  رد  ار  وا  سپ  .دـش  هدروآ  شدزن  دوبن ، شیب  یلفط  هک  نیـسح ،

: تفگ تخیر و  نیمز  رب  دـش ، رپ  شتـسد  نوـچ  تفرگ و  ار  لـفط  نـیا  نوـخ  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  سپ  .تـشک  ار  وا  تخادـنا و 
زا ار  ام  ماقتنا  هد و  رارق  تسا ، رتهب  ام  يارب  هک  يزیچ  رد  ار  نآ  يا ، هتـشادزاب  ام  زا  ار  نامـسآ  زا  یناـسر  يراـی  رگا  اراـگدرورپ ، »

«. داد رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رگید  يادهش  رانک  تشادرب و  ار  وا  سپس  .ریگب  رگمتس  موق  نیا 

عادو ماگنه  رد  ار  لفط  تداهش  سوواط ، نب  دیس  یـسربط و  یمزراوخ ، مثعا ، نبا  دننام  ناسیون , لتقم ناراگن و  خیرات  زا  يا  هدع 
هراب نیا  رد  هورگ  نیا  .تسا  یندـش  عمج مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  دـیفم و  خیـش  يربط ، شرازگ  اب  لقن  نیا  .دـنا  هتـسناد  ماـما 

، دندش دیهـش  وا  ناشیوخ  نارای و  مامت  و  دید ، ار  دوخ  نازیزع  نارای و  ناناوج و  گرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دنا : هتـشون 
هللادبع شمان  هک  يراوخریش  رسپ  يرگید  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  یلع  شدنزرف  یکی  .دنامن  یقاب  رفن  ود  زج  وا  اب  دنام و  اهنت 

يا هدننک  تیامح  ایآ  دز : دایرف  ور  نیا  زا  .دـنک  تاقالم  شیوخ  نوخ  اب  ار  نمـشد ) هاپـس   ) موق تفرگ  میمـصت  اذـل  .دوب  یلع ) ای  )
ایآ دـسرتب ؟ ادـخ  زا  اـم  هراـبرد  هک  تسه  یتـسرپ  هناـگی  اـیآ  دـنک ؟ تیاـمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مرح  زا  هک  تسه 

، تسادخ دزن  هچنآ  هب  ام  يرای  رد  هک  تسه  يا  هدننک  يرای  ایآ  دشاب ؟ هتشاد  ادخ  هب  دیما  ام  یـسردایرف  رد  هک  تسه  یـسردایرف 
وا اب  ات  دیروایب  ار  یلع )  ) لفط نآ  دومرف : دمآ و  همیخ  رد  هب  نیـسح  .دش  دنلب  دایرف  هب  نانز  يادص  ماگنه , نیا  رد  دشاب ؟ راودـیما 

يا : ] دومرف یم  دیسوب و  یم  ار  وا  ماما  .دنداد  يو  هب  ار  كدوک  سپ  .منک  عادو 
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ناماد رد  كدوک  هک  لاح  نامه  رد  سپ  .دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم ]  ] تدج نانآ , نمـشد  رگا  مدرم  نیا  رب  ياو  مکرـسپ ،]
نوخ دوخ , تسد  اب  نیسح  .دناسر  تداهش  هب  ردپ  نماد  رد  ار  وا  دز و  كدوک  نآ  هب  يریت  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  دوب ، ترـضح 

نآ يا ، هتشادزاب  ام  زا  ار  ترصن  حتف و  زورما  رگا  اهلاراب ، تفگ : دیشاپ و  نامسآ  فرط  هب  سپس  دش و  رپ  شتـسد  ات  تفرگ  ار  اه 
درک و رفح  وا  يارب  يربق  دوخ ، ریشمش  فالغ  اب  دمآ و  دورف  بسا  زا  نیسح  هاگ  نآ  .هد  رارق  تسا ، رتهب  ام  يارب  هک  يزیچ  رد  ار 

.درک نفد  ار  وا  دناوخ و  زامن  وا  رب  دیلام و  لفط  ندب  مامت  هب  ار  نوخ 

وا اب  ات  هدب  نم  هب  ار  مکچوک  دنزرف  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  بنیز  هب  دـمآ و  همیخ  رد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگید ، یـشرازگ  رب  انب 
كدوک يولگ  رد  ریت  .دز  كدوک  نیا  يوـس  هب  يریت  لـهاک  نب  هلمرح  هک  دـسوبب  ار  وا  تساوـخ  تفرگ و  ار  وا  سپ  .منک » عادو 
شتـسد ود  اـب  ار  كدوک  يولگ  نوخ  سپـس  .ریگب » ار  كدوک  نیا  : » دوـمرف بنیز  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دـیرب  ار  نآ  تسـشن و 

رقاب ماما  .دنیب » یم  ار  نآ  ادخ  نوچ  تسا ، ناسآ  هدمآ ، شیپ  نم  يارب  هچنآ  دومرف : دیـشاپ و  نامـسآ  يوس  هب  دـش و  رپ  ات  تفرگ 
«. تخیرن نیمز  رب  نوخ  نآ  زا  هرطق  کی  یتح  : » دومرف مالسلا  هیلع 

يزوج نب  طبس  شرازگ  نآ ، هجوت  روخرد  دنتسم  اهنت  هک  تسا  ماما  تسد  يور  رب  گنج ، نادیم  رد  لفط  نآ  تداهـش  مود ، لوق 
: تسا هدروآ  يو ، لتقم  يوار  فنخموبا و  درگاش  یبلک ، دمحم  نب  ماشه  زا  لقن  هب  يو  .تسا  (654 ق )

درک و دـنلب  تـسد  يور  هاپـس ] ربارب  رد   ] ار وا  ترـضح  .تـسیرگ  یم  یگنـشت  زا  هـک  دـش  یکدوـک  هجوـتم  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 
كدوک نیا  يوس  هب  يریت  دعـس  رمع  رکـشل  زا  يدرم  سپ  .دـینک  محر  لـفط  نیا  رب  دـینک ، یمن  محر  نم  رب  رگا  موـق ، يا  : دوـمرف

تخادنا و
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ام اما  دننک ، نام  يرای  ات  دندرک  توعد  ار  ام  هک  یموق  ام و  نیب  ایادخ ، تفگ : درک و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  .تشک  ار  وا 
تشهب رد  يا  هدنهدریـش  وا  يارب  هک  ارچ  نک ؛ اهر  ار  وا  نیـسح ، يا  هک  دش  دنلب  نامـسآ  زا  ییادن  هاگ  نآ  .نک  مکح  دنتـشک ، ار 

(1) .تسا

(2) .دشاب نیسح  نب  هللادبع  تسا ، نوفدم  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هنیس  رب  هک  یلفط  دور  یم  لامتحا 

( رغصا یلع   ) نیسح نب  یلع  . 2

( رغصا یلع   ) نیسح نب  یلع  . 2

نس

.ههام  6

بسن

.یبلک يدع  نب  سیقلا  يرما  رتخد  بابر , شردام  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  شردپ 

تداهش

 . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناتسد  يور  رب 

لتاق

.يدسا لهاک  نب  هلمرح 

مرح زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  : » دروآرب دایرف  مغ  زا  دـید ، ار  دوخ  نارای  ناناوج و  ياـه  هتـشک  لـیخ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  یتقو 
ایآ دسرب ؟ ام  داد  هب  ادخ  يارب  هک  تسه  یسرداد  ایآ  دسرتب ؟ ام  هرابرد  ادخ  زا  هک  تسه  یتسرپ  هناگی  ایآ  دنک ؟ عافد  ادخ  لوسر 

(3) »؟ دهد یم  کمک  ام  هب  تسادخ  دزن  هچنآ  دیما  هب  یسک 

تمـس هب  ار  دنزرف  ردپ ، ات  دندروآ  ماما  دزن  ار  وا  .دوب  هدنامن  یقاب  بابر  يارب  يریـش  دوب و  هدرک  بات  یب  ار  رغـصا  یلع  یگنـشت ,
.دنهد وا  هب  بآ  يا  هعرج  دزوسب و  راوخریش  لفط  نیا  رب  نمشد  لد  دیاش  دربب ، نمشد 
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ص 312. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 3
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دیاش دز  یم  سدـح  دوب ، تجح  ماـمتا  شدوصقم  هکنآ  زا  هوـالع  تفر و  نمـشد  فرط  هب  دـش و  رتش  رب  راوس  هتفرگ , ار  وا  ماـما  »
نیب هفوک  مدرم  دـناوخ ، نامیا  یب  مدرم  رب  ار  لصفم  هبطخ  نآ  ماما  یتقو  دـنهد و  جرخ  هب  هفطاع  هدرک , تقر  لـفط  نیا  هب  تبـسن 
.دوب دهاوخن  راکریصقت  یبهذم  چیه  رد  هک  راوخریش  لفط  تسا ، رـصقم  نیـسح  رگا  دنتفگ  یم  یـضعب  .دندرک  ییاه  همزمز  دوخ 

ار همهمه  نیا  دنبب و  ار  مدرم  نابز  تفگ : هلمرح  هب  دنک ، هنوراو  ار  هجیتن  هدرک , وغل  ار  اهنآ  تایلمع  عوضوم , نیا  دیسرت  دعس  نبا 
ار ریغـص  نآ  يولگ  ریـشمش  لثم  هک  تفرگ  هناشن  لفط  نآ  يولگ  فرط  هب  يریت  دوب ، یلباق  زادـناریت  هک  مه  كاپان  نآ  .نک  مامت 
هک تفرگ  دهاش  ار  راهق  دنوادخ  دیـشاپ و  نامـسآ  هب  مه  يرادـقم  دـیلام و  وا  قادـنق  هب  ار  لفط  نآ  نوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیرب 

هتـشک مشاـه  ینب  ماـمت  هکنآ  زا  سپ  هعقاو  نیا  تسا و  هتـشذگ  زیچ  همه  زا  تلادـع ، يارجا  قـح و  هملک  يـالتعا  هار  رد  هنوـگچ 
رد ًاعطق  لفط  نیا  یهلا  درک : ضرع  دیشاپ و  نامسآ  هب  ار  نوخ  داتفا و  قافتا  دنک , عادو  اه  نز  اب  ات  تفر  اه  همیخ  هب  ماما  دندش و 

(1) «. دومرف نفد  ار  ریغص  نآ  هدنک , ار  نیمز  ریشمش  كون  اب  دومرف و  نیرفن  ار  هفوک  مدرم  تسین و  حلاص  هقان  هچب  زا  رتمک  وت  دزن 

زا ار  دازون  دوـخ  وا  هکلب  دادـن , ماـما  هب  ار  دوـخ  ناـشطع  دـنزرف  باـبر  نآ , قـبط  هک  تسا  دوـجوم  هراـب  نیا  رد  زین  يرگید  لوـق 
.دشاب هتشاد  يو  اب  ار  رادید  نیرخآ  ات  درک , هبلاطم  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 
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ار كدوک  .منیبب  ار  وا  راب  نیرخآ  يارب  ات  هدب  نم  تسد  هب  ارم  لاسدرخ  دنزرف  دومرف : بنیز  هب  دش و  کیدزن  همیخ  رد  هب  نیـسح  »
كدوک يولگ  هب  هک  درک  باـترپ  يریت  يدـسا  لـهاک  نب  هلمرح  دـسوبب , ار  شکدوک  تساوخ  هک  نیمه  تفرگ و  تسد  يور  هب 

(1) «. دیرب ار  وا  شوگ  ات  شوگ  دیسر و 

ریز ار  دوخ  ياـه  فک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  تفرگ و  ار  وا  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  داد ، رهاوخ  هب  ار  كدوک  نآ  سپ  »
(2) «. دوش لزان  نم  رب  هک  یتبیصم  ره  نم  رب  تسا  لهس  دومرف : دنکفا و  نامسآ  بناج  هب  دش  رپ  هک  نیمه  تفرگ ؛ نوخ 

دونش و یم  ار  يدازون  هیرگ  يادص  نمشد ، اب  دوخ  جاجتحا  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا  هب  دنک  یم  هراشا  لوق  نیموس 
.دیروآ محر  هانگ ، یب  لفط  نیا  رب  مک  تسد  دینک , یمن  محر  نم  رب  رگا  هک  دیوگ  یم  دبای و  یم  دوخ  نخس  قادصم  ار  وا 

ار دیجم  نآرق  دنراد ، رارـصا  وا  نتـشک  رد  رکـشل  هک  دید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  هدرک  لقن  یمق  سابع  خیش 
نم ایآ  دیناد ؟ یم  لالح  ارم  نوخ  هچ  يارب  موق ! يا  درک : ادـن  رکـشل  نایم  رد  تشاذـگ و  رـس  رب  دوشگ و  مه  زا  ار  نآ  تشادرب و 
؟ هنجلا لها  بابش  ادیس  ناذه  مالسلا :  هیلع  نسح  مردارب  نم و  قح  رد  مدج  لوق  دیسرن  امش  هب  ایآ  متسین ؟ امش  ربمغیپ  رتخد  رسپ 

.تسیرگ یم  یگنـشت  تدـش  زا  هک  دوخ  دـالوا  زا  یلفط  هب  داـتفا  شرظن  هاـگان  دومن , یم  جاـجتحا  موـق  نآ  اـب  هک  ماـگنه  نیا  رد 
(3) «. دینک محر  لفط  نیا  رب  سپ  دینک ، یمن  محر  نم  رب  رگا  رکشل ! يا  : دومرف تفرگ و  تسد  رب  ار  كدوک  نآ  ترضح 
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ام و نیب  نک  مکح  ادخ ، يا  : » تفگ نامسآ  هب  ور  تسیرگ و  دید ، نینچ  هک  ماما  .تسـشن  ههام  شـش  دازون  يولگ  رب  يریت  هاگان 
يارب زا  هک  نیـسح  ای  ار  وا  راذگب  هک  دمآ  اوه  زا  ییادن  سپ  ار ، ام  دنتـشک  سپ  ام ، رب  دننک  يرای  هک  ار  ام  دندناوخ  هک  یموق  نیب 

(1) «. تشهب رد  تسا  يا  هیاد  ینعی  عضرم  وا 

نامـسآ يوس  هب  ار  نوخ  دـش ، نوخ  زا  رپ  شیاـه  فک  نوچ  تفرگ و  كدوـک  يوـلگ  نوـخ  ریز  هب  ار  تسد  فـک  ود  ره   » ماـما
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  .دـنیب  یم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  ناسآ  نم  رب  ار  هدراو  تبیـصم  هچنآ  دومرف : سپـس  .دومن  باترپ 

(2) «. داتفین نیمز  يور  هب  هرطق  کی  نوخ  نآ  زا  دومرف :

(3) «. دراذگ ادهش  نیب  رد  ار  وا  دسج  تخیر و  یم  نیمز  رب  هتفرگ , دوخ  ياه  تسد  اب  ار  ریغص  نآ  نوخ  ترضح , »

ناکدوک ب )

هراشا

ناکدوک ب )

روضح نآ  زا  سپ  البرک و  ثداوح  رد  كدوک  هد  هیاپ ، نیا  رب  .دوش  یم  هدـیمان  كدوک » ، » دراد لاس  هدزاـی  اـت  هس  نیب  هک  یلفط 
.دنا هتشاد 

نیسح تنب  هیقر  . 1

نیسح تنب  هیقر  . 1

نس

.لاس ای 4   3

بسن

.قاحسا ما  شردام  مان  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شردپ 

تداهش

.تسا هدرپس  ناج  ماش  هبارخ  رد 

لتاق

.تراسا رفس و  يراوشد  بئاصم و  یتخس 
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سپ رتخد  نیا  .تشاد  رفاو  يا  هقالع  ردپ  هب  زین  وا  تشاد و  یم  تسود  رایسب  ار  وا  هک  دوب  يرتخد  ياراد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
سپ ماش  هبارخ  رد  تراسا , رفس و  ياه  يراوشد  بئاصم و  رثا  رب  ماش ، هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارـسا  لاقتنا  اروشاع و  هعقاو  زا 

.تسا هدرپس  ناج  ردپ ، هدیرب  رس  ترایز  زا 

يافوتم 1085ه نیرحبلا و  عمجم  فورعم  باتک  بحاص  یحیرط ، نیدلارخف  گرتس ، ثدحم  گرزب , خروم  ار  ناتساد  نیا  حورش 
.تسا هدروآ  لیصفت  هب  بختنملا ، گنس  نارگ  باتک  رد  .ق 

باتک رد  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  رـصاعم  يربط ، دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدلادامع  ریـصب , دقان  ریبخ و  خروم  ناشیا , زا  لبق 
.تسا هدروآ  هدرشف  روط  هب  ییاهب  لماک  جرارپ 

ام تسد  هب  اهنآ  بلغا  هنافسأتم  هک  هدرک  هدافتـسا  یناوارف  شزرااب  عبانم  زا  فیلأت و  ق   . لاس 675ه هب  ار  ریظن  مک باتک  نیا  يربط 
هدـش هدـنازوس  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  تسد  هب  رگید  یخرب  هتفر و  نیب  زا  راگزور  شکاشک  رد  یخرب  .تسا  هدیـسرن 

.تسا

نآ زا  ار  هلاس  هس  رتخد  نیا  تشذگرـس  يربط  هک  تسا  هیواعم  بلاثم  رد  هیواـحلا  جرارپ  باـتک  هتفر ، تسد  زا  عباـنم  نآ  زا  یکی 
.تسا هدرک  لقن 

.تسا تنس  لها  ياملع  زا  ینومأم ، دمحا  نب  دمحم  نب  مساق  فیلأت  هیواحلا 

زا اهنآ  زا  یخرب  ییاهب و  لماک  باتک  زا  ًابلاغ  ار  هلاس  هس  رتخد  نیا  لاح  حرش  نایارس ، هماکچ  ناسیون و  هریس  ناخروم ، ناثدحم ،
.دنا هدرک  تیاور  یحیرط  بختنم 
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مرح کـنیا  هدـش و  هتخانـش  هیقر » ترـضح  : » ناوـنع هب  راـصعا  نورق و  لوـط  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  هلاـس  هـس  رتـخد  نـیا 
(1) .دوش یم  هتخانش  ناونع  نیمه  هب  نایوما , دجسم  رانک  رد  قشمد , رازاب  طسو  رد  شهوکشاب 

تیب لها  نوچ   » تسا و هدوب  هریغص  هک  هتشاد  هیقر »  » مان هب  یکرتخد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هک  تسا  هدمآ  میدق  راثآ  یخرب  رد 
سپ .تشاذگ  دوخ  هنیس  رب  هدرک ، دنلب  تفرگ و  ار  ردپ  تسد  تسـشنب و  ردپ  شعن  يولهپ  هریغـص ، نیا  دندمآ ، ناگتـشک   ِ رـس هب 

دیلام و یم  دوخ  ياه  مشچ  رب  یهاگ  تشاذگ و  یم  دوخ  لد  يور  رب  یهاگ  دییوب و  یم  یهاگ  دیـسوب و  یم  ار  تسد  نآ  یهاگ 
ار نانمـشد  ياـه  مشچ  وت  نتـشک  ردـپ ! يا  تفگ : یم  دـیلام و  یم  دوخ  تروص  رـس و  رب  تفرگ و  یم  ار  شیوـلگ  نوـخ  یهاـگ 

(2) «. دندرک میتی  یکدوک  رد  ارم  هیما  ینب  ردپ ! يا  .دومن  لاح  شوخ  ار  نادناعم  ياه  لد  درک و  نشور 

هنوگره ّدر  يارب  زین  نارگشهوژپ  یخرب  دننک و  راکنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  ار  هیقر »  » دوجو دنا  هدیشوک  يا  هدع 
هیلع نیسح  ماما  يارب  ق   . يافوتم 588 ه بوشآرهش ، نبا  .دنا  هدرک  رکذ  یلیالد  مالسلا ،  اهیلع  هیقر  ترـضح  دوجو  هرابرد  دیدرت 

.تسا هدرب  مان  بنیز »  » و همطاف » «، » هنیکس  » یماسا هب  رتخد ، هس  مالسلا 

نآ .تسا  هتشاد  رتخد  راهچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدرک  لقن  هحلط _  نب  دمحم  نیدلا _  لامک  زا  ق   . يافوتم 693 ه یلبرا ،
.درب یمن  مان  یمراهچ  زا  یلو  دنک , یم  دای  بنیز  همطاف و  هنیکس ، ياه  مان  هب  شرتخد  هس  زا  هاگ 

ینیلک موحرم  اریز  دـشاب ؛ همطاف »  » زین مراهچ  رتخد  مان  هک  دور  یم  لامتحا  .تسا  هدروآ  ار  یلبرا  تاملک  نیع  زین  یـسلجم  همالع 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا 
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صص 59 و 60. نادیواج ، داسجا  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  - 1
ص 218. ج 2 ، ادهشلا ، هرکذت  یناشاک ، فیرش  هللا  بیبح  الم  - 2

( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  www.Ghaemiyeh.comناکدوک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13657/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13657/AKS BARNAMEH/#content_note_61_2
http://www.ghaemiyeh.com


ًاحیرـص ار  شا  همان  تیـصو  دـناوخارف و  ار  اربک » همطاف  , » شرتخد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اروشاـع  زور  رد  هک  دـنک  یم  تیاور 
.دنک میدقت  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شردارب  هب  ار  نآ  هک  دومرف  رما  وا  هب  درک و  میلست  وا  هب  هدیچیپ , يذغاک  رد  هتشون ,

و اربک » همطاف   » یکی هتشاد ، همطاف »  » مان هب  رتخد  ود  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  اربک » همطاف   » ریبعت زا 
«. ارغص همطاف   » يرگید

هب هدش و  بقلم  هنیکس »  » هب دوب و  هنمآ »  » هنیکس ترـضح  مان  هک  نانچ  .دشاب  هتفای  ترهـش  هیقر »  » هب يرغـص » همطاف   » دراد لامتحا 
.تسا هتفای  راهتشا  ناونع  نیمه 

ياه مان  هب  رتخد  راهچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  : » دسیون یم  ق   . دودح 1320ه يافوتم  يوامس ، رهاطدمحم  خیش  رگشهوژپ , همالع 
ماما نابز  رب  هیقر  مان  هدرک ، لـقن  یناـغرب  حـلاصدمحم  یلوم  هک  یتیاور  قباـطم  یلو  تشاد ، هیقر »  » و بنیز » «، » همطاـف «، » هنیکـس »

(1) «. تسا هدش  يراج  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

هیلع نیـسح  تنب  هیقر  دوجو  تابثا  باب  رد  ار  دوخ  شهوژپ  جیاتن  یـصاخ , هقالع  اب  نادیواج  داسجا  فلؤم  روپ ، يدهم  ربکا  یلع 
: تسا هدروآ  شباتک  رد  مالسلا 

هک تسا  نیوزق  رد  يا  هسردم  دجـسم و  سـسؤم  و  دهاجم ) دمحم  دیـس   ) لهانم بحاص  نادرگاش  زا  یناغرب  حلاص  دـمحم  یلوم 
تمـس رد  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  قاور  رد  درک و  تافو  البرک  رد  ق   . لاس 1283ه هب  يو  .دوش  یم  هتخانـش  وا  مان  هب  نونکاـت 

.دش هدرپس  كاخ  هب  ترضح ، نآ  رس  يالاب 
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هناخ باتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  یلو  هدیـسرن ، پاچ  هب  نونکات  هنافـسأتم  هک  تسا  ناشیا  جرارپ  راثآ  زا  یکی  اـکبلا  ندـعم  باـتک 
.تسا دوجوم  مق  رد  یشعرم  هللا  تیآ  موحرم 

نآ فیرش  بلق  رب  هبعش  هس  ریت  ندیسر  زا  هدرک و  ثحب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  باتک , مهن  شخب  رد  یناغرب  موحرم 
شبلق رب  هبعـش  هس  ریت  هک  لاح _  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  و  : » دیازفا یم  هتفگ ، نخـس  ترـضح 

«. ظفاحادخ زین  نم  همطاف ، يا  هیقر ، يا  هنیکس ، يا  موثلک ، ما  يا  بنیز ، يا  درک : ادن  دوب _  هدیسر 

.تسا هدروآ  ءاکبلا  ندعم  زا  لقن  هب  هعیرذ  رد  زین  ق   . .ه دودح 1330 يافوتم  يدورمرگ ، عیفر  ازریم  موحرم  ار  تیاور  نیا 

