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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

ُمُکُرِّذَُحی ًهاُقت َو  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنأ  ّالإ  ْیَـش ٍء  یف  ِهّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَمَو  َنِینِمْؤُْملا  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملاِذِـخَّتَی  «ال 
نارمع 3/28 لآ  « ُریصَملا ِهّللا  َیلإ  ُهَسْفَن َو  ُهّللا 

راتفگشیپ

اهتّیحت و نیرت  هزیکاپ  و  دـنوادخ ، ناگداتـسرف  ناربمایپ و  نیرتراوگرزب  رب  مالـس  دورد و  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هژیو  شیاتس 
يوریپ نانآ  زا  یبوخب  هک  ییاهنآ  همه  رب  مهو  داب  وا  صالخا  اب  کین و  نارای  ترـضح و  نآ  هدـنخرف  كاپ و  نادـناخ  رب  اـهمالس 

.نیسپزاب زور  ات  دندرک 

، دومرف رّرقم  عیرشت و  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یمالسا  لیصا  میهافم  زا  هّیقت  نامگ  یب  دعب ، و 

فرـش و ظفح  يارب  و  يرپس ، دنک  یگداتـسیا  يرادیاپ و  نارگمتـس  ربارب  رد  دـنیب  یمن  رداق  ار  دوخ  هک  یماگنه  هب  نمؤم  يارب  ات 
یناسک زینو  ناعبات  هباحـص و  هداد و  رارق  دییأت  دروم  ار  نآ  رادرک  راتفگ و  رد  زین  (ص ) ربمایپ كاپ  ّتنـس  .دشاب  یهانپ  وا  تمارک 

رگید زا  نارّسفم  ناثّدحم و  ناهیقف و  همه  هتسب و  راک  هب  ار  نآ  داب ) دونـشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  و   ) دندرک يوریپ  یکین  هب  اهنآ  زا  هک 
ناسنا رب  هچ  تسا ، گـنهامه  قفاوم و  یهلا  مکح  نیا  اـب  زین  میلـس  لـقع  .دـنا  هدرک  فارتعا  نادـب  یمالـسا  ياـه  هقرف  بهاذـم و 

رد رما  نیا  .دیوج  يرود  شهوکن ، شنزرس و  روخ  رد  نآ  بکترم  تسا و  ررـض  لامتحا  نآ  رد  هک  يزیچ  زا  تسا  مزال  دنمدرخ 
هدعاق هب  یمالسا  بهاذم  لوصا  ملع  نادنمشناد  دزن 

رگنشور دراد و  راوتسا  یطابترا  هّیقت  اب  تاروظحملا » حیبت  تارورـضلا   » هدعاق نینچمه  .تسا  فورعم  لمتحم » ررـض  عفد  بوجو  »
هک تسا  يزیچ  ره  رد  یمالسا  موهفم  نیا  تیارس  هجرد 

هکلب یعرـش  ماکحا  عورف  رد  هاوخ  دـشاب و  یمالـسا  دـیاقع  لوصا  رد  رما  نیا  هاوخ  تسا ، قداـص  نآ  رب  هارکا »  » اـی ررـض »  » ناونع
هدنیآ لوصف  رد  هک  نانچ  تسا  يراج  زین  یمومع  قالخاو  بادآ  رد  یّتح 

.دش دهاوخ  نشور  باتک  نیا 

بهاذـم همه  هچ  .تسین  ناناملـسم  بهاذـم  زا  ینّیعم  بهذـم  ياـهیگژیو  زا  هّیقت  دـنرادنپ ، یم  یخرب  هچنآ  فـالخرب  ور ، نـیا  زا 
، يربط يرهاظ ، یلبنح ، یعفاش ، یفنح ، یکلام ، زا  ّمعا  مالسا 
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لالدتـسا عامجا  ّتنـس و  باتک و  قیرط  زا  نآ  تّحـص  رب  هتـشاد و  رظن  قافتا  نآ  ّتیعورـشم  رب  یباّهو  جراوخ و  يدـیز ، یلزتعم ،
.دنا هدرک 

رثا رب  رما  نیا  هدش و  زاتمم  صّخشم و  لصا ، نیا  هب  يدنبیاپرد  يرشع  ینثا  هّیماما  هعیش  اهنت  یمالسا  فلتخم  بهاذم  نایم  زا  يرآ 
یتّدم زارد  نکش و  تقاط  ناوارف و  ياهجنر  زا  دنک و  یسررب  هنافرط  یب  ار  عّیـشت  خیرات  هک  یـسک  ره  رب  هک  تسا  یبابـسا  للع و 
یهانگ ار  عّیشت  بّصعت ، تسایس و  لماوع  رثا  رب  هک  يزارد  ناراگزور  زا  زینو  دنا  هدوب  راچد  نادبمالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  هک 

.تسین هدیشوپ  دبای ، یهاگآ  دنتسناد  یم  یندوشخبان 

ربانم يور  رب  ار  وا  هک  دوب  هتـشذگنمالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  تفـالخ  ناـمز  زا  يرید  زونه  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ 
دنتخاس و هراوآ  ردبرد و  ار  نانآ  دنتخادرپ و  وا  ناوریپ  نارای و  درگیپ  بیقعت و  هب  دنداد و  رارق  ییوگازسان  متش و  دروم  ناناملسم 

راتفرگ تموکح  گنچ  هب  نانآ  زا  سکره 

یم راد  هب  اـمرخ  تخرد  هنت  رب  ار  وا  و  دنتـشک ، یم  دـنداد ، یم  شا  هجنکـش  دـندرک ، یم  تازاـجم  هیبـنت و  یتخـسب  ار  وا  دـش  یم 
هک يزیچ  هب  ات  تسین  یفاک  يزوجم  تفای ، یم  ییاهر  رگدادـیب  نامکاح  نیا  گنچ  زا  هک  یـسک  يارب  رما  نیمه  اـیآ  دندیـشک و 

وربآ و ناج و  هار  نیا  زا  دربب و  هانپ  هّیقت ]  هدرک = [، دیکأت  ار  نآهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنـس  هدومرف و  عیرـشت  ار  نآ  دنوادخ 
؟ درادب ظوفحم  ار  دوخ  تفارش 

سپ هچنآ  زینو  هتساوخان ، یحلص  هب  وا  ندرک  راداو  مالسلاامهیلع و  یلع  نب  نسح  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هداون  اب  دربن  ایآ 
هب دادخر  نیا  هک  يزادگلد  ثداوح  داتفا و  قافّتا  ّفط  روهشم  هعقاو  رد  وا  نارای  نادناخ و  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نآ  زا 

ّتیرشب یناشیپ  رب  مرش  قرع  اهنآ  حرش  تشاد و  دوخ  هارمه 

؟ تسین هّیقت  هب  هعیش  لاجر  ندرب  هانپ  يارب  يرگید  زّوجم  دناشن  یم 

نآ سپس  دنتخیوآ و  راد  هب  تداهش  زا  سپ  ار  وا  دسج  هک  داد  يور  یلع  نبدیز  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هداون  يارب  هچنآ  زین  و 
مالسلا مهیلع  همئا  يارب  هک  یخلت  تشونرس  نینچمه  دنهد ، یّفـشت  ار  دوخ  ياهلد  ات  دنتخیر  ایرد  هب  ار  وا  رتسکاخ  دندینازوس و  ار 

اهراب 158ه ) ت /   ) یقیناود روصنم  هک  يروط  هب  داتفا  قافتا  نانآ  رگمتس  يافلخ  تسد  هب  نایـساّبع و  راگزور  رد  هعیـش  ناگرزب  و 
شردارب دننام  درک و  دیدهت  لتق  هب  ار  وا  تاماهتا  عاونا  هب  ترضح  نآ  ندرک  مهتم  زا  سپ  راضحا و  ارمالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ت/193ه)  ) دیـشرلا نوراه  نارود  ات  تشاد  همادا  عضو  نیا  درب و  ورف  نایولع  نوخ  رد  قفرم  اـت  ار  دوخ  تسد  136ه ) ت /   ) حاّفس
میعز نوراه  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نیا  و  دیدرگ ، بارطضا  شوختسد  ناشیرپ و  تخس  هعیش  لاوحا  عاضوا و  نامز  نیا  رد  دیسر ، ارف 

هب ار  وا  ماجنارـس  داد و  رارق  انگنت  راشف و  رد  یتخـسب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مظاک  ماما  نایعیـش  ربهر  يولع و  نادناخ 
سّدقم كاپ و  دسج  هک  هاگنآ  رگم  تفاین  ییاهر  نوراه  ياهنادنز  زا  ترضح  نآ  تخادنا و  اهنادنز  لاچ  هیس 

یفاک لیالد  اهیرگدادیب ، ملاظم و  همه  نیا  ایآ  کنیا  .دندروآ  نوریب  نادنز  زا  هضفارلا  ماما  اذـه  گناب  اب  ریقحت و  تناها و  اب  ار  وا 
هب ناناملسم  رگید  نایم  رد  هعیش  ارچ  دنادب  هک  تسین  رگشهوژپ  يارب 
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؟ تسا هدش  هتخانش  زاتمم و  هّیقت 

کی چیه  ناوریپ  هک  دنک  عناق  ار  رگشهوژپ  یبوخب  دناوت  یم  دنا  هتـشون  لاس 236ه  ثداوح  هرابرد  ّتنس  لها  ناراگن  خیرات  هچنآ 
نیسح ماما  رهطم  ربق  لاس  نیا  رد  هچ  .دنا  هدشن  هجنکش  متس و  رازآ و  رهق و  راچد  هّیماما  هعیش  هزادنا  هب  زگره  یمالـسا  بهاذم  زا 
نامرف هب  اهراک  نیا  و  دنتـسب ، نآ  رب  بآ  دـندز و  مخـش  وا  كاپ  تبرت  رب  دـندرک و  ناریو  ار  مالـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب 

بلاط یبا  نب  یلع  اب  ینمـشد  توادـع و  هب  وا  نایرابرد  نامزالم و  هک  یـسک  نامه  تفرگ ، تروص  427ه ) ت /   ) یـساّبع لّکوتم 
ناـنیا اـهنیا ، زج  یجخر و  جرف  نب  ورمع  ّثنخم ، هداـبع  روهـشم ، رعاـش  مهج  نب  یلع  تسا  هـلمج  نآ  زاو  دـنفورعم ، مالـسلا  هـیلع 
ناشیا اب  دزاس و  هراوآ  دیعبت و  ار  نانآ  دنادرگ و  يور  اهنآ  زا  هک  دـندرک  یم  دزـشوگ  وا  هب  دـندیناسرت و  یم  نایولع  زا  ار  لّکوتم 

.دهد رارق  هجنکش  رازآ و  دروم  ار  اهنآ  ناربهر  .دزادنا و  نادنز  هب  ار  اهنآ  ناگتسجرب  دنک و  يراتفردب 

الاب رایـسب  لّکوتم  راـگزور  رد  240ه ) ت /   ) لبنح نبدـمحا  ماـما  تردـق  تکوش و  هک  نآ  اـب  دـنادب  تسا  یفاـک  رگـشهوژپ  يارب 
هانپ شا  هناخ  رد  ار  يولع  نت  کیوا  هک  دـندرک  تیاعـس  غورد  هب  لّکوتم  دزن  رد  يو  نازرودـسح  هک  یماگنه  لاح  نیااـب  تفرگ 

نابرد قاحسا  نبا  .دنک  یـسرزاب  ار  نآ  دور و  دمحا  ماما  هناخ  هب  داد  روتـسد  قاحـسا  نب  هللادبع  هب  گنرد  یب  لّکوتم  تسا ، هداد 
يریگیپ یگدیـسر و  ار  رما  نیا  مه  کمک  هب  اـت  درک  رومأـم  نز  ود  قاـفّتا  هب  ار  ناگتـشامگ  سیئر  یبلک  نبا  رفظم و  ماـن  هب  دوخ 

زا نم  : » داد خساپ  دمحا  ماما  تفگ ، وا  هب  حیرص  روط  هب  ار  نایرج  یبلک  نبا  دندش و  دراو  دمحا  ماما  هناخ  هب  بش  همین  نانیا  دننک 
يرادربنامرف تعاط و  نم  و  مناد ، یمن  يزیچ  عوضوم  نیا 

«. مناد یم  بجاو  رایتخا  يدازآ و  رابجا و  یخارف و  یتخس و  رد  ار  هفیلخ 

یم دـنگوس  اـیآ  تسین ، وت  دزن  وا  هتـساوخ  هک  نیا  رب  مهد  دـنگوس  ار  وـت  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  نینمؤـملاریما  : » تفگ یبـلک  نبا 
هناخ رد  يولع  هک  دنداد  دنگوس  شرسمه  قالط  ادخ و  هب  ار  وا  اذل  .مروخ  یم  دنگوس  دیهاوخ  یم  نم  زا  رگا  داد : خساپ  يروخ ؟

هب هک  ینز  ود  نینچمه  دندرک ، یـسرزاب  زین  ار  شرـسپ  لزنم  و  دـنتخادرپ ، شا  هناخ  یـسرزاب  هب  یگمه  سپـس  .درادـن  دوجو  شا 
هدرک ولد  نورد  ار  یعمـش  نانآ  دوب ، یهاچ  دمحا  ماما  هناخ  رد  دنداد ، رارق  ییوجزاب  دروم  ار  نانز  دندوب ، هدـمآ  یبلک  نبا  هارمه 
دیـسر تابثا  هب  ناگدـننک  تیاعـس  غورد  هک  نآ  زا  سپ  دـنتفاین و  نآ  رد  يزیچ  نکیل  دـندرک ، دـیدزاب  ار  نآ  ریزارـس و  هاچ  رد  و 

(1) .داد هلص  وا  هب  یناوارف  لام  درک و  رداص  ماهتا  نیا  زا  لبنح  نب  دمحا  ماما  تئارب  رب  يا  همان  لّکوتم 

رب روزب  ار  نآ  هنوگچ  تسا و  هدش  زاتمم  فورعم و  هیقت  تاعارم  هب  هعیش  ارچ  هک  دوش  یم  راکـشآ  یبوخب  دش  هتفگ  هچنآ  همه  زا 
عییضت زواجت و  شوختـسد  اهنآ  قوقح  هدیـسر و  تیاهن  هب  اهنآ  بوکرـسو  متـس  هک  اهنارود  نیا  رد  اهنآ  هچ  دندرک ، لیمحت  نانآ 

دوخ ینمیا  يارب  دوب ، هدش 

ص:9

.207  - 206 میعنوبا 9 :  ءایلوألا /  هیلح  442 ؛ يزوج :  نبا  لبنح /  نب  دمحأ  ماما  بقانم  - 1
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.دنتفاین هّیقت  زج  يا  هلیسو 

نایوار نایم  رد  ام  هک  تسا  نآ  دـنک  یم  مسجم  ار  ههبـش  کـش و  ره  زا  یلاـخ  تقیقح  نیا  هک  یلیـالد  نیرتنـشور  زا  یکی  دـیاش 
ای دشاب ، سنا  نب  کلام  ماما  شدوصقم  درک و  ثیدح  میارب  خیـش  دیوگب : لثملا  یف  هک  میبای  یمن  ار  یـسک  ّتنـس  لها  زا  ثیدح 

دـیوگ و یم  نینچ  هک  مدینـش  ملاع  زا  ای  و  داد ، ربخ  نم  هب  ملاـع  اـی  و  دـشاب ، یعفاـش  ماـما  شروظنم  داد و  ربخ  نم  هب  حـلاص  دـبع 
مالسلا مهیلع  هّیماما  هعیـش  هّمئا  باحـصا  زا  ثیدح  نایوار  نایم  رد  اهریبعت  نیا  مینیب  یم  هک  یلاحرد  دشاب  هفینحوبا  ماما  شروظنم 

شدوصقم هک  میناد  یم  نیقی  عطق و  روط  هب  اـم  درک و  ثیدـح  میارب  بنیزوـبا  دـنیوگ : یم  یخرب  هک  ناـنچ  تسا ، لوـمعم  رایـسب 
ثیدح میارب  ملاع  ای  خیش  ای  حلاص  دبع  دیوگ : یم  يرگید  نینچمه  .تسا  مالـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  ارـصحنم 

نب یسوم  مظاک  ماما  شروظنم  و  تفگ ،

.تسا مالسلاامهیلع  رفعج 

اهنآ يریگراک  هب  زا  رگشهوژپ  تسا  نکمم  هچنآ  و  دراد ، تلالد  یّصاخ  موهفم  رب  مادکره  راعتسم  ياه  هژاو  نیا  هک  تسین  ّکش 
، دهد عاجرا  دنا  هدرک  ثیدح  لقن  اهنآ  زا  هک  یناماماو  نایوار  نیا  یگدنز  رب  طیحم  یسایس  طیارـش  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  دنادب 
، تحلـصم نیا  ظفح  يارب  تسا و  هتـشاد  دوجو  هدرک  یم  تشگرب  هدننک  تیاور  ماما و  هب  هک  یتحلـصم  ماگنه  نآر  ریزگان د  هچ 
زا مالسلاامهیلع  شنادنزرف  یلع و  اب  ینمشد  رد  هک  دننامب  نوصم  ینارگمتـس  بیـسآ  زا  ات  دندرب  راک  هب  ار  راعتـسم  ياه  هژاو  نیا 

راتشک تازاجم و  يارب  نانآ  زا  تیاور  کی  لقن  هک  اج  نآ  ات  دنتفرگ ، یم  تخس  اهنآ  رب  هتسویپ  دنتـشادن و  يراددوخ  یلمع  چیه 
.دوب یفاک 

ناناملسم رگید  زا  هّیقت  ندرب  راک  هب  اب  ًالمع  دش  رکذ  هک  یبابسا  للع و  هب  هّیماما  هعیش  رگا  يراب 

نینچمه دنا و  هدرکن  لمع  هّیقت  هب  زگره  ناناملسم  رگید  هک  تسین  انعم  نادب  هدش ، زاتمم  ادج و 

نارگشهوژپ و زا  یخرب  هک  نانچ  تسا ، هدش  هداز  هعیش  هنایم  رد  هّیقت  هک  تسین  موهفم  نیدب 

هب ار  شیوخ  یعیش  ردارب  یّنس  هک  تسا  راب  فسأت  رایسب  مییوگ  یم  نشور  حیرـص و  ام  و  دنا ، هدش  نآ  یعّدم  یّنـس  ناگدنـسیون 
نادنمشناد توعد  هب  هچنآ  رد  هژیوب  دنک ، مهتم  گنرین  قافن و  غورد و 

رد اهنآ  نایم  مهافت  داجیا  یمالسا و  بهاذم  ياملع  ياههاگدید  بیرقت  ترورض  هنیمز  رد  هعیش 

نانیا ور ، نیمه  زا  .دوش و  یم  طوبرم  گرزب  نید  نیا  نانمـشد  زا  لاجم  تصرف و  بلـس  موزل  مالـسا و  نادیواج  نید  مچرپ  هیاس 
، تسا هعیش  اب  ام  یگنهامه  یقیقح  عنام  هّیقت  هک  دنوش  یم  یعدم 

!! دشاب هّیقت  باب  زا  بیرقت  هب  نانآ  لیامت  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  اریز 

ياراد هّیقت  هک  دـنا  هدرک  نشور  دـیاقعو  مالک  ملع  ياملعو  نایلوصاو  ناثّدـحم  ناـهیقف و  زا  ّمعا  هعیـش  نادنمـشناد  هک  یلاـح  رد 
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، تسا ینیعم  تالاح  هب  دّیقم  نآ  بوجو  ّصاخ و  یطیارش  ماکحا و 

.دنا هتخاس  دّیقم  دشاب  هتشاد  دوجو  رابجاو  هارکا  ای  دیدش و  میب  نآ  رد  هک  ینامز  هب  ار  نآ  زین  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  هک  نانچمه 
افص و يردارب و  تشذگ و  هب  ناناملسم  توعد  رد  دیسرپ  دیاب  نونکا 

ص:10
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!؟ دشاب یلامتحا  نینچ  زّوجمات  دراد  دوجو  یهارکا  ررض و  هچ  یتسود 

غورد هّیقت  هک  نیا  ياعدا  رب  نوزفا  دننک و  یمن  هدنسب  مه  نخس  نیا  هب  یّنس  ناگدنسیون  زا  یخرب  مییوگ  یم  تحارص  هب  نینچمه 
.(1) تسا هدش  هتخادرپ  هتخاس و  هضفار » هّمئا   » يوس زا  هک  تسا  یمیهافم  زا  هیقت  دنیوگ :  یم  تسا  قافنو  گنرین  و 

ندرک کـیدزن  بیرقت و  يارب  یعطق  ياهترورـض  زا  یکی  مربـم و  يزاـین  هعیـش  ریغ  رظن  زا  هـّیقت  تـقیقح  ندرک  نـشور  نیارباـنب ،
همه هب  طوبرم  هکلب  تسین  ینّیعم  بهذم  زا  عافد  هّیقت  موهفم  زا  عافد  هک  نآ  هژیوب  تسا ، رگیدکی  هب  ناملسم  ناردارب  ياههاگدید 

هب هراب  نیا  رد  اذل ، .دشاب  یم  زاتمم  یلـسن  رـصع و  ره  يارب  یگتـسیاش  يریذپ و  فاطعنا  هب  هک  ینییآ  نامه  تسا  مالـسا  تعیرش 
ذخآم

عبانم نیا  هدرشف  هک  ار  ثحب  نیاو  هدرک  يرورم  ریسفتو  ثیدحو  هقف  زا  ّمعا  ّتنس  لها  ناردارب 

نیا نوماریپ  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهشهوژپ  اهیسررب و  هب  زاغآ ، رد  میلیام  مینک و  یم  حرطم  تسا 

: مینک هراشا  تسا  هتفرگ  ماجنا  ّتنس » لها  هاگدید  زا  هّیقت   : » ینعی عوضوم 

یضترم دّیس  هتشون  میرکلا ، نآرقلا  هنایص  هباحصلاو و  هّیقتلایف  نیملسملا  ءاملع  ءارآ   - 1

فلؤم .تسا  هدش  پاچ  دـیدجت  توریب  رد  لاس 1411ه  رد  هدیـسر و  پاچ  هب  دـنه  رد  لاس 1409 ه  رد  راـب  نیتسخن  هک  يوضر 
ّتنس لها  دزن  رد  هّیقت  عوضوم  نایب  هب  ار  باتک  نیا  زا  هحفص  شش 

.تسا هداد  صاصتخا 

لاس 1411ه رد  هک  تسا  يوالمـش  یلع  داتـسا  فیلأت  هّیقت  تقیقح  نوماریپ  یقیبطت  یـشهوژپ  نآ  و  یهقفلا ، اهراطإ  یف  هّیقتلا   - 2
هب باتک  نیا  هحفص  تفه  دصکی و  رد  يوالمش  داتسا  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  توریب  رد  لاس 1412ه  رد  هدش و  هتـشون  قشمد  رد 

لها دزن  رد  هّیقت  هراب  رد  ثحب 

ص:11

 : ریهظ یهلا  ناسحا  عّیشتلاو /  هعیشلا  دوش : هعجارم  تسین  اهنآ  هب  رصحنم  دوش و  یم  رکذ  هنومن  روط  هب  ریز  رد  هک  ییاهباتک  هب  - 1
نیب عیشتلا  35 و 36 ؛ هللا :  لام  دّمحم  نآرقلا /  فیرحتو  هعیـشلا  482 و 483 ؛ ناهبجلا :  نامیلـس  میهاربا  مالظلا /  دیدبت  79 و 84 ؛

6 و 17 و 18 و یعرزلا :  نامحرلادبع  نازیملا /  یف  هعیـشلا  لاجر  235 ؛ يرادنبلا :  دمحم  رتکد  یـسرافلا /  موهفملاو  همئالا  موهفم 
ات 187 و 222؛ 122 و 180 و 182  ینامعن :  روظنم  دّمحم  خیش  مالسالا /  نازیم  یف  هّیناریالا  هروثلا  50 و 51 و 126 و 148 و 173 ؛
150 و 151 و 152 و 154 و جیرف :  رمع  یلع  یمالسالا /  روصتلا  یف  هعیشلا  458 و 459 ؛  یمیصق :  هّینثولاو /  مالسالا  نیب  عارّصلا 
5 و 88 همیعط :  نامحرلادبع  رباص  رتکد  ابهذم /  ادقتعم و  هعیشلا  9 و 10 ؛ بیطخ :  نیّدلا  ّبحم  هضیرعلا /  طوطخلا  165 و 183 ؛

یف تاسارد  104 ؛ هللاراج :  یسوم  هعیشولا /  52 و 72 و 73 و 78 و 79 ؛ یسنوت :  راتسلادبع  دمحم  هعیشلا /  دئاقع  نالطب  و 118 ؛
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هب یناسک  هنافسأتم  و  . 17 بیرغلا :  دمحم  هللادبع  رتکد  هعیشلا /  دئاقع  یف  تاسارد  53 ؛ دیمحلادبع :  نافرع  رتکد  دئاقعلاو /  قرفلا 
 : نیمّلکتملاو ءامکحلاو  ءاملعلا  نم  نیرّخأتملاو  نیمدـقتملا  راـکفا  لّـصحم  يزار :  رخف  ماـما  دـنا : هدوب  مدقـشیپ  اـهنآ  رب  ریز  حرش 

نبرصان رتکد  قیقحت   20 هضفارلا :  یلع  دّرلا  هلاسر  رد  باهولادبع  نبدمحم  خیش  159 و 160 ؛ لحنلاو 1 : للملا  یناتسرهش :  365 ؛
.دیعس
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تسا هدمآ  رد  شراگن  هتشر  هب  عوضوم  نیا  رد  هک  تسا  یباتک  نیرتهب  نیا  یتسارب ، هتخادرپ و  ّتنس 

.ما هدش  هاگآ  نآرب  نم  و 

هرامش ود  ّیط  هّیمالسالا » هفاقثلا   » هّلجم رد  هک  ناتسکاپ  زا  متسر  نیسح  یلع  داتسا  هتشون  ایقیبطت ، ایرظن و  هّنّسلا  لها  دنع  هّیقتلا   - 3
یناثلا 1414ه يدامج  یلوالا -  يدامج  خروم  هرامش 50  رد  يرگید  یناثلا 1414ه و  عیبر  لّوالا -  عیبر  خروم  هرامش 51  رد  یکی 
ار نآ  هحفص  کی  تصش و  عوضوم  نیا  هراب  رد  ثحب  و  هدش ، رشتنم  قشمد  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  ینزیار  يوس  زا 

.تسا هتفرگ  ارف 

هجحلا يذ  لاّوش -  خروـم  نیلقثلا  هلاـسر  هّلجم  هرامش 8  رد  هک  یتارب  یلعـسابع  خیـش  هتـشون  نیملـسملاءاملع ، ءارآ  یف  هّیقتلا   - 4
نیا هرابرد  ثحب  رب  لمتـشم  نآ  هحفـص  تسیب  هدش و  رـشتنم  مق  ردمالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  يوس  زا  پاچ و  1414ه 

.تسا عوضوم 

داجیا يانبم  دناوت  یم  تسا و  هدنکارپ  هّیماما  هعیش  بتک  رد  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ییانبریز  بلاطم  هراب  نیا  رد  هک  تسناد  دیاب 
ثحب دروم  یعَبَت  ینمـض و  روط  هب  شیوخ  تاّفلؤم  رد  ار  عوضوم  نیا  اهنآ  هچ  دـشاب ، اه  هلاسر  لیبق  نیا  فیلأتو  اـهثحب  هنوگ  نیا 

.تسین لیصفت  هب  اهنآ  رکذ  يارب  یلاجم  ار  ام  دنا و  هداد  رارق 

نیوانع هک  ییاهباتک  هک  نآ  مغر  هب  مزادرپب -  شراگن  ثحب و  هب  ّتنـس »  لها  دزن  رد  هّیقت   : » هراـبرد هک  دـش  بجوم  هچنآ  سپس 
ناگدنسیون تساهثحب و  نیا  رب  لمتشم  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  اهنآ 

يرایسب رب  یهاگآ  تسا -  ناگدنریگ  تقبس  نآ  زا  تلیضف  هچ  دنراد ، تقبس  تلیضف  رما  نیا  رد  اهنآ 

غورد و قافن و  ار  نآ  و  دـنا ، هداد  رـس  هّیماما  هعیـش  دزن  رد  هّیقت  نوماریپ  تنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  يا  هراـپ  هک  تسا  ینانخـس  زا 
یفاک دوخ ، باتک  رد  329ه ) ت /   ) ینیلک مالسالا  هقث  هک  هّیقت  ثیداحا  هب  دوش  یم  طوبرم  هچنآ  هژیوب  دنا ، هدرک  فیـصوت  بیرف 

.تسا هدرک  لقن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  زا 

هّیقت ثیداحا  هرابرد  ار  هچنآ  همه  هتخادرپ و  یفاک  باتک  رد  هّیقت  عوضوم  نوماریپ  یلقتسم  هناگادج و  یـسررب  هب  هک  یماگنه  نم 
صوصخ رد  ّتنـس  لها  ناهیقف  لاوقا  زا  يرایـسب  رب   (1) .مداد رارق  وگتفگ  ثحب و  دروـم  تسا  هدـمآ  باـتک  نیا  رد  هک  نآ  ریغ  و 

تـسا هتـسیاش  هک  يا  هنوـگ  هب  ثحبم  نآ  رد  ار  اـهنآ  هچ  مدرکن  رکذ  هعوـمجم  نآ  رد  ار  اـهنآ  هـک  مدـش  هاـگآ  هـّیقت  ّتیعورـشم 
.متفاین دریگ ، تروص  نآ  ساسارب  یقیبطت  ياهشهوژپ 

جراوخ و هلزتعم ، يدـیز ، يرهاظ ، يربط ، بهذـم  دـننام  یمالـسا  فورعم  رگید  ياـه  هقرف  بهاذـم و  ءارآ  هراـبرد  نیارب ، هوـالع 
نخـس دوش  یم  هدـید  شیب  مک و  عوضوم  نیا  نوماریپ  بهاذـم  نیا  رد  هچنآ  هب  هدـماین و  نایم  هب  يرکذ  هعومجم  نآ  رد  اـهیباّهو 

.تسا هدشن  هتفگ 

لها هناگراهچ  بهاذم  روهشم  ناهیقف  ءارآ  تخانش  هب  هک  تسا  يدیدش  زاین  نیارب ، نوزفا 
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.دوش هعجارم  نآ  لّوا  ءزج  زا  مّود  باب  فلؤم ، هتشون  یفاکلا ، نع  عافد  باتک  هب  - 1
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: دراد دوجو  ّتنس 

 (. 179ه ت /   ) سنا نب  کلام  ماما 

 (. 150ه ت /   ) نامعن هفینح  وبا  ماما 

 ( . 204 ه ت /  یعفاش (  ماما 

 (. 240 ه ت /   ) لبنح نبدمحا  ماما 

مشچ هب  هّیقت  هراب  رد  نانآ  ياوتف  لمع و  ساسا  رب  اهنآ  حیرص  هاگدید  نایب  هب  هک  يزاین  زین  و 

ثخب رد  نیارب  هفاضا  .متـشادن  یهاگآ  نآرب  كدـنا  رـصتخم و  روط  هب  زج  یلبق  ياـهثحب  رد  نم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دروخ و  یم 
یمومسم ياهداب  يور  رب  اه  هنزور  ندرک  دودسم  اهنآ  نیرتمهم  دیاش  هک  تسا  يرایـسب  ياه  هدیاف  هّیماما » هعیـش  ریغ  دزن  رد  هّیقت  »

.دراد ار  اهنآ  ندرک  نوگرگد  قیاقح و  خسم  دصق  نامزرید  زا  دوخ  هوبنا  رابغ  درگ و  اب  هک  تسا 

: منک یم  مسقنم  شخب  هس  هب  ار  نآ  کنیا  مزاس و  هدامآ  مهارف و  ار  رضاح  ثحب  ات  تشاد  نآرب  ارم  لماوع  نیا  همه 

.نآ عیرشت  عبانم  هّیقت و  يانعم  لّوا - 

.هّیقت دروم  رد  اهنآ  زجو  نیعبات  هباحص و  هاگدید  مود - 

.یمالسا ياه  هقرف  بهاذم و  هقف  رد  هّیقت  موس - 

ما هداد  ماجنا  هچنآ  هکلب  ما  هدرک  يزاسزاب  ار  نآ  ای  يروآون و  رما  نیا  رد  هک  منک  یمن  اعّدا  نم 

یمالسا دنلب  موهفم  نیا  نامتخاس  رب  هک  یکچوک  تشخ  هلزنم  هب  دشاب  هدشن  شزغل  راچد  هچنانچ 

زا .دـنرذگب  نآ  زا  ناناملـسم  مالـسا و  هب  تمدـخ  دـیماو  ّتین  نسح  شاداـپ  هب  هک  مراد  تساوخرد  شزغل  تروـصرد  ما و  هدوزفا 
زاغآ و رد  شیاتـس  ساپـس و  زینو  تسا ، سب  ارم  وا  هک  تسوا  هب  نم  دامتعا  و  مراد ، ییامنهار  يراـی و  تساوخرد  ناـّنم  دـنوادخ 

دورد و نینچمه  تسوا  هژیو  ماجنا 

.داب وا  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اهلد  بوبحم  رب  ناوارف  مالس 

يدیمعلارماث

1415ه رفص 3
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نآ عیرشت  عبانم  هّیقت و  يانعم  لّوا : لصف 

هراشا

حالطصا تغل و  رد  هّیقت  يانعم 

نآ ماسقا  تالاح و  هارکا و  يانعم 

هّیقت عیرشت  عبانم 
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حالطصا تغل و  رد  هّیقت  يانعم 

: تغل رد  هّیقت 

هب واو  هک  هدوب ، یقَتْوَی  یقَتِْوا  لـصا  رد  نآ  و  تسا ، يوقَت  نآ  مسا  يررـض و  زا  زیهرپ  ندرک و  يرود   : » زا تسا  تراـبع  تغل  رد 
بلق سپس  ءای و  هب  لدب  لبق  فرح ، هرسک  ببس 

.(1) تسا هدش  یقّتی  یقِّتا  ماغدا و  دوخ  دعب  يات ، رد  هدش و  ءات  هب 

 : هیآ رد  ًهاُقت  ياج  هب  ینآرق  ياـهتئارق  زا  یخرب  رد  ور  نیا  زا  دنتـسه ، یکی  همه  ءاـقِّتا  يوقت و  هّیقت ، هاـُقت ، تسا : هتفگ  یبارعا  نبا 
سفن رادـهگن و  ار  دوخ  ینعی  ْهَّقَوَـت ، ْهَّقَبَت و  تسا ؛ هدـمآ  فیرـش  ثیدـح  رد  .تسا و  هدـش  تئارق  ًهَّیقت   (2) ًهاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنأ  ّـالإ 

.(3) نک زیهرپ  يرود و  تافآ  زا  هدم و  رارق  تکاله  فلت و  ضرعم  رد  ار  شیوخ 

و تسا ، مشچ  رد  راخ  هک  ماگنه  نآر  هّیقت د  يرآ  دومرف :  دراد ؟ دوجو  هّیقت  ریـشمش  ربارب  رد  ایآ  متفگ :  تسا :  ثیدـح  رد  زین  و 
.تسا لد  رد  هنیک  هک  یلاح  رد  شزاس 

هک یلاح  رد  دنتشاد  یم  راهظا  شزاس  حلـص و  و  دندرک ، یم  هّیقت  رگید  یخرب  زا  مدرم  یخرب  دنا :  هدرک  انعم  نینچ  ار  ثیدح  نیا 
.(4) دوب نآ  فالخ  اهنآ  نطاب 

ص:17

«. یقو  » 396 يدیبز 10 :  سورعلا /  جات  - 1
.دیزیهرپب اهنآ  زا  هک  نیا  رگم   ... 28 نارمع /  لآ  - 2

.217 ریثا 5 :  نبا  ثیدحلا /  بیرغ  یف  هیاهنلا  - 3
.401 روظنم 15 :  نبا  برعلا /  ناسل  - 4
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 : حالطصا رد  هّیقت 

زا دشاب  هتـشاد  دوجو  یتوافت  رگا  و  درادن ، فالتخا  ور  چیه  هب  هّیماما  هعیـش  يوس  زا  نآ  فیرعت  اب  ّتنـس  لها  دزن  رد  هّیقت  فیرعت 
، تسا هّیقت  لصا  دوجو  رب  اهنآ  رظن  قافتا  رب  لیلد  رما  نیا  تسا و  نآ  یحالطصا  يانعم  ریوصت  رد  ظافلا  راتخاس  ریبعت و  عون  ثیح 

.تسین نارگید  نداد  بیرف  ای  قافن و  ای  غورد ، هّیقت  هک  نیا  و 

دنک یم  راـهظا  هچنآ  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  هّیقت   : » تسا هتفگ  هدرک و  فـیرعت  ار  هـّیقت  490ه )  ت /   ) یفنح یـسخرس 
.(1)« دشاب هدرک  ناهنپ  لد  رد  ار  نآ  فالخ  دنچره  دنک  ظفح  ار  شیوخ  ناج 

راـهظا نارگید  هب  دراد  لد  رد  هچنآ  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  هیقت  تسا : هـتفگ  852ه )  ت /   ) یعفاش ینالقـسع  رجح  نبا 
.(2)« نآ ریغ  ای  دشاب  هدیقع  هچ  دنکن 

ناج تظفاحم  زا  ترابع  هّیقت  : » تسا هتفگ   (3) ًهاُقت ْمُْهنِم  ْاوُقَّتَت  ْنأ  ّالإ  دنوادخ :  لوق  ریسفت  رد  ت 1270ه )   ) یباّهو یلبنح  یسولآ 
: تسا عون  ود  نمشد   : » تسا هتفگو  هدرک  نایب  ار  نمشد  زا  روظنم  سپس  تسا .» نانمشد  ّرش  زا  لام  ای  وربآ  ای 

.ناملسم رفاک و  دننام  تسا  نید  رد  فالتخا  هیاپ  رب  يو  ینمشد  هک  نآ   - 1

.(4)« تسایر کلم و  عاتم ، لام ، دننام :  تسا  يویند  ضارغا  دصاقم و  ساسا  رب  وا  ینمشد  هک  نآ   - 2

نیارب هچنآ  نکیل  ددرگ ، یمن  رصحنم  رفاک  زا  ناملـسم  هّیقت  هب  دراد و  ناناملـسم  نایم  هّیقت  زاوج  رب  تحارـص  هچ  رگا  فیرعت  نیا 
نامه دوش  یمن  قالخادـب  ناسنا  زا  هّیقت  لـماش  هچ  تسین  هّیقت  ماـسقاو  دارفا  همه  عماـج  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هتفرگ  داریا  فیرعت 

دنا هدرک  حیرصت  عوضوم  نیدب  نارّـسفم  ناثدحم و  زا  وا  ریغ  يراخب و  و  دننک ، یم  ارادم  وا  اب  زیهرپ و  وا  نابز  زا  مدرم  هک  یـسک 
.تسین نمشد  مسق  ود  نیا  زا  مادک  چیه  رامش  رد  قلخدب  هک  تسا  نشور  داد و  میهاوخ  حیضوت  هراب  نیا  رد  يدوزب  ام  و 

ص:18

.45 یسخرس 24 :  طوسبملا /  - 1
.136 ینالقسع 12 :  رجح  نبا  يراخبلا /  حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 2

.دینک هّیقت  يرتمهم  ياهفده  رطاخ  هب  دیزیهرپب و  اهنآ  زا  هک  نیا  رگم  ... 28 نارمع /  لآ  - 3
.121 یسولآ 3 :  یناعملا /  حور  - 4
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ررض زا  دوخ  ظفح  روظنم  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هّیقت   » تسا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  هّیقت  1354ه )  ت /   ) اضر دیشر  دّمحم  دّیس 
.(1)« دهد یم  ماجنا  ای  دیوگ  یم  ّقح  فالخ  رب 

هعیـش فیرعت  اب  قبطنم  ًالماک  عنام و  عماـج و  نآ  هچ  تسا  حالطـصا  رظن  زا  هّیقت  ياـهفیرعت  نیرتهب  زا  فیرعت  نیا  تفگ  ناوت  یم 
.درادن هعیش  فیرعت  اب  ینادنچ  فالتخا  زین  نیشیپ  فیراعت  هچ  رگا  تسا ، هّیقت  زا  هّیماما 

رد هک  ناـنچ  تسا  واو  زا  لدـب  ءاـت  و  یقَّتَی ، یقَِّتا  يارب  تسا  مسا  هّیقت  : » تسا هتفگ  1282ه )  ت / هعیـش (  ياملع  زا  يراصنا  خیش 
ّقح فلاخم  هک  یلعفای  نخس و  رد  وا  اب  یهارمه  قیرط  زا  تسا ، ریغ  ررض  زا  شیوخ  ظفح  هّیقت :  زا  دوصقمو  تسا ، همحت  همهن و 

.(2)« تسا

زا دوـخ  ظـفح  يارب  تسا  ّقـح  فـالخ  هک  ار  يزیچ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  هّیقت   : » تسا هتفگ  1364ه )  ت /  يرـصم (  یغارم  خیش 
.(3)« دهد ماجنا  ای  دیوگب  دنک  یم  تشگرب  يو  لام  ای  وربآ  ای  ناج  هب  هک  نانمشد  ررض 

ناقـساف و نارگمتـس و  نارفاـک و  اـب  ارادـم  دـننام  دریگ  یمن  ارف  ار  اـهنآ  فیرعت  نیا  هک  هدرک  دراو  هّیقت  رد  ار  ییاـهزیچ  وا  سپس 
.دش دهاوخ  رکذ  يدوزب  هک  اهنیا  زج  يرگید  لئاسم  اهنآ و  يور  رب  ندز  دنخبل  نانآ و  اب  مرن  راتفگ 

شنزرـس و هیاـم  هچره  زا  سفن  ظـفح  زا  تسا  تراـبع  هّیقت  : » تسا هتفگ  نآ  فیرعت  رد  1369ه )  ت /   ) ینامکرت هّللاراج  یـسوم 
.(4)« دشاب یم  زیاج  يزیچ  ره  رد  دیآ و  یم  رامش  هب  نید  ءزج  انعم  نیدب  نآ  تسا و  رفیک 

ص:19

.280 اضر 3 :  دیشر  دّمحم  دّیس  رانملاریسفت /  - 1
.37 يراصنا :  یضترم  خیش  هّیقتلا /  - 2

.137 یغارم 3 :  ریسفت  - 3
.72 هّللاراج :  یسوم  هعیشولا /  - 4
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نآ ماسقا  تالاح و  هارکا و  يانعم 

رگید یمالـسا  بهاذم  ناهیقف  هعیـش و  ناملاع  نایم  رد  نم  اذل  تسین  قّقحت  لباق  زیاج و  رارطـضا  و  رابجا )  ) هارکا نودب  هّیقت  نوچ 
حیـضوت ثحب  نیا  مّوس  لصف  رد  هک  نانچ  دـنادب ، حابم  رایتخا  لاح  رد  ار  نآ  هک  متفاین  یهاگآ  یـسک  هب  اهنیا  زا  يرداـن  دارفا  زج 

هداد

.دش دهاوخ 

رظن زا  هّیقت  تـالاح  نیا  زا  یخرب  رد  تسا و  یفلتخم  ددـعتم و  تـالاح  ياراد  هارکا  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  دروم  نیا  رد  ناناملـسم 
.تفرگ دـهاوخ  رارق  رفیک  تساوخزاب و  دروم  نآ  هدـنروآ  اج  هب  تسا و  هتفرگ  تروص  دوخ  ّلحم  ریغ  رد  هچ  تسین  تسرد  عرش 

صّخـشم هدرک و  ادـج  مه  زا  تسین  تسرد  اهنآ  رد  هّیقت  هک  ار  یتالاح  تسا و  تسرد  هّیقت  اهنآ  رد  هک  ار  هارکا  تـالاح  ورنیا ، زا 
: مینک نایب  ار  هارکا  يانعم  تسخن  میناد  یم  بسانم  اهنآ  حرش  زا  شیپ  ام  دنا و  هتخاس 

 : هارکا يانعم 

هْرُک و  دنک ، روبجم  نآرب  ار  وت  يرگید  هک  تسا  يزیچره  زا  ترابع  حتف و  هب  هْرَک  نآ  مسا  تسا و  قتشم  َهَرَک  زا  تغل  رظن  زا  هارکا 
ینَماقأ دوش :  یم  هتفگ  زین  متـساخرب و  تمحز  اـب  ینعی :  ٍهْرُک ، یلَع  ُتُْمق  دوش :  یم  هتفگ  تسا ، تّقـشم  جـنر و  ياـنعم  هب  ّمض  هب 

ٌنالُف

و يرایتخا ، لعف  ّمض  هب  هْرُک  نیاربانب  .درک  نتساخرب  هب  روبجم  ارم  ینالف  ینعی : ٍهْرَک ،  یلع 

ص:20
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فالخرب هک  دوش  یم  راداو  تلاح  نیا  ببـس  هب  ناـسنا  هک  تسا  يراـبجا  تلاـح  هارکا  اذـل  . (1) تسا يرارطـضا  لعف  حتف  هب  هْرک 
فیـصوت نینچ  ار  هارکا  تلاح  490ه )  ت /   ) یفنح یـسخرس  هظحالم  نیمه  هب  دروآاج ، هب  یلمع  اـی  دـیوگب  يزیچ  دوخ  ياـضر 

وا ببـس  هب  يو  راـیتخاو  تیاـضر  دـهد و  یم  ماـجنا  يرگید  صخـش  ببـس  هب  ار  نآ  ناـسنا  هک  تسا  یلعف  يارب  مسا  نآ   : » هدرک
.(2)« دوش یم  بلس  یفتنم و 

: تسین تسرد  هّیقت  نآ  رد  هک  هارکا  زا  یتالاح 

روبجم لد  رد  دـنادب  هک  تسین  یهار  هدـننک  راـبجا  يارب  هچ  دـشاب ، بلق  لاـعفا  هب  طوبرم  هک  تسا  هارکا  زا  یتـالاح  اـهنآ  زا  دارم 
هک دوش  راداو  ناملـسم  هک : نآ  دننام  دیوج  ّثبـشت  هّیقت  هب  هک  تسین  تسرد  هدنوش  روبجم  يارب  ور  نیا  زا  درذگ ، یم  هچ  هدنوش 

ذاّختا يدساف  هدیقع  دننک  روبجم  ار  وا  ای  درادب ، تسود  ًهقیقح  ار  نارفاک  نمشد و  لد  رد  ار  نانمؤم 

.اهنیا دننام  و  دنک ، راکنا  ابلق  تسا  نید  تاّیرورض  زا  هک  ار  هچنآ  ای 

حیرصت دش  رکذ  هچنآ  فالخرب  هک  ما  هتفاین  ار  یـسک  نم  و  تسین ، حیحـص  عطق  روط  هب  نآ  لاثماو  روکذم  دروم  رد  هّیقت  نیاربانب 
َنِینِمؤُْملا ِنوُد  ْنِم  َءایلْوأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملاِذِخَّتَی  ال  تسا : دومرف  هدرک و  دییأت  تحارص  هب  ار  انعم  نیا  زین  میرک  نآرق  دشاب ، هدرک 

.(3) ُریِصَْملا ِهّللا  َیلإ  ُهَسْفَن َو  ُهّللا  ُمُکُرِّذَُحی  ًهاُقت َو  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  نأ  ّالإ  یَش ٍء  یف  ِهّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 

زا سپ  هلـصافالب  هدش  رکذ  نآ  رد  هک  يرادشه  هک  نآ  ّمهم  تسا و  نشور  رایـسب  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هّیقت  عیرـشت  رد  هک  یتحارص 
ُمُکُرِّذَُحی  َ تسا و هدومرف  هدمآ و  هّیقت  عیرشت 

یبلق راکنا  هب  شلد  تسا ، هتـساوخ  هدـننک  هارکا  هچنآ  قبط  رب  قح  راکناو  هارکا  دروم  لعف  ندروآ  اـج  هب  رثارب  نمؤم  اـت  ُهَسْفَن ، ُهّللا 
.دنامب یقاب  راوتسا  نئمطم و  نامیا  رب  شلد  هک  تسا  نآ  بجاو  هچ  دورگن ،

هدومرف هلصافالب  رادشه ، هّیقت و  عیرشت  زا  سپ  هدرک و  دیکأت  ار  تقیقح  نیا  دنوادخ 

ص:21

«. هرک  » 80 روظنم 12 :  نبا  برعلا /  ناسل  - 1
یسخرس 24:38. طوسبملا /  - 2

رد دنک  نینچ  سکره  دننک ، باختنا  دوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  نارفاک  نانمؤم ، زا  ریغ  دـیابن  نامیا  اب  دارفا  . 28 نارمع /  لآ  - 3
ياهفدـه رطاخ  هب  و   ) دـیزیهرپب اهنآ  زا  هک  نیا  رگم  تسا  هتـسسگ  راگدرورپ  اـب  یّلکب  وا  هطبار  ینعی  تسین  دـنوادخ  زا  زیچ  چـیه 

.تسادخ يوس  هب  امش )  ) تشگزاب و  دراد ، یم  رذح  رب  دوخ  ینامرفان )  ) زا ار  امش  دنوادخو  دینک ) هّیقت  يرتمهم 
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.(1) ٌریِدَق یش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهّللاَو  ضرألا  ِیفام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَیَو  ُهّللا  ُهْمَْلعَی  ُهوُْدُبتوأ  ْمُکِروُدُص  ِیف  ام  اوُفُْخت  ْنا  ُْلق  تسا : 

رد ار  نارفاک  هک  نیا  زا  دومرف  یهن  ار  ناـنمؤم  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  : » تسا هتفگ  شیپ  هیآ  ریـسفت  رد  606ه )  ت /   ) یعفاش يزار 
هّیقت ماگنه  هب  ادابم  هک  دومرف  دـیدهت  نآ  لاـبند  هب  درک ، ءانثتـسا  مکح  نیا  زا  ار  رهاـظ  رد  هّیقت  دـنریگ و  یتسود  هب  نطاـب  رهاـظ و 

اهنآ نطاب 

بسح رب  وا  مادقا  نیا  تسا  نکمم  دنک ، یم  یتسود  راهظا  دوخ  فرط  هب  تبـسن  هّیقت  تقو  رد  هک  یـسک  هچ  دشاب ، رهاظ  اب  قفاوم 
تسا هاگآ  روما  رهاوظ  هب  هک  نانچمه  وا  هک  دنک  یم  نایب  دنوادخ  ور  نیازا  دوشب  زین  وا  نطاب  رد  یتسود  نیا  لوصح  ببس  رهاظ ،

دنک یم  مزع  لد  رد  هچنآ  رب  ریزگان  هک  دنادب  هدنب  ات  تساناد  زین  اهناسنا  نورد  نطاوب و  هب 

.(2)« دش دهاوخ  تازاجم 

: تسا تسرد  اهنآ  رد  هّیقت  هک  هارکا  هک  یتالاح 

عوقو هب  دـناوت  یم  هدـننک  هارکا  دراوم  نیا  رد  هچ  تسا  تسرد  ابلاغ  دـشاب  یم  بلق  لاـعفا  زا  جراـخ  هک  هارکا  زا  يدراوم  رد  هّیقت 
، دوش هاگآ  هدرک  روبجم  نادب  ار  هدنوش  هارکا  هچنآ 

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  .تسین  شرامش  لباق  تسا و  رایسب  تالاح  نیا  هنومن 

.كوخ تشوگ  ندروخ  ای  تارکسم  ندیماشآ  رب  هارکا   - 1

.رهاظ رد  رفاک  یتسود  ای  نمؤم  هب  نتفگ  ازسان  رب  هارکا   - 2

.نآ لاثما  ناضمر و  هام  رد  ندرک  راطفا  دننام  بجاو  كرت  رب  هارکا   - 3

درادـن و يزوجم  ور  چـیه  هب  اهنآ  رد  رابجا  هارکا و  هچ  دـباین ، هار  یبلق  تاداقتعا  هب  هارکا  ریثأت  تسا  بجاو  هک  نآ  نخـس  هاـتوک 
هریاد رد  هارکا  ریثأت  تسا  بجاو  اذل  درادن ، یتردق  هطلس و  اهنآ  رب  یسک  وا  زج  دناد و  یمن  ادخ  زج  ار  اهنآ  يرادیاپان  يرادیاپ و 

.تسا هدش  هداد  هزاجا  اعرش  هّیقت  هک  تساهنیا  رد  هچ  دشاب  رصحنم  روصحم و  يرهاظ  لاعفا  ظافلا و 

حیحص هّیقت  زین  تسین  بلق  لاعفا  هب  طوبرم  هک  تالاح  یخرب  رد  نیا ، رب  هوالع 

ص:22

رد هچنآ  زا  زین  و  دناد ، یم  ار  نآ  دنوادخ  دینک  راکشآ  ای  دیزاس  ناهنپ  تسامش  ياه  هنیس  رد  هچنآ  رگا  وگب  . 29 نارمع /  لآ  - 1
.تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  تسا و  هاگآ  تسا  نیمز  اهنامسآ و 

.15 يزار 8 :  رخف  ریبک  ریسفت  - 2
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.دش دهاوخ  نشور  مسق  ود  هب  هارکا  میسقت  نمض  دراوم  نیا  دشاب و  یمن 

 : هارکا ماسقا 

: لوق رب  هارکا  لوا -  مسق 

رد دوش ، روبجم  ینخس  رب  ناملسم  ناسنا  نامز  رهو  تسین  بجاو  هدنوش  هارکا  رب  يزیچ  ررض  میب  تروص  رد  هارکا  زا  مسق  نیا  رد 
رگید و  تسا ، رفک  هملک  نتفگ  هلمج  نآ  زا  هدـش و  هتفگ  يدایز  ياهلاثم  دروم  نیا  يارب  .دوب  دـهاوخ  روذـعم  ررـض ، میب  تروص 

.اهنیا زج  و  دریگ ، تروص  رابجا  هب  هک  تسا  یقالط 

: لعف رب  هارکا  مّود -  مسق 

: تسا عون  ود  رب  نیا  و 

هک راکمتـس  مکاح  دورو  ماگنه  هب  ماـیق  رب  راـبجا  دـننام  تسا ، زیاـج  هّیقت  نآ  رد  رارطـضا  لاـح  رد  هک  تسا  یلمع  رب  هارکا  لوا : 
رب رابجا  ای  .دراد  مارتحا  رب  تلالد  لمع  نیا  رهاظ 

.ًالوق هن  تسا  حیحص  ًالمع  اهنآ  رد  هّیقت  هک  يدراوم  رگید  كوخ و  تشوگ  ندروخ  ای  تارکسم ، ندیماشآ 

ار یـسک  هک  نآ  دـننام  دـسرب  دوـخ  ّدـح  ياـهتنم  هب  راـبجا  هارکا و  دـنچره  تسین  زیاـج  نآرد  هّیقت  هک  تسا  یلمع  رب  هارکا  مود : 
رجنم وا  دوخ  نتـشک  هب  هچرگا  دزرو  عانتما  لمع  نیا  زا  دیاب  هدنوش  روبجم  دروم  نیا  رد  دـشکب ، قحانب  ار  یناملـسم  دـننک  روبجم 
هعیـش ياملع  همه  نایم  عوضوم  نیا  .دـنک  صاـصق  هک  تسا  لوتقم  نوخ  ّیلو  رب  دـشکب  هّیقت  هناـهب  هب  ار  ناملـسم  نآ  رگاو  دوش ،

زا هک  اج  نآ  رد  بلطم  نیا  لیصفت  .دنا  هدادن  اوتف  نآ  فالخرب  اهنآ  زا  یمک  زج  زین  ّتنس  لها  ناهیقف  و  تسا ، قافّتا  دروم  هّیماما 
.دمآ دهاوخ  دوش  یم  هدنار  نخس  نایفنح  هقف 

هکلب تسین  بجاو  طرـشو  دـیق  چـیه  نودـب  تـالاح و  همه  رد  مالـسا ، ناـهیقف  هاگدـید  زا  هّیقت  هک  مینک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب 
.دـشاب یم  هورکم  ای  ّبحتـسم و  ای  حابم و  یهاگ  هک  نانچمه  تسا  مارح  ینامز  بجاو و  یهاگ  هناگجنپ  یفیلکت  ماـکحا  بسحرب 

لیلد قبطرب  هک  يدراوم  رد  زج  درادن  دوجو  يا  هطباض  هّیقت  يارب  هارکا ، تالاح  بلغا  رد  نکیل 

ص:23
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.تسا هدش  راذگاو  هدش  هّیقت  هب  روبجم  هک  یسک  هب  هارکا  تلاح  صیخشت  ور  نیا  زا  .تسا  هدیدرگ  حیرصت  نآرب  ربتعم 

زا تسا  رتکبـس  شنایز  هچنآ  باکترا  اب  دـیاب  دـننک  ادـیپ  ضراعت  هدـسفم  ود  هاگره   : » تسا هتفگ  790ه )  ت /   ) یفنح میجن  نـبا 
یسک رگا  هک  تسا  نآ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  لصا   : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  ار  یعلیز  لوق  سپـس  وا  دوش .» زیهرپ  رتگرزب  هدسفم 

رایتخا ار  رتکبس  هّیلب  دیاب  دنشاب  فلتخم  مه  اب  رگا  و  دهد ، رد  نت  دهاوخب  هک  مادک  ره  هب  دناوت  یم  دوش  وربور  يواستم  هّیلب  ود  اب 
.(1)« درادن دوجو  یترورض  دیاز  رادقم  هب  تبسن  دروم  نیا  رد  و  تسین ، اور  ترورض  مکح  هب  زج  مارح  باکترا  اریز  دنک 

(4) یکلام یفارق  سیردا  نبدمحاو  505ه ،)  ت /   ) (3) یعفاش یلاّزغ  دّمحم  نب  دّمحم  دماحوبا  و  ، (2)  ( 295ه ت /  یفنح (  یناغرف 
.دنا هدرک  حیرصت  نآرب  دییأت و  ار  تقیقح  نیا  زین  648ه ) ت /  ) 

نیا دهد و  حیجرت  ار  يراک  نداد  ماجنا  هدـش ، دـیدهت  نآ  هب  هچنآ  زا  زیهرپ  يارب  دـنمدرخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هارکا  قّقحت  اریز 
هارکا تسا  نکمم  هچ  .تسا  توافتم  دنتـسه ، میب  سرت و  دـیدهت و  هلیـسو  هک  يروما  رظن و  دروم  لاعفا  صاخـشا و  هب  تبـسن  رما 

هک تسا  يرما  نیاو  هدـش  انب  قداص  رگید  صخـش  ای  رگید  زیچ  هب  تبـسن  هک  یلاـحرد  دـنک  قدـص  یـصخش  اـی  يزیچ  هب  تبـسن 
لیلد هب  هچنآ  زج  دریگ ، یمرب  رد  ار  یترورض  ره  هّیقت  قالطا  نینچمه  .تسا  هدرک  حیرصت  نآرب   (5)  ( 911ه ت /   ) یعفاش یطویس 

انثتسا نآ  زا  ربتعم 

.تسا هدرک  دییأت  مینک  یم  رکذ  ریز  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  يرایسب  تایآ  نمض  میرک  نآرق  ار  رما  نیاو  تسا  هدش 

.(6) ْهَیلإ ُْمتْرِرُطْضا  اَم  ّالإ  تسا :  هدومرف  دنوادخ   - 1

ص:24

.89 میجن :  نبا  نامعنلا /  هفینح  یبا  بهذم  یلع  رئاظنلاو  هابشالا  - 1
.تسا هدش  پاچ  هّیدنهلا  يواتفلا  باتک  شماه  رد  هک   485 یفنح 3 :  یناغرف  ناخ /  یضاق  يواتف  - 2

