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نادنمشناد ياه  شالت  یمالسا و  ياه  29شناد 

یمالسا يالاو  قالخا  وترپ  رد  مالسا  31راشتنا 

تیباّهو يرگ و  یفلس  ياه  هشیر  خیرات و  مکی : 33لصف 

33هراشا

یباّهو ِيرگ  یفلس  34ندناسانش 

تیباّهو ای  34هیفلس 

نآ ياه  هشیر  دشر و  هشیدنا و  نیا  ندمآ  37دیدپ 

میسجت هب  نالیاق  هلحرم  41نیتسخن 

41هراشا

تما نورد  هب  میسجت  داقتعا  هنخر  46یگنوگچ 

مود 50هلحرم 

موس 57هلحرم 

مراهچ 63هلحرم 

مجنپ 66هلحرم 

66هراشا

يرگ یباّهو  نایرج  70شیادیپ 

مشش 85هلحرم 

يرگ یفلس  يرگ و  یباّهو  ياه  هشیدنا  رد  یشواک  مود : 87لصف 

87هراشا

یفلس ِنایباّهو  ياه  هشیدنا  نیرت  مهم  89تایئزج 

89هراشا

ناحبس دنوادخ  هرابرد  میسجت  هیبشت و  هدیقع  92لّوا :

وا كاپ  تیب  لهاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هب  یمارتحا  یب  يرگ ؛ یبصان  100مود :

100هراشا

هیمیت نبا  ياعدا  ّدر  ثیدح و  نیا  یتسرد  هب  ینابلا  103فارتعا 

! هیجان هقرف  اهنت  تّیباهو ؛  108موس :
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يرکف مسیرورت  110مراهچ :
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هفینحوبا هب  نایفلس  ِيزوت  113هنیک 

يونعم تیبرت  فوصت و  اب  زیتس  116مجنپ :

نیداینب ياه  هاگدید  زا  یخرب  119مشش :

نآ نارادفرط  هب  هیفلس »  » باستنا 132یتسردان 

درادن دوجو  فلس  بهذم  مان  اب  136یبهذم 

136هراشا

دیاقع رد  فلس  فالتخا  تسخن  138هنومن 

مود 140هنومن 

موس 140هنومن 

مراهچ 141هنومن 

مجنپ 142هنومن 

مشش 142هنومن 

متفه 143هنومن 

شتوعد فادها  لوصا و  زا  ینابلا  148فیرعت 

يرگ یباّهو  جاور  ياه  هار  موس : 161لصف 

161هراشا

نایباّهو نایم  رد  وگو  تفگ  بوکرس  ياه  165هویش 

یباّهو ياه  یفلس  لامعا  172تاداع و 

اه نآ  نیمأت  ياه  هار  یفلس و  نایباّهو  ياه  تیعمج  زا  هراپ يا  177مان 

دوبهب هتسیاب  نامرد  رید  يدرد  بوشآ و  یفلس ، 180هشیدنا 

نیسپاو 182نخس 

تیباّهو هیبشت و  میسجت و  ِنادنمرواب  نایاوشیپ  ِمان  ههایس  183تسویپ 1 :

تیباّهو رب  سیون  هیّدر  نادنمشناد  همانمان  195تسویپ 2 :

زکرم 236هرابرد 
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یلع نب  نسح  فاقس ، هسانشرس : 

.هیعیراعتلااهروذج هیساسالااهراکفا و  هیباهولا  هیفلسلا  ریکفتلاو : هدیقعلا  یف  هیفلسلاو  هیباهولا  جهنم  هشقانم  يدادرارق :  ناونع 

همجرت فاقس ؛  یلع  نب  نسح  / یخیرات ياه  هشیر  نیداینب و  ياه  هشیدنا  رد  یـشلاچ  یباهو : يرگ  یفلـس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.ریژآ اضردیمح 

.1387 یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.ص  224 يرهاظ :  تاصخشم 

7-243-971-964-978 لایر :  23000 کباش : 

.یبرع یسراف -  تشاددای : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هیفلس --  عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هیباهو --  عوضوم : 

مجرتم  .، 1358  - 1306 اضردمحم ، ریژآ ، هدوزفا :  هسانش 

یمالسا ياه  شهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

BP207/6/س7م9041 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/416 ییوید :  يدنب  هدر 

1260791 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هشیدنا رواب و  رد  يرگ  یفلس  يرگ و  یباّهو  هویش  نوماریپ  یشلاچ 
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7 نیزاغآ ··· نخس 

8 یتشآ ··· تمحر و  نید  مالسا ،

11 مالسا ··· هناگ  جنپ  ياه  هیاپ 

هک نیا  هب  نداد  یهاوگ  تسخن : هیاپ 

11 تسین ··· هّللا  زج  ییادخ 

12 زامن ··· مود : هیاپ 

12 تاکز ··· موس : هیاپ 

13 ناضمر ··· هام  هزور  مراهچ : هیاپ 

14 جح ··· مجنپ : هیاپ 

14 مالسا ··· هناگ  تفه  بهاذم 

14 يدیز ··· بهذم  تسخن : بهذم 
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24 یباّهو ··· ِيرگ  یفلس  ندناسانش 

24 تیباّهو ··· ای  هیفلس 

27 هشیدنا ··· نیا  ندمآ  دیدپ 
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فادها لوصا و  زا  ینابلا  فیرع  -- ت
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يرگ یباّهو  جاور  ياه  هار  موس : لصف 

نایم رد  وگ  تفگ و  بوکرس  ياه  هویش 
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213 تسویپ 4 ···

ناملسم رجه  میرحت  لماوع  لیالد و 

220 رگید ··· ناملسم  قح  رد 
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رشان نخس 

زا یکی  .تسا  هدنام  ياج  رب  اه  نرق  يارب  اه  نآ  ریثأت  هاگ  هک  هدوب  يراوگان  خلت و  ياهدادیور  دهاش  مالسا  بیشن  زارفرپ و  خیرات 
باهولادبع نب  دمحم  .تسا  ناتسبرع  نیمزرس  مالسا ، ِملاع  بلق  رد  يرجه  مهدزاود  هدس  رد  تیباهو  نایرج  روهظ  اهدادیور  نیا 

هیقف هیمیت ، نبا  ياه  هزومآ  رب  ار  دوخ  يارآ  هک  دوب  بلـصتم  شیدنا و  جک  یـصخش  دیآ ، یم  رامـش  هب  نایرج  نیا  راذـگ  هیاپ  هک 
، دوب دمآرس  لدج  نف  رد  رونخس و  رایسب  تسیز ، یم  متشه  متفه و  ياه  هدس  رد  هک  هیمیت  نبا  .دوب  هتخاس  راوتـسا  یلبنح  هزاوآرپ 

قح تینامسج  هب  مکح  هک  دناشک  اج  نادب  ار  وا  راک  عرـش  رهاوظ  رب  دومج  ملاع و  هب  یـسح  شرگن  قطنم و  تمکح و  اب  زیتس  اّما 
.درک رداص  وا  سدقم  تاذ  تیؤر  ناکما  یلاعت و  كرابت و 

نب دمحم  هک  نیا  ات  درک ، یم  توعد  دناوخ ، یم  ضحم  دیحوت  حلاص و  فَلَس  هویش  هچنآ  هب  ار  مدرم  باهولادبع  نب  دمحم  يراب 
دوعس لآ  نیطالس  نایم  دنویپ  بیترت ، نیدب  تفاتش و  شا  يرای  هب  دید و  دوخ  ماقم  تحلـصم  هب  ار  وا  توعد  هّیعرد  مکاح  دوعس ،

زا ار  دوخ  تاغیلبت  یتفن ، ياـهرالد  ددـم  هب  هزورما  ناـیباهو  .دراد  همادا  زین  نونکاـت  هک  دـیدرگ  رارقرب  باهولادـبع  نبا  نادـناخ  و 
يزور یبرع  هدحتم  تاراما  رد  يدوعـس و  ناتـسبرع  رد  .دـنا  هداد  شرتسگ  ملاع  طاقن  نیرترود  ات  هدرب و  رتارف  ناتـسبرع  ياهزرم 

نانآ هک  نآ  هفرط  .دوشن  هتشون  هعیش  هیلع  يا  هلاقم  ای  یباتک  هک  تسین 

ص:5
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اریخا هک  نانچ  دنزاس ، یم  رـشتنم  هعیـش  ياملع  مان  هب  هعیـش  دقن  رد  یگتخاس  ییاه  باتک  یتح  دـننک و  یمن  افتکا  زین  دـح  نیا  هب 
غلبم ار  رفن  ود  ره  هداد و  راشتنا  يرکسع  یـضترم  دیـس  همالع  موحرم  مان  هب  يرگید  باتک  یناحبـس و  رفعج  هّللا  هیآ  مان  هب  یباتک 

! دنا هدرک  یفرعم  عیشت  دقتنم  تیباهو و 

ای نایباهو  .دـنناوخ  یم  زین  یفَلَـس »  » ار نانآ  هک  تسور  نیا  زا  دـنا و  حـلاص  فلـس  بهذـم  رب  نانآ  هک  تسا  نیا  ناـیباهو  ياـعدا 
، تقیقح رد  .دنزارفا  یم  رب  ار  تیب  لها  اب  ینمشد  مچرپ  دنیادخ و  میـسجت  هب  لیاق  هک  دنتـسه  یلبنح  بهذم  ناوریپ  نامه  نایفلس 

رارق نیا  زا  نایفلـس  ياه  هزومآ  اهرواب و  زا  يا  هراپ  .دنا  هکـس  کی  يور  ود  ود ، ره  تسین و  یتوافت  تیباهو  يرگ و  یفلـس  نایم 
ترایز میرحت  ناماما ، ایبنا و  هربقم  رب  نامتخاس  دـبنگ و  حیرـض و  نتخاس  ِمیرحت  لاـعتم ، يادـخ  میـسجت  هیبشت و  هب  داـقتعا  تسا :

نتخانشن تیمسر  هب  نانآ ، زا  تعافـش  تساوخرد  ادخ و  يایلوا  هب  لسوت  نتـسنادن  زیاج  نانمؤم ، رگید  ناحلاص و  ناربمایپ و  روبق 
اب زیتس  نآرق ، تایآ  لیوأت  هنوگره  در  یمالـسا و  فوصت  اب  هزراـبم  شیوخ ، ناـفلاخم  ریفکت  یمالـسا و  ياـه  هقرف  زا  کـی  چـیه 

...و بهاذم  بیرقت  هشیدنا  وگ و  تفگ و  تینالقع و 

نیا فلؤم  .تسا  هدرک  دـقن  راوتـسا  لیالد  اب  کی  هب  کی  ار  اـه  نآ  هتخادرپ و  قوف  ياـهرواب  لـیلحت  یـسررب و  هب  رـضاح  باـتک 
دقن رد  اه  نآ  رتشیب  هک  دراد  فیلأت  داتشه  هب  کیدزن  تسا و  ندرا  لها  یعفاش و  ینـس  نادنمـشناد  زا  فاقـس  نسح  دیـس  باتک ،

یم جرا  ار  باتک  مرتحم  مجرتم  فلؤم و  هناصلاخ  شـشوک  یمالـسا  ياه  شهوژپ  داینب  .تسا  هدـمآرد  شراگن  هب  نایفلـس  راکفا 
.دشاب یمالسا  تما  نیتسار  تدحو  ياتسار  رد  یماگ  تیباهو و  هقرف  رتشیب  تخانش  ثعاب  رثا  نیا  راشتنا  هک  تسا  راودیما  دهن و 
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نیزاغآ نخس 

ادخ يدونشخ  وا و  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دّمحم و  ام  رورس  رب  مالـس  دورد و  دیرورپ و  ار  نایناهج  هک  تسا  ییادخ  ِنآ  زا  ساپس 
.وا ياسراپ  رگتیاده و  نارای  رب 

رد نونکا  مه  هشیدـنا  نیا  هک  ار  یلوصا  اهرواب و  اه ، هشیدـنا  ناکرا ، نیرت  مهم  یفلـس و  یباّهو  هشیدـنا  ات  میتشاگن  ار  باـتک  نیا 
گرزب میروآ و  نایم  هب  نخـس  نآ  ياهزاسریز  اه و  هشیر  هاگنتـسر  هاگتـساخ و  زا  میناسانـشب و  دَـنکارپ  یم  نیمز  رتخاـب  رواـخ و 
لّـسوت شبوبحم  ربمایپ  هب  میهاوخ و  یم  ادخ  زا  .مینک  یفرعم  ار  هشیدـنا  نیا  زورما  زورید و  ناغّلبم  نارادولج و  نارگتوعد و  نیرت 

.ناسر قیفوت  تسوا  هک  دَنادرگ  دوخ  ِنآ  زا  افرص  ار  ام  شالت  نیا  هک  مییوج  یم 

: دراد رب  رد  ار  ریز  لوصف  همّدقم  نیا  .دنک  راومه  ار  عوضوم  نیا  هک  میروآ  یم  يا  همّدقم  نخس  نیا  زاغآ  زا  شیپ  ریزگان 

.یتشآ تمحر و  نید  مالسا ،  - 1

.مالسا هناگ  جنپ  ياه  هیاپ   - 2

.مالسا هناگ  تفه  بهاذم   - 3

ص:7
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.نادنمشناد ياه  شالت  یمالسا و  ياه  شناد   - 4

.یمالسا يالاو  قالخا  وترپ  رد  مالسا  راشتنا   - 5

یتشآ تمحر و  نید  مالسا ،

نامدرم يارب  ات  داتسرف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ام  رورس  مالـسا ، ربمایپ  گرزب  يادخ  هک  دراد  حیرـصت  میرک  نآرق 
ناناملـسم همه  رواب  نیا  دـنک و  تیادـه  رون  هب  یکیرات  زا  ار  ناـنآ  ربماـیپ  نیا  وترپ  رد  گرزب  يادـخ  دـشاب و  تمحر  ناـیناهج  و 

(1)« َنیَملاَْعِلل ًهَمْحَر  َِّالا  َكاَْنلَسْرَا  اَم  َو  : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .تسا 

نوتم نیا  .دراد  حیرـصت  رگیدکی  هب  مدرم  ِتفوطع  رهم و  تفلا و  تمحر و  ترورـض  رب  حیحـص  ّتنـس  نآرق و  رد  تعیرـش  نوتم 
هب درمـش و  یم  هتـسیاب  يرما  ار  لام  تاکز  نداهن  راـنک  اتـسار  نیمه  رد  دـَناوخ و  یم  ارف  ناتـسدیهت  اـب  يراـکوکین  هب  ار  ناـگمه 
زا هک  ناـنچ  دوـش ، هدروآرب  نادـنمزاین  ناـیاونیب و  ناگـشوت و  مک  زاـین  اـت  دـنک  یم  قـیوشت  هناـبلطواد  ِکـمک  هقدـص و  تخادرپ 

یکاپ هب  نخس  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  ناناملـسم  دنزرو و  یکین  دنـشاب -  هک  ینییآ  رهرب  دوخ -  ناگیاسمه  هب  دهاوخ  یم  ناناملـسم 
یم مدرم  زا  دنتـسرف و  دورد  نارگید  هب  مدرم  نایم  تبحم  رهم و  ندنکارپ  يارب  زا  دنـشاب و  هتـشاد  وکین  ینایب  نارگید  اب  دـنیوگ و 

.دنریذپن ار  نانآ  ِیهاوگ  دنناسر و  رفیک  هب  ار  نابصاغ  نادزد و  ناشُک و  مدآ  نارگمتس و  دهاوخ 

درک و محر  هلص  ناشیوخ  اب  دیاب  هک  تسا  نآ  ِناهاوخ  تعیرش  نوتم 

.دوب نخس  شوخ  راتفرشوخ و  ورشوخ و  ناشیا  اب  تخاون و  ار  نانآ 

ص:8

.میداتسرفن نایناهج  يارب  یتمحر  زج  ار  وت  و  107 ؛  / ءایبنا - 1
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.تسد نیا  زا  يرگید  هتخانش  ياه  هلوقم  و  تسا ، نارگید  هب  هقدص  يا  هنوگ  دوخ  وکین  نخس  نوتم  نیا  ساسارب 

ناس نیدب  دزیمایب و  هدوتس  الاو و  قالخا  ششخب و  یمرن و  اب  نارگید  اب  دشاب و  مدرم  نیرت  يوخ  کین  زا  دیاب  ناملـسم  کی  سپ 
يوخ هجیتـن  تسرد ، وکین و  نخـس  تفلا و  اریز  ینتورف ، رهم و  یکاـپ و  رد  دوب  دـهاوخ  یباداـش  هفوکـش  نوچمه  مدرم  ناـیم  رد 

.تسوکین

نامه نیا  دیارایب و  نادب  ار  دوخ  دیاب  یناملـسم  ره  هک  دوش  یم  هدرمـش  يروما  زا  تسین و  هدیـشوپ  نید  رد  ییوخ  کین  تلیـضف 
(1)« ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  : » تسا هدوتس  نادب  ار  شربمایپ  ناحبس  يادخ  هک  تسا 

،(2)« دَرب یم  تشهب  هب  ار  نامدرم  زیچ  ره  زا  شیب  ییوخ  کینو  ادخ  ياوقت  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ام  رورس 
(3) «. مناسر لامک  هب  ار  هدیدنسپ  ياه  يوخ  ات  مدش  هتخیگنارب  : » دیامرف یم  زین 

وکین و بادآ  هب  ار  وا  تساوخ  یم  ادخ  زا  هتـسویپ  درک و  یم  رایـسب  يراز ، هلان و  ادـخ  هاگرد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هتـسارآ ارم  شور  شنیرفآ و  ادـنوادخ ، : » دومرف یم  دوخ  شیاـین  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  .دـیارایب  هدیدنـسپ  ياـه  يوخ 

رانکرب دنسپان  قالخا  زا  ارم  ادنوادخ  : » دومرف یم  زین  ، (4)« نادرگ

(6)« ْمَُکل ْبِجَتْسَا  ینوُعْدا  : » دوخ هدومرف  نیا  هب  يراد  نامیپ  رهب  زا  ادخو  ، (5)« رادب

ص:9

.یتسه الاو  یقالخا  رب  وت  انامه  /4 ؛ ملق - 1
.4/363 ننس ، رد  يذمرت  زا  حیحص  تیاور  هب  - 2

هرامش 274. درفملا ، بدالا  رد  يراخب  زا  حیحص  تیاور  هب  - 3
.3/239 حیحص ، رد  نابح  نبا  تیاور  هب  - 4

.3/240 حیحص ، رد  نابح  نبا  5/575 و  ننس ، رد  يذمرت  زا  حیحص  تیاور  هب  - 5
.منک ناتتباجا  ات  دیناوخب  ارم  /60 ؛ رفاغ - 6
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راتفر يوخ و  تخومآ و  بدا  نآرق  اب  ار  شترضح  دْروآ و  دورف  وا  رب  ار  نآرق  دْروآرب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  ياعد 
.دش ینآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح 

ایآ تفگ : وا  .مدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  قالخا  نوماریپ  وا  زا  مدش و  دراو  هشیاع  وناب  رب  دیوگ : یم  ماشه  نب  دـعس 
.دوب نآرق  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قالخا  تفگ : .يرآ  متفگ : یناوخ ؟ یمن  نآرق 

ُُرمْاَی   َ هّللا َّنِا  ، » (1)« َنیلِهاَْجلا ِنَع  ْضِرْعَاَو  ِفْرُْعل  صِاب  ُْرْماَو  َْوفَْعلا  ِذُـخ  : » تخومآ بدا  ییاه  هزومآ  نینچ  اب  نآرق  اب  ار  وا  دـنوادخ 
ُّبُِحی   َ هّللا َّنِا  ْحَفْـصاَو  ْمُْهنَع  ُفـْع  صاَـف  ، » (2)« ِیْغَْبلا ِرَْکنُْملاَو َو  ِءاَـشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يـِذِ�یاَتیا  ِناَـسْحِْالا َو  ِلْدَْـعل َو  صاـِب 

ِنَع َنیفاَْعلاَو  َْظیَْغلا  َنیمِظاَْـکلاَو   » »(4) و ٌمیمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَاَک  ٌهَواَدَـع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يذَّلا  اَذِاَـف  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّل  صاـِب  ْعَفِْدا  ، » (3)« َنینِسْحُْملا
(5)« َنینِسْحُْملا ُّبُِحی    ُ هّللاَو ِساَّنلا 

.تسا تفأر  رهم و  تمحر و  یتشآ و  نید  نامه  نید ، نیا  هک  تسا  نآ  رگنشور  هک  مالسا  بادآ  قالخا و  تسا  نیا 

ص:10

.نادرگب يور  نانادان  زا  ناوخ و  ارف  هدیدنسپ  راک  هب  ریگ و  شیپ  رد  ار  تشذگ  /199 ؛ فارعا - 1
زاب متس  دنسپان و  تشز و  راک  زا  دهد و  یم  نامرف  ناشیوخ  هب  شـشخب  يراکوکین و  يرگداد و  هب  ادخ  تقیقح  رد  /90 ؛ لحن - 2

.دراد یم 
.دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  نک  یشوپ  مشچ  رذگرد و  نانآ  زا  سپ  /13 ؛ هدئام - 3

یم لدکی  یتسود  ییوگ  تسا  ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  یـسک  هاگ  نآ  نک ، عفد  تسا  رتهب  دوخ  هچنآ  هب  ار  يدب  /34 ؛ تلّصف - 4
.ددرگ

.دراد تسود  ار  ناراکوکن  دنوادخ  دنرذگ و  یم  رد  مدرم  زا  دنرب و  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  نانامه  134 ؛  / نارمع لآ  - 5
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مالسا هناگ  جنپ  ياه  هیاپ 

هراشا

تسادخ و ربمایپ  دّمحم ، تسین و  هّللا  زج  ییادخ  یهد  یهاوگ  هک  تسا  نآ  مالسا  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
«. يور ادخ  هناخ  ّجح  هب  یتسناوت  رگا  يریگب و  هزور  ار  ناضمر  يزادرپب و  تاکز  يراد و  اپ  هب  زامن 

نآ مالـسا  : » تسا هدروآ  تاملک  نیا  اب  ( 50  ) دوخ حیحـص  رد  يراخب  اه و  هژاو  نیمه  اـب   (1)(8) حیحص رد  ملـسم  ار  ثیدح  نیا 
«. ...يراد اپ  هب  ار  زامن  یهنن و  وا  کیرش  ار  يزیچ  یتسرپب و  ار  ادخ  هک  تسا 

: تسا جنپ  مالسا  ياه  هیاپ  هک  دنبای  یم  رد  ثیدح  نیا  زا  نادنمشناد 

تسادخ ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ام  رورس  تسین و  هّللا  زج  ییادخ  هک  نیا  هب  نداد  یهاوگ  تسخن : هیاپ 

میرک نآرق  رد  هچنآ  هب  دنادرگن و  وا  کیرـش  ار  يزیچ  دتـسرپب و  ار  كرابت  يادخ  دـیاب  یمدآ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  هیامنورد 
هب نامیا  و  دراد ، رواب  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ام  رورس  ّتنـس  رد  نامگ  یب  هک  ار  هچنآ  دَروآ و  نامیا  هداتـسرف  ورف 

، تسا رانکرب  ناکم  نامز و  زا  درادن و  يدننامه  شیاه  هدیرفآ  زا  زیچ  چـیه  هب  ام  يادـخ  هک  نیا  تساج و  نیمه  زا  لاعتم  يادـخ 
هدوب ادـخ  هچ ، تسین ، شدوجو  يارب  يزاـغآ  هک  یمیدـق  ِلّوا  تسوا  .درذـگ  یم  وا  رب  یناـمز  هن  دریگ  یم  رب  رد  ار  وا  یناـکم  هن 

هب گرم  يدوبان و  تساجرباپ و  هدنز و  ینایاپ و  چیه  یب  تسا  راگدنام  وا  و  هدوبن ، وا  اب  يزیچ  تسا و 

.هدارا بحاص  اناوت و  میحر و  انیب و  اونش و  تساناد و  تسا ، زاین  یب  اه  هدیرفآ  همه  زا  درادن ، هار  وا  تحاس 

ص:11

.تسا هدش  دای  باتک  رد  ثیدح  هرامش  هباشم ، دراوم  اج و  نیا  رد  زتنارپ  لخاد  ددع  - 1
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هبساحم و شتآ و  خزود و  تشهب و  رشح و  زیختـسر و  زور  ینامـسآ و  ياه  باتک  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  هب  نامیا 
.دریگ یم  ياج  نیتداهش  موهفم  رد  شاداپ  رفیک و 

.تسا هدمآ  لیصفت  هب  دیحوت  دیاقع و  ياه  باتک  رد  هک  تسا  نایم  رد  زین  رگید  ییاه  هلوقم 

زامن مود : هیاپ 

هناگ جـنپ  ياهزامن  زا  تسا  ترابع  نآ  دوش و  یم  هدرمـش  مالـسا  ياه  هیاپ  نیرت  مهم  زا  نیتداهـش ، موهفم  هب  نامیا  زا  سپ  زاـمن ،
(1)« اًدوُهْشَم َناَک  ِرْجَْفلا  َنا  ُْرق  َّنِا  ِرْجَْفلا  َنا  ُْرق  ِْلیَّلا َو  ِقَسَغ  یِلا  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َهولَّصلا  ِِمقَا  : » دیامرف یم  ادخ  اریز  زور ، هنابش 

یتـسه و هدـننیرفآ  ناـیناهج و  يادـخ  ربارب  رد  هک  تسا  عوـکر  دوجـس و  رد  اریز  تـسا ، دوـخ  يادـخ  اـب  هدـنب  ناـیم  دـنویپ  زاـمن 
ایند و کلام  شقلاخ و  ربارب  رد  ار  دوخ  یگدنب  یمدآ  هک  تسا  زامن  رد  .ینتورف  شیاین و  دـنک و  یم  يراز  مدرم  همه  راگدـیرفآ 

.دشخب یم  یّلجت  ترخآ 

تاکز موس : هیاپ 

يارب يراـک  ناتـسدیهت  هـک  نآ  یب  مـه  نآ  تـسا  ناتـسدیهت  هـب  نآ  تـخادرپ  نارگناوـت و  ییاراد  زا  یـشخب  ندرک  ادـج  تاـکز 
هب رگناوت  يوس  زا  نآ  تخادرپ  هک  دشاب  یم  يا  هناعا  شهد و  ییاراد  نیا  .دنشاب  هداد  ماجنا  نارگناوت 

ص:12

روضح اب  هراومه  حبـص  زاـمن  اریز  ار ، حبـص  زاـمن  زین  راد و  اـپرب  بش  یکیراـت  تیاـهن  اـت  باـتفآ  لاوز  زا  ار  زاـمن  /78 ؛ ءارسا - 1
.تسا ناگتشرف ] ]
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.تسا بجاو  تسدیهت 

یم هدروآرب  ناگـشوت  مک  زاین  دبای و  یم  قنور  یگتـسبمه  يرایمه و  هعماج  کی  دارفا  نایم  هک  تسا  نآ  ماگ  نیا  نتـشادرب  هرمث 
.هراوآ هن  دندرگ  یم  هابت  هن  هعماج  رد  نارادان  دوش و 

یم نمی  هب  ار  وا  هک  هاگ  نآ  ذاعم -  هب  مرکا  ربماـیپ  ناـمرورس  (1)« ِموُرْحَْملا ِِلئاَّسِلل َو  ٌّقَح  ْمِِهلاَْومَا  یف  َو  : » دیامرف یم  لاعتم  يادـخ 
ناتـسدیهت هب  دنناتـس و  يا  هقدـص  نارگناوت  ِییاراد  زا  ات  هدرک  هتـسیاب  نانآ  رب  ادـخ  هک  نک  هاگآ  ار  ناـنآ  : » دـیامرف یم  دتـسرف - 

هدروآ ( 1395  ) حیحص رد  يراخب  ار  ثیدح  نیا  دنهد .»

.تسا

ناضمر هام  هزور  مراهچ : هیاپ 

ندیـشون كاروخ و  ندروخ  هک  تسا  نینچ  نآ  دریگ و  هزور  ناضمر  هام  رد  ات  هدرک  بجاو  ناملـسم  صخـش  رب  لاـعتم  دـنوادخ 
نیدب دهن و  رانک  باتفآ ، نتفر  نایم  زا  ات  هدیپس  ندز  رس  ماگنه  زا  هزور ، همه  ار  يرتسبمه  كاشون و 

شرود يرش  هنوگره  زا  دنادرگ و  تُخا  یکین  اب  ار  شناج  دنک و  بوکرس  شناج  رد  ار  رـش  دریگ و  وخ  ییابیکـش  ربص و  اب  ناس 
.دنک

رب ار  نتـشیوخ  هار  نیا  زا  ات  متـسه » هزور  نم  ایادخ  راب  : » دیوگب دوخ  اب  دـنداد  ازـسان  مانـشد و  ودـب  رگا  هک  هدـش  رما  راد  هزور  هب 
هدرپ هک  ماگنه  نآ  زج  دهد و  خساپ  يریگ  ناسآ  تشذگ و  ییابیکـش و  اب  ار  هدننک  يدب  دهد و  تداع  يدب  اب  يدب  ندادن  خساپ 

.دریگن مشخ  دوش  هدیرد  یهلا  ياه  تمرح 

ص:13

.دوب نّیعم ]  ] یّقح مورحم  لئاس و  يارب  ناشلاوما  رد  و  /19 ؛ تایراذ - 1
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جح : مجنپ هیاپ 

هک نآ  ات  تساپرب ، همرکم  هّکم  رد  تسا و  هتفای  فرـش  گرزب  يادـخ  هناخ  مان  هب  هک  فیرـش  هبعک  هب  رفـس  گـنهآ و  ینعی  جـح 
هب ار  نآ  زج  هورم و  افـص و  نایم  یعـس  ادخ و  هناخ  فاوط  تارمج و  یمر  هفرع و  رد  فوقو  نوچ  ییاه  تدابع  دور  یم  اج  نادب 

.دَروآ ياج 

مالسا هناگ  تفه  بهاذم 

هراشا

كاپ تنس  میرک و  نآرق  نوتم  یبرع و  نابز  لوصا  هیاپرب  تنس  نآرق و  نوتم  كرد  يارب  هک  يرکف  یبتاکم  ینعی  مالـسا  بهاذم 
.تسا هتفرگ  لکش  يوبن 

: ناس نیدب  تسا ، بهذم  تفه  دراد  ینادّلقم  ناوریپ و  هک  مالسا  مانب  ِبهاذم 

هیدیز ای  يدیز  بهذم  تسخن : بهذم 

نیدباعلا نیز  یلع  نب  دیز  نآ  راذگناینب  دنا و  هتـسویپ  نادب  تیب  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  یهقف  یتدیقع و  تسا  یبهذم  يدیز ،
مه بهذم  نیا  .تسا  هتشذگرد  يرجه  لاس 94  هب  هک  دشاب  یم  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  رسپ  یتشهب و  ناناوج  رورـس  نیـسح ، نب 

.دراد راشتنا  نمی  نیمزرس  رد  کنیا 

هیفنح ای  یفنح  بهذم  مود : بهذم 

تباث نب  نامعن  هفینح  وبا  نآ  راذگناینب  هک  تسا  یهقف  یبهذم  یفنح ،
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نیرترامشرپ هک  دراد  ار  وریپ  نیرتشیب  بهذم  نیا  .تشذگرد  يرجه  لاس 150  رد  دش و  هداز  يرجه  لاس 80  رد  هک  تسا  یفوک 
.دوب تیب  لها  نارادفرط  زا  هفینح  وبا  نید ، نیا  ياوشیپ  .دنوش  یم  هدید  نآ  نوماریپ  ياه  نیمزرس  دنه و  ناتسکاپ و  رد  اه  نآ 

هیکلام ای  یکلام  بهذم  موس : بهذم 

نیا نوناـک.تسا  هدـش  هداز  يرجه  لاـس 179  هب  هک  تسا  یندـم  سنا  نب  کـلام  نآ  راذـگناینب  هک  تسا  یهقف  یبهذـم  یکلاـم ،
.مالس دورد و  شنانکاس  رب  هک  دوب  هرّونم  هنیدم  بهذم ،

یکلام ناملسم ، ياه  ییاقیرفآ  رتشیب  راگزور  نیا  رد  تفای و  راشتنا  سلدنا  اقیرفآ و  رد  اج  نآ  زا  رـصم و  رد  بهذم  نیا  هاگ  نآ 
.دنتسه

هیعفاش ای  یعفاش  بهذم  مراهچ : بهذم 

لاس 204 هب  هتشذگرد  يرجه و  لاس 150  هب  هداز  یّکم ، یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  نآ  راذگناینب  هک  تسا  یهقف  یبهذـم  یعفاش ،
.تسا هدوب  وا  ناداتسا  زا  کلام  هک  تسا  يرجه 

هب دنه  زا  یـشخب  اکنالیرـس و  دنلیات و  يزلام ، يزنودنا ، نوچمه  ییاهروشک  رد  ایـسآ ، رواخ  رد  هزورما  بهذـم  نیا  ناوریپ  رتشیب 
.تسا رگید  ییاهاج  رصم و  قارع و  ماش و  نیمزرس  هوالع 

هلبانح ای  یلبنح  بهذم  مجنپ : بهذم 

لبنح نب  دمحا  نآ  راذگناینب  هک  تسا  یتدیقع  یهقف و  یبهذم  یلبنح ،

ص:15
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.تسا هدوب  وا  ناداتسا  زا  یعفاش  .تسا  يرجه  لاس 241  هب  هتشذگرد  يدادغب ،

رد نآ  نایاوشیپ  زا  یکی  هک  نادنچ  تسا ، رادروخرب  تحارـص  زا  هک  دراد  یتدیقع  ياه  هاگدید  میـسجت ، هیبشت و  رد  بهذـم  نیا 
رد میـسجت  هیبشت و  هب  هدیقع  ِیتسردان  زا  دنز و  رانک  ار  شبهذم  نارادـفرط  دـش  ریزگان  ، (1) یلبنح يزوج  نب  ظفاح  مشـش ، هدس 

ّفکأب هیبشتلا  هبش  عفد  مان  اب  یباتک 

.دریگرب هدرپ  هیزنتلا 

نیمه يارآ  رب  دنمان  یم  هیفلس »  » ار دوخ  هزورما  هک  نایباّهو  ياه  هاگدید 

.دندوب یلبنح  ود  ره  هک  تسا  راوتسا  هیزوج ، میق  نبا  وا ، درگاش  هیمیت و  نبا  ياه  هاگدید  رب  هژیو  هب  بهذم ،

.دنا هتشاد  هیاپ  یب  ییاه  بوشآ  مالسا  خیرات  ياه  ههرب  لوط  رد  بهذم  نیا  نارادفرط 

يرشع انثا  ای  یماما  یعیش  بهذم  مشش : بهذم 

نینچ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ام  رورـس  زا  سپ  هک  دراد  ماما  هدزاود  بهذـم  نیا  .تسا  یهقف  یتدـیقع و  یبهذـم  هیماـما ،
: دنوش یم  هدیمان 

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 40  رد  دش و  هداز  ترجه  زا  شیپ  لاس 23  هب  هک  یلع  ام  رورس   - 1

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 50  هب  دش و  هداز  يرجه  مود  لاس  هب  هک  یلع  نب  نسح  ام  رورس   - 2

ص:16

دودـح 150 يزوج  نبا  .تخیمآ  مهرد  هیمیت ، نبا  درگاـش  هیزوج ، میق  نبا  اـب  دـیابن  ار  وا  .تشذـگرد  يرجه  لاـس 597  هب  وا  - 1
.تسا هتسیز  یم  هیزوج  میق  نبا  زا  شیپ  لاس 
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.دومرف تلحر  يرجه  لاس 61  رد  دش و  هداز  يرجه  موس  لاس  رد  هک  ادهشلادیس ، یلع ، نب  نیسح  ام  رورس   - 3

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 95  رد  دش و  هداز  يرجه  لاس 38  هب  هک  نیسح  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  ام  رورس   - 4

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 114  رد  دش و  هداز  يرجه  لاس 57  هب  هک  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دّمحم  ام  رورس   - 5

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 148  رد  دش و  هداز  يرجه  لاس 83  رد  هک  رقابلا  نب  قداصلا  رفعج  ام  رورس   - 6

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 183  رد  دش و  هداز  يرجه  لاس 128  رد  هک  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  ام  رورس   - 7

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 203  رد  دش و  هداز  يرجه  لاس 148  رد  هک  مظاکلا  یسوم  نب  اضرلا  یلع  ام  رورس   - 8

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 220  رد  دش و  هداز  يرجه  لاس 195  رد  هک  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دّمحم  ام  رورس   - 9

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 254  رد  دش و  هداز  يرجه  لاس 212  رد  هک  داوجلا  دّمحم  نب  يداهلا  یلع  ام  رورس   - 10

.دومرف تلحر  يرجه  لاس 260  رد  دش و  هداز  يرجه  لاس 232  رد  هک  يداهلا  یلع  نب  يرکسعلا  نسح  ام  رورس   - 11

.رَظتنم تسا و  بیاغ  کنیا  مه  دش و  هداز  يرجه  لاس 256  رد  هک  نسحلا  نب  دّمحم  يدهملا   - 12

يوریپ ترورض  نانآ و  اب  یهارمه  ناشیا و  زا  يرادفرط  یتسود و  تیب و  لها  تمـصع  بهذم ، نیا  ياه  ناینب  لوصا و  نیرت  مهم 
هتفگ شیپ  ِناماما  زا 
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.دوش یمن  هدید  تنس  لها  نایم  رد  زورما  هک  تسا  ینید  ِیگتفای  ناماس  تیعجرم و  دوجو  و 

هیضابا ای  یضابإ  بهذم  متفه : بهذم 

ناراگزور رد  وا  .تسا  بوسنم  یمیمت  يرم  یـسعاقم  ضاـبا  نب  هّللادـبع  هب  بهذـم  نیا  .تسا  یهقف  یتدـیقع و  یبهذـم  هیـضابا ،
اب تسیز و  یم  نهک 

زا عافد  يارب  هک  دوب  یناسک  زا  وا  .تسا  هتـسیز  ناورم  نب  کلملادـبع  راگزور  نایاپ  اـت  دوب و  راـگزورمه  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم 
رد ماجنارس  ات  دوب  هرـصب  رد  ضابا  نبا  .تفر  هّکم  هب  هیواعم ، نب  دیزی  رازگراک  يرم ، هبقع  نب  ملـسم  ربارب  رد  لاعتم  دنوادخ  مرح 

.دوش یم  هدید  فالتخا  وا  گرم  لاس  رد  .تشذگرد  يرجه  لاس 86  دودح 

هتفرگ و ربمایپ ، یباحـص  ساـبع ، نب  هّللادـبع  زا  امیقتـسم  ار  دوخ  ياـه  هتـسناد  هک  زین  یناـمع  دـیز  نب  رباـج  هب  ار  هیـضابا  بهذـم 
.دینارذگب رظن  زا  ار  ( 4/438  ) يربط خیرات  هراب ، نیا  رد  .دنهد  یم  تبسن  هدرک  ار  وا  يدرگاش 

.دنرب یم  رس  هب  رصم  رد  یکدنا  دیاش  سنوت و  ریازجلا و  یبیل ، نامُع ، رد  کنیا  مه  اه  یضابا 

هب کی  ره  هک  تسا  هدوب  یبهاذم  نیمه  نادنمشناد  نایاوشیپ و  تسد  هب  یمالسا  هشیدنا  مامز  هتـشذگ  ياه  هدس  هرتسگ  رد  هدیاف :
نایباّهو هک  نآ  ات  دنا ، هدوب  يوبن  كاپ  تنـس  نآرق و  نوتم  وریپ  سدقم ، تعیرـش  نیا  عبانم  زا  نتفرگ  هرهب  رد  دوخ  داهتجا  هزادـنا 

هک دوب  نیا  ناشّمه  اهنت  دنبوک و  مهرد  ار  بهاذم  نیا  همه  ات  دندیـشوک  رایـسب  دـنداد و  نایفَلَـس  بقل  دوخ  هب  دـندمآ و  هصرع  هب 
ناشناگرزب نخس  دوخ و  يارآ  شریذپ  هب  ار  مدرم 
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، دنتشاد نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  يرظن  فالتخا  همه  اب  مالسا ، نایاوشیپ  ِیمالسا  هشیدنا  دنلب  خاک  هب  هک  دوب  نینچ  نیا  دنراداو و 
.دنبوک یم  مه  رد  ار  تّما  هشیدنا  ثاریم و  يرگناریو ، هشیت  اب  نانچمه  دندناسر و  بیسآ 

نادنمشناد ياه  شالت  یمالسا و  ياه  شناد 

ياملع زا  ناناملسم  مومع  دنا و  هدیزگرب  ار  یبهذم  دش ، هدروآ  مان  هک  یبهاذم  بوچراچ  رد  هتشذگ  ياه  هدس  لوط  رد  ناناملسم 
.دنراد ياج  دش ، هدرب  مان  هک  يا  هناگ  تفه  بهاذم  بتاکم و  زا  یکی  رد  هک  دننک  یم  دیلقت  يدننام  یب 

ناغمرا هب  ار  اه  شناد  نیا  نوگ  هنوگ  ياه  هنیمز  رد  اه  نآ  يرکف  دنیارف  دنا و  هدیشوک  تخـس  یمالـسا  نونف  مولع و  رد  املع  نیا 
: دْروآ

یفـسلف هویـش  اب  ار  نآ  یخرب  .تسا  هدش  هضرع  نوگانوگ  ياه  هویـش  اب  هک  یمالـسا  دیاقع  دـیحوت و  ملع  نامه  ای  مالک  ملع   - 1
یم داـحلا  قادـصم  نید و  ورملق  زا  نوریب  ار  اـه  نآ  ملع  نیا  ياـملع  هک  ار  هفـسالف  زا  یخرب  يارآ  ناـس  نیدـب  دـنا و  هدرک  هئارا 

.دنتسناد لطاب  ار  ناشیا  ریاظن  نایرهد و  ناروابان و  ادخ  ياه  هشیدنا  دندرک و  در  دنتسناد 

فیلکت ِناینب  لقع ، اریز  دـنزرو ، یمن  تلفغ  نآ  زا  دـنروآ و  یم  راک  رد  ار  لقع  ّتنـس ، نآرق و  نوتم  هئارا  رد  زین  اه  نآ  زا  یخرب 
.دنک یم  ادج  رگیدکی  زا  ار  لطاب  قح و  نآ  وترپ  رد  یمدآ  تسا و 

حاکن و ماکحا  عیب و  اضق و  تاید و  تالماعم و  نآ و  نوگانوگ  باوبا  تادابع و  ِیهقف  لئاسم  واکودنک  رد  املع  هک  هقف  ملع   - 2
.دنا هدیشوک  یسب  نآ  ریظن 

ص:19

یخیرات ياه  هشیر  نیداینب و  ياه  هشیدنا  رد  یشلاچ  یباهو : يرگ  www.Ghaemiyeh.comیفلس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


ِییالاو هب  سفن  ندیـشکرب  تشلپ و  ياـه  یگژیو  دنـسپان و  قـالخا  زا  نآ  ندولاـپ  سفن و  هب  نتخادرپ  ناـمه  اـی  فّوصت  ملع   - 3
كرابت دنوادخ  هب  ات  يونعم 

.دریگ رون  وا  تیاده  وترپ  زا  دبای و  یگتسباو  یلاعت  و 

دـنا و هتخادرپ  شناد  نیا  هب  يرگید  دـننام  یب  ياملع  ینارعـش و  یعافر ، یلذاـش ، یلازغ ، يریـشق ، نوچمه  ناناملـسم  زا  ییاـملع 
انـشآ مدرم و  تیبرت  هعماج و  دارفا  شرورپ  هب  دـندش و  هدـنکارپ  اج  همه  رد  فراع  ناّیبرم  دـنا و  هدرک  یملق  ینوگ  هنوگ  تافیلأت 

.تسا هدمآ  كاپ  ّتنس  میرک و  نآرق  رد  هک  دنتخادرپ  یمالسا  بادآ  قالخا و  اب  نانآ  ندرک 

یم ار  ناناملسم  اریز  تسا ، زاس  تخاس و  يرامعم و  رنه  زین  یکی  دنا  هتخادرپ  نادب  ناناملسم  هک  ییاه  شناد  زا  یمالسا : رنه   - 4
ياه هناشن  نامه  اه  نیا  و  دـنا ، هتخاس  ایلوا  هباحـص و  زا  یهورگ  ناربمایپ و  حیرـض  رب  ار  ییاـه  هّبق  اـه و  خاـک  دـجاسم ، هک  مینیب 

هب راگزور  نیا  مدرم  هک  ییاهانب  نامه  تسا ؛ هدوب  ناناملـسم  نامرف  ریز  هک  تسا  ناهج  رتخاب  رواخ و  رد  مالـسا  نّدـمت  تاهابم و 
.دنوش یم  یتفگش  راچد  اه  نآ  زا  نایرتخاب  هژیو 

رد ار  یمالـسا  ياه  ترامع  اه و  هّبق  زا  يرایـسب  دنتـسین و  لیاق  ینأش  يرامعم  رنه  يارب  یفلـس  نامه  ای  یباّهو  هورگ  هنادـنمگوس 
.نیفیرش نیمرح  زاجح و  نیمزرس  لثم  ییاهاج  دنتشاد ؛ ذوفن  اهاج  نآ  رد  هک  دندرک  ناریو  ییاهرهش 

ياـه باـتک  شناد  ود  نیا  رد  دـنتفای و  يرترب  هفـسلف  قـطنم و  شناد  ود  رد  ناملـسم  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  قـطنم : هفـسلف و   - 5
هدوب نادنمشناد  تسد  نیا  زا  نارگید  يزار و  یلازغ ، ینیوج ،]  ] نیمرحلا ماما  .دنتفوک  مهرد  ار  دوخ  نافلاخم  دنتشاگن و  يرایـسب 

.دنا
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تسا و هدوب  شناد  نیا  رد  قفرم  ات  شتـسد  هیمیت  نبا  نانآ  ياوشیپ  هک  نآ  اب  دنراگنا ، یم  ههارژک  تعدـب و  ار  شناد  نیا  نایباّهو 
، نآ ریاظن  ملاع و  مدق  نوچمه  يدیاقع  تسا ؛ هدرک  ار  هفسالف  يوریپ  هدوب  مالسا  ورملق  زا  نوریب  هک  هفسالف  دیاقع  زا  يا  هراپ  رد 

.تسا هتشاگن  قطنم  میرحت  رد  مه  یباتک  هک  میرذگب 

ناسآ مالـسا  ياهزور  نیتسخن  زا  هک  ناناملـسم  يوس  زا  تسا  یـشالت  زین  نیا  ینید : ياـه  تیلقا  اـب  يراـیمه  يریگ و  ناـسآ   - 6
مالـسا روهظ  زاغآ  زا  نانآ  ربارب ، رد  دندناتـس و  یم  هیزج  نایتشدرز  باتک و  لها  زا  يرازآ  چـیه  یب  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  يریگ 

: هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  ( 3166  ) حیحص رد  يراخب  .دندوب  ناناملـسم  تشادساپ  تیامح و  تحت 
«. دیوبن ار  تشهب  يوب  دشکب ، ار  یّمذ  کی  هک  ره  »

یمالسا يالاو  قالخا  وترپ  رد  مالسا  راشتنا 

بدا و رهاظم  نیا  فّوصت ، ياه  هقیرط  رد  هک  هدوب  يا  هتـسیاش  راـتفر  وکین و  دروخرب  هار  زا  اـه  نیمزرـس  رتشیب  رد  مالـسا  راـشتنا 
اهنت دنتـسویپ و  مالـسا  هب  یگنج  چـیه  یب  ناسنا  نویلم  دـص  هب  کیدزن  يزلام  يزنودـنا و  رد  .تسا  هتـشاد  هولج  یمالـسا ، قالخا 
نیا نانکاس  نوچ  دـنداد و  راشتنا  دـنداهن و  ناینب  ار  نآ  تومرـضح  تاداس  نمی و  لـها  هک  دوب  يا  هیفوص  ياـه  هقیرط  نآ  لـماع 

.دندیورگ نید  نیا  هب  هورگ  هورگ  دندید ، ار  ناناملسم  يوکین  راتفر  اه  نیمزرس 

زا للم  نیا  هک  تفای  یگدـنکارپ  ییوکین  راتفر  داشرا و  توعد و  اـب  نیپیلیف  نالیـس و  دـنه ، رد  اـقیرفآ و  هراـق  رتشیب  رد  مالـسا  زین 
دندرب هرهب  ناناملسم 
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.دندیشچ ار  نآ  ِینیریش  و 
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تیباّهو يرگ و  یفلس  ياه  هشیر  خیرات و  مکی : لصف 

هراشا

دنتسه جنر  رد  امن ) یفلس  ) تیباّهو ياه  هشیدنا  زا  ناهج  زورما  ياه  نیمزرـس  همه  رد  نارگید  یمالـسا و  بهاذم  یملع و  لفاحم 
ناشفاوترپ ياه  شناد  یمالسا و  هشیدنا  رد  داسِفا  داسف و  هب  امن  یفلس  تیباّهو  نتخادرپ  زا  نیتسار  نانمؤم  لد  تسا  دنمدرد  هچ  و 

لئاسم نوماریپ  هک  ییاه  باتک  دیارج و  رد  نانآ  ياه  هتشاگن  اه و  هاگـشناد  دجاسم و  هب  طوبرم  روما  رد  نآ  ياهدمایپ  تعیرش و 
.دننک یم  رداص  نجهتسم  بیرغ و  ياهاوتف  دنسپان و 

لومعم و ریغ  ياـهرظن  راـهظا  هب  دـنبیرف و  یم  ار  يرگید  نآ  دـننز و  یم  مخز  یکی  نیا  هب  هک  دـننیب  یم  ار  ناـنآ  هزور  همه  مدرم 
ناـماما و تیب و  لـها  مـالعا  ياـملع  تحاـس  هب  يزادـنا  تسد  يریگرد و  شلاـچ و  زا  هک  ییاـهراک  رگید  دنباتـش و  یم  تفگش 

ندرک مهّتم  ات  هتفرگ  ناحلاص  ایلوا و  نادنمشناد و 

دنـس ثیدح و  زا  هک  نیا  تعدب و  هب  نانآ  نداد  تبـسن  یبهذـم و  دارفا  هیفوص و  ناگرزب  ندـناوخ  نادان  رفک و  كرـش و  هب  مدرم 
یهاگآ هنوگ  چیه 
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.دنرادن

دشاب اهامن  یفلـس  نیا  تسد  هب  هدروخ  بیرف  ناناوج  هعماج و  ندناهر  ددص  رد  هک  نآ  یب  زین  ّتنـس  لها  هعماج  زا  يرگید  هورگ 
.تسا دهاش  رظان و  اهنت 

یفرعم ار  هورگ  نیا  دیاب  نانادب ، طوبرم  لئاسم  اه و  هشیدنا  اهرواب و  ّدر  رد  باتک  دلج  داتـشه  هب  کیدزن  راشتنا  زا  سپ  ام ، کنیا 
يایاضق اب  ار  ناناملـسم  بّالط و  ناغّلبم و  املع و  میریگرب و  ناشاهرواب  اـه و  هشیدـنا  نیرت  مهم  اـه و  نآ  تقیقح  زا  هدرپ  مینک و 

.دوب رایشه  نادب  تبسن  تیباّهو  يرگ و  یفلس  نوماریپ  دیاب  هک  ییایاضق  مینک ؛ انشآ  نانآ  مهم 

یباّهو ِيرگ  یفلس  ندناسانش 

دنزارفا و یم  رب  ار  تیب  لها  اب  ینمـشد  مچرپ  دنیادخ و  مّسجت  هب  لیاق  هک  دنتـسه  یلبنح  بهذم  ناوریپ  نامه  نایفلـس ، ای  نایباّهو 
تیب لها  اب  ینمشد  میسجت و  هیبشت و  رد  یگمه  یلو  دنتسه ، فلاخم  یلبنح  بهذم  اب  لئاسم  يا  هراپ  رد  اه  نآ  زا  یخرب  هچ  رگا 

هـشیدنا دنهن ؛ یم  ناینب  ار  ییاه  هشیدنا  فده  ود  نیا  ندرک  قّقحم  يارب  دنتـسه و  نخـس  مه  نانآ  كاپ  تحاس  هب  یمارتحا  یب  و 
روبق كرش و  تعدب و  نوماریپ  نخس  نارگید و  هن  دنتسه  هیجان  هقرف  ناشیا  مه  هک  نیا  هیجان و  هقرف  نوماریپ  نخـس  نوچمه  ییاه 

یسررب و هب  ادخ  تساوخ  هب  هک  يروهشم  لئاسم  رگید  لسوت و  و 

.تخادرپ میهاوخ  اه  نآ  لیلحت 

تیباّهو ای  هیفلس 

کی يور  ود  ود ، ره  تسین و  یتوافت  تیباّهو  هیفلس و  نایم  تقیقح  رد 
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دنبای یم  هار  اهزرم  نیا  نوریب  هب  نوچ  دـنوش و  یم  هدـناوخ  یلبنح  یباّهو  ناتـسبرع  رد  نانآ  .هشیدـنا  رواب و  کی  اـب  دنتـسه  هکس 
.دنریگ یم  مان  یفلس 

هک نایلبنح  يامدـق  هیمیت و  نبا  ياه  هشیدـنا  هب  هک  دوب  يدرم  باّهولادـبع  نب  دّـمحم  .هدـش  هداز  يرگ  یفلـس  زا  تیباّهو  عقاو  رد 
نوچمه یهقف  یعرف  لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  هاگ  دناوخ و  یم  ارف  دنتـشاد  ار  ناگتـشذگ  هار  ندومیپ  ياعّدا  دندوب و  میـسجت  هب  لیاق 

.دیزرو یم  تفلاخم  نانآ  اب  نایفوص  اب  ناما  یب  گنج  (1) و  روبق ترایز  میرحت 

رواب میـسجت  هب  مه  هک  دـنناوخ  یم  ارف  نایلبنح  هشیدـنا  هب  هک  دنتـسه  يا  هقرف  تیباّـهو ، هجیتن  رد  و  باّهولادـبع ، نب  دّـمحم  سپ ،
کی ود  ره  تقیقح ، رد  دنراد و  داحتا  رگیدکی  اب  هشیدنا  نیا  رد  ود  ره  هک  مینیب  یم  زورما  و  تیب ، لها  اب  ینمـشد  هب  مه  دنراد و 

یلام و ینابیتشپ  ار  وا  نایباّهو  لاح  نیا  اب  داد و  یمن  دوخ  هب  یباّهو  بقل  دیمان و  یم  یفلـس  ار  دوخ  ینابلَا  هنومن  يارب  .دنا  هشیدنا 
لابند ناتسبرع  رد  ار  وا  ياه  هشیدنا  دندرک و  یم  يونعم 

فیعـض ای  حیحـص  زاب  نب  .دش  یم  غیلبت  ناتـسبرع  ياهرهـش  رگید  ضایر و  میـصق و  ناناوج  نایم  رد  شیاه  هشیدنا  دندومن و  یم 
ببس هب  نآ  مین  هب  کیدزن  ای  يرجه  لاس 1419  هب  لصیف  کلم  هزیاج  زا  یمین  و  درک ، یم  لقن  وا  زا  ار  ثیداحا  زا  يا  هراـپ  ندوب 

هک ا مدرم  زا  یخرب  نخس  نیا  و  دش ، هداد  يو  هب  يوبن  ّتنس  هب  وا  نتخادرپ  تافیلأت و  ینابلا و  یملع  ياهراک 
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ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مرح  ترایز  يارب  نتسب  رفس  ِراب  ًهحارـص  اریز  تسا ، هتـشاد  ار  هشیدنا  نیا  هیمیت  نبا  هچ  رگا  - 1
نیا هدروآ و  ...لاحرلا » ّدشت  ال   » ثیدح حرش  ماگنه  ار  نخس  نیا  يرابلا 3/66  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  دناد و  یم  مارح 

.دناد یم  يو  ِدنسپان  لئاسم  زا  ار  نآ  دنک و  یم  در  ار  هیمیت  نبا  هشیدنا 
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نامگ و مهو و  هیاپ  رب  هک  تسا  تسردان  ینخس  دوب  هدش  درط  روشک  نیا  زا  دش و  یم  هتخانش  بولطمان  رصنع  ناتـسبرع  رد  ینابل 
(1) .دشاب یم  راوتسا  رادنپ 

عبط قوقح  هک  وا  ياه  هتـشاگن  اه و  باتک  يارب  دـش  یم  هدرمـش  گرزب  يرازاـب  ناـنآ  نیمزرـس  دوب و  دوخ  مدرم  رادولج  یناـبلا 
رد ینابلا  .دـنتخادرپ  یم  ودـب  یفازگ  ياه  لوپ  ربارب ، رد  دـندیرخ و  یم  ار  يو  ياه  ینارنخـس  یـسرد و  ياهراون  وا و  ياه  باتک 

.دندرک یم  عوجر  ودب  یعرش  لئاسم  رد  هک  دوب  نانآ  نادنمشناد  رامش 

نامه نیا  .دـنک  یم  يربهار  ار  نآ  ناتـسبرع  داشرا  توعد و  اه و  شهوژپ  عمجم  تیریدـم  هک  دنتـسه  یهورگ  نایباّهو ، نیارباـنب 
.دنک یم  غیلبت  ار  نیمزرس  نآ  رصاعم  گرزب  نادنمشناد  عمجم  هیمیت و  نبا  لبنح و  نب  دمحا  بهذم  هک  تسا  يا  هرادا 

يا هلبانح  نایاوشیپ  بهذم  هیمیت و  نبا  ناوریپ  نامه  زین  رصاعم  هیفلس  و 

ماما و ار  هیمیت  نبا  کی  ره  دننک و  یم  یگدـنز  نوگانوگ  ياهروشک  رد  ناتـسبرع  نوریب  رد  دـنراد و  رواب  میـسجت  هب  هک  دنتـسه 
، دننک یمن  هدافتـسا  دوخ  يارب  تیباّهو  ریبعت  زا  هیفلـس  هتبلا  دـنناد ، یم  یلبنح  ياملع  زا  ار  وا  دـننک و  یم  دادـملق  رادولج  عجرم و 

فلس زا  اه  نآ  دوصقم  دنتسه و  حلاص  فلـس  بهذم  رب  هک  تسا  نیا  اه  نآ  ياعدا  هکلب  تسا ، هتـشگ  دنـسپان  یبقل  تیباّهو  اریز 
هیفلس و سپ  .دنتـشاد  داقتعا  میـسجت  هب  هک  ناشیا  ياهدننام  هیزوج و  مّیق  نبا  هیمیت و  نبا  رانک  رد  دنتـسه  ناثّدحم  زا  يرامـش  مه 

عقاو رد  تیباّهو 

ص:26

.تسا ناور  هناحول  هداس  ِنانخس  تاعیاش و  ِسپ  رد  لب  تسا ، هاگآان  قیاقح  زا  اهنت  هن  هک  تسا  یصخش  نخس  نیا  - 1
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.تسا هشیدنا  کی  مان 

نآ ياه  هشیر  دشر و  هشیدنا و  نیا  ندمآ  دیدپ 

هب نآ  يالبال  زا  میرگنب و  هدـش  انب  مالـسا  رب  هک  يا  هشیدـنا  ره  مالـسا و  زین  یباّـهو و  هشیدـنا  ناـینب  هداـم و  نیرت  مهم  هب  هاـگره 
ِیباّهو هشیدـنا  رد  هیامناج  نیمه  یلو  میبای ، یم  دـیحوت  ار  دـیاقع  نیا  هیاـمناج  ناـمگ  یب  مینک  رظن  اـه  نییآ  رگید  اـه و  هشیدـنا 

.دنمان یم  تافص  امسا و  دیحوت  ار  نآ  نایباّهو  ِدوخ  هک  هدش  هتشغآ  میسجت  هیبشت و  هب  یفلس 

ناینب ساسا ، نیمه  رب  دنراگنا و  یم  ناسنا  کی  تروص  هب  ار  ادـخ  اه  نآ  هک  دـبای  یم  رد  دـنک  گنرد  نایباّهو  دـیاقع  رد  هک  ره 
تسد و جـنرآ و  هاگیهت و  ولهپ و  مشچ و  هرهچ و  ادـخ  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  يزیر  هدولاـش  دوخ  هدـیقع  ِدـیحوت  رد  ار  تاـفص 
دیآ و یم  دورف  نامـسآ  زا  يادخ  هک  دـندقتعم  دراد و  ار  یمدآ  ياضعا  رگید  اپ و  مدـق و  قاس و  هنیـس و  تشگنارـس و  تشگنا و 

.تیفیکالب هیبشت و  الب  دنیوگ : یم  ناگمه  تیاضر  يارب  سپس  دیآ و  یم  اج  همه  هب  دراد و  شبنج  دور و  یم  اج  نآ  اج و  نیا 

هتفرگ ثیداحا  يا  هراپ  زا  ار  مدآ  هب  ادخ  هیبشت  هشیدنا  و  نآرق ، رب  هن  تسا  راوتـسا  ثیدح  رب  یلـصا  يا  هنوگ  هب  هورگ  نیا  هشیدنا 
اساسا ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  میرذگب  دیابن ، هک  دنا  هدرک  ریسفت  يا  هنوگ  هب  ار  ثیداحا  نآ  دنا و  هتـشاد  هّجوت  نآ  رهاظ  هب  هک  دنا 

: نینچ نیا  یثیداحا  تسا ؛ دودرم  ام  هاگن  زا 

تروص هب  ار  یمدآ  دنوادخ  : » هک تسا  هدیسر  هریرهوبا  زا  یثیدح   - 1

ص:27
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، میـشاب نآ  تّحـص  هب  لئاق  رگا  نآ ، لـیوأت  دـنا و  هدرک  تیاور  ( 2841  ) ملـسم و  ( 6227  ) يراخب ار  ثیدـح  نیا  (1)« دیرفآ دوخ 
: دیوگ یم  ص 144  هیبشتلا ، هبُش  عفد  رد  يزوج  نبا  ظفاح  هک  تسا  ینخس  نامه 

: تفگ یم  دز و  یم  ار  رگید  يدرم  هک  تشذگ  يدرم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ار یـسک  امـش  زا  یکی  هاگره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـنادرگ  تشز  دراد  وت  نوچ  ییور  ار  هک  ره  وت و  يور  يادـخ 
صخـش نامه  تروص  ینعی  ، (2)« تسا هدـیرفآ  شتروص  هب  ار  ناـسنا  لاـعتم  يادـخ  هک  دـنک  يراددوـخ  شا  هرهچ  ندز  زا  دـنز 

.بورضم

! دّمحم يا  دومرف : نم  هب  سپ  ، (3) مدید هرهچ  نیرتوکین  رد  ار  میادخ  : » هک تسا  هدمآ  شئاع  نب  نامحرلا  دبع  زا  یثیدـح  رد   - 2
رب بّرقم  ناگتشرف 

ص:28

تـسد نادـنچ  هک  تسا  یتایلیئارـسا  زا  هدرک  تیاور  راـبحالا  بعک  زا  هریرهوـبا  هچنآ  هک  نیا  هصـالخ  ثیدـح ، نـیا  نوـماریپ  - 1
هک دوش  یم  هدیرفآ  يرشب  يدوز  هب  : » هدمآ تسخن  رفس  رد  تاروت  رد  هک  نآ  هژیو  هب  ددرگ ، ثیداحا  تسد  نیا  زا  ات  هدش  يراک 
زا هک  دسر  یم  دیعس  نب  رـسب  هب  هک  یحیحـص  دنـس  اب  زییمتلا 1/175  شباتک  رد  حیحـص  بحاص  ملـسم ، دـَنام .» یم  ام  تروص  هب 

ثیداحا رد  دـیریگ و  شیپ  رد  ادـخ  ياورپ  : » دـیوگ یم  تسا ، هریرهوبا  نادرگاش  زا  هّتـس و  حاحـص  ناـبحاص  زا  گرزب و  ناـعبات 
تفگ و یم  ثیدح  بعک  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وا  هک  میدوب  دهاش  هریرهوبا  اب  ینیشنمه  ماگنه  هک  دینک  طایتحا 

ادـخ لوسر  هب  ار  بعک  ثیدـح  داد و  یم  تبـسن  بعک  هب  ار  ادـخ  لوسر  ثیدـح  هک  مدینـش  ناهارمه  زا  یکی  زا  .تساـخ  یم  رب 
سپ تسا ، هدروآ  ( 8/109  ) هیاهنلاو هیادبلا  رد  ریثک  نبا  و  ( 2/606  ) ءالبنلا مالعا  ریس  رد  یبهذ  ار  نخس  نیا  هلآ .» هیلع و  هللا  یلص 

.دیاب یگنرد 
رد مصاع  یبا  نبا  و  ص 73 )  ) درفملا بدالا  رد  يراـخب  و  ( 2/434  ) دنسم رد  دمحا  حیحص 2612 و  رد  ملـسم  ار  ثیدح  نیا  - 2

.دنا هدروآ  يرثوک  ثّدحم  ماما  قیقحت  اب  ص 291 )  ) تافص ءامسا و  رد  یقهیب  و  ( 521 هرامش 516 -  اب  ص 228   ) تنس
ام رورس  و  تسین ،» وا  گنسمه  یـسک   » و تسین » وا  دننام  يزیچ   » اه تئیه  اه و  لکـش  اه و  تروص  زا  گرزب  يادخ  تساّربم  - 3

.دَروآ نابز  رب  یمالک  نینچ  هک  نآ  زا  تساّربم  زین  ادخ  لوسر 
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ار نآ  ياکنُخ  هک  داهن  نم  فتک  ود  ناـیم  دوخ  تسد  سپ  يرت ، هاـگآ  دوخ  وت  ایادـخ ! راـب  مدرک : ضرع  دـنراد ؟ شلاـچ  هچ  رس 
.تسا رت  گرزب  یسب  نانخس  هنوگ  نیا  زا  دنوادخ  ...مدرک .» ساسحا  ما  هنیس  ود  نایم 

نبا یقهیب و  ینطق و  راد  يزورم و  رصن  نب  دّمحم  لبنح و  نب  دمحا  تسا و  لطاب  نتم ، رظن  زا  فیعـض و  دنـس ، رظن  زا  ثیدح  نیا 
(1) .دنا هدرمش  فیعض  ار  نآ  نارگید  يزوج و 

ص151 هیبشتلا ، هبش  عفد  مان  اب  دوخ  باتک  رد  يزوج  نبا  ظفاح 

دنوادخ دندرب  جارعم  هب  ارم  نوچ  : » هک تسا  هدروآ  اه  هژاو  نیا  اب  ار  ثیدح  نیا  میـسجت  هب  دقتعم  ِیلبنح  دماح  نبا  هک  دیوگ  یم 
متـساوخ ادخ  زا  نم  .ما  هدش  یهن  امـش  يارب  وا  فیـصوت  زا  دیبات و  یم  يوترپ  وا  زا  هک  شیر  یب  یناوج  هرهچ  هب  مدید  ار  نامحر 

«. هتسشن شتخت  رب  دنا و  هتفرگ  رب  هدرپ  وا  زا  هک  مدید  یسورع  نانوچ  ار  وا  هاگان  دزاس و  مرختفم  شندید  هب  ات 

.تساوسر یغورد  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  نشور  يزوج  نبا  ظفاح 

نیرتوکن هب  ار  يادـخ  باوـخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـیوگ  یم  نینچ  نآ  رد  هدروآ و  لـیفط  ما  ار  موـس  ثیدـح   - 3
رز زا  يا  هیـشوپ  هرهچ  رب  هک  نیرز  ییاه  شفک  اـب  هزبس  رد  شیاـپ  ود  هتخیر و  شوگرب  ییوم  اـب  تسا  یناوج  هک  دـنیب  یم  هرهچ 

.تشاد

ص:29

تکنلا باتک  يرثوک و  ماما  قیقحت  اب  ص 300  یقهیب ، تافص  ءامسا و  6/185 و  رجح ، نبا  بیذهتلا  بیذهت  هب  دینک  هعجارم  - 1
یشاوح 149 و  ص 148 -  يزوج ، نبا  ظفاح  زا  هیبشتلا  هبـش  عفد  باـتک  4/382 و  رجح ، نبا  ظفاح  فارـشالا  هفحت  یلع  فارظلا 

.نآ
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حیرـصت ثیدـح  نیا  ندوـب  یگتخاـس  غورد و  رب  نارگید  نیعم و  نـبا  لـبنح ، نـب  دـمحا  یقهیب ، يراـخب ، نوـچمه  ثیدـح  لـها 
(1) .دنراد

راگدرورپ وت ، يادـخ  تسا  كاپ   » و تسین » وا  گنـسمه  یـسک   » و تسین » وا  دـننام  يزیچ   » هک راگدرورپ  نخـس  نیا  اـب  رواـب  نیا 
.دراد تافانم  دننک » یم  فصو  هچنآ  زا  دنمهوکش ،

ظفاح هک  نآ  هژیوب  تسا ، لاعتم  دنوادخ  میـسرت  تیباّهو و  ای  يرگ  یفلـس  هشیدنا  يریگ  لکـش  ناینب  ثیدـح ، هس  نیا  نم  رظن  هب 
نخس یثیداحا  زا  دنک و  یم  زاغآ  ثیدح  هس  نیا  اب  ار  هیبشتلا  هبش  عفد  دوخ  باتک  يزوج  نبا 

نانآ يوس  زا  هتفای  شراگن  ياـه  باـتک  رد  هچنآ  لالدتـسا  رد  ار  اـه  نآ  هیبشت ، میـسجت و  هب  لـئاق  ناـیلبنح  هک  دَروآ  یم  ناـیم  هب 
.دنمان یم  تافص  دیحوت و  هدمآ ،

نامیا و دیحوت و  تنس و  باتک  دننک و  یم  پاچ  ار  نآ  اه  یباّهو  اه و  یفلس  هک  یتدیقع  ياه  باتک  هک  نآ  نخـس  نیا  رب  دیکأت 
اه نآ  همه  هک  ...و  اپ  مشچ و  دراد و  هرهچ  ادـخ  نآ  ساسارب  هک  دـنراد  ار  ینیوانع  دوخ  نورد  رد  یگمه  ناشدـنمان  یم  تاـفص 

: دیوگ یم  میسجت  هب  دقتعم  ِیلبنح  یلعیوبا  ور  نیمه  زا  .دمآ  هتفگ 

نخـس نیا  زا  وا  دوصقم   (2) «. متـسین لیاق  ادخ  يارب  هک  تروع  شیر و  رگم  مریذـپ  یم  دـیهد  تبـسن  نم  هب  ادـخ  هرابرد  هچ  ره  »
.تسا تافص  نامه 

ص:30

.دینارذگب رظن  زا  بناج  نیا  قیقحت  اب  ار  هیزنتلا  ّفکأب  هیبشتلا  هبش  عفد  باتک  نخس  نیا  زا  نانیمطا  يارب  - 1
.تسا هدمآ  مصاوقلا 2/283  نم  مصاوعلا  باتک  رد  یکلام  یبرع  نب  رکبوبا  ظفاح  زا  نخس  نیا  - 2
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یف نامیالا  لها  هدیقع  مان  اب  هتشاگن  یباتک  رصاعم  ِيرجیوت  دومحم  خیش 

.نمحرلا هروص  یلع  مدآ  قلخ 

وا .دنشاب  یم  (ص 18 ) يرتفملا بذک  نییبت  باتک  رد  يرثوک  ثّدحم  ماما  دوصقم  هک  دنتسه  يا  هیوشح  نامه  یباّهو  نایفلس  نیا 
: دیوگ یم  باتک  نیا  همّدقم  رد 

رد دنا و  هدرب  ثرا  هب  مالـسا  زا  شیپ  ياه  نییآ  زا  هک  دندقتعم  یلهاج  ییارآ  هب  نانآ  .تسا  هدـنکفا  ورف  دومج  لهج و  ار  هیوشح 
.تسا هتفای  جاور  نائباص  باتک و  لها  ناتسرپ ، هناگود  يوس  زا  ییاه  فیرحت  ناشنایم 

ار نآ  رّوصت  یلقاع  چیه  هک  دنتـشاد  ییاه  تلاهج  ییوس  زا  دنتفیرف و  یم  ار  ماوع  ناس  نیدـب  دـنتفرگ و  یم  شیپ  رد  دـهز  اه  نآ 
یم تمینغ  ار  یتصرف  ره  عضو ، ندرک  ناـشیرپ  يارب  هک  دنتـسه  کـشخ  لدگنـس و  وخ و  تشرد  یناـمدرم  ناـنآ  .دـنک  یمن  مه 
همه رد  نانآ  .دریگب  ناج  رفک ، نانآ  نخـس  اب  دـشاب و  ور  هبور  یفعـض  اب  مالـسا  هک  یماگنه  رگم  دـنیوگ  یمن  ینخـس  دـنرمش و 

.دندوب هداتسیا  اپ  رب  هک  هدوب  ییاه  هورگ  همه  يرظن و  ياه  شناد  درخ و  هّجوتم  ناشینمشد  دنا ، هدوب  نینچ  خیرات  ياه  نارود 

میسجت هب  نالیاق  هلحرم  نیتسخن 

هراشا

كرتشم یگژیو  نیا  رد  میسجت  هب  دقتعم  ِدوهی  ناتساب و  ناینانوی  هک  دنادب  دیاب  داب  وا  ِنآ  زا  يدزیا  تمحر  هک  باتک  نیا  هدنناوخ 
يارب دنتشادنپ و  یم  ناسنا  ناس  هب  ار  ادخ  دنا و  هدرک  یم  فیصوت  ار  لاعتم  يادخ  هک  دنا  هدوب 

ص:31
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دور و یم  دیآ و  یم  هک  دندرک  یم  فیصوت  نینچ  ار  وا  (1) و  دنتشاگنا یم  دنزرف  رسمه و  نوچمه  یلایخ  يا  هداوناخ  ياضعا  وا 
دندوب لیاق  ناسنا  ياضعا  نوچمه  ییاضعا  وا  يارب  دریگ و  یم  مشخ  ددنخ و  یم  دور و  یم  زارف  نادب  دیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا 