.دشاب یم  راصعا  نورق و  لوط  رد  دانتسا  دروم  ناثدحم  زا  دامتعا و  دروم  ناخروم  زا  خیرات ، هریس و  بابرا  مدقم  فنخم  وبا 

ار نانمؤم  ریما  ییحی , شردـپ , .تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دـشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  باحـصا  زا  فنخم » وبا  »
دامتعا هجوت و  دروم  فنخموبا  .تسا  هدیـسر  تداهـش  هب  لمج  گنج  رد  نانمؤم  ریما  رـضحم  رد  فنخم »  » شدـج هدرک و  كرد 

هیلع هللادبع  یبا  لتقم  باتک  .تشذگرد  يرجه  لاس 157  هب  داهن و  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوارف  راثآ  دوب ، ناثدـحم  ناخروم و  همه 
.دراد ترهش  فنخم  یبا  لتقم  هب  هک  تسا  فنخموبا  ياه  باتک  نیرتروهشم  زا  یکی  مالسلا 

.دنا هدروآ  لماک  رد  ریثا  نبا  خیرات و  رد  يربط  ار  باتک  نیا  مظعا  تمسق 
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هب اه  لد  هک  هفوک ، رد  نانآ  هیجو  ثیدح و  باحصا  خیش  : » دیامرف یم  فنخموبا  شیاتس  نمض  رد  لاجر  ياملع  زا  مدقم  یشاجن 
«. ...دنک یم  ادیپ  نانیمطا  وا  تایاور 

.دشاب یمن  دامتعا  دروم  هدش ، پاچ  فنخموبا  لتقم  مان  هب  هچنآ  هدماین و  تسد  هب  وا  لتقم  لماک  نتم  فسأت  لامک  اب  یلو 

، داشرا رد  دـیفم  خیـش  لماک ، رد  ریثا  نبا  خـیرات ، رد  يربط  هک  تسا  ییاهزارف  تسا ، دانتـسا  دامتعا و  دروم  وا  لـتقم  زا  هک  يزیچ 
.دنا هدرک  لقن  دوخ  خیرات  رد  ادفلاوبا  لتقم و  رد  یمزراوخ  هرکذت ، رد  يزوج  نبا 

نهک ساسا  رب  ار  فنخموبا  لتقم  هدمع  تمسق  هّدوملا ، عیبانی  دنمـشزرا  باتک  رد  ق   . يافوتم 1294ه يزودنق ، میهاربا  نب  نامیلس 
.تسا هدیسر  شتسد  هب  هک  هدروآ  ینوتم  نیرت 

يا موثلک ، ما  يا  دروآرب : دایرف  هاگ  نآ  : » دیوگ یم  ههام  شش  لفط  تداهش  تیفیک  حرـش  زا  سپ  يزودنق , لقن  قباطم  فنخموبا 
«. ظفاحادخ زین  نم  نم ، تیب  لها  يا  بنیز ، يا  هکتاع ، يا  هیقر ، يا  هنیکس ،

یم لقن  دوخ  لتقم  رد  دوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  تسیز و  یم  ترجه  مود  نرق  رد  هک  فنخموبا  لقن ، نیا  قباـطم 
.تسا هدش  يراج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نابز  رب  هیقر  ترضح  مان  نیسپاو  عادو  رد  هک  دنک 

دای هکتاع »  » زا همطاف »  » ياج هب  فنخموبا  لقن  رد  هک  تسا  نیا  دراد , فنخموبا  تیاور  اب  یناغرب  حـلاص  الم  تیاور  هک  یقرف  اهنت 
.تسا هدش 

«، یـشرق لیفن  نب  ورمع  نب  دـیز  تنب  هکتاع  , » هکتاع زا  دوصقم  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  اربک » همطاف  , » همطاـف زا  روظنم 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يافواب  رسمه 

ص:64

( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  www.Ghaemiyeh.comناکدوک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


رب تشادرب و  كاـخ  يور  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تروـص  هک  تـسا  یـسک  نیتـسخن  تـشاد و  روـضح  ـالبرک  رد  هکتاـع 
.درک تنعل  شنالتاق 

.تسا هدورس  یبلاج  راعشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  دوب و  رعاش  لضاف و  ییوناب  هکتاع ,

عادو رد  اروشاع  زور  هیقر , ترـضح  مان  میدرک ، لقن  یناغرب  موحرم  ءاکبلا  ندعم  فنخموبا و  لتقم  زا  هک  نتم ، ود  نیا  هب  هجوت  اب 
.تسا هدش  يراج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  نابز  رب  نیسپاو 

.تسا هدوب  هیقر  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  هنادزان  رتخد  نیا  یمارگ  مان  هک  دنام  یمن  يدیدرت  نیاربانب ,

تسین يدیدرت  کش و  چیه  ياج  تسا و  یعطق  ماش  رد  شتلحر  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  زا  يا  هلاس  هس  رتخد  دوجو  لاح  ره  هب 
(1) .تسا هدوب  نایعیش  هجوت  دروم  راصعا , نورق و  لوط  رد  و 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  . 2

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  . 2

نس

(. دنا هدرک  رکذ  مه  هام  دنچ  لاس و  ود   ) لاس  5/3

بسن

 . مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  همطاف  شردام  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شردپ 

تداهش

.تفر ایند  زا  دش و  مومسم  هنیدم  رد  لاس 114  هجح  يذ  متفه  هبنشود  زور  رد  یگلاس , رد 57 

لتاق

.کلملادبع نب  ماشه 
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هلاس مین  هس و  یکدوک  هک  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  البرک ، رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد 
ترـضح هب  طوبرم  شخب  رد  هک  هنوگ  نآ  .تسا  هدـش  تیاور  وا  نابز  زا  عیاقو  یخرب  هتـشاد و  روضح  گرزب  هعقاو  نیا  رد  هدوب ,

هک دوب  هتفگ  دیشاپ , نامسآ  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هک  ینوخ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دمآ , زین  مالـسلا  اهیلع  رغـصا  یلع 
.دماین نیمز  رب  نآ  زا  يا  هرطق 

جاودزا یلع  نب  نسحلا  نب  هللادبع  ردام  اب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  قداص  زا  »
رد دومرف : یم  دوب ؛ هداهن  هقیدص  ار  یب  یب  نآ  مان  نیسحلا  نب  یلع  .تسا  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ردام  هک  یب  یب  نامه  درک ؛

(1) «. دماین دوجو  هب  وا  ریظن  ینز  نسح , لآ  نایم 

ماما يامن  وشن و  تدالو و  تسا .]  ] هدوب نیـسح  ماما  ندش  دیهـش  زا  لبق  يرجه , هنس 58  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تدالو  »
.دوب شراوگرزب  ناردپ  تدالو  ریظن  مه  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم 

ترـضح نآ  دزن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دیدرگ , دجـسم  لخاد  دوخ  ردپ  اب  دش و  یناوج  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هک  یعقوم 
یهاوخ هدنز  وت  دومرف : یم  نم  هب  دیناسر ، یم  مالس  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  وت , ّدج  تفگ : دیسوب و  ار  وا  رـس  دمآ ،

.ناسرب وا  هب  ارم  مالس  يدید , ار  وا  هک  یتقو  ینیبب ؛ ار  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نم , دنزرف  ات  دوب 

هدنفاکش يا  : دومرف راوگرزب  نآ  هب  دیسوب و  ار  ترضح  نآ  رس  دمآ ، مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  روضح  رد  يرگید  تقو  رد  رباج 
ماما هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  داد , ماجنا  ار  لمع  نیا  يراصنا  رباج  نوچ  شناد .] ملع و  ]
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یم مالس  ترضح  نآ  رب  دش و  یم  فرشم  رقاب  ماما  روضح  هب  رـصع  حبـص و  رباج  یلو  ددرگن ، جراخ  هناخ  زا  هک  داد  روتـسد  رقاب 
هیلع نینمؤملاریما  هللا و  لوسر  اب  وا  ینیـشن  مه  رباج و  يریپ  تهج  هب  رقابدـمحم  ماما  دـش , دیهـش  نیـسحلا  نب  یلع  هک  یتقو  .درک 

(1) «. دمآ یم  رباج  ندید  هب  مالسلا , 

دیزی دزن  ار  نانآ  .دنتفر  تراسا  هب  مرح  لها  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شنارای ، مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
رد هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنداد و  ناریـسا  نتـشک  هب  يأر  اهنآ  دنک و  هچ  ناریـسا  اب  درک  تروشم  ماش  ناگرزب  اب  دیزی  .دندروآ 
لاس ود  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح , نآ  دنزرف  عقوم , نآ  رد   » (2) .دومرف ار  قوف  بلاطم  دوبن  شیب  یلفط  نارود ، نآ 
یلع ای  تفگ : دید  ار  نیدباعلا  نیز  ترـضح  دیزی  هک  یتقو  .دمآ  دیزی  دزن  دوخ  ردـپ  اب  دوب , هتـشذگ  شکرابم  رمع  زا  هام  دـنچ  و 
قلخ ار  اه  نیمز  اه و  نامـسآ  هکنیا  زا  لبق  ادـخ  هک  مدـید  ار  يزیچ  دومرف : نیدـباعلا  نیز  يدـید !؟ هچ  راگزور ] رد   ] نیـسحلا نب 

.تسا هدومرف  تواضق  نآ  هرابرد  دنک ,

نیدـباعلا نیز  لتق  هب  دـندوبن , رتمک  دـیزی  زا  هک  دـیزی  سلجم  لها  .درک  تروشم  دوخ  سلجم  لها  اب  نیدـباعلا  نیز  هرابرد  دـیزی 
[. مینک یم  يراددوخ  نآ  همجرت  زا  ام  دندوب و  رتراوازس  نآ  هب  ناشدوخ  هک  دنتفگ  ار  یمالک  و   ] دندرک هراشا  مالسلا  هیلع 

رد ادـخ  يانث  دـمح و  زا  دـعب  دوب ) هتـشذگن  شفیرـش  رمع  زا  رتشیب  هام  دـنچ  لاس و  ود  هک   ) مالـسلا هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هاگ  نآ 
هرابرد هک  دوب  نوعرف  سلجم  لها  هراشا  فالخرب  هک  دندرک  يا  هراشا  وت  هب  وت  سلجم  لها  دومرف : دیزی  باوج 
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, راد هاگن  ار  شردارب  یـسوم و  دـنتفگ : نوعرف  هب  نوعرف  سلجم  لها  هک  اریز  درک ؛ تروشم  اهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  نوراه  یـسوم و 
؟ تسیچ ببـس  نآ  تفگ : دـیزی  .تسا  یببـس  ياراد  دـندرک  اهنیا  هک  يا  هراشا  نیا  .دـندرک  هراشا  ام  لـتق  هب  وت  سلجم  لـها  یلو 
ناربمغیپ و اریز  دنتـسین ؛ هداز  لالح  وت  سلجم  لها  یلو  دـندوب , هداز  لالح  نوعرف  سلجم  لها  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
زا ار  نانآ  ات  داد  روتسد  دش  هتفگ  هک  نانچ  دش و  تکاس  دیزی  هاگ  نآ  .تشک  دهاوخن  یـسک  انز  نادنزرف  زا  ریغ  ار  نانآ  نادنزرف 

(1) «. دندرک جراخ  سلجم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  . 4

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  . 4

نس

.لاس ای 10   9

بسن

.قاحسا ما  شردام  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  شردپ 

.درک جاودزا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  ینثم ، نسح  اب  یگلاس  هد  يادتبا  ای  یگلاس  هن  نایاپ  رد  وا 

هدوب البرک  هنیدم و  نایم  هار  رد  ای  هنیدـم ، زا  ماما  جورخ  مایا  نامه  رد  همطاف  ینثم و  نسح  فافز  ای  جـیوزت  : » دـسیون یم  ینارعش 
قاحـسا ما  شردام  نوچ  دوب ، هدش  مامت  شلاس  هن  هدیدرگ و  هغلاب  تاقوا  نامه  هکنآ  يارب  دوب ؛ سورعون  البرک  رد  همطاف  تسا و 

زا سپ  قاحسا  ما  دیسر و  تداهش  هب  لاس 50  رفص  هام  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هجوز  هحلط , تنب 
همطاـف دوجو  سپ  .تسا  هدوـبن  لاس 51  عیبر  زا  شیپ  همطاف  دـلوت  هتبلا  .دـمآرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـقع  هب  هّدـع  نتـشذگ 

«. تسین دیدرت  کش و  لباق  البرک  رد  سورعون 

هک ار  یبئاصم  هک  دنا  هتفگ  نخس  نیسح  تنب  همطاف  زا  راثآ ، یخرب  رد 

ص:68
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رمع يدانم  میدینش  هاگان  هک  میدوب  التبم  يریـسا  درد  هب  ام  : » تسا هدرک  نایب  هدمآ , نآ  زا  سپ  البرک و  رد  شنادناخ  وا و  رـس  رب 
هک متسناوتن  مدینش ، ار  ادن  نیا  نوچ  .دییامن  ناروتس  مس  لامیاپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ندب  دییایب و  هک : دنک  یم  ادن  رکشل  هب  دعس 

میامنن و هدهاشم  ار  لمع  نیا  هک  مور  ییاج  هب  هک  متـساوخ  نم  نکلو  میتساخرب ؛ ما  همع  نم و  .مریگ  رارق  دوخ  ياج  رب  منیـشنب و 
يا هدـیاف  نکلو  دـیامن ؛ عنم  لـمع  نیا  زا  ار  ناـملاظ  نآ  دـناوت  یم  هکنآ  ناـمگ  هب  دـش ، هاـگلتق  هناور  همیـسارس  سپ  ما ؛ همع  اـما 

(1) «. دیسرن وا  دایرف  هب  یسک  ، درک سامتلا  ردق  ره  دیشخبن و 

، دوب هتـشذگن  ناشجاودزا  زا  رتشیب  هتفه  دنچ  اهنت  هک  ار  يرـسمه  زا  ییادـج  تراسا و  جـنر  دـید و  مشچ  هب  ار  اروشاع  ثداوح  وا 
عالطا تلاسر  هک  داد  رارق  یناسک  وزج  ار  وا  ریدقت  تسد  .دندوبر  وا  ياپ  زا  لاخلخ  دـندرک ، تراغ  ار  اه  همیخ  یتقو  .درک  لمحت 

.تفرگ هدهع  هب  دندروآ , مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رس  رب  هیما  ینب  هچنآ  زا  یناسر 

(2) .تسا هدوب  هرهش  زین  تدابع  يرادافو و  رد  .تسا  هدوب  تعاجش  تغالب و  تحاصف ، لامک ، لامج ، ياراد  همطاف 

»؟ دنریسا ادخ  لوسر  نارتخد  ایآ  دیزی ! يا  : » تفگ وا  هب  باطخ  دوب و  رضاح  دیزی  سلجم  رد  يو 

: دسیون یم  سوواط  نب  دیس 

نم هب  ار  زینک  نیا  ریما ! يا  : تفگ داـتفا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  همطاـف  هب  شمـشچ  ماـش  لـها  زا  يدرم  دـیزی  سلجم  رد 
.شخبب

راک تمدخ  ایآ  مدش ، میتی  ناج ! همع  دومرف : شا  همع  هب  همطاف 

ص:69
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؟ موشب مه 

یقح نینچ  اهنت  هن  وا  هکنیا  زا  هیاـنک   ) تسین قساـف  نیا  يارب  یتمارک  چـیه  دـش و  دـهاوخن  نینچ  زگره  هن ، دومرف : بنیز  ترـضح 
(. دوش یمن  مه  راک  نیا  هب  قفوم  هکلب  درادن ,

.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  مه  نآ  تسا و  نیسح  رتخد  همطاف  نیا  تفگ : دیزی 

؟ بلاطوبا دنزرف  یلع  همطاف و  رسپ  نیسح  تفگ : یماش 

.يرآ تفگ :

منامگ هب  نم  مسق  ادخ  هب  ینک ؟ یم  ریـسا  ار  شنادناخ  یـشک و  یم  ار  ربمغیپ  دنزرف  دیزی ! يا  دنک  تنعل  ار  وت  ادـخ  تفگ : یماش 
.دنمور ناریسا  نانیا  هک 

.مدنویپ یم  نانآ  هب  زین  ار  وت  هک  ادخ  هب  تفگ : دیزی 

(1) .دندز ار  شندرگ  داد  روتسد  سپ 

.تفرگ اه  سرد  ناوت  یم  راوگرزب  نیا  یگدنز  زا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  . 5

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  . 5

نس

.يدنا لاس و   9

بسن

.تسا سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  شردام  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  شردپ  مان 

تافو

.تفر ایند  زا  هنیدم  رد  ق   . لاس 117ه لوالا  عیبر  مجنپ  هبنش  جنپ  زور  رد 

ياروشاع 61 رد  وا  هک  تسا  ملـسم  اما  تسین  نشور  هنیکـس  ترـضح  جاودزا  خـیرات   » .تسا هنیکـس  شبقل  هنیما و  اـی  هنمآ  وا  ماـن 
ماما دنسیون : یم  ناسانش  بسن  .تسا  هدوب  ربکا ) هللادبع   ) نسح نب  رکبوبا  دوخ , يومعرسپ  رسمه 
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نسح و نب  نسح  دوخ ، ياهومعرـسپ  جاودزا  هب  ود  نآ  تشادـن و  يرگید  نارتـخد  هنیکـس ، همطاـف و  زا  ریغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(1) «. دندمآرد نسح ، نب  رکبوبا 

نانز سلاجم  هدوب و  شیوخ  رـصع  رد  ناوناب  نیرت  فیفع  نیرت و  بدا  اب  نیرت ، لـقاع  نیرت ، شوهاـب  نیرترب ، زا  هنیکـس  ترـضح 
.دوب ثیدح  هقف و  ملع  يریگارف  زکرم  وا  هناخ  .تسا  هدرک  یم  نیزم  دوخ  ياوقت  بدا و  ملع و  اب  ار  هنیدم 

يارب هکلب  دوخ ، تداهـش  يارب  هن  مالـسلا ,  اهیلع  بنیز  شرهاوخ ، اب  وگو  تفگ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  تیاور  رد 
: دنیشن یم  تبحص  هب  وا  اب  بات  یب  زین  مالسلا  اهیلع  هنیکس  نایم , نیا  رد  .دیرگ  یم  ناکدوک  نانز و  تراسا 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  دنایرگن ! ار  وت  مشچ  ادخ  ردارب ! يا  .انیَع  ََکل  ُهللا  یَْکبَا  ال  : » درک ضرع  مالسلا  اهیلع  بنیز 

موش و یم  هتـشک  نم  يدوز  نیا  رد  هکنآ  لاـح  منکن و  هیرگ  هنوگچ  يدـُعلا .» َنَیب  َنُوقاـُست  ٍلـیلَق  اّـمَع  یْکبَا َو  ـال  َفـیَک  : » دوـمرف
.مدوخ يارب  هن  تسامش ، يریسا  تهج  هب  نم  هیرگ  سپ  .دننک  یم  ریسا  ار  امش  نانمشد ،

باوج رد  ترضح  نآ  و  يا ؟] ] هداد گرم  هب  نت  ایآ  ِتوُْمِلل »؟ َتْمَلْسَتْسِإ  ! » ردپ يا  : درک ضرع  مالسلا  اهیلع  هنیکس  یتیاور  هب  سپ 
.دنراد نم  نتشک  دصق  همه  و  [م ] راتفرگ نانمشد  نایم  رد  هکنآ  لاح  مهدن و  گرم  هب  نت  هنوگچ  دومرف :

رد دش و  نایرگ  دیامن ، یم  یبات  یب  هیرگ و  شرتخد  دید  نوچ  ماما  سپ 

ص:71
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(1) «. ًادیدش ًاّبُح  اهُّبِحی  َناک  َو   » .درک كاپ  ار  وا  ياه  کشا  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  دیسوب  ار  وا  دمآرب و  شرتخد  یلست  ماقم 

: دیوگ یم  مالسلا  اهیلع  هنیکس  هب  ور  تسا و  ناشیرپ  لد  نارگن و  نانچمه  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 

، لاحلا نکلو  دینادرگ ؛ دـنهاوخ  اهرازاب  هچوک و  رد  يریـسا  هب  ار  وت  هچ  تسیرگ ؛ یهاوخ  رایـسب  نم ، نتـشک  سپ  زا  هنیکـس ! يا 
نوچ سپ  .تسین  وت  هیرگ  ندینـش  تقاط  ارم  دزوس و  یم  وت  هیرگ  زا  نم  لد  هچ  نکم ؛ هیرگ  تسا ، ندـب  رد  ناج  ارم  هک  یماداـم 

(2) .میامن یمن  عنم  ندرک  هیرگ  زا  ار  وت  لاح ، نآ  رد  هچ  اه ؛ نز  نیرتهب  يا  .ینک  هک  راک  ره  يرتراوازس  وت  موش ، هتشک  نم 

.تسا هدید  کیدزن  زا  ار  البرک  رد  شردپ  باحصا  هداوناخ و  ياضعا  کی  هب  کی  ِتداهش  مالسلا  اهیلع  هنیکس  ترضح 

هیرگ يادص  هک  یلاح  رد  هنوگچ ؟ اما  تفر ، یم  دیاب  .اه  همیخ  هب  یهاگن  تشاد و  گنج  هب  یهاگن  ماما  البرک ، رباربان  رازراک  رد 
؟ تسا هدنکآ  ار  اضف  ناکدوک ،

امرف لمأت  يا  هظحل  ردپ ! يا  : دیوگ یم  یکی  هک  دیسر  ششوگ  هب  بقع  زا  یفیعـض  يادص  دش ، رود  رگید  یمدق  دنچ  ماما  نوچ  »
بکرم نانع  نامولظم  هاش  .دیآ  یم  تعرس  هب  تسا ، هنیما  شمان  هک  هنیکس  دید  درک ، بقع  هب  ور  ماما  .تسا  یتجاح  وت  هب  ارم  هک 

رانک رد  ارم  ییآ و  دورف  بسا  زا  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  درک : ضرع  دسرب ، هنیکس  ات  دیشک ، زاب 

ص:72
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رس رب  شزاون  تسد  تفرگ و  رانک  رد  ار  وا  تسـشنب و  كاخ  يور  رب  دش و  هدایپ  ماما  .ییامرف  یـشزاون  تما ، نامیتی  دننام  هتفرگ ،
(1) «. داد تعجارم  همیخ  هب  ار  وا  سپ  .درک  كاپ  شیاه  کشا  دیشک و  شتروص  و 

يادص نانز  نوچ  سپ   » .دروایب وا  هک  دنتـسه  بآ  يا  هعرج  راظتنا  مشچ  همیخ ، لها  تسا و  هتفر  گنج  هب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا 
اهیلع هنیکس  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  سپ  .دروآ  یم  بآ  دیآ و  یم  نیـسح  ماما  هک  دندرک  نامگ  دندینـش ، ار  حانجلاوذ ]  ] بسا نآ 

(2) «. یشونب بآ  ات  ار  وا  امن  لابقتسا  ور و  نوریب  همیخ  زا  .هدروآ  بآ  وت  ردپ  کنیا  دومرف : مالسلا 

یلاح رد  درک ، هدهاشم  نوگژاو  نیز  نوخ و  رپ  لای  اب  بحاص ، یب  ار  بسا  دمآ ، نوریب  همیخ  زا  مالـسلا  اهیلع  هنیکـس  نوچ  سپ  »
یمه دیلانب و  دیـشکرب و  هیحـص  دیـشک و  رـس  زا  هعنقم  هنیکـس  سپ  .داد  یم  ار  شردپ  تداهـش  ربخ  دز و  یم  ههیـش  بسا  نآ  هک 

وا نتـشگرب  دیما  هک  یبیرغ  يا  [. تسا  ] هدش دنلب  هزین  رب  هدیرب ، شرـس  هداتفا و  كاخ  رد  هنهرب  شندب  هک  نیـسح  تسا  نیا  تفگ :
(3) !« دوش یمن  اوادم  رگید  هک  یحورجم  يا  و  تسین !