.138 یلاّزغ 3 :  نیدلا /  مولع  ءایحا  - 3
قرف 264.  - 236 یفارق 4 :  قورفلا /  - 4

.209 یطویس :  رئاظنلاو /  هابشالا  - 5
(. تسا زیاج  یتاناویح  نانچ  تشوگ  زا  ندروخ  تروص  نیا  رد  هک   ) دیشاب راچان  هک  نآ  رگم  ... 119 ماعنا /  - 6
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(1) جَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  امَو  تسا :  هدومرف   - 2

.(2) َرْسُْعلا مُِکب  ُدیُِری  الَوَرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهّللاُدیُِری  تسا :  هدومرف   - 3

یتُّما ْنَع  ُهّللا  َعَفَر  تسا :  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  نانچ  هداد ، رارق  دییأت  دروم  ار  رما  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ّتنس 
دنوادخ ینعی :  (3) ْهیَلَع اوُهِرُْکتسا  اَمَو  َنایسّنلاو  َأطخلا 

.تسا هتشادرب  متّما  زا  دنوش  روبجم  نآرب  ار  هچنآ  یشومارف و  هابتشا ،  رفیک ) )

ص:25

.دادن رارق  امش  رب  ار  یقاش  نیگنس و  راک  چیه  نیا  رد  و  ... 78 ّجح /  - 1
.ار یتخس  هن  دهاوخ  یم  امش  يارب  ار  یناسآ  دنوادخ  ... 185 هرقب /  - 2

یف هرشتنملارردلا  522 ؛ ینولجع 1 :  ءافخلا /  فشک  161 ؛  - 160 ینالقسع 5 :  رجح  نبا  يراخبلا /  حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  - 3
.10307  / 233 يدنه 4 /  یقّتم  لامعلازنک /  87 ؛ یطویس :  هرهتشملا /  ثیداحالا 

یعیشریغ یمالسا  ياه  هقرف  بهاذم و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comهیقت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_25_3
http://www.ghaemiyeh.com


هّیقت عیرشت  عبانم 

ریزگان ماکحاو  دیاقعزا  ّمعا  دنشاب  یم  دقتعم  نآ  تّحص  هب  قرف  بهاذم و  فالتخا  همه  اب  ناناملسم  هچنآ  یمامت  هک  تسین  ّکش 
هچنآ اریز  دشاب ، یعرش  لیلد  هب  دنتسم  دیاب 

هقلح ناسب  فراـعم  نیا  .دراد  یپ  رد  ار  يرگید  یلمع  فراـعم  هک  تسا  یملع  فراـعم  زا  يا  هعومجم  هیبش  تسا  مالـسا  نید  رد 
.دشخب یم  ماکحتسا  ار  اهنآ  ناهرب  لیلد و  هک  تسا  يا  هتسویپ  مه  هب  ياه 

رهاوـظ ظاـفلا و  تلـالد  نـییعت  رد  اـهنآ  فـالتخا  زا  یـشان  هـک  ماـکحاو  دـیاقع  زا  يا  هراـپ  رد  ناناملـسم  فـالتخا  زا  رظن  فرص 
ّهلدا هماقا  رد  اهنآ  فـالتخا  رثا  رب  اـی  و  تسا ، راـکنا  لـباق  ریغ  ّتنـس  باـتک و  صوصن  ریـسفت  رد  فـالتخا  نیا  ریثأـت  و  تساـهنآ ،

طابنتسا يارب  يرگید 

یم رکش  ار  ادخ  همه ، نیا  اب  .تسا  هدوب  نانآ  عازن  دروم  نونکات  نامز  رید  زا  هک  تسا  ناناملـسم  ياه  هقرف  یخرب  يوس  زا  ماکحا 
رگیدـکی زا  ار  اهنآ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رتشیب  یلیخ  دـنک  یم  دـّحتم  کیدزن و  مه  هب  ناناملـسم  هک  یماکحاو  دـیاقع  هک  مییوگ 

نوگمه تسا  بایان  ردان و  یمالسا  ریغ  عماوج  رد  اهنآ  دوجو  هک  یمالـسا  قالخا  بادآ و  رد  نانآ  هوالعب ، .دزاس  یم  ادج  رود و 
.دنشاب یم  قفتم  و 

یم ناناملـسم  همه  قافتا  دروم  یمالـسا  میهافم  زا  دـش  هتفگ  هک  نانچ  دـنراد و  عاـمجا  نآ  رب  ناناملـسم  همه  هک  يروما  هلمج  زا 
ار هچنآ  هّیقت و  عیرشت  عبانم  ام  اذل  .دشاب  نانآ  همه  قافّتا  دروم  زین  نآ  عیرشت  عبانم  تّحـص  دیاب  نیاربانب ، .تسا  هّیقت  عوضوم  دشاب 

لها هک 

ص:26
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: مینک یم  نایب  ریز  رد  دنا  هدرک  لالدتسا  نادب  هراب  نیا  رد  ّتنس 

 : ینآرق صوصن   - 1

هک دنا  هدرک  لالدتسا  میرک  نآرق  تایآ  زا  يا  هتسد  هب  هّیقت  ّتیعورشم  رد  یمالسا  قرف  بهاذم و  نادنمشناد  ّتنس و  لها  ناملاع 
: مینک یم  رکذ  ًالیذ  ار  اهنآ  زا  یشخب  ام  و  دنراد ، تکراشم  نانآ  اب  اهنآ  هب  دانتسا  رد  زین  هّیماما  هعیش  ياملع 

 : لّوا هیآ 

اوُقَّتَت ْنأ  ّالإ  ْیَـش ٍء  ِیف  ِهّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َنِینِمؤُْملا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمؤُْملا  ِذِخَّتَیال  تسا : هدومرف  دنوادخ 
.(1) ُریِصَْملا ِهّللا  َیلإ  ُهَسْفَن َو  ُهّللا  ُمُکُرِّذَُحی  ًهاُقت َو  ْمُْهنِم 

یم يراج  هّیقت  باب  زا  روبجم  ناـسنا  هک  ار  یقـالط  هک  نیا  رب  تسا  هدرک  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  179ه )  ت /   ) سنا نب  کلام  ماـما 
هک ار  يا  هباحص  یماسا  سپس  هداد و  تبسن  ملع  لاجر  زا  يا  هتـسد  هب  وا  ریبعت  هب  بهو و  نبا  هب  ار  لوق  نیا  .تسین و  تسرد  دنک 

مکاح هنایزات  ود  هک  هدوبن  ینخـس  چیه  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  ار  دوعـسم  نبا  لوق  نآ  زا  سپ  رکذ و  دنا  هدوب  انعم  نیدب  لیاق 
.(2)« مدروآ نابز  هب  ار  نآ  نم  هک  نیا  زج  دنک  عفد  نم  زا  ار 

شیوخ ناـجرب  دیـشاب و  اـهنآ  هطلـس  ریز  رد  هک  نآ  رگم  : » تسا هتفگ  ًهاـُقت  ْمُْهنِم  اوـُقَّتَت  نأ  ّـالإ  هیآ : هراـب  رد  310ه )  ت /   ) يربـط
زا قیرط  ود  هب  ار  انعم  نیا  و  دـیرادب » ناهنپ  اهنآ  اب  ار  دوخ  ینمـشد  دـینک و  یتسود  راهظا  اهنآ  هب  نابز  اب  تروص  نیا  رد  دیـسرتب ،

نیا هراب  رد  هک  هدرک  لقن  127ه )  ت /   ) يدس زا  .دـنا و  هدرک  تیاور  110ه )  ت /  يرصب (  نسح  زا  زینو  68ه )  ت /   ) ساّبع نبا 
«. تسا نانمؤم  زا  يرازیب  راهظا  اهنآ و  نید  رد  نارفاک  اب  یتسود  راهظا  يانعم  هب  هّیقت   : » تسا هتفگ  هیآ 

: دنا هتفگ  103ه ) ت /   ) یّکم ربج  نبدهاجم  و  ( 105 ت /   ) ساّبع نبا  مالغ  همرکع 

ص:27

رد دنک  نینچ  سکره  و  دننک ، باختنا  دوخ  تسرپرس  تسود و  ار  نارفاک  نانمؤم ، زا  ریغ  دیابن  نامیا  اب  دارفا  . 28 نارمع /  لآ  - 1
ياهفده رطاخ  هب  و   ) دـیزیهرپب اهنآ  زا  هک  نیا  رگم  تسا  هتـسسگ  راگدرورپ  اب  یّلکب  وا  هطبار  ینعی :  تسین  دـنوادخ  زا  زیچ  چـیه 

.تسادخ يوس  هب  امش )  ) تشگزاب و  دراد ، یم  رذحرب  دوخ  ینامرفان )  ) زا ار  امش  دنوادخ  و  دینک ) هّیقت  يرتمهم 
.29 سنا 3 :  نب  کلام  يربکلا /  هنّودملا  - 2
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«. دوشن هدرمش  لالح  وا  لام  هتخیر و  یناملسم  نوخ  هک  مادام  ینعی : ًهاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  نأ  ّالإ  »

هب دوش  راداو  هک  تسا  یـسک  هب  تبـسن  نابز و  هب  هّیقت   : » هتفگ هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  و  105ه )  ت /  محازم (  نـب  كاّحـض  زا 
رد دشاب ، راوتسا  نامیا  رب  شلد  هک  یلاح  رد  دروآ ، نابز  رب  ناج  میب  زا  ار  نآ  وا  تسا و  دنوادخ  تیصعم  هک  دیوگب  نخـس  يرما 

.(1)« تسا نابز  هب  اهنت  هّیقت  هچ  تسین  وا  رب  یهانگ  تروص  نیا 

هتفگ هک  هدرک  لـقن  ار  110ه )  ت /  يرـصب (  نسح  لوق  دانتـسا و  هیآ  نیمه  هب  هّیقت  زاوـج  رد  490ه )  ت /   ) یفنح یـسخرس  هیقف 
اب هک  تسا  نآ  هّیقت  و  مییوج ، یم  کّسمت  لیلد  نیمه  هب  ام   : » تسا هتفگ  نآ  لابند  هب  و  تسا ،» زیاـج  تماـیق  زور  اـت  هّیقت   : » تسا

هّیقت زا  مدرم  زا  یخرب  دـشاب ، هتـشاد  لد  رد  ار  نآ  فـالخ  هچ  رگا  دـنک ، ظـفح  تبوقع  زا  ار  شیوخ  سفن  دراد  یم  راـهظا  هچنآ 
ْنأّالإ تسا :  هدومرف  دنوادخ  هچ  تسا  زیاج  هّیقت  هک  تسا  نآ  حیحـص  نکیل  تسا  ییورود  قافن و  نیا  دنیوگ  یم  دـنراد و  عانتما 

راوتسا نامیا  رب  شلد  هچنانچ  دروآ و  نابز  رب  كرش  هملک ، هّیقت  باب  زا  هدش  روبجم  هک  نآ  اذل  ًهاُقت ، ْمُهنِم  اوُقَّتَت 

(2)« .تسین وا  يارب  یعنم  دشاب 

زا تسا  بجاو  هک  دیوش  كانمیب  يرما  زا  هک  نآ  رگم  ینعی : ًهاُقت ، ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنأ  ّالإ  : » تسا هتفگ  538ه )  ت /   ) یلزتعم يرشخمز 
نیا زا  دارم  دننک و  یتسود  ناشیا  اب  هک  هدش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دنـسرتب ، نانمـشد  زا  هچنانچ  .دـینک  ظفح  نآ  زا  ار  دوخ  هّیقت  باب 

یتسود

.(3)« دشاب عنام  لاوز  راظتنا  رد  یقاب و  اهنآ  ینمشد  هنیکرب و  لد  هک  یلاح  رد  تسا  يرهاظ  ترشاعم  ییوخ و  شوخ 

رکذ ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  و  تسا ، يرایـسب  ماکحا  هّیقت  يارب  نادب   : » تسا هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  606ه )  ت /   ) یعفاش يزار  ماما 
: دیوگ یم  هک  اج  نآ  ات  مینک -  یم 

نیا رب  یعفاش  بهذم  نکیل  دـشاب  یم  لالح  دـنا  هتفای  یگریچ  هک  ینارفاک  اب  هّیقت  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  رهاظ  مراهچ :  مکُح 
یم لالح  هّیقت  سفن  ظفح  يارب  دـیآ  دـیدپ  تسا  ناکرـشم  ناناملـسم و  نایم  هچنآ  هیبش  یتلاـح  ناناملـسم  ناـیم  هاـگره  هک  تسا 

.دشاب

ص:28

.317  - 313 يربط 6 :  نآرقلا /  يآ  لیوأت  نع  نایبلا  عماج  - 1
.45 یسخرس 24 :  طوسبملا /  - 2
.422 يرشخمز 1 :  فاّشک /  - 3
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زاوج هب  مکح  نآ  رد  تسا  لمتحم  هن ؟ ای  دشاب  یم  زیاج  زین  لام  ظفح  يارب  ایآ  و  تسا ، زیاج  سفن  ظفح  يارب  هّیقت  مجنپ :  مکُح 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هچ  دوش ،

نآ ات  تسا  دیدش  رایسب  لام  هب  ناسنا  زاین  هک  نآ  رگید  . (2) دیهش وهف  هلام  نود  َِلُتق  نم  زین : و  ، (1) هِمَد همرُحک  ملسملا  ِلام  ُهَمْرُح 
افتکا مّمیت  هب  دـناوت  یم  ددرگ و  یم  طقاس  ناسنا  زا  ءوضو  بوجو  دـش  هتخورف  ناـسنا  هب  يرادربهـالک  نبغ و  هب  بآ  رگا  هک  اـج 
سپـس دشابن .؟ زیاج  لام  ظفح  يارب  هّیقت  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دوشن ، لام  ناصقن  راچد  نبغ  دروم  رادقم  هب  ات  دنک 

لوق رب  دـش  رکذ  زین  نیا  زا  شیپ  و  تسا ، زیاج  نانمؤم  يارب  تماـیق  زور  اـت  هّیقت  : » تسا هتفگ  هک  ار  يرـصب  نسح  لوق  يزار  رخف 
سفن زا  ررض  عفد  هچ  تسا  رتراوازس  لوق  نیا   : » تسا هتفگو  هداد  حیجرت  هدرک  مالـسا  ردص  عیاقو  هب  رـصحنم  ار  هّیقت  هک  دهاجم 

.(3)« تسا بجاو  ناکما  ردق  هب 

نامیا رب  شلد  دـیوگب و  نابز  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  هّیقت   : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  671ه )  ت /   ) یکلام یبطرق 
هّیقت لتق  رد  و  تسا ، زیاج  ناسنا  يارب  تمایق  زور  ات  هّیقت  : » تسا هتفگ  يرـصب  نسح  .دوشن  یتیانج  لتق و  بکترم  و  دشاب ، راوتـسا 

، تسین

(4)« دندرک تئارق  ًهَّیقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنأ  ّالإ  ار : هیآ  نیا  كاّحض  و  دهاجم ، و  دیزی ، نبرباج 

نیا شیانعم  تسا و  هب  لوعفم  زا  غّرفم  يانثتـسا  ًهاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنأ  ّـالإ   » هیآ تسا :  هتفگ  754ه )  ت /  یکلام (  یـسلدنا  ناّیح  وبا 
زیاج لـمع  ناـبز و  هب  یتسود  راـهظا  تروص  نیا  رد  هک  هّیقت  روظنم  هب  زج  دـیریگن  یتسود  هب  يروظنم  چـیه  يارب  ار  رفاـک  تسا :

هّیقت تسا : هتفگ  ساّبع  نبا  ور  نیا  زا  .دبای  هار  ریمض  لد و  هب  یتسود  نیا  هک  نآ  نودب  تسا 

تروص رد  ای  نارفاک  ربارب  رد  هّیقت  تسا :  هتفگ  زین  تسا و  رهاظ  رد  ندرک  ارادم  رظن ، دروم 

«. درادن اهنآ  هب  تبسن  یتّبحم  چیه  لد  رد  دنک و  یم  هّیقت  نانآ  زا  نابز  هب  راچان  هک  تساهنآ  نایم  رد  ندوب 

يارب دنناوت  یم  دنـشاب  كانمیب  اهنآ  زاو  دـنرب  رـسب  نارفاک  نایم  رد  نانمؤم  ای  دنـشاب  هتـشاد  هبلغ  نارفاک  هاگره  : » تسا هتفگ  هداتق 
ارادم نانآ  اب  دنوش و  نامیپ  مه  اهنآ  اب  ناشّرش  عفد 
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«. دشاب راوتسا  نامیا  رب  ناشلد  هک  یلاح  رد  دنزرو 

ار دوخ  نید  اّما  دینک  راتفر  اهنآ  اب  دنهاوخ  یم  هک  هنوگ  نامه  دیشاب ، ادج  اهنآ  زا  نکیل  دیزیمایب  مدرم  اب  : » تسا هتفگ  دوعـسم  نبا 
«. دیرادب نوصم  هنخر  زا 

یضار وت  زا  شوخ  قلخ  اب  رفاک  هچ  شاب  يوخشوخ  رفاک  اب  صلاخ و  نمؤم  اب  : » تسا هتفگ  دیز  نب  هماسا  هب  ناحوص  نب  هعـصعص 
«. دوش یم 

تـشپ رد  نم  دـیوگ و  یم  ازـسان  نم  هب  يدرم  هک  مونـش  یم  دجـسم  رد  یهاگ  نم  تسا ، بجاو  هّیقت  : » تسا هتفگ  (ع ) قداص ماما 
هدومرف زین  دنیبن و  ارم  ات  موش  یم  ناهنپ  نوتس 

.(1)« تسا تدابع  قفانم  اب  كرش و  نمؤم  اب  ءایر  تسا :

هیآ اب  نآ  هچ  دنراد  هّیقت  هراب  رد  يرایسب  نانخس  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نارّـسفم   : » تسا هتفگ  لاوقا  نیا  لقن  زا  سپ  یـسلدنا  ناّیح  وبا 
: دنا هتفگ  ماجنارس  و  دراد ، طابترا  روکذم 

لمع نابز و  هب  یتسود  راهظا  تمرح  رد  نینچمه  تسین  ناناملـسم  ناـیم  یفـالتخا  چـیه  راـفکاب ] لد =[  هب  یتسود  تمرح  رد  اـّما 
.تسا بلطم  نیا  هاوگ  ّتنس  نآرق و  صوصن  و  درادن ، دوجو  نانآ  نایم  یفالخ  هّیقت  دصق  نودب 

یم حابم  ار  نآ  يزیچ  هچ  نآ  زا  سپ  درک ، هّیقت  دیاب  یـسک  هچ  زا  هک  نآ  تسخن  داد : رارق  یـسررب  دروم  رظن  دنچ  زا  دیاب  ار  هّیقت 
هّیقت دیاب  يزیچ  هچ  هب  لمع  راتفگ و  رد  سپس  دنک ،

؟ درک

؟ درک هّیقت  دیاب  یسک  هچ  زا  هک  نیا  اّما 

دـنا و هرمز  نیا  رد  نارفاـک  .دـنک  هّیقت  تسا  متـس  روج و  راـچد  وا  هیحاـن  زا  ناـسنا  هدـش و  هریچ  روزب  هک  يدـنمتردق  ره  زا  دـیاب 
.اهرهش رد  میقم  نابلط  هاج  نارگتراغ و  نارگلواپچ و  رگمتس و  نارادمدرس  نینچمه 

: دنک یم  حابم  ار  هّیقت  هچنآ 

.رگمتس نابلط  هاج  ینمشد  دیدهت و  هنایزات ، زا  میب  اضعا ، عطق  ندش و  هتشک  زا  میب 

؟ درک هّیقت  دیاب  يزیچ  هچ  هب  هک  نیا  اّما 

.اهنیا زج  هبه و  عیب و  ریظن  .تسا  نآ  زا  رت  نییاپ  هچنآ  رفک و  ندروآ  نابز  رب  زا :  تسا  ترابع  ینابز  هّیقت 
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.تسا یمارح  عون  ره  باکترا  یلمع :  هّیقت 

.(1)« تسا يردان  لوق  نیا  و  دوش ، یم  خزود  دراو  دنکن  لمع  هفیظو  نیا  هب  دنک  هّیقت  دیاب  هک  یسک  هاگره   : » تسا هتفگ  قورسم 

هب رهاظ  رد  هنو  نطاب  رد  هن  ار  رفاـک  نمؤم ، تسا :  نیا  روکذـم  هیآ  ياـنعم  : » تسا هتفگ  852ه )  ت /   ) یعفاش ینالقـسع  رجح  نبا 
، هّیقت روظنم  هب  رهاظ  رد  زج  دریگ  یمن  یتسود 

.(2)« دشاب نمشد  وا  اب  نطاب  رد  دنک و  یتسود  وا  اب  دسرتب  وا  زا  هاگره  هک  تسا  زیاج  هچ 

هیآ نیا  : » تسا هتفگ  ینـالوط  ینانخـس  زا  سپ  هدرک و  لالدتـسا  هیآ  نیمه  هب  هّیقت  زاوـج  رد  1250ه )  ت /   ) يدـیز یناکوش  ماما 
.(3)« ینطاب هن  تسا  يرهاظ  یتسود  نیا  نکیل  تساهنآ  زا  سرت  تروص  رد  نانآ  یتسود  زاوجرب  لیلد 

تسا و هّیقت  ّتیعورشم  رب  لیلد  هیآ  نیا   : » تسا هتفگ  دش  رکذ  هّیقت  فیرعت  نمـض  هک  نانچ  1270ه )  ت /   ) یباّهو یلبنح  یسولآ 
.(4)« تسا نانمشد  ّرش  زا  لام  ای  وربآ  ای  سفن ، تظفاحم  زا  ترابع  دنا : هتفگ  نآ  فیرعت  رد 

سرت ماگنه  هب  ار  هّیقت  ّتیعورـشم  ًهاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  نأ  ّـالإ   : هیآ زا  نید  هّمئا   : » تسا هتفگ  ت 1332ه )   ) یماش یمساق  نیدلا  لامج 
.(5)« تسا هدرک  لقن  فوخ  ماگنه  هب  ار  نآ  زاوج  رب  عامجا  ینامی  یضترم  ماما  و  دنا ، هدرک  طابنتسا 

نیا زا  ترابع  نآ  دـنا و  هدرک  طابنتـسا  ار  هّیقت  زاوج  هیآ  نیا  زا  مالـسا  ياملع   : » تسا هتفگ  1364ه )  ت /  يرـصم (  یغارم  خیش 
هک دهد  ماجنا  یلمع  ای  دیوگب  يزیچ  ناسنا  هک  تسا 

.(6)« دنک ظفح  دوش  یم  طوبرم  وا  لام  ای  وربآ  ای  ناج  هب  هک  نانمشد  ررض  زا  ار  دوخ  ات  دشاب  ّقح  فلاخم 

یجراخ رمیوع  نب  هدـجن  اهنآ  سیئر  هب  548ه )  ت /   ) یناتـسرهش هچنآ  قبط  تسا ، هّیرورح  جراوخ  قرف  زا  یکی  هک  تادجن  هقرف 
رب هداد ، تبسن  69ه )  ت /  يرورح ( 

ص:31

.424 طیحملارحبلا 2 :  ریسفت  - 1
.263 ینالقسع 12 :  رجح  نبا  يرابلا /  حتف  - 2

.331 یناکوش 1 :  ریدقلا /  حتف  - 3
.121 یسولآ 3 :  یناعملا /  حور  - 4
82 یمساق 4 :  لیوأتلا /  نساحم  - 5

.136 یغارم 3 :  ریسفت  - 6

یعیشریغ یمالسا  ياه  هقرف  بهاذم و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comهیقت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_31_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_31_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_31_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_31_6
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا هدرک  لالدتسا  هیآ  نیا  هب  هّیقت  ّتیعورشم 

 : مود هیآ 

ْمْهِیلَعَف ارْدَـص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَـش  ْنَم  ْنِکل  ِنامیءْالِاب و  ٌِّنئَمطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ّالإ  هنامیإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللاـِب  َرَفَک  ْنَم  تسا :  هدومرف  دـنوادخ 
(2) .میِظَع ٌباذَع  ْمَُهلَو  ِهّللا  َنِم  ٌبَضَغ 

كدنا ناناملـسم  رامـش  هک  ماگنه  نآ  رد  مالـسا و  نید  هب  توعد  زاغآرد  و  تسا ، یّکم  همیرک  هیآ  نیا  هک  دنراد  قافّتا  نارّـسفم 
لزان هدرک  یمن  زواجت  ناتشگنا  ددع  زا  دیاش  هدوب و 

.تسا هدوب  فینح  نید  نیا  شیادیپ  يادتبا  نامه  رد  مالسا  رد  هّیقت  عیرشت  خیرات  هک  تسانعم  نیدب  رما  نیا  و  تسا ، هدش 

نید روهظ  خیرات  زا  يدایز  تدم  دوش ، یم  نشور  میرک  نآرق  رگید  تایآ  زا  هک  نانچ  هّیقت  عیرشت  خیرات  هک  تسا  نیا  ّقح  نکیل 
هدوب عورشم  هتشاد و  دوجو  زین  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نارود  رد  وا  زا  شیپ  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  نامز  رد  اریز  دراد ، یـشیپ  مالـسا 

اب هّیقت  ات  دیزرو  تردابم  عیرشت  نیا  يرارقرب  دییأت و  هب  نآرق  درک  عولط  مالسا  دیشروخ  هک  ماگنه  نآ  رد  و  تسا ،

هک دشاب  يژد  نوچمه  و  دوش ، گنهامه  زاسمد و  ًالماک  تسین  یجرح  رـسع و  چـیه  نآ  رد  هک  گرزب  نید  نیا  يریذـپ  فاطعنا 
اب يدوزب  رما  نیاو  دنرب ، هانپ  نادب  دنک  باجیا  ترورض  هک  نامز  ره  رد  لهجوبا  ياهیشکرس  نایفسوبا و  نایغط  ربارب  رد  ناناملسم 

دنا هتفگ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  قرف  بهاذم و  فالتخا  همه  اب  ناناملسم  ياملع  رگید  نارّسفم و  هچنآ  رکذ 

: دش دهاوخ  نشور  ریز  حرش  هب 

دزن هتفرگ  ار  ناناملسم  زا  رفن  ود  باّذک  هملیسم  ناسوساج  زا  نت  ود   : » تسا هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  110ه )  ت /  يرصب (  نسح 
یم یهاوگ  تفگ : يرآ ، داد : خساپ  تسادخ ؟ هداتسرف  دّمحم  هک  یهد  یم  یهاوگ  ایآ  تفگ : اهنآ  زا  یکی  هب  هملیسم  دندروآ ، وا 

هب يو  .داد  ار  وا  نتـشک  روتـسد  هملیـسم  متـسه ، رک  نم  تفگ : درک و  هراشا  دوخ  شوگ  هب  ناملـسم  میادـخ ؟ ربمایپ  نم  هک  یهد 
، تسادخ ربمایپ  دّمحم  هک  یهد  یم  یهاوگ  ایآ  تفگ : رگید  ناملسم 
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.125 یناتسرهش 1 :  لحن /  للم و  - 1
ّنئمطم مارآ و  نامیا  رب  شلد  هک  یلاح  رد  هتفرگ  رارق  راشف  رد  هک  نآ  زج  هب  دوش -  رفاک  نامیا  زا  سپ  هک  یسک  . 106 لحن /  - 2

.تسا نانآ  يارب  یگرزب  باذع  تساهنآرب و  دنوادخ  مشخ  دنا  هدوشگ  رفک  شریذپ  يارب  ار  دوخ  هنیس  هک  اهنآ  نکیل  تسا - 
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هللا یلـص  ربمایپ  دزن  وا  .درک  اهر  ار  وا  هملیـسم  يرآ ، داد : خساپ  میادخ ، ربمایپ  نم  هک  یهد  یم  یهاوگ  تفگ : يرآ ،  داد : خـساپ 
شنامیا رب  يرادـیاپ  اب  وت  قیفر  اّما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخاـس ، هاـگآ  ناـیرج  زا  ار  ترـضح  نآ  دـمآ و  هلآ  هیلع و 

.(1)« یتسج کّسمت  یتشاد  هک  یتصخر  هب  وت  و  تشذگرد ،

«، دوش یم  یّقلت  هتفگان  روبجم  ناسنا  لوق  یعرش  مکح  رظن  زا  تسا « : هتفگو  هدرک  لالدتسا  هیآ  نیا  هب  204ه )  ت /  یعفاش (  ماما 
هب لوق  نیا  .دنک  یمن  تباث  وا  هیلع  ار  يزیچ  هَرکُم  درف  دنگوس  هک  تسا  هدیزگرب  ار  هیرظن  نیا  زین  دراد و  قالطا  وا  نخس  نیا  و 

.(2) تسا هدش  هداد  تبسن  زین  دشاب  یم  نیعبات  ناگرزب  زا  هک  114ه )  ت /   ) حایر نبءاطع 

هباحص زا  يا  هتسد  هرابرد  هیآ  نیا  لوزن  ببس  هب  هراشا  هک  هدرک  لقن  ار  يزیچ  32ه )  ت /  دوعسم (  نبا  زا  273ه )  ت /   ) هجام نبا 
ار دوخ  مالسا  هک  یناسک  نیتسخن  : » تسا هتفگ  و  دندرک ، تقفاوم  دندناوخ  ارف  نآ  هب  ار  ناشیا  هچنآ  رد  ناکرـشم  اب  اهنآ  هچ  دراد 

.دادقم لالب و  بیهص ، هّیمس ، شردام  راّمع و  رکبوبا ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دندوب : رفن  تفه  دندرک  راکشآ 

ینابیتشپ شا  هلیبق  موق و  هلیسو  هب  ار  رکبوبا  و  درک ، تیامح  بلاطوبا  شیومع  هلیـسو  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوادخ  اّما 
.دنوش هتخادگ  ات  دنتـشاد  هگن  نازوس  باتفآ  رد  دندناشوپ و  نینهآ  ياههرز  اهنآرب  دندرک و  ریگتـسد  ناکرـشم  ار  هّیقب  اّما  دومرف ،

نانیا ور  نیا  زا 

وا هب  شا  هلیبق  و  درمـش ، یم  زیچان  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  وا  هچ  لالب  زج  دـندرک  تقفاوم  دنتـساوخ  اـهنآ  زا  ناکرـشم  هچنآ  اـب 
اه هچب  تسد  هب  هتفرگ  ار  وا  ناکرشم  اذل  دندادن  ّتیمها 

، ْدَحَا تفگ : یم  هتسویپ  وا  هک  یلاح  رد  دندینادرگ  یم  هّکم  ياه  هّرد  رد  ار  وا  اهنآ  دندرپس و 

.(3)« ْدَحَا

یم اهنآ  زا  هچنآ  رد  ناکرـشم  اب  اـهنآ  : » تسا هتفگ  هجاـم  نبا  ثیدـح  رب  هیـشاح  رد  1388 ه )  ت /  یقابلادبع (  داؤف  دّـمحم  خـیش 
هنوگ نیا  رد  هّیقت  و  دندرک ، تقفاوم  دنتساوخ 

.(4) ِنامیإلِاب ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ّالإ  تسا : هدومرف  دنوادخ  هچ  تسا ، زیاج  تالاح 
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اریز تسا  هدـش  لزان  دـندوب  هدروآ  مالـسا  هک  يا  هتـسد  رـسای و  نبراّمع  هراـب  رد  هیآ  نیا  : » تسا هتفگ  310 ه )  ت /  يربط (  اـّما 
نآ زا  یـضعب  دـندنام و  رادـیاپ  مالـسا  رب  اـهنآ  زا  یخرب  هجیتـن  رد  دـننادرگرب و  ناـشنید  زا  ار  اـهنآ  دـندرک  یم  شـالت  ناکرــشم 

«. دنتشگرب

رازآ ّتیذا و  دروم  هتفرگ و  ار  رسای  نبراّمع  ناکرشم  اریز   : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  68ه )  ت /   ) ساّبع نبا  زا  ار  انعم  نیا  سپس 
دزن وا  دندرک ، اهر  ار  وا  سپس  دنداد و  رارق 

ترـضح نآ  ضرع  هب  دوب  هتفگ  دوـخ  ار  هچنآ  زین  هدیـسر و  وا  هب  شیرق  زا  ار  هچنآ  تشگزاـب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
«. دومرف لزان  دراد  وا  رذع  زا  تیاکح  هک  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  تبسانم  نیمه  هب  دیناسر و 

ار وا  هریغم  ینب  هچ  دـش  لزان  رـسای  نبراّمع  هراب  رد  هیآ  نیا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  118ه )  ت /  هداـتق (  زا  ار  نآ  نینچمه 
وا هب  دندرک و  ناهنپ  نومیم  هاچ  رد  هتفرگ و 

ُُهْبلَق َهِرُکا َو  نم  ّالإ  هیآ :  رد  دـنوادخ  و  تشاد ، تهارک  نآ  زا  شلد  هک  یلاح  رد  درک  اهنآ  تعباتم  وا  وشرفاک ، دّـمحم  هب  دـنتفگ :
«. تسا هدومرف  دای  وا  زا  ِنامیالِاب  ِّنئَمطُم 

رارق هجنکـش  دروم  ار  وا  هتفرگ و  ار  رـسای  نبراّمع  ناکرـشم  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  رـسای  نبراّمع  نبدّـمحم  نب  هدـیبع  یبا  زا 
ياهتساوخ زا  یخرب  اب  راّمع  هک  ّدح  نآ  ات  دنداد 

تلد دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک  تیاکش  اهنآ  زاو  تفاتشهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  سپس  .درک  تقفاوم  اهنآ 
«. درگ زاب  مه  وت  دنتشگزاب  رگا  دومرف : ربمایپ  تسا ، نامیا  رب  راوتسا  نئمطم و  ملد  درک : ضرع  یبای ؟ یم  هنوگچ  ار 

زج دوش -  رفاک  ادـخ  هب  نامیا  زا  سپ  هک  یـسک  تسا : نیا  یهلا  مالک  لیوأت  سپ  : » دـیوگ یم  نانخـس  نیا  لاـبند  هب  يربط  سپس 
، دروآ نابزرب  رفک  هملک  دوش و  روبجم  رفک  رب  هک  یسک 

رادیاپ دوخ  مزع  رب  دشاب و  هتشاد  نامیا  نآ  ّتیناقح  هب  راوتسا و  نامیا  رب  شلد  هک  یلاح  رد 

نامیا رب  هتفریذپ و  ار  نآ  هدوشگ و  رفک  لوبق  يارب  ار  شا  هنیـس  هک  نآ  نکیل  دـیاشگن -  رفک  شریذـپ  يارب  ار  شا  هنیـس  دـنامب و 
سپ دشاب ، هتخاس  راکشآ  ار  نآ  تبغر  اب  هداد و  حیجرت 

«. گرزب یباذع  تسا  نانآ  يارب  و  دنوادخ ، مشخ  تسا  نانآرب 

بسحرب شلد  هک  ار  يزیچ  دوش  روبجم  هک  یسک  اّما  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  تسا  لوق  نیا  دّیؤم  ار  هچنآ  سپس 
ار دوخ  ات  دروآ  نابز  رب  تسا  فلاخم  نآ  اب  شنامیا 

ناشیاهلد هچنآ  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  هچ  تسین ، یهانگ  وا  رب  دناهرب  نمشد  زا  هلیسو  نیدب 
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.(1)« دنک یم  هذخاؤم  دراد  شیارگ  نادب 

لقن دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  ار  رـسای  راّمع  نب  دّمحم  نب  هدـیبع  یبا  تیاور  هک  نآ  زا  سپ  370ه )  ت /  یفنح (  صاّصج  رکبوبا 
هملک راهظا  زاوج  رد  رما  نیا  : » تسا هتفگ  هدرک 

رب ناسنا  هک  تسا  نآ  دنک  یم  حابم  ار  نآ  هک  یهارکا  و  تسا ، لصا  رابجا  هارکا و  لاح  رد  رفک 

هملک هک  تسا  حابم  وا  يارب  لاح  نیا  رد  دـسرت  هدـننک  هارکا  رما  يارجا  مدـع  تروص  رد  شیاضعا  زا  یکی  عطق  اـی  شیوخ  ناـج 
.(2)« دنک يراج  نابز  رب  رفک 

دیاب ریزگان  دوش  روبجم  رادرم  ندروخ  ای  تارکسم  ندیشون  هب  اضعا ، عطق  لتق و  هب  دیدهت  اب  ناسنا  رگا  هک  تسا  هدرک  نایب  سپس 
رد وا  و  هدومرف ، حابم  شیارب  ار  نآ  ناجرب  میب  ترورض و  لاح  رد  دنوادخ  هچ  دوب ، دهاوخ  راکهنگ  دنز  زاب  رـس  رگاو  دنک  لاثتما 

(4) .تسا هدرک  دانتسا   (3) ِْهَیلإ ُْمتْرِرُطضا  اَم  ّالإ  هیآ :  هب  راتفگ  نیا 

اهنآ رد  هّیقت  هچنآ  نایب  هب  سپس  هدرمـش ، هلمج  نآ  زا  ار  فذق  تسا و  حیحـص  اهنآ  رد  هّیقت  هک  هدرک  رکذ  ار  يروما  نیا ، زا  سپ 
.(5) تساهناسنا هب  يّدعت  هملظم و  روما  نیا  هچ  تسا  هتخادرپ  اهنآ  ریاظن  انز و  لتق و  دننام  تسین ، تسرد 

رـسای و شردام  ردـپ و  رـسای و  نبراّمع  هراب  رد  هیآ  نیا  : » تسا هدرک  لـقن  یبلک  نبا  زا  450ه )  ت /  یعفاش (  يدرواـم  نسحلاوبا 
هتفگ سپـس  .دوب  راوتـسا  رادیاپ و  نامیا  رب  ناشیاهلد  دندرک و  رفک  راهظا  رابجا  هب  اهنآ  تسا ، هدش  لزان  باّبخ  بیهـصو و  هّیمس ،

هب یبلق  داقتعا  رد  دنک و  يراج  نابز  رد  ار  نآ  دیاب  دوش  روبجم  رفک  راهظا  هب  ناسنا  هاگره  تسا :

لد رد  هچنآ  هب  و  عفد ، دوخ  ناج  زا  ار  ررض  دنک  یم  راهظا  هچنآ  اب  ات  دشاب  راوتسا  شنامیا 

دنکن ناهنپ  ار  نآ  رگا  و  دشاب ، یقاب  شنامیا  رب  نانچمه  دنک و  ظفح  ار  شنید  دنک و  یم  ناهنپ 

.(6)« تسا رفاک 

ادخ تایآ  هب  هک  ییاهنآ  هنوگچ  هک  هدرک  نایب  468ه )  ت /  یعفاش (  رّسفم  يدحاو 
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نیا رد  و  دنناد ، یم  رـشب  هتخادرپ  هتخاس و  تسین  نآ  رب  رداق  دـنوادخ  زج  ار  هچنآ  اهنآ  اریز  دـندنب ، یم  غورد  دـنروآ ، یمن  نامیا 
، دنک یم  هراشا  لمن  هروس  رد  هیآ  نیا  رب  مّدقم  تایآ  هب  نایب 

ْنَم دنوادخ : نخس  هراب  رد  سپس  . (1) َنُوبِذاکلا ُمُه  َکئلُوا  و  تسا : هتفگ  هک  اجنآ  هدیمان ، نایوگغورد  ار  نانیا  ادخ  دیوگ : یم  و 
نابز رب  ار  رفک  هملک  هک  هدـش  روبجم  هک  ار  یـسک  َهِرُکا  ْنَم  ّالإ   » رکذ اـب  دـنوادخ  نیا  زا  سپ  تسا : هتفگ  ِِهناـمیإ ، َدـَْعب  ِهّللاـِب  َرَفَک 

.(2) تسا هدومرف  ءانثتسا  ِنامیإلِاب  ِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  دشاب َو  راوتسا  نامیا  رب  شلد  دروآ و 

دراد حیرـصت  نآرب  روکذـم  هیآ  هک  نانچ  هارکا  لاح  رد  هّیقت  باب  زا  رفک  راـهظا  زاوج  هراـبرد  490ه )  ت /   ) یفنح یـسخرس  هیقف 
ناربماـیپ و ریغ  يارب  اـهنت  هّیقت  عوـن  نیا  نکیل  داد ، هزاـجا  رـسای  نبراّـمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ار  نیا   : » تسا هتفگ 

و تسین ، اور  دراد  تشگرب  ّقح  نید  هب  اهنآ  توعد  لصا  هب  هچنآ  هب  تبسن  ناربمایپ  هراب  رد  اّما  تسا  زیاج  دنوادخ  ناگداتسرف 

.(3)« دنا هدرمش  زیاج  ار  نآ  ضفاور  زا  یخرب 

ماما يوس  زا  زج  نآ  ّتلع  تهج و  هک  ددرگ  ثداـح  يرما  دوش  ضرف  رگا  هک  دـنراد  رظن  قاـفّتا  هعیـش  ياـملع  هبطاـق  میوگ :  یم 
هّیقت اریز  تسین  زیاجوا  يارب  نآ  رد  هّیقت  عطق  روط  هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلزنم  هب  ماما  تلاح  نیا  رد  دوشن  هتخاـنش 
هچنآ هک  تسین  ّکش  .تسا و  نکمم  ریغ  موصعم  زا  نآ  رودص  رّوصت  هک  دـشاب  یم  تشز  راک  هب  قیوشت  مزلتـسم  تروص  نیا  رد 
هعیـش ور  نیا  زا  دوش ، یمن  هتـسناد  ربمایپ  يوس  زا  زج  نآ  ّتلع  تهج و  هک  تسا  یحو  نامه  تسا  نید  توعد و  لصا  هب  طوبرم 

.دناد یمن  زیاج  عطق  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  دروم  نیا  رد  ار  هّیقت 

هللا یلص  ربمایپ  يارب  ّتنس  لها  هک  تسا  نامه  تسا  زیاج  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  قلطم  يارب  هّیماما  هعیـش  رظن  زا  هک  يا  هّیقت  اما 
حرـش نمـض  عوضوم  نیا  .دوشن  لالخا  بجوم  ّقح  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  تسا  يا  هّیقت  زا  ترابع  نآ  دنناد و  یم  زیاجهلآ  هیلع و 

.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  هّیقت  عیرشت  مّود  عبانم 

هک تسا  هّیباطخ  دننام  هعیش  نایلاغ  ضفاور  یخرب  زا  یسخرس  ماما  دوصقم  دیاش 
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نامیا هک  دننک  یم  يزاسغورد  یناسک  اهنت  َنُوبِذاْکلا : ُمُه  َِکئلُوا  ِهّللا و  ِتایِاب  َنُونِمؤیال  َنیْذَّلا  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  اّمنإ  . 5.1 لحن /  - 1
.دنتسه اهنآ  یعقاو  نایوگغورد  و  دنرادن ، ادخ  تایآ  هب 

.تسا هدش  پاچ  هیبل  حارم  مان  هب  يوون  ریسفت  شماه  رد  هک  يدحاو 1:466  ریسفت  - 2
.25 یسخرس 24 :  طوسبملا /  - 3
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یضعب هب  رما  نیا  نداد  تبـسن  نکیل  دشاب  هتـشاد  دوجو  نانآ  نایم  رد  یتشز  داقتعا  نینچ  هک  تسین  رود  هچ  داب ، اهنآرب  ادخ  تنعل 
تمهت هک  نیا  مغر  هب  اهنآ ، نییعت  نودب  ضفاور  زا 

دشاب هّیماما  هعیش  ضعب  نیا  زا  دارم  هک  دوش  یم  مّهوت  نیا  بجوم  تسا ، ندرک  ماندب  ندز و 

یم شیپ  روبزم  مهوت  دنا  هدرک  رکذ  هدمآ ، ریدـغ  ناتـساد  زا  شیپ  هک  يدـیدهت  ببـس  هراب  رد  هعیـش  ياملع  هچنآ  هب  هجوت  اب  اریز 
: مییوگ یم  تسا  نیا  شروظنم  رگا  و  دشاب ، نیمه  یسخرس  دوصقم  تسا  نکمم  دیآ و 

امَف ْلَعْفَت  َْمل  ْنإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َْکَیلإ  َلِزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسّرلااَهُّیأ  ای  تسا : نیا  هدومرف  نایب  ریدـغ  ناتـساد  زا  شیپ  دـنوادخ  هک  يدـیدهت 
.(1) َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَیال  َهّللا  ّنَا  ِساّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب 

هک درادـن  نآرب  تلـالد  رما  نیا  نکیل  تسین  يدـیدرت  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هّجوتم  هیآ  نیا  رد  هک  يدـیدهت  دروم  رد 
ییانتعا یب  یهلا  یحو  هب  تبسن  هدرک و  ّ-ي  نأت ای  یتسس  هدش  لزان  وا  رب  هچنآ  يارجا  رد  نید و  رما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یصقن ره  زا  ار  نانآو  دنتسه  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  همه  تمـصع  هب  دقتعم  هک  یناسک  زا  يراتفگ  نینچ  رودص  .تسا  هتـشاد  اور 
.تسین رّوصت  لباق  زگره  دنناد  یم  هّزنم  كاپ و 

هبهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  ّتنـس  لها  ناملاع  زا  اهنآ  نایأرمه  هّیماـما و  هعیـش  ياـملع  هاگدـید  زا  نآ  زا  دارم  هکلب 
كرادت يارب  ات  درک  گنرد  یکدنا  تسا ، هدومرف  ربارب  دوخ  تلاسر  راب  مامت  ینیگنـس  اب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یغیلبت  تمظع  ببس 

ار مزال  ریبادت  ّتیعمج  نیا  يور  شیپ  رد  یهار  داجیا  و  دندوب ، ترضح  نآ  هارمه  هب  هک  ینایجاح  يروآدرگ  ریظن  غیلبت  نیا  مزاول 
یگزات هب  هک  یبارعا  هژیوب  دریذپب ، ار  یهلا  مایپ  نیا  اهنآ  زا  یضعب  سوفن  ات  دریگب ،

.دوب هدماین  رد  ناشیاهلد  هب  نامیا  زونه  دندوب و  هدروآ  مالسا 

ُهّللاو هیآ  هدوب و  كاـنمیب  دـش  لزاـن  وا  رب  هچنآ  رطاـخ  هب  مدرم  یخرب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوـش  هتفگ  هک  تسین  یعناـم 
يارجا قیرط  رد  وا  هچ  هدوبن  شدوخ  فیرش  سفن  هب  طوبرم  ترضح  نآ  میب  هوالعب ، .تسا  بلطم  نیا  هاوگ  ِساّنلا  َنِم  ُکِمـصعی 

چیه تمالم  زا  یهلا  رماوا 

ص:37

ار وا  تلاسر  ینکن  رگاو  نک  غالبا  مدرم  هب  ًـالماک  تسا  هدـش  لزاـن  وترب  تراـگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا  . 67 هدـئام /  - 1
.دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  هورگ  دنوادخ  انامه  دنک ، یم  ظفح  مدرم  یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ  يا و  هدادن  ماجنا 

یعیشریغ یمالسا  ياه  هقرف  بهاذم و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comهیقت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 52 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
http://www.ghaemiyeh.com


نآ ور  نیا  زا  .تسناد  یم  نآ  اب  ار  مدرم  زا  یخرب  تفلاخم  اریز  تسا  هدوب  رما  نیمه  غیلبت  رب  وا  میب  هکلب  هتشادن  میب  هدننک  تمالم 
یملاس ّوج  بسانم و  طیارش  ات  تخادنا ، ریخأت  هب  ار 

هک داد  نامرف  وا  هب  دنوادخ  نکیل  .دماجناین  یماکان  هب  وا  یعاسم  دشاب و  هتـشاد  نآ  رد  ار  توعد  نیا  يزوریپ  دیما  هک  دوش  مهارف 
تظفاـحم مدرم  تفلاـخم  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  دومرف  هدـعو  وا  هب  دزـشوگ و  وا  هب  ار  نآ  ّتیمها  دـنک و  باتـش  رما  نیا  غـیلبت  رد 

.(1) دننک نوگرگد  ار  توعد  نیا  رما  هک  تشاذگ  دهاوخن  و  درک ، دهاوخن  ییامنهار  دوخ  رکم  دیک و  رد  ار  نانآ  و  درک ، دهاوخ 

يراک هظحالم  هّیقت و  ّوج  عون  ره  زا  رود  دش ، یم  هتـساوخ  هک  یتروص  نیرتهب  هب  هنوگ و  نیمه  هب  عادو  هبطخ  داریا  اب  غیلبت ، يرآ 
مّود لصف  رد  هک  نانچ  دندش  هّیقت  زا  ریزگان  نآ  لقن  مدـع  رد  هبطخ  نیا  ناگدنونـش  زا  یخرب  هنافـسأتم  هک  نیا  زج  تفرگ ، ماجنا 

ثحب نیا 

.درک میهاوخ  تابثا  ار  نآ 

یب دـنک  نآ  حلطـصم  يانعم  هب  هّیقت  رب  لمح  دـش  رکذ  هک  یتروص  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لّمأت  دـهاوخب  یـسک  رگا  اـّما 
لوق و  هدوبن ، تسا  لام  ای  وربآ  ای  ناج  زا  لمتحم  ررـض  عفد  روظنم  هب  هک  يا  هّیقت  لیبق  زا  نآ  هچ  تسا ، هدرکن  یتسرد  راک  ّکـش 

، دنک یم  بیذکت  ّدر و  ار  وا  هیجوت  دنرادن  میب  ادخ  زا  زج  نانآ  هک  نیا  رب  وا  یهاوگ  مالسلا و  مهیلع  ناربمایپ  شیاتـس  رد  دنوادخ 
رد هچ 

نآ لـّمأت  هکلب  ، (2) ابیـسَح ِهّللِاب  یفَک  َهّللا َو  َّالإ  ادَـحأ  َنْوَشْخَیـال  ُهَنْوَشْخَی َو  ِهّللا َو  ِتـالاسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا  تسا : هدومرف  ناـنآ  هراـب 
تفلاخم نیا  دـننک و  تفلاخم  یتخـس  هب  رما  نیا  رد  تفر  یم  راظتنا  اهنآ  عضو  زا  هک  هدوب  یناـسک  زا  هّیقت  غیلبت ، نیا  رد  ترـضح 

هک دید  دهاوخ  دنک  یـسررب  ار  ینیما  همالع  فیلأت  ریدغلا  ردـقنارگ  باتک  تسخن  دـلج  سک  ره  .دـماجنایب و  وا  بیذـکت  هب  اهنآ 
.دنشاب یم  هدیقع  مه  هّیماما  هعیش  اب  ریسفت  نیا  یتسرد  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  يرایسب 

رد نم  داقتعا  هب  : » تسا هتفگ  هک  مینک  يروآداـی  غیلبت  هیآ  نوماریپ  ار  276ه )  ت /   ) هبیتق نبا  راتفگ  دشاب  بسانم  اج  نیا  رد  دیاش 
زا سپ  هچنآ  هک  تسا  هتفهن  يزیچ  هیآ  نیا 

ص:38

.46 یئابطابط 6 :  نیسح  دّمحم  دّیس  نآرقلاریسفت /  یف  نازیملا  - 1
دنوادخ زج  سک  چیه  زا  دنسرت و  یم  وا  زا  اهنت )  ) دننک و یم  غیلبت  ار  یهلا  ياهتلاسر  هک  دنتسه  یناسک  ناربمایپ  . 39 بازحا /  - 2

.تسا اهنآ ) لامعا  هدنهد  شاداپ  و   ) رگباسح دنوادخ  هک  سب  نیمه  دنرادن و  همهاو 
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زا یخرب  دومرف و  یم  زیهرپ  هّیقت و  يّدح  اتهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  نیا  نآ  و  دنک ، یم  راکـشآ  ار  نآ  تسا  هدـمآ  نیا 
ار هّکم  حـتف  دـنوادخ  هک  یماـگنه  درک ، یم  یفخم  تشاد  هنیدـم  هب  ترجه  زا  شیپ  هک  یـشور  هب  دـش  یم  رما  وا  هب  هک  ار  هـچنآ 

ارادم زیهرپ و  هّیقت و  هنوگ  چیه  نودب  اراکشآ و  ار  دوخ  ياهتلاسر  ات  دومرف  رما  وا  هب  داد  شرتسگ  ار  مالسا  درک و  وا  بیصن 

هیآ رما  نیا  هاوگ  يا ، هدرکن  غیلبت  ار  تراگدرورپ  ياهتلاسر  یهدـن  ماـجنا  هنوگ  نیمه  هب  ار  رما  نیا  رگا  : دومرف وا  هب  و  دـنک ، غیلبت 
اِمب ْعَدْـصاَف  دـنوادخ :  لوق  دراد و  یم  هگن  اهنآ  زا  ار  وت  ادـخ  ینعی : ِساّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللاَو  تسا : هدومرف  هک  تسا  نآ  زا  سپ 

«. (2) تسا نآ  ریظن   ، (1) َنیکِرْشُْملا نع  ْضِرعأَو  ُرَمُؤت 

ادـخ ربمایپ  هب  نآ  یحالطـصا  يانعم  هب  هّیقت  نداد  تبـسن  لوق  نامه  درامـش ، یم  دودرم  ار  نآ  یـسخرس  هیقف  ماما  هچنآ  نیارباـنب ،
.دنشاب یم  يأرمه  يو  اب  دننک و  یم  دییأت  رما  نیا  رد  ار  وا  هّیماما  هعیش  هبطاق  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نئمطم و نامیا  رب  لد  رد  هک  یلاح  رد  هّیقت  باب  زا  رفک  هملک  ندروآ  نابز  رب  عوضوم  هب  میدرگ  یم  زاب  نانخس  نیا  زا  سپ  نونکا 
نانآ ریغ  نارّسفم و  هاگدید  زا  انعم  نیا  رب  نآ  تلالد  و  رکذ ، تسا  هدمآ  نیا  زا  شیپ  هک  مّود  هیآ  لیذ  رد  هک  نانچ  دشاب ، راوتـسا 

رد و  دیدرگ ، لقن 

: مییوگ یم  بلطم  نیا  همادا 

هک نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  : » تسا هتفگ  هدرک و  لالدتسا  دنچ  یماکحا  تّحـص  رب  هیآ  نیا  هب  504ه )  ت /   ) یعفاش یسارهایک 
ار وا  هتشاد  شدوخ  زا  ررـض  عفد  دصق  هدننک  هّیقت  هک  نآ  ببـس  هب  سّدقم  عراش  هچ  ...دیآ  یمن  مزال  هدننک  هّیقت  رب  دادترا  ماکحا 

يوـس زا  هدـنب ) ندرک  دازآ   ) قـتع قـالط و   : » هک نیا  هب  دـنا  هدرک  لالدتـسا  هیآ  نیا  رب  یعفاـش  ناوریپ  نینچمه  ...تسا » هدیـشخب 
راتفگ نیا  رد  اریز  تسا ، یفتنم  دوش  هتفگ  رابجا  هب  هک  یلطاب  نخس  ره  زین  و  دبای ، یمن  قّقحت  هدش  روبجم  اهراک  نیارب  هک  یـسک 

رد شروظنم  هچ  تسا  عنتمم  وا  هراـب  رد  دادـترا  مکح  يارجا  نینچمه  .تسا  بجاو  وا  رب  هک  تسا  شیوخ  ّقـح  ظـفح  شروـظنم 
.(3)« تسا هدوب  شنید  ظفح  هتفگ  هچنآ 

ص:39

.نکم انتعا  اهنآ  هب  نادرگ  يور  ناکرشم  زا  نک و  نایب  يراد  ّتیرومأم  ار  هچنآ  . 94 رجح /  - 1
.222 هبیتق :  نبا  ریسفّتلاو /  ثیدحلایف  هبوجالاو  لئاسملا  - 2

.246 یسارهایک 3 :  نآرقلا /  ماکحا  - 3
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دندنب یم  غورد  یناسک  اهنت   : » تسا هتفگ   (1) ِِهنامیإ ِدَْعب  ْنِم  هّللِاب  َرَفَک  ْنَم  روکذم  هیآ  ریسفت  رد  538ه )  ت /  یلزتعم (  يرشخمز 
سپس ، (2)« تسین لخاد  ارتفا  مکح  تحت  هدش و  انثتـسا  هدنوش  هارکا  نانآ  نایم  زا  دنوش و  یم  رفاک  وا  هب  ادخ  هب  نامیا  زا  سپ  هک 

ناتساد

هنوگچ هک  هدرک  لقن  یباحص  نت  ود  اب  ار  باّذک  هملیسم  راتفر  و  37ه )  ت /  رسای (  نبراّمغ 

.تسا هداد  یهاوگ  هملیسم  يربمایپ  هب  هّیقت  باب  زا  ود  نآ  زا  یکی 

يِرَتـْفَی اـمَّنإ  هیآ :  رد  نوبذاـکلا  هژاو  زا  دارم   : » تسا هـتفگ  ای 546ه )  ای 542   541 ت /  یکلام (  یطاـنرغ  یـسلدنا  هّیطع  نبا  اـّما 
؛ تساـهنیا ریاـظن  هبابـص و  نـب  سیقم  حرـس و  یبا  نـب  هّللادـبع  . (3)« َنُوبِذاـکلا ُمُه  َکـئلُواَو  ِهّللا  ِتاـیِاب  َنُونِمُؤیـال  َنیِذَّلا  َبِذَْـکلا 

هتفگ نیا  زا  سپ  يو  دنتـشگرب .» نید  زا  دـندش و  دـترم  سپـس  دـندروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  هک  ییاهنامه 
هّکم رد  هک  ار  ینانمؤم  دندش ، رفاک  نامیا  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نیبذاک  هک  درک  نایب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  یتقو  : » تسا

، باّبخ هّیمـس ، شردام  راّمع و  لالب ، زا : دنترابع  اهنآ  و  دومرف ، ءانثتـسا  تفـص  نیا  زا  دندوب  هدش  ناکرـشم  هجنکـش  رازآ و  راچد 
ریاظن بیهص و 

دروآ یم  مالسا  هک  ار  نافعضتسم  نیا  زا  سک  ره  هّکم  نارفاک  مالسا  روهظ  زاغآ  رد  هچ  اهنآ ،

نابز رب  ات  دندناونش  یم  اهنآ  هب  دنتساوخ  یم  هک  ار  ینخس  ره  اسب  و  ددرگرب ، یناملـسم  زا  ات  دنداد  یم  رارق  هجنکـش  رازآ و  تحت 
سپ و  دومرف ، ءانثتسا  ار  وا  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  و  دروآ ، نابز  رب  ار  نانآ  تآاقلا  رـسای  نبراّمع  هک  تسا  هدش  تیاور  .دننک  يراج 

.(4)« دنام یقاب  مومع  تروص  هب  تصخر  نیا  وا  زا 

طوبرم هیآ  نیا  هب  هارکا  لـئاسم  زا  یخرب  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  ناـیب  تسا  هّیقت  هیآ  هب  طوبرم  هک  ار  هارکا  لـئاسم  نیا ، زا  سپ  وا 
 : حرش نیدب  تسا ،

هب رجنم  وا  هجنکـش  باذـع و  و  دروآ ، نابز  رب  رفک  هملک  ات  دـهد  یم  هجنکـش  ار  وا  دـبای و  یم  تسد  وا  رب  يرفاـک  هک  یـسک  اـّما 
نداد ماـجنا  رگا  نکیل  تسین ، یفـالتخا  رما  نیا  رد  مراد  داـی  هب  هچنآ  و  دـنک ، تباـجا  ار  وا  ناـبز  هب  دـناوت  یم  دوش  یم  وا  نتـشک 