!! هتشذگ وا  زا  یّنس  هک  دندرک  یم  نامگ  يدرم  ای  شیر  یب  یناوج  هرهچ  هب  ار  ادخ  و 

میرم ترـضح  یکی  هـک  دـنیب  یم  ییاـه  یـشاّقن  اـه  نآ  رد  دـنک  گـنرد  اـهاسیلک  رد  هـتخیوآ  ياـهولبات  اـه و  هراـگن  رد  هـک  ره 
اه نآ  نایم  زا  هدش و  هدیـشک  ییاهربا  ود  نآ  يالاب  رب  دراد و  رارق  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  وا  ناماد  رد  تسا و  مالـسلااهیلع 

.دنراگنا یم  دننک و  یم  فیصوت  ناشیا  هچنآ  زا  ادخ  تسا  هزنم  .تسادخ  نامه  اه  نآ  نامگ  هب  هک  تسا  هدروآرب  رس  يدرم 

هتـسشن میخف  یگنروا  رب  دراد و  یجات  هک  دـنرادنپ  یم  يرایرهـش  لکـش  هب  تسا -  كاپ  ناشتافیـصوت  زا  هک  ار -  ادـخ  هدـع  نیا 
شرع رد  تخادرپ و  تحارتسا  هب  نیمز ، اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  زا  سپ  متفه ، زور  هب  ادـخ  هک  دـننک  یم  حیرـصت  ناـیدوهی  .تسا 

.تسد نیا  زا  يرگید  هابت  ياهرادنپ  و  دیشک ، زارد 

دنزرف ادخ  هک  دنتفگ   » و میا » هتسشن  اج  نیا  ام  هک  دیگنجب  ود  ره  ورب و  تیادخ  اب  وت  : » دنتفگ مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هب  نانآ 
«. امنب ام  هب  اراکشآ  ار  ادخ   » هک نیا  و  تسا » هتفرگ 

.دنیوگ یم  ینانخس  نینچ  زین  تّما  نیا  میسجت  هب  نالیاق 

هدش فیرحت  لیجنا  رد  هدمآِدیاقع  ( 5/406  ) دوخ ياواتف  رد  هیمیت  نبا 

ص:32

.3/ نج اًَدلَو ،» ًهَبِحاَص َو َال  َذَخَّتا  اَم  اَّنِبَر  ُّدَج  یلاَعَت  ُهَّن  َو َا  : » دنک یم  در  نینچ  نآرق  رد  ار  طلغ  رادنپ  نیا  لاعتم  دنوادخ  - 1
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: دیوگ یم  زاب  نینچ  ار 

: تفگ نویراوح  هب  و  ، (1) تسادخ تخت  نآ  هک  دیروخن  دنگوس  نامـسآ  هب  تفگ : مالـسلا  هیلع  حیـسم  هک  تسا  هدمآ  لیجنا  رد 
دییاشخب یم  ار  مدرم  امش  رگا 

یلوصحم هن  دننک  یم  یتشِک  هن  هک  دیرگنب  نامسآ  ناگدنرپ  هب  .دیاشخب  یم  ار  امـش  همه   (2) تساه نامسآ  رد  هک  امش  ردپ  سپ 
هک تسومه  تسا  نامسآ  رد  هک  امش  ردپ  لاح  نیا  اب  دننک و  یمن  عمج  يزیچ  زین  نامسآ  رد  دنورد و  یم 

ص:33

هداتـسرف ورف  لاعتم  يادخ  هک  یلیجنا  هک  تسا  نآ  هتـشگ  لقن  هدش  فیرحت  یباتک  زا  ینانخـس  نینچ  هک  تسا  نیا  هاوگ  هچنآ  - 1
مالک اه -  نآ  رادنپ  هب  مالک -  نیا  هک  یلاح  رد  تسین ، یهلا  مالک  زج  ادـخ  يوس  زا  هدـش  هداتـسرف  ورف  ياه  باتک  رگید  نانوچ 

ایآ هک  تسا  نآ  تسا  حرطم  اج  نیا  رد  هک  یشسرپ  .تسا  گنرد  هتسیاش  هتکن  نیا  و  يدنوادخ ، نخس  هن  تسامالسلا  هیلع  یسیع 
َلَْزن َاَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  اَِمل  اًقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  َلََّزن  : » دیامرف یم  نآ  هرابرد  نآرق  هداتـسرفورف و  ار  نآ  لاعتم  يادـخ  هک  یلیجنا 

هن مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  مالک  ای  تسا  لاعتم  دـنوادخ  نخـس  « َناَقْرُْفلا َلَْزن  َاَو  ِساَّنِلل  يًدُـه  ُْلب  ْنِم َق- َلیْجنِْالاَو *  َهیرْوَّتلا 
؟ ماقمالاو يادخ  مالک 

هک مینیب  یم  ار  يو  اریز  تسا ، هدرک  شهوکن  میرک  نآرق  رد  ار  نخـس  نیا  لاعتم  دـنوادخ  هک  هدرک  شومارف  هیمیت  نبا  ارهاظ  - 2
نایب دـنک و  یم  تباث  ار  لیجنا  رد  نانخـس  نیا  ندوب  غورد  هک  تسا  نامه  نیا  هداهن و  رانک  ار  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  ّصن 

نآ نالطب  یهابت و  هدرک و  ضقن  ار  نآ  میرک  نآرق  هچنآ  اب  تسین و  شیب  یلعج  هدش و  فیرحت  ینانخس  اه  نآ  همه  هک  دراد  یم 
نایم يدنزرف  يردپ و  هطبار  .دهد  یم  نخس  ِداد  هدش  فیرحت  ِلیجنا  هلیسو  هب  لالدتـسا  اب  دنک و  یم  لالدتـسا  هتخاس ، راکـشآ  ار 

ْمُُکبِّذَُـعی َِملَف  ْلـُق  ُهُؤآَّبِحَاَو    ِ هّللا اُؤ  - ْنبَا ُنَْـحن  يراَـصَّنلاَو  ُدوُـهَْیلا  َِتلاَـقَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .تـسا  لـطاب  يرواـب  ادـخ ، مدرم و 
َِکلذ   ِ هّللا ُْنبا  ُحیـسَْملا  يَراَصَّنلا  َِتلاَقَو    ِ هّللا ُْنبا  ٌْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو  : » دـیامرف یم  زین  . 18/ هدئام « َقَلَخ ْنَّمِم  ٌرََـشب  ُْمْتن  َْلب َا  ْمُِکبُونُِذب 

ُْنبا یَسیع  ُحیسَْملا  اَمَّنِا  : » دیامرف یم  و  ( 30/ هبوت «) َنوُکَفُْؤی ّینَا    ُ هّللا ُمُهَلَتاَق  ُْلب  ْنِم َق- اوُرَفَک  َنیذَّلا  َلْوَق  َنو  -ٔ ِهاَُضی ْمِهِهاَْوفَِاب  ْمُُهلْوَق 
نـم و ردـپ  هدوـمرفن  و  (، 72/ هدـئام «) ْمُکَّبَرَو ّیبَر    َ هـّللا اوُدـُبْعا  َلیءاَرِْـسا  یَنب  اَـی  ُحیـسَْملا  َلاَـقَو   » و (، 171/ ءاـسن  «ِ) هّللا ُلوُـسَر  َمَیْرَم 

! صوصن نیا  زا  یناّرح  هیمیت  نبا  هشیدنا  تسا  رود  هچ  سپ  .تسامش 
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!! دَناسر یم  ار  اه  نآ  ِيزور 

ام هک  میبای  یم  رد  میرب و  یم  یپ  ناتـساب  ناینانوی  باتک و  لها  هشیدنا  نانیا و  هشیدنا  نایم  يا  هشیر  دنویپ  هب  هک  تساج  نیمه  زا 
یشلاچ وگو و  تفگ  چیه  هک  دنتسه  تباث  يروما  همه  اه  نیا  میا و  هتسبن  اه  نآ  رب  یغورد  چیه 

.دنبات یمن  رب  ار 

دراگن و یم  نمحرلا  هروص  یلع  مدآ  قلخ  یف  نامیالا  لها  هدیقع  هب  هدـیمان  ار  یباتک  يرجیوت  دومح  خیـش  مان  اب  نایباّهو  زا  یکی 
ظیرقت باتک  نیا  رب  زاب  نب  زیزعلا  دبع  خیـش  دنک و  یم  تباث  ار  باتک  نیا  ناونع  وا  ِدوخ  رادـنپ  هب  هک  دَروآ  یم  ار  یلئاسم  نآ  رد 

: دَروآ یم  نینچ  باتک  نیا   67 هحفص رد  يرجیوت  .دسیون  یم 

نینچ تاروت  تسخن  رفـس  رد  هدـش و  هتـشاگن  تاروت  نوچمه  ناربمایپ  زا  هدـنام  اج  هب  ياه  باتک  باتک و  لها  نایم  رد  اـنعم  نیا 
يدوز هب  تسا : هدمآ 

.دَنام یم  ام  هرهچ  هب  هک  مینیرفآ  یم  ار  یناسنا 

(1) .تسا هدش  لقن  هیمیت  نبا  ياه  باتک  زا  لئاسم  هنوگ  نیا 

َنوُْولَی اًقیرََفل  ْمُْهنِم  َّنِاَو  : » دیامرف یم  نینچ  نآ  ناوریپ  تاروت و  هرابرد  دـنوادخ  تسا و  هدـش  هتفرگرب  تاروت  زا  میـسجت  نیا  يرآ 
 ِ هّللا یَلَع  َنُولوُقَیَو    ِ هّللا ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  اَمَو    ِ هّللا ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَیَو  ِباَتِْکلا  َنِم  َوُه  اَمَو  ِباَتِْکلا  َنِم  ُهُوبَـسْحَِتل  ِباَتِْکل  صِاب  ْمُهَتَنِْـسلَا 

(3)« ِهِعِضاَوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  : » دیامرف یم  هک  نانچ  ، (2)« َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َبِذَْکلا 

ص:34

.2/336 هیدفصلا ، 5/83 ؛ ضراعتلا ، هب  دینک  هعجارم  - 1
نآ ات  دـنناچیپ  یم   [ يا هدـش  فیرحت   ] باتک ندـناوخ ]  ] هب ار  دوخ  ناـبز  هک  دنتـسه  یهورگ  ناـنآ  ناـیم  زا  و  /78 ؛ نارمع لآ  - 2
رد تسادخ ، بناج  زا  نآ  دنیوگ : یم  تسین و  ینامسآ ]  ] باتک زا  نآ  هک  نیا  اب  دیرادنپ  ینامسآ ]  ] باتک بلاطم ]  ] زا ار  هتفابرب ] ]

.دنناد یم  مه ]  ] ناشدوخ هک  نیا  اب  دندنب  یم  غورد  ادخ  رب  تسین و  ادخ  بناج  زا  هک  یتروص 
.دننک یم  فیرحت  دوخ  ياه  هاگیاج  زا  ار  ادخ  مالک  /13 ؛ هدئام - 3
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زا هک  نانآ  ِنادنمشناد  نایاوشیپ و  زا  نانخس  هنوگ  نیا  توبث  زا  سپ  لاح 

هن تسا و  هیبشت  هن  دنیوگ  یم  نانآ  هچنآ  دنک  اعّدا  دسر  یم  ار  یبّصعتم  ریغ  دنمدرخ  چیه  ایآ  مییوگ : یم  تسین  نایب  لباق  یناوارف 
هن دنتـسه  ناتـساب  نانوی  وریپ  هن  ناحبـس ، يادـخ  نوماریپ  دوخ  ياه  یفاب  لایخ  رد  همِّسجم و  هن  دنتـسه  ههّبـشم  هن  ناـنآ  میـسجت و 

!؟ ناشیا زج  هن  دوهی ،

، دـشیدنیب نوتم  هنوگ  نیا  رد  تسا  نآ  زا  يوریپ  قح و  تخانـش  یهلا و  باوث  ناـهاوخ  هک  گـنرکی  نیتسار و  ناملـسم  کـی  رگا 
: هکرابم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  دوخ  نافلاخم  اب  دننک و  یم  تیامح  نایلبنح  زا  میـسجت  ِنادنمرواب  نیا  هنوگچ  هک  دزرو  گنرد  هاگناو 

نانآ ِتیعقاو  فیصوت  رد  ام  هک  دبای  یم  رد  دنهد ، یم  ناشتبـسن  یهارمگ  هب  دنگنج و  یم  « اًدوُمْحَم اًماَقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَا  یـسَع  »
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ام  رورس  لاعتم ، دنوادخ  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  ار  هیآ  يانعم  نانآ  اریز  میا ، هدرکن  ناشیدب  یمتس  چیه 

تفلاخم هیآ  نیا  زا  نانآ  تشادرب  نیا  اب  یـسک  رگا  دنراد  اعّدا  دَناشن و  یم  شا  یـسرک  ای  شرع  رب  دوخ  اب  ای  دوخ  رانک  رد  ار  هلآ 
.تسا هدش  رکنم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلیضف  هک  تسا  یهارمگ  ِیمهج  دنک 

وا .تسا  هدروآ  هّنسلا  شباتک  رد  یلبنح  لالخ  ار  نوماریپ  نیا  رد  ناگتشذگ  نوتم  يروآ  درگ  لکش و  نیا  هب  ادخ  نتـسشن  هب  رواب 
مدرم هب  دوخ  نامگ  هب  ات  دـنداد  راشتنا  دـندرک و  پاچ  ار  وا  باتک  ناشیا  مه  تسا و  راگزور  نیا  نایفلـس  ناـیباّهو و  ناینیـشیپ  زا 

!! دنزومایب دیاقع  ملع  دیحوت و 

ص:35
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تما نورد  هب  میسجت  داقتعا  هنخر  یگنوگچ 

، نشور یلیالد  نوتم و  هئارا  اب  باتک  لها  ناتـساب و  ناینانوی  اب  هیبشت  میـسجت و  هب  هورگ  نیا  هدـیقع  ناـیم  يراـگزاس  ناـیب  زا  سپ 
: مییوگزاب تما  نورد  هب  ار  هشیدنا  نیا  ندرک  هنخر  ِیگنوگچ  میریزگان 

لها دـندناشک  تما  نورد  هب  ار  نآ  هک  یناسک  تفای و  هار  تما  نایم  هب  مالـسا  ردـص  راگزور  هب  هباحـص و  نارود  زا  هشیدـنا  نیا 
لها دزن  نیا  دنبای و  یهاگآ  باتک  لها  لئاسم  زا  ات  دندوب  قاتشم  رایـسب  هک  يا  هباحـص  زین  دندوب ، هدروآ  مالـسا  هک  دندوب  یباتک 

: تسین زاین  یب  حیضوت  نییبت و  نیا  زا  زاب  تسا و  نشور  یسب  ملع ،

نارای اب  بعک  هک : ( 3/489  ) ءالبنلا مالعا  ریس  باتک  رد  یبهذ  نخس  - 1

.درک یم  لقن  نانآ  يارب  لیئارسا  ینب  بتک  زا  تشاد و  ینیشنمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یم حیرـص  یفارتعا  رد  ( 1/140  ) یناهفـصا خیـش  وبا  زا  همظعلا  باتک  رب  دوخ  قیقحت  همدـقم  رد  يروفکرابم  هّللا  ءاـضر  رتکد   - 2
: دیوگ

یم زاب  هباحـص  راگزور  هب  نآ  خـیرات  هک  تسا  يا  هلوقم  اه ، شناد  نیا  ِنتفای  هر  تسا و  هتفاـی  هار  ناناملـسم  ناـیم  هب  تایلیئارـسا 
نایم هچ  رگا  دراد ، يراگزاس  لیجنا  تاروت و  اب  یخیرات  ياهدادـیور  لـئاسم و  يا  هراـپ  رد  نآرق  هک  تسور  نآ  زا  نیا  و  ددرگ ،

زاجعا هیام  دـش و  یم  هدرمـش  نآرق  زایتما  هطقن  هک  تسا  يزاجیا  نامه  هک  دوش  یم  هدـید  رایـسب  توافت  لیجنا  تاروت و  اب  نآرق 
نآرق تحارـص  هب  انب  ود  ره  هک  میرذـگب  دـنرادروخرب ، ییوگ  هدایز  لیـصفت و  زا  لیجنا  تاروت و  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتـشگ  نآ 

.دنا هتشگ  رییغت  فیرحت و  شوختسد 

رد ثیدح  لقن  ماگنه  اریز  دراد ، فارتعا  نخس  نیمه  هب  زین  ینابلا   - 3

ص:36
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زا راـگنا  تسا و  هدـشن  دـییأت  نآ  نتم  فیعـض و  ثیدـح  نـیا  دانـسا  دـیوگ : یم  ثیدـح 568 ) ص 249 ،  ) مصاـع یبا  نبا  هنـسلا 
.دشاب یم  دوهی  یلعج  ثیداحا 

زا هتفگ  شیپ  میهافم  راکفا و  هک  ثیداحا ، هنوگ  نیا  لعج  رد  يدوهی  ای  یلیئارـسا  هشیدـنا  هک  نیا  رد  تسا  یحیرـص  فارتعا  نیا 
.تسا هتشاد  شقن  هدز ، رس  اه  نآ 

رب ار  شیاپ  يدرم  رگا  ایآ  دنتفگ : يرـصب  نسح  هب  هک : تسا  هدروآ  وکین  يدانـسا  اب  ( 2/361  ) راثآلا یناعم  حرـش  رد  يواحط   - 4
.تسا هدش  هتفرگ  نایدوهی  زا  نخس  نیا  تفگ : يرصب  تسا ؟  هورکم  دهن  شرگید  ياپ 

: تسا هتفگ  هک  هدروآ  رابحالا  بعک  زا  لقن  هب   (1) ّولعلا دوخ  باتک  رد  یبهذ   - 5

رب نم  تسا و  نم  تاقولخم  همه  يـالاب  نم  شرع  متـسه و  مناگدـنب  زارف  رب  هک  میادـخ  نآ  نم  تسا : هدومرف  تاروت  رد  دـنوادخ 
.تسین ناهنپ  يزیچ  نیمز ، رد  هن  نامسآ و  رد  هن  نم ، رب  منادرگ و  یم  ار  مناگدنب  ياهراک  متسه و  دوخ  شرع 

.دنتسه هقث  ثیدح  نیا  لاجر  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  هرابرد  یبهذ 

زاغآ رد  هک  نیا  رگم  تسین  اه  نامـسآ  ناـیم  رد  ینامـسآ  دـیوگ : یم  بعک  زا  لـقن  هب  ّولعلا  باـتک  زا  رگید  ییاـج  رد  یبهذ   - 6
دنوادخ نتسشن 

.دهد یم  رس  رتش  نوچ  يا  هلان  ینیگنس  زا  نآ  رب  راّبج 

 - تساّربم دیوگ  یم  هچنآ  زا  هک  ار -  ادخ  رابحالا  بعک  هنوگچ  هک  دیرگنب 

ص:37

.ادخ هب  دنمزاین  هدنب  نیا  ِقیقحت  هب  يوونلا  مامالاراد  پاچ  - 1

یخیرات ياه  هشیر  نیداینب و  ياه  هشیدنا  رد  یشلاچ  یباهو : يرگ  www.Ghaemiyeh.comیفلس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13941/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دهد یم  رارق  نآ  زج  ای  نیمز  هبذاج  عبات 

لاعتم دنوادخ  تمظع  نایب  رد  يو  هک  تسا  هدمآ  هبنم  نب  بهو  زا  شدنـس  اب  دـمحا  نب  هّللادـبع  زا  ( 2/477  ) هّنـسلا باتک  رد   - 7
رب لجوزع  دنوادخ  مدـق  ود  تسا و  یـسرک  رد  نالک  کشوک  نیا  دنتـسه و  نالک  یکـشوک  رد  اهایرد  اه و  نامـسآ  تسا : هتفگ 

.دریگ یم  رارق  وا  ياپ  ود  رد  شفک  نانوچ  یسرک  تسا و  یسرک 

دنروایب ار  ناتربمایپ  دسر  زیختسر  زور  نوچ  هتفگ : هک  تسا  هدروآ  یلیئارسا  مالـس  نب  هّللادبع  زا  لقن  هب  ّولعلا  باتک  رد  یبهذ   - 8
(1) .تسا تباث  مالس  نبا  زا  ثیدح  نیا  .دنیشن  یسرک  رب  ادخ  ربارب  رد  ات 

رد ( 2/532  ) حالصلا نبا  باتک  یلع  تکنلا  باتک  رد  رجح  نبا  ظفاح   - 9

، هتفرگن رارق  ییانتعا  یب  دروم  وا  نخـس  دنک  هّجوت  تایلیئارـسا  هب  یباحـص  کی  هاگره  دـیوگ : یم  حالـص  نبا  ظفاح  نخـس  حرش 
: تسا نینچ  نخس  نیا  نتم  .دوشن  یقلت  تایلیئارسا  هب  بوسنم 

ییوگـشیپ اه  نآ  اب  تفای و  تسد  باتک  لها  زا  يرایـسب  ياه  باتک  هب  كومری  گنج  رد  هک  صاع  نبورمع  نب  هّللادـبع  دـننام  و 
هک اج  نآ  ات  درک  یم 

یم ربخ  هدـنیآ  ياهدادـیور  زا  هک  ییاه  شرازگ  نینچ  سپ   (2) .باتک نیا  زا  هن  وگب  ام  اب  ربمایپ  زا  دـنتفگ : ودـب  هباحـص  زا  یخرب 
مدع فذح و  هتسیاش  دهد 

ص:38

(569  - 4/568  ) كردتسم رد  مکاح  و  ( 15/148  ) شریسفت رد  يربط  351 و  صهّنـسلا باتک  رد  مصاع  یبا  نبا  ار  ثیدح  نیا  - 1
.دنا هدروآ  ص211 )  ) دوخ هّنسلا  باتک  رد  لالخ  و 

.تسین زیاج  هباحص  زا  دیلقت  لئاسم  یضعب  رد  دیوگ : یم  ءالبنلا 13/108  مالعا  ریس  رد  یبهذ  - 2
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.دوب گنسنارگ  رایسب  ینخس  هک  ظفاح  نخس  نایاپ  .تسا  رتراوتسا  یسب  دسر  یم  هباحص  زا  هک  یماکحا  اریز  تسین ، انتعا 

نیمزرس هب  ار  وت  ای  ِهن  رانک  ار  ربمایپ  ثیداحا  ای  دیوگ : یم  هریرهوبا  هب  هک  دینش  باطخ  رمع  زا  هک  دیوگ  یم  دیزی  نب  بئاس   - 10
(1) .متسرف یم  هدرق  نیمزرس  هب  ار  وت  ای  ِهن  رانک  ار  ثیداحا  نیا  ای  هدروآ : نینچ  ار  ثیدح  نیا  بعک  .متسرف  یم  سود 

باتک رد  ار  نت  ود  نیا  لاح  حرش  هک  ره  دیوگ و  یم  زاب  تیاور  رابحالا  بعک  زا  هک  تسا  ینایوار  زا  هریره  وبا  میوگ : یم  کنیا 
دوجو میب  زا  باطخ  نب  رمع  نم  رظن  هب  .درب  دهاوخ  یپ  نخـس  نیا  هب  دـناوخب  لامکلا  بیذـهت  بیذـهتلا و  بیذـهت  نوچمه  ییاه 

زا و  هّتـس ، بتک  لاجر  زاو  ناعبات  ناگرزب  زا  دیعـس -  نبرـسب  نخـس  رظن  نیا  دـیؤم  .تسا  هتـشاد  زاـب  ندرک  تیاور  زا  تایلیئارـسا 
: دیوگ یم  وا  .تسا  هریره -  وبا  نادرگاش 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  وا  میدرک و  یم  ینیـشنمه  هریرهوبا  اب  ام  دنگوس  ادخ  هب  .دیـشاب  طاتحم  ثیداحا  رد  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا 
ثیدح بعک  هلآ و  هیلع و 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  بعک  ثیدح  بعک و  زا  ار  ادخ  ربمایپ  ثیدح  هک  مدینـش  دوب  ام  اب  هک  یـسک  زا  نم  تفگ و  یمزاب 
.تسا هدروآ  ( 1/175  ) زییمتلا دوخ  باتک  رد  ملسم  ار  نخس  نیا  .تفگ  یم  هلآ  و 

یبهذ ّولعلا  باتک  همدقم  رد  نم  تسا و  هدرک  هنخر  مالسا ، تسخن  نارود  زا  تایلیئارسا  هک  دنک  یم  تباث  نوتم  دراوم و  نیا  همه 
يرایسب لئاسم 

ص:39

دش و هدروآ  ( 13/513  ) ءالبنلا مالعا  ریـس  هیـشاح  رد  هک  هدروآ  نانچ  دوخ 1475  خیرات  رد  یقـشمد  هعرزوبا  ار  ثیدـح  نیا  - 1
.تسا حیحص  دانِسا  نیا  دیوگ : یم  تسا  طوؤانرا  بیعش  خیش  ارهاظ  هک  نآ  سیون  هیشاح 
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.دنک هعجارم  نادب  دناوت  یم  دشاب  لیام  سک  ره  هک  ما  هدش  روآدای  نوماریپ  نیا  رد  ار 

مود هلحرم 

لبنح نب  دمحا  نامز  ات  هباحص  هلحرم  زا  سپ 

ار یلیئارـسا  ياه  هشیدنا  نیا  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  هک  دیآ  یم  دـیدپ  هیبشت  میـسجت و  هب  نالیاق  لحارم  زا  مود  هلحرم  هاگ  نآ 
دوب یماگنه  زا  سپ  نیا  تشاد و  جاور  يوما  تموکح  راگزور  هب  هژیو  هب  هباحـص  راگزور  هب  هک  ییاه  هشیدـنا  دـندرک ؛ تفایرد 

ثیداحا و هنوگ  نیا  هب  ندز  گنچ  ینعی  مالسا  هک  دندرک  یم  نامگ  هدع  نیا  .دمآرد  يوبن  ثیداحا  رامـش  رد  اطخ  ای  دمع  هب  هک 
.دننک لیوأت  ریـسفت و  ار  میرک  نآرق  تایآ  ثیداحا ، نیمه  ساسارب  دنتـسناد  یم  مزلم  ار  دوخ  زین  و  نآ ، نداد  جاور  نادـب و  نامیا 

: تسا نینچ  نآ  ياه  هنومن 

ناتساد مینک  تباث  ات  هدمآ  ( 2789  ) ملسم حیحص  رد  هک  مینک  یم  داهـشتسا  تبرت  ثیدح  هب  نخـس ، نیا  تابثا  يارب  زاغآ  رد   - 1
هب یلیئارسا  ياه 

.دنا هدمآرد  حیحص  باتک  رد  یتایاور  تروص 

: تفگ هریرهوبا  هک  تسا  نینچ  تبرت  ثیدح 

ناتخرد هبنشکی و  زور  هب  ار  اه  هوک  هبنـش و  زور  هب  ار  كاخ  دنوادخ  : » دومرف تفرگ و  ارم  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تافانم هدمآ  نآرق  هیآ  دنچ  رد  هک  راگدرورپ  نخس  اب  نیا  یلو  داد ، همادا  زور  تفه  ات  ار  اهزور  نیا  و  دیرفآ ،» هبنـشود  زور  هب  ار 

ِتاَو - مَّسلا َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  : » دیامرف یم  نآرق  اریز  دراد ،

ص:40
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(1)« ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَا  ِهَّتِس  یف  َضْرَْالا  َو 

رابحالا بعک  زا  لقن  هب  هریرهوبا  تایاور  زا  ثیدح  نیا  هک  دنراد  حیرصت  وا  زا  سپ  شیپ و  ِثیدح  نایاوشیپ  زا  يرامش  يراخب و 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ام  رورس  زا  هن  تسا و 

بعک زا  زین  وا  هک  دنروآ  یم  هریرهوبا  زا  لقن  هب  ار  ثیدـح  یـضعب  دـیوگ : یم  ( 414  - 1/413  ) ریبکلا خـیراتلا  باتک  رد  يراخب 
: دیوگ یم  ( 1/72  ) دوخ ریسفت  رد  ریثک  نبا  .تسا  رت  حیحص  نیا  دنک و  یم  لقن 

نآ دنا و  هدنار  نخس  ثیدح  نیا  فلاخم  ناظفاح ، زا  يرامش  يراخب و  ینیدم و  نبا  تسا و  ملسم  حیحص  بئارغ  زا  ثیدح  نیا  »
عوفرم ار  ثیدح  نیا  هدرک  هابتشا  نایوار  زا  یخرب  .هدینـش  رابحالا  بعک  زا  ار  نآ  هریرهوبا  هک  نیا  دنناد و  یم  رابحالا  بعک  زا  ار 

«. تسا هتشون  یقهیب  ار  نخس  نیا  دنا و  هتسناد 

.دراد فارتعا  هتکن  نیا  هب  ( 17/236  ) يواتف باتک  رد  هیمیت  نبا  و 

.تفای هر  ناناملـسم  نورد  هب  دنا  هتـشاگنا  ربمایپ  نخـس  نیحیحـص ، رد  ار  نآ  هک  بعک  نخـس  درک و  هنخر  تایلیئارـسا  ناس  نیدب 
.دیاب یگنرد  سپ 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ام  رورـس  نآ  ساسارب  هک  هدش  لقن  دومحم » ماقم   » ریـسفت رد  مانب  ِیعبات  دـهاجم ، زا  هچنآ   - 2
تقیقح ملع  لها  تسا و  نشور  هلأسم  نیا  یگنوگچ  و  یتبسن ، نینچ  زا  دنوادخ  تسا  هّزنم  دنیشن ، یم  شرع  رب  لاعتم  يادخ  رانک 

.دنناد یم  ار  نآ 

ناینیشیپ زا  لقن  هب  هنّسلا  دوخ  باتک  رد  ار  ثیدح  نیمه  یلبنح  لالخ 

ص:41

.تفرگ ياج  شرع  رب  هاگناو  دیرفآ  زور  شش  رد  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  تسا  ییادخ  نامه  وا  /4 ؛ دیدح - 1
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.تسا کلسم  یمهج  یهارمگ  دنک  بیذکت  ار  نخس  نیا  هک  ره  دیوگ  یم  ًهحارص  دنک و  یم  لقن  شیوخ 

دنرادن يدرِخ  چیه  نآ  ناگدنیوگ  دـنراد و  میـسجت  رد  تحارـص  هک  یثیداحا  تفگزاب  رد  هزاوآرپ  نایوار  زا  يرامـش  دوجو   - 3
: تساه نآ  زا  .دننک  كرد  دنیوگ  یم  زاب  هک  ار  یتایاور  هنوگ  نیا  رطخ  نآ ، اب  هک 

یم فیصوت  ملع  فرظ  ار  وا  ص450 )  ) ّولعلا باتک  رد  یبهذ  لاس 228ه .).  هب  هدرم  و  لاس 146ه .  هب  هداز   ) داـمح نب  میُعن  فلا :
.دنک

: تسا نینچ  دروآ  یم  ( 7/2482  ) ءافعضلا یف  لماکلا  باتک  رد  وا  لاح  حرش  رد  يدع  نبا  ظفاح  هک  نانچ  وا  عضو  تقیقح 

.درک یم  لقن  املع  زا  ار  یتایاکح  هفینحوبا ، زا  ییوگدب  رد  درک و  یم  لعج  ثیدح   (1) ّتنس تیوقت  رد  يو 

لقن ار  یثیدح  ص 5 )  ) تاعوضوملا لیذ  دوخ  باتک  رد  ظفاح  ِیطویس 

«. دیآ یم  دورف  ششرع  زا  شیوخ  نت  هب  دیآ  دورف  ایند  نامسآ  هب  دهاوخب  دنوادخ  هاگره  : » هدمآ نآ  رد  هک  دنک  یم 

: دیازفا یم  ثیدح  نیا  ِیپ  رد  وا 

يو زا  هک  یـسوسرط -  وا و  زا  هک  ار  یثیداحا  تسا  رایـسب  هچ  .تسا  هدرک  هتـسخ  ار  اـم  ییارـس  هواـی  همه  نیا  اـب  داـمح  نب  میُعن  »
.یطویس نخس  نایاپ  میا » هدرک  در  دنک -  یم  تیاور 

تسا هدش  هدمآ و  ( 29/466  ) لامکلا بیذـهت  باتک  رد  وا  لاح  حرـش  تسا و  یمانب  ِزادرپ  غورد  دامح  نب  میعن  میوگ : یم  کنیا 
 \ رد يو  هک 

ص:42

.تسا میسجت  هیبشت و  هب  هدیقع  نامه  اج  نیا  رد  ّتنس  زا  روظنم  - 1
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رد ربلا  دـبع  نبا  ظفاح  ِهتاذـِب » هِشْرَع  نَع  ُلِْزنَی  : » ار وا  تراـبع  نیا  .درک  یم  لـعج  ثیدـح  تفاـب و  یم  ناتـساد  هفینحوبا  شهوکن 
«. تسا چیه  نخس ، نیا  ّتنس  نادنمدرخ  نایم  رد  دیوگ : یم  رمعوبا  دیوگ : یم  دنک و  یم  در  ( 7/144  ) دیهمت

: دیوگ یم  میدق ) پاچ   74 دیدج و ص 73 -  پاچ  ص 100   ) بیطخلا بینأت  رد  يرثوک  اما 

نادنمشناد زا  رفن  نیدنچ  تسا و  هرتسگرپ  یسب  وا  هرابرد  نادقان  مالک  تسا و  هرهـش  هفینحوبا  هیلع  بیاعم  نتفاب  هب  دامح  نب  میُعن 
نوخ تشوگ و  وا  يارب  هکلب  دناد ، یم  مسج  ار  ادخ  اهنت  هن  هک  دنا  هدروآ  میـسجت  هب  نادـقتعم  رامـش  رد  ار  وا  نید  لوصا  گرزب 

لتاقم هدرورپ  نینچمه  وا  .تسا  نشور  وا  هرابرد  نابایزرا  نخس  هک  تسا  میرم  یبا  نبا  هتخومآ  وا  .تسا  لیاق 

.دوب میسجت  هب  نالئاق  ِگرزب  نامیلس ، نبا 

رب شیوم  هک  دید  یناوج  تروص  هب  ار  دوخ  يادـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ ، هیاپ  رب  هک  تسا  لیفط  ما  ثیدـح  ِلعاج  میعن 
.تسا هدوب  هزبس  رد  شیاپ  ود  هدش و  هتخیر  ششوگ  تشپ 

.دینیبب ار  يزوج  نبا  ظفاح  هتشون  ص 152 )  ) هیبشتلا هبش  عفد  و  ( 29/475  ) لامکلا بیذهت 

وا هک  تسین  لیلد  ندروآ  هب  يزاین  .دوب  دوخ  راگزور  رد  میـسجت  هب  نالیاق  ِگرزب  وا  لاس 155ه .  هب  هدرم  نامیلس ، نب  لتاقم  ب :
يدـنا هاـجنپ و  اـی  هاـجنپ و  دـص و  لاـس  هب  يو  .دـینیبب  ار  ( 202  - 201  / 7  ) ءالبنلا مـالعا  ریـس  .دوب  میـسجت  رد  هزاوآرپ  يدـقتعم 

.تشذگرد

 . لاس 114ه هب  هدرم  و  لاس 34ه .  هب  هداز  هبنم ، نب  بهو  ج :

ص:43
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تسا لیاق  گرزب  یکشوک  هب  ادخ  يارب  يو  هک  میتفگ  میدرک و  لقن  ینخس  وا  زا  میـسجت  هرابرد  .میتفگ  نخـس  وا  نوماریپ  رتشیپ 
.تساّربم یسب  دیوگ  یم  وا  هچنآ  زا  ادخ  .دراد  رارق  یسرک  رب  دنوادخ  مدق  ود  هک  دراد  رواب  و 

: دیوگ یم  وا  لاح  حرش  رد  ( 4/545  ) ءالبنلا مالعا  ریس  رد  یبهذ 

.تسا باتک  لها  ياه  باتک  تایلیئارسا و  زا  هتفرگرب  وا  ِملع  ِیناوارف  تسا و  كدنا  وا  دانسا  لباق  تیاور 

: دیوگ یم  وا  لاح  حرش  رد  نازیملا  باتک  رد  یبهذ  .ماش  رد  لاس 255ه .  هب  هدرم  یناتسجس ، ماّرک  نب  دّمحم  د :

...دراد شزرا  یب  یثیدح  شیاه  تعدب  رهب  زا  هیماّرک  خیش  مّلکتم ، دباع 

رابخا نم  ماسجا و  رگید  نوچ  یمسج  هن  یلو  دنناد ، یم  مسج  ار  وا  هک  تسادخ  نوماریپ  اه  نآ  نخـس  نیا  هیماّرک  ياه  تعدب  زا 
شیاه يراذگ  تعدب  ببـس  هب  ار  وا  .تشاد  ینادـیرم  ناوریپ و  وا  .ما  هدروآ  دوخ  گرزب  خـیرات  باتک  رد  ار  ماّرک  نبا  هب  طوبرم 

درمب و ماـش  رد  لاس 255ه .  رد  دـش و  سدـقملا  تیب  یهار  دـیهر و  نادـنز  زا  هاگناو  دـندنکفا ، نادـنز  هب  روباشین  رد  لاس  تشه 
.دندوب فکتعم  شهاگمارآ  رس  رب  یتّدم  شنارای 

نبا لماکلا  باتک  رد  ار  وا  لاح  حرش  سک  ره  هک  دراد  يدنسپان  ثیداحا  تافص ، رد  وا  لاس 167ه .  هب  هدرم  هملَس ، نب  دامح  ه : 
ای يدع 

.دَرب یم  یپ  نخس  نیا  هب  دَناوخب  يدع  نبا  زا  لقن  هب  یبهذ  نازیملا  باتک 

دنا هدرک  فیصوت  ّتنـس  رد  ناریگ  تخـس  زا  ار  وا  ناثّدحم  زا  يا  هراپ  لبنح و  نب  دمحا  هک  نآ  نخـس  نیا  هدننک  دیکأت  لیالد  زا 
تافـص دـنا و  هدوب  هیزنت  هب  لیاق  هک  هدوب  هیمهج  ناراذـگ ، تعدـب  زا  دوصقم  .تشاد  رایـسب  يراـگزاسان  ناراذـگ  تعدـب  اـب  هک 

هیبشت رب  تلالد  هک  ار  یفورعم 

ص44
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تـسا هدوب  یمانـشد  نیا  تسا و  هدوبن  هیمهج  مان  هب  یهورگ  ماگنه  نآ  رد  نیقی  هب  هک  میرذـگب  دـندرک ، یم  در  تشاد  میـسجت  و 
.یفنح تاداس  ات  هتفرگ  هلزتعم  زا  نانآ  ناوریپ  تیب و  لها  ياملع  هیزنت و  هب  نادقتعم  نامه  يارب 

دنک یم  شهوکن  ار  هملس  نب  دامح  هک  يدید  ار  یسک  رگا  تفگ : یم  لبنح  نب  دمحا  تسا : هدمآ  ( 7/450  ) ءالبنلا مالعا  ریس  رد 
.تشاد رایسب  يراگزاسان  ناراذگ  تعدب  اب  دامح  اریز  نک ، کش  وا  مالسا  رد 

ار نامثع  نب  زیرح  نوچمه  یصخش  لبنح  نب  دمحا  هنوگچ  اتفگش !

لبنح نب  دمحا  لاح  نیا  اب  دراد و  لد  رد  ار  شترضح  هنیک  دنک و  یم  ییوگدب  هنع  هللا  یضر  یلع  ام  رورـس  زا  هک  دنک  یم  قیثوت 
دنک شهوکن  ار  یلع  ام  رورـس  هک  یـسک  نید  هب  وا  میا !! هدـیدن  رت  هقث  وا  زا  ماش  رد  تسا و  هقث  تسا  هقث  دـیوگ : یم  وا  نوماریپ 

تشاد دهاوخن  تسود  ار  وت  یسک  نمؤم  زج  :» دیامرف یم  یلع  هرابردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نآ  اب  دوش  یمن  نامگدب 
.تسا دیدرت  وا  مالسا  رد  دنک  شهوکن  ار  دامح  هک  ره  دیوگ : یم  هاگ  نآ  دیزرو ،» دهاوخن  هنیک  وت  هب  قفانم  زج  و 

ماما نانمـشد  زا  میـسجت و  هیبشت و  ثیداحا  نایوار  زا  داـمح  هک  دـنروآ  یم  ناـبز  رب  ور  نآ  زا  ار  نینچ  ینانخـس  هورگ  نیا  ارهاـظ 
لاح حرش  رد  ( 2/255) لماکلا باـتک  رد  يدـع  نبا  ظـفاح  نخـس  نآ  لـیلد  نیرتاـسر  تسا و  هدوب  يو  نازوت  هنیک  زا  هفینحوبا و 

(1) .تسا هدرکن  روهظ  مالسا  يارب  هفینحوبا  ینعی  هفیجوبا  زا  رت  ناسر  نایز  يا  هداز  مالسا  رد  هتفگ : هک  تسا  دامح 

ص:45

سیق نب  نامعن  هفینحوبا ، ياین  .دوب  هنع  هللا  یضر  یلع  ام  رورس  ناوریپ  زا  هک  دش ، یم  هتفگ  هفینحوبا  هب  ور  نآ  زا  نانخـس  نیا  - 1
ردپ يارب  یلع  ام  رورس  هک  هدمآ   326 بیطخ 13/325 -  خیرات  رد  تشارفا و  یمرب  ار  یلع  ام  رورـس  مچرپ  اه  گنج  زا  یکی  رد 

.دینیبب ار  دیدج 1990م ) پاچ  ص36   ) يرثوک ماما  بیطخلا  بینأت  باتک  .درک  اعد  دوب  كدوک  ماگنه  نآ  رد  هک  هفینحوبا 
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کلام نب  سنا  زا  ( 3074  ) يذمرت و  ( 3/125  ) دنسم رد  دمحا  هک  تسا  یثیدح  هتفاب ، مه  هب  دامح  هک  تافص  رد  رکنم  ثیداحا  زا 
ینعی نینچ ، نیا  دوـمرف : هک  تسا  هدروآ  ِلَـبَْجِلل » هُّبَر  یّلجت  اـمّلف  : » هفیرـش هیآ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  لـقن  هب 

دیمح .دروآ  نوریب  ار  دوخ  درُخ  تشگنا  كون 

، یتسیک وت  دیمح  تفگ : دز و  شا  هنیـس  رب  تخـس  يا  هبرـض  تباث  دّمحم ؟ ابا  يا  تسیچ  نیا  زا  وت  دوصقم  تفگ : تباث  هب  لیوط 
! یتسیک وت  دیمح 

نیا زا  یلو  ، (1) دشاب یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ام  رورس  زا  نیقی  هب  ثیدح  نیا 

دننک یم  تیاور  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  دنتسه  یناسک  نامه  میسجت ، هیبشت و  هب  نالیاق  هک  دوش  یم  هتـسناد  نآ  ریاظن  تایاور و 
.دننز یم  ار  نانآ  نافلاخم ، راکنا  ماگنه  دنراشف و  یم  ياپ  نآ  رب  و 

(2)« ِهَنَسَْحلا ِهَظِعْوَْملاَو  ِهَمْکِْحل  صِاب  َّکِبَر  ِلیبَس  یِلا  ُعُْدا  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

رایسب هیمهج  ربارب  رد  وا  دیوگ : یم  ( 8/484  ) لیدـعت حرج و  شباتک  رد  متاح  یبا  نبا  لاـس 173ه .  هب  هدرم  میرم ، یبا  نب  حون  و :
.دوب هتخومآ  وا  زا  ار  هیمهج  ندرک  بوکرس  دامح  نب  میُعن  .تسناد  یم  دودرم  ار  نانآ  دوب و  ریگ  تخس 

.تسا هدناتس  میسجت  مانب  نادقتعم  زا  نامیلس ، نب  لتاقم  زا  ار  ریسفت  ملع  يو  هک  تسا  هدمآ  وا  لاح  حرش  رد 

ص:46

.يوونلا مامالاراد  پاچ  .ادخ  هب  دنمزاین  نیا  یشاوح  اب  يزوج  نبا  ظفاح  زا  هیزنتلا  ّفکأب  هیبشتلا  هبش  عفد  باتک  هب  دیرگنب  - 1
.نک توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردنا  تمکح و  اب  /125 ؛ لحن - 2
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یپ ار  اه  نآ  نایوار  همان  یگدـنز  لاح و  حرـش  بتک  رد  دـنناوت  یم  ناگدـنناوخ  هک  دنتـسه  نایم  رد  زین  يرگید  رایـسب  صاخـشا 
راگزور زا  شیپ  هباحص و  زا  سپ  ناراگزور ، نآ  رد  میسجت  هب  دقتعم  ناگرزب  ِدرک  دای  رد  یناوارف  ياه  هنومن  ناس  نیدب  دنریگ و 

.دوش یم  تفای  لبنح ، نبا 

موس هلحرم 

هیمیت نبا  نامز  زا  شیپ  یکدنا  ات  نایلبنح  لبنح و  نب  دمحا  نادرگاش 

وا ردـپ  هب  ار  هیمهجلا  یلع  ّدرلا  باتک  نایلبنح  .تشاگن  هّنـسلا  مان  اب  یباتک  نوماریپ  نیا  رد  لـبنح  نب  دـمحا  نب  هّللادـبع  هک  میتفگ 
هلمج زا  .دش  یمن  هتفگ  هیبشت  میـسجت و  هب  نادقتعم  يوس  زا  زج  هک  دوب  هدمآ  یتشز  نانخـس  اه  باتک  نیا  رد  .دـنداد  یم  تبـسن 

: هدروآ ص444 )  ) ّولعلا باتک  رد  یبهذ  هک  تسا  ینانخس  نآ 

در نایمالک  یخرب  يوس  زا  میتفگ -  هک  نانچ  هدروآ -  « ادوُمْحَم اماقَم  َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  نَا  یـسَع   » هیآ نیا  ریـسفت  رد  دـهاجم  هچنآ  »
ار دهاجم  لوق  (1) و  دْروآ درگ  یباتک  نوماریپ  نیا  رد  هدرک  غیلب  دهج  دـهاجم ] لوق   ] نآ زا  يرادـفرط  رد  يزورم  اّما  .تسا  هدـش 

[ دهاجم  ] ثیدح نیا  دنا  هداد  اوتف  هک  یناسک  زا  .درک  یبایدنس  تاّتق  ییحی  یبا  راسی و  نب  ءاطعو  میلُس  یبا  نب  ثیل  تیاور  رد 

ص:47

هار هیبشت  هب  داقتعا  رد  هک  تسا  یناسک  زا  دـمحا  ماما  رای  دادـغب و  نکاس  جاّـجح ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  رکبوبا  ناـمه  يزورم  - 1
یم گرزب  ار  وا  يو  ناکلـسم  مـه  ناـیلبنح و  .درمب  لاـس 275  رد  دـش و  هداز  لاـس 200  دودـح  رد  وا  .تسا  هدومیپ  يور  هداـیز 

.تساّربم یسب  تبسن  نیا  زا  ادخ  و  هدرک ، تابثا  شرع  رب  ار  ادخ  لوسر  ام  رورس  نتسشن  نآ  رد  هک  هتشاگن  یباتک  يو  اریز  دنراد ،
.تسا هدمآ  ءالبنلا 13/173  مالعا  ریس  باتک  رد  وا  لاح  حرش 
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رسپ هک  اج  نآ  ات  دنتسه ، رگید  یهورگ  یبرح و  میهاربا  ننـسلا و  باتک  هدنراگن  یناتـسجس  دواد  وبا  تسا  ریذپان  شلاچ  مّلـسم و 
زا سپ  دمحا  ماما 

هک تسا  بولطمان  يرـصنع  نم  دزن  یـسک  نینچ  .دنک  در  ار  ثیدح  نیا  هک  متـسه  یـسک  ره  رکنم  نم  دیوگ : یم  دـهاجم  نخس 
دنک راکنا  ار  نآ  هک  ره  دنک و  راکنا  ار  نآ  یثّدحم  ما  هدیدن  ما و  هدینش  یهورگ  زا  ار  ثیدح  نیا  نم  .دوب  نیبدب  شنخس  هب  دیاب 

«. تسا هیمهج  نییآ  وریپ  ام  هاگن  زا 

.دینک گنرد  کین  نخس  نیا  رد 

ّولع هدیقع  نانآ  ياه  هتفگ  هب  دانتسا  اب  ات  هدروآ  یبهذ  هک  ار  یناسک  زا  یخرب  لاح  حرش  ّولعلا و  باتک  رب  ار  ام  ياه  هتـشون  هک  ره 
هّللا همحر  يرثوک -  ثدحم  همالع.دـش  دـهاوخ  انـشآ  نانآ  رّکفت  تیهام و  اب  دـیامن ، هعلاطم  دـنک  تابثا  ار  دوخ  رظن  دروم  ِیّـسح 

: دیوگ یم  هدروآ  لمجم  يا  هنوگ  هب  ظفاح ، ِیقهیب  هتشون  تافصلاو  ءامسالا  باتک  همدقم  رد  ار  نانآ  یفرعم  یلاعت - 

خیش یبا  لالخو و  هّللادبع  ملق  هب  دوش و  یم  هدیمان  هَّنسلا  هک  ییاه  باتک  مرصا و  نب  شیشخ  زا  هماقتـسالا  باتک  هب  نتـسیرگن  اب  »
یناجریـس و لیعامـسا  نب  برح  ملق  هب  هعامجلاو  هّنـسلاو  عماجلا  باـتک  هدـش و  هتـشاگن  یناربط  مصاـع و  نبا  رکب  یبا  لاـسع و  و 
زا هعیرـشلا  یمراد و  دیعـس  نب  ناـمثع  زا  ضقنلا  یعازخ و  دـبعم  نب  مکح  زا  تافـصلا  هدـنم و  نبا  همیزخ و  نبا  مـلق  هـب  دـیحوتلا 

لزانم بحاـص  زا  قوراـفلا  مـالکلا و  مذ  یـضاق و  یلعی  وبا  زا  تـالیوأتلا  لاـطبا  هطب و  نبا  يزجـس و  رـصن  وبا  زا  هناـبالا  يرجآ و 
یمراد دیعـس  نب  نامثع  ضقنلا  باتک  هژیو  هب  دـننک ، یم  درط  ار  اه  نآ  لقع  عرـش و  نامزمه  هک  میرب  یم  یپ  يروما  هب  نیرئاـسلا 

رارق يا  هشپ  تشپ  رب  دهاوخب  ادخ  رگا  دیوگب : درک  تأرج  هک  تسا  میسجت  هب  نادقتعم  زا  سک  نیتسخن  وا  اریز  يزجس ؛

ص:48
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یم یپ  نخـس  نیا  رد  ار  وا  یناّرح  خیـش  .میظع  شرع  هب  دسر  هچ  رگید  دنک ، یم  لمح  ادخ  تردق  هب  ار  ادخ  هشپ  نآ  دریگ و  یم 
ياه ییوگ  هدوهیب  يزجـس  نیا  .میبای  یم  یبلح  هناـخپاچ  يرجه ، لاس 1351  پاچ  داـبعلا ، ثوغ  رد  ار  وا  نخـس  صن  اـم  دریگ و 

رد هک  لیبق  نیا  زا  ییاه  باتک  تسا  رایسب  هچ  و  دراد ، تسد  نیا  زا  رگید  ینانخـس  لاعتم و  يادخ  شبنج  تابثا  نوچمه  یناوارف 
نآ ات  یگراپ  نیا  ناس  نیدب  تسا و  هاگآ  نادب  ادخ  هک  دوش  یم  هدید  نادنچ  نییاپ  تسد  ياه  هشیدـنا  لطاب و  ياه  شرازگ  نآ 
یم اپ  هب  نیما  ياملع  هک  دریگ  یم  ینوزف  نادـنچ  تبیـصم  دـیآ و  یمن  رب  يراـک  زود  هنیپ  تسد  زا  رگید  هک  دـبای  یم  ینوزف  اـج 

، ینییارفسا قاحـسا  وبا  یمیلح ، كروف ، نبا  يربط ، نسح  وبا  یباّطخ ، .دنروآرب  مه  هب  ار  فاکـش  نیا  تایاور ، ارآ و  رد  ات  دنزیخ 
هب هک  یناسک  دندوب  نانآ  نایم  رد  و  دندوب ، املع  نیا  زا  دنا ، نوریب  رامش  زا  هک  يربهار ، ناگرزب  رگید  يدادغب و  رهاقلا  دبع  داتسا 
یم هچنآ  دوـب  نیا  هتفگـشیپ .» هورگ  سکعرب  یهورگ  دـندرک و  یم  يوریپ  ار  هشیدـنا  رظن و  رتـشیب  ثیداـحا ، رد  یگتخپاـن  ببس 

.میوگ زاب  هّللا -  همحر  يرثوک -  نانخس  زا  متساوخ 

.دنزاس دنمرواب  دوخ  هدیقع  هب  ار  یساّبع ، هّللاب  رداقلا  هفیلخ ، دنتسناوت  لاس 408ه .  هب  مجنپ  نرق  لیاوا  رد  میسجت  هب  دقتعم  نایلبنح 
نارگید ای  هیفنح  ای  هلزتعم  زا  کی  ره  داد و  یم  نامرف  نآ  شریذپ  هب  ار  مدرم  وا  دنریذپب و  ار  هدیقع  نیا  هک  تشاداو  ار  نامدرم  وا 

: دیوگ یم  ص542 )  ) (1) ّولعلا دوخ  باتک  رد  یبهذ  .درک  یم  دیدهت  دندرک  یم  يراگزاسان  وا  اب  هک  ار 

ص:49

.نم ِدوخ  حیحصت  هب  لّوا 1419ه ،  پاچ  يوونلا ، مامالاراد  پاچ  - 1
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هدـس زاغآ  رد  ار  مدرم  داد و  ار  نآ  شراگن  روتـسد  هّللاب ، رداقلا  هفیلخ ، داهن و  ناینب  هک  يا  هدـیقع  رد  یجرک -  دـمحا  وبا  همّـالع 
زا هتفاترـس  نآ  زا  هک  ره  دومرف  (1) و  .تشاداو نآ  شریذپ  هب  دادغب ، هیعفاش  خیش  ینییارفـسا ، دماح  وبا  ياهزور  نیـسپاو  رد  مجنپ 

: دیوگ یم  دریگ -  شیپ  رد  هبوت  هار  جراوخ  یضفار و  ات  هتفرگ  یلزتعم 

زیچ همه  شیوخ  تردق  هب  وا  تسا و  هداد  یمن  ياج  دوخ  رد  ار  وا  یناکم  تسا و  هدوبن  وا  اب  يزیچ  هدوب و  اهنت  ام  ماقمالاو  يادخ 
هک هنوگ  نآ  هن  دیزگ ، ياج  شرع  نیا  رب  تساوخ  یم  هک  هنوگ  نآ  دیرفآ و  تشاد  نادب  هک  يزاین  ِرس  زا  هن  ار  شرع  دیرفایب و  ار 

.دننیزگ یم  ياج  شیاسآ  ِرس  زا  نامدرم 

چیه اریز  ، (2) درک یم  فذح  ار  نآ  زا  سپ  تارابع  و  دیزگ » ياج  شرع  نیا  رب   » ترابع وا  شاک  يا  دیوگ : یم  اج  نیا  رد  یبهذ 
نیا رب  يدوس 

ص:50

ندرگ هب  درک و  ناتـسادمه  نآ  شریذپ  رد  ار  مدرم  هّللاب  رداقلا  هک  میزاس  نشور  ار  يا  هدیقع  تقیقح  دـیاب  اج  نیا  رد  ریزگان  - 1
درخ نایلبنح  میـسجت و  هب  نادقتعم  هک  نیا  نآ  هدیکچ  دش و  هدـیمان  هیرداق  روشنم  نامه ، نآ  زا  سپ  داد و  ناشنامرف  نادـب  نداهن 

باّصق هدیقع  نامه  هدیقع  نیا  .دومزایب  ار  هرعاشا  هلزتعم و  هیفنح ، ياهقف  نادنمـشناد و  هک  نادنچ  دـنتفرگ  يزاب  هب  ار  هّللاب  رداقلا 
.دوش یم  راکشآ  نآ  ِیهابت  نالطب و  مینک  هضرع  یعرش  هلدا  هب  ار  نآ  رگا  هک  دوب 

، تفگ یمن  نانچ  شاک  يا  تفگ ، یمن  نینچ  شاک  يا  دـیوگ : یم  نآ  یپ  رد  دَروآ و  یم  ار  ناـنآ  نانخـس  یبهذ  هک  یناـسک  - 2
اه نآ  لطاب  دساف و  ناگژاو  زا  یبهذ  دنروآرب و  هتفریذپ  ای  وکین  يا  هنوگ  هب  ار  یبهذ  ِتساوخ  دنناوت  یمن  ...شاک  يا  ...شاک  يا 
يا  » وا نانخس  زا  هک  دراد  فارتعا  تحارـصب  باتک  نیا  ياج  ياج  رد  وا  .تسا  هتفوک  ورف  هتـسخ و  گرزب » يادخ  تاذ   » نوماریپ
سپ هک  نآ  هژیو  هب  تسا ، باتک  نیا  فادها  تسکـش  هب  فارتعا  نیا  دزیخ و  یمن  يدوس  چیه  دـنتفگ » یمن  ار  نانخـس  نآ  شاک 
يزیچ نوچ  میهن و  یم  رانک  ار  نآ  میبوک و  یم  مه  رد  كاپ  ار  وا  باتک  ام  زورما  تسا و  هدـیبات  يور  نآ  زا  باتک  نیا  فیلأت  زا 

.شمینکفا یم  یلادوگ  هب  میبای  یمن  نآ  رد 
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نایاپ هب  دوب  ام  دوصقم  هک  یبهذ  نخس  زا  شخب  نآ  اج  نیا  رد  .تساّربم  یگتـسخ  شیاسآ و  زا  دنوادخ  تسین و  ّبترتم  اه  هتفگ 
.دیسر

: تشاداو هبوت  هب  ار  ناراذگ  تعدب  حالطصا ] هب   ] هنوگچ یساّبع  هّللاب  رداقلا  هک  دنوش  یم  روآدای  ناسیون  خیرات 

: تسا هتشاگن  لاس 408ه .  ياهدادیور  رد  ( 9/305  ) خیراتلا یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا  همّالع   - 1

هبوت هب  ناشدوخ  ياه  نییآ  زا  دنتـشاد  يراـگزاسان  وا  رواـب  اـب  هک  ار  نادـنمدرخ  رگید  هعیـش و  هلزتعم ، هّللاـب ، رداـقلا  لاـس  نیا  رد 
.درک یم  هذخاؤم  داد و  یم  رفیک  ار  وا  درک  یم  نینچ  هک  ره  دننیشنب و  ثحب  هب  وا  رواب  زا  یشخب  رد  یّتح  دادن  هزاجا  تشاداو و 

: دیوگ یم  لاس 408ه .  ياهدادیور  رد  ( 15/125  ) مظتنملا باتک  رد  يزوج  نبا  ظفاح   - 2

.تشاداو هبوت  هب  ار  ناراذگ  تعدب  حالطصا ] هب  ، ] رداقلا لاس  نیا  رد 

نآ تشاداو و  هبوت  هب  ار  یفنح  هلزتعم  ناهیقف  نایارگادخ ، رورـس  هّللاب ، رداقلا  لاس 408  رد  دـیوگ : یم  يربط  نسح  نب  هّللا  هبه  ...
.دنتشگزاب دوخ  رواب  زا  اه 

نایلبنح نیا  رانک  رد  ماگنه  نآ  رد  تسایس  هک  میبای  یم  رد  نوتم  نیا  زا 

دهاوخ دورف  نانآ  رب  رفیک  ياه  هنوگ  هک  تسا  هداد  یم  میب  ار  نانآ  تسا و  هدـناساره  یم  ار  ناشیدـنا  رگید  تسا و  هتـشاد  ياـج 
جیسب ناشنافلاخم و  بوکرس  رد  نانآ  دیماجنا و  نانآ  تکوش  هب  هک  دوب  مهم  هاگتساخ  نیمه  دمآ و 
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هنوگ نیا  ریاظن  لیطعت و  عیشت و  هیمهج و  هب  شیارگ  لازتعا و  هب  ار  نافلاخم  اریز  دندومیپ ، یشکرس  ِهار  نافلاخم  هیلع  ماوع  ندرک 
.دندرک یم  مهتم  اه  نآ  نایم  رد  هدش  هتخانش  ناگژاو 

ییحی نانآ  زا  یکی  .دندز  یم  راک  هب  ار  يرکف  یلمع و  رورت  دوخ ، نافلاخم  ربارب  رد  هک  دنا  هدوب  یناسک  نانآ  نادنمشناد  نایم  رد 
زا ار  ناـبح  نبا  هک  تفگ  یم  وا   (1) .تسا هدوب  يوره ، لیعامـسا  وبا  مانب ، مّسجم  داتـسا  هک  تسا  لاس 422ه ،  هب  هدرم  راـمع ، نب 

یبهذ و نازیملا  رد  ار  نابح  نبا  لاح  حرـش  سک  ره  دوب و  هدش  رکنم  لاعتم  يادخ  يارب  ار  دح  اریز  تسا ، هدنار  نوریب  ناتـسجس 
.دسر یم  هتکن  نیمه  هب  دَناوخب  ظفاح  رجح  نبا   (2) نازیملا ناسل 

ّدر دهعتم  هیزنتلا  ّفکأب  هیبشتلا  هبش  عفد  مان  اب  دوخ  باتک  رد  يزوج  نبا  هک  دندرک  روهظ  نایلبنح  نایاوشیپ  زا  يرامش  سپ  نیا  زا 
نامه یلعیوبا  .تسوا  ِنآ  زا  لیوأتلا  لاطبا  باـتک  تسا و  لاس 458ه .  هب  هدرم  یلبنح ، یلعیوبا  یـضاق  ناشیا  زا  یکی  هک  دش  نانآ 

دیهاوخ یم  هچ  ره  : » تفگ یم  هک  تسا 

رکبوبا ظفاح  هک  نانچ  مالک ، نیا  زا  وا  دوصقم  مهد .» یم  تبـسن  ار  تروع  شیر و  زج  هچ  ره  ادخ  هب  نم  هک  دیهد  تبـسن  نم  هب 
.تسا یهلا  تافص  دیوگ ، یم  ( 2/283  ) مصاوقلا نم  مصاوعلا  شباتک  رد  یکلام  یبرع  نب 

دمآ نادیم  هب  لاس 620ه .  هب  هدرم  یلبنح  یسدقم  همادق  نبا  وا  زا  سپ 

ص:52

ره هک  دـیوگ  یم  ًهحارـص  مِّسجم  نیا  .تسا  رگید  ییاه  باتک  مـالکلا و  مذ  نیرئاـسلا و  لزاـنم  باـتک  هدـنراگن  لیعامـسا  وبا  - 1
یتافـص هک  دناد  یم  لیطعت  هب  دقتعم  ینارفاک  ای  راذگ  تعدب  ار  اه  نآ  وا  اریز  تسین ، لالح  دوش  حـبذ  نایرعـشا  يوس  زا  یناویح 

.دنرادن رواب  تسا  لئاق  ادخ  يارب  وا  هک  ار 
.نابح نبا  لاح  حرش  ، 5/114 نازیملا ، ناسل  باتک  هب  دیرگنب  - 2
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لیوأتلا ّمذ  باتک  تساه  نآ  زا  هک  تشاگن  نوماریپ  نیا  رد  دنچ  ییاه  باتک  و 

نیمه اب  دوخ  باتک  یبهذ  هک  تسا  ّولعلا  وا  باتک  رگید  .دـنک  یم  تابثا  ادـخ  يارب  ار  ادـص  اه  باتک  نیا  رد  وا  .داـقتعالا  هعمل  و 
.تسا هدرک  راوتسا  باتک  نیا  رب  ار  مان 

نونکا مه  اه  باتک  نیا  .تسا  هدـش  روآدای  ار  وا  ياه  باتک  همادـق ، نبا  لاح  حرـش  لـیذ  ( 22/168  ) ءالبنلا مالعا  ریـس  رد  یبهذ 
.تسا سرتسد  رد  هدش  پاچ 

: دیوگ یم  ص 139 )  ) نیتضورلا لیذ  دوخ  باتک  رد  یسدقم  هماشوبا  همّالع 

.تسا وا  نانییآ  مه  روهشم  هویش  نامه  هب  دیاقع  رد  وا  نخس  نکیل 

.تسا هدشن  نشور  وا  يارب  دیاقع  رد  رما  تقیقح  دراد  هک  یملع  تمظع  همه  اب  هّللا ، ناحبس 

.تسا هدوب  هیمیت  نبا  زا  شیپ  همه  اه  نیا 

مراهچ هلحرم 

نب دّمحم  راگزور  ات  وا  زا  ناریذپرثا  نادرگاش و  هیمیت و  نبا 

باّهولادبع

داهن و ییاه  ناینب  نآ  يارب  درک و  دنم  نییآ  ار  نآ  تفرگ و  ار  دوخ  زا  شیپ  میسجت  هب  نادقتعم  هشیدنا  هیمیت  نبا  هک  میتفگ  رتشیپ 
ناماس هدرک  يزیر  هماـنرب  ار  اـه  نآ  همه  درک و  یحاّرط  یلوصا  اـه  نآ  يارب  دْروآ و  درگ  ار  هیبشت  میـسجت و  هب  طوبرم  ياـهرواب 

.داد

هب اهنت  مینک و  یم  هاتوک  نخس  ام  تسا  ینالوط  هلوقم  نیا  هک  اج  نآ  زا 

ص:53
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: تسا هتشاد  رواب  هیبشت  میسجت و  هب  يو  دنک  یم  تباث  هک  میزادرپ  یم  وا  ياه  باتک  زا  هتفرگرب  هیمیت  نبا  زا  ینانخس  رکذ 

ساسا ضقن  ار  نآ  هک  تسا  هیمهجلا  سیبلت  نایب  باتک  رد  وا  نانخس  میناوخ  یم  هیمیت  نبا  راثآ  رد  هک  ینانخـس  نیرت  تفگـش  زا 
: دیوگ یم  نینچ  ( 1/109  ) باتک نیا  رد  وا  .دنا  هدناوخ  زین  سیدقتلا 

.دوش یمن  یّقلت  یشهوکن  ناعبات  هباحص و  زا  کی  چیه  نخس  رد  هن  ّتنس و  رد  هن  نآرق و  رد  هن  ههِّبشم  مان  سپ  تسا  نینچ  رگا 

: دیوگ یم  فارتعا  لقن و  لیبس  رب  تاحفص 100 و 101  رد  نخس  نیا  زا  شیپ  وا 

.ماسجا رگید  نوچمه  هن  اّما  تسا ، مسج  لاعتم  دنوادخ  سپ  دشاب ، یمن  مسج  زج  تافص  نیا  هب  فوصوم 

: دیوگ یم  هحفص 101  رد  وا 

تسین مسج  ادخ  هک  هدماین  ناشیا  نایاوشیپ  تما و  فلس  زا  کی  چیه  نخـس  رد  هن  وا و  لوسر  ّتنـس  رد  هن  دنوادخ و  نآرق  رد  هن 
مسج شتافص  و 

تسا و لـهج  هدرکن ، یفن  ار  نآ  موـهفم  لـقع  عرـش و  هـک  یظاـفلا  یفن  اـب  عرـش  رد  تباـث  ِیناـعم  یفن  سپ  دـشاب ؛ یمن  ضرع  و 
.یهارمگ

نیا هحفـص 109  رد  هک  تسا  ینخـس  دـنک  یم  لالدتـسا  نادـب  هیمالـسالا  شویجلا  عامتجا  دوخ  باـتک  رد  مّیق  نبا  هچنآ  هلمج  زا 
:(1) دَروآ یم  باتک 

وا هریرهوبا و  زا  وا  بیسم و  نبا  زا  لقن  هب  وا  رمعم و  زا  لقن  هب  قازرلادبع 

ص:54

هحفـص 55 رد  هیملعلا  بتکلاراد  پاچ  رد  اّما  تسا ، قتعم  داوع  رتکد  حیحـصت  هیمالـسالا ، شویجلا  عاـمتجا  باـتک  پاـچ  نیا  - 1
.دینک هعجارم  باتک  نیا  هب  دیناوت  یم  نانیمطا  يارب  هک  تسا  هدمآ  باتک 
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کی ینامـسآ  ره  رد  وا  دـیآ و  یم  دورف  اـیند  نامـسآ  هب  لـجوزع  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا 
رب دریگ و  یم  جوا  دنز  هدیپس  نوچ  ...دیوگ و  یم  دنیشن و  یم  دوخ  یـسرک  رب  دیآ  یم  دورف  ایند  نامـسآ  هب  نوچ  دراد و  یـسرک 

.دنیشن یم  دوخ  یسرک 

.دینک گنرد  حیرص  ِهیبشت  میسجت و  دیاقع  نیا  رد  کنیا 

ساّبع نبا  زا  یثیدح  رد  دمحا  ماما  دنـسم  هک : دَروآ  یم  ار  دوخ  ینانچنآ  لالدتـسا  راکنا ، نودـب  مّیق  نبا  نخـس  نیا  زا  شیپ  اقیقد 
مبای یم  شا  یسرک  رد  ار  وا  میآ و  یم  دوخ  لجوزع  يادخ  يوس  هک : دَروآ  یم  عوفرم  لصفم و  یثیدح  ّیط  ار  تعافـش  ناتـساد 

.هتسشن شتخت  رب  ای 

درادن دوجو  1/282 و 296 )  ) (1) دمحا دنسم  رد  اساسا  هژاو  نیا  هدوزفا و  دوخ  هسیک  زا  میق  نبا  ار  هتـسشن »  » هژاو میوگ  یم  کنیا 
زا هژاو  نیا  و 

.تسا ثیدح  رد  يو  لعج  اه و  یندوزفا 

دورف نیمز  هب  اه  نامـسآ  شنیرفآ  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  هدـمآ  نآ  رد  هک  دَروآ  یم  ار  یّـصن  هرامـش 77 )  ) ولعلا باتک  رد  یبهذ 
وا حیحـص  رد  هک  یلاح  رد  دـهد ، یم  تبـسن  يراخب  هب  ار  ثیدـح  نیا  وا  .يراـک  نینچ  زا  ادـخ  تسا  هّزنم  .درتسگ  ار  نآ  دـمآ و 

.دوش یمن  تفای  یناگژاو  نینچ  ًالصا 

زا لقن  هب  یتایبا  نمض  رد  ( 4/39  ) دئاوفلا عئادب  دوخ  باتک  رد  مّیق  نبا 

ص:55

فارتعا شویجلا  عامتجا  ص108  هرامش 11 ، هیشاح  رد  هیمالسالا  شویجلا  عامتجا  حِّحـصم  ص 93 و  ولعلارـصتخم ، رد  ینابلا  - 1
تاـهرتلاب قـحلا  لـها  هضراـعم  یف  تاـعوضوملا  بیذاـکالا و  عاـمتجا  ار  باـتک  نیا  میق  نـبا  هـک  دوـب  نآ  هتـسیاش  هـک  دـنک  یم 

.دَناوخ یم  ارف  مسیئودنه  دیاقع  هب  دَروآ و  یم  ار  دیرادب » یمارگ  ار  واگ   » ثیدح باتک  نیا  رد  میق  نبا  .دیمان  یم  تایلیئارسالاو 
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یم دوخ  رانک  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ام  رورـس  دنوادخ ، تسا  هدمآ  نآ  رد  هک  هدش  روآدای  ار  يا  هدـیاف  ینطقراد 
.تساّربم یسب  نخس  نیا  زا  دنوادخ  .دَناشن 

دوش و یم  تفای  هنوگ  نیا  ییاه  ترابع  نآ  رد  هک  دننک  یم  پاچ  ار  نینچ  ییاه  باتک  دندنب ، یم  فَلَـس  هب  ار  دوخ  هک  نایباّهو ،
تناید دیحوت و  نایاوشیپ  نانآ  هک  دندقتعم  دـنراد و  یم  گرزب  ار  نآ  ناگدـنراگن  دـننک و  یم  غیلبت  دـنهد و  یم  راشتنا  ار  اه  نآ 

.دنتسه

مّیق نبا  وا  درگاـش  دـیآ و  یم  رامـش  هب  ناـنآ  ياوـشیپ  هک  هیمیت  نبا  زا  دـنا  تراـبع  هلحرم  نیا  رد  ناـنآ  نارادوـلج  ناـیاوشیپ و  زا 
نیدلا رصان  نبا  یلبنح و  يداهلادبع  نبا  نیماّزحلا و  خیش  نبا  (1) و  یفنح زعلا  یبا  نبا  و  هیزوج ،

.رفاولا دّرلا  باتک  هدنراگن  یقشمد ،

مجنپ هلحرم 

هراشا

وا ناوریپ  يدجن و  باّهولادبع  نب  دّمحم 

دعاوق هفرعمل  نیجاـتحملا  هضور  دوخ  باـتک  رد  لاس 1303ه ،.  هب  یّفوتم  يرـصم ، یعفاش  سربیب  لدـعلا  ناوضر  خیـش  هیقف  همّالع 
: دیوگ یم  نینچ  ص384 )  ) نیدلا

هیمیت نبا  حـُبق  یکبـس و  رب  درک و  يوریپ  هیمیت  نبا  زا  دوـمن و  خر  مهدزاود  هدـس  رد  باهولادـبع  نـب  دّـمحم  هـیمیت ، نـبا  زا  سپ 
 - دَنادرگ تشز  ار  ناشیور  دنوادخ  نایباّهو -  هفیاط  سیئر  باهولادبع ، نب  دّمحم  .دوزفیب 

ص:56

.تسا میسجت  هب  لیاق  ِیلبنح  اعقاو  هک  یلاح  رد  هتشگ ، بستنم  هیفنح  هب  اطخ  ِرس  زا  وا  - 1
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ردارب نامیلـس  .تسج  يّربت  يو  زا   (1) دوب نادرم  یشناد  زا  هک  باهولادبع ، نب  نامیلـس  خیـش  باهولادبع ، نب  دّمحم  ردارب  .تسا 
.درکن شا  يوریپ  وا  ياه  يراذگ  تعدب  زا  کی  چیه  رد  درک و  یم  راکنا  تخس  اه  نامرف  اهراتفر و  همه  رد  ار  دوخ 