دش شوهیب  هک  تسیرگب  نادنچ  تخادنا و  ردپ  شعن  يور  هب  ار  دوخ  مالسلا ]  هیلع  نیسح [ ماما  رتخد  نوتاخ ، هنیکـس  یتیاور  هب  »
: دناوخ یم  راعشا  نیا  دیوگ و  یم  نخس  وا  اب  هدیرب ، موقلح  زا  شردپ  هک  دینش  یشوهیب  تلاح  رد  و 

ینورُکْذاَف ٍبذَع  َءام  ُمتبِرَش  ْنإ  ام  یتَعیِش 

ینوبُْدناَف ٍدیهَش  وأ  ٍبیرَِغب  ُمتعِمَس  ْوَا 

ص:73
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ارم دیشونب ، درس  بآ  نوچ  هک  تفگ  یم  مردپ  هک  وگب  اهنآ  هب  ناسرب و  نم  نایعیش  هب  نم  مالس  یتفر ، هنیدم  هب  نوچ  هنیکـس ! يا 
رت و بیرغ  نابیرغ ، همه  زا  نم  هچ  دینک ؛ هیرگ  نم  رب  دیدینش ، یبیرغ  ای  يدیهش  مان  نوچ  دنتشک و  هنـشت  بل  اب  ارم  هچ  دینک ؛ دای 

(1) «. مدوب رت  مولظم  نادیهش ، همه  زا 

.دنوش یم  دیزی  رابرد  ماش و  یهار  دور و  یم  تراسا  هب  ناگدنامزاب  رگید  هارمه  هب  مالسلا  اهیلع  هنیکس  اروشاع ، هعقاو  زا  دعب 

یباوخ ماش  رد  مراهچ  زور  دـیوگ : هنیکـس   » .تسا فلتخم  نآ  هب  طوبرم  لاوقا  روهـشم و  هنیکـس  ترـضح  ندـید  باوخ  يارجاـم 
: مدیسرپ هداهن ؛ رـس  رب  تسد  دوب و  یجدوه  رد  هک  مدید  باوخ  ار  ینز  هتفگ : نآ  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ینالوط  یباوخ  وا ]  ] .مدید

مور یم  وا  دزن  ادخ  هب  متفگ : .تسا  وت  ردپ  ردام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمحم  رتخد  همطاف , دـنتفگ : تسیک ؟ وناب  نیا 
ار ام  تمرح  ناج ! ردام  متفگ : یم  متـسیرگ و  مداتـسیا و  شربارب  مدـیود و  وا  دزن  .منک  یم  تیاکـش  وا  هب  دـندرک  ام  اب  هچنآ  زا  و 

.دنتشک ار  نیسح  مردپ  ادخ  هب  ناج ! ردام  .دنتسکش 

تاقالم نآ  اب  ار  ادخ  ات  مراد  هگن  هک  تسوت  ردپ  نهاریپ  نیا  يدیرب ، ار  ملد  گر  هک  شکرد  نابز  ناج ! هنیکـس  يا  : دومرف نم  هب 
(2) «. منک

: دنا هدرک  رکذ  زین  ار  باوخ  نیا  زا  يرگید  تروص 

ناگتـشرف تسا و  راوس  يراوگرزب  مادک ، ره  رب  دـنیآ و  یم  رون  بسا  جـنپ  هک  دـید  باوخ  قشمد  رد  هنیکـس  هتفگ : امن  نبا  خـیش 
هب هنیکس ! يا  : تفگ دمآ و  نم  کیدزن  كزینک  نآ  دنتشذگ و  ناراوس  .تساهنآ  اب  یتشهب  يزینک  دنا و  هتفرگ  ار  اهنآ  درگ 

ص:74
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.دناسر یم  مالس  وت  رب  تدج  یتسار 

؟ دنا هدـمآ  بیجن  نابـسا  رب  راوس  هک  دـننایک  اهنیا  متفگ : .متـشهب  نازینک  زا  یکی  تفگ : یتسیک ؟ وت  مالـس ، ادـخ  لوسر  رب  متفگ :
شیر رب  تسد  هکنآ  متفگ : .هللا  حور  یسیع  مراهچ : هللا ؛ میلک  یـسوم  موس : هللا ؛ لیلخ  میهاربا  مود : و  هللا ؛ هوفـص  مدآ  لوا : تفگ :

؟ دـنتفر یم  اـجک  متفگ : .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تدـج  تفگ : دوـب ؟ یـسک  هچ  تفر , یم  نازیخ  ناـتفا و  تشاد و 
 . مالسلا هیلع  نیسح  تردپ ، دزن  تفگ :

ینز یجدوه  ره  رد  دمآ و  رون  جدوه  جنپ  نایم ، نیا  رد  .دندرک  هچ  ام  اب  ناملاظ  وا ، زا  دعب  هک  مهد  ربخ  وا  هب  ات  مدیود  وا  دزن  نم 
تنب میرم  موس : محازم ؛ تنب  هیسآ  مود : و  تسا ؛ رشبلا  ما  ءاوح  لوا : تفگ : دنیآ ؟ یم  هک  دننایک  اه  نز  نیا  مدیـسرپ : .دوب  هتـسشن 

هللا یلـص  دمحم  رتخد  همطاف ، وت  هدـج  تسا ، نازیخ  ناتفا و  هداهن و  رـس  رب  تسد  هک  مجنپ  دـلیوخ ؛ تنب  هجیدـخ  مراهچ : نارمع ؛
.تسوت ردپ  ردام  هلآ و  هیلع و 

ردام .دـندش  رکنم  ار  ام  قح  ادـخ  هب  ناج ! ردام  متفگ : یم  مداتـسیا و  شربارب  دـندرک ، هچ  ام  اـب  هک  مهد  ربخ  وا  هب  ادـخ  هب  متفگ :
.دنتشک ار  نیسح  مردپ  ادخ  هب  ناج ! ردام  .دندرک  لامیاپ  ار  ام  تمرح  ناج ! ردام  .دندرک  هقرفت  ار  ام  عمج  ناج !

تاقالم ار  ادخ  ات  تسا  نم  اب  هک  تسا  نیـسح  تردپ  نهاریپ  نیا  يدیرب ، ار  ملد  دنب  یتخوس ، ار  مرگج  نک ، سب  هنیکـس ! دومرف :
(1) .دش عیاش  مدرم  نایم  متفگ و  دوخ  هداوناخ  هب  طقف  و  دنامب ، ناهنپ  باوخ  نیا  متساوخ  یم  مدش و  رادیب  سپس  .منک 

( رغصا هللادبع   ) مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  . 6
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( رغصا هللادبع   ) مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  . 6

نس

لاس  11

بسن

.تسا یلجبلا  هللادبع  نب  لیلس  رتخد  بنیز  شردام  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردپ 

تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

.یمرضح تیبث  نب  یناه  ای  يدسا  لهاک  نب  هلمرح 

نوریب شرس  زا  ار  هالک  ترضح  دروآ , دورف  ترضح  رس  رب  ریشمش  يدنکلارسنلا  نب  کلام  نوچ  دسیون : یم  هللا  همحر  دیفم  خیش 
رمـش و .تسب  نآ  يور  ار  همامع  داهن و  رـس  رب  ار  هالک  تسب و  هچراپ  اب  ار  شکرابم  رـس  .تساوخ  يرگید  هالک  هچراپ و  دروآ و 

.درک گنرد  یمک  دنتشگرب ، دوخ  ياج  هب  شنایفارطا 

هللادـبع دـمآ _  نوریب  مرح  نانز  نیب  زا  نسحلا  نب  هللادـبع  .دـندز  هقلح  ترـضح  فارطا  دنتـشگرب و  مه  نایفارطا  تشگرب ، سپس 
هب ار  دوخ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  یب  یب  .دـناسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شیومع , هب  ار  دوخ  ات  دـیود  دوب _  هدیـسرن  غولب  دـح  هب  زونه 

دوخ اب  ریگب  ار  هللادبع  بنیز , مرهاوخ , : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  درکن ، لوبق  هللادـبع  .دراد  هگن  ار  وا  تساوخ  دـناسر , هللادـبع 
«. ربب

«. موش یمن  ادج  میومع  زا  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ درک و  تمواقم  هللادبع 

ار میومع  یهاوـخ  یم  دازدـب ! يا  وـت  رب  ياو  : » دز داـیرف  هللادـبع  دروآ ، دورف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  فرط  هب  ریـشمش  بعک  نب  رحب 
»؟! یشکب

!(« مردام يا  ! ) هاّما ای  : » دز دایرف  تشگ ، نازیوآ  دش و  ادج  تسوپ  ات  تسد  .درک  رپس  ار  شتسد  و 
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.شاب وکین  شاداپ  راظتنا  رد  نک ، لمحت  ار  تبیصم  شاب ، ابیکش  ما ! هدازردارب  : » تفگ دیشک و  شوغآ  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیـسح 
«. درک دهاوخ  قحلم  تا  هتسیاش  دادجا  حلاص و  ناکاین  هب  ار  وت  دنوادخ 

ار نیمز  تاکرب  راد و  كاسما  اهنآ  رب  ار  نامـسآ  تارطق  ایادخ ! : » تفگ درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  كرابم  ياه  تسد  سپس 
ياه هار  زاس و  هدنکارپ  ار  نانآ  سپ  یتخاس , دنم  هرهب  بایماک و  نیمز , يور  رد  یتدم  ات  ار  نانآ  رگا  ایادخ ! .زاس  عونمم  نانآ  رب 
همه نیا  بکترم  ناش  يدونـشخ  تیاضر و  بلج  يارب  نانآ  هک   ) ار نارادـمامز  ناـیلاو و  .اـمن  تتـشتم  قرفتم و  ار  ناـنآ  یگدـنز 

اور ینمـشد  ملظ و  ام  رب  یلو  دنباتـشب , ام  کمک  هب  ات  دـندوب  هدـناوخارف  ار  ام  ناـنآ  .زاـس  یـضاران  ناـنآ  زا  دـندرگ ) یم  تیاـنج 
«. دندیزرو مایق  ام  لتق  رب  هک  يدح  هب  دنتشاد ,

(1) «. دوب يدسا  لهاک  نب  هلمرح  مالسلا  هیلع  هللادبع  لتاق  : » دیوگ جرفلاوبا 

.درک دیهش  شیوخ  مع  لغب  رد  ار  وا  تخادنا و  كدوک  نآ  بناج  هب  يریت  هلمرح  سپ  »

ِتاکََرب ْمُهْعَْنما  َو  ِءامَّسلا ، َرَِطق  ْمُْهنّع  ْکِْـسمَا  َّمُهّللَا  : » تفگ یم  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدینـش  هک  هتفگ  ملـسم  نب  دـیمح 
(2) «. خلا .ِضرَالا 

هتـشک زا  شیپ  دیوگ : راحب  رد   » .دـنا هداد  تبـسن  وا  هب  زین  ییاه  تداشر  هتـسناد و  هللادـبع  لتاق  ار  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  یخرب 
نادیم هب  مساق  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ّحصا  یلو  تفر , نادیم  هب  نسح  نب  هللادبع  مساق ، ندش 
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: تفگ یم  تفر و 

ردیح دنزرف  منم  مدینادن  رگ 

رن ماغرض  متسه و  هشیب  ریش 

رصرص داب  نوچ  نک  هشیر  نمشد  رهب 

(1) «. تشک ار  وا  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  هک  هدرک  تیاور  مجنپ  ماما  زا  جرفلاوبا 

( ملسم نالفط   ) لیقع نب  ملسم  نب  میهاربا  دمحم و  . 7

( ملسم نالفط   ) لیقع نب  ملسم  نب  میهاربا  دمحم و  . 7

نس

.صخشمان

بسن

.تسا هدوب  رایط  رفعج  نادنزرف  زا  ناشردام  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  ناشردپ 

تداهش

.دندش دیهش  تارف  رانک  رد  اروشاع ، زا  سپ 

لتاق

.دوب هداد  هانپ  اهنآ  هب  هک  ینزریپ  داماد 

زا سپ  تسا : هدروآ 

هناخ رد  يو , دوخ  هیصوت  هب  شناکدوک 

.دندرب یم  رس  هب 

دش ربخاب  هک 

رد

( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  www.Ghaemiyeh.comناکدوک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 94 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13657/AKS BARNAMEH/#content_note_78_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دور یم  تراغ  هب  شلاوما  مه  تسا ، رده  وا  نوخ  مه  دهدن , لیوحت  دنک و  يرادهگن  ار  اهنآ  سک  ره  هک  درک  دیدهت  دنتسه ,

، ور نیازا 

هب ناشردپ  هک  تفگ  دندیسرپ ، ار  ببس  نوچ  درک و  هلان  هیرگ و  هب  عورش  تسخن  .تساوخ  ار  اه  هچب 

هک دینکن  هیرگ  : » تفگ حیرش  .دندرک  كاچ  نابیرگ  دنتسیرگ و  كدوک  ود  .تسا  هدیسر 
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هب ات  مراپسب  ینیما  هب  ار  امش  ما  هتفرگ  میمصت  نم  .دراد  ار  امش  يریگتسد  دصق  تسامش و  بیقعت  رد  دایز  نبا 

«. دناسرب

مزاع ناوراک  هب  نیقارع , هزاورد  هب  ربب  ار  ود  نیا  : » تفگ دسا  شرسپ ، هب  سپس 

«. نک قحلم 

دیباتشب تسا ؛ نایناوراک  یهایس  نیا  : » تفگ دید و  رود  زا  یهبش  دسا  .دندوب  هتفر  ار  هار  زا  يرادقم  نایناوراک  دندیسر , یتقو  یلو 
«. دیناسرب ناشیا  هب  ار  دوخ  و 

دزن دنداتفا و  نایفوک  تسد  هب  دندش و  مگ  دندوبن , دلب  ار  هار  هک  اه  هچب 

نامرف هب  .دندش  هدرب 

هب نادنم  هقالع  زا  روکشم و  مان  هب  یصخش  نابنادنز , .دندرک  ینادنز  ار  اهنآ 

لابند هک  دنتفر  ثراح  هناخ  هب  اضق  زا  دندرک و  مگ  ار  هار  مه  زاب  یلو  درک ، ییامنهار  دازآ و  ار  ناکدوک  يو  .دوب  مالـسلا  مهیلع 
 . ...و تشگ  یم  اهنآ 

ریسا شیاهرکشل  زا  کچوک  رسپ  ود  دش ، هتشک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  یلاما  رد  زین  قودص  خیش 
هدن و اهنآ  هب  درس  بآ  هزمشوخ و  ماعط  ربب و  ار  هچب  رـسپ  ود  نیا  : » تفگ دیبلط و  ار  نابنادنز  دندروآ و  هللادیبع  دزن  ار  اهنآ  دش و 

«. ریگب گنت  اهنآ  رب 

یلاـس کـی  اـت  دروآ  یم  اـهنآ  يارب  بآ  هزوک  کـی  وج و  ناـن  صرق  ود  اـه  بش  نابنادـنز  دـنتفرگ و  یم  هزور  كدوـک  ود  نیا 
خیـش نیا  .دـسوپ  یم  ام  نت  دور و  یم  ام  رمع  مینادـنز و  رد  ام  تسا  یتدـم  ردارب ! يا  : » تفگ يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  تشذـگ و 

«. دنک یقافرا  ام  هب  دیاش  مییوگب , وا  هب  ار  دوخ  بسن  ماقم و  دمآ ، هک  نابنادنز 

رت کچوک  ردارب  دروآ ؛ ار  بآ  نان و  نامه  خیش  نآ  دش , بش  نوچ 
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»؟ یسانش یم  ار  دمحم  خیش ! يا  : » تفگ

«. تسا نم  ربمغیپ  وا  مسانشن ؟ هنوگچ  : » تفگ

»؟ یسانش یم  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  : » تفگ

»؟ دورب دهاوخ  اج  ره  ناگتشرف  اب  هک  هداد  وا  هب  رپ  ود  ادخ  هکنآ  اب  مسانشن ؟ هنوگچ  : » تفگ

»؟ یسانش یم  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  : » تفگ

«. تسا نم  ربمغیپ  ردارب  مع و  رسپ  وا  مسانشن ؟ هنوگچ  : » تفگ

بوخ بآ  كاروخ و  میریسا و  وت  تسد  رد  میتسه و  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  ملـسم  نادنزرف  دمحم و  وت  ربمغیپ  داژن  زا  ام  : » تفگ
«. ینک یم  يریگتخس  نادنز  رد  ام  هب  یهد و  یمن  ام  هب 

ره تسا و  زاب  امش  يور  هب  نادنز  رد  نیا  یفطـصم ! ادخ , ربمغیپ  ترتع  يا  امـش  نابرق  مناج  : » تفگ داتفا و  اهنآ  ياپ  هب  خیـش  نآ 
(1) «. دیورب دیهاوخ  اج 

تحارتسا اهزور  دـینک و  ریـس  اه  بش  : » تفگ درک و  ییامنهار  ار  ناـنآ  دروآ و  ار  اذـغ  بآ و  ناـمه  ناـنآ  يارب  دـش  بش  نوچ  »
«. دیامن یجرف  امش  رما  رد  ادخ  ات  دییامن 

میـسانش و یمن  ار  یهار  لاسدرخ  بیرغ  کچوک  لفط  ود  ام  نز ! يا  : » دـنتفگ دندیـسر ، ینزریپ  هب  دـندمآ ، نوریب  هدازاقآ  ود  نآ 
«. تفر میهاوخ  دوش  حبص  نوچ  نک ، نامهم  ار  ام  .هدیسر  ارف  بش 

امش زا  ار  شوخ  ياهوب  رطع و  همه  نم  دیتسه ؟ هک  امش  : » تفگ نز 
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!« ما هدیدن  رت  شوخ  امش  يوب  زا  ار  یشوخ  يوب  چیه  مونش و  یم 

«. میا هدومن  رارف  ندش  هتشک  سرت  زا  هللادیبع  نادنز  زا  هک  میتسه  وت  هدیزگرب  ربمغیپ  ترتع  زا  ام  نزریپ ! يا  : » دنتفگ

ار امش  دبای و  تسد  امش  هب  مسرت  یم  هدوب ، البرک  رد  هللادیبع  اب  هک  متسه  یقساف  داماد  ياراد  نم  نم ! ناتـسود  يا  : » تفگ نزریپ 
«. دشکب

«. میور یم  حبص  مییوت ؛ نامهم  یکیرات  نیا  رد  ار  بشما  : » دنتفگ

بشما میراودیما  : » تفگ گرزب  ردارب  هب  کچوک  ردارب  .تخادنا  باوختخر  نانآ  يارب  اذغ  زا  دعب  درک و  ییاریذپ  اهنآ  زا  نزریپ 
هکنآ زا  شیپ  ییوبب  ارم  وـت  میوـبب و  ار  وـت  نم  .مینک  مه  ندرگ  رد  تسد  مه  اـب  هتخادـنا ، مه  ندرگ  رد  تسد  اـیب  .میرب  رـس  هب  ار 

«. دزادنا ییادج  ام  نایم  گرم 

»؟ تسیک : » تفگ دمآ و  ولج  نزریپ  .درک  بابلا  قد  نزریپ  داماد  تشذگ , بش  زا  یساپ  نوچ 

«. منالف نم  : » تفگ

«. تسا ندمآ  تقو  هچ  نیا  : » تفگ نز 

«. دوش كاچ  ما  هرهز  هدیرپ و  ملقع  تسا  کیدزن  هک  نک  زاب  ار  رد  وت ! رب  ياو  : » تفگ

»؟ تسا ربخ  هچ  وت ! رب  ياو  : » تفگ نز 

دراد و هزیاج  مهرد  رازه  دروایب ، ار  اهنآ  زا  یکی  رس  سک  ره  هداد  رد  ادن  ریما  دنا .] هدرک   ] رارف هللادیبع  نادنز  زا  لفط  ود  : » تفگ
«. دشن مدیاع  يزیچ  مدروآرد , بعت  هب  مبسا  اب  ار  دوخ  نم  .درب  دهاوخ  هزیاج  مهرد  رازه  ود  .دروایب  ار  ود  ره  رس  سک  ره 

«. دوش وت  مصخ  دمحم  تمایق ، رد  ادابم  سرتب ! ادخ  زا  : » تفگ نز 
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«. تسا صرح  ياج  ایند  وت ! رب  ياو  : » تفگ

«. دشابن یترخآ  هک  یتروص  رد  دراد  هدیاف  هچ  ایند  : » تفگ

«. میور ریما  دزن  وش ، دنلب  .تسه  يزیچ  وت  دزن  رد  ایوگ  ینک  یم  تیامح  نانآ  زا  وت  هک  منیب  یم  نینچ  نم  : » تفگ

«. متسین شیب  ینزریپ  نم  هک  یلاحرد  دنک ، یم  راک  هچ  نم  اب  ریما  : » تفگ

«. مور یم  مهار  لابند  هب  دش  هک  حبص  .منک  تحارتسا  نم  ات  نک  زاب  ار  رد  نم  يارب  : » تفگ

.دینـش ار  لفط  ود  نآ  ياـنروخ  هاـگان  دـنک , تحارتسا  تساوخ  درم ]  ] هک نیمه  .دروآ  اذـغ  بآ و  وا  يارب  و ]  ] درک زاـب  ار  رد  نز 
يولهپ رب  شتـسد  هکنآ  ات  دیـشک  یم  اهراوید  هب  تسد  اب  یکیرات  رد  تفاتـش و  نانآ  يوس  هب  دنز  یم  هرعن  هک  تسم  رتش  نوچمه 

»؟ یتسه هک  وت  : » تفگ لفط  .دیسر  ریغص  لفط 

»؟ دیتسه هک  امش  .ملزنم  بحاص  نم  : » تفگ نوعلم  نآ 

«. میدش راچد  نآ  هب  میدوب , رذحرب  هچنآ  زا  .زیخاپ  هب  مزیزع ! يا  : » تفگ داد و  تکرح  ار  رت  گرزب  ردارب  کچوک  لفط 

»؟ دیتسه هک  امش  : » تفگ نولعم  نآ 

»؟ میناما رد  مییوگب  ار  شتسار  ام  رگا  خیش ! يا  : » تفگ کچوک  ردارب 

« .یلب : » تفگ
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»؟ وا لوسر  ادخ و  نامیپ  دهع و  ادخ و  لوسر  ناما  ادخ و  ناما  رد  : » دنتفگ

«. یلب : » تفگ

«. تسا نیدهاش  زا  هللادبع  نب  دمحم  : » دنتفگ

« .يرآ : » تفگ

»؟ تسا لیکو  مییوگ  یم  ام  هچنآ  رب  ادخ  : » دنتفگ

«. یلب : » تفگ

«. میا هدومن  رارف  ندش  هتشک  زا  هللادیبع  نادنز  زا  هک  میدمحم  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  خیش ! يا  : » دنتفگ

!« دینادرگ زوریپ  امش  رب  ارم  هک  رکش  ار  ادخ  .دیا  هدش  عقاو  گرم  رد  دیا ، هدرک  رارف  گرم  زا  : » تفگ

ندرگ ربب و  تارف  دزن  ار  اهنیا  : » تفگ دـیبلط و  ار  دوخ  هایـس  مالغ  .دـش  حبـص  هکنیا  ات  تسب  مکحم  ارم  هناش  تساخرب و  هاـگ  نآ 
«. مریگب هزیاج  مربب و  هللادیبع  دزن  ات  روایب  نم  يارب  ار  اهنآ  رس  نزب ،

لفط ود  زا  یکی  تفر ، هار  هک  یکدنا  .دنتفر  یم  وا  تشپ  رد  ملسم  نالفط  درک و  تکرح  ولج  زا  تشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  مالغ 
«. تسا هیبش  ادخ  لوسر  نذؤم  لالب , یهایس  هب  وت  یهایس  ردقچ  هایس ! يا  : » تفگ

»؟ دیتسه هک  امش  هدرک ، رما  امش  نتشک  هب  ارم  نم , يالوم  : » تفگ مالغ 

«. دراد ار  ام  نتشک  دصق  وت  يالوم  .مینزریپ  نامهم  ام  میا و  هدرک  رارف  هللادیبع  نادنز  زا  .میدمحم  ربمغیپ  ترتع  ام  : » دنتفگ

دنگوس ادـخ  هب  یفطـصملا ! هللا  یبن  ترتع  يا  امـش  يادـف  مناج  : » تفگ یم  دیـسوب و  یم  داتفا , نازیزع  نآ  ياپ  يور  هایـس , مالغ 
«. دشاب تمایق  رد  نم  مصخ  دمحم , هک  دوش  یمن  نینچ 

هب تخادنا و  تارف  رد  ار  دوخ  درک و  اهر  ار  ریشمش  تعرس  هب  سپس 
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»؟ ینک یم  ینامرفان  : » دز ادص  ار  وا  شیالوم  دومن ، روبع  رگید  يوس 