دهاوخب وا  زا  ار  يراک 

: تسا فلتخم  لاوقا  نآ  رد  نآ ، لاثما  تب و  رب  ندرک  هدجس  دننام 

ص:40

...هدش عقاو  راشف  تحت  هک  نآ  زج  دوش  رفاک  نامیا  زا  سپ  هک  یسک  . 106 لحن /  - 1
.550  - 449 يرشخمز 2 :  فاّشک /  - 2

.دنتسه اهنآ  یعقاو  نایوگغورد  و  دنرادن ، نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دننک  یم  يزاسغورد  یناسک  اهنت  . 105 لحن /  - 3
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.دنک تباجا  هّیقت  ياضتقم  هب  دیاب  دنا : هتفگ  دنا  ّتنس  لها  روهمج  نامه  هک  يا  هتسد 

.دهد رد  نت  وا  باذع  هب  دیاب  و  دریذپب ، دیابن  دنا : هتفگ  يا  هتسد 

.(1) دروآ اج  هب  ادخ  يارب  ار  هدجس  دنک و  تباجا  دشاب  هلبق  تمس  هب  ندرک  هدجس  رگا  دنا : هتفگ  رگید  هتسد 

هارکا دننام  تسا  هدرک  هراشا  تسین  مزلم  نآ  زا  يزیچ  هب  هدنوش  هارکا  تسا و  حیحـص  هّیقت  اهنآ  رد  هک  هارکا  دراوم  هب  نیا  زا  سپ 
سپـس لیبق ، نیا  زا  یناهانگ  تارکـسم و  ندیـشون  ناضمر ، هاـم  رد  راـطفا  هدرب ، ندرک  دازآ  قـالط ، دـنگوس ، شورف ، دـیرخ و  رب 

هدـش تیاور  179ه )  ت /   ) سنا نب  کـلام  زا  غبـصا  و  مکحلادـبع ، نبا  و  فرطم ، قـیرط  زا  هدرک  ناـیب  هچنآ  هک  دـنک  یم  دـیکأت 
.تسا

هچ دوش  ماجنا  يدوبان  زا  سفن  ظـفح  يارب  هک  تسین  نآ  هب  طورـشم  روما  نیا  لاـثما  رد  هّیقت   : » تسا هتفگ  نانخـس  نیا  زا  سپ  وا 
، نادـنز دـنب ، دـیق و  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  ار  کـلام  لوق  سپـس  تسا .» رایـسب  دوش  یم  هّیقت  زاوج  ببـس  هک  هارکا  قیداـصم 

يارجا رگمتـس و  نآ  ملظ  هـک  تـسا  یطرـش  هـب  نـیا  و  دـنوشن ، عـقاو  دـنچ  ره  دـنوش  یم  هدرمـش  هارکا  هـمه  زیگنا  ساره  دـیدهت 
.(2)« دشاب قّقحم  شیاهدیدهت 

راصتخا هب  ار  اهنآ  ام  هک  هدرک  رکذ  هلأسم  ُهن  نآ  رد  هدنار و  نخس  لیـصفت  هب  هیآ  نیا  هراب  رد  543ه )  ت /  یکلام (  یبرع  نبا  اّما 
: مینک یم  نایب 

.تسا هدرک  نایب  هدئام  هروس  رد  نیدترم  دروم  رد  هک  یماکحا  هب  نداد  هلاوح  نیدترم و  هراب  رد  هیآ  نیا  ندش  لزان  لّوا -  هلأسم 

مکح زا  دـشاب  هتـشاد  لد  رد  ار  نآ  فـالخ  دـنک و  يراـج  ناـبز  رب  رفک  هـملک  راـبجا  هارکا و  ببـس  هـب  هـک  یـسک  مود -  هلأـسم 
.دوب دهاوخ  هدیزرمآ  ترخآ  رد  روذعم و  ایند  رد  يو  .تسا  جراخّدترم 

وا زا  هّیقت  دوـش  دـیدهت  يراکمتـس  دـنمروز  يوـس  زا  ینّیعم  لـمع  نداد  ماـجنا  يارب  صخـش  هاـگره  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  سپس 
لتق تمرح  رد  هک  تسا  هدرک  اعّدا  و  يرگید ، نتشک  ینعی  لتق  يانثتسا  هب  هتبلا  .دوب  دهاوخ  طقاس  یّلک  روط  هب  يو  هانگ  حیحص و 

ناونع تحت 

ص:41

.235 .م ن 10 :  - 1
.236 زیجولارّرحملا 10 :  - 2
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.تسا هدرک  نایب  ار  اعّدا  نیا  فالخ  دوش  یم  رکذ  يدوزب  هک  مشش  هلأسم  رد  وا  اّما  .تسین  یفالتخا  تّما  نایم  هارکا 

« دوش یمن  ارجا  وا  رب  ّدحو  تسا  زیاج  نآرب  مادقا  هک  تسا  نآ  حیحص  دنا و  هدرک  فالتخا  انز  دروم  رد   : » تسا هتفگ  نیا  زا  سپ 
رّوصت لباق  نآرب  هارکا  تسا و  یعیبط  یتوهـش  انز  : » تسا هتفگ  هتـسناد و  مزال  وا  رب  ار  ّدـح  يارجا  نوشجاـم  نبا  هکنآ  فـالخ  رب 

.تسا لطاب  وا  لوق  هدرک و  تلفغ  دزیگنا  یم  رب  ار  توهش  هک  یببس  زا  وا  نکیل  تسین ،»

نامیا رب  شلد  دـنک و  يراج  نابز  رب  ار  رفک  هک  نآ  طرـش  هب  تسین  یفالتخا  دروم  نیا  رد  تسا و  زیاـج  وا  يارب  ادـخ  هب  رفک  اـّما 
.دشاب راوتسا  هداشگ و 

ار نآ  تسناوـت  یمن  هارکا  دوـب  نینچ  رگا  هچ  تسین  حـیبق  تاذ  بسحرب  رفک  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  هیآ  نـیا  هـب  موـس -  هلأـسم 
عیارـش همه  هب  درادن و  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  یـسک  زا  رگا  هچ  تسین ، هدیـشوپ  نخـس  نیا  یتسـس  .دـنک  هدیدنـسپ  بوخ و 

.دوب دهاوخ  هچ  وا  خساپ  هک  تسا  نشور  ناسحا ؟ تلادع و  ای  تسا  رت  تشز  ملظ  هک  دوش  هدیسرپ  تسا  رفاک  ینامسآ 

، دوش هتشک  ات  دوشن  رفاک  دزرو و  هّیقت  و  دنک ، ییابیکش  هک  یـسک  و  تسا ، زیاج  رابجا  هارکا و  يور  زا  ندش  رفاک  مراهچ -  هلأسم 
.تسا دیهش 

تـصخر تسا و  نآ  هاوگ  تسا  مالک  لوط  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  یعرـش  لیالد  راثآ و  و  تسین ، یفـالتخا  رما  نیا  رد  تسا : هتفگ 
رد ار  يرابنارگ  یتخـس و  هداد و  رارق  نید  نیا  رد  هک  تسا  یتلوهـس  ببـس  هب  لسن و  ياقبا  قلخ و  اب  ارادم  باب  زا  نآ  رب  دنوادخ 

.تسا هدرک  یفن  نآ 

.تسا یّکم  هیآ  نیا  لوزن  ببس  نایب  رد  مجنپ -  هلأسم 

یعورف نید  ياملع  دنک ، یمن  تساوخزاب  نآ  زا  دشخب و  یم  رابجا  هارکا و  ماگنه  هب  ار  دوخ  هب  رفک  دنوادخ  نوچ  مشـش -  هلأسم 
رب یمکح  دریگ و  یمن  رارق  هذخاؤم  دروم  هدنوش  هارکا  دوش  عقاو  دراوم  نآ  رد  هارکا  هاگره  هک  دنا  هدرک  دنتسم  لمح و  نآ  رب  ار 

اوهِرکتسااَم ُنایـسنلاوأطخلا و  یتَُّما  نع  َِعفُر  تسا : لصا  نیمه  رب  دنتـسم  تسا  روهـشم  ناهیقف  دزن  هک  یثیدح  دوش ، یمن  ّبترتم  وا 
.(1) هیَلَع

ص:42

.تسا هدش  هتشادرب  دنوش  روبجم  نادب  هچنآ  یشومارف و  هابتشا و  تازاجم  متما  زا  - 1
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هدرک رکذ  دنراد  قافّتا  نآ  رودص  تّحص  رب  اهنآ  همه  هک  نیا  ثیدح و  نیا  يانعم  لیصفتو  حرش  رد  ار  املع  فالتخا  نآ  زا  سپ 
: دنا هدرک  فالتخا  نآ  لیصفت  حرش و  رد  نکیل  دنراد ، رظن  قافّتا  ثیدح  نیا  يانعم  تّحص  رب  مالسا  ياملع  همه  تسا : هتفگ  و 

.هدش نایب  نیا  زا  شیپ  هک  تسانز  ّدح  دروم  رد  نوشجام  نبا  لوق  تافالتخا  نیا  هلمج  زا 

تیاضر تسا  مودعم  نآ  رد  هچنآ  اریز  دبای ، یم  قّقحت  هدش  نآ  هب  روبجم  هک  یـسک  يوس  زا  قالط   : » تسا هفینح  یبا  لوق  رگید 
اریز تسا  لطاب  سایق  نیا  نکیل  دهد .» قالط  یخوش  هب  هک  تسا  یـسک  دـننام  تسین و  طرـش  قالط  رد  وا  ياضر  دوجو  تسوا و 

و درادن ، نداد  قالط  ّتین  تسین و  یـضار  نادب  هدنوش  روبجم  اّما  تسا  نآ  هب  یـضار  دراد و  ار  قالط  داجیا  دـصق  هدـننک  یخوش 
.(1) يَونام ٍئِرما  ّلُِکلَو  ِتاّیّنلِاب  ُلامعألا  امَّنِا  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یسک يو  هچ  دوش ، هتشک  دیاب  دشکب  ار  وا  هک  یتروص  رد  دوش  روبجم  يرگید  نتشک  رب  سک  ره  عرش  مکح  قباطم  هک  نآ  رگید 
ياقب يارب  متس و  يور  زا  هدوب  ربارب  وا  اب  هک  ار 

.تسا ...و  نونحس  زا  یشزغل  نیا  و  دوش ،!! هتشک  دیابن  دنا : هتفگ  نونحس  هفینحوبا و  اّما  .تسا  هتشک  شیوخ 

نتـسکش  ) نیمی ثنح  رب  هارکا  رد  نانآ  هک  هدرک  یتفگـش  راهظا  یکلام  ياملع  زا  هلأـسم  نیا  رد  یکلاـم  یبرع  نبا  متفه -  هلأـسم 
اب نآ  رد  سپـس  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  نآ  رد  هّیقت  ایآ  و  هن ، ای  دوش  یم  هتـسکش  هارکا  هب  دنگوس  ایآ  هک  دنا  هدرک  فالتخا  دـنگوس )

هب مکح  دیکأت 

یقرف نآ  نتسکش  دبای و  یمن  قّقحت  هک  دنگوس  رب  هارکا  نایم  تسا : هتفگ  هدرک و  هّیقت  زاوج 

.دوش یمن  قّقحتم  زین  نیا  هچ  تسین 

رثا رب  ار  شنز  هّیقت  باب  زا  يدرم  هک  تسا  هتسناد  زیاج  وا  هچ  تسا ، زیگنا  تفگـش  رایـسب  يا  هلأسم  یتسارب  نیا  و  متـشه -  هلأسم 
يأر نیا  رد  و  دنکن ، لّمحت  ار  يرازآ  ّتیذا و  وا  ییاهر  يارب  و  دهدن ، نتـشک  هب  ار  دوخ  دـهد و  رارق  ریغ  رایتخا  رد  رابجا  هارکا و 

هک یتیاور  رب 

ّلحم زا  هراس  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  هصالخ  .تسا  هدرک  دامتعا  دشاب  یم  تاّیلیئارـسا  زا  ّکش  یب 
نآ رد  هک  دش  يرهش  دراو  درک و  ترجاهم  دوخ 

ص:43

.تسا هدرک  ّتین  هچنآ  تسا  یسک  ره  يارب  و  تسا ، تاّین  هب  هتسب  لامعا  - 1
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نکیل درک ، نینچ  وا  و  دـنک ، هناور  وا  دزن  ار  هراس  هک  داد  ماغیپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  هاشداپ  نیا  دوب ، راـّبج  رگمتـس و  یهاـشداپ 
یبرع نبا  دزن  رد  ّدح  نیا  ات  هّیقت  نیاربانب  داد .!! ییاهر  تشاد  وا  هب  تبـسن  یتشز  دـصق  هک  رگمتـس  نیا  تسد  زا  ار  هراس  دـنوادخ 

رد هدش  هدرمش  زیاج 

.نآ کته  هن  تسا  ناسنا  سومان  ظفح  هّیقت  عیرشت  بابسا  زا  یکی  هک  یلاح 

.(1) دراد صاصتخا  نآ  هب  ندادن  نت  ّقحب و  هارکا  مکح  نایب  هب  هلأسم  نیا  مهن -  هلأسم 

هراب رد  و  دشاب ، یم  حابم  هارکا  ماگنه  هب  رفک  هملک  ندروآ  نابز  رب   : » تسا هتفگ  دوخ  ریـسفت  رد  597ه )  ت /   ) یلبنح يزوج  نبا 
تروص رد  هدـنوش  هارکا  تسا : نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  لقن  دـمحا  زا  تیاور  ود  دوش ، یم  هحابا  نیا  بجوم  هک  یهارکا 

.(2) دشاب كانمیب  شیاضعا  زا  یکی  عطق  رب  ای  شیوخ و  ناج  رب  تسا ، هدش  روبجم  نادب  هچنآ  ندادن  ماجنا 

نیا و  هدرک ، لقن  ار  رـسای  نب  راّمع  ناتـساد  مود  هلأسم  رد  و  تسا ،» یلئاـسم  هیآ  نیا  رد   : » تسا هتفگ  606ه )  ت /   ) یعفاش يزار 
قرف زا  راّمع  زگره ! دومرف : تسا ، هدش  رفاک  راّمع  ادخ ! ربمایپ  يا  دندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  وا  هراب  رد  هک 

نامیا زا  رپ  شیاپ  كون  ات  رس 

، درک یم  هیرگ  هک  یلاحرد  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  راّمع  سپـس  .تسا  هتخیمآ  رد  وا  نوخ  تشوگ و  اب  نامیا  تسا و 
، دوش یم  هچ  ار  وت  : » دومرف یم  وا  هب  لاح  نیا  رد  درک و  راّمع  نامشچ  زا  اهکشا  ندرک  كاپ  هب  عورـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

«. نک رارکت  یتفگ  ار  هچنآ  مه  وت  دننک  رارکت  ار  وت  رازآ  رگا 

سپس دیدرگ  رفک  نتفگ  هب  راچان  درک و  رفک  هب  راداو  ار  وا  شکلام  هک  یمرـضح  مالغ  ربج  تسا  لیبق  نیا  زا  : » تسا هتفگ  سپس 
ودره و  دوب ، وکین  اهنآ  مالسا  دروآ و  مالسا  شکلام 

.(3) دندرک ترجاهم 

: مینک یم  لقن  ار  يو  نانخس  نآ  ّتیمها  ببس  هب  هک  تسا  هداد  حرش  ار  هارکا  بتارم  متفه  هلأسم  رد  وا 

رب وا  هک  نیا  دننام  دشاب  هدش  روبجم  نآ  رب  صخش  هک  تسا  یلعف  بوجو  لّوا -  هبترم 

ص:44

.1182  - 1177 یبرع 3 :  نبا  نآرقلا /  ماکحا  - 1
.496 يزوج 4 :  نبا  ریسملاداز /  - 2
.121 يزار 20 :  رخف  ریبک  ریسفت  - 3
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نیا نداد  ماجنا  دوش  دیدهت  ریشمش  اب  هاگره  تروص  نیا  رد  ددرگ ، روبجم  رادرم  ای  كوخ  تشوگ  ندروخ  ای  تارکسم  ندیـشون 
َیلإ ْمُکیدــْیِأب  اوـُْقُلت  ـالَو  تـسا :  هدوـمرف  دــنوادخ  تـسا ، بـجاو  کـلاهم  زا  سفن  ظــفح  اریز  ددرگ ، یم  بـجاو  وا  رب  اــهراک 

.(1)« هَُکلْهّتلا

ناـبز رب  رفک  هملک  دـننک  روـبجم  ار  ناـسنا  هک  نیا  دـننام  بجاو ،  هن  دوـش ، یم  حاـبم  هارکا  دروـم  لـعف  هک  تسا  نآ  مود -  هبترم 
.تسین بجاو  اّما  تسا  حابم  وا  يارب  رما  نیا  دروآ ،

ار یناـسنا  هک  نیا  دـننام  تسا ، مارح  نآ  نداد  ماـجنا  هکلب  حاـبم  هن  دوـش و  یم  بجاو  هن  هارکا  دروـم  لـعف  هک  نآ  موـس -  هـبترم 
دوخ یلـصا  تمرح  رب  هارکا  دروم  لعف  دروم  نیا  رد  دـنک ، عطق  ار  وا  ياضعا  زا  یکی  ای  دـشکب  ار  يرگید  ناسنا  هک  دـننک  روبجم 

تـسا هتفگ  دوخ  لوق  ود  زا  یکی  رد  یعفاش  .تسا  فالتخا  هن  ای  تسا  صاصق  هک  نیا  رد  لـتق  باـکترا  تروص  رد  تسا و  یقاـب 
.(2) دوش یم  بجاو  صاصق 

ریزگاـن وا  ریخا  لوق  نیا  و  دوش ، یمن  صاـصق  دـشکب  هّیقت  يور  زا  ار  يرگید  هک  یـسک  تسا : نیا  یعفاـش  رگید  لوق  میوگ :  یم 
نیا مود  لصف  رد  ام  تسا و  هدوب  بجاو  وا  رب  هّیقت  مکح  نیا  نایب  رد  هک  هتـسیز  یم  یطیارـش  رد  وا  اریز  دوش ، هّیقت  رب  لـمح  دـیاب 

رد باتک ،

.درک میهاوخ  هراشا  عوضوم  نیا  هب  مینک  یم  نایب  هّیقت  صوصخ  رد  ار  نیعبات  هباحص و  عضوم  هک  اج  نآ 

هک یلمع  نداد  ماجنا  : » تسا هتفگ  هدرک و  لالدتـسا  هارکا  ماـگنه  هب  هّیقت  زاوج  رب  هیآ  نیا  هب  620ه )  ت /  یلبنح (  هیقف  همادق  نبا 
.(3) دنک عفد  هداد  هدعو  هدنیآ  رد  هدننک  روبجم  هک  ار  یتازاجم  ات  دوش  یم  حابم  وا  يارب  هدش  روبجم  نآ  رب  صخش 

هفینحوبا کلام و  : » تسا هتفگ  وا  تسین ، رفاک  وا  رظن  زا  دروآ  نابز  رب  ار  نآ  دوش و  روبجم  رفک  هملک  يادا  رب  هک  یـسک  نینچمه 
نخـس اهیلبنح  هقف  رد  هّیقت  زا  هک  ییاج  رد  اهنآ  حرـش  هک  هدرک  رکذ  يرگید  تالیـصفت  و  دنا ، هداد  اوتف  هنوگ  نیمه   (4) یعفاش و 

دهاوخ مییوگ  یم 

.دمآ

نبراّمع هراب  رد  نارّسفم  هتفگ  هب  هیآ  نیا  : » تسا هتفگ  671ه )  ت /  یکلام (  یبطرق 

ص:45

.دینکفین تکاله  هب  شیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  و  ... 195 هرقب /  - 1
.122 ریبک 20 :  ریسفت  - 2

.262 همادق 8 :  نبا  ینغملا /  - 3
.7116 هلأسم :   - 97 .م ن 10 :  - 4
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: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  سپس  هدرکن  يراشفاپ  دنتساوخ  وا  زا  ناکرـشم  هچنآ  زا  یـضعب  رد  وا  هچ  هدش  لزان  رـسای 
تیاکش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  نآ  زا  سپ  و  درک ، يراج  نابز  رب  دنتـساوخ  وا  زا  ناکرـشم  ار  هچنآ  رابجا  هب  راّمع  اّما 

: دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک ،

دندرک رارکت  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ، راوتـسا  نئمطم و  دوخ  نامیا  هب  درک : ضرع  یبای ؟ یم  هنوگچ  ار  تلد 
راّمع قافتا  هب  هک  ییاهنآ  دنک : یم  لقن  دهاجم  زا  سپس  .نک  رارکت 

راّمع هک  ار  يرفک  هملک  اهنآ  همه  و  راّمع ، ردام  هّیمس  بیهـص ، باّبخ ، لالب ، زا :  دندوب  ترابع  دندش  ریگتـسد  ناکرـشم  يوس  زا 
.(1) لالب زج  دندرک  يراج  نابز  رب  تفگ 

روبجم رفک  هملک  نتفگ  ای  ادـخ و  هب  نتـسب  غورد  رب  ینعی :  تسا  هتفگ  َهِرُْکا  نم  ّالإ  هیآ :  هراـب  رد  685ه )  ت /  یعفاش (  يواـضیب 
یبلق قیدصت  زا  ترابع  نامیا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  هیآ  نیا  و  دـشاب ، هدرکن  رییغت  شا  هدـیقع  ینعی : ِنامیْالِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  دـنوش ،

«. تسا

هچ رگا  دراد  تلالد  رابجا  هارکا و  ماگنه  هب  رفک  نتفگ  زاوجرب  هیآ  نیا  : » تسا هتفگ  هدرک و  لقن  ار  رـسای  نبراّـمع  ناتـساد  سپس 
« دوش يرود  نآ  زا  تسا  رتهب  نید  هب  مارتحا  يارب 

ترضح نآ  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  اهنآ  ربخ  یتقو  هک  هدرک  رکذ  یباحص  ود  اب  ار  باّذک  هملیسم  ناتـساد  نآ  زا  سپ 
.(2) داد تصخر  دوب  هدرک  فارتعا  باّذک  هملیسم  يربمایپ  هب  هک  ییباحص  هب 

هدـیقع تمالـس  اب  نتـشک ؛ زا  سرت  ماگنه  هب  اهنت  هّیقت  : » تسا هتفگ  741ه )  ت /   ) نزاخ هب  فورعم  دّـمحم  نب  یلع  یعفاش  رّـسفم 
«. (3) تسا یتصخر  هّیقت  نیا  و  ِنامیالِاب ، ٌّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ّالإ  تسا : هدومرف  دنوادخ  تسا ، تسرد 

نارّسفم و رگید  لاوقا  زا  هچنآ  دش و  رکذ  هارکا  بتارم  نایب  رد  یعفاش  يزار  زا  هچنآ  لیلد  هب  یعفاش  نزاخ  نخس  نیا  میوگ :  یم 
نارّسفم لاوقا  دانتسا  هب  زین  و  میدرک ، لقن  ناهیقف 

دودرم تسردان و  درک  میهاوخ  رکذ  هیآ  نیا  زا  اهنآ  ریسفت  رد  هک  اهیعفاش  هژیوب  ّتنس  لها 

.تسا

زا َهِرُْکا ، ْنَم  ّالإ  : » تسا هتفگ  ای 747ه )   741 ت /  یکلام (  یطانرغ  یبلک  ِيَزُج  نبا 

ص:46

.181 یبطرق 10 :  نآرقلا /  ماکحال  عماجلا  - 1
.571 يواضیب 1 :  لیوأتلارارسا /  لیزنتلاراونا و  - 2
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.39 يوضر : یضترم  دیس  میرکلا /  نآرقلا  هنایصو  هباحصلا  هّیقتلا و  یف  نیملسملاءاملع  ءارآ  زا  لقن  هب  ، 277 نزاخ 1 :  ریسفت  - 3
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دندوب یناسک  نانآ  نایم  رد  و  دندش ، ّدترم  دنتشگرب و  مالسا  زا  یهورگ  هک  تسا  ببس  نیدب  نآ  و  هدش ، ءانثتـسا  َرَفَک  ْنَم  هلمج : 
رب لد  هب  دندروآ و  نابز  رب  رابجا  هب  ار  رفک  هملک  هک 

ناتـساد سپـس  تفریذپ .» ار  اهنآ  رذع  دنوادخ  و  لالب ، بیهـص و  رـسای ، نبراّمع  تساهنآ :  هلمج  زا  هک  دندوب  راوتـسا  دوخ  نامیا 
هب دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  دنا و  هدرک  لقن  نارّسفم  هک  هنوگ  نامه  هب  دومرف  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  هچنآ  رسای و  نبراّمع 

هدجـس دـننام  لـعف  رب  هارکا  اـّما  دوش ، روبجم  رفک  نتفگ  رب  هک  تسا  یـسک  هراـب  رد  مکح  نیا  : » تسا هتفگ  هداد و  حرـش  لیـصفت 
هزاجا ار  لمع  نیا  ّتنـس  لها  روهمج  تسا ؟ فالتخا  هن  ای  دـشاب  یم  زیاج  لـعف  نیا  تباـجا  هک  نیا  رد  تسا و  رفک  تب  رب  ندرک 

«. دنا هتسناد  عونمم  ار  نآ  يا  هتسد  هداد و 

نیا ددرگ  روبجم  تسا  یهلا  قوقح  زا  هک  يزیچ  ره  هدرب و  ندرک  دازآ  قالط ، دنگوس ، هب  هک  یسک  : » تسا هتفگ  کلام  نینچمه 
تباجا ار  نآ  هک  تسین  زیاـج  ددرگ  روبجم  تسا  مدرم  قوقح  زا  هچنآ  رب  رگا  نکیل  تسین  روآ  مازلاو  دوش  یمن  قّقحتم  وا  لاـمعا 

.(1)« دوش روبجم  وا  لام  نتفرگ  ای  يرگید  نتشک  هب  یسک  هک  نیا  دننام  دنک 

دنگوس هراب  رد  وا  ياوتف  ببـس  هب  سابع  ینب  ياـفلخ  يوس  زا  179ه )  ت /  سنا (  نب  کـلام  ماـما  يارب  هچنآ  يدوزب  میوگ :  یم 
عـضوم ناـیب  رد  هک  باـتک  نیا  مّود  لـصف  رد  تسین ، يدـنگوس  روبجم ،  ناـسنا  يارب  هک  وا :  راـتفگ  داـتفا و  قاـفّتا  هدـنوش  هارکا 

ار يرایـسب  ياهجنر  هچ  اهاوتف  نیا  هک  دید  دـیهاوخ  اج  نآ  رد  و  دـش ، دـهاوخ  نایب  تسا  هّیقت  لابق  رد  اهنآ  زج  نیعبات و  هباحص و 
.تخاس مهارف  وا  يارب 

راوتسا نامیا  رب  شلد  هک  یلاح  رد  دروآ ، نابز  رب  رفک  هملک  دوش  روبجم  هک  یـسک   : » تسا هتفگ  749ه )  ت /  یفنح (  نیّدلا  جات 
ندروآ نامیا  زا  سپ  هک  دـننک  یم  يزاسغورد  یناسک  اـهنت  هک :  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  دریگ و  یمن  رارق  تساوخزاـب  دروم  دـشاب 

دنا و هدش  رفاک 

.(2)« تسا هدرک  جراخ  مکح  نیا  لومش  زا  ار  وا  هدومرف و  ءانثتسا  ار  هدنوش  هارکا  دنوادخ 

نامیا رب  شلد  هدش و  رفاک  نابز  هب  هک  ار  یـسک  دنوادخ   : » تسا هتفگ  754ه )  ت /  یکلام (  یـسلدنا  فسوی  نب  دّمحم  ناّیح  وبا 
هب هدرک و  ءانثتسا  نارفاک  هرمز  زا  تسا  راوتسا 

ص:47

.366 یبلک :  دمحا  نبدّمحم  يَزُج  نبا  ریسفت  - 1
طیحملارحبلا مان  هب  یسلدنا ، ناّیح  وبا  ریسفت  هیـشاح  رد  هک   538  - 537 یفنح 5 :  نیّدلا  جات  طیحملا /  رحبلا  نم  طیقللارّدـلا  - 2

.تسا هدش  پاچ 
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هیآ يانعمو  .تسا  رابجا  هارکا و  تروص  رد  رما  نیا  تسا و  نمؤم  شلد  هچ  دـنک ، يراـج  ناـبز  رب  رفک  هملک  هک  هداد  تصخر  وا 
.(1)« دشاب راوتسا  نئمطم و  نامیا  رب  شلد  هک  یلاح  رد  دروآ  نابز  رب  رفک  هملک  دوش و  روبجم  رفک  هب  هک  یسک  زج  تسا : نینچ 

 ، َهِرُْکا ْنَم  ّالإ  دنوادخ :  لوق  : » تسا هتفگ  هیآ  نیا  ریسفت  نایب  رد  يرگید  ياج  رد  وا 

هک یلمع  ای  رفک  هملک  نتفگ  تروص  رد  ناسنا  هاگره  و  دوش ، یمن  ّبترتم  يزیچ  چـیه  روبجم  ناسنا  لعف  رب  هک  نآ  رب  تسا  لیلد 
رتراوازـس دـهد  ماجنا  هارکا  يور  زا  هک  يرگید  ناهانگ  هب  تبـسن  وا  هراب  رد  تشذـگ  هحماسم و  دوش  یم  هدیـشخب  دـماجنا  نآ  هب 

«. دوب دهاوخ 

هتفگ رایـسب  نانخـس  دوش  یم  عقاو  اـهنآ  رد  هارکا  هک  ییاـهزیچ  و  تسا ، رفک  هملک  ندـش  حاـبم  بجوم  هک  یهارکا  یگنوگچ  رد 
رازآ و مالسا  هب  شیارگ  ببس  هب  روبجم و  رفک  رب  مالـسا  ردص  رد  هک  یناسک  .تسا  روکذم  یهقف  ياهباتک  رد  اهنآ  همه  هک  هدش 

راّمع ربج ، ملاس و  هّیمس ، رسای و  وا  ردام  ردپ و  راّمع و  لالب ، بیهص ، باّبخ ، زا :  دنترابع  دندش  هجنکش 

هجیتن رد  دندز و  زابرس  هّیقب  نکیل  دندرک  دازآ  ار  اهنآ  ناکرشم  دنداد و  تبثم  خساپ  ناکرـشم  هتـساوخ  هب  یمرـضح ) مالغ   ) ربج و 
هتشک نیتسخن  اهنآ  و  دندش ، هتشک  هّیمس  رسای و 

.(2) دنمالسا رد  ناگدش 

دندرک و تباجا  ار  ناکرـشم  تساوخ  رد  لالب  زج  هباحـص ، نیا  همه  هک  دش  دـهاوخ  نایب  زین  نیا  زا  سپ  دـش و  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
هب درک و  هّیقت  ربج  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتـسناد  نارّـسفم  راتفگ  زا  هچنآ  نیارب ، هوالع  تسین ، تسرد  تسا  هتفگ  ناـّیح  وبا  هچنآ 

رد رهاظ 

رفک هب  راداو  رابجا  هب  ار  وا  هک  یـسک  نامه  ینعی  یمرـضح  شیالوم  هک  هاگنآ  ات  داد  همادا  مالـسا  زا  شدادـترا  هب  ینالوط  یتّدـم 
.دروآ مالسا  دوب  هدرک 

تـسا هدرک  ءانثتـسا  ار  یناسک  نامیإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ّالإ  دـنوادخ :  لوق  اّما  : » تسا هتفگ  774ه )  ت /  یعفاـش (  ریثک  نبا 
و دننک ، تقفاوم  ینابز  دنا  هداد  رارق  رازآ  هجنکـش و  دروم  هدرک و  روبجم  نادب  ار  اهنآ  هک  یناکرـشم  اب  دـنوش و  رفاک  نابز  هب  هک 

هچنآ زا  اهنآ  لد 

«. دنشاب راوتسا  نئمطم و  شربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  رب  هتشاد و  عانتما  دیوگ  یم  ناشنابز 

تسا هدمآ  دورف  رسای  نبراّمع  هراب  رد  هیآ  نیا   : » هک هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  یفوع 

ص:48
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تقفاوم اهنآ  اب  رابجا  هب  وا  و  دوش ، رفاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ات  دـنداد  رارق  هجنکـش  ریز  ار  وا  ناکرـشم  هک  ماگنه  نآ  رد 
«. دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخو  تساوخ ، شزوپ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمابپ  دزن  سپس  درک ،

هب رسای  نب  راّمع  : » تسا هتفگ  هدرک و  لقن  458ه )  ت /  یقهیب (  زا  زین  و  310ه )  ت /  يربط (  زا  ار  رسای  نب  راّمع  ناتساد  سپس  وا 
درک تیاکش  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  نآ  زا  سپ  .درک  دای  یکین  هب  ار  ناکرشم  نایادخو  تفگ  ازـسان  ار  ربمایپ  رابجا 

، مدرک دای  یکین  هب  ار  اهنآ  نایادخ  متفگ و  ازسان  وت  هب  هک  هاگنآ  ات  مدرکن  اهر  ار  وت  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : و 

رارکت اهنآ  رگا  دومرف : مراوتـسا ، نئمطم و  دوخ  نامیا  رب  درک : ضرع  یبای ، یم  هنوگچ  ار  تلد  دومرفهلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
«. نک رارکت  مه  وت  دندرک 

هارکا زا  شناـج  ظـفح  يارب  تسا  زیاـج  روبجم  ناـسنا  يارب  هک :  دـنراد  رظن  قاـفّتا  اـملع  ببـس  نیمه  هب  : » تسا هتفگ  نیا  زا  سپ 
يراصنا و دیز  نب  بیبح  تداهش  هب  تسا  هدرک  لالدتـسا  لوق  نیا  رد  و  دنز ، زابرـس  هک  تساور  وا  يارب  زین  دنک و  تعاطا  هدننک 
وا زا  باّذک  نآ  هچنآ  هب  رارقا  زا  يراددوخ  ببس  هب  یلّوا  دومزآ ، ار  نانآ  باّذک  هملیسم  هک  یماگنه  هب  وا  قیفر  ندنام  تمالس  هب 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  و  تفای ، ییاهر  وا  تساوخرد  اب  تقفاوم  رثارب  یمود  و  دیسر ، تداهش  هب  دوب  هتـساوخ 

.(1)« يدرک هدافتسا  تصخر  زا  وت  اّما  و  دومرف : وا 

رفاـک هک  نآ  اـهنت  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم   : » تسا هتفگ  850ه )  ت /  يروباشین (  یمق  دّمحم  نب  نسح  نیّدـلا  ماظن  یّنـس  رّـسفم 
ءانثتسا ار  هدنوش  هارکا  و  دنک ، یم  يزاسغورد  هدش 

هک نآ  اب  تسا ، تسرد  َرَفَک  ْنَم  زا  هدـنوش  هارکا  يانثتـسا  هک  نیا  اّما  ...تسین  نازاسغورد  هرمز  رد  لخاد  يو  نیاربانب  تسا  هدرک 
زا هچنآ  هک  دشاب  یم  لیلد  نیدب  تسین ، رفاک  وا 

، دوب دـهاوخ  تسرد  ءانثتـسا  نیا  تهباشتم  نیمه  ببـس  هب  تسا و  هدرک  زورب  يو  زا  نامیا  زا  سپ  دوش ، یم  رداص  رایتخا  هب  رفاک 
نب راّمع  هراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا 

: تسا هتفگ  تسانز و  نوخ و  رد  هّیقت  اهنآ  هلمج  زا  هک  هتخادرپ  هّیقت  لئاسم  زا  يا  هراپ  رکذ  هب  سپس  وا  . (2)« تسا هدش  لزان  رسای 
هکلب حابم  هن  تسا و  بجاو  هن  هّیقت  دراوم  زا  یخرب  »

ص:49
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رب روکذـم  لامعا  اج  نیا  رد  دـننک ، روبجم  شیاضعا  زا  یکی  ندـیرب  ای  یناسنا  نتـشک  هب  ار  یـسک  هک  نآ  دـننام  دـشاب ، یم  مارح 
: تسا لوق  ود  وا  هدنشک  هرابرد  ار  املع  دشکب  ار  وا  هچنانچ  تسا و  یقاب  دوخ  یلصا  تمرح 

تسا هتشک  دوخ  ناج  زا  رطخ  عفد  يارب  ار  وا  اریز  تسین  مزال  صاصق  دنا : هتفگ  دوخ ، لوق  ود  زا  یکی  رد  یعفاش  هفینح و  وبا   - 1
.دراد تهابش  دنک  هلمح  هک  یسک  لتق  هب  و 

ناج ياقب  يارب  متـس  هب  ار  وا  هچ  تسا  بجاو  وا  صاصق  : » دنا هتفگ  دوخ ، لوق  ود  نیرت  حیحـص  رد  یعفاش  لبنح و  نبدـمحا   - 2
.(1)« تسا هتشک  شیوخ 

بکترم ار  نآ  وا  دنک و  روبجم  انز  هب  ار  یسک  هاشداپ  رگا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  150ه )  ت /   ) هفینح یبا  زا  يروباشین  سپس 
رگا نکیل  تسین ، بجاو  هدننک  انز  رب  ّدح  دوش 

.(2)« تسا بجاو  وا  رب  ّدح  دزاس  روبجم  ار  وا  ایاعر  زا  یکی 

!! تسا حیحص  سیماون  کته  نوخ و  رد  هّیقت  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  نآ  ریاظن  لوق و  نیا  بسحرب  تروص  نیا  رد 

اریز تسا ، روذعم  هیآ  نیا  لیلد  هب  دوش  روبجم  رفک  نتفگ  رب  هک  یسک  اّما  : » تسا هتفگ  852ه )  ت /  یعفاش (  ینالقسع  رجح  نبا 
هیآ هک  تسا  نیا  روهـشم  و  دـشاب ، جراـخ  دـیعو  لومـش  زا  رفک  رب  هدـنوش  هارکا  هک  تسا  یـضتقم  تسا و  یفن  تاـبثا ، يانثتـسم 

لقن رسای  نب  راّمع  نبدّمحم  نب  هدیبع  یبا  قیرط  زا  هک  نانچ  هدش  لزان  رسای  نبراّمع  هراب  رد  روکذم 

تـسد يراـشفاپ  زا  دنتـساوخ  هچنآ  زا  یـضعب  رد  اـت  دـنداد  هجنکـش  ردـق  نآ  هتفرگ و  ار  راّـمع  ناکرـشم  تـسا : هـتفگ  هـک  هدـش 
.(3)« تشادرب

هک هداد  ربخ  دـنوادخ  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  هدروآ  68ه )  ت /  ساّبع (  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  310ه )  ت /  يربـط (  ار  هچنآ  وا 
زا ار  دوخ  ات  دروآ  نابز  رب  ار  يرفک  رابجا  هب  هک  یسک  اّما  دوب ، دهاوخ  وا  مشخ  لومـشم  دوش  رفاک  ندروآ  نامیا  زا  سپ  سک  ره 

نمشد تسد 

یم هذـخاؤم  اهنآ  تاّین  هب  اهنت  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  هچ  تسین  وا  رب  یهانگ  دـشاب  راوتـسا  شناـمیا  رب  شلد  لاـح  نیا  رد  دـناهرب و 
.(4) دنک
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رفک رب  هدنوش  هارکا  دادترا  مدـعرب  هک  676ه )  ت /  یعفاش (  يوون  ياواتف  رب  دوخ  تاـقیلعت  رد  977ه )  ت /  یعفاش (  ینیبرـش  اّما 
هتفگ روکذم  هیآ  هب  لالدتسا  زا  سپ  هداد ، اوتف 

زا هدـش  روبجم  نادـب  هچنآ  رد  هک  مادام  وا  و  تسا ، هتـشاد  دوجو  وا  رد  نامیا  هارکا  زا  شیپ  هچ  تسین  ّدـترم  هدـنوش  هارکا  : » تسا
دوجو ییوشانز  دـنویپ  هارکا  زا  شیپ  نوچ  دوش  روبجم  قالط  رب  رگا  هک  ناـنچ  تسا ، یفتنم  وغل و  شلوق  دـشابن  رادروخرب  راـیتخا 

.(1)« دوش یمن  عقاو  قالط  اذل  تسا  هدوبن  رایتخا  ياراد  زین  هدش  روبجم  هچنآ  رب  هتشاد و 

رد هک  يا  هنوگ  هب  دوش  روبجم  رفک  هملک  هب  ظـفلت  رب  هک  یـسک  ینعی  َهِرُْکا ، ْنَم  ّـالإ   : » تسا هتفگ  1137ه )  ت /  یفنح (  يوـسرب 
رب هارکا  و  تسا ، داقتعا  زا  ترابع  رفک  هچ  دـشاب ، كانمیب  شیاضعا  زا  یکی  عطق  زا  اـی  دـسرتب  شیوخ  ناـج  رب  تفلاـخم  تروص 

شلد هک  نآ  لاح  دروآ و  نابز  رب  رفک  دوش و  روبجم  هک  یـسک  نکیل  تسا : نینچ  انعم  نیارباـنب ، .تسا  داـقتعا  زا  ریغ  يزیچ  لوق 
، تسانثتسم زا  لاح  هفیرش  هیآ  رد  نامیالِاب  هژاو  دشاب ، راوتسا  نامیا  رب 

هیام هک  ینامیا  هک  تسا  نآرب  لیلد  هیآ  نیاو  .تسا  هدشن  نوگرگد  شا  هدیقع  هدوب و  نئمطم  شنامیا  رب  شلد  هک  یلاح  رد  ینعی 
.(2)« تسا بلق  هب  قیدصت  تسا  ربتعم  راگدرورپ  دزن  رد  يراگتسر و 

رفک هک  تسا  نآ  هدـنوش  هارکا  زا  رفک  یفن  ّتلع  دوش  یم  هتـسناد  دـش  رکذ  هک  یلاوقا  رگید  راتفگ و  نیا  زا  هک  نانچ  میوگ :  یم 
تسا و داقتعا  زا  ریغ  هارکا  تسا و  داقتعا  زا  ترابع 

لیلد هب  دنتـسم  هک  ار  هچنآ  زج  دوش  لـماش  دروآ  یم  اـج  هب  هّیقت  يور  زا  روـبجم  ناـسنا  هک  ار  یلاـمعا  همه  مکح  نیا  تسا  مزـال 
.دراد دوجو  وا  لامعا  همه  رد  ّتلع  نیا  اریز  دشاب ، ربتعم 

روبجم رفک  رب  یـسک  هاگره  هک  نیارب  دنا  هدرک  عامجا  املع  : » تسا هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  1250ه )  ت /  يدـیز (  یناکوش  ماما 
شنز و  تسین ، وا  رب  یهانگ  دشاب  نئمطم  نامیا  رب  شلد  دیوگب و  رفک  رگا  دشاب  هتشاد  ار  دوخ  ندش  هتشک  میب  هک  يروط  هب  دوش 

وا زا 

«. ددرگ یمن  يراج  وا  رب  رفک  ماکحا  و  دوش ، یمن  ادج 

ص:51

نیبلاطلا جاهنم  هب  تسا  هدش  پاچ  يوون  هتشون  نیبلاطلا  جاهنم  هیشاح  رد  هک   137 ینیبرش 4 :  جاهنملا /  حرشیف  جاتحملا  ینغم  - 1
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دوش و یم  ّدترم  رهاظ  رد  دنک  رفک  راهظا  سکره  تسا : هتفگ  هک  هدرک  ّدر  ار  189ه )  ت /  ینابیش (  نسح  نبدّمحم  لوق  سپس  وا 
زامن دریمب  رگا  و  ددرگ ، یم  ادجوا  زا  شنز 

ّتنس باتک و  مکح  هب  دودرم و  لوق  نیا  تسا : هتفگ  يو  درب !! یمن  ثرا  شردپ  زا  دریمب  ناملـسم  رگا  و  دوش ، یمن  هدناوخ  وا  رب 
.(1) تسا لطاب 

تسا مالسا  ياملع  هبطاق  لاوقا  فالخ  هکلب  تساهنآ  ناگرزب  ناهیقف و  یفنح و  نیرّـسفم  لاوقا  فالخ  ینابیـش  لوق  نیا  ّکش  یب 
هک نیا  رب  دنراد  رظن  قافّتا  نانآ  همه  هچ  دشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  حیرص  فلاخم  هک  نآ  رب  هوالع 

.درک دای  یکین  هب  ار  يّزع  تالو و  تفگ ، ازسان  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ  اب  دوب  نامیا  زا  رپ  مدق  ات  رس  زا  رـسای  نبراّمع 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  فالخ  حیرص  روط  هب  هچ  تسین ، انتعا  روخ  رد  و  تسا ، ردان  ّذاش و  ینابیش  لوق  نیاربانب 

.تسا ناناملسم  عامجا  هلآ و 

در ار  24ه )  ت /  یکلام (  یبرغم  یـضاق  نونحـس  و  204ه )  ت /  یعفاـش (  و  110ه ،)  ت /   ) يرـصب نسح  لوق  یناکوش  نینچمه 
سک نامه  روکذم  نونحس  تسین . » یتصخر  لعف  رد  و  تسا ، لوق  هب  رصحنم  هیآ  نیا  رد  هّیقت  تصخر  : » دنا هتفگ  هک  تسا  هدرک 

زا 191ه )   / ت یکلام (  هیقف  مساق  نب  نامحرلادبع  طّسوت  ار  179ه )  ت /   ) سنا نب  کلام  فیلأت  يربکلا  هنّودملا  باتک  هک  تسا 
.تسا هدرک  تیاور  کلام  ماما 

و  » دریگ یم  رب  رد  ار  ود  ره  لعف  لوق و  رد  هارکا  دراد و  تیمومع  هیآ  ارهاظ  هک  لیلد  نیا  هب  تسا ، هدرک  در  ار  نانآ  لوق  یناکوش 
ملع رد  هک  نانچ  ظفل -  ّتیمومع  دوجو  اب  ببـس ، ّتیـصوصخ  و  دـنرادن ، یلیلد  چـیه  دـنا  هدرک  رـصحنم  لوق  رب  ار  هیآ  هک  ناـنیا 

.(2)« تسین ربتعم  تسا -  رّرقم  لوصا 

یضاق نونحس  هچنآ  اب  نانیا  همه  میدرک و  لقن  ار  ناّیح  یبا  يزُج و  نبا  یبرع ، نبا  هّیطع ، نبا  لوق  اهیکلام  لاوقا  زا  ام  میوگ :  یم 
.دنا هدرک  تفلاخم  هداد  يأر 

هدرک رکذ  ار  ینایبریـش  ینالقـسع و  رجح  نبا  يواضیب ، ریثک ، نبا  نزاخ ، يزار ، يدحاو ، يدروام ، لوق  اهیعفاش  لاوقا  زا  نینچمه 
.دنا هدرک  تفلاخم  هداد  تبسن  یعفاش  ماما  هب  یناکوش  هک  یلوق  اب  نانآ  همه  میا و 

ص:52

.197 یناکوش 3 :  ریدقلا /  حتف  - 1
.197 ریدقلا 3 :  حتف  - 2
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هک تقیقح  نیا  تابثا  رد  ام  و  تساعّدم ، نیا  سکع  تسرد  زین  میا  هدرک  رکذ  هلبانح  اهیفنح و  زا  هک  اهنیا ، زج  يرگید ، لاوقا  اّما 
یمالسا ياه  هقرف  بهاذم و  هقف  رد  هّیقت  نوماریپ  هک  اج  نآ  رد  باتک ، نیا  رخآ  لصف  رد  دنا  هدرک  دیکأت  نآ  رب  وا  زج  یناکوش و 

.تفگ میهاوخ  نخس  رتشیب  دوش ، یم  ثحب 

َرَفَک ْنَم  : » تسا هتفگ  ت/1316ه )   ) يوون يواج  رمع  نبدّمحم  یعفاش  رّسفم  هیقف و 

رفک نتفگ  رب  هک  نآ  رگم  َهِرُْکا : ْنَم  ّالإ  تسوارب ، ادـخ  مشخ  دروآ  نابز  رب  رفک  هملک  نامیا  زا  سپ  سکره  ِِهنامیإ :  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللاب 
ناج رب  هک  يروط  هب  تخس  ياه  هجنکش  دیدش ، هبرض  لتق ، هب  دیدهت  دننام  دشاب  هدش  روبجم  درادن  ار  نآ  بات  هک  يرما  ببس  هب 

زا سپ  .دـشاب  هدـشن  نوگرگد  شا  هدـیقع  هک  یلاح  رد  ِنامیءْالِاب : ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَقَو  دوش ، كانمیب  شیاـضعا  زا  یکی  عطق  اـی  شیوخ 
.(1)« تسا هدرک  لقن  ناکرشم  زا  ار  وا  هّیقت  رسای و  نب  راّمع  ناتساد  نیا ،

: تسا هدرک  رکذ  ار  تاکن  یخرب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ت/1332ه )   ) یماش یمساق  نیّدلا  لامج  دّیس 

رفک هملک  ندروآ  نابز  رب  رابجاو  هارکا  نیچمه  تسا ، فّلکم  ریغ  روبجم  ناسنا  هک  دنا  هدرک  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  هک  نآ  هلمج  زا 
شنامیا رب  لد  هک  نآ  طرش  هب  دنک  یم  حابم  ار 

، دنا هتسناد  هدنوش  هارکا  يوس  زا  لعف  لوق و  ره  یفن  قتع و  قالط و  عوقو  مدع  رب  لیلد  ار  هیآ  نیا  نینچمه  .دشاب  رادیاپ  ّنئمطم و 
.تسا هداد  تبسن  وا  لیلکالا »  » باتک رد  911ه )  ت /  ) یعفاش یطویس  هب  ار  لوق  نیا  و  تسا ، هدش  ءانثتسا  هچنآ  زج  هب 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  باحصا  هجنکـش  رازآ و  ناکرـشم  ایآ  متفگ : ساّبع  نبا  هب  : » تسا هتفگ  ریبج  نبدیعـس  دیوگ : یم  نآ  زا  سپ 
؟ دندوب روذعم  دوخ  نید  كرت  رد  اهنآ  هک  دندیناسر  یم  ّدح  نآ  هب  ار  هلآ  هیلع و 

تّدش زا  هک  دنتشاد  یم  هگن  هنـشت  هنـسرگ و  دندز و  یم  يردق  هب  دنتفرگ  یم  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ، داد : خساپ 
یم نابز  رب  دنتـساوخ  یم  هک  ار  يرفک  ات  دـنداد  یم  همادا  ار  عضو  نیا  دوبن و  نتـسشن  رب  رداـق  دوب  هدـش  دراو  وا  رب  هک  ییاهبیـسآ 

هب تشذگ  یم  اهنآ  ربارب  زا  هک  یکـسوس  یّتح  يرآ ، تفگ : یم  هّللا ، هن  تسوت  راگدرورپ  يزع  تال و  دـنتفگ : یم  وا  هب  و  دروآ ،
و يرآ ، داد : یم  خساپ  وا  و  هّللا ، هن  تسوت  يادخ  نیا  دنتفگ  یم  وا 

ص:53

يوون 1:466. دیجم /  نآرق  ینعم  فشکل  دیبل  حارم  - 1
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.(1)« دندوب هدیناسر  وا  هب  هک  دوب  یباذع  جنر و  ببس  هب  تعباتم  نیا 

ینعی ِناـمیإلِاب ، ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا و  ْنَمّـالإ  : » تـسا هـتفگ  1332ه ) ت /  ) شیفطا فسوی  نبدّـمحم  يریازج  یـضابا  یجراـخ  رّـسفم 
رفک هب  دـقتعم  هدوب و  شوهدـم  لفاغ و  تلاح  ود  نیا  رد  ای  دـشاب  هتـشاد  رارمتـسا  هجنکـش  ای  لتق  هب  دـیدهت  تلاح  هارکا و  تلاح 

.(2)« دروآ نابز  رب  رفک  ظفل  رابجا  هب  دنچره  تسا  راوتسا  ّنئمطم و  نامیا  رب  شلد  تسین و  رفاک  وا  هچ  دشابن ،

هّیقت تسا و  هدرک  رکذ  باّذک  هملیسم  اب  ار  وا  قیفر  دیز و  نب  بیبح  مان  هب  یباحص  ود  نایرج  و  رـسای ، نب  راّمع  ناتـساد  سپـس  وا 
هتسناد عونمم  انز  ای  لتق  رب  هارکا  تروص  رد  ار 

.(3)« دوب دهاوخن  روذعم  بکترم  تسین و  زیاج  : » تسا هتفگو 

شنیب ندروآ  تسد  هب  ناـمیا و  زا  سپ  سکره  تسا : نیا  شیاـنعم  : » تسا هتفگ  همیرک  هیآ  نیا  ياـنعم  رد  1364ه )  ت /  ) یغارم
هللا یلـص  ربمایپ  قیدصتو  ادـخ  هب  نامیا  زا  شلد  هک  یلاح  رد  دوش  نآ  رب  روبجم  هک  نآ  رگم  تسوا ، رب  دـنوادخ  مشخ  دوش  رفاک 

، دشاب راشرس  هلآ  هیلع و 

.(4)« داد ماجنا  رسای  نبراّمع  هک  نانچ  تسین ، یشنزرس  وا  رب  تروص  نیا  رد 

یلاح رد  دروآ  نابز  رب  رفک  هملک  رابجا  هب  هک  نآ  رگم  ینعی  َهِرُْکا  نم  ّالإ  : » تسا هتفگ  یباّهو  ینوباص  یلع  دّـمحم  رـصاعم  رّـسفم 
: دنا هتفگ  نارّسفم  .دشاب  رپ  نیقی  نامیا و  زا  شلد  هک 

زا هچنآ  اب  رابجا  هب  ات  دنداد  رارق  هجنکش  رازآ و  دروم  هتفرگ و  ار  وا  ناکرـشم  هچ  تسا ، هدش  لزان  رـسای  نبراّمع  هراب  رد  هیآ  نیا 
.(5)« درک تقفاوم  دنتساوخ  وا 

.تسا هدرک  نایب  دش  لقن  نیا  زا  شیپ  رکذ و  نارسفم  هک  هنوگ  نامه  هب  ناکرشم  زا  ار  وا  هّیقت  رسای و  نبرامع  ناتساد  سپس 

: موس هیآ 

ْنأ ًالُجَر  َنُوُلتْقَتأ  ُهَنامیإ  ُُمتْکَی  َنْوَعِرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمُؤم  ٌلُجَر  َلاق  َو  تسا : هدومرف  دنوادخ 

ْمُکبُِصی اقِداص  ُکَی  ْنإ  ُُهبِذَک و  ِْهیَلَعَف  ابِذاک  ُکَی  ْنإ  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ِتانِّیَبلَاب  ْمُکَءاج  ْدَق  ُهّللا َو  َیِّبَر  َلوُقَی 

ص:54

.165 یمساق 10 :  نیدلا  لامج  لیوأتلا /  نساحم  مان  هب  یمساق  ریسفت  - 1
.97 شیفطا 7 :  فسوی  نبدّمحم  میرکلا /  نآرقللریسفتلاریسیت  - 2

.99 .م ن 7 :  - 3
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.146 یغارم 14 :  ریسفت  - 4
.227 ینوباص 2 :  ریسافتلا /  هوفص  - 5
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.(1) ٌباّذَک ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَیال  َهّللا  َّنإ  ْمُکُدِعَی  ْيِذَّلا  ُضَْعب 

هک هدوب  يدرم  هدرک  لقن  ار  نآ  هفیرـش  هیآ  هک  يراتفگ  هدنیوگ  هک  نیارب  دنراد  رظن  قافّتا  یمالـسا  ياه  هقرف  بهاذم و  نارّـسفم 
زا دوخ  ناج  رب  نکیل  هتشاد  نامیا  یسوم  يربمایپ  هب 

لاس دص  تّدم  رد  يو  هک  دنا  هدرک  تیاور  دـش  دـهاوخ  لقن  يدوزب  هک  نانچ  یخرب  تسا ، هدوب  كانمیب  شنارای  نوعرف و  يوس 
رـسپ وا  هک  تسا  نیا  نارّـسفم  رتشیب  ياه  هتفگ  رهاظ  تسا ، فالتخا  هدوب  یـسک  هچ  درم  نیا  هک  نیا  رد  .تشاد  ناهنپ  ار  شناـمیا 

.(2) دنک یم  قدص  وا  رب  نادناخ )  ) لآ هژاو  هک  تسا  نآ  دنک  یم  دییأت  ار  اهنآ  هتفگ  هچنآ  هدوب و  نوعرف  ّمع 

هک ناـنچ  درک  ادـیپ  یهاـگآ  تفگ  دوخ  موق  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هراـبرد  نوعرف  هچنآ  زا  يو  هک  هدوب  نآ  وا  راـتفگ  نیا  ببس 
َلِّدَُـبی ْنأ  ُفاـخأ  یِّنإ  ُهَّبَر  ُعْدَْـیلَو  یـسُوم  لـُْتقأ  ِینوُرَذ  ُنْوَعِرف  َلاـق  َو  تسا :  هدوـمرف  دـنوادخ  هدرک و  تیاـکح  ار  نآ  میرک  نآرق 

.(3) َداسَْفلا   ِ ضْرألاِیف َرِهُْظی  ْنأ  ْوأ  ْمُکَنیِد 

یم لقن  نآ  هرابرد  ار  نارّـسفم  ياه  هتفگ  زا  یخرب  ام  لاح  نیا  اب  دراد  تلـالد  نمؤم  درم  نیا  هّیقت  رب  حوضو  هب  هیآ  نیا  هک  نآ  اـب 
.تسا هدوب  جیار  زین  مالسا  روهظ  زا  شیپ  اهنرق  هّیقت  هک  دوش  تباث  ات  مینک 

هیلع یـسوم  هارمه  هب  دوب و  نوعرف  ّمع  رـسپ  درم  نیا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لـقن  ار  ت/127ه )   ) ّيدس لوق  450ه )  ت /  ) يدروام
نوعرف و رـسمه  وا و  زج  نوعرف  نادـناخ  رد  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  رکذ  ار  68ه )  ت /  ) ساّبع نبا  لوق  زین  و  تفای .» تاجن  مالـسلا 

.(4)« تشادن دوجو  ینمُؤم  َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َألَملا  َّنإ  تفگ : داد و  رادشه  یسوم ] هب   ] هک ینمؤم 

نیا و  نوعرف ، رـسمه  نینچمه  تشاد ، یم  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  دوـب و  نمؤـم  یـسوم  ندـمآ  زا  شیپ  درم  نیا  : » تسا هتفگ  سپس 
رهاـظ ار  نآ  دـعب  تشاد و  یم  یفخم  شموـق  اـب  ارادـم  روـظنم  هب  ار  شناـمیا  وا  تسا : هتفگ  كاّحـض  تسا ، يرـصب  نسح  نخس 

هچنآ و  تخاس ،

ص:55

دیوگ یم  هک  دیشکب  ار  یـسک  دیهاوخ  یم  ایآ  تفگ : تشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  نوعرف  لآ  زا  ینمؤم  درم  . 28 رفاغ /  - 1
ار وا  دوخ  نماد  شغورد  دـشاب  وگغورد  رگا  هدروآ ، ناتراگدرورپ  يوس  زا  ینـشور  لیالد  هک  یلاح  رد  تسا  هّللا  نم  راـگدرورپ 
هک ار  یـسک  دنوادخ  .دیـسر  دهاوخ  امـش  هب  دهد  یم  هدعو  هک  ار  ییاهباذع  زا  یـضعب  لقاال  دشاب  وگتـسار  رگاو  تفرگ  دـهاوخ 

.دنک یمن  تیاده  تسوگغورد  رایسب  راکفارسا و 
.425 يرشخمز 3 :  فاّشک /  56 ؛ يزار 27 :  رخف  ریبک  ریسفت  - 2