بش رد  دش و  یم  هدرزآ  نآ  ندینش  زا  تشاد و  یمزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  نداتسرف  زا  باّهولادبع  نب  دّمحم 
تفرگ یم  ولج  دنتسرف  دورد  دنلب  وا  رب  اه  هتسدلگ  رد  ای  دنتسرف  دورد  ربمایپ  رب  هک  نیا  زا  هنیدآ 

نتخاون هانگ  تفگ : یم  وا  .تفرگ  یم  ار  شناج  اـسب  هچ  داد و  یم  شرفیک  تخـس  دـناسر و  یم  رازآ  درک  یم  نینچ  ار  هک  ره  و 
یم ار  شنارای  نینچ  نیا  وا  .دتـسرف  دورد  شنادناخ  ربمایپ و  رب  اه  هتـسدلگ  رد  هک  تسا  یـسک  زا  رتمک  راکانز  نز  هناخ  رد  بابر 

ار ربمایپ  رب  دورد  نوماریپ  اه  باتک  رگید  تاریخلا و  لئالد  باـتک  يو  .تسا  دـیحوت  تشادـساپ  يارب  اـهراک  نیا  همه  هک  تفیرف 
.دراد ساپ  ار  دیحوت  دهاوخ  یم  وا  تسا و  تعدب  ربمایپ  رب  دورد  هک : دناشوپ  یم  نخس  نیا  اب  ار  دوخ  راک  درک و  شتآ  كاروخ 

ار اه  باتک  هنوگ  نیا  زا  يرایسب  تشاد و  یم  زاب  ثیدح  ریسفت و  هقف ، ياه  باتک  هعلاطم  زا  ار  دوخ  ناوریپ  باّهولادبع  نب  دّمحم 
دوب و وا  ناوریپ  نیرت  ماوع  زا  درف  نآ  هچ  رگا  دـنک  ریـسفت  دوخ  مهف  ساسارب  ار  نآرق  داد  یم  هزاـجا  شناوریپ  همه  هب  وا  .دـنازوس 

رد ار  نآرق  زا  يا  هیآ  رگا  یّتح  شنارای  زا  کیره 

ص:57

لوسرلا ثیدح  هّللا و  باتک  نم  باطخلا  لصف  ار  نآ  مان  هدش و  پاچ  هک  هتشاگن  باّهولادبع  نب  دّمحم  ّدر  رد  یباتک  نامیلـس  - 1
ار مود  مان  نم  هدش و  پاچ  زین  هیباّهولا  یلع  درلا  یف  هیهلالا  قعاوصلا  مان  اب  هک  هدیمان  باهولادـبع  نبا  بهذـم  یف  ءاملعلا  مالک  و 

.مناد یم  تسرد 
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ات تساوخ  یم  دناوخ  یم  نآرق  هک  دوخ  تسود  زا  دوبن  ندناوخ  نآرق  لها  هک  یسک  تخادرپ و  یم  نآرق  ریـسفت  هب  تشادن  هنیس 
نارای باّهولادبع  نب  دّـمحم  .درک  یم  ریـسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  ناس  نیدـب  دزادرپب و  نآ  ریـسفت  هب  وا  دـَناوخب و  وا  رب  ار  نآرق 

یملع و بتک  ندناوخ  رب  ار  راک  نیا  وا  .دننک  مکح  دنمهف  یم  هچنآ  ساسارب  دـنریگ و  شیپ  رد  ار  راک  نیا  داد  یم  نامرف  ار  دوخ 
.تفرگ یمن  يزیچ  هب  ار  هناگراهچ  نایاوشیپ  نخس  دراوم  يرایسب  رد  تشاد و  یم  مّدقم  املع  ياه  هتشون 

نیا تشادنپ  یم  تفرگ و  یم  هدرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نوگانوگ  ياه  ترابع  اب  هک  دوب  نآ  وا  تایرفک  نیرت  تشز  زا 
!! دنک یم  دیحوت  تشادساپ  رهب  زا  ار  راک 

دناوخ و یم  شراط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يو  هک  دوب  نینچ  نانخس  نیا  زا  یکی 

هتفگ نیا  زا  وا  دوصقم  تفر و  یم  رگید  یموق  يوس  هک  دش  یم  هتفگ  یموق  هداتسرف  هب  قرـش  نامدرم  زا  یهورگ  نابز  رد  شراط 
وا دـننام  ای  ریما  هک  هدوب  یـشراط  نانوچ  رّوصت  نیرتالاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدوبن و  شیب  یناسر  همان  ربمایپ  هک  دوب  نآ 

.ددرگ زاب  دنک و  غالبا  ناشیدب  ار  راک  نآ  ات  داتسرف  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  مدرم  زا  يراک  نوماریپ  ار  يو 

نیا تفگ : ناـنآ  زا  یکی  يزور  .دوـب  ادـیوه  يدونـشخ  وا  هرهچ  زا  دـندروآ و  یم  ناـبز  رب  وا  روـضح  رد  ار  نخـس  نیا  وا  ناوریپ 
درم دّمحم  هک  یلاح  رد  دُرب  هرهب  نآ  دننام  رام و  کی  نتـشک  رد  ناوت  یم  اصع  نیا  زا  اریز  تسا ، رتدنمدوس  دّمحم  زا  نم  ياصع 

.تسا رفک  عامجا  هب  نخس  نیا  نامگ  یب  .تفر  دوخ  راک  یپ  هک  دوب  یشراط  وا  .داهنن  دوخ  زا  يدوس  ًالصا  و 

رد مدرک و  گنرد  هیبیدح  ناتساد  رد  نم  تفگ  یم  باّهولادبع  نب  دّمحم 

ص:58
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.ْدنار یم  نابز  رب  ار  هنوگ  نیا  ییاهارتفا  نیرت  تشز  متفای و  ییاه  غورد  نانچ  نینچ و  نآ 

هب لمع  بهاذـم و  درط  هب  دـقتعم  رـصم  رد  کنیا  مه  هک  یهورگ  دوش  هتـسناد  اـت  متفگ  رایـسب  نخـس  يرگ  یباّـهو  نییآ  نوماریپ 
ار نآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآرق ]  ] باتک زا  ناشدوصقم  دنرادن و  نید  اساسا  هک  دنتسه  ینایباّهو  نامه  زا  دنتسه  تنـس  باتک و 

تـسا يزیچ  نامه  ّتنـس  زا  ناشدارم  دنمهف و  یم  ار  نآ  ناشاه  سوه  يوه و  هیاپ  رب  دوخ و  ِییادتبا  كرد  اب  دـننک و  یم  ریـسفت 
رد رگا  دراد و  ییوسمه  اه  نآ  سفن  ياوه  اب  ناشمهف  بسح  رب  هک 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنوش  یم  نآ  یعّدم  دننک و  یم  شودخم  ار  نخس  دننک  لیوأت  ار  نآ  دنناوتن  هک  دنریگب  رارق  یّصن  ربارب 
.تسا هتفگن  ینخس  نینچ  هلآ 

یم نایاپ  هب  مییوگزاـب  لاس 1303ه .  هب  یّفوتم  يرـصم  سربیب  لدـعلا  ناوضر  خیـش  همالع  زا  میتساوخ  یم  هک  ار  ینانخـس  کـنیا 
.میرب

.دوش یم  راکشآ  ْدناوخ  یم  ارف  نادب  يدجن  باّهولادبع  نبا  هک  ینیداینب  ياه  هشیدنا  زا  يا  هراپ  ناس  نیدب 

نینچ دوخ  ناوریپ  هب  تاهبشلا  فشک  باتک  رد  باّهولادبع  نب  دّمحم 

.تسا ناشیا  ناملسم  نافلاخم  ناکرشم ، كرشم و  زا  وا  دوصقم  و  نانچ ، وگب  وا  هب  وت  نینچ ، تفگ  وت  هب  یکرشم  رگا  دیوگ : یم 

نوچمه ییاه  باتک  دنا ؛ هداد  راشتنا  تافـص  هنیمز  رد  يرایـسب  ياه  باتک  دنا و  هدرک  اه  غیلبت  نایباّهو  هیبشت ، میـسجت و  نوماریپ 
هّللادبع هتشون  هنسلا 

.یمراد نامثع  هتشون  یسیرملارشب  یلع  ّدرلا  باتک  لبنح و  نب  دمحا  نبا 

هیمیت و نبا  ياه  باتک  زا  هتفرگرب  ار ، هنوگ  نیا  یثحابم  نآ  رد  دنا و  هتشاگن  یناوارف  ياه  باتک  نوماریپ  نیا  رد  نانآ  نادنمـشناد 
اه نآ  ریاظن  میق و  نبا 
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خیـش هتـشاگن  نمحرلا  هروص  یلع  مدآ  قلخ  یف  نامیالا  لها  هدـیقع  باتک  میتفگ -  هک  نانچ  اه -  نآ  هلمج  زا  هک  دـنا  هدرک  لقن 
.تسا نآ -  نیتسخن  تاحفص  رد  زاب -  نب  ظیرقت  اب  يرجیوت  دومح 

عناق ار  ماوع  دـنزاس و  هنوگرگد  ار  یقیاقح  دنتـسناوت  دـنتخادرپ و  يزیر  هماـنرب  یهدـنامزاس و  هب  رتشیب  نارود ، نیا  رد  هفیاـط  نیا 
فک هب  ار  قیفوت  نیا  رگا  ییوس  زا  دنزاس و  مهارف  ار  يرتشیب  لام  شقن  نیا  يافیا  يارب  ات  دننک 

.دندوب یملع  فعض  راتفرگ  نانآ  ِینس  نافلاخم  هک  دوب  يور  نآ  زا  دندروآ 

يرگ یباّهو  نایرج  شیادیپ 

هیمالـسالا تاحوتفلا  دوخ  باتک  رد  يرجه ، مهدراهچ  هدس  لیاوا  رد  همّرکم ، هّکم  یعفاش  یتفُم  نالحد ، ینیز  دـمحا  همّالع  دـیس 
: دیوگ یم 

کـین و يدرم  وا  ردـپ  .دوـب  دورد -  نآ  ناـنکاس  رب  هروـنم -  هنیدـم  ینید  موـلع  بّـالط  زا  راـک  زاـغآ  رد  باّهولادـبع  نب  دّـمحم 
.دندوب ملع  لها  زا  نامیلس ، خیش  شردارب ،

ياه شیارگ  راتفر و  نانخس ، .دش  دهاوخ  هدیشک  ههارژک  یهارمگ و  هب  يو  هک  دندید  یم  شا  هرهچ  رد  وا  ناداتـسا  ردارب و  ردپ ،
شیپ دـنوادخ  .دنتـشاد  یم  زاب  وا  اب  سامت  زا  ار  مدرم  دـندرک و  یم  شهوکن  ار  يو  ناـنآ.تشاد  یم  او  يرواد  نیا  هب  ار  ناـنآ  وا 

نیا رد  نید  ناـیاوشیپ  دـبیرفب و  ار  ناـنادان  نآ  اـب  تسناوت  هک  داـهن  ییاـه  تعدـب  یهارمگ  رد  هچ ، دیـشخب ، قّـقحت  ار  ناـنآ  ینیب 
هللا یلـص  ربمایپ  مرح  ترایز  هک  تشادـنپ  دوخ  اب  دیـسر و  نانمؤم  ریفکت  هب  هتفر  هتفر  وا  دنتـساخرب و  يراگزاسان  هب  وا  اب  یهارمگ 

ندناوخ هک  نانچ  تسا ، كرش  ناشیا  روبق  ترایز  ناحلاص و  ایلوا و  ایبنا و  ناشیا و  هب  لّسوت  هلآ و  هیلع و 
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دوش و یم  هدرمش  كرـش  لسوت ، يارب  ناحلاص  ایلوا و  ات  هتفرگ  ایبنا  زا  نارگید  باطخ  لّسوت و  رهب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ارم وراد  نیا  دیوگب  یـسک  هک  نآ  لثم  .دوب  دهاوخ  كرـشم  دـنیزگرب  یلقع -  زاجم  لیبس  رب  یّتح  ادـخ -  زج  یهاگ  هیکت  هک  ره 

یلیالد هب  وا  .دیوج  لّسوت  ّیلو  نالف  هب  يزیچ  رد  ای  دیشخب  دوس 

اب ار  مدرم  تسارآ و  یم  ار  اه  نآ  دْروآ و  یم  یلعج  یتاراـبع  دوبن و  شخب  هجیتن  شدوصقم  ندروآرب  يارب  هک  دز  یم  رد  گـنچ 
رواب دیحوت  لها  رتشیب  رفک  هب  ماجنارـس  ات  تشاگن  یم  ییاه  هلاسر  نانآ  يارب  وا  .دندرک  يوریپ  ار  وا  هک  نادنچ  تفیرف  یم  اه  نآ 

.دنتفای

وا توعد  ندناسر  رد  دـندناسر و  يرای  ار  وا  ماجنارـس  ات  دوب  نانآ  اب  ینامز  تسویپ و  دـندوب ، هیعرد  لها  هک  قرـشم ، ناریما  هب  وا 
نایزات رب  دنتسناوت  و  ناشییاورنامرف ، هنهپ  شرتسگ  شیوخ و  ییاورنامرف  ندرک  دنمورین  يارب  دنتفرگ  يرازبا  ار  نیمه  دندیـشوک و 

سک ره  هک  دندوب  هتفای  رواب  نانآ  .دندرگ  نانآ  زابرس  ناّجم  تفم و  دننک و  يوریپ  نانآ  زا  هک  دنوش  هریچ  نادنچ  نانیشن  تشد  و 
.تسا لالح  شلام  ندرب  نوخ و  نتخیر  هک  تسا  یکرشم  رفاک و  دباین  داقتعا  دیوگ  یم  باّهولادبع  نبا  هچنآ  هب 

.دوب لاس 1150  زا  سپ  شراک  جاور  زاغآ  لاس 1143 و  وا  راک  زاغآ 

.دنتشاگن وا  رب  ّدر  رد  یناوارف  ياه  هلاسر  شناداتسا  رگید  نامیلس و  وا ، ردارب  یّتح  املع 

نوچ دوب و  هفینح  ینب  زا  هیعرد ، ریما  دوعـس ، نب  دّـمحم  داد  راـشتنا  ار  شتوعد  تساـخرب و  وا  يراـی  هب  هک  قرـشم  ناریما  زا  یکی 
رد باّهولادبع  نبا  ناداتسا  زا  يرایـسب  .تشامگ  تّمه  راک  نیا  هب  دوعـس ، نب  دّمحم  نب  زیزعلادبع  شرـسپ ، درم  دوعـس  نب  دّمحم 

باّهولادبع نبا  دنتفگ  یم  هنیدم 
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نینچ مه  ماجنارـس  تسا و  هدرک  ناشتخب  نوگن  هدـنار  ار  اه  نآ  ادـخ  هک  دـنک  یم  هارمگ  ار  یناـسک  اـی  دوش  یم  هارمگ  يدوز  هب 
.دش

كرش زا  يّربت  دیحوت و  ندرک  بان  دوب  هدروآ  تعدب  هب  ار  نآ  هک  نییآ  نیا  زا  شدوصقم  هک  تشادنپ  یم  باّهولادبع  نب  دّمحم 
.دنک دیدجت  ار  نانآ  نید  دهاوخ  یم  وا  دنا و  هدش  كرشم  هک  تسا  لاس  دصشش  نامدرم  هک  نیا  تسا و 

ْنِم اوُعْدَی  ْنَّمِم  ُّلَضَا  ْنَم  َو  : » نوچمه یتایآ  درک ، یم  لمح  دیحوت  لها  رب  دوب  هدـش  لزان  ناکرـشم  ّقح  رد  هک  ار  ینآرق  تایآ  وا 
َالَو َکـُعَْفنَی  َـال  اَـم    ِ هّللا ِنوُد  ْنـِم  ُعْدَـت  َـالَو   » اـی ، (1)« نُوِلفاَـغ ْمِِهئاَـعُد  ْنَع  ْمُـه  ِهَـمیِْقلا َو  ِمْوَـی  یِلا  ُهـَل  ُبیجَتْـسَی  َـال  ْنَـم    ِ هـّللا ِنوُد 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سک  ره  تفگ  یم  باّهولادبع  نب  دّمحم  .تسا  رایـسب  میرک  نآرق  رد  هک  تایآ  نیا  لاثما  و  ، (2)« َكُّرُضَی

دهاوخ ناکرـشم  نیا  نوچمه  دیوجب  تعافـش  نانآ  زا  ای  دناوخب ، ار  نانآ  ای  دـهاوخ  داد  ناحلاص  ایلوا و  ایبنا و  رگید  ای  هلآ  هیلع و 
.تسا تایآ  نیا  مومع  رد  لخاد  دوب و 

وا .تسناد  یم  مکح  نیمه  رد  ار  ناحلاص  ایلوا و  اـیبنا و  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مرح  تراـیز  باّهولادـبع  نب  دّـمحم 
نالّسوتم : دیوگ یم   (3)« یْفلُز   ِ هّللا َیِلا  اَنُوبِّرَُقِیل  َِّالا  ْمُهُدـُبْعَن  اَـم  : » اـه تب  شتـسرپ  رد  تسا  ناکرـشم  تیاـکح  هک  هیآ  نیا  هراـبرد 

اَنُوبِّرَُقِیل َِّالا  ْمُهُُدبْعَن  اَم  : » دنیوگ یم  هک  دنتسه  یناکرشم  دننام 
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يزیچ اه  تب  هک  دنتشادن  داقتعا  ناکرشم  تفگ : یم  وا  یْفلُز .»   ِ هّللا َیِلا 

و ، (1)  «ُ هّللا َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَاَس  ِْنَئل  َو  : » دیامرف یم  دنوادخ  اریز  تسین ، ادخ  زج  هدننیرفآ ، دندوب  دـقتعم  هکلب  دـننیرفآ ، یم 
َقَلَخ ْنَم  ْمُهَْتلَاَس  ِْنَئل  «َو 

َیِلا اَنُوبِّرَُقِیل  : » ناشنخس نیا  رطاخ  هب  تسا  هدرک  كرـش  رفک و  مکح  نانآ  رب  دنوادخ  یلو  ، (2)  «ُ هّللا َُّنلوُقََیل  َضْرَْالا  ِتاَو َو  - مَّسلا
.دنتسه ناشیا  دننامه  زین  نالسوتم  و  یْفلُز »   ِ هّللا

حرش یشاوح  هدنراگن  يدرُک ، نامیلس  نب  دّمحم  خیش  وا ، داتسا  نیرت  گرزب  دنا  هتشاگن  باتک  باّهولادبع  نبا  ّدض  هک  یناسک  زا 
(3) .تشاگن نآ  رب  ینتم  لکش  نیرتوکین  هب  هک  دوب  رجح  نبا 

یکی ار  قرش  لیابق  دنتـساخرب  دندرک -  یم  ریفکت  ار  ناناملـسم  نآ  اب  هک  دوخ -  دیلپ  توعد  هب  وا  ناروای  باّهولادبع و  نبا  نوچ 
دنتفای هرطیـس  زاجح  لیابق  هنیدم و  هّکم و  نمی ، رب  داهن و  شرتسگ  هب  ور  ناشورملق  سپ  ناز  و  دـنتفرگ ، رایتخا  رد  يرگید  زا  سپ 

ار دوخ  نادنمشناد  زا  يرامـش  ناشراک  زاغآ  رد  نانآ  .دنتفای  تسد  بیریزم  هب  دیـسر و  ماش  یکیدزن  هب  اه  نآ  ورملق  هک  اج  نآ  ات 
دوخ ِلغد  غورد و  زا  هدنکآ  ياه  ههبش  دنزاس و  هابت  ار  هنیدم  هّکم و  ياملع  دیاقع  رگم  ات  دنتشاد  لیسگ  رادنپ  نیا  هب 

دیاقع و دندیسر و  هنیدم  هّکم و  هب  نوچ  سپ  .دنهد  هار  نانآ  نایم  رد  ار 
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.ادخ تفگ : دنهاوخ  امّلسم  هدرک ؟ قلخ  ار  نانآ  یسک  هچ  یسرپب  نانآ  زا  رگا  و  /87 ؛ فرخز - 1
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.تسا سرتسد  رد  هدش  پاچ  هک  یعفاش  هقف  رد  دوش  یم  هدیمان  هیمرضحلا  همّدقملا  یلع  هیندملا  یشاوحلا  باتک  نیا  - 3
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زا نایباّهو  هک  دـندرک  هماقا  ییاه  لالدتـسا  دـندز و  سپ  ار  نانآ  رهـش  ود  نیا  ياملع  دـنتفگ  زاب  اـج  نآ  ياـملع  هب  ار  دوخ  ورملق 
ٌرُمُح ْمُهَّنَاَک   » دنتفای هرخـسم  يدارفا  ار  اه  نآ  دش و  زرحم  هنیدم  هّکم و  ياملع  رب  ناشیا  یهارمگ  ینادان و  دندنام و  زاب  نادب  خساپ 
نانآ رب  هک  یماگنه  دنتفای و  تایرفک  يرایسب  رب  لمتـشم  ار  نآ  دنتـسیرگن  نانآ  دیاقع  هب  نوچ  و  ، (1)« ٍهَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف  ٌهَرِْفنَتْسُم * 
نایم رد  ناشیا  راک  ات  دوب  ناشدـیاقع  رد  نانآ  رفک  زا  یکاح  هک  دنتـشاگن  یهاوگ  کی  هّکم  عرـش  یـضاق  دزن  دـندرک  هماقا  ناهرب 

.دنسانشب ار  نانآ  نامدرم  کیاکی  ددرگ و  هرهش  مدرم 

ات دومرف  وا  دمآ و  شیپ  يرجه ، لاس 1165 هب  یفوتم  دیز ، نب  دعس  نب  دیعس  نب  دوعسم  فیرش  ییاورنامرف  راگزور  هب  دادیور  نیا 
شرازگ دندوب  هدید  ار  هچنآ  دنتخیرگ و  هیعرد  هب  نانآ  زا  يرامـش  .دندش  ینادنز  ناس  نیدـب  دـننکفا و  نادـنز  هب  ار  نادـحلم  نیا 

رب نانآ  دنیآ و  هّکم  هب  جح  يارب  دنداد  یمن  هزاجا  نانادـب  رگید  هّکم ، ناریما  دوزفا و  اه  نآ  رابکتـسا  یـشکرس و  رب  نیا  دـندرک و 
نب دـعاسم  نب  بلاغ  فیرـش  انالوم  هّکم ، ریما  ناشیا و  نایم  نآ  ِیپ  رد  دـندز و  یم  نوخیبش  هّکم  ریما  نامرف  ریز  ِلیابق  زا  يا  هراـپ 

.دوب يرجه  لاس 1205  هب  اه  نآ  گنج  زاغآ  نیا  تفرگرد و  گنج  دیز ، نب  دعس  نب  دیعس 

نآ يانثا  رد  هک  تفرگرد  يرایسب  ياه  گنج  نایباّهو  هّکم و  ریما  نایم 

نآ ات  تفای  یم  راشتنا  تفرگ و  یم  ورین  نانچمه  نانآ  تعدـب  نایباّهو و  راک  هک  دوب  نانچ  نیا  دـنتخاب و  ناج  ناـمدرم  زا  يداـیز 
ياه برع  لیابق و  رتشیب  هک 
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.دندروآ دورف  نامرف  هب  رس  نایباّهو  ربارب  رد  هّکم ، ریما  نامرف  ریز 

هدـعق يذ  هام  هب  ار  رهـش  نیا  مدرم  دـندز و  ودرا  فئاط  نوریب  رد  دـندش و  ناور  ناوارف  یهاپـس  اب  ناـیباّهو  يرجه  لاس 1217  رد 
زا سک  یکدنا  زج  دندنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  نآ  كدوک  درم و  نز و  دندش و  هریچ  رهش  نیا  رب  سپ  .دندرک  هرـصاحم  لاس  نیمه 

هّکم هک  دنتسناد  یلو  دنریگ ، شیپ  رد  هّکم  هار  ات  دنتساوخ  دندرک و  جارات  ار  نانآ  ییاراد  همه  نایباّهو  .تفاین  ییاهر  راتـشک  نیا 
فئاط رد  سپ  دمآ ، دنهاوخ  نانآ  اب  گنج  هب  یگمه  دنور و  یم  هّکم  هب  رصم  ماش و  نایجاح  دراد و  رایـسب  یجاح  ماگنه  نیا  رد 

اب گنج  ِناوت  بلاغ ، فیرـش  دنتخات و  هّکم  يوس  نایباّهو  دنتفر و  دوخ  ياهرهـش  هب  نایجاح  تفریذپ و  نایاپ  جـح  هام  ات  دـندنام 
فئاط مدرم  اب  هک  دـننک  نامه  نانآ  اب  نایباّهو  ادابم  هک  دندیـسرت  هّکم  مدرم  .دـمآ  دورف  هّدـج  رد  اذـل  تشادـن و  ار  نایباّهو  هاـپس 
مّرحم متـشه  رد  ناس  نیدب  دنداد و  ناما  ناشیدـب  نایباّهو  دنتـساوخ و  ناما  نانآ  زا  دنداتـسرف و  نایباّهو  دزن  یناسک  سپ  .دـندرک 

دوخ نامگ  هب  دنتـشاد و  یم  او  هبوت  هب  ار  مدرم  تدم  نیا  رد  دندنام و  هکم  رد  زور  هدراهچ  نانآ  .دندمآرد  هّکم  هب  يرجه   1218
دوب كرش  نانآ  داقتعا  هب  هک  روبق  ترایز  لّسوت و  نوچ  ییاهراک  ندروآ  ياج  هب  زا  ار  ناشیا  دندرک و  یم  دیدجت  ار  نانآ  مالسا 

.دنتشاد یم  زاب 

هّدج ِیهار  بلاغ ، فیرش  اب  گنج  يارب  دوخ  هاپس  اب  نایباّهو  سپ  نآ  زا 

دنتسناوتن نایباّهو  اذل  تشک ، ار  نانآ  زا  يرایـسب  تسب و  پوت  هب  ار  اه  نآ  بلاغ  فیرـش  دندرک ، هرـصاحم  ار  هّدج  نوچ  دندش و 
ناشیارب ار  يریما  دنداهن و  هّکم  رب  ار  دوخ  زا  یهاپـس  دنتفر و  دوخ  ياهرهـش  هب  دنتـشگ و  زاب  زور  تشه  زا  سپ  دنریگب و  ار  هّدج 

ردارب نیعملادبع ، فیرش  نامه  هک  دنتشامگ 
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رود نانآ  زا  ار  رارـشا  نیا  نایز  دنک و  يراتفرـشوخ  هّکم  مدرم  اب  ات  تفریذپ  ار  بصنم  نیا  نیعملادـبع  فیرـش  .دوب  بلاغ  فیرش 
.دنک

هّکم هب  نوچ  تفرگ و  شیپ  رد  هّکم  هار  ینایهاپس  اب  اشاپ ، فیرـش  تموکح ، ِیلاو  هارمه  بلاغ  فیرـش  لاس  نیمه  لّوالا  عیبر  رد 
.دیسر بلاغ  فیرش  تسد  هب  رگید  راب  هّکم  يرادنامرف  دندنار و  رهش  زا  ار  یباّهو  نازابرس  دندیسر 

رب يریما  دوخ  يوس  زا  داتفا و  ناشیا  تسد  هب  فئاط  دنداد و  رارق  زات  تخات و  دروم  یسب  ار  لیابق  دندرک و  كرت  ار  هّکم  نایباّهو 
ریز ار  اه  نآو  دـنتخات  یم  هنیدـم  هّکم و  نوماریپ  لیابق  هب  دوخ  نازابرـس  زا  یخرب  اب  ریما  نیا  .یفیاضم  نامثع  مان  اب  دنتـشامگ  نآ 

ات دنتساوخ  نآ  ِیپ  رد  و  دنبای ، یگریچ  هّکم  ریما  نامرف  ریز  ياه  نیمزرس  همه  اج و  نآ  رب  دنتـسناوت  ات  دندروآ  یم  رد  دوخ  نامرف 
ناـیم رد  ار  نآ  يوس  همه  دـندرک و  هرـصاحم  ار  نآ  دـنتخات و  هّکم  هب  دوخ  نازابرـس  اـب  يرجه  لاـس 1220  رد  دـنریگب و  ار  هّکم 

فیرـش دـش و  راوشد  هّکم  مدرم  رب  راک  دـندرک و  يریگولج  هّکم  هب  رابراوخ  ندیـسر  زا  دـندرک و  تخـس  ار  هرـصاحم  دـنتفرگ و 
رگیجنایم نانآ  نایم  ات  دیزگرب  ار  یهورگ  سپ  دزادرپ ، هّکم  مدرم  نیمأت  هب  دنک و  یتشآ  نانآ  اب  دش  ریزگان  بلاغ 

هک دوب  نیا  نآ  طورـش  رگید  زا  .دـنداد  ناماس  هّکم  مدرم  اب  يراتفرـشوخ  هلمج  زا  یطورـش  اـب  ار  یتشآ  راـک  ناـس  نیدـب  دـننک و 
دندمآ رد  هّکم  هب  يرجه  هدعق 1220  يذ  رخاوا  رد  نایباّهو  تفای و  ناماس  حلـص  راک  .دشاب  بلاغ  فیرـش  ِنآ  زا  هّکم  ِيرادنامرف 

ياه ییاراد  دندرک و  جارات  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  دندش و  هریچ  اهدورد -  نیرترب  نآ  نانکاس  رب  هرونم -  هنیدم  رب  و 
.تشز یسب  دندرک  ییاهراک  دنتفرگب و  نآ 
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لاس تفه  هنیدم  هّکم و  رب  نانآ  ِییاورنامرف  .دش  یم  هدیمان  نایضم  نب  كرابم  هک  دنداهن  هنیدم  رب  ار  يریما  دوخ  يوس  زا  نایباّهو 
زا يزادناور  هفیرـش  هبعک  يارب  ناشیا  .دندرک  یم  يریگولج  جح  هب  جدوه  اب  نایرـصم  نایماش و  ندمآ  زا  اه  نآ  .دیماجنا  لوط  هب 
یم هاگآ  رگا  .دنک و  فرصم  وکابنت  یسک  دنداد  یمن  هزاجا  دنیآرد و  نانآ  نید  هب  ات  دنتشاد  یماو  ار  مدرم  دنتخاس و  هایـس  يابع 

تموکح .دـندیبوک  مهرد  ار  ایلوا  مرح  ياه  هّبق  اه  نآ  .دـندرک  یم  شریزعت  تروص  نیرت  تشز  هب  هدیـشک  وکاـبنت  یـسک  دـندش 
مه اب  ناشیا  نتشک  نیطالس و  نداهن  رانک  رد  دندوب و  نایحیسم  اب  تخس  یگنج  مرگرس  دوب و  هتفـشآ  سب  ماگنه  نآ  رد  ناینامثع 

.دش میهاوخ  هاگآ  نآ  نوچ  دنچ و  زا  ادخ  تساوخ  هب  هک  دنتشاد  يراگزاسان 

جیـسب یهاپـس  نایباّهو ، اب  گنج  يارب  هک  دش  رداص  اشاپ ، یلع  دّمحم  رـصم ، رادـنامرف  يارب  ینامثع  ناطلـس  نامرف  ماگنه  نیا  رد 
.دوب يرجه  لاس 1226  هب  نیا  دنک و 

ینامثع ناطلس  نامرف  هب  درک و  جیسب  ناوارف  یهاپس  اشاپ  یلع  دّمحم 

.داد یهدنامرف  هاپس  نیا  رب  ار  اشاپ ، نوسوط  دوخ ، رسپ 

تـسد زا  ار  نآ  دندیـسر و  عبنی  هب  ات  دـنتفرب  ایرد  یکـشخ و  زا  نانچمه  دـندش و  ناور  رـصم  زا  لاـس  نیمه  ناـضمر  رد  هاپـس  نیا 
تفرگرد و یگنج  هدیدح  ارفص و  نایم  رد  هیبرح  نایزات  ناشیا و  نایم  دندیسر و  هدیدح  ارفص و  هب  نآ  ِیپ  رد  دندناتس و  نایباّهو 
ار رصم  هاپس  دوب  رایسب  لیابق  نیا  رامش  دندوب و  هتـسویپ  نایباّهو  هب  دنتـشاد و  نایباّهو  نامرف  هب  شوگ  لیابق  نیا  همه  هک  اج  نآ  زا 

اهنت دوب و  يرجه  هّجح 1226  يذ  هام  رد  نیا  دندرب و  امغی  هب  دنتشاد  ار  هچره  دنتشک و  ار  اه  نآ  زا  يرایسب  دنتسکش و  مهرد 
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.دندرگ زاب  رصم  هب  دنتسناوت  هاپس  نیا  زا  یکدنا 

ورین لامک  رد  نایهاپس  .دَروآ  يور  زاجح  يوس  دوخ  ات  تساوخ  درک و  جیسب  رگید  یهاپس  يرجه  لاس 1227  هب  اشاپ  یلع  دّمحم 
نایباّهو تسد  رد  ار  هچنآ  دنتسناوت  دنتشاد و  دوخ  اب  کجنران  هس  پوت و  هدجه  اه  نآ  .دندمآ  وا  يوس  نابعـش  هام  رد  یگدامآ  و 

اه برع  رایسب  مهرد  نداد  اب  اهنت  دندیشک و  نوریب  نایباّهو  گنچ  زا  ار  هدیدح  ارفص و  ناضمر ، رد  یگنج  چیه  یب  دنریگب و  دوب 
دنداد و لایر  رازه  هدجه  برح  ءزج  خویـش  زا  یکی  هب  دـنتخادرپ و  لایر  رازه  دـص  برح  خـیاشم  خیـش  هب  اهنت  دـنداد و  بیرف  ار 

رهاظ رد  هک  دوب  بلاغ ، فیرش  هّکم ، سیئر  ریبدت  هب  همه  اه  نیا  دننک و  فرصم  ههام  همه  هک  دندرک  نییعت  ییاهراورپ  نانآ  يارب 
.دُرب یم  نامرف  نایباّهو  زا 

دوب ور  نآ  زا  دندروخ  تسکش  نایباّهو  زا  رصم  نایهاپس  هک  یتسخن  راب 

دندش و دراو  هّرونم  هنیدم  هب  هدعق  يذ  رخاوا  رد  رـصم  نایهاپـس  .دشاب  وا  ریبدت  هب  راک  ات  دندرکن  يراگن  همان  بلاغ  فیرـش  اب  هک 
کیلش پوت  دندیمد و  روپیش ] قوب و  یعون   ] هرهُمدیپس رد  رایـسب  دنتـسب و  نیذآ  زور  هس  ار  اهرهـش  دیـسر  رـصم  هب  ربخ  نیا  نوچ 

نآ دنتفای و  تسد  هّدج  رب  يرجه  مّرحم 1228  لیاوا  رد  درونایرد  نایهاپس  .دنداتسرف  همان  هدژم  مور  نیطالـس  همه  يارب  دندرک و 
تـسد هب  بلاغ  فیرـش  یناهنپ  ریبادت  اب  گنج و  چیه  نودب  یبایماک  همه  نیا  دندش و  هریچ  زین  اج  نآ  رب  دـنتفر و  هّکم  يوس  هاگ 

.دمآ

لاس 1227 رد  هک  دوعس ، نایباّهو ، ریما  .دنتخیرگ  رهش  نیا  زا  هّکم  نارادرس  یباّهو و  نازابرس  دندیسر  هّدج  هب  رصم  نایهاپس  نوچ 
جح هب  يرجه 
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یبایتسد زا  دیسر  هیعرد  هب  نوچ  تفر و  هیعرد  هب  سپس  فئاط و  هب  دوش  هاگآ  هنیدم  رب  رصم  هاپس  يالیتسا  زا  هک  نآ  یب  دوب  هتفر 
رگید تخیرگ و  یفیاضم ، نامثع  فئاط ، ریما  دندیـسر  هّکم  هّدـج و  هب  هاپـس  نیا  نوچ  دـش و  هاـگآ  فئاـط  هّکم و  هب  رـصم  هاـپس 

.دنداهن رارف  هب  ياپ  زین  فئاط  یباّهو  نارادرس  نازابرس و 

نیا هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  ینامثع  هموکحلاراد  هب  ییاهدـیلک  اب  ار  یناـناسر  هدژم  اـشاپ  یلع  دّـمحم  يرجه  لّوـالا 1228  عیبر  رد 
اهدیلک دندش و  دراو  هموکحلاراد  هب  هوکـشاب  یناوراک  اب  اهدیلک  هارمه  ناناسر  هدژم  .تسا  فئاط  هّدج و  هنیدم ، هّکم ، ياهدـیلک 

دندرک و یم  دود  روخب  دوع و  نیمیس  نیّرز و  ياه  ینیس  رد  اه  نآ  شیپاشیپ  دنداهن و  میس  رز و  زا  ییاه  ینیس  رب  ار 

کیلـش پوت  دـندیمد و  هرهمدـیپس  رد  دنتـسب و  نیذآ  يزوریپ  نیا  يارب  زا  دـندش و  یم  هتخاون  اه  کبلیلو  اه  لـبط  ناشرـس  تشپ 
ییاه لادم  وا  عبات  ياهورملق  وا و  يارب  دندوزفا و  اشاپ  یلع  دّمحم  هاگیاج  رب  دـنداد و  اه  هیدـه  اهدـیلک  ناگدـنروآ  هب  دـندرک و 

.دنداتسرف

نامثع بلاغ ، فیرـش  رـصم ، زا  وا  ِيراپـسهر  زا  شیپ  دروآ و  يور  زاجح  هب  دوخ ، اشاپ ، یلع  دّـمحم  يرجه  لاّوش 1228  هام  رد 
اب دش  یم  هدرمش  یباّهو  نارالاس  ناروای و  نیرت  گرزب  زا  هک  ار  وا  درک و  ریگتـسد  دوب -  فئاط  رب  نایباهو  ریما  هک  ار -  یفیاضم 
وا سپس  دیسر و  رصم  هب  هدعق  يذ  رد  زاجح ، هب  اشاپ  یلع  دّمحم  ندروآ  يور  زا  سپ  وا  داتسرف و  رصم  هب  دیشک و  ریجنز  هب  نهآ 

.دنتفرگ شناج  اج  نآ  رد  دنداتسرف و  ینامثع  هفالخلاراد  هب  ار 

دعاسم نب  بلاغ  فیرش  دیسر و  هّکم  هب  هدعق  يذ  رد  اشاپ  یلع  دّمحم 
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رد تشامگ و  نیکم  ناکم  نیا  رب  ار  دعاسم ، نب  رورس  نب  ییحی  فیرش  وا ، هداز  ردارب  داتـسرف و  هفالخلاراد  هب  درک و  ریگتـسد  ار 
رد يا  هلفاـق  رد  ار  وا  دنداتـسرف و  هفـالخلاراد  هـب  دوـب  هرّوـنم  هنیدـم  یباّـهو  ریما  هـک  ار  نایـضم  نـب  كراـبم  يرجه  مرحم 1229 
زین یفیاضم  نامثع  اب  دنتخیوآ و  ایارسلا  باب  رب  ار  وا  رس  دنتخیر و  يو  نوخ  نآ  زا  سپ  دننیبب و  ار  وا  مدرم  ات  دندنادرگ  هینطنطسق 
ناج يرجه  لاس 1231  رد  ماجنارس  ات  دوبب  اج  نآ  رد  يدنمجرا  اب  وا  دنداتـسرف و  کینالـس  هب  ار  بلاغ  فیرـش  اما  .دندرک  نینچ 

هک دنتخاس  يا  هناخ  دبنگ  شروگ  رب  دندرپس و  شکاخ  هب  اج  نامه  رد  درپس و 

.دوب هّکم  رادنامرف  لاس  شش  تسیب و  وا  .دنتفر  یم  شترایز  هب  ناگمه 

ياه هورگ  اب  ات  داتسرف  ریسع  ياهرهش  نارهظ و  دماغ و  ياهرهـش  هشیب ، تبرت ، هب  ار  يرایـسب  نایهاپـس  اشاپ  یلع  دّمحم  سپ  نازو 
يرایسب دیسر و  اهرهش  نیا  هب  تفرگ و  نانآ  ِیپ  دوخ ، يرجه  لاس 1229  نابعـش  رد  درک و  نک  هشیر  ار  اه  نآ  دنگنجب و  یباّهو 

.دیشک یناریو  هب  ار  ناشراید  درک و  ریسا  ار  يدایز  تشک و  ار  اه  نآ  زا 

مایا ندیسر  ارف  اب  .تسشن  ردپ  ياج  هب  هّللادبع  شرسپ  وا  زا  سپ  درمب و  نایباّهو ، ناطلس  دوعـس ، يرجه  یلوالا 1229  يدامج  رد 
بجر ات  درازگب و  شیوخ  ّجح  وا  .تشگزاب  هکم  يوس  هب  دوب ، هدیسر  اه  نادب  هک  یباّهو  ياه  نیمزرـس  زا  اشاپ  یلع  دّمحم  جح ،

.داهن هّکم  رد  ار  اشاپ  نسح  دروآ و  رصم  يوس  يور  سپس  دنامب ، هّکم  رد  يرجه   1230

رصم هب  یماگنه  دوب و  راگدنام  زاجح  رد  هام  تفه  لاس و  کی  وا  .دیـسر  رـصم  هب  يرجه  بجر 1230  همین  رد  اشاپ  یلع  دّـمحم 
زاجح لیابق  همه  رد  هدنکارپ  یباّهو  ياه  هورگ  هداد  ناماس  ار  زاجح  ياهراک  هک  تشگزاب 
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اـشاپ یلع  دّمحم  .دوب  دوعـس  نب  هّللادـبع  ناشریما  هک  دـندوب  هدـنام  هیعرد  رد  نانآ  زا  يرامـش  اهنت  دوب و  هتفوک  مهرد  ار  قرـش  و 
زا شیپ  دوعس  نب  هّللادبع  .تشاد  لیسگ  اشاپ ، میهاربا  شرـسپ ، یهدنامرف  هب  ار  هاپـس  نیا  درک و  جیـسب  وا  اب  گنج  يارب  ار  یهاپس 
هب شوگ  هک  طرـش  نیا  هب  وا  اب  درک و  یم  يراگن  همان  دوب  هنیدـم  رد  هک  ماگنه  نآ  اـشاپ ، یلع  دّـمحم  رـسپ  اـشاپ ، نوسوط  اـب  نآ 

بصنم رد  ات  دوب  هتسب  یتشآ  نامیپ  دشاب  اشاپ  یلع  دّمحم  نامرف 

هاپـس یهدنامرف  راک  درک و  هدامآ  ار  اشاپ  میهاربا  شرـسپ ، دادن و  رد  نت  یتشآ  نیدب  اشاپ  یلع  دّمحم  یلو  دَنامب ، دوخ  يرادنامرف 
اب گنج  هب  شهاپـس  اـب  دیـسر و  هیعرد  هب  يرجه  لاـس 1232  رد  وا  .دوـب  يرجه  لاس 1231  رخاوا  دادـیور  نیا  زاغآ  .درپس  ودـب 

میهاربا ماجنارـس  ات  دشک  یم  ازارد  هب  نآ  نوچ  دنچ و  ِتفگ  زاب  هک  تفرگ  رد  ناشنایم  ییاهراکیپ  تساخرب و  دوعـس  نب  هّللادـبع 
روپیش دندرک و  کیلش  پوت  رازه  دیسر  رصم  هب  اهربخ  نیا  نوچ  .دیآ  قئاف  دوعـس  نب  هّللادبع  رب  هدعق 1233  يذ  رد  تسناوت  اشاپ 

.دنتسب نیذآ  زور  تفه  ار  نآ  ياهاتسور  رصم و  دنتخاون و 

زا یکی  هک  اج  نآ  ات  درک  یم  راک  نیا  هنیزه  ار  هنازخ  زا  ییاه  شخب  تشاد و  نایباّهو  اب  گنج  هب  رایـسب  تیانع  اشاپ  یلع  دّـمحم 
تخادرپ لایر  رازه  جنپ  لهچ و  اه  هنازخ  نیا  زا  یکی  يریگراب  هنیزه  راب  کی  يارب  اهنت  ناراکردنا  تسد  دـناسر  ربخ  وا  نارـشابم 

ریما ار  رگید  مین  عبنی و  ریما  ار  نآ  زا  یمین  هک  تسا  هدوب  لاـیر  شـش  رتـش  ره  هنیزه  دـنرب و  هنیدـم  هب  عـبنی  زا  ار  نآ  اـت  دـنا  هدرک 
.تسا هدوب  لایر  رازه  لهچ  دص و  ناربراب  نیا  هنیزه  اهنت  هیعرد  هب  هنیدم  زا  راب  ندیسر  ماگنه  تسا و  هدرک  یم  تخادرپ  هنیدم 

زا يرایسب  هارمه  ار  وا  درک و  ریگتسد  ار  دوعس  نب  هّللادبع  اشاپ ، میهاربا 
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دنداد و ناماس  هوکشرپ  یناوراک  وا  يارب  دیـسر و  رـصم  هب  يرجه  مّرحم 1234  مهدفه  رد  هّللادبع  داتـسرف و  رـصم  هب  شنارادرس 
نوچ .دـندوب  هدرک  ماـحدزا  وا  ياـشامت  يارب  مدرم  دـندناشن و  وردـنت  يرتـش  رب  ار  دوعـس  نب  هّللادـبع  سپ  .دـندید  یم  ار  وا  مدرم 

اشاپ یلع  دّمحم  رب  دوعس  نب  هّللادبع 

: دیـسرپ وا  زا  اشاپ  یلع  دّمحم  .تفگ  نخـس  وا  اب  دناشن و  دوخ  دزن  درک و  شلابقتـسا  يداش  اب  تساخرب و  وا  ربارب  رد  اشاپ  دمآرد 
؟ دوب هچ  يارب  ادرف  زورما و  همه  نیا 

.دوب ریگناج  گنج ، داد : خساپ  دوعس  نب  هّللادبع 

؟ یتفای هنوگچ  ار  اشاپ ، میهاربا  مرسپ ، دیسرپ : اشاپ  یلع  دّمحم 

گرزب يادـخ  هک  دـش  نآ  ات  میدرک  نینچ  زین  ام  .دز  راک  هب  ار  شناوت  همه  درکن و  یهاـتوک  چـیه  داد : خـساپ  دوعـس  نب  هّللادـبع 
.دوب هدرک  رّدقم 

.درک مهاوخ  شیاشخب  ياضاقت  وت  يارب  ناطلس  نامرورس  زا  تفگ : ودب  اشاپ  یلع  دّمحم 

.دوش یم  نامه  دشاب  رّدقم  هچ  ره  تفگ : دوعس  نب  هّللادبع 

.تشگزاب قالوب  رد  اشاپ  لیعامسا  هناخ  هب  دناشوپ و  وا  نت  رب  یتعلخ  اشاپ  یلع  دّمحم 

؟ تسیچ قودنص  نیا  دیسرپ : اشاپ  یلع  دّمحم  .دوب  یبلح  کچوک  قودنص  کی  دوعس  نب  هّللادبع  دزن 

.مرب یم  ینامثع  ناطلس  تمدخ  هب  ار  نآ  کنیا  نم  تفرگرب و  ربمایپ  يارس  زا  مردپ  ار  نیا  داد : خساپ  دوعس  نب  هّللادبع 

هـس نیا  اب  دوب و  هدـیدن  رتوکین  نآ  زا  یـسک  هک  تفای  نیطالـس  ياه  هنازخ  زا  نآرق  هس  نآ  رد  دـنیاشگب و  ار  نآ  داد  نامرف  اـشاپ 
هناد دصیس  نآرق 
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ربماـیپ يارـس  زا  هچنآ  تفگ : ودـب  اـشاپ  یلع  دّـمحم  .دـش  یم  هدـید  ـالط  زا  يراوـن  گرزب و  درمز  هناد  کـی  تشرد و  دـیراورم 
اهزیچ نیا  زج  دیتفرگرب 

.دوب يرگید  رایسب 

هکلب دادـن  صاصتخا  دوخ  يارب  تفای  هناخ  نیا  رد  ار  هچ  ره  وا  .متفای  مردـپ  دزن  هک  تسا  ییاهزیچ  نیا  تفگ : دوعـس  نب  هّللادـبع 
.دنتشادرب ییاهزیچ  دوخ  يارب  هّکم  فیرش  مرح و  ناسک  هنیدم و  مدرم  اه و  برع 

.میتفای هنوگ  نیا  زا  ییاهزیچ  فیرش  دزن  ام  تسا ، تسرد  تفگ : اشاپ 

هیعرد یّلک  ندرک  ناریو  زا  سپ  يرجه  مرحم 1235  رد  اشاپ  میهاربا  دنداتـسرف و  ینامثع  هفالخلاراد  هب  ار  دوعـس  نب  هّللادبع  سپ 
.دنداهناو ار  نآ  شنانکاس  هک  تفوک  مهرد  نانچ  ار  هیعرد  وا  .تشگزاب  رصم  هب  زاجح  زا 

ار يو  نآ  یپ  رد  شدننیبب و  مدرم  ات  دندنادرگ  رهـش  رد  ار  وا  دیـسر  ینامثع  هفالخلاراد  هب  لّوالا  عیبر  رد  دوعـس  نب  هّللادـبع  نوچ 
.دنتشک نوگانوگ  ياه  ياج  رد  ار  شنارای  نویامه و  هزاورد  رانک 

هنتف .دیـشک  یم  ازارد  هب  نخـس  میرواـیب  هدرتـسگ  ار  یناتـساد  ره  دوب  رارق  رگا  دوب و  ناـیباّهو  يارجاـم  هدـیکچ  رایـسب  دـنیارف  نیا 
ناشدنزگ دندرک و  جارات  ناوارف  ياه  ییاراد  دنتخیر و  رایسب  نوخ  اه  نآ  .دش  راچد  نادب  مالسا  هک  دوب  ییاه  تبیصم  زا  نایباّهو 

.هّللاب ّالإ  هّوقال  َلوَحال َو  .ناور  ناشرش  دش و  ریگ  همه 

ثیدـح نیا  یکی  ناـیم  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  يا  هنتف  نینچ  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثیداـحا  زا  يرایـسب  رد 
یم نازیرگ  نید  زا  .دور  یمن  رتارف  نانآ  فتک  زا  نآرق  نیا  دـنناوخ و  یم  نآرق  هک  دـنزیخ  یمرب  قرـشم  بناـج  زا  یمدرم  : » تسا

اه نآ  هناشن  دوش و  یم  نازیرگ  نامک  زا  ریت  هک  نانچ  دنوش 
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«. تسا رس  يوم  ندیشارت 

اب تسین  يزاین  تسا و  رگید  بتک  رد  يرامش  يراخب و  حیحص  رد  یخرب  هک  تسا  هدش  تیاور  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  ثیدح  نیا 
روهـشم حیحـص و  یثیداحا  اریز  میرب ، مان  دـنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  هک  یناسک  زا  ای  میـشک  ازارد  هب  ار  نخـس  تاـیاور ، نآ  ندروآ 

.دنتسه

ندیشارت هب  ار  دوخ  ناوریپ  نانآ  هک  نیا  رد  دوش  یم  هدید  راکـشآ  یتحارـص  تسا » رـس  يوم  ندیـشارت  اه  نآ  هناشن   » ریبعت نیا  رد 
یمن هدید  اه  نآ  زا  شیپ  ناراذگ  تعدب  جراوخ و  ياه  هورگ  زا  کی  چـیه  نایم  رد  یگژیو  نیا  دـندناوخ و  یمارف  ناشرـس  يوم 

.دوش

نخـس نیمه  اه ، نآ  ّدر  يارب  هکلب  تشاگن ، یباتک  نایباّهو  ّدر  يارب  تسین  يزاین  تفگ : یم  دیبز ، یتفم  لدها ، نامحرلادبع  دـیس 
ماجنا هب  يراذگ  تعدـب  چـیه  اه  نآ  زج  اریز  تسا ، یفاک  تسا » رـس  يوم  ندیـشارت  اه  نآ  هناشن   » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.تسا هتخادرپن  فیلکت ] کی  ناونع  هب   ] راک نیا  نداد 

لاح دـننک و  یم  عنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تعافـش  بلط  زا  ار  مدرم  نانآ  هک  تسا  نآ  ناشیا  ياه  یگژیو  رگید  زا 
ندـناوخ زا  نینچمه  نانآ  .تسا  رتاوتم  ناوارف و  شیوخ  تّما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعافـش  هب  طوبرم  ثیداحا  هک  نآ 

دـننک و یم  عنم  تسوا ، لماک  فاصوا  زا  يرایـسب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  رب  لمتـشم  هک  تاریخلا  لئالد  باـتک 
يریگولج ناذا  زا  سپ  اه  هرانم  رب  تاولص  نداتسرف  زا  نینچ  مه  اه  نآ  .تسا  كرش  يراک  نینچ  دندقتعم 

عنم راک  نیا  زا  ار  وا  نایباّهو  هک  نآ  اب  ناذا  زا  سپ  داد  یم  ناذا  دوب و  زین  روک  هک  وکین  يدرم  راـب  کـی  هک  اـج  نآ  اـت  دـننک  یم 
وا نادناخ  ربمایپ و  رب  دندوب  هدرک 
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رد میهاوخب  رگا  .دـنتخیرب  روک  درم  نوخ  درک و  رداص  ار  وا  نتـشک  نامرف  وا  دـندروآ و  باّهولادـبع  نبا  دزن  ار  وا  .داتـسرف  دورد 
هاگآدوخ ناحبس  يادخ  تسا و  یفاک  ردق  نیمه  رکذ  دوش و  ذغاک  نم  داتفه  يونثم ، میـشاب ، اه  نآ  راتفر  هنوگ  نیا  شواک  ددص 

.تسا رت 

.دسر یم  نایاپ  هب  نالحد  ینیز  دمحا  خیش  نخس  اج  نیا  رد 

.دش انشآ  ناشیا  نایاوشیپ  املع و  اب  ناوت  یم  هدش و  هدرب  تیباّهو  ياملع  مان  هدمآ  وا  باتک  رد  هک  یتسویپ  ِتسرهف  رد 

مشش هلحرم 

رصاعم تیباّهو  هیفلس و 

.دندحاو يا  هشیدنا  هرکیپ  یگمه  هک  تسوا  ناوریپ  ینابلا و  تاغیلبت و  اوتف و  شهوژپ و  نوناک  ياملع  هدنهد  ناشن  هلحرم  نیا 

يارب اه  هاگـشناد  رب  هرطیـس  نوچمه  ییاه  تیلاعف  میداد ؛ حرـش  میتفگ و  راتـشون  نیا  رد  هک  دنا  هتخادرپ  ییاه  تیلاعف  هب  هّدع  نیا 
يرگ و یباّهو  ياه  باتک  راشتنا  هب  هک  نانچ  دنراد ، دوخ  اب  ار  اه  نآ  هشیدنا  هک  ییاهوجشناد  زا  هورگ  نآ  ندرک  لیـصحتلا  غراف 

باتک نیا  رد  هک  يرگید  ياه  تیلاعف  دـننک و  یم  همجرت  نوگ  هنوگ  ياـه  ناـبز  هب  ار  اـه  باـتک  نیا  دـنزادرپ و  یم  يرگ  یفلس 
.تسا هدمآ  هتفگ 

میرذگب تسا ، میسجت  هیبشت و  هشیدنا  نازادرپ  هیرظن  رامش  رد  ینابلا 

هیمیت نبا  اب  میا  هدروآ  فالخلا  نم  هدـیقعلا  یف  ینابلالاو  هیمیت  نبا  نیب  امب  فاحتالاو  هراشبلا  باتک  رد  هک  لئاسم  يا  هراـپ  رد  هک 
تسس ثیدح  زا  دیکأت  اب  دَرشف و  یم  اپ  تساجک » ادخ   » ریبعت هب  دوخ  رواب  رب  وا  .دراد  يراگزاسان 
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هدنکآ میـسجت  هیبشت و  دـیاقع  زا  هک  هتـشاگن  یبهذ  ّولعلا  باتک  رـصتخم  رب  ار  يا  همّدـقم  وا  دوخ  هک  نانچ  دـنک ، یم  عافد  هیراج 
.تسا

ص:76
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يرگ یفلس  يرگ و  یباّهو  ياه  هشیدنا  رد  یشواک  مود : لصف 

هراشا

نایب و حرـش و  اب  سپـس  میوش و  یم  روآدای  راصتخا  هب  ار  اه  نآ  تسخن  هک  دوش  یم  هصالخ  هتکن  دـنچ  رد  نایفلـس  ياه  هشیدـنا 
: مینک یم  وگزاب  ار  اه  نآ  لالدتسا 

.لاعتم يادخ  قح  رد  میسجت  هیبشت و  هدیقع  شریذپ   - 1

اب اه  نآ  يزوت  هنیک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تشادگرزب  ندرک  شودخم   - 2

.ناشیا هب  یمارتحا  یب  تیب و  لها 

.تعدب رفک و  كرش و  هب  ناشنافلاخم  ندرک  مهتم  نامه  ای  يرکف ، مسیرورت   - 3

، هیماما هرعاشا ، هیدیز ، زا : دنا  ترابع  هک  اه  نادب  تبـسن  يزوت  هنیک  یمالـسا و  ياه  هقرف  زا  کی  چـیه  نتخانـشن  تیمـسر  هب   - 4
هلزتعم و هیضابا و 

.بهاذم بیرقت  هشیدنا  اب  ییوج  هزیتس  هجیتن  رد 

سلاجم نوچمه  نآ  ياهدامن  یمالسا و  فّوصت  اب  نانآ  يرگ  هزیتس   - 5
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هنوگ نیا  نتسناد  هفارخ  تعدب و  تسد و  نیا  زا  یناسک  ایلوا و  هباحص و  ناربمایپ و  مرح  ترایز  اهزورداز و  یعمج و  هتـسد  رکذ 
.لامعا

نابز كرد  لوصا  زا  هک  زاجم  لیوأت و  اـب  ریذـپان  شزاـس  يراـگزاسان  ریـسفت و  بتک  اوشیپ و  ِنارّـسفم  نتخانـشن  تیمـسر  هب   - 6
.تسا نآ  ياه  هویش  یبرع و 

اه نآ  رادوـلج  نخـس  تـسا  لـیبق  نـیمه  زا  و  ینآرق ، لالدتـسا  زا  یگدـیمر  يرود و  یثیدـح و  لالدتـسا  هـب  اـه  نآ  شیارگ   - 7
، دراد شیارگ  نآرق  هب  هک  یتسناد  تسا و  رازیب  ثیدـح  زا  يرب ، یم  ثیدـح  وا  دزن  هب  هک  یتسود  یتفایرد  رگا  : » یلبنح يراـهبرب 

(1) «. نک شیاهر  زیخرب و  وا  دزن  زا  سپ  تسا ، قیدنز  وا  يدیدرت  چیه  یب 

هب مکح  دوش و  یم  هدـید  ینابلا  رد  هک  نانچ  ثیداحا ، نیا  هب  مکح  رد  ضقانت  ناشیا و  يوس  زا  يوبن  ثیداحا  نتفرگ  هچیزاب   - 8
.اه نآ  بهذم  ياضتقا  اب  بسانتم  ثیداحا ، فعض  ای  تّحص 

هب اه  نآ  ندز  رد  گنچ  تسوگغورد .» دنک  عامجا  ياعدا  هک  ره  : » هک نخس  نیا  نتسناد  ربتعم  عامجا و  نتخانشن  تیمسر  هب   - 9
نیا ادخ و  ّولع  هلأسم  دننام  تسوسمه ، اه  نآ  تساوخ  اب  هک  تسا  يروما  رد  اهنت  عامجا 

.تسا هّزنم  یسب  اه  تبسن  هنوگ  نیا  زا  دنوادخ  .تسا  نامسآ  رد  ادخ  هک 

.نارگید هب  دوخ  هشیدنا  لیمحت  تهج  رد  يراتفر  نتشاد  وگو و  تفگ  تینالقع و  لقع و  اب  اه  نآ  يراگزاسان   - 10

.قلخ هب  ادخ  هیبشت  هلأسم  رد  زجب  سایق  نداهن  رانک   - 11

ص:78

، مود پاچ  ضایر ، يدوعس ، ناتسبرع  فلـسلاراد ، پاچ  يرجه ، لاس 329  هب  هدرم  یلبنح ، يراهبرب  رثا  هّنـسلا  حرـش  باتک  زا  - 1
.م 1997
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.دوش يراج  نارگید  نابز  رب  یقح  مالک  رگا  نتفرن -  قح  راب  ریز  ناشیاطخ و  رب  نانآ  يراشفاپ   - 12

یفلس ِنایباّهو  ياه  هشیدنا  نیرت  مهم  تایئزج 

هراشا

: مزادرپب مهم  سب  يا  هتکن  رکذ  هب  مهاوخ  یم  اج  نیا  رد 

نیا اـب  هزراـبم  ددـص  رد  دـنراد و  یمن  شوخ  ار  يرگ  یباّـهو  يرگ و  یفلـس  نوگاـنوگ ، فیاوط  اـه و  هقرف  زا  هک  یناـسک  رتـشیب 
اه نآ  راشتنا  ناهاوخ  دنا و  هدرک  انب  نآ  رب  ار  دوخ  هدیقع  لوصا و  یفلس  نایباّهو  هک  ییاهداینب  نیرت  مهم  اب  اتقیقح  دنتسه  هشیدنا 

یگرزب لکـشم  نیا  دـنا و  هاگآان  ناشیا  اب  هزرابم  یگنوگچ  نانآ و  ّدر  تسرد  هویـش  زا  دـنرادن و  ییانـشآ  دنتـسه  مدرم  ناـیم  رد 
.دنرب یم  جنر  نآ  زا  تیباّهو  اب  نازرابم  هک  تسا 

دنتـسه و ناوتان  لالدتـسا ، ثیدح و  دیحوت و  دـیاقع و  ملع  رد  دـنزیخ  یم  رب  تفلاخم  هب  تیباّهو  اب  هک  یناسک  رتشیب  هنومن ، يارب 
نآ نالطب  ای  فعض  ای  تحص  رب  ات  دنرادن  ار  ثیدح  نتم  دنس و  یسررب  ییاناوت  دنسانش و  یمن  زاب  فیعـض  زا  ار  حیحـص  ثیدح 

ار اه  نآ  لالدتسا  تجح و  ات  دنزیخرب  هشقانم  هب  يرگ  یفلس  تیباّهو و  اب  دنناوت  یمن  هجیتن  رد  دننک و  مکح 

تنـس لها  ياملع  نابیرگ  هک  یناگمه  فعـض  زا  میرذگب  دنا ، هتخادرپن  ثیدح  راک  هب  يرگ  یباّهو  نانمـشد  رتشیب  .دنبوک  مهرد 
.تسا هتفای  شهاک  اه  نآ  یملع  حطس  هک  هتفرگ  نادنچ  ار 

رد اهنت  دنتـسه  اه  هاگـشزومآ  رگید  اه و  هاگـشناد  رد  زورما  نادنمـشناد  هک  رگـشزومآ  ياـهرتکد  رتشیب  هک  میتسه  دـهاش  هزورما 
رگید رد  شواک  ِناوت  دنراد و  صصخت  تایهلا  مولع  زا  یکی  دودحم  رایسب  ياه  شخب 
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لکـشم هعجاف و  نیا  دـنزادرپ و  یمن  اه  شخب  نیا  هب  ارتکد  ياه  هلاسر  دـنرادن و  دـنا  هتفرگن  صـصخت  نآ  رد  هک  ار  ییاه  شخب 
.دنشیدنیب نآ  ّلح  هب  هژیو  یتیانع  اب  ناناملسم  تسا  هتسیاش  هک  تسا  يا  هدیچیپ 

هطقن دـناوت  یمن  درادـن و  ار  نانآ  لیالد  فعـض  تّحـص و  رد  هشقانم  ِناوت  دزیخ  یم  رب  نایباّهو  ّدر  هب  هک  نافلاخم  نیا  زا  کی  ره 
نودب ابیز و  تارابع  اب  اه  نآ  نتـسارآ  هتـشذگ و  نادنمـشناد  نانخـس  تفگزاب  هب  اهنت  دشک و  شلاچ  هب  ار  هیـضق  ره  رد  تفلاخم 

و تّحـص ، زا  مه  تسا  رادروـخرب  فعـض  زا  مه  هک  دزادرپ  یم  یلیـالد  زا  يا  هراـپ  حرط  هب  عازن  هطقن  زا  ناـنیمطا  یملع و  ریرحت 
اهنت ار  نخـس  ای  تسین  ثحب  لحم  اساسا  هک  دنیوگ  یم  نخـس  يروما  زا  ای  دنا  نازیرگ  هطقن  نآ  حرط  زا  ای  هورگ  نیا  هک  میدهاش 

.دنناشک یم  یهابت  هب  یفلس  نایباّهو  هرهچ  ندرک  خسم  اب 

هـشیدنا ملع  لـها  ناـیم  رد  لوادـتم  هدـش و  هتخانـش  ِیثیدـح  یلوصا و  دـعاوق  اـب  دـنناوت  یمن  هورگ  نیا  هک  مینیب  یم  وس  رگید  زا 
،(1) دننک لاطبا  ار  نایباّهو 

يارب ات  دـنرادن  زین  ار  یگدامآ  نیا  اه  نآ  .دـننک  يزیر  همانرب  نآ  اب  هزراـبم  يارب  دنـسررب و  ار  هشیدـنا  نیا  دـنناوت  یمن  هک  ناـنچ 
تساوخ و نیا  ندرک  قّقحم 

ص:80

ياملع بلاغ  عضو  میتفگ  هچنآ  دزادرپب و  نانآ  ّدر  هب  هک  دوش  یمن  تفای  یقذاح  ملع ، لها  ناـیم  رد  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  - 1
لیالد ندـیواک  فرژ و  یـشناد  اب  رگید  ینادـنمجرا  يرثوک و  همالع  نویرامغ و  فارـشا  ام  نارورـس  هنرگ  تساـم و  راـگزورمه 

نوماریپ نیا  رد  دننارذگب و  رظن  زا  ار  نآ  تلالد  دننک و  یبایزرا  ار  لیالد  نیا  دنزادرپب و  نایباّهو  ّدر  هب  دنا  هتـسناوت  تنـس  نآرق و 
نینچ دنا و  هدیدن  ار  اه  باتک  نیا  دنبوک  مهرد  ار  تیباّهو  هشیدـنا  دـنهاوخ  یم  هک  نافلاخم ، زا  يرایـسب  یلو  دـنروایب ، ون  ینخس 
دوجو یلام  ینابیتشپ  اه  نآ  رـشن  پاچ و  يارب  تسا و  كدنا  اه  نآ  رامـش  اریز  دنـسر ، دوخ  دوصقم  هب  دـنا  هتـسناوتن  ییاه  باتک 

.تسین نینچ  نایفلس  نایباّهو و  بتک  هک  یلاح  رد  درادن ،
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نیا ات  دنـشاب  رادروخرب  اـه  ناوت  رگید  یلاـم و  ناوت  زا  هک  تسا  یلاـح  رد  هّتبلا  نیا  دـنرپس و  شوگ  اـم  نانخـس  هب  نادـب  نتخادرپ 
نیا ددنب ، هرهچ  ناشیا  ام و  نایم  يرایمه  نیا  رگا  دـنزادرپب و  یقیقد  یحاّرط  هب  فدـه  نیا  ندرک  ققحم  يارب  هک  دـنبایب  ار  ناکما 

میسجت و هیبشت و  زا  رود  هب  مینک  لدب  یمالسا  يا  هشیدنا  هب  ار  نآ  میسررب و  ار  تیباّهو  ِیفلـس  هشیدنا  ات  دمآ  دهاوخ  دیدپ  ناکما 
يرگ یفلس  يرگ و  یباّهو  نافلاخم  نانمشد و  زا  يرایسب  هک  تسا  نآ  نتـشاد  رظن  رد  اب  نیا  .يوبن  میرک  تیب  لها  هب  يزوت  هنیک 
ياه هشیدـنا  دـننادب  هک  نآ  یب  دـنزیمآ و  یم  رد  رگیدـکی  اب  ار  ایاضق  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسین  یملع  ياه  هنیمز  صیخـشت  هب  رداق 

.دنزیخ یمرب  عافد  هب  نآ  زا  دنراد و  دوخ  اب  ار  یباّهو 

نآ قرف  هک  دننک  یم  نامگ  خیاشم  زا  يرایـسب  ام و  راگزورمه  ِنایفوص  رتشیب  هک  تسا  نیا  تشاد ، هجوت  نادب  دیاب  هک  یلئاسم  زا 
ای نایباّهو  اب  اه 

هللا یلـص  ربمایپ  رب  ناذا  زا  سپ  دـنهد  یمن  هزاجا  دـنناد و  یم  مارح  ار  ناموصعم  دازلاس  ِییاپرب  نایباّهو  هک  تسا  نیا  اـهنت  ناـیفلس 
دنرمش یم  اوران  ار  رگید  یعرف  روما  يا  هراپ  ایلوا و  ایبنا و  هب  هثاغتسا  لّسوت و  حیبست و  نتفرگ  تسد  هب  داتـسرف و  دورد  هلآ  هیلع و 

رازبا اب  ار  اه  نآ  دنهن و  یم  انب  ار  ییاه  هشیدنا  ثیدح  هقف و  دیاقع و  رد  نایفلـس  ای  نایباّهو  هک  دـنا  لفاغ  تقیقح  نیا  كرد  زا  و 
دیتاسا هک  ییاه  ینارنخـس  یّتح  هظعوم و  سرد و  ینارنخـس ، تنرتنیا ، باتک ، راون ، نوچمه  يرازبا  دـنهد ؛ یم  راشتنا  ینوگانوگ 

لد رد  ار  یباّهو  ياه  هشیدـنا  هار  نیا  زا  رگم  ات  تیباّهو  ِیتاغیلبت  ناعفادـم  ای  دـننک  یم  اـقلا  یباّـهو  هشیدـنا  هب  دـقتعم  ِیهاگـشناد 
.دنورگب نجهتسم  هشیدنا  نیا  هب  نامدرم  ناس  نیدب  دنراکب و  ناناوج 
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هب ار  دوخ  هک   ] امن یفلـس  ياه  یباّهو  هک  مینک  نییبت  ار  ییاـهداینب  اـه و  هشیدـنا  نیرت  مهم  راتـشون  نیا  رد  دـیاب  اـم  ساـسا  نیا  رب 
یم ناشیا  ياه  هزومآ  نایب  هب  کنیا  دنناوخ و  یم  ارف  اه  نآ  يوس  هب  ار  ناگمه  دنراد و  رواب  ار  اه  نآ  دنا ] هتسب  ناینیشیپ  هب  غورد 

.مییوج یم  قیفوت  ادخ  زا  هار  نیا  رد  میزادرپ و 

ناحبس دنوادخ  هرابرد  میسجت  هیبشت و  هدیقع  لّوا :

دراد و نادـند  ناهد و  مشچ و  ود  هرهچ و  و  ، (1) زرم دح و  زا  رادروخرب  دراد  یمسج  لاعتم  دنوادخ  هک  دندقتعم  یفلـس  نایباّهو 
شا هرهچ  زا  يوترپ 

رگید تسـش و  تشگنا  کـچوک و  تشگنا  فک و  زا  رادروـخرب  دراد  تسد  ود  هک  ناـنچ  تسا ، تاحبُـس  ناـمه  هک  دـبات  یم  رب 
دوش یم  اج  هب  اج  رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  تسا و  هتسشن  شرع  رب  مدق و  ود  اپ و  ود  قاس و  ود  ییولهپ و  يا و  هنیس  اه و  تشگنا 

تبـسن نینچ  زا  يادـخ  تسا  هّزنم  یـسب  .دور  یم  زارف  سپـس  دـنز  یم  گناب  دـیآ و  یم  دورف  ایند  نامـسآ  هب  بش  مود  همین  رد  و 
.ییاه

نینچ ص 97 )  ) هیزنتلا ّفکأب  هیبشتلا  هبش  عفد  دوخ  باتک  رد  دناد  یم  هّزنم  اه  تبسن  هنوگ  نیا  زا  ار  ادخ  هک   (2) يزوج نبا  ظفاح 
: دیوگ یم 

ص:82

حیرصت نخس  نیدب  ص29  رد ج2 ، هدش  پاچ  وا  هّنسلا  جاهنم  هیـشاح  رد  هک  لوقعملا  حیرـص  هقفاوم  دوخ  باتک  رد  هیمیت  نبا  - 1
.دراد

تسا و هتـسیز  یم  هیمیت  نبا  زا  شیپ  لاس  دـص  يزوج  نبا  نیا  .تسا  هیمیت ، نبا  درگاش  هیزوج ، میق  نبا  زج  يزوج  نبا  ظـفاح  - 2
.هّجوت روخ  رد  تسا  يا  هتکن  نیا  هدوب و  رود  هب  میسجت  هیبشت و  زا 
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نیا شراگن  رد  رفن  هس  نایم  نیا  زا  و  دـنیوگ ، یم  تسیاـشان  ینانخـس  ، (2) لوصا رد  هک  ما  هدـید  ار  یناسک   (1) نامنارای نایم  رد 
یتشز هب  ار  بهذـم  نآ  اب  هک  دنتـشاگن  ییاه  باتک  هک  ینوغاز  نبا  یـضاق و  شرای  دـماح و  نب  هّللادـبعوبا  .دـندش  دزمان  ناـنخس 

نوچ دنا و  هدرک  هیجوت  سح  اب  بسانتم  ار  یهلا  تافص  دنا و  هدرک  لوزن  ماوع  هاگیاج  هب  نآ  ناگدنراگن  هک  مدید  دنا و  هدناشک 
ود اب  دـنا  هدرک  تابثا  يا  هرهچ  تاذ ، رب  نوزفا  وا  يارب  سپ  تسا  هدـیرفآ  دوخ  تروص  هب  ار  مدآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـنا  هدـینش 