اـیند و رد  وت  زا  ییاـمن , یناـمرفان  نوچ  ینکن و  تیـصعم  ار  ادـخ  هک  دومن  مهاوـخ  تعاـطا  ار  وـت  یتـقو  رد  : » تفگ درکن و  اـنتعا 
«. مرازیب ترخآ 

بناج هب  ار  اهنآ  ریگب ، ار  لفط  ود  نیا  .ما  هدرک  عمج  وت  يارب  ار  ایند  مارح  لالح و  نم  مرـسپ ! : » تفگ دـناوخ و  ار  شرـسپ  داماد ،
«. مریگب ار  دوخ  هزیاج  مهرد  رازه  ود  مربب و  هللادیبع  دزن  رد  ات  روایب  نم  يارب  ار  نانآ  رس  .نزب  ندرگ  ربب و  تارف 

رایسب ناوج ! يا  : » تفگ لفط  ود  نآ  زا  یکی  دنتفر ، هار  هک  یکدنا  .دش  هناور  لفط  ود  نآ  ولج  رد  تفرگ و  فک  رب  ریـشمش  رـسپ 
«. منهج شتآ  زا  مسرت  یم  وت  یناوج  رب 

»؟ دیتسه یناسک  هچ  امش  نم ! نابیبح  يا  : » تفگ ناوج 

«. دراد ار  ام  نتشک  دصق  وت  ردپ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  میدمحم  وت  ربمایپ  ترتع  زا  ام  : » دنتفگ

ار دوخ  تخادنا و  رانک  ار  شریشمش  درک و  رارکت  ار  هایس  مالغ  هتفگ  درک و  ندیسوب  هب  عورـش  داتفا و  ناشیاه  مدق  يور  رب  ناوج 
.درک روبع  نآ  زا  دومن و  باترپ  بآ  رد 

»؟ ینک یم  ینامرفان  رسپ ! يا  : » دیشک رب  دایرف  شردپ 

ار ادخ  مرب و  ار  وت  نامرف  هکنآ  ات  .تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  نیا  منک .] یم   ] ینامرفان ار  وت  مرب و  یم  ار  ادخ  نامرف  نم  : » تفگ رسپ 
«. منک تیصعم 

»؟ نم ریغ  ات  رتهب  موش  امش  نتشک  راد  هدهع  دوخ  : » تفگ درک و  نالفط  هب  باطخ  نزریپ ، داماد 

هب یتقو  .درک  تکرح  لفط  ود  نآ  ولج  زا  تفرگرب و  ریشمش  هاگ  نآ 
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ام خیش ! يا  : » دنتفگ دش و  نایرگ  ناشاه  هدید  دندید ، ار  هنهرب  ریشمش  ود  نآ  نوچ  دیشکرب ، ماین  زا  ریـشمش  دندیـسر ، تارف  رانک 
«. دشاب وت  مصخ  تمایق  رد  ربمغیپ  هک  شابم  یضار  نک و  هدافتسا  ام  لوپ  زا  شورفب ، ربب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار 

«. مریگب ار  دوخ  هزیاج  هدرب , دایز  نبا  دزن  ار  ناترس  مشکب و  ار  امش  دیاب  نم  .دوش  یمن  : » تفگ

»؟ يراد یمن  هگن  هللا  لوسر  اب  ار  ام  یشیوخ  مارتحا ]  ] ایآ خیش ! يا  : » دنتفگ

«. دیرادن یتبارق  وا  اب  امش  : » تفگ

«. دنک مکح  دوخ  ام  هرابرد  ات  ربب ، هللادیبع  دزن  ار  ام  : » دنتفگ

«. منک لصاح  برقت  دایز  نبا  دزن  امش , نتشک  اب  دیاب  .دوش  یمن  : » تفگ

»؟ ینک یمن  محر  ام  نس  یکچوک  رب  ایآ  خیش ! يا  : » دنتفگ

«. هدادن رارق  نم  لد  رد  امش  هرابرد  یمحر  ادخ  : » تفگ

«. میناوخب زامن  تعکر  دنچ  هدب  تلهم  سپ  تسین ، يا  هراچ  ام  نتشک  زج  رگا  : » دنتفگ

!« دهد يدوس  امش  لاح  هب  زامن  رگا  دیرازگب , زامن  دیهاوخ  یم  هک  ردق  ره  : » تفگ

ای : » دندناوخ نینچ  ار  ادخ  دندرک و  دنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  دوخ  ياه  هدـید  هاگ  نآ  دـندرازگ ، زامن  تعکر  راهچ  ملـسم  نالفط 
«. قحلاب هنیب  اننیب و  مکحا  نیمکاحلا  مکحا  ای  میکح  ای  یح 

نایم رد  دز و  ار  وا  ندرگ  تشک و  ار  رت  گرزب  ردارب  ادتبا  نزریپ ، داماد 
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ات منک  یم  نینچ  : » تفگ دومن و  هدولآ  وا  نوخ  هب  ار  دوخ  تخادنا ، ردارب  دسج  يور  هب  ار  دوخ  رت  کچوکردارب  .تشاذـگ  هربوت 
!« منک تاقالم  نوخ  هب  هدولآ  ار  ادخ  لوسر 

«. دومن مهاوخ  قحلم  تردارب  هب  ار  وت  يدوز  نیمه  هب  : » تفگ داماد 

زا نوخ  هک  یلاح  رد  درب ، هللادیبع  دزن  ار  اهرـس  .تخادـنا  بآ  رد  ار  اهنآ  ندـب  تشاذـگ و  هربوت  رد  دـیرب و  مه  ار  وا  رـس  هاگ  نآ 
هب هللادیبع  یتقو  .تشاذگ  هللادیبع  دزن  ار  رـس  ود  نآ  .دوب  نارزیخ  بوچ  شتـسد  رد  هتـسشن و  یـسرک  رب  هللادیبع  .دـیکچ  یم  اهنآ 

»؟ یتفای رفظ  اهنآ  رب  اجک  رد  وت ! رب  ياو  : » تفگ هاگ  نآ  تسشن ، تساخرب و  اج  زا  راب  هس  تخادنا ، رظن  اهنآ 

ار ام  : » دنتفگ نم  هب  متشادن ، هگن  ار  تفایـض  قح  متفای و  اهنآ  هب  تسد  نزریپ  هناخ  رد  نم  هک  تفگ  رخآ  ات  لوا  زا  ار  دوخ  نایرج 
«. دهد یم  یعفن  ار  امش  رگا  دیناوخب  : » متفگ نم  .میناوخب » زامن  هدب  هزاجا  سپ  : » دنتفگ هکنآ  ات  ...ربب ».  رازاب  هب 

»؟ دنتفگ هچنآ  شزامن  رخآ  رد  : » دیسرپ هللادیبع 

«. ِّقَحلِاب هَْنَیب  انَنَیب و  مُکْحأ  نیمِکاحلا  َمکحأ  ای  ُمیکَح  ای  ُّیَح  ای  دنتفگ : هدرک , نامسآ  هب  ور  : » تفگ

»؟ دسرب قساف  نیا  باسح  هب  هک  تسیک  هدرک ؛ مکح  امش  نایم  نیمکاحلا  مکحا  : » تفگ هللادیبع 

نوخ هک  راذـگن  نزب و  ندرگ  ربب و  هدز  ندرگ  ار  لفط  ود  نیا  هک  ییاج  نامه  رد  ار  وا  : » تفگ هللادـیبع  .دـش  بلطواد  یماش  درم 
«. روایب نم  يارب  ار  وا  رس  رتدوز  هچره  دوش و  طولخم  اهنآ  نوخ  اب  وا 

هزین رب  ار  شرس  داد  روتسد  هللادیبع ]  ] داد ماجنا  ار  وا  نامرف  یماش  درم 
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(1) «. هللا لوسر  هیّرذ  لتاق  اده  : » دنتفگ یم  دندز و  یم  گنس  وا  رس  هب  اه  هچب  دندز ،

درم یتقو  هک  هدمآ  نآ  نایاپ  رد  هدـش و  رکذ  میدـق  بقانم  زا  يرییغت  رـصتخم  اب  راونالا  راحب  دلج 45  هحفص 115  رد  ناتساد  نیا 
.دندنازوس ار  دسج  داد  روتسد  هللادیبع  .تخادنا  يرانک  هب  ار  شدسج  تفریذپن و  ار  نآ  بآ  تخادنا , تارف  هب  ار  وا  هزانج  یماش 

هدشمگ كدوک  ود  . 8

هدشمگ كدوک  ود  . 8

نس

.مولعمان

بسن

.مولعمان

تداهش

.دندیسر تداهش  هب  یگنشت  تشحو و  رثا  رب 

یگنـشت تدش  زا  نآ  ریز  رد  هدرب و  هانپ  يراخ  هتوب  هب  گنج  ياغوغ  رد  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  يرکذ  كدوک ، ود  زا  لتاقم  رد 
.دنا هدش  دیهش  سرت ، و 

مالسلا اهیلع  مالس  بنیز  ترضح  .دندش  اه  نابایب  هدنکارپ  هدز , تبیـصم  ناکدوک  ناوناب و  اه ، همیخ  ندز  شتآ  تراغ و  زا  سپ  »
ایب دز : ادـص  ار  موثلک  ما  شرهاوخ  .دـنا  هدـش  مگ  كدوک  ود  هک  تفایرد  ناـکدوک ، یـسررب  زا  سپ  درک و  يروآ  عمج  ار  ناـنآ 

! دنا هدش  مگ  كدوک  ود  نیبب 

لگ ود  نآ  دندید  ماجنارـس  .دندرک  وجو  تسج  ار  اج  همه  دـنداهن و  نابایب  هب  رـس  كدوک  ود  نتفای  يارب  هدـیدمغ  رهاوخ  ود  نآ 
زا ار  اه  لگ  نآ  ات  دنتفر  شیپ  هک  یتقو  یلو  دنا ، هدـیباوخ  هداهن و  مه  ندرگ  رد  تسد  نالیغم  راخ  زا  يا  هتوب  ریز  ینیـسح  رازلگ 

نیگنس رایسب  شتبیصم  راب  هک  دندش  ور  هبور  زوسرگج  رابمغ و  يا  هرظنم  اب  دننک ، رادیب  دنرادرب و  نیمز 

ص:87

.410 صص 406 _ نادیهش ، رالاس  - 1
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.دنا هتفر  ایند  زا  یگنشت  تشحو و  رثا  رب  هدازاقآ  ود  نآ  دندید  .دوب 

دنداد و شرازگ  دعـس  رمع  هب  ار  نایرج  دـندش ، علطم  زوسرگج  هثداح  نیا  زا  نانمـشد  هک  یماگنه  تسا ، هدـمآ  لتاقم  یخرب  رد 
یلو دندناسر , ناکدوک  هب  بآ  اهنآ  .دادـن  یفنم  باوج  دعـس  رمع  .دـنناسرب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ار  بآ  هک  دـندیبلط  هزاجا 

(1) »؟ دندرک دیهش  هنشت  بل  اب  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  هکنیا  اب  میماشایب  بآ  هنوگچ  دنتفگ : دندیماشاین و  ار  بآ  ناکدوک 

ناناوجون ج )

هراشا

ناناوجون ج )

اه لصف  ریز 

هدانج نب  ورمع  . 1

لیقع نب  ملسم  نب  دمحم  . 2

ملسم رتخد  هدیمح  . 3

لیقع نب  ملسم  نب  هللادبع  . 4

نسح نب  مساق  . 5

( ربکا هللادبع   ) نسح نب  رکبوبا  . 6

نسح نب  ورمع  . 7

نسح نب  دمحا  . 8

( ینثم نسح   ) نسح نب  نسح  . 9

رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم  . 10

رفعج نب  هللادبع  نب  نوع  . 11

هدانج نب  ورمع  . 1

هدانج نب  ورمع  . 1
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نس

.لاس 11_9

بسن

.یجرزخ دوعسم  رتخد  هیرحب , شردام  يراصنا و  یناملس  ثراح  نب  هدانج  شردپ 

تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

يدب رسن  نب  کلام 

.دش دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  باکر  رد  شردپ  هک  تسالبرک  ناوجون  نادیهش  زا 

هنیدم زا  هک  هدـع  نآ  اریز  دندیـسر ؛ ترـضح  تمدـخ  هب  هداوناخ  نودـب  ییاهنت و  هب  اه ، یبلاط  زا  ریغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  »
تـسد زا  دیـسر , ترـضح  رـضحم  هب  البرک  رد  ای  هار و  رد  هک  ره  دـندرک و  تکرح  ییاهنت  هب  نمـشد  سرت  زا  دـندوب ، ماما  هارمه 

دمآ و شا  هداوناخ  اب  هک  یناملس  ثراح  نب  هدانج  دندوب : ناش  هداوناخ  اب  هک  رفن  هس  رگم  درک ؛ رارف  نمشد 

ص:88

صص 233 و 234. ، 7 نیسح کچوک  نارای  - 1

( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  www.Ghaemiyeh.comناکدوک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


وا دباتشب و  ماما  يرای  هب  هک  داد  روتسد  رمع  شدنزرف  هب  شرسمه  شتداهـش ، زا  دعب  درک و  قحلم  ماما  هداوناخ  هب  ار  دوخ  هداوناخ 
.دشابن یـضار  شردام  دیاش  هدش و  هتـشک  گنج  رد  شردپ  هک  دومرف  دادن و  نذا  ماما  تساوخ و  لاتق  نذا  دمآ و  ماما  تمدخ  هب 

(2) «. (1) داد وا  هب  لاتق  نذا  ماما  دورب و  نادیم  هب  دهاوخ  یم  شردام  روتسد  هب  درک  ضرع  ناوج 

راصنا ناراوس  بسا  شراید  قمع  رد  نک و  گنت  وا  رب  ار  دنه  دنزرف  نابیرگ  دناوخ : زجر  نینچ   » تفر و نادـیم  هب  هدانج  نب  ورمع 
.دننک نیگنر  نارفاک  نوخ  زا  گنج  رابغ  درگ و  نمض  رد  ار  ناشیاه  هزین  هک  نارجاهم  زا  نینچمه  تسرفب و  وا  رب  ار 

.ددرگ یم  نیگنر  نارجاف  نوخ  زا  هزورما  دندرک و  نیگنر  نینچ  ربمایپ  دهع  رد  اهنآ 

.دنتشگرب دنلب  ياه  هزین  هتخآ و  ياهریشمش  اب  دنبلط و  یم  دوب  هدش  هتخیر  ردب  رد  ناشیا  زا  هک  ار  ییاه  نوخ  اهنیا 

.منک یم  رازراک  ناقساف  اب  ناّرب  ریشمش  اب  هراومه  مراگدرورپ ، يادخ ، هب  دنگوس 

.هلباقم يریگرد و  زور  ره  رد  نم ، رب  تسا  یبجاو  قح  ندرک ، رازراک  هنوگ  نیا  هزورما 

(3) «. دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  نانآ  اب  درک و  هلمح  سپس 

ص:89

« .دور نادیم  هب  هک  دشابن  یضار  شردام  دیاش  دش ، هتـشک  ناوج  نیا  ردپ  : » دومرف ماما  دورب ، نادیم  هب  تساوخ  هک  یماگنه  وا  - 1
«. تسا هدناشوپ  نم  رب  گنج  سابل  مورب و  نادیم  هب  هک  هداد  روتسد  مردام  : » داد خساپ  هدانج  نب  ورمع 

ص 204. وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  - 2
ص 809. ، 7 ادهشلادیس عماج  لتقم  مایق و  خیرات  - 3
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.تسا هدمآ  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  وا  مان 

لیقع نب  ملسم  نب  دمحم  . 2

لیقع نب  ملسم  نب  دمحم  . 2

نس

.لاس  13_12

بسن

.تسا هدوب  زینک )  ) دلو ما  شردام  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  شردپ 

تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

.ینهج سایا  نب  یطقل  يدزا و  مهرموبا 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  اب  البرک  رد  اروشاع  زور  هک  دوب  يا  هلاس  هدزیـس  ای  هدزاود  ناوجون  ملـسم  نب  دمحم  : » دسیون یم  یناقمام 
(1) «. دوب هدومن  عمج  شیوخ  يارب  ار  دوخ  نامز  ماما  زا  تعاطا  تداهش و  بسن و  تفارش  وا  .تسا  هدوب  زینک  وا  ردام  .دش  دیهش 

دایرف مالسلا  هیلع  نیسح  .دندرک  هلمح  یعمج  هتسد  ملسم  نب  هللادبع  تداهـش  زا  سپ  بلاط  یبا  دالوا  : » دسیون یم  يربط  رفعجوبا 
يدزألا و مهرموبا  .دیسر  تداهش  هب  ملسم  نب  دمحم  هلمح , نیا  رد  اه ! هدازومع  دیشاب  روبـص  ابیکـش و  تداهـش , هب  لین  يارب  دز :

(2) «. دندرک دیهش  ار  وا  ینهجلا  سایا  نب  یطقل 

تصخر هزاجا ، بسک  رد  عرضت  رارصا و  زا  سپ  دیسر و  ماما  تمدخ  هللادبع ، شردارب ، تداهش  زا  سپ  دمحم  هک  دنا  هتفگ  زین  و 
گنج هب  نانچمه  دروآرد و  ياپ  زا  ار  نمشد  ناراوس  زا  رفن  هدفه  هک  دیگنج  هنانامرهق  نانچ  وا  .تفای  ار  گنج  نادیم  رد  روضح 

هب ماجنارس  .داد  یم  همادا 

ص:90

ص 218. ، 7 نیسح کچوک  نارای  - 1
ص 117. وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  - 2
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.دیسر (1) تداهش  هب  ینهج  سایا  نب  طیقل  يدزا و  مهرجوبا  تسد 

ملسم رتخد  هدیمح  . 3

ملسم رتخد  هدیمح  . 3

نس

.لاس  13

بسن

.دوب مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  رتخد  هیقر ، شردام  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  شردپ 

مان .دوب  شا  هداوناخ  ياضعا  نیرت  کـیدزن  تداهـش  دـهاش  دوخ , مشچ  هب  مالـسلا ,  مهیلع  تیب  لـها  نادـناخ  ریاـس  راـنک  رد  يو 
دبعلا نب  ییحی  نب  هعیبر  نب  دابع  رتخد  بیبح , ما  ءابهص  هیقر ، ردام  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  هیقر   » .دوب هیقر  شردام 

تسا و هدش  يرادیرخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  همامی  ناریـسا  ناریما  زا  ءابهـص  هک  تسا  هدـش  هتفگ  .تسا  هیبلغت  همقلع  نب 
هیقر فرطـالا و  رمع  ماـن  هب  دـنزرف  ود  بحاـص  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  ءابهـص  .رمتلا  نـیع  ناریـسا  زا  تـسا  هدـش  هـتفگ  زین 

(2) «. دیدرگ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  بانج  نارتخد  اب  هک  هلاس  هدزیس  دوب  يرتخد  ار  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  هک  دش  لقن  خیراوت  ضعب  زا  »
شیوخ هدرپارس  هب  دینشب , ار  ملسم  تداهش  ربخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  .تشاد  تبحاصم  ناشیا  اب  زور  هنابـش  تسیز و  یم 

, لاح نآ  زا  ار  ملـسم  رتخد  .دومرف  يو  اب  تداـع  نوریب  یتاـعارم  تداـیز و  هب  یـشزاون  تساوخ و  شیپ  ار  ملـسم  رتخد  دـمآرد و 
رگم يراد ؛ یم  یعرم  نامیتی  تفوطع  ناردـپ و  یب  تفطالم  نم  اب  هللا ! لوسر  نب  ای  درک : ضرع  تشگ ؛ روصم  لاـیخ  رد  یتروص 

؟ دنشاب هدرک  دیهش  ار  ملسم  مردپ 

! رتخد يا  : دومرف تسیرگب و  تفر و  بیکش  يورین  ار  ترضح 

ص:91

ص 157. البرک ، نادیهش  زاتشیپ  , 7 لیقع نب  ملسم  يدراهتشا ، يدمحمدمحم  - 1
ص 117. وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  - 2
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.دنشاب وت  ناردارب  منارسپ  دنشاب و  وت  نارهاوخ  منارتخد  وت و  ردام  مرهاوخ  مشاب و  وت  ردپ  نم  دشابن , ملسم  رگا  .شابم  نیگهودنا 

رد هیرگ  گناب  ياه  ياـه  هب  دـنتخاس و  ناـیرع  هماـمع  زا  اهرـس  ملـسم  ياهرـسپ  تسیرگب و  راز  راز  دروآرب و  داـیرف  ملـسم  رتخد 
ملسم تداهش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتخادرپ و  يراوگوس  هب  دندرک و  تقفاوم  ناشیا  اب  تبیصم  نیا  رد  تیب  لها  دنتخادنا و 

(1) «. تشگ رطاخ  هتفوک  تخس 

ردام .تسا  هدرک  جاودزا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  دمحم  نب  هللادبع  دوخ , هلاخرسپ  ومعرـسپ و  اب  ملـسم , رتخد  هدیمح ,
زا هدیمح  .تسا  هدوب  هیقف  ثدحم و  گرزب ، هتسراو و  يدرف  هللادبع  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رتخد  ارغـص , بنیز  هللادبع ,

راـگدای هب  دوخ  زا  میهاربا  رهاـط و  یلع ، لـیقع ، مساـق ، ياـه  ماـن  هب  دـنزرف  جـنپ  وا  هک  دروآ  دـمحم  ماـن  هب  يدـنزرف  دوخ  يوـش 
(2) .تشاذگ

لیقع نب  ملسم  نب  هللادبع  . 4

لیقع نب  ملسم  نب  هللادبع  . 4

نس

.لاس  14

بسن

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رتخد  هیقر  شردام  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  شردپ 

تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

(. ینابج ای  ینهُج   ) ینبج ءاقرو  نب  دیز  ای  کلام  نب  دسا  و  یئادص )  ) يوادیص حیبص  نب  ورمع 

، هیقر شردام  .تسا  لیقع  نب  ملسم  البرک , نادیهش  گنهاشیپ  دنزرف  وا 

ص:92

صص 766 و 767. .لامآلا ج 2 ، یهتنم  - 1
ص 221. ، 7 نیسح کچوک  نارای  - 2
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.دـنا هتـسناد  البرک  دیهـش  نیتسخن  ار  وا  .دوب  ماما  هارمه  ـالبرک , هکم و  هب  هنیدـم  زا  ینعی  رفـس , زاـغآ  زا  .تسا  نینمؤملاریما  رتخد 
(. دنناد یم  البرک  دیهش  نیلوا  ار  ربکا  یلع  زین  يرایسب  )

مه و  مالسلا )  هیلع  یلع  رتخد  هیقر , رسپ  ینعی   ) دوب شا  هدازرهاوخ  مه  وا  اریز  تشاد ؛ تسود  رایسب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دنا هتفگ  يو  يرواگنج  هرابرد  .دوب  وا  رسمه  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هنیکـس , ترـضح  هک  ارچ  دوب ؛ شداماد 

سابع و نوچ  ینانامرهق  فیدر  رد  ار  وا  .دوب  هدـش  گرزب  گنج  نادـیم  رد  لاس  اه  هد  ایوگ  هک  نانچ  دوب ؛ ریظن  یب  یناـمرهق  هک 
(1) .دنا هدرک  دادملق  ربکا  یلع 

هنحـص زا  ریگب و  ار  تردام  تسد  .تسا  هتـشذگن  نادنچ  تردپ  تداهـش  زا  : » دومرف ماما  .دیبلط  نادـیم  نذا  ماما  زا  هک  دـنا  هتفگ 
«. ربب نوریب 

نم ياضاقت  .مهد  حیجرت  ینادواج  تایح  رب  ار  ایند  تسپ  یگدنز  هک  متسین  یسک  نآ  نم  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  : » تفگ هللادبع 
«. يریذپب ینابرق  يارب  ار  هیام  یب  ناج  نیا  هک  تسا  نآ 

: دورس یم  ار  زجر  نیا  هک  دوب  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  تفر ، نادیم  هب  تیب  لها  زا  هک  یسک  لوا  : » دیوگ بلاط  یبا  نب  دمحم 

دار ملسم  مردپ  منیبب  زورما 

داب هب  هتفر  یفطصم  نید  هب  هک  ره  ای 

دای هب  هدرواین  ار  غورد  هک  یموق 

داینب زا  میرک  کین و  همه  دندوب 

ص:93

ص 153. البرک ، نادیهش  زاتشیپ  7 ؛ لیقع نب  ملسم  - 1
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(1) «. دازآ دار و  مشاه و  ینب  تاداس 