ار امـش  نییآ  مراد  میب  نم  دهد  شتاجن  ات  دناوخب  ار  شراگدرورپ  وا  مشکب و  ار  یـسوم  دـیراذگب  تفگ :  نوعرف  26 و  رفاغ /  - 3
.دنک اپرب  داسف  نیمز  رد  ای  دزاس  نوگرگد 

.دنا هتسشن  ینزیار  هب  وت  نتشک  يارب  ّتیعمج  نیا  ... 20 صصق / - 4
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.(1)« تسا هتفگ  شنامیا  نامتک  لاح  رد  هدرک  تیاکح  وا  لوق  زا  نآرق  ار 

هّیقت و  دـشاب ، ررـض  میب  نآ  ياشفا  زا  هک  تسا  يرما  ره  نتـشاد  ناهنپ  نامتک ، اریز  درادـن ، هّیقت  زج  ییانعم  نامیا  نامتک  ّکش  یب 
.تسانعم نیمه  هب  زین 

شیپ وا  : » تسا هتفگ  هک  ار  110ه )  ت /  ) يرـصب نسح  لوق  نیچمه  دش و  رکذ  هک  ار  ّيدس  هتفگ  597ه )  ت /  ) یلبنح يزوج  نبا 
هگن ناهنپ  نوعرف  زا  ار  دوخ  نامیا  لاـس  دـص  يو  : » هک نیا  رب  ینبم  ار  لـتاقم  لوق  زین  و  دوب » نمؤم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ندـمآ  زا 

.(2) تسا هدرک  لقن  تشاد ،»

ار شنامیا  هک  یسک  و  تشاد ، یم  ناهنپ  ار  شنامیا  وا  هک  هداد  ربخ  نمؤم  نیا  زا  دنوادخ  : » تسا هتفگ  606ه )  ت /  ) یعفاش يزار 
هب ار  نانخس  نیا  دناوت  یم  هنوگچ  دنک  یم  ناهنپ 

»؟ دیوگب نوعرف 

: تسا لوق  ود  دروم  نیا  رد  ببس  نیمه  هب 

یـسوم نییآ  رب  وا  هک  درکن  راهظا  نمؤم  نیا  مشکب ) ار  یـسوم  دـیراذگب   ) یـسوم ْلـُْتقأ  ینوُرَذ  تفگ : نوعرف  هک  یماـگنه  لوا - 
هچ تسامالسلا  هیلع  یـسوم  لتق  كرت  تحلـصم  دش  یعّدم  هک  نیا  زج  تسوا  شیک  رب  نوعرف و  وریپ  هک  درک  دومناو  هکلب  تسا 

هکلب دنک  یمن  باجیا  ار  وا  نتـشک  رما  نیاو  تسا ، هدشن  رداص  یهانگ  هدنبوک  ياه  هزجعم  اب  نآ  تابثاو  ادـخ  هب  توعد  زج  وا  زا 
ییوگدب هب  ظافلا  نیرتدب  اب  مدرم  هک  تسا  نآ  بجوم  وا  لتق  رب  مادقا 

.دنزادرپب

زا هدرپ  یـسُوم  ُْلْتقأ  ینوُرَذ  تفگ : نوعرف  هک  یماگنه  نکیل  تشاد  یم  ناهنپ  ار  شناـمیا  تسخن  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  نآ  مود - 
.(3) تفگ نخس  نوعرف  اب  ّقح  هب  و  تسا ، مالسلا  هیلع  یسوم  نید  رب  وا  هک  درک  راکشآ  تشادرب و  دوخ  نییآ 

راتفگ زا  شیپ  ار  شنامیا  نمؤم  درم  نیا  هک  دنک  یم  دیکأت  ار  تسخن  لوق  تّحص  رگید  يدعب  تایآ  هیآ و  نیا  قایس  میوگ :  یم 
، تفگ یمن  ار  ُُهبِذَـک  ِْهیَلَعَف  ابِذاک  ُکَی  ْنإَو  هلمج :  دوب  هدرک  راکـشآ  ار  شنامیا  رگا  هچ  درک ، یم  نامتک  زین  نآ  زا  سپ  نوعرف و 

ار شنامیا  هک  نآ  و 

ص:56

.153 يدروام 5 :  نویعلاو /  تکّنلا  - 1
.60 يزار 27 :  رخف  ریبک  ریسفت  - 2
.60 يزار 27 :  رخف  ریبک  ریسفت  - 3
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: تسا هداد  لامتحا  ود  لوق  نیا  هراب  رد  يزوج  نبا  ٌباّذَک ، ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَیال  َهّللا  َّنا  دیوگ : یمن  دنک  یم  رهاظ 

هیلع یسوم  هب  هراشا  رد  نمؤم  درم  نآ  راتفگ  نیاو  تسوگغورد ، شراگدرورپ  هب  تبـسن  راکفارـسا و  شیوخ  سفن  هب  تبـسن   - 1
(. تساّربم تفص  ود  نیا  زا  هک   ) تسا مالسلا 

.(1) تسا نوعرف  هب  هراشا  رد  یلاعت  قح  لوق  زا  نیاو  تسوگغورد ، رایسب  شیاعّدا  رد  و  فرسم ، يرس  هریخ  دانع و  رد   - 2

تروص هب  ار  دوخ  نمؤم  درم  نیا  هک  نیارب  دراد  تلالد  و  دنا ، هدرک  حیرـصت  نآرب  نارّـسفم  رتشیب  هچ  تسا  حـجرا  تسخن  لوق  و 
حلاصم هب  هک  ردق  نامه  هب  يو  هک  دنایامن  یم  دـهد و  یم  ناشن  تسا  صیرح  ناینوعرف  حـلاصم  ظفح  رب  هک  نابرهم  ییوگزردـنا 

اقِداص ُکَی  ْنإ  َو  تسا : هدـمآ  وا  راتفگ  رد  هک  نانچ  تساـنتعا ، یب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رما  هب  دـهد  یم  ّتیمها  شمدرم  نوعرف و 
.ْمُکُدِعَی ْيِذَّلا  ُضَْعب  ْمُْکبُصی 

هب رگا  هک  تسا  هتـشادن  ّکش  وا  هنرگو  دزادنا ، هابتـشا  هب  ار  ناینوعرف  رهاظ  رد  تسا  هتـساوخ  وا  هک  تسا  نآ  رگنایامن  راتفگ  نیا 
هتفگ دوخ  موق  هب  نآ  زا  سپ  هک  ینانخـس  هک  نانچ  .تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  نانآ  ادـخ  مشخ  دـننک  مادقامالـسلا  هیلع  یـسوم  نتـشک 

.تسا نآ  رگنشور  تقیقح و  نیا  لیلد 

.(2) انَءاج ْنإ  ِهّللا  ِسَأب  ْنِم  انُرُْصنَی  ْنَمَف  ِضْرألایف  َنیِرِهاظ  َمْوَیْلا  ُْکلْملا  ْمَُکل  ِمْوَق  ای  دننام :

.(3) ِبازْحألا ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخأ  یِّنإ  ِمْوَق  ای  : زین و 

(4) .ِدانَّتلا َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاخأ  یِّنإ  ِمْوَق  ای  زین : و 

نید رب  اهنآ و  زا  یکی  يو  هک  دـنک  یم  مالعا  دوخ  موق  هب  راتفگ  نیا  اب  نمؤم  درم  نیا  هک  تسا  نآ  يایوگ  نانخـس  نیا  نامگ  یب 
یم هچنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـیاش  اریز  تسا ، نآ  رد  نانآ  تحلـصم  هک  تسا  يزیچ  ناهاوخ  تیاهن  رد  تساهنآ و  داقتعا  و 

رد دشاب و  وگتسار  دیوگ 

ص:57

.212 ریسملاداز 7 :  - 1
هچ دـیآ  اـم  غارـس  هب  یهلا  باذـع  رگا  دـیزوریپ ، نیمزرـس  نیا  رد  و  تسامـش ، نآ  زا  تموکح  زورما  نم ! موق  يا  . 29 رفاـغ /  - 2

؟ درک دهاوخ  يرای  ار  ام  یسک 
.مکانمیب تسا  هدمآ  رگید  ماوقا  نآ  رسرب  هچنآ  زا  امش  رب  نم ! موق  يا  تفگ : نامیا  اب  درم  نآ  . 30 رفاغ /  - 3

ییاج هب  ناشیادص  دـنبلط و  یم  يرای  مه  زا  دـننز و  یم  ادـص  ار  رگیدـکی  مدرم  هک  يزور  زا  امـش  رب  نم  موق ! يا  . 32 رفاغ /  - 4
.مکانسرت دسر  یمن 
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وا يوس  زا  ینایز  دـشابن  وگتـسار  رگاو  دـش ، ناشناربمایپ  نتـشک  رد  اهنآ  ناینیـشیپ  ریگنماد  هک  دوش  ناـنآ  ریگنماد  یتمادـن  هجیتن ،
.دنک یمن  تیاده  ار  وگغورد  راکفارسا  دنوادخ  هچ  تسین  اهنآ  هّجوتم 

نوعرف و مشخ  زا  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  نمؤم  درم  نیا  هک  تسا  نآ  هجیتن  دـشاب  حیحـص  لوق  ود  نیا  زا  مادـک  ره  لاـح ، ره  هب 
هک یقفانم  راکبیرف و  هّیقت  تیاعر  ببـس  هب  ار  وا  میرک  نآرق  تسا و  هتـشاد  ناهنپ  شا  هنیـس  رد  ار  شناـمیا  هدرک و  هّیقت  شناراـی ،

نیرتـبوبحم هب  ار  وا  هکلب  هدرکن ، یفرعم  هدـش  یمن  هداد  زیمت  غورد  زا  وا  تسار  هدرک و  یم  رهاـظ  ار  دوخ  ینورد  داـقتعا  فـالخ 
هکلب هدش  فیصوت  نمؤم  میرک  نآرق  حیرص  قبط  رب  وا  هچ  تسا ، هدرک  یفرعم  دشاب  یم  نامیا  تفص  هک  دنوادخ  دزن  رد  فاصوا 

.تسا سب  وا  يارب  راختفا  نیا  و  تسا ، ناقیّدص  هلمج  زا  هدومرفهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هچنآ  قباطم 

ناقیدص : » تسا هدومرف  هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  اهنآ  وا و  زج  ساّبع و  نبا  زا  ّتنـس  لها  ناثّدـحم 
.(1) ُهّللاَیِّبر َلوُقَی  ْنأ  ًالُجَر  َنُوُلتْقَتأ  تفگ : هک  نوعرف  لآ  نمؤم  نیسای ، لآ  نمؤم  راّجن  بیبح  زا : دنترابع  هک  دنرفن  هس 

هک نانچ  دـنا  هداد  حرـش  هتـسناد و  هنوگ  نیمه  هب  نارّـسفم  ار  بلطم  نیا  و  . (2)« تساهنآ لـضفا  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع  یمّوس  و 
.دش دهاوخ  نشور  نانآ  نانخس  نمض  رد  يدوزب 

ار شناـمیا  هک  ار  نوعرف  نادـناخ  زا  ینمؤم  درم  دـنوادخ  : » تسا هتفگ  يرهوج  زا  لـقن  هب  541ه )  ت /  ) یکلام یـسلدنا  هّیطع  نبا 
باتک رد  ار  وا  ناتساد  هدوتس و  دوب  هتشاد  موتکم 

وا . (3)« تسا هدرک  رادیاپ  تبث و  ینامسآ  بتک  رد  ار  وا  مان  هتفگ  نارفاک  سلاجم  زا  یکی  رد  هک  ینانخس  ببـس  هب  هدروآ و  دوخ 
وا هچ  تساهنآ ، هب  يزردنا  ظعو و  دوخ و  موق  اب  ارادم  شمرن و  یعون  َمْوَیلا  ُْکلُْملا  ُمَُکل  ِمْوَق  ای  يو : نخس  هک  هدرک  دیکات  سپس 

دننام

ص:58

.تسا هّللا  نم  راگدرورپ  دیوگ  یم  هک  دیشکب  ار  یسک  دیهاوخ  یم  ایآ  ... 28 رفاغ /  - 1
زینو هیلحلا ، رد  معن  یبا  زا  و  ساـّبع ، نبا  زا  راـجنلا  نبا  زا   32898 لاّمعلازنک 11:601/32897 ، رد  يدنه  یقّتم  ار  ثیدـح  نیا  - 2

: راتسالا فشک  هیشاح  رد  لالج  نیسح  نبدّمحم  و  ، 98 رابخالا : سمش  دنسم  رد  یشرق  دنا ، هدرک  لقن  یلیل  یبا  نبا  زا  رکاسع  نبا 
ار ثیدح  نیا  روکذم  هیآ  ریسفت  لیذ  رد  ّتنس  لها  نیرّـسفم  بلغا  و  هدرمـش ، نسح  یثیدح  ار  نآ  یطویـس  و  دنا ، هدرک  رکذ   98

.دنا هدروآ 
.132 هّیطع 14 :  نبا  زیجولاررحملا /  - 3
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(1) .دراد یم  رذحرب  دننآ  رد  هک  ییاهیشوخو  اهتّذل  لاوز  زا  ار  اهنآ  نابرهم  ییوگزردنا 

نیا  : » تسا هتفگ  نینچ  ُُهبِذَـک ،» ِْهیَلَعَف  ابِذاک  ُکَـی  ْنإ  وا َو  راـتفگ  نمؤم و  درم  نیا  ياهزردـنا  هراـب  رد  67 ه )   / ت  ) یکلام یبطرق 
زاب راتفر  نآ  زا  هک  تسا  هتـساوخ  اهنآ  زا  ارادـم  فطل و  اب  يو  هکلب  هدوبنمالـسلا  هیلع  یـسوم  تقادـص  تلاسر و  هراب  رد  وا  ّکش 

رازآ تیذا و  زاو  دنتسیا ،

هنوگچ هنرگ  تسا و  هدرکن  راـهظا  نوـعرف  ربارب  رد  ار  شناـمیا  نمؤـم  درم  نیا  هک  دراد  تحارـص  راـتفگ  نیا  . (2)« دنرادرب تسد 
ياهزردنا نیا  ریثأت  هب  يدیما  نامیا  راهظا  اب  تسا  نکمم 

؟ دنتسیا زاب  رازآ  ّتیذا و  زا  دنراد و  رب  تسد  دوخ  شور  زا  هک  دشاب  هتشاد  اهنآ  رد  ارادم  فطل و  هب  نورقم 

رفاک درواین  نابز  هب  ار  نآ  هچ  رگا  دیارگ  رفک  هب  لد  رد  رگا  فّلکم  ناسنا  تسا : هتفگ  ُهَنامیإ  ُُمتْکَی  : » دنوادخ لوق  هراب  رد  یبطرق 
نمؤم لاح  ره  هب  دروآ  نامیا  لد  رد  رگا  اّما  تسا 

نایم هک  دوش  وا  عنام  سرت  ای  هّیقت  دیابن  دروآ و  نابز  رب  ار  نآ  هک  هاگنآ  رگم  دوب ، دهاوخن 

يرگید هک  دوش  یم  وا  عنام  ینامز  اهنت  هّیقت  هچ  دنک ، يراج  نابز  رب  ار  شنامیا  ادخ  دوخ و 

ینامز اـهنت  هچ  دـهد ، شوگ  ار  وا  نیتداهـش  يرگید  هک  تسین  نآ  فیلکت  يادا  ناـمیا و  تّحـص  طرـش  دونـشب و  ار  وا  نیتداـهش 
.(3)« دنک ظفح  ار  شلام  ناج و  دهاوخب  هک  تسا  طرش  ریغ  ندینش 

اب هارمه  دیحوت  رب  یجیردت  فارتعا  نخـس  نیا  : » تسا هتفگ  ًالُجَر  َنُوُلتْقَتأ  نمؤم : نیا  لوق  هراب  رد  749ه )  ت /  ) یفنح نیدلا  جات 
هک نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  رما  هطلاغم  قیرط  هب  داد  رارق  شنزرـس  دروم  ار  دوخ  موق  هک  یماگنه  وا  ...تسا  لئالد  اه و  هناشن 
رد فاصنا  ارادـم و  روظنم  هب  و  تشاد ، نایب  زردـنا  لامتحا و  تروص  هب  ار  نآ  درک و  میـسقت  دـشاب  غورد  اـی  تسار  تسا  نکمم 

شنزرس مالسلا  هیلع  یسوم  لتق  رب  ار  اهنآ  هاگره  هک  نآ  میب  زا  زین  راتفگ و 

يدنب میسقت  هب  دنک  یم  يرای  کمک و  ار  يو  هک  تسا  یناسک  زا  وا  درک  دنهاوخ  نامگ  دنک 

نامگ سدح و  هب  ار  اهنآ  قیرط  نیا  زا  و  درک ، زاغآ  ُُهبِذَک ، ِْهیَلَعَف  ابِذاک  ُکَی  نإ  َو  : » بذـک تلاح  نایب  اب  ار  میـسقت  نیا  تخادرپ و 
راتفگ هویش  نیا  و  دنامب ، نوصم  نوعرف  ّرش  زا  ات  تخادنا 
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.134 زیجولاررحملا 14 :  - 1
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.(1)« دوب رتّرثؤم  رتبسانم و  تقیقح  ربارب  رد  اهنآ  میلست  يارب 

راگزاس و دـنک  یم  تیاکح  شمدرم  نوعرف و  هب  ار  نمؤم  نیا  نانخـس  هک  نآرق  زا  یتایآ  قایـس  اب  نیتم و  یفنح  ملاع  راـتفگ  نیا 
ّمع رـسپ  يو  تشذـگ  هچنآ  قبط  هک  نوعرف  ندرک  عناق  يارب  شور  نیرتهب  هک  دوب  هتفایرد  وا  هک  تسین  ّکش  هچ  .تسا  گنهامه 

نیا زا  دندنب  راک  هب  رتهب  ار  وا  نانخس  ات  دوش  یم  بجوم  راک  نیا  اریز  تسا ، ارادم  زردنا و  تسا  هدوب  وا 

اه و هزجعم  نآ  اب  ار  یلسرم  ربمایپ  هک  شمدرم  نوعرف و  اریز  دنک ، راکشآ  ار  دوخ  نامیا  هک 

نییآ رب  هدوبن و  وا  هبترم  رد  هک  ار  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنا  هدرک  بیذـکت  تسوا  ياعّدا  یتسرد  ياـیوگ  هک  ییاـه  هناـشن 
.دننک قیدصت  تسوا 

عون نیا  دـیوگ : یم  ریبـحتلاوریرحتلا  باـتک  فلؤم  : » تسا هتفگو  هدرک  دـیکأت  ار  اـنعم  نیا  754ه )  ت /  ) یکلام یـسلدنا  ناّیحوبا 
ام ياملع  هک  تسا  نایب  ملع  عاونا  زا  یکی  راتفگ 

بیذکت ار  وا  مدرم  و  دراد ، ار  مالسلا  هیلع  یسوم  نتشک  هدارا  نوعرف  دید  هک  یماگنه  وا  هچ  دنمان ، یم  بطاخم » جاردتسا   » ار نآ 
دشاب هدیشوپ  مدرم  رب  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ  میمصت  دننک  یم 

قیرط هب  ور  نیا  زا  .دباتشب  وا  يرای  هب  دراد  بّصعت  يو  هب  تبسنو  تسوا  ناوریپ  زا  يو  هک 

دننک رّوصت  ات  تفگ  ًالُجَر »  » درکن و رکذ  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  مان  و  هّللا ، َیبَر  َلوُقَی  ْنأ  ًالُجَر  َنُوُلتْقَتأ  تفگ  رظن  راهظا  زردـنا و 
ای دراد ، نامیا  ادـخ  هب  هک  يدرم  ینعی : هّللاب ، انمؤم  ًـالجر  تفگن : و  ُهّللا ، َیِّبَر  َلوُقَی  نأ  تسین ، وا  هاوخاوه  دسانـش و  یمن  ار  وا  هک 

.دنتفریذپ یمن  ار  شنانخس  تسوا و  هاوخاوه  يو  هک  دندیمهف  یم  اهنآ  تفگ  یم  اهنخس  هنوگ  نیا  زا  رگا  هچ  تسا ،  ربمایپ  وا 

اهنآ رظن  اب  تقفاوم  يارب  ار  ضرف  نیا  وا  دـشاب ) وگغورد  رگا  و  ابِذاک (  ُکَی  ْنإ  َو  تسا : هتفگ  هدرک و  لابند  ار  دوخ  راتفگ  سپس 
یم هدعو  امـش  هب  هچنآ  مامت  رد  وا  تفگ : یم  رگا  و  دـشاب ،) وگتـسار  رگا  و   ) اقِداص ُکَی  ْنإ  َو  تفگ : نآ  زا  سپ  تشاد و  مّدـقم 
.دنک یم  قیدصت  ار  وا  ياعّدا  تسوا و  يربمایپ  هب  دقتعم  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  هاوخاوه  يو  هک  دـندیمهف  یم  تسوگتـسار  دـهد 
َهّللا َّنإ  هلمج : نآ  دنک و  یمن  قیدصت  ار  وا  يربمایپ  يو  دوش  یم  هدـیمهف  نآ  زا  هک  دـهد  یم  همادا  يراتفگ  اب  ار  شنانخـس  سپس 

.تسا  (2) ٌباّذَک ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  ْيِدْهَی  ال 
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تیاکح نمؤم  نیا  لوق  زا  دـنوادخ  هچنآ  يانعم  هراـب  رد  1137ه )  ت /  ) یفنح يوسرب  راتفگ  هک  دوش  یم  راکـشآ  نانخـس  نیا  زا 
ناـهنپ وا  موق  نوعرف و  زا  ار  شناـمیا  سرت  ببـس  هب  وا  هک  نیا  رب  ینبم  ُهَناـمیإ ،» ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  ِلا  ْنِمْؤـُم  ٌلُـجَر  َلاـق  َو  تسا : هدرک 

یتایرظن اب  فلاخم  لیلد و  یب  ینخـس   (1) دوش عقاو  اهنآ  لوبق  دروم  شراـتفگ  هک  دوب  نآ  يارب  شناـمیا  ناـمتک  هکلب  دوب  هدرکن 
نآ رب  هوالع  دش  دنهاوخ  لقن  زین  نیا  زا  سپ  رکذ و  نیا  زا  شیپ  هک  تسا 

ار نآ  هدروآ و  نامیا  نآ  زا  شیپ  لاس  دص  ای  مالسلا  هیلع  یـسوم  ندمآ  زا  سپ  نمؤم  نیا  : » تسا هتفگ  نانخـس  نیا  زا  سپ  وا  هک 
هرابرد نوعرف  راتفگ  ندینـش  زا  شیپ  لاس  دص  وا  نامیا  نامتک  هک  تسا  هتـسناد  اجک  زا  وا  دـنگوس  مناج  هب  . (2)« دوب هتشاد  ناهنپ 

.تسا هدوب  شناج  رب  نارفاک  زا  نتشاد  میب  نودب  مالسلا  هیلع  یسوم 

ابمالسلا هیلع  یـسوم  زا  عافد  رد  سپـس  : » تسا هتفگ  هدرک  لقن  ار  نمؤم  نیا  راتفگ  هک  نآ  زا  سپ  1250ه )  ت /  ) يدیبز یناکوش 
، دوبن یلدود  ّکش و  زا  یشان  وا  نخـس  نیا  و  دشاب ،) وگغورد  وا  رگا   ) ابذاک ُکَی  ْنإ  و  تفگ : درک و  راتفر  مدرم  اب  ارادم  فطل و 

.(3)« دنک یمن  ّکش  نمؤم  دوب و  نمؤم  يو  تسا ، هدرک  فیصوتار  وا  دنوادخ  هک  نانچ  اریز 

زا شناج و  ظفح  يارب  درم  نیا  سپس  : » تسا هتفگ  وا  موق  نوعرف و  هب  نمؤم  نیا  راتفگ  رکذ  زا  سپ  1270ه )  ت /  ) یباّهو یسولآ 
ُکَی ْنإ  َو  تفگ : تخادرپ و  جاـجتحا  هب  ارادـم  یمرن و  اـب  دوش  رو  هلمح  وا  رب  دـنادب و  ار  وا  رما  تقیقح  نوعرف  اداـبم  هک  نآ  میب 

.(4)« تفرگ دهاوخار  وا  نماد  غورد  لابو  دشاب  وگغورد  رگا  ینعی : ُُهبِذَک ، ِْهیَلَعَف  ابذاک 

هب هک  تفگ  يزیچ  تفرگ و  شیپ  رد  ارادـم  زردـنا و  هار  اـهنآ  اـب  وا   : » تسا هتفگ  نمؤـم  درم  نیا  هراـب  رد  1332ه )  ت /  ) یمساق
هیلع یـسوم  هک  یماگنه  وا  هچ  دننکن ، ّدر  ار  شیاهزردـنا  دنونـشب و  ار  شنانخـس  ات  دوب  رتّرثؤم  رتکیدزن و  اهنآ  قیدـصت  میلـست و 

: تفگ نآ  لابند  هب  نکیل  تسوگتسار  دهد  یم  هدعو  هچنآ  همه  رد  هک  درک  تباث  عقاو  رد  تشاگنا  وگتسار  ارمالسلا 

ار وا  ّقح  زا  يرادقم  رهاظ  رد  نخس  نیا  اب  و  دیسر ) دهاوخ  امش  هب  دهد  یم  هدعو  ار  هچنآ  زا  یخرب   ) ْمُکُدِعَی ْيِّذلا  ُضَْعب  ْمُْکبُِـصی 
یسک راتفگ  نیا  هک  دنایامنب  اهنآ  هب  ات  تفرگ  هدیدان 
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.177 يوسرب 8 :  نایبلا /  حور  - 1
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.489  : یناکوش 4 ریدقلا /  حتف  - 3
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رب بذاک  نتـشاد  مّدقم  و  دـشاب ، وا  هاوخاوه  رادـفرط و  هک  نآ  هب  دـسر  هچ  دیاتـسب  ار  وا  دـشاب و  دـنبیاپ  وا  ّقح  يادا  هب  هک  تسین 
.(1) تسا هظحالم  نیمه  هب  زین  قداص 

هلزنم هب  نوعرف و  ّمع  رـسپ  یطبق و  وا  : » تسا هتفگ  نمؤم  درم  نیا  هراب  رد  1332ه )  ت /  ) یضابا یجراخ  شیفطا  فسوی  نبدّمحم 
ود ره  رب  انب  هدوب  نوعرف  نادـناخ  زا  وا  هک  نیا  ياـنعم  .تسا  هدوب  یلیئارـسا  يو  هدـش : هتفگ  زین  و  هدوب ، وا  نوشق  سیئر  دـهعیلو و 

لوق

، ُموق ای  درم : نیا  نخـس  رهاظ  و  تساهنآ ، نید  رب  هک  هدـنایامن  یم  هدرک و  یم  یگدـنز  هّیقت  هب  ناینوعرف  ناـیم  رد  وا  هک  تسا  نیا 
اهنآ زا  يو  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدمآ  نآرق  رد  هک 

.(2)« تسا هدوب 

هتفگ هدرک و  رکذ  نآرق  رد  دـنوادخ  ار  هچنآ  هدرک و  یم  هّیقت  شناـج  ظـفح  يارب  نمؤـم  درم  نیا  : » تسا هتفگ  رگید  ياـج  رد  وا 
دهاوخ وا  هب  دـنوادخ  يوـس  زا  وا  غورد  رفیک  دـیدرت  یب  هک  تسا  نیا  ُُهبِذَـک  ِْهیَلَعَف  ياـنعم  و  ُُهبِذَـک ، ِْهیَلَعَف  اـبِذاک  ُکَـی  ْنإ  َو  تسا :

.(3)« تسین يو  نتشک  هب  يزاین  وا  عفد  يارب  دیسر و 

هیلع یسوم  هارمه  هب  وا  هدوب و  وا  نوشق  سیئر  دهعیلو و  نوعرف و  ّمع  رـسپ  نمؤم  درم  نیا  تسا : هتفگ  1364ه )  ت /  ) یغارم خیش 
.(4) تسوا دارم  یعْسَی ، ِهَنیِدَْملا  یَْصقأ  ْنِم  ٌلُجَر  َءاج  َو  هیآ : رد  و  تفای ، تاجن  نوعرف  ّرش  زا  مالسلا 

هب تشاد  یم  ناهنپ  ار  شنامیا  ناج  میب  زا  هک  وا  تسا : هتفگ  ُهَنامیإ ، ُُمتْکَی  َنْوَعِرف  ِلا  ْنِم  ٌلُجَر  ٌلاق  َو  همیرک :  هیآ  ریسفت  رد  سپس 
راتفگ قدص  يارب  هدرکن و  یفالخ  تسا » هّللا  مراگدرورپ  : » نتفگ زج  هک  دیشکب  ار  يدرم  تسا  راوازس  امش  يارب  ایآ  تفگ : نانآ 

ای دنک و  باجیا  ار  وا  نتشک  هک  تسین  يدروم  چیه  تسا و  هداد  هئارا  امش  هب  يرایسب  لیالد  زین  دوخ 

زاـب تسد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نتـشک  زا  و  داد ، ارف  شوگ  نآ  هب  و  دینـش ، ار  وا  نانخـس  نیا  نوعرف  .دـشاب  یتازاـجم  ّقحتـسم  يو 
.(5) تشاد

یمرن و دوخ و  موق  هب  ار  يو  ياهزردنا  درم و  نیا  هّیقت  هنوگ ، نیمه  هب  دنوادخ  يرآ 
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.دهد ییاهر  نتشک  زا  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ات  داد  رارق  يا  هلیسو  راتفگ ، رد  ار  وا  يارادم 

هک دـنهد  یم  هزاـجا  دوخ  هب  اـم  ناـفلاخم  زا  یخرب  هنوـگچ  تسا ، نینچ  اـمتح  دـش و  رکذ  هک  تسا  هنوـگ  نیمه  هب  رما  رگا  لاـح 
هلیسو هب  ات  تسا  هضفار  هّمئا  هتخاس  هّیقت  دنیوگب :

رگ و هعدـخ  دـنک  هّیقت  سکره  دـشاب : تسرد  اـهنآ  نخـس  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  و  دـننک !؟ هیجوـت  ار  دوـخ  فـالخ  لاوـقا  نآ 
!؟ تسوگغورد

: مراهچ هیآ 

مکَدَـحأ اُوثَْعباَف  ُْمْتِثَبل  اِمب  ُمَلْعأ  ْمُکُّبَر  اُولاق  ٍمْوَی  َضَْعبْوأ  امْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  ُْمْتِثَبل  ْمَک  ْمُْهنِم  ٌلئاق  َلاـق  ْمُهَْنَیب  اُول  َءاـسَتَِیل  ْمُهاـْنثََعب  َِکلذَـک  َو 
ْمُْکیَلَع اورَهْظَی  ْنإ  ْمُهَّنإ  ادَـحأ ، ْمُِکب  َّنَرِعُْـشی  ـالَو  ْفَّطَلَتَْیلَو  ُْهنِم  ٍقزِِرب  ْمُِکتأَْـیلَف  اـماعَط  یکْزأ  اـهُّیأ  ْرُْظنَْیلَف  ِهَنیِدَـملا  َیلإ  ِهِذـه  ْمُِکقِرَِوب 

.(1) اَدبأ اذإ  اوُِحْلُفت  َْنلَو  ْمِِهتَِّلم  یف  ْمُکوُدیُِعی  وأ  ْمُکوُمُجْرَی 

هّیقت رب  هیآ  نیا  تلـالد  هب  هک  اـجنآ  زا  دـنک و  یم  ناـیب  ار  فـهک  باحـصا  ناتـساد  هک  تسا  میرک  نآرق  تاـیآ  هلمج  زا  هیآ  نیا 
یم مینک و  یم  رکذ  هدرشف  رایسب  تسا  هدمآ  ّتنـس  لها  ریـسفت  ياهباتک  رد  هچنآ  قباطم  ار  ناتـساد  نیا  ریزگان  دوش  یم  لالدتـسا 

: مییوگ

: حرش نیدب  تسا  لوق  هس  اهنآ  نیرتروهشم  هک  دنراد  یفلتخم  لاوقا  ناتساد  نیا  حرش  رد  نارّسفم 

ار راغ  نآ  هاشداپ  دـندرب و  هانپ  يراغ  هب  دـنتخیرگ و  دوب  هدـناوخ  ارف  اـهتب  شتـسرپ  هب  ار  اـهنآ  هک  ناـشهاشداپ  زا  ناـنآ  لّوا :  لوق 
برـس زا  يا  هحول  رد  ار  فهک  لها  ياهمان  دنتـشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  نانمؤم  زا  نت  ود  .دـنریمب  نآ  رد  ات  درک  دودـسم 

نآ رب  ار  نانمؤم  زا  یهورگ  دنوادخ  دیاش  دندرک ، بصن  راغ  ِرَد  رب  هداهن و  سم  زا  یتوبات  رد  ار  نآ  دنتشون و 

ص:63

تّدـم هچ  تفگ  اـهنآ  زا  یکی  دـننک ، لاؤس  رگیدـکی  زا  اـت  میتـخیگنارب  باوـخ  زا  ار  اـهنآ  اـم  نینچمه  و  و 20 .  19 فـهک /  - 1
ناتراگدرورپ دنتفگ  دننادب ) ار  ناشباوخ  تّدم  دنتـسناوتن  تسرد  نوچ  و   ) زور کی  زا  یـشخب  ای  زور  کی  دنتفگ  اهنآ  دیدیباوخ ؟

ياذغ اهنآ  زا  رفن  نیمادک  درگنب  ات  دیتسرفب  رهـش  هب  دیراد  هک  يا  هّکـس  نیا  اب  ار  رفن  کی  نونکا  .تسا  رتهاگآ  ناتباوخ  تّدـم  زا 
هاگآ امـش  عضو  زا  ار  سک  چیه  دهد و  جرخ  هب  ار  ّتقد  تیاهن  دیاب  اّما  دروایب ، امـش  يزور  يارب  يرادقم  نآ  زا  دنراد و  يرتکاپ 

نآ رد  دـننادرگ و  یم  زاب  شیوخ  نییآ  هب  ار  امـش  ای  دـننک و  یم  ناتراسگنـس  دـنوش  هاگآ  امـش  عضو  زا  اهنآ  رگا  هک  ارچ  .دزاسن 
.دید دیهاوخن  يراگتسر  يور  زگره  تروص 
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.(1) دنا هداد  تبسن  ساّبع  نبا  هب  ار  لوق  نیا  .دنوش  فقاو  اهنآ  رابخا  رب  ات  دزاس  هاگآ 

نامیا دـندرک و  یم  هّیقت  وا  زا  دـنک  روبجم  اـهتب  شتـسرپ  هب  ار  اـهنآ  ناـشهاشداپ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هتفگ  نیا 
اهنآ ندرک  روبجم  زا  سپ  دنتشاد و  یم  ناهنپ  ار  دوخ 

زا شیپ  هک  تسین  ّکش  و  دنریگ ، شیپ  رد  رارف  هار  شیوخ  تاجن  نید و  ظفح  يارب  هک  دندیدن  نیا  زج  يا  هراچ  اهتب  شتـسرپ  هب 
تروص رد  اهنت  نامیا  نامتک  هچ  دنتشاد  شزیمآ  رایسب  يارادم  اب  ترـشاعم و  رهاظ  رد  اهنآ  اب  دندوب و  هدیزگن  يرود  مدرم  زا  نآ 

زین هّیقت  يانعم  و  درادـن ، یموهفم  نامتک  مدرم  زا  يریگ  هرانک  تلزع و  تروص  رد  دـبای و  یم  قّقحت  مدرم  اـب  شزیمآ  ترـشاعم و 
.تسا نیمه 

ار دوخ  نامیا  هک  ینانمؤم  زا  یکی  اریز  دندرب  هانپ  يراغ  هب  دـنتخیرگ و  ناشناج  میب  زا  دوب  رفاک  هک  ناشهاشداپ  زا  نانآ  مود :  لوق 
راضحا روتسد  هاش  دوب  فهک  باحصا  نارای  زا  نمؤم  نیا  نوچ  و  تفرگ ، رارق  ماهتا  دروم  یتیانج  عوقو  ببس  هب  تشاد  یم  ناهنپ 

هدش هداد  تبسن  114ه )  ت /   ) هّبنم نب  بهو  هب  لوق  نیا  دنتخیرگ و  دندیسرت و  نانآ  داد و  ار  نانآ 

.(2) تسا

بهذـم يِرَدَـق  تایلیئارـسا و  نالقان  باطقا  زا  هدـمآ  اه  هرکذـت  رد  هچنآ  قبط  هک  بهو  هب  نآ  باـستنا  ببـس  هب  هچ  رگا  لوق  نیا 
هچ تسا  تسخن  لوق  دننام  دنا  هدرک  یم  هّیقت  رارف  زا  شیپ  فهک  باحصا  هک  نیا  رب  نآ  تلالد  رظن  زا  نکیل  تسا ، فیعض  هدوب ،

رفاک اب  ناوتان  نمؤم  عامتجا  هدوب و  رفاک  اهنآ  هاشداپ  هک  یلاح  رد  دنا  هتـشاد  نامیا  ینامـسآ  باتک  هب  اهنآ  نارّـسفم  همه  قاّفتا  هب 
درادب هدیشوپ  ار  شنامیا  دنک و  هّیقت  هک  نآ  یب  دنمناوت  هریچ و 

.تسا نکمم  ریغ 

ببس هب  و  دنا ، هدوب  دوخ  رهش  فارشا  ناگداز و  گرزب  زا  نانآ  هک  نآ  شا  هصالخ  تسا و  رتیوق  لاوقا  رگید  زا  نیا  و  موس :  لوق 
مدرم دوب و  تسرپ  تب  سونایقد  ناشهاشداپ  هک  نیا 

يارب یهاگ  هدعو  هک  نآ  نودب  و  دـندش ، يأرمه  وا  بیـسآ  زا  ناشناج  نید و  ظفح  يارب  اهنآ  درک  یم  روبجم  اهتب  شتـسرپ  هب  ار 
هانپ يراغ  هب  دندمآ و  نوریب  رهش  زا  دنهد  رارق  دوخ 

همرکع و  103ه )  ت /  ) ربج نب  دهاجم  و  68ه )  ت /  ) ساّبع نبا  هب  ار  لوق  نیا  و  دندرب ،

ص:64

.357 یبطرق 10 :  نآرقلا /  ماکحال  عماجلا  109 ؛ يزوج 5 :  نبا  ریسملاداز /  - 1
.110 يزوج 5 :  نبا  ریسملاداز /  - 2
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.(1) دنا هداد  تبسن  118ه ) ت /  ) هداتق و  105ه )  (ت /

نیا رب  ینبم  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما  زا  606ه )  ت /  ) يزار رخف  هک  تسا  یتیاور  لوق  نیا  دّیؤم 
زا رفن  هس  دش ، هارمه  اهنآ  اب  دنتخیرگ  ناشهاشداپ  زا  نانآ  یتقو  هک  تسا  هدوب  یناپوچ  اهنآ  نیمتفه  دنا و  هدوب  رفن  شـش  اهنآ  هک 

.(2) درک یم  تروشم  نانآ  همه  اب  دوخ  ّمهم  روما  رد  وا  دندوب و  هاش  باحصا  ّصاوخ  زا  نانآ 

موق دزن  رد  هک  یگرزب  فرـش و  هاش و  دزن  هک  یتلزنم  ماـقم و  همه  اـب  ناـنآ  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  شیپ  لاوقا  دـننام  مه  لوق  نیا 
، دـشاب رتایوگ  رتیوق و  اهنآ  هّیقت  رب  تلالد  رد  هدرک  لقن  يزار  رخف  ار  هچنآ  دـیاش  .دـندرک  یم  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  دنتـشاد  دوخ 

مه نیا  دنا و  هدوبن  نمؤم  ًالـصا  اهنآ  هک  دوش  هتفگ  هک  نآ  رگم  تسا  نکمم  ریغ  اهنآ  يوس  زا  هّیقت  مدع  رّوصت  نآ ، بسحرب  اریز 
اهنآ هراب  رد  هک  نانچ  هدرک  حیرـصت  ار  نآ  فالخ  میرک  نآرق  هتفگن و  ینخـس  نینچ  یـسک  زگره  اریز  تسا  تسرداـن  یلاـمتحا 

.(3)« يدُه ْمُهانْدِزَو  ْمِهِّبَِرب  اُونَما  ٌهَْیِتف  ْمُهَّنإ  تسا : هدومرف 

هتفگ تسا  نکمم  یلب  دـنا ؟ هدرک  یمن  هّیقت  هدوب  هاشداپ  ناراشتـسم  هلمج  زا  هک  نآ  اب  اـهنآ  دوش  رّوصت  تسا  نکمم  هنوگچ  يرآ 
اذإ اْنُلق  ْدََـقل  اهلإ  ِِهنوُد  ْنِم  اَوُعْدـَن  َْنل    ِ ضْرـألاَو ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  اـنُّبَر  اُولاـقَف  اُوماـق  ذإ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اـنَْطبَر  َو  : » دـنوادخ لوق  هک  دوش 

: نانآ نخس  نیا  تسا  نینچمه  تسا و  هدمآ   (5) هّیماما هعیش  ریسفت  ياهباتک  رد  هک  نانچ  دراد  اهنآ  هّیقت  مدع  رب  تلالد   (4)« اطَطَش
.تسین هّیقت  هب  دـقتعم  ًالـصا  هک  تسا  یـسک  راتفگ  دـهد  یم  ناـشن  هک  اـهلإ » ِهنوُد  ْنِم  اَوُعْدـَن  َْنل    ِ ضْرـألاَو ِتاواـمَّسلا  ُبَر  اـنُّبر  »

فهک باحصا  هّیقت  هب  ناوت  یم  هنوگچ  نیاربانب ،

؟ دش لئاق 

لیلد دشاب ، هتشاد  تلالد  اهنآ  هّیقت  مدعرب  نخس  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  خساپ 

ص:65

یطویس روثنملاّردلا /  359 ؛ یبطرق 10 :  نآرقلا /  ماکحأل  عماجلا  97 ؛ يزار 21 : ریبک / ریسفت  110 ؛ يزوج 5 :  نبا  ریسملاداز /  - 1
.209 يدامعلا 6 :  دّمحم  نبدّمحم  دوعسلا /  یبا  ریسفت  366 ؛  : 5

.373 روثنملاّردلا 5 :  150 ؛ يربط 15 :  نایبلا  عماج  106 ؛ ریبک 21 :  ریسفت  - 2
.میدوزفا ناشتیاده  رب  ام  دندروآ و  نامیا  ناشراگدورپ  هب  هک  دندوب  یناناوج  اهنآ  . 13 فهک /  - 3

نیمز اهنامسآ و  راگدرورپ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : دندرک و  مایق  هک  ماگنه  نآ  رد  میتخاس  مکحم  ار  اهنآ  ياهلد  ام  . 14 فهک /  - 4
.میا هتفگ  قحبان  ینخس  مییوگ  نینچ  رگا  هک  میسانش  یمن  ار  يدوبعم  وا  ریغ  زگره  تسا 

.15 تسا 7 :  هدرک  رایتخا  ار  نیمه  نایبت  رد  یسوط  خیش  - 5
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نایمرد هک  هدوب  یماّیا  رخاوا  رد  اـهنآ  نخـس  نیا  هک  دـش  هتفگ  قباـس  رد  و  دـنا ، هدرک  یمن  هّیقت  نآ  زا  شیپ  اـهنآ  هک  تسین  نآرب 
هّیقت شور  زا  نآ  زا  شیپ  دیدرت  یب  دنا و  هتسیز  یم  ناشموق 

.دنا هدرک  یم  يوریپ 

هک یماگنه  تسا  هدمآ  لوق  ود  نیا  زا  یکی  رد  هک  نانچ  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  دش  نایب  هّیقت ، رب  شیپ  هیآ  تلالد  نایب  نمـض  زین  و 
« یسُْوم ُْلْتقأ  ْینوُرَذ  : » دیوگ یم  نوعرف  دینش 

میرک نآرق  حیرص  قبط  هک  نیا  اب  تفگ  نخس  یتسار  ّقح و  يور  زا  يو  اب  دنک  هّیقت  وا  زا  هک  نآ  نودب  درک و  راکشآ  ار  شنامیا 
.تشاد یم  موتکم  وا  موق  نوعرف و  زا  ار  شنامیا 

لآ نمؤم  عضوم  دننام  رظن  نیا  زا  اهنآ  عضوم  ریزگان  هّیقت  مدع  رب  فهک  باحصا  نیشیپ  نخس  تلالد  تّحص  تروص  رد  نیاربانب 
.تفگ نخس  وا  اب  عقاو  ّقح و  قباطم  كرت و  ار  هّیقت  نوعرف  اب  وگتفگ  رد  راتفر  زا  سپ  هک  دوب  دهاوخ  نوعرف 

نب قاحـسا  نبدّـمحم  هچنآ  بسح  رب  تسا - : هتفگ  982ه )  ت /  ) رّـسفم یکرت  يدامع  دوعـسلاوبا  هچنآ  دراد  تلالد  لوق  نیمه  رب 
هب رـس  اهنآ  ناهاشداپ  دش و  رایـسب  اهنآ  نایم  رد  هانگ  دـندش و  یگتفـشآ  راچد  لیجنا  ناوریپ  هک  یماگنه  تسا ، -  هداد  ربخ  راسی 

هک ناهاش  نیا  زا  یکی  دندرک  ینابرق  اهتوغاط  يارب  و  دنتخادرپ ، ناتب  شتسرپ  هب  دنتشادرب و  نایغط 

دـیناشک و یهاـبت  هب  ار  اهرهـش  و  تخادرپ ، مدرم  دـیاقع  ییوجزاـب  هـب  و  تـشادرب ، ناـیغط  هـب  رـس  نارگید  زا  شیب  دوـب  سوناـیقد 
ار اهنآ  تشک و  یم  دندرک  یم  تفلاخم  وا  اب  هک  ار  ینایحیسم 

.(1) تخاس یم  ّریخم  ناتب  شتسرپ  لتق و  نایم 

هاگره هچ  تسا ، هدوب  سفن  اب  گرزب  يا  هدهاجم  اهنآ -  ریخا  راتفگ  زا  شیپ  فهک -  باحصا  هّیقت  هک  دیمهف  ناوت  یم  اج  نیا  زا 
يرفاک يوس  زا  یناملسم  هک  تسین  یتخس  زا  هجرد  نآ  هب  ابلاغ  دوش  روبجم  يزیچ  هب  رگید  یناملسم  يوس  زا  یناملـسم  لثملا  یف 

ياهیتخـس هیاپ  هب  وا  جنر  زگره  دوش  روبجم  يزیچ  هب  يرفاک  يوس  زا  راب  دـنچ  ای  کی  یناملـسم  هاگره  هکلب  ددرگ ، روبجم  نآ  هب 
.دسر یمن  دندرک  يرپس  تسرپ  تب  یموق  نایم  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  هدروآ و  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  هک  یناناوج 

هّیقت : » تسا هدومرف  هک  هدـش  تیاور  148ه )  ت /  ) مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هّیماـما  هعیـش  قرط  زا  دروم  نیا  رد  میوگ : یم 
تسا هدیسرن  فهک  باحصا  هّیقت  هزادنا  هب  سک  چیه 

ص:66

.541 يوغب 3 :  لیزنتلا /  ملاعم  رد  نآ  ریظن  و  ، 209 دوعسلا 6 :  یبا  ریسفت  - 1
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شاداپ رابود  اهنآ  هب  دنوادخ  ور  نیا  زا  دنتسب  یم  رّانز  دنتفای و  یم  روضح  دایعا  رد  اهنآ  هچ 

(1) «. داد

دنباین روضح  ناشدایعا  رد  دوب  نکمم  هنوگچ  و  دندرب ؟ یم  رسباهنآ  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دندنبن  رّانز  دنتـسناوت  یم  هنوگچ  يرآ ،
؟ دندوب نانآ  ناگیامنارگ  ناگتسجرب و  زا  اهنآ  هک  یتروص  رد 

يارب دوـخ  تاـیآ  زا  یکی  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یباوـخ  زا  يرادـیب  زا  سپ  ناـنآ  هک  نیا  هب  دراد  هراـشا  میرک  نآرق  نـیا ، رب  هوـالع 
اماعَط یکزأ  اهُّیأ  ْرُْظنَْیلَف  ِهَنیِدَْملا  َیلإ  ِهِذـه  ْمُِکقِرَِوب  ْمُکَدَـحأ  اُوثَْغباَف  : » تسا هدومرف  هچ  دـندرک ، هّیقت  نانچمه  زین  هداد  رارق  نایناهج 

.(2)« ادَحأ ْمُِکب  َّنَرِعُْشی  الَو  ْفَّطَلَتَْیل  ُْهنِم َو  ٍقزِِرب  ْمُِکتأَْیلَف 

ناهنپ هدیـشوپ و  ماعط  ندـیرخ  رهـش و  رد  لوخد  دـیاب  ینعی :  تسا : هتفگ  ْفَّطَلَتَْیلَو » تراـبع  هراـب  رد  606ه )  ت /  ) یعفاـش يزار 
.(3) دنکن هاگآ  دوخ  ّلحم  هب  ار  رهش  مدرم  زا  کی  چیه  ینعی : ادَحأ » ْمُِکب  َّنَرِعُْشی  الَو   » زین و  دشاب ،

راتفر ارادـم  فطل و  اب  ماعط  ندـیرخ  رهـش و  رد  ندـش  دراو  ماـگنه  هب  ینعی :  ْفَّطَلَتَْیلَو ،» تسا : هتفگ  671ه )  ت /  ) یکلاـم یبطرق 
رد ار  شناردارب  دـنبای  هبلغ  وا  رب  هاـگره  ینعی : دـنا : هتفگ  دـنکن و  ربـخ  اـب  ار  یـسک  ینعی : ادَـحأ » ْمُِکب  َّنَرِعُْـشی  ـال  هلمح : و  دـنک ،
یم راسگنـس  ار  امـش  ینعی ...: تسا : هتفگ  جاّجز  ْمُکُوُمُجْرَی ، » مُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  ْنإ  ْمُهَّنإ  : » هلمج هراب  رد  .دزاسن  دراو  دوخ  يراـتفرگ 
لّوا ياـنعم  نکیل  دـنهد ، یم  رارق  ازـسان  مانـشد و  دروـم  ار  امـش  ینعی : دـنا  هتفگ  زینو  تسا ، نتـشک  عوـن  نیرت  تشز  نیا  دـننک و 

.تشاد نانآ  نتشک  رب  میمصت  سونایقد  دش  رکذ  اهنآ  ناتساد  نمض  هک  هنوگ  نامه  هچ  تسا  رت  تسرد 

باحـصا هک  نانچ  دـنک  یم  نایب  دـشاب  هّیقت  هب  نورقم  هچنانچ  ار  تلاکو  مکح  روکذـم  هیآ  لئاسم  زا  مشـش  هلأسم  رد  یبطرق  سپ 
یم هک  اج  نآ  ات  دنک و  هّیقت  موق  نآ  زا  هک  دندرک  شرافـس  وا  هب  نمـض  رد  دنداد و  تلاکو  ماعط  دیرخ  يارب  دوخ  قیفر  هب  فهک 

نوچ هک  نیا  نآ  تسا و  یفرگش  هتکن  هیآ  نیا  رد  تسا : هتفگ  نینچ  وا  .درادب  هدیشوپ  ار  دوخ  زار  دناوت 

ص:67

.هّیقت باب  رفکلاو  نامیإلا  باتک  14 و 19 -  / 175  - 174 یفاک 2 :  لوصا  - 1
يارب يرادقم  نآ  زا  دنراد  يرتکاپ  ياذغ  اهنآ  زا  رفن  نیمادک  درگنب  ات  دیتسرفب  رهـش  هب  دـیراد  هک  يا  هّکـس  نیا  اب  ار  رفن  کی  - 2

.دزاسن هاگآ  امش  عضو  زا  ار  سک  چیه  درب و  راک  هب  ار  ّتقد  تیاهن  دیاب  اّما  دروایب  امش  يزور 
.103 يزار 21 :  رخف  ریبک  ریسفت  - 3
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دوخ قیفر  هب  دوش  هاگآ  اهنآ  رب  یـسک  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  هّیقت و  اب  ار  تلاکو  نیا  دنتـشاد  میب  ناشدوخ  ناج  رب  فهک  باحـصا 
.(1) تسا مالسا  نادنمشناد  همه  قافتا  دروم  رذع  بحاص  يوس  زا  لیکو  نییعت  زاوج  و  دندرک ، راذگاو 

نارّـسفم همه  هچ  میناشک  ازارد  هب  ار  نخـس  ْفَّطَلَتَْیلَو »  » ترابع يانعم  نوماریپ  نارّـسفم  ياه  هتفگ  لقن  اـب  هک  تسین  يزاـین  يراـب 
اهنآ ّلحم  دنوش  هاگآ  لاح  تقیقح  رب  هاگره  اریز  درادب  هدیـشوپ  موق  نآ  زا  ار  دوخ  رما  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دارم  هک  دـنراد  قاّفتا 

ییاسانش ار 

دنهاوخ ناتب  شتـسرپ  رب  روبجم  اـی  تشک و  دـنهاوخ  دنتـسه  اـج  نآ  رد  هک  ار  یناـسک  نآرب  نتفاـی  تسد  زا  سپ  درک و  دـنهاوخ 
.(2) درک

رد ار  يو  ادابم  ات  دشاب  رذحرب  رهش  مدرم  زا  دیاب  وا  تسا : نیا  شا  هصالخ  هک  دنا  هدرک  رکذ  فّطلت  يارب  يرگید  هجو  یخرب  یلب 
هیآ ّوـج  زا  هزادـنا  یب  هجو  نـیا  تـسا  هدرک  رکذ  زین  1250ه )  ت /  ) يدـیز یناکوش  هک  نانچ  نکیل  دـننک ، نوبغم  ماـعط  ندـیرخ 

(3) .تسا رودب  همیرک 

: مجنپ هیآ 

.(4)« ِْهَیلإ ُْمتْرِرُطْضااَم  ّالإ  ْمُْکیَلَع  َمَّرَحام  ْمَُکل  َلَّضَف  ْدَق  ِْهیَلَع َو  ِهّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اّمِم  اُولُکأَت  ّالأ  ْمَُکلام  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ 

ّکش هدرک و  نایب  ار  مارح  لالح و  امش  يارب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دنا  هدرک  حیرصت  نارّـسفم  همه  هک  هنوگ  نامه  هیآ  نیا  يانعم 
انثتسا دیوش  یم  نآ  زا  هدافتـسا  هب  ریزگان  هک  ار  یتامرحم  ِْهَیلإ » ُْمترِرُطْـضا  اَم  ّالإ   : » رکذ اب  سپـسو  تسا  هدودز  امـش  زا  ار  ههبـش  و 

ام ِریِْزنِْخلا َو  َمَْحلَو  َمَّدلاَو  َهَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنإ  : » تسا دنوادخ  لوق  نیا  رب  رظان  روکذم  هیآ  و  تسا ، هدرمـش  زیاج  ار  نآ  هدرک و 
ٌروُفَغ َهّللا  َّنإ  ِْهیَلَع  َْمثإ  الَف  ٍداع  الَو  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ْنَمَف  ِهّللاِْریَِغل  ِِهب  َّلُِها 

ص:68

.377  - 376 یبطرق 10 :  نآرقلا /  ماکحأل  عماجلا  - 1
 : یسولآ 15 یناعملا /  حور  229 ؛ يوسرب 5 :  نایبلا /  حور  557 ؛ يوغب 3 :  لیزنتلا /  ملاعم  294 ؛ يدروام 3 :  نویعلاو /  تکنلا  - 2

.133 یغارم 15 : ریسفت  353 ؛ یضابا 7 :  شیفطا  فسوی  نبدّمحم  ریسفتلاریسیت /  18 ؛ یمساق 11 : لیوأتلا /  نساحم  2312 ؛
.276 ریدقلا 3 :  حتف  - 3

نایب هدوب  مارح  امـش  رب  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  هدش  هدرب  اهنآ  رب  ادخ  مان  هک  دیروخ  یمن  ییاهزیچ  زا  ارچ  . 119 ماعنا /  - 4
.دیشاب هدش  راچان  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  زج  تسا  هدرک 
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.(1)« ٌمیِحَر

رکذ هیآ  نیا  رد  هک  یتامرحم  لاثما  زا  تسا  زیاج  دوش  ّرطضم  راچان و  هک  یسک  يارب  هک  تسین  یفالخ  رما  نیا  رد  ناناملسم  نایم 
هب زین  رابجا  هارکا و  رثارب  تسا  نکمم  دـیآ  یم  دـیدپ  یباـیان  یگنـسرگ و  هجیتن  رد  هک  هنوگ  ناـمه  رارطـضا  نیا  و  دروخب ، هدـش 

.دیآ دوجو 

دننام دوش ، روبجم  نآ  رب  : » ینعی تسا  هتفگ  مجنپ  هیآ  ریسفت  رد  تسا  نیعبات  نارّسفم  هّمئا  زا  هک  103ه )  ت /  ) یّکم ربج  نبدهاجم 
هارکا و نیا  .دزاس  روبجم  ناهانگ  زا  رگید  یکی  باـکترا  هب  اـی  كوخ و  تشوگ  ندروخ  هب  دـنک و  ریگتـسد  ار  وا  نمـشد  هک  نآ 

.(2)« دوب دهاوخ  ناهانگ  نآ  هحابا  بجوم  دراد  همادا  هک  ینامز  ات  رابجا 

يراج زین  لعف  رد  هکلب  تسین  نخـس  هب  رـصحنم  هّیقت  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  لیلد  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رب  هوالع  هیآ  نیا 
هک نیا  دـننام  تسا  زیاـج  دوش  روبجم  نادـب  ناـسنا  هک  یماـگنه  هب  ندروـخ  لـعف  رد  هّیقت  هک  دراد  تلـالد  روکذـم  هیآ  هچ  تسا 

نیمه هک  نانچ  دوب  دهاوخ  حابم  وا  يارب  لمع  نیا  تروص  نیا  رد  هک  دنک  روبجم  كوخ  تشوگ  ندروخ  هب  ار  یناملـسم  يرفاک 
.تسا هدش  حابم  دنز  زاب  رس  نآ  زا  دناوت  یمن  هک  يّرطضم  يارب  لمع 

هدـننک دوبان  شیوخ و  سفن  لتاق  ملع  لها  همه  رظن  زا  دـنز  زاب  رـس  حاـبم  زا  هک  یـسک  : » تسا هتفگ  370ه ) ت /  ) یفنح صاّـصج 
ینامرفان ار  ادـخ  ّکش  یب  دریمب  نآ  رثارب  ات  دزرو  عاـنتما  هدـش  حاـبم  وا  يارب  هچنآ  ندروخ  زا  هاـگره  هچ  دـیآ  یم  رامـش  هب  دوخ 

بکترم هدرک و 

.(3)« تسا هدش  هانگ 

: مشش هیآ 

.(4)« َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  هّللا  َنإ  اُونِسْحأ  ِهَُکلْهَّتلا َو  َیلإ  ْمُکیِْدیِأب  اوُْقُلت  ِهّللا و ال  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنأو  : » تسا هدومرف  دنوادخ 

ص:69

هدرک مارح  دوش  هتفگ  نآرب  حـبذ  ماگنه  هب  ادـخ  ریغ  مان  هچنآ  ار و  كوخ  تشوگ  نوخو و  رادرم  اـهنت  دـنوادخ  . 173 هرقب /  - 1
دـشابن زواجتم  رگمتـس و  هک  یتروص  رد  دروخب  نآ  زا  دوخ  ناج  ظفح  يارب  ترورـض  عقوم  رد  دوش  روبجم  هک  سک  نآ  تسا و 

.تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  تسین ، وا  رب  یهانگ 
.227 یبطرق 2 :  نآرقلا /  ماکحال  عماجلا  - 2

.127 صاّصج 1 :  نآرقلا /  ماکحا  - 3
دنوادخ هک  دینک  یکین  و  دینکفین ، تکاله  هب  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  قافنا  كرت  اب  دینک و  قافنا  ادخ  هار  رد  و  . 195 هرقب /  - 4

.دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین 
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هدش عقاو  فالتخا  ِهَُکلْهَّتلا  َیِلا  ْمُْکیِْدیِأب  اوُْقُلت  الَو  دنوادخ : نخـس  يانعم  هرابرد  اهنآ  زا  نیرّخأتم  نیعبات و  هباحـص و  ناگرزب  نایم 
رد داهج  كرت  ای  هدومن و  تیاور  68ه )  ت /  ) ساّبع نبا  هک  نانچ  تسا  رقف  میب  زا  ادـخ  هار  رد  قافنا  كرت  هکلهت ، زا  دارم  ایآ  هک 

ت/  ) كاّحض و  118ه ) ت /  ) هداـتق و  103ه ) ت /  ) دـهاجم و  110ه ) ت /  ) يرـصب نسح  و  36ه )  ت /  ) هفیدُح زا  هک  تسادـخ  هار 
عامجا ربانب  اریز  تسا ، موهفم  ود  نیا  رد  رـصحنم  هکلهت  هک  تسین  انعم  نیدـب  فـالتخا  نیا  . (1) دنا هدرک  لقن  اـهنیا  زج  و  105ه )

، ببس ندوب  ّصاخ  هن  تسا  ظفل  ندوب  ّماع  تسا  ربتعم  هچنآ  دوش و  یمن  دودحم  دّیقم و  اهنآ  لوزن  ببس  رد  تایآ  يانعم  نارّـسفم 
زج دوش ، رجنم  تکاله  هب  نآ  ماجرف  هک  تسا  يزیچ  ره  رب  رظان  نکیل  هدـش  لزاـن  یـصوصخم  ببـس  هب  هچ  رگا  روکذـم  هیآ  اذـل 
زا وا  دنک و  روبجم  ینمؤم  درم  نتشک  هب  ار  یسک  يرگمتس  مکاح  هک  نیا  دننام  .دشاب  هدش  ءانثتسا  یّلک  نیا  زا  ربتعم  لیلد  اب  هچنآ 

نتشک هب  هک  صخش  نیا  دشکب و  دّرمت  نیا  مرج  هب  ار  وا  مکاح  دنز و  زاب  رس  راک  نیا 

دوش وا  نتشک  ثعاب  عطق  روط  هب  بارـش  ندیـشون  زا  عانتما  هاگره  نکیل  تسا ، هدنکفین  هکلهت  هب  ار  دوخ  هدادن ، رد  نت  نمؤم  درم 
هک اج  نآ  رد  مود  هیآ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  ار  هلأـسم  نیا  .تسا  هتخادـنا  هکلهت  هب  ار  دوخ  تروص  نیا  رد  دـنز  زاـب  رـس  وا  و 

بجاو دراوم  هنوگ  نیا  رد  هدننک  هارکا  زا  ار  هدنوش  هارکا  لاثتماو  هداد  حرش  دنک  یم  نایب  ار  هارکا  بتارم 

.تسا هدرمش 

: متفه هیآ 

يانغم هب  تغل  رظن  زا  لصا  رد  جرح  هک  تسین  یفالخ  نیا  رد  ، (2)« ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو   : » تسا هدومرف  دنوادخ 
ییانگنت یتخـس و  رد  ناـسنا  هک  ماـگنه  نآ  رد  زج  دـبای  یمن  دوجو  هّیقت  هک  تسین  یفـالتخا  نیا  رد  زینو  ، (3) تسا یگنت  قیض و 

نودب هک  دریگ  رارق 

ّتنس لها  ياملع  هک  نانچ  روکذم  هیآ  ور  نیا  زا  .تسا  نکمم  ریغ  شیارب  نآ  زا  ییاهر  هّیقت 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  رب  دنوادخ  ياهتمعن  زا  یکی  دنا  هدرک  حیرصت  زین 

ریثأت تلاخد و  ماکحا  زا  يرایسب  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  671ه ) ت /  ) یکلام یبطرق 

ص:70

.316 نآرقلا 2 :  ماکحأل  عماجلا  - 1
.تسا هدراذگن  امش  رب  یّقاش  نیگنس و  راک  نید  رد  و  ... 78 ّجح /  - 2

«. َجَرَح  » 107 روظنم 3 :  نبا  برعلا /  ناسل  - 3
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.تسا هداد  صاصتخا  تّما  نیا  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  و  دراد ،

هب هچ  .تسا  هدـشن  هداد  سک  چـیه  هب  ربماـیپ  هب  زج  هک  هدـش  هداد  زیچ  هس  تّما  نیا  هب  تسا : هـتفگ  هـک  هدرک  لـقن  هداـتق  زا  رّمعم 
.(1)« ٍجَرَح ْنِم  ِنیدلاِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  : » دش هتفگ  تّما  نیا  هب  تسین و  وت  رب  یهانگ  ورب  دش : یم  هتفگ  ربمایپ 

: متشه هیآ 

ٌِیلَو ُهَّنَأَک  ٌهَوادَع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذإَف  ُنَسْحأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدإ  : » تسا هدومرف  دنوادخ 

.(2)« ٌمیَمَح

یکین و هب  يدـب  ناربج  و  نارگید ، تاساسحا  تاعارم  هدیدنـسپ و  قـالخا  هب  ناملـسم  درف  ره  کّـسمت  بوجو  رب  هیآ  نیا  تلـالد 
قاّفتا انعم  نیا  رب  نارّـسفم  همه  و  تسین ، یناملـسم  چیه  دیدرت  ّکش و  دروم  ابیرقت  نامدرم  هب  تبـسن  حماست  تشذـگ و  ناسحا و 

باب رد  لخاد  يا  هزادنا  ات  دراد  تلالد  اهنآ  رب  هیآ  نیا  هک  يروما  تسین  ّکش  زین  و  دنراد ، رظن 

.دور یم  رامش  هب  هّیقت  قیداصم  زا  املع  قاّفتا  رب  انب  ارادم  .تسارادم و 

هلمج نآ  زا  دزاس ، یم  دقتعم  میرک  نآرق  رد  هّیقت  ّتیعورشم  هب  ار  ناسنا  اهنآ  هب  هّجوت  هک  تسا  يرگید  رایسب  تایآ  نیا  رب  هوالع 
و « (3) اهیتا ام  ّالإ  اسْفَن  ُهّللا  ُفِّلُکی  ال  : » هیآ تسا 

رب دراد  تلالد  . (5)« ٌهریـَصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناسنءْالا  َِلب   » دنوادخ نخـس  نینچمه   (4)« رْـسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  الَو  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهّللاُدیُری  : » رگید
ار يراک  ره  تسوا  رب  هکلب  دنک  يریگ  هزادنا  یـسررب و  ار  نآ  زا  يراددوخ  ای  هّیقت  ندرب  راک  هب  جیاتن  تسا  مزال  ناسنا  رب  هک  نیا 

یبایزراو دقن  دروم  ار  نآ  ياهدمایپ  جیاتن و  دروآ ، یم  اج  هب  هک  ار  یلمع  ره  دهد و  یم  ماجنا  یگدنز  رد  هک 

دش و دهاوخ  تساوخزاب  يو  زا  اهنآ  گرزب  کچوک و  زا  دشاب و  یم  دوخ  لامعا  جـیاتن  لوؤسم  تمایق  زور  رد  وا  هچ  دـهد ، رارق 
نیا نایب  زا  سپ  میرک  نآرق  هک  نانچ  .درادـن  رایتخا  رد  هلداجم  راکنا و  يارب  یناکما  داد و  دـنهاوخ  یهاوگ  وا  دـض  رب  وا  ياضعا 

: دیوگ یم  بلطم 

ص:71

.100 نآرقلا 12 :  ماکحال  عماجلا  - 1
.ددرگ وت  نابرهم  تسود  نوچ  تسا  ینمشد  وا  وت و  نایم  هک  یسک  ات  هد ، خساپ  یهجو  نیرتوکین  هب  هراومه  . 34 تلّصف /  - 2

.دنک یمن  فیلکت  تسا  هداد  وا  هب  هک  ییاناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  دنوادخ  . 7 قالط / - 3
.دهاوخ یمن  امش  يارب  ار  يراوشد  و  دهاوخ ، یم  امش  يارب  ار  یناسآ  دنوادخ   185 هرقب /  - 4

.تساناد شدوخ  لاح  هب  ناسنا  ره  هکلب  . 14 تمایق /  - 5
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.(1)« ُهَریِذاعَم یْقلأ  َْولَو  »

هدش هتـشاذگ  ناسنا  دوخ  هدهع  هب  دوش  یم  راچد  نادب  یگدنز  لوط  رد  ناسنا  هک  یهارکا  رارطـضا و  نیا  يریگ  هزادنا  یبایزرا و 
رد دجنسب و  ّقح  ياهرایعم  اب  ار  روما  نیا  هک  تسوا  رب  اذل  .تسا  رتاناد  نارگید  زا  شیوخ  عضو  هب  نآ  اب  دروخرب  ماگنه  هب  وا  هچ 

و دنک ، مادقا  هک  تسوا  رب  درادـن  دوجو  مارح  ندروخ  زج  یهار  چـیه  رارطـضا  نیا  زا  ییاهر  يارب  هک  تسناد  هاگره  تروص  نیا 
وا ندش  هتـشک  هب  رجنم  هدننک  هارکا  زا  يرادربنامرف  مدـع  تروص  رد  یلمع  ای  ینابز  هانگ  زا  ّمعا  هانگ  رب  وا  هارکا  هک  تفایرد  رگا 

لباق ًالومعم  هک  ددرگ  یم  يرگید  ياهنایز  ای  لاوما و  سومان و  هب  يّدعت  ببس  ای  دوش و  یم  نآ  ّدح  رد  يزیچ  ای 

لقن مود  هیآ  لیذ  رد  وا  زج  يزار و  رخف  دـننام  نارّـسفم  نانخـس  نمـض  رد  انعم  نیا  و  دـنک ، هّیقت  تسا  بجاو  وا  رب  تسین  لّـمحت 
.تسا هدش 

: لعف لوق و  زا  ّمعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ّتنس   - 2

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لقن و  هریـس  مجارت و  ياهباتک  دیناسم و  حاحـص و  بتک  رد  جردـنم  صوصن  زا  يرایـسب  رد  هّیقت  موهفم 
: مینک یم  لقن  ریز  رد  درک  لالدتسا  اهنادب  هّیقت  ّتیعورشم  تابثا  رد  ناوت  یم  هک  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  تسا  هدش  هداد  دانساهلآ 

هک تساوخ  هزاجا  يدرم  داد : ربخ  وا  هب  هشیاع  هک  هدرک  تیاور  ریبز  نب  هورع  زا  دیعـس  نب  هبیتق  قیرط  زا  256ه )  ت /  ) يراخب  - 1
نآ دوش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لزنم  هب 

ربمایپ دش  دراو  هک  یماگنه  تسا  نآ  دـب  دارفا  زا  ای  هلیبق  دـب  دـنزرف  وا  هک  دـیهد  هزاجا  وا  هب  دومرفهلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 
ربمایپ يا  مدرک : ضرعهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نم  تفگ ، نخس  وا  اب  یمرن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تسا یسک  دنوادخ  دزن  رد  مدرم  نیرتدب  هشیاع ! يا  دومرف : یتفگ ؟ نخس  يو  اب  یمرن  هب  يدومرف  نینچ  وا  هراب  رد  هک  نآ  اب  ادخ !
(2)« دنراذگاو دوخ  هب  ای  دننک  كرت  ار  يو  وا  ینابز  دب  زا  زیهرپ  يارب  مدرم  هک 

هب دوخ  يایاعر  زا  یکی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  نیا  رب  دراد  تحارص  ًالماک  ثیدح  نیا 

ص:72

.دروایب ییاهرذع  رهاظ  رد  دنچره  . 15 تمایق /  - 1
ناثدحم و 4793 . و 4792   251/4791 دواد 4 :  یبا  ننـس  ساّنلا ؛ عم  هارادـملا  باب  هارکالا ، باـتک   - 38 يراخب 8 :  حیحـص  - 2

باب رفک ، نامیا و  باتک   1  / 245 تسا 2 :  ینیلک  یفاک /  لوصا  رد  هک  نانچ  دـنا  هدرک  تیاور  فالتخا  كدـنا  اب  ار  نآ  زین  هعیش 
.هّرش یقّتی  نم 
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متس هک  يا  هریچ  رگمتـس  ناملـسم  زا  تسین  ربمایپ  هک  یـسک  دشابن  اور  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرک  هّیقت  شینابز  دب  ببس 
؟ دنک هّیقت  درک  هسیاقم  نابز  دب  یناسنا  تشز  نخس  ررض  اب  ناوت  یمن  ار  وا 

یشومارف اطخ و  رفیک )  ) متّما زا  دنوادخ   : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ناناملـسم  ياملع  نایم  روهـشم  ثیدح   - 2
.(1)« تسا هتشادرب  دنوش  روبجم  نادب  ار  هچنآ  و 

دروـم تسا  راـبجا  هارکا و  تحت  هک  ماداـم  هدـننک  هّیقت  هک  تـسا  نآ  ياـیوگ  دراد و  تلـالد  هـّیقت  ّتیعورـشم  رب  زین  ثیدـح  نـیا 
زا شیپ  هّیقت  رب  نآ  تلالد  ثیدـح و  نیا  اب  نآ  هطبار  مود و  هیآ  ریـسفت  نمـض  یکلام  یبرع  نبا  راتفگ  و  دوش ، یمن  عقاو  هذـخاؤم 

.تسا هدش  رکذ  نیا 

یم ترشاعم  مدرم  اب  هک  ینمؤم  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  65ه ) ت /   ) رمع نبا  هک  یثیدـح   - 3
ینمؤم زا  رتگرزب  وا  شاداپ  دزرو  یم  ییابیکش  اهنآ  رازآ  رب  دنک و 

.(2)« دنک یمن  ییابیکش  اهنآ  رازآ  رب  دزیمآ و  یمن  مدرم  اب  هک  تسا 

هّیقت زا  دروم  نیا  رد  ارادم  و  دوش ، ارادم  اهنآ  اب  دنک  یم  باجیا  هک  دتفا  یم  قافتا  يروما  مدرم  اب  ترشاعمر  هک د  تسین  هدیـشوپ 
.دیآ یم  رامش  هب 

هنوگچ : » تسا هدومرف  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  دیعـس  نب  میهاربا  قـیرط  زا  807ه )  ت /   ) یمثیه  - 4
هابت هتفشآ و  اهنآ  ياهتناما  اهنامیپ و  هک  یموق  نایم  رد  دوب  دیهاوخ 

هچ ام  ماگنه  نیا  رد  دندرک : ضرع  درب ، ورف  مهرد  ار  شتسد  ناتـشگنا  ترـضح  نآ  و  دنا »؟ هدش  هلافت  درُد و  نوچمه  هدیدرگ و 
.(3)« دینک تفلاخم  ناشلامعا  اب  راتفر و  اهنآ  اب  ناشدوخ  قالخا  هب  مدرم  اب  دیشاب و  ابیکش  : » دومرف مینکب ،؟

قـالخا قـفو  رب  هیاـمورف  مدرم  اـب  تسا  نکمم  هنوـگچ  و  دراد ؟ دوـجو  نیا  زا  رتحیرـص  يزیچ  هّیقت  هراـب  رد  اـیآ  دـنگوس  مناـج  هب 
تفلاخم ناشلامعا  اب  هّیقت  نودب  راتفر و  ناشدوخ 

ص:73

نبا ریجلا /  صیخلت  9 ؛ بیبح 3 :  نب  عیبر  دنـسم  161 ؛  - 160 ینالقـسع 5 :  رجح  نبا  يراخبلا /  حیحـص  حرـشب  يرابلا  حتف  - 1
 / هرهتشملا ثیداحالایف  هرشتنملاّردلا  233/10307 ؛ يدنه 4 :  یقّتم  لاّمعلازنک /  522 ؛ ینولجع 1 :  ءافخلا /  فشک  رجح 1:281 ؛

.87 یطویس : 
ياج هب  لضفا  ظفل  اب  يرگید  قیرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب  . 89 یقهیب 10 :  يربک /  ننس  1338/4032 ؛ هجام 2 :  نبا  ننس /  - 2

359 یبطرق 10 :  نآرقلا /  ماکحأل  عماجلا  رد  365 و  و 7 :  ، 62 میعن 5 :  وبا  ءاـیلوالا /  هیلح  رد  وحن  نیمه  هب  هدرک و  تیاور  مظعا 
.تسا هدش  تیاور  هدرک  لقن  يوغب  زا  ار  نآ  هک 
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.113/2324 یمثیه 4 :  راتسالا /  فشک  - 3
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؟ درک

نبا دنک » راوخ  ار  دوخ  هک  تسین  هتـسیاش  نمؤم  يارب  : » تسا هدومرف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  رمع  نبا  ثیدـح   - 5
یم رارق  ییـالب  ضرعم  رد  ار  دوخ  : » دومرف دـنک ؟ یم  راوخ  ار  نتـشیوخ  هنوـگچ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  مدرک :  ضرع  تسا : هتفگ  رمع 

.(1)« درادن ار  نآ  لّمحت  بات  هک  دهد 

هب نیعبات  همه  یّتحو  تسا  داـیز  اـهنآ  رامـش  ردـقچ  دـنا و  هدرک  كرد  ار  يوما  تموکح  نارود  هک  يا  هباحـص  همه  میوگ :  یم 
لاس اههد  نایوما  هک  تسا  نیا  تسین  ّکش  نآ  رد  اـقلطم  تسا و  تباـث  هک  يروما  زا  هچ  دـنا ، هدرک  لـمع  ثیدـح  نیا  نومـضم 

زارف رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

راختفا و اب  ار  اهنآ  مان  ظفح و  ار  اهنآ  يریگعضوم  خیرات  هک  اهنآ  زا  یکدنا  زج  نیعبات  هباحص و  زا  کی  چیه  دندرک و  نعل  اهربنم 
راکنا ار  تشز  لمع  نیا  تسا  هدرک  تبث  دوخ  رد  ریدقت 

وربور ییالب  اب  ار  نانآ  رما  نیا  راکنا  هک  دندوب  هتفایرد  نینچ  اهنآاریز  دندرکن ، موکحم  و 

.مرادن غارس  نیا  زا  رتنشور  يزیچ  هّیقت  دروم  رد  نم  و  دنرادن ، ار  نآ  لّمحت  بات  هک  دزاس  یم 

ت23/ه)  ) باّطخ نبرمعزا  و  18ه ) ت /  ) لبج نبذاعم  زا  و  68ه ) ت /  ) ساّبع نبا  زا  و  ت40/ه )  ) مالـسلا هیلع  یلع  زا  ناثّدحم   - 6
ره اریز  دیریگب  کمک  نامتک  زا  ناتیاهزاین  ندروآ  رب  رد  : » تسا هدومرف  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا 

.(2)« تسا تداسح  دروم  یتمعن  هدنراد 

ییوگ تحیـصن  ار  دوخ  درادـب و  موتکم  ار  شناـمیا  تسناوت  هک  یماـگنه  هب  نوعرف  لآ  نمؤم  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  میوگ :  یم 
تسناوت هار  نیا  زا  دش و  ّبترتم  یگرزب  هدیاف  وا  نامتک  رب  دهد  ناشن  وا  موق  نوعرف و  يارب  شیدنا  تحلصم  یهاوخریخ  قفشم و 

.دزاس فرصنم  دوب  هتفرگ  میمصت  نآ  رب  هک  یگرزب  تیانج  باکترا  زا  ار  نوعلم  نآ 

دنک یمن  بیغرت  اهراک  نیا  هب  ار  ناسنا  اقلطم  تسین و  لطاب  هب  رهاظت  ّقح و  نامتک  هب  رما  يانعم  هب  روکذـم  ثیدـح  نیارب ، هوالع 
يدیاوف نامتک  رد  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب 

ص:74

.م ن 4:112/2323. - 1
 / لامعلازنک 150/985 ؛ یطویس 1 :  ریغـصلا /  عماجلا  96 ؛ میعن 6 :  وبا  ءاـیلوألا /  هیلح  94/183 ؛ یناربط 20 :  ریبـکلا /  مجعملا  - 2

.250/16809 517/16800 و 6 :  يدنه 6 :  یقّتم 
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روظنم هب  نآ  فـالخ  راـهظا  دوصقم و  ناـمتک  زا  تراـبع  هّیقت  نوچ  دوش و  یمن  لـصاح  دوصقم  نآ  هلیـسو  هب  زج  هک  دراد  دوجو 
.دوش یم  راکشآ  یبوخب  هّیقت  اب  ثیدح  نیا  دنویپ  تسا ، لام  ای  سومان و  ای  سفن  ظفح 

نامتک هّیقت و  اب  اهنآ  نایم  رد  نمؤم  هک  تسا  نآ  موق  نیرتدـب  : » تسا هدومرف  ادـخ  ربمایپ  هک  هدرک  لـقن  یطویـس  هک  یثیدـح   - 7
.(1)« درادرب ماگ 

نوعرف لآ  نمؤم  دنوادخ  هک  اج  نآ  رد  دنک  یم  دییأت  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  اهنآ  زا  یخرب  هک  میرک  نآرق  صوصن  ار  ثیدـح  نیا 
و ًيدُه ،» ْمُهانْدِز  ْمِهِّبَِرب َو  اُونَما  ٌهَْیِتف  ْمُهَّنإ  : » هیآ اب  ار  فهک  باحصا  هک  نانچ  .تسا  هدرک  شهوکن  ار  وا  موق  نوعرف و  هدوتـس و  ار 

(2) .تسا هدومرف  فیصوت  ابِذَک » ِهّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ْنَّمِم   : » هیآ اب  ار  اهنآ  موق 

دندرک یم  یگدـنز  یمدرم  نایم  رد  اهنآ  هچ  درک ، رّوصت  هیّقت  زا  یلاخ  ار  فهک  باحـصا  یگدـنز  هک  تسا  نکمم  ریغ  ّکش  یب 
هک نآرب  هوالع  دنداد ، یم  غورد  تبسن  دنوادخ  هب  هک 

دوب و هدیناشک  یهابت  یچوپ و  هب  ار  اهرهـش  هدرامگ و  سوساج  راید  ره  رد  شکرـس و  رایـسب  385م ) ت /   ) سونایقد اهنآ  هاـشداپ 
دش یم  کّسمتم  مالسلا  هیلع  حیسم  نییآ  هب  هک  ار  سکره 

.(3) دننک رایتخا  ار  یکی  ناتب  شتسرپ  ندش و  هتشک  نایم  هک  درک  یم  ّریخم  ار  نانآ  ییوجزاب و  ار  مدرم  تشک و  یم 

زجو ت150/ه )  ) حیرج نبا  و  ت 105/ه )  ) همرکع و  103ه )  / ت  ) دهاجم و  114ه )  ت /   ) ءاطع و  ت/68ه )  ) ساّبع نبا  زا  نارّسفم 
زا ار  دوخ  نامیا  هک  تشاد  دوجو  یهورگ  اهنآ  نایم  رد  نکیل  دـندوب  رفاک  فهک  باحـصا  رهـش  مدرم  همه  دـنا : هدرک  لـقن  اـهنیا 

دندمآ یم  رامش  هب  موق  ناگرزب  فارشا و  زا  هک  فهک  باحصا  دنتشاد و  یم  ناهنپ  هّیقت  قیرط 

یم موتکم  ار  دوخ  رما  دندرک و  یم  شتـسرپ  یناهنپ  رد  ار  ادـخ  نانیا  دـندوب ، هتـسد  نیا  زا  دنتـشاد  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نییآ  و 
.(4) دنتشاد

دش رکذ  نیا  زا  شیپ  هدرک و  تیاور  یطویس  هک  تسا  يزیچ  دّیؤم  یگمه  اه  هتفگ  نیا 

ص:75

.دوعسم نبا  زا  سودرفلا  دنسم  رد  یملید  زا   491/3186 یطویس 1 :  ریغصلا /  عماجلا  - 1
رتراکمتس یـسک  هچ  میدوزفا  ناشتیاده  رب  زین  ام  دندروآ و  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دندوب  یناناوج  اهنآ  13 و 15 . فهک /  - 2

.ددنب غورد  ادخ  رب  هک  نآ  زا  تسا 
.تسا هدش  هدروآ  دوعّسلا  یبا  ریسفت  زا  هّیقت  رب  مراهچ  هیآ  تلالد  نایب  نمض  نیا  زا  شیپ  راتفگ  نیا  - 3

.366 روثنملاّردلا 5 : 120 ؛ ریسملاداز 5 : 359 ؛ نآرقلا 10 : ماکحأل  عماجلا  - 4
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رد اهنت  هّیقت  هکلب  دـنرگیدمه  هنیآ  ردارب و  مه  اب  ناـنمؤم  هچ  دریگ  یمن  تروص  نمؤم  لاـبق  رد  زگره  هّیقت  هک  تسا  نیا  رگناـیب  و 
.تشاد ینمیا  وا  يوس  زا  ناوت  یمن  هک  دوش  یم  عقاو  يرگمتس  ربارب 

يرجه مّوس  لاس  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ  نوماریپ  نآرقلا  ماکحا  باتک  رد  543ه ) ت /  ) یکلام یبرع  نبا  تیاور   - 8
زا شنارای  وا و  دوب ، ت/43ه )  ) هملـسم نبدّمحم  اهنآ  نایم  رد  هک  تشاد  مازعا   (1) ییاط فرشا  نب  بعک  نتـشک  يارب  ار  یهورگ 

هزاجا ام  هب  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  دندرک : ضرع  و  دنیوگ ، ازسان  وا  هب  هک  دهد  هزاجا  دنتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هک داد  ییاـناوت  اـهنآ  هب  دـنوادخ  وـحن  نیا  هب  و  داد ، هزاـجا  اـهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ، (2) مییوگ ازـسان  وـت  هب  یهد  یم 
.دندونشخان هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نییآ  زا  نانآ  هک  دننک  دومناو  بعک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هزاجا  اب  هّیقت و  ساسارب 

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  یّنس  هعیش و  ياهباتک  رد  هک  یثیدح   - 9

نارگید هب  ندیناسر  ررض  دوخ و  هب  ندز  ررض  ینعی : ِمالسإلایف  َرارِضال  وَرَرَضال  تسا : هدمآ  رگید  ترابع  رد  و  َرارِض ، الو  َرَرَـضال 
(3) .تسا مارح  مالسا  رد 

اهنآ رب  ت/970ه )  ) یفنح میجن  نبا  هک  دوش  یم  بعـشنم  يرگید  رایـسب  لوصا  تسا  فورعم  ْرَرَـضال  هدعاق  هب  هک  ثیدـح  نیا  زا 
رد ای  دور ، یم  ررض  عوقو  لامتحا  هک  تسا  يدراوم  اهنآ  هلمج  زا  .تسا  هدرک  رکذ  ار  فلتخم  عورف  اهنآ  زا  کی  ره  رد  حیرصت و 

مییوگ یم  نخـس  اهیفنح  هقف  رد  هّیقت  هاـگیاج  زا  هک  یماـگنه  هب  ریخا  دروم  رد  ار  وا  نانخـس  .دراد  دوجو  ینیقی  ررـض  هارکا  عقوم 
(4) .درک میهاوخ  رکذ 

نت ود  ت/12ه )  ) باّذک هملیسم  ناسوساج  هک  دنا  هدرک  دییأت  ار  نآ  نارّسفم  رگید  هدرک و  تیاور  ت/110ه )  ) يرصب نسح   - 10
هملیسم دندرب ، وا  دزن  هب  هتفرگ  ار  ناناملسم  زا 

ص:76

.م .دوب -  ریضن  ینب  يدوهی  هلیبق  سیئر  وا  - 1
.1257 یبرع 2 :  نبا  نآرقلا /  ماکحا  - 2

یقهیب 6: يربکلا  ننسلا  2341 و 2342 ؛ ثیداحا 2340 ، نمض   784 هجام 2 :  نبا  ننس  313 ؛ دمحا 1 :  دنـسم  رد  لّوا  ترابع  - 3
عمجم 58 ؛ مکاح 2 :  كردتسم  77 ؛ ینطقراد 3 :  ننس  302 ؛ 81 و 11 :  یناربط 2 :  ریبکلا  مجعم  و 457 و 10 و 13 ؛ و 70   69

.325 رکاسع 6 :  نبا  قشمد  خیرات  بیذهت  ءایلوألا 9:76 ؛ هیلح  59/9498 ؛ لاّمعلازنک 4 : 110 ؛ یمثیه 4 :  دئاوزلا 
هیقفلا هرـضحیال  نمرد  قودص  هعیـش  قیرط  زا  و  . 411 ینابلأ 3 :  لیلغلا  384 و 386 ؛ یعلیز 4 :  هیارلا  بـصن  رد  مود  تراـبع  - 4

یلاللا 1:383. یلاوع  رد  ییاسحا  ثیدح 777 ؛  4:243
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نم هک  یهد  یم  یهاوگ  تفگ : هملیـسم  يرآ ، داد : خساپ  تسادخ ؟ ربمایپ  دّمحم  هک  یهد  یم  یهاوگ  ایآ  تفگ : اهنآ  زا  یکی  هب 
یمّود ناملـسم  هب  ار  نانخـس  نیمه  يو  .تشک  ار  وا  هملیـسم  هجیتن  رد  دادـن ، یهاوگ  درک و  توکـس  ناملـسم  نآ  میادـخ ، ربمایپ 

هچنآ دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  يو  درک ، دازآ  ار  وا  هملیسم  داد و  یهاوگ  تساوخ  وا  زا  ار  هچنآ  وا  .تفگ 

ایند زا  دوخ  نامیا  رب  وت  قیفر  اّما  : » دومرف ترضح  نآ  داد  شرازگ  دوب  هتشذگ  اهنآ  هب  ار 

.(1)« یتسج کّسمت  تصخر  هب  وت  تفر و 

و 38ه ) ت /  ) بیهص و  7ه ،) ت /  ) طابخ رتخد  هّیمس  شردام  و  ت/37ه )  ) رسای نبراّمع  ناتساد  هراب  رد  ت/273ه )  ) هجام نبا   - 11
رد دندیناشوپ و  نینهآ  ياههرز  اهنآ  هب  دندرک و  ریگتسد  ار  اهنآ  ناکرشم  تسا : هدرک  تیاور  ت/33ه )  ) دادقم و  37ه ) ت /  ) لالب
رد هچنآ  رب  اـنب  . (2) دندرک تقفاوم  ناکرـشم  ياهتـساوخ  اب  لالب  زج  اهنآ  همه  دـنوش و  هتخادـگ  ات  دنتـشاد ، هگن  غاد  باتفآ  ربارب 
نآ ات  دندرک  هجنکش  دنتفرگ و  ار  رسای  نبراّمع  ناکرـشم  تسا : هتفگ  رـسای  نبراّمع  نب  هدیبع  یبا  هدمآ  310ه ) ت /  ) يربط ریسفت 

اب هک  ّدح 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  درک ، تیاکش  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  سپس  درک ، تقفاوم  دنتساوخ  نانآ  هچنآ  زا  یخرب 
(3) .يوگ زاب  دنتشگ  زاب  رگا  دومرف : تسا ، راوتسا  دوخ  نامیا  رب  درک : ضرع  یبای ؟ یم  هنوگچ  ار  تلد  دومرف : هلآ 

قرف زا  راّمع  زگره ، دومرف : دش ، رفاک  راّمع  ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ : راّمع  هراب  رد  هک  تسا  هدمآ  ت/606ه )  ) يزار رخف  ترابع  رد 
ربمایپ تمدـخ  هب  نانک  هیرگ  راّمع  نآ  زا  سپ  تسا ، هدـش  هتخیمآ  وا  نوخ  تشوگ و  اـب  ناـمیا  تسا و  ناـمیا  زا  رپ  وا  ياـپ  اـت  رس 

رگا دوش ؟ یم  هچ  ار  وـت  دوـمرف : وا  هب  درک  یم  كاـپ  ار  وا  نامـشچ  کـشا  هک  یلاـح  رد  ترـضح  نآ  دـمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(4) .وگزاب يا  هتفگ  ار  هچنآ  دنتفرگ ، ار  وت  هرابود 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  دنراد  رظن  قافتا  نآ  رب  ءانثتـسا  نودب  ناناملـسم  همه  دراد و  تلالد  هّیقت  رب  دروم  نیا  رد  هچنآ   - 12
نامه رد  گرزب  نید  نیا  ادابم  هک  نآ  میب  زا  تثعب  زاغآ  ردهلآ  هیلع و 

ص:77

يرصب 2:76. نسح  ریسفت  - 1
.دادقم ّرذ و  یبا  ناملس و  تلیضف  رد  باب 11   150 ، 53 هجام 1 :  نبا  ننس  - 2

يربط 14:122. نایبلا /  عماج  - 3
زا يرایسب  هب  هّجوت  اب  مود  هیآ  ریـسفت  رد  زین  هتـشذگ  نآ  زا  شیپ  هچنآ  رـسای و  نبراّمع  ناتـساد  يزار 20:121 ، ریبک /  ریـسفت  - 4

.تسا هدش  نایب  ّتنس  لها  ریباعت 
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هریاد رد  مالسا  ور  نیا  زا  درک ، یم  توعد  مالـسا  هب  یناهنپ  ار  مدرم  دنوش ، دوبان  شناوریپ  دوش و  هفخ  شا  هراوهگ  رد  ّدلوت  زاغآ 
ربمایپ هک  دـنراد  قافّتا  لوق  نیارب  اهنآ  زجو  نارّـسفم  ناراگن و  خـیرات  ناسیون و  هرکذـت  همه  تسا و  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  راک  هّیقت 

لاس هس  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ای تسا  هعدخ  قافن و  غورد و  هک  ببس  نیدب  هّیقت  رگا  و  . (1) درک راکشآ  مالسا  هب  ار  دوخ  توعد  دوب  هتشذگ  یحو  لوزن  زا  هک 
یناهنپ تّدم  نیا  لوط  رد  فینح  نید  نیا  هب  توعد  زگره  دوب ، عورـشم  ریغ  دراد  ضراعت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدیقع  اب 

.دش یمن  ماجنا 

رضاح ثحب  اب  تسا و  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هّیقت  هراب  رد  هبوجالاو  لئاسملا  باتک  رد  276ه ) ت /  ) هبیتق نبا  ار  هچنآ  ام 
نادب دیاب  هک  میا  هدرک  رکذ  میا  هداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  یفنح  یـسخرس  راتفگ  هک  اج  نآ  مود ، هیآ  لیذ  رد  دراد  طابترا 

.دوش هعجارم  اج 

شاف نآ  رارـسا  ادابم  ات  تسا  يرورـض  هّیقت  تیاعر  هدـنزاس  یحالـصا و  توعد  ره  رد  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ًـالماک  عوضوم  نیا 
و دننک ، هفخ  شا  هراوهگ  رد  ار  نآ  نانمشد  دوش و 

ماکحا ندرک  هدایپ  ترورـض  دایرف  مالـسا ، ناهج  هرتسگ  رد  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  دـهد  یم  یهاوگ  نخـس  نیا  یتسرد  رب  هچنآ 
هک تسین  یندرک  رواب  هچ  دریگ ، یم  تروص  نامتک  هّیقت و  تیاعر  اب  اهتکرح  نیا  هک  تسین  يدیدرت  دنهد و  یم  رـس  ار  یمالـسا 

یگداـمآ و نودـب  یناـهگان و  تسا  هدـش  يرامعتـسا  ياـه  هکبـش  میب  سرت و  بجوـم  هک  یگدرتـسگ  نیا  اـب  روکذـم  ياهـشبنج 
.دیآ دوجو  هب  یلبق  یهدنامزاس 

ادخ ربمایپ  هب  نیّرز  ياه  همکت  اب  ریرح  يابق  يدادعت  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  هکیلم  یبا  زا  باّهولادبع  قیرط  زا  يراخب   - 13
همرخم يارب  ددع  کی  دومرف و  میسقت  باحصا  زا  يا  هتسد  نایم  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ، هّیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.ما هدرک  ناهنپ  وت  يارب  ار  نیا  دومرف : وا  هب  دمآ  همرخم  هک  یماگنه  تشاذگ ، رانک 

ربمایپ تسا : هتفگ  يراخب  حیحص  حرش  رد  786ه ) ت /  ) ینامرک فسوی  نبدّمحم 

ص:78

 / یبلح هریس  427 ؛ ریثک 1 :  نبا  هریس  280 ؛ ماشه 1 :  نبا  هریس  دننام : دوش  هعجارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  هریـس  ياهباتک  هب  - 1
دوش هعجارم  يربط  خیرات  ياهباتک  هب  زینو  .تسا  هدش  پاچ  یبلح  هریـس  شماه  رد  هک   282 نالحو 1 :  هریس  283 ؛ ناهرب 1 :  نبا 

ریـسفت بتک  هب  نینچمه  37 و  ریثک 3 :  نبا  هیاـهنلاو /  هیادـبلا  60 ؛  : 2 ریثا نبا  خـیراتلایف /  لـماکلا  541 ؛ يربط 1 :  خیرات  دـننام :
.دنا هتفگ  ءارعش 26:214  َنِیبَْرقألا ، َکَتَریِشَع  ْرِْذنأَو  هیآ :  ریسفت  رد  هچنآ  هژیوب  دوش  هعجارم 
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ات داد  یم  ناشن  همزحم  هب  ار  هماج  لاح  نیمه  رد  و  ، (1) دوب هدیبسچ  هماج  هب  نآ  ما و  هدرک  ناهنپ  تیارب  ار  الط )  ) نیا دومرف : ادخ 
هزیتس ییوخدنت و  یعون  وا  رد  هچ  دنک  داش  نآ  هب  ار  شلد 

(2) .دوب ییوج 

درادن دوجو  دنک  همرحم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هّیقت  رب  تلالد  هک  يزیچ  ثیدح  نیا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  اسب  میوگ :  یم 
؟ تسا ثیدح  نیا  ياجک  رد  هّیقت  سپ  هدرکن  راهظا  همرخم  يارب  ار  عقاو  زج  ترضح  نآ  هچ 

تـسین یتوافت  اهنآ  نایم  هکلب  دیآ  یم  رامـشب  هّیقت  زا  ارادم  تسا و  نشور  رایـسب  ارادم  هویـش  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  خـساپ 
یـسخرس راتفگ  زا  بلطم  نیا  تفگ  میهاوخ  نخـس  هّیقت  هب  تبـسن  هباحـص  عضوم  هراب  رد  هک  باتک  نیا  مود  لـصف  رد  هک  ناـنچ 

.دوش یم  راکشآ  یبوخب  ینامی  هفیذح  هراب  رد  یفنح 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  رمع  نب  هللادبع  زا  هملیسم  نب  هللادبع  قیرط  زا  يراخب  زین   - 14
: مدرک ضرع  دندرک ، یهاتوک  مالسلا  هیلع  میهاربا  اهنوتس )  ) دعاوق زا  دنتخاس  ار  هبعک  هک  یماگنه  وت  موق  یناد  یمن  ایآ  دومرف : وا 

یم ار  راـک  نیا  دـندوبن  ناملـسم  هزاـت  وـت  موـق  رگا  دوـمرف : ینادرگ ؟ یمن  زاـب  میهاربا  دـعاوق  رب  ار  نآ  امـش  اـیآ  ادـخ ! ربماـیپ  يا 
(3) .مدرک

.تسا هدرک  لقن  زین  يرگید  ظافلا  هب  ار  ثیدح  نیا  يراخب 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  دیزی  نبدوسا  زا  هبیـش  یبا  نبا  قیرطزا  273ه ) ت /  ) هجام نبا 
، دندرکن هناخ  لخاد  ار  نآ  هک  درک  عنم  ار  اهنآ  يزیچ  هچ  مدرک : ضرع  تسا ، هناخ  زا  وا  دومرف : مدیسرپ ، دوسالارجح  هراب  ردهلآ 

اهنآ اه  هنیزه  دومرف :

موق لـمع  نیا  دومرف : تفر ، ـالاب  نآ  يوس  هب  ناوت  یمن  ناـبدرن  اـب  زج  هک  يروط  هب  تسا  دـنلب  نآ  ِرد  ارچ  متفگ : درک ، ناوتاـن  ار 
سک ره  دننک و  دراو  نآ  رب  دنهاوخب  هک  ار  سکره  ات  تسوت 

اهنآ ياهلد  یگدیمر  میب  دندوبن و  ناملسم  هزات  وت  موق  رگا  و  دنراد ، زاب  نآ  زا  دنهاوخب  هک  ار 

نیمز رب  ار  نآ  ِرد  مدرک و  یم  فرطرب  ار  نآ  صیاقن  رظن و  دیدجت  نآ  رییغت  هب  تبسن  دوبن 

ص:79

.مدرم اب  ارادم  باب  بدالا ، باتک  يراخب 8:38 -  حیحص  - 1
.مدرم اب  ارادم  باب  بدالا ، باتک  ینامرک 722/5756  حرش  يراخب  حیحص  - 2

.اهناینب هّکم و  لضف  باب  جحلا ، باتک  يراخب 2:179 -  حیحص  - 3

یعیشریغ یمالسا  ياه  هقرف  بهاذم و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comهیقت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_79_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_79_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_79_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .مداد یم  رارق 

.درک تیاور   (2) هشیاع زا  دیزی  نب  دوسا  زا  دّدسم  زا  ظافلا  نیمه  اب  يراخب  ار  ثیدح  نیا 

هب 297ه ) ت /  ) يذـمرت زین  و  ، (3) لقن هشیاـع  زا  دـیزی  نبدوسا  زا  قیرط  ود  زا  دوخ  حیحـص  رد  ار  نآ  261ه ) ت /  ) ملـسم نینچمه 
(4) «. تسا حیحص  نسح و  یثیدح  نیا  : » تسا هتفگ  يذمرت  هدرک و  تیاور  ار  نآ  هنوگ  نیمه 

نوریب ّتیلهاج  كرش و  زا  هزات  هک  دندوبن  یناناملسم  وت  موق  رگا   : » هدرک لقن  ظافلا  نیا  اب  ار  نآ  240ه ) ت /   ) لبنح نبدمحا  ماما 
رد یقرش و  رد  مداد ، یم  رارق  نآ  يارب  رد  ود  و  متخاس ، یم  نیمز  اب  يواسم  ار  نآ  و  مدرک ، یم  ناریو  ار  هبعک  هناخ  نم  دنا  هدمآ 

.(5)« دندرک کچوک  ار  نآ  انب  ماگنه  هب  شیرق  اریز  مدوزفا  یم  نآرب  گنس  زا  عارذ  شش  و  یبرغ ،

نانس قیرط  زا  و  هشیاع ، زا  شردپ  زا  ماشه  زا  لیعامسا  نبدیبع  قیرط  زا  دش  رکذ  هچنآ  هب  کیدزن  یظافلا  اب  ار  ثیدح  نیا  يراخب 
هدرک تیاور   (6) هشیاع زا  هورع  زا  رمع و  نب 

.تسا

هّیقت مدرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  درادن  دوجو  یحیرص  تلالد  ثیداحا  نیا  رد  ایآ  کنیا 

!؟ دوش هدیمر  مالسا  زا  اهنآ  ياهلد  ّتیلهاج  كرش و  هب  اهنآ  دهع  برق  یناملسم و  هزات  ببس  هب  ادابم  هک  نآ  میب  زا  درک  یم 

: عامجا لیلد   - 3

زا نت  یـس  زا  شیب  لاوـقا  زین  تسا و  هدرک  عیرـشت  میرک  نآرق  رد  ار  هّیقت  دـنوادخ  هک  دـش  تباـث  تشذـگ  نـیا  زا  شیپ  هـچنآ  زا 
لقن هّیقت  زاوج  رد  یمالسا  ياه  هقرف  بهاذم و  نارّسفم 

ص:80

.رجحلاب فاوطلا  باب  کسانملا -  باتک   985/2955 هجام 2 :  نبا  ننس  - 1
نم زوجیام  باب  ماکحا -  باتک  رد  ار  نآ  تیاور  و  اهناینب ، هّکم و  لضف  باب  ّجـحلا -  باـتک   180  - 179 يراخب 2 :  حیحص  - 2

.تسا هدرک  رارکت  ص 106  مهن :  ءزج  رد  وللا ،
.اهباب هبعکلاردج و  باب  ّجحلا -  باتک  973/405 و 406 /  ملسم 2 :  حیحص  - 3

.هبعکلارسک یف  ءاجام  ار  نآ  باب  جحلا  باتک   224/875 يذمرت 3 :  حیحص  - 4
نیخیش طرش  رب  انب  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ   480  - 479 كردتسملا 1 :  رد  مکاح  ، 179 دمحا 6 :  دنسم  - 5
دمحا دنسم  زا   222/34763 لاّمعلازنک 12 :  رد  ار  نآ  يدنه  یقتم  و  دنا ، هدرکن  لقن  هنوگ  نیدـب  ار  نآ  اهنآ  نکیل  تسا  حـیحص 

.تسا هدرک  تیاور  مکاح  كردتسم  زا  222/34764 و   : 12
.اهناینب هّکم و  لضف  باب  جحلا -  باتک   180 يراخب 2 :  حیحص  - 6
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نادـب نیاو  تسا  هدرک  تابثا  ار  هّیقت  زاوج  زین  ّتنـس  لـها  دزن  رد  ثیدـح  ياـهباتک  نیرتحیحـص  نیرتمهم و  اـهنیا  رب  هوـالع  .دـش 
لیلد تّجح و  رظن  زا  یعیرـشت  ردصم  چـیه  هچ  دـنا ، هدرک  تباث  ار  هّیقت  ّتیعورـشم  مالـسا  رد  عیرـشت  عبانم  نیرتمهم  هک  تسانعم 

.درادن دوجو  ّتنس  باتک و  زا  رتیوق 

هیآ لیبق  زا  تسا  تسرد  نیتم و  یلیلد  دوجو  زا  فشاک  اهنت  هک  تسا  يا  هلیسو  هعیش  ياملع  هاگدید  زا  هک  نآ  مغر  هب  عامجا  اّما 
عامجا لیلد  ام  هک  تسین  یکاب  لاح  نیا  اب  دنا ، هدرک  عامجا  نآ  رب  هک  تسا  یمکح  رگنایب  هک  یثیدح  ای  ادـخ  باتک  تایآ  زا  يا 

دننام ار  نآ  ّتنس  لها  ياملع  هک  نآ  هژیوب  میهد ، رارق  ثحب  دروم  زین  ار  هّیقت  ّتیعورشم  رب 

ار نآ  رد  هابتشا  هدرمش و  اطخ  زا  نوصم  هدروآ و  رامشب  لماک  لقتسم و  یلیلد  ّتنس  باتک و 

دنک ّدر  طلغ  هابتشا و  ناونع  هب  ار  ناگدننک  عامجا  لوق  سک  ره  دنا : هتفگ  هتسناد و  لاحم 

.تسا هدرک  ّدر  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  دنوادخ و  لوق  هک  تسا  نآ  دننام 

هک تسا  نآ  عاـمجا  رد  لـصا  : » تسا هتفگ  يودزبلا  لوصا  نع  رارـسألا  فشک  رد  730ه ) ت /  ) یفنح يراخب  دمحا  نبزیزعلادـبع 
.(1)« دوش یم  مکح  هب  عطق  بجوم  ّتنس ، باتک و  دننام 

ار عامجا  لیلد  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  »(2) و  تسا تّجح  رتاوتم  ّصن  دـننام  عامجا  : » تسا هتفگ  لوخنملا  رد  505ه ) ت /  ) یلاّزغ
ماجنا ار  نآ  دوش و  روبجم  تسادـخ  ینامرفان  اهنآ  رد  هک  يرادرک  ای  يراتفگ  رب  سکره  هک  هتکن  نیا  يروآدای  اب  مینک ، یم  رکذ 

همه ربمایپ و  ّتنـس  میرک و  نآرق  هک  تسا  نامه  وا  لمع  نیا  دشابن ، یـضار  هداد  ماجنا  ای  هتفگ  هچنآ  هب  شلد  هک  یلاح  رد  دـهد 
دش و رکذ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  مکح  هب  دنمان و  یم  هّیقت  ار  نآ  نادنمدرخ  همه  زین  دنتسه و  نیتداهش  هدنیوگ  ناملـسم و  هک  یناسک 

رد هک  عامجا  لیلد  هب 

: تسین وا  رب  یهانگ  دوش  یم  نایب  ریز 

دوبان لتاق و  ملع  لـها  همه  رظن  زا  دـنز  زابرـس  حاـبم  زا  هدافتـسا  زا  سکره  : » تسا هتفگ  370ه ) ت /  ) یفنح صاّـصج  رکبوـبا   - 1
.(3)« تسا شیوخ  هدننک 

ص:81

.226 هینغم : داوج  دّمحم  دیدجلا /  هبوث  یف  هقفلا  لوصا  ملع  باتک  زا  لقن  هب  يراخب 3:251  رارسالا /  فشک  - 1
.226 دیدجلا :  هبوث  یف  هقفلا  لوصا  ملع  زا  لقن  هب   303 یلاّزغ :  لوخنملا  - 2

.127 صاّصج 1 :  نآرقلا /  ماکحا  - 3
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ار نآ  تسا و  هداد  هزاجا  راـبجا  هارکا و  ماـگنه  هب  ار  دوخ  هب  رفک  دـنوادخ  نوچ  : » تسا هتفگ  543ه ) ت /   ) یکلاـم یبرع  نبا   - 2
: دومرف ربمایپ  هک  تسا  لصا  نیمه  دّیؤم  ناهیقف  نایم  روهـشم  ثیدح  .دنا  هدرک  لمح  نآ  رب  ار  یعورف  املع  دـنک  یمن  تساوخزاب 

رظن قافّتا  ثیدـح  نیا  يانعم  تّحـص  رب  املع  و  تسا ،» هدـش  هتـشادرب  متّما  زا  دـنوش  روبجم  نادـب  هچنآ  یـشومارف و  اطخ و  رفیک  »
.(1)« دنراد

رگید نینچمه  رادرم و  ندروـخ  هـک  نـیا  رب  دـنا  هدرک  عاـمجا  اـملع  : » تـسا هـتفگ  ت/624ه )  ) یلبنح یــسدقم  نامحّرلادـبع   - 3
.(2)« تسا حابم  ّرطضم  يارب  دنک  یمن  لیاز  ار  لقع  هک  یتامرحم 

رابجا هارکا و  رثا  رب  ینامز  یگنسرگ و  ببـس  هب  یهاگ  رادرم  ندروخ  رد  رارطـضا  هک  میدرک  نایب  مجنپ  هیآ  لیذ  لصف  نیا  رد  ام ،
نادب دبای ، یم  عوقو  يرفاک  ای  رگمتس  يوس  زا 

.دوش هعجارم 

هک يروط  هب  دوش  روبجم  رفک  رب  یـسک  هچنانچ  هک  دنا  هدرک  عامجا  نیا  رب  ملع  لها  : » تسا هتفگ  671ه ) ت /  ) یکلام یبطرق   - 4
(3) «. تسین وا  رب  یهانگ  دشاب  راوتسا  نئمطم و  نامیا  رب  شلد  هک  یلاح  رد  دوش  رفاک  رگا  دشاب  هتشاد  ار  دوخ  ندش  هتشک  میب 

روبجم رفک  هب  يو  هک  ماگنه  نآ  رد  راّمع ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نخس  لقن  زا  سپ  774ه ) ت /   ) یعفاش ریثک  نبا   - 5
هب : » تسا هتفگ  نک ،» وگزاب  دنتشگ  زاب  رگا  : » دومرف تسا ، راوتسا  نئمطم و  نامیا  رب  درک : ضرع  یبای ،» یم  هنوگچ  ار  تلد  : » دش

هدننک هارکا  اب  شناج  ظفح  ببس  هب  تسا  زیاج  رفک  رب  هدنوش  هارکا  يارب  هک  نیا  رب  دنراد  قافّتا  املع  ببس  نیمه 

.(4)« دزرو عانتما  تسا  زیاج  مه  دنک و  یهارمه 

هک تسا  نیا  رب  املع  عامجا  تسا : هتفگ  رذنم  نبا  زا  يوریپ  هب  لاَّطب  نبا  : » دـیوگ یم  852ه ) ت /  ) یعفاش ینالقـسع  رجح  نبا   - 6
نامیا رب  شلد  هک  یلاح  رد  دوش  رفاک  هجیتن  رد  دشاب و  هتشاد  ار  دوخ  ندش  هتشک  میب  هک  يروط  هب  دوش  روبجم  رفک  رب  یسک  رگا 

نئمطم و
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.1179 یبرع 3 :  نبا  نآرقلا /  ماکحا  - 1
.464 یسدقم :  نامحّرلادبع  هدمعلا /  حرش  یف  هّدعلا  - 2

.180 یبطرق 10 : نآرقلا /  ماکحال  عماجلا  - 3
ریثک 2:609. نبا  میظعلا /  نآرقلاریسفت  - 4
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.(1)« دوش یمن  وا  رفک  هب  مکح  دشاب  راوتسا 

میب هک  يروط  هب  دوش  روبجم  رفک  رب  هک  یـسک  تسا : نیا  رب  ملع  لها  عامجا  : » تسا هتفگ  1250ه ) ت /  ) يدیز یناکوش  ماما   - 7
ادجوا زا  شرـسمه  تسین و  وا  رب  یهانگ  دشاب ، رادیاپ  نئمطم و  نامیا  رب  شلد  دوش و  رفاک  رگا  دشاب  هتـشاد  ار  دوخ  ندـش  هتـشک 

.(2)« تسین رفک  هب  موکحم  دوش و  یمن 

هب ار  هّیقت  ّتیعورـشم  ًهاـُقت ، ْمُْهنِم  اوـُقَّتَت  ْنأ  ّـالإ  هیآ : زا  نید  ناـیاوشیپ  : » تسا هتفگ  1332ه ) ت /  ) یماش یمـساق  نیّدـلا  لامج   - 8
.(3)« تسا هدرک  لقن  یتلاح  نینچ  رد  ار  نآ  زاوج  رب  عامجا  ینامی  یضترم  ماما  و  دنا ، هدرک  طابنتسا  سرت  ماگنه 

و ، (4)« دـنا هدرک  طابنتـسا  ار  هّیقت  زاوج  ًهاُقت ، ْمُْهنِم  اْوُقَّتَت  ْنأ  ّالإ  هیآ :  زا  ءاملع  : » تسا هتفگ  1364ه ) ت /  ) يرصم یغارم  خیش   - 9
.تسا هدرکن  رکذ  اهنآ  يارب  یفلاخم  دروم  نیا  رد 

ناج ظفح  روظنم  هب  دوش  نآ  هب  روبجم  هک  یـسک  يارب  رفک  راهظا  هک  تسا  نیا  رب  اـملع  عاـمجا  : » تسا هتفگ  هرقـش  یـسیع   - 10
.(5)« دشاب راوتسا  نئمطم و  نامیا  رب  شلد  هک  نآ  طرش  هب  تسا  زئاج 

يراج نابز  رب  رفک  هملک  و  دـنک ، لمع  تصخر  هب  ّرطـضم  هاـگره  ناـهیقف  عاـمجا  هب  : » تسا هتفگ  نادـیز  میرکلادـبع  رتکد   - 11
رما نیدب  نآرق  هیآ  هچ  تسین ، وا  رب  یهانگ  دزاس 

.(6)« تسا هدرک  دیکأت  ار  هیآ  لولدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ّتنس  و  دراد ، تحارص 
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.264 ینالقسع 12 :  رجح  نبا  يرابلا /  حتف  - 1
یناکوش 3:197. ریدقلا /  حتف  - 2

.197 یمساق 4 :  لیوأتلا /  نساحم  - 3
.136 یغارم 3 :  ریسفت  - 4

.131 يوالمش : یلع  داتسا  فیلأت  یهقفلااهراطإ  ! یف هّیقتلا  باتک : زا  لقن  هب   114 هرقش : یسیع  تافرصتلایف /  هرثا  هارکالا و  - 5
.132 روکذم :  يوالمش  داتسا  باتک  زا  لقن  هب   208 نادیز :  میرکلادبع  .د  هّیهقف /  ثوحب  هعومجم  - 6
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هّیقت نوماریپ  نارگید  ناعبات و  هباحص ، هاگدید  مّود : لصف 

هراشا

هّیقت نوماریپ  هباحص  هاگدید 

هّیقت نوماریپ  ناعبات  هاگدید 

هّیقت نوماریپ  نارگید  ناعبات و  ِناعبات  هاگدید 

دنا هدرک  حیرصت  هّیقت  رب  لامجا  هب  هک  یناسک  هب  هراشا 
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هّیقت نوماریپ  هباحص  هاگدید 

تلاح رد  ار  هّیقت  اهنت  هن  یگدنز  نارود  رد  هک  دوش  وربور  هباحص  زا  يرایـسب  اب  قیقحت  قیرط  رد  رگـشهوژپ  هاگره  تسین  تفگش 
رب دیدهت  ای  ناج  نتفر  نایم  زا  بجوم  هک  یهارکا 

روما نیا  زا  سرت  لامتحا  دّرجم  هب  هکلب  دنا  هدرب  راک  هب  تسا  لاوما  بلس  ای  سومان و  کته 

اعّدا هک  تسا  نیا  تفگـش  اّما  .دـنا  هتـسناد  تسرد  ار  نآ  هنایزات ، ود  ای  کی  هب  دـنچره  کتک  تناها و  اب  ندـش  وربور  لامتحا  اـی 
ّتنـس لها  ياملع  همه  قافّتا  هب  اهنآ  لوق  هک  دـنا  هدرک  لمع  نآ  هب  هدرب و  راک  هب  ار  نآ  یناسک  هک  نآ  اب  تسا  قافن  زا  هّیقت  دوش 

رامش هب  تّجح 

.دیآ یم 

راک هب  ار  هّیقت  هک  مدش  هاگآ  دنا  هدـمآ  زورما  هب  ات  اهنآ  زا  سپ  هک  یناسک  ناعبات و  ِناعبات  ناعبات و  هباحـص و  زا  يرایـسب  رب  يرآ 
یماسا کنیا  .دنا و  هدرک  حیرصت  نآ  هب  اراکشآ  هدرب و 

: مینک یم  رکذ  تافو  خیرات  بسح  رب  دنا  هدرک  لمع  هّیقت  هب  هک  ار  هباحص  زا  يا  هتسد 

یجحذم ینانک  رماع  نبرسای   - 1

زاغآ یناهنپ  روط  هب  مالـسا  هب  توعد  وا  راگزور  رد  : » تسا هتفگ  مالعالا  رد  1976م ) ت /  ) یلکرز 7ه ،)  ت /  ) تسا راّمع  ردپ  وا 
.(1)« دش

ص:87

یلکرز 8:128. مالعالا /  - 1
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طابخ رتخد  هّیمس   - 2

هجنکش رثا  رب  لاس  نیمه  رد  زین  رسای )  ) شرـسمه و  تشک ، ار  وا  تثعب  متفه  لاس  رد  لهجوبا  تسا ، راّمع  ردام  رـسای و  رـسمه  وا 
اهنآ هّیقت  .داب و  دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ  دندش ، دیهش  مالسا  رد  هک  دنتسه  یناسک  نیتسخن  نت  ود  نیا  و  تفگ ، دوردب  ار  یگدنز 