نابز ناهد و  مشچ و 

کچوک و تشگنا  فک و  ناتـشگنا و  تسد و  ود  تسا و  تاحبـس  نامه  هک  نابات  وا  هرهچ  زا  ییاهوترپ  اه و  نادـند  کـچوک و 
ادخ تسا  زیاج  دنیوگ : یم  اه  نآ  .دشاب  هتـشاد  رـس  ادـخ  میا  هدینـشن  دـنا  هتفگ  هک  نیا  و  اپود ، قاس و  ود  نار و  هنیـس و  تسش و 
نیا اب  دشک و  یم  سفن  ادخ  دـنا : هتفگ  اه  نآ  زا  یخرب  .دـنک  کیدزن  دوخ  هب  ار  هدـنب  دـننک و  سمل  ار  وا  دـنک و  سمل  ار  يزیچ 

!! دوش یم  كرد  هک  هنوگ  نآ  هن  هک : دننک  یم  دونشخ  ار  ماوع  نخس 

هک ینوتم  هب  دـنرادن و  یلقع  یلقن و  لیلد  چـیه  دـنا و  هداهن  مان  تعدـب  اب  اه  نآ  رب  دـنا و  هتفرگ  ار  تافـص  ءامـسا و  رهاظ  اـه  نآ 
دهد یم  هجوت  تسا  ثودح  ياه  یگژیو  زا  هک  زاس  رهاظ  ياهرادنپ  وغل  لاعتم و  يادـخ  يارب  بجاو  میهافم  هب  رهاظ  زا  ار  ناشیا 

.دنرپس یمن  شوگ 

.دسر یم  نایاپ  هب  اج  نیا  رد  يزوج  نبا  ظفاح  نخس 

ياهدادیور نایم  رد  خیراتلا  یف  لماکلا  شباتک  رد  ریثا  نبا  خّروم  همّالع 

: دیوگ یم  نینچ  يرجه  لاس 429 

وا داقتعا  زا  تیاکح  دوب و  هدروآ  شباتک  رد  دنوادخ  تافـص  هرابرد  هچنآ  رهب  زا  ار  یلبنح  ءارف  یلعیوبا  نادنمـشناد ، لاس  نیا  رد 
هچنآ زا  دنوادخ  .تفگ  نخـس  نوماریپ  نیا  رد  دـمایب و  روصنم  عماج  هب  دـهاز  ینیوزق  نسحلاوبا  .دـندرک  راکنا  تشاد  میـسجت  هب 

.تسا رتالاو  یسب  دندنب  یم  وا  رب  نارگمتس 

: دیوگ یم  يرجه  لاس 458  ياهدادیور  نایم  رد  ریثا  نبا  زاب  و 

ص:83

.نایلبنح ینعی  - 1
.تسا نید  ساسا  لصا و  هک  دیحوت  دیاقع و  رد  ینعی  - 2
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رد وا  .درمب  تافصلا  باتک  هدنراگن  یلبنح ، ءاّرف  یلعیوبا  لاس  نیا  رد 

.تسا رتالاو  نانخس  هنوگ  نیا  زا  دنوادخ  .دوب  ضحم  میسجت  هاوگ  نآ  باوبا  بیترت  دوب و  هدروآ  تفگش  ینانخس  باتک  نیا 

همادق نبا  هرابرد  ص139 )  ) نیتضورلا لیذ  شباتک  رد  ظفاح  هماشوبا 

: دیوگ یم  نینچ  ّولعلا  داقتعالا و  هعمل  لیوأتلا و  ّمذ  باتک  هدنراگن  روهشم و   (1) ِیلبنح یسدقم 

رد رما  تقیقح  شا  یملع  تمظع  همه  اب  هک  هّللا ! ناحبـس  .تسوا  نانییآ  مه  روهـشم  هویـش  نامه  رب  دیاقع  نوماریپ  وا  نخـس  یلو 
.تسا هدشن  نشور  وا  رب  هراب  نیا 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هتشاگن  يرایسب  ياه  باتک  میسجت  هیبشت و  تابثا  رد  رتشیپ  نیا  زا  نایلبنح 

، دـنا هتـسب  وا  رب  ار  باتک  نیا  هک  تسا  هدرک  نشور  یبهذ  .دـنهد  یم  تبـسن  لـبنح  نب  دـمحا  هب  ار  نآ  هک  هیمهجلا  یلع  ّدّرلا   - 1
ءالبنلا مالعاریس  رد  اریز 

: دیوگ یم  لبنح  نب  دمحا  لاح  حرش  رد  ( 11/286)

ص:84

.يرجه لاس 620  هب  هدرم  - 1
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.دنا هتسب  هّللادبعوبا  رب  هک  هیمهجلا  یلع  ّدر  نانوچ  هن  يرخطصا و  هلاسر  نوچمه  هن 

ياه هتفگ  زا  ادخ  هک  مالسا  هیزنت  هب  داقتعا  اب  وسمهان  ینانخـس  دراد و  ییاه  ییوگ  هدوهیب  هک  دمحا  نب  هّللادبع  هتـشون  هّنّـسلا   - 2
.تسا هاگآ  وا 

.یلبنح لالخ  زا  هّنّسلا ،  - 3

.هبیش یبا  نب  نامثع  زا  شرعلا ،  - 4

همحر يرثوک -  ماما  .یلبنح  یتشد  ناردب  نب  مساق  یبا  نب  دّمحم  زا  هشرع ، یلع  ٌسلاج  ٌدعاق و  ّهنا  لجوزع و  هّلل  دـحلا  تابثا   - 5
.دَرب یم  مان  باتک  نیا  زا  ص415 )  ) یقهیب ظفاح  تافصلاو  ءامسالا  باتک  رب  هیشاح  رد  هّللا - 

: مینیب یم  اه  نآ  رد  ار  نینچ  ییاه  باب  هک  دنا  هتشاگن  يرایسب  ياه  باتک  ام ، راگزور  رد  هچ  هتشذگ  رد  هچ  میسجت ، هب  نادقتعم 

باب قاس ، تابثا  باب  مشچ ، ود  تابثا  باب  لاعتم ، دـنوادخ  يارب  تسد  ود  تاـبثا  باـب  لاـعتم ، دـنوادخ  يارب  هرهچ  تاـبثا  باـب 
.دنا هدرک  میسرت  یمدآ  هرهچ  هب  ار  هلالج  لج  يادخ  هک  اج  نآ  ات  ولهپ ، تابثا  باب  مدق و  تابثا  باب  اپ ، تابثا 

باـتک ار  نآ  ( 151-14/27  ) شریـسفت رد  يزار  ماما  .تسا  سرتسد  رد  برلا  تافـص  تابثا  دـیحوتلا و  باـتک  همیزخ  نبا  باـتک 
هتشون تافصلاو  ءامـسالا  باتک  رد  وا  زا  دانـِسا  ود  اب  هک  نانچ  دش و ، نامیـشپ  نآ  شراگن  زا  همیزخ  نبا  دنک و  یم  یفرعم  كرش 

.دوش یم  نادرگیور  باتک  نآ  زا  هدمآ ، يرثوک  ثّدحم  قیقحت  اب  ص 267 )  ) یقهیب ظفاح 

: دیوگ یم  نینچ  ( 2/283  ) مصاوعلا رد  ظفاح  یبرع  نبا  رکبوبا 

یلبنح یلعیوبا  یضاق  دزن  هاگره  تفگ  نم  هب  مدمتعم  ناداتسا  زا  یکی 

ص:85
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زا هچ  ره  هب  داقتعا  تفگ : یم  دوب  هدیـسر  ودب  هک  لاعتم  دنوادخ  تافـص  رهاوظ  نامه  نوماریپ  دندرک  یم  دای  ار  ناحبـس  دنوادخ 
نخـس نیا  هرابرد  قح  لها  نایاوشیپ  زا  یکی  .ار  تروع  شیر و  رگم  دیهد  تبـسن  نم  هب  دـیهاوخ  یم  هک  ار  ادـخ  يرهاظ  تافص 

تشز و يرفک  مالک ، نیا  دیوگ : یم 

ودـب هک  یماما  زا  تسین و  هّجوت  هتـسیاش  درک و  ناوتن  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  ینادان  نآ  هدـنیوگ  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  يازهتـسا 
ار ادـخ  هن  زگره  تسا و  کیرـش  ناکرـشم  اـب  یتـسرپ  تب  رد  دـَناشوپ و  یم  وا  ماـن  ریز  ار  دوـخ  دـنک و  یمن  يوریپ  تسا  بستنم 

رتالاو یـسب  دنیوگ  یم  نارکنم  نادحلم و  هچنآ  زا  دـنوادخ  هتخاس و  شا  هشیدـنا  رد  ار  یتب  اهنت  تسا و  هتخانـش  ار  وا  هن  هدـیتسرپ 
.تسا

يدعاوق نآ  يارب  شیاه  باتک  رد  دهنب و  یلوصا  نآ  يارب  دنک و  یهدـناماس  ار  هیبشت  میـسجت و  نیا  ات  داهن  هصرع  هب  اپ  هیمیت  نبا 
هب درک و  میظنت  يزیر و  همانرب  ار  اه  هدناتس  نیا  دندوب و  وا  زا  شیپ  هک  دناتـس  ینایلبنح  زا  ار  میـسجت  هیبشت و  هشیدنا  وا  .دنک  داینب 

! دیادزب نآ  نماد  زا  ار  یتشز  هنوگره  اجبان  ياه  يزادرپ  ترابع  اب  دیشوک  تساخرب و  نآ  زا  عافد 

هب يو  دـنک  یم  تباـث  هک  مینک  یم  هدنـسب  هیمیت  نبا  بتک  زا  ینانخـس  هب  ییوگ  هدـیکچ  يارب  تسا ، ینـالوط  هلوـقم  نیا  هچ  رگا 
نامه ای  هیمهجلا  سیبلت  نایب  شباتک  رد  هک  تسوا  مالک  نیا  هیمیت  نبا  نانخس  نیرت  تفگش  زا  .تسا  هتشاد  داقتعا  هیبشت  میسجت و 

: هدمآ ( 1/109  ) سیدقتلا ساسا  ضقن  هب  هدیمان  ِباتک 

.تسین شهوکن  اب  هارمه  ناعبات  هباحص و  زا  کی  چیه  نخس  رد  هن  ّتنس و  رد  هن  نآرق ، رد  هن  ههِّبشم  مان  سپ  تسا  نینچ  رگا 
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: دیوگ یم  فارتعا  هب  تاحفص 100 و 101  رد  نخس  نیا  زا  شیپ  وا 

مسج لاعتم  دنوادخ  دشاب و  یمن  مسج  زج  تافص  نیا  هب  فوصوم 

: دیوگ یم  هحفص 101  رد  وا   (1) .ماسجا نوچ  هن  یلو  تسا 

تسین مسج  ادخ  هک  هدماین  نینچ  ناشیا  نایاوشیپ  تما و  ناینیشیپ  زا  کی  چیه  نخس  رد  هن  ربمایپ و  ّتنس  رد  هنو  ادخ  باتک  رد  هن 
ار نآ  موهفم  لقع  هن  عرـش و  هن  هک  یظافلا  یفن  اب  یعرـش  ِتباـث  میهاـفم  یفن  سپ  .دوش  یمن  هدرمـش  ضرع  مسج و  وا  تافـص  و 

.تسا یهارمگ  ینادان و  هدرکن ، یفن 

.دنک ظفح  يا  هدیقع  نینچ  زا  ار  ام  يادخ  .هیبشت  میسجت و  هب  هدیقع  رد  تسا  ینشور  حیرصت  نیا 

(2): تسوا نخس  نیا  دنک  یم  لالدتسا  نادب  ص109 )  ) هیمالسالا شویجلا  عامتجا  دوخ  باتک  رد  میق  نبا  هچنآ  زا 

نامسآ هب  ّلجوّزع  دنوادخ  تسا : هدومرف  هک  هدروآ  ربمایپ  زا  لقن  هب  وا  هریرهوبا و  زا  لقن  هب  بیسم  نبا  زا  وا  رمعم و  زا  قازرلادبع 
دنیـشن و یم  شا  یـسرک  رب  دیآ  یم  دورف  ایند  نامـسآ  هب  هک  یماگنه  وا  .دراد  یـسرک  کی  ینامـسآ  ره  رد  وا  .دیآ  یم  دورف  ایند 

! دنیشن یم  دوخ  یسرک  رب  دریگ و  یم  جوا  دسر  حبص  هاگره  ...هک و  تسیک  دیوگ  یم 

ناس هب  يادخ  هنوگچ  هک  دینک  گنرد  حیرص  هیبشت  میسجت و  نیا  رد 

ص:87

ياه تعدب  زا  دیوگ : یم  روهـشم ، مِّسجم  یناتـسجس ، مارک  نب  دّمحم  لاح  حرـش  رد  نازیملا  باتک  رد  یبهذ  هک  نآ  تفگـش  - 1
.ماسجا نوچمه  هن  یلو  تسا ، مسج  هک  تسادخ  نوماریپ  نانآ  نخس  نیا  هیماّرک 

پاـچ رد  یلو  تسا ، هدرک  حیحـصت  ار  نآ  قتعم  داوع  رتکد  هک  تسا  هیمالـسالا  شویجلا  عاـمتجا  باـتک  پاـچ  زا  نخـس  نیا  - 2
.درک هعجارم  نادب  ناوت  یم  نانیمطا  يارب  هک  تسا  هدمآ   55 هحفص رد  هیملعلا  بتکلاراد 
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.دراد یسرک  کی  نامسآ  ره  رد  هک  نیا  دنیشن و  یم  یسرک  رب  دریگ و  یم  جوا  هک  دوش  یم  ریوصت  یمسج 

: دیوگ یم  يراکنا  چیه  یب  دییأت و  لالدتسا و  اب  نخس  نیا  زا  شیپ  يا  هلصاف  چیه  یب  میق  نبا 

رد ار  وا  میآ و  یم  لجوزع  يادخ  دزن  نم  هک : تسا  هدمآ  عوفرم  تعافـش ، ینالوط  ناتـساد  ساّبع  نبا  ثیدح  زا  دمحا  دنـسم  رد 
.مبای یم  هتسشن  شتخت  ای  یسرک 

نینچ 1/282 و 296 )  ) (1) دمحا دنسم  رد  روبزم  ثیدح  رد  تسا و  هدوزفا  دوخ  بیج  زا  مّیق  نبا  ار  هتسشن »  » هژاو میوگ  یم  کنیا 
.تسناد مّیق  نبا  ياه  لعج  هلمج  زا  دیاب  ار  نآ  دوش و  یمن  هدید  يا  هژاو 

نآ دمآ و  دورف  نیمز  هب  اه  نامـسآ  ندیرفآ  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ  هدمآ  نآ  رد  هک  دَروآ  یم  ار  ینتم  هرامش 77 ، ولعلا ، رد  یبهذ 
.درتسگ ار 

هدید ثیدح  نیا  رد  یظفل  نینچ  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  تبسن  يراخب  هب  ار  ثیدح  نیا  وا  .تسا  رتالاو  ییاه  تبسن  نینچ  زا  ادخ 
.دوش یمن 

یلـص دّمحم  ام  رورـس  دنوادخ ، هک  تسا  هدروآ  ینطقراد  زا  هدش  تیاور  تایبا  نایم  رد  ( 4/39  ) دئاوفلا عئادـب  شباتک  رد  مّیق  نبا 
.تسا رتالاو  یسب  اه  تبسن  هنوگ  نیا  زا  دنوادخ  .دَناشن  یم  شرع  رب  دوخ  رانک  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

ار نینچ  ییاه  باتک  دندنب  یم  نیشیپ  هباحص  هب  ار  دوخ  هک  ییاه  یباّهو 

ص:88

فارتعا هتکن  نیدب  ص108  هرامش 11 ، هیشاح  رد  هیمالسالا  شویجلا  عامتجا  حّحـصم  ولعلا ص93 و  رـصتخم  باتک  رد  ینابلا  - 1
ار واگ  هک  دـناوخ  یم  ارف  مسیئودـنه  دـیاقع  هب  نآ  رد  هدروآ و  ار  دـیرادب » یمارگ  ار  واگ   » ثیدـح میق  نبا  باتک  نیا  رد  .دـنراد 

.تسا نامسآ  رد  لاعتم  يادخ  هک  دنک  یم  نامگ  وا  اریز  دننک ، یم  مارتحا 
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!! دنناوخ یم  نید  دیحوت و  نایاوشیپ  ار  اه  نآ  دنراد و  یم  گرزب  ار  ناشناگدنراگن  دنهد و  یم  رشن  دننک و  یم  پاچ 

ود مدق و  ولهپ و  هاگیهت و  هرهچ و  قاس و  تسد و  ود  ادخ  يارب  دننک و  یم  لقن  اه  باتک  نیا  زا  ار  دوخ  دیاقع  نایفلـس  نایباّهو و 
، لزلزتم هژاو  نامه  اب  هیراج ، ثیدح  اه  نآ  .تساّربم  یـسب  اه  تبـسن  هنوگ  نیا  زا  دنوادخ  .دـننک  یم  تباث  ...و  ناتـشگنا  مشچ و 

هدیقع تساوخ  یم  دـید و  یم  ار  هک  ره  ینابلا  هک  ییاج  ات  دـنناد ، یم  دوخ  داقتعا  ساسا  لصا و  زا  ار  هّللا » نیا   » ِدودرم فرحنم و 
.»؟ تساجک ادخ  : » دیسرپ یم  وا  زا  دیامزایب  ار  شا 

.تساّربم كاپ  يدنچ ، ییاجک و  زا  دنوادخ 

میسجت هب  تسا -  روهشم  فورعم و  هک  نانچ  تعامج -  نیا  هک  دنک  یم  تباث  اه  نآ  همه  دماین و  دمآ و  هتفگ  هچنآ  تسا  رایـسب 
.دراد داقتعا  هیبشتو 

نآ رد  هک  تسا  هتشاگن  یباتک  تافـص  نوماریپ  يرجه ) 446  - 362 ، ) قشمد نکاس  یلبنح ، مِّسجم  ِيزاوها  هک  نیا  اه  یتفگـش  زا 
: تسا هدروآ  نینچ  ار  بسا » قرع   » ثیدح

نآ زا  ار  دوخ  هاگناو  دـش ، يراج  بسا  قرع  هک  تخات  نادـنچ  ار  نآ  دـیرفایب و  ار  یبسا  دـنیرفایب  ار  دوخ  تساوخ  نوچ  دـنوادخ 
(1) .دیرفایب قرع 

.تسا رتالاو  یسب  اه  تبسن  نیا  زا  دنوادخ 

ص:89

نازیملا مان  اب  دوخ  باتک  رد  يدادغب ، یفنح  هیقف  یجلث ، عاجـش  نب  دّـمحم  لاح  حرـش  رد  یبهذ  هک  ما  هدز  تفگـش  نآ  زا  نم  - 1
ادخ .دناد  یمن  تافص  ثیداحا  رد  لخاد  ار  ثیدح  نیا  یناملـسم  چیه  يور  ره  هب  دیوگ : یم  دَروآ و  یم  ار  بسا » قرع   » ثیدح

ثیداحا زا  ار  نآ  تافـصلا  باـتک  رد  يزاوها  هک  تسور  نآ  زا  یگدز  تفگـش  میوگ : یم  کـنیا  .تساّربم  نانخـس  هنوگ  نیا  زا 
.تسا هدش  روآدای  ءالبنلا 8/15  مالعا  ریس  رد  يزاوها  لاح  حرش  رد  یبهذ  ار  نیا  هدرمشرب و  تافص 
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: تسا ثیدح  نیا  زین  یکی  دیوگ  یم  يزاوها  هک  يدنسپان  نانخس  زا 

یمن يرگید  هیبشت  میسجت و  چیه  میسجت ، نیا  زا  سپ  رگید   (1) .دوب شرکیپ  رب  يا  هّبج  هک  مدید  قروا  هوک  رب  ینم  رد  ار  میادـخ 
.دنام

«. ریِصَْبلا ُعیمَّسلا  َوُهَو  یش ٌء  ِهْلثِمک  َْسَیلَو  « » دَحأ اوفُک  َهل  نُکَی  َْملَو  « » َنوُفِصَی اَّمَع  هّزعلا  ّبَر  ّکبر  َناحبس  »

وا كاپ  تیب  لهاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هب  یمارتحا  یب  يرگ ؛ یبصان  مود :

هراشا

زا باب  نیا  .دـنوش  هاگآ  هنیمز  نیا  رد  نانآ  ياه  همانرب  زا  هک  یناسک  دـنا  كدـنا  تسا و  نامردرید  تالکـشم  زا  یکی  هلوقم  نیا 
ار ییاه  باتک  نایباّهو  هک  تسا  هاگدید  نیمه  زا  دنزیتس و  یم  تیب  لها  هب  ناگتسباو  رگید  هعیش و  اب  نآ  رد  هک  تسا  ییاه  ناینب 

ارتفا تمهت و  ياه  هنوگ  دـننک و  یم  شودـخم  ینابز  گنر و  ره  اب  ار  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هرهچ  نآ  رد  هک  دـنهد  یم  راـشتنا 
یم مه  زا  دنا  هتـسباو  نادب  ناملـسم  اه  نویلم  زورما  ناهج  رد  هک  ار  یمالـسا  بهاذم  نایم  بیرقت  هتـشر  دننک و  یم  دراو  ناشیدب 

هک اج  نآ  ات  دنلسگ ،

ص:90

رد یبهذ  .تسا  هدمآ  ءالبنلا 18/17  مالعا  ریس  رد  يزاوها  لاح  حرش  رد  هک  نانچ  تسا  هملس  نب  دامح  ثیدح  دنـس  رد  نیا  و  - 1
قرع  » ثیدح هدمآ  نآ  رد  هچنآ  زا  هدمآ و  غورد  نآ  رد  هک  تسا  هتـشاگن  لّصفم  یباتک  تافـص  رد  يو  دیوگ : یم  وا  لاح  حرش 
هیشاح وا  بیاعم  رد  هدرک و  تناها  رِشب  یبا  نبا  هب  وا  .دنا  هداد  مانشد  ار  وا  مالک  ياملع  هک  تسا  يرگید  ياوسر  نانخس  و  بسا »
تسا هدشن  روآدای  شفورعم  مان  اب  ار  وا  یبهذ  ارچ  مناد  یمن  تسا و  يرعشا  نسحلاوبا  نامه  رشب  نبا  میوگ : یم  کنیا  .تسا  هدز 

: دیوگ یم  ءالبنلا 18/15  مالعا  ریس  رب  هیشاح  هدنسیون  .تسا  یـسک  هچ  رـشب  نبا  هک  هتـسنادن  هدرک و  لقن  یباتک  زا  ار  نآ  دیاش  و 
.تسا هدرک  در  لماک  ار  يزاوها  ( 420  - 364  ) يرتفملا بذک  نییبت  باتک  رد  رکاسع  نبا 
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ناوارف رکذ  ناشیا و  ناماد  هب  ندز  گنچ  اـه و  نآ  راعـش  نتفرگ  شیپ  رد  تیب و  لـها  هب  تبحم  راـهظا  زا  تنـس  لـها  زا  يرایـسب 
.دنوش مهّتم  ضفر  عیشت و  هب  دابم  هک  دنا  ناساره  هباحص  رگید  رب  وا  نداد  يرترب  یلع و  ام  رورس 

« تدایـس  » هژاو قالطا  اب  تسخن  هجرد  رد  ناشیا ، ناوریپ  یناـبلا و  ناـیباّهو و  گـنج  یبصاـن ، هویـش  نتفرگ  شیپ  رد  ياـهدومن  زا 
(1) .هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامرورس  يارب  تسا 

نادـناخ هب  اه  نآ  يزوت  نیک  تعامج و  نیا  ندوب  یبصان  رد  لیلد  نیرت  مهم  مییوگ : یم  میدرگ و  یم  زاـب  ثحب  روحم  هب  کـنیا 
لآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنمجرا 

یلع ام  رورـس  هب  داهن -  دـعاوق  نآ  يارب  درک و  یهدـناماس  اـه  نآ  يارب  ار  نییآ  نیا  لوصا  هک  ناـیباّهو  ياوشیپ  هیمیت -  نبا  نعط 
هتـشون اه و  باتک  رد  نعط  نیا  هک  تسا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ام  رورـس  تخد  هقیدـص ،  (2) همطاف وناب  مالـسلا و  هیلع 

هار تقیقح  رد  هک  هنسلا  جاهنم  باتک  رد  هژیو  هب  هیمیت  نبا  ياه 

ص:91

یم فیعضت  هتفر  راک  هب  تدایس »  » ظفل هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ام  رورـس  يارب  نآ  رد  هک  ار  یتایاور  ثیداحا و  ینابلا  - 1
هدرک باطخ  يدیـس  ای  ریبعت  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  رد  هک  فینح  نب  لهـس  حیحـص  ثیدح  نوچمه  یثیداحا  دـنک ؛

( نیلسرملادیس و   ) هیمیهاربالا هالصلا  رد  دوعـسم  نبا  نخـس  نوچمه  ای  (، 2/72  ) ینابلالا تاضقانت  ام  باـتک  هب  دـینک  عوجر  .تسا 
باتک رد  دیرگنب  ار  تدایس »  » هژاو دربراک  زین  (. 2/158  ) ینابلالا تاضقانت  باتک  هب  دینک  عوجر  .تسا  تباث  وا  يارب  ریبعت  نیا  هک 

ناگتفیـش زا  یخرب  هک  تفر  شیپ  ییاج  ات  ناـیرج  نیا  هیشاح ص 203 . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هالـص  هفـص  حیحـص  ریقح  نیا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زج  یناسنا  ره  رب  ار  تدایس »  » هژاو قالطا  هدرک  تأرج  يراسلا  داشرا  شباتک  رد  هرقـش  دّمحم  نوچمه  ینابلا 
نارگ هچ  .دوش  یم  هدیتسرپ  ادخ  ياج  هب  هک  درب  یم  الاب  نادـنچ  ار  ربمایپ  دربراک  نیا  هک  تسا  نینچ  وا  ياعّدا  دـنادب و  اور  هلآ  و 

! دیآ یم  نورب  نانآ  ناهد  زا  هک  یمالک 
.دوش یم  تفای   246 هحفص ، 4 دلج رد  ملاس  داشر  دّمحم  رتکد  پاچ  رد  یلو  هیملعلا ، بتکلاراد  پاچ  ، 2/169 هنسلا ، جاهنم  - 2
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.دشاب یم  تباث  تسا  يراذگ  تعدب 

هنماکلا رردلا  شباتک  رد  يرابلا  حتف  باتک  هدنراگن  ینالقسع ، رجح  نبا 

: دیوگ یم  هیمیت  نبا  لاح  حرش  رد  ( 1/155  ) هنماثلا هئاملا  نایعا  یف 

ره یلع  دیوگ : یم  وا  .دنهد  یم  تبسن  قافن  هب  دمآ -  هتفگ  هک  یلع -  نوماریپ  يو  نانخـس  ببـس  هب  ار  هیمیت  نبا  اه  نآ  زا  یخرب 
تفاین و تسد  نادب  کیل  دَروآ ، تسد  هب  ار  تفالخ  رگم  ات  دیشوک  راب  نیدنچ  دناسر و  یمن  يرای  ار  وا  یسک  تفر  یم  هک  اجک 

یم یفرعم  تسایر  رادتسود  ار  یلع  اریز  دنهد ، یم  تبسن  قافن  هب  ار  وا  زین  و  تسایر ، يارب  زا  هک  تناید  يارب  زا  هن  دیگنج  یم  وا 
یکدوک رد  یلع  کیل  دـیوگ ، یم  هچ  هک  تسناد  یم  دروآ و  مالـسا  يریپ  رد  رکبوبا  هک  نیا  تورث و  رادتـسود  ار  ناـمثع  درک و 

.تسین حیحص  كدوک  مالسا  دندقتعم  یخرب  دروآ و  مالسا 

هیکت اب  نآ  یپ  رد  یلو  هدروآ ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  ام ، رورس  تلیـضف  رد  ار  یثیدح  ( 4/86  ) هنسلا جاهنم  رد  هیمیت  نبا 
: دیوگ یم  نوماریپ  نیا  رد  هیمیت  نبا  .تسین  حیحص  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  اعّدا  مزح  نبا  نخس  رب 

رد مدرم  دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  املع  اهنت  دوش و  یمن  هدید  حاحـص  رد  تسوا » رورـس  یلع  میوا  رورـس  نم  هک  ره   » ثیدح نیا 
.دنراد شکمشک  رگیدکی  اب  نآ  تحص 

: هک دروآ  یم  مزح  نبا  زا  لقن  هب  دوخ  رادنپ  هب  هاگ ، نآ  وا 

.تسین حیحص  ًالصا  تاقث  قیرط  زا  تسوا » رورس  یلع  میوا  رورس  نم  هک  ره   » ثیدح اّما  دیوگ : یم  يو 

ءـالبنلا مـالعا  ریـس  باـتک  رد  یبـهذ  دراد  حیرـصت  نآ  رتاوت  هب  هک  یناـسک  زا  یکی  تسا و  رتاوتم  ثیدـح  نیا  میوـگ : یم  کـنیا 
.دشاب یم  ( 8/335)

ص:92
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هیمیت نبا  ياعدا  ّدر  ثیدح و  نیا  یتسرد  هب  ینابلا  فارتعا 

: دیوگ یم  ( 5/263  ) دوخ هحیحص  باتک  رد  ینابلا 

ار نآ  ( 4/104  ) هنسلا جاهنم  رد  دنک و  راکنا  ار  ثیدح  نیا  هدرک  تأرج  هیمیت  نبا  مالسالا  خیش  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  یتسار  هب 
.هدرک نینچ  نآ  زا  شیپ  ثیدح  اب  هک  نانچ  دراگنیب ، غورد 

: دیوگ یم  شنخس  نایاپ  رد  ینابلا 

.هعیش ّدر  رد  يور  هدایز  یگدزباتش و  رگم  دشاب  هتشاد  دناوت  یمن  یلیلد  سپ  هتشاگنا ؟ غورد  ار  ثیدح  نیا  وا  ارچ  مناد  یمن  نم 

.درک گنرد  نآ  رد  دیاب  هک  ینابلا  نخس  نایاپ 

: دیوگ یم  نینچ  هرامش 1750  ثیدح  نوماریپ  مالک  نایم  رد  ( 4/344  ) دوخ هحیحص  رد  ینابلا 

نم هک  تسا  نینچ  نآ  یتـسرد  نییبـت  ثیدـح و  نیا  نوماریپ  نخـس  نیا  نتـشاگن  هزیگنا  هک  تفگ  دـیاب  هتکن  نیا  نتـسناد  زا  سپ 
.درادنپ یم  غورد   (2) ار نآ  مود  شخب  دنک و  یم  فیعضت  ار   (1) ثیدح نیا  تسخن  شخب  هیمیت  نبا  مالسالا  خیش  مدید 

زا شیپ  تسا  ثیداحا  فیعضت  رد  يو  يراکباتش  زا  هتساخرب  هک  تسوا  ياه  يور  هدایز  زا  یشان  نخـس  نیا  نم  یبایزرا  ساسارب 
قرط هک  نآ 

ص:93

.دراد فارتعا  نآ  رتاوت  هب   343 هحفص باتک ، نامه  رد  ینابلا  هک  تسا  هالوم » ٌّیلعف  هالوم  ُتنک  نَم   » رتاوتم ثیدح  نامه  نیا  - 1
ار ثیدـح  نیا  زین  اج  نآ  رد  ینابلا  هک  هاداع » ْنَم  ِداعو  هـالاو  ْنَم  ِلاو  َّمهّللا  : » هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف  نیا  - 2

.دناد یم  حیحص 
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.تسج يرای  دیاب  ادخ  زا  اهنت  و  دزرو ، ّتقد  اه  نآ  رد  دنک و  يروآ  درگ  ار  نآ 

دیوگ یم  ص60 )  ) (1) هرمعلاو ّجحلا  کسانم  شباتک  رد  وا  .تسا  رت  نارگ  یـسب  دـمآ  هتفگ  هچنآ  زا  هک  دراد  ینخـس  دوخ  ینابلا 
: تسا هّرونم  هنیدم  ترایز  ياه  تعدب  زا  اهراک  نیا 

.يوبن مرح  ترایز  دصق  هب  رهش  نیا  هب  ندرک  رفس 

.ناشیا دجسم  رد  يوبن  هاگمارآ  ياقبا 

.ناشیا دجسم  رد  زامن  زا  شیپ  يوبن  هاگمارآ  ترایز 

.دنوادخ هاگرد  هب  اعد  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لّسوت 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نآ  زج  تعافش و  بلط 

.زامن ره  یپ  رد  يوبن  هاگمارآ  گنهآ 

نادب درم  نیا  هک  تسا  ییاه  ییاوسر  نیرت  گرزب  نیرت و  تشز  زا  تسا  تعدب  دجسم ، رد  يوبن  هاگمارآ  ياقبا  هک  وا  نخس  نیا 
لیاق یمارتحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  دَروآ  نابز  رب  ینخس  نینچ  هک  نآ  دنک  یم  رّوصت  يدنمدرخ  چیه  ایآ  .هدوشگ  نابز 

یم باـتک  نیمه  رد  نخـس  نیا  زا  شیپ  هحفـص  دـنچ  يو  هک  نآ  هژیو  هب  درمـش ؟ یم  شگرزب  دراد و  یم  تـسود  ار  وا  اـی  تـسا 
: دیوگ

رفک كرـش و  دـید -  دـیهاوخ  هک  نانچ  اه -  نآ  زا  یـضعب  .دراد  یبتارم  تسین و  ناسکی  اه  تعدـب  نیا  یگرزب  هک  تسناد  دـیاب 
تعدـب زا  هک  یلاـح  رد  دَروآ  نید  هب  رتدرُخ  تعدـب  هک  یـسک  تسناد  دـیاب  یلو  دراد ، رت  نییاـپ  يا  هبترم  یخرب  تسا و  راکـشآ 

تسا و هدرک  مارح  يراک  دراد  یهاگآ  نآ  ندوب 

ص:94

.يرجه  1407 ندرا ، نامع ، هیمالسالا ، هبتکملا  مراهچ ، پاچ  - 1

یخیرات ياه  هشیر  نیداینب و  ياه  هشیدنا  رد  یشلاچ  یباهو : يرگ  www.Ghaemiyeh.comیفلس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13941/AKS BARNAMEH/#content_note_94_1
http://www.ghaemiyeh.com


هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نامه  نیا  تسین و  هورکم  هبترم  رد  دنا  هتشادنپ  یخرب  هک  نانچ  تعدب  ياه  هنوگ  زا  کی  چیه 
زین نخـس  نیا  سپ  .تسا  راذـگ  تعدـب  ناـمه  دوصقم  هک  شتآ ، رد  یهارمگ  ره  تسا و  یهارمگ  یتعدـب  ره  دـیامرف : یم  هلآ  و 

.تسا گنرد  هتسیاش 

دنبای یم  ار  تیب  لها  زا  یملاع  هاگره  دننک و  یمن  مارتحا  چیه  ار  تیب  لها  یباّهو  ياه  یفلس  هک  مینیب  یم  زین  دوجوم  تیعقاو  رد 
ار مارتحا  بناج  زگره  یسک  نینچ  ِینزاو  ماگنه  هتبلا  دنیادزب و  وا  زا  ار  تلیـضف  نیا  دنـشوک  یم  دننک و  یم  شودخم  ار  وا  بسن 

.دننک یمن  تاعارم 

.دنوش یم  روآدای  مارتحا  هب  ار  وا  ياطخ  دنک  اطخ  يا  هلأسم  رد  نانآ  دوخ  نییآ  زا  یسک  رگا  هک  یلاح  رد 

هژاو دناوخ و  یم  ریباعت  نیرتدب  اب  ار  بطاخم  دزاس  دراو  هشدخ  يرامغ  فارشا  تدایـس  رد  تساوخ  یم  هاگره  ینابلا  هنومن  يارب 
ندـش روآدای  زاـب و  نب  هب  نتـشون  ماـگنه  هک  یلاـح  رد  تشادـن ، دوخ  رد  ار  یمارتحا  چـیه  هک  دز  یم  راـک  هب  يا  هناروسج  ياـه 

.دنا هتفهن  هنیس  رد  هک  يرگ  یبصان  ِرس  زا  رگم  تسین  نیا  و  مارتحا ، تشادگرزب و  زا  هدنکآ  دُرب  یم  راک  هب  يریباعت  وا  ياطخ 

، هّکم هسـسؤم  پاچ  هیلهاجلا  لئاسم  دوخ  باـتک  رد  يدـجن ، باّهولادـبع  نب  دّـمحم  ناـیباّهو ، رادولج  هک  نآ  هتکن  نیا  رب  دـیکأت 
: تسا یلهاج  لئاسم  زا  هک  هدروآ  هنیدم ، یمالسا  هاگشناد  شخپ 

دیامرف یم  در  هیآ  نیا  اب  ار  رواب  نیا  ادخ  ایبنا و  لسن  زا  ندوب  هب  ندیلاب 
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(1)« نُولَمْعَی اُوناَک  اَّمَع  َنُول  -ٔ ْسُت ُْمْتبَسَک َو َال  اَم  ْمَُکل  ْتَبَسَک َو  اَم  اََهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌهَُّما  َْکِلت  : » هک

: هک دَروآ  یم  ار  مدرم  زا  يا  هراپ  نخس  نیا  نآ  یپ  رد  و 

[. متسه ینیسح  ای  ینسح  ای  يولع  نم  ]

یب رب  حیرصت  هک  تسا  يا  هدیقع  ندناشن  ِهار  رد  ششوک  تیب و  لها  تلیضف  ندرمش  زیچان  اراکشآ  نخـس ، نیا  میوگ : یم  کنیا 
مک نآرق ، هیآ  لالدتسا  هب  رهاظت  هدش و  هدروآ  راک  هب  اجبان  زین  هیآ  دراد و  كاپ  هّیرذ  نآ  تیب و  لها  هب  صخـش  ِباستنا  یـشزرا 

لها نوماریپ  تسادخ  نخس  ندرک  گنر 

ِْتیَْبلا َو َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل    ُ هّللا ُدـیُری  اَمَّنِا  ، » (2)« یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  ـَِّالا  اًرْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکل  -ٔ ْسَا َـال  ْلـُق  : » میرک نآرق  رد  تیب 
(3)« اًریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 

ْنِم اَهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  : » تسا هدرک  شوـمارف  ار  ناشناردـپ  یگتـسیاش  زا  اـه  نآ  ندرب  دوـس  هّیرذ و  نوـماریپ  ادـخ  نخـس  نیکـسم  نـیا 
َقحِْسا َو َُهل  اَْنبَهَو  َو  ، » (5)« ...ٍء ْیَش  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاَْنَتلَا  اَم  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِِهب  اَنْقَْحلَا  ٍناَمیِاب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  اُونَما َو  َنیذَّلا  »(4)«َو  ٍضَْعب

َنَِمل ِهَرِخْالا  ِیف  ُهَّنِا  اَْینُّدلا َو  ِیف  ُهَرْجَا  ُهاَْنیَتا  َباَتِْکلا َو  َهَُّوبُّنلا َو  ِِهتَّیِّرُذ  یف  اَْنلَعَج  َبوُقْعَی َو 

ص:96

تـسد هب  هچنآ  تسامـش  يارب  و  دنا ؛ هدروآ  تسد  هب  هچنآ  تسا  ناشیا  يارب  دش ؛ يرپس  يراگزور  ار  تعامج  نآ  ، 141/ هرقب - 1
.دیوش یمن  تساوخزاب  امش  دنا ، هدرک  یم  نانآ  هچنآ  زا  و  دیا ؛ هدروآ 

.نادنواشیوخ هرابرد  یتسود  رگم  متسین ، راتساوخ  امش  زا  یشاداپ  تلاسر ]  ] نآ يازا  هب  وگب  /23 ؛ يروش - 2
.دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ربمایپ ]  ] نادناخ امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخ  یم  طقف  ادخ  33 ؛  / بازحا - 3

.دنرگید یضعب  لسن ]  ] زا نانآ  زا  یضعب  هک  ینادنزرف  /34 ؛ نارمع لآ  - 4
درک و میهاوخ  قحلم  نانآ  هب  ار  ناشنادنزرف  دنا  هدرک  يوریپ  نامیا  رد  ار  اه  نآ  ناشنادنزرف  هدیورگ و  هک  یناسک  و  /21 ؛ روط - 5

.تسا شیوخ  درواتسد  ورگ  رد  یسک  ره  .میهاک  یمن  ار  ناشاهراک  زا  يزیچ 
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(2)« ِءاَعُد ْلَّبَقَت  اَنَّبَر َو  یتَّیِّرُذ  ْنِم  ِهولَّصلا َو  َمیقُم  یْنلَعْجا  ِّبَر  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  میهاربا  نامرورس  هک  نانچ  ، (1)« َنیِحلاَّصلا

.تسا ناوارف  نوماریپ  نیا  رد  ثیداحا  دنک و  یم  نشور  ار  مالسلا  هیلع  ربمایپ  ناکاین  هب  هیّرذ  نتسویپ  تلیضف  هک  يرگید  تایآ  و 

نم مصاوعلا  باتک  ینایاپ  شخب  ات  دنا  هدرک  رایسب  شالت  تعامج  نیا 

ربمایپ هون  یلع ، نب  نیسح  دیهش  ام  رورـس  هدمآ  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  نامه  نیا  .دننک  پاچ  ار  ظفاح  ِیکلام  یبرع  نبا  مصاوقلا 
.دش هتشک  شّدج  ریشمش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

رب هک  ماگنه  نآ  هدمآ -  رتاوتم  ثیدحرد  هک  هنوگ  نآ  یتشهب -  ناناوج  رورس  مالسلا  هیلع  نیسح  ام  رورس  هک  تسانعم  نادب  نیا 
رب رگـشروش  هک  دوب  یعرـش  رما  نیا  هب  ندیـشخب  قّقحت  وا  نتـشک  تشادن و  ار  تفالخ  یگتـسیاش  دیروش  راکهبت  هیواعم  نب  دیزی 
رد دز و  زابرس  تعیب  ندرپس  زا  هدیروش و  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  رورـس  رب  هیواعم  هک  دندرک  شومارف  اه  نآ  .دوش  هتـشک  دیاب  هفیلخ 

.تخادنا فاکش  ناناملسم  نخس  نایم 

كاپ نادناخ  رب  هن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ام  رورس  دّیـس و  رب  ار  تدایـس »  » اه نآ  هک  تسا  نآ  تیباّهو  ياه  یگژیو  زا 
تساوخ هب  ام  دشک و  یم  ازارد  هب  نآ  حرط  هک  تسد  نیا  زا  رگید  يروما  و  دننک ، یمن  قالطا  هیقت  ماقم  رد  زج  وا 

ص:97

ار ششاداپ  ایند  رد  میداد و  رارق  باتک  يربمایپ و  شنادنزرف  نایم  رد  میدرک و  اطع  وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  و  /27 ؛ توبکنع - 1
.دوب دهاوخ  ناگتسیاش  زا  زین ]  ] ترخآ رد  وا  اعطق  میدیشخب و  وا  هب 

.ریذپب ارم  ياعد  اراگدرورپ و  زین ، نم  نادنزرف  زا  هد و  رارق  زامن  هدنراد  اپرب  ارم  اراگدرورپ ، /40 ؛ میهاربا - 2
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.تفگ میهاوخ  نخس  نآ  نوماریپ  رد  لیصفت  هب  ادخ 

! هیجان هقرف  اهنت  تّیباهو ؛  موس :

هقرف بهاذم و  همه  هک  دـندقتعم  نانآ  اریز  تسا ، نایباهو  نیداینب  ياه  هشیدـنا  زا  رگید  یکی  زوریف ، هقرف  ای  هدـیهر  هورگ  هشیدـنا 
هقرف همه  تسناد  دـیاب  هک  یلاح  رد  سب ، دنتـسه و  ّتنـس  وریپ  ناشیا  اهنت  و  نانآ ، هلحن  ای  هورگ  رگم  دـنا  شتآ  رد  یمالـسا  ياـه 

ثیدح هاجنپ  زا  رتشیب  ای  رتمک  نایباّهو  نایم  رد  ّتنس  زا  دوصقم  .دننز  یم  رد  گنچ  ّتنس  ناماد  هب  یمالسا  ياه 

اه و هقرف  هک  نآ  لاح  تسا و  دـنمدوس  نانآ  نایم  رد  میـسجت  هیبشت و  تاـبثا  رد  اـهنت  هک  تافـص  هب  طوبرم  لـئاسم  نوماریپ  تسا 
دنا هداهناو  ار  ّتنس  نایباّهو  رظن  هب  دنا و  هتفرگرب  ار  ثیدح  نارازه  نآ ، زج  دیاقع و  قالخا و  هقف و  باوبا  رد  مالسا  تّما  بهاذم 

ثحب ّلحم  هشیر ، زا  هک  تسا  تافـص  نوماریپ  مه  نآ  هک  دنناتـسب  ار  ثیدـح  دـنچ  ناـمه  دنـسانشب و  تیمـسر  هب  ار  ناـشیا  رگم 
، بهاذم اه و  هقرف  نیا  زا  کی  چـیه  سپ  نآ ، ریاظن  مشچ و  اپ و  مدـق و  لوزن و  ثیدـح  هیراج و  ثیدـح  نوچمه  یثیداحا  تسا ؛

.تسا هتفریذـپن  ار  ینابلا  زاـب و  نب  هیزوج و  میق  نبا  هیمیت و  نبا  ییاوشیپ  هتفرگن و  ارف  ار  ثیدـح  دـنچ  نآ  اریز  تسین ، هیجاـن  هقرف 
یلاح رد  دـنناد ، یم  شحیحـص  هک  تسا  یثیدـح  نامه  هیاپ  رب  مه  نآ  هک  دوب  دـنهاوخ  شتآ  رد  نایباّهو  رظن  زا  همه  اه  نیا  سپ 

«. هقرف کی  زج  دنتسه  شتآ  رد  همه  : » تسا هدمآ  نآ  رد  تسا و  رانکرب  تّحص  زا  اساسا  هک 

دننک جیورت  ار  نآ  دنشوک  یم  دنهد و  یم  راشتنا  ناناملسم  نایم  شکمشک  رارقتسا  هار  رد  نایباّهو  هزورما  هک  يزیچ  نیرت  گرزب 
مومع لد  ردو 
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هشیدنا اه و  هقرف  بهاذم و  ندرک  کیدزن  يارب  ییاه  شالت  هک  یماگنه  هژیو  هب  دتفا ؛ ییادج  ناناملسم  نایم  ات  دنناشنب  ناناملـسم 
ياه هقرف  همه  اراکشآ  نآ  ساسارب  دراد و  لطاب  ینتم  دنس و  هک  تسا  قارتفا  ثیدح  نامه  حرط  دریگ ، یم  تروص  نیملسم  ياه 

.هقرف کی  رگم  تسا  شتآ  رد  مالسا 

ياه هشیدنا  زا  یکی  دراد  دوخ  رد  لطاب  ثیدح  نیا  هک  يا  هشیدنا 

دیوشن هارمه  ام  اب  مییوگ  یم  هچنآ  رد  رگا  هک  دنیوگ  یم  ناشیدـب  دـنناسرت و  یم  ار  حول  هداس  ماوع  نآ  اب  هک  تسا  يزاس  ساره 
یم مه  زا  ناناملـسم  يرود  بجوم  هک  يا  هشیدـنا  نامه  تسا  نیا  و  دوب ، دـیهاوخن  تسا  ّتنـس  نآرق و  وریپ  هک  يا  هیجان  هقرف  زا 

.دنوش کیدزن  یلعج -  یگتخاس و  ثیدح  نیا  میسرت  ساسارب  شتآ -  رد  هدنوش  دوبان  ياه  هقرف  هب  دنسرت  یم  اریز  دوش ،

رّکفت و هشیدنا و  رد  يراگزاسان  هک  مزاس  نشور  مهد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  ثیدح  نیا  نتم  دنـس و  مریزگان  نخـس  هاتوک  نیا  رد 
یهارمگ هب  داـقتعا  ییادـج و  مه و  هب  ندرک  تشپ  رگیدـکی و  هب  يزوـت  هنیک  ياـه  هیاـم  زا  یعرف  لـئاسم  رد  فـالتخا  هجیتـن  رد 

.تسین نارگید 

: تسا نینچ  قارتفا  ثیدح  نتم  مییوگ : یم  لاح 

.دش دهاوخ  میسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  نم  تّما  هقرف و  ود  داتفه و  هب  نایحیسم  دندش و  میسقت  هقرف  کی  داتفه و  هب  دوهی 

ود نیا  زج  دمحا و  و  ( 3993  ) هجام نبا  تیاور  رد  .تسا  هدروآ  نآ  زج  و  ( 2/332  ) دوخ دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ار  ثیدح  نیا 
تیاور رد  .تسا  تعامج  مه  نآ  هک  یکی  رگم  دنا  شتآ  رد  اه  نآ  همه  تسا : هدمآ  نینچ 
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.مینآ رب  مباحصا  نم و  زورما  هک  تسا  نامه  نیا  هدمآ : نینچ  زین  یناربط 

هدـیقعلا حرـش  حیحـص  تیبـلا  لآ  رکف  نم  دوـخ  باـتک  رد  هک  ناـنچ  اـه  نآ  همه  هک  هدـش  تیاور  قـیرط  نیدـنچ  زا  ثیدـح  نیا 
دشاب و یم  دودرم  لطاب و  زین  نآ  نتم  .دنتسه  فیعض  ما  هدروآ  ( 634 ص 629 -  ، ) هیواحطلا

.دناوخ دیهاوخ  باتک  نیا  نایاپ  رد  قارتفا  ثیدح  هژیو  تسویپ  رد  ار  نآ  لیصفت 

نآ ِندوب  یخزود  میناد و  یمن  هس  داتفه و  ار  اه  نآ  رامش  یلو  مینک ، یمن  راکنا  ار  شیدنارگد  ياه  هقرف  یگراپ و  دنچ  دوجو  ام 
هقرف کی  ِندوب  هدیهر  نآ  نیرت  مهم  هک  ییاه  هشیدنا  مینز ؛ یم  سپ  ار  ثیدح  نیا  رد  هدمآ  ياه  هشیدنا  میریذپ و  یمن  مه  ار  اه 
ندرک يا  هشیر  موهوم و  هورگ  نیا  دارفا  اهنت  يارب  تشهب  هب  دورو  ندرک  رـصحنم  هوالع  هب  دـنمان ، یم  هیجان  هقرف  ار  نآ  هک  تسا 

یم شراکنا  هچنآ  تسا  نیا  .دش  دهاوخ  شتآ  مهس  ریزگان  يرگید  هقرف  ای  بهذم  رد  یشیدنارگد  ره  هک  رواب  نیا  اب  يراگزاسان 
.میراد نیقی  شنالطب  هب  تباث  یملع  ياه  هجنس  هیاپ  رب  مینک و 

عورف رد  هاوخ  اـه  هقرف  بهاذـم و  ناـیم  اـه و  هاگدـید  رد  يراـگزاسان  تسا  نشور  هک  تفگ  دـیاب  زین  فـالتخا  قارتـفا و  هراـبرد 
ِفالخ نیا  ددرگ و  هیوسود  ِینمشد  ییادج و  داضت و  بجوم  هک  تسین  يزیچ  هتبلا  اه  هلوقم  رگید  یهقف و  لئاسم  رد  ای  يداقتعا 

.دنزادرپ یم  دنزاس و  یم  ار  نآ  زورما  یباّهو  ياه  یفلس  هک  تسا  نآ 

يرکف مسیرورت  مراهچ :

هراشا

دنا هتفریذپ  ار  نآ  یباّهو  نایفلس  هک  ییاه  هشیدنا  زا  ناینب  نیمراهچ 
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رّکفت كرـش و  يراذـگ و  تعدـب  هب  بهاذـم  رگید  زا  ناـشنافلاخم  ندرک  مـهّتم  ینعی  تـسا ؛ يرکف  مـسیرورت  دـنهد  یم  جاور  و 
داحلا و لیطعت و  یمهج و 

بوچراچ رد   (1) یبوبر دیحوت  یهولا و  دیحوت  هب  دیحوت  میـسقت  هک  نآ  هوالع  هب  دنتـسه ، دـیحوت  ّتنـس و  نانمـشد  نانآ  هک  نیا 
.تسا نایباّهو  ياه  يروآ  تعدب 

هقرف زا  نانآ  هک  تسا  هناهب  نیا  اب  نارگید  هب  موجه  يواح  هشیدنا  نیا  اریز  تسا ، يرکف  مسیرورت  هب  هدیقع  هیجان ، هقرف  هب  هدـیقع 
.تسا هتفرگ  مشخ  نانآ  رب  نایناهج  يادخ  هک  دنتسه  ینایخزود  زا  هکلب  دنتسین ، هیجان 

نانآ نخس  نوچ  هعلاطم  یب  هدناوخن و  سرد  صخـش  اریز  دبای ، یم  راشتنا  یمالـسا  هعماج  ماوع  نایم  رد  يرکف  ساره  ناس  نیدب 
اب نوچ  دریگ و  رارق  هیجان  هقرف  نیا  زا  نوریب  دابم  هک  دساره  یم  نآ  زا  دوش  یم  انشآ  هیجان  هقرف  هشیدنا  اب  ییوس  زا  دونش و  یم  ار 

هدش هتـسارآ  یثیداحا  زا  يا  هراپ  اب  هک  ددرگ  یم  نانآ  راکفا  اب  ییوسمه  هب  ریزگان  تسین  انـشآ  یمالـسا  هشیدـنا  ياهورملق  رگید 
.تسا راگزاسان  زین  ثیداحا  رگید  اب  درادن و  عوضوم  نیا  رب  یتلالد  چیه  هک 

هک ار  یناسک  روبق و  ناریاز  ایلوا و  تیب و  لها  ایبنا و  هب  نالّسوتم  نایباّهو ،

ص:101

داهن و ار  نآ  هیمیت  نبا  هک  تسا  یتعدب  تافص ، ءامسا و  دیحوت  مان  اب  يرگید  دیحوت  ندوزفا  شخب و  ود  نیا  هب  دیحوت  میسقت  - 1
میـسقت لیـصفت ، هب  صاخ  يا  هلاسر  رد  ام  تسا و  هتـشاد  هراـشا  نآ  هب  مِّسجم  یلبنح  يربکع  هطب  نبا  وا  زا  شیپ  .درک  یهدـناماس 

همالع نخـس  زا  ام  دوب و  هتفر  نخـس  نآ  نوماریپ  ام  زا  شیپ  .میا  هدیمان  دیحوتلا  ددع  نمب  دیدنتلا  ار  نآ  میا و  هدیـسررب  ار  دیحوت 
میا هدرب  هرهب  نیفلاخملا  دیاقع  نم  نییرعشالا  هَءارب  مان  اب  شباتک  رد  هّللا -  همحر  ینابت -  خیش  نامه  ای  قوزرم  نب  دماحوبا  قّقحم 

.تسیرگن ار  باتک  نیا  ناوت  یم  رتشیب  یهاگآ  يارب  هک 
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مرح ناریاز  زین  تسا و  يربق  نآ  رد  هک  دنرازگ  یم  زامن  يدجسم  رد 

شیاین ادخ  هاگرد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  ربق  يوس  هب  ور  هک  ادخ  لوسر 

و یکلام ] یفنح ، یعفاش ،  ] هناگ هس  بهاذم  ناوریپ  دنرادنپ  یم  هک  نانچ  دـننک ، یم  مهتم  يراذـگ  تعدـب  كرـش و  هب  دـننک  یم 
ّتنس و نانمشد  راذگ و  تعدب  یگمه  نارگید  هیضابا و  هعیش و  زین  دنتـسه و  تعامج  تنـس و  لها  روهمج  هک  هرعاشا  نایفوص و 

ناوریپ هراـبرد  ( 6/676  ) هحیحـصلا ثیداحالا  هلـسلس  شباـتک  رد  یناـبلا  نخـس  نوماریپ  نیا  رد  لـیلد  نیرتاـسر  دنتـسه و  دـیحوت 
: هک تسا  هیفوص  هناگ و  هس  بهاذم 

.دنتسه ّتنس  نمشد  یگمه  هفوصتم  هرعاشا و  هناگ و  هس  بهاذم  ناوریپ 

رد نیا  دَروآ و  یم  رامـش  هب  ّتنـس  نانمـشد  دنتـسه  مانب  ِنایاوشیپ  بهذم  عبات  هک  ار  نارگید  هیکلام و  هیفنح ، هیعفاش ، اراکـشآ  وا 
نایاوشیپ نخس  یپ  رد  ندش  ناور  ینعی  نیا  دهوکن و  یم  ییامن  بهذم  يارب  زا  ار  اه  نآ  وا  .تسا  ادیوه  ًالماک  وا  هدرپ  یب  نخس 

وا هک  ار  ینایاوشیپ  ایآ  .فیرش  يوبن  ّتنـس  اب  ینمـشد  يارب  نانآ  نانخـس  تاداهتجا و  اه ، هشیدنا  هب  ندروآ  يور  ینّابر و  نیـشیپ 
! دنتسه يوبن  ّتنس  ناحراش  نانّیبم و  زج  دهوکن  یم  نانآ  زا  دیلقت  يوریپ و  يارب  ار  ناناملسم 

ثیداحا و فیعضت  حیحـصت و  رد  وا  ماکحا  نانخـس و  تاداهتجا و  زا  دیلقت  ینابلا و  ِیپ  رد  ندش  ناور  نیا  ارچ  میـسرپ  یم  کنیا 
نیا نوماریپ  يرواد  رد  نوگ  هنوگ  ياه  هاگیاج  رد  وا  هک  نآ  هژیو  هب  دوش ! یمن  هدرمـش  يوبن  كاپ  ِتنـس  اـب  ینمـشد  نآ ، ریاـظن 

نینچ دوش و  یم  ضقانت  راچد  اه  هلوقم 
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(1) .دبای یم  یتفگش  ِیناشیرپ 

هب طوبرم  لئاسم  رد  اه  نآ  ِدوخ  رگا  هک  یلاح  رد  دنتـسین ، لیاق  یمارتحا  اه  هقرف  بهاذم و  ریاس  ناشیدنارگد  يارب  یباّهو  نایفلس 
هراشبلا باتک  رد  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب  ار  نخـس  نیا  دنور و  یمن  نورب  مارتحا  هریاد  زا  دـنبای  يراگزاسان  رگیدـکی  اب  داقتعا  لوصا 

.دیبای یم  فالتخالا  نم  هدیقعلا  یف  ینابلالا  هیمیت و  نبا  نیب  امب  فاحتالاو 

نیا دـَناوخ و  یم  رفاک  دریذـپن  ار  وا  باتک  زا  یفرح  هک  ار  سک  ره  ص106 )  ) هّنسلا حرـش  شباتک  رد   (2) یلبنح مِّسجم  يراهبرب ،
: درامش یم  نآرق  دننام  ار  باتک 

هک نانچ  تسا ، هدز  سپ  ار  یهلا  نییآ  همه  تسا و  هتفریذـپن  ار  ادـخ  نید  درمـش  اور  هدـمآ  باتک  نیا  رد  ار  هچنآ  فـالخ  هک  ره 
ار لاعتم  يادخ  ياه  هتفگ  همه  عقاو  رد  دـنک  ّکش  نآ  فرح  کی  رد  اهنت  دَروآ و  نامیا  راگدرورپ  نانخـس  همه  هب  يا  هدـنب  رگا 

.دوش یم  هدرمش  رفاک  هدرک و  در 

هفینحوبا هب  نایفلس  ِيزوت  هنیک 

زا هفینحوبا  هک  تسا  نینچ  رواب  ار  نایلبنح  .تسا  ناـیفنح  هفینحوبا و  هب  اـه  نآ  فرژ  هنیک  زین  یکی  یفلـس ، بتکم  ياـه  هداـهن  زا 
یهارمگ نایاوشیپ 

: دیوگ یم  ( 1/180  ) هّنسلا باتک  رد  لبنح  نب  دمحا  نب  هّللادبع  .تسا 

هنیس هب  هفینحوبا  زا  ار  یثیدح  مناداتسا  زا  کی  چیه  هن  مردپ و  زا  هن 

ص:103

.تاحضاولا ینابلالا  تاضقانت  يدلج  هس  باتک  هب  دیرگنب  - 1
.دنا هتخاس  بّقلم  دوخ  راگزور  رد  تعامج  تنس و  لها  خیش  هب  ار  صخش  نیا  نایلبنح  - 2
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.مدرپسن

: دروآ یم  ار  نخس  نیا  نآ  یپ  رد  و 

؟ دوب دهاوخ  روجأم  دزرو  هنیک  شنارای  هفینحوبا و  هب  یسک  رگا  متفگ : لبنح  نب  دمحا  هب  تفگ : نم  هب  جسوک  روصنم  نب  قاحسا 
.يرآ ادخ ، هب  تفگ :

مه زا  کی  کی  ار  مالسا  ياه  تسویپ  دوب و  قیدنز  رفاک و  یمهج و  هفینحوبا ، هک  دنک  یم  لقن  باتک  نیمه  رد  دمحا  نب  هّللادبع 
.دنداد هبوت  رفک  زا  راب  ود  ار  وا  تسا و  هدشن  هداز  هفینحوبا  زا  رت  موُش  یسک  مالسا  رد  تسسگ و 

نب دمحا  نب  هّللادبع  هتشون  هّنسلا  باتک  دنیـشن و  یم  ناسرتادخ  یناشیپ  رب  قرع  نآ  ندینـش  زا  هک  تسد  نیا  زا  يرگید  نانخـس  و 
، پاچ هب  هک  دوش  یم  هدرمش  ناشیا  مهم  ياه  باتک  زا  تسا و  هدمآ  نآ  رد  یلبنح  رواب  ياهداینب  هک  دیاقع  رد  تسا  یباتک  لبنح 

.دنا هتخادرپ  راگزور  نیا  رد  نآ  راشتنا  هیشحت و  حیحصت ،

یمن ام  .دوش  یم  رادیدپ  نایفنح  هفینح و  وبا  نوماریپ  اه  نآ  هاگدید  نیمه  میواکب  ار  ناشیا  نایاوشیپ  نانخس  مالسا  خیرات  رد  رگا 
.دوش ادیوه  ًالماک  روکذم  هلأسم  ات  میروآ  یم  ار  نامز  نیا  رد  نآ  زا  ییاه  هنومن  اهنت  دشک و  ازارد  هب  نخس  هراب  نیا  رد  میهاوخ 

زا هفینحوبا  لقتسم  لاح  حرش  دندیشوک  هتشذگ  هدس  لیوا  رد  نایباّهو 

.دننک پاچ  ار  دادغب -  خیرات  باتک  همه  هن  و   - (1) يدادغب بیطخ  دادغب  خیرات 

ص:104

شراگن اـسب  هچ  دروآ و  یعفاـش  نییآ  هب  ور  داـهن و  راـنک  ار  نآ  یگدـنز  ناـیاپ  رد  یلو  تشاد ، یلبنح  نییآ  يدادـغب  بیطخ  - 1
یم دـیدج  پاچ  هحفـص 25  بیطخ ، شهوکن  رد  يرثوک  همـالع  .تسا  هتـشاد  یلبنح  نییآ  يو  هک  هدوـب  یماـگنه  دادـغب  خـیرات 

دندش و نادرگ  يور  وا  زا  دنتفای  لیامتم  تعدب  هب  ار  وا  هک  ام  نارای  سپ  هدوب ، لبنح  نب  دـمحا  بهذـم  رب  بیطخ  رکبوبا  دـیوگ :
.تشاد یم  هاگن  ار  اه  نآ  بصعت  دوخ  ياه  شراگن  رد  تفریذپ و  ار  یعفاش  بهذم  وا  دندناسر و  شرازآ 
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ات دندوب  هدرک  يزیر  همانرب  تسا و  هدمآ  هفینحوبا  زا  رایسب  شهوکن  دمحا  نب  هّللادبع  هّنسلا  باتک  نوچمه  زین  لاح  حرـش  نیا  رد 
هفینحوبا اب  دنه  نیمزرـس  رد  یفنح  ناملـسم  نویلم  دص  هب  کیدزن  نایم  دنناوتب  رگم  ات  دـننک  همجرت  يدـنه  يودرا  نابز  هب  ار  نآ 

.دننکفا ییادج 

هقاس ام  یلع  بیطخلا  بینأت  مان  اب  هژیو  یباتک  رد  هفینحوبا  نوماریپ  يدادغب  بیطخ  ياه  هتـشاگن  ّدر  رد  هّللا  همحر  يرثوک  ثّدحم 
.دش بآ  رب  شقن  نانآ  ياه  یحارط  ناس  نیدب  تسا و  هتفاتش  بیذاکألا  نم  هفینح  یبا  همجرت  یف 

یلاح رد  نیا  .تسناد  ناسمه  لیجنا ، اب  ار  یفنح  هقف  دوخ ، ياه  هیشحت  اه و  هتشون  زا  یکی  رد  دمآ و  هنحـص  هب  ینابلا  سپ  نآ  زا 
هیذغت كاپ ، تنـس  میرک و  نآرق  زا  دراد و  مه  ینارادفرط  هک  ار  نایاوشیپ  زا  یکی  هقف  هک  دناد  یمن  اور  یناملـسم  چـیه  هک  تسا 

(1) ملسم حیحص  رصتخم  يرذنم  ظفاح  باتک  رب  دوخ  هیشاح  رد  ینابلا  .لیدبت  تسا و  رییغت  نآ  همه  هک  دنادب  ربارب  یلیجنا  اب  هدش 
: دنز یم  قیلعت  نینچ  هدمآ  نآ  رد  هک  یثیدح  نوماریپ 

نآ زج  هن  دیامن  یم  يرواد  ام  ّتنس  نآرق و  اب  دنک و  یم  مکح  ام  عرش  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  دراد  نآ  رب  تحارـص  نخـس  نیا 
.نآ ریاظن  یفنح و  هقف  ای  لیجنا  زا  ود 

زا جراخ  ار  ود  ره  هک  يور  نیا  زا  هتسناد  ناسکی  ار  یفنح  هقف  لیجنا و  وا 

ص:105

.توریب یمالسالا ، بتکملا  لاس 1977م ، موس ، پاچ  - 1
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.دیاب یگنرد  سپ  دناد ! یم  ام  عرش 

: دیوگ یم  هناگ  هس  بهاذم  نادّلقم  هیفوص و  فصو  رد  ( 6/676  ) هحیحصلا ثیداحالا  هلسلس  شباتک  رد  ینابلا 

.دنتسه ّتنس  نانمشد  رگید ، یهورگ  هفّوصتم و  هرعاشا و  هناگ و  هس  بهاذم 

.دیشیدنیب نخس  نیا  رد 

يونعم تیبرت  فوصت و  اب  زیتس  مجنپ :

یناسک دـنا ؛ هدوب  هفّوصتم  زا  دوخ  هکلب  دـنا ، هدرکن  میرحت  ار  روما  نیا  اهنت  هن  نیـشیپ  نایفلـس  هک  تسا  نآ  هلأسم  نیا  رد  نم  رواب 
عومجم زا  دـلج  ود  دوخ  هک  هیمیت  نبا  و  نیرئاسلا ، لزانم  باتک  هدـنراگن  يزجـس ، يوره  لیعامـسا  وبا  يراـکه و  نسح  نوچمه 

، نیکلاسلا جرادـم  مان  هب  هژیو  یباتک  رد  هک  هیزوج  میق  نبا  وا  درگاش  زین  تسا ، هداد  صاـصتخا  كولـس  فّوصت و  هب  ار  شیاواـتف 
.تسا هدرک  حرش  ار  نیرئاسلا  لزانم  مان  اب  يوره  باتک 

فّوصت ياهدامن  دندومن  خر  نایباّهو )  ) دیدج ياهامن  یفلس  نوچ  سپ 

ار حـیبست  ِنتفرگ  تسد  هب  ناذا و  زا  سپ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رب  دورد  نآرق و  ندـناوخ  رکذ و  رب  عاـمتجا  نوـچمه 
نب دّـمحم  رواب  نیا  ِراذـگ  تعدـب  نیتسخن  دنتـساخرب و  زیتس  هب  فّوصت  ماـن  اـب  یلک  روط  هب  هک  ناـنچ  دندرمـش ، اوراـن  ییاـهراک 

كاپ ّتنـس  میرک و  نآرق  صوصن  هک  تسا  عورـشم  يراک  نوگ  هنوگ  ياهرکذ  رب  ِعاـمتجا  هک  نآ  اـب  تسا ، يدـجن  باّهولادـبع 
یف ا رکفلا  هجیتن  مان  اب  هتشاگن  يا  هلاسر  هراب  نیا  رد  یطویس  دنراد و  حیرصت  نآ  بابحتسا  رب  يوبن 
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(1) .رکذلاب رهجل 

نبا نوچمه  نیـشیپ  نایاوشیپ  زا  وا  زا  سپ  ياهامن  یفلـس  باّهولادـبع و  نب  دّـمحم  نایم  توافت  فّوصت ، ياهدامن  رکذ و  اـب  زیتس 
رد نآ  همه  هک  يو ، يواتف  عومجم  مهدزای  مهد و  دلج  رد  هیفوص  فّوصت و  شیاتس  رد  هیمیت  نبا  ياه  هتـشون  .تسوا  زج  هیمیت و 

.تسا هدمآ  هدش ، پاچ  دلج   37

: دیوگ یم  ( 4/428  ) (2) يربکلا يواتفلا  رد  هیمیت  نبا 

هجو ود  نآ  تهارک  رد  هیکلام  هک  ادـص  کـی  اـب  یعمج  تئارق  تسا  تئارق  عون  نیمه  زا  تسوکین و  اـملع  رتشیب  دزن  هرادا  تئارق 
.دراد

راکـشآ و رکذ  اـب  زیتـس  هک  یـسک.هتسناد  یم  وـکین  ار  دـنلب  يادـص  اـب  یعمج  تئارق  هیمیت  نبا  هک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  صن  نـیا 
نوچمه هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ام  رورس  رب  دورد  نداتسرف  نوماریپ  هدش  هتشون  ياه  باتک  اهاعد و  ندناوخ 

، درک موـکحم  دنتـسرف  یم  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  هتـسدلگ  رب  هک  ار  یناـسک  دـیزاغآ و  ار  تاریخلا -  لـئالد  باـتک 
رد هک  مینیب  یم  ار  وا  ناوریپ  هزورما  اریز  درادن ، يزاین  لیلد  هب  نیا  و  دوب ، نایباهو ، رادولج  اوشیپ و  يدجن ، باّهولادبع  نب  دّـمحم 

نخس دنک  یم  تابثا  باّهولادبع  نب  دّمحم  يارب  ار  یگژیو  نیا  هک  یلیالد  رگید  زا  .دننک  یم  ییاه  يراکدب  هچ  روما  نیا  اب  زیتس 
دعاوـق هفرعمل  نیجاـتحملا  هضور  شباـتک  رد  يرجه -  لاس 1303  هب  هدرم  يرـصم -  یعفاـش  سربیب  لدـعلا  ناوضر  خیـش  همـالع 

: دیوگ یم  هک  تسا  ص 384 )  ) نیدلا

ص:107

.يواتفلل يواحلا  مان  اب  یطویس  زا  یباتک  نمض  رد  هدش  پاچ  يا  هلاسر  - 1
تارایتخالا باتک  رد  مود ، شخب  رد  نآ ، ناـیاپ  رد  هک  هدـمآ  يربکلا  يواـتفلا  مراـهچ  دـلج  رد  نخـس  نیا  يرگید  پاـچ  رد  - 2

.تسا هدمآ  هیملعلا ص 38 
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زا تشاد و  یمن  شوخ  ار  نآ  ندینش  تشاد و  یم  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  نداتـسرف  زا  باّهولادبع  نب  دّمحم 
وا درزآ و  یم  درک  یم  نینچ  ار  هک  ره  درک و  یم  يریگولج  اه  هتسدلگ  رب  نآ  راکـشآ  يادا  هنیدآ و  بش  رد  نآ  ندروآ  ياج  هب 

.تخیر یم  وا  نوخ  دیاش  ای  داد و  یم  رفیک  تخس  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  اه  هتـسدلگ  رب  هک  تسا  یـسک  زا  رتمک  یپسور  يارـس  رد  بابر  گنچ و  نتخاون  ِهانگ  تفگ : یم  وا 
لئالد باتک  وا  .دـیوگ  یمن  دـیحوت  تشادـساپ  يارب  زج  ار  نخـس  نیا  هک  داد  یم  بیرف  نینچ  ار  شنارای  و  دتـسرف ، دورد  گـناب 

درک و یم  شتآ  كاروخ  دـندرک  یم  دـییأت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دورد  نداتـسرف  هک  ار  ییاه  باـتک  رگید  تاریخلا و 
.دراد ساپ  ار  دیحوت  دهاوخ  یم  وا  تسا و  تعدب  نانآ  راک  نیا  هک  تشاذگ  یم  شوپرس  نخس  نیا  اب  ار  دوخ  راک  نیا 

نأش زا  نوگ  هنوگ  ياه  ترابع  اب  هک  دوب  نیا  وا  تایرفک  نیرت  تشز  زا 

: تسا نینچ  وا  نانخس  زا  یکی  تشاگنا ! یم  دیحوت  تشادساپ  ار  دوخ  راک  نیا  تساک و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دُرب دروآ و  مایپ  نامدرم ، نایم  هک  دنتفگ  یم  يا  هداتسرف  هب  ناتـسبرع ] ] رواخ نامدرم  نابز  رد  شراط  دوبن و  شراط  کی  زج  ربمایپ 
مدرم راک  رد  ار  يو  وا  زج  ای  ریما  هک  دوب  يا  هداتسرف  نوچمه  ًهیاهن  ربمایپ  دوب و  رب  همان  ربمایپ ، هک  دوب  نینچ  وا  دوصقم  درک و  یم 

.ددرگ زاب  مایپ  ندناسر  زا  سپ  دتسرف و  اج  نآ  اج و  نیا  هب 

نآ زا  یکی  يزور  .درک  یم  راکشآ  شیوخ  يدونشخ  نخس ، نیا  زا  وا  دندروآ و  یم  نابز  رب  ار  نخس  نیا  شرضحم  رد  وا  ناوریپ 
ناویح ای  رام  نآ  اب  ناوت  یم  مک  تسد  اریز  تسا ، رتهب  دّمحم  زا  نم  ياصع  نیمه  تفگ : اه 
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یب .تفر  دوخ  راـک  یپ  هک  دوب  یـشراط  دّـمحم  .درادـن  يدوـس  چـیه  رگید  تسا و  هدرم  دّـمحم  هک  یلاـح  رد  تشک ، ار  يرگید 
لاس هب  هدرم  يرـصم -  یعفاش  سربیب  لدـعلا  ناوضر  خیـش  همالع  زا  نخـس  لقن  اج  نیا  رد  .تسا  رفک  عامجا  هب  نخـس  نیا  نامگ 