یناشیپ هب  ار  شتـسد  هک  يریت  اب  ینابج ) ای  ینهُج   ) ینبج ءاـقرو  نب  دـیز  اـی  حـیبص  نب  ورمع  تسد  هب  هناروـالد , يدربن  زا  سپ  وا 
(2) .دناسر تکاله  هب  ار  رفن   98 عومجم , رد  درک و  دربن  هلحرم  هس  رد  يو  .دیسر  تداهش  هب  تخود ،

انشآ ندوب ، نآرق  يراق  یتریس ، شوخ  یتروص و  شوخ  هللادبعابا ، يارب  يراثن  ناج  تعاجش ، تداشر ، وا ، لیاضف  اه و  یگژیو  زا 
.دنا هدرک  رکذ  ار  ندوب  شیاین  لها  یقلخ و  شوخ  و  تایاور ، ثیداحا و  هب 

هب يا  هزین  سپـس  دندز و  شبلق  هب  يرگید  ریت  تخود ، یناشیپ  هب  ار  شتـسد  تسـشن و  شا  یناشیپ  رب  هک  يریت  زا  سپ  دـنا  هتـشون 
(3) .دندناسر تداهش  هب  ار  يو  و  شا ، هنیس 

يور ار  شتـسد  هللادبع  درک و  اهر  يریت  داد و  رارق  فده  ار  وا  یناشیپ  .دش  ور  هبور  هللادبع  اب  ورمع  : » دیوگ یم  ملـسم  نب  دـیمح 
.تسناوتن درادرب , ار  شتـسد  تساوخ  تخود ؛ یناشیپ  هب  ار  شتـسد  دمآ و  ریت  .دنک  يریگولج  ریت  تباصا  زا  هک  دراذـگ  تروص 

, جرفلاوـبا ینیادـم و  فـنخموبا و  لـقن  هب  اـنب  .داـتفا  نیمز  هـب  هللادـبع ]  ] تفاکـش و ار  هللادـبع  بـلق  درک ؛ اـهر  يرگید  ریت  ورمع ] ]
تداهش زا  سپ  هللادبع  تداهش  نارگید , شرازگ ]  ] فالخرب

ص:94

صص 283 و 284. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 1
.دناسر لتق  هب  ار  رفن   98 هلمح , هس  رد  .دناوخ  زجر  درک و  هلمح  تفر و  گنج  نادیم  هب  ملـسم  نب  هللادبع  : » دیوگ یم  يورـس  - 2

ص 117) وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  «. ) داد رارق  زین  فده  ار  وا  یئادصلا  حیبص  نب  ورمع  سپس 
صص 283 و 284. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  نامه ؛ - 3
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(1) تسا .» هدوب  نیسحلا  نب  یلع 

یناشیپ رب  يریت  ار  لیقع  نب  ملـسم  نب  هللادبع  : » تفگ يریگتـسد  زا  سپ  ینهج  ءاقرو  نب  دیز  راتخم ، مایق  نایرج  رد  لاس 66 و  رد 
كدـنا ار  ام  ناـنیا  ایادـخ  تفگ : هاـگ  نآ  دـنک و  ادـج  ار  تسد  تسناوتن  درک  هچره  تخود و  مه  هب  ار  یناـشیپ  تسد و  هک  مدز 

دزن یتقو  .مدـناسر  لتق  هب  ار  وا  مدز و  يو  هب  يرگید  ریت  .دنتـشک  ار  ام  هک  هنوگ  نامه  شکب  ار  اهنآ  دندرمـش ، نامراوخ  دـنتفای و 
هک مداد  تکرح  دوب ، شا  یناـشیپ  رب  هک  يریت  نآ  .مدیـشک  نوریب  مدوـب ، هدز  شمکـش  رب  هک  يریت  .دوـب  هتفر  اـیند  زا  مدـمآ ، يو 

.دنام یناشیپ  رد  نآ  ناکیپ  اما  دمآ  نوریب  ریت  بوچ  دیآ ، نوریب 

ریت و اب  دـیربن ؛ راک  هب  وا  رد  ریـشمش  هزین و  تفگ : لماک  نبا  .درک  هلمح  اهنآ  رب  ریـشمش  اب  دـندمآ ، شلابند  راتخم  ناراـی  نوچ  ... 
(2) دنتخوس .» ار  وا  هدنز  داتفا و  نیمز  هب  ات  دنتسب  ریت  هب  ار  وا  .دیزاسب  ار  شراک  گنس 

.دنا هتسناد  کیرش  لیقع , نب  ملسم  نب  هللادبع  لتق  رد  زین  ار  کلام  نب  دیسا 

ج راونالاراحب , دننام  اه  لتقم  یخیرات و  ربتعم  ياه  باتک  رد  .تسا  هدش  هداد  مالـس  هللادـبع  هب  هیبجر , هسدـقم و  هیحان  ترایز  رد 
ص ج 2 ، خیراوتلا , خسان  ص 64 ؛ نییبلاطلا , لتاقم  ص 218 ؛ ج 2 ، لاقملا , حیقنت  ج 3،ص 200 ؛ فارشالا , باسنا  ص 32 ؛ ، 45

(3) .تسا هدش  هراشا  يو  هب  زین  ...و  ص 184  بئاصملا , لیلکا  ص 241 ؛ يرولا , مالعا  ص 649 ؛ ج 5 ، يربط , خیرات  317 ؛

نسح نب  مساق  . 5

ص:95

ص 117. وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  - 1
صص 283 و 284. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 2

صص 1089 و 1090. ج 2 ، باتفآ ، ناراد  هنیآ  - 3
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نسح نب  مساق  . 5

نس

.لاس  15  _ 14

بسن

.همجن ای  هلیفن  ای  هلمر  مان  هب  دلو , ما  شردام  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردپ 

تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

.يدزا دعس  نب  رمع  ای  یماش  دعس  نب  هبیش 

هنیدم زا  وا  .داد  تسد  زا  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردپ , یگلاس ، هس  دودح  رد  مساق  .تسا  هدوب  البرک  رد  مساق  هارمه  شردام 
.دوب مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  شراوگرزب , يومع  باکر  مه  تداهش ، ماگنه  البرک و  ات  اجنآ  زا  هکم و  ات 

: دیسرپ شیومع  زا  دنام و  وا  دورب ، دهاوخ  یم  سکره  تفگ  درک و  شوماخ  ار  غارچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  اروشاع  بش  رد 
»؟ موش یم  دیهش  ادرف  ایآ  »

»؟ تسا نوچ  ار  وت  نم  باکر  رد  گرم  : » دیسرپ خساپ  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 

«. لسع زا  رت  نیریش  : » تفگ

«. دش یهاوخ  دیهش  زین  وت  يرآ  : » تفگ وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 

زا سپ  يو 

زا تسناوت  ناوارف  رارصا  زا  سپ  يو  .دادن  هزاجا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  یلو  تساوخ , دربن  هزاجا  وا  زا  تفر و  ماما  دزن  رفعج 
زا سپ  يو  هک  تسا  هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یثیدح  رد  .دریگب  هزاجا  ماما 

.تفر نادیم  هب 

تـشاد شردپ  زا  یناشن  ای  دنبوزاب  هک  دنا  هتفگ  زین  .تفر  شوه  زا  ات  تسیرگ  یـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  وا  هک  دنا  هدروآ  »
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زا سپ  شردام  شرافس  هب  هک 

ص:96
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هزاجا وا  هب  دوب  هتساوخ  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  طخ  تسد  .دناوخ  درک و  زاب  دادن ، يروتـسد  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ 
.داد هزاجا  دید  هک  ار  نآ  زین  ماما  .دنهد 

زا سپ  .تفر  نادیم  هب  ردام  هاگن  هقردب  اب  ماما و  هقردب  رد  .درشف  ششوغآ  رد  تسیرگ و  ماما  .تفرگ  هزاجا  ماما  زا  اروشاع  رصع 
ریشمش تبرض  اب  درب و  هلمح  وا  رب  يدزا  لیفن  نب  دعـس  نب  ورمع  .دش  هرـصاحم  رفن ، نتـشک 35  زیگناروش و  هناروالد و  يرازراک 

ای  » دایرف داتفا و  نیمز  هب  بسا  زا  دـمآ و  نوریب  شا  هنیـس  زا  هک  دز  شتـشپ  رد  يا  هزین  یماـش  دعـس  نب  هبیـش  تفاکـش و  ار  شقرف 
(1) «. دش دیهش  اه  بسا  مس  ریز  سپس  .تساخرب  وا  هاّمع »

.تسا هدوب  هلاس   15 البرک 14 _ رد  نیاربانب ، .دنا  هتسناد  هنیدم  رد  ق   . لاس 47 ه ار  وا  تدالو 

تسا و مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  شا  یمارگ  يومع  هتفای  تیبرت  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  دـنمورب  دـنزرف  مساق  »
تماما هراصع  نآ  زا  ناگرزب ، زا  یکی  اذل  و  دش ، دهاوخ  هچ  دـشاب , موصعم  ماما  ود  تیبرت  تلافک و  تحت  هک  یـسک  تسا  مولعم 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  و  ِهَفالِخلا »؛ ِهَماَمِالا َو  ِتارمَث  نِم  ٌهرَمَث  هّوبَّنلا و  ِهرجَـش  ِناصغأ  نِم  ٌنصُغ  وُه   » هدرک يریبعت  نینچ  تیالو  و 
«. لسعلا نم  یلحا  : » دیوگ یم  باوج  رد  كدنع »؟ توملا  فیک   » دسرپ یم  وا  زا  اروشاع  بش  شراوگرزب , يومع  یتقو 

رت نیریش  دوب  گرم  شا  هقئاذ  رد  هکنآ 

(2) «. تسوت رکیپ  هم  مساق  رکش , ای ز  لسع  ز 

ص:97

ص 1201. نامه , - 1
ص 259. نادیهش ، رالاس  یمالسالا ، خیش  نیسح  دیس  - 2

( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  www.Ghaemiyeh.comناکدوک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13657/AKS BARNAMEH/#content_note_97_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13657/AKS BARNAMEH/#content_note_97_2
http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلا هیلع  نیـسح  شیومع  دزن  نادـیم  زا  نسح  نب  مساـق  : » تسا هدـمآ  هحفـص 370  رد  زجاعملا  هنیدـم  باتک  زا  موس  دـلج  رد 
يو هب  ار  دوخ  رتشگنا  درک و  ربص  هب  رما  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  .بایرد  ارم  بآ  یتبرـش  اب  شطعلا ! ناج ! ومع  تفگ : تشگرب و 

نادـیم هب  مدـش و  باریـس  دوب ، یبآ  همـشچ  اـیوگ  مداـهن , مناـهد  رد  ار  رتـشگنا  نآ  نوـچ  تفگ : مساـق  .داـهن  شناـهد  رد  اـت  داد 
(1) «. متشگرب

مساق ترضح  هب  لیفن  نب  دعس  نب  ورمع  یتقو  .دمآرد  ياپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هبرـض  اب  دعـس , نب  ورمع  ای  رمع  مساق , لتاق 
قفرم زا  نوعلم  نآ  تسد  هک  يا  هنوگ  هب  دز  وا  لتاق  هب  يا  هبرض  دمآ و  مساق  يوس  هب  ترضح  درک و  ادص  ار  شیومع  دز ، هبرض 
تفرگ رارق  نابسا  مس  ریز  لیفن  دعس  نب  ورمع  رادوریگ  نیا  رد  دندمآ و  وا  يرای  هب  صخـش  نآ  ناتـسود  دز ؛ يدایرف  وا  .دش  عطق 

وَا کبیُجی  الَف  هوُعدـَت  ْنَأ  کِّمَع  یلَع  ُّزعَی  هللاَو  : » دومرف دیـسر و  مساق  راـنک  رد  اـه  هظحل  نیرخآ  رد  ماـما   (2) .دیسر تکاله  هب  و 
«. كُولتَق ِموَْقلا  َدَعب  کنَع ، ینُغی  الَف  کینُعی  الَف  ُکبیُجی 

.دندوب نآ  رد  تیب  لها  يادهش  هک  درب  يا  همیخ  هب  ار  مساق  ماما ،

کی ربکا ، یلع  لـتق  زا  سپ   » (3) .تفر نادیم  هب  نسح  نب  مساق  نیـسحلا ، نب  یلع  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  قودـص  خیـش  یلاما  رد 
مالـسلا هیلع  مالـس  بنیز  نادنزرف  هک  رفعج  هللادبع  نارـسپ  دمحم , هللادبع و  .دـنتفر  یم  نادـیم  هب  هتفرگ , هزاجا  مشاه  ینب  زا  کی 

دنتفر و لیقع  نب  رفعج  لیقع و  نب  نمحرلادبع  ملـسم ، ناردارب  نینچمه  دندش و  هتـشک  هتفر , دوخ ، ییاد  زا  هزاجا  زا  سپ  دـندوب ،
هتشک

ص:98

(. سیوناپ  ) صص 288 و 289 مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 1
ص828. ج1 ، ، 7 ادهشلا دیس  عماج  لتقم  کن : - 2

ص 288. نامه ، - 3

( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  www.Ghaemiyeh.comناکدوک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13657/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13657/AKS BARNAMEH/#content_note_98_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13657/AKS BARNAMEH/#content_note_98_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. دمآ نوریب  همیخ  زا  دوب ، لفط  تفگ  ناوت  یم  هکلب  ناوجون , هک  نسح  نب  مساق  اهنآ  زا  دعب  دندش و 

هزاجا نیـسح  زا  دندش و  شوهیب  ات  دنتـسیرگ  دیـشک و  شـشوغآ  رد  دور ، نادـیم  هب  هدـش  هدامآ  هک  تسیرگن  ار  وا  نیـسح  نوچ  »
ناور شکشا  تفر و  نادیم  هب  داد و  هزاجا  وا  هب  ات  دیـسوب  یم  ار  وا  ياپ  تسد و  یپایپ  رـسپ  نآ  داد و  یمن  هزاجا  وا  هب  تساوخ و 

: دورس یم  دوب و 

نسح داز  منم  مدیسانشن  رگ 

نمتؤم يافطصم  یبن  طبس 

نهترم ریسا  نوچ  منیسح  ومع 

(2)« نطو رد  ناشا  یم  ناراب  یمدرم  رد 

رد ریشمش  .دیشخرد  یم  هام  صرق  نوچ  شتروص  هک ]  ] دمآ رازراک  نادیم  هب  یناوج  دنک : یم  تیاور  ملسم  نب  دیمح  زا  جرفلاوبا 
شیاه شفک  زا  یکی  دنب  هک  دنک  هلمح  شریشمش  اب  تساوخ  یم   (3) .تشاد اپ  رد  شفک  نت و  رب  يرازا  یبرع و  نهاریپ  تسد و 

 _ دوب پچ  ياپ  شفک  دنب  هک  دور  یمن  مدای  تسا _ ] هدش  وا  شفک  دـنب  یگتـسسگ  ببـس  نادـیم  هب  نتفر  قوش  ایوگ   ] دـش هراپ 
ادخ هب  : » تفگ يدزا  لیفن  نب  دیعس  نب  رمع  ددنبب ، مکحم  ار  شفک  دنب  هک  داتسیا 

ص:99

ص 165. اروشاع ،) هعقاو   ) ادهشلادیس - 1
يارب هک  داتفا  مساق  رب  شکراـبم  رظن   7 نیسح ماما  نوچ  صـص 287 و 288 . مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 2

دیشکرب و رد  ار  وا  تخادنا ، شندرگ  هب  تسد  .امهیَلَع » َیشُِغا  یتَح  ِنایکبَی  اَلَعَج  هَقَنتِعا و   » .دمآ ولج  هدش ، هدامآ  نمـشد  اب  گنج 
رب کشا  هک  یلاـح  رد  .تفر  رازراـک  هب  تفرگ و  نادـیم  هزاـجا  مساـق  سپـس  .دـیدرگ  ضراـع  اـهنآ  رب  شغ  اـت  دنتـسیرگ  رایـسب 

نیـسح اذـه  نمتؤملا / یفطـصملا و  یبـنلا  طبـس  نسحلا / نبا  اـناف  ینورکنت  نا  دـش : لوغـشم  یناوخزجر  هب  دوب ، يراـج  شتروص 
ص 259) نادیهش ، رالاس  «. ) نزملا بوص  اوقس  سانا ال  نیب  نهترملا / ریسالاک 

البرک رد   ) .دنتخادنا نیمز  يور  هب  بسا  يالاب  زا  ار  وا  سپـس  تشک ؛ ار  نت  هس  راک  يادـتبا  رد  مساق  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  - 3
ص 289) تشذگ ،؟ هچ 
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«. درک مهاوخ  هلمح  نمشد  نیا  هب  هک  دنگوس 

«. تسین وت  هب  يزاین  تسا و  سب  وا  نتشک  يارب  دنا , هتفرگ  ار  شفارطا  هک  اهنیا  تسیچ ؟ روظنم  هللا ! ناحبس  : » متفگ

«. درک مهاوخ  هلمح  هک  ادخ  هب  : » تفگ

!« هاّمع او  : » دز دایرف  دروخ و  نیمز  هب  تروص  هب  ناوج  .دروآ  دورف  شرس  رب  يریشمش  هک  دنادرگنرب , تروص 

دورف رمع  رب  ریشمش  ترضح ]  ] .دش رو  هلمح  نمشد  هب  كانمشخ  ریش  نوچ  دناسر و  ار  دوخ  يراکش  ِزاب  نوچ  مالسلا  هیلع  نیسح 
زا ار  وا  هک  دـندرک  هلمح  دعـس  نب  رمع  هاپـس  .دیـشک  رانک  ار  دوخ  دـش و  ادـج  قفرم  زا  شتـسد  درک ، رپس  ار  شتـسد  رمع  دروآ ،

رابغ درگ و  نوچ ]  ] (1) .داد ناج  نابـسا  ياپ  تسد و  ریز  ناوج  .دش  دیدش  دروخرب  هبولغم و  گنج  دنهد ، تاجن  ترـضح  تسد 
نیسح دیشک ، یم  نیمز  هب  ار  اهاپ  ناوج  تسا ، هتسشن  ناوج  رس  يالاب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسـشن ، ورف  گنج  هکرعم 

«. درک دهاوخ  یهاوخداد  ًاصخش  هللا  لوسر  تمایق  زور  دنتشک ؛ ار  وت  هک  یمدرم  داب  رود  یهلا  تمحر  زا  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع 

ص:100

دندرب شروی  هفوک  رکشل  تشادرب و  تسد  وا  زا  نیسح  دندینش و  رکـشل  همه  هک  دز  يدایرف  رمع ]  ] و تسا : داشرا  تیاور  رد  - » 1
تخادنا و دوخ  نابـسا  هنیـس  يولج  ار  وا  دندرب , هلمح  رکـشل  نوچ  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  دمحم  لتقم  رد  .دنهد  تاجن  ار  رمع  ات 
دشک و یم  نیمز  هب  اپ  وا  تسا و  مساق  رس  يالاب  نیـسح  مدید  تسـشنورف و  درگ  .داد  ناج  دنتفرگ و  دگل  ریز  ار  وا  دندیچیپ و  رد 

تیومع رب  ادـخ  هب  تفگ : سپـس  .تسوت  ّدـج  تماـیق  زور  اـهنآ  مصخ  دنتـشک و  ار  وت  هک  یمدرم  دنـشاب  رود  دـیوگ : یم  نیـسح 
اجنیا رد  ادـخ  هب  تسا :] هدـمآ   ] فوهلم تیاور  رد  .دـشخبن  تدوس  دـهد و  تباوج  اـی  دـهدن  تباوج  یناوخب ، ار  وا  تسا  راوگاـن 
نیسح دیوگ : يربط  .دیـشک  یم  نیمز  يزور  شیاهاپ  درب و  تفرگ و  هنیـس  هب  ار  وا  تسا و  مک  وا  ناروای  و  رایـسب , وا  ناگدنـشک 

ناگتـشک رگید  نیـسحلا و  نب  یلع  شرـسپ  راـنک  دروآ  ار  وا  درک ؟ دـهاوخ  هچ  ار  وا  متفگ : دوـخ  اـب  تشاذـگ ، شا  هنیـس  رب  هنیس 
( نامه «. ) 7 بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق  دنتفگ : دوب ؟ یسک  هچ  رسپ  نیا  مدیسرپ : تشاذگ  شا  هداوناخ 
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.دشخبن يدوس  یسردایرف  دسرب و  تدایرف  هب  ای  و  دیوگن ، تباوج  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  راوگان  تیومع  رب  رایسب  : » دومرف سپس 
«. تسا كدنا  روای  رایسب و  نمشد  هک  تسا  يزور  زورما  هتبلا 

رد و  دوش _  یم  هدیشک  نیمز  هب  ناوج  ياهاپ  هک  منیب  یم  نونکا  مه  ایوگ  درب _  دوخ  اب  داد و  هیکت  هنیس  هب  ار  ناوج  شعن  سپس 
«. تسا نسحلا  نب  مساق  : » دنتفگ تسیک ؟ ناوج  نیا ] : ] مدیسرپ .داد  رارق  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  شرسپ  يولهپ  ادهش  همیخ 

ترضح .دورب  نادیم  هب  تساوخ  هزاجا  دید , ار  شیومع  ییاهنت  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساق  دنـسیون : یم  ناخروم  ریاس 
شتروص ایوگ  تفر ، نادـیم  هب  تفرگ و  هزاجا  ات  درک  رارکت  ار  دوخ  ياضاقت  هتـسویپ  مساق  .دادـن  هزاجا  وا  هب  نس  یمک  لـیلد  هب 

.دنا (1) و (2) دروآ ه  تشذگ , هک  نانچ  رخآ , ات  ار  نایرج  ...دوب  هام  هراپ 

ار اهنآ  رفن  کی  شکب و  سک  نیرخآ  ات  نک و  هرامـش  بوخ  ار  اهنآ  ایادخراب ! : » دومرف مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  هک  تسا  تیاور  رد 
دیهاوـخن يراوـخ  زگره  زورما  زا  سپ  منادـناخ ! يا  دـینک  ربـص  مناـگدازومع ، يا  دـینک  ربـص  .رذـگم  اـهنآ  زا  زگره  راذـگناو و 

(3) «. دید

گنج نادیم  هب  مساق  دامتعا , دروم  ناسیون  خـیرات  لتاقم و  بابرا  زا  یعمج  قافتا  هب  زین  نسح  نب  مساق  ندـش  هتـشک  تیفیک  رد  »
هب فورعم  یگمه  هک  شرـسپ  راـهچ  یماـش و  قرزا  نتـشک  زیچ و  همه  یب  مدرم  نآ  اـب  ندـیگنج  زجر و  ندـناوخ  زا  سپ  هـتفر و 

هدرک و هلمح  وا  رب  دندوب ، تعاجش 

ص:101

صص 101 و 102. وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  - 1
.114 صص 111 _ یکدوج ، هللا  تجح  حیحصت : همجرت و  نیسحلا ،) لتقم   ) دیواج مایق  فنخموبا ، - 2

ص 290. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 3
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(1) «. دنتشک ار  ادخ  ریش  دنزرف  هوابون  نآ 

(2) .دروآرد ياپ  زا  ار  درم   35 دوب ، كدوک  هکنآ  اب  درک و  یتخس  گنج  هک  دنا  هتفگ 

یمق ثدـحم  ناجرم و  ؤلؤل و  باتک  زا  هحفص 194  رد  يرون  ثدحم  .تسه  ینافلاخم  ناقفاوم و  مساق , ترضح  یـسورع  هرابرد 
رفعج خیـش  .دریذـپ  یم  ار  نآ  لامتحا  ینارعـش  نسحلاوبا  دـنا و  هدرک  فلاخم  تدـش  هب  لاـمآلا  یهتنم  ِلوا  دـلج  هحفص 700  رد 

(3) .تسا هدرک  نایب  لیصفت  هب  ار  نآ  يرتشوش 

( ربکا هللادبع   ) نسح نب  رکبوبا  . 6

( ربکا هللادبع   ) نسح نب  رکبوبا  . 6

نس

.لاس  16  _ 14

بسن

.دنا هتفگ  هلمر  زین  قاحسا و  ما  هلیفن ، ار  يو  مان  و  زینک )  ) دلو ما  شردام  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردپ 

تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

.يدسا لهاک  نب  هلمرح  يراکمه  اب  يونغ  هبقع  هللادبع 

هیلع یلع  نب  نیـسح  شیومع  هارمه  البرک  اـت  هکم  زا  هکم و  اـت  هنیدـم  زا  يو  .دـنا  هدـیمان  زین  دـمحا  ربکا و  هللادـبع  هللادـبع ، ار  وا 
.تسا هدوب  مالسلا 

لهاک نب  هلمرح  تسد  هب  لتاقم  یخرب  رد  و  يونغ ، هبقع  تسد  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ریبعت  هب  هوکشرپ  هناعاجش و  يدربن  زا  سپ 
زا دـعب  تسا ، هدـمآ  نییبلاطلا  لتاقم  رد  مومهملا و  سفن  رد  هچنآ  ساـسا  رب  .دیـسر  تداهـش  هب  نت  ود  نیا  تکارـش  اـب  اـی  يدـسا 

دنا هتشون  .دیسر  تداهش  هب  مساق  ترضح 

ص:102

(. سیوناپ  ) ص 186 اروشاع ،) هعقاو   ) ادهشلادیس - 1
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ص 288. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 2
صص 1201 و 1202. ج 2 ، باتفآ ، ناراد  هنیآ  - 3
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راب رگید  دیگنج و  نادیم  رد  .دناوخ  داهج  يروبص و  هب  ار  وا  ماما , .دیبلط  بآ  دیسر و  شیومع  روضح  هب  نیگنـس ، يدربن  زا  سپ 
.دیسر تداهش  هب  موس  دربن  رد  تشگزاب و 

نآرق و هب  فراع  و  هللا ، لیبس  یف  دهاجم  زرابم و  عاجش و  هللادبعابا ، هتفیش  ریصب ، روبص و  دیشر ، امیس ، شوخ  تماق و  شوخ  يو 
نینچمه  (1) .دروآرد يو  جاودزا  هب  ار  هنیکـس  شرتخد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عبانم ، یخرب  رابخا  ساـسا  رب  .دوب  یهلا  فراـعم 

(2) .دروآرد ياپ  زا  هزین  ریشمش و  اب  ار  راوس  هدراهچ  دنا  هتشون 

و درک ، دیهـش  ار  وا  يونعلا  نب  هبقع  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  دومن و  دیهـش  ار  وا  يونغلا  هبقع  هللادـبع  : » دـنک یم  تیاور  جرفلاوبا 
(3) «. تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  يونغلا  نب  هبقع  شراعشا , رد  هّتق  نب  نامیلس  دارم 

ماما زا   (4) «، تشک ار  یلع  نب  نسح  نب  رکبابا  درک ، اـهر  هک  يریت  اـب  مه  هبقع  نب  هللادـبع  : » دـیوگ یم  شباـتک  رد  رـصنلاوبا  رمع 
(5) .تسا هتسناد  نسح  نب  رکبوبا  لتاق  ار  يونغ  هبقع  زین  ناشیا  هک  تسا  هدش  تیاور  مجنپ 

هدرک رکذ  مساق  زا  دعب  ار  وا  تداهش ] , ] نارگید دیفم و  خیش  يرزج و  يربط و  یلو  دناد , مساق  زا ]  ] شیپ ار  وا  تداهش  جرفلاوبا  »
یبتجم ماما  لد  هویم  مساق ], رفعج ، هللادبع  ِنارسپ  دمحم , هللادبع و  ربکا ، یلع  , ] نازیزع نآ  تداهـش  زا  دعب   » (6)« .ملاعلا هللا  و  دنا ،

يا هلتاقم  هتفر , نادیم  هب  مالسلا  هیلع 

ص:103

ص 19. يدجملا , ص 213 ؛ يرولا , مالعا  - 1
صص 1135 و 1136. نامه ، - 2

ص 101. وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  - 3
ص 187. اروشاع ،) هعقاو   ) ادهشلادیس - 4

ص 291. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 5
.نامه - 6
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(1) «. دش دیهش  ات  دومن 

هیلع بلاط  یبا  یلع  نب  نسحلا  نب  رکبوبا  : » دندوب هتـشون  هک  تسا  هدید  تارجـشم  زا  یـضعب  رد  هک  دـسیون  یم  یمق  سابع  خـیش 
هب ار  هنیکس  شرتخد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دوب  هدومن  جیوزت  و  دوبن ، وا  يارب  يدنزرف )  ) یبقع و  ّفط ، رد  تشگ  دیهـش  مالـسلا 

(2) «. تسا ینغ  ینب  رد  وا  نوخ  و  وا ،

نسح نب  ورمع  . 7

نسح نب  ورمع  . 7

نس

.تسا هدوب  غلابان  دنا  هتشون  هک  هنوگ  نآ 

بسن

.تسا مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردپ 

وا مان  یخرب  .دوب  نسح  نب  ورمع  تفر ، تراسا  هب  اروشاع  هثداـح  زا  سپ  تشاد و  روضح  ـالبرک  رد  هک  یناـکدوک  زا  رگید  یکی 
.تسین دوجوم  وا  هرابرد  يدایز  بلاطم  .دنا  هتشون  نسحلا  نب  رمع  ار 

، دوب یکچوک  رسپ  هک  نسحلا  نب  ورمع  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دناوخارف  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دیزی ، زور  کی  دسیون : یم  يربط 
یم یتشک  نم  رسپ  اب  ایآ  : » تفگ ورمع  هب  دیزی  .تشاد  روضح  زین  دوب  لاس  مه  ورمع  اب  ًابیرقت  هک  دیزی  رسپ  دلاخ , .تفر  دیزی  دزن 

»؟ يریگ

«. میگنجب رگیدکی  اب  ات  هدب  وا  هب  ریشمش  کی  نم و  هب  ریشمش  کی  اما  هن ، : » تفگ ورمع 

تسا ییوخ  نیا  : » تفگ درشف و  هنیس  رب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  دلاخ  دوخ , دنزرف  دینـش ، ورمع  زا  ار  هناعاجـش  نخـس  نیا  ات  دیزی 
مزخا زا  نم  هک 

ص:104

ص 258. نادیهش ، رالاس  - 1
ص 877. ج 2 ، لامآلا , یهتنم  - 2
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ثرا هب  دوخ  دادـجا  ناردـپ و  زا  ار  يروالد  تعاجـش و  نسحلا ، نب  ورمع  هکنیا  زا  هیانک  دـیاز »؟ یم  رام  زج  رام  ایآ  مسانـش ، یم 
(1) .تسا هدرب 

.درک شدازآ  دش و  فرصنم  وا  نتشک  زا  دیزی  هک  دنا  هتشون 

نسح نب  دمحا  . 8

نسح نب  دمحا  . 8

نس

.لاس  16

بسن

.دوب يراصنا  دوعسم  یبا  رتخد  رشب , ما  شردام  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردپ 

تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

يدبع نامعن  نب  ذقنم 

نادیم هب  تفرگ و  دربن  هزاجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  وا  .دوب  كاب  یب  عاجـش و  یناوجون  نسحلا , نب  دمحا  دسیون : یم  خـسان 
دنک مریـشمش ]  ] ات منز  یم  ریـشمش  امـش  رب  ردـق  نآ  متـسه ، یلع  ماما  هدازدـنزرف  نم  : » دـناوخ یم  زجر  نینچ  گنج  ماگنه  .تفر 

«. مروآ یم  دورف  امش  رب  ار  ما  هزین  دربن ، زا  هتساخرب  ِرابغ  درگ و  نایم  رد  .میرت  کیدزن  ربمایپ  هب  ام  دنگوس  ادخ  هب  .دوش 

, نآ اب  ات  تسه  امش  دزن  بآ  يا  هعرج  ایآ  ناج ! ومع  : » تفگ تشگزاب و  ومع  دزن  دناسر و  تکاله  هب  ار  رفن  داتـشه  دربن , نیا  رد 
»؟ میامن اوق  دیدجت  منک و  کنخ  ار  مرگج 

دنک یم  باریـس  نانچ  ار  وت  وا  ینک و  یم  تاقالم  ار  ادـخ  لوسر  تدـج , يدوز  هب  .نک  ربص  یمک  مردارب ! رـسپ  يا  : » دومرف ماما 
«. يوشن هنشت  زگره  هک 

ص:105

ص 87. ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  زا : لقن  هب  صص 175 و 176 ؛ ، 7 نیسح کچوک  نارای  - 1
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ار وا  يرتشیب  تدش  اب  هدروخ  مخز  نانمـشد  .دـناسر  تکاله  هب  ار  نانمـشد  زا  يرامـش  تفر و  دربن  نادـیم  هب  راب  نیدـنچ  دـمحا 
(1) .دندروآرد ياپ  زا  ار  يو  دندرک و  هرصاحم 

( ینثم نسح   ) نسح نب  نسح  . 9

( ینثم نسح   ) نسح نب  نسح  . 9

نس

.لاس  17

بسن

.تسا هیرازف  روظنم  رتخد  هلوخ , شردام  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  شردپ 

تداهش

.تیمومسم رثا  رب 

لتاق

.دش مومسم  يوما ) هفیلخ  نیمجنپ   ) کلملادبع روتسد  هب 

نارای هگرج  رد  ار  دوخ  مان  درک و  یناشف  ناج  شیوخ  ناـمز  ماـما  هار  رد  دـیرفآ و  هساـمح  اروشاـع  هعقاو  رد  هک  یناـسک  زا  یکی 
.دوب مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  ینثم ،» نسح   » هب فورعم  نسح , نب  نسح  تخاس ، هنادواج  خیرات  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رادافو 

.درک يراگتساوخ  ار  همطاف  هنیکس و  وا , رتخد  ود  زا  یکی  شیومع  زا  ینثم  نسح   » هک دنا  هدروآ 

هیلع نیـسح  .دادن  باوج  درک و  مرـش  نسح  .نک  رایتخا  يراد  تسود  رتشیب  هک  ار  مادک  ره  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رت هیبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالسلا ,  اهیلع  همطاف  مردام , هب  هک  مدرک  رایتخا  ار  همطاف  وت  يارب  نم  دومرف : مالسلا 

هنیدم و هار  نیب  رد  ای  هنیدم  زا  ماما  جورخ  مایا  نامه  رد  جاودزا  نیا  تسا و 

ص:106

ج (، 7 ادهشلادیس تالاوحا  رد   ) خیراوتلا خسان  رهپـس ، یقتدمحم  ازریم  زا : لقن  هب  صص 179 و 180 ، ، 7 نیسح کچوک  نارای  - 1
.332 صص 330 _ ، 2
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(1) «. دوب سورعون  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  تسا و  هدوب  البرک 

رفن هدفه  هک  دنا  هتشون  .دنک  ادف  ار  دوخ  ناج  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  هار  رد  ات  تفر  گنج  نادیم  هب  اروشاع  زور  رد  زین  ینثم  نسح 
(2) .تشادرب مخز  هدجه  تشک و  ار 

لباقم رد  ینثم  نسح  نب  نسح  اروشاع )  ) زور نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  حـیباصملا  باتک  فنـصم  : » دـیوگ یم  سوواط  نب  دـیس 
(3) «. داتفا اه  هتشک  نایم  رد  اه  مخز  نآ  رثا  رب  دش و  دراو  وا  رکیپ  رب  مخز  هدجه  دیگنج و  شیومع  نامشچ 

.تسا ناج  همین  ینثم  نسح  دندید  دندرک ، ادج  ندب  زا  ار  نادیهش  ياهرس  دعـس ، رمع  روتـسد  هب  هک  یتقو  مرحم ، مهدزای  زور  رد 
هک درک  تساوخرد  رارـصا  هب  دعـس  رمع  زا  دـش ، هاگآ  نایرج  زا  هک  یماـگنه  نمـشد , نازابرـس  زا  وا و  ییاد  هجراـخ ، نب  ءامـسا 
هچ هک  دیـشخب  نم  هب  ار  وا  دایز  نبا  رگا  تفگ : دنراذگاو و  وا  هب  ار  نسح  رما  هک  درک  عناق  ار  دعـس  رمع  يو  .دـنک  وفع  ار  نسح 

.درک وفع  ار  وا  دعس  رمع  .دریگ  یم  میمصت  وا  دروم  رد  شدوخ  دیشخبن ، رگا  رتهب و 

.درک راذگاو  يو  هب  ار  نسح  رما  دایز , نبا  دوب ، هفوک  فارـشا  زا  هرازف و  ینب  هلیبق  سیئر  نوچ  درب و  هفوک  هب  ار  وا  امـسا  نیاربانب ,
.داتسرف هنیدم  هب  درک و  اوادم  ار  نسح  وا 

زا هدز  تشحو  دمآ و  شوه  هب  هفوک  یکیدزن  رد  ینثم  نسح  دنا  هتشون 

ص:107

ص 287. ، 9 دمحم لآ  همان  گوس  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  - 1
ص 880. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  - 2

ص 834. ، 7 ادهشلادیس عماج  لتقم  مایق و  خیرات  - 3
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»؟ تساجک نیسح  میومع  : » دیسرپ درک و  تکرح  دوخ  ياج 

.تفای يدوبهب  ات  درک  نامرد  هفوک  رد  ار  وا  امـسا  .دـیدرگ  نوزحم  تحاران و  رایـسب  دـش ، هاگآ  شناراـی  ماـما و  تداهـش  زا  یتقو 
رد 35 ار  وا  يوما ، هفیلخ  نیمجنپ  کلملادبع ، روتـسد  هب  هکنیا  ات  تسیز  یم  هنیدم  رد  نانچمه  وا  درک ، هنیدم  هناور  ار  يو  سپس 
(1) .تسا ییابطابط  تاداس  دج  هک  تسا  ابطابط »  » ینثم نسح  بقل  تسا و  عیقب  ناتسربق  رد  شربق  .دندرک  دیهش  مومسم و  یگلاس 

کچوک نس ] یمک  تهج  هب  , ] دوب يرازف  رایـس  نب  ناـیز  نب  روظنم  رتخد  هلوخ ، شرداـم  هک  نسح  نب  نسح  : » دـیوگ یم  يربـط 
(2) «. تشذگرد يرجه  لاس 90  رد  ماجنارس  وا  .دشن  هتشک  دش و  هدرمش 

رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم  . 10

رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم  . 10

نس

.لاس  18

بسن

.دوب مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  شردام  رفعج و  هللادبع  شردپ  مان 

تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

.یمیمت لشهن  نب  رماع 

فیقث نب  هصفح  رتخد  اصوخ , یخرب  بنیز و  ترضح  ار  شردام  .دوب  بنیز ) ترضح  رسمه   ) رفعج هللادبع  دنزرف  مشاه و  ینب  زا 
(3) .دنا هتسناد  لئاو  نب  رکب  هفیاط  زا  و 

ص:108

صص 287 و 288. ، 9 دمحم لآ  همان  گوس  - 1
ص 834. ، 7 ادهشلادیس عماج  لتقم  مایق و  خیرات  - 2

؟ تشذـگ هچ  البرک  رد  « ) .دوب لئاو  نب  رکب  ینب  زا  هصفح  رتخد  اـصوخ , شرداـم , : » تسا هدـمآ  جرفلاوبا  نیبلاـطلا  لـتاقم  رد  - 3
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ص نادیهـش ، رالاس  «. ) دوب فیقث  نب  هصفح  رتخد  اصوخ  يوامـس , لـقن  قبط  ناـشیا  رداـم  « ؛) ص 285 موـمهملا ،) سفن  همجرت  )
(256
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ماما هب  ار  اهنآ  رفعج  هللادـبع  قرع  تاذ  لزنم  رد  .تسا  هدوب  نیـسحلا  هللادـبعابا  هارمه  ـالبرک , اـت  قرع  تاذ  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا 
.تشگزاب دوخ  درک و  قحلم 

هک رفعج  هللادـبع  نارـسپ  دـمحم , هللادـبع و  .دـنتفر  یم  نادـیم  هب  هتفرگ , هزاـجا  مشاـه  ینب  زا  کـی  کـی  ربکا ، یلع  لـتق  زا  سپ  »
رد اروشاع , رـصع  رد  هللادبع  نب  دمحم   (1)« .دندش هتـشک  هتفر , دوخ ، ییاد  زا  هزاجا  زا  سپ  دندوب ، مالـسلا  اهیلع  بنیز  نادـنزرف 

(2) .تشک ار  نانآ  زا  رفن  هد  دعس , نبا  نایرکشل  اب  نت  هب  نت  گنج 

رد  (3) .تشک » ار  وا  درک و  هلمح  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  رب  یمیمت  لـشهن  نب  رماـع  دـیوگ : يربط  خـیرات  رد  »
(4) تشک .» یصناق  رطیوح  نب  رشب  ار  وا   » هک تسا  هدمآ  بقانم 

زا زابکاپ و  هللادبعابا ، دنمتدارا  سانـش ، نید  عاجـش ، اربک ، بنیز  ناماد  هدرورپ  ریـصب ، میهف ، وا  .تشاد  لاس  هدجه  دودـح  دـمحم 
.دوب یبنیز  تریس  بدا و  راقو و  رهظم  هتشذگ ، ناج 

رفعج نب  هللادبع  نب  نوع  . 11

رفعج نب  هللادبع  نب  نوع  . 11

نس

.لاس  20

بسن

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم , ریما  رتخد  اربک ، بنیز  شردام  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  شردپ 

ص:109

ص 185. اروشاع ،) هعقاو   ) ادهشلادیس - 1
ص 256. نادیهش ، رالاس  ص 285 ؛ مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 2

ص 285. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 3
.نامه - 4
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تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

.یئاط هبطق  نب  هللادبع 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  ارهز , همطاف  بلاط و  یبا  نب  یلع  رتخد  مالـسلا ,  هیلع  هلیقع  بنیز  شردام , : » تسا هتفگ  جرفلاوبا 
: دیوگ درک و  تیاور  ارهز  همطاف  شردام  زا  وا  هلیـسو  هب  ار  كدف  ثیدـح  سابع  نبا  هک  تسا  نامه  شردام , هلیقع , .تسا  هلآ  و 

رغـصا ربکا و  هک  دوب  مان  نوع  رـسپ  ود  ار  رفعج  نب  هللادـبع  ینادـب  تسا  بوخ  .درک  ثیدـح  نم  يارب  یلع  رتخد  بنیز , ام , هلیقع 
هک تسا  فـالتخا  دروـم  يرازف و  هیجن  نب  بیـسم  رتـخد  هعاـمج , يرگید , رداـم  دوـب و  هـلیقع  بـنیز  یکی  رداـم  .دـندوب  بـقلم 
هرح گنج  زور  ار  رغصا  نوع  دشاب و  بنیز  هداز  ربکا ، نوع  نامه  هک  تسا  نیا  رهاظ  هدش و  هتـشک  نیـسح  اب  البرک  رد  ناشمادک 

(1) «. هتفگ جرفلاوبا  هک ] نانچ  ، ] دنتشک نوعلم  هبقع  نب  فرسم  باحصا 

يرفس زا  هک  تشون  ترضح  هب  يا  همان  رفعج  نب  هللادبع  دش ، جراخ  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  : » دنا هتـشون  ناخروم 
تمدخ قیقعلا  يداو  رد  ناشیا  .داتسرف  دوخ  نادنزرف  دمحم ، نوع و  هلیـسو  هب  ار  همان  .ددرگرب  دوش و  فرـصنم  دراد  شیپ  رد  هک 

رادنامرف یصاعلا , نب  دیعس  نب  ورمع  دزن  هللادبع  سپس  تسا _  هنیدم  یحاون  دودح و  هب  هدیسرن  قیقعلا  يداو  دندیسر _  ترـضح 
ییحی شردارب  هلیـسو  هب ]  ] هتـشون و همان  ناما  دیعـس  نب  ورمع  .دومن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  همان  ناما  تساوخرد  تفر و  هنیدـم 

مالسلا هیلع  نیسح  هب  قرع  تاذ  رد  .دندرک  تکرح  ییحی  قافتا  هب  هللادبع  .داتسرف 

ص:110

صص 284 و 285. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 1
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رما ارم  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : تفریذپن و  اهنآ  زا  ترضح  .دنداد  هئارا  ار  طخ  ناما  دندیـسر و 
دیعـس نب  ورمع  همان  باوج  .داد  مهاوخ  همادا  تسا ، هدومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  ار  یهار  نم  داد ، رفـس  همادا  هب 

یهاوخرذع شدوخ  یلو  درپس , مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  شنارـسپ  هللادبع  .دنتـشگرب  دندش و  ادج  ترـضح  زا  ناشیا  تشون و  ار 
(1) «. درکن تکرح  ترضح  هارمه  هب  درک و 

دـناوخ و یم  زجر  تخات و  نادـیم  هب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  نوع   » .تفر نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  هزاجا  اـب  هللادـبع  نب  نوع 
دروآ و دورف  وا  رب  ریـشمش  یناهنبلا  یئاطلا  هبطق  نب  هللادبع   (2) .دناسر لتق  هب  ار  ماظن  هدایپ  رفن  هدجیه  راوس و  یس  .دز  یم  ریـشمش 

(3) «. دناسر شتداهش  هب 

درک و هلمح  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع  رب  یناهبن  یئاط  هبطق  نب  هللادبع  دنتفرگارف ، ار  اهنآ  درگ  رکـشل  : » دـیوگ يربط 
.تشک ار  وا 

: تسا هدش  لقن  وا  يارب  زجر  نیا  بقانم  رد 

رفعج نب  منم  دیسانشن  رگ 

رونا تشهب  رد  قدص و  دیهش 

روانش نآ  رد  تسا  يزبس  رپ  اب 

(4)« رشحم زور  رد  سب  شفرش  نیا 

ص:111

صص 103 و 104. وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  - 1
ار هدایپ  هدـجه  راوس و  هس  يربط  .تسا  فلتخم  اهرظن  دـناسر , تکاله  هب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  نوع  هک  یناسک  رامـش  هرابرد  - 2

رالاس  ) .دـنا هدرک  لقن  ار  زین 21  یخرب  صـص 284 و 285 ؛) مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگ هچ  ـالبرک  رد   ) تسا هدرک  رکذ 
ص 256) نادیهش ،

ص 104. وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  - 3
البرک رد  «. ) رـشحملا یف  ًافرـش  اذهب  یفک  رـضخا / حانجب  اهیف  ریطی  رهزا _ نانجلا  یف  قدص  دیهـش  رفعج / نب  اناف  ینورکنت  نا  - » 4

ص 284) مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ 
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رگم دندمآ ؛ نوریب  ناوناب  مامت  .درب  ادهـش  همیخ  هب  دمحم ، شردارب  هارمه  هب  ار  وا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  نوع ، تداهـش  زا  سپ 
(1) .دوش شرجا  ناصقن  ثعاب  دنک و  یبات  یب  ادابم  مالسلا ،  اهیلع  بنیز  ترضح  ناشردام 

وا دندمآ  یم  مدرم  تسشن و  هناخ  رد  رفعج  نب  هللادبع  دیسر ، هنیدم  هب  هللادبع  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  ربخ  یتقو  »
هللادبع .دش  دراو  ام  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هیحان  زا  هک  تسا  یتبیصم  نیا  تفگ : وا  هب  لسالـسلاوبا  وا , مالغ  .دنتفگ  یم  تیلـست  ار 

! ییوگ یم  نخس  نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  ایآ  ءانخللا ! نب  ای  تفگ : درک و  باترپ  وا  فرط  هب  ار  شفک  دش و  تحاران 
هیلع نیسح  هار  رد  نم  دنگوس , ادخ  هب  .مسرب  تداهش  هب  ات  مدش  یمن  ادج  وا  زا  زگره  مدوب , ترضح  روضح  رد  رگا  مسق  ادخ  هب 

مردارب اب  ناشیا  .دنک  یم  ناسآ  ارم  تبیصم  مالسلا  هیلع  نیسح  باکر  رد  ناشیا  تداهش  .متسب  ورف  مشچ  ناشیا  یگدنز  زا  مالسلا 
دمح و تفگ : درک و  نیرضاح  هب  ور  سپس  .دندیسر  تداهـش  هب  دنداد و  جرخ  هب  يرادیاپ  ربص و  دندرک , تاساوم  ما  هدازومع  و 

مالسلا هیلع  نیسح  يرای  تدعاسم و  قیفوت  ًاصخش  نم  رگا  تشاد ، یمارگ  ارم  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  هب  هک  ار  يادخ  ساپس 
(2) «. مدرک يرای  ار  وا  منارسپ  میدقت  اب  یلو  متفاین , ار 