.دش هداد  حرش  مود  هیآ  ریسفت  لیذ  لّوا  لصف  رد 

12ه) ت /  ، ) باّذ هملیسم ك- يربمایپ  هب  هدرک و  -ه  ّیقت هک  یباحص   - 3

تسا هداد  یهاوگ 

رد نارگید  و  685ه ) ت /  ) يواضیب 606ه ،) ت /  ) يزار رخف  (، 538 ت /  ) يرشخمز 11ه ،)  / ت  ) يرصب نسح  دننام  نارـسفم  راتفگ 
.دش رکذ  مالسا  رد  هّیقت  ّتیعورشم  رب  ینآرق  مود  لیلد  نمض  نیا  زا  شیپ  هراب ، نیا 

(: 18ه ت /  ) لبج نبذاعم   - 4

ینب ای  بالک  ینب  هلیبق  رد  لاوما  رازگراک  ناونع  هب  ار  ذاعم  رمع  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  ّبیـسم  نبدیعـس  زا  مالـس  نب  مساق 
نایم ار  لاوما  همه  وا  تخاس ، رومأم  نایبذ  نبدعس 

شرسمه تشگزاب ، شهاگیاج  هب  تشاد  دوخ  اب  هک  يذیوعت  نامه  اب  تشاذگن و  یقاب  يزیچ  چیه  هک  يروط  هب  درک  میسقت  نانآ 
هب نابهگن  ای  طغاض  داد : خـساپ  دـنروآ ؟ یم  دوخ  هداوناخ  يارب  هّیدـه  ناونع  هب  نارازگراـک  هک  يزیچ  نآ  تساـجک  تفگ : وا  هب 

، ما هتشاد  هارمه 

؟ تسا هدرک  هناور  بقارم  نابهگن و  وت  هارمه  هب  رمع  ایآ  يدوب  نیما  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  رد  وت  تفگ : نز 
هب نم  ایآ  تفگ : وا  هب  دناوخ و  ارف  ار  ذاعم  دیسر  رمع  هب  ربخ  نوچ  درک ، تیاکـش  رمعزا  وگزاب و  نانز  نایم  ار  عوضوم  شرـسمه 

دیدنخ و رمع  مهاوخب ، رذـع  وا  زا  نآ  هلیـسو  هب  ات  متفاین  نیا  زج  يزیچ  نم  داد : خـساپ  ما ؟ هدرک  هناور  نابهگن  بقارم و  وت  هارمه 
.(1)« نک دونشخ  ار  وا  نیا  اب  تفگ : داد و  وا  هب  يزیچ 

ص:88

.589/1913 مالس : نب  مساق  دیبعوبا  لاومألا /  باتک  - 1
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: تسانعمود طغاض  يارب  هچ  تسا   (1) هتفگ هیروت  لیبس  رب  ار  نآ  تسین و  هّیقت  ذاعم  هتفگ  رد  هک  تسین  يدیدرت 

نانچ دـنکن  تنایخ  دـنک  یم  يروآ  عمج  هک  یلاوما  رد  ات  دوش  یم  هناور  رازگراک  هارمه  هب  هک  یناـبهگن  بقارم و  ياـنعم  هب  لوا :
هب و  ٍنالف ، یلع  اطغا  ُهَلَسْرأ ض- دوش : یم  هتفگ  هک 

تـساوخرد هنیرق  هب  ذاعم  راـتفگ  زا  و  ، (2) دهد یم  رارق  راشف  انگنت و  رد  ار  رازگراـک  اریز  تسا ، هدـش  هدـیمان  طـغاض  ببـس  نیا 
.دوش یم  ردابت  نهذ  هب  انعم  نیمه  هّیده ،

هچ دشاب  انعم  نیا  شراتفگ  رد  ذاعم  دارم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  و  تسا ، دنوادخ  نآ  زا  دارم  رادـهگن و  ظفاح و  يانعم  هب  مود : 
.تخادنا شرسمه  نهذ  هب  ار  لوا  يانعم  وا 

ررض زا  ییاهر  رد  هژاو  ود  نیا  تسا  هّیقت  زا  ریغ  هیروت  هک  نآ  مغر  هب  هک  تسا  نیا  دوش  يروآدای  اج  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  هچنآ 
نیا رد  هژاو  ود  نیا  هک  نانچمه  تشاد  مّدقم  ار  هیروت  دیاب  نکمم  ّدح  ات  دنکرتشم و  انعم  رد  رگیدکی  اب  هارکا  رارطضا و  ماگنه  هب 

.دنراد كارتشا  مه  اب  تسا  دوصقم  دارم و  فالخ  هک  تسا  يزیچ  راهظا  يانعم  هب  ًالصا  هک 

زا یکی  نمض  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نخـس  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  تسانعم  نیا  زّوجم  هک  يرگید  ببس 
نآ زا  هّیدیز  زا  یکی  هچ  دنا ، هدرک  هّیقت  رب  لمح  دشاب  یم  شدوخ  هب  تبسن  ترـضح  نآ  هیروت  رب  لمتـشم  هدمآ و  یفاک  ثیداحا 

.(3) هن دومرف : ماما  دراد ؟ دوجو  هعاطلا  بجاو  ماما  امش  نایم  رد  ایآ  دیسرپ : ترضح 

هک تسانعم  نیدب  ای  درادن ، دوجو  دشاب  بجاو  امش  رادنپ  قباطم  شتعاط  هک  یماما  ام  نایم  رد  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  دوصقم 
بوجو رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  میرک و  نآرق  هنرگو  دنتـسین ، هعاّطلا  بجاو  مالـسلا  هیلع  یلع  دالوا  زا  نالف  نادنزرف 

ّدح زا  هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنآ  هژیوب  هراب  نیا  رد  اهنآ  ثیداحا  دنا و  هدرک  حیرصت  مالـسلا  مهیلع  همئا  تعاط 
.تسا نوریب  هرامش 

هب تبـسن  ّتنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  یخرب  ییوگدب  نعط و  بجوم  تسا و  یفاک  باتک  رد  هک  ار  یثیداحا  رگید  ثیدح و  نیا  ام 
یسررب دقن و  دروم  نیا  زا  شیپ  تسا  هدش  ام 

ص:89

تانّـسحم هلمج  زا  بدا  لها  دزن  رد  بولطم و  دوصقم و  يافخ  نخـس و  ندرک  ناـهنپ  ندـناشوپ و  ینعی  هقف  بدا و  رد  هیروت : - 1
.م یمالسا -  فراعم  گنهرف  .تسا  يونعم 

.َطَغَض  - 67 روظنم 8 :  نبا  برعلا /  ناسل  - 2
.هعاتم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  حالس  نم  هّمئالادنع  ام  باب  هّجحلا ، باتک   181/1 یفاک 1 : لوصا  - 3
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.میا هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ثحب  نیا  همّدقم  رد  هداد و  رارق 

ّرطضم رب  ار  نآ  هّیقت  زا  ییاهر  يارب  ّتنـس  لها  نارّـسفم  رثکا  هکلب  تسا  هّیقت  رب  مّدقم  لومعم  بسحرب  هیروت  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
.دنا هتسناد  بجاو  دشاب  نکمم  شیارب  هچنانچ 

23ه) ت /  ) باّطخ نبرمع   - 5

كانمیب و ناکرـشم  زا  دـیآرد  مالـسا  هب  تساوخ  هک  يزور  ای  دروآ  مالـسا  هک  يزور  باّطخ  نبرمع  تسا : هدرک  تیاور  يراـخب 
یقاب لاح  نیمه  رب  وا  دوش ، هتـشک  دیآ  نوریب  هناخ  زا  رگا  هک  تشاد  میب  اریز  دـش ، شا  هناخر  نتـسشن د  هب  راچان  دوب و  هدزتشحو 

نب هللادبع  هک  ار  هچنآ  نیع  کنیا  .داد  تاجن  ار  يو  ّتیلهاج  رد  وا  نامیپ  مه  لئاو  نب  صاع  هک  هاگنآ  ات  دوب 

هدرک تیاور  باّطخ  نبرمع  مالسا  باب  رد  نامیلس  نب  ییحی  قیرط  زا  ار  نآ  يراخب  هتفگ و  شردپ  مالسا  هراب  رد  باّطخ  نب  رمع 
.مینک یم  لقن  ریز  رد 

هک يو  دـش ، دراو  وا  رب  یمهـس  لئاو  نب  صاعورمعوبا  ناهگان  درب  یم  رـسب  ناسرت  شا  هناخ  رد  رمع  هک  یلاح  رد  تسا : هتفگ  وا 
نت رب  نیمشیربا  يا  هیشاح  اب  يا  هماج  هایس و  ییابع 

خساپ دوش ؟ یم  هچ  ار  وت  تفگ » وا  هب  دوب  ّتیلهاج  رد  ام  نانامیپمه  زا  مهس و  ینب  زا  تشاد 

یهار وت  يوس  هب  ار  اهنآ  تفگ : وا  تشک  دنهاوخ  ارم  موش  ناملسم  رگا  دنا  هتفگ  وت  موق  دادن :

یم دورف  هّرد  زا  مدرم  دـید  تفر و  نوریب  صاع  سپـس  .مدرک  ینمیا  ساـسحا  نخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  تسا ) هتفگ  رمع   ) تسین
یهار تفگ : وا  .تسا  هدش  هتفیرف  هتفیـش و  هک  میهاوخ  یم  ار  باّطخ  نبا  دنداد : خساپ  دیهاوخ ، یم  ار  اجک  تفگ : اهنآ  هب  دـنیآ ،

.(1) دنتشگزاب اهنآ  سپ  تسین ، وا  يوس  هب 

اهنآ تفگ : صاع  هک  نآ  زا  سپ  ینعی :  تسا ، رمع  نخـس  مدرک » ینمیا  ساـسحا  نخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  : » تراـبع میوگ : یم 
.تسا هتفگ  يرابلا  حتف  رد  852ه ) ت /  ) رجح نبا  هک  نانچ  تسین  رمع  نب  هللادـبع  نخـس  و  متفای ، ینمیا  دـنرادن  وت  يوس  هب  یهار 

وت زا  ار  ناکرشم  یسک  هچ  يدروآ  مالسا  هک  يزور  رد  متفگ : رمع  هب  تسا : هدمآ  یلیعامـسا  تیاور  رد  تسا : هتفگ  يوار  سپس 
.(2) لئاو نب  صاع  دنزرف ! يا  داد : خساپ  دینادرگرب ؟

ص:90

.باّطخ نبرمع  مالسا  باب   6 يراخب 5 :  حیحص  - 1
.باّطخ نبرمع  مالسا  باب   14 يرابلا 7 :  حتف  - 2
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ناکرـشم زا  هدروآ  مالـسا  هک  يزور  رد  رمع  هک  نیا  رب  دراد  تحارـص  ًـالماک  هدـش  تیاور  يراـخب  حیحـص  رد  هـک  ثیدـح  نـیا 
هّیقت اب  ار  دوخ  مالـسا  نارود  رمع  هک  تسانعم  نیدـب  رما  نیا  .تسا و  هدـش  نیـشن  هناخ  اهنآ  زا  زیهرپ  هّیقت و  يارب  هدوب و  كاـنمیب 

.تسا هدرک  زاغآ 

: باّطخ نبرمع  زا  یشرق  درم  هّیقت   - 6

يو هک  دیسر  ربخ  وا  هب  سپس  درک ، بوصنم  یلغش  هب  ار  یـشرق  يدرم  باّطخ  نبرمع  تسا : هتفگ  597ه ) ت /  ) یلبنح يزوج  نبا 
: تسا هتفگ 

اهیلَع َُّذلأ  ًَهبْرَش  ینِقسأ 

(1) ِماشُه َْنبِا  اهَْلثِم  ِهّللاب  ِقْسا  َو 

درک و مضنم  نآ  هب  يرگید  تیب  وا  نکیل  دوـب  رعـش  تـیب  کـی  نـیمه  رطاـخ  هـب  وا  راـضحا  دـنا  هـتفگ  و  درک ، راـضحا  ار  وا  رمع 
؟ یتسین رعش  نیا  هدنیوگ  وت  ایآ  تفگ : وا  هب  رمع  دش  دراو  هک  یماگنه 

اْهیَلَع َُّذلَأ  ًَهبْرَش  ِینِقْسأ 

ِماشُه َْنبِا  اهَْلثِم  هّللِاب  ِقْساَو 

.نانمؤم ریما  يا  يرآ  داد : خساپ 

ٍباحسب ِءامب  ادراب  ًالَسَع 

(2) ِمادُملا َبْرُش  ُّبُِحا  ِینَّنإ ال 

(3) درگ زاب  دوخ  لغش  هب  سرتب و  ادخ  زا  تفگ : وا  هب  رمع 

: باّطخ نبرمع  زا  ینز  هّیقت   - 7

يارب ینز  دینش  .دیـسر  دوب  هداج  زا  رود  هک  يا  هناخ  ِرد  هب  دوب  يدرگبـش  لوغـشم  رمع  یبش  تسا : هدرک  تیاور  هدیرب  نب  هللادبع 
.دناوخ یم  زاوآ  هب  ار  رعش  نیا  نانز 

اُهبَرْشأَف ٍرمَخ  یلإ  لیبَس  ْنِم  ْلَه 

(4) جاّجح نبرصن  یلإ  ٍلیبس  ْلَه  مأ 

مشچ و تروص و  ثیح  زا  ار  وا  نوچ  دناوخ و  ارف  ار  رصن  هنوگچ  هک  نیا  هدرک و  لقن  داد  ماجنا  رمع  هک  ار  ییاهراک  يوار  سپس 
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وا يوم  داد  روتسد  تفای  مدرم  نیرتابیز  وم 

ص:91

.یناشونب ماشه  نبا  هب  زین  ار  نآ  دننام  هک  ادخ  هب  ار  وت  و  ناشونب -  نم  هب  نآ  نیرتاراوگ  زا  یتبرش  - 1
مراد یمن  تسود  ار  بارش  ندیماشآ  نم  انامه  دشاب -  هدش  کنخ  اهربا  بآ  اب  هک  یلسع  - 2

.دوش هعجارم  نآ  هب  تساهزیچ ، نیا  زا  يرایسب  باتک  نیا  رد  و  ، 130 يزوج :  نبا  ءایکذالا /  باتک  - 3
؟ دراد دوجو  جاّجح  نبرصن  يوس  هب  یهار  ای  مماشایب -  ار  نآ  ات  تسه  بارش  يوس  هب  یهار  ایآ  - 4
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نیا وا  زا  رمع  هک  ینز  تسا : هتفگ  نآ  زا  سپ  .درک  دیعبت  هرـصب  هب  دوب  هدـناوخ  نز  نیمه  هک  يرعـش  ببـس  هب  ار  وا  و  دـندیچ ، ار 
: داتسرف رمع  يارب  یناهنپ  ار  ریز  تایبا  ورنیا  زا  دروآ ، لمع  هب  یمادقا  وا  هب  تبسن  يو  هک  دیسرت  دینش  ار  رعش 

ُهُرداوب یشخت  يّذلاریمِألل  ُلق 

(1) ٍجاّجح نبرصن  وأ  ِرمخِللو  یلام 

(2) ٍجاس ٍرتاف  ٍفْرَط  ِبیلحلا و  ِبْرُشامهِْریَِغب  ٍصفحابأ  ُتِیُلب  ّینإ 

(3) یجاّرلا فئاخلا  ُلیبس  َلِیبَّسلا  َّنإُهَنِّیَُبت  وا  اّقح  َّنَظلا  ِلَعْجَت  ال 

(4) ٍجان ْنِم  امِْدق َو  ٍکلاه  ْنِم  ُساّنلاوٍهِرئاضب  اضَرَع  اُهْتُلق  ٌهَْینُم  ام 

(5) ٍجارْسأ ٍماْجلأب و  َّرَقأ  یّتحُهدِّیَُقت  يوقّتلا  ُهَیْعِر  يوَهلا  َّنإ 

.(6)« تسا هدرک  دنب  رد  ار  اهسوه  اوقت  اب  هک  تسا  يدنوادخ  هژیو  ساپس  : » تفگ تسیرگ و  رمع  دیوگ : یم  يوار 

24ه) ت /   ) معشج نب  کلام  نب  هقارس   - 8

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  ناتـساد  رد  دـش و  ناملـسم  فئاط  زا  نتـشگرب  زا  سپ  يرجه  متـشه  لاس  رد  تسا و  هباحـص  زا  وا 
رثا شیرق  تسا : هتفگ  يربکلا  تاقبّطلا  رد  230ه ) ت /  ) دعس نبا  .تسا  هدش  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  وا  هراب  رد  هنیدم  هب  هّکم  زاهلآ 

نیرتهاگآ وا  دـندوب ، هدروآ  هارمه  هب  ار  یـشرق  معـشج  نب  کلام  نب  هقارـس  دـندرک و  يریگیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياـپ 
، درک ادیپ  ار  رکبابا  وا  رفسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّلحم  تشاد  هک  یهاگآ  نیمه  ببس  هب  يو  دوب ، اپ  رثا  تخانش  هب  سک 

تساوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تفر و  ورف  نیمز  رد  وا  بسا  ياپ  تسد و  نکیل 

دراد رس  تشپ  رد  هک  ار  يدارفا  ددرگ و  یم  زاب  وا  ضوع  رد  دبای و  ییاهر  شبسا  ات  دنک  اعد 

یهار نامه  زا  يو  تفای ، ییاهر  وا  بسا  دومرف و  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنادرگ  یم  زاب  فرصنم و 

ص:92

؟ راک هچ  جاّجح  نبرصن  بارش و  اب  ارم  وگب -  تسا  میب  سرت و  وا  مشخ  جیاتن  زا  هک  يریما  هب  - 1
.دولآ باوخ  رامخ و  یمشچ  ریش و  ندیماشآ  هب  ما -  هدش  راتفرگ  اهنیا  ریغ  هب  نم  صفحابا  يا  - 2

.تسا راودیماو  ناسرت  هار  هار  نیا  نک -  راکشآ  ار  نآ  هکلب  هدم  رارق  تسار  ّقح و  ار  نامگ  - 3
.دنراگتسر ای  تکاله و  شوختسد  ای  نامز  رید  زا  مدرم  و  تسین -  روآ  نایز  يا  هدیدپ  متفگ  هک  ار  ییوزرآ  - 4

.دریذپب اهنیز  اهماگل و  هک  هاگنآ  ات  دنک -  یم  دنبرد  دریگ و  یم  رظن  ریز  ار  اهسوه  يراگزیهرپ  - 5
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.وا قالخا  راتفر و  رمع و  نانخس  زا  ییاه  هتکن  ناونع :  تحت  ، 270 یلزتعم 12 : دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا /  جهن  حرش  - 6
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رطاخ هب  نم  هچ  دیدرگ  زاب  تفگ : اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دنربمایپ  يوجتـسج  رد  مدرم  دـید  نوچ  و  تشگرب ، دوب  هدـمآ  هک 
ناـنآ اذـل  .دـیا  هتـسناد  اـپ  رثا  تخانـش  رد  ارم  تریـصب  امـش  و  تـسین ، اـج  نـیا  رد  وا  ما ، هدرک  وجتـسج  رخآ  اـت  ار  هار  نـیا  اـمش 

.(1) دنتشگزاب

(: 32ه ت /   ) دوعسم نب  هللادبع   - 9

يرگ هطلس  ره  : » دیوگ یم  دوعسم  نب  هللادبع  مدینـش  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  دیوس  نب  ثراح  زا  456ه ) ت /   ) يرهاظ مزح  نبا 
هب دروآ .» مهاوخ  نابز  رب  ار  نخـس  نآ  نم  تسا ، نم  زا  هنایزات  ود  ای  کی  عفد  ببـس  هک  دنک  راداو  ینخـس  نتفگ  هب  ارم  دـهاوخب 

نآ لابند 

.(2)« تسا هدشن  هتخانش  یفلاخم  هباحص  نایم  رد  وا  يارب  و  : » تسا هتفگ  مزح  نبا 

.دشاب رگمتس  مکاح  ياه  هنایزات  زا  هنایزات  کی  میب  لامتحا  هب  دنچره  تسا  هّیقت  زاوجرب  هباحص  قافّتا  يایوگ  راتفگ  نیا 

هتفرگ راک  هب  زین  يدابع  لامعا  نیرتمهم  رد  ار  هّیقت  وا  هکلب  دوش  یمن  دودـحم  راتفگ  هب  اـهنت  دوعـسم  نبا  هاگدـید  زا  هّیقت  عوضوم 
زا هک  طیعم  یبا  نب  هبقع  نبدیلو  زا  وا  اریز  تسا 

نیا هک  نآ  مغر  هب  دناوخ  یم  زامن  وا  رس  تشپ  رد  درک و  هّیقت  دوب  هنیدم  مکاح  نامثع  يوس 

زامن ینامز  یّتح  درک  یم  يزامنشیپ  هباحص  رب  دمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دجسم  هب  بارش  زا  تسمرس  یهاگ  دیلو 
هتـسویپ زورما  زاغآ  زا  وت  اب  ام  تفگوا : هب  دوعـسم  نبا  میازفیب ؟ امـش  يارب  ایآ  تفگ : نآ  زا  سپ  و  دناوخ !! تعکر  راهچ  ار  دادماب 

(3) .میشیازفا هدایز و  رد 

نامه نیاو  دنا  هدناوخ  زامن  قساف  نارمکح  نیا  رس  تشپ  رد  وا  قافّتا  هب  هک  تسا  یناسک  رگید  دوعسم و  نبا  هّیقت  رب  لیلد  رما  نیا 
(4) .دندز هنایزات  وا  هب  يراوخبارش  ببس  هب  35ه ) ت /  ) نامثع راگزور  رد  هک  تسا  یسک 

ص:93

يولهدناکلا 4:327. فسوی  دّمحم  هباحّصلا /  هایح  - 1
هلأسم 1409. مزح 8:336 -  نبا  یّلحملا /  - 2

یقشمد 2:532. یضاق  هّیواحطلا /  هدیقعلا  حرش  - 3
.453 ریثا 5:451 -  نبا  هباغلادسا /  رجح 2:601 ؛ نبا  هباصألا /  رمخلا ؛ باب  دودحلا ، باتک  ملسم 3:1331/1707 -  حیحص  - 4
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32ه) ت /  ) ءادرّدلاوبا  - 10

هک یلاـح  رد  میدز  یم  دـنخزوپ  يا  هتـسد  يور  رب  اـم  : » تسا هـتفگ  یم  هـک  هدرک  تـیاور  ءادردوـبا  زا  دوـخ  حیحـص  رد  يراـخب 
.(1)« درک یم  تنعل  ار  اهنآ  نامیاهلد 

(: کیدزن 33ه ت /   ) هفاذح نب  هّللادبع   - 11

هاشداپ ارسک  يوس  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نامه  هباحـص و  زا  یکی  یـشرق  یمهـس  سیق  دنزرف  وا 
مور هاشداپ  دمآرد و  تراسا  هب  نایمور  يوس  زا  يو  داتسرف ، ناریا 

تشگزاب هنیدم  هب  هک  یماگنه  دیسوب ، درک و  هّیقت  وا  دسوبب و  ار  شرس  هک  درک  روبجم  ار  وا 

هدرک ریـسا  ار  اهنآ  ناـیمور  هک  دـش  یناناملـسم  زا  يرامـش  ییاـهر  ببـس  وا  هّیقت  اریز  دز  هسوب  ار  هفاذـح  نبا  رـس  باّـطخ  نبرمع 
.(2) دندوب

(: 33ه ت /   ) دوسا نب  دادقم  - 12

.میا هدرک  هراشا  دوسا  نبدادقم  هّیقت  هب  مهدزاود  لیلد  نمض  میا  هتفگ  نخس  هّیقت  ّتیعورـشم  رب  يوبن  ّتنـس  ّهلدا  زا  هک  اج  نآ  رد 
(3) دادقم ّرذ و  یبا  ناملس و  تلیضف  باب  رد  ار  نآ  هچ  هدرمش ، وا  ياهتلیضف  هلمج  زا  ار  دادقم  هّیقت  دوخ  ننس  باتک  رد  هجام  نبا 

رامش هب  وا  ياهبیع  هلمج  زا  ار  نآ  تسیاب  یم  دوبن  زیاج  مالسا  رد  هّیقت  رگا  تسا و  هدرک  رکذ 

.وا ياهتلیضف  زا  هن  دروآ ،

(: 36ه ت /   ) نامی نب  هفیذح   - 13

تیاور هک  ناـنچ  .تسب  راـک  هب  ار  هّیقت  هک  دوب  یناـسک  زا  هفیذـح  : » تسا هتفگ  طوـسبم  باـتکر  د  490ه ) ت /   ) یفنح یـسخرس 
يرگید تمسق  اب  ار  منید  زا  یتمسق  نکیلو  هن  داد : خساپ  وا  و  یقفانم ، وت  دش : هتفگ  وا  هب  درک و  یم  ارادم  يدرم  اب  يو  دنا ، هدرک 

زا مرخ  یم  نآ  زا 

ص:94

.ساّنلا عم  هارادملا  باب  بدألا -  باتک  يراخب 8:37 -  حیحص  - 1
یبهذ 2:87. مالسالا /  خیرات  - 2
.150 هجام 1:53 -  نبا  ننس  - 3
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(1) «. دورب تسد  زا  نآ  همه  ادابم  هک  نآ  میب 

اب يراگزاسان  ارادم و  مدعو  تسین  اور  لاوحا  همه  رد  قلطم و  روط  هب  هّیقت  كرت  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیا  زا  هفیذـح  روظنم  دـیاش 
دروآ یم  راب  هب  نیگنـس  ینایز  نارگید  اب  يراگزاسان  هّیقت و  كرت  اـسب  دوش و  یم  ناـنآ  زا  وا  ياوزنا  اـهنآ و  ترفن  هب  ّرجنم  مدرم 

هلزنم هب  هک 

یم نایم  زا  ار  ناـسنا  نید  یماـمت  هک  تسا  یناـهانگ  زا  نیاو  تسا  نداد  رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  ار  دوخو  هکلهت  رد  سفن  ياـقلا 
رد ارادم  هّیقت و  نایم  توافت  مدع  هک  تساج  نیا  زاو  درب ،

فالتخا ارادم  اب  هیقت  دشاب  نایم  رد  تعفنم  بلج  ياپ  ررض  عفد  رب  هوالع  هک  ییاج  رد  دنچره  دوش ، یم  راکـشآ  ررـض  عفد  هنیمز 
ناثدحم و  دوش ، یم  نشور  ثیدح  بتک  رد  نآ  باوبا  زا  هک  نانچ  دراد  ّتیعورشم  ناناملسم  همه  دزن  رد  ارادم  .تشاد و  دهاوخ 

تافص زا  ار  نآ  هدرک و  لقن  باوبا  نیا  رد  نآ  هب  بیغرت  رد  يرایسب  ثیداحا  وا  زج  يراخب و  دننام 

یلـص ام  راوگرزب  ربمایپ  هک  دنک  یم  تباث  دش  رکذ  هچنآ  هک  نآ  لاح  و  دـشابن ؟ نینچ  هنوگچ  و  دـنا ، هداد  رارق  هنازرف  نادـنمدرخ 
.دومرف یم  ارادم  دوب  ییوخدب  يدنت و  یعون  اهنآ  عبط  رد  هک  یناسک  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

37ه) ت /   ) تَّرأ نب  بابخ   - 14

شتسرپ هب  دنوش و  رفاک  ادخ  هب  ات  دنتفرگ ، رارق  رازآ  هجنکـش و  دروم  هّکم  رد  ناکرـشم  يوس  زا  هک  تسا  يا  هباحـص  هلمج  زا  وا 
شیپ بلطم  نیا  نوچ  دنا و  هدرک  حیرـصت  نادب  نارّـسفم  همه  هک  نانچ  دروآرب  ار  نانآ  تساوخو  درک  هّیقت  زین  وا  .دندرگزاب  ناتب 

.تسین نآ  رارکت  هب  يزاین  دش ، هتفگ  نیا  زا 

(: 37ه ت /   ) رسای نبراّمع  - 15

ماگنه هب  ناملسم  ناسنا  هاگره  .تسا و  تاحضاو  نوماریپ  نتفگ  نخس  نآ ،  هراب  رد  نتفگ  نخس  تسا و  روهـشم  رـسای  راّمع  هّیقت 
.تسا هدوب  نامیا  زا  رپ  مدق  ات  رس  قرف  زا  راّمع  هک  دنناد  یم  همه  هچ  دوب ، دهاوخن  تعدب  دیوج  یّسأت  راّمع  هب  رابجاو  هارکا 

ص:95

یسخرس 24:46. طوسبملا /  - 1
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(: 38ه ت /   ) کلام نب  نانس  نب  بیهص  - 16

ادخ هب  ات  دنتفرگ ، رارق  هجنکش  رازآ و  دروم  هّکم  رد  هک  تسا  يا  هباحص  هلمج  زا  تسا  فورعم  یمور  بیهص  هب  هک  یباحص  نیا 
درک هّیقت  شناج  ظفح  يارب  زین  وا  دنوش ، رفاک 

زین وا  زا  يو  نارای  راّمع و  ناتساد  نایب  نمض  نیا  زا  شیپ  ام  .دروآرب  ار  ناکرشم  تساوخ  و 

.داب دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ  .میا  هتفگ  نخس 

: یمرضح یلوم  ربج   - 17

و 606ه ) ت /  ) یعفاش يزار  رخف  .دندش  رفاک  هّیقت  يور  زا  نانآ  دندرک و  روبجم  رفک  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  ینانآ  زا  زین  یباحص  نیا 
.دنا هدرب  مان  وا  زا  دندش  هّیقت  هب  روبجم  ناکرشم  يوس  زا  هک  يزور  رد  يو  نارای  راّمع و  هّیقت  حرش  نمض  نارّسفم  بلغا 

روبجم رفک  هب  ار  يو  وا  کـلام  هک  یمرـضح  یلوـم  ربـج  تساـهنآ  هلمج  زا  و  : » تسا هتفگ  راّـمع  ناتـساد  رکذ  زا  سپ  يزار  رخف 
ات یباحـص  نیا  تسین  ّکش  . (1)« دـندرک ترجه  ود  ره  دوب و  وکین  اهنآ  مالـسا  و  دروآ ، مالـسا  شیـالوم  نآ  زا  سپ  نکیل  درک ،

نیرت ینالوط  نیا  راوشد  سب  راگزور  نآ  رد  دیاش  دنام و  یقاب  هّیقت  رب  دروآ  مالسا  شیالوم  هک  ینامز 

.تسا هتفرگ  تروص  رفک  لابق  رد  هک  دشاب  يا  هّیقت 

 . لاس 41ه رد  اهنآ  زج  هباحص و  زا  یهورگ  هّیقت   - 18

ربنم زارف  رب  هاطرا  نبرـُسب  هک  درک  تیاور  میارب  دّـمحم  نب  یلع  زا  رمع  تسا : هتفگ  لاس 41ه  ثداوح  ناـیب  رد  310ه ) ت /  ) يربط
میوگتسار نم  دنادب  یسک  رگا  هک  مهد  یم  دنگوس  نم  تفگ : نآ  زا  سپ  داد و  مانشد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دناوخ و  هبطخ  هرـصب 

وگغورد زج  ار  وت  ام  هّتبلا  تفگ : هرکبوبا  تسا : هتفگ  يوار  دنک ! بیذکت  ارم  میوگغورد  رگا  دنک و  قیدصت  ارم 

تخادنا وا  يور  ار  دوخ  یّبض  هؤلؤلوبا  نکیل  دننک  هفخ  ار  وا  داد  روتسد  رُسب  میسانش ، یمن 

.دیشخب وا  هب  نیمز  بیرج  دص  هرکبوبا  نآ  زا  سپ  دش ، عنام  و 

هب ار  ام  داد : خساپ  دوب ؟ هچ  راک  نیا  زا  تروظنم  دنتفگ : هرکب  یبا  هب  تسا : هتفگ  يوار 

ص:96

 . لاس 41ه ثداوح  رد  يربط 5:167 -  خیرات  - 1
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؟(1) مینکن قیدصت  ار  وا  ام  دهد و  یم  دنگوس  ادخ 

نیا رد  یسک  52ه ) ت /  ) ثراح نب  عیفن  یفقث ، هرکب  یبا  زج  هباحـص  زا  هرـصب  مدرم  نایم  رد  ناـمز  نیا  رد  هک  تسین  رّوصت  لـباق 
يریگتخس و زا  هدینش و  ار  86ه ) ت /  ) هاطرا نبرُسب  راتفگ  هتشاد و  روضح  اهنآ  زا  يرایسب  دیدرت  یب  هکلب  تسا  هتشادن  دوجو  رهش 

هدوبن یباحص  هدینش و  ار  نانخس  نیا  هک  ییاهیرصب  هب  دسر  هچ  دنا ، هدرک  هّیقت  وا  يرگمتس 

.دنا هتسب  راک  هب  ار  هّیقت  و 

زا رپ  هک  ار  رگمتـس  نارادـمامز  ناـمکاح و  ياـه  هبطخ  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  هک  یناناملـسم  همه  رب  یعمج  هتـسد  هّیقت  عوـن  نیا 
دننام دنا و  هدینش  یم  هدوب  اوران  تشز و  نانخس 

تکرش زا  هچ  رگا  هرکب  یبا  دنک ، یم  قدص  دنا  هتساخ  یمن  رب  اهنآ  ربارب  رد  یباحص  هرکب  یبا 

هاطرا نبرسب  ربارب  رد  هک  دشن  رضاح  وا  نکیل  درک  يراددوخ  مالسلا  هیلع  یلع  يرای  زا  يریگ و  هرانک  نیّفص  لمج و  ياهگنج  رد 
.دیوگب تسار  نخس  زج  يزیچ 

شیاتـس حدـم و  هب  روفو  ّدـح  هب  یتاغیلبت  یتاعوبطم و  زکارم  یمالـسا  ياـهروشک  زا  یخرب  رد  هک  تسا  هّیقت  نیمه  باـب  زا  دـیاش 
بکترم ار  یتایانج  دوهی  هک  نآ  اب  دوش ، یم  یگزویرد  لیئارسا  زا  حلص  اهنآ  نمض  هک  دنزادرپ  یم  يراب  ّتلذ  نانخس  اه و  هبطخ 

رد هک  دوب  دهاوخ  قافن  زا  ریزگان  دشابن  هّیقت  باب  زا  رما  نیا  رگاو  دناشن ، یم  ّتیرشب  یناشیپ  رب  مرـش  قرع  اهنآ  دای  هک  تسا  هدش 
.قافن هّیقت و  نایم  تسا  توافت  ردقچ  و  تسین ، یّکش  نآ 

(: 44ه ت /   ) يرعشا یسوم  وبا   - 19

یلاح رد  میدز  یم  دـنخبل  ییاههورگ  يور  رب  ام  : » تسا هتفگ  یم  هک  هدرک  لقن  يرعـشا  یـسوم  یبا  زا  648ه ) ت /  ) یکلام یفارق 
راتفگ نیا  يو  درک » یم  تنعل  ار  اهنآ  نامیاهلد  هک 

یم دـنخبل  اـهنآ  يور  هب  دـندرک و  یم  هّیقت  اـهنآ  ّرـش  زا  هک  تسا  یناقـساف  نارگمتـس و  وا  روـظنم  تسا : هـتفگ  هدرک و  ریـسفت  ار 
.(2) دندز

رکذ يراخب  حیحـص  زا  لقن  هب  هرامـش 10  ناونع  لـیذ  رد  شیپ و  رد  هک  ناـنچ  تسا  هتفگ  ءادردوبا  زین  ار  نخـس  نیا  میوـگ :  یم 
.دش

ص:97

 . لاس 41ه ثداوح  رد   - 167 يربط 5 : خیرات  - 1
قرف 264.  - 236 یفارق 4 : قورفلا /  - 2
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(: 50ه ت /   ) يدعج هغبان  اب  هیواعم  يارادم   - 20

یم يرود  رامق  زا  هدرمـش  یم  تشز  ار  بارـش  ّتیلهاج  رد  وا  تسا ، هدروخلاس  رعاش  يرـضم  سیق  نب  ناّبح  نامه  يدـعج  هغباـن 
هیلع و هللا  یلـص  ام  ربمایپ  هک  یماگنه  .دوب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  نییآ  رب  درک و  یم  يریگ  هراـنک  ناـتب  شتـسرپ  زا  و  تسج ،

نآ حدـم  رد  ار  دوـخ  دوـش ] متخ  ءار  فرح  هب  هک  يا  هماـکچ  هّیئار =[  دـیواج و  هماـکچ  دیـسر و  وا  تمدـخ  هب  دـش  ثوـعبمهلآ 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دورس  ترضح 

هل نکت  مل  اذا  ٍْملِح  یف  َْریَخ  َو ال 

(1) ارَّدَُکی نأ  ُهَوفَص  یمحت  ُرداوب 

.دنکشن ار  تناهد  دنوادخ  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تایبا دروم  نیا  رد  تفای و  روضح  مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نیّفـص  گنج  رد  و  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رادتـسود  هغباـن 
هب هدـناوخ و  تیادـه  هار  يوـس  هب  مدرم  هدـنناشک  ار  وا  هتخادرپ و  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  شیاتـس  هب  اـهنآ  رد  هک  دراد  یفورعم 

هتفرگ هدرخ  هدیسرن  وا  هبترم  هب  ناینیشیپ  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  دننک  تباقر  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دنتـساوخ  هک  یناسک  هیواعم و 
.تسا

، درک فیقوت  ار  وا  لاوما  ریگتـسد و  ار  وا  هداوناخ  ناورم  تشون ، همان  ناورم  هب  هغبان  هرابرد  دیـسر  هیواعم  هب  تموکح  هک  یماگنه 
هک یلاح  رد  دش  دراو  هیواعم  رب  هغبان 

: دورس ار  ریز  تایبا  يو  .دندوب  وا  دزن  ناورم  رماع و  نب  هللادبع 

یتجاحب ٍدنه  َنبا  یتأی  ٌبکار  نَم 

(2) ُبَلُْجت یْمُنت و  ُءابنألاو  يّأنلا  یلع 

(3) ُبَّصعُملا هیلا  يوأی  یتفلا  معن  وٍرماع  ُنبا  لوقأ  ام  یِّنع  ُِربُْخی  و 

(4) ُبَّرَُجم ِلاجّرلا  باّرَحل  یِّنَافٍهنّظب  یلام  یلهأ و  اوذخأت  ْنإَف 

(5) ُبَضْغأس ُتِْملُظ  ْنإ  یِّنإ  ملظلا  يَوِسِهِّلک  ُءرملا  هرکیام  یلع  ٌروبَص 

هیواـعم ینادرگن ، زاـب  وا  هب  ار  يزیچ  چـیه  هک  تسا  نیا  نم  رظن  تفگ : ناورم  تسیچ ؟ وـت  رظن  تفگو : درک  ناورم  هب  ور  هیواـعم 
ادـخ هب  دـنک و  وگزاـب  هتـسویپ  ار  نآ  برع  هاـگنآ  دربـب  ارم  يوربآ  سپـس  دزخب  يراـغ  رد  وا  هک  تسا  ناـسآ  وترب  ردـقچ  تفگ :

زا مه  وت  دنگوس 
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ص:98

.تسین يدوس  دنک  ظفح  اهترودک  زا  ار  وا  يافص  ات  دشابن  یمشخ  نآ  رد  هک  یملح  يرابدرب و  رد  - 1
.دوش یم  بذج  گرزب و  رابخا ، هک  یلاح  رد  رود  هار  زا  درب -  دنه  رسپ  دزن  ارم  تجاح  هک  تسا  هراوس  مادک  - 2

.درب یم  هانپ  وا  هب  هنسرگ  هک  يدرمناوج  تسوکین  هچ  دهد -  یم  ربخ  نم  زا  رماع  نبا  میوگ  یم  ار  هچنآ  و  - 3
.مناروالد اب  گنج  رد  هدومزآ  هدنمزر و  رایسب  نم  دینک -  یم  ذخا  نامگ  هب  ارم  لاوما  هداوناخ و  رگا  - 4

.دش مهاوخ  نیگمشخ  دوش  متس  نم  رب  رگا  هک  متس  زج  متسه -  ابیکش  تسا  یمدآ  هورکم  هچنآ  همه  رب  نم  - 5
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.(1) نادرگزاب وا  هب  يا  هتفرگ  وا  زا  ار  هچره  دوب ، یهاوخ  نآ  ناگدننک  تیاور 

بولغم و هک  نآ  لاـح  سپ  دوب ، قلطم  ییاورناـمرف  هاـشداپ و  وا  هک  نآ  اـب  دوخ  ياـیاعر  زا  یکی  اـب  تسا  هیواـعم  راـتفر  عضو  نیا 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  تسا  رتاناوت  رتیوق و  وا  زا  هک  یسک  ربارب  رد  تسا  روهقم 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالغ  54ه ) ت /   ) نابوث  - 21

هک هدرک  لقن  وا  زا  505ه ) ت /  ) یلازغ تسا ، هدرمـش  یم  حابم  دشابن  دنمدوس  تسار  هک  يدراومرد  ار  غورد  نابوث  تسا  فورعم 
ناـبوث رظن  زا  هاـگره  و  . (2)« دـنک عـفد  وا  زا  ار  یناـیز  اـی  درب  دوـس  نآ  زا  یناملـسم  هک  هاـگنآ  زج  تسا  هاـنگ  غورد  : » تسا هتفگ 

دشاب حابم  دنک  ررض  عفد  وا  زا  ای  دناسر  دوس  یناملسم  هب  هک  یتروص  رد  تساهزیچ  نیرتدنـسپان  نیرتروفنم و  هک  غورد  یباحص ،
مکح زا  میرک  نآرق  ّصن  قباطم  هک  هّیقت  هب  تبسن  وا  يأر  هراب  رد 

عفد زین  هّیقت  عیرشتزا  روظنم  هک  یلاح  رد  تشاد  دهاوخ  ینامگ  هچ  تسا  هدش  ءانثتسا  ارتفا 

َرَفَک ْنَم  .َنُوبِذاکلا  ُمُه  َکئلوأَو  ِهّللا  ِتایا  َنُونِمُْؤی ِب- َنیِذَّلا ال  َبِذَکلا  ْيِرَتْفَی  امَّنإ  : » تسا هدومرف  دنوادخ  .تسا  ناملـسم  زا  ررض 
.(3)« ِنامیإلِاب ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ّالإ  ِِهنامیإ  ِدَْعب  ْنِم  ِهّللاب 

رفاک ادخ  هب  نامیا  زا  سپ  هک  دننک  یم  يزاسغورد  یناسک  اهنت  هک :  تسا  نیا  شیانعم  تسا : هتفگ  749ه ) ت /  ) یفنح نیدلا  جات 
.(4) تسا هدش  جراخ  ءارتفا  مکح  زا  ءانثتسا و  نآ  زا  روبجم  هَرکم و  دنا ، هدش 

(: 59ه ت /   ) هریره وبا   - 22

هب نایوما  هب  تبسن  هژیوب  نآ  حطس  نیرتعیـسو  رد  ار  هّیقت  يو  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دوش  یـسررب  یباحـص  نیا  تشذگرـس  هاگره 
هّیقت اراکشآ  هریرهوبا  .تسا  هدرب  راک 

ص:99

.32 یناهفصا 5:8 و 30 -  جرفلاوبا  یناغا /  - 1
یلازغ 3:137. نیّدلا /  مولع  ءایحا  - 2

هک یسک  .دنتـسه  اهنآ  یعقاو  نایوگغورد  و  دنرادن ، ادخ  تایآ  هب  نامیا  هک  دندنب  یم  غورد  یناسک  اهنت  105 و 106 : لحن /  - 3
...تسا راوتسا  ّنئمطم و  نامیا  رب  شلد  هک  یلاح  رد  هدش  روبجم  هک  یسک  زج  هب  دوش و  رفاک  نامیا  زا  سپ 

.538 یفنح 5:537 -  نیدلا  جات  طیحملا /  رحبلا  نم  طیقللاّردلا  - 4
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.دوب هدش  عطق  مهاگولگ  دوبن  هّیقت  رگا  تفگ  یم  تحارص  هب  درک و  یم 

هدرک تیاور  هریره  یبا  زا  يربقم  دیعـس  زا  بئذ  یبا  زا  مردارب  هک  درک  ثیدح  ام  يارب  لیعامـسا  تسا : هدـمآ  يراخب  حیحـص  رد 
یم شخپ  رگا  ار  يرگید  و  مدرک ، رـشتنم  ار  یکی  مدرک ، ظـفح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  هعومجم  ود  : » تسا هتفگ  هک 

.(1)« دش یم  هدیرب  مهاگولگ  نیا  مدرک 

نیا رگا  دنک و  یم  ثیدح  لقن  دایز  هریره  وبا  دـنیوگ : یم  مدرم  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  زین  يراخب  میوگ : یم 
(2)و(3) «. ِتانِّیَبلا َنِم  اْنلَْزنأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنإ  : » درک توالت  سپس  مدرک ، یمن  تیاور  یثیدح  دوبن  ادخ  باتک  رد  هیآ  ود 

موتکم ار  اهنآ  هّیقت  باب  زا  دـش  ریزگان  و  تشاد ؟ میب  اهنآ  شخپ  زا  هریرهوبا  هک  یلئـالد )  ) یتاـنّیب دروم  رد  دیـشیدنا  ناوت  یم  هچ 
؟ دوشن هدیرب  شهاگولگ  ات  درادب 

ار روظنم  یفاـک  روط  هب  دـنچره  تسین  لـماک  وا  خـساپ  نکیل  هداد  خـساپ  شـسرپ  نیدـب  852ه ) ت /  ) یعفاـش ینالقـسع  رجح  نبا 
مان اـهنآ  رد  هک  دـنا  هتـسناد  یثیداـحا  رب  لمتـشم  هدرکن  رـشتنم  هریرهوبا  هک  ار  يا  هعومجم  نادنمـشناد  تسا : هتفگو  هدرک  نشور 
ناج میب  زا  نکیل  درک  یم  دای  اهنآ  زا  یخرب  زا  هیانک  هب  یهاگ  هریرهوبا  .تسا  هدـش  نایب  اهنآ  نامز  لاوحا و  راکدـب و  نارادـمامز 

هتفگ هک  نیا  دننام  دیزرو ، یم  يراددوخ  اهنآرب  حیرصت  زا 

لاس 60 رد  وا  تفالخ  هچ  دـنک  یم  هراـشا  هیواـعم  نبدـیزی  تفـالخ  هب  هک   (4) نایبِصلا ِهراـمإ  نیّتسلا و  سأر  نم  هّللاـبذوعأ  تسا :
نیا دش  یم  هدیرب  مهاگولگ  هک  نیا  نتفگ  زا  هریرهوبا  روظنم  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  ار  رینملا  نبا  راتفگ  سپـس  وا  .دوب  يرجه 

هک یماگنه  هک  تسا 

.(5) درک دنهاوخ  ادج  شنت  زا  رس  دونشب  وا  زا  ار  ناشدوخ  هدننک  هارمگ  ياهشالت  دسافم  اهراک و  بیاعم  نارگمتس 

نایوما بیاعم  ناـیب  هب  رـصحنم  هدرک  يراددوخ  اـهنآ  ياـشفا  زا  ناـمتک و  هریره  وبا  هک  ار  ثیداـحا  یخرب  تسین  رود  میوگ :  یم 
ریما لیاضف  بقانم و  رب  لمتشم  هکلب  هدوبن 

ص:100

.باب نیا  ثیدح  نیرخآ  ملعلا  ظفح  باب  ملعلا -  باتک  يراخب 1:41 -  حیحص  - 1
...دننک یم  نامتک  میا  هداتسرف  ورف  هک  ار  ینشور  لئالد  هک  یناسک   : 159 هرقب / :  - 2

ینالقسع 1:173. رجح  نبا  يرابلا /  حتف  - 3
.ناکدوک يرادمامز  تصش و  لاس  زاغآ  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  - 4

.م ن 1:175. - 5
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دننام درک  یم  رـشتنم  ار  اهنآ  هچنانچ  تروص  نیا  رد  .دـندرک  یم  نعل  ار  وا  دوخ  ربانم  زارفرب  نایوما  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم 
نیهوت و يارب  هک  دیاتسب  یسک  يور  شیپ  رد  ار  ردص  رقاب  دمحم  دّیـس  دیهـش  یمالـسا  دیواجو  گرزب  دنمـشیدنا  هک  دوب  یـسک 

.تشک ار  وا  ناناملسم  مالسا و  نیبم  نییآ  ریقحت 

هک درک  میهاوخ  رکذ  دراد ، تلالد  124ه ) ت /  ) يرهز یعبات  هّیقت  و  68ه ) ت /  ) مقرا نب  دیز  یباحـص  هّیقت  رب  هک  ار  هچنآ  يدوزب 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تلزنم  يایوگ  هک  ار  یثیداحا  نایوما  متـس  میب  زا  اهنآ  هنوگچ 

.دنا هدرک  نامتک  هدوب  هلآ 

زا تسا  هدننک  نامتک  نعل  بجوم  هدرک  لقن  هریرهوبا  ار  نآ  ردص  هک  يا  هیآ  همتت  قبط  رب  هک  ادخ  ربمایپ  ثیدـح  نامتک  هاگره  و 
یلاـجم اـج  نیا  رد  هچ  درک  يریگ  هزادـنا  ییاسانـش و  دراوم  رگید  رد  ار  وا  هّیقت  ناوت  یم  دـشاب ، زیاـج  هّیقت  لاـح  رد  وا ، هاگدـید 

نیا زا  شیب  هک  تسین 

.دوش هتفگ  نخس  مالسا ! ثّدحم  نیرتوگرپ  نیا  هّیقت  هراب  رد 

(: 60ه ت /  ) نایفس یبا  نب  هیواعم  زا  هباحص  زا  یهورگ  هّیقت   - 23

هارمه هب  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  ریبج  نبدیعس  زا  يدوأ  میکح  نب  نامثع  نبدمحا  قیرط  زا  دوخ  ننس  رد  303ه ) ت /  ) یئاسن
نوریب شا  همیخ  زا  ساّبع  نبا  دنسرت ، یم  هیواعمزا  متفگ : مونش ؟ یمن  ار  مدرم  هیبلت  يادص  ارچ  تفگ : مدوب  تافرع  رد  ساّبع  نبا 

(1) !! دندرک كرت  ار  ّتنس  یلع  اب  دوخ  هنیک  ببس  هب  اهنآ  هچ  ْکیَّبل ، کیَّبل ، مهّللا  کیَّبل  تفگ : دمآ و 

هیبلت كرت  رد  تسا  هتشاد  روضح  نآر  هیواعم د  هک  ّجح  مسوم  نیا  رد  نیعبات  هباحص و  همه  هک  نیا  رب  دراد  تحارص  ثیدح  نیا 
نبا زج  دنا  هدرک  هّیقت  هیواعم  زا  هفرع  رد 

.ساّبع

: نایفس یبا  نب  هیواعم  زا  هباحصزا  يرگید  هورگ  هّیقت   - 24

ت/  ) دوعـسم نب  هّللادبع  هک  هدـمآ  لمع  هب  ثیدـح  نیا  قرط  نوماریپ  يا  هدرتسگ  شهوژپ  ینیما  همّالع  شراگن  ریدـغلا  باتک  رد 
ربمایپ زا  74ه ) ت /  ) يردخ دیعس  یبا  و  32ه )

ص:101

.هفرع رد  هیبلت  باب  کسانملا -  باتک  یئاسن 5:253 -  ننس  - 1
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«. دیشکب ار  وا  دیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  هاگره  : » تسا هدومرف  هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

«. دیشکب ار  وا  دناوخ  یم  هبطخ  مربنم  رب  هک  تسا ...« : هدمآ  يرگید  ترابع  رد 

«. دینزب ار  شندرگ  دناوخ  یم  هبطخ  مربنم  رب  هک  هدش ...«  تیاور  رگید  ترابع  هب  و 

.میدشن زوریپ  و  میدادن ، ماجنا  تسا : هتفگ  يردخ  دیعس  یبا 

.دندشن زوریپ  دندادن و  ماجنا  تسا : هتفگ  110ه ) ت /  ) يرصب نسح 

يراگتسر دندشن و  زوریپ  سپ  دندرک ، كرت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  يرذالب  تیاور  هب  انب 
.دنتفاین

ار نآ  يرذالب  قرطزا  هک  ار  ینایوار  لاوحا  هدرب  راک  هب  ثیدـح  نیا  قرط  همه  هراب  رد  ار  شهوژپ  یـسررب و  ياهتنم  ینیما  همّالع 
هب تسا  هدرک  تباث  ار  اـهنآ  تقاـثو  تسا  ربتعم  ّتنـس  لـها  دزن  هک  یلاـجر  بتک  قیرطزا  و  یگدیـسر ، يریگیپ و  دـنا  هدرک  لـقن 

.(1) دراد یم  او  میلست  هب  ّنئمطم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  رودص  تّحص  هب  تبسن  ار  يرگشهوژپ  ره  هک  يروط 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  زارفرب  هیواعم  دنا  هدوب  دهاش  هک  هباحـص  زا  یناسک  هّیقت  رب  نآ  تلالد  روکذم  ثیدح  تّحـص  توبث  اب 

.تسا رتنشور  باتفآ  زا  دناوخ  یم  هبطخ  هلآ 

(: 65ه ت /   ) باّطخ نبرمع  نب  هللادبع   - 25

هک درک  ثیدح  ام  يارب  رمع  نبا  زا  ملاس ، زا  يرهز ، زا  رّمعم ، زا  ماشه ، زا  یسوم  نب  میهاربا  تسا : هتفگ  حیحص  عماج  رد  يراخب 
شناوسیگ زا  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  هصفح  رب  تسا : هتفگ  هک  داد  ربخ  ام  هب  رمع  نبا  زا  دـلاخ ، نب  همرکع  زا  سوواط  نبا  تفگ :

يارب رما  نیا  رد  ایآ  ینیب ، یم  هک  تسا  هدمآر  يا د  هنوگ  هب  مدرم  راک  متفگ : وا  هب  دیکچ ، یم  بآ 

اهنآ زا  وت  يریگ  هراـنک  رد  مراد  میب  دنـشک و  یم  ار  وت  راـظتنا  مدرم  هچ  وش ، قـحلم  داد : خـساپ  تسا ؟ هدـشن  هداد  رارق  يزیچ  نم 
هک هاگنآ  ات  درکن  اهر  ار  وا  هصفحو  دیآ ، دیدپ  هقرفت 

.دش هناور  هللادبع 

هب ار  ام  دیاب  دـیوگ  نخـس  رما  نیا  رد  دـهاوخب  سک  ره  تفگ : تخادرپ و  ینارنخـس  هب  هیواعم  دـندش  هدـنکارپ  مدرم  هک  یماگنه 
وا زا  نم  و  دنک ، هاگآ  تسا  نآ  هتسیاش  هک  یسک 

ص:102

.147  - 142 ینیما 10 : همّالع  ریدغلا /  - 1
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نم تفگ : هللادـبع  يدادـن ، ار  وا  خـساپ  ارچ  متفگ  هللادـبع  هب  نم  تسا : هتفگ  هملـسم  نب  بیبـح  .مرتراوازـس  رما  نیا  هـب  شردـپ  و 
تردپ وت و  اب  مالسا  رطاخ  هب  هک  تسا  یسک  رما  نیا  هب  رتراوازس  میوگب : وا  هب  هک  مدش  نآرب  نکیل  ما ، هدیـشخب  ار  دوخ   (1) هوبَح

ددرگ لمح  نیا  زا  ریغ  يزیچ  هب  نم  زا  دوش و  نوخ  نتخیر  عمج و  یگدنکارپ  بجوم  هک  میوگب  يا  هملک  متـشاد  میب  اّما  دـیگنج 
.(2) يدنام نوصم  ظوفحم و  تفگ : وا  هب  هملسم  نب  بیبح  .تسا  هتخاس  هدامآ  تشهب  رد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  مدروآ  دای  هب  اذل 

یم هک  تسا  هدـمآرد  يا  هنوگ  هب  مدرم  راک  : » نتفگزا رمع  نب  هللادـبع  دوصقم  مینیب  یم  يراـخب  حیحـص  ياهحرـش  هب  هعجارم  اـب 
اذـل داتفا  قافّتا  اهنآ  نایم  ّتیمکح  رب  مدرم  عامتجا  نیّفـص و  گنج  یپ  رد  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نایم  هک  تسا  یعیاقو  ینیب »

هب نتـسویپ  شرهاوخ  دنک و  ضارعا  اهنآ  زا  ای  دروآ  مدرم  يوس  هب  ور  هک  هتخادرپ  تروشم  هب  هصفح  شرهاوخ  اب  رمع  نب  هّللادبع 
یفالتخا وا  تبیغ  رثا  رب  ادابم  هک  نآ  میب  زا  هدرک  شرافس  وا  هب  ار  مدرم 

.ددرگ هنتف  همادا  هب  ّرجنم  هک  دیآ  دیدپ 

هب هیواعم  دـندش  هدـنکارپ  مدرم  هک  یماگنه  زین  و  دـش ، هناور  هللادـبع  هک  هاگنآ  اـت  درکن  اـهر  ار  وا  هصفح   : » وا نخـس  نیا  ياـنعم 
نامه دش و  ماجنا  صاع  نبورمع  يرعشا و  یسوم  وبا  نایم  میکحت  رارق  ات  درکن  اهر  ار  وا  هصفح  هک  تسا  نآ  تخادرپ » ینارنخس 

تفـالخ زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دروخ و  بیرف  صاـع  نبورمع  زا  یـسوم  وبا  ّتیمکح  نیا  رد  تسا  فورعم  نآ  ناتـساد  هک  هنوگ 
درک داریا  يا  هبطخ  هیواعم  تفای  نایاپ  تروص  نیدب  ّتیمکح  هک  یماگنه  درک ، بوصنم  تموکح  هب  ار  هیواعم  دوخ  قیفر  علخ و 

وا يوس  زا  نیا  دـنک و  هاگآ  دراد  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یـسک  هب  ار  ام  دـیوگ  نخـس  رما  نیا  رد  دـهاوخب  سکره  تفگ : نآ  رد  و 
رمع نبا  زا  تفالخ  راک  هب  نم  ینعی : مرتراوازـس » نآ  هب  شردپ  وا و  زا  نم  : » وا نخـس  نیا  دوب » رمع  رمع و  نب  هللادبع  هب  يا  هیانک 
هیلع بلاط  یبا  نب  یّلع  دـیگنج ،» ...تردـپ  وت و  اب  هک  یـسک  : » تفگ هک  نیا  رد  رمع  نبا  دوصقم  و  مرتراوازـس ! باّطخ  نبرمع  و 

تسا مالسلا 

رفاک ماگنه  نآ  رد  اهنآ  دیگنج و  شردپ  هیواعم و  اب  قدنخ  دحا و  گنجر  ترضح د  نآ  اریز 

ص:103

يراقلا هدـمع  .دـندنب  یم  اپ  قاس  ود  هب  هدرک و  لصتم  مه  هب  ار  نآ  فرط  ود  دـنزادنا و  یم  تشپ  رب  هک  تس  يا  هماـج  ْهَْوبَح : - 1
ینیعلا 17:185. هتشون 

.قدنخلا هوزغ  باب  قلخلاءدب -  باتک  يراخب 5:140 -  حیحص  - 2
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.(1) دندوب

هدرک هّیقت  رمع  نبا  اهنت  هک  تسین  نآ  لیلد  ...میوگب » هک  مدـش  نآ  رب  ما و  هدیـشخب  ار  دوخ  هوبَح  : » رمع نبا  راـتفگ  نیارب ، هوـالع 
ینتفریذپ اریز  دـنا ، هدرک  هّیقت  زین  هتـشاد  روضح  هیواعم  يوس  زا  هبطخ  داریا  ماگنه  هب  هک  يرگید  هباحـص  هک  تسا  نآ  هاوگ  هکلب 