دناوخ یم  ارف  نادـب  باّهولادـبع  نب  دّـمحم  هک  نیداینب  ياـه  هشیدـنا  زا  يا  هراـپ  نینچ  نیا  و  دـسر ، یم  ناـیاپ  هب  يرجه -   1303
.دوش یم  راکشآ 

نیداینب ياه  هاگدید  زا  یخرب  مشش :

ياه هویش  هب  نانآ  ییانتعا  یب  ریسفت و  بتک  ریسفت و  نایاوشیپ  نخـس  نتخانـشن  تیمـسر  هب  نآ و  اب  زیتس  لیوأت و  نداهن  رانک   - 1
یبرع نابز 

.نآرق ریسفت  رد  یلهاج  رعش  زاجم و  هراعتسا ، نوچمه 

هب هدـیقع  نامه  ای  دوخ  هدـیقع  تابثا  هار  رد  ار  يوبن  كاپ  تنـس  میرک و  نآرق  تایآ  یناعم  هک  دراد  ار  نآ  ياـضتقا  درکیور  نیا 
.دننک فیرحت  میسجت ، هیبشت و 

لاثم يارب  دـننک و  یم  لیوأت  دـنهاوخ  یم  هک  نانچ  ار  تایآ  هک  نآ  اب  تسا -  هدـیهوکن  لیوأت  دـننک  یم  اعّدا  هک  یماگنه  اه  نآ 
نهک ثیدـح  ریـسفت و  ياه  باتک  هب  درادـن ، دوجو  يزاجم  نابز ، رد  و  دـنناد -  یم  ّرقتـسا »  » و عفترا » «، » الع  » ار يوتـسا »  » موهفم

نتفریذپن رد  دنبات و  یم  يور  نآ  زا  ریزگان  هک  املع  حلاص و  فلـس  ناعبات و  هباحـص و  تالیوأت  زا  تسا  هدنکآ  هک  دنروخ  یمرب 
.دنریگ یم  شیپ  رد  ار  یشارت  هناهب  هار  نآ ، رد  هدمآ  ِتاریسفت  ثیاحا و 

، تیمـسج اضعا ، حراوج ، نتـشاد  زا  دـنوادخ  هک  نآ  اب  دـننک  یم  تابثا  تسد  ود  ای  کی  لاعتم  دـنوادخ  يارب  اـه  نآ  لاـثم  يارب 
تساّربم تئیه  هرهچ و 
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ددـص رد  نانآ  هچنآ  رد  رـصحنم  اهنت  دراد و  انعم  نیدـنچ  تغل  رد  دـی »  » .دـسر شتحاس  هب  یلایخ  رادـنپ و  هک  نآ  زا  تسا  هّزنم  و 
(1)« هفلخ ْنِم  الَو  ْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلطابلا  هیتأی  ال  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  ادـخ  هک  یماـگنه  لاـثم  يارب  .دـشاب  یمن  دنتـسه  نآ  تاـبثا 

چیه میرک  نآرق  هب  ار  لطاب  هک  نیا  نآ  تسا و  ناـیم  رد  يرگید  دوصقم  هکلب  دراد ، یتشپ  تسد و  نآرق  هک  تسین  نینچ  دوصقم 
.درادن تسد  ود  ای  کی  نآرق  سپ  تسین ؛ یهار 

لّطعم ار  نآرق  تایآ  یناعم  هک  دننک  یم  مهّتم  ار  دوخ  نافلاخم  اه  نآ 

چیه یبرع  نابز  رد  هک  دننک  یم  لدب  اسران  یمیهافم  هب  ار  میرک  نآرق  میهافم  هجیتن  رد  دنتسه و  راذگ  تعدب  ِیمهج  دنا و  هدرک 
.دیآ یمنرب  نآ  زا  يدوصقم 

دنوادخ ّصن .» زا  رظن  دروم  يانعم  مهف   » ینعی نآ  تسا و  هدوتس  شباتک  رد  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یعرـش  يرما   (2) لیوأت
(4)« ِثیداحَألا ِلیوأَت  نِم  ُهَمِّلَُعنلو  ، » (3)« َْکیَلَع ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  ِثیداَحَْالا َو  ِلیْواَت  ْنِم  ِلَُعی  َکُمّ َکُّبَر َو  َکیبَتْجَی  َِکلذَک  َو  : » دـیامرف یم 

(5)« ًالیْواَت ُنَسْحَاَو  ٌْریَخ  َِکلذ   » و

رد دـنبایب ، راگزاس  دوخ  رواب  اب  ار  هیآ  رهاظ  هک  ماگنه  نآ  رگم  دنتـسین  ناهاوخ  ار  نآرق  اب  لالدتـسا  اهدروم  رتشیب  رد  اـه  نآ   - 2
ّصن هرکیپ  ماگنه  نیا 

ص:110

.دیآ یمن  شیوس  هب  لطاب  شرس  تشپ  زا  نآ و  يور  شیپ  زا  /42 ؛ تلّصف - 1
هدـیقعلا حرـش  حیحـص  مان  اب  دوخ  باتک  رد  ناعبات  هباحـص و  زا  فلـس و  ناـیاوشیپ  زا  نآ  لـقن  لـیالد و  لـیوأت و  هراـبرد  نم  - 2

.ما هتفگ  نخس  لیصفت  هب  هیواحطلا ص 147 
.دراد یم  مامت  وت  رب  ار  شتمعن  دزومآ و  یم  باوخ  ندرازگ  دنیزگ و  یم  رب  ار  وت  تراگدرورپ  نینچ  نیا  6 ؛  / فسوی - 3

.میزومایب ار  اه  باوخ  لیوأت  فسوی  وا  هب  ات  21 ؛  / فسوی - 4
.تسا رت  ماجرف  شوخ  رتهب و  نیا  /59 ؛ ءاسن - 5
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هب هک  ار  یناسک  ور  نیمه  زا  .دـندنب  یم  ورف  هدـید  عوضوم  نامه  رد  هیآ  ياه  شخب  رگید  زا  دـننک و  یم  لیامتم  دوخ  دوس  هب  ار 
! دنمان یم  ناینآرق »  » ار نانآ  دننک و  یم  شودخم  دننک  یم  لالدتسا  نآرق 

: دیوگ یم  ص122 )  ) هّنسلا شباتک  رد  هک  تسا  مِّسجم  یلبنح  يراهبرب ، مالک  زین  یکی  ناشیا  نایاوشیپ  نانخس  زا 

نآرق هب  نادرگیور و  ثیدح  زا  ار  وا  يدروآ و  ثیدح  یصخش  يارب  رگا 

.نک شیاهر  زیخرب و  وا  دزن  زا  سپ  تسا ، قیدنز  يدرف  وا  دیدرت  نودب  یتفای  لیامتم 

: دیوگ یم  ص 89 ) ، ) باتک نیمه  رد  يراهبرب 

.نآرق هب  ّتنس  ات  تسا  رتدنمزاین  تنس  هب  نآرق 

دنیوگ یم  نوچ  هن ، ار  نآرق  یلو  تسا  ناهاوخ  ار  ثیدـح  وا  .هتـشاد  راوخ  ار  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  كانرطخ  رایـسب  ینخـس  نیا 
ار يادخ  نخـس  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، قیدنز  دریگ  ارف  ار  نآرق  دنز و  سپ  تسا -  ناینیـشیپ  مالک  هک  ار -  ثیدح  هک  سک  نآ 

(1) «. ُمَْوقَا َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنا  ْرُْقلا  اَذه  َّنِا  : » هک دنا  هداهن  رانک 

یم ارف  نادـب  هک  ار ، دوخ  هشیدـنا  دـییأت  هار  نیا  زا  اـت  ناشتـساوخ ، بسح  رب  نآ  نتـسناد  فیعـض  ثیدـح و  نتـسناد  حیحـص   - 3
هیـشاح ثیدح  ّتنـس و  ياه  باتک  ثیداحا  رب  هدرک  جورخ  هک  دندرک  تجاجل  دوخ  راک  رد  نادنچ  نانآ  .دنزاس  قّقحم  دـنناوخ ،

دوخ مکح  ات  دنتخادرپ  اه  هتشون  نیا  رشن  پاچ و  هب  دندرک و  يرواد  نآ  نوماریپ  دوخ  نییآ  اب  بسانتم  دندز و 

ص:111

.تسا رتراوتسا  هک  دنک  یم  تیاده  یهار  هب  نآرق  نیا  انامه  /9 ؛ ءارسا - 1
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نبا ییاسن و  يذـمرت ، دوادوبا ،  ) هناـگراهچ ّتنـس  بتک  میـسقت  تسا  تسد  نیا  زا   (1) .دـننک لیمحت  مدرم  رب  ار  ثیداـحا  نوماریپ 
.ثیداحا نیا  نوماریپ  يرواد  رد  وا  ِییوگ  ضقانت  فیعض و  حیحص و  هب  ینابلآ  يوس  زا  هجام )

هچ رگا  دننک  یم  شودخم  ار  دوخ  نییآ  اب  راگزاسان  ِثیداحا  نانآ 

اعد و ماگنه  تسد  ندرب  الاب  راکـشآ و  رکذ  تابثا  لّسوت و  ِنوماریپ  حیحـص  ِثیداحا  نوچمه  یثیداحا  دنـشاب ؛ حیحـص  یثیداـحا 
: نآ زا  ییاه  هنومن  کنیا  و  دننک ، یم  نوگرگد  هملک  کی  ندرک  دایز  ای  مک  اب  ار  ثیداحا  موهفم  هک  نآ  هوالع  هب  نآ ، ریاظن 

ار دوخ  هدیقع  نیا  ات  دنک  یم  فیرحت  هدمآ  يراخب  حیحص  رد  هک  ار  يردخ  دیعس  وبا  ثیدح  ياه  هژاو  زا  یخرب  رقشا  رمع  رتکد 
هّللا یف  هدیقعلا  مان  اب  يو  باتک  رد  هک  وا  نخـس  نیع  کنیا  .دیوگ  یم  نخـس  توص ، فورح و  اب  دنوادخ  هک  دنک  دییأت  تابثا و 

: میروآ یم  ار  ثیدح  تسرد  لکش  وا  لقن  زا  سپ  هدمآ و  حالفلا )! هبتکم  مجنپ ، پاچ  (ص175 ،

: دیوگ یم  نینچ  باتک  نیا  رد  هدربمان 

زا يراخب  هک  یثیدـح  دـننام  دـنام ، یمن  شیاه  هدـیرفآ  تاوصا  زا  کی  چـیه  هب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یتوص  اب  ناحبـس  دـنوادخ 
: هدروآ يردخ  دیعسوبا 

اب ادخ  سپ  .کیدعـس  کیبل و  دـهد : یم  خـساپ  مدآ  مدآ ! يا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.رتکد نخس  نایاپ  .يزادنا  شتآ  هب  ار  ّتتما  زا  یهورگ  دیامرف  یم  ار  وت  ادخ  دهد : یم  ادن  ودب  دوخ  يادص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ام  رورس  نخس  زا  یگرزب  فیرحت  ثیدح ، نیا  رد 

ص:112

.دندوب باوخ  ترچ و  رد  هک  مه  ناناملسم  رگید  - 1
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حتف زا  هرامش 4741  اب  و 8/441 ، هرامش 7483  ، 13/453  ) يراخب حیحـص  رد  هک  ثیدح  حیحـص  لکـش  کنیا  هتفرگ و  تروص 
هدمآ  (1)( يرابلا

: تسا نینچ  نآ  هژاو  و 

دنوادخ تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدمآ  يردخ  دیعسوبا  زا 

زا یهورگ  هک  دیامرف  یم  ار  وت  ادخ  هک  دوش  یم  ادن  ودب  ییادص  اب  سپ  .کیدعـس  کیبل و  دـیوگ : یم  مدآ  ! مدآ يا  دـیامرف : یم 
.يزادنا شتآ  هب  ار  دوخ  هیّرذ 

: دنک یم  فیرحت  نینچ  ار  دوش » یم  ادن  ودب  ییادـص  اب  : » دـنک یم  فّرـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  رد  هنوگچ  دـیرگنب 
«. دهد یم  ادن  ودب  دوخ  يادص  اب  ادخ  سپ  »

: تسا حرطم  شسرپ  نیا  لاح 

رب قبطنم  نآ  هدنهد  ماجنا  ایآ  و  هدرواین ؟ نابز  رب  هک  تسین  ادخ  لوسر  ام  رورس  رب  ینانخس  نتسب  تعیرش و  نوتم  فیرحت  نیا  ایآ 
»(2)؟ ِهِعِضاَوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  : » هک تسین  ینآرق  هیآ  نیا 

درادن و دنک  تابثا  دـهاوخ  یم  وا  هچنآ  رد  یتلالد  هنوگ  چـیه  دـنک  یم  رکذ  هنوگرگد  رقـشا ، رتکد  هک  یثیدـح  همه ، نیا  زا  سپ 
(13/460  ) يرابلا حتف  رد  هک  مالک  نیا  حرش  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  نخـس  کنیا  .دنک  یمن  تباث  لاعتم  دنوادخ  يارب  ار  ییادص 

: هدروآ

ص:113

يرگید پاچ  رگا  درب و  یپ  هتکن  نیدـب  یبوخ  هب  نم  ناملـسم  ردارب  13/462 و 8/295 و  نایر ، پاچ  رد  و  هفرعملاراد ، پاـچ  - 1
هروس ریسفت  باتک  و  هدنع » هعافـشلا  عفنت  یلاعت و ال  هّللا  لوق  باب   » هرامش 32 دیحوت ، باتک  يوج  تسج  رد  تسامش  يور  شیپ 

.دیشاب يراکس » سانلا  يرتو  باب   » هرامش 1 جح 
.دننک یم  اج  هب  اج  شهاگیاج  زا  ار  ادخ ]  ] مالک /46 ؛ ءاسن - 2
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ات دیامرف  یم  ار  وا  ادخ  هک  تسا  يا  هتشرف  هدنهد ، ادن  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  رهاظ  رد  هک  َكُرمأی »   َ هّللا َّنإ  : » تسا نخس  نیا  ریظن 
.دهد رس  ار  ادن  نیا 

يرای دـیاب  ادـخ  زا  اهنت  و  دـنمهف ، یم  دـیاب  هک  نانچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مـالک  هک  تسا  ثیدـح  لـها  نخـس  نیا 
.تسج

رصاعم ياه  یفلس  تافیرحت  زا  ییاه  هنومن   90 تاحفص 87 -  رد  ما  هتخادرپ  نآ  حیحـصت  هب  هک  ولعلا  یبهذ  باتک  همّدقم  رد  نم 
.دَنارذگب رظن  زا  ار  نآ  دناوت  یم  تسا  ثحب  لیصفت  ناهاوخ  سک  ره  هک  ما  هدروآ  ار  نآ  ظافلا  ثیداحا و  نوتم  رد  هتشذگ  و 

.میهن مان  نییباّهولا » نیفلسمتملادنع  صوصنلاو  ثارتلا  فیرحت   » ار نآ  هک  میتسه  نوماریپ  نیا  رد  هژیو  یباتک  شراگن  دنمزاین  ام 

.تسین نآ  رد  یعامجا  چیه  هک  یلاح  رد  دنراد ، عامجا  ياعّدا  هچنآ  رد  رگم  عامجا  هب  اه  نآ  ییانتعا  یب   - 4

رارکت ار  لبنح  نب  دمحا  هب  بوسنم  نخس  نیا  دبای  یم  يراگزاسان  تّما  عامجا  اب  ناشنخس  هک  یماگنه  رصاعم  نایفلـس  نایباّهو و 
یفن ار  عامجا  دنهاوخ  یم  هاگره  ات  دنروآ  یم  نابز  رب  ار  نخـس  نیا  اه  نآ  تسوگغورد .» دـنک  عامجا  ياعّدا  هک  ره  : » دـننک یم 

.دننز یم  مد  عامجا  نیمه  زا  دنهاوخ  یم  هاگره  دننک و 

اعّدا رشب  .دوب  مرگرس  هرظانم  هب  نآرق  قلخ  هلأسم  نوماریپ  یـسیرم  رـشب  اب  هک  دروآ  نابز  رب  ار  نخـس  نیا  یماگنه  لبنح  نب  دمحا 
نیا رد  اهنت  هلمج  نیا  ینعی  تسوگغورد ، دـنک  عامجا  ياعّدا  هک  ره  داد : خـساپ  ودـب  دـمحا  تسا و  نآرق  قلخ  رب  عامجا  هک  درک 

تسا و هدرک  لالدتسا  عامجا »  » هب نوگانوگ  دراوم  رد  لبنح  نب  دمحا  اریز  تسا ، هتشاد  دربراک  دروم 

ص:114
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تابثا ار  نآ  دـنا  هتفگ  نخـس  عامجا  رد  لوصا  ملع  نوماریپ  هک  یماـگنه  رظاـنلا  هضور  رد  همادـق  نبا  نوچمه  وا  نییآ  نارادـفرط 
.دنا هدروآ  لیلد  شیارب  دنا و  هدرک 

فافزلا بادآ  باتک  رب  وا  دـیدج  همدـقم  رد  ینابلا  نخـس  تعامج ، نیا  يوس  زا  نآ  راکنا  عامجا و  هلأـسم  نتفرگ  يزاـب  هب  هنومن 
هبتکملا پاچ  )

: تسا نینچ  نآ  ّصن  هک  دشاب  یم  ص 42 ) ندرا ، حلیوص ، هیمالسالا ،

دـسر هچ  تسین  نکمم  زین  نآ  رّوصت  هک  تسا  يروما  زا  تسا ) هتخانـش  ْنید  رد  هرورـضلاب  هک  یعامجا  ریغ  ینعی   ) عامجا نیا  ریغ 
دروم نیا  رد  مدرم  اسب  هچ  دناد  یم  هچ  یـسک  تسوگغورد و  دنک  عامجا  ياعّدا  هک  ره  هتفگ : دـمحا  ور  نیمه  زا  و  نآ ، عوقو  هب 

.دنشاب هتشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  هدش  عامجا  ياعّدا  هک 

لیجلاراد پاچ  ، 1/30 ، ) نیعقوملا مالعا  رد  دنک و  یم  نییبت  نینچ  ار  نخـس  نیا  موهفم  ینابلا -  دزن  نادـنمجرا  زا  یکی  مّیق -  نبا 
: دیوگ یم  دعس ) فوؤرلا  دبع  هط  هیشاح  اب 

هک ره  تسا و  غورد  زیچ  نآ  دنک  عامجا  ياعّدا  يزیچ  رد  هک  ره  تفگ : یم  هک  مدینـش  مردپ  زا  هتفگ : لبنح  نب  دمحا  نب  هّللادبع 
سک نآ  نیاربانب  هدیـسرن ؟ وا  هب  یلو  دنا ، هتفای  فالتخا  رگیدکی  اب  مدرم  دیاش  دناد  یم  هچ  وا  تسوگغورد و  دنک  عامجا  ياعّدا 
ّمـصا رـشب و  ياعدا  نیا  .دنراد  فالتخا  رگیدکی  اب  نوماریپ  نیا  رد  مدرم  هک  میناد  یمن  ام  دیوگب  دیاب  دـنک  یم  عامجا  ياعدا  هک 

تسا

هک تسا  نآ  زا  رتدنمجرا  یـسب  ثیدح  نایاوشیپ  رگید  لبنح و  نب  دـمحا  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هدیـسر  ِصوصن 
دنراد مّدقم  نآ  رب  ار  موهوم  یعامجا 
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یـسک ره  رب  دش و  یم  هداهن  يرانک  هب  نوتم  دوب  یم  اور  يزیچ  نینچ  رگا  دشاب و  فلاخم  دوجو  زا  یهاگآ  مدـع  نآ  ياوتحم  هک 
دوجو رب  ار  عامجا ]  ] فلاخم دوجو  زا  یهاگآ  مدع  هلأسم  کی  نوماریپ  يرواد  رد  هک  دوب  زیاج 

مدرم زا  یخرب  هچنآ  هن  دننک ، یم  راکنا  ار  نآ  یعفاش  لبنح و  نب  دمحا  هک  تسا  یعامجا  ياعّدا  نامه  نیا  دهد و  یـشیپ  صوصن 
.میتخادرپ نآ  لقن  هب  هک  مّیق  نبا  نخس  نایاپ  .دنرادنپ  یم  دیعب  ار  شندوب 

: دیوگ یم  ( 1/343  ) نیعقوملا مالعا  رد  مّیق  نبا 

هک ّلحم  هب  ّلاح  ِینوگرگد  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  تجح  عازن ، ّلحم  رد  عامجا  مکح  باحـصتسا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  هچنآ  زا 
.تسا نآ  صخش  ناکم و  نامز ، ِینوگرگد  دننام  هدش  عامجا  نآ  هب  تسخن 

يالط دنراد  عامجا  هک  ار  ناینیسپ  ناینیشیپ و  نخـس  ات  دنک  یم  لالدتـسا  تسوگغورد » دنک  عامجا  ياعّدا  هک  ره   » هلمج هب  ینابلا 
.تسا لیاق  نآ  تمرح  هب  وا  اریز  دَنادرگ ، لطاب  تسا  لالح  نانز  يارب  هدش  يوقلح 

.میسجت هیبشت و  عوضوم  رد  رگم  سایق  نتشادن  رواب   - 5

يأر هب  سایق  ار  زیچ  همه  دنا و  نادرگیور  ثیدـح  زا  نایباّهو  ياعّدا  ساسارب  هک  ار  یفنح  نارتهم  نخـس  نیا  اب  دـنهاوخ  یم  نانآ 
.دننک یم  سایق  هدیرفآ  رب  ار  هدننیرفآ  رگید  يوس  زا  دنهوکنب و  دننک  یم 

: تسا نینچ  هک  دنهد  یم  جاور  زین  ار  يرگید  هشیدنا  هزورما 

«. تسین داهتجا  تادابع  رد  : » دنیوگ یم  نینچ  هدرک  فیرحت  ار  نخس  نیمه  اه  نآ  زا  یخرب  و  تسین ،» سایق  تادابع  رد  »

یم تادابع  رد  لخاد  داهتجا  سایق و  ینامگ  چیه  یب  تساطخ و  يا  هشیدـنا  اریز  دوش ، لاطبا  هژیو  يا  هلاسر  رد  دـیاب  هشیدـنا  نیا 
فالتخا .دنشاب 
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نیا رد  داهتجا  هک  هدوب  ور  نیا  زا  اهنت  نآ  زج  جـح و  زامن و  نوچمه  يروما  رد  ناشیا  زا  سپ  هباحـص و  نایم  زا  دـهتجم  نایاوشیپ 
.تسا هتشاد  روضح  نادیم 

ْنَِمل   ُ هّللا عمَـس   » زامنـشیپ هک  یماـگنه  هتخانـش  يرکذ  نتفگ  رد  هباحـص  رگید  داـهتجا  و  وضو ، زاـمن  ِتعکر  ود  رد  لـالب  داـهتجا 
هدید ار  هتشرف  دنچ  یـس و  هک  هلمج  نیا  نایب  اب  رکذ  نیا  ِراب  نیتسخن  رد  ربمایپ  شیاتـس  ربمایپ و  يوس  زا  نآ  دییأت  تفگ و  ُهَدِمَح »

.تسا هورگ  نیا  رادنپ  لطبم  یگمه  رگید  ِرایسب  دراوم  و  دنریگ ، یم  یشیپ  مهرب  رکذ  نآ  تلیضف  نتشون  رد  هک 

راک هب  هک  دنا  هتفگن  زگره  تسا  لیالد  زا  یکی  سایق  هک  دنا  هدش  روآدای  دنا و  هتشاگن  باتک  لوصا  ملع  رد  هک  تما  نادنمـشناد 
.تسین اور  تادابع  رد  سایق  ندز 

رایسب نآ  ریاظن  و  دنک ، یم  سایق  رهظ  زامن  زا  شیپ  یّبحتسم  زامن  اب  ار  هعمج  زامن  زا  شیپ  یّبحتسم  زامن  بّذهملا  حرـش  رد  يوون 
رد سایق  دربراک  رب  هک  دـبای  یم  يرایـسب  لیالد  اـه و  هنومن  دـنک  واکودـنک  هقف  لوصا و  ياـه  باـتک  رد  سک  ره  تسا و  ناوارف 

.دَرب یم  یپ  درادن  یتسرد  زا  یناشن  چیه  هک  ییاعّدا  نالطب  هب  ماگنه  نیا  رد  دنهد و  یم  یهاوگ  تادابع 

هک میـسجت  هب  نادـنمرواب  یخرب  يوس  زا  سایق  درب  راک  رد  ام  دراد و  جاور  ًالماک  نایباّهو  نایم  میـسجت  هیبشت و  رد  سایق  دربراـک 
: تسا طوبرم  لاعتم  يادخ  تاذ  هب  هچنآ  رد  مه  نآ  داقتعا ، رد  هابت  یسایق  میوش ؛ یم  روآدای  ار  ییاه  هنومن  دنراد  تیفلس  ياعدا 

پ ( 1/250  ) شباتک رد  هیزوج ، میق  نبا  هلسرملا ، قعاوصلا  باتک  هدنراگن 
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: دیوگ یم  نینچ   (1)  «ِ هّللا -ِب  ْنَج یف  ُتْطَّرَف  اَم  یلَع  یتَرْسَح  اَی   » هیآ ندروآ  زا  س 

هنوگچ نآ  نطاب  ای  رهاظ  یلو  دشاب ، هتـشاد  بنَج »  » ندوب تفـص  تابثا  رب  تلالد  نآرق  رهاظ  مینک  ضرف  دوش  هتفگ  هک  نیا  متفه :
هک درادن  نآ  رب  تلالد  هژاو  نیا  قالطا  هک  تسا  نشور  و  تسا ، نایم  رد  فرط  کی  بنج و  کی  زا  نخس  هک  دراد  نآ  رب  تلالد 

رگا ناوخب و  زامن  هداتـسیا  دـیامرف : یم  نیـصح  نب  نارمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ناـنچ  تسا ، فرط  کـی  روظنم 
.تسا هتـشاد  ولهپ  کی  اهنت  نیـصح  نب  نارمع  هک  درادن  نآرب  تلالد  نخـس  نیا  .ولهپ  هب  یتسناوتن  مه  زاب  رگا  هتـسشن و  یتسناوتن 
درادن نآ  اب  یتافانم  درفم  لکـش  هب  بنج  رکذ  هک  دـش  نشور  سپ  مییوگ : یم  تسوت ، يولهپ  ود  زا  یکی  دوصقم  دوش : هتفگ  رگا 

.درادن یتلالد  نینچ  يور  چیه  هب  نخس  رهاظ  دشاب و  نایم  رد  مه  يرگید  بنج  هک 

نانچ درادن ، مدق  کی  زج  تسا  نایم  هب  نخـس  وا  زا  هک  یـسک  درادن  نآ  رب  تلالد  دروآ  درفم  رگا  هک  مَدَق »  » تسا هژاو  نیا  دننام 
ثیدح رد  دهن .» نآ  رب  دوخ  مدق  هّزعلا  ّبر  هک  ماگنه  نآ  ات  : » تسا هدمآ  حیحص  ثیدح  رد  هک 

: تسا هدمآ  يرگید 

.مّیق نبا  نخس  نایاپ  دنوش .» یم  هتخیگنارب  نم  مَدَق  رب  مدرم  هک  مناربمایپ  متاخ  نم  »

قبطنم نارمعرب  ار  هچنآ  و  دنک ! یم  سایق  نیصح  نب  نارمع  يولهپ  هلأسم  اب  ار  نایناهج  يادخ  هنوگچ  رگنب  داب  وت  رب  ادخ  تمحر 
تباث هدیچیپ  يا  هویش  اب  هنوگچ  هک  نیا  دنک و  یم  قبطنم  لاعتم  دنوادخ  رب  تسا 

ص:118

.مدیزرو یهاتوک  ادخ  قح  رد  هچنآ  رب  اغیرد ، /56 ؛ رمز - 1
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سایق کی  هنومن  نیا  .دـنک  یم  سایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  مَدَـق  هلأسم  رد  ار  راگدرورپ  دراد و  ولهپ  ود  ادـخ  هک  دـنک  یم 
: راگدرورپ هدومرف  نیا  رد  بنج  زا  دوصقم  عقاو ، رد  اریز  ّتنـس ، نآرق و  صوصن  اب  ضراعت  ماگنه  هب  هدیقع  باوبا  رد  تسا  دساف 

لزان نادب  نآرق  هک  یبرع  نابز  ياضتقم  هب  هیآ  نیا  زا  دارم  تسوا و  نیمارف  ادخ و  قح  هّللا ،» بنج  یف  ُتطّرف  ام  یلَع  یترْـسَح  ای  »
نابحاص هک  هنوگ  نآ  ناسانش  ثیدح  دزن  نخـس  نیا  تسین و  وضع  کی  تابثا  مَدَق ، زا  دارم  زین  .تسین  ولهپ  تابثا  نامگ  یب  هدش 

نیا .دنک  یم  شتآ  هناور  نادحلم  نارفاک و  زا  ناحبس  دنوادخ  هک  یناسک  تسا : نینچ  تّحص  تروص  رد  دنا  هدرک  لیوأت  حاحص 
نآ نوماریپ  نخـس  وضع و  کـی  تاـبثا  نآ ، زا  دوـصقم  هک  ، (1)« ْمِّهِبَر َْدنِع  ٍقْدِـص  َمَدَـق  ْمَُهل  : » هک تسا  يدـنوادخ  هدومرف  دـننام 

.تسین

رپ مِّسجم  یمراد ، دیعـس  نب  نامثع  دنجنـس  یم  هدـیرفآ  هب  ار  هدـننیرفآ  دـنا و  هدز  راک  هب  باب  نیا  رد  ار  سایق  هک  یناسک  رگید  زا 
یسیرم رشب  رب  ّدر  رد  هک  یباتک  هحفص 20  رد  وا  .تسا  يرجه  لاس 280  هب  هدرم  هزاوآ ،

: دَروآ یم  نینچ  دسیون  یم 

یم گنت  دور و  یم  زارف  دـیآ و  یم  دورف  دـنک  هدارا  هاگره  دـبنج و  یم  دـهاوخب  هاگره  دـنک و  یم  دـهاوخب  هچنآ  مّویق  ّیح  اریز 
يا هدرم  ره  هدـنبنج و  ریزگاـن  يا  هدـنز  ره  تسا ، شبنج  هدـنز ، هدرم و  ناـیم  هناـشن  اریز  دنیـشن ، یم  دتـسیا و  یم  خارف و  دریگ و 

.یمراد نخس  نایاپ  .تسابنجان  مرجال 

ار يا  هدرم  ره  هدنبنج و  ار  يا  هدنز  ره  هدید  هک  ییاه  هدیرفآ  نایم  رد  نوچ  دجنـس و  یم  هدـیرفآ  هب  ار  هدـننیرفآ  هنوگچ  دـیرگنب 
، هتفای ابنجان 
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.ناشراگدرورپ دزن  نیتسار  تسا  یماگ  ار  ناشیا  /2 ؛ سنوی - 1
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، ناگراتـس نوچمه  هدنز  ریغ  ياهزیچ  زا  یخرب  هک  هدرک  شومارف  درم  نیا  .دنک  یم  فیـصوت  هدنبنج  يا  هدنز  زین  ار  لاعتم  يادخ 
یتسار هب  درم  نیا  نهذ  یلو  دـنرادروخرب ، شبنج  زا  زین  نآ  ریاظن  اهربا و  اهدور ، لیـس ، ماگنه  هب  يراـج  بآ  متا ، ياـه  نورتکلا 
.تسا هدـش  بکترم  ار  اوسر  ییاطخ  هدز و  راک  هب  لاـعتم  يادـخ  تاذ  رد  هژیو  هب  داـقتعا و  رد  ار  ساـیق  ور  نیمه  زا  تساـسران و 

ْیَش ٌء»(1) و ِِهْلثِمَک  َْسَیل  : » نوکس هب  هن  دوش  یم  فیصوت  تکرح  هب  هن  ناحبس  دنوادخ  هچ ، دیوگ ؛ یم  وا  هچنآ  زا  ادخ  تسا  هّزنم 
(2)« َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّزِْعلا  ِّبَر  َّکِبَر  َناَْحبُس  »

.وگو تفگ  تینالقع و  لقع و  اب  نانآ  زیتس   - 6

دنزادنین راک  هب  ار  دوخ  ياه  هشیدنا  نانآ  ناوریپ  ناملسم و  صخش  ات  دنراد ، زکرمت  تینالقع  لقع و  اب  زیتس  رب  نایفلـس  نایباّهو و 
ياطخ هب  ات 

نآرق هدش و  یقلت  مهم  رایسب  عرـش  رد  لقع  ندز  راک  هب  هک  نآ  اب  دنرب ، یپ  دنا  هتفرگ  شیپ  رد  نانآ  نارـس  نارتهم و  هک  يا  هویش 
مْوَِقل  » و َنولِقْعَی » ٍمْوَِقل   » و َنوُِملاـْعلا » ّـالا  اـهلقعی  اـم  و  : » دـنوادخ هدومرف  نیا  دـننام  دیاتـس ، یم  ار  لـقع  هک  تسا  یتاـیآ  زا  هدـنکآ 

نوچ یناگژاو  ندروآ  و  َنورُْظنَی ،» الَفأ   » و َنورّکفَتَی »

.تسا ناوارف  رایسب  دنراد  دربراک  انعم  نیا  رد  هک  یناگژاو  رگید  و  رّکفت »  » و رظن »  » و لوقع »  » و بابلا » »

(3)« َنُولِقْعَی ْمُهَف َال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  : » دیامرف یم  دهوکن و  یم  دننز  یمن  راک  هب  ار  دوخ  لقع  هک  ار  یناسک  لاعتم  دنوادخ 
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.تسین وا  دننام  زیچ  چیه  /11 ؛ يروش - 1
.دننک فصو  هچنآ  زا  یگریچ ، دنوادخ  نآ  تراگدرورپ ، اکاپ  /180 ؛ تاّفاص - 2

.دنزرون درخ  سپ  دنا ، ناروک  دنا ، نالال  دنا ، نارک  /171 ؛ هرقب - 3
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یگداتسیا ناوت  يا  هشیدنا  نینچ  تسا و  راوتسا  غورد  تاعیاش  رب  اه  نآ  هشیدنا  اریز  دنراد ، زیتسرس  ثحب  وگو و  تفگ  اب  نایباهو 
.دنساره یم  تخس  ناشنافلاخم  اب  هرظانم  زا  اه  نآ  هک  تسا  نینچ  درادن و  ار  ثحب  لیلد و  كرد  قیقحت و  ربارب  رد 

: دیوگ یم  ص92 )  ) هّنسلا حرش  دوخ  باتک  رد  هک  تساه  نآ  نایاوشیپ  زا  یکی  یلبنح  يراهبرب  نیا 

هن يا ، ههارژک  هن  یـسوه ، هن  يرفک ، هن  یتعدـب ، هن  دـیآ ، یم  دـیدپ  نید  رد  يا  هقدـنز  هن  زگره  هک  نادـب  داب ، وت  رب  ادـخ  تمحر 
.ثحب نخس و  زا  رگم  یتریح  هن  یکش و 

یم دنوادخ  هک  نآ  لاح  دبای و  یم  تأرج  ییوج  هزیتسرب  هنوگچ  یمدآ  هک  تسا  تفگـش  دـیوگ : یم  هحفـص  نیمه  رد  يراهبرب 
ُلِداَُجی اَم  : » دیامرف

شیپ رد  توکـس  يراددوخو و  یـشاب  رابخا  لها  زا  دونـشخ و  یـشاب و  میلـست  دـیاب  سپ  »(1)و(2) اوُرَفَک َنیذَّلا  ـَِّالا    ِ هّللا ِتاَـیا  یف 
.يریگ

رگا هدش و  هتـشاگن  مالک  لدـج و  بلاق  رد  دوخ  يراهبرب  نخـس  همه  دروآ : یم  قیلعت  نینچ  يراهبرب  نخـس  رب  ناگنازرف  زا  یکی 
دوجو لیلد  هب  اه  نآ  ناوریپ  نایم  روما  نیا  ندـمآ  دـیدپ  و  تسا ، نآ  هناشن  ضقانت  نکیل  هداهنن ، اـه  نآ  رب  مـالک  لدـج و  ماـن  هچ 

: تسا یگژیو  نیمه 

ص:121

.دنک یمن  هزیتس  ادخ  تایآ  رد  دندیزرو  رفک  هک  ییاه  نآ  زج  /4 ؛ رفاغ - 1
تایآ كرد  رد  هک  یـسک  اّما  دـننک ، یم  هلداجم  یهلا  تایآ  شریذـپ  رد  هک  تسا  یناـسک  هراـبرد  هیآ  نیا  میوگ : یم  کـنیا  - 2
هدوتـس ادخ  يوس  زا  تسا  مالـسا  ياه  هشیدنا  نید و  ماکحا  نوماریپ  قیقحت  ددصرد  دنک و  یم  واکودـنک  نآ  موهفم  نایب  یهلا و 

تفگ لدج و  سپ  اَنلادِج .» َترثکأف  انَتلْداج  دق  ُحون  ای  اُولاق   » و ُنَسْحَا » َیِه  یتَّلِاب  ْمِْهلِداجَو  : » دیامرف یم  راگدرورپ  هچ ، دـشاب ؛ یم 
.تسا مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  هویش  وگو 
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رد یـشیدنا  فرژ  داهتجا و  ياعدا  ناشیا  هک  نآ  لاح  رایـسب و  دیلقت  نیقلت و  اب  لیلد  تخانـش  نودب  اطخ  هشیدـنا  رب  يراشفاپ   - 7
.دنراد میرک  نآرق  ثیداحا و  نوتم 

ناوریپ درخ  رد  و  عونمم ، رگید  لیالد  ارآ و  رب  یهاگآ  تسا و  هتـسب  یـشریذپ  هنوگره  زا  هشیدـنا  ِرد  نانآ  نایم  رد  هک  اـج  نآ  زا 
، ناـنآ ياوشیپ  اذـل  تفگ  میهاوخ  نخـس  نآ  نوماریپ  هدرتـسگ  باـتک ، نیا  رد  هک  دـنا  هداد  اـج  ار  راذـگ  تعدـب  درط  هیرظن  دوخ 

: دیوگ یم  ص 135 )  ) هّنسلا حرش  دوخ  باتک  رد  مِّسجم  ِيراهبرب 

.زگره راذگ  تعدب  اب  یلو  وش ، كاروخ  مه  یحیسم  يدوهی و  اب 

.دنرادن ییوسمه  نانآ  ياه  هاگدید  اب  هک  تسا  یناناملسم  رگید  ای  یعیش  ای  یلزتعم  ای  يرعشا  راذگ ، تعدب  زا  وا  دوصقم 

: دیوگ یم  باتک  نیمه  هحفص 121  رد  يراهبرب 

(1) ّتنـس رب  یلو  هارمگ  راکهنگ و  هرامه  تسا و  رادرک  دـب  راکهبت و  دراد و  هابت  ینید  هک  يدروخرب  ّتنـس  لها  زا  یـسک  هب  رگا 
دهاز دشوک و  یم  تخس  تدابع  رد  هک  يدید  ار  یسک  رگا  دَناسرن و  بیـسآ  وت  هب  وا  هانگ  هک  شاب  نیـشنمه  هارمه و  وا  اب  تسا ،

.ریذپن ار  شا  یهارمه  نکم و  ینیشنمه  وا  اب   (2) تساوه ِبحاص  کیل  هشیپ ، تدابع  تسا و 

نآ نارادفرط  هب  هیفلس »  » باستنا یتسردان 

ناینیشیپ هک  نانچ  ار  ّتنس  نآرق و  دیاب  دننک  یم  اعّدا  نایباّهو 

ص:122

.دنا هتشاگن  نآ  رد  ّتنس  مان  اب  ار  یبتک  هک  دشاب  اه  نآ  هدیقع  رب  ینعی  - 1
.هیضابا هلزتعم و  هعیش ، هیدیرتام ، هرعاشا ، نوچمه  تسین ، راگزاس  اه  نآ  هدیقع  اب  ینعی  - 2
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ود هدنرادربرد  نانآ  نخس  نیا  .دنناد  یم  عابّتالا  بجاو  یعرش  ّهلدا  زا  ار  فلس  مهف  تشادرب و  ناس  نیدب  دیمهف و  دنا  هدیمهف  یم 
: تسا هطلاغم 

« فلس كرد   » ای فلس » بهذم   » تفگ ناوتب  ات  دنا  هتشادن  هناگی  یبهذم  دنا و  هدوبن  ناسکی  رگیدکی  اب  لئاسم  مهف  رد  فلس  لّوا :
هتـشون فّنـصملا  باـتک  نوچمه  راـبخا  ثیدـح و  ياـه  باـتک  هک  ناـنچ  دـشاب ؛ بجاو  فلـس  مهف  ناـس  هب  روما  مهف  هک  نیا  اـی 
تـسخن هدس  هس  رد  هک  نانآ  اب  فلـس  نایم  یعرـش  لئاسم  هنیمز  رد  فالتخا  زا  ینوگانوگ  ياه  هنومن  هبیـش  یبا  نبا  قازّرلادبع و 

.دنا هدروآ  دنا  هتسیز  یم 

لئاسم رد  فلـس  فالتخا  هک  میوش  یم  روآدای  ار  اه  هنومن  نیا  زا  يا  هراـپ  هناگادـج  یلـصف  رد  یکدـنا  زا  سپ  ادـخ  تساوخ  هب 
تباث ار  نآ  زج  یتدیقع و 

.تسادخ تسد  رد  قیفوت  دنک و  یم 

یعرش لئاسم  زا  هناگراهچ  بهاذم  نایاوشیپ  مهف  اب  دوخ  دنناوخ  یم  ارف  فَلَس  مهف  زا  تیعبت  هب  ار  مدرم  هک  ناسک  نیمه  مینیب  یم 
ياه هدس  هب  هک  يا  هدـس  هس  زا  سپ  ینامدرم  مهف  هب  ای  روما ، زا  نانآ  مهف  رد  فلـس  زا  ندرک  دـیلقت  هب  لاح  نیا  اب  دـنراگزاسان و 

.دننک یم  قیوشت  ینابلا  زاب و  نب  هیمیت و  نبا  مهف  نوچمه  دراد ، ترهش  فلس 

هدرک ناغمرا  ام  هب  ناحبـس  يادخ  هک  ار  ییاه  هشیدنا  دیاب  ام  هک  نآ  رب  هاوگ  دوش  یمن  هدـید  یلیلد  تنـس  رد  هن  نآرق  رد  هن  مود :
.میمهفب نارگید  مهف  اب  بسانتم  ار  ثیدح  نآرق و  زاب  میشاب  هدیسر  داهتجا  مهف و  هجرد  هب  دوخ  هک  نآ  اب  میزادنیب و  راک  زا 

فیرحت و چیه  یب  ار  ادخ  ياهدیابن  اهدیاب و  ات  دنهد  یم  رارق  بطاخم  امیقتسم  ار  ام  یعرـش  نوتم  مییوگ : یم  هورگ  نیا  هب  کنیا 
تسا هدمآ  تایآ  يرایسب  رد  اُونَمآ » َنیّذلا  اَهُّیأ  ای   » يدنوادخ هدومرف  .مینک  كرد  ینوگرگد 

ص:123
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.زیختسر هب  ندیسر  ات  ار  ناینیسپ  مه  دریگ  یم  ربرد  ار  ناینیشیپ  مه  هک  دراد  ریگارف  ینحل  و 

نایم زا   (1)« ْمُْهنِم ُهَنوُِطب  - ْنَتْـسَی َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْالا  ِیلُوا  یِلاَو  ِلوُسَّرلا  َیِلا  ُهوُّدَر  َْولَو   » ینآرق هیآ  نیا  ار  هلأسم  نیا  رد  فالتخا 
تسا ربتعم  يرصم  رصع و  ره  رد  نادهتجم ، نامه  ای  طابنتسا ، لها  كرد  ای  شناد  هک  نیا  رد  دراد  تحارـص  هدومرف  نیا  .درب  یم 

هدومرفن اریز  درادن ، فلس  هب  صاصتخا  نیا  و 

دوخ نیا  .دنرادن  نآ  زا  يا  هرهب  ناشیا  زج  ِناینیسپ  دننک و  یم  كرد  دنناد و  یم  ار  ماکحا  هک  دنتسه  یناسک  اهنت  فلس  نادهتجم 
لب تسا ، ناریو  هیاـپ  زا  هیعرـش  هلّدا  زا  یکی  ناـس  هب  نآ  یّقلت  فلـس و  كرد  مهف و  هب  لالدتـسا  هک  نـیا  رب  تـسا  ینـشور  لـیلد 

ار ّتنس  نآرق و  ماکحا  كرد  یگتسیاش  هک  یماوع  يارب  نیسپ  هچ  نیـشیپ ، هچ  نادهتجم ، كرد  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  تسرد 
اعرش فلخ ، ای  فلس  هاوخ  ناراگزور ، زا  يراگزور  ره  رد  نادهتجم  نیا  عامجا  تسا و  ربتعم  اعرش  دنا  هتفاین  میقتسم  يا  هنوگ  هب 

.تسا ییوگ  هدوهیب  نیا  زج  و  دوش ، یم  هدرمش  یعرش  هلدا  زا  تسا و  ربتعم 

تسا هدومرفن  و  ، (2)« ِلوُسَّرلاَو   ِ هّللا َیِلا  ُهوُّدُرَف  ْیَـش ٍء  یف  ُْمتْعَزاَنَت  ْنِاَف  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هتـشذگ  نیا  زا 
.دیهد عاجرا  فلس  كرد  هب  ار  نآ 

مالـسلا هیلع  یلع  هب  هتفگ : هک  هدمآ  هفیحجوبا  زا  لقن  هب  نآ  زج  و  ( 1/204  ) يراخب حیحص  رد  هک  تسا  ینخـس  بلطم ، نیا  دّیؤم 
یباتک امش  دزن  ایآ  متفگ :

ص:124

ار نآ  تسردانو ] تسرد   ] هک دنتـسه  یناسک  نانآ  نایم  زا  اعطق  دننک  عاجرا  دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  هب  ار  نآ  رگا  و  /83 ؛ ءاسن - 1
.دنبایرد

.دیهد عاجرا  لوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دیتفای  شکمشک  رگیدکی  اب  يزیچ  رد  رگا  سپ  /59 ؛ ءاسن - 2
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.دوش یم  اطعا  ادخ ] بناج  زا   ] ناملسم صخش  هب  هک  یکرد  ای  ادخ  باتک  رگم  هن ، دومرف : تسه ؟

هک یکرد  : » تسا هدومرف  لب  تنس ،» نآرق و  زا  فلس  مهف  رگم   » هدومرفن ماما  هدشن و  دّیقم  فلس »  » هب نخس  نیا  میوگ : یم  کنیا 
هک ره  درادـن و  صاصتخا  فلـس  هب  دریگ و  یم  ربرد  ار  يرـصم  رـصع و  ره  ناناملـسم  نیا  و  دوش ،» یم  اطعا  ناملـسم  صخـش  هب 

نیا دبای  مهف  یگتسیاش 

یناسک فلـس  مهف  زا  يوریپ  بوجو  هب  نالئاق  ام  هاگن  زا  .دنادب  مزلم  فلـس  كرد  هب  ار  يرگید  دیابن  یـسک  دبای و  یم  ار  هاگیاج 
.دنا ضقانت  راچد  هلوقم  نیا  رد  هک  دنتسه  درخبان 

نیا رد  هک  نانچ   (1) «. نآ نایاپ  ای  تسا  رتوکن  نآ  زاغآ  تسین  هتسناد  هک  دنا  ناراب  نوچمه  نم  تّما  : » هدمآ یحیحـص  ثیدح  رد 
.دنتسه رادروخرب  تلیضف  زا  ناینیسپ  نوچمه  ناینیشیپ  هک  تسادیوه  ًالماک  دینیب  یم  ثیدح 

نوماریپ دیوگ : یم  ص 111 )  ) هیبشتلا هبش  عفد  رد  يزوج  نبا  ظفاح 

نامسآ زا  كرابم  نبا  تفگ : دمحا  .دیوگ  یمن  نینچ  كرابم  نبا  یلو  دنتفگ : ودب  .داد  اوتف  وا  دنتـساوخ و  اوتف  دمحا  زا  يا  هلأسم 
راک نآ  هیاپ  رب  دنک  مزلم  ار  ام  هک  تسین  یتّجح  فلس  كرد  هک  میبای  یمرد  سپ  .تسا  هدماین  دورف 

ص:125

یبیرغ نسح  ثیدـح  رظن ، نیا  زا  دـنا : هتفگ  هدرک و  تیاور  هرامش 2869 ) اب   5/152  ) يذمرت دمحا 3/130 و  ار  ثیدـح  نیا  - 1
یقرط تسا و  نسح  ثیدح ، نیا  دیوگ : یم  حـتف  رد  ظفاح  دـیوگ : یم  ( 2/335  ) باهولا حتف  رد  يرامغ  دمحا  ظفاح  دیـس  .تسا 

.تسا هدروآ  درگ  زین  ار  ثیداحا  رگید  عوضوم  نیا  رد  هک  ( 7/6  ) حتف هب  دیرگنب  .دسر  یم  حیحص  هب  هک  دراد 
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(1) .مینک

درادن دوجو  فلس  بهذم  مان  اب  یبهذم 

هراشا

ار ناحول  هداس  ماوع و  نینچ  نیا  ات  تسا  فلس  بهذم  نامه  دننک  یم  راهظا  هک  ار  ییارآ  دنراد  اعّدا  راگزور  نیا  ِیفلـس  نایباّهو 
میـسجت و هب  هک  نانآ  هژیو  هب  تعامج  نیا  .دـنهد  جاور  اـه  نآ  ناـیم  رد  دـنهاوخ  یم  هک  ار  ییاـطخ  يارآ  لاوقا و  نآ  دـنبیرفب و 

فلس بهذم  نامه  لئاسم  زا  ناشکرد  دنراد  اعّدا  تسین و  فلس  بهذم  زا  زج  دنیوگ  یم  هچ  ره  دننک  یم  اعّدا  دنراد  رواب  هیبشت 
، دنا هتفات  يور  لدتعم  هویش  تسار و  هار  زا  عقاو  رد  هک  نآ  لاح  تسین و  زیاج  نآ  زا  تشگزاب  هک  یعرـش  تسا  یعجرم  هک  تسا 

دوجو چیه  نامگ  یب  هک  دنا  هدرک  دامتعا  غورد  یبارس  هب  دنا و  هدنکفا  رـس  تشپ  ار  ود  نیا  زا  نایبرع  كرد  تنـس و  نآرق و  اریز 
نییآ نیا  هک : دنهد  یم  شگنر  بآ و  نخـس  نیا  اب  هداس  ياه  ناسنا  رگید  يارب  هک  نانآ  نهذ  رد  تسا  يرادنپ  درادـن و  یجراخ 

.تسا فلس 

ص:126

، دنا ضقانت  راتفرگ  ًالماک  هلوقم  نیا  رد  دنناوخ  یم  ارف  ناشیا  مهف  فلس و  بهذم  هب  رهاظ  رد  هک  ناسک  نیمه  هک  نآ  تفگش  - 1
هیاپ رب  ّتنـس  نآرق و  مهف   » نانآ توعد  ياهداینب  زا  هک  میناوخ  یم  ینابلا  هژیو  هب  ناـشیا  زا  يرایـسب  ياـه  باـتک  دـلج  رب  اـم  اریز 

یم ار  ینابلا  نادرگاـش  نادـیرم و  زا  یکی  سپ  ناز  و  دـننک ، یم  حرطم  ار  هدوب » نآ  رب  فلـس  هک  يا  هویـش   » یخرب تسا و  فلس »
تسخن 1407 پاچ  ندرا ، نامع ، هیمالـسالا ، هبتکملا  پاچ  ص35 ، فاکتعالا ، ماکحا  یف  فاصنالا  مان  اب  يا  هلاسر  رد  هک  میباـی 

دوعـسم نبا  شابوگ ، دـهاوخ  هک  ره  میتسین ، سک  چـیه  كرد  هب  دـّبعتم  ام  نآ  رب  نوزفا  تسا : هدروآ  نینچ  ناـنآ  ّدر  رد  يرجه ،)
.تفگش يا  .میدّبعتم  دشاب  هدش  تباث  ناشیا  زا  هک  ادخ  لوسر  ّصن  هب  اهنت  ام  .وا  زج  ای  دشاب  یباحص 
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درادن ار  رظن  نیا  كرابم  نبا  هک  دنیوگ  یم  ودب  دهد ، یم  اوتف  هلأسم  نآ  رد  وا  دننک و  یم  یشسرپ  لبنح  نب  دمحا  زا  هک  یماگنه 
(1) .تسا هدماین  دورف  نامسآ  زا  هک  كرابم  نبا  دهد : یم  خساپ  دمحا  و 

.تسا دمحا  ناینیشیپ  زا  كرابم  نبا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

رب دسر  هباحص  زا  هچنآ  ام و  رس  مشچ و  رب  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هچنآ  دیوگ : یم  تسا  دمحا  زا  شیپ  هک  هفینحوبا 
.دنا هدوب  ام  نانوچ  یلاجر  مه  نانآ  دشاب ، نارگید  زا  هچنآ  مینیزگ و  یم 

هدمآ ِلئاسم  یتدیقع و  لئاسم  رد  فلـس  يراگزاسان  نآ  يالبال  زا  هک  میروآ  یم  ار  ییاه  هنومن  گرزب  يادخ  تساوخ  هب  کنیا 
داـمتعا دروـم  ناـهرب  نتخیر  مهرد  رب  دراد  ریذـپانراکنا  یتلـالد  دوـخ  هـک  میزاـس  یم  راکـشآ  ار  دـیحوت  مـلع  ِیمـالک  بـتک  رد 

.دنراد حیرصت  نآ  نالطب  رب  فلس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دنتسه ، بستنم  نادب  هک  یلیلد  نتفوک  ورف  میسجت و  هب  ِنادنمرواب 

تسا یعامجا  تّما  نایم  هک  تسا -  فلس  زا  دنیوگ  یم  هچ  ره  هک  اعّدا  نیا  اب  میسجت  هب  نادقتعم  نیا  هک  تفگـش  دص  تفگش و 
ياه ناـینب  رد  دـنراگزاسان و  رگدـکی  اـب  نید  لوصا  رد  دوخ  هک  مینیب  یم  ار  ناـشیا  مه  زاـب  دـنراد -  رظن  قاـفّتا  نآ  رب  یگمه  و 

نآ رد  یلاح  رد  دنا ! هدوب  نخـس  مه  رگیدکی  اب  دیحوت  لئاسم  رد  فلـس  هک  دـنراد  اعّدا  هنوگچ  سپ  دـنا ، نوگمهان  نیبم  دـیحوت 
نیمه ما و  هدروآ  فاحتإلاو  هراشبلا  مان  اب  دوخ  باتک  رد  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  نانچ  نیا  دـنراگزاسان و  رگیدـکی  اب  لئاسم 

ار نآ  ناینیسپ  زا  هیبشت  هب  نادنمرواب  هک  فلس ، بهذم  مان  هب  یبهذم  دنک  تباث  هک  تسا  یفاک 

ص:127

.تسا هدروآ  هیبشتلا ص 111  هبش  عفد  رد  ار  نخس  نیا  يزوج  نبا  ظفاح  - 1
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: میوش یم  روآدای  ار  یتدیقع  لئاسم  رد  فلس  فالتخا  زا  ییاه  هنومن  ام  کنیا  و  درادن ، دوجو  اساسا  دننک ، یم  اعّدا 

دیاقع رد  فلس  فالتخا  تسخن  هنومن 

یسیبارک زا  لقن  هب  ص106 )  ) ءاقتنالا شباتک  رد  ظفاح  ربلادبع  نبا 

: دیوگ یم  نینچ  وا ، شیاتس  زا  سپ  ظفاح ،

لدب ینمشد  هب  یتسود  نیا  تساخرب  تفلاخم  هب  وا  اب  نآرق  هرابرد  هک  نیمه  یلو  دوب ، يراوتسا  ِیتسود  لبنح  نب  دمحا  وا و  نایم 
هک ره  و  تسا ، یمهج  دـنادب  قولخم  ار  نآرق  هک  ره  تفگ : یم  لبنح  نب  دـمحا  .درک  یم  دراو  هشدـخ  يرگید  رب  کیره  دـش و 

تعدب تسا  قولخم  نآرق  زا  نم  ظفلت  دیوگب  هک  ره  تسا و  یفقاو  تسا ،  قولخم  ریغ  دـیوگن  تسادـخ و  نخـس  نآرق ، دـیوگب :
(1) .تسا راذگ 

یم اه  نآ  تاقبط  يزورم و  رصن  نب  دّمحم  یبساحم ، دسا  نب  ثراح  يراخب ، یلع ، نب  دواد  روثوبا ، بّالُک ، نب  هّللادبع  یسیبارک ،
: دنتفگ

نآرق رد  وا  مالک  هدـننک و  توـالت  ِتوـالت  تسین و  اور  وا  رب  قلخ  تسوا و  تافـص  زا  یتفـص  هتفگ  نخـس  نادـب  ادـخ  هک  ینآرق 
دمح و هب  ار  نآ  هتفگ و  نخـس  نادب  ادـخ  هک  تسین  ینآرق  تسادـخ و  مالک  زا  تیاکح  تسا و  قولخم  هک  تسوا  لعف  بسک و 

تسادخ ریغ  نآ  دنا و  هدرک  هیبشت  یهلا  رکش 

ص:128

رد هک  ناـنچ  تسا ، هدرک  ریفکت  تسا » قولخم  نآرق  زا  نم  ظّـفلت  : » دـیوگب هک  ار  یـسک  لـبنح  نب  دـمحا  تاـیاور ، یخرب  رد  - 1
ُهوُعَمَتْـسا َو َِّالا  ٍثَدُْحم  ْمِّهِبَر  ْنِم  ٍرْکِذ  ْنِم  ْمِهیتْاَی  اَم  : » دیامرف یم  دنوادخ  اریز  هدرک ، اطخ  دمحا  .میبای  یم  ار  نیمه  عجارم  يرایـسب 

.2  / ءایبنا َنُوبَْعلَی ،» ْمُه 
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زین توالت  رد  دوش  یم  هداد  رجا  ربکا  هّللا  هّللا و  ّـالا  هلا  ـال  ِنتفگ  رکـش و  دـمح و  يارب  هدـننک  توـالت  صخـش  هک  هنوگ  ناـمه  و 
.دوب دهاوخ  روجأم 

: دیوگ یم  ( 12/80  ) ءالبنلا مالعا  ریس  رد  یسیبارک  لاح  حرش  رد  یبهذ 

.تسا هدروآ  نایم  هب  ظّفلت  زا  نخس  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا 

: دیوگ یم  وا  لاح  حرش  نایاپ  رد  یبهذ 

.تسا قح  ینخس  هدش  قلخ  هب  لئاق  هدرک و  ریرحت  هداهن و  تعدب  ظّفلت  هلأسم  رد  یسیبارک  هچنآ  دیدرت  نودب 

نوماریپ نخـس  ماـگنه  .دـنا  هدرپـس  هر  قح ، نیمه  هیاـپ  رب  ناـیاوشیپ  ملـسم و  يراـخب و  میتـفگ  هک  هنوگ  ناـمه  میوگ : یم  کـنیا 
رد یبهذ  ملسم ، هرابرد  اّما  و  میتفگ ، نخـس  رتشیب  وا  هب  عجار  ظفاح ، ّربلادبع  نبا  هلمج  زا  نایاوشیپ ، رظن  يراخب و  هرابرد  نایاوشیپ 

: دیوگ یم  ( 12/572  ) ءالبنلا مالعا  ریس  رد  وا  لاح  حرش 

.درک یمن  ناهنپ  ار  نآ  تخاس و  یم  راکشآ  ار  ظّفلت  هب  داقتعا  جاّجح  نب  ملسم 

، ملـسم يراخب ، ینعی  هتـسجرب ، نایاوشیپ  نیا  دـبای  یمرد  دـنک  هشیدـنا  تسا  لوادـتم  فورعم و  هک  هتخانـش  هلأـسم  نیا  رد  هک  ره 
، دـمحا اب  هک  اه  نآ  تاـقبط  يزورم و  رـصن  نب  دّـمحم  یبساـحم ، دـسا  نب  ثراـح  یلع ، نب  دواد  روثوبا ، بّـالک ، نبا  یـسیبارک ،

يادخ نخـس  هب  هک  دنا  هدرک  تفلاخم  يداقتعا  لئاسم  زا  يا  هلأسم  رد  تقیقح  رد  دـنا ، هدرک  تفلاخم  متاحوبا  هعرزوبا و  یلهذ ،
سوکعم یکرد  تسا و  هتشاد  يراگزاسان  مه  اب  هلأسم  نیا  رد  ناشمهف  دنا  هدوب  فلـس  زا  هچ  رگا  یگمه  تسا و  طوبرم  نایناهج 

يأر مادک  هب  و  میناتس ؟ ورف  دیاب  ار  كرد  مادک  ام  کنیا  دنا و  هتشاد  رگیدکی  اب 

ص:129
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؟ مینز رد  گنچ  ارآ  نیا  زا 

مینز و راک  هب  ار  دوخ  ياه  هشیدـنا  میروآ و  يور  یبرع  نابز  ّتنـس و  نآرق و  هب  میهناو و  ار  اه  كرد  نیا  دـیاب  ریزگان  ام  خـساپ :
هتفر و هار  هب  یـسک  هچ  میبای  یمرد  ماگنه  نیمه  رد  دوش و  نشور  ام  يارب  گنرد  یب  هلأسم  نیا  ات  مینک  یـشیدنا  فرژ  هلأسم  رد 

لها قیقحت  نامه  نیا  و  فلـس ، كرد  هب  هن  دوب  دـهاوخ  اـم  دوخ  كرد  هب  تشگزاـب  تقیقح ، رد  سپ  .ههارژک  هب  سک  نیمادـک 
.دنتسین رظن  لها  اه  نآ  اریز  درادن ، نزرب  يوک و  مدرم  اب  يدنویپ  چیه  ام  نخس  نیا  تسا و  شناد  يایوپ  نابلاط  ملع و 

مود هنومن 

هک نانچ  هک ، جارعم  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ام  رورـس  يوس  زا  لاعتم  يادخ  ندش  هدـید  رد  تساه  نآ  فالتخا 
.تسا سابع  نبا  هشیاع و  نایم  فالتخا  هیام  تسا ، فورعم 

موس هنومن 

نوچمه ّتنـس  لها  زا  یهورگ  دنراد و  رواب  نآ  توبث  هب  ّتنـس  لها  روهمج  هک  تسا  زیختـسر  زور  هب  ادخ  ندـید  رد  يراگزاسان 
ُراَْصبَْالا ُهُکِرُْدت  َال   » هیآ لیلد  هب  هلزتعم  زین  رگید و  یهورگ  هاوفالا و  يرسلا  نب  رـشب  ماما  همرکع ، نامـس ، حلاصوبا  دهاجم ، هشیاع ،

.دنا ساخرب  تفلاخم  هب   (1)« َراَْصبَْالا ُكِرُْدی  َوُهَو 

ص:130

.دبایرد ار  اه  هدید  وا  دنباین و  رد  ار  وا  اه  هدید  /103 ؛ ماعنا - 1
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نیا َراَْصبَْالا » ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبَْالا  ُهُکِرْدـُت  َال  : » هیآ نیا  تیمومع  لیلد  هب  هشیاع  هک  دـنروآ  یم  ( 1/159  ) ملسم و  ( 8/606  ) يراخب
ِلَُکی ُهَمّ ْنَا  ٍرَـشَِبل  َناَک  اَم  َو  : » هیآ نیا  تیمومع  هک  نانچ  تسا ، هدید  ار  شیادخ  ربمایپ  دـندقتعم  هک  دـنک  یم  در  ار  هورگ  نآ  نخس 

رد هن  تساـیند  رد  تیؤر  یفن  دارم  هک  دارفا  زا  يا  هراـپ  ِدـیق  نیا  دراد و  نآ  رب  تلـالد  زین   (1)« ٍباَجِح ِئاَرَو  ْنِم  ْوَا  اًیْحَو  ـَِّالا    ُ هّللا
.تسا یلیلد  هنوگره  دقاف  ترخآ ،

اب هریره ، وبا  درگاش  نامـس ، حلاصوبا  دهاجم و  زا  ار  ثیدـح  نیمه  ( 193  - 14/20/192  ) دوخ ریـسفت  رد  ظفاح  ِيربط  ریرج  نبا 
: هتفگ هتسناد و  حیحص  ( 13/425  ) حتف رد  ار  نآ  ظفاح  هدروآ و  حیحص  ياهدنس 

 . تسا هدروآ  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  تیؤر  راکنا  همرکع  زا  لقن  هب  دیمح  نب  دبع 

زا یکی  هک  زین  هلزتعم  .دـیبای  یم  ( 1/394  ) بیذهتلا رد  تسا  هناگ  شش  لاجر  زا  هک  يرس  نب  رشب  لاح  حرـش  رد  ار  نخـس  نیمه 
یم یندـشان  ار  تیؤر  زین  نایـضابا  .درادـن  زاین  یناهرب  هب  نیا  دـنراد و  ار  رواب  نیمه  دنتـسه  فلـس  راگزور  زا  یمالـسا  ياه  هقرف 

.دنناد

مراهچ هنومن 

.تسا زیختسر  زور  رد  وزارت  هلأسم 

: دیوگ یم  ( 5/14  ) طیحملارحبلا دوخ  ریسفت  رد  ظفاح  ناّیحوبا 

رب تلالد  نخس  نیا  ای  تسه ؟ ینازیم  نزو و  تقیقح  هب  زیخاتسر  رد  ایآ 

ص:131

.يا هدرپ  سپ  زا  ای  یحو  هب  رگم  دیوگ  نخس  يو  اب  ادخ  هک  دسرن  ار  يرشب  چیه  /51 ؛ يروش - 1
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؟ دراد تسرد  باسح  لدتعم و  يرواد  لماک و  لدع  يرارقرب 

وا دوصقم  دنیاه و  نآ  رادولج  هلوقم  نیا  رد  رگید  یهورگ  شمعا و  كاّحض و  دهاجم و  دننک و  یم  راکنا  ار  وزارت  دوجو  هلزتعم 
: دیوگ یم  ( 13/438  ) يرابلا حتف  رد  ظفاح  رجح  نبا  .تسا  تانسح  شهاک  هّفخ »  » زا تانسح و  ِيرایسب  لقث »  » زا

.تسا يرواد  لدع و  يانعم  هب  وزارت  هک  تسا  نینچ  رواب  ار  فلس  زا  یخرب 

.دینک گنرد  وکین  فلس  نایم  یتدیقع  يراگزاسان  نیا  نوماریپ  کنیا 

مجنپ هنومن 

.تسا ضیوفت  لیوأت و  هلأسم  رد  فالتخا 

رگید یهورگ  دهاجم و  ساّبع و  نبا  نوچمه  نانآ  زا  یخرب  تسا و  فالتخا  تافص ، هب  طوبرم  صوصن  رد  ناینیشیپ ]  ] فلس نایم 
هیزنت هدـیقع  اب  اه  نآ  يانعم  هطبار  ضّرعتم  هک  نآ  نودـب  ار  صوصن  نیا  دـنراد و  رواب  ضیوفت  هب  يرامـش  دـنا و  لـئاق  لـیوأت  هب 

.دندرک اهر  تروص  نامه  هب  دنوش 

مشش هنومن 

نب دیجملا  دبع  لاح  حرش  رد  یبهذ  .تساجرا  موهفم  رد  يراگزاسان 

: دیازفا یم  یبهذ  .تسا  هدوب  وا  زج  لبنح و  نب  دمحا  خیاشم  زا  وا  هک  هتفگ  ( 9/434  ) ءالبنلا مالعا  ریس  رد  داّور  یبا  نب  زیزعلادبع 

یم دـمحا  .دـنا  هدرک  قیثوت  ار  وا  نیعم  نبا  لبنح و  نب  دـمحا  لاح  نیا  اب  دوب و  هئجرم  زا  ...مرحلا  خیـش  قداص ، ظفاح  وگلا ، ِملاع 
رواب رد  وا  دیوگ :
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: دنتفگ یم  هک  تساملع  نخس  نیا  زا  شدوصقم  دنا و  ناگدنراد  ّکش  هورگ  نانیا  تفگ : یم  دومیپ و  یم  يور  هدایز  هار  اجرا  هب 
.متسه نمؤم  نم  هّللا  ءاش  نا 

بهاذم زا  یبهذم  ینعی  .دوش  یمن  هدرمش  بهذم  اجرا  مه  زاب  ایآ  دنا و  هتشاد  اجرا  رواب  تما  ياملع  زا  يرایسب  دیوگ : یم  یبهذ 
.دنک اضتقا  ماقم  هک  نآ  رگم  درادن  يزاین  نیا  زا  شیب  ینخس  هب  هک  تسا  نشور  نادنچ  نیا  .دیاقع  رد  فلس 

متفه هنومن 

دندقتعم ناشیا  زا  سپ  یهورگ  تسا و  هباحـص  لضفا  رکبوبا  هک  دندقتعم  فلـس  زا  یهورگ  .تسا  هباحـص  لضفا  هرابرد  فالتخا 
: دیوگ یم  ( 3/52  ) باعیتسالا رد  ربلادبع  نبا  .تسا  هباحص  لضفا  مالسلا  هیلع  یلع  ام  رورس  هک 

.دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  زین  رکبوبا  یلع و  نداد  يرترب  رد  فلس 

هک دَروآ  یم  دای  ار  هباحـص  رگید  زا  ناسک  يا  هراـپ  ( 3/27  ) باعیتسالا رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  رورـس  لاح  حرـش  رد  ّربلادبع  نبا 
: دنا هتشاد  مّدقم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ام  رورس 

نب دیز  يردخ و  دیعسوبا  رباج و  بابخ و  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  زا 

مالسا هک  دوب  یسک  نیتسخن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هدش  تیاور  مقرا 

.دنهد یم  يرترب  يرگید  رب  ار  وا  نانیا  دروآ و 

.هداد تلیضف  رکبوبا  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ام  رورس  زین  وا  هک  هدروآ  هورگ -  نیا  زج  هباحص -  زا  یکی  لاح  حرش  رد  ّربلادبع  نبا 
: هدروآ ( 3/15  ) باعیتسالا رد  لیفطوبا  لاح  حرش  رد  يو 

هب دوب و  نیما  هقث و  يو  .دوب  يو  روای  اه  گنج  رد  مالسلا و  هیلع  یلع  رادتسود  وا 

ص:133

یخیرات ياه  هشیر  نیداینب و  ياه  هشیدنا  رد  یشلاچ  یباهو : يرگ  www.Ghaemiyeh.comیفلس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشاد یم  مّدقم  ار  یلع  یلو  فرتعم ، نیخیش  لضف 

.تسا هدروآ  ار  نخس  نیمه  اه  هینک  هب  طوبرم  شخب  رد  لیفطوبا  لاح  حرش  رد  ( 4/113  ) هباصالا رد  زین  رجح  نبا 

ار هورگ  نیا  مان  ص14 )  ) ثراحلا یف  نعطلا  للع  نع  ثحابلا  دوخ  دننام  یب  هلاسر  رد  قیّدصلا  نب  زیزعلادبع  دیـس  همّالع  ثّدـحم 
: دیوگ یم  هدروآ 

ناملـس زا : دـنا  ترابع  دـنا  لئاق  وا ، زا  سپ  ات  هتفرگ  رکبوبا  زا  هباحـص ، همه  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  يرترب  هب  هک  یناسک  زا  یهورگ 
بویاوبا هدیرب ، هفیذح ، بعک ، نب  یبُا  رـسای ، نب  رامع  هلثاو ، نب  رماع  لیفطوبا  مقرا ، نب  دیز  رباج ، بابخ ، دادقم ، رذوبا ، یـسراف ،

ینب همه  بلطملادبع ، نب  سابع  دعـس ، نب  سیق  تباث ، نب  همیزخ  ناهّیت ، نب  مثیهوبا  فینح ، نب  نامثع  فینُح ، نب  لهـس  يراصنا ،
.دنیآ یمن  رامش  هب  یناوارف  زا  هک  ینارگید  بلطم و  ینب  همه  مشاه و 

اه نآ  همه  ِدرک  دای  ّلحم  اـج  نیا  هک  هدـمآ  لیدـعت  حرج و  لاـجر و  مجارت و  بتک  رد  اـه  نآ  زا  يرایـسب  ماـن  میوگ : یم  کـنیا 
لبنح و نب  دمحا  .تسین 

نیمه .تسا  هدیـسرن  تیاور  بلاط  یبا  نب  یلع  نانوچ  هباحـص  زا  کی  چیه  تلیـضف  رد  دنیوگ : یم  یـضاق  قاحـسا  نب  لیعامـسا 
.دنا هدروآ  دمحا  زا  لقن  هب  ( 3/107  ) كردتسملا رد  مکاح  و  ( 3/51  ) باعیتسالا رد  ّربلا  دبع  نبا  ییاسن و  ار  نخس 

نیا زا  یکی  هک  تسا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ردارب  راّیط ، رفعج  هباحص  لضفا  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  ار  هباحص  زا  یهورگ 
هک دنا  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  حیحص  دنس  اب  ( 3764  ) يذمرت و  ( 5/47  ) يربکلا ننسلا  رد  ییاسن  .دشاب  یم  هریرهوبا  نادنمرواب 

: هتفگ
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رب ياپ  هدشن و  راوس  ییاپراچ  رب  هتسشنن و  رتش  زاهج  رب  هدرکن و  ياپ  رب  شفک  سک  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ 
.دشاب هدوب  لضفا  بلاط  یبا  نب  رفعج  زا  هک  هداهنن  كاخ 