: تسا هتفگ  رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع  هحون  رد  هبق  نب  نامیلس 

ار هداز  بنیز  نوع  یهاوخ  هیرگ  رگ  نک  هیرگ 

ار هداس  نآ  راذگاو  ثداوح  ردنا  دوبن  وک 

ص:112

ص 156. ادهشلا ، هرکذت  زا : لقن  هب  ص 204 ، ، 7 نیسح کچوک  نارای  - 1
ص 256. نادیهش ، رالاس  ص 104 ؛ وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهش  ای   7 نیسحلا راصنا  - 2
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گرزب نم  ناج  هب  یبرقلا  يوذ  رب  تبیصم  دش 

(1) ار هلابند  رپ  ياه  تبیصم  نیا  مزال  هیرگ 

: اه تسویپ 

هراشا

ص:113

ص 284. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 1
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: اه تسویپ 
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نیـسح نب  نسحم  دنجنگ : یمن  ناوجون ) و  هراوخریـش )  ) دازون  » رب ینبم  هتفرگ  تروص  يدـنب  میـسقت  رد  البرک  يادهـش  زا  نت  ود 
ياج ناگراوخریش  لیذ  رد  هدش ، طقس  ردام  مکش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  نسحم  هک  اجنآ  زا  .ربکا  یلع  ترضح  مالسلا و  هیلع 

.میا هدروآ  شخب  نیا  رد  هناگادج  تروص  هب  ار  وا  لاح  حرش  ربکا ، یلع  نس  هرابرد  رظن  فالتخا  ببس  هب  .دریگ  یمن 

مالسلا هیلع  نیسح  نب  نسحم 

مالسلا هیلع  نیسح  نب  نسحم 

نس

.تسا هدش  طقس  ردام  مکش  رد 

بسن

.سیقلا يرما  رتخد  بابر , شا , یمارگ  ردام  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شردپ 

تداهش

.بلح رهش  زا  ناریسا  روبع  ماگنه  هب 

لتاق

.تسا هدیسر  تداهش  هب  رفس  يراوشد  تراسا و  جنر  تبیصم ، غاد  رثا  رب 

ریسم زا  توبن  ِنادناخ  ناریسا  رذگ  ماگنه  اروشاع , هعقاو  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  نیـسح ، نب  نسحم 
.دراد رارق  نشوج  هوک  هنماد  رد  وا  نفدم  .تسا  هدش  طقس  ردام  زا  بلح , رهش  یبرغ 

ص:117
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ئرما رتخد  بابر , هک  دـنراد  تلالد  نآ  رب  دـهاوش  نیارق و  یلو  تسا , هدـشن  رکذ  خـیرات  رد  هدـش  طقـس  كدوک  نیا  رداـم  ماـن  »
یکی دندوب : ماش  هفوک و  رفس  رد  نآ  زا  سپ  البرک و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارـسمه  زا  نت  ود  طقف  اریز  تسوا ؛ ردام  سیقلا 
دنزرف یلو  دروآ , ایند  هب  هللادـبع  مان  هب  يدـنزرف  اروشاع  زور  رد  قاحـسا  ما  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  و  باـبر ؛ يرگید  قاحـسا و  ما 

نب نسحم  لماح  بابر  هک  دوش  یم  تیوقت  لاـمتحا  نیا  سپ  .تسا  هدوب  ههاـم  شـش  فنخموبا  لـقن  قبط  اروشاـع  زور  رد  باـبر 
هنماد رد  ار  وا  تسا و  هدش  طقاس  شلمح  بلح  رهش  رد  تراسا ، ياه  جنر  اه و  تبیصم  اه و  لوه  اه و  غاد  رثا  رب  هدوب و  نیـسحلا 

(1) «. دنا هدرپس  كاخ  هب  نشوج  هوک 

هرهب نآ  زا  هک  تسا  خرـس  سم  ندعم  هوک ، نیا  .بلح  برغ  رد  تسا  یگرزب  هوک  دـسیون : یم  نشوج »  » هژاو لیذ  يومح  توقای 
نودب هرهب و  یب  نونکات  دنا ، هداد  روبع  نآ  رانک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادناخ  ناریـسا  هک  ینامز  زا  اما  دـش ، یم  يرادرب 

نان بآ و  ندعم  نآ  نارگراک  زا  درک ، طقس  ار  شنینج  اجنآ  رد  ماما  نارسمه  زا  یکی  هک  یماگنه  اریز  تسا ؛ هدنام  یقاب  هدافتسا 
غاد هک  دـنمدرد  هتخوسلد و  نز  نیا  .دـندیزرو  يراددوخ  وا  هب  ناـن  بآ و  نداد  زا  دـنداد و  مانـشد  دـندرک و  ریقحت  ار  وا  دـیبلط ،

رد زین  درب و  یمن  يا  هرهب  دـنک ، یم  راک  ندـعم  نآ  رد  سکره  نونکات , ناـمز  نآ  زا  درک و  نیرفن  ار  اـهنآ  تشاد ، لد  رب  نیـسح 
.تسا نیسح  نب  نسحم  نفدم  هک  هکدلا » دهشم   » و طقسلا » دهشم   » هب فورعم  تسا  یهاگترایز  هوک ، نآ  هنماد 

ص:118

صص 43 و 44. ، 7 نیسح کچوک  نارای  یناقداو ، يوسوم  دمحا  دیس  - 1
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: دسیون یم  یمق  ثدحم 

ما و هدش  فرشم  تسا  کیدزن  بلح  رهش  هب  هک  دهـشم  نآ  ترایز  هب  جح  رفـس  زا  تشگزاب  رد  يرمق  يرجه  لاس 1342  رد  نم 
گنس هتخت  زا  هک  ار  فیرش  دهشم  نآ  نامتخاس  .دننک  یم  دای  هروسکم  نیـس  دیدشت  ءاح و  حتف  هب  نِّسَُحم  حیـش  هب  وا  زا  اجنآ  رد 
راچد نامتخاس  نآ  تفرگرد , بلح  رد  هک  یگنج  رثا  رد  هنافسأتم  .ما  هدید  تسا ، هدش  هتخاس  ماکحتـسا  تیاهن  رد  گرزب و  ياه 

یم نم  هک  اـجنآ  اـت  .تسا  هدـمآرد  نب  زا  هتخیر و  مه  يور  نآ  فقـس  راوید و  تسا و  مدـهنم  ناریو و  زین  نونکا  هدـش و  یبارخ 
, یناعنص نیسح  نب  ییحی  نب  فسوی  نیدلاءایـض  .تسا  ینادمح  هلودلا  فیـس  هدرک ، ریمعت  ار  هاگترایز  نیا  هک  یـسک  لوا  مناد ،
، مدید فرشا  فجن  رد  ار  نآ  دلجم  کی  نم  دندوب و  رعاش  هعیش و  هک  نانآ  رکذ  رد  رحـسلا  همـسن  باتک  رد  لاس 1111 ، يافوتم 
رد ار  هکدلا » دهشم   » هک تسا  یسک  هلودلا  فیـس  دیوگ : بلح  خیرات  رد  یطب  نبا  هک  هلودلا  فیـس  لاوحا  نمـض  رد  تسا  هتفگ 

راوس حبص  هدرک و  هدهاشم  نآ  رد  يرون  هنابـش ، بلح ، رد  دوخ  ياه  هاگـشدرگ  زا  یکی  رد  وا  هک  اریز  هتخاس ؛ بلح  رهـش  نوریب 
نیسحلا نب  نسحملا  اذه  : » تسا هدوب  هتشون  نآ  رب  هک  هدمآ  نوریب  یگنس  دندرک و  رفح  ار  اجنآ  هداد  روتـسد  هتفر و  اجنآ  هب  هدش 

نوچ دـیزی  نارود  رد  هک  تسا  هتفگ  اـهنآ  زا  یکی  .هدیـسرپ  اـهنآ  زا  نآ  هراـبرد  هدرک ، عمج  ار  ناـیولع  و  بلاـط » یبا  نب  یلع  نب 
فیس درک و  طقس  ار  رسپ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  نانز  زا  یکی  دندروآ ، بلح  هب  ار  تیب  لها  ناریسا 

ص:119
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(1) .منک ترامع  ار  نآ  هک  داد  هزاجا  نم  هب  دنوادخ  تفگ : تخاس ، ار  نآ  هلودلا 

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم 

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم 

نس

.لاس  7

بسن

(. زینک  ) دلو ما  شردام  و  لوحا »  » هب فورعم  بلاط , یبا  نب  لیقع  نب  دیعسوبا  شردپ 

تداهش

.البرک رد  نت  هب  نت  دربن 

لتاق

.يدزا ریهز  نبا  ای  یمرضح  تیبث  نب  یناه  ای  رشان ) ای  رسای   ) سایا نب  طیقل 

ار دیعس  یبا  يا  هدع  یلو  دنا , هتفگ  دعس  یبا  نب  دمحم  رگید  یخرب  دیعس و  نب  دمحم  ار  يو  یخرب 

نامه دیعس ، یبا  نب  دمحم  هک  دنا  هداد  لامتحا  هتسناد و 

.دشاب

شردپ .دنا  هتشون  البرک  يادهش  زا  ار  دیعـسوبا  شردپ , .دوب  زینک )  ) دلو ما  شردام  .تسا  لوحا  هب  بقلم  دیعـسوبا , دنزرف  دمحم ,
.تسا هدوب  لیقع  نوچمه  ییوگ  ههیدب  تحارص و  یعبط ، خوش  رد 

هب ار  همیخ  ریت  تشاد ، شوگ  هب  هراوشوگ  هک  یلاح  رد  وا  .دوب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  رفـسمه  البرک  ات  هکم و  هب  هنیدـم  زا  دـمحم 
اب دـنتخات و  يو  رب  بسا  اب  دـنا  هتـشون  یخرب  .تفاتـش  نادـیم  هب  شردام  يور  شیپ  نیـسح , ماـما  تداهـش  زا  سپ  تفرگ و  فک 

.دندرک هعطق  هعطق  ار  وا  ریشمش ,

ص:120

ص 305. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  - 1
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ناونع دیاش   ) دندیمان یم  هیقف »  » یکدوک نامه  رد  ار  وا  .دوب  تداهـش  هتفیـش  و  عاجـش , نید ، هب  انـشآ  هللادبعابا ، رادتـسود  دمحم ,
یناوجون دوب , هداـتفا  هاـگلتق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتقو  : » دـنا هدرک  لـقن  ملـسم  نب  دـیمح  زا  ناـخروم  تسا .) هدوب  شردـپ 

وا دروآ و  دورف  یتبرض  درک و  هلمح  وا  هب  يراوس  .دش  یم  هریخ  پچ  تسار و  هب  دمآ و  نوریب  اه  همیخ  زا  ناساره  هدز و  تشحو 
ینهج سایا  نب  طیقل  دنتفگ : مدرک , لاؤس  راوس  مان  زا  .تسا  دیعـس  یبا  نب  دمحم  دنتفگ : مدیـسرپ ، ار  ناوجون  مان  .درک  دیهـش  ار 

.تسا

روضح مالسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ماگنه  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  تفگ : یمرـضحلا  تیبث  نب  یناه  تسا : هدرک  لقن  یبلک  ماشه 
اه بسا  دندروآرد ، تکرح  هب  ار  نابسا  .میدوب  بسا  راوس  ام  همه  .مدوب  هداتـسیا  هک  مدوب  رفن  نیمهد  نم  دنگوس  ادخ  هب  .متـشاد 

تسد و رد  ار  يا  همیخ  دومع  دمآ ؛ نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناکیدزن  زا  یناوجون  ماگنه , نیا  رد  .دـنتفرن  ولج  دـندرک و  عضاوت 
ناشخرد دـیراورم  ود  هک  منیب  یم  ایوگ  .دـش  یم  هریخ  پچ  تسار و  هب  .دوب  ناـساره  هدز و  تشحو  .تشاد  نت  رب  ینهاریپ  رازا و 

دش و هدایپ  بسا  زا  دناسر  وا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  يدرم  هاگان  .دزرل  یم  دـنک ، یم  هجوت  هک  فارطا  هب  هتخیوآ , شیاه  شوگ  هب 
مرش رظن  زا  نکیلو  دشاب ، یم  یمرضح  تیبث  نب  یناه  دوخ  ناوجون , لتاق  تفگ : یم  یبلک  ماشه  .درک  هعطق  هعطق  ار  وا  ریشمش , اب 

(1) «. درک یم  یفخم  ار  دوخ  مان  سرت , ای  ایح و  و 

نیسح نب  ربکا  یلع 

هراشا

ص:121
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نیسح نب  ربکا  یلع 

نس

.لاس  18  _ 27

بسن

.یفقث دوعسم  نب  هّرم  یبا  رتخد  یلیل  شردام , مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شردپ 

تداهش

.نت هب  نت  دربن 

لتاق

.هّرم نب  ذقنم 

يرجه لاس 33  نابعش  مهدزای  ای  مجنپ  رد  يو  .تسا  هورع  نب  هّرم  یبا  تنب  یلیل  شردام , مان  .تسا  نیسحلا  هللادبعابا  دشرا  دنزرف 
، وخ قلخ و  تقلخ ، دوب : ربمایپ  هیبش  يدوجو  دُعب  هس  زا  يو   » .تسا هدوب  نسحلاوبا  شا  هینک  یلع و  شمان  .دـمآ  ایند  هب  هنیدـم  رد 

یقلخ یحور و  ياه  ییابیز  رد  لیاضف ، همه  هراصع  هصالخ و  راقو ، بدا و  رهظم  راکادف ، عاجش ، دیـشر ، ابیز ، .وگ  تفگ  قطن و 
(1) «. دوب موصعم  ولت  یلات  و 

ربکا یلع  نس  رد  فالتخا 

ربکا یلع  نس  رد  فالتخا 

اب يو  .تسا  هجوت  روخ  رد  هک  هدرک  یلـصفم  ثحب  ربکا  یلع  نس  باب  رد  اهرظن  فالتخا  هراـبرد  یناـقداو ، يوسوم  دـمحا  دـیس 
مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  شردارب ، زا  هلاـس و  ای 27   25 ناشیا ، هک  دریگ  یم  هجیتن  دوخ ، لـیالد  هماـقا  نوگاـنوگ و  ياـهرظن  ناـیب 

(2) .تسا هدوب  رت  گرزب 

« ناوجون  » شخب لیذ  رد  ار  البرک  رد  ناشیا  روضح  ناتساد  دوش ، یم  متخ  هب 27  زاغآ و  لاس  هدجه  زا  اهرظن  فالتخا  هک  اجنآ  زا 
.دیآ یم  همادا  رد  اهرظنراهظا  زا  یخرب  لاح ، .میدرکن  رکذ 
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ص 1023. ج 2 ، باتفآ ، ناراد  هنیآ  - 1
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.56 صص 47 _  ، 7 نیسح کچوک  نارای  - 2
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ناوج نآ  تسا  هیلع  قفتم  ًابیرقت  ربتعم , قثوم و  رابخا  رب  انب  دـنا و  هتـشون  لاـس  یـضعب 25  لاس و  هدزون  هن  تشاد , لاس  هدـجه   » وا
هچ قـالخا و  ثیح  زا  هچ  ینامـسج و  رهاوـظ  ثیح  زا  هچ  دوـب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  لوـسر  هداوناـخ  دارفا  نـیرت  هیبـش 

شزیزع دوجو  میدومن و  یم  هاگن  ربکا  یلع  هب  میدرک ، یم  ادیپ  ار  ادخ  لوسر  ترایز  قایتشا  تقو  ره  دـنا  هدومرف  ادـص و  گنهآ 
(1) «. تسا یلع  نب  نیسح  هداوناخ  زا  دیهش  لوا 

ماما زا  نیاربانب  و  هتـسناد , هلاس  هدزون  ار  وا  دیفم  خیـش  و  دنناد ، هلاس  هدجیه  ار  وا  بلاط  یبا  نب  دـمحم  بوشآرهـش و  نب  دـمحم  »
.تسا رهشا  حصا و  نیا  هدوب و  رت  گرزب  ترضح  نآ  زا  هک  دنا  هتفگ  مه  رتمک  هلاس و  هدوب و 25  رت  کچوک  نیدباعلا  نیز 

ترایز ربکا  یلع  شدنزرف  مالسلا ,  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترایز  نمض  رد  هتفگ  جح , باتک  همتاخ  رد  یلح  سیردا  نب  دمحم 
نامز رد  وا  دوب و  بلاط  یبا  نادناخ  زا  هتـشک  لوا  اروشاع  زور  رد  هدوب و  یفقث  هورع  نب  هرم  یبا  نبا  رتخد  یلیل , شردام  هک  دوش 

(2) «. دنا هدورس  حدم  ار  وا  ارعش  دنک و  تیاور  لقن  یلع  شدج  زا  دوب و  هدش  دلوتم  نامثع  تفالخ 

.دوب هدـنام  مشاه  ینب  اهنت  نارای ، همه  تداهـش  زا  سپ  .دوب  شراوگرزب  ردـپ  باکر  مه  ـالبرک  اـت  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  يو 
.دوب ربکا  یلع  هللادبعابا ، ِدیشر  ناوج  دیبلط , نادیم  نذا  هک  یسک  نیلوا 

ص:123

(. سیوناپ  ) ص 184 اروشاع ،) هعقاو   ) ادهشلادیس - 1
ص 281. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 2
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یلع زور , نآ  رد  بلاط  یبا  نادـنزرف  زا  هتـشک  نیتسخن  تسا  هدرک  لـقن  یمعثخ  ریهز  نب  نمحرلادـبع  نب  ریهز  تفگ ، فنخموبا 
(1) .دوب یفقث  دوعسم  نب  هورع  نب  هّرم  یبا  رتخد  یلیل , شردام  هک  دوب  نیسح  رسپ  ربکا ,

یخرب دنناد و  دیهش  لوا  ار  ربکا  یلع  یضعب  دراد ؛ فالتخا  تیب  لها  زا  دیهـش  ْلوا  رد  املع  تاملک  : » دسیون یم  یمق  سابع  خیش 
، نارگید سواط و  نب  دیـس  دیفم و  خیـش  يرونید و  یناهبـصا و  يرزج و  يربط و  اب  تقفاوم  هب  ام  ار و  لیقع  نب  ملـسم  نب  هللادـبع 
و ٍلیلخ » ریَخ  ِلسَن  نِم  ٍلِیتَق  َلَّوَا  اَی  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » دراد تلالد  نآ  رب  مه  ادهش  مان  لماش  ترایز  میتشون و  دیهش  لوا  ار  ربکا  یلع 

دیاـش تسا و  فیعـض  تفر ، نادـیم  هب  ربـکا  یلع  هک  دـندوب  هدـنز  تیب  لـها  زا  یمک  هک  هتفگ  اـمن  نـب  نیدـلا  مـجن  خیـش  هـچنآ 
(2) «. دهد یمن  هار  شمالک  قایس  یلو  دشاب , یکی  اهنآ  اب  شدوصقم 

(3) «. دنا هدرک  رکذ  مشاه  ینب  زا  دیهش  نیلوا  ار  ربکا  یلع  ترضح  یخیرات ، ربتعم  لوا و  تسد  عبانم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  »

هاگن داد و  هزاجا  وا  هب  تساوخ ، دربن  هزاجا  شردـپ  زا  دوب ، مدرم  همه  رتوخ  شوخ  رتابیز و  فوهل ، لـقن  رب  اـنب  نیـسحلا  نب  یلع  »
.تسیرگ دش و  ریزارس  شکشا  درک و  وا  هب  يدیمون 

؛ شاب مدرم  نیا  هاوگ  ایادـخ ! تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  كرابم  شیر  هک  هدـش  تیاور  زین  بلاط  یبا  نب  دـمحم  لـتقم  رد 
اهنآ ربارب  یناوج 

ص:124

ص 109. نیسحلا ،) لتقم   ) دیواج مایق  - 1
ص 280. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 2

ص 817. ادهشلادیس 7 ، عماج  لتقم  مایق و  خیرات  - 3
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يور هب  میدـش , یم  تربمغیپ  رادـید  قاتـشم  تقو  ره  ام  .راتفگ  قالخا و  تقلخ و  رد  وت  ربمغیپ  هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  تفر 
ار اهنآ  شور  .نک  هراپ  هراپ  ار  اهنآ  نکفا و  اهنآ  نایم  ییادـج  راد و  غیرد  اهنآ  زا  ار  نیمز  تاکرب  ایادـخ ! راب  .میدرک  یم  هاگن  وا 
ام اب  دـندیهج و  ام  رب  سپـس  دـننک , يرای  ات  دـندرک  توعد  ار  ام  اهنآ  اریز  رادـم ؛ یـضار  اـهنآ  زا  زگره  ار  ناـیلاو  نک و  هدوتـسان 

(1) «. دندیگنج

ار وت  : » تفگ داد و  رارق  بطاخم  دندوب ، هنحص  نیا  دهاش  رظان و  هک  ار  شرسپ  دعـس و  رمع  درک و  نیرفن  ار  نمـشد  رکـشل  سپس 
رتسب رد  نم  زا  دعب  هک  دنک  طلـسم  وت  رب  ار  یـسک  دنادرگن و  كرابم  وت  رب  ار  اهراک  دـنک و  عطق  ار  تَمِحر  ادـخ  تسا ؟ هدـش  هچ 

«. یتشادن ساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ار  ما  يدنواشیوخ  يدرک و  عطق  ارم  محر  هک  هنوگ  نامه  دنک ؛ تحبذ 

ٌعیِمَـس ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنـِم  اَهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاَْـعلا  یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو  َمـیِهاَْربِإ  َلآَو  اًـحُونَو  َمَدآ  یَفَطـْـصا  َهَّللا  َّنِإ  : » درک هـمزمز  هاـگ  نآ 
(2) «. ٌمِیلَع

هب .متـسه  یلع  نب  نیـسح  رـسپ  یلع , نم  : » تفگ یم  درک و  یم  هلمح  نمـشد  هب  يو  .دیگنج  دـناوخ و  زجر  نادـیم  رد  ربکا  یلع 
, دنگوس هبعک  يادخ 

ص:125

، تفر گنج  نادیم  هب  هک  دوب  مشاه  ینب  زا  رفن  نیتسخن  ربکا  یلع  « ؛ ص 276 مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 1
هب هناسویأم  هاگن  سپس  داد ، هزاجا  وا  هب   7 نیسح ماما  دیبلط ، هزاجا  دمآ و  ردپ  دزن  تشاد ، لاس  ای 27  ای 25  لاس  هدجه  ای  هدزون  وا 

اهنآ يوس  هب  هک  شاب  دـهاش  موق ، نیا  رب  تدوخ  ایادـخ  : » تفگ درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  هراشا  تشگنا  ود  درک و  شربکا 
وت ربماـیپ  رادـید  قاتـشم  هاـگره  اـم  تسا و  وت  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نتفگ ، نخـس  لاـمک و  لاـمج و  رظن  زا  هک  تفر  یناوج 

،7 ادهـشلادیس عماج  لتقم  مایق و  خیرات  صص 273 و 274 ؛ دـمحم 9 ، لآ  هماـن  گوس  «. ) میتسیرگن یم  ربکا  یلع  هرهچ  هب  میدوب 
ص 818)

دیزگرب ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  ادـخ  هک  یتسار  هب  : » درک توـالت  ار  هیآ  نیا  تشادرب و  گـناب  نیسح 7  ماما  - 2
(33 نارمع : لآ  « ) .تساناد اونش و  ادخ  دنرگیدکی و  زا  هک  يداژن  نایناهج ؛ رب 
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«. دنک تموکح  ام  رب  دناوت  یمن  هدازانز  رسپ  هک  ادخ  هب  مسق  .میرت  کیدزن  ربمایپ  هب  ام 

درک و توعد  وا  اب  هزرابم  هب  ار  ریثک  نب  قراص  دعـس ، نب  رمع  دـیبلط , زرابم  ربکا  یلع  یتقو  دـسیون : یم  حداوقلا  حداوف  بحاـص  »
ار لصوم  تموکح  نم  يارب  ینک  تنامض  رگا  يریگ و  یم  ار  ير  کلم  وت  : » تفگ قراط  .دومن  ررقم  شیارب  مه  ار  یمهم  هزیاج 
هب تبرض  کی  اب  ار  وا  ترـضح  .دمآ  یلع  نادیم  هب  قراط  .درک  تنامـض  دعـس  نبا  .دروآ » مهاوخ  وت  يارب  ار  وا  رـس  نم  يریگب ،