تسین

ت/  ) يرهف کلام  نب  هملـسم  نب  بیبح  فورعم  یباحـص  دییأت  هک  نانچمه  .دـشاب  هدرک  هبطخ  داریا  رمع  نبا  يارب  اهنت  هیواعم  هک 
.دنا هتشاد  روضح  عقوم  نیا  رد  اهنآ  اب  هک  تسا  یناسک  رگید  يرهف و  هّیقت  رگنایامن  زین  رمع  نب  هللادبع  هب  تبسن  42ه )

ناوـنع هب  .تسا  هدرک  یم  هّیقت  تخـس  اـهنآ  ماّـکح  ناـیوما و  ربارب  رد  يو  هک  دوـش  یم  نشور  رمع  نـبا  یباحـص ، تشذگرـس  زا 
هراشا و دیزی  اب  رمع  نبا  تعیب  هب  261ه ) ت / ، ) هنومن

، دنک یم  حیبقت   (2) هّرح روهشم  هثداح  عوقو  ماگنه  رد  ار  دیزی  هیلع  عیطم  نب  هللادبع  مایق 

هتشک ماش  مدرم  هاپس  ریشمش  اب  راصنا  رجاهم و  زا  ّمعا  يرایسب  نانمؤم  نآ  رد  هک  يا  هثداح 

هنابـش هس  هچ  دندش ، بکترم  نآ  رد  يرایـسب  ياهیراکهبت  دندرک و  ناریو  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هنیدم  هاپـس  نیا  دندش ،
رد هک  یعیاقو  دندرک و  حابم  ماش  نایرکشل  يارب  ار  هرّونم  هنیدم  زور 

.تسا نشور  نارگشهوژپ  همه  رب  داتفا  قافّتا  نآ  رد  تّدم  نیا 

هچ دشاب ؛ هتـشاد  يرگید  حیحـص  ریـسفت  چیه  دناوت  یمن  دوش  لمح  اجبان  يا  هّیقت  ساسا  رب  هک  نیا  زج  رمع  نبا  يریگعـضوم  نیا 
دیکچ یم  شریـشمش  زا  نوخ  هک  دـیزی  زا  هتـشادن و  ینمیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  تعیب  زا  وا  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 

روصت هک  دریذپ -  یمن  ار  نآ  یناملسم  چیه  و  دوبن -  هنالقاع  درک ، یمن  تعیب  وا  اب  هّیقت  يور  زا  دوبن و  كانمیب 

.تسا هدوب  رتراوازس  رترادقح و  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هیواعم  نبدیزی  رمع ، نبا  رظن  زا  دوش 

ت/  ) یقهیب .تسا  هدرک  یم  ادـتقا  اـهنآ  هب  هدـناوخ و  یم  زاـمن  نارگمتـس  رـس  تشپ  رد  يو  هک  تسا  نیا  وا  هـّیقت  دراوـم  زا  رگید 
يوس هب  ییاه  همان  اب  ارم  ناورم  نب  کلملادـبع  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  یناـه  نبریمع  ّمع  زیزعلادـبع  نبدیعـس  قیرط  زا  458ه )

جاّجح

ص:104

ینالقـسع 7:223؛ رجح  نبا  فیلأت  يراـبلا  حـتف  186 ؛ ینیعلا 17:185 -  شراگن  يراقلا  هدـمع  دـننام  يراخب  حیحـص  حورـش  - 1
.325 ینالطسق 6:324 -  هتشون  يراّسلاداشرا 

باب 13. هرامألا ، باتک   - 1478/1851 ملسم 3 :  حیحص  - 2
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هک مدـید  ار  رمع  نبا  و  دوب !! هدرک  بصن  ادـخ  هناـخ  ندرک  ناریو  يارب  قینجنم  لـهچ  هک  مدـش  دراو  وا  رب  یلاـح  رد  نم  .داتـسرف 
يا متفگ : تشازگ ، یم  زامن  وا  اب  زین  تفای  یم  روضح  ریبز  نبا  نوچ  و  دـناوخ ، یم  زامن  جاّجح  اب  دیـسر  یم  ارف  زاـمن  تقو  نوچ 

یمن ار  اهنآ  نم  یماش ، ردارب  يا  داد : خـساپ  تسا ، نینچ  اهنآ  لامعا  هک  یلاح  رد  يرازگ  یم  زامن  اهنیا  اب  وت  اـیآ  نامحّرلادـبعابا !
.(1) منک یمن  تیصعم  ار  قلاخ  یقولخم  زا  تعاطا  اب  میاتس و 

دناوخ و یم  زامن  شرـس  تشپ  رد  رمع  نبا  هک  نیا  زج  دمآ  یمن  یمکاح  چیه  : » تسا هتفگ  دوخ  تاقبط  رد  230ه ) ت /  ) دعس نبا 
.(2)« داد یم  وا  هب  ار  شلام  تاکز 

هک یلاح  رد  مدـید  ار  رمع  نبا  تسا «: هتفگ  هک  هدرک  تیاور  یناـه  نبریمع  زا  سنوی ، نب  سیق  قیرطزا  235ه ) ت /  ) هبیش یبا  نبا 
رـضاح نیا  زامن  رد  ینامز  نآ و  زامن  رد  یهاگ  وا  دوب ، ود  نیا  لزانم  نایم  هللادـبع  لزنم  دوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  ریبز  نبا  جاّـجح 

.(3)« دش یم 

یم زامن  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  رس  تشپ  رد  رمع  نب  هللادبع  هک  تسا  يراخب  حیحص  رد  :» تسا هدمآ  هّیواحطلا  هدیقعلا  حرـش  رد 
.(4)« دناوخ

وا لمع  نیا  هک  تسا  نکمم  ریغ  نینچمه  تسین  راکنا  لـباق  ناـنیا  رـس  تشپ  رد  رمع  نبا  ندرازگ  زاـمن  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب ،
زامن ریغ  رد  قساف  راذگتعدب و  رـس  تشپ  رد  زامن  تسا : هتفگ  620ه ) ت /  ) همادق نبا  یلبنح  هیقف  .دشاب  هتفرگ  تروص  هّیقت  نودـب 

زا دشاب  هتـشاد  میب  وا  رـس  تشپ  رد  زامن  كرت  زا  صخـش  رگاو  تسین ، زیاج  دنناوخ  یم  زامن  لحم  کی  رد  ودره  هک  دیعو  هعمج 
رد يو  .دنک  هداعا  ار  زامن  سپس  ادتقا و  وا  هب  هّیقت  باب 

78ه) ت /  ) يراصنا هللادبع  نبرباج  زا  تیاور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  یحیحـص  ربخ  دوخ  لوق  تّحـص  رب  لالدتـسا 
هیداب هب  نیشنرهش  نز ، هب  درم  دیابن  دومرف «: یم  شربنم  زارف  رب  هک  مدینـشهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن 

دنک ادتقا  رجاف  هب  نمؤم  نیشن و 

.(5)« دسرتب وا  ریشمش  هنایزات و  زا  ای  دننک  روبجم  روز  هب  ار  وا  هک  نآ  رگم 

ص:105

یقهیب 3:122. يربکلا /  ننسلا  - 1
.194 دعس 4 :  نبا  يربکلا /  تاقبطلا  - 2

هبیش 2:378. یبا  نبا  فّنصملا /  - 3
یقشمد 2:530. یضاق  هیواحّطلا /  هدیقعلا  حرش  - 4

یلعساّبع خیش  هتشون  نیملـسملاءاملع  ءارآ  یف  هّیقتلا  ثحب  زا  لقن  هب   ) هجام 1:343 نبا  ننس  186،192 ؛ همادـق 2 : نبا  ینغملا /  - 5
رد مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  زا  هدش  رداص  مود 1414  لاس  هرامش 8  نیلقثلا ص 82  هلاسر  هّلجم  رد  هدش  رشتنم  یتارب 

یعیشریغ یمالسا  ياه  هقرف  بهاذم و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comهیقت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 128 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_105_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_105_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_105_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_105_5
http://www.ghaemiyeh.com


(. هسّدقم مق 
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جاّجح مدینـش  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  رمع  نبا  زا  ربج ، نبدـهاجم  زا  807ه ) ت /  ) یمثیه هک  تسا  نـیا  وا  رگید  ياـه  هـّیقت  زا 
ربمایپ راتفگ  دنک  حالصا  ار  نآ  میوگب  وا  هب  متساوخ  .متسناد  تشز  ار  نآ  نم  هک  تفگ  ینخس  دوخ  راتفگ  رد  دناوخ و  یم  هبطخ 
هنوگچ ادـخ ! ربماـیپ  يا  مدرک : ضرع  نم  و  دـنک ، راوخ  ار  دوخ  دـیابن  نمؤم  : » دومرف هک  دـمآ  مداـی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

.(1)« درادن ار  نآ  بات  هک  دهد  رارق  ییالب  ضرعم  رد  ار  دوخ  : » دومرف دنک ، یم  راوخ  ار  دوخ  نمؤم ،

اکتا هک  نآ  هن  ددرگ ، هیجوت  میهفت و  هنوگ  نیمه  هب  اهنآ  ماّکح  دـیزی و  هیواعم و  زا  رمع  نبا  یباحـص  هّیقت  تسا  مزال  میوگ :  یم 
تمایق زور  رد  دنک  دی  علخ  تعاط  زا  هک  یسک  : » تسا هدومرف  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  وا  هچنآ  هب  دوش 

، دنک یمن  تباث  ار  هدننک  لالدتسا  روظنم  ثیدح  نیا  اریز   (2)« درک دهاوخ  رادید  درادن  يرذع  لیلد و  چیه  هک  یلاح  رد  ار  ادـخ 
، رایتخا يور  زا  هن  تسا  زیاج  هّیقت  يور  زا  نارگمتس  اب  تعیب  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  اهنت  مینک ، تّحص  رب  لمح  ار  نآ  ام  رگا  و 

دنا هدرک  وا  زا  تعاطا  هب  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  دنوادخ و  هک  تسا  یـسک  زا  يرادربنامرف  ارـصحنم  تعاط  زا  دارم  اریز 
اب هک  دیریگ  تروص  یتعیب  زا  سپ  ثیدح  رد  روکذم  دی  علخ  رگا  یّتح  تسین  وا  اب  تعیب  دـیزی و  زا  يرادربنامرف  نآ  زا  دوصقم  و 

تفرگ و تعیب  رابجا  هب  مدرم  زا  هّرح  راتـشک  عوقو  ماگنه  هب  هیواعم  نبدیزی  تسا  روهـشم  هک  نانچ  دشاب  هدش  ذـخا  رابجا  هارکا و 
ناسنا رب  هدش و  عقاو  رابجا  هارکا و  رثا  رب  هّیقت  يور  زا  تعیب  هچ  تسین ، ینکـشدنگوس  درادن و  يرثا  هنوگ  چـیه  تعیب  نیا  زا  علخ 

.تسین يدنگوس  روبجم 

تعیب وا  اب  نآ  زا  شیپ  هک  نیا  اب  دـندرک و  مایق  158ه ) ت /  ) یساّبع روصنم  رفعج  یبا  نایغط  متـس و  هیلع  هنیدم  مدرم  هک  نانچمه 
ناگرزب دـندرک و  جورخ  وا  رب  145ه ) ت /  ) هّیکز سفن  هب  فورعم  دّـمحم ، هارمه  هب  دنتـشادرب و  وا  تعاـط  زا  تسد  دـندوب  هدرک 

اهنآ تعیب  هک  داد  اوتف  179ه ) ت /  ) سنا نب  کلام  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نیا  و  دندوب ، اهنآ  نایم  رد  نیعبات 

هبطاق زا  (3) و  .تسین يدنگوس  روبجم  رب  هدوب و  رابجا  هارکا و  هب  هّیقت و  بسح  رب  روصنم  اب 

ص:106

.112/3323 یمثیه 4 : نیدلارون  هّتسلا / بتکلا  یلع  زاّزبلا  دنسم  دئاوز  زا  راتسالا  فشک  - 1
.هعامجلا موزلب  رمألا  باب  ، 22 ملسم 6:20 -  حیحص  - 2
 . لاس 145ه ثداوح  رد  يربط 4:427  خیرات  - 3
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سفن اب  تعیب  روصنم و  علخ  اب  هنیدـم  مدرم  هک  تسا  هتفگن  زورما  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  ناناملـسم  ناـهیقف 
.دنرادن يا  هناهب  رذع و  هک  یلاح  رد  درک  دنهاوخ  رادید  ار  ادخ  تمایق  زور  رد  هّیکز 

هک ییانعم  رب  زج  ًالقع  اعرش و  هدرک ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  رمع  نبا  ار  هچنآ  هک  دوش  یم  هتـسناد  اج  نیا  زا  و 
رب گرزب  یماهّتا  نّمـضتم  ثیدـح  نیا  هنرگ  و  تسا ، نآ  تّحـص  لوبق  ضرف  رب  نیا  درک و  لمح  ناوت  یمن  دـش  رکذ  نیا  زا  شیپ 

تـسد دنوادخ  ياضر  ربارب  رد  شیوخ  ناج  زا  دندز و  زابرـس  نارگمتـس  تعاط  زا  هک  ییاهنامه  تسا  تّما  نیا  ناکین  ناحلاص و 
.دندیشک

( : 68ه ت /  ) مقرا نبدیز   - 26

مقرا نبدـیز  هب  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  یفوـع  هـّیطع  زا  ریمَن  نـبا  قـیرط  زا  دوـخ  دنـسم  رد  240ه ) ت /  ) لبنح نبدـمحا  ماما 
هراب رد  یثیدح  وت  زا  هک  مراد  يداماد  نم  متفگ :

.مونشب وت  زا  ار  نآ  مراد  تسود  هک  هدرک  لقن  مُخریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

رد يرآ ، تفگ : تسین ، یکاب  وت  رب  نم  زا  متفگ : وا  هب  .تسامش  نایم  رد  هچنآ  تسامـش  نایم  رد  قارع ، مدرم  يا  امـش  داد : خساپ 
دـمآ و ام  يوس  هب  دوب  هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زورمین  رد  میدوب ، هفحج 

یلع میوا  يالوم  نم  ار  سکره  دومرف : ارچ ، دـنتفگ : متـسه ، ناشدوخ  زا  یلْوَا  ناـنمؤم  هب  نم  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  مدرم  يا  دومرف :
درادب تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  تسود  اراگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ  متفگ : دیز  هب  تفگ : .تسوا  يالوم 

.(1) مهد یم  ربخ  وت  هب  ما  هدینش  ار  هچنآ  نم  داد : خساپ  درادب ، نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  و 

هب رارقا  اریز  تسا  هدرک  نامتک  یفوع  هّیطع  زا  هّیقت  رطاخ  هب  ار  هاداع  نم  ِداع  هالاو و  نم  ِلا  مهّللا و  ترابع : دـیز  هک  تسین  ّکـش 
ماما نانمشد  ندرک  اوسر  يانعم  هب  ترابع  نیا 

مکح نب  ناورم  تموکح  نارود  ات  شرمع  هک  مقرا  نبدیز  راگزور  رد  ردقچ  دنتـسه و  ادـخ  نانمـشد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع 
هّیطع زا  وا  هّیقت  رب  هچنآ  .تسا  هدوب  دایز  نانآ  رامش  تفای  دادتما 

تسامش نایم  رد  قارع  لها  تعامج  امش  دیوگ : یم  وا  هب  هک  تسا  نیا  دراد  تلالد  یفوع 
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.368 دمحا 4 : دنسم  - 1
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خـساپ هک  نانچ  دز ، یم  جوم  قارع  نیمزرـس  رد  نامز  نآ  رد  هک  تسا  يرایـسب  ياه  هنتف  هب  هراشا  نیا  و  تسامـش ، نایم  رد  هچنآ 
زین تسین ، یکاب  وت  رب  نم  زا  تسا : هتفگ  هک  وا  هب  هّیطع 

ار هچنآ  هک  تسا  نآ  دـنک  یم  دـیکأت  ار  اـنعم  نیا  هچنآ  و  دراد ، میب  وا  زا  دـیز  هک  درک  كرد  هّیطع  هک  نیارب  تسا  يرگید  لـیلد 
هدـمآ و دوش  یم  یهتنم  وا  هب  هک  حیحـص  قرط  زا  يرایـسب  رد  هک  نانچ  .درک  تیاور  اـنیع  ار  نآ  دوب ، هدرک  ناـمتک  هّیطع  زا  دـیز 
ار ثیدح  نیا  هک  یناسک  هدمآ ، روکذم  باتک  رد  هچنآ  قباطم  .تسا  هدرک  قیقحت  یسررب و  ار  اهنآ  ریدغلا  باتک  رد  ینیما  همالع 

دنسم رد  لبنح  نبدمحا  زا : دنترابع  دنا  هدرک  تیاور  مقرا  نبدیز  زا  لماک  روط  هب 

صیخلت رد  یبـهذ  مالــسلا  هـیلع  یلع  ماـما  ناوـید  حرــش  رد  يدـبیم  ءامــسألاو ، ینکلا  رد  یبـالود  صئاـصخ ، رد  یئاـسن  دوـخ ،
قیرط زا  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  لوؤسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  لوصفلا ، رد  غاّبـص  نبا  لادتعالا ، نازیم  رد  كردتـسملا و 
عمجم رد  یطویـس  بلاّطلا ، هیافک  رد  یعفاش  یجنک  باعیتسا ، رد  ّربلادبع  نبا  بقانملا ، رد  یفنح  یمزراوخ  زاّزب و  یناربط ، دمحا ،

زا  (1) اهنیا زج  نت  اههد  حیباصملا و  هاکشم  رد  يزیربت  بیذهتلا ، بیذهت  رد  رجح  نبا  ریغـصلا ، عماجلا  ءافلخلا و  خیرات  عماوجلا و 
هچ نامز  نآ  رد  هک  هتسناد  یم  اریز  هدرک  هّیقت  دوخ  یقارع  داماد  زا  دیز  : » تسا هتفگ  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  ینیما  همّالع  ور ، نیا 

اهقافن و

زا ات  هدرک  لقن  صقان  روط  هب  ار  ثیدـح  يراددوخ و  شیوخ  زار  ياشفا  زا  ببـس  نیمه  هب  دراد و  دوجو  اهیقارع  نایم  ییاهفالتخا 
.(2)« دنامب ناما  رد  نآ  ياهدمایپ 

68ه) ت /  ) ساّبع نب  هللادبع   - 27

لام و  ددرگن ، هتخیر  یناملـسم  نوخ  هک  مادام  : » تسا هتفگ  هک  هدمآ  ًهاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنأ  ِّالا  دـنوادخ : لوق  ریـسفت  رد  ساّبع  نبا  زا 
نّمضتم هک  دوش  راداو  يزیچ  نتفگ  هب  هک  یسکو  تسا ، نابز  هب  هّیقت   : » هک تسا  هدش  تیاور  وا  زا  زین  و  دوشن .» هدرمـش  لالح  وا 

نابز هب  اهنت  هّیقت  و  تسین ، وا  رب  یهانگ  دـشاب  راوتـسا  ناـمیا  رب  شلد  هک  یلاـحرد  دروآ ، ناـبز  رب  ار  نآ  ناـج  میب  زاو  تسا  هاـنگ 
.(3)« تسا

ص:108

.دنا هدرک  تیاور  مقرا  نبدیز  زا  لماک  روط  هب  ار  ثیدح  نیا  هک  یناسک  حرش  رد   - 37  - 30 ریدغلا 1 : - 1
.380 ریدغلا 1 :  - 2

.نآ زا  سپ  313 و  يربط 6 : نایبلا /  عماج  - 3
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اب نمؤـم  ینعی  تسا ، رهاـظ  رد  يارادـم  نآ  : » تسا هتفگ  هّیقت  هراـبرد  وا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  754ه ) ت /  ) یـسلدنا ناّیحوبا 
زا شنابز  هب  و  درب ، رسب  نانآ  نایم  رد  نارفاک و 

.(1)« دشاب هتشادن  نانآ  هب  تبسن  یتّبحم  چیه  شلد  رد  هک  یلاح  رد  دنک ، هّیقت  اهنآ 

وا رب  یهانگ  دشاب  فلاخم  نآ  اب  شلد  نامیا  ببس  هب  هک  دنک  يراج  نابز  رب  ینخـس  دوش  روبجم  هک  یـسک  اّما  : » تسا هتفگ  زین  و 
.(2)« دنک یم  تساوخ  زاب  دراد  رواب  ناشیاهلد  هچنآ  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  هچ  تسین ،

نبدّمحم : » تسا هتفگ  وا  دوش : یم  لقن  انیع  ریز  رد  هک  هدرک  رکذ  321ه ) ت /  ) یفنح يواحط  هک  تسا  يزیچ  ساّبع  نبا  هّیقت  زا  و 
یم ایآ  تفگ : ساّبع  نبا  هب  يدرم  تفگ : هک  ءاطع  زا  یعازوا  زا  ملـسم  نبدیلو  زا  درک  ثیدح  ام  يارب  يدادغب  نومیم  نب  هللادـبع 

هیواعم یناد 

ماجنا تسرد  هیواعم  داد : خـساپ  ساّبع  نبا  دـنک -  ییوجبیع  هیواـعم  زا  تساوخ  یم  وا  و  درازگ - ؟ یم  تعکر  کـی  ار  رتو  زاـمن 
ار هیواعم  زامن  تّحـص  يو  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هدـش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هچنآ  هک  دـنک  یم  نایب  يواـحط  سپـس  تسا .» هداد 

نارمع هک  درک  تیاور  ام  يارب  ءاطع  زا  باّهولادبع  زا  ینادـمه  ییحی  نب  کلام  ناّسغ  ابا  دـیوگ : یم  سپـس  .تسا و  هدرک  راکنا 
، میتفگ یم  نخـس  مه  اب  بش  زا  يا  هراپ  ات  مدوب و  هیواعم  دزن  ساّبع  نبا  هارمه  هب  نم  تفگ : هک  داد  ربخ  ام  هب  همرکع  زا  ریدح  نب 

يو تساخرب  هیواعم  ماگنه  نیا  رد 

هتفرگ اجک  زا  ار  نآ  غالا  نیا  ینک  یم  نامگ  تفگ : نم  هب  ساّبع  نبا  درازگ ، زامن  تعکر  کی 

؟ تسا

هیواـعم : » تسا هتفگ  هک  ساـّبع  نبا  نخـس  دـیاش  تسا : هتفگ  سپـسو  هدرک  لـقن  هرکب  یبا  قـیرط  زا  زین  ار  ناتـساد  نـیمه  ریظن  وا 
یم رـسب  هیواعم  نامز  رد  ساّبع  نبا  هچ  هداد  ماـجنا  تسرد  ار  يرگید  راـک  وا  ینعی  دـشاب ، هّیقت  رب  ینبم  تسا » هداد  ماـجنا  تسرد 
نآ يوس  زا  دـناد  یم  یتسرد  هب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  لـمع  تسین  زیاـج  اـم -  رظن  زا  وا -  يارب  اـّما  .تسا  هدرب 

هک تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  سپس  . (3) دریگب هدیدان  تسا  هدش  عقاو  ترضح 
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.رتولا باب   - 389 يواحط 1 : رفعج  وبا  راثآلا /  یناعم  حرش  - 3
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(1) .تسا تعکر  هس  رتو  زامن 

دوش هتفرگ  ریدـقت  رد  أطخ  تسا ) هداد  ماجنا  تسرد  هیواعم   ) هیواعم باصأ  هلمج :  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  لـیوأت  نیا  زا  میوگ : یم 
.تسا هدرک  اطخ  هیواعم  ینعی : أطخلا ، هیواعم  باصأ  دیآرد : تروص  نیا  هب  هلمج  ات  ّقح  هن 

(: 74ه ت /  ) يردُخ دیعسوبا   - 28

هک نیا  هراب  رد  يوما  ماّکح  زا  يردخ  دیعس  یبا  یباحـص ، هک  هدرک  رکذ   (2) هّیقت زا  دوخ  ثحب  رد  ناتسکاپ  زا  نیسح  یلع  داتـسا 
دنتشاد یم  مّدقم  یحضا  رطف و  دیع  زامن  رد  ار  هبطخ 

ریغ نم  هالـصلا  یلا  جورخلا  باـب  نیدـیعلا -  باـتک  يراـخب -  حیحـص  هب  تسا  هدرک  هراـشا  دروم  نیا  رد  .تسا و  هدرک  یم  هّیقت 
ثیدح يراقلا  هدمع  هالصلا ، باتک  ملسم -  حیحص  ربنم ،

باب 26 نتفلا 31 ، باتک  يذمرت -  ننس  هرامش 1140 ، ثیدح  دیعلا ، موی  هبطخلا  باب  هالصلا -  باتک  دواد -  نبا  ننس  هرامش 9 ،
.20 باب /  ، 36 نتفلا /  باتک  هجام -  نبا  ننس  و 

يرا -- صنا هللادبع  نب  رباج  هلمج  زا  هبا  - حص زا  یهور  -ه گ- ّیقت  - 29

(ت/78ه)

دراد يراتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  هرابرد  دوخ  نانخس  نمض  284ه ) ت /  ) یبوقعی

: دوش یم  لقن  ریز  رد  انیع  هک 

وا هب  درک و  هناور  یگنج  درم  رازه  هس  اـب  هدوب  يؤل  نبرماـع  ینب  زا  يرماـع  هاـطرأ  نبا  وا  دـنا : هتفگ  هک  ار  هاـطرأ  نبرـُسب  هیواـعم 
و ناسرتب ، ار  وا  ینک  روبع  یـسک  ره  رب  و  نک ، هراوآ  اج  نآ  زا  ار  شمدرم  سپ  يرذـگب ، هنیدـم  زا  هک  هاگنآ  اـت  وش  ناور  تفگ :

هک ار  یسک  ره  لاوما 

دـصق هک  زا  دـنا  نامگ  نیا  هب  ار  هنیدـم  مدرم  نک و  جارات  هداهنن  ام  تعاط  رب  رـس  هک  تسا  یناسک  زا  تسا و  یلام  ار  وا  یتفاـیرد 
ییاهر و اهنآ  يارب  وت  دزن  رد  يراد و  ار  اهنآ  نتشک 

ص:110

.م .دشاب -  رتو  تعکر  کی  عفش و  تعکر  ود  عومجم  وا  روظنم  دیاش  - 1
هیمالسالا هفاقثلا  هّلجم :  رد  هک  یقیبطت » يرظن و  هبنج  زا  ّتنس  لها  دزن  رد  هّیقت   : » ناونع هب  ناتسکاپ  زا  نیسح  یلع  داتسا  ثحب  - 2

.تسا هدش  رشتنم  پاچ و  قشمد  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  ینزیار  يوس  زا  هرامش 52/1414-51 
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اهنآ ناسرتب و  ار  هنیدم  هّکم و  نایم  مدرم  و  شابم ، یسک  ضرعتم  اج  نآ  رد  .يوش  هّکم  دراو  ات  وش  هناور  نانچمه  تسین و  يرذع 
همادا دوخ  هار  هب  سپس  زاس ، هدنکارپ  قرفتم و  ار 

هدیسر ام  هب  اهنآ  زا  ییاه  همان  میراد و  ینایعیش  ام  رهش  نیا  رد  .يوش  ءاعنص  دراو  ات  هد 

.تسا

اهنآ هرابرد  ار  هیواعم  ياهروتسد  هک  نیا  زج  تشذگ  یمن  برع  لیابق  زا  يا  هلیبق  چیه  هب  هار  رد  درک و  زاغآ  ار  دوخ  تکرح  رُسب 
مکاح دمآرد ، هنیدم  هب  هک  هاگنآ  ات  درک  یم  ارجا 

ربنم يالاب  رب  دیدرگ و  نآ  دراو  رُسب  دش و  رود  رهش  زا  يو  دوب ، يراصنا  بّویاوبا  هنیدم 

: تفگ تفر و 

ُهّللا اَهَقاذأَف  ِهّللا  ِمُْعنأب  ْتَرَفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ادَغَر  اُهقْزِر  اهِیتأَی  ًهَِّنئَمْطُم  ًهَنِما  َْتناک  ًهَیْرَق  : » تسا يدب  لَثَم  امـش  يارب  هنیدم ! مدرم  يا 
رارق نآ  لها  ار  امش  هدیـشخب و  قّقحت  امـش  هرابرد  ار  لَثَم  نیا  دنوادخ  دیـشاب  هاگآ  . (1)« َنوُعَنْـصَی اُوناکاِمب  ِفْوُْخلاَو  ِعوُجلا  َساِبل 

، تسا هداد 

.دمآ دورف  ربنم  زا  ات  داد  مانشد  ار  نانآ  هتسویپ  سپس  داب ، تشز  ناتیاهیور 

هتـشک مسرت  یم  نم  تفگو : تفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رـسمه  هملـس  ّما  دزن  يراصنا  هللادبع  نبرباج  تسا : هتفگ  يوار 
بیلص هک  درک  راداو  ار  فهک  باحـصا  هّیقت  هچ  نک ، تعیب  تروص  نیا  رد  تفگ : هملـس  ّما  تسا ؟ یهارمگ  تعیب  نیا  ایآ  موش ،

.دنبای روضح  ناشموق  دایعا  رد  دنشوپب و 

هنوگ نیمه  هب  . (2) دیدرگ نمی  دراو  نآ  زا  سپ  دش و  راپسهر  هّکم  يوس  هب  سپس  درک  ناریو  هنیدم  رد  ار  يرایسب  ياه  هناخ  رُسب 
.تسا هداد  حرش  ار  اهنآ  روکذم  راگن  خیرات  هک  دش  بکترم  ار  یناوارف  تایانج  هاطرا  نبرسب 

: ... تسا هتفگ  وا  تسا ، راکـشآ  رتشیب  رـسب  زا  نیرجاهم  راصنا و  همه  هّیقت  656ه ) ت /  ) یفنح یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  تیاور  رد 
خـسم ناتیاهیور  تفگ : اهنآ  هب  داد و  رارق  دیدهت  ییوگازـسان و  دروم  ار  نانآ  درک ، ینارنخـس  مدرم  يارب  دمآرد و  هنیدـم  هب  رـُسب 

ار لثم  نیا  دنوادخ  اُهقْزِر ، اهِیتأی  ًهَِّنئَمْطُم  ًهَنِما  َْتناک  ًهَیْرَق  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  و  دیوگ : یم  دنوادخ  داب ،

ص:111

نوچ دیـسر  یم  ناوارف  یناکم  ره  زا  شیزور  هتـسویپ  و  دوب ، مارآ  نما و  هک  ار  يرهـش  تسا : هدز  یلَثَم  دـنوادخ  : 112 لحن /  - 1
.دیناشوپ اهنآ  رب  ار  سرت  یگنسرگ و  هماج  دنداد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  ببس  هب  دندرک  نارفک  ار  ادخ  ياهتمعن 

.199-197 یبوقعی 2 :  خیرات  - 2
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هورگ يا  تفگ : داد و  مانشد  ار  راصنا  دیوگ -  یم  هک  اج  نآ  ات  تسا -  هداد  رارق  نآ  قادصم  ار  امش  هدرک و  يراج  امـش  هرابرد 
هک دـیبوک  مهاوخ  نانچ  ار  امـش  نم  دیـشاب  هاگآ  لهـشالادبع ! ینب  هملـس و  ینب  راّجن ، ینب  قیرز ، ینب  يا  ناگداز ، هدرب  يدوهی و 

لاح زا  يو  ...دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  دناوخ و  ارف  هیواعم  تعیب  هب  ار  مدرم  سپس  ...دبای  یّفشت  نادب  نانمؤم  ياهلد 

نم دزن  ار  رباـج  هک  نآ  رگم  دـیرادن  ناـما  نم  دزن  امـش  هملـس ! ینب  يا  مـنیب ، یمن  ار  رباـج  ارچ  تـفگ : دیـسرپ و  هللادـبع  نبرباـج 
نبرُسب هب  هملس  ّما  درب ، هانپ  هملس  ّما  هب  رباج  دیروایب ،

: تفگ رباج  هب  هملـس  ّما  دنک ، تعیب  هک  هاگنآ  ات  داد  مهاوخن  ناما  وا  هب  داد : خساپ  يو  دیهد ، ناما  رباج  هب  هک  داتـسرف  ماغیپ  هاطرا 
تعیب ورب  زین  وت  تفگ : رمع  شدنزرف  هب  و  نک ، تعیب  ورب 

.(1) دندرک تعیب  رُسب  اب  دنتفر و  ود  ره  نک ،

رد .درک و  تعیب  تشگزاب و  وا  دزن  هنوگچ  تشاد و  ناهنپ  رـُسب  زا  ار  دوخ  رباـج  هوگچ  هک  هدرک  تیاور  ناـیک  نب  بهو  زا  سپس 
تعیب ورب  دنزرف ! يا  تفگ : وا  مدرک ، هاگآ  اهربخ  زا  ار  وا  مدش و  دراو  هملس  ّما  رب  دش  بش  نوچ  : » تفگ رباج  هک  تسا  هدمآ  نآ 

نوخو نک 

هک نآ  اب  دنک  تعیب  دورب  ما  هداد  روتسد  ما  هداز  ردارب  هب  نم  رادب ، ساپ  ار  تموق  دوخ و 

.(2)« تسا یهارمگ  تعیب  نیا  مناد  یم 

یفنح یـسخرس  .تسین  یهانگ  تسا  هدرک  هّیقت  هب  روبجم  ار  وا  هک  رگمتـس  نیا  زا  تعاطا  رد  هک  داد  صیخـشت  رباـج  هنوگ  نیدـب 
.(3)« دزاس راداو  هّیقت  هب  ارم  رگمتس  هاگره  تسین  نمرب  یهانگ  : » تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  رباج  زا  تسا : هتفگ  (ت 92/ه ) 

( : 78ه ت /  ) یضاق حیرش   - 30

ملسم دایز  نبا  دش ، دراو  لاس 60ه  رد  هفوک  نارمکح  دایز  نب  هللادیبع  رب  داب  دونـشخ  وا  زا  دنوادخ  هک  هورع  نب  یناه  هک  یماگنه 
دایز نبا  هک  دیسر  اج  نادب  راک  دز و  زاب  رس  یناه  نکیل  درک ، هبلاطم  يو  زا  درب  یم  رسب  وا  هناخ  رد  هک  ار  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب 

دومع اب 

ص:112

.10 دیدحلا 2:9 -  یبا  نبا  هغالبلا /  جهن  حرش  - 1
یم تسیچ ؟ وت  يأر  تفگ : هملس  ّما  هب  رباج  هک  تسا : يربط  خیرات  رد  تسا : هدمآ  نآ  شماه  رد  و  ، 10 هغالبلا 2 : جهن  حرش  - 2

مداماد هملس و  یبا  نبرمع  مرسپ  هب  نم  ینک ، تعیب  هک  تسا  نآ  نم  رظن  داد : خساپ  تسا ، یهارمگ  تیعب  نیا  و  موش ، هتشک  مسرت 
.دننک تعیب  ما  هداد  روتسد  هعمز  نب  هللادبع 

یسخرس 24:47. طوسبملا /  - 3
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یناه هک  دیسر  ربخ  جاّجح  نبورمع  هب  تسا : هتفگ  خّروم  ییحی  نب  طول  .درپس  نادنز  هب  ار  وا  درک و  درخ  ار  یناه  تروص  نینهآ 
دوخ هارمه  هب  ار  یگرزب  ّتیعمج  درک و  هرـصاحم  ار  نآ  دروآ و  یتموکح  خاک  هب  ور  جـحذم  هلیبق  دارفا  اب  يو  تسا  هدـش  هتـشک 

زا هدزن و  زابرس  تعاطا  زا  نانیا  دنا  جحذم  هلیبق  ناگرزب  ناراوس و  مه  اهنیا  متسه و  جاّجح  نبورمع  نم  دروآرب  دایرف  يو  .تشاد 
.تسا گرزب  یتبیصم  اهنآ  يارب  نیا  دوش و  یم  هتشک  اهنآ  سیئر  هک  هدیسر  ربخ  اهنآ  هب  نکیل  دنا  هدشن  ادج  تعامج 

وا هب  وش و  دراو  یناهرب  تفگ : یضاق  حیرـش  هب  هللادیبع  دنا ، هدمآ  درگ  خاک  ِرد  رب  هک  تسا  جحذم  هلیبق  نیا  دش : هتفگ  هللادیبع  هب 
هک نک  مالعا  اهنیا  هب  كرت و  ار  اج  نآ  سپس  رگن 

.تسیرگن وا  هب  دش و  دراو  وا  رب  حیرش  يا ، هدید  ار  وا  وت  دوش و  یمن  هتشک  تسا و  هدنز  وا 

تفگ دید  ارم  هک  یماگنه  مدش ، دراو  یناهرب  : » تسا هتفگ  هدرک و  لقن  زور  نیا  رد  دوخ  هّیقت  زا  هحلط  نب  لیعامـسا  يارب  حـیرش 
ایآ دیسرب ، مدایرف  هب  ناناملسم  يا  ادخ ! يا 

نمشد دنزرف  دوخ و  نمشد  هب  ارم  هتفر و  رانک  اهنآ  دنتـسه ؟ اجک  رهـش  نیا  مدرم  دنیاجک ؟ نارادنید  تسا ؟ هدش  دوبان  نم  هریـشع 
یتکرح ناکتزاوآ و  ماگنه  نیا  رد  دوب ، يراج  وا  نساحم  رب  نوخ  هک  تفگ  یم  یلاح  رد  ار  نانخـس  نیا  و  دـنا !! هتـشاذگاو  دوخ 

زاوآ نیا  منک  یم  نامگ  نم  حیرش ! يا  تفگو : دمآ  ملابند  هب  یناه  مدمآ و  نوریب  اج  نآ  زا  نم  .دیسر  شوگ  هب  خاک  رد 

ییاهر ارم  دوش  دراو  نم  رب  اهنآ  زا  رفن  هد  رگا  تسا ؛ نم  ناملسم  نارای  جحذم و  هلیبق  دارفا 

.داد دنهاوخ 

یهارمه ارم  دایز  نبا  نامرف  هب  يرمحا  رکب  نبدـیمح  متفر و  دـندوب  هدـمآ  درگ  خاـک  ِرد  رب  هک  یمدرم  يوس  هب  نم  تفگ : حـیرش 
دوبن مهارمه  هب  وا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  و  داد ، یم  ساپ  دایز  نبا  رـس  يالاب  هتـسویپ  هک  دوب  ینانابهگن  ای  اه  هطرـش  زا  يو  درک ، یم 

ار هچنآ 

متفگ اهنآ  هب  مدش  دراو  مدرم  نآرب  نوچ  .مدرک  یم  غالبا  شنارای  هب  داد  روتسد  نم  هب  یناه 

رب هک  درک  رومأم  ارم  دیسر  ریما  هب  ناتگرزب  هراب  رد  امش  راتفگ  عامتجا و  ربخ  هک  یماگنه 

اب هک  داد  روتسد  نم  هب  سپس  مدرک ، رادید  ار  وا  متفر و  وا  دزن  ور  نیا  زا  موش ، دراو  یناه 

امش هب  ار  وا  ندش  هتشک  ربخ  هک  نآ  تسا و  هدنز  وا  هک  مزاس  هاگآ  ار  امش  منک و  تاقالم  امش 

.(1) تسا هتفگ  غورد  هداد 

ص:113
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.40  - 39 ییحی :  نب  طول  مالسلا /  هیلع  نیسحلا  لتقم  - 1
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 : کلام نب  سنا  هّیقت   - 31

یفقث فسوی  نب  جاّجح  رس  تشپ  رد  هراومه  رمع  نب  هللادبع  تسا : هدمآ  يراخب  حیحـص  رد  هک  هتفگ  772ه ) ت /  ) یقشمد یضاق 
(1) .دوب رگمتس  یقساف  جاّجح  هک  یلاح  رد  دوب  هنوگ  نیمه  هب  زین  کلام  نب  سنا  تشازگ و  یم  زامن 

چیه : » تسا دوـمرف  هک  میا  هدرک  لـقن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لوـق  میا  هتفگ  نخـس  رمع  نب  هللادـبع  هّیقت  زا  هک  اـج  نآ  رد 
زا ای  دوش و  وا  تردق  روهقم  هک  نآ  رگم  دنک  ادتقا  رجاف  رب  دیابن  ینمؤم 

«. دسرتب وا  ریشمش  زا  ای  هنایزات و 

تسا هدش  تیاور  هباحص  یخرب  زا  هچنآ  ببس  هب  هحتاف  هروس  تئارق  رد  ار  هّللا  مسب  دوخ  زامن  رد  نایوما  تسا  روهشم  میوگ :  یم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رـس  تشپ  رد  وا  تسا  هتفگ  هک  تسا  کلام  نب  سنا  هباحـص  نیا  هلمج  زا  و  دندرک ، یم  فذح 

يزار رخف  هک  یلاح  رد  تسا  هدینشن  دوخ  زامن  رد  ار  هّللا  مسب  مادک  چیه  زاو  هدرازگ  زامن  نامثع  رمع و  رکبابا و 

لامتحا هتسناد و  لطاب  دنا  هدرک  هماقا  يأر  نیا  رادفرط  ناهیقف  هک  ار  يا  ّهلدا  همه  یعفاش 

لاس هاجنپ  زا  شیب  وا  هک  هژیوب  دوب  كانمیب  نایوما  زا  هتـسویپ  وا  هچ  دـشاب ، هدـش  رداص  وا  زا  هّیقت  لیبس  رب  سنا  تیاور  تسا  هداد 
هچنآ و  درک ، لّمحت  كرد و  ار  نایوما  ياهمتس 

تسا نکمم  هنوگچ  و  درک ، یم  ادتقا  اهنآ  هب  زامن  رد  وا  هک  تسا  نآ  تسا  هّیرظن  نیا  دّیؤم 

؟ دنک تفلاخم  ماما  اب  تئارق  رد  مومأم 

زا هللا  مسب  هک  نیا  رب  ینبم  کـلام  نب  سنا  ربخ  خـساپ  رد  هحتاـفلا  نم  هطبنتـسملا  هیهقفلا  لـئاسملا  باـتک :  رد  یعفاـش  يزار  رخف 
: تسا هتفگ  نینچ  تسین  هحتاف  هروس 

: تسا ریز  لیالد  ساسا  رب  سنا  ربخ  خساپ  »

هدرک تیاور  وا  زا  ربخ  هس  اهیفنح  اّما  تسا ، هدش  لقن  سنا  زا  تیاور  شش  دروم  نیا  رد  تسا : هتفگ  ینیارفسا  دماح  وبا  خیش   - 1
: دنا

نانآ مدرازگ و  زامن  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  رـس  تشپ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رـس  تشپ  رد  تسا : هتفگ  سَنَا   - 1
.دندرک یم  زاغآ  َنیَِملاعلا  ِّبر  ِهِّللُدْمَحلا  ندناوخ  اب  ار  زامن 

.دندرک یمن  رکذ  ار  میحّرلا  نامحرلا  هّللا  مسب  اهنآ  تسا :  هتفگ   - 2
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یقشمد 2:530. یضاق  هیواحّطلا /  هدیقعلا  حرش  - 1
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.دنشاب هتفگ  میحرلا  نامحرلا  هّللا  مسب  هک  مدینشن  نانآ  زا  کی  چیه  زا  تسا : هتفگ   - 3

: زا دنترابع  هک  تساهنآ  راتفگ  ضقان  رگید  تیاور  هس  نکیل  دنک ، یم  دییأت  ار  اهیفنح  لوق  هناگ  هس  تایاور  نیا 

درک كرت  زاـمن  رد  ار  میحَّرلا  ِناـمحّرلا  ِهّللا  ِمِسب  نتفگ  هیواـعم  یتـقو  هک  تسا  هدرک  تـیاور  سنا  مـیا  هدرک  رکذ  هـک  ناـنچ   - 1
ندناوخ دنلب  يادص  اب  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  رما  نیا  هک  میدرک  نایب  رتشیپ  هک  یلاح  رد  دندرک ، شنزرس  ار  وا  راصنا  نیرجاهم و 

تاملک نیا 

.تسا هدوب  اهنآ  نایم  يرتاوتم  لومعم و  يرما 

يادص اب  ار  میحَّرلا  ِنامحّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  رمع  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  هبالق  وبا   - 2
.دندناوخ یم  دنلب 

هلأسم نیا  داد : خساپ  وا  دندیسرپ ، تافخا  هب  ای  دوش  هدناوخ  رهج  هب  زامن  رد  میِحَّرلا  ِنامْحَّرلا  هّللا  ِمِْسب  هک  نیا  هراب  رد  سنا  زا   - 3
! مناد یمن  ار 

دروم یتیاور  تروص  هب  ببـس  نیمه  هب  تسا و  رایـسب  بارطـضاو  فعـض  راچد  هلأسم  نیا  رد  سنا  تیاور  هک  دـش  تباث  نیاربانب 
تمهت تیاور  نیا  رد  زینو  .درک  عوجر  لـیالد  رگید  هب  هلأـسم  نیا  رد  تسا  بجاو  تسا و  هدـنام  یقاـب  لاکـشا  داریا و  ضراـعت و 

هّیما ینب  تسد  هب  تموکح  هک  یماگنه  دومرف و  یم  هغلابم  هللا  مسب  هب  رهج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  نآ  تسا و  هتفهن  يرگید 
رارـصا تخـس  هّللا  مسب  هب  رهج  زا  يریگوـلج  رد  دنتـشاد  ناوارف  شـشوک  یعـس و  مالـسلا  هـیلع  یلع  راـثآ  وـحم  رد  نوـچ  دیـسر 

نیا رد  تسا ، هدـش  یگنهامهان  شوختـسد  هلأـسم  نیا  رد  وا  راـتفگ  ببـس  نیمه  هب  هتـشاد و  میب  اـهنآ  زا  سنا  دـیاش  و  دـندیزرو ،
رمع لوط  مامت  رد  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لوق  لّفغملا و  نبا  سنا و  لوق  ناـیم  هاـگره  هک  میرادـن  ّکـش  اـم  تروص ،

هلأسم نیا  عطاق  خساپ  دشاب و  یم  رتراوازس  یلوا و  مالسلا  هیلع  یلع  لوق  هب  کّسمت  دهد ، يور  ضراعت  دنام  یقاب  هّیور  نادب  دوخ 
.دیسر نایاپ  هب  دش  لقن  انیع  هک  هلاسم  نیا  رد  يزار  رخف  تسخن  لیلد  . (1)« تسا نیمه 

نانآ زا  زامن  رد  هللا  مسب  كرت  دروم  رد  نایوما  اـب  دوخ  تقفاوم  رد  یباحـص  سنا  هک  هداد  لاـمتحا  يزار  رخف  هک  نیا  میوگ :  یم 
خـساپ دش ، شـسرپ  هراب  نیا  رد  وا  زا  یتقو  هک  تسا  نیا  مه  نآ  لیلد  فرـص و  لامتحا  کی  هن  تسا و  نشور  یتقیقح  هدرک  هّیقت 

نیا : » داد

ص:115
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هنوگچ تشادن  لد  هب  يو  زا  یسرت  وا  رگا  اریز  تسا ، هدننک  شسرپ  نیا  ربارب  رد  يرگید  هّیقت  زین  باوج  نیاو  مناد » یمن  ار  هلأسم 
ياـفلخ راـگزور  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  رد  يو  هک  یلاـح  رد  دـنادن  زاـمن  رد  هللا  مسب  تاـفخا  رهج و  دوب  نکمم 

.تسا هدوب  وا  تمدخ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هارمه  زین  هدرک و  یگدنز  نیدشار 

نایاپ هب  يدیز  ریرج  نب  نامیلس  نخـس  اب  ار  دوخ  لّصحملا  باتک  يزار  رخف  نیمه  میوگب  وت  هب  رگا  درادن  یتفگـش  دوجو ، نیا  اب 
رد ار  هّیقت  موهفم  : » تسا نیا  شا  هصالخ  هک  هدرب 

.دهد رارق  یبایشزرا  دقن و  دروم  ار  نخس  نیا  هک  نآ  یب  !! (1)« دنا هدرک  عضو  هضفار  هّمئا  مالسا 

ص:116

 - 159 یناتـسرهش 1 :  لحنلاو  للملا  365 ؛ يزار :  نیمّلکتملاو /  ءامکحلاو  ءاملعلا  نم  نیرخأتملاو  نیمّدـقتملا  راـکفا  لّـصحم  - 1
.160
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هّیقت نوماریپ  ناعبات  هاگدید 

تبحاصم یخرب  تسا ، يرایـسب  فالتخا  نآ  یحالطـصا  ياـنعم  فیرعت  رد  و  تسا ، وریپ  ور و  هلاـبند  ياـنعم  هب  تغل  رظن  زا  عباـت 
لوط يا  هتـسد  دنا ، هدرمـش  یفاک  عبات  يارب  ار  یباحـص  رادید  هدرکن  نآ  هب  طورـشم  یـضعب  و  دـنا ، هتـسناد  نآ  طرـش  ار  یباحص 
.دنا هدرک  ناسحا  هب  دّیقم  ار  عبات  یضعب  و  هتسناد ، طرش  ار  زیمت  تّحص  یعمج  و  وا ، زا  عامس  تّحص  یهورگو  یباحص ، تمزالم 

رد هفیلخ  نب  فلخ  مان  هب  اهنآ  نیرخآ  گرم  اب  هدـش  هتفگ  هچنآ  بسحرب  نیعباـت  راـگزور  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـج  نیا  رد 
ات زاغآ و  هاجنپ  لاس  زا  هّیقت  هب  تبـسن  ار  نارود  نیا  لاجر  هاگدید  ام  اذـل  تسا  هدیـسر  نایاپ  هب  يرجه  یلوق 181  هب  ای  لاس 180 

لاس 179ه

هدس سأر  رد  ابیرقت  هک  ار  اهنآ  نامز  نکیل  هدیدن  ار  یباحـص  ًالـصا  هک  دنتـسه  یناسک  لاجر  نیا  نایم  رد  .درک  میهاوخ  يریگیپ 
اب ام  دنا و  هدرک  كرد  تسا  هتفای  نایاپ  يرجه  لّوا 

یم حرـش  ریز  وحن  هب  ینامز  تقبـس  بسحرب  هّیقت  هب  تبـسن  ار  نیعباـت  عضوم  نیـشیپ  ياههاگدـید  بیترت  هرامـش  نیرخآ  تیاـعر 
.میهد

 ( : 50ه  ) هّبض ینب  هّیقت   - 32

ت110/ه)  ) برع روهشم  رعاش  قدزرف  53ه ) ت /  ) هیبا نبدایز  هک  هدرک  لقن  يرجه  لاس 50  ثداوح  نمض  دوخ  خیرات  رد  يربط 
لاس نیمه  رد  و  داد ، رارق  بیقعت  دروم  ار 
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نابایب هب  رـس  ناـسرت  ناـهنپ و  دوب ، هدرک  مـالعا  حاـبم  ار  وا  نوخ  داـیز  هک  نآ  هژیوب  دـنبای  تسد  وا  هب  اداـبم  هک  نآ  میب  زا  قدزرف 
.تسویپ هّبض  ینب  دوخ  ياهولاخ  هب  هک  هاگنآ  ات  تشاذگ 

زا یتقو  دندرک و  یفخم  ار  وا  اهنآ  نکیل  دنتخادرپ ، وا  يوجتسج  هب  هّبض  ینب  نایم  رد  سپس 

دندرک راکنا  وا  هب  تبسن  ار  دوخ  عالطا  هنوگره  دنراد  یهاگآ  هچ  وا  هراب  رد  دندیسرپ  اهنآ 

.(1) میا هدیدن  ار  وا  دنتفگو :

هکلب هتـسنادن  تشز  دـنا  هدرک  راهظا  ار  عقاو  فالخ  هتفگ و  غورد  هک  نیا  ببـس  هب  ار  هّبـض  ینب  لمع  سک  چـیه  خـیرات  لوط  رد 
نیا زا  ریغ  رگا  هتـسناد و  بجاو  اهنآ  رب  اعرـش  ار  نآ  هدرمـش و  وکین  ار  نانآ  راـتفگ  نیا  ناـمز  عقوم و  ره  رد  نادـنمدرخ  سکعرب 

یگمه دندرک  یم  راتفر 

.دنام نوصم  قدزرف  ناج  نآ  رثا  رب  هک  دوب  هّیقت  تاکرب  زا  نیا  يرآ  .دندوب  راکهنگ 

( : 56ه ت /   ) ناحوص نب  هعصعص   - 33

دیز نب  هماسا  هب  .درک  یم  شرافـس  هّیقت  هب  وا  .تفای  روضحمالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  نیّفـص  رد  هک  تسا  نیعبات  ناـگرزب  زا  يو 
یم یـضار  وت  زا  شوخ  يوخ  هب  رفاک  هچ  شاـب  يوخـشوخ  رفاـک  اـب  صـالخا و  اـب  نمؤم  اـب  : » تفگ 54ه ) ت /  ) فورعم یباـحص 

(2) «. دوش

ردارب نانمؤم  هچ  تسین  نمؤم  میب  زا  اقلطم  هّیقت  هک  نیا  نآ  دنک و  یم  دـیکأت  دـش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هکار  هچنآ  تّحـص  راتفگ  نیا 
ناوت یمن  وا  رانک  رد  دشابن و  ینمیا  وا  مشخ  زا  هک  دشاب  یم  یناملسم  رفاک و  ربارب  رد  هکلب  تسا  نمؤم  هنییآ  نمؤم  و  دنرگیدکی ،

.درک نانیمطا  ساسحا 

( : 64ه ت /  ) عدجا نب  قورسم   - 34

نوچ دوش ، هتخورف  ناتـسودنه  نیمزرـس  رد  هک  داتـسرف  ار  ینیّرز  ياه  هرکیپ  60ه ) ت /  ) نایفـس یبا  نب  هیواعم  هک  دـنا  هدرک  لقن 
رد ار  اه  هرکیپ  نیا  دشک  یم  ارم  وا  هک  متـسناد  یم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ دـندش  هداد  روبع  عدـجا  نب  قورـسم  رانک  زا  اهنآ 

ادخ هب  دنگوس  دنک ، هجنکش  دهد و  باذع  هتسویپ  ارم  وا  هک  مراد  میب  نکیل  مدرک  یم  قرغ  ایرد 

ص:118

 . لاس 50ه ثداوح  رد  يربط 3:213  خیرات  - 1
ناّیح 2:423. وبا  طیحملارحبلا /  - 2
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زا هک  تسا  یـسک  اـی  هدـش  هداد  تنیز  وا  يارب  شدـب  رادرک  هک  تسا  يدرم  تسا ، رفن  ود  نـیا  زا  کـی  مادـک  هیواـعم  مـناد  یمن 
مرگرس ایند  تاّذل  زا  يرادرب  هرهب  هب  هدیدرگ و  دیمون  ترخآ 

(1) «. تسا

هتشادن ار  ندش  هتشک  میب  دنچره  میا  هدرک  نایب  رگمتس  مکاح  زا  سرت  ماگنه  هب  هّیقت  زاوج  رد  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نخس  نیا 
تناها و هک  نیا  هب  تسا  يا  هراشا  زین  و  دشاب ،

رب هوالع  تسا  نآ  ریاظن  ریشمش و  اب  ندش  هتشک  زا  رتراوشد  رایسب  لضف  لها  نادنمشناد و  سوفن  رب  اهنیا  لاثما  هجنکش و  کتک و 
و دوش ، یم  خزود  دراو  دور  تسد  زا  شناج  هجیتن  رد  دنکن و  هّیقت  هچنانچ  هدش  هّیقت  هب  روبجم  هک  یـسک  دوب  دـقتعم  قورـسم  نیا 

.(2) .تسا هتفگ  ار  نیمه  زین  ناّیح  وبا  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ 

( : 69ه ت /  ) یجراخ رمیوع  نب  هدجن   - 35

قرزا نب  عفان  اب  جراوخ  تادجن  هقرف  سیئر  رمیوع  نب  هدـجن  فالتخا  دوخ ،  (3)« لحنلاو للملا   » باتک رد  548ه ) ت /  ) یناتسرهش
نب هدـجن  تسین ، اور  هّیقت  تسا : هتفگ  عفاـن  .تسا  هدرک  رکذ  هّیقت  ّتیعورـشم  هراـب  رد  ار  جراوـخ  هـقرا  زا  هـقرف  سیئر  65ه ) (ت /

ٌنِمُْؤم ٌلُجَر  َلاق  َو   : » هیآ و  ، (4) ًهاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنأ  ّالإ  : » هیآ هب  تسا و  زیاج  هّیقت  تسا : هتفگ  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  يرورح  رمیوع 
.تسا هدش  عیرشت  میکح  ياناد  دنوادخ  يوس  زا  هّیقت  هک  هدرک  تباث  عفان  يارب  لالدتسا و  ، (5)« ُهَنامیإ ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  لا  ْنِم 

( : 94ه ت /  ) ریبج نبدیعس   - 36

نبدیعـس زا  هک  درک  لقن  ام  يارب  يدـنک  ییحی  یبا  نب  ناّسح  زا  هیواـعم  نب  ناورم  تسا : هتفگ  ت224/ه )  ) مالس نب  مساق  دیبعوبا 
هب ار  نآ  تفگ : وا  .مدیسرپ  تاکز  هرابرد  ریبج 

نم هب  متفگ : مدرک و  تکرح  وا  لابند  هب  نم  تساخرب  دیعس  هک  یماگنه  هدب ، رما  يایلوا 

ص:119

.46 یسخرس 24 -  طوسبملا /  - 1
یسلدنا 2:424. ناّیح  وبا  طیحملارحبلا /  - 2

یناتسرهش 1:125. لحنلا /  للملا و  - 3
.دیزیهرپب نانآ  زا  هک  نیا  رگم  : ... 28 نارمع /  لآ  - 4

...تفگ تشاد  یم  ناهنپ  ار  شنامیا  هک  نوعرف  نادناخ  زا  ینمؤم  درم  : 28 رفاغ / - 5
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رد ار  نآ  داد : خـساپ  دـنهد ؟ یم  ماجنا  ار  اهراک  نالف  نآ  اب  اـهنآ  هک  یلاـح  رد  مهدـب ، رما  ياـیلوا  هب  ار  تاـکز  هک  يداد  روتـسد 
هاـگآ نادـب  ار  وت  هک  دوبن  نکمم  میارب  يدیـسرپ و  نم  زا  مدرم  ربارب  رد  وـت  .تسا  هداد  روتـسد  وـت  هب  دـنوادخ  هک  هد  رارق  ییاـج 

(1) .منک

.دوش ّکش  راچد  هدش  هتفگ  نیعبات  بهار  هک  ریبج  نبدیعس  هّیقت  تّحصر  سک د  چیه  منک  یمن  نامگ  یهگناو 

( : 94ه ت /  ) ّبیسم نبدیعس   - 37

تاکز مدیسرپ : ّبیسم  نبدیعس  زا  هک  درک  تیاور  ام  يارب  هداتق  زا  ییحی  نب  مامه  زا  دیزی  تسا : هتفگ  مالس  نب  مساق  دیبعوبا  زینو 
(2) .هدب مکاح  هب  داد : خساپ  مدیسرپ ، يرصب  نسح  زا  نم  دادن ، نم  هب  یخساپ  وا  مهدب ؟ یسک  هچ  هب  ار  ملام 