: دیوگ یم  ( 1/191  ) ناویحلا هایح  رد  يریمد 

یعّیـشت هک  دش  یم  هدرمـش  نیتسخن  نایعیـش  زا  وحن و  نآرق و  هب  هاگآ  دوب  یناعبات  زا  یکی  رمعی  نب  ییحی  دـیوگ : یم  ناکلخ  نبا 
.تشاد داقتعا  تیب  لها  يرترب  هب  دهاکب  هباحص  ماقم  زا  هک  نآ  یب  تشاد و  وکین 

دوب وا  رتخد  همطاف  وناب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  نیرترب و  هک  تسا  نینچ  رواب  ار  هباحـص  زا  یخرب 
همطاـف وناـب  هب  رمع  هک  تسا  هدرک  تـیاور  ( 3/155  ) كردتـسملا رد  حیحـص  يدنـس  اب  مکاـح  .دوب  رمع  هباحـص  نیا  زا  یکی  هک 

:(1) درک ضرع  مالسلااهیلع 

مدرم زا  کی  چیه  و  دشاب ، رت  بوبحم  وت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هک  مدـیدن  ار  یـسک  دـنگوس  ادـخ  هب  همطاف ! يا 
نم دزن  وت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تردپ  زا  سپ 
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ناشیا ياه  یگژیو  زا  نیسح  ای  نسح  ای  یلع  ام  رورس  مان  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) هژاو همطاف و  وناب  مان  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  هژاو  - 1
تـسا نایم  رد  يدایز  رایـسب  لیالد  نیا  يارب  .دوش  ادا  ناشیا  قح  رد  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  یتاّبحتـسم  زا  ینعی  تسا ، تیب  لها  و 

هک سب  نیمه  تسا و  هدش  لقنهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ام  رورـس  زا  هک  نآ  زج  یمیهاربا و  دورد  تساه  نآ  هلمج  زا  هک 
ناگرزب هک  ینک  اورپ  زیهرپ و  نارورس  نیا  يارب  هژاو  نیا  ندروآ  نابز  هب  زا  یسارهب و  عّیشت  ماهّتا  زا  دابم  دنمجرا  هدنناوخ  میوگب :

هک نانچ  دنا ، هدرب  راک  هب  نانآ  قح  رد  ار  هژاو  نیا  اهاج ) رگید  7/71 و 77 و 105 و   ) دوخ حیحص  رد  يراخب  نوچمه  ّتنس  لها 
.دـنا هدز  راـک  هب  یلع  نامرورـس  قـح  رد  ار  هژاو  نیا  رجح  نبا  و  اـهاج ) رگید  و 662 و   652 ، 2/563  ) هباحـصلا لئاضف  رد  دمحا 

يرایسب و  و 66 )  3/65  ) ینطق راد  ننـس  و  ( 6/442  ) حـتف رد  همطاف  وناـب  قح  رد  هک  ناـنچ  (، 6/432  ) حتف همّدـقم  هب  دـینک  عوجر 
.دیاب یگنرد  سپ  رگید ،
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(1) .تسین رت  بوبحم 

: دیوگ یم  دهد  یم  لیضفت  یمارگ  هباحص  رب  ار  همطاف  وناب  هک  یلاح  رد  کلام 

[. 2/294 یطویس ، يواحلا  هب  دینک  هعجارم   ] .مهد یمن  تلیضف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نت  هراپ  رب  ار  سک  چیه 

زا سپ  نامثع ، زا  شیپ  ار  وا  تلیضف  رد  ینعی  درک ؛ یم  ثیلثت  ار  یلع  يروث  نایفـس  هک  تسا  هدمآ  ( 7/241  ) ءالبنلا مالعا  ریس  رد 
.داهن یم  موس  هاگیاج  رد  رمع  رکبوبا و 

يراگزاسان رگیدکی  اب  نوگ  هنوگ  لئاسم  رد  فلس  هک  میتسناد  کنیا 

هیواعم هنیک  ای   (2)، دنا هتشاد  فالتخا  مه  اب  ردق  هلأسم  نوچمه  يداقتعا  لئاسم  رگید  رد  نیحیحص  نابحاص  هک  نانچ  دنا ، هتـشاد 
.تسا هدوب  توافتم  اه  هلوقم  نیا  زا  نانآ  كرد  ارآ و  هک  لئاسم  رگید  هیما و  ینب  وا و  ناشیوخ  و 

رگیدـکی اـب  لیـضفت  هلأـسم  رد  یگمه  یمارگ  هباحـص  ناـشیا  سأر  رد  فلـس و  هک  تـسا  نـیا  مـینک  نـشور  میهاوـخ  یم  هـچنآ 
هدوب نینچ  هلأسم  نالف  رد  ماگنه  نآ  رد  فلـس  بهذـم  مییوگب  هک  دوب  دـهاوخن  حیحـص  رگید  ناـس  نیدـب  دـنا و  هدوب  راـگزاسان 

هلأسم نیا  اه  نآ  هک  نیا  رب  تسا  ینشور  لیلد  دوخ  نیا  دنا و  هدرک  رکذ  دیاقع  بتک  رد  ار  لیضفت  هلأسم  املع  زا  يرایسب  .تسا 

ص:136

تباث حیحص و  ربخ  نیا  فیعضت  رد  ار  ینابلا  ياه  شالت   256 تاحضاولا 2/243 -  ینابلالا  تاضقانت  مان  اب  دوخ  باتک  رد  نم  - 1
.دبای یم  ناماس  وا  لضف  هب  حلاص  راک  هک  ار  يادخ  رم  ساپس  .ما  هدرک  نشور  ار  نآ  یتسردان  و 

ناهنپ ار  نآ  دنتشاد و  رواب  ردق  هب  هداتق  هبورع و  یبا  نب  دیعـس  هک  هدمآ  ءالبنلا 6/414  مالعا  ریـس  رد  هچنآ  تسا  تسد  نیا  زا  - 2
.دندرک یم 
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هباحص لضفا  هک  نیا  رد  نانآ  زا  یخرب  هک  نآ  هژیو  هب  مینادن ، نینچ  ار  نآ  ام  هچ  رگا  دنا ، هتسناد  یم  یتدیقع  لئاسم  رامش  رد  ار 
تسا و نیا  زج  تیعقاو  هک  میدـید  دـنا و  هدرک  عاـمجا  ياـعدا  هدوب  یلع  ماجنارـس  ناـمثع و  وا  یپ  رد  رمع و  وا  زا  سپ  رکبوـبا و 

؟ تفای ناوت  یم  اجک  ار  فلس  بهذم  رگید  شکمشک ، همه  نیا  اب  کنیا 

هّنّسلاو باتکلا  مهف  هتسب  شقن  وا  ياه  باتک  زا  يرایسب  دلج  تشپ  رب  هک  نانچ  يو ، توعد  لوصا  هک  تسا  هتـشادنپ  ینابلا  هدیاف :
ام هک  یلاح  رد  تسا ، حلاصلا  فلسلا  هیلع  ناک  يّذلا  جهنلا  یلع  ای  حلاصلا  فلسلا  مهفب 

هچنآ .مینک  موکحم  ار  يو  وا ، رادـنپ  داسف  لیالد  هئارا  زا  سپ  ات  میرادـن  يزاین  رگید  کـنیا  میدرک و  تباـث  ار  رادـنپ  نیا  نـالطب 
نشور مینآ  رس  رب  نونکا 

هک دنراد  تحارص  اهاج  رگید  رد  اریز  دنراد ، ضقانت  زین  نتشیوخ  اب  دوخ  ياعّدا  رد  اهامن  یفلس  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  ندرک 
.دشاب هتشاد  ییوسمهان  اه  نآ  كرد  اب  فلس  كرد  هک  یماگنه  هژیو  هب  هباحص ، مهف  هب  هن  دنتسه  مزلم  فلس  مهف  هب  هن 

پاچ ص35 ،  ) فاکتعالا ماکحا  یف  فاصنالا  شباتک  رد  هک  تسا  یبلح  نسح  یلع  ینابلا  دّلقم  نیرت  بّصعتم  نیرت و  تخـسرس 
: دیوگ یم  هناروکروک  يرجه )  1407 لّوا ، پاچ  ندرا ، نامع -  هیمالسالا  هبتکملا 

ادخ لوسر  هدومرف  هب  اهنت  ام  .وا  زج  ای  دشاب  دوعـسم  نبا  میرادن ، دـّبعت  شاب -  وگ  دـهاوخ  هک  ره  یـسک -  مهف  هب  ام  نیا  رب  نوزفا 
.میدّبعتم دشاب  هدش  تباث  ناشیا  زا  هک 

يزاـب هب  فیعـضت  حیحـصت و  اـب  ار  نآ  دـنناوت  یم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  هتـسویپ  هنوگچ  ناـشیا  دـیرگنب 
نآرق زا  یمان  دنوش و  یم  روآدای  دنریگب 
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.دنریگب يزاب  هب  ار  نآ  دنناوت  یمن  نامگ  یب  هک  دنرب  یمن  میرک 

يارجاـم اـی  دـشاب  یم  نآرق  ربارب  ردـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  هب  امـش  دـّبعت  اـیآ  دوش : یم  هتفگ  اـه  نآ  هب  کـنیا 
!؟ تسا نایم  رد  يرگید 

شتوعد فادها  لوصا و  زا  ینابلا  فیرعت 

کی هک  تسوا  توعد  ياه  هشیدـنا  رگناشن  هک  هدـش  روآدای  ار  هتکن  جـنپ  دوخ  ياه  هلاسر  اه و  باتک  زا  يا  هراپ  دـلج  رب  یناـبلا 
: میزاس یم  هارمه  هشقانم  دقن و  اب  ار  کیره  میوش و  یم  روآدای  ار  اه  نآ  کی 

.دنا هدوب  نآ  رب  حلاص  فلس  هک  يا  هویش  رب  ود  نیا  مهف  حیحص و  ّتنس  میرک و  نآرق  هب  تشگزاب   - 1

دـیوجت و هن  دراد ، ظفح  رد  هن  ار  نآ  تسا و  ینامـسآ  باتک  نیا  زا  مدرم  نیرترود  وا  هک  تفگ  دـیاب  میرک » نآرق   » هرابرد قیلعت :
ثیداحا و هّجوتم  اهنت  وا  نهذ  دریگ و  یم  هرانک  نآ  زا  لـئاسم  رد  ندیـشیدنا  ماـگنه  تسا و  هتخومآ  يداتـسا  دزن  ار  نآ  ندـناوخ 

.تسا رابخا 

حیحـصت و رد  ار  تاضقانت  نیا  زا  يا  هراپ  ام  تسا و  ضقانت  راچد  نآ  رد  هک  تسا  یتّنـس  ناـمه  زین  حیحـص » تنـس   » زا وا  دوصقم 
.میا هدرک  نشور  تاحضاولا  ینابلالا  تاضقانت  باتک  تادّلجم  رد  رابخا  فیعضت 

هام ریغ  هبنـش  هزور  هنومن  يارب  .تسا  یلطاب  نخـس  نامگ  یب  دنا » هدوب  نآ  رب  حـلاص  فلـس  هک  يا  هویـش  رب  ود  نیا  مهف  و   » دـیق و 
.دنا هتسنادن  مارح  ار  نآ  اه  نآ  تسین و  حلاص  فلس  هویش  رب  دناد  یم  مارح  وا  هک  ار  ناضمر 

یسک هک  ییاج  ات  دنراد ؛ فالتخا  رگیدکی  اب  هراب  نیا  رد  نانآ  اریز  تسا ! فلس  تفایرد  هنوگژاو  عوضوم  نیا  رد  ینابلا  تفایرد 
بحتسم ار  نآ 
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نیا ینابلا  هک  نانچ  دنا ؛ هتـسنادن  مارح  ار  نآ  فلـس  زا  کی  چیه  یلو  تس ، لئاق ا  نآ  ندوب  هورکم  ای  حابم  هب  يرگید  دـناد و  یم 
.تسا هداهن  ار  تعدب 

نانز نیذآ  زاوج  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  .تسا  نوماریپ  نیا  رد  حلاص  فلـس  عامجا  فالخ  نانز ، يارب  يوقلح  يالط  میرحت  زین 
(1) .دناد یم  یعامجا  ار  نآ  زج  ای  يوقلح  تروص  هب  یلک -  روط  هب  رز -  هب 

ار فلـس  كرد  هیاپ  رب  تنـس  يو  هک  دوش  یم  ام  هرهب  نشور  هجیتن  نیا  میرگنب  کین  حیحـص  ِتنـس  زا  درم  نیا  كرد  رد  اـم  رگا 
نآ رب  هاوگ  میروآ  یم  یناوارف  ياه  هنومن  میهاوخب  ام  رگا  .تسوا  ِدوخ  حـلاص ، فلـس  زا  وا  روظنم  .تسا  هدـیمهف  هنوگژاو  ًالماک 

ثیدـح ظفاح  هک  گرزب  ياملع  دزن  دـناد  یم  حیحـص  دوخ -  ياطخ  كرد  اب  ار -  اه  نآ  هک  صوصن  يرایـسب  زا  يو  كرد  هک 
.تسا هدوب  حلاص  فلس  تفایرد  هنوگژاو  يو  تفایرد  هک  تسا  نآ  موهفم  هب  نیا  دشاب و  یم  فیعض  دنا 

نیا ن اج  نیا  رد  تسا  هتسیاش  يروآدای :

کی عورف ، ای  لوصا  رد  هاوخ  لئاسم ، رد  میتفگ -  هتشذگ  تاحفص  رد  شیپ  یکدنا  هک  نانچ  حلاص -  فلـس  هک  میروآ  دای  ار  هت 
وا تفایرد  تیعقاو  اب  دمهف  یم  فلس  نوچمه  ار  صوصن  هک  دیوگ  یم  دنک و  یم  دای  فلـس  زا  ینابلا  رگا  و  دنا ، هتـشادن  هاگدید 
 - وا نوچ  ار  صوصن  دهاوخ  یم  مدرم  زا  ارچ  و  تسیچ ؟ دیمهف  فلـس  نانوچ  ار  صوصن  دـیاب  هک  نیا  لیلد  هاگ  نآ  .تسوسمهان 

ماما ای  هناگ  هدزاود  ناماما  ای  هناـگراهچ  هّمئا  ناـس  هب  ار  صوصن  هک  دراد  یم  زاـب  نآ  زا  ار  ناـشیا  دـنمهفب و  تسا -  فلخ  زا  هک 
نایاوشیپ رگید  ای  عیبر  ای  دیز  نب  رباج  ماما  ای  دیز 

ص:139

.تساور عامجا ، هب  هن -  ای  دشاب  يوقلح  نانز -  يارب  الط  یّلک  دربراک  هک  دیوگ  یم  يرابلا  حتف  رد  رجح  نبا  - 1
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میـسجت و هب  لئاق  هتـسب  ورف  ناثّدـحم  يا  هراپ  ای  وا  ِدوخ  فلـس ، زا  وا  دوصقم  نیاربانب  دـنبایرد ؟ نیـشیپ ، ناراگزور  رد  ناناملـسم ،
.دمآ نایم  هب  نخس  اه  نآ  زا  رتشیپ  هک  تسا  هیبشت 

: دروآ یم  نایم  هب  نخس  شتوعد  لوصا  هیاپ  نیمود  زا  ینابلا  سپس 

لیاضف و هب  یگتسارآ  نآ و  ماکحا  اه و  هزومآ  هب  نتخادرپ  هب  اه  نآ  ندناوخ  ارف  دوخ و  یناّقح  نید  زا  ناناملسم  ندرک  هاگآ   - 2
.دَروآ یم  ناغمرا  هب  ناشیارب  يدنمجرا  یتخبکین و  دنک و  یم  تنامض  ناشیارب  ار  ادخ  يدونشخ  هک  یبادآ 

درم نیا  ناوریپ  هک  تسا  نآ  تسا  سوملم  روهشم و  دنرگن  یم  ناهج  رسارس  رد  نایفلس  لاوحا  هب  هک  مدرم  همه  نایم  هچنآ  خساپ :
.دنرادن يدنویپ  یقالخا  ياه  هیامزان  هب  یگتسارآ  بادآ و  اب  يور  چیه  هب  وا  نییآ  نارادفرط  و 

داتـسا رظن  زا  هک  ار  ینید  زاب  دنا و  هدوب  نیـشنمه  ینابلا  اب  لاس  هدجه  ای  لاس  جنپ  تسیب و  ای  لاس  لهچ  هک  میا  هدید  ار  یناسک  ام 
یلو میدق و  دیرم  یمالـسا ، هناخپاچ  بحاص  فیـصوت  رد  هک  مینیب  یم  ار  وا  .دنا  هدرکن  كرد  تسا  نانآ  قح  نید  اه  نآ  ّیبرم  و 

دیدج همدقم  رد  تسا ) نامیشپ  کنیا  و   ) هدوب نیـشنمه  وا  اب  لاس  لهچ  هک  شیواشلا  ریهز  وا ، ياه  باتک  جّورم  رـشان و  تمعن و 
: دیوگ یم  نینچ  هحفص ) هیشاح  رد  ص 13 ، ، ) يرذنم ملسم  حیحص  رصتخم  رب  دوخ 

: تسا نینچ  ینابلا  نخس  نیع  .تسا  دوسح  زواجتم و  دزد ، هاش  وا 

وا هب  ار  باتک  نیا  پاچ  زایتما  هک  یـسک  هب  دـسح  متـس و  زواجت و  ِرـس  زا  هچنآ  نایم  رد  یمالـسا  هناـخپاچ  بحاـص  هنادـنمگوس 
هدرک تقرس  ما  هدیشخب 
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هب ار  هحفـص  داتفه  هک  تسا  باتک  نیا  همدـقم  فذـح  وا  تشز  رایـسب  ياهراتفر  زواجت و  زا  .تسا  باتک  نیا  پاچ  ّقح  زین  یکی 
هداد صاصتخا  دوخ 

.دوب

: دیوگ یم  ص11 )  ) هتالص هفصل  باتک  رب  شدیدج  همدقم  رد  شیواشلا  ریهز  هرابرد  وا 

...هک نیا  تسین  نآ  لها  وا  هک  شراگن  شناد و  هب  وا  يزادنا  تسد  زا 

! تفر اجک  تشاد  رادنپ  رد  دیرم  نیا  اب  وا  هک  یتقیقح  قح و  يوس  هب  ناوخارف  رد  هلاس  لهچ  تیبرت  میلعت و  سپ 

.دناوخ یم  نادب  ار  همه  دومیپ و  یم  ار  نآ  هک  دوب  یقح  هار  هب  وا  ناوخ  ارف  جیاتن  زا  ینشور  هنومن  نیا 

دیوگ یم  نآ  ودب  دوخ  هداشگرـس  همان  رد  هک  هاگ  نآ  دیامن  یمن  دیعب  يو  نوماریپ  یلوبماتـسا ، وا ، رگید  دیرم  نخـس  ناس  نیدـب 
: تسا نینچ  شا  هدیکچ  هک 

نیا رگید  دناسر و  يرای  دوب  وا  رایتخا  رد  هک  ینایفلس  ییاراد  ندوبر  رد  درک و  هک  درک  نآ  شنادرگاش  نادنزرف و  نارسمه ، اب  وا 
یم هک  یقح  توـعد  هن  دوـب  ییاراد  ندرک  هتـشابنا  شراـگن ، همه  نیا  زا  وا  دوـصقم  دـنادرگن و  زاـب  دوـخ  ياـج  هـب  ار  اـه  ییاراد 

(1) .تشاگنا

ص:141

فارتـعا دـنداد ، راـشتنا  ار  نآ  نت  ود  نیا  هک  فاقیالا ص59 ، باتک  رد  ربج  ِرـس  زا  هک  تعاجـش  ِرـس  زا  هن  شرکاـچ  یناـبلا و  - 1
نینچ شداتـسا  هب  تبـسن  اتحارـص  هک  ومه  دوش ، یم  هدناوخ  یلوبماتـسا  هک  تسا  ینابلا  دیرم  نخـس  عقاو  هب  نخـس  نیا  هک  دنراد 
اهامن یفلـس  نآ  یپ  رد  .ما و  هدوب  باتک  نیا  شراگن  مرگرـس  ...ياه  لاس  زا  هک  منک  یم  فارتعا  گوس  اب  نم  .دـنک  یم  فارتعا 

هب ار  يرگید  ناسنا  مادک  .تسا  هدوب  ییایر  یب  یفطاع  شیارگ  هک  دننک  یم  هیجوت  نینچ  ار  ینابلا  نوماریپ  یلوبماتسا  ياه  هتشون 
یفطاع شیارگ  هک : دنک  یم  یلاخ  هناش  دوخ  نخس  زا  شزوپ  اب  دتسرف و  یم  ماغیپ  نآ  نیا و  يارب  هاگ  نآ  دریگ و  یم  مانـشد  داب 

.تسا هدوب  ییایر  یب 
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باتک کی  رایـسب  ياه  لاس  نیا  لوط  رد  ینابلا  هک  تفگ  یم  نم  هب  هدوب  نیـشنمه  ینابلا  اب  لاس  هدجه  دودح  هک  یناسک  زا  یکی 
.داد ناشیدب  یلدگنس  سرد  اهنت  تخوماین و  اه  نآ  هب  مه 

هزومآ هب  لمع  هب  ار  اه  نآ  دَنادرگ و  یم  انشآ  ناشّقح  نید  اب  ار  ناناملسم  دنک  اعّدا  هک  تسین  هتسیاش  دراد  یتافـص  نینچ  هک  نآ 
کنیا مه  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسین و  دـنبیاپ  نادـب  هتخوماـین و  ار  نآ  زونه  وا  ِدوخ  هک  یلاـح  رد  دـناوخ ، یم  ارف  ینید  ياـه 

(1) .درذگ یم  وا  رمع  زا  لاس  داتشه  هب  کیدزن 

اب ام  باتک  تسا و  تفگش  سب  ینخس  تفگ : دیاب  مالـسا  ینعی  نآ ) بادآ  لئاضف و  هب  یگتـسارآ   ) وا نخـس  زا  شخب  نیا  هرابرد 
ِدوخ هک  نآ  لاح  و  اجک ؟ تیبرت  نیا  تساجک و  قالخا  بادآ و  نیا  .تسا  هدرک  تباث  ار  وا  بدا  نازیم  ینابلالا  مئاتش  سوماق  مان 
ملاع کی  یّتح  دـنا  ناوارف  رامـش  هب  هچ  رگا  هک  ینادـنزرف  هدوب ؛ ّقفومان  شیوخ  ِنادـنزرف  شیوخ و  رد  نآ  ندیـشخب  قّقحت  رد  وا 
تباث ناهج  همه  يارب  ادـخ  تساوخ  هب  ام  و  دـنا ، هاوگ  نیا  رب  همه  نامدرم  و  مه ، زین  شنادـّلقم  نایم  رد  هک  ناـنچ  هدـماین ، نوریب 
دَرمـش یم  زیچاـن  دـنک و  یم  ریقحت  ملع  نیمه  رهب  زا  ار  اـه  نآ  دـنز و  یم  مخز  مدرم  هب  نآ  اـب  هک  یملع  رد  وا  هک  درک  میهاوـخ 

.تسا هدوب  ّقفومان  ًالماک 

هتسب شقن  شیاه  هلاسر  زا  یکی  دلج  رب  هک  وا  ِناوخارف  ناینب  موس  هطقن 

: تسا نینچ 

ص:142

.دش هبساحم  یهار  دُرم و  يدالیم  خیرات 2/10/1999  رد  وا  - 1
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ثیداحا یتادراو و  ياه  هشیدـنا  اـه و  تعدـب  زا  يرود  نآ و  ياـهدومن  ِینوگ  هنوگ  اـب  كرـش  زا  ناناملـسم  نتـشاد  رذـحرب   - 3
.یلعج ینتفریذپان و 

ياین هک  زاغآ » یب  ثداوح   » و تکرح » «، » هشپ تشپ  رب  نتفرگ  ياج  «، » یمدع ناکم  «، » تهج «، » دح  » يارب امـش  تابثا  ایآ  خـساپ :
دحلاو ملاعلا  مدـق  دـقتعم  یلع  ّدرلاو  هیبنتلا  دوخ : باتک  رد  ام  هچنآ  دراد و  رواب  اه  نادـب  هدـش و  روآ  دای  ار  اه  نآ  هیمیت  نبا  اـمش 

، تنس رد  هن  هدمآ  نآرق  رد  هن  هک  يور  نآ  زا  روما  نیا  تابثا  ایآ  تسین ؟ میسجت  هیبشت و  كرش و  لوصا  زا  میدرک ، دای  امش  يارب 
هژاو میهاوخ  یم  وا  زا  نانچمه  ام  دنک  یم  در  هیمیت  نبا  ِییاوشیپ  رب  يراشفاپ  اب  ار  اه  نآ  ینابلا  هچ  رگا  دوش !؟ یمن  هدرمش  تعدب 
شیپ رد  راوشد  يراک  نامگ  یب  دنک و  نییبت  ام  يارب  ادخ  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  ساسارب  ار  یمدع » ناکم   » و تهج »  » و ّدح » »

.تسوا يور 

.دنتـسین دنبیاپ  مینک » یمن  فیـصوت  هدرک  فیـصوت  دوخ  هچ  نامه  هب  زج  ار  ادخ  ام  : » دوخ نخـس  نیا  هب  اه  نآ  دـننادب  دـیاب  مدرم 
نادب اهنت  هن  تیباّهو  ینابلا و  هک  هدمآ  يدیاقع  باتک  رد  ثیداحا  نیا  هنیرتشیب  هک  تفگ  دیاب  یلعج  ینتفریذپان و  ثیداحا  هرابرد 

.دننیشن یم  قیقحت  هب  نآ  نوماریپ  دنریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  اه  نآ  هک  دنراد  رواب 

دقتعم هک  نآ  اب  تسا و  هتخادرپ  شقیقحت  هب  هدیـشک  شوغآ  رد  ار  نآ  يو  هک  هیمهجلا  یلع  ّدرلا  تسا : مِّسجم  ِیمراد  باـتک  نیا 
.تسا هتخادرپ  نآ  لقن  هب  زاب  تسا  یلعج  یهاو و  نانخس  زا  هدنکآ  باتک  نیا  تسا 

و دـیراگنا ! یم  ابیز  ار  نآ  دییاتـس و  یم  تسا  تاـموهوم  تاـیلعج و  زا  هدـنکآ  هک  ار  یمراد  باـتک  نوچمه  یباـتک  ارچ  یهگناو 
!؟ دیهوکن یم  یلعج  فیعض و  ثیداحا  نتشاد  هب  ار  نیدلا  مولع  ءایحا  نوچمه  یباتک 
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؟ تسین بّصعت  نیع  نیا  ایآ 

، حیحـص ثیداحا  ِنتفرگ  رد  درک  یم  اعّدا  هک  ینابلا  هک  دـننادب  دـنا  صیرح  اهاعّدا  روما و  قیاقح  تخانـش  هب  هک  نانآ  قح و  لها 
ّولعلا رصتخم  نوچمه  ییاه  باتک  هک  درک  یم  اعّدا  یّتح  ْدناوخ و  یم  هار  نیدب  ار  همه  تسا و  دنمزآ 

تسا و فیعـض  یلعج و  ثیداحا  زا  هدـنکآ  يزاسکاپ  حالطـصا ، هب  نآ ، زا  سپ  زین  زونه  باتک  نیا  هدرک و  يزاسکاپ  لابرغ و  ار 
: هدینش ربمایپ  زا  هک  هدش  تیاور  نامعن  نب  هداتق  زا  هک  هدرک  حیحصت  ار  هرامش 83  ثیدح  باتک ، نیا   98 هحفص رد  هچ  رگا 

رد دنتـسه و  هقث  ثیدح  نیا  نایوار  دیازفا : یم  اج  نامه  رد  ینابلا  کیل  تفرگ ، ياج  شرع  رب  دوسایب  نآ  شنیرفآ  زا  ادـخ  نوچ 
.تسا حیحص  يراخب  طرش  ساسارب  نآ  دانسا  دیوگ : یم  میسجت  نایاوشیپ  زا  يا  هراپ  زا  لقن  هب  نآ  هیشاح 

: تسا نینچ  نآ  لیمکت  تسا و  ینتفریذپان  یلعج و  ثیدح ، نیا  میوگ : یم  نم  و 

.داهن ياپ  رب  ياپ  دیشک و  زارد  ادخ ]  ] سپ

دوخ هفیعـض  باـتک  رد  ار  نخـس  نیا  وا  .تسا  ینتفریذـپان  ثیدـح  نیا  هک  دراد  فارتعا  شیاـه  باـتک  زا  رگید  ییاـج  رد  یناـبلا 
ثیدح ، 2/177)

ّدر ار  دوخ  راب  نیمود  يارب  دوب  ضقانت  راچد  نآ  رد  هک  یتسخن  عضوم  رد  ات  مینک  یم  اـهر  ار  وا  کـنیا  اـم  هدروآ و  هرامش 775 )
.میا هدرک  نشور  ( 31  - 1/28  ) تاحضاولا ینابلالا  تاضقانت  باتک  رد  ار  نیا  دنک و 

: تسا نینچ  وا  ناوخارف  ناینب  مراهچ  هطقن 

نایم زا  یمالسا و  دعاوق  بوچراچ  رد  دازآ  ِیمالسا  هشیدنا  يایحا   - 4
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.يرکف ِیگتسبورف  ندرب 

چیه ندروآ  شیپ  هب  زاین  تسا و  روهـشم  مولعم و  دنـسانش  یم  ار  ناشیا  هک  يرـشب  ياه  هیال  همه  نایم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  خـساپ :
.تساه هشیدنا  نیرت  هتسب  ورف  زا  شناوریپ  ینابلا و  هشیدنا  تسین  یناهرب  لیلد و 

رد هک  دوخ  نادرگاش  اب  میـسرپ  یم  وا  زا  ناناملـسم  روهمج  يور  شیپ  رد  ناگمه و  ربارب  رد  دنک ، راکنا  ار  نخـس  نیا  ینابلا  رگا 
اه نآ  تفرگ و  ناشـشهوکن  هب  تساخرب و  زیتس  هب  نانآ  اب  ارچ  درک و  هچ  دنتـساخرب  تفلاخم  هب  يو  اب  وا  ياطخ  يارآ  زا  يا  هراپ 

؟ ...و درک  مهّتم  ربکا  كرش  هب  ار 

یم ارف  وا  یحطـس  يارآ  یگتـسب  ورف  یمالـسا و  هشیدـنا  ندرب  نایم  زا  هب  هک  تسا  یتقیقح  یمالـسا ) هشیدـنا  يایحا   ) اعّدا نیا  اّما 
هب وا  يارآ  اب  ار  هک  ره  يو  هک  تسا  نآ  نوماریپ  نیا  رد  لـیلد  نیرتاـسر  دـناد و  یم  ناشیدـب  مدرم  نیرت  هاـگآان  ار  نیا  دـَناوخ و 

نیا دناد و  یم  ّتنـس  ییاهنت ، هب  ار  دوخ  درم  نیا  اریز  دَناوخ ، یم  دیحوت  ّتنـس و  نمـشد  راذگ و  تعدب  هارمگ ، دزیخرب  تفلاخم 
رگیدکی دندیزرو و  یم  رهم  مه  هب  زاب  یلو  دنتشاد ، فالتخا  رگیدکی  اب  هچ  رگا  اه  نآ  اریز  تسا ؛ فلس  هویـش  كرد و  فالخرب 

دوتس یم  ار 

.دنتشاد یم  گرزب  دندوب  ناملسم  هک  مادام  ار  ناشیدنارگد  و 

مالسلاو هالـصلا  مهیلع  ناربمایپ  نارـسمه  و  اه ]  ] نینمؤملا ّما  نداد  انز  دوب  دقتعم  ینابلا  هک  تسا  نآ  ام  نخـس  ياه  هنومن  نیتسخن 
وا اب  تفلاـخم  هب  دـیرب ، يو  زا  نخـس  نیمه  رهب  زا  سپ  نآ  زا  هک  یعاـفر ، بیـسن  خیـش  وا ، میدـق  رواـی  راـی و  درگاـش و  .تساور 

تباث لقن و  زگره  دـنا و  هدوب  تّوبن  هناخ  رد  اریز  دنتـسه ، ظوفحم  انز  زا  اه ] ] نینمؤملا ّما  تفگ : ینابلا  هب  بیـسن  خیـش  .تساخرب 
دنوادخ اریز  دشاب ، هدرک  يراکهبت  يربمایپ  رسمه  هدشن 
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ُهَِیناَّزلا َال َو  دیامرف « : یم  هک  نانچ  ، (1)« ِیَّطِلل ِتاَبّ ِیَّطلا  َنُوبّ ِیَّطِلل َو  َنیبّ ِیَّطلا  ُتاَبّ ِتاَثیبَْخِلل َو  َنُوثیبَْخلا  َنیثیبَْخِلل َو  ُتاَثیبَْخلَا  : » دیامرف یم 
(2) «. َنینِمْؤُْملا یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  ٌكِرْشُم َو  ْوَا  ٍناَز  َِّالا  اَهُحِْکنَی 

ینید ردارب  درگاش و  دـش و  اپرب  دـناوخ  یم  ارف  یمالـسا  دازآ  هشیدـنا  يایحا  هب  ار  ناگمه  هک  زادرپ  ضقانت  خیـش  نیا  تمایق  سپ 
باتک رد  هژیو  هب  شیاه  باتک  رد  تساخرب و  تخـس  يزیتس  هب  وا  اب  دوب و  وا  درگاش  اب  قح  هلوقم  نیا  رد  هک  نآ  اب  دنار ، ار  دوخ 

سوماق باتک  رد  ار  نیا  ام  درک و  شراب  مانشد  ياه  هنوگ  شحف و  تفگ و  ازسان  ار  وا  هک  نآ  رگم  داهنن  او  ار  یلاجم  دوخ  هفیعض 
.میا هدرک  نایب  هدرتسگ  ینابلالا  مئاتش 

زا عافد  هب  نآ  رد  تشاگن و  یباتک  هلأسم  نیا  رد  بیسن  خیش 

لاون ار  دوخ  باتک  درک و  در  ار  اهامن  یفلـس  زادرپ  ثیدـح  ینابلا ، نخـس  نآ  رد  تخادرپ و  ناربمایپ  نارـسمه  و  اه ] ] نینمؤملا ّما 
(3) .تسام دزن  وا  دوخ  ّطخ  هب  نونکا  مه  باتک  نیا  دیمان و  انزلا  نم  ءایبنالا  جاوزاو  تاهّما  همصع  تابثا  یف  ینملا 

خیـش هک  میرذگب  .درادنپ  یم  وا  هچنآ  هیاپ  رب  یمالـسا  دعاوق  بوچراچ  رد  یمالـسا  دازآ  هشیدنا  هب  ینابلا  توعد  هجیتن  تسا  نیا 
هب هن  هنومن  يارب  تسا و  هدرک  لالدتسا  مالسا  ورملق  بوچراچ  رد  یعافر  بیسن  دّمحم 
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.تسا هدیدرگ  مارح  رما ]  ] نیا نانمؤم  رب  دریگن و  ینز  هب  كرشم  ای  راکانز  درم  زج  ار  راکانز  نز  و  /3 ؛ رون - 2
.تسا سرتسد  رد  هدش و  پاچ  اهزور  نیا  رد  باتک  نیا  - 3
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دعاوق زا  يو  هک  دنیوگ  یم  نینچ  زاب  دننیب و  یم  ار  نیا  اه  نآ  ایآ  .یمالـسا  ریغ  ماکحا  رگید  هب  هن  لیجنا و  هب  هن  هدـیورگ  تاروت 
دـنا و هتفاین  شنورب  مالـسا  زا  رگا  دـنا و  هدرک  شمهّتم  رفک  هب  هدـش  جراـخ  مالـسا  زا  وا  دـنیوگب  رگا  تسا !؟ هتفر  نورب  یمالـسا 

ِدیلقت هب  هن  یناوخ و  یم  ارف  یمالسا  دازآ  هشیدنا  يایحا  هب  هک  وت  تفگ : میهاوخ  ینابلا  هب  هدوب  یعرـش  نوتم  اب  افرـص  وا  لالدتـسا 
!؟ یتساخرب وا  اب  زیتس  هب  تشز  نینچ  ارچ  دوخ ، زا 

هک تفای  فالتخا  وا  اب  هلأسم  ود  رد  هدوب و  نیـشنمه  لاس  هدـجه  وا  اـب  هک  تسا  یناـبلا  نادـیرم  نادرگاـش و  زا  یکی  رگید  هنومن 
تفرگ و ولج  وا  اب  دنویپ  زا  ار  شنادیرم  رگید  دنار و  ار  يو  دش و  خاشرـس  وا  اب  ینابلا  .دوب  هقف  عورف  هب  طوبرم  لئاسم  ءزج  ابیرقت 

یکیدزن رد  هک  ره  میرواـیب و  ناـهرب  تّجح و  نآ  يارب  مییوگزاـب و  هدرتسگ  ار  نآ  تسین  يزاـین  هک  تسا  هزاوآرپ  ییارجاـم  نیا 
هب ار  نآ  نوچ  دنچ و  هتشاد  تنوکس  ندرا  نامع  رد  ینابلا  هناخ 

.دنراد یهاگآ  هلأسم  نیا  زا  زین  وا  ناوریپ  هک  نانچ  دناد ، یم  یبوخ 

دـَنار و یم  ار  يو  دزیخرب  وا  اـب  تفلاـخم  هب  يداـم  حالـس  یب  یـسک  رگا  تسا و  یمالـسا  دازآ  هشیدـنا  ياـیحا  نـیمه  وا  هاـگن  زا 
.تسا مرن  یحالس  دوخ  نیا  دراد و  یم  زاب  وا  اب  نتفگ  نخس  زا  ار  شنادیرم  رگید  دهد و  یم  شمانشد 

هرهب نیا  نتفر  نایم  زا  سرت  زا  دُرب  یم  هرهب  وا  زا  يور  ره  هب  ینابلا  دوب و  رگناوت  هک  تساخ  یم  رب  تفلاخم  هب  وا  اب  یـسک  رگا  اّما 
روآدای ار  اه  هنومن  نیا  زا  يا  هراپ  شا  هداشگرس  همان  رد  یلوبناتسا  يدهم  دومحم  وا  درگاش  .تفگ  یم  نخس  وا  اب  لماک  ِیمرن  هب 

.دوش یم 

بّـصعت زا  هدنکآ  هک  شدرف  هب  رـصحنم  يارآ  رد  ار  وا  مدرم  هک  تسا  نآ  ینابلا  دزن  یمالـسا  دازآ  هشیدـنا  يایحا  موهفم  هدـیکچ 
ره اب  دننک و  دیلقت  تسا 
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.دنزیتسب دیاب  دنز  زاب  رس  روما  نیا  زا  هک 

.تساتکی يادخ  نآ  زا  ساپس  تفریذپ و  نایاپ  راصتخا  هب  وا  توعد  لوصا  مراهچ  هطقن  نوماریپ  ثحب  ناس  نیدب 

: تسا نینچ  وا  ناوخارف  ِناینب  مجنپ  هطقن 

.نیمز رد  ادخ  مکح  ندرک  هدایپ  یمالسا و  يا  هعماج  داجیا  یمالسا و  یگدنز  يریگرس  زا  يارب  شالت   - 5

اب تسناوت  دهاوخ  هنوگچ  وا  لاح  میدش ، روآدای  ار  شناتـسود  نادرگاش و  اب  ینابلا  راتفر  زا  يزیچان  رایـسب  شخب  رتشیپ  ام  خـساپ :
.دنک هدایپ  نیمز  رد  ار  ادخ  مکح  هک  دهد  ناماس  ار  یمالسا  يا  هعماج  دریگب و  رسزا  ار  یمالسا  یگدنز  يراتفر  نینچ 

ندرمـش مارح  هماج و  ندرک  هاتوک  زامن و  ماگنه  تسا  ناتـشگنا  نداد  ناکت  نیمز  رد  ادـخ  مکح  ندرک  هداـیپ  زا  وا  روظنم  دـیاش 
يراجت ياهالاک  رد  تاکز  نتشاذگن  رانک  دجاسم و  رد  يراتفرگ  بوشآ و  نتخیگنارب  املع و  ماقم  زا  نتساک  هبنش و  زور  هب  هزور 

یسک اب  زیتس  حبـص و  ناذا  زا  سَپ  باتفآ و  بورغ  زا  شیپ  ندروخ  هب  راد  هزور  زا  نتـساوخ  راد و  هزور  طسوت  سمادآ  ندیوج  و 
يربنم رب  نتسشن  زا  نتشادزاب  دیوگ و  ادخ  رکذ  دریگ و  تسد  هب  حیبست  هک  یـسک  ندرمـش  شوخان  دَرب و  يدنلب  هب  ار  ادخ  مان  هک 

.یهورگ لکش  هب  هعمج  زامن  يرازگرب  زا  یهن  دراد و  هلپ  هس  زا  شیب  هک 

نایم مکح  نیمه  يارب  ار  يا  هدزباتـش  ياه  بوشآ  لاس  هاجنپ  لوط  رد  هک  ومه  دراد ؛ رواب  یناـبلا  هک  ییادـخ  مکح  نآ  تسا  نیا 
هک میا  هدینـشن  هدیدن و  زگره  ام  .دراگنا  یم  يو  هک  تسا  يا  هتـسجخ  حالطـصا  هب  یملع  تایح  نامه  نیا  دز و  نماد  ناناملـسم 

يا هعماج  داجیا  رد  ار  دیدم  تّدم  نیا  يو 
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رظن زا  هک  حیحـص  یعرـش  یـصخش  نیناوق  نایب  ای  دـیدپ  ون  ياهدتـس  داد و  ای  دـیدج  ياه  تکرـش  ای  ابر  لکـشم  لح  ای  یمالـسا 
ام دـشاب و  هدرب  هرهب  دـنراد  زاین  نادـب  زورما  ناناملـسم  هک  زور  مهم  لـئاسم  رگید  اـی  دـشاب  هتـشاد  حـیجرت  لـیالد  زا  يرادروخرب 

! داهن دهاوخ  ناینب  وا  هک  میتسه  یمالسا  يا  هعماج  هار  هب  مشچ  نانچمه 
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يرگ یباّهو  جاور  ياه  هار  موس : لصف 

هراشا

نآ هژیو  هب  تسا ، هدش  يزیر  همانرب  اه  نآ  همه  هک  دبای  یم  جاور  نیدنویپ  ییاه  هویش  اب  يرگ  یفلـس  يرگ و  یباّهو  ياه  هشیدنا 
بوکرس نآ و  اب  ییورایور  يارب  دنتسه و  لفاغ  شبنج  نیا  زا  هیفوص  هرعاشا و  هناگ ، هس  بهاذم  ینعی  دنویپ ، نیا  رگید  فرط  هک 

لها ور  نیا  زا  .سرپم  هک  دنـشک  یم  یجنر  نآ  زا  نامدرم  کنیا  هک  اج  نآات  دنا  هدرکن  هدامآ  يا  همانرب  حرط و  چیه  تکرح  نیا 
، ارجا يارب  هنیمز  نیا  رد  هاگآ  ناصّصختم  ناسانـشراک و  زا  نتـسج  يرای  اه و  همانرب  نداهن  اب  هشیدنا  نیا  بوکرـس  يارب  دیاب  قح 

.دنهد مه  تشپ  هب  تشپ 

: درک هصالخ  هنوگ  نیدب  ار  نایباّهو  ياه  همانرب  اه و  هویش  اه ، هار  ناوت  یم 

دنا هنوگ  ود  رب  هک  هشیدنا  نیا  ناغّلبم  لاسرا   - 1

تالیکـشت زا  هک  دریذـپ  یم  تروص  یـصاخشا  تلاخد  اب  اه  نآ  نتفرگراک  هب  هک  ناظعاو  نابیطخ و  دـجاسم و  نازامنـشیپ  فلا )
هداتسرف نایباّهو 
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یگرزب هناخباتک  اب  اه  نآ  نیمأت  اه و  ناغمرا  اه و  شاداپ  هنایهام و  قوقح  اب  دننک و  یم  رادید  ناظعاو  ناغّلبم و  اب  نانآ  .دـنا  هدـش 
دوخ يوس  هب  ار ، تیباّهو  هدیقع  اب  ییاه  باتک  رگید  يوس  زا  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  تایهلا  ِیناگمه  ياه  باتک  وس  کی  زا  هک 

رد یباّهو  هشیدـنا  رـشن  هار  رد  هک  دـبای  یم  ناماس  یناجّورم  هب  هورگ  نیا  لیدـبت  تیبرت و  نامز ، تشذـگ  اب  دـننک و  یم  ناـشبلج 
.یناشیرپ دنروآ و  یم  راب  هب  بوشآ  یمالسا  ياه  نمجنا  دجاسم و  همه  رد  دنشوک و  یم  ناهج 

هک دـنا  هداد  صاصتخا  ینایوجـشناد  یلیـصحتلا  غراف  يارب  ار  اه  هاگـشناد  نآ  ناـیباّهو  هک  ییاـه  هاگـشناد  نالیـصحتلا  غراـف  ب )
زین نانیا  .دنشاب  یم  هرونم  هنیدم  ِیمالسا  هاگشناد  نالیـصحتلا  غراف  اه  نآ  نیرتروهـشم  .دنراد و  دوخ  اب  ار  اه  نآ  هدیقع  هشیدنا و 

دنهد یم  جاور  ار  يرگ  یفلس  يرگ و  یباّهو  هشیدنا  دوخ  سیردت  يانثا  رد  دنهد و  یم  ماجنا  ار  تسخن  هورگ  هفیظو  نامه  اقیقد 
.دنهاوخ یم  هک  دننک  یم  نیعم  هنیمز  نیا  رد  ار  ییاه  باتک  يرظان  چیه  یب  و 

.دنتسه يرگ  یباّهو  هشیدنا  غّلبم  هک  نوگانوگ  ياهروشک  رد  دوجوم  ياه  نمجنا   - 2

رد یمالسا  ياه  هورگ  بازحا و  داجیا  هب  ات  دنزاسن  راکـشآ  ار  اه  نآ  دوجو  دنهد و  شهاک  ار  اه  نمجنا  نیا  دنـشوک  یم  نایباّهو 
.دنوشن مهّتم  ناهج  ياهروشک 

یم لاح  نیا  اب  دنراد ، هژیو  هجدوب  لوصا و  هشیدنا و  تیریدـم و  زا  رادروخرب  دنتـسه  هتفای  ناماس  یبزح  نانآ  تقیقح  رد  هچ  رگا 
فلس هدیقع  ّتنس و  نآرق و  هب  ار  مدرم  هک  دنبایب  درفنم  یخیاشم  ناغّلبم و  لکش  اهنت  هکلب  دنباین ، روهظ  ینمجنا  لکش  هب  دنـشوک 

.دنناوخ یم  ارف  حلاص 

ص:152

یخیرات ياه  هشیر  نیداینب و  ياه  هشیدنا  رد  یشلاچ  یباهو : يرگ  www.Ghaemiyeh.comیفلس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


.هشیدنا نیا  ياه  هیامنورد  اب  ییاه  هلاسر  باتک و  راشتنا   - 3

ناسآ و يا  هویش  هب  ار  ناشیا  هشیدنا  هک  تساه  نآ  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یخرب  ای  نیشیپ  ياملع  هتشاگن  اه  هلاسر  اه و  باتک  نیا 
.دوش یم  همجرت  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  اه  باتک  نیا  دننک و  یم  هئارا  لهس 

هک دننیزگ  یم  رب  دوخ  نهک  ثاریم  يارب  ار  یناحّحـصم  ناقّقحم و  دنیآ  یمرب  ناشنهک  ثاریم  راشتنا  ددص  رد  هک  یماگنه  اه  نآ 
فیعـضت ار  ناشیا  هشیدنا  اب  وسمهان  ثیداحا  تارابع و  اتـسار  نیمه  رد  دننز و  هیـشاح  اه  باتک  نیا  رب  یباّهو  هشیدـنا  اب  بسانتم 

يا هژیو  یتاقیقحت  ياه  هناخباتک  هک  اج  نآ  ات  تسوسمه ، اه  نآ  هشیدنا  رواب و  اب  هک  دـننک  تیوقت  ار  یثیداحا  تارابع و  دـننک و 
.دنا هدرک  داجیا  راک  نیا  يارب  ار 

هب یتارابع  اب  ار  قیلعت  راک  دابم  هک  تسا  نآ  سرت  زا  دـنریگ  یمن  راک  هب  نایباّهو  هک  ار  باتک ) رب  ناسیون  هیـشاح  ای   ) ناـقّقحم نآ 
دبای و یمن  يرازاب  ناشیا  نایم  رد  اه  باتک  هنوگ  نیا  اریز  دبای ، دروخرب  يرگ  یفلـس  يرگ و  یباّهو  هشیدـنا  اب  هک  دـنناسر  ماجنا 

يرگ یباّهو  اب  هک  دنرخب  ییاه  باتک  دننک  یمن  تئرج  اه  هناخباتک  رتشیب  دنزیتس و  یم  قّقحم  ناگدنسیون  زا  هتسد  نیا  اب  نایباّهو 
ور هب  ور  نایباّهو  شروی  اب  دننک  نینچ  رگا  اریز  دنراد ، ضراعت 

.دناسر یم  نایز  ناشیدب  هک  دوب  دهاوخ  ییاه  میرحت  نآ  ِیپ  رد  دش و  دنهاوخ 

ياه تدعاسم  ای  قوقح  تفایرد  اب  ای  نوگانوگ  ياهروشک  رد  یباّهو  هشیدنا  باحصا  اب  هک  دنتسه  ینارگتوعد  اهرتکد و  دیتاسا ،
یفلـس هشیدنا  ور  نیمه  زا  دننک و  راهظا  ار  تیباّهو  فلاخم  هدـیقع  دـنناوت  یمن  هک  دنتـسه  طابترا  رد  یعفانم  اب  نآ  ریاظن  ای  یلام 

خیاشم زا  دنهد و  یم  راشتنا  ار  يرگ 
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يرای ینخـس  اب  ولو  ار  تیباّهو  دـنوش و  خاشرـس  دوخ  تیباّهو و  نافلاخم  اب  اسب  هچ  دـننک و  یم  دای  لیلجت  اب  ناـیباّهو  ناـیاوشیپ  و 
.دنراکهنگ راجنه ، نیا  رد  قفانم و  نامگ  یب  هورگ  نیا  .دنناسر 

 . ناهج رد  نآ  راشتنا  تیباّهو و  نایاوشیپ  ياه  باتک  همجرت   - 4

فلتخم ياـه  ناـبز  هب  هک  ناینیـشیپ  نارـصاعم و  رگید  ّزعلا و  یبا  نبا  هیزوـج و  مّیق  نبا  هـیمیت و  نـبا  راـثآ  نوـچمه  ییاـه  باـتک 
.دنوش یم  همجرت  اه  نابز  رگید  ییایزنودنا و  يدنه ، يوسنارف ، یسیلگنا ، نوچمه 

اب ياه  باتک  راشتنا  ات  دـنا  هدرک  داـجیا  نآ  زج  يزنودـنا و  نوچمه  یتیعمج  رپ  ياـهروشک  رد  ار  يا  هژیو  ياـه  هناـخپاچ  اـه  نآ 
راشتنا هب  طوبرم  ِمَجرتم  ياه  باـتک  هک  دوش  یم  هدـید  هناـخپاچ  نیدـنچ  يزنودـنا  رد  ور  نیا  زا  .دـنزاس  ناـسآ  ار  یباّـهو  راـکفا 

.دنک یم  پاچ  ار  یباّهو  يرگ  یفلس  برشم 

.دراد دوخ  رد  ار  ناشنارگ  لیلحت  ناشیا و  رصاعم  ياملع  ياه  هبطخ  اه ، سرد  اه ، ینارنخس  هک  یتساک  ياهراون  رشن   - 5

اب راگزاسان  ِیتنرتنیا  ياه  تیاس  رب  شروی  نارگید و  ِنتفرگ  مانشد  داب  هب  یتنرتنیا و  دیدج  ياهوگو  تفگ  اه و  هشیدنا  راشتنا   - 6
هک ناناوخ  ادـخ  تعیبط  اب  تسا و  تسیاشان  ناملـسم  کی  يارب  هک  ییاه  هویـش  اب  نآ  نتفوک  مهرد  بیرخت و  رد  شالت  ناـشیا و 

.تسوسمهان دننک  یم  ادتقا  ادخ  لوسر  ام  رورس  تنس  هب  دنناوخ و  یم  ار  لاعتم  يادخ  باتک 

.وگخساپ ياه  تسپ  نابحاص  ای  تنرتنیا  رد  یصاخشا  دوجو   - 7

یباّهو هشیدنا  نالماح  ای  قفاوم  ینادنمراک  دناوت  یم  لوؤسم  صخش  نیا  هن -  ای  دنشاب  هتشاد  ینید  گنر  هاوخ  اه -  تیاس  نیا  رد 
راک هب  ار 

ص:154

یخیرات ياه  هشیر  نیداینب و  ياه  هشیدنا  رد  یشلاچ  یباهو : يرگ  www.Ghaemiyeh.comیفلس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


ای ینویزیولت  ياه  همانرب  رد  یباّهو  نارگتوعد  ندرک  حرطم  رد  دناوت  یم  هک  نانچ  دنک ، رانکرب  راک  زا  ار  ناشیدـنارگد  ای  درامگب 
.دنک ذوفن  لامعا  اه  هصرع  رگید  ای  ییویدار 

یم اه  هدـنزومآ  لد  رد  ار  نآ  لاهن  دـهد و  یم  شزومآ  ار  اه  نآ  هشیدـنا  هک  ینید  سرادـم  زکارم و  اـه و  هاگـشناد  سیـسأت   - 8
.دَناشن

هشیدنا هنوگره  وجشناد  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  يداوم  نیرت  مهم  هک  دوش  یم  سیردت  یتدیقع  ياه  باتک  اه  هاگشناد  نیا  رد 
ثیدح و هقف ، نوچمه  یـسرد  داوم  رگید  هک  نانچ  ددرگ ، نانآ  رظن  دروم  بهذـم  لماح  هجیتن  رد  دریذـپب و  دـنک و  كرد  ار  يا 

.دنزومآ یم  نآ  ياه  هشیدنا  هیاپ  رب  تیباّهو و  هویش  هب  ار  یعرش  مولع  رگید 

یباّهو يرگ  یفلـس  نارگتوعد  زا  دنهد و  یم  جاور  ار  هشیدـنا  نیا  هک  ییویدار  ياه  هاگتـسیا  ینویزیولت و  ياه  لاناک  دوجو   - 9
رد ات  دننک  یم  توعد 

.دنزادرپب ینارنخس  ياقلا  هب  هنیمز  نیا 

نایباّهو نایم  رد  وگو  تفگ  بوکرس  ياه  هویش 

دنراپس و یمن  شوگ  يرگید  يأر  هب  هاگ  چیه  تسا و  ربج  روز و  هب  هشیدنا  لیمحت  ناشهار  هک  دنتسه  یهورگ  نایفلس  نایباّهو و 
لیالد هاگدید و  زا  یهاگآ  نودب  تسین و  اور  ناشیدـب  ندرپس  شوگ  هک  تسا  یناراذـگ  تعدـب  مالک  وا  نخـس  هک  دـنرادنپ  یم 

.دز سپاو  ار  اه  نآ  دیاب  ناشیا 

یم هدیکچ  نینچ  نیا  هک  دنریگ  یم  شیپ  رد  ار  نوگ  هنوگ  ياه  شور  هار و  فلاخم ، اب  ثحب  وگو و  تفگ  بوکرس  يارب  اه  نآ 
: دنوش

: راذگ تعدب  زا  ندیزگ  يرود  هیرظن  رد  رگ  هولج  ِيرکف  توکیاب   - 1
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، ناشنانخـس ناگتفیرف  دوخ و  ناوریپ  رب  یباّـهو  ياـملع  اریز  تساـه ، هقرف  بهاذـم و  همه  ِناشیدـنارگد  زا  ینادرگیور  ناـمه  نیا 
نافلاخم اب  دنهد  یمن  هزاجا  ناشیدب  هک  نانچ  دنا ، هدرک  مارح  ار  نانآ  يارآ  هب  ندرپس  شوگ  ای  ناشیدنارگد  ياه  باتک  ندناوخ 

.دنسانشب ار  رگیدکی  دننک و  یتسود  دننیشنب و  اه  نآ 

نادب مالسا  هک  تسا  یعرـش  يرما  نیا  هک  دنرادنپ  یم  دوخ  اب  دنلـسگ و  یم  ار  نارگید  هشیدنا  زا  یهاگآ  دنویپ و  ياه  لپ  اه  نآ 
تعدب زا  ندـیزگ  يرود  بوجو  هشیدـنا   ) هشیدـنا نیا  مبای  یم  ریزگان  ار  دوخ  سپ  .تسین  نینچ  زگره  هک  یلاح  رد  هدـناوخ ، ارف 

نآ یچوپ  زا  هدرپ  مهوکنب و  ار  نآ  منک و  نییبت  تسا  یباّهو  يرگ  یفلس  ياه  هشیدنا  ياه  ناینب  زا  هک  ار  راذگ )

.مریگرب

ناشیا هشیدنا  نییآ و  زا  مدرم  نتفرن  نورب  نیمـضت  رگید و  بهاذم  اه و  هقرف  اب  ناشیا  ناوریپ  دنویپ  ياه  لپ  نتـسسگ  تیمها  يارب 
رد دندیزگ  يا  هیاپ  ار  نآ  هک  نانچ  دنتفرگ  شیوخ  ياه  هشیدنا  ناینب  ار  نآ  دنتفاب و  رب  ار  راذگ » تعدب  زا  ندیزگ  يرود   » هدـعاق

راکـشآ نآ  داسف  ات  میزیخرب  شلاچ  هب  راذگ » تعدب  زا  ندیزگ  يرود   » هدعاق اب  دیاب  ریزگان  ام  سپ  .ثحب  وگو و  تفگ  بوکرس 
.تسا یگماک  دوخ  روز و  نآ  موهفم  هک  دوش  نشور  دوش و 

هئارا یناوت  مک  یملع و  ِیناوتان  یگیام و  یب  هاوگ  راذـگ  تعدـب  زا  ندـیزگ  يرود  هک  دوش  هداد  دـیاب  زین  یهاگآ  نیا  اج  نیا  رد 
ام هچنآ  .تسا  یملع  جیاتن  هب  فارتعا  قح و  ربارب  رد  ندش  میلـست  يارب  یگدامآ  مدع  لیالد و  رد  واکودنک  لیلد و  ربارب  رد  لیلد 

ِیملع ناوت  دنرب  نامگ  سک  ره  زا  دننک و  هرظانم  املع  اب  هک  دنرادن  ار  نآ  ناوت  ناشیا  هک  تسا  نآ  میبای  یم  نایباّهو  نایم  رد 
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هک دنتسه  ینایدتبم  زا  ای  دنراد  یتسـس  ِیملع  هیُنب  دنناد  یم  هک  دننک  یم  وگو  تفگ  هرظانم و  یناسک  اب  دنا و  نازیرگ  دراد  یبوخ 
یم یگریچ  نانآ  رب  نایمور  هویـش  هب  لدـج  اب  دـنرادن و  یهاگآ  یحطـس  حول و  هداس  دارفا  نتفیرف  رد  اه  نآ  ياـه  شور  هار و  اـب 

یگریچ ناشیا  رب  دنا و  هدرک  هرظانم  دوخ  فلاخم  ِنایاوشیپ  اب  هک  دننک  یم  دومناو  نینچ  افعـض  ماوع و  دوخ ، ناوریپ  يارب  دـنبای و 
.تسادیوه ًالماک  نانآ  لاثما  زا  هک  يروهشم  نانخس  رگید  و  هدش ، راکشآ  قح  هک  نیا  دنا و  هتفوک  ناشمهرد  دنا و  هتفای 

نخس راذگ ) تعدب  زا  ندیزگ  يرود   ) هدعاق نوماریپ  هک  یسک  نیرت  قیقد 

رـصع ثّدـحم  فیرـش  ماما  هدـینادرگ  لطاب  هراب  نیا  رد  ار  ناشرادـنپ  هدرک و  در  هدـعاق  نیا  هب  ندز  گنچ  رد  ار  نایباّهو  هتفگ و 
هعدب رجهلا  ّنا  نایب  یف  هیکّذلا  هحفنلا  مان  اب  هژیو  يا  هلاسر  رد  تسا  ینسح  يرامغ  قیدص  نب  هّللادبع 

نیا رد  هدرتـسگ  شهوژپ  ناـهاوخ  سک  ره  هـک  ما  هدرک  هصـالخ  هژیو ، یتـسویپ  رد  ار  نآ  باـتک  نـیمه  ناـیاپ  رد  نـم  هـیکرش و 
.تسا مهم  سب  يا  هلأسم  هک  دنک  هعجارم  نآ  هب  دناوت  یم  تسا  هلأسم  نیا  كرد  نوماریپ و 

هیلع غورد  تاعیاش  ندـنکارپ  گنرین و  دـنریگ  یم  شیپ  رد  يرکف  ثحب  وگو و  تفگ  بوکرـس  رد  نایباّهو  هک  یهار  نیمود   - 2
: تسا ناشنافلاخم 

یم دیحوت  تنـس و  نمـشد  ار  نانآ  دننک و  یم  مهتم  يرگ  یمهج  كرـش و  يراذـگ و  تعدـب  هب  ار  دوخ  يرکف  ِنافلاخم  نایباّهو 
ار اـه  نآ  زین  یهاـگ  تسا ، طوبرم  اـه  نآ  تیـصخش  وربآ و  هب  هک  دـنهد  یم  تبـسن  يرایـسب  روـما  هب  ار  مدرم  یّتـح  دـنناسانش و 

.تسادیوه ادیپ و  نیا  دنشک و  یهابت  هب  ار  اه  نآ  هدیقع  ات  دنا  هدرک  هنخر  ناناملسم  فوفص  رد  هک  دننک  یم  یفرعم  ینایدوهی 

دوخ ناراگزاسان  نافلاخم و  ندرک  شودخم  يارب  رصاعم  نایباّهو  ِفلس 
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: دنا هتفگ  نینچ  هک  تسا  نارگید  هّنسلا و  رد  دمحا  نبا  نخس  هلمج  نآ  زا  دنا و  هدرب  راک  هب  ار  لیلضت  ریفکت و  ریباعت 

ار هیردق  هئجرم و  و  ناکرـشم ، زا  رترفاک  هلطعم  و  اراصن ، دوهی و  زا  رترفاک  نایـضفار  و  ، (1) دنتـسه هلبق  دوهی  نائباص و  لثم  هئجرم 
.دنا نادزد  نانوچ  نایفنح  تسین و  يا  هرهب  مالسا  رد 

ریظن زین   (2) .دـنناد یم  هلزتعم » ياه  ّثنخم  نادـحلم و   » نارگید هرعاشا و  نوچمه  دـننک  یم  لیوأت  ار  نوتم  هک  ار  یناـسک  اـه  نآ 
(3) .دنا سوجم  هیردق  دنرفاک و  نایضفار  دنرفاک ، هیردق  دنرفاک ، هیمهج  تساه : نآ  نخس  نیمه 

: تسا هدروآ  نینچ  حیحص  هعومجم  تسخن  دلج  رب  دوخ  دیدج  همدقم  رد  هدرک و  مهّتم  تیدوهی  هب  ار  ام  زادرپ  ضقانت  ِینابلا 

دنهاوخ یم  هک  یتسه  مالسا  نانمشد  زا  نارگید  دوهی و  نوچمه  يا و  هدرک  هنخر  ناناملسم  نایم  رد  وت  يدیدرت  نامگ و  چیه  یب 
(4) .دنشک یهابت  هب  ار  ناناملسم  هدیقع 

نیا رد  یهاگآ  شیازفا  ناهاوخ  سک  ره  هک  ما  هتـشاگن  ...اهقلطی  یتلا  هرکنملا  هظافلاو  ینابلالا  مئاتـش  سوماق  مان  اب  ار  یباـتک  نم 
.درگنب نادب  دناوت  یم  تسا  باب 

رد يرکف  ثحب  وگو و  تفگ  بوکرس  رد  نایباّهو  هک  یهار  نیموس   - 3

ص:158

.1/341 دمحا ، نب  هّللادبع  زا  هنسلا ، باتک  - 1
.تسا هدروآ  هیمالسالا  شویجلا  عامتجا  دوخ  باتک  هحفص  نیسپاو  رد  میق  نبا  ار  نخس  نیا  - 2

.ما هتفگ  زاب  اجذومن  یلبنحلا  بهذملا  دئاقعلا ، بتک  یف  هءارق  باتک  زا  ار  ترابع  نیا  - 3
و ص 301 ، تاحـضاولا ، ینابلالا  تاضقانت  باتک  موس  دلج  رد  ار  ینابلا  هشیدنا  نآ و  نوماریپ  وگو  تفگ  نخـس و  نیا  لیلحت  - 4

.دیریگ یپ  نآ  زا  سپ  شیپ و  تاحفص 
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: تسا حالس  اب  نتشک  هاگ  يرگناریو و  متش و  برض و  يریگرد و  دنریگ  یم  شیپ 

رد .دـنریگ  یم  شیپ  رد  يرگناریو  يریگرد و  هار  وـگو  تفگ  بوکرـس  هار  رد  ناـفلاخم  ربارب  رد  یملع  یناوتاـن  ماـگنه  ناـیباّهو 
زا يرایسب 

زا يرامـش  رب  ای  دنا  هدز  ار  دوخ  اب  ثحب  نابلاط  ای  شیدنارگد  دارفا  دـنراد  یقارطمط  هک  ییاهروشک  رد  هژیو  هب  ناهج  ياهروشک 
.تسا هداد  يور  دایز  رایسب  يدادیور  نینچ  .دنا  هتفرگ  تشم  داب  هب  ار  اه  نآ  دنا و  هدرب  شروی  نانآ 

درک تفلاخم  نایباّهو  يوس  زا  هتفریذپ  ياه  هشیدنا  زا  يا  هراپ  اب  سیردت  ماگنه  هک  تفگ  یم  نمی  رد  ام  دمتعم  ناتـسود  زا  یکی 
يو رـس  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  یتوص  طبـض  يرگید  دز و  ودـب  يا  هبرـض  درب و  شروی  وا  رب  نایباّهو  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد  و 
يرگ یفلـس  يرگ و  یباّهو  ياه  هشیدنا  ارآ و  نافلاخم  هک  ار  ینارنخـس  ياه  نمجنا  دجاسم و  زا  يرایـسب  قرب  زین  یهاگ  .دیبوک 

.دوش هتخیر  مهرد  نانآ  شیامه  ینارنخس و  ات  دنا  هدرک  عطق  دندوب  هدرک  یهدناماس 

شیدنارگد ناملـسم  ناردارب  يور  هب  نایباّهو  هک  هدیـسر  اج  نادـب  راک  رگید  ییاهروشک  ناتـسکاپ و  نمی و  قطانم  زا  يا  هراپ  رد 
.دنزیر یم  ار  نانآ  نوخ  دنشک و  یم  حالس 

رگید ناتـسناغفا و  ناتـسکاپ ، رد  هک  دنتـسه  یناـیباّهو  نمی و  رد   (1) یعداو يداـه  نب  لـبقم  هنومن  نیرت  سوملم  نوـماریپ  نیا  رد 
نایعیش و اهروشک 

ص:159

.تسا هدرم  ضایر  رد  هک  تسادیپ  نینچ  هتفگ  ام  هب  نامناردارب  زا  یکی  هک  نانچ  تسا و  هدرم  ناتسبات 2001 م  رد  وا  - 1
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.دنشک یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  نارگید 

هک ینایلبنح  نآ  اب  هتشذگ  رد  نانآ  فلس  يارجام  تسا  هنوگ  نیمه  و 

ریرج نبا  هک  ناـنچ  دـنا ، هدز  یم  راـک  هب  شیدـنارگد  ناناملـسم  رورت  دـیاقع و  لـیمحت  رد  ار  یلمع  ِتنوشخ  ییوـگروز ، زا  سپ 
وا رب  نایباّهو  .دـندرپس  كاخ  هب  شا  هناخ  رد  ار  وا  ریزگان  ماجنارـس  هک  دـندرک  ریگناـیم  نادـنچ  ار  هزاوآرپ  رّـسفم  خّروم و  يربط ،

.دندوب هتسب  داحلا  ضفر و 

براجت دـیرگنب  .دـنناد  یمن  دوش  شـسرپ  نانآ  زا  داـحلا  ضفر و  موهفم  نوماریپ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یم  یـسیع  نب  یلع 
.ار هیوکسم  نبا  ممالا 

دـنداد و يراکهبت  هاوگ  مدرم  زا  يرایـسب  رب  يراهبرب ، راـگزور  هب  يرجه ، لاس 323  هب  ناـیلبنح  دـیوگ  یم  شخیراـت  رد  ریثا  نبا 
.دنتسج یم  يرای  دجسم  رد  راگدنام  ِناروک  زا  ناشیدنارگد  ندز  يارب 

ودـب هک  ییاولح  زا  دـندرک و  مومـسم  ار  یعفاش  يروب  هیقف  نایلبنح  هک  دـیوگ  یم  يرجه  لاس 567  ياهدادـیور  نایم  رد  ریثا  نبا 
(1) .دیهوکن یم  ار  نانآ  اریز  درم ؛ نآ  یپ  رد  هک  تفرگ  یشور  مکش  دنداد 

(2) .دوب فرژ  يدنویپ  يرجه  لاس 546  رد  نایلبنح  هیماّرک و  نایم  .دُرم  مومسم  زین  هیماّرک  زا  كَروف  نب  رکبوبا 

هدـنام اـج  هب  ياـه  باـتک  فیرحت  دـنریگ  یم  شیپ  رد  يرکف  ثحب  وگو و  تفگ  بوکرـس  رد  ناـیباّهو  هک  یهار  نیمراـهچ   - 4
: تسا

ص:160

: تفگ یم  شناینوماریپ  زا  یکی  ای  وا  درک و  یم  لسع  ندرک  مومـسم  اب  شنافلاخم  هب  تبـسن  هیواعم  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  - 1
.تسا زیختسر  زور  اه  نآ  هاگدیون  هک  دراد  لسع  زا  ینایهاپس  ادخ 

.میا هتفرگرب  اجذومن  یلبنحلا  بهذملا  دیاقعلا ، بتک  یف  هءارق  باتک  زا  ار  نخس  نیا  - 2
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نتفوک مهرد  ناشاه و  هشیدنا  فادها و  ندرک  قّقحم  يارب  نایباّهو 

ای نایاوشیپ  نانخـس  دنزادرپ و  یم  هدـنام  ثاریم  فیرحت  هب  دندیـشک  یم  شلاچ  هب  ار  اه  نآ  هنوگرگد  ِینید  لئاسم  هک  ینافلاخم 
ناشیا ياهرواب  اه و  هشیدنا  اب  هک  دننادرگ  یم  يا  هنوگ  هب  ار  اه  نآ  دنریگ و  یم  يزاب  هب  ار  ناشیاه  هشیدنا  اب  ناوخمهان  ِثیداحا 

هک دـننک  یم  لالدتـسا  نینچ  دوخ  نافلاخم  اب  اـه  باـتک  ناـمه  اـب  دـنرپس و  یم  پاـچ  هب  ار  نآ  فیرحت  زا  سپ  دـبای و  ییوسمه 
.نانآ نافلاخم  اب  هن  دنا  هارمه  نانآ  اب  زین  ناشیا  نانمشد  نایاوشیپ 

نآ رد  هدروآ و  یلـصف  باتک  نیا  جـح  باب  نایاپ  رد  يوون  .تسا  يوون  ماما  راکذألا  باتک  فیرحت  هنیمز  نیا  رد  هاوگ  نیرتاسر 
: تسا هدروآ  نینچ  هتفگ و  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ام  رورس  ربق  ترایز  بابحتسا  هرابرد 

رب هاوخ  تسا ، هتسیاش  دیآ  یم  جح  هب  سک  ره  يارب  هک  نادب  نآ : راکذا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ربق  ترایز  رد  یلـصف 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  ترایز  هک  دَروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ربق  ترایز  هب  يور  هن ، ای  دشاب  شهار  رس 

نیرت مهم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  يارب  هاگره  تساه و  تساوخ  نیرترب  اه و  شالت  نیرت  ناـسر  دوس  بّرقت و  لـماوع 
...داتفا هنیدم  ناتخرد  هب  شمشچ  هاگره  دتسرف و  رایسب  مالس  دورد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شترضح  هب  هار  رد  دْروآ  يور 

: دنا هدرک  فیرحت  نینچ   (1) دوخ پاچ  رد  ار  باتک  نیا  نایباّهو 

ره هک  تسا  بحتسم  نادب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دجسم  ترایز  رد  یلصف 

دورد شترضح  هب  هار  رد  دور  یم  ادخ  لوسر  دجسم  ترایز  يارب  سک 

ص:161

تاعوبطم یـسرزاب  نآرق و  هب  طوبرم  روما  لک  هرادا  تقفاوم  اب  1988م  لاس 1409ه /  مود ، پاچ  ضایر ، رد  يدـهلاراد  پاچ  - 1
.طوؤانرا رداقلادبع  خیش  حیحصت  هب  داشرا ، تاغیلبت و  اوتف و  رودص  یملع و  ياه  شهوژپ  هرادا  تیریدم  هب 
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...داتفا هنیدم  ناتخرد  هب  شمشچ  هاگره  دتسرف و  رایسب  مالس  و 

.دیجنسب هدش  فیرحت  هک  مود  ّصن  اب  تسا ، یعقاو  هک  ار ، لّوا  صن  کنیا 

ثارتلا و فیرحت  مان  اب  هناگادج  یباتک  رد  ار  اه  نآ  همه  دیاش  هک  دنا  هتخادرپ  فیرحت  هب  دراوم  يرایسب  رد  اه  یباّهو  اه و  یفلس 
.میروآ درگ  نییباّهولاو  نییفلسلا  دنع  صوصنلا 