.تشک مه  ار  وا  دمآ , شرـسپ  .تخادنا  تکاله  هب  ار  وا  هک  دز  شمـشچ  هب  تبرـض  کی  ترـضح  دـمآ ، شردارب  .داتـسرف  منهج 
هچب نیا  : » تفگ مناغ  نب  رکب  تسین »؟ اجنیا  رد  يدرم  رگم  : » دز دایرف  دعس  نب  رمع  .دش  هتـشک  هکنآ  رگم  دماین , هزرابم  هب  يدحا 

هب سپـس  و  .مور » یم  شنادـیم  هب  تسین  يدرم  یتـفگ  نوـچ  یلو  منک ، هلباـقم  مناوـت  یم  رفن  رازه  ود  اـب  نم  هک  یلاـح  رد  تسا ،
.دمآ نادیم 

زا دید  یلع  ناهگان  هک  دش  دیدش  يریگرد  ود  نآ  نایم  ماگنه , نیا  رد  دش ، ریغتم  شگنر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدـش  لقن 
.دومن لصاو  منهج  هب  ار  وا  دنوادخ  درک و  فصن  ود  ار  وا  هک  تخاس  دراو  وا  رب  یتبرض  ریشمش  اب  هدش ؛ هراپ  هرز  وا  لغب  ریز 

(1) «. دوب نوریب  هزادنا  زا  اه  یمخز  رفن و  تسیب  دص و  وا  هتشک  اهنت  هدش و  دنلب  رکشل  زا  دایرف  داد و  هک  دیگنج  نانچ  نآ 

راب نیا  رگا  دشاب  مندرگ  رب  برع  هانگ  : » تفگ دید و  ار  وا  یثیل  يدبع  نامعن  نب  ذـقنم  نب  هّرم  درک ، هلمح  اهراب  يو  تفگ : يوار 
نوچ زین 

ص:126

صص 251 و 252. نادیهش ، رالاس  - 1
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(1) مناشنن .» شیازع  هب  ار  شردپ  درک ، هلمح  ام  هب  هتشذگ 

هک نک  يروبص  رگید  یمک  .درگزاب  تنانمـشد  گنج  هب  : » دومرف تشاذگ و  شناهد  رد  ار  شرتشگنا  داهن و  شماک  رد  نابز  ماما 
«. يوشن هنشت  زگره  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ دهاوخ  تباریس  زیربل  ماج  اب  تدج  بورغ ، زا  شیپ 

نیا اب  تسا و  رت  کشخ  وا  ماک  زا  يو  ماک  هک  دیامنب  وا  هب  ات  تفرگ  ماک  رد  ار  یلع  نابز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنا : هتفگ  یـضعب  »
یقیاـقح هب  ار  وا  رخآ , مد  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  روظنم  تسا  نکمم  یلو  دـهد ، نیکـست  ار  وا  يدردـمه 

مد نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد  هک ] نانچ  ، ] دـبای اقترا  وا  يونعم  تاجرد  هک  دـنک  هاگآ 
ملع باب  رازه  رازه  هک  تخومآ  یقیاقح  وا  هب  داهن و  وا  ماک  رد  نابز  تساوخ و  دوخ  رتسب  ریز  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یناگدنز ،

(2) «. دوب

يراددوخ وا  نتشک  زا  هفوک  مدرم  : » دیوگ يداشرا  رد  دیفم  خیش  .تشک  ار  رفن  داتشه  درک و  نیگنس  يدربن  تشگزاب و  ربکا  یلع 
زین يو  رـس  رب  يا  هبرـض  ذقنم  .تسـشن  ربکا  یلع  يولگ  رب  ریت  .تفرگ  رارق  هّرم  نب  ذقنم  ریت  تباصا  دروم  هکنیا  ات   (3)« دندرک یم 

سکره .درب  نانمـشد  نایم  ار  یلع  بسا , تسـشن و  بسا  نامـشچ  رب  نوخ  .تخادنا  بسا  ندرگ  رد  تسد  ربکا  یلع  .دروآ  دورف 
«. ًابرا ًابِرا  مهفویسب  هوعطقف   » هک يا  هنوگ  هب  دز , يا  هبرض 

ص:127

ص 109. نیسحلا ،) لتقم   ) دیواج مایق  - 1
ص 277. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 2

ص 278. نامه ، - 3
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هعطق ار  وا  دوخ  ياهریـشمش  اب  : » دیامرف یم  ماما  هک  دـندز  شنینزان  ندـب  رب  ریـشمش  ردـق  نآ  هتفرگ , ار  ناوج  نآ  رود  هفوک  مدرم 
(1) «. دندرک هعطق 

، رکـشل تخادنا و  راک  زا  ار  وا  تخاون و  شرـس  قرف  رب  يریـشمش  ذقنم  هک  تسا  لتاقم  یـضعب  رد  : » دسیون یم  یمق  سابع  خـیش 
هراـپ هراـپ  ار  وا  ریـشمش  اـب  درب و  نمـشد  ناـیم  هب  ار  وا  بسا ، درک و  لـیامح  دوخ  بسا  ندرگ  هب  تسد  وا  دـندز و  وا  رب  ریـشمش ,

باتـشب و دیناشون ، نم  هب  بلابل  یماج  هک  تسادخ  لوسر  مدج  نیا  ناج ! ردـپ  دز : دایرف  دیـسر , شیولگ  هب  ناج  نوچ  دـندرک و 
(2) «. يوش یم  باریس  نآ  زا  تعاس  نیمه  دراد و  تسد  رد  امش  يارب  مه  یماج  هک  باتشب 

مدج نیا  ظفاحادخ ! ناج  ردپ  : » تفگ دوشگ و  مشچ  ربکا  .دـناسر  شرانک  ار  دوخ  ماما  .دز  ادـص  ار  ردـپ  نداتفا ، هظحل  ربکا  یلع 
ربمایپ دناوت و  قاتشم  همه  هک  ارهز  همطاف  ما  هدج  تساربک و  هجیدخ  ما  هدج  یـضترم و  یلع  مدج  زین  نیا  .تسا  یفطـصم  دمحم 

هنشت زگره  رگید  هک  درک , باریـس  ارم  دوخ , زیربل  هساک  اب  هک  تسا  ربمایپ  مدج  نیا  ناجردپ ، .ایب  ام  دزن  رتدوز  هچره  دیامرف : یم 
«. دیشون یهاوخ  يدوز  هب  هک  هدش  هریخذ  یماج  زین  وت  يارب  هک  نک  هلجع  نک ، هلجع  دیامرف : یم  مدج  .دش  مهاوخن 

.تسب (3) ورف  مشچ  ردپ  شوغآ  رد  تفگ و  ار  نیا 

!« هدازردارب يا  : » دز یم  گناب  دنک و  عولط  دیشروخ  هکنیا  لثم  دمآ ؛ نوریب  تعرس  اب  ینز  هک  مدید  یم  تفگ : يوار 

ص:128

(. سیوناپ  ) ص 184 اروشاع ،) هعقاو   ) ادهشلادیس - 1
(. سیوناپ  ) ص 278 مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 2

صص 1022 و 1023. ج 2 ، باتفآ ، ناراد  هنیآ  - 3
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»؟ تسیک وا  مدیسرپ  : » تفگ يوار 

«. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  همطاف , رتخد  بنیز , نیا  : » دنتفگ

(1) «. درب همیخ  هب  تفرگ و  ار  شتسد  هدمآ و  وا  يوس  هب  نیسح  .داتفا  ربکا  یلع  ندب  يور  رب  دمآ و 

ایوگ تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  ماما  ظفح  یلست و  يرادلد و  يارب  یلع , شعن  رس  رب  مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ندمآ  ببـس  دیاش  »
هب تبحم  ترثک  زا  مه  دـیاش  دـشاب و  هدرک  قد  وا  شعن  نیلاب  ادابم  هک  هدرک  نارگن  ار  بنیز  هدـییاپ و  يرید  یلع  نیلاب  ترـضح ،

سرتسد رد  هک  دـندروآ  اه  همیخ  هب  ار  وا  شعن  داد  روتـسد  ترـضح  وا ، هب  مرح  ناـنز  طرفم  هقـالع  تبـسانم  هب  .هدوب و  ربکا  یلع 
(2) «. دشاب اهنآ 

نیسح ماما  دمآ و  یمن  بنیز  رگا  هک  دوب ، یگنج  کیتکات  کی  ردپ , زا  لبق  بنیز  ترضح  ندمآ  : » دنا هتفگ  نارگشهوژپ  یضعب 
ار دوخ  بنیز , هک  دوب  نیا  ناکما , ملاع  بلق  نآ  تمالـس  ظفح  يارب  هار  اهنت  .دنک  یهت  بلاق  زا  ناج  تشاد  ناکما  دمآ ، یم  اهنت 
زا بناجا  نایم  رد  ار  بنیز  یتقو  دـشابن ، اهنت  شنیـسح  لقاال  دـناسر ، مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  هراـپ  هراـپ  مسج  يـالاب  ردارب  زا  لـبق 

خیش جاح  هللا  تیآ  موحرم  زا  .دوشن و  عقاو  رثؤم  یلیخ  شزیزع  ناوج  غاد  رگید  دوش ، فرصنم  وا  يوس  هب  شرکف  دنیبب , نانمـشد 
هس ربکا  یلع  تبیصم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدش  لقن  يرتشوش  رفعج 

ص:129

یلتق یلع  فوـهللا   ) نادیهــش رازم  رب  نازوـس  هآ  .تـسا  هدـمآ  زین  جرفلاوـبا  نیبلاـطلا  لـتاقم  يربـط و  خــیرات  رد  بـلطم  نـیا  - 1
صص 164 و 165. فوفطلا ،)

ص 280. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 2
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: دش گرم  رب  فرشم  و  دمآرد ، راضتحا  تلاح  هب  هبترم 

دـنتخیر و نوریب  همیخ  زا  همه  دـندش ، ربخاب  اه  نز  .دـناشوپ  وا  نت  رب  مزر  سابل  دوخ  تفرگ , گنج  هزاـجا  ربکا  یلع  هک  یتقو  . 1
.دندرک دنلب  هلان  هب  ادص 

: تفگ دوب ، هدرک  هبلغ  وا  رب  ترارح  شطع و  تخیر و  یم  وا  تروص  رس و  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تشگرب ، هکرعم  زا  هک  یتقو  . 2
«. شطعلا هبا  ای  »

(1) «. دش رضاح  وا  رس  يالاب  نیسح  ماما  داتفا و  نیمز  يور  هب  ربکا  یلع  هک  یماگنه  . 3

نیگمغ ردق  نآ  ارچ  مردپ ! : » تفگ دمآ و  ردپ  دزن  هنیکس  شرهاوخ  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  تداهش  زا  سپ  هدمآ : رگید  تیاور  رد 
»؟ دش هچ  مردارب  یتسه ،

«. دنتشک ار  وا  نانمشد , : » دومرف ماما 

«. دندرک ردارب  یب  ارم  دنتشک ، ار  مردارب  ملد ، هویم  هآ  مردارب ، ياو  يا  : » دز دایرف  هنیکس 

«. نک لمحت  ربص و  ریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  هنیکس ، مرتخد  : » دومرف وا  هب  ماما 

»؟ تسا هدنام  اهنت  بیرغ و  شردپ  هدش و  هتشک  شردارب  هک  سک  نآ  دنک  ربص  هنوگچ  اباب ! يا  : » تفگ هنیکس 

«. نوعجار هیلا  ّانا  انا هللا و  : » دومرف ماما 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  هزانج  لابقتسا  هب  دوب ، اهنآ  رادولج  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هک  مرح  ناوناب  : » تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد 
هب هک  یتقو  مالسلا  اهیلع  بنیز  .دنتفاتش 

ص:130

صص 253 و 254. نادیهش ، رالاس  - 1
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!« ناج یلع  ناج ! یلع  : » دز یم  ادص  لد  ناج و  اب  درد و  رپ  بلق  و  بیجع ، ناجیه  روش و  اب  تفرگ و  لغب  رد  ار  نآ  دیسر ، هزانج 

! دوب هاتوک  ترمع  ردقچ  نم  هراتس  يا  : » دیوگ یم  ربکا , یلع  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  نابز  رد  یماهت , نسحلاوبا 
ردب هام ، نآ  هکنآ  زا  شیپ  تفاتش و  وا  يوس  هب  شتقو  زا  لبق  ربکا ، یلع  يامیس  هم  رکیپ  .تسا  هاتوک  رحـس  ناگراتـس  رمع  يرآ ,
مبلق زا  وت  دای  منک  توکس  رگا  تسا و  يراج  منابز  رب  وت  نخس  تسخن  میوگب  نخـس  رگا  .تفرگ  ارف  ار  وا  یناهنپ  دوش ، ناشخرد 

(1) دور .» یمن  نوریب 

«. دیرادرب ار  ناتردارب  : » تفگ تفر و  ربکا  یلع  غارس  هب  شناناوج  اب  هاگ  نآ 

(2) «. دنتشاذگ دندیگنج ، یم  نآ  لباقم  رد  هک  يا  همیخ  يولج  دنتشادرب و  شهاگلتق  لحم  زا  ار  وا 

ار شنابل  درک و  كاپ  يو  نساـحم  زا  نوخ  .داـهن  شناوج  هنوگ  رب  هنوگ  ـالوم ، .درک  رود  ربکا  یلع  فارطا  زا  ار  ناـمجاهم  ماـما ,
(3) «. افَعلا كدََعب  اینُّدلا  یَلَع  : » دورس هنوگ  هیثرم  دیسوب و 

دنلب وا  نیلاـب  رب  نیـسح  هک  تسا  افـصلا  هضور  رد  .اـیند  رب  ُفا  وـت  زا  سپ  تفگ : درک و  ناور  کـشا  لیـس  هـک  تـسا  داـشرا  رد  »
نآ ات  تسیرگ و 

ص:131

.280 ص 279 _ ، 9 دمحم لآ  همان  گوس  - 1
ص 110. نیسحلا ،) لتقم   ) دیواج مایق  - 2

یم هک  مدینـش  نیـسح  زا  دوخ  شوگ  اب  زور  نآ  درک : لـقن  يدزا  ملـسم  نب  دـیمح  زا  دـشار  یبا  نب  نامیلـس  تفگ : فنخموبا  - 3
! دندیرد ار  ادخ  لوسر  تمرح  هدرک و  تراسج  هدنشخب  يادخ  رب  ردقچ  دنتشک ! ار  وت  هک  ار  یموق  دشکب ، ادخ  مرـسپ  يا  : » تفگ

ص 109) نیسحلا ،) لتقم   ) دیواج مایق  «. ) درادن یگدنز  شزرا  ایند  وت  زا  دعب 
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(1) «. دوب هدینشن  ار  شا  هیرگ  یسک  نامز 

تداهـش نوچ  يو  تداهـش  : » دومرف هظحل  نیا  رد  ماما  .دنروایب  همیخ  هب  ار  ربکا  یلع  ندـب  ات  دز  ادـص  ار  مشاه  ینب  ناناوج  سپس 
(2) «. تسا ربمایپ  نادناخ  ناربمایپ و 

عبانم

هراشا

ص:132

ص 279. مومهملا ،) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  - 1
ص 1023. ج 2 ، باتفآ ، ناراد  هنیآ  - 2
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عبانم

اه لصف  ریز 

باتک فلا )

هیرشن ب )

یتنرتنیا هاگیاپ  ج )

باتک فلا )

باتک فلا )

.میرک نآرق 

.ق  . 1416ه مالسا , رادساپ  مق , يدومحم ، رقابدمحم  قیقحت : فارشالا ، باسنا  ییحی , نب  دمحا  يرذالبلا ، رباج  نبا 

.ات یب  هثیدحلا , يونین  نارهت ، صاوخلا , هرکذت  نمحرلادبع , جرفلا  یبا  ظفاح  طبس  يزوج ، نبا 

یمویقلا داوج  قـیقحت : ج 1 ،) ( ) لامعالا لاـبقا   ) هنـسحلا لاـمعالاب  لاـبقالا  رفعج , نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  سوواـط ، نبا 
.1376 مق , هیلمع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق , یناهفصالا ،

تکرش نارهت ، یناجنز ، يرهف  دمحا  دیس  همجرت : فوفطلا ،) یلتق  یلع  فوهللا   ) نادیهـش رازم  رب  نازوس  یهآ  یلع ، سوواط ، نبا 
.1385 للملا ، نیب  رشن  پاچ و 

[. ات یب  ، ] مایخ پاچ  تکرش  ناکم ،] یب  ، ] نابضغ رفعج  دیس  شراگن : همجرت و  اروشاع ،) هعقاو   ) ادهشلادیس رمع ، رصنلاوبا ،

.1377 نایبت ، نارهت ، یکدوج ، هللا  تجح  حیحصت : همجرت و  نیسحلا ،) لتقم   ) دیواج مایق  فنخموبا ،

.ق  . 1415ه یبرعلا , ثارتلا  ءایحلاراد  قیقحت  بتکم  توریب , ج 16 ،) , ) یناغالا باتک  نیسح , نب  یلع  یناهفصالا ، جرفلا  یبا 

رد يداینب  میهافم   ) دشر یسانش  ناور  ینسحم ، رهچ  کین  نسح و  يدحا ,

ص:133
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.1378 سیدرپ ، نارهت ، یناوج ،) یناوجون و  یسانش  ناور 

.1385 ارسا ، مق ، تیالو ، میمش  هّللادبع ، یلمآ ، يداوج 

: همجرت یکدوـک ،) نارود  هراـبرد  يزادرپ  هیرظن   ) یکدوـک نارود  یـسانش  هعماـج  تورپ ، نلآ  نسکنج ، سیرک  نوـسیلآ , زمیج ،
.1383 ثلاث ، نارهت ، يدابآ ، میهاربا  اضر  یلع  ینامرک و  اضر  یلع 

.1370 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، يزاریش ، ینابر  حیحصت : ج 20 ،)  ) هعیشلا لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح 

.1388 نیتملا ، لبح  نارهت ، یتورم ، هدیمح  همجرت : لوقعلا ، فحت  نسحلا ، دمحموبا  ینارح ،

.1388 یسلجملا , همالعلا  هبتکم  مق , رفظملا ، حلاص  قاتشم  قیقحت : تاجردلا , رئاصب  رصتخم  نامیلس , نب  نسح  یلح ،

.ق  . 1408ه نایلیعامسا ، هسسؤم  مق ، یناثلا ، ءزجلا  هلیسولاریرحت ، هللا ، حور  دیس  ینیمخ ،

.1373 دیدج ، هرود  زا  لوا , پاچ  نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، همان ، تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ،

.1379 قح , مایپ  نارهت , هنیدم , ات  هنیدم  زا  داوجدمحم , ینارهت ، ینهذ 

.ق  . 1417 ه ریما , مق ، ییاجر ، يدهم  قیقحت  ءابعلا , لآ  ءامد  قارها  نم  مالسلا  هیلع  ارهزلا  ملظت  ینیوزقلا , یضر 

، مالـسا دـیون  مق ، دـیونوبا ، دیعـسوبا و  همجرت : وا ، نارای  زا  مانمگ  نادیهـش  ای  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  راصنا  دـمحم ، خیـش  يوامس ،
.1369

.1379 مالسا , دیون  مق , اروشاع , هسامح  رد  ایوگ  لتقم  هس  یمالسا , ناققحم  زا  نت  هس 

.1384 یحضلا ، سمش  مق ، ج 2 ،)  ) ادهشلا هرکذت  هللا ، بیبح  الم  یناشاک ، فیرش 

.ق  . 1415 ه يرواد ، ، مق نادیهش ، رالاس  نیسح ، دیس  یمالسالا ، خیش 

ص:134
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سدـقم دجـسم  تاراـشتنا  مق ، يا ، هرمک  رقابدـمحم  همجرت : (، مومهملا سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگ هچ  ـالبرک  رد  یمق ، ساـبع  خـیش 
.1384 نارکمج ،

.1379 لیلد ، مق ، ج 1 ،)  ) لامآلا یهتنم  یمق ، سابع  خیش 

یـشورفباتک نارهت , يدوبهب ، رقابدـمحم  حیحـصت : یناسارخ ، يدـعاس  رقابدـمحم  یـسراف : حرـش  همجرت و  داـشرالا , دـیفم , خـیش 
.1376 هیمالسا ,

.1382 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  همجرت : ج 4 ،)  ) نازیملا ریسفت  نیسحدمحم ، ییابطابط ،

.ق  . 1413 ه هوسا , مق , يداه ، دمحم  يرداهب و  میهاربا  قیقحت : ج 2 ،) , ) جاجتحالا روصنم , یبا  یسربط ،

.ق  . 1378ه هیمشاه , قشمد , ج 4 ، مالسالا , برعلا و  یملاع  یف  ءاسنلا  مالعا  اضر , رمع  هلاّحک ،

ماما یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  مق ، ج1 ،)  ) مالسلا هیلع  ادهشلادیس  عماج  لتقم  مایق و  خیرات  ناهوژپ ، خیرات  زا  یهورگ 
.1389 هللا ،  همحر  ینیمخ 

.1381 شناد ، جنگ  نارهت ، ج 3 ،)  ) قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  رفعجدمحم ، يدورگنل ،

1403 ه یبرعلا , ثارتلا  ءایحا  راد  توریب , 65 و 68 ,) ج 45 ، , ) راهطالا همئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالا  راحب  رقابدمحم , یسلجم ،
.ق .

.1374 فورعم ، مق ، اروشاع ، گنهرف  داوج ، یثدحم ،

.ق  . 1403ه تاعوبطملل , فراعتلاراد  توریب , 5 و8 ،) ج 1 ،  ) هعیشلا نایعا  نیمالا , نسحم 

.1374 رهطم ، مق ، ، البرک نادیهش  زاتشیپ  مالسلا ،  هیلع  لیقع  نب  ملسم  دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم 

.1374 رصان ، مق ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همان  گوس  _________________________ ، 

: همجرت بلاط ، یبا  نب  یلعل  هیصولا  تابثا  یلع ، نسحلاوبا  يدوعسم ،

ص:135

( یلم هناسر  رد  يزاس  همانرب  رب  یتفایهر   ) اروشاع مایق  رد  ناوجون  www.Ghaemiyeh.comناکدوک و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


.1343 هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، یفجن ، داوجدمحم 

.1388 دراطع ، نارهت , يدراطع ، هللازیزع  همجرت : نیسحلا ,) لتقم   ) اروشاع خیرات  قازرلادبع , دیس  مرقم ،

.1381 تمس ، نارهت ، يریپ ،) ات  دلوت  زا  یناور  لوحت   ) کیتنژ یسانش  ناور  دومحم ، روصنم ،

.1378 ینایدق ، نارهت ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  کچوک  نارای  دمحا ، دیس  یناقداو ، يوسوم 

.1376 سینا , نارهت : یمیلسدنز ، یسمش  همجرت : هداوناخ , رد  كدوک  ایرام , يروس ، هتنوم 

.1374 قذاح ، مق ، نادیواج ، داسجا  ربکا ، یلع  روپ ، يدهم 

.1379 هیمالسا ، نارهت ، ج 2 ،)  ( ) مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تالاوحا  رد   ) خیراوتلا خسان  رهپس ، یقتدمحم  ازریم 

.1378 ترجه ، مق ، هداعسلا ، جارعم  دمحا ، یقارن ،

.1343 باتک , عبط  یماهس  تکرش  نارهت , یناهفصا ، نیسح  نیدلادامع  شراگن : سابتقا و  اربک , بنیز  ترضح  رفعج , يدقن ،

یشزومآ و هسسؤم  تاراشتنا  مق , ینامیلس ، داوج  همجرت : اروشاع , تضهن  زا  دنتسم  شرازگ  نیتسخن  يداهدمحم , يورغ ، یفسوی 
.1377 هللا ,  همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ 

هیرشن ب )

هیرشن ب )

هرامش 4. راهب 1381 ، نایبرم ، هیرشن  ناناوج ،» ناناوجون و  يزاسوگلا  رد  هداوناخ  شقن  ، » دیمح مدقم ، یفجن 

یتنرتنیا هاگیاپ  ج )

یتنرتنیا هاگیاپ  ج )

« ) ایدپ یکیو  »

(

« ) هقف یکیو  »

(.
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
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