توکـس نکیل  تسین ، وا  هّیقت  رب  یتلـالد  نآ  رد  تـسا ، هدوـب  نـیمه  یتـسارب  110ه ) ت /  ) يرـصب نـسح  يأر  هاـگره  میوـگ :  یم 
لاومالا باتک  رب  دوخ  هیـشاح  رد  ساره  لیلخ  دّـمحم  رتکد  دـشاب ؟ هتـشاد  تلالد  يزیچ  هچ  رب  دـناوت  یم  یعباـت  ّبیـسم  نیدـیعس 

هتشون

یـشوماخ ببـس  نیمه  هب  دوش و  لـیوحت  هّیما  ینب  ماّـکح  هب  تاـکز  هک  هدوبن  دـقتعم  ّبیـسم  نبدیعـس  هک  دوش  یم  نشور  : » تسا
«. تسا هدیزگ 

زاغآ رد  333ه ) ت /  ) يدوراج يدیز  هدقع  نب  دیعـس  نب  دّـمحم  نبدـمحا  ظفاح  هک  تسا  نآ  ّبیـسم  نبدیعـس  ياه  هّیقت  زا  زین  و 
نبا زا  لـیوط  دـیمح  تُخا  نبا  زا  حـیبص  نب  برح  زا  یلعی  نب  ییحی  زا  داّـمح  نبدـیلو  نب  میهاربا  دوـخ  خیـش  زا  هیـالولا »  » باـتک
هّیقت وت  زا  نکیل  منکب  یـشسرپ  وت  زا  مهاوخ  یم  متفگ : صاّقو  یبا  نبدعـس  هب  نم  تسا : هدرک  تیاور  ّبیـسم  نبدیعـس  زا  ناعدج 
زور رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ماـیق  متفگ : متـسه ، وت  يومع  نم  هچ  سرپـب  یهاوخ  یم  هچ  ره  زا  داد : خـساپ  منک ، یم 

هدوب هنوگچ  امش  نایم  رد  مُخریدغ 

ص:120

یناتسکاپ داتسا  .کلذ  یف  ءاملعلا  فالتخا  ءارمالا و  یلا  هقدّصلا  عفد  باب  ، 567/1813 مالس : نب  مساق  دیبعوبا  لاومالا /  باتک  - 1
هیمالسالا هفاقَثلا  هّلجم  رد  هدش  رـشتنم  اقیبطت ص 120  اّیرظن و  هنّـسلا  لهادنع  هّیقتلا  ناونع  تحت  دوخ  ثحب  رد  متـسر  نیـسح  یلع 

لاوـما باـتک  موـس  پاـچ  هب  وا  درک ، ییاـمنهار  ریبـج  نبدیعـس  هّیقت  هب  ارم  مـیا  هدرک  هراـشا  نادـب  زین  ثـحب  نـیا  همدـقم  رد  هـک 
.ما هدرک  دانتسا  تسا  ساره  قیقحت  اب  هک  زین  نآ  لوا  پاچ  هب  نم  تسا و  هدرک  دامتعا  ساره  قیقحت  اب   508/1811

.565/1801 لاومالا :  باتک  - 2
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نم یـسکره  دومرف : تفرگار و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسد  تساخرب و  اـم  ناـیم  زا  زورمین  رد  ترـضح  نآ  يرآ  داد : خـساپ  تسا ؟
.درادب نمـشد  ار  یلع  هک  نآ  رادـب  نمـشد  و  درادـب ، تسود  ار  یلع  هک  نآ  رادـب  تسود  اهلاراب  .تسوا  يالوم  یلع  میوا  يالوم 

.يدش ینمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  وت  بلاطوبا  رسپ  يا  دنتفگ  رمع  رکبوبا و 

زا تسا : هتفگ  دـش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  ثیدـح  نیا  هب  تبـسن  مقرا  نبدـیز  هّیقت  نایب  تیاور و  نیا  لقن  زا  سپ  ینیما  همّالع 
زا تسا  هدوبن  نمیا  نآ  هدننک  تیاور  هک  هدوب  رادروخرب  ییانعم  زا  مدرم  نایم  رد  ثیدح  نیا  هک  دوش  یم  راکـشآ  رابخا  نیا  همه 

دادیور هک  نیا 

(1) .دوش وا  ریگنماد  تسا  ماش  قارع و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  اب  ینمشد  هدییاز  هک  يدب 

( : 95ه ت /  ) جاّجح ریشمش  زا  ناسنا  اهنویلم  هّیقت   - 38

یهاگزیرگ هراچ و  اهنآ  نامرف  رب  نداهن  رـس  زج  هک  يا  هریچ  ناراکمتـس  زا  تعاـطا  رد  هک  یناـنمؤم  يارب  هّیقت  هک  تسین  هدیـشوپ 
تعاطا نیا  يارب  يرگید  زّوجم  هنوگره  رّوصت  اریز  درک ، ّکش  دیابن  نآ  رد  تسا و  درف  هب  رصحنم  يا  هزیگنا  هلیـسو و  دنبای ، یمن 

مکاح ره  زا  تعاط  بوجو  هّیرظن  ندـناشن  یـسرک  هب  میلـست ، يرادربنامرف و  نیا  هنرگو  دـشاب  هارمه  هّیقت  اب  يوحنب  دـیاب  داـیقنا  و 
دنمـشیدنا هدازآ  رگـشهوژپ  ره  رب  هک  دروآ  دیدپ  یفادها  ضارغا و  ساسا  رب  نایوما  گرزب  هیواعم  ار  نآ  هک  دوب  دهاوخ  راکمتس 

.تسا نشور 

مه هنومن  اهنت  هک  هنومن  نیا  رد  دشاب -  حیحـص  ریبعت  نیا  رگا  ار -  ناسنا  اهنویلم  هّیقت  تقیقح  هک  تسین  نآ  ام  دوصقم  اج  نیا  رد 
هنحـص رب  یفقث  فـسوی  نب  جاّـجح  روـهظ  زا  رتراد  هشیر  ناـیوما  سوماـق  رد  ریـشمش  هژاو  میناد  یم  هـچ  میزاـس ، راکـشآ  تـسین 

درک بوکرس  ار  ریبز  نبا  مایق  هک  نآ  زا  سپ  ار  68ه ) ت /  ) ناورم نب  کلملادبع  اریز  تساهنآ ، نینوخ  خیرات  رد  یسایس  ثداوح 
رب ار  هرـصب  هفوک و  رهـش  ود  اب  قارع  ینارمکح  سپـس  درک و  بوصنم  فئاـط  هنیدـم و  هّکم و  تموکح  هب  73ه )   ) تـشک ار  وا  و 

نیدـب اهنت  بصانم  نیا  هکلب  دوبن  وا  هقباس  ییاسراپ و  يراگزیهرپ و  جاّجح و  شناد  هقف و  رطاـخ  هب  لـمع  نیا  و  دوزفا ، يو  ورملق 
هن هک  دوب  کی  هجرد  ماشآ  نوخ  زیرنوخ و  يو  هک  دش  هداد  وا  هب  ببس 

ص:121

.380 ینیما 1 :  ریدغلا /  - 1
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(1) .دش یم  دنبیاپ  ینامیپ  هب  هن  درک و  یم  تیاعر  ادخ  رطاخ  هب  ار  يدنگوس 

هبطخ زا  يرایسب  نمض  هک  نانچ  یمالـسا  ياهرهـش  نیا  مدرم  هب  تبـسن  دوخ  تیاهن  یب  ياهیمحر  یب  یلدگنـس و  هب  دوخ  جاّجح 
رد ار  وا  ياه  هبطخ  زا  یخرب  276ه ) ت /  ) يرونید هبیتق  نبا  .تسا  هدرک  حیرصت  دوش  یم  راکشآ  ناناملسم  ياهربنم  زارفرب  وا  ياه 
دنک یم  مّسجم  راکمتـس  نیا  ربارب  رد  ار  یعمجتـسد  هّیقت  تروص  هک  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  ام  تسا و  هدرک  لقن  رابخالا  نویع  باـتک 

: مینک یم  رکذ 

شا هناش  رب  یبرع  یناـمک  هتخیوآ و  ندرگ  هب  يریـشمش  هک  یلاـح  رد  یفقث  فسوی  نب  جاّـجح  : » تسا هتفگ  هبیتق  نبا  لّوا :  هبطخ 
تفر ربنم  يالاب  رب  و  دش ، هرصب  دراو  دوب  هتخادنا 

: تفگ سپس  و 

ایانَّثلا ِعّالَط  الَج و  ُْنب  اَنَأ 

(2) ینُوفِْرعَت َهَمامَعلا  ُعَضَأ  یتَم 

امش يوس  هب  ارم  اذل  تفای  اهنآ  نیرتریذپان  تسکـش  نیرتخلت و  ارم  تخادنا و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  شیاهبوچ  نانمؤم  ریما  انامه 
ادج ناتنت  زا  بوچ  تسوپ  دننام  ار  امـش  تسوپ  دناچیپ و  میهاوخ  هتـسب و  مه  هب  ردس  تخرد  دـننام  ار  امـش  دیـشاب  هاگآ  داتـسرف ،

و دوش ، تسار  میارب  ناـتیاه  هزین  هک  هاـگنآ  اـت  دز  مهاوخ  ار  امـش  دـننز  یم  ار  راـتفر  دـنک  نارتش  هک  هنوگ  ناـمه  و  درک ، مهاوخ 
.(3)« ...دش هتشک  دیعس  هک  هد  تاجن  ار  دوخ  دعس ! يا  دیوگب : هدنیوگ 

یلص ادخ  ربمایپ  هچنآ  فالخرب  ما و  هدرک  دوخ  نیـشناج  امـش  رب  ار  مرـسپ  نیا  مور ، ّجح  هب  مهاوخ  یم  نم  مدرم  يا   : » مود هبطخ 
دنریذپب اهنآ  ناراکوکین  زا  هک  درک  شرافـس  ادـخ  ربمایپ  هچ  ما ، هدرک  شرافـس  وا  هب  دومرف  شرافـس  راصنا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

مشچ اهنآ  ناراکدب  زاو 

ناه .دشوپن  مشچ  ناتناراکدب  زا  دریذپن و  ناتناراکوکین  زا  ما  هداد  روتسد  وا  هب  نم  دنشوپ ،

: تفگ دـیهاوخ  نمزا  سپ  دراد ، یم  زاـب  اـهنآ  راـهظا  زا  ار  امـش  نم  زا  سرت  نوـنکا  هک  تفگ  دـیهاوخ  ینانخـس  نم  زا  سپ  اـمش 
امـش يارب  ار  تفالخ  دنوادخ  هک :  مهد  یم  خساپ  امـش  هب  دوز  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دنادرگن ،! وکین  وا  يارب  ار  ترـشاعم  دـنوادخ 

(4) «. دنادرگن وکین 

ص:122

.تسا هدش  لقن  جاّجح  نیگنن  لامعا  زا  يرایسب  باب  نیا  رد  ، 95 باب :  يدوعسم 3:375 -  بهّذلا /  جورم  - 1
.تخانش دیهاوخ  ارم  مدراذگورف  ار  همامع  هک  ینامز  مراوشد ، ياههار  رد  هدنور  اههودنا و  هدنیادز  رسپ  نم  - 2

هبیتق 2:265. نبا  رابخالا /  نویع  - 3
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ارم بیرف  هک  تسا  یـسک  دـنب  ندرگ  نآ  هبل  و  متـسد ، رد  شا  هتـسد  و  مندرگ ، رد  نآ  دـنب  مریـشمش و  ما ، هناـیزات   : » موـس هـبطخ 
(1) «. دروخب

يروآ تفگش  ياهزیچ  اهدیعو و  اهدیدهت و  عاونا  يرگید  هبطخ  رد  وا  رگید : هبطخ 

راکوکین رادربنامرف و  دّرمتم و  رامیب و  تسردنت و  نایم  وا  هک  هدرک  حیرصت  اهنآ  رد  رکذ و  ار 

ٌهَرِزاو ُرِزَت  ـالَو  : » تـسا هدوـمرفن  دوـخ  باـتک  رد  دــنوادخ  اـیوگ  (2) و  .دــنناسکی وا  رظن  زا  اـهنآ  دــنیب و  یمن  یتواـفت  راکدــب  و 
.(3) «. يرُْخاَرْزِو

ایوگ دوب و  قلطم  توکـس  نانآ  خساپ  يرآ  دنا ، هداد  وا  هب  یخـساپ  هچ  نانآ  اّما  تسا ، هدوب  ناملـسم  اهنویلم  يارب  وا  نانخـس  اهنیا 
: تسا هدرک  یم  همزمز  ار  رعش  نیا  اهنآ  لاح  نابز 

هب شیعی  ٌلقع  یتفلل 

(4) .ُهُمَدَق ُهَقاس  يدهت  ثیح 

: ای

ًهّرم یتوکس  یلع  ُتمدن  ْنإ  ام 

(5) ارارم ِمالکلا  یلع  ُتمدن  دقلو 

ناربمایپ هیبش  ار  فسوی  نب  جاّجح  هک  دوب  یمیمت  ّمتها  نب  هللادبع  داد ، نتفگ  نخـس  تأرج  دوخ  هب  مدرم  نیا  نایم  زا  هک  یـسک  و 
!! درک فیصوت  یهلا 

تساخرب یمیمت  ّمتها  نب  هّللادبع  : » تسا هتفگ  هدرمـش  ربارب  ار  راکدب  راکوکین و  نآ  رد  جاّجح  هک  يا  هبطخ  لقن  زا  سپ  هبیتق  نبا 
غورد تفگ : وا  هب  جاّجح  تسا  هدـش  هداد  عطاـق ) نخـس   ) باـطخلا لـصف  تمکح و  وت  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ  ریما ! يا  تفگ : و 

(6) «. دوب هدش  هداد  ادخ  ربمایپ  دوواد  هب  اهنآ  یتفگ ،

ص:123
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.دوش یمن  لّمحتم  ار  يرگید  هانگ  يراکهنگ  چیه  : 164 ماعنا /  - 3
دوش یم  نومنهر  ار  شیاپ  قاس  شمدق  هک  اج  ره  رد  دنک -  یم  یگدنز  نآ  اب  هک  تسا  يدرخ  ياراد  درمناوج  - 4
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.مدیدرگ نامیشپ  دوخ  نتفگ  نخس  رب  اهراب  هنیآ  ره  مدشن -  نامیشپ  راب  کی  مدوخ  توکس  رب  - 5
یم نامگ  میا ، هدرک  شومارف  ار  نآ  ذخأم  هک  تشذگ  مرظن  زا  يراتفگ  رود  رایسب  ینامز  رد  . 264 هبیتق 2 : نبا  رابخالا /  نویع  - 6

دنک و بوکرـس  ار  ثعـشا  نب  نامحّرلادـبع  نبدّـمحم  مایق  تساوخ  جاّجح  زا  ناورم  نب  کلملادـبع  هک  دوب  نیا  شا  هصالخ  منک 
هک دـننک  فارتعا  دـهاوخب  اـهنآ  زا  دـنک و  ییوجزاـب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نآ  یقارع  ناراداوه  هنتف  نآ  ندرک  شوماـخ  زا  سپ 

اهنآ زا  مادک  ره  دننک و  هبوت  جاّجح  يور  شیپ  رد  اراکـشآ  دـنا و  هدرک  جورخ  کلملادـبع  رب  اریز  دـنا ، هدـش  رفاک  نامیا  زا  سپ 
جاّجح زاو  دـندرک  رارقا  نامیا  زا  سپ  دوخ  رفک  رب  یگمه  درک و  راتفر  هنوگ  نیمه  هب  اـهنآ  اـب  جاّـجح  .دـشکب  ار  وا  دزرو  عاـنتما 

هلمج زا  هک  مراد  دای  هب  هدـید و  ییاج  رد  .درادـن  هّیقت  زج  ییانعم  اهنآ  لـمع  نیا  هک  تسا  نشور  دریذـپب ، ار  اـهنآ  هبوت  دنتـساوخ 
هک یلاـح  رد  جاّـجح  دـنک  هبوت  دـنهاوخب  وا  زا  دـنک و  ناـمیا  زا  سپ  دوخ  رفک  هب  رارقا  اـت  دـندروآ  جاّـجح  دزن  ار  يدرمریپ  اـهنیا 
يا تفگ : گنرد  یب  درمریپ  دشاب ، هتشگرب  نید  زا  ندروآ  مالـسا  زا  سپ  درمریپ  نیا  منک  یمن  نامگ  تفگ : دشکب  ار  وا  تساوخ 

.درک اهر  ار  وا  دیدنخ و  جاّجح  منک ، یم  هبوت  وت  روضح  رد  کنیا  مدوب و  هدش  ّدترم  نم  نزم ، لوگ  ارم  جاّجح !
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: دیآ یم  تسد  هب  بلطم  دنچ  جاّجح  ياه  هبطخ  زا 

زا سک  چیه  درک و  یم  دـیدهت  ار  نانآ  دنزرـس  اهنآ  زا  یهانگ  هک  نآ  یب  و  تفگ ، یم  ازـسان  ار  مدرم  اراکـشآ  ربنم  زارفرب  وا   - 1
نتفگ نخس  رب  هک  یسک  اّما  داد ، یمن  وا  هب  یخساپ  نانآ 

.درک فیصوت  ناربمایپ  تفص  هب  ار  يو  جاّجح  هب  بّرقت  يارب  هک  دوب  يا  هیامورف  سولپاچ  درک  يریلد 

هب تبسن  هژیوب  دندرک  یمن  وا  هب  یضارتعا  چیه  دندینش و  یم  نیعبات  زا  يرایسب  هباحص و  زا  يرامش  ار  اه  هبطخ  نیا  ّکش  یب   - 2
.تشاد دوجو  شیاه  هبطخ  نمض  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ّتنس  اب  فلاخم  عرش و  فالخ  نانخس 

دوخ هک  نآ  هژیوب  دننک  یم  هّیقت  وا  زا  رهـش  ود  نیا  نایم  مدرم  هفوک و  هرـصب و  فئاط ، هنیدـم ، هّکم ، مدرم  تسناد  یم  جاّجح   - 3
ناه : » تسا هتفگ  هدرک و  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  وا 

«. دراد یم  زاب  نآ  راهظا  زا  ار  امش  نم ، زا  سرت  اهنت  هک  تفگ  دیهاوخ  ینانخس  نم  زا  سپ  امش 

( : 103ه ت /   ) یّکم ربج  نبدهاجم   - 39

هتفگ هدوتس و  ار  وا  460ه ) ت /  ) یسوط خیش  تسا ، ریسفت  شناد  رد  نیعبات  ناگرزب  زا  وا  یّنس  هعیش و  نادنمـشناد  همه  فارتعا  هب 
هدیدنـسپ و وا  شور  هک  دور  یم  رامـش  هب  اـهنیا  زج  دـهاجم و  هداـتق و  نسح و  ساـّبع و  نبا  نوچمه  ینارـسفم  هرمز  زا  وا  : » تسا

.(1)« تسا هدش  شیاتس  وا  هقیرط 

ياج هب  ًهَّیِقَت » ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَا  ّالإ   » ار هیآ  نیا  دهاجم  هک  هدرک  حیرـصت  باتک  نیا  لّوا  لصف  رد  روکذـم  هیآ  نیتسخن  هراب  رد  یبطرق 
اج نآ  رد  ام  دـنادن !؟ زیاج  ار  هّیقت  دـنک  توالت  تروص  نیدـب  ار  نآ  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  هدرک  یم  تئارق  ًهاُقت 

هیآ نیا  تلالد  هک 

دروم رد  زج  هّیقت  زاوج  رب  ینتبم  هک  روکذم  هیآ  زا  ار  وا  ریسفت  میا  هتشاد  نایب  هّیقت  رب  ار 

ص:124

.همّدقم زا   - 6 یسوط 1 : نآرقلاریسفت /  یف  نایبتلا  - 1
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(1) .میا هدرک  رکذ  تسا  لاوما  تراغ  مارح و  نوخ  نتخیر 

( : ای 104ه ت/103   ) یبعش رماع  - 40

یلیخ و  داتـسرف ، مور  هاشداپ  دزن  یگدنیامن  هب  ار  وا  کلملادـبع  دوب ، 86ه ) ت /  ) ناورم نب  کلملادبع  مدمه  میدـن و  یبعـش  رماع 
رد هژیوب  دنک  لمع  هّیقت  هب  وا  هک  تسا  یعیبط 

ماکحأل عماجلا   » رد یبطرق  زا  نیملـسملاءاملع » ءارآ  یف  هّیقتلا  : » مان هب  دوخ  ثحب  رد  یتارب  یلعـساّبع  خیـش  .يوما  ناهاشداپ  رابرد 
یم ییوگدب  دنتـسب  یمن  راک  هب  رابجا  ماگنه  هب  ار  هّیقت  هک  یناسک  زا  و  درک ، یم  لمع  هّیقت  رب  یبعـش  هک  تسا  هدرک  لقن  نآرقلا »

(2) .درک

( : 105ه ت /  ) محازم نب  كاّحض   - 41

رد هک  دروآ  نابز  رب  ار  يزیچ  دوش  راداو  هک  یسک  تسا و  نابز  هب  هّیقت  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  كاّحـض  زا  ت/310ه )  ) يربط
رب شناج  رب  میب  زا  ار  نآ  وا  تسادخ و  تیصعم  نآ 

.(3)« تسا نابز  هب  اهنت  هّیقت  هچ  تسین  وا  رب  یهانگ  دشاب  نئمطم  راوتسا و  شنامیا  رب  شلد  هک  یلاح  رد  دشاب  هدروآ  نابز 

رهاظ هب  هتـسد  ود  ره  هک  نیا  رد  میدرک و  هراشا  دـنا  هدوب  لعف  رد  مه  لوق و  رد  مه  هّیقت  هب  دـقتعم  هک  یناسک  هب  تسخن  لصف  رد 
.دوش یمن  هدید  یتوافت  دنا  هتسج  کّسمت  تسا  هّیقت  تبثم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تایاور  صوصن  زین  هّیقت و  هیآ 

( : 105ه ت /  ) ساّبع نبا  مالغ  يربرب  همرکع   - 42

، تسا هتـسناد  یم  زیاج  لاوما  تراغ  سفن و  لـتق  دروم  رد  زج  ار  نآ  يو  هک  دوش  یم  نشور  هّیقت  هیآ  هب  تبـسن  همرکع  ریـسفت  زا 
یناملـسم نوخ  هک  تسا  یمادام  هّیقت  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لـقن  همرکع  زا  ًهاـُقت ،» ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنأ  ّـالإ   : » هّیقت هیآ  ریـسفت  رد  يربط 

هتخیر

ص:125

.يربط یکلام و  یبطرق  هاگدید  زا  هّیقت  رب  لّوا  لصف  رد  تسخن  هیآ  تلالد  - 1
نآ هک  لاس 1414 ، هرامش 8  نیلقثلا  هلاسر  هّلجم  رد  هرشتنم  ثحب  یتارب ص 1  یلعسابع  خیش  نیملـسملاءاملع /  ءارآ  یف  هّیقتلا  - 2

.تسا هدرک  لقن  یکلام 1:190  یبطرق  فیلأت  نآرقلا  ماکحِأل  عماجلا  زا  ار 
.317 يربط 6 : نایبلا /  عماج  - 3
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(1) .تسا هتفگ  ار  نیمه  زین  دهاجم  و  ددرگن » لالح  وا  لام  دوشن و 

( : ت 110/ه  ) يرصب نسح   - 43

يرصب نسح  و  هدش ، رکذ   (2)« تسا زیاج  تمایق  زور  ات  هّیقت  : » هتفگ یم  يرـصب  نسح  هک  تسا  نیا  دـّیؤم  هچنآ  تسخن  لصف  رد 
هدرک تشادرب  میرک  نآرق  زا  ار  نآ  دوخ  ایو  هدینش  اهنآ  زا  ای  ار  نخس  نیا  هتشاد و  یهاگآ  هباحـص  تالاح  رب  هک  تسا  یناسک  زا 

.تسا

یلع زا  تیاور  رد  يرصب  نسح  هّیقت  رب  اقیبطت » اّیرظن و  هّنسلا  لها  دنع  هّیقتلا   » دوخ ثحب  رد  متسر  نیسح  یلع  داتـسا  نیارب ، هوالع 
زا هکلب  هدادن  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  ار  نآ  نکیل  هدرک  تیاور  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ثیدح  وا  هچ  تسا ، هدرک  دیکأت  مالـسلا  هیلع 

هراشا دوواد  یبا  لسرم  تایاور  هب  هک  یلاح  رد  هداد  دانتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  ار  نآ  هدرک و  هّیقت  نایوما  متـس  میب 
.تسا هدرک 

« تسا زیاـج  تماـیق  زور  اـت  هّیقت  : » تسا هتفگ  هک  نآ  زا  سپ  هّیقت  هب  تبـسن  يرـصب  نسح  عـضوم  هک  تسین  يزاـین  نـیارب ، هفاـضا 
(. درک عطق  ار  يرونخـس  ره  راتفگ  هزیهج   ) ٍبیطخ ِّلک  َلوق  ُهزیهج  ْتَعَطَق  تسا : هتفگ  هک  ار  یـسک  دهد  ریخ  ادخ  و  دوش ، يریگیپ 

نب ءاجر 

( : 112ه ت /  ) هویح

هک هدرک  لـقن  وا  هّیقت  هراـبرد  671ه ) ت /  ) یبـطرق تسا ، هدوب  101ه ) ت /  ) زیزعلادـبع نبرمع  نامزالم  زاو  ماش  ناـظعاو  زا  ءاـجر 
يارب ار  رابخا  دننک و  سّسجت  مدرم  نایم  هک  داد  یم  روتـسد  دوخ  ناسوساج  هب  کلملادبع  نب  دیلو  تسا : هتفگ  ییحی  نب  سیردا 

...دنروایب وا 

نیا يو  دننک ، یم  ییوگدب  دیلو  زا  اهنآ  زا  یضعب  هک  دینش  تسشن و  هویح  نب  ءاجر  نادیرم  هقلح  نایم  رد  ناسوساج  نیا  زا  یکی 
: تفگ ءاجر  هب  دیلو  .دیناسر  دیلو  هب  ار  ربخ 

قافّتا يزیچ  نینچ  نانمؤم  ریما  يا  داد : خـساپ  یهد ! یمن  ناـشن  یـشنکاو  وت  موش و  یم  داـی  يدـب  هب  نم  وت  سلجم  رد  ءاـجر ! يا 
.تسا هداتفین 

دنگوس داد : خساپ  .تسین  يدوبعم  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  وگب  تفگ :  وا  هب  دیلو 

ص:126

يربط 6:316. نایبلا /  عماج  - 1
يزار رخف  ریبکلاریـسفتلا / یـسخرس 24:45 ؛ طوسبملا /  يربط 6:313 ؛ نایبلا / عماـج  هارکـإلا ؛ باـتک  يراخب 9:25 -  حیحـص  - 2

یبطرق 4:57. نآرقلا /  ماکحِأل  عماجلا  8:14 ؛
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.درادن دوجو  يدوبعم  وا  زج  هک  ییادخ  هب 

هب ءاجر ! يا  تفگ : یم  درک و  یم  تاقالم  ار  ءاجر  هاگره  سوساج  نیا  .دـندز  هنایزات  هبرـض  داتفه  ار  سوساج  داد  روتـسد  دـیلو 
داد یم  خساپ  وا  هب  ءاجر  تسا !! هدش  هدز  نم  تشپ  رب  هنایزات  داتفه  ّقح ) انب   ) هک یلاح  رد  دوش  یم  ناراب  بلط  ادـخ  زا  وت  هلیـسو 

هنایزات داتفه 

(1) .دوش هتشک  یناملسم  درم  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  وت  تشپ  رب 

: تسا هتفگ  نویعلا » حرـش  رد  ( » 768ه ت /  ) يرـصم هتابن  نبا  اجک ، 158ه ) ت /  ) یـساّبع روصنم  ناسوساج  اـجک و  نیا  میوگ : یم 
زا ترتـخد  هک  یماـگنه  هک  تسین  روط  نیا  اـیآ  تفگ : کـلام  هب  روـصنم  دنتـشاد ، روـضح  روـصنم  کـلام و  یـسلجم  رد  يزور 

؟ دنونشن ار  وا  هیرگ  زاوآ  اه  هیاسمه  ات  دیآ  رد  تکرح  هب  ایسآ  گنس  یهد  یم  روتسد  دیرگ  یم  یگنسرگ 

.تسا هدوبن  هاگآ  نیا  رب  دنوادخ  زج  یسک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : کلام 

؟(2) مناد یمن  ار  دوخ  ّتیعر  لاوحا  نکیل  مناد  یم  ار  نیا  نم  ایآ  تفگ : وا  هب  روصنم 

ردـقچ هک  ینک  یبایزرا  یناوت  یم  اج  نیا  رد  دـندرک ، تعیب  يرگید  اب  علخ و  تفـالخ  زا  ار  روصنم  هنیدـم  مدرم  ینادـب  هاـگره  و 
اهنآ زا  هویح  نب  ءاجر  دنگوس  ریظن  غورد )  ) دنگوس

.تسا هدش  رداص 

( : 117ه ت /  ) نارهم نب  نومیم   - 45

(3) .تسا تسار  زا  رتهب  اهاج  یخرب  رد  غورد  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  نارهم  نب  نومیم  زا  505ه ) ت /  ) یلاّزغ

داد ربخ  ام  هب  هّیلع  نب  لیعامـسا  هک  درک  ثیدح  میارب  مردپ  تسا :  هدـمآ  281ه ) ت /  ) ایندلا یبا  نبا  هتشون  فارـشألا »  » باتک رد 
نومیم تسا : هتفگ  وا  هب  هللادبع  نبراوس  هک 

هن تفگ : یماش  تسا ، تسار  زا  رتهب  اهاج  یخرب  رد  غورد  تفگ : نومیم  دوب ، ماـش  نایئاتـسور  زا  یکی  وا  دزن  هتـسشن و  نارهم  نب 
نم هب  تفگ : نومیم  تسا ، رتهب  اج  همه  رد  یتسار 

ص:127

.124 یبطرق 10 :  نآرقلا /  ماکحِأل  عماجلا  - 1
.261 يرصم :  هتابن  نب  نیّدلا  لامج  نودلخ /  نبا  هلاسر  حرش  یف  نویعلا  حرش  - 2

.137 یلاّزغ 3 : نیدلا /  مولع  ءایحا  - 3
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تسدب ریشمش  درم  دش  هناخ  دراو  ناباتـش  درم  نآ  دنک و  یم  لابند  ار  وا  ریـشمش  اب  يرگید  دود و  یم  هک  ینیبب  ار  يدرم  رگا  وگب 
: تفگ یهاوخ  هچ  وا  هب  يا ؟ هدید  ار  درم  نآ  ایآ  تفگ : دمآ و  وت  دزن 

!! هن میوگ : یم  داد : خساپ 

.(1) تسا نیمه  دوصقم  تفگ :  نومیم 

( : 118ه ت /  ) حایر نبءاطع   - 46

هارکا لاح  رد  هّیقت  يور  زا  دنگوس  هک  تسانعم  نادب  نیا  و  دبای ، یمن  قّقحت  روبجم  ناسنا  رب  دنگوس  هک  دوب  دقتعم  حایر  نبءاطع 
، تسین وا  رب  يا  هراّفک  تسا و  زیاج  رابجا  و 

(2) .تسا هداد  تبسن  وا  هب  نآرقلا  ماکحأ  باتک  رد  204ه ) ت /  ) یعفاش ماما  ار  لوق  نیا  و 

( : 118ه ت /  ) یسودس هماعد  نب  هداتق   - 47

نایم رد  نانمؤم  ای  دنشاب  هتشاد  یگریچ  نارفاک  هاگره  : » تسا هتفگ  هداتق  هک  هدروآ  دوخ  ریـسفت  رد  754ه ) ت /  ) یسلدنا ناّیح  وبا 
كانمیب اهنآ  زا  دنرب و  رسب  نارفاک  زا  یهورگ 

(3) «. دشاب راوتسا  نامیا  رب  ناشلد  هک  یلاح  رد  دننک  راتفر  ارادم  هب  دنوش و  نامیپ  مه  اهنآ  اب  ّرش  عفد  يارب  دنناوت  یم  دنشاب 

ناناملسم و نایم  هک  دیآرد  یعضو  هیبش  ناناملسم  نایم  عضو  هاگره  : » تسا هتفگ  هک  دش  رکذ  یعفاش  يزار  رخف  لوق  نیا  زا  شیپ 
(4)« .دوش یم  زیاج  هّیقت  سفن  ظفح  يارب  تسا  رارق  رب  ناکرشم 

 : لاقع وبا  هبش   - 48

حیرصت ناسیون  هرکذت  هچنآ  قبط  هک  نیا  زج  متفاین  یهاگآ  وا  تافو  لاس  رب  نم 

ص:128

.118/216 اینّدلا : یبا  نبا  فارشألا /  بقانم  یلع  فارشإلا  - 1
.115  - 114 یعفاش 2 : ماما  نآرقلا /  ماکحا  - 2

یسلدنا 2:423. ناّیح  وبا  طیحملارحبلا /  - 3
يزار 8:14. رخف  ریبکلاریسفتلا / - 4
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زا اـهنیا  زج  هداـتق و  ءاـطع و  هقبط  زا  وا  تروـص  نیا  رد  تسا و  هدرک  تیاور  93ه ) ت /  ) یباحـص کلام  نب  سنا  زا  وا  دـنا  هدرک 
.دیآ یم  رامشب  نیعبات 

بکرم رب  مردپ  رس  تشپ  رد  نم  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  هبش  نب  لاقع  شدنزرف  زا  276ه ) ت /  ) يرونید هبیتق  نبا  وا  هّیقت  هرابرد 
ریرج هک  یماگنه  درک ، ینابرهم  راهظا  تفگ و  ّتیحت  يو  هب  مردـپ  درک ، دروخرب  وا  اب  دوب  راوس  يرطاـق  رب  هک  ریرج  مدوب ، راوس 

!؟ ینک یم  تفطالم  راهظا  وا  هب  تفگ  ام  هراب  رد  هچنآ  زا  سپ  ایآ  متفگ : مردپ  هب  تفر 

(1) !؟ منک رتعیسو  ار  دوخ  مخز  ایآ  نم ! كرسپ  يا  تفگ :

يو اـب  تساوخ  وا  دوب و  هدرک  وجه  ار  لاـقع  وبا  هک  110ه ) ت /  ) تسا فورعم  رعاـش  یفطخ  هّیطع  ریرج  ریرج ، زا  دوصقم  ارهاـظ 
، دزادرپب وا  وجه  هب  رگید  راب  ادابم  ات  دنک  ارادم 

.درک هّیقت  وا  نابز  زا  ارادم  شمرن و  نیا  اب  و 

 (: 124ه ت /   ) يرهز  - 49

نایوما زا  يو  تسا ، هدوب  نیعبات  ياهقف  ظاّفح و  ناگرزب  زا  يرهز  باهـش  نبا  هب  فورعم  باهـش  نب  هللادبع  نب  ملـسم  نب  دّـمحم 
رد 630ه ) ت /  ) ریثا نبا  .تسا  هدرک  یم  هّیقت  رایـسب  هتـشاد  ناـیب  وا  دوخ  هک  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  یلع  لـیاضف  لـقن  هراـب  رد  هژیوـب 

نب هدینجوبا   ) عدنج زا  ینزام  هناوفنع  یبا  زا  بانج  نبدیعس  زا  يرهز  زا  ءالع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  هباغلادُسا 

: » دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  يراصنا ) نزام  نبورمع 

هنرگو مدینش -  زین  و  دنادب .» شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دیاب  ددنبب  غورد  نم  رب  دمعب  سک  ره 

اپ هب  مدرم  نایم  رد  هدـمآ و  دورف  مخ  ریدـغ  رد  هتـشگزاب و  عادولا  هجح  زا  ترـضح  نآ  هک  ماگنه  نآ  رد  داب -  رک  مشوگ  ود  ره 
اهلاراب تسوا ، يالوم  نیا  میوا  يالوم  نم  ار  سک  ره  : » دومرف تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  دوب  هتخادرپ  هبطخ  هب  هتـساخ و 

«. درادب نمشد  ار  وا  هک  نآ  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  نآ  رادب  تسود 

یم یلع  هب  مانشد  زا  رپ  ار  تیاهـشوگ  هک  یلاح  رد  نکم  لقن  ماش  رد  ار  ثیدح  نیا  متفگ : يرهز  هب  تسا :  هتفگ  ءالع  نب  هللادبع 
نآ یلع  لیاضفزا  دنگوس  ادخ  هب  داد : خساپ  ینیب ،

ص:129

هبیتق 1:329. نبا  رابخالا /  نویع  - 1
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(1) «. دنا هدرک  تیاور  هس  ره  ار  نیا  .موش  یم  هتشک  منک  وگزاب  رگا  هک  تسا  دوجوم  نم  دزن  ردق 

.ریثا نبا  تارابع  نایاپ 

( : 127ه ت /  ) يّدُس  - 50

نانمؤم زا  يرازیب  نارفاک و  نییآ  هب  تبـسن  یتسود  راهظا  يانعم  هب  نآ  : » تسا هتفگ  هّیقت  هیآ  هراـب  رد  يّدُـس  هک  هدرک  لـقن  يربط 
هتفگ تسخن  لصف  رد  هک  نانچ  نکیل  دوش  روبجم  رفک  هملک  ياـعدا  رب  هک  یماـگنه  هب  تسا  هّیقت  دراوم  زا  یکی  نیا  و  . (2)« تسا

رفک هک  اهزیچ  نیرت  تشز  رد  نیعبات  رگید  دـننام  يّدُـس  هک  تسا  نیا  اـج  نیا  رد  اـم  دوصقم  و  تسین ، هّیقت  ّلـک  فیرعت  نیا  دـش 
نیا هب  هّیقت  هک  یتسرد  هوالعب ، .تسا  هدوب  هّیقت  هب  دقتعم  دشاب 

.تسا نارّسفم  همه  قافّتا  دروم  دشاب  راوتساو  ّنئمطم  دوخ  نامیا  رب  بلق  هک  نآ  طرش  هب  انعم 

 ( : 131ه ت /  ) ءاطع نب  لصاو   - 51

هک تسا  هدروآ  « ءایکذالا  » باتک رد  597ه ) ت /  ) یلبنح يزوج  نبا  وا  هّیقت  هراب  رد  تسا ، هدوب  شوه  اب  رایسب  هلزتعم و  هتسد  رس  وا 
رد درک ، رفس  مزع  یهورگ  هارمه  هب  يو 

يوس هب  لصاو  دیراذگاو ، نم  هب  ار  اهنآ  دیوگن و  نخـس  سک  چیه  تفگ : لصاو  دش ، وربور  اهنآ  اب  جراوخ  زا  يرکـشل  هار  نایم 
یم زیاـج  ار  اـم  هب  هلمح  هنوگچ  تفگ : لـصاو  دـندرک ، زاـغآ  ار  اـهنآ  هب  هلمح  جراوخ  دـش  کـیدزن  ناـنآ  هب  نوـچ  تفر و  اـهنآ 

: دنتفگ میا ؟ هدمآ  اج  نیا  هب  هچ  يارب  میتسه و  یناسک  هچ  ام  دیناد  یمن  هک  یلاحرد  دیرامش 

.میونشب ار  ادخ  مالک  ات  میا  هدمآ  امش  دزن  میناکرشم  زا  یهورگ  تفگ : دیتسه ، یناسک  هچ  امش  يرآ 

داتسیا زاب  توالت  زا  هک  یماگنه  درک ، نآرق  توالت  هب  عورش  اهنآ  زا  یکی  دنتـشاد و  زاب  تسد  اهنآ  هب  هلمح  زا  نانآ  تفگ : يوار 
ار ام  نونکا  میدینش  ار  ادخ  مالک  ام  تفگ : لصاو 

ص:130

ملـسم و يراخب ، هس :  ره  زا  دارم  دیاش  ینیما 1:23 . همّالع  ریدـغلا /  زا  لقن  هب  ریثا 1:308 -  نبا  هباحـصلا /  هفرعم  یف  هباغلادسا  - 1
.م دنفورعم .-  ننس  هب  حاحص  هیقب  دشاب  حاحص  نافلؤم  يذمرت 

.دوش هعجارم  باتک  نیا  لوا  لصف  رد  تسخن  هیآ  هراب  رد  يربط  راتفگ  هب  - 2
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بجاو يرما  نیا  تفگ : اهنآ  هتسد  رس  مییآ ، رد  نید  نیا  هب  هنوگچ  دیاب  مینیبب  میشیدنیب و  ادخ  مالک  رد  ات  دیناسرب  نامهاگلزنم  هب 
هک میدیسر  يرهش  هبات  دندرک  يرادساپ  ار  ام  اهگنـسرف  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  میدش  ناور  جراوخ  قافّتا  هب  ام  دینک ، تکرح  تسا ،

.(1) دنتشگ زاب  اهنآ  اذل  دنتشادن  يا  هطلس  نآ  رب  اهنآ 

 ( : 140ه ت /  ) يرُتب هصفح  یبا  نب  ملاس   - 52

رد وا  هک  هدـش  لقن  ملاس  هرابرد  تسا : هتفگ  وا  لاوحا  رکذ  رد  تسا  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هّیماما  هعیـش  نادنمـشناد  زا  هک  یّـشک 
مرحم هک  یلاح  رد  دـمآ و  نوریب  هفوک  زا  دـش  تعیب  حاّفـس  ساّبعلاوبا  اـب  هک  یماـگنه  دوب ، هدرک  یفخم  هّیما  ینب  زا  ار  دوخ  هفوک 

دوب هدش 

شرتش هک  هاگنآ  ات  تفگ  یم  هیبلت  کیّبل ، هّیما  ینب  هدننکش  مهرد  يا  کیّبل  نتفگ  اب  هتسویپ 

(2) .دز وناز  ادخ  هناخ  رانک  رد 

لد رد  ار  هچنآ  هتفر  نایم  زا  اهنآ  تلود  هک  یماگنه  درک و  یم  هّیقت  نانآ  زا  هّیما  ینب  نارود  رد  يو  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  رما  نیا 
ياب رب  یناقوف  هطقن  ود  يات  میدقت  اب   ) هّیرَبَت یلوق  هب  ای  هّیرُتب  زا  هکلب  هدوبن  یماما  هعیـش  ملاس  هک  نیا  اب  .تسا  هدرک  راکـشآ  هتـشاد 

.تسا هّیدیز  ياه  هقرف  زا  یکی  هّیْرُتب  و  تسا ، رتروهشم  هّیْرُتب  ینعی  یلّوا  تسا و  هدوب  هطقن ) کی 

رکذ وا  زج  ریبج و  نبدیعـس  دننام  نیعبات  زا  دنفورعم و  عّیـشت  هب  هک  اهنیا  زج  هفیذح و  راّمع و  دننام  هباحـص  یـضعب  زا  ار  هچنآ  اّما 
اب دوخ  راتفگ  اب  نانیا  هک  تسا  نآ  يارب  میا  هدرک 

ياوتحم ات  میا  هدرک  لقن  اج  نیا  رد  یماما  هعیـش  ریغ  بتک  زا  ار  اـهنآ  لاوقا  اـم  دـنا و  هتخادرپ  لالدتـسا  جاـجتحا و  هب  ّتنـس  لـها 
قرفلاو بهاذملادنع  هّیقتلا  عقاو  : » نآ ناونع  اب  باتک 

.دشاب هتشاد  تقباطم  هّیمامالا » هعیش  ریغ  نم  هّیمالسالا 

ص:131

.136 يزوج :  نبا  ءایکذألا  باتک  - 1
هّیقت يایوگ  ار  هچنآ  ملاس  هرکذت  رد  يو   374/800 رجح 3 : نبا  بیذهتلا  بیذهت  428 ؛ ثیدح :  لیذ  رد   236 یّشک :  لاجر  - 2

.تسا هدرک  رکذ  هدمآ  یّشک  لاجر  رد  هک  هنوگ  نامه  هب  تسوا 
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 ( : 144ه ت /  ) یلزتعم دیبع  نبورمع   - 53

هدیـسر ربخ  نم  هب  تفگ : دیبع  نبورمع  هب  158ه ) ت /  ) یـساّبع روصنم  تسا : هدروآ  دوخ  خیرات  رد  463ه ) ت /  ) يدادغب بیطخ 
؟ تسا هتشون  يا  همان  وت  هب  نسح  نب  هللادبع  نبدّمحم  هک 

.تسوا همان  هیبش  هک  هدیسر  نم  هب  يا  همان  تفگ : ورمع 

؟ يداد وا  هب  یخساپ  هچ  تفگ : روصنم 

قفاوم نآ  اب  نم  هک  یتخانشن  ریـشمش  هب  مایق  هراب  رد  ارم  يأر  يدرک  یم  دمآ  تفر و  ام  دزن  هک  ییاهزور  نآ  رد  ایآ  تفگ : ورمع 
؟ مدوبن

.دریگ مارآ  ملد  ات  نک  دای  دنگوس  میارب  نکیل  يرآ  تفگ : روصنم 

.دروخ مهاوخ  دنگوس  تیارب  هّیقت  يور  زا  زین  میوگب  غورد  وت  هب  هّیقت  يور  زا  نم  رگا  تفگ : ورمع 

(1) .يراکوکین وگتسار و  یصخش  وت  دنگوس  ادخ  هب  دنگوس و  ادخ  هب  تفگ : روصنم 

نآ رب  دـیبع  نبورمع  هک  نیا  زا  دـسر  هچ  تسا  هتـشاد  ناـمیا  هّیقت  هب  زین  روـصنم  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  وـگتفگ  نیا  میوـگ :  یم 
روصنم دوب  یم  مارح  هّیقت  رگا  اریز  تسا ، هدرک  حیرصت 

؟ يروخ یم  دنگوس  ادخ  هب  لطاب  يور  زا  هنوگچ  تفگ : یم  لثملا  یف  تشاد ، یم  راهظا  نآ  اب  ار  دوخ  تفلاخم 

 ( : 145ه  ) لاس رد  ناعبات  زا  یهورگ  هّیقت   - 54

هچ دراد ، اهنآ  زجو  نیعبات  زا  يرایـسب  هورگ  هّیقت  رب  تلالد  هک  دـنا  هدرک  لقن  یبلاطم  774ه )  ت /  ) ریثک نبا  و  310ه ) ت /  ) يربط
هللادبع نب  میهاربا  یساّبع  روصنم  هک  نآ  زا  سپ 

تیاضر بلج  يارب  نانآ  دـیناسر  لتق  هب  يرجه  لاس 145 هدـعقیذ  مجنپ  تسیب و  رد  ار  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  نسح  نب 
.دندرک ییوگدب  ینسح  درم  نیا  زا  روصنم 

تسشنرب و دوخ  هاگیاج  رد  دندروآ  روصنم  يارب  ار  هللادبع  نب  میهاربا  رس  هک  یماگنه  دنا : هتفگ  ریثک  نبا  وا  زا  يوریپ  هب  يربط و 
مالس دش  یم  دراو  وا  رب  سکره  داد ، ّماعراب 

ص:132

.269 يدادغب 12 : بیطخ  دادغب /  خیرات  - 1
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وا هب  ار  یتشز  ياـهراک  دروآ  تسد  هب  ار  روصنم  يدونـشخ  هک  نآ  يارب  تخادرپ و  یم  میهاربا  زا  ییوگدـب  هب  سپـس  درک و  یم 
دراو ینارهب  هلظنح  نبرفعج  هک  هاگنآ  ات  .دوب  هتسشن  دوخ  ياج  رب  هتخورفارب  هتفرگ و  شوماخ و  نانچمه  روصنم  و  داد ، یم  تبسن 
هچنآ زا  و  دـنادرگ ، گرزب  تّمع  رـسپ  گرم  رد  ار  وت  رجا  دـنوادخ  نانمؤم  ریما  يا  تفگ : سپـس  درک  مالـس  داتـسیا و  يو  دـش ،

نانخس نیا  ندینشزا  .دزرمایب  ار  وا  هدرک  یهاتوک  وت  ّقح  هب  تبسن 

روصنم لـیم  هب  يو  هک  دنتـسناد  مدرم  يدـمآشوخ ! اـج  نیا  هب  دـلاخ  اـبا  يا  تفگ : درک و  وا  هب  ور  دـش ، درز  روصنم  هرهچ  گـنر 
(1) .دنتفگ یم  دوب  هتفگ  هلظنح  نبرفعج  هچنآ  دننام  دندش  یم  دراو  هک  یناسک  نآ  زا  سپ  .تسا و  هتفگ  نخس 

اریز تسا  هدوبن  اهنآ  زا  یخرب  هدـیقع  لقاّدـح  ای  مومع  هدـیقع  رگنایب  دـنا  هتفگ  میهاربا  هراب  رد  زاـغآ  رد  مدرم  هچنآ  تسین  ّکـش 
رفعج وبا  نایغط  متـس و  زا  يردق  هب  مدرم  دـش  دـهاوخ  هداد  حرـش  179ه ) ت /  ) سنا نب  کلام  هّیقت  ناـیب  نمـض  يدوزب  هک  ناـنچ 

نیا زا  .دندیورگ  میهاربا  شردارب  هّیکز و  سفن  هب  فورعم  دّمحم  هب  ناهیقف  رتشیب  هک  دندوب  نیگمشخ  روصنم 

سپس دییأت و  ار  وا  هک  نیا  ثیح  زا  میهاربا ، هب  تبسن  اهنآ  هاگدید  یناهگان  لّوحت  نیا  ور 

روصنم سلجم  رد  اهنآ  شور  رییغت  هک  نانچ  تسا  روصنم  زا  اهنآ  هّیقت  رب  لیلد  دندرک ، حیبقت 

زا اهنآ  هّیقت  رب  يرگید  لیلد  دندرک  اعد  وا  يارب  نآ  زا  سپ  ییوگدب و  میهاربا  زا  تسخن  هک 

هتـسناد هتفاـیرد و  روصنم  رب  يدـعب  ناگدـنوش  دراو  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  هکلب  هدوبن  لـیلد  یب  عیرـس  ینوـگرگد  نیا  هچ  تسوا ،
نب رفعج  رگا  و  تسا ، رتبـسانم  روصنم  تیاـضر  بلج  يارب  میهاربا  تهج  شزرمآ  بلط  روصنم و  اـب  يدردـمه  راـهظا  هک  دـندوب 

هک ییاـهنآ  همه  دوش  هتفگ  هک  تسین  لوـقعم  .تفاـی و  یم  همادا  میهاربا  زا  ییوگدـب  دـیدرت  یب  تفگ  یمن  ار  نانخـس  نآ  هلظنح 
اریز دنا ، هدوب  اپورس  یب  يرازاب و  مدرم  زا  دندرک  اعد  ای  ییوگدب و 

اهنآ زا  کی  چیه  هب  تسین  تسرد  ام -  ّتنس  لها  ناردارب  رظن  زا  هک -  ناثّدحم  ناهیقف و  ناعباتزا و  يرامـش  اهنآ  نایم  رد  ریزگان 
.تسا هتشاد  دوجو  دوش  هداد  قافن  تبسن 

ص:133
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(: 150ه ت /   ) نامیلس نب  لتاقم  رصاعم  هّللادبع  نب  هجراخ  هّیقت   - 55

وا اب  يو  هک  نآ  مغر  هب  تسناد و  یم  زیاج  ار  نامیلـس  نب  لتاقم  نتـشک  میتفاین  تسد  وا  تافو  لاس  رب  اـم  هک  هللادـبع  نب  هجراـخ 
نم : » تسا هتفگ  هدرک و  حیرـصت  رما  نیا  رب  دوخ  يو  .تشکن  ار  وا  درک و  هّیقت  صاصق  زا  سرت  ناـج و  میب  زا  نکیل  دوب  ناـمزمه 

نامیلس نب  لتاقم  رب  دنیبن  ارم  یسک  هک  ییاج  رد  رگا  نکیل  مناد  یمن  زیاج  ار  یّمذ  يدوهی و  نوخ  نتخیر 

.(1)« مشک یم  ار  وا  مبای  تسد 

 ( : 150ه ت /   ) نامعن هفینحوبا  ماما  هّیقت   - 56

اهرازآ هب  تسناد و  یم  ار  اهنآ  ياهیرگمتس  اریز  دوب  صیرح  تخس  نایساّبع  زا  نتـسج  يرود  هب  شیگدنز  لوط  رد  هفینحوبا  ماما 
رد ور  نیا  زا  .دوب  هاگآ  دندرک  یم  راداو  دوب  نانآ  دنسپان  هورکم و  هچنآ  رب  ار  اهنآ  دنداد و  یم  نادنمشناد  هب  هک  ییاه  هجنکش  و 

نارود

نیا ذاختا  ربارب  رد  وا  هچ  رگا  .تسا  هتسج  بّرقت  نامکاح  ناهاشداپ و  هب  يو  هک  دشاب  نآ  يایوگ  هک  میبای  یمن  يزیچ  وا  یگدنز 
دروم داتفا و  نادنز  هب  یگدروخلاس  دوجو  اب  و  دش ، هدناوخ  ارف  تموکح  يوس  زا  اهراب  اهراب و  هچ  تخادرپ  ینیگنـس  ياهب  شور 

ار وا  مکاح  تردق  نکیل  دادـن ، رییغت  نامکاح  نایلاو و  هب  بّرقت  مدـع  رد  ار  دوخ  عضوم  لاح  نیا  اب  تفرگ  رارق  هجنکـش  برض و 
روآون رگزاغآ و  هّیقت  نیا  رد  هفینحوبا  .دـنک  هّیقت  اهنآ  رازآ  هجنکـش و  دادـیب و  متـس و  زا  شیوخ  ناج  تاجن  يارب  ات  درک  روبجم 

هباحـص و زا  يرایـسب  هورگ  مه  دوب و  رترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یهلا  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  همه  زا  ربماـیپ )  ) هک یـسک  اریز  دوبن ،
هفینحوبا هک  يدراوم  زا  یشخب  ام  .دندرک  هّیقت  دوخ  موق  زا  هفینحوبا )  ) وا زا  شیپ  نیعبات 

: میهد یم  حرش  ریز  رد  دنک  هّیقت  هک  دش  ریزگان 

: هریبه نبا  اب  لّوا -  دروم 

ت/  ) دّـمحم نب  ناورم  يوما  هفیلخ  نیرخآ  راگزور  رد  هفوک  هرـصب و  نامکاح  زا  132ه ) ت /  ) هریبه نبا  هب  فورعم  رمع ، نبدـیزی 
رد هک  نانچ  هفینحوبا  باحـصا  تخادرپ ، هفینحوبا  هلمج  زا  ناـملاع و  بلج  هب  دوخ  ّتیعقوم  ّتیوقت و  يارب  هریبه  نبا  .دوب  132ه )

حرش

ص:134

.نامیلس نب  لتاقم  لاح  حرش  رد   - 251 بیذهتلا 10 : بیذهت  - 1
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رـس دشاب  هریبه  نبا  ياهتـساوخ  نتفرگ  ماجنا  يارب  يا  هلیـسو  هک  نیا  زا  وا  اّما  دنتفریذپ  ار  وا  توعد  یگمه  دمآ  دهاوخ  اهنآ  هّیقت 
دراو وا  رب  ار  اهرازآ  نیرتشیب  يو  ور  نیا  زا  هدز  زاب 

نآ رد  ات  تشامگ  وا  رب  ار  يدرم  یناهنپ  اذل  .درک  یم  یشارترذع  دروایب  تسد  هب  يزّوجم  وا  نتشک  تهج  هک  نیا  يارب  تخاس و 
ار راک  نیا  دوب  نادنز  راپسهر  هفینحوبا  هک  ماگنه 

لتق هب  ار  یسک  دهد  روتـسد  وا  هب  مظعا  مکاح  هاگره  هک  تسا  زیاج  ناسنا  يارب  ایآ  هفینحابا ! يا  تفگ : وا  هب  درم  نآ  .دهد  ماجنا 
؟ دوش بکترم  ار  تیانج  نیا  دناسر 

؟ تسا هدش  بجاو  وا  نتشک  هک  تسا  یناسک  زا  صخش  نآ  تفگ : گنرد  یب  هفینحوبا 

.يرآ داد : خساپ 

.شکب ار  وا  تفگ : هفینحوبا 

؟ تسا هدش  بجاو  وا  نتشک  هک  دشابن  یناسک  زا  رگا  داد : خساپ 

(1) .دهد یمن  نامرف  تسا  هدشن  بجاو  وا  لتق  هک  یسک  نتشک  هب  مظعا  مکاح  تفگ :  هفینح  وبا 

( : 136ه ت /  ) حاّفس اب  تعیب  رد  مود -  دروم 

دروآ درگ  ار  املع  دـمآ  دورف  هفوک  رد  ساّبعلاوبا  هک  یماـگنه  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  یئاـط  دوواد  زا  182ه ) ت /  ) فسوی وبا 
املع و هورگ  يا  تسا ، هدومرف  لّضفت  امـش  هب  ّقح  هماـقا  اـب  دـنوادخ  و  هدیـسر ، ناـتربمایپ  نادـناخ  تسد  هب  تموکح  رما  تفگو :

زا ییاریذپ  مارتحا و  ایاطع و  و  دیرتراوازس ، سکره  زا  رما  نیا  هب  کمک  رد  امش  نادنمشناد !

یتعیب دینک  تعیب  نیاربانب  دراد  صاصتخا  امش  هب  دیرادب  تسود  ار  وا  هک  مادم  دنوادخ  لام 

ماما و هک  نآ  یب  ار  ادخ  ادابم  دـشاب ، ناما  ییاهر و  هلیـسو  امـش  نیـسپزاب  زور  يارب  ناهرب و  تّجح و  امـش  رب  ناتربهر  دزن  رد  هک 
یناسک هلمج  زا  ات  دینک  رادید  دیشاب  هتشاد  ییاوشیپ 

میب نانمؤم  ریما  زا  دییوگن  و  دنرادن ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  يا  هناهب  رذع و  چیه  هک  دیشاب 

.دنتسیرگن هفینح  یبا  هب  مدرم  ماگنه  نیا  رد  .میروآ  نابز  رب  ار  ّقح  هک  میتشاد 

، میناهاوخ ار  نیمه  دـنتفگ : .دـینک  يراددوخ  نتفگ  نخـس  زا  میوگب  نخـس  امـش  دوخ و  يوس  زا  نم  دـیهاوخ  یم  رگا  تفگ :  وا 
: تفگ هفینحوبا 
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.19 يرمیص :  یلع  نب  نیسح  هفینح /  یبا  رابخا  - 1
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و تخاس ، رود  ام  زا  ار  ناراکمتـس  متـس  و  درپس ، مالـسلا  هیلع  شربمایپ  نادـنواشیوخ  هب  ار  ّقح  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاـتس 
، مینک یم  تعیب  وت  اب   (1) هعاّسلا مایق  ات  يرادافو  تیاعر  یهلا و  رما  ساسا  رب  ام  .داد  شیاشگ  یتسار  ّقح و  ناـیب  يارب  ار  ناـمنابز 
داد و وکین  یخـساپ  وا  هب  ساـّبعلاوبا  .دـیامرفن  یهت  هتخاـس  کـیدزن  شربماـیپ  هب  ار  اـهنآ  هک  یناـسک  دوجو  زا  ار  رما  نیا  دـنوادخ 

.یتـفگ نخـس  وکین  زین  وت  دـندرک و  وکین  يراـک  وت  باـختنا  رد  اـهنآ  دـیوگ ، نخـس  ناـملاع  يوس  زا  دـیاب  ییوت  نوچمه  تفگ :
نوریب ساّبعلاوبا  دزن  زا  مدرم  هک  یماگنه 

هتفای نایاپ  تعاس  نآ  ایآ  دوب ، هچ  هعاّسلا » مایق   » زا وت  روظنم  دنتفگ : هفینحوبا  هب  دندمآ 

هدرک وا  هچنآ  دنتسناد  دندش و  شوماخ