یباّهو ياه  یفلس  لامعا  تاداع و 

یلامعا نآ  دنرادنپ و  یم  حلاص  فلس  راثآ  زا  يوریپ  تنس و  ار  نآ  هک  دنا  هدیزگرب  هژیو  ییاه  هناشن  دوخ  يارب  نایباّهو  نایفلس و 
ناش هدرچ  هیس  ردک و  هرهچ  هوالع  هب  ناناملسم  رگید  اب  راتفر  تدابع و  هب  نتخادرپ  ندیـشوپ و  سابل  هویـش  رد  ار  اه  نآ  هک  تسا 

: دنا نینچ  اه  یگژیو  نیا  .دزاس  یم  ادج  نارگید  زا 

اب نایاسراپ ، هرهچ  اب  ندـش  راکـشآ  ناشماوع و  دزن  شیر  مظنمان  ندرک  دـنلب  هاتوک و  ياه  ساـبل  ندیـشوپ  نوچمه  دومن ، رد   - 1
نیرتاسر دشک و  یم  ییاضق  مکاحم  هب  راک  هک  دیآ  یم  دیدپ  ییاه  شکمـشک  یلام و  تافالتخا  ناشناملاع  ناغّلبم و  نایم  هک  نآ 

زا ینابلا  هتفگ  هب  ای  لاس  لهچ  هک  یتسود  دمآ ؛ شیپ  یمالـسا  هناخپاچ  بحاص  وا  یمیدق  دـیرم  ینابلا و  نایم  هک  دوب  نامه  هاوگ 
.تسا هدوب  يو  هارمه  تشاد  هناکدوک  ِیمرن  شیاه  نخان  هک  ماگنه  نآ 

یلیلد كرد  نودب  ناشخیاشم  يواتف  زا  يوریپ  اه و  نآ  ياملع  دـیدش  بصعت  دـیلقت و  نتفرگ  شیپ  رد  لقع و  ياهرد  نتـسب   - 2
نایاوشیپ خویش و  هک 
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، بّصعت لیوأت و  زا  دنتـسه و  تنـس  نآرق و  نوتم  يور  هلاـبند  هک  دـننک  یم  رهاـظت  ناـشیا  هچ  رگا  دـنا ، هدرک  هیکت  نآ  رب  اـه  نآ 
.رانکرب

هک تشز  ناگژاو  ندز  راک  هب  ییوگتشرد و  یبدا و  یب  اب  مدرم  اب  دروخرب  راتفر و  نخس و  رد  یمالسا  بدا  هب  ندوبن  هتـسارآ   - 3
، مهریغو اهئالـضف  هّمالا و  ءاملع  قح  یف  اهقلطی  یتلا  هرکنملا  هظافلاو  ینابلالا  مئاتـش  سوماق  مان  اب  تساـم  باـتک  نآ  هاوگ  نیرتهب 

ینابلا هک  تسا  یتامدقم  نآ  لیلد  نیرتهب  هک  نانچ 

هدرب راک  هب  نانآ  قح  رد  ار  ریباعت  فاصوا و  نیرتدب  تسا و  هدـیهوکن  ار  ناشیا  هدرک و  نیهوت  دوخ  نافلاخم  هب  نآ  رد  هتـشاگن و 
.تسا

تراقح هک  درک  یم  دای  هدـنزگ  یتارابع  اب  ار  نانآ  دز و  یم  نابز  شین  دوب  فرتعم  يرامغ  تاداس  شناد  هب  هک  نآ  اـب  یناـبلا  زین 
بدا و اب  دوب ، راگزاسان  وا  ياه  هشیدـنا  اب  هک  زاب ، نب  اب  هک  نآ  لاـح  دـندیزرو و  یم  تفلاـخم  يو  يارآ  اـب  ناـنآ  اریز  دوب ، روآ 

ّقح رد  هک  نانچ  تشاد ، دـنویپ  زاب  نب  اب  وا  يونعم  يّداـم و  عفاـنم  اریز  دُرب ، یم  راـک  هب  هناـبّدؤم  ریباـعت  درک و  یم  هشقاـنم  مارتحا 
دولآ و تراقح  ریباعت  تشاد  يونعم  يدام و  دنویپ  ناشیا  اب  هن  دیساره و  یم  اه  نآ  زا  هن  هک  یعافر  بیسن  دّمحم  نوچمه  ینایفلس 

.دُرب یم  راک  هب  تشز 

ّطلست یگریچ و  ناشیا  رب  هک  ییاهروشک  ياه  تیلقا  اب  يراتفردب   - 4

ربمایپ رب  دورد  نداتـسرف  اهدالیم و  نشج  رکذ و  سلاجم  ندرک  اپرب  نوچمه  دوخ  ینید  ياهراعـش  هب  دـنداد  یمن  هزاجا  دنتـشاد و 
دوخ ياهرواب  نییآ  هب  دـنداد  یمن  هزاـجا  يرادـنید  چـیه  هب  اـه  نآ  .دـنزادرپب  نآ  ریاـظن  ناذا و  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

.دَرپسب رفیک  نادنز و  هب  نت  ای  دیوشب  راک  نآ  زا  تسد  ای  دندرک  یم  مکح  وا  رب  دزادرپب و 
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یم نخـس  مه  یگمه  هک  برغم  ناذا  زا  شیپ  هزور  راطفا  لثم  نآ ، تقو  تاعارم  تادابع و  يا  هراپ  يادا  رد  یناـشیرپ  داـجیا   - 5
رجف مود  ناذا  زا  سپ  هراومه  دنتخیر و  یم  مهرد  ار  نانآ  تدابع  نینچ  نیا  تسا و  هدرک  بورغ  نآ  زا  شیپ  دیـشروخ  هک  دندش 
بتک هعوـمجم  رد  یناـبلا  نانخـس  دودرم و  ّذاـش و  لـیالد  يا  هراـپ  هب  دـندیماشآ و  یم  دـندروخ و  یم  تسا  قداـص  رجف  ناذا  هک 

.دندرک یم  لالدتسا  يو  رگید  ياه  باتک  يرامش  وا و  حیحص 

زاـمن تعکر  ود  ییاـپرب  زا  نتـشادزاب  نوچمه  تعدـب ، ناوـنع  هب  اـه  نآ  زا  يرایـسب  یّقلت  تاداـبع و  ندرک  هاـتوک  نتـساک و   - 6
تـشه اهنت  هب  حـیوارت  زاـمن  هب  ندرک  هدنـسب  تداـبع و  يارب  یتقو  نداد  صاـصتخا  زا  يریگولج  هعمج و  زاـمن  زا  شیپ  یبحتـسم 

ياـج هب  یمجنپ  تعکر  رهظ  زاـمن  رد  هک  دوب  یـسک  نوـچمه  یناـبلا  رظن  زا  دوزفا  یم  حـیوارت  تعکر  راـهچ  رب  سک  ره  .تعکر 
.دَروآ

.یّکم راطع  روفغلادبع  بیدا  ملاع  زا  نمآ ، کلیو  باتک  هب  دیرگنب 

نایباّهو راکهار  نیرت  مهم  ناس  هب  ییازتشحو 

ثحب و بوکرس  يارب  دنریذپ و  یمن  ار  ناناملسم  رگید  رظن  ثحب و  وگو ، تفگ  نایفلس  نایباّهو و  هک  میتفگ  شیپ  ياه  لصف  رد 
یمن تیمـسر  هب  ار  مالـسا  خـیرات  رد  راد  هشیر  یمالـسا  بتاکم  زگره  دـنوش و  یم  لّـسوتم  ییازتشحو  ياـه  هنوگ  هب  وگو  تفگ 

ار دوخ  اهنت  هدیهر ، یکی  تسا و  شتآ  رد  هقرف  ود  داتفه و  هک  هناگ  هس  داتفه و  ياه  هقرف  ثیدح  زا  ناشتفایرد  هیاپ  رب  دنـسانش و 
: دننک یم  لامعا  هویش  ود  هب  ار  ییازتشحو  اه  نآ  .سب  دنناد و  یم  هدیهر  هقرف 
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تعدـب رفک و  كرـش و  هب  مدرم  ندرک  مهّتم  زا  تسا  ترابع  نآ  میدروآ و  ناـیم  هب  نخـس  نآ  زا  رتشیپ  هک  يرکف  ِییازتشحو   - 1
ای تشدرز  ای  نانوی  ای  دـنا  هیمهج  ناوریپ  ای  یگمه  دنتـسه و  دـیحوت  ّتنـس و  نانمـشد  اه  نآ  نافلاخم  هک  نیا  نید و  رد  يراذـگ 

رما کی  نوچمه  اـه  نآ  زا  ندـیزگ  يرود  هب  قیوشت  ناشیدـب و  ارتفا  غورد و  تاـعیاش  نداد  تبـسن  اـی  مسیدوب ، ياـه  هدـنام  سپ 
ًالبق هک  دوخ  هشیدنا  ِدوس  هب  گرزب  نایاوشیپ  نانخس  هدنام و  راثآ  فیرحت  ناشیا و  فلاخم  ناناملـسم  اب  نتـشادن  سامت  بجاو و 

.دمآ نایم  هب  نخس  نآ  زا 

ای دنمـشناد  هک  ینمجنا  ای  نآ  قرب  عطق  دـجاسم و  رد  هرجاشم  اـی  متـش  برـض و  اـی  ریقحت  اـی  مانـشد  هار  زا  یلمع ، ییازتشحو   - 2
هب ییازتشحو  نیا  تسا و  راگزاسان  اه  نآ  لوصا  اه و  هشیدـنا  اـب  هک  یملع  ینوناـک  اـی  دـنک  ینارنخـس  نآ  رد  دـهاوخ  یم  یغّلبم 

هداد يور  نآ  زج  ریازجلا و  نمی ، نوچمه  رگید  ییاهروشک  ناتسناغفا و  ناتسکاپ و  رد  هک  نانچ  دوش ، یم  لیدبت  حالس  اب  نتـشک 
و

: تسا نآ  ياه  هنومن  زا 

هب حالـس  شا  هتـسد  راد و  وا و  .تسا  نمی  هدعـص  هقطنم  رد  رگناوت  یباّهو  ناغّلبم  زا  یکی  هک  نمی  رد  یعداو  يداه  نب  لبقم   - 1
.دناد یم  ادخ  هک  دنا  هدرک  یهابت  نادنچ  نمی  رد  دنریگ و  یم  تسد 

.داد خر  يور  نیا  زا  يرایسب  ياه  هنتف  دندرک و  ناریو  ندع  رد  ار  سوردیع  ّیلو  هّبق  شیپ  لاس  دنچ  وا  وریپ  نایفلس 

دهد یم  خر  ریازجلا  رد  هچنآ  اب  همه  .دـندهاش  الب  تبیـصم و  زا  اـج  نآ  ِناـمدرم  هچنآ  ریازجلا و  رد  نایفلـس  هورگ  اـی  شبنج   - 2
هورگ فالتخا  تسا  هلمج  نآ  زا  .دنوش  یم  هاگآ  ناهانگ  یب  راتشک  زا  يربخ  ياه  شرازگ  رد  دنیانشآ و 
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.دندیرب رس  دنتشک و  ار  نآ  دارفا  دندز و  نوخیبش  نانآ  رب  نایفلس  هک  هیحان  نآ  ِترجه  ریفکت و  هورگ  اب  نایفلس  يداهج 

نایعیش نایفوص و  نانّیدتم ، ربارب  رد  نداتسیا  یمالسا و  ياه  نادرگ  رگید  اب  گنج  رد  ناتسناغفا  ناتـسکاپ و  رد  نایفلـس  راتفر   - 3
.دنتسین دننک ، یم  ار  نآ  غیلبت  هک  یفلس ، تیباّهو  هدیقع  رب  اه  نآ  هک  نیا  هناهب  هب 

یتینما ياهورین  هک  اج  نآ  ات  ناـهج  ياـهروشک  همه  رد  اـه  نمجنا  دـجاسم و  رد  بوشآ  هرجاـشم و  يارب  نایفلـس  ندـنارورپ   - 4
شکمـشک و زکرم  نوناـک و  هک  نیا  هناـهب  هب  ار  اهدجـسم  نآ  ِرد  دـننک و  یم  نوریب  دـجاسم  نآ  زا  ار  ناناملـسم  ریزگاـن  سیلپ ) )

.تسا هداد  يور  رایسب  ییاپورا  ياهروشک  اکیرمآ و  رد  هژیو  هب  يدادیور  نینچ  .دندنب  یم  تسا  هرجاشم 

، ناتسکاپ دننام  اهروشک  يا  هراپ  رد  راتشک  هب  هرجاشم  دراوم  لیدبت   - 5

.يور نیا  زا  دنچ  یناسک  ندش  ینابرق  ریازجلا و  ناتسناغفا و 

.دنتسیا یم  زاب  ناشیدب  ندناسر  يرای  زا  هک  یناسک  ندناساره   - 6

زا یـشخب  هک  تسا  یماگنه  نیا  ...تسا و  رفاـک  دـنک  دـیدرت  نییآ  نیا  رد  سک  ره  هک : دـنیوگ  یم  رایـسب  ار  نخـس  نیا  ناـیلبنح 
هتشادن يزیرگ  ناشیا  زا  يوریپ  زج  اه  نآ  يرای  زا  هدنتسیا  زاب  ای  هاگآان  صخش  ناس  نیدب  ات  دننک ، یم  نایب  ار  ناشروکذم  دیاقع 

مالـسا و هب  رفک  زا  دنـساره و  یم  ماوع  نیا  اریز  دنبای ، ینوزف  دنرادن  یهاگآ  روما  نیا  زا  هک  اه  نآ  ماوع  ناوریپ  نینچ  نیا  دشاب و 
.دنزیرگ یم  تشهب  هب  شتآ  زا 

اریز دـنرت ، هیبش  ماوع  هب  هک  دنتـسه  ییاه  هبلط  نامه  نانیا  و  دـهد ؛ یم  شیازفا  ار  یباّهو  ياـهامن  یفلـس  رکـشل  یهایـس  راـک  نیا 
هب دسر  هچ  تسین  اور  مه  نآ  تایئزج  رد  کش  تسا و  هتسب  ورف  اه  نآ  نایم  رد  شهوژپ  ياهرتسب 
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دنم نییآ  رد  اـه  نآ  یملع  ریـسم  نتخاـس  دـنور  ریفکت ، شروی و  نیا  نوچمه  .نآ  لـطاب  روـما  يرایـسب  زا  يرادرب  هدرپ  شواـک و 
.دسر یم  ناماس  هب  ناشاهاعّدا  رگید  گرزب و  ياهرهش  رد  حرطم  نانخس  اه و  نآ  رظن  دروم  ِعامجا  ياعدا  لوصا و  ندرک 

اه نآ  نیمأت  ياه  هار  یفلس و  نایباّهو  ياه  تیعمج  زا  يا  هراپ  مان 

ناغّلبم هار  زا  ای  راک  نیا  هک  میتفگ  میدروآ و  نایم  هب  نخس  ناهج  رد  تیباّهو  ای  هیفلـس  جاور  ياه  هار  نوماریپ  لصف  نیا  زاغآ  رد 
ناظعاو و نامه  ای 

هب نامگ  یب  اه  تیلاعف  نیا  همه  و  نآ ، ریاظن  راون و  ای  باـتک  پاـچ  تاراـشتنا و  هار  زا  اـی  دـبای  یم  ناـماس  اهزامنـشیپ  ناـبیطخ و 
هنیزه نیمأت  عجارم  قیرط  زا  اهراک  نیا  .دوش  فرـص  پاچ  هنیزه  تخادرپ  ناغّلبم و  قوقح  يارب  ات  تسا  دنمزاین  یلام  يا  هناوتـشپ 

: دریگ یم  تروص  هار  ود  زا  اتدمع  اه  نآ  نیمأت  دوش و  یم  یهدناماس  اه 

.تسا هشیدنا  نیا  راشتنا  نآ  زا  دوصقم  تسا و  تخادرپزاب  عقوت  نودب  تاناعا  هار  زا  اه  هنیزه  نیمأت  هار  نیتسخن   - 1

تسا و هشیدـنا  نیا  تمدـخ  رد  اـی  دراد  دوخ  رد  ار  هشیدـنا  نیا  هک  تسا  ییاـه  باـتک  پاـچ  اـب  تراـجت  هار  ناـمه  مود  هار   - 2
هزاوآ ملع  زا  شیب  تراجت  رد  ابلاغ  هک  دوش  یم  هدز  راک  هب  یناسک  يوس  زا  هویـش  نیا  .دزاس  یم  ناسآ  نارگید  هب  ار  نآ  ندناسر 
ییاه هاگـشناد  رایتخا  رد  ات  دوش  یم  یگنهامه  زکارم  نیا  اب  اه  نآ  ِیپاچ  ياه  باتک  ناـشیا و  تاراـشتنا  دـیرخ  يارب  دـنا و  هتفاـی 

هدننک فرصم  ياهرازاب  ای  هتفریذپ  ار  هشیدنا  نیا  هک  دریگ  رارق 
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.دنراد دوخ  رد  ار  اه  باتک  هنوگ  نیا  ِناهاوخ  ِدارفا  هک  اه  باتک  هنوگ  نیا 

غیلبت و اه و  شهوژپ  تأیه  تیریدـم   » يوس زا  هک  تسا  یلام  ياه  کـمک  ناـمه  ناـهج  رد  یباّـهو  ِنایفلـس  نیمأـت  زکرم  عقاو  رد 
، دوش یم  صخـشم  دنک  یم  یباّهو  هشیدنا  غیلبت  هک  یتیعمج  ای  زکرم  ره  مهـس  ناس  نیدب  دـسر و  یم  اتفا  نامزاس  نامه  ای  داشرا »

دناوت یم  تسا و  يدایز  رایسب  هجدوب  هک  دوش  یم  صخـشم  ناشیدب  طوبرم  اتفا  نامزاس  هجوت  دروم  يزیر  همانرب  هجدوب  هک  نانچ 
رد ار  نآ  ناغّلبم  و  دزاسب ، ار  يدجاسم  زکارم و 

یم يراکمه  مالـسا » ناهج  هسـسؤم   » اب نآ  فادـها  ندرک  قّقحم  رد  اه  شهوژپ  تأیه  تیریدـم  دـنک و  نیمأت  ناهج  ياج  ياـج 
دحاو و تیریدم  فدـه  ندرک  ققحم  يارب  يرایـسب  ياهروشک  ای  ناهج  ياج  همه  رد  هک  دراد  ییاه  هناخباتک  هسـسؤم  نیا  .دـنک 

.تسا هدنکارپ  يا  هتفای  ناماس 

يارب يرگید  عبانم  دنتـسین  توغاط  رادفرط  دنیوگ -  یم  دوخ  هک  نانچ  رگید -  هک  نادـّلقم  نیا  زا  یباعـشنا  نایفلـس  هک  میرذـگب 
.دنا هتفای  دوخ  نیمأت 

: تسا تیباّهو  هدننک  نیمأت  بازحا  اه و  تیعمج  زکارم و  نیرت  مهم  زا 

.تسا ناهج  رد  یباّهو  نییآ  نیداینب  هدننک  نیمأت  هشیدنا و  یلصا  عبنم  داشرا ، غیلبت و  اه و  شهوژپ  تأیه  تیریدم  فلا - 

.دنک یم  شخپ  ار  تیباّهو  هیفلس و  نایاوشیپ  رگید  هیمیت و  نبا  ياه  باتک  نآرق و  هک  مالسا  ناهج  هسسؤم  ب - 

.دسر یم  جراخ  زا  هک  يا  هجدوب  دراد و  یلخاد  يا  هجدوب  هک  تیوک  رد  راثآ  يایحا  تیعمج  ج - 

.يزنودنا ياتراکاج  رد  تلادع  بزح  د - 

ه

.نمی رد  یعداو  يداه  نب  لبقم  هتسدوراد  - 
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.رصم رد  يدّمحم  ّتنس  نارای  هورگ  و - 

.ریازجلا یفلس  تیعمج  ز - 

.رصم رد  یمالسا  داهج  شبنج  ح - 

لیـصحتلا غراف  ینایوجـشناد  ات  هدش  سیـسأت  نایباّهو  ینابیتشپ  اب  ینید  ياه  هاگـشناد  سرادم و  يرامـش  دنه  ناتـسکاپ و  رد  ي - 
زا هک  يدیتاسا  دنوش و 

یباّهو هشیدنا  اه  هاگـشناد  نیا  رد  دنتـسه  نآ  يوس  هب  مدرم  ناوخارف  یباّهو و  هشیدنا  جیورت  هدامآ  دنرادروخرب و  لماک  دادعتـسا 
.دننک سیردت  ار  یفلس 

نیرت هدرتسگ  هک  مینک  یم  دیکأت  یهاگآ  اب  اج  نیا  رد  .دش  نشور  یفلـس  یباّهو -  هشیدـنا  نیمأت  یگنوگچ  دـمآ  هتـشون  هچنآ  زا 
دوخ تسد  اب  قوقح  نیا  ندناسر  یفلس و  ناغّلبم  قوقح  تخادرپ  يارب  یباّهو  زکارم  رد  دمتعم  يدارفا  ندرامگ  راک  هب  نیمأت ، هار 
لوپ هاگـشناد  نارتکد  زا  یخرب  ناظعاو و  نازامنـشیپ و  نابیطخ و  ناغّلبم و  يارب  نوگانوگ  ياهروشک  رد  هک  نانچ  تسا ، ناشیدب 

هک دوشن  بلج  تیعقاو  نیا  هب  سک  چیه  رظن  ات  دریذـپ  یم  تروص  یناهن  راک ، نیا  دـنناسر و  یم  تسد  هب  تسد  ار  تفگنه  ياه 
املع و خـیاشم و  اهنت  هک  دـنرب  نامگ  نینچ  هکلب  تسا ، هدـش  لیکـشت  يا  هتفای  ناماس  بازحا  ای  اه  تیعمج  ای  تیعمج  اـج  نآ  رد 

.دنزومآ یم  ثیدح  نآرق و  هک  دنتسه  یناغّلبم 

.دننک یم  رادید  اهاج  رگید  نیمرح و  رد  دوخ  صخشم  ياه  نمجنا  رد  تیباّهو )  ) تکرح نیا  ياسؤر  اب  هرمع  جح و  رد  نایفلس 

ناشاه و هشیدنا  دیدج  ياهراون  اه و  باتک  دنوش و  یم  قیوشت  هرمع  جـح و  ياهرفـس  هب  ندـش  هداتـسرف  اب  هدـش  ریجَا  ِناغّلبم  نیا 
ار يدیدپون  لئاسم 
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.دنزاس یم  هارمه  نانآ  اب  دنهد  جاور  نوگانوگ  ياهروشک  رد  اهزادرپ  هیرظن  نیا  دنهاوخ  یم  هک 

دوبهب هتسیاب  نامرد  رید  يدرد  بوشآ و  یفلس ، هشیدنا 

دوبهب هتسیاب  نامرد  رید  يدرد  بوشآ و  یفلس ، هشیدنا 

يارب دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد  گـنهامه  تـّما ، نارو  هدـید  نادـنمدرخ و  یمالـسا و  بهاذـم  هـمه  ِناملـسم  ياـملع  هـک  دـیاب 
.دنهنب يا  هزومآ  همانرب و  یباّهو  يازتشحو  هشیدنا  يرگ و  یفلس  نایرج  زا  يریگولج 

ياه همانرب  ندرک  مهارف  قیقد و  رایـسب  ياه  یحارط  زا  هتـشذگ ، هدـس  رد  هژیو  هب  كدـنا -  سب  يرامـش  زج  ّتنـس -  لها  ياملع 
یهاگآ روما  نیا  زا  ناشیا  نافلاخم  زا  هک  ره  دنا و  هدوب  لفاغ  ناهج  رـسارس  رد  یباّهو  ياملع  تاداقتعا  لوصا و  هشیدنا و  جیورت 

هنیمز نیا  رد  نایباّهو  ور  نیمه  زا  درادن و  ار  ناشراکفا  رد  وگو  تفگ  ای  ناشیا  ّدر  اه و  نآ  اب  تفلاخم  ندرک  راکشآ  تأرج  دبای 
نآرق هار  ًالثم  هک  دنا  هدش  يا  هشیدنا  هتفیرف  ناناوج  زا  يرایـسب  دنا و  هتفای  یبایماک  هتـسیاش  ياملع  دقاف  ياهروشک  رد  هژیو  هب  اه 

اج نآ  ات  یهاگـشناد  یناتـسبد و  ياه  هویـش  رد  یباّهو  هشیدنا  تفگ  ناوت  یم  یّتح  .دیوپ  یم  ار  حـلاص  فلـس  هریـس  ثیدـح و  و 
.دنک یم  هّوشم  ار  ناناملسم  مالسا و  هرهچ  هک  هدناشن  ار  ییاه  ناینب  لوصا و  ناناوج  لد  رد  هک  هدرک  هنخر 

: دوش هتشادرب  ریز  ياه  ماگ  دیاب  هشیدنا  نیا  دوبهب  يارب 

ياـه هلوقم  نآ و  ياـه  هشیدـنا  لوصا و  دریگرب و  یباّـهو  یفلـس -  هشیدـنا  تقیقح  زا  هدرپ  هک  ییاـه  هلاـسر  بتک و  راـشتنا   - 1
.دَناهاگایب هشیدنا  نیا  رطخ  زا  ار  ناناملسم  دناسانشب و  ار  ناناملسم  روهمج  اب  راگزاسان 

رد ار  نآ  راکفا  دنک و  ضقن  در و  ار  یفلس  یباّهو -  ياه  هشیدنا  هک  ییاه  باتک  زین 
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ِیپ رد  تساهراک و  نیرت  مهم  زا  نیا  دشک و  شلاچ  هب  دیاقع  هنیمز 

.تفرگ هشقانم  هب  ار  اه  نآ  ینید  یهقف و  لیاسم  رگید  دیاب  نآ 

ثیداحا و لقن  هقف و  دـیحوت و  دـیاقع و  هنیمز  رد  یباّهو  هشیدـنا  يارب  نیزگیاج  يا  هشیدـنا  اب  ناهج  رد  ییاه  باـتک  راـشتنا   - 2
.ینید لیاسم  رگید  نآ و  نوماریپ  يرواد 

نیزگیاج ياه  باتک  ات  دوش  یلام  ینابیتشپ  سیسأت و  هناخباتک  کی  مک  تسد  هشیدنا  نیا  تمواقم  يرادیاپ و  ماگنه  تسا  هتسیاب 
یم ار  هناخباتک  نیا  هک  یناسک  دـشک و  یم  دـقن  هب  ار  یباّهو  هشیدـنا  هک  ییاه  باتک  هوالع  هب  دـهد ، راشتنا  ار  یباّهو  ياه  باتک 

دیفم و یفلس  هشیدنا  یسررب  رد  هچنآ  رشن و  ّدر و  ياه  هویش  رب  هاگآ  صّـصختم و  دنـشاب  یناسک  دنراد  فارـشا  نآ  رب  دننادرگ و 
.تسا دنمدوس 

نییبت ار  حیحـص  یمالـسا  هشیدنا  یّلک  دعاوق  هدرک  يزادرپ  هیرظن  دـنناوتب  هک  هنیمز  نیا  رد  سانـشراک  ياملع  زا  نتفرگ  يرای   - 3
.دننک

هک ییاـه  هاگـشناد  زکارم و  سرادـم ، نداـهن  داـینب  اـب  دـنمناوت  ياـملع  زا  یلـسن  تـیبرت  يارب  بساـنم  طورـش  ندروآ  مـهارف   - 4
هتسیاش ییاملع  ًالمع  هک  يا  هنوگ  هب  اه  نآ  سیردت  دنراد و  دوخ  اب  حیحـص  هشیدنا  هک  دننک  یم  لیـصحتلا  غراف  ار  ینایوجـشناد 

ینید مولع  رد  دـنمورین  رگنوس و  همه  هاگآ و  ياـملع  نداد  نوریب  رد  اـه  نآ  همه  هکلب  زورما و  ياـه  هاگـشناد  رتشیب  اریز  دنـشاب ،
.دنتسه ناوتان 

ياهزامنـشیپ لیدـبت  يارب  یفلـس  ریغ  یباّهو و  ریغ  ناظعاو  نازامنـشیپ و  نابیطخ و  تیبرت  يارب  بسانم  طورـش  ندروآ  مهارف   - 5
دجاسم و

.هورگ نیا  هب  یباّهو  یفلس -  ناظعاو  نابیطخ و 
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شیارگ هک  نیا  هب  یمالسا  داوس  اب  دیتاسا  تایهلا و  ياه  هدکشناد  زکارم و  اه و  هاگشزومآ  نارگـشزومآ  اهرتکد و  نتـشاداو   - 6
هب اهنت  دـنهدن و  راشتنا  ار  یباّهو  هشیدـنا  ات  دنـشاب  رایـشه  هک  نیا  هب  دـنراد  یباّهو  هشیدـنا  هک  اه  نآ  نتـشاداو  زین  دـنباین ، یباّـهو 

.دنروآ يور  اه  نآ  ریاظن  ینابلا و  هیمیت و  نبا  نایلبنح و  میسجت  هب  لئاق  ياه  هشیدنا  زا  رود  هب  یمالسا  حیحص  رکف  جیورت 

نیسپاو نخس 

و میدش ، هاگآ  نییآ  نیا  مهم  لیاسم  رد  نآ  ياه  هتـسباو  جاور و  ياه  هویـش  نیداینب ، ياه  هشیدنا  خـیرات ، اه ، هشیر  اب  ناس  نیدـب 
شلیمکت هب  اـت  دـشوکب  دراد ، یهاـگآ  باـتک  نیا  رب  هک  ره  سپ  .میـشاب  هدرک  اـهر  هتفگاـن  ار  يرگید  روما  اـسب  هچ  ناـیم  نیا  رد 

نیا نوماریپ  یقیاقح  هب  هک  یناسک  زا  زین  .مییازفیب  نادـب  هدـنیآ  ياه  پاچ  رد  ات  دـنک  لاسرا  ام  يارب  ار  دوخ  تاـعالطا  اـی  دزادرپ 
.مییازفیب نآ  هب  يدعب  ياه  پاچ  رد  ات  دنتسرف  ام  دزن  راشتنا  يارب  ای  دنهد  راشتنا  دنراگنب و  ار  اه  نآ  میرب  یم  دیما  دنتفای  هر  ثحب 

هک نیا  میرادـن و  نید  نیا  هب  تمدـخ  زج  یگنهآ  راک  نیا  زا  ام  دـَنادرگب و  شیوخ  يارب  بان  ار  ام  ياـهراک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا 
.تسا لاعتم  يادخ  هب  وکین  ماجرف  میرادب و  رود  نآ  زا  ار  نالهاج  لیوأت  نالطبم و  باستنا  نایلاغ و  ِفیرحت 
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تیباّهو هیبشت و  میسجت و  ِنادنمرواب  نایاوشیپ  ِمان  ههایس  تسویپ 1 :

.میسجت هیبشت و  رد  رایسب  ثیداحا  يوار  لاس 167ه ).  هب  هدرم   ) يرصب هملس  نب  دامح   - 1

.تسا هدرک  تیاور  میسجت  رد  یثیداحا  نانخس و  228ه ).   - 146  ) یعازخ دامح  نب  میَُعن   - 2

.یسیرملا رشب  یلع  دّرلا  هیمهجلا و  یلع  ّدرلا  باتک  هدنراگن  لاس 280ه ).  هب  هدرم   ) یمراد دیعس  نب  نامثع   - 3

.هّنسلا باتک  هدنراگن  لاس 287ه ).  هب  هدرم   ) ینابیش مصاع  نب  ورمع  نب  دمحا  رکبوبا  مصاع : یبا  نبا   - 4

 . هّنسلا باتک  هدنراگن  ( 290  - 213  ) لبنح نب  دمحا  نب  هّللادبع   - 5

.برلا تافص  تابثاو  دیحوتلا  باتک  هدنراگن  (. 311  - 223  ) همیزخ نب  قاحسا  نب  دّمحم  رکبوبا  همیزخ : نبا   - 6
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.هّنسلا باتک  هدنراگن  لاس 311ه ).  هب  هدرم   ) لالخلا نوراه  نب  دّمحم  نب  دمحا  رکبوبا  لالخلا :  - 7

رد هک  هدورس  يا  هدیصق  میسجت  هیبشت و  رد  وا  316ه .).   - 230  ) یناتسجس نامیلـس  دواد  وبا  نب  هّللادبع  رکبوبا  دواد : یبا  نبا   - 8
.دوب یمانب  یبصان  وا  .تسا  هدمآ  ص 503 )  ) یبهذ ّولعلا  باتک 

حرش باتک  هدنراگن  لاس 329ه .).  هب  هدرم   ) دادـغب رد  نایلبنح  خیـش  يراهبرب ، فلخ  نب  یلع  نب  نسح  دّـمحم  وبا  يراـهبرب :  - 9
.هّنسلا

.هّنسلا یف  هعیرشلا  باتک  هدنراگن  360ه .).   - 280  ) يرجآلا نیسح  نب  دّمحم  رکبوبا  يرجآلا :  - 10

نازادرپ و غورد  رامش  رد  وا  .هنابالا  باتک  هدنراگن  (. 387  - 304  ) يربکُعلا هطب  نب  دّمحم  نب  هّللادیبع  هّللادـبع  وبا  هطب : نبا   - 11
.تسا هدمآ  ( 4/131  ) نازیملا ناسل  ینالقسع  رجح  نبا  باتک  رد  وا  لاح  حرش  .دوب  میسجت  مانب  نادقتعم 

.تافصلا نامیالا و  دیحوتلا و  باتک  هدنراگن  (. 395  - 310  ) هدنم نب  قاحسا  نب  دّمحم  هَْدنَم : نبا   - 12

هّنـسلا لها  داقتعا  لوصا  حرـش  باتک  هدنراگن  لاـس 418ه .).  هب  هدرم   ) یئاـکلاللا روـصنم  نب  نسح  نب  هّللا  هبه  یئاـکلاللا :  - 13
.هعامجلاو

 - 339  ) یکنملطلا هّللادبع  نب  دّمحم  نب  دمحا  رمع  وبا  یکنملطلا :  - 14

مالعا ریس  باتک  رد  یبهذ  .لوصالا  هفرعم  یلا  لوصولا  باتک  هدنراگن  (. 429

.تسا لاعتم  يادخ  يارب  ولهپ  تابثا  رد  هک  دراد  تنس  رد  یباتک  وا  هک  دیوگ  یم  ( 17/569  ) ءالبنلا

یلبنح يدادغب  ءارف  نب  نیسح  نب  دّمحم  یلبنح : یلعیوبا  یضاقلا   - 15
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.تسا هدروآ  نآ  رد  ار  یتفگش  هنوگ  ره  هک  لیوأتلا  لاطبا  باتک  هدنراگن  (. 458  - 380)

مالکلا مذ  باتک  هدـنراگن  (. 481  - 396  ) يوره يراصنا  تم  نب  دّـمحم  نب  هّللادـبع  لیعامـسا  وبا  يراصنالا : لیعامـسا  وبا   - 16
.تافصلا هلهاو و 

لیوأتلا مذ  باتک  هدنراگن  (. 620  - 541  ) یلبنح یقشمد  یسدقم  همادق  نب  دمحا  نب  هّللادبع  دمحم  وبا  یسدقملا : همادق  نبا   - 17
.ّولعلا و 

سیدقتلا و ساسا  یلع  دّرلا  یف  سیـسأتلا  باتک  هدـنراگن  (. 728  - 661  ) ینارح هیمیت  نب  میلحلا  دـبع  نب  دـمحا  هیمیت : نـبا   - 18
.داد شناماس  ناینیسپ  يارب  تخیرب و  نآ  ياه  هیاپ  درک و  دنم  هدعاق  ار  نییآ  نیا  وا  .رگید  ییاه  باتک  هّنّسلا و  جاهنم 

شوـیجلا عاـمتجا  هلّطعملاو و  هیمهجلا  یلع  هلـسرملا  قـعاوصلا  باـتک  هدـنراگن  لاـس 751ه .).  هب  هدرم  : ) هیزوـجلا مـّیق  نـبا   - 19
.تسا هدروآ  باتک  ود  نیا  رد  ار  میسجت  هیبشت و  ياه  هنوگ  هک  هیمالسالا 

باتک هدنراگن  لاس 711ه ).  هب  هدرم   ) نیماّزح خیش  نبا  هب  بقلم  یطـساو ، میهاربا  نب  دمحا  نیدلادامع  نیماّزحلا : خیـش  نبا   - 20
«. هحیصنلا  » هلاسر هدنراگن  و  هیمیت ، نبا  زا  عافد  هب  رابتعالاو  هرکذتلا 

یف یکنملا  مراصلا  باتک  هدنراگن  (. 744  - 704  ) هیمیت نبا  درگاش  یلبنح ، يداهلا  دبع  نب  دمحا  نب  دّمحم  يداهلادبع : نبا   - 21
.یکبسلا یلع  ّدرلا 

هدیقعلا حرش  باتک  هدنراگن  (. 792  - 731  ) یحلاص یعرذا  یفنح  ّزع  یبا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  یلع  یفنحلا : ّزعلا  یبا  نبا   - 22
نبا هک  لوقنملا  حیحصل  لوقعملا  حیرص  هقفاوم  هّنسلا و  جاهنم  شباتک  رد  تسا  هیمیت  نبا  ياه  هشیدنا  نامه  حرـش ، نیا  .هیواحطلا 

هیواحط حرش  هدرک و  هصالخ  ار  نآ  ّزع  یبا 
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ياج همه  رد  هدرک  پاچ  رایـسب  شـالت  اـب  ار  باـتک  نیا  هک  مینیب  یم  ار  رـصاعم  یفلـس  ناـیباّهو  ور  نیمه  زا  تسا و  هداد  شرارق 
.دنا هدرک  همجرت  رگید  ياه  نابز  يا  هراپ  هب  یّتح  دنا و  هداد  راشتنا  ناهج 

رد ار  ّزع  یبا  نبا  ناـیفنح ، هک : تسا  هدرک  نشور  ( 2/96) خیراتلا یف  رمعلا  ءانبأب  رمُغلا  ءابنإ  شباتک  رد  ظفاح  ینالقـسع  رجح  نبا 
.دنا هدرک  یم  راکنا  شراگزور 

مصاوعلا و باتک  .دوب  هدرک  بذج  ار  هیمیت  نبا  ياه  هشیدـنا  وا  (. 840  - 775  ) ینمی ریزو  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  ریزولا : نبا   - 23
مسابلا ضورلا 

خیش تسا و  هتشاگن  وا  ار  رگید  ییاه  باتک  مساقلا و  یبا  هّنس  نع  ّبّذلا  یف 

.دیزاغآ ار  نمی  رد  ترتع  بهذم  ندیشک  یهابت  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  درم  نیا  هک  تسا  هدش  روآدای  يرثوک 

: وا ناینیسپ  باّهولادبع و  نب  دّمحم  راگزور 

ياـه باـتک  وا  .هتفاـی  ترهـش  تیباّـهو  هب  زورما  هک  یتوـعد  راذـگناینب  (. 1206  - 1115 : ) يدـجن باهولادـبع  نـب  دّـمحم   - 24
فشک نوچمه  ینوگانوگ 

.تسا هتشاگن  ار  رگید  ییاه  باتک  دیحوتلا و  كرات  رفک  یف  دیفتسملا  دیفم  باهشلا و 

.یناهبنلا یلع  ّدرلا  یف  ینامألا  هیاغ  باتک  هدنراگن  (. 1317  - 1252  ) یسولآ يرکش  دومحم  رسفم  نب  نامعن  یسولآلا : نبا   - 25

.لیطابالا نم  يرثوکلا  بتک  یف  امب  لیمکتلا  باتک  هدنراگن  (. 1386  - 1313 : ) ینامیلا یملعملا  نمحرلادبع   - 26

.دوب یناکوش  وریپ  وا  .تسا  هتسیز  یم  دنه  رد  هک  یجونق  یلابوهب  ناخ  نسح  قیدص  یجونقلا :  - 27
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.نییروبقلا یلع  ّدرلا  باتک  هدنراگن  (. 1225  - 1160  ) يدجنلا رمعم  لآ  نامثع  نب  رصان  نب  دمح   - 28

.هّللاریغب نینیعتسملا  تاهبش  ّدر  باتک  هدنراگن  (. 1329  - 1253  ) يدجنلا یلبنحلا  یسیع  نب  میهاربا  نب  دمحا   - 29

.دئاوعلاو عدبلا  نم  دجاسملا  حالصا  باتک  هدنراگن  یقشمدلا ، یمساقلا  نیدلا  لامج   - 30

هیطساولا هدیقعلا  حرش  باتک  هدنراگن  يرصملا ، ساره  لیلخ  دمحم   - 31

.هیباهولا هکرحلا  و 

.دوب وگتشرد  رایسب  يو  .درک  یم  يراکمه  يرثوک  ّدر  رد  ینامی  یملعم  اب  وا  یفیفع : قازرلادبع   - 32

هچنآ هعیش و  ّدر  يارب  ار  وا  نایباّهو  1969م .)  - 1886  ) اب ربارب  1389ه ).   - 1303  ) یبصان یقشمد /  بیطخلا /  نیدلا  بحم   - 33
هب طوبرم 

زا لوقنم  ِیشاوح  اب  ار  باتک  نیا  دز و  هیشاح  یکلام  یبرع  نبا  مصاوقلا  نم  مصاوعلا  باتک  رب  وا  .دنتفرگ  راک  هب  تسا  تیبلا  لها 
.دش یم  هدرمش  كانرطخ  رایسب  يدرم  تشاد  هک  يا  هشیدنا  رد  نیدلا  ّبحم  .درک  هابت  هیمیت  نبا  هّنسلا  جاهنم 

هک دراد  قیقحت  قیلعت و  نیدنچ  ثارت  رب  وا  1892/1958م .)  ) اضق راد  هدهع  دوب و  يرصم  رکاش /  دّمحم  دمحا  رکاش : دمحا   - 34
.یعفاش هتشاگن  هلاسرلا  باتک  رب  تسا  یقیلعت  اه  نآ  زا  یکی 

دمحا راک  نایاپ  رد  .دوب  رکاش  دمحا  راکمه  وا  .هتشذگ  هدس  ياه  هنیزاغآ  رد  رـصم  هنـسلا  راصنا  هورگ  سیئر  یقفلا : دماح   - 35
خیشلا نیبو  ینیب  ار  دوخ  باتک  تخیرب و  شیوربآ  تشاگن و  وا  هرابرد  یکچوک  باتک  رکاش 
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.دیماندماح

رصم و رد  وا  .زاجح  رد  هّدج  نامدرم  زا  اب 1971م ،) ربارب  لاس 1391ه .  هب  هدرم   ) فیصان نیسح  نب  دّمحم  فیـصان : دّمحم   - 36
دقنب بیحّرتـلا  شباـتک  زاـغآ  رد  يرثوک  همـالع  ار  لـیاسم  نیا  زا  یخرب  .درک  یم  رایـسب  هنیزه  تیباّـهو  يارب  نآ  هموح  زاـجح و 

.تسا هدروآ  بینأتلا 

هرانک يو  زا  وا  داحلا  ببـس  هب  نایباّهو  هک  دوب  یماگنه  زا  سپ  نیا  دشاب و  هدرم  اریخا  وا  دیاش  يدـجنلا : یمیـصقلا  هّللادـبع   - 37
.دندوب هتفرگ 

ار هیوجدـلا  تاملظلا  حاستکا  یف  هیدـجنلا  قوربلا  باتک  رتشیپ  وا  .تسا  هتـشاگن  وا  ار  لالغالا  هذـه  هلإلا و  مکاـحی  نوکلا  باـتک 
نایباّهو هک  دوب  هتشاگن 

.دننک یم  رشن  پاچ و  ار  نآ  نانچمه  دندوب و  هدرک  پاچ  ار  نآ  شیپ  زا 

: وا ناینوماریپ  ینابلا و 

اوشیپ و راگزور و  نیا  رد  یفلـس  ناـیباّهو  هزینرـس  وا  رد 2/10/1999م .) هدرم   ) یناـبلا حون  نب  نیدلارـصان  دّـمحم  یناـبلالا :  - 38
.تسوا ِنآ  زا  يدایز  ياه  هتشاگن  دراد و  رایسب  مارتحا  نایباّهو  دزن  دوب و  ثیدح  رد  اه  نآ  عجرم 

هداد راشتنا  راگزور  نیا  رد  ار  نایفلـس  نایباّهو و  ياه  باتک  رتشیب  هک  یمالـسا  هناـخپاچ  بحاـص  یقـشمد ، شیواـشلا  ریهز   - 39
شکمـشک زا  يا  هراپ  دومن و  خر  تخـس  یـشکمشک  ینابلا  ریهز و  نایم  ینابلا  رمع  نایاپ  رد  کـیل  دوب ، یناـبلا  درگاـش  وا  .تسا 

.دوب نآ  ياهدمآرد  باتک و  پاچ  قوقح  رس  رب  اوعد  نآ  عوضوم  هک  دش  هدیشک  هاگداد  هب  ود  نیا  ياه 

يرگ و یفلــس  نـییآ  راذــگناینب  هـک  درک  یم  اــعّدا  وا  .ندرا  رد  لاـس 1413ه ).  هـب  هدرم   ) یبـلحلا یعاـفرلا  بیـسن  دّـمحم   - 40
بلح رهش  رد  نآ  رازگتمدخ 
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كرـش و هب  ار  يرگید  کی  ره  هک  اج  نآ  ات  دـنتفای  شکمـشک  رگیدـکی  اب  هاگ  نآ  و  دوب ، ینابلا  نیـشنمه  لاس  یعافر 25  .تسا 
جاوزاو تاهما  همصع  تابثا  یف  ینملا  لاون  ار  نآ  تشون و  ینابلا  ّدر  رد  یباتک  يو  .داد  یم  تبسن  تعدب 

لّسوتلا و هقیقح  یلإ  لصوتلا  باتک  نینچمه  وا  .دوب  راد  هدـهع  ار  وا  هزانج  رب  زامن  تماما  ینابلا  وا  تسود  .دـیمان  انزلا  نم  ءایبنالا 
.تسا هتشاگن  ار  رگید  ییاه  باتک 

نم اهفقومو  هیفلـسلا  هوعدـلا  هماکحاو و  هعاونا  لـسّوتلا  یبهذـملا و  بّصعتلا  هعدـب  باـتک  هدـنراگن  ...یـسابع  دـیع  دّـمحم   - 41
.يرخالا تاکرحلا 

هدـنز زونه  مناد  یم  هک  اج  نآ  ات  وا و  لاـس  ّنس و  مه  اـبیرقت  یناـبلا و  ناراـیمه  نادرگاـش و  زا  یلوبنتـسالا : يدـهم  دومحم   - 42
خیشلا یلا  حوتفم  باطخ  هب  هدیمان  تشون  وا  ّدر  رد  یباتک  تفای  ینابلا  اب  هک  یفالتخا  یپ  رد  وا  .تسا 

.رصان

: يدوعس نایباّهو 

اه و شهوژپ  هریدم  تئیه  سیئر  يدوعـس و  ناتـسبرع  قباس  یتفم  تسا .) هدرم  اریخا  هک   ) يدـجن زاب  نب  زیزعلادـبع  زاب : نبا   - 43
.عدبلا نم  ریذختلا  تساه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  نوگانوگ  ياه  هلاسر  وا  .داشرا  غیلبت و 

مدآ قلخ  یف  نامیالا  لها  هدـیقع  باـتک  هدـنراگن  تسا .) هدرم  اریخا  هک   ) يرجیوتلا دومح  نب  هّللادـبع  نب  دومح  يرجیوتلا :  - 44
.هقلخل هتنیابم  هّللا و  ّولع  تابثا  نمحرلا و  هروص  یلع 

فـشک تساه : نآ  زا  یکی  هک  دراد  هلاسر  نیدـنچ  وا  تسا .) هدرم  اریخا  هک   ) يراصنا دّـمحم  نب  داـمح  يراـصنالا : داـمح   - 45
.ربقلا یلا  رفسلا  یف  درو  امع  رتسلا 
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هتشاگن وا  ار  هلالضلا  هاعد  ای  ًالهم  ...نوضکری  اوؤاجو  ملـسملا و  هدیقع  باتک  تسا .) هدرم  اریخا  هک   ) يرئازجلا رباج  رکبوبا   - 46
.تسا

یلثملا دعاوقلا  تساه : نآ  زا  یکی  هک  دراد  باتک  نیدـنچ  وا  تسا .) هدرم  اریخا  هک   ) نیمیثع حـلاص  نب  دّـمحم  نیمیثع : نبا   - 47
.ینسحلا هئامساو  هّللا  تافص  یف 

یف هیساسالا  ءاطخالا  باتک  هدنراگن  يدماغلا : يدعس  نب  هّللادبع   - 48

.يرابلا حتف  باتک  نم  هیهولالا  دیحوت  هدیقعلا و 

.دیحوت ياه  باتک  رب  قیقحت  دنچ  نیبملا و  حتفلا  باتک  هدنراگن  .یهیقفلا  رصان  دّمحم  نب  یلع  یهیقفلا : یلع   - 49

یباّهو يو  .تشاگن  ار  لالظلا  ءاطخا  یلع  هیبنتلا  یف  لالزلا  دروملا  باتک  وا  درم .) یناوج  رد  اریخا   ) شیودلا دّمحم  هّللادـبع   - 50
.راذگ تعدب  ای  تسناد  یم  كرشم  ای  ار  نارگید  دوب و  یبّصعتم  تیاغب 

.هّرونم هنیدم  رد  یباّهو  گرزب  نارس  زا  یکی  یلخدملا ، يداه  نب  عیبررتکد   - 51

رتکد هیفلـس  باتک  رب  وا  .داشرا  غیلبت و  اوتف و  اه و  شهوژپ  هریدم  تئیه  ناگرزب  زا  نازوف : هّللادبع  نب  نازوف  نب  حلاص  رتکد   - 52
يا هیّدر  یطوب 

.تسا هتشاگن 

نآ زا  هک  هتـشاگن  ییاه  باتک  وا  .يدوعـس  ناتـسبرع  رد  یمالـسا  هقف  نوناک  وضع  .دیز  وبا  هّللادبع  رکب  رتکد  دـیز : وبا  رکب   - 53
فلتخم ياهرهـش  رد  وا  .هیمالـسالا  تاعامجلاو  بازحالاو  قرفلا  یلا  ءامتنالا  مکح  عدـتبملا و  رجه  هیزوجلا ، میق  نبا  تسا : هلمج 
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تیباّهو رب  سیون  هیّدر  نادنمشناد  همانمان  تسویپ 2 :

اه نآ  شیپاشیپ  هک  دنرایـسب  ناشیا  زا  سپ  هباحـص و  راگزور  زا  بصن ) میـسجت و  هیبشت و  هشیدنا   ) هشیدنا نیا  نارکنم  هک  دینادب 
(1) .درک راکنا  ار  وا  نآرق  رد  هباشتم  نوماریپ  غیبص  شسرپ  ماگنه  هک  تسا  رمع 

ناملاع نیا  نآ  یپ  رد  دندش و  هاگآ  دادـیور  نیا  زا  تیب  لها  هار  ناوریپ  زین  تسخن و  هدـس  جـنپ  لوط  رد  تیب  لها  ناملاع  هاگناو 
هرامش ناوت  هک  نادنچ  هدیکچ  نیا  رد  نم  دبای و  یم  یهاگآ  هتکن  نیا  رب  مجارت  خیرات و  ياه  باتک  هدنناوخ  دندش و  يروآدرگ 

: دنتسه اه  نآ  زا  هک  ما  هدروآ  دای  ار  ناشمان  نآ  زا  سپ  هیمیت و  نبا  راگزور  زا  متفای  ار  اه  نآ  ندرک 

هیمیت نبا  ّدر  رد  هک  لاس 756ه ).  هب  یّفوتم   ) یکبس یلع  نیدلا  یقت   - 1

: تسا هلمج  نآ  زا  هتشاگن و  اه  هلاسر  مّیق  نبا  شدرگاش  و 
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.لیفز نبا  یلع  ّدرلا  یف  لیقصلا  فیسلا 

.هیمیت نبا  یلع  ّدرلا  یف  هیضملا  هردلا 

.مانالاریخ هرایز  یف  ماقسلا  ءافش 

.تسا هدش  پاچ  یگزات  هب  هک  يرگید  ياه  هلاسر  هعومجم  و 

.دراد ملاع  مدق  ثودح و  هلأسم  رد  هیمیت  نبا  رب  يا  هیّدر  لاس 702ه ،).  هب  یّفوتم   ) ظفاح ِیکلاملا  یعفاشلا  دیعلا  قیقد  نبا   - 2

 : تسا هتفگ  نینچ  ( 12/202  ) حتفلا رد  هلأسم  نیا  نوماریپ  دیع  قیقد  نبا 

یمن ریفکت  ملاع  ثودح  فلاخم  هک  تشاد  نامگ  دییارگ و  یم  هفسلف  هب  تشاد و  یگتشکراک  ياعّدا  تالوقعم  رد  هک  دوب  یسک 
هک نآ  رگم  دوش  یمن  ریفکت  یلک  روط  هب  عامجا  رکنم  هک  دز  رد  گنچ  ام  نخـس  هب  تسا و  عامجا  اب  تفلاخم  لـیبق  زا  اریز  دوش ،

هدرک يروک  هب  رهاظت  ای  هدوب  يروک  ِرـس  زا  ای  ندز  رد  گنچ  نیا  دـیوگ : یم  وا  .دـشاب  هدـش  تابثا  نآ  رتاوتم  ربخ  عراش  يوس  زا 
هک حتفلا  رد  هدمآ  ِنخس  نایاپ  .دنا  هدمآ  درگ  مه  اب  یلقن  رتاوت  عامجا و  نآ  رد  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  ملاع  ثودح  اریز  تسا ،

گنرد ياج 

.دراد

دوخ ياه  باتک  ياج  نیدـنچ  رد  وا  .دوب  لاس 748ه ).  هب  یفوتم   ) ظفاح ِیعفاـش  یبهذ  درک  اوسر  ار  هیمیت  نبا  هک  یناـسک  زا   - 3
هداتسرف و هیمیت  نبا  يارب  ار  نآ  تساملع و  نایم  رد  وا  روهشم  هلاسر  نآ  زا  یکی  هک  هدرک  نینچ 

دوخ هزاوآرپ  هدش  پاچ  باتک  رد  ار  نآ  ظفاح  يواخـس  هک  ناّبقلا  مان  اب  تسا  يا  هلاسر  يرگید  و  شا ، هدـیمان  هیبهذـلا  هحیـصنلا 
بلطلا ملعلا و  لغز  نایب  مان  اب  یبهذ  باتک  رد  زین  يرگید  هلاسر  .دوش  عوجر  نادب  دـیاب  هک  هدرک  دای  ص307 )  ) خیبوتلاب نالعالا 

حیحصت ار  نآ  يرثوک  ثّدحم  هک  هدمآ 
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: دیوگ یم  نینچ  شناد  نابلاط  یهاوخریخ  رد  باتک  نیا  هحفص 23  رد  یبهذ  .تسا  هدرک 

تراهم هشیدـنا  ناشخرد  ياهدـیراورم  ناینیتسخن و  يارآ  هفـسلف و  تمکح و  ات  هتفرگ  قطنم  زا  نآ  ياـه  هخاـش  لوصا و  رد  رگا 
نامگ زاب  یتخیمآرد  رگیدکی  اب  ار  لقن  لقع و  يدیزگ و  رگنـس  زین  حلاص  فلـس  لوصا  ّتنـس و  نآرق و  رد  دوجو  نیا  اب  یتفای و 

ای قح  هب  راک  ماجرف  رد  هنوگچ  مدید  نم  دش و  یناوتن  زین  کیدزن  نادب  هک  دنگوس  ادخ  هب  یسرب و  هیمیت  نبا  هاگیاج  هب  منک  یمن 
ارجام نیا  هب  ندش  لخاد  زا  شیپ  وا  .ریفکت  دندرک و  شبیذکت  اوران  ای  اور  دش و  هدیشک  یهارمگ  يرانکرب و  طوقس و  هب  لطاب  هب 

ياه هورگ  دزن  هک  يراذگ  تعدب  ...هتفرگ و  دش و  هریت  سپ  نآ  زا  کیل  تشاد ، حلاص  فلس  يامیـس  ناشفا و  وترپ  دوب و  ینارون 
...دوب قّقحم  يا  هتخیهرف  لضاف ، لقاع و 

نوچمه ناظفاح  زا  یهورگ  وا و  هک  تسا  یبهذ  زا  وگو  تفگ  یب  نخـس  نیا  .دنک  هعجارم  باتک  نیا  هب  دناوت  یم  دهاوخب  هک  ره 
.تسیرگن ار  نآ  ناوت  یم  هک  دنا  هدروآ  ار  نآ  ص 136 )  ) خیبوتلاب نالعالا  شباتک  رد  ظفاح  ِيواخس 

.يرجه لاس 733  هب  یفوتم  یعفاشلا ، هعامج  نب  میهاربا  نب  دّمحم  نیدلاردب  یضاقلا   - 4

.یفنحلا يراصنالا  يریرحلا  نب  دّمحم  یضاق   - 5

.یکلاملا رکب  یبا  نب  دّمحم  یضاق   - 6

.یلبنحلا یسدقملا  رمع  نب  دمحا  یضاق   - 7

یضاق م راهچ  نیا  زا  هرداص  ياوتف  اب  لاس 726ه .  هب  هیمیت  نبا 
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.دش سوبح 

.يرجه لاس 710  هب  یّفوتم  یفنح ، یجورس  میهاربا  نب  دمحا  رصم  هاضقلا  یضاق   - 8

.يرجه لاس 718 هب  یّفوتم  فولخم  نب  یلع  رصم ، رد  یکلام  هاضقلا  یضاق   - 9

.يرجه لاس 724  هب  یّفوتم  يرکبلا ، بوقعی  نب  یلع  همالع   - 10

.يرجه لاس 749  هب  یّفوتم  یعفاشلا ، نالدع  نب  دّمحم  نیدلا  سمش  همالع   - 11

(1) .یعفاش لحرم  نبا  هب  فورعم  لیکو ، نب  نیدلاردص  ماما   - 12

یکبـس جاتلا  ماما  هک  دراد  هیمیت  نبا  رب  يا  هیّدر  وا  .يرجه  لاس 733 هب  یفوتم  یبلحلا ، یبالکلا  ییحی  نب  دـمحا  همالع  ماما   - 13
.تسا هدش  روآدای  يربکلا  هیعفاشلا  تاقبط  باتک  رد  وا  لاح  حرش  رد 

.يرجه لاس 715  هب  یّفوتم  يدنه ، نیدلا  یفص  همالع  یضاق   - 14

.تسا هدرک  هرظانم  هیمیت  نبا  اب  یلئاسم  رد 

هیّدر وا  رب  قالط  ترایز و  هلأسم  رد  درک و  هرظانم  هیمیت  نبا  اب  .يرجه  لاس 727  هب  یفوتم  یناکلمز ، نب  نیدلا  لامک  یضاق   - 15
.تشون

هب نخـس  هیمیت  نبا  زا  ّداملا  ریـسفتلا  دوخ  باتک  رد  وا  .يرجه  لاس 745  هب  یّفوتم  ظفاح ، ِیـسلدنا  ناّیح  وبا  ناد  نابز  رّـسفم   - 16
نایح وبا  .هدرک  تابثا  ار  شرع  رب  دوعق  هلأسم  نآ  رد  هک  هدـید  هیمیت  نبا  طـخ  اـب  ار  يا  هلاـسر  دوخ  هک  هتفگ  تسا و  هدروآ  ناـیم 

هدرک در  تخس  ار  وا  نخس  نیا 
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.تسا

.يرجه لاس 714  هب  یّفوتم  یعفاشلا ، یجابلا  دّمحم  نب  یلع  ماما   - 17

در ار  هیمیت  نبا  يدتعملا  مجر  يدتهملا و  مجن  باتک  رد  وا  .يرجه  لاس 725  هب  یّفوتم  یشرق ، ملعم  نب  رخف  خروم  ثّدحم   - 18
.تسا هدرک 

هلاسر تسا : هدرک  در  ار  هیمیت  نبا  هلاـسر  ود  رد  وا  .يرجه  لاس 721  هب  یّفوتم  یقـشمد ، ناّهد  ینزام  یلع  نب  دّمحم  همالع   - 19
.قالط هلأسم  رد  يا  هلاسر  ترایز و  رد  يا 

.تسا هدرک  در  ار  هیمیت  نبا  يا  هلاسر  رد  وا  .يرجه  لاس 733  هب  یفوتم  يزاریش ، دّمحم  نب  دمحا  مساق  وبا  ماما   - 20

.يرجه لاس 739  هب  یفوتم  یعفاش ، ینیوزق  نیدلا  لالج  ماما   - 21

.هلضعملا للعلا  مهرم  باتک  هدنراگن  يرجه ، لاس 768  هب  یفوتم  ینمی ، یعفای  دعسا  نب  هّللادبع  نیدلا  فیفع  همالع   - 22

لاس هب  یفوتم  ثّدحم ، ِیکبس  یلع  نب  باهولادبع  نیدلا  جات   - 23

.دراد رایسب  ياهداقتنا  اه و  هیّدر  هیمیت  نبا  یبهذ و  رب  يربکلا  هیعفاشلا  تاقبط  دوخ  گرزب  باتک  رد  وا  .يرجه   771

.خیراوتلا نویع  باتک  هدنراگن  .يرجه  لاس 764  هب  یفوتم  یبتک ، رکاش  نبا  خروم  همالع   - 24

مان اب  دراد  یباـتک  هیمیت  نبا  ّدر  رد  وا  يرجه ، لاس 734  هب  یفوتم  یکلاملا ، یهکافلا  یمخللا  نمیلا  یبا  نب  رمع  هیقف  همـالع   - 25
.هرایزلا رکنم  یلع  درلا  یف  هراتخملا  هفحتلا 

.تسا هتشاگن  هیمیت  نبا  ّدر  رد  يا  هلاسر  ترایز  هلأسم  رد  وا  .يرجه  لاس 743  هب  یفوتم  یکلاملا ، يواوزلا  یسیع  همالع   - 26
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باتک اـب  هک  دراد  یباـتک  هیمیت  نبا  ّدر  رد  وا  .يرجه  لاس 750  هب  یفوتم  يرصملا ، یئانخالا  يدعـسلا  دّمحم  همالع  یـضاق   - 27
رکنی نم  یلع  ّدرلا  یف  هیضرملا  هلاقملا  ار  نآ  هدش و  پاچ  یمازع  همالع  ملق  هب  هعطاسلا  نیهاربلا 

.تسا هدیمان  هیدّمحملا  هرایزلا 

دراد هیمیت  نبا  ّدر  رد  يا  هلاسر  وا  .يرجه  لاس 744  هب  یفوتم  یفنحلا ، یناجزوجلا  ینامکرتلا  نامثع  نب  دمحا  قّقحم  همالع   - 28
.تسا هدیمان  هیمیت  نبا  یلع  ّدرلا  یف  هیلجلا  ثاحبالا  ار  نآ  هک 

نیمه رد  ترایز و  هلأسم  رد  ( 3/66  ) يرابلا حتف  باتک  رد  وا  .يرجه  لاس 852  هب  یفوتم  ظفاح  ِیعفاش  ینالقـسع  رجح  نبا   - 29
سا هدرک  داقتنا  هیمیت  نبا  زا  درادن  يزاغآ  هک  ییاهدادیور  هلأسم  رد  ( 13/410  ) باتک

نیا هک  یلاح  رد  تسا ، هتشاگن  ظیرقت  هدرک  در  ار  يراخب  ءالع  نآ  رد  هک  یقـشمد  نیدلارـصان  نبا  رفاولا  ّدرلا  باتک  رب  رجح  نبا 
.دوش یم  هدرمش  رجح  نبا  ياه  هابتشا  زا  دوخ  هک  نایفنح  زا  تسا  یماقتنا  اهنت  باتک 

هک هدش  روآدای  هدروآ و  هنماکلارردـلا  رد  ار  هیمیت  نبا  لاح  حرـش  هرایزلا و  ثیدـح  قرطب  هراشالا  مان  اب  دراد  يا  هلاسر  رجح  نبا 
هیلع یلع  ترضح  ام  دیس  رورس و  ماقم  ِنتساک  رد  ینانخس  وا  زا  اریز  دنا ، هداد  تبـسن  قافن  هب  ار  وا  هیمیت  نبا  راگزور  نادنمـشناد 

.تسا هدش  رداص  مالسلا 

نآ یمثیه و  ظفاح  داتـسا  و  وا ، رـسپ  یقارعلا ، نیدـلا  یلو  رجح و  نبا  داتـسا  یقارعلا ، میحرلادـبع  نیدـلا  نیز  گرزب  ظـفاح   - 30
هتفای تسد  مجح  مک  يدلج  هب  هک  تسا  هدـش  روآدای  ص192 )  ) قحلا دهاوش  رد  یناهبن  خیـش  .يرجه  لاس 806  هب  یفوتم  هقبط ،

هب طوبرم  یلئاسم  رد  هیمیت  نبا  نآ  رد  هک 
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.تسا هدش  ّدر  اروشاع  زور 

هلئـسالا یلع  ّدرلا  یف  هیـضرملا  هبوجالا  باـتک  رد  يرجه ، لاـس 826  هب  یفوـتم  یقارع ، نیدـلا  ّیلو  یقارع ، میحرلادبعرـسپ   - 31
.تسا هدرک  داقتنا  هدرک  يراگزاسان  عامجا  اب  هک  هیمیت  نبا  لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  هیکملا 

یـضاق نبا  خیرات  دوخ  روهـشم  خیرات  رد  ار  هیمیت  نبا  يرجه ، لاس 851  هب  یفوتم  یعفاشلا ، هبهـش  یـضاق  نبا  همالع ، خروم   - 32
.تسا هدروآ  مان  هبهش 

دراد هیمیت  نبا  ّدر  رد  يروهـشم  یپاچ  باـتک  وا  .يرجه  لاس 829  هب  یفوتم  یعفاشلا ، ینیـسحلا  ینـصحلا  نیدلا  یقت  همالع   - 33
نم هبش  عفد  هب  هدیمان 

.دمحا مامإلل  کلذ  بسن  دّرمت و  هّبش و 

.تسا هیمیت  نبا  نارکنم  رامش  رد  وا  .يرجه  لاس 803  هب  یفوتم  یکلاملا ، یسنوتلا  هفرع  نبا   - 34

ار سک  ره  هیمیت و  نبا  هک  تسا  ینازاتفت  دعـس  درگاـش  وا  .يرجه  لاس 841  هب  یفوتم  یفنحلا ، يراخبلا  نیدـلاءالع  همالع   - 35
یقشمدلا نیدلارصان  نب  ظفاح  يوس  زا  رفاولا  ّدرلا  باتک  فیلأت  ببس  نیمه  و  تسا ، هدرک  ریفکت  هداد  مالسالا  خیـش  بقل  ودب  هک 

هدـیقع اب  ود  ره  نیا  هنرگ  و  نایفنح ، اب  ود  نیا  ییوج  هزیتس  رـس  زا  رگم  دوبن  نیا  دـش و  باتک  نیا  رب  رجح  نبا  ظـیرقت  یعفاـشلا و 
.دنتشاد يراگزاسان  هیمیت  نبا 

تاداقتعالا یف  هیمیت  نبا  یلع  ّدرلا  هلاسر  هدنراگن  .يرجه  لاس 867  هب  یفوتم  یقشمد ، یفنح  یناغرف  دمحا  نب  دّمحم  خیش   - 36
.

.هتشون هیّدر  هیمیت  نبا  رب  رحبلا  بزح  حرش  رد  وا  .يرجه  لاس 899 هب  یفوتم  یکلاملا ، یس 
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مّیق نبا  هیمیت و  نبا  رب  هثیدحلا  يواتفلا  رد  رجح  نبا  همالع  .يرجه  لاس 974  هب  یفوتم  یعفاش ، یمثیه  رجح  نبا  هیقف  همالع   - 38
اب تفلاخم  هب  اـه  نآ  رد  هیمیت  نبا  هک  دزادرپ  یم  یلئاـسم  لـقن  هب  باـتک  نیمه  هحفـص 116  رد  هتفگ و  یتشرد  هب  نخـس  هیزوج 

: دیوگ یم  هتساخرب  ناناملسم  عامجا 

زا ادخ  تسا  هّزنم  .رایتخالاب  لعاف  هن  هدیرفآ  تاذلاب  بَجوم  ار  وا  ادخ  هک  هدوب  ادخ  اب  يا  هدـیرفآ  هرامه  تسا و  میدـق  ناهج  عون 
(1) تسا مسج  ادخ  هک  وا  نخس  نیا  زین  يراک و  نینچ 

(3) دوش یم  اج  هباج  (2)و  دراد تهج  و 
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رد هن  نآرق و  رد  هن  هیبشت  میـسجت و  هک  تسا  هتـشاد  ناـیب  وا  هدـمآ و  هیمیت  نبا  ياـه  باـتک  رد  راـب  نیدـنچ  ادـخ  ندوب  مسج  - 1
رد رگ  هولج  ِمالـسا  رد  هک  تسا  لوقعم  یناملـسم  چـیه  يارب  ایآ  ینالک ! تراـسج  هچ  .تسین  هدـیهوکن  فلـس ، دزن  هن  ثیدـح و 
هب کنیا  تسا ! هدیسرن  تساتکی  يادخ  میسجت  هیبشت و  هک  یتسرپ  تب  زا  یـشهوکن  حلاص  فلـس  نانخـس  ثیدح و  نآرق و  نوتم 

سیدـقتلا ساـسا  ّدر  یف  سیـسأتلا  ماـن  اـب  دوخ  باـتک  رد  هیمیت  نبا  میزادرپ : یم  هنیمز  نیا  رد  هیمیت  نبا  ناوارف  نانخـس  تفگزاـب 
هدشن هدیهوکن  میـسجت  هب  نادقتعم  تسا و  هدیهوکنن  هدوب  مِّسجم  هک  رهب  نیا  زا  ار  یـسک  فلـس  زا  کی  چـیه  دـیوگ : یم   1/100

فلـس و زا  کی  چیه  نانخـس  رد  هن  ادخ  لوسر  ثیدح  رد  هن  ادـخ و  نآرق  رد  هن  دـیوگ : یم  ( 1/101  ) سیـسأتلا باتک  رد  وا  .دنا 
یفن اب  لـقع  عرـش و  رد  تباـث  میهاـفم  ِیفن  سپ  .دنتـسین  ضرع  مسج و  وا  تافـص  تسین و  مسج  ادـخ  هک  هدـماین  تّما  ناـیاوشیپ 
نیمه رد  وا  .دیـشیدنیب  نخـس  نیا  رد  ادـخ  هب  ار  وت  .تسا  یهارمگ  ینادان و  لقع ، هن  هدرک  یفن  ار  نآ  موهفم  عرـش  هن  هک  یظافلا 
تفص ناعبات  هباحص و  نخس  رد  هن  ثیدح و  رد  هن  نآرق ، رد  هن  ههّبـشم  مان  تسا  نینچ  هک  کنیا  سپ  دیوگ : یم  ( 1/109  ) باتک

هباحـص و مالک  رد  هن  : » دـیوگ یم  نآ  ياج  هب  هکلب  فلـس ) مـالک  رد  هن   ) دـیوگ یمن  دروم  نیا  رد  دـیرگنب  .تسین  يا  هدـیهوکن 
ماما زا  اریز  دریگ ، یم  هدیدان  هتـسناد  ربتعم  راتـشون  نیا  رد  شا  هتـشون  زا  تسخن  دروم  رد  ار  هچنآ  فلـس و  اج  نیا  رد  وا  ناعبات .)

ار نخـس  نیا  هیمیت  نبا  ِدوخ  هک  نانچ  دنا ، هدیهوکن  ار  ههّبـشم  هک  تسا  تباث  وا  زج  ثیدح و  لها  مچرپ  و  ّتنـس ! ياوشیپ  دـمحا 
نادب هک  تسا  يزیچ  نامه  مسج  زا  روظنم  یهاگ  دـیوگ : یم  ( 1/180  ) هّنـسلا جاهنم  رد  هیمیت  نبا  .دیرگنب  ار  هرفط  .دنک  یم  لقن 

نآ رب  تافـص  دوش و  یم  هدید  زیختـسر  زور  هب  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  راوتـسا  نآ  رب  یتافـص  ای  دوش  یم  هدـید  ای  دوش  یم  هراشا 
یتسه نآ  رب  یمهج -  يا  وت -  رگا  .دننک  یم  هراشا  ودب  يور  هدید و  هب  لد و  هب  تسد و  هب  شیاین  ماگنه  نامدرم  تسا و  راوتـسا 

یم یفن  نینچ  نیا  هک  ار  ییاـنعم  نیا  هک  تفگ  میهاوخ  وت  هب  تسین  مسج  ینعم  نیا  هب  ادـخ  هک  ییوگب  ار  نیا  تنخـس  نیا  اـب  هک 
هیمیت نبا  سپ  نآ  زا  .ینک  هماـقا  نآ  ّدر  رب  یلیلد  يا  هتـسناوتن  وـت  تسا و  تباـث  ییاـنعم  حیرـص ، لـقع  حیحـص و  لـقن  رباـنب  ینک 

یم تباث  ار  نیمه  هک  نآ  زا  سپ  ینعم -  نودـب  ادـخ  رب  مسج  ظفل  قالطا  هک  دـیوگ  یم  نآ  رد  دروآ و  یم  بیرف  ماوع  یتالمج 
نایاوشیپ .دـیاب  یگنرد  سپ  .تسا  نشور  یـضقانت  هتبلا  دوخ  نیا  و  تابثا ، هن  هدرک  یفن  ار  نآ  هن  فلـس  هک  تسا  یتعدـب  دـناد - 

رتشیپ دیوگ : یم  ( 4/253  ) شباتک رد  وا  .دننک  یم  ریفکت  ار  میسجت  هب  نالئاق  بّذهملا  حرـش  رد  ظفاح  ِيوون  ماما  نوچمه  مالـسا 
هک یناسک  هلمج  زا  .تسا  حیحص  دوشن  ریفکت  هک  ره  تسین و  حیحص  زامن  شرس  تشپ  دوش  ریفکت  تعدب  ببس  هب  هک  ره  میتفگ 

نیمه رایخألا 2/125  هیافک  رد  زین  ینصح  .يوون  نخس  نایاپ  .دنراد  رواب  میـسجت  هب  اتحارـص  هک  دنتـسه  یناسک  دنوش  یم  ریفکت 
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.درگنب ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخ  هک  ره  دیوگ و  یم  ار  نخس 
یم دـناد و  یم  تباـث  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  ار  تهج  هّنـسلا 1/264  جاـهنم  نوچمه  دوـخ  بتک  زا  اـهاج  يرایـسب  رد  هیمیت  نبا  - 2
يو .تسا  دنم  تهج  وا  ریدـقت  ود  زا  یکی  هب  هک  دوش  یم  تباث  دـشاب  تهج  کی  رد  ادـخ  هک  تفریذـپن  یمهج  کی  رگا  دـیوگ :
دناد یم  تباث  ار  نآ  اراکشآ  ( 1/111  ) سیـسأتلا باتک  رد  هیمیت  نبا  .تسا  یتهج  رد  لاح  ره  رد  لاعتم  يادخ  هک  دناد  یم  تباث 
يوم دزادنا و  یم  هدنخ  هب  ار  كدوک  هچنآ  .يا  هبتر  تیقوف  هن  یقیقح  تیقوف  تسا ، ناهج  قوف  رب  ناحبـس  دنوادخ  دـیوگ : یم  و 

یم ياج  يا  هشپ  تشپ  رب  دهاوخب  ادخ  رگا  تسا : ( 1/568  ) سیسأتلا رد  هیمیت  نبا  نخـس  نیا  دنادرگ  یم  تسار  نامیا  لها  نت  رب 
یلع ثّدحم  ماما  نخس  .میظع  شرع  هب  دسر  هچ  رگید  دشک ، یم  تشپ  رب  ار  ادخ  وا  تیبوبر  فطل  ادخ و  تردق  هب  هشپ  دنیزگ و 

ار ادخ  تسا  دـقتعم  هک  یـسک  رفک  رب  تما  هدروآ : رـصم  پاچ  ( 2/137  ) هاکشملا حرـش  رد  هک  تسادیوه  نشور و  یـسب  يراقلا 
یـسک رفک  هب  اراکـشآ  یقارع  ماما  هک  هدروآ  تانئاکلا  فاـحتا  باـتک  رد  زین  یکبـسلا  باـطخ  دومحم  .دراد  عاـمجا  تسا  یتهج 

.دنراد ار  هاگدید  نیمه  زین  ینالقاب  يرعشا و  نسحلاوبا  یعفاش و  کلام و  هفینحوبا و  .دناد  یم  راد  تهج  ار  ادخ  هک  تسا  دقتعم 
یکی هک  دناد  یم  تباث  ار  نآ  دوخ  باتک  نیدنچ  رد  هیمیت  نبا  هک  تفگ  دیاب  لاعتم  دـنوادخ  شبنج  ای  ییاج  هب  اج  هرابرد  اما  - 3
نامه نیا  دنناد و  یم  تباث  ار  شبنج  هنوگ  ود  ثیدح  ّتنس و  نایاوشیپ  دیوگ : یم  نآ  رد  اتحارص  هک  هقفاوملا 2/4  تساه  نآ  زا 

یمراد و دیعـس  نب  ناـمثع  یناـمرک و  برح  دـننام  یناـسک  دـننک ؛ یم  لـقن  ار  ناـشیا  نییآ  هک  دـنا  هتفگ  ار  نآ  یناـسک  هک  تسا 
سپ .رخأتم  ای  مّدـقتم  هاوخ  تسا  ثیدـح  ّتنـس و  نایاوشیپ  بهذـم  نامه  نیا  دـنراد و  حیرـصت  تکرح »  » ظـفل هب  ناـنیا  .نارگید 

.دیاب یلّمأت 
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نخـس نایاپ  .يراکـشآ  رفک  یتشز و  يارتفا  نینچ  زا  ادخ  تسا  هزنم  .رت  گرزب  هن  رت و  کچوک  هن  تسا  شرع  هزادنا  مه  هک  نیا 
.رجح نبا 

: دیوگ یم  نینچ  ص 203 )  ) هثیدحلا يواتفلا  رد  رجح  نبا 

ادـخ دـنا و  هتفرگ  ییادـخ  هب  ار  دوخ  ياوه  هک  ود  نآ  ریاظن  هیزوج و  مّیق  نبا  وا  درگاش  هیمیت و  نبا  ياه  باـتک  رد  هچنآ  هب  داـبم 
زا سپ  رگید  يرپسب و  شوگ  هداهن  هدرپ  ناشمشچ  رب  هدز و  رهم  نانآ  لد  شوگ و  رب  هدرک و  هارمگ  دنراد  هک  یـشناد  اب  ار  اه  نآ 

ار تقیقح  تعیرش و  دودح  دندرک و  زواجت  یهلا  موسر  زا  دنتـشذگ و  یهلا  دودح  زا  هنوگچ  نادحلم  نیا  .تسیک  نومنهر  ادخ ،
.رجح نبا  نخس  نایاپ  ...دوبن  هنوگ  نیا  دنتسه و  تیاده  رب  ناشیادخ  يوس  زا  هک  دنتشاگنا  نینچ  نیا  دندیرد و 

: تسا هدمآ  نینچ  رجح  نبا  نخس  تسا  يروطق  باتک  هک  جح  رد  يوون  کسانم  رب  حاضیا  هیشاح  رجح ، نبا  باتک  رد  زین 
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(1)، دوش هتفیرف  هیمیت  نبا  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  راکنا  هب  یسک  دیابن 

ّدر رد  ادج  یشراگن  رد  یکبـس  یقت  هتفگ و  ار  نخـس  نیا  هعامج  نب  زع  هک  نانچ  هدرک ، شهارمگ  ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  وا  اریز 
.هدز هشدخ  ار  یبوبر  ماقم  وا  اریز  تسین ، یتفگش  هتکن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّقح  رد  وا  هشدخ  تسا و  هدینارتسگ  نخس  وا  رب 

نخـس نیا  نانوچ  هداد ، تبـسن  ادخ  هب  نارگ  ینانخـس  تساّربم و  كاپ و  دنیوگ  یم  نارکنم  ناراکمتـس و  هچنآ  زا  لاعتم  دنوادخ 
هک

.دـنا هدرک  ریفکت  ار  وا  اـملع  زا  يرایـسب  تسد و  نیا  زا  یتـشز  نانخـس  رگید  مشچ و  اـپ و  تسد و  دراد و  تهج  ناحبـس  يادـخ 
.دهن روای  یب  دندناسر  يرای  مالسا  ِناشخرد  تعیرش  هب  ارتفا  ندز  رد  ار  وا  هک  ار  شنارای  دانُک و  راتفر  شلدع  هب  وا  اب  يادخ 

پاچ هحفـص 489  ثیدـحلاراد و  پاچ  رجح ، نبا  هیـشاح  هحفـص 443  هب  دـناوت  یم  دـهاوخ  سک  ره  هک  رجح  نبا  نخـس  ناـیاپ 
.دنک هعجارم  هیفلس  هناخپاچ 

: دیوگ یم  هدرک  دای  هیمیت  نبا  زا  افشلا  حرش  باتک  رد  وا  .يرجه  لاس 1014  هب  یفوتم  یفنحلا ، يراقلا  یلعالم  همالع  خیش   - 39

.هدرک میرحت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  ترایز  هب  نتفر  اریز  هدرک ، یهاتوک  نایلبنح  قح  رد  هیمیت  نبا 

حرـش ریدـقلا و  ضیف  باتک  ياج  ياـج  رد  وا  .يرجه  لاس 1031  هب  یفوتم  یعفاشلا ، يوانملا  فوؤرلادـبع  ثّدـحم  همـالع   - 40
، يذمرت لئامشلا 

.تسا هدیهوکن  ار  هیمیت  نبا 
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.3/66  ، يرابلا حتف  - 1
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یلع ّدرلا  یف  یکبملا  دربملا  باتک  هدـنراگن  .يرجه  لاس 1057  هب  یفوتم  یّکم ، یقیدص  نالع  نب  یلع  نب  دّـمحم  ثّدـحم   - 41
.یکنملا مراصلا 

.دراد ضایع  یضاق  زا  افشلا  باتک  رب  یحرش  وا  .يرجه  لاس 1069  هب  یّفوتم  يرصم ، یفنحلا  یجافخلا  دمحا  نیدلا  باهش   - 42

.تسا هدیهوکن  ار  هیمیت  نبا  باتک  کی  زا  شیب  رد  وا  .يرجه  لاس 1143  هب  یفوتم  یسلبانلا ، ینغلادبع  خیش   - 43

رب وا  .هیمرـضحلا  همدقملا  یلع  هیندـملا  یـشاوحلا  باتک  هدـنراگن  یندـملا ، یعفاشلا  يدرکلا  نامیلـس  نب  دّـمحم  هیقف  همالع   - 44
.دراد یظیرقت  هدرک ، در  باتک  نیا  رد  ار  شردارب  هک  باّهولادبع ، نب  دّمحم  ردارب  باّهولادبع ، نب  نامیلس  باتک 

.داهتجالا یعّدمل  داهجلا  فیس  دیرجت  باتک  هدنراگن  .باّهولادبع  نبا  دیتاسا  زا  یعفاش  فیطللادبع  نب  هّللادبع  همالع  خیش   - 45

همالع .هتـشاگن  هیّدر  هیمیت  نبا  رب  هوزج  تسیب  رد  دوعرلاو  قعاوصلا  مان  اب  یباتک  رد  یلبنحلا  دواد  نب  هّللادـبع  نیدـلا  فیفع   - 46
: دیوگ یم  يولعاب  دادح  يولع 

.هتفای شراگن  نآ  شیاتس  دییأت و  رد  ییاه  ظیرقت  اهاج  رگید  اسحأ و  بلح ، دادغب ، هرصب ، گرزب  ياملع  يوس  زا  باتک  نیا  رب 

نب دّـمحم  ار  باتک  نیا  .متـشاگن  یمن  ار  باتک  نیا  متفای  یم  یهاـگآ  اـه  ظـیرقت  نیا  زا  رتشیپ  نم  رگا  دـیوگ : یم  نیدـلا  فیفع 
.تسا هدرک  صیخلت  نامع ، همیخلا  سأر  یضاق  ریشب ،

هک نیدلا  دیدجت  یعدا  نمب  نیدلقملا  مکهت  هب  هدیمان  هتـشاگن  یباتک  یلبنحلا  قلافع  نب  نمحرلادبع  نب  دّمحم  قّقحم  همالع   - 47
.هدیهوکن ار  باهولادبع  نب  دّمحم  نآ  رد 

نبا تالالـض  ّدر  یف  باطخلا  لـصف  ماـن  اـب  يا  هوزج  هد  يا  هلاـسر  رد  وا  .یعفاـشلا  يرـصبلا  یناـبقلا  یلع  نب  دـمحا  همـالع   - 48
نب دّمحم  رب  باّهولادبع 

 . هتشاگن يا  هیّدر  باهولادبع 
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.یکملا یعفاشلا  يدمحالا  تاکرب  همالع   - 49

شمان يدجنلا  قنع  یف  يدنهلا  مراصلا  هک  هتـشاگن  باهولا  دـبع  نبا  ّدر  رد  يا  هلاسر  وا  .یکملا  يدـنهلا  ءاطع  خیـش  همالع   - 50
.هداهن

.یسیوملا یسیع  نب  هّللادبع  خیش  همالع   - 51

.یئاسحألا يرصملا  دمحا  خیش   - 52

دعب ءایلوالا  یلع  رکنا  نم  قانعا  یف  لاقـصلا  فویـسلا  هب  هدـیمان  هتـشاگن  يا  هلاسر  سدـقملا ، تیب  زا  هتخانـشبان  يدنمـشناد   - 53
.لاقتنالا

.رباکالا یلع  رکنملا  قنعل  رتابلا  فیسلا  مان  اب  هتشاگن  یقرو  دص  يا  هلاسر  يولعاب  دادح  دمحا  نب  يولع  دیسلا  فیرش  همالع   - 54

.یئاسحألا فیطللادبع  نب  دّمحم  خیش   - 55

.ءایلوالاو ءایبنالاب  هثاغتسالا  یلع  ءایبغألا  ضیرحت  مان  اب  دراد  يا  هیّدر  فئاط ، نکاس  ینغریم ، میهاربا  نب  هّللادبع  همالع   - 56

.هوزج تسیب  رد  یباتک  هدنراگن  یکملا ، یعفاشلا  یمزمزلا  حلاص  دّمحم  خیش   - 57

.راربالا ءایلوالل  راصتنالا  باتک  هدنراگن  یفنحلا ، لبنس  رهاط  خیش   - 58

.یبرغملا ینالفلا  حلاص  خیش   - 59

یعدـبلا هبـش  ّدر  یف  مالظلا  ءالجو  مانألا  حابـصم  مان  اب  راـبرپ  یباـتک  هدـنراگن  دادـح ، رهاـط  نب  يولع  دیـس  فیرـش  همـالع   - 60
.ماوعلا اهب  ّلضا  یّتلا  يدجنلا 
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هک دوخ ، باتک  رد  يوضر  یـضترم  دیـس  .يرجه  لاس 1248 هب  یفوتم  یـسنوتلا ، یکلاـملا  یمیمتلا  لیعامـسا  قّقحم  همـالع   - 61
تیباّهو نوماریپ 

هدش پاچ  سنوت  رد  هتساک و  باّهولادبع  نبا  هلاسر  شزرا  زا  نآ  رد  راوتـسا و  هناقّقحم و  سب  دراد  يا  هیّدر  وا  دیوگ : یم  تسا ،
.تسا

.هتخادنا شزرا  زا  ار  باّهولادبع  نبا  هلاسر  نآ  اب  دراد و  راوتسا  عّجـسم و  يا  هلاسر  وا  .یـسنوتلا  شاّوک  حلاص  ققحم  همالع   - 62
.تسا هدش  پاچ  نیتقرفلا  یلع  درلا  یف  نیرادلا  هداعس  باتک  هارمه  هلاسر  نیا 

.دراد هدش  پاچ  يا  هیّدر  هک  یفنحلا  يدادغبلا  دواد  دیس  قّقحم  همالع   - 63

مان اب  يدونمـس  باتک  رد  هک  (1) باّهولادـبع نبا  شیاتـس  رد  یناعنـص  هماچ  ّدر  رد  دراد  يا  هماچ  هک  ییللا  نوبلغ  نبا  خیـش   - 64
دجن یف  لح  نم  دجن و  یلع  سیلو  دشرلا  هباصإلا و  لها  یلع  یمالس  تسا : هدمآ  علطم  نیا  اب  نیرادلا  هداعس 

نیتقرفلا یلع  درلا  یف  نیرادلا  هداعـس  هب  هدـیمان  دراد  دـلج  ود  رد  یگرزب  باتک  هک  يروصنم  يدونمـس  میهاربا  خیـش  همالع   �65
هدلقمو هیباهولا 

هیرهاظلا

.قودصلا یلولاو  یبنلاب  لسوتلا  عنم  نمم  قوقعلا  راهظإ  باتک  هدنراگن  يرئازجلا ، یکلاملا  یفرشملا  خیش   - 66
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يذـلا لوقلا  نع  تعجر  : تسا نینچ  نآ  علطم  هک  هدـش  نادرگیور  باهولادـبع  نبا  شیاتـس  زا  رگید  يا  هماچ  اب  یناعنـص  ریما  - 1
يدنع يذلا  فالخ  هیف  یل  ناب  دقف  يدجنلا  یف  تلق 
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.دراد باهولا  دبع  نب  دمحم  در  رد  يا  هلاسر  لسوت  هلأسم  رد  هک  ساف ، یتفم  ینات ، زاولا  يداهملا  خیش  همالع   - 67

.داشرلا نایبب  دابعلا  ثوغ  مان  اب  دراد  هدش  پاچ  ياهیدر  وا  .يرصملا  یمامحلا  یفطصم  خیش  �مالع   - 68

لاس هب  هک  قلخلا  رارـشا  لاوحا  فشک  یف  قحلا  لالح  هب  هدـیمان  دراد  یباتک  وا  .يردنکـسالا  يرداـقلا  یملح  میهاربا  خیـش   - 69
.تسا هدش  پاچ  هیردنکسا  رد  .ه  1355

.تسا هدش  پاچ  رصم  رد  هک  هعطاسلا  نیهاربلا  باتک  هدنراگن  .ه  لاس 1379 هب  یفوتم  یمازعلا ، میهاربا  خیش  همالع   �70

.هیباهولا یلع  درلا  یف  هیفولا  تالاقملا  هلاسر  هدنراگن  کبزخ ، نسح  خیش   - 71

.تسا نم  دزن  کنیا  مه  هک  هیباهولا  یلع  درلا  یف  هیضرملا  لاوقألا  هلاسر  هدنراگن  ماش و  یتفم  یقشمدلا ، مسکلا  اطع  خیش   - 72

هب هدـیمان  دراد و  شردارب  در  رد  يروهـشم  هلاـسر  هک  باـهولا ، دـبع  نب  دـمحم  ردارب  يدـجنلا ، باـهولا  دـبع  نـب  نامیلـس   - 73
 . هیباهولا یلع  درلا  یف  هیهلالا  قعاوصلا 

.قراوخلاو تامارکلاو  لسوتلا  يرکنم  یلع  درلا  یف  قداصلا  رجفلا  باتک  هدنراگن  يواهزلا ، یقداص  لیمج  همالع   �74

درلا یف  هینسلا  رردلا  نوچمه  باتک  دنچ  هدنراگن  نالحد ، ینیز  دمحا  خیش  نابـساپ ، کئالم  هکم  یعفاش  یتفم  دیقف ، همالع   �75
.هیباهولا هنتف  هیباهولا و  یلع 

هیباهولا یلع  درلا  هلاسر  هدنراگن  یلبنحلا ، يرقیشألا  نسحملا  دبع  خیش   - 76
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نییباهولا یلع  درلا  یف  نیبملا  قحلا  باتک  هدنراگن  يدنبشقنلا  يدنهرسلا  دیعس  دمحا  خیش   - 77

دیدرت یف  هحیحـصلا  دـئاقعلا  مان  اب  دـنه  رد  هدـش  پاچ  هلاسر  هدـنراگن  یفنحلا ، نسح  دـمحم  هجاوخ  ظفاح  هب  بقلم  خیـش   - 78
 . هیدجنلا هیباهولا 

هفئاط یلع  هیؤرلا  هلاسرلا  هدنراگن  یمورلا ، هللا  ءاطع  �احم  همالع   �79

.هیدادغبلا قاروألا  هلاسر  هدنراگن  يوارلا ، میهاربا  خیش  - 80

نارفکلا و كرشلاب و  نیملـسملا  یلع  لاق  نم  یلع  درلا  یف  ناوخإلا  حلـص  هلاسر  هدنراگن  يدادغبلا ، نامیلـس  نب  دواد  خیـش   - 81
هیباهولا یلع  درلا  یف  هیبهولا  هحنملا 

هنـسلاو باتکلا  هلداب  هیباهولا  معازملا  یلع  درلا  یف  هیمالـسالا  قئاـقحلا  باـتک  هدـنراگن  دواد ، خیـش  نب  کـلام  خیـش  همـالع  - 82
.هیوبنلا

رباقملا له  اب  لسوتلا  يرکنملا  رئاصبلا  باتک  هدنراگن  يدنهلا ، یفنحلا  يوجادلا  هللا  دامح  خیش   - 83

يدجنلا خیشلا  هقیرط  هنابإ  یف  يدنهلا  فیسلا  باتک  هدنراگن  ینمیلا ، یناعنصلا  دمحم  نب  یسیع  همالع   - 84

نامیالا باتک  هدنراگن  يرینمسلا ، ییحی  نب  دمحا  نیدلا  فرش  همالع  - 85

مالسالا و 

نویباهولاو نیملسملا  ءاملع  باتک  هدنراگن  یلوبناتسالا ، دیعس  نب  یملح  نیسح  خیش   - 86

 . هیباهولا یلع  درلا  یف  هیعرشلا  لوقنلا  باتک  هدنراگن  یلبنحلا ، یطشلا  نسح  نب  دمحا  نب  یفطصم  خیش   - 87
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یلع درلا  یف  قافنلا ، قاقـشلا و  لهأ  یلع  درلا  یف  قـالتخالا  نم  هءاربلا  باـتک  هدـنراگن  ینادوسلا ، نیدـباعلا  نیز  یلع  خیـش   - 88
 . هلاضلا هیباهولا  هقرفلا 

هیباهولا تایرتفم  نم  هعیشلا  هءارب  باتک  هدنراگن  .ینادوسلا  دماح  دمحا  دمحم  داتسا   - 89

باهولادبع نب  دمحم  عابتا  یف  بایترالا  فشک  رد  نیمالا  نسحم  دیس   - 90

 . هیباهولا یه  هذه  باتک  هدنراگن  هینغم ، داوج  �اتحم  خیش   - 91

داقتعالا سند  نم  داؤفلا  ریهطت  هلاسر  هدنراگن  .ه ، لاس 1354 هب  یفوتم  یعیطملا ، تیخب  دمحم  خیش  رصم ، نیمزرس  یتفم   - 92

دراد رایـسب  ياه  هلاسر  اه و  باتک  هیمیت  نبا  در  رد  وا  .ه  لاس 1371 هب  یفوتم  یفنحلا ، يرثوکلا  دهاز  دمحم  ثدـحم  همالع   - 93
هدش پاچ  تالاقم  هعومجم  میقلا و  نبا  هینون  نم  میخملا  مالظلا  دیدبت  مان  اب  یکبس  زا  لیقصلا  فیسلا  رب  هیشاح  تساه  نآ  زا  هک 

.رگید تالاقم  يرایسب  يرثوکلا و  تالاقم  مان  اب 

دینعلا یعرزلا  يده  یلع  دیدشلا  بقعتلا  باتک  هدـنراگن  ..ه  لاس 1390 هب  یفوتم  یگسلا ، ینابتلا  یبرعلا  دمحم  خیـش  �مالع   - 94
.نآ زج  نیفلاخملا و  دئاقع  نم  نییرعشألا  هءارب  باتک  و 

زا یکی  رد  يرثوک  خیـش  .هیفلـس  سیل  هیمیت  نبا  باـتک  هدـنراگن  يرثوک ، خیـش  ناـکیدزن  زا  سیوـع  دـمحم  روـصنم  خیـش   - 95
هدوتس ار  وا  شتالاقم 

باتک هدنراگن  رهزالا ، گرزب  نادنمشناد  زا  يوجد  فسوی  همالع   - 96
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يوجد همالع  در  رد  ار  یباتک  دـش ، هدیـشک  داحلا  هب  سپ  نآ  زا  هک  يدـجن ، یمیـصق  هللا  دـبع  رانملا  بحاص  یلع  ران  نم  قعاوص 
رد يرامغ  قیدص  نبا  دمحا  فیرـش  ظفاح  �ایـس  تشاذگ و  مان  هیوجدـلا  تاملظلا  حاستکا  یف  هیدـجنلا  قوربلا  ار  نآ  تشاگن و 

.تساخرب عافد  هب  يوجد  همالع  زا  هیدجنلا  قوربلا  بحاص  نم  هیدرولا  قورعلا  عطق  مان  اب  یباتک 

ياه هتـشاگن  ياج  ياج  رد  .ه ، لاس 1380 هب  یفوتم  ظفاح ، ینـسحلا  يرامغلا  قیدصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  فیرـش  ثدـحم   - 97
رگید میدرک و  دای  نآ  زا  شیپ  لاح  حرـش  رد  هک  تسا  قورعلا  عطق  اهنآ  زا  یکی  تسا و  نوزفا  دـلج  زا 250  اهنآ  رامش  هک  دوخ 

.تسا هتشاگن  هیدر  تیباهو  رب  اهنآ  رد  هک  شریاظن  راطعلا و  هنؤج 

زا اه  نآ  رامـش  هک  دوخ  باتک  نیدـنچ  رد  وا  .ه  لاس 1413 هب  یفوتم  ینـسحلا ، يرامغلا  قیدص  نب  هللا  دبع  فیرـش  ثدـحم   - 98
هیدر تیباهو  رب  درک ، داـی  عدـتبملا  یناـبلالا  یلع  درلا  یف  عنقملا  لوقلا  نیتملا و  مکحملا  درلا  زا  ناوت  یم  تسا و  نوزف  دـلج   150

.تسا هتشون 

ینابلالا عم  هرظانم  باتک  هدنراگن  .ه  لاس 1407 هب  یفوتم  ینسحلا ، يرامغلا  قیدص  نب  یمزمزلا  دمحم  فیرش  همالع   - 99

ینابلا رب  در  رد  يا  هلاسر  هدنراگن  .ه  لاس 1417 هب  یفوتم  ینسحلا ، يرامغلا  قیدصلا  نب  زیزعلا  دبع  فیرـش  همالع  ثدحم   - 100
.نآ زج  ثراحلا و  فیعضتب  يدعتملا  ثک  انلا  ثکن  نایب  مان  اب 

.غمادلا قحلا  باتک  هدنراگن  یلیلخلا ، دمح  نب  دمحا  خیش  نامع ، یهاشداپ  یتفم  �مالع   - 101

در رد  هک  توریب  نکاس  يررهلا ، یشبحلا  هللا  دبع  هیقفلا  همالع  خیش   �102
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.دراد هلاسر  دیدر و  نیدنچ  تیباهو  رب 

املع زا  یهورگ  هک  قلخلا ، دیـسب  هثاغتـسالاب  قحلا  دهاوش  باتک  هدـنراگن  یلاعت -  هللا  همحر  یناهبن -  فسوی  خیـش  همالع   �103
.دراد زین  يرگید  ياه  هتشاگن  وا  .دنا  هتشاگن  ظیرقت  باتک  نیا  رب  یطیقنش  هللا  بیبح  دامحم  خیش  همالع  نوچمه 

باتک هدنراگن  اتمه و  یب  دننام و  یب  تاقیقحت  ناوارف و  راثآ  هدـنراگن  مق ، نکاس  یناحبـس ، رفعج  ریظن  یب  ققحم و  همالع   �104
هدنزرا دنمدوس و  ياه  هتشاگن  رگید  نازیملا و  یف  هیباهولا  نوچمه  ییاه 

دنمشزرا ياه  باتک  رگید  دیحوتلاو و  هیباهولا  باتک  هدنراگن  مق ، نکاس  ینانبل ، یلماع  یناروک  یلع  خیش  همالع   �105

.هدش هدروآ  دنمدوس  یثحابم  نآ  رد  هک  هدئاقعو  هتایح  هیمیت ،  نبا  باتک  هدنراگن  مق ، نکاس  دیمحلا ، دبع  بئاص  داتسا   - 106

هرامـش ار  اهنآ  تقد  اب  نم  دنراد و  ناوارف  رایـسب  رایـسب  يرامـش  هک  ناینیـشیپ  ام و  راگزور  مه  مالعا  ياملع  ناگنازرف و  هوالع  هب 
.ما هدرک  هدنسب  هورگ  نیا  هب  اهنت  ما و  هدرکن 
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تسویپ 3

قارتفا ثیدح  نالطب  رد 

هدروآ ناشیا  یثیدح  نیزاوم  هیاپ  رب  ثیدح و  تنس و  لها  هویش  هب  ثیدح  نیا  دقن  رد  هیواحطلا  هدیقعلا  حرش  حیحص  رد  ار  هچنآ 
میوگ یم  منک و  یم  هصالخ  ما 

فیعـض هک  دوش  یم  هدید  همقلع  نب  ورمع  نب  دـمحم  نآ  دانـسا  رد  هدـش و  تیاور  عوفرم  هنوگ  هب  هریرهوبا و  زا  ثیدـح  نیا   - 1
.تسا

یم نیعم  نبا  دنکیم .» اطخا  : » دیوگ یم  نابح  نبا  و  یهاوخ ،» یم  وت  هک  تسین  یناسک  زا  وا  : » دنیوگ یم  کلام  دیعـس و  نب  ییحی 
: دیوگ

«. دوش یم  هدرمش  فیعض  : » دیوگ یم  دعس  نبا  و  دنریگ ،» یم  هرانک  وا  ثیدح  زا  هرامه  مدرم 

هک دوش  یم  هدید  هدمع  بصاون  زا  یکی  ینزوه  هللا  دابع  نب  ره  زا  مان  نآ  دنـس  رد  هدش و  تیاور  عوفرم  هیواعم  زا  ثیدح  نیا  - 2
.دراد مهرد  ناشیرپ و  ینانخس  دهاکب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ام  رورس  دیس و  هاگیاج  زا  دشوک  یم 
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.تسا هدروآ  ءافعضلا  باتک  رد  ار  وا  مان  دوراج  نیا  تساه و  ثیدح  فرح و  وا  هرابرد  دیوگ : یم  يد  زا 

یهت لوهجم  لعاج و  وگغورد و  زا  تسا و  فیعـض  اهنآ  همه  هک  هدـش  تیاور  قیرط  تفه  زا  کـلام  نب  سنا  زا  ثیدـح  نیا  - 3
.تسین

هک دوش  یم  هدـید  فسوی  نب  داـبع  ماـن  نآ  تیاور  دنـس  رد  هدـش و  تیاور  عوـفرم  هنوـگ  هب  کـلام  نب  فوـع  زا  ثیدـح  نیا  - 4
.تسا هدروآ  هرامش 2089 )  ) ءافعضلا ناوید  رد  ار  وا  یبهذ  تسا و  فیعض 

مان نآ  دانـسا  رد  هدش و  تیاور   ( 5  / 26  ) ننـس رد  يذمرت  زا  عوفرم  يا  هنوگ  هب  صاع  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  زا  ثیدـح  نیا   - 5
.تسا فیعض  هک  دوش  یم  هدید  یقیرفا  دایز  نب  نمحرلا  دبع 

هدید ریسن  نب  نطق  نآ  دانسا  رد  هدش و  تیاور   ( 1  / 25  ) هنـسلا رد  مصاع  یبا  نبا  زا  عوفرم  ياهنوگ  هب  هماماوبا  زا  ثیدح  نیا  - 6
.دشاب یم  دودرم  شثیدح  تسا و  فیعض  هک  دوش  یم 

هدید يدعج  لیقع  مان  نآ  دانـسا  رد  هدـش و  تیاور  هنـسلا  رد  مصاع  یبأ  نبا  زا  عوفرم  يا  هنوگ  هب  دوعـسم  نبا  زا  ثیدـح  نیا  - 7
 / 209  ) نازیملا ناسل  رد  رجح  نبا  هک  دوش  یم 

.تسا دودرم  وا  ثیدح  دیوگ  یم  يراخب  دیوگ : یم   ( 4

رد مصاع  یبا  نبا  دـنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  هک  یناـسک  زا  هدـش و  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـم  دیـس  رورـس و  زا  ثیدـح  نیا  - 8
467  ) هنسلا دوخ  باتک 

لاجر لها  دزن  تسا و  فیعض  رایسب  هک  دوش  یم  هدید  میلـش  یبا  نب  ثیل  مان  ثیدح  نیا  دانـسا  رد  .دشاب  یم  هرامش 995 ) هب   2 / 
شثیدح تسا و  مهرب  مهرد و  تخس  دیوگ : یم  هرامش 5685 )  ) بیرقتلا رد  رجح  نبا  .دراد  مولعم  یعضو 
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.دنا هداهن  رانک  ار  وا  اذل  دوش ، یمن  هداد  زیمت 

: هیامنورد هاگن  زا  اما  دانسا و  هاگن  زا  نیا 

یف اهلک  هدحاو و  الا  رانلا  یف  اهلک  : » نوچمه ییاه  شیازفا  هن ؟ ای  دنـشاب  هدوزفا  نآ  رب  هاوخ  میراد ، نیقی  ثیدـح  نیا  نالطب  هب  ام 
: تسا لطاب  ریز  لیالد  هب  ثیدح  نیا  لصا  هک  مییوگ  یم  اه  هدوزفا  نیا  زا  یشوپ  مشچ  اب  هدحاو .  الإ  هنجلا 

تفای و راـجنهان  نادـنچ  یعـضو  دوهی  دراد  یم  ناـیب  هک  ناـنچ  تساـه ، تما  نیرتاـب  تما  نیا  هک  دراد  یم  ناـیب  ثیدـح  نیا  - 1
هقرف ود  داتفه و  هب  دنتـشاد  نانآ  زا  رتدب  یعـضو  هک  نایحیـسم  دندش و  میـسقت  هقرف  کی  داتفه و  هب  هک  دنتفای  نادـنچ  یگدـنکارپ 

دب يا  هقرف  ینعی  دوش ، یم  میسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  ینعی  دادعا  نیا  زا  شیب  هب  هک  دمآ  هصرع  هب  تما  نیا  هاگنآ  دندش و  میـسقت 
نیا طسو .) همأ  مکانلعج  کلذـکو  (، ) سانلل تجرخا  هما  ریخ  متنک   ) هک تسا  یهلا  هدومرف  فلاـخم  نیا  هک  نآ  لاـح  و  رتدـب ، زا 

هنتفرپ نیرتدـب ، ار  ام  تما  ثیدـح  نیا  هک  یلاح  رد  تساه ، نآ  نیرت  لدـتعم  اه و  تما  نیرتهب  ام  تما  هک  دـنراد  یم  نایب  تاـیآ 
تما نیرتهب  ار  ام  تما  هک  میرک  نآرق  حیرـص  نایب  هیاپ  رب  نآ  موهفم  سپ  .دـنک  یم  یفرعم  تما  نیرت  هدـنکارپ  نیرت و  هابت  نیرت ،

.دراد يراگزاسان  دناد  یم 

ياه باتک  اب  هتـشاگن  یباتک  اه  هقرف  نیا  مان  رد  سک  ره  هک  تسا  نآ  دراد  دـیکأت  ثیدـح  نیا  ياـنعم  نتم و  نـالطب  رب  هچنآ  - 2
يرامـشرس هک  دیآ  یم  دیدپ  ینیون  ياه  هقرف  يراگزور  ره  رد  نانچمه  و  تسا ، توافتم  هدـش  هتـشاگن  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید 

اه هقرف  نیا  نوماریپ  .ه  لاس 429  هب  یفوتم  يدادغب ، رهاقلا  دبع  خیش  هنومن  يارب  .دوب  دهاوخ  یعقاو  ریغ  تسردان و  اهنآ 
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زین يرگید  ياهدـقرف  کنیا  مه  ات  هک  یلاـح  رد  هدرب ، ماـن  هقرف  هس  داـتفه و  زا  نآ  رد  قرفلا و  نیب  قرفلا  هب  هدـیمان  هتـشون  یباـتک 
هقرف دیوگ  یم  هک  یسک  نخس  تسا و  هدرب  مان  رهاقلا  دبع  خیـش  هک  تسا  ییاه  هقرف  ربارب  نیدنچ  نآ  رامـش  هک  تسا  هدمآ  دیدپ 

نالطب دنز و  یم  سپ  ار  نخـس  نیا  تیعقاو ، تسا و  لطاب  هکلب  تسردان و  دنتـسه  اه  هقرف  رگید  نوچمه  لوصا  رد  دیداپ  ون  ياه 
.دنک یم  تباث  ار  نآ 

« هدـحاو ألا  رانلا  یف  مهلک   » تارابع ینعی  دـننز ، یم  رد  گنچ  نادـب  بصاون  همـسجم و  هک  نآ  هدوزفا  اـب  هژیو  هب  ثیدـح  نیا  - 3
لوسر دمحم  هللا و  الا  هلا  ال  هب : دهد  یهاوگ  سک  ره  هک  دنراد  حیرـصت  دنتـسه و  يونعم  رتاوتم  هک  تسا  رایـسب  ثیداحا  فلاخم 

1186161  ) رد يراخب  هچنآ  تسا  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا  .دوش  یم  بجاو  وا  رب  رفیک -  زا  سپ  هچ  رگا  تشهب .  هللا 

/

: دنک یم  تیاور  حتف )  3

مارح شتآ  رب  ار  یباهو  یفلس  ره  ادخ  هدومرفن  وا  .تسا  هدرک  مارح  شتآ  رب  دیوگب  هللا  الا  هلا  وا ال  رهب  زا  هک  ار  یـسک  ادخ  انامه 
میادخ لوسر  نم  تسین و  هللا  زج  ییادخ  هک  دهد  یمن  یهاوگ  یـسک  تسا : نینچ  اقیقد   ( 1  / 63  ) ملسم رد  هدمآ  ثیدح  .هدرک 

.دوش نآ  كاروخ  دور و  شتآ  هب  لاح  نیا  اب  و 

يازـس ات  دـنوش  یمن  ریفکت  نآ  زج  هلزتعم و  نوچمه  اهنآ  رتشیب  دـنوش و  یم  ریفکت  تع  اب  هیاپ  رب  نوگانوگ  ياـه  هقرف  زا  یکدـنا 
هک دـنا  هدرک  لقن  ار  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  عامجا  وا  زج  یقهیب و  نوچمه  نایاوشیپ  زا  يا  هراپ  ور  نیمه  زا  دـنبایب ، ار  شتآ  هب  نتفر 

هب دیرگنب   ) تسا حیحص  اهنآ  يارب  نتشاذگ  ثرا  اهنآ و  زا  ندرب  ثرا  نانآ و  اب  ییوشانز  دنویپ  هلزتعم و  رس  تشپ  زامن 
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135 جاتحملا ، ینغم 

: تسا هدیسر  نینچ  قرط  یضعب  رد  .تسا  ناشیرپ  ثیدح ، نیا  نتم  - 4  (. 4 / 

و تسا ، هدرک  تیاور  ( 69  ) مصاع یبا  نبا  ار  ثیدح  نیا  .دـنوش  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  سوه  هیاپ  رب  تما  نیا  هک  ادوز  ناه ،
: تسا هدمآ  نینچ  رگید  یخرب  رد 

یخرب رد  و  تسا ، هدرک  تـیاور  ( 63  ) مصاـع یبا  نبا  زین  ار  ثیدـح  نیا  .شتآ  رد  هقرف  ود  داـتفه و  تسا و  تشهب  رد  هقرف  کـی 
: تسا هدامآ  هنوگ  نیا  رگید 

: میناوخ یم  نینچ  رگید  یخرب  رد  و  تسا ، هدرک  لقن  ( 71  ) مصاع یبا  نبا  زین  ار  ثیدح  نیا  .دنهر  یمن  اهنآ  زا  هقرف  هس  زج 

قرط نیا  زا  يا  هراپ  رد  .تسا  هدرک  تیاور  ( 68  ) مصاع یبا  نبا  زین  ار  ثیدح  نیا  .گرزب  ياهرهـش  رگم  دنا  شتآ  رد  اهنآ  همه 
125 نابح (  نبا  هک  نانچ 

/

: تسا نینچ  هدروآ   ( 15

..اهنآ نانوچ  نایحیسم  دنوش و  یم  میسقت  هقرف  ود  داتفه و  ای  هقرف  کی  داتفه و  هب  دوهی  انامه 

: دنا هدروآ  نینچ  نآ  نایاپ  رد  دنا و  هتفرگ  يزاب  هب  ار  ثیدح  نیا  نتم  یخرب 

: دنا هتفگ  یخرب  هک  نانچ  .دنتسه  نایعیش  نانآ  نیرت  دیلپ 

يا هراـپ  رد  و  دراد ، هفینحوبا  ناوریپ  ناـیفنح ، هب  هراـشا  هک  .دنجنـس  یم  دوخ  يارآ  اـب  ار  روـما  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  نیرتدـب 
: تسا هدمآ  نینچ  تایاور 
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تسا ییاه  هتسب  رب  غورد و  همه  اه  نیا  و  بیترت ، نیمه  هب  و  هقدانز ، رگم  هدمآ : یضعب  رد  و  دیردق ، رگم  دنا  تشهب  رد  اهنآ  همه 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رب 

.هدمآ اجک  زا  دابایرد  دیاش  دواکاو  وکین  ار  نآ  دشیدنیب و  فرژ  اه  هژاو  نیا  رد  رگشهوژپ  هژیو  هب  هدنسیون و  هدنناوخ و  رگا 

: تسا هدمآ  نینچ  ثیدح  نیا  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  - 5

نآ رب  مباحـصا  نم و  هک  نییآ  نآ  دومرف :  تسا ؟ نییآ  مادـک  نآ  هللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ : نییآ  کـی  رگم  دـنا  شتآ  رد  اـهنآ  همه 
 / 26 يذمرت (  ار  ثیدح  نیا  میتسه 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  و  دنک ، یم  تیاور  ورمع  نب  هللا  دبع  زا   ( 5

دمآ � هتفگ  هک  نانچ  دانـسا : رظن  زا  لوا : تسا : لطاب  ور  ود  نیا  زا  ثیدـح  نیا  میوگ : یم  کنیا  .تسا  نآ  رب  تعامج  هک  ینییآ 
.تسا فیعض 

هن تسا  ریذپ  درخ  هن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  نابز  زا  میتسه ،» نآ  رب  مباحـصا  نم و  هک  نییآ  نآ  : » ترابع نتفگ  مود :
مینک یم  هدنسب  نآ  لیلد  کی  رکذ  هب  اج  نیا  رد  تسرد و 

: دندش میسقت  هقرف  هس  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  ام  رالاس  رورـس و  نیدشار  يافلخ  زا  هفیلخ  نیمراهچ  راگزور  رد  هباحص 
یلع يرای  زا  زین  يا  هقرف  .دندوب  قح  رب  رایسب  ریذپان  دیدرت  ثیداحا  حیرص  هیاپ  رب  هک  دندوب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ام  رورس  اب  يا  هقرف 

كدـنا يرامـش  هک  هقرف  نیا  دـندیگنجن و  رگید  هقرف  ود  اب  دنتـسش و  تسد  قح  لها  ماما  يراـی  زا  دنتـسشنب و  ورف  مالـسلا ) هیلع  )
نیا ندوب  شکرـس  .دندش  هارمه  دـندوب  شکرـس  هورگ  هک  وا  بزح  هیواعم و  اب  مه  يا  هقرف  .دنتـشگ  نامیـشپ  سپ  نآ  زا  دنتـشاد 

هک تسا  یثیدح  حیرص  هیاپ  رب  هورگ 
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2915 ملسمو (   ( 6  / 30  ) و  ( 1  / 541  ) يراخب

4  / 2235 / 

خزود هب  ار  وا  نانآ  دناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  اهنآ  وا  .دنشک  یم  شکرس  هورگ  ار  رامع  هک : دنا  هدروآ  ( 

؟ دوب دهاوخ  هناگ  هس  قرف  نیا  زا  هقرف  مادک  قارتفا ، ثیدح  رد  میتسه » نآ  رب  مباحصا  نم و  هک  نییآ  نآ   » ترابع سپ 

نیا اب  دـنا و  هتخادرپ  رگیدـکی  اـب  ییوج  هزیتس  هب  نآ  رهب  زا  ناناملـسم  هک  یثیدـح  ناـمه  اـی  قارتفا  ثیدـح  هک  نیا  یناـیاپ  نخس 
لطاب ینتم  دنـس و  دنتـسه  خزود  لها  ناشیا  ناشیدنارگد  دندقتعم  دنا و  هتـشگ  رود  مه  زا  هک  هدشن  کیدزن  مه  هب  اهنت  هن  ثیدح 

.دنا هدیشوک  یسب  نآ  رشن  رد  یفلس  نایباهو  دنا و  هتشاد  رایسب  شقن  ثیدح  نیا  لعج  رد  هیما  ینب  دراد و 
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تسویپ 4

( رجه  ) نداهناو نوماریپ  نایباهو  شلاچ 

راذگ تعدب 

یف هیکذلا  هحفنلا  مان  اب  دوخ  هلاسر  رد  دیازفیب -  وا  هاگیاج  رب  يادخ  ینـسحلا -  يرامغ  قیدص  نب  هللا  دبع  فیرـش  ثدـحم  دـیس 
: دیوگ یم  نینچ  هکرش  هعدب  رجهلا  نأ  نایب 

رهب زا  عورـشم  ندرک  توکیاـب  نداـهناو و  نآ و  ياـه  هنوگ  همه  هب  تسا  نداـهناو  تمرح  اـطخ ، نآ  زا  سپ  تسا و  تسرد  هچنآ 
دنتـسه یناراکاطخ  نآ  تیعورـشم  هب  نادقتعم  تسا و  راگزاسان  یمالـسا  تعیرـش  حور  اب  درادـن و  ینوریب  دوجو  نآ ، زج  نید و 

ناشیاطخ دنراد و  رجا  ناشـشالت  يارب  هورگ  نیا  هچ  رگا  و  دنرادنپ ، یم  لیلد  ار  نآ  هک  دـننک  یم  دانتـسا  يزیچ  هب  هک  ریذـپرادنپ 
یشیوخ دنویپ  ندیلسگ  يارب  دنریگب  يزیوآ  تسد  ار  نانآ  ياطخ  هک  تسا  مارح  تخـسرس  نایوج  هزیتس  رب  کیل  تسا ، هدوشخب 

دنراگزاسان نانآ  سوه  يوه و  اب  هک  یناسک  زا  يرود  نیدلاو و  قاع  و 
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تسا و هتفیرف  راکهنگ و  تین  دب  دلقم  کیل  تسا ، روذعم  دـهتجم ، ياطخ  رد  دـشاب  هارمه  تین  نسح  اب  شدـیلقت  رگا  زین  �دـلقم 
یمن روذـعم  هانگ  نیا  زا  ار  وا  اهنت  هن  دـیآ  رظن  هب  وگو  تفگ  لالدتـسا و  لها  اهنآ  ندروآ  اب  هک  ثیداـحا  تاـیآ و  هب  وا  داهـشتسا 

تایآ و تسا و  هدرک  يراشفاپ  یتخس  رس  رـس  زا  دیلقت  رب  اریز  ددرگ ، یم  هدوزف  ادخ  دزن  شرفیک  دیازفا و  یم  وا  هانگ  رب  هک  دراد 
هیکرـش هعدـب  رجهلا  نأ  یف  هیکذـلا  هحفنلا  ار  نآ  هک  هلاسر  نیا  تسا و  هدز  راک  هب  نآ  دارم  موهفم  ياضتقا  فالخ  رب  ار  ثیداـحا 

: هک دهد  یم  حیضوت  ما  هداهن  مان 

دـندرک و توکیاب  دـندناوخ  یم  دـیحوت  هب  هک  ار  ادـخ  ناربمایپ  نآ  اب  دـنا و  هدرک  تع  اب  ناکرـشم  ساسا ، رد  ار  نداـهناو  رجه و 
ناناملـسم زا  یـسک  هب  ار  نآ  تـسا و  کـلهم  هـک  هدرمـش  يا  هریبـک  ناـهانگ  زا  ار  نآ  تـسا و  هدرک  یعطق  مـیرحت  ار  نآ  مالـسا 

.هدرم ناویح  تشوگ  ندروخ  يارب  رطضم  صخش  هب  تصخر  نوچمه  روذعم ، يرورض و  دراوم  رد  رگم  هدادن  تصخر 

نآ زا  تسا و  نآ  رذـع  طیارـش  هب  هتـسب  نآ  تیعورـشم  تسین و  عورـشم  یلک  روط  هب  .دـهد  تصخر  رذـع  تلاح  رد  عراش  هچنآ 
: هک تسا  نیا  یکی  هدمآ  هک  يا  هتخانش  ماکحا  زا  دور و  یمن  رتارف 

تسا و ترورض  نامه  ردق  هب  هدش  هدرمش  اور  ترورض  رهب  زا  هچنآ 

�سب

، مالـسا و  نآ ، زج  ای  راسگیم  راکهبت  ای  هدوب  راذگ  تعدـب  وا  هک  تسا  نیا  هن  هدـش ، هدرمـش  اور  یـصخش  نداهناو  هک  يدروم  رد 
اعدا هک  نیا  هب  دسر  هچ  دنک  یمن  دییأت  ار  نآ  .دسانـش و  یمن  تیمـسر  هب  قسف  ای  يراذـگ  تعدـب  يارب  زا  ار  درف  ندرک  توکیاب 

هب .تسا  بحتسم  ای  بجاو  راک  نیا  دوش 
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.دش دهاوخ  نایب  هدرتسگ  يدوز ، هب  گرزب  يادخ  تساوخ  هب  نآ  یگنوگچ  تسا و  غورد  اعدا  نیا  هک  ادخ 

يرای شنایب  دزیر و  مه  هب  شناهرب  دبای و  یتسس  لالدتـسا  وگ و  تفگ و  هصرع  رد  صخـش  هک  یماگنه  تسادیپ  الماک  هظحالم :
رگم تشاد  دهاوخن  یهار  وا  اب  ییورایور  يارب  دبایب  راکشآ  نایب  حیحص و  ناهرب  دنمورین و  تجح  اب  ار  دوخ  فرط  دناسرن و  شا 

دـب و دـنریگن و  رارق  وا  ياـسر  نخـس  ریثأـت  تحت  اـت  دـننک  نینچ  زین  ناـنآ  هک  دـهاوخب  شناراـی  زا  دـنک و  توکیاـب  ار  وا  هک  نآ 
.دندنویپن

دییأت ار  نآ  اهدرخ  هک  تسا  یتوعد  نامه  نیا  و  دـنتفرگ ، شیپ  رد  دـیحوت  توعد  اب  ییورایور  رد  ناکرـشم  هک  تسا  يراـک  نیا 
دیحوت توعد  اب  زیتس  رد  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ناکرشم  زا  يا  هراپ  .دنهد  یم  یهاوگ  نآ  یتسرد  هب  حیحـص  لیالد  دننک و  یم 

هدوب یلاس  در  نارود  رد  زونه  یناسنا  درخ  هک  ینارود  هب  ینعی  دنیوج ، یم  لوت  يودب  يا  هویش  هب 

اَمَّلُک یِّنِإَو  : » درب یم  كرابت  يادـخ  دزن  ار  شیوخ  موق  زا  تیاکـش  هک  مالـسلا ) هیلع   ) حون نامرورـس  هب  میراپـس  یم  شوگ  کنیا 
(1)« اًراَبِْکتْسا اوُرَبْکَتْساَو  اوُّرَصَأَو  ْمَُهباَِیث  اْوَشْغَتْساَو  ْمِِهناَذآ  ِیف  ْمُهَِعباَصَأ  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد 

ات دنشک » یم  رـس  رب  ناش  اه  هماج  دنونـشن و  ار  وا  نانخـس  ات  .دننک » یم  ناشاه  شوگ  رد  ار  دوخ  ناتـشگنا  : » دیوگ یم  سابع  نبا 
.دنونشن وا  نخس  دننیبن و  ار  حون 

شوگ رب  دوخ  تشگنا  يزاب  رد  شکمشک  ماگنه  ناکدوک  هک  میناد  یم 

ص:215

دنشک یم  رس  رب  ناشاههماج  دننک و  یم  ناشاه  شوگ  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  يزرمآ  ناشهانگ  هک  ناشم  دناوخب  هاگره  7 ؛  / حون - 1
.دنشک یم  ندرگ  تخس  دنرشف و  یم  ياپ  و 
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رد ار  هناکدوک  يا  هویـش  حون  مدرم  ناس  نیدـب  دـنروآ و  یم  مشخ  هب  ار  وا  نینچ  نیا  دنونـشن و  ار  دوخ  فرط  نخـس  ات  دـنهن  یم 
.دنتفرگ شیپ 

.دنک یم  لمع  هویش  نیمه  هب  مصاختم  لود  نایم  رد  ویدار  کنیا  مه  هک  نانچ  دنریگ ، یم  شیپ  رد  ار  شیوشت  ناکرشم  زا  یخرب 

هساک دیحوت  هب  شرسپ  توعد  زا  نوچ  هک  دوب  مالسلا ،) هیلع   ) میهاربا ردپ  رزآ ، دز  راک  هب  ار  نداهناو  رجه و  هک  یکرشم  نیتسخن 
ُمیِهاَْربِإ اَی  ِیتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغاَرَأ  : » دیوگب وا  هب  هک  نآ  رگم  تفاین  ییاهر  هار  چیه  دنام  ناوتان  لیلد  ندروآ  زا  دش و  زیربل  شربص 

�(1)  « اِیلَم ِینْرُجْهاَو  َکَّنَمُجْرََأل  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل 

.مونشن وت  توعد  يادص  ات  ریگ  هرانک  نم  زا  ینالوط  یتدم  ینعی 

اَنْـضَرَعَو : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسور  نیمه  زا  دـندرک و  نینچ  زین  وا  نارای  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  اب  ناکرـشم 
دنتـسناوت یمن  ینعی  ، 2 (2)  « اًعْمَـس َنوُعیِطَتْـسَی  َال  اُوناَکَو  يِرْکِذ  ْنَع  ٍءاَطِغ  ِیف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناَک  َنیِذَّلا  .اًـضْرَع  َنیِِرفاَْـکِلل  ٍذـِئَمْوَی  َمَّنَهَج 
.دندیزگ يرود  يو  زا  دنداهناو و  ار  وا  سپ  دنتشاد ، یم  نمشد  تخس  ار  وا  اریز  دنبات ، رب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يادص 

ْمِهِرَابْدَأ یَلَع  اْوَّلَو  ُهَدْـحَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  اَذِإَو  : » دـیامرف یم  هک  نانچ  »(3) ؛  ُْهنَع َنْوَْأنَیَو  ُْهنَع  َنْوَْهنَی  ْمُهَو  : » دـیامرف یم  زین 
(4) (« 46  ) اًروُُفن

ص:216

رود نم  زا  زارد  ینامز  .منک  تراسگنـس  ناـمگیب  ینکن  سب  رگا  ینادرگ ؟ يور  اـم  نایادـخ  زا  وت  اـیآ  میهاربا ! يا  46 ؛  / میرم - 1
شاب

یمن دوب و  هدرپ  رد  نم  داـی  زا  ناشنامـشچ  هک  ناـنآ  مه  .مییاـمنب  راکـشآ  نارواـبان  رب  زور  نآ  ار  خزود  و 101 ؛  100  / فهک - 2
.دینش دنتسناوت 

.دنیوج یم  يرود  وا  زا  دنراد و  یم  زاب  وا  زا  نانآ  و  26 ؛  / ماعنا - 3
.دنور دننک و  تشپ  يرازیب  رس  زا  ینک  دای  ییاتکی  هب  ار  تراگدرورپ  نآرق ، رد  هاگره  46 ؛  ) ءارسا - 4
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وا زا  ات  دهد  نامرف  ار  شناردارب  دنارب و  ار  وا  هک  نآ  رگم  تشادـن  يا  هراچ  دوب  هدروآ  مالـسا  هک  شرـسپ  هرابرد  هحیمـس  وبا  سپ 
.دنریگ هرانک 

هـشیدنا رد  ار  موهفم  نیا  دراد  رارـصا  تسا و  تبرق  تعاط و  بجوم  ناناملـسم  ندرک  توکیاب  هک  درادنپ  یم  يراذگ  تعدـب  ره 
همه وا  اریز  تسا ، راـکبیرف  ییوگغورد  هک  دراد  رواـب  شداـهن  رد  دوخ  وا  هک  میرذـگب  دـنک ، نیزگیاـج  دوـخ  حوـل  هداـس  ناراـی 

میهاوـخرب ضرغ  نیا  زا  هدرپ  اـم  هک  ینید  يدـنویپ  رهب  زا  هـن  دـهن ، یما  یـصخش و  یـضرع  يارب  ار  شناردارب  هژیو  هـب  ناناملـسم 
.داد میهاوخ  حیضوت  ار  دهاوش  لیالد و  نیا ، زا  سپ  ادخ  تساوخ  هب  تشاد و 

ناربمایپ هیلع  یحالس  ناونع  هب  ار  توکیاب  ات  دندش  ناتسا  امه  ناکرشم  هک : دش  راکـشآ  همدقم  نیا  رد  هدامآ  ياه  هنومن  زا  لصف :
.دنرب راک  هب  شیرق  نارفاک  راگزور  ات  حون  راگزور  زا  ادخ 

يایلوا يارب  ادخ  تسین  نکمم  دنراذگ  یم  تعدب  ادخ  نمـشد  یناکرـشم  هچنآ  هک  تسا  نیا  دـنناد  یمن  نایباهو  هک  يدـعاوق  زا 
لثم هب  هلماعم  ناس  هب  ات  داهن  یم  ار  نآ  لب  دننز ، راک  هب  دوخ  نایم  ار  نآ  ات  دـنک  عیرـشت  بابحتـسا  ای  بوجو  لیبس  رب  دوخ  نمؤم 

.دنروآ راک  هب  نارفاک  ربارب  رد 

برع ات  مجع  زا  برغ و  ات  قرش  زا  نیمز  ياج  ياج  رد  نارفاک  نایم  ار  نآ  درک  روهظ  مالـسا  نوچ  هک  میدیدن  یگدرب  هرابرد  ایآ 
یگدرب هب  لثم  هب  هلماعم  ناس  هب  ار  اهنآ  يارـسا  �انایزیتس  نارفاک  اب  نوچ  هک  دومرف  هزاـجا  ناناملـسم  هب  دـنوادخ  تفاـی و  دوجوم 
ناملسم اهنآ  اریز  دنریگ ، یگدنب  هب  ار  يریسا  دابم  جراوخ  ای  ناشکرـس  اب  گنج  ماگنه  هک  درک  مارح  اه  نآ  رب  ربارب ، رد  دنریگ و 

��اندوب
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ِنَع ْضِرْعَأَو   » »(1) و اًلیِمَج اًرْجَه  ْمُهْرُجْهاَو  : » دومرف هزاجا  لـثم  هب  هلماـعم  نوچمه  نارفاـک  اـب  ییوراـیور  رد  زین  ار  رجه  ادـنوادخ 
هدرمـش يا  هریبک  ناهانگ  زا  هدومرف و  میرحت  ـالماک  يدوخ  ناـیم  راـتفر  رد  ناناملـسم  يارب  ار  نآ  هک  یلاـح  رد  ، (2)  « َنیِکِرْشُْملا

.دلسگب دنویپ  زور ، هس  زا  شیب  شردارب  اب  هدادن  هزاجا  یناملسم  چیه  هب  دوب و  دهاوخ  شتآ  هیام  هک  تسا 

هدش پاچ  عومسملا  لوقلا  باتک  رد  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  یمومع  یمیرحت  رجه »  )) میرحت هک  دنراد  تحارص  رتاوتم  ثیداحا 
.تسا

: دیوگ یم  رجه »  » میرحت هب  طوبرم  ثیداحا  زا  يرامش  ندروآ  زا  سپ  ( 4916  ) دوخ ننس  رد  اریز  تسا ، هدرک  هابتشا  دواد  وبا 

مد ات  شنارسپ  زا  یکی  اب  رمع  نبا  تفرگ و  هرانک  وا  زا  داهناو و  زور  لهچ  ار  دوخ  نانز  زا  یکی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
.درک دنویپ  عطق  گرم 

.دناشوپ یم  يدرم  زا  ار  دوخ  هرهچ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  نیا  و  تسین ، تسرد  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  تسادخ  يارب  رجه »  » رگا

تساطخ ور  دنچ  زا  نخس  نیا 

ار رجه  مـیرحت  ثیداـحا  دـناوت  یمن  زور  لـهچ  تدـم  هـب  دوـخ  ناـنز  زا  یکی  زا  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ يریگ  هراـنک  - 1
یم هک  میریذپب  ضرف  هب  رگا  .تسا 2 . هدوب  جوز  کی  نایم  هک  دوب  دهاوخ  ءالیا  باب  زا  مه  تسا  فیعض  مه  اریز  دنز ؛ صیصخت 

لوصا ملع  رد  اریز  دـناسر ؛ یم  رجه  میرحت  مومع  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  صیـصخت  اهنت  دـنزب ، صیـصخت  دـناوت 
ناشیا دوخ  يارب  وا  لوق  تشاد و  ضراعت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ لعف  لوق و  رگا  هک  هدش  نایب 

ص:218

 . ریگ هرانک  ابیز  اهنآ  زا  و  10 ؛  / لمزم - 1
 . نادرگ يور  ناکرشم  زا  و  106 ؛  ) ماعنا - 2
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هک نیا  لثم  تشاد ، نیا  اب  فلاخم  یلعف  و  دنک ،» دنویپ  عطق  زور  هس  زا  شیب  شردارب  اب  یناملـسم  تسین  اور  لثم : دوب ، ماع  تما  و 
ماع نآ  نایب  اریز  دوش ، یمن  لماش  ار  يرگید  دوب و  دـهاوخ  وا  صاخ  شلعف  دـنک  دـنویپ  عطق  زور  هس  زا  شیب  شناـنز  زا  یکی  اـب 

.تسین

: هتفگ هک  هملس  ما  زا  حیحص  دانسا  هب  تسا  یلعی  وبا  دمحا و  تیاور  هداعاق ، نیا  لیلد 

ای  : مدرک ضرع  .درازگ  زامن  تعکر  ود  دـمآرد و  نم  هناـخ  هب  هاـگنآ  درازگ و  ار  رـصع  زاـمن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
یم رهظ  زاـمن  زا  دـعب  هک  يزاـمن  تعکر  ود  زا  ارم  داـمآ و  دـلاخ  دومرف : يد ؟ رازگ  یمن  رتـشیپ  هک  يد  رازگ  يزاـمن  هللا !  لوسر 

؟ يروآ یم  ياج  هب  ار  شیاـضق  يرازگن  ار  تعکر  ود  نآ  رگا  مدرک : ضرع  .مدروآ  ياـج  هب  ار  نآ  کـنیا  تشاد و  زاـب  مدرازگ 
.هن دومرف :

: دیوگ یم  هشیاع  زا  لقن  هب  دواد  وبا 

یم رـصع  هب  ار  زامن  نیا  وا  .تشاد  یم  زاب  نآ  زا  ار  نارگید  درازگ و  یم  يزاسن  رـصع  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
.تشاد یم  زاب  دندروآ  یم  ياج  هب  الامتحا  رگا   ] رصع زامن  هب  نآ  نتسویپ  زا  ار  نارگید  تسویپ و 

.تسا تباث  ام  قح  رد  وگ  تفگ و  چیه  یب  رجه  میرحت  ثیداحا  تیمومع  سپ 

نیا تسا و  هداد  صیـصخت  دـشاب -  زور  هس  زا  شیب  هک  نیا  هب  ار  رجه  مـیرحت  تیموـمع  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  - 3
(1) .دبای یمن  صیصخت  رابود  ماع  تساور و  زور  هس  يارب  رجه  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 

ص:219

.تسا هدش  نایب  لوصا  ملع  رد  هک  نانچ  - 1
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هک نآ  لاح  تسا و  عراش  یتساک  ناربج  ياعدا   ] .دبای صیـصخت  نید  رهب  زا  نآ  ندرمـش  اور  اب  رجه  میرحت  تیمومع  هک  نیا  - 4
.تسین زیاج  یتساک  روصت  عراش  يارب 

رجه هب  نآ  ندرک  دودـحم  دریگ و  یم  رب  رد  ار  يویند  روما  مه  ینید و  روما  مه  رجه ، زور  هس  ندوب  اور  هب  عراـش  صیـصخت   - 5
�یلیلد چیه  یب  تسا  یفرصت  يویند ، روما  رد 

بجوتـسم هک  تسا  يا  هریبک  هانگ  ار  شردارب  ناملـسم  رجه  هک  تسا  نآ  دـیآ  یم  تسد  هب  رتاوتم  حیحـص  ثیداـحا  نیا  زا  هچنآ 
�ایند ای  نید  يارب  هاوخ  تسا ، ور  زور  هس  يارب  اهنت  تسا و  شتآ 

هدرک و اطخ  نآ  رد  هک  تسوا  دوخ  داهتجا  نیا  هکلب  درادـن ، ار  ثیدـح  نیا  صیـصخت  یگتـسیاش  شرـسپ  يارب  رمع  نبا  رجه  - 6
.دوش يوریپ  صن  ریغ  زا  دوش و  هداهن  رانک  عراش  صن  تسین  اور  کیل  تسا ، هدوشخب  شیاطخ  درب و  یم  ار  شداهتجا  باوث 

رگید ناملسم  قح  رد  ناملسم  رجه  میرحت  لماوع  لیالد و 

تفلاخم ناکرشم  ياه  تعدب  اب  ات  تسا  هدمآ  مالـسا  دمآ و  هتفگ  نآ  نوچ  دنچ و  هک  تسا  دولآ  كرـش  یتعدب  رجه  هک  نیا  - 1
.مالسا توعد  اب  زیتس  يارب  دنریگب  يرازفا  گنج  ار  تعدب  نآ  رگا  هک  نآ  هژیو  هب  دزرو ،

دناوخ و یم  رگیدـکی  اب  سنا  يزرورهم و  یتسود ، دـنویپ ، هب  مالـسا  .تسوسمهان  نید  نیا  اب  راگزاسان و  مالـسا  حور  اب  رجه  - 2
دوش یم  رجنم  ندیزرو  هنیک  مه  هب  ندرک و  تشپ  رگیدکی  هب  نتسسگ و  مه  زا  هب  رجه 

دراد دیکأت  نآ  یگتسیاب  رب  تسا و  یهاوخریخ  راهظا  ناهاوخ  مالسا  - 3
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رد نید  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  غـیلب  هویـش  نـیا  .تـسا  یهاوـخریخ  نـید ، : » دوـمرف هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هـک  ییاـج  اـت 
نیرتشیب هتسیاش  هک  تسا  ینیناوق  زا  تسا و  مالسا  دصقم  نیرت  گرتس  یهاوخریخ  هک  دنک  نالعا  ات  دوش  یم  هصالخ  یهاوخریخ 

رد هک  يدرم  زا  هاوخ  دوش ، یم  هتـساوخ  دراد  ار  نآ  ناوت  هک  سک  ره  زا  درادـن و  رمـالا  یلوا  اـملع و  هب  صاـصتخا  تسا و  هجوت 
ای ردارب  هب  تبـسن  ردارب  ای  تسا  شهاگراک  رد  هک  يروانف  ای  درب  یم  رـس  هب  شا  هناختراجت  رد  هک  یناگرزاب  اـی  هتـسشن  شا  هناـخ 

شیپ رد  رجه  مه  هب  تبـسن  هک  سک  ود  اریز  دـناشک ، یم  یلیطعت  هب  ار  یهاوـخریخ  رجه ، ناـمگ  یب  و  تسود ، هب  تبـسن  تسود 
.دنشاب رگیدکی  هاوخ  کین  دنناوت  یمن  دنا  هتفرگ 

یتحلـصم رد  دننک و  یمن  يراکمه  مه  اب  یکین  راک  رد  رگید  درب و  یم  نایم  زا  مه  هب  تبـسن  فرط  ود  رد  ار  ریخ  ناوت  رجه ، - 4
.دنوش یمن  نخس  مه 

یکی رگا  دوش و  یم  رجنم  قوقع  هب  دشاب  نیدلاو  زا  یکی  روجهم  رگا  هک  دـماجنا  یم  روجهم  زا  ندرکن  يرای  هب  رجه  هک  نیا   - 5
.دنبای یمن  هر  تشهب  هب  عطاق  قاع و  دوش و  یم  هدیشک  محر  عطق  هب  دشاب  ناشیوخ  زا 

لاـح رب  روجهم  هکلب  تعدـب ، زا  ار  راذـگ  تعدـب  هن  دراد  یم  زاـب  یـشکرس  زا  ار  شکرـس  هن  هک  تسا  یفنم  يا  هلوـقم  رجه ، - 6
، تسا هدرکن  بجاو  ام  رب  زین  ار  رافک  رجه  دنوادخ  ور  نیمه  زا  هتفرگ و  هرخـسم  هب  ار  رجاه  ییوگ  وت  هک  دـنام  یم  نانچ  شیوخ 

اَمَک َنوُرُفْکَت  َْول  اوُّدَو  »(1)  « ْمِهِـسُْفنَأ ِْدنِع  ْنِم  اًدَسَح  اًراَّفُک  ْمُِکناَمیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو  : » هدومرف هچ  رگا 
.(2)  « ًءاَوَس َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک 

ص:221

رفاک ناتنامیا ، زا  دعب  ار ، امـش  هک  دندرک  یم  وزرآ  دوب  ناشدوجو  رد  هک  يدسح  يور  زا  باتک  لها  زا  يرایـسب  109 ؛ هرقب /  - 1
.دننادرگ

.دیشاب ربارب  مهاب  ات  دیوش  رفاک  زین  امش  هک  دنراد  وزرآ  دندش  رفاک  ناشدوخ  هک  هنوگ  نامه  89 ؛  / ءاسن - 2
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هشیدنا اب  دیاب  سپ  دشک ، رفک  هب  ار  ناناملسم  ینارنخس  یشزومآ و  یتشادهب و  یلام و  ياه  کمک  اب  دشوک  یم  یحیـسم  تاغیلبت 
ربارب رد  لالدتسا  و 

.دیتسیاب نارفاک  ربارب  رد  لام  نابز و  تسد و  اب 

.تسا تسس  ناوتان و  دارفا  رازفا  گنج  رجه ، اریز  دیتسیاب ، نانآ  ربارب  رد  رجه  اب  تسا  هدومرفن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

مه وا  اـب  یحیـسم  يدوهی و  نز  رهوـش  دـشاب و  یم  اور  تسا  رتـالاب  راـکهنگ  زا  هک  رفاـک  اـب  ندـش  كاروـخ  مه  هک  تسا  نشور 
.تسا تباث  نز  نآ  رفک  هک  نیا  اب  دوش  یم  كاشون  مه  كاروخ و 

یب هداتفا  رانک  دزیگنا و  یم  رب  ندوب » مه  اب   » رب دراد و  یم  زاب  ود  ره  نیا  زا  مالـسا  تسا و  ندنام  روای  یب  نداتفا و  رانک  رجه ، - 7
یم يدنفسوگ  نوچمه  ار  وا  دریذپ و  یم  باتش  اب  ار  ناطیش  هک  دناد  یم  یـسک  نانمؤم  تعامج  زا  جورخ  ببـس  هب  ار  هدنام  روای 

.تسا ناسآ  یسب  گرگ  يارب  نآ  نتفرگ  هداتفا و  رانک  هلگ  زا  هک  دناد 

خـساپ دنک و  یمن  مالـس  يرگید  هب  ود  نآ  زا  کی  چـیه  تسا و  رجاهتم  فرط  ود  نایم  ناملـسم ، قوقح  یلیطعت  بجوم  رجه  - 8
ود تدایع  هب  هک  نآ  اب  دنک ، یمن  عییشت  ار  شرکیپ  درم  هک  هاگ  نآ  دنک و  یمن  رادید  وا  زا  يرامیب  ماگنه  دهد و  یمن  ار  وا  مالس 

.دنک یم  مالس  داب و  دور و  یم  یحیسم  يدوهی و  تس 

نآ زا  وا  درک و  مالس  داب و  یناملسم  هک  مدید  ار  رجه  هب  نادقتعم  زا  یکی 
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اب داتسرف و  دورد  اب و  تفر و  یحیسم  کی  یلاقب  هب  دادن و  ار  وا  مالس  خساپ  تشاد  رواب  ناملسم  صخش  يراذگ  تعدب  هب  هک  اج 
.دز دنخبل  ردارب  کی  نانوچ  شیور  هب  داد و  تسد  وا 

مالـسا حور  اب  نیا  ددرگ و  یم  نیگمغ  اسر  یتمعن  دـب و  رگا  دوش و  یم  داش  دـسر  یم  یتبیـصم  روجهم  هب  هک  یماگنه  رجاـه  - 9
.دراد ار  يراگزاسان  لامک 

زامن زا  تسا  زاسنـشیپ  يرگید  نوچ  ود  نآ  زا  یکی  دـنیآ و  یمن  درگ  رگیدـکی  اب  يریخ  راـک  رد  زگره  رجاـهتم  صخـش  ود  - 10
.دنیبب اج  نآ  رد  ار  دوخ  نمشد  دابم  هک  دریگ  یم  هرانک  هزانج  عییشت  ای  رامیب  تدایع  زا  دشوپ و  یم  مشچ  تعامج 

ره دریگرب و  هدرپ  غورد -  ای  تسار  وا -  بیاعم  زا  دریگب و  هدرخ  دوخ  نمـشد  زا  دـشوک  یم  هراومه  رجاهتم  ود  زا  کـی  ره  - 11
.تسا هریبک  هانگ  ود  ره  هک  ناتهب  ای  دنتسه  تبیغ  راک  رد  ای  ود 

ییاهدادـیور نوماریپ  نیا  رد  ام  .دـنک  هابت  ای  دربب  نایم  زا  ای  ار  دوخ  نمـشد  دوس  دـشوک  یم  رجاهتم  صخـش  ود  زا  کـی  ره  - 12
ات دشاب  یم  هدیهوکن  یسب  هک  تسا  يرجه  هب  ندز  رد  گنچ  ببـس  هب  مدرم  زا  يرامـش  طاطحنا  هاوگ  اهنآ  زا  یخرب  هک  میا  هدید 

.دنک یمن  تاعارم  ار  ینامیپ  شیوخ و  چیه  وا  هرابرد  دزرو و  یمن  گنرد  دربب  نایم  زا  ار  دوخ  نمشد  دناوتب  رگا  هک  اج  نآ 

ناشاهراک دور و  یمن  الاب  ناش  زاسن  دـنا ، مورحم  ریخ  ياه  مسوم  رد  ناناملـسم  يارب  یهلا  ياه  هرهب  زا  رجاهتم  صخـش  ود   - 13
تسود نآ  یتشآ  هب  فوقوم  زین 

ربمایپ هک  تسا  هدمآ  هریرهوبا  زا  لقن  هب  ( 2565  ) ملسم حیحص  رد 
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: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا

هتفرگن کیرـش  ادخ  يارب  ار  يزیچ  هک  ار  سکره  ياهراک  زور  نآ  رد  دـنوادخ  دوش و  یم  هضرع  هبنـشجنپ  هبنـش و  ود  ره  اهراک 
.دننک یتشآ  مه  اب  ات  دینک  اهر  ار  ود  نیا  دیامرف : یم  ماگنه  نیا  رد  هک  دشاب  ینمشد  شردارب  وا و  نایم  هک  نآ  رگم  دشخب  یم 

وا یگدنز  زا  ار  ام  يادخ  هک  ینسحلا  يرامغ  ثدحم  نخس  نایاپ 

.دانک دنم  هرهب 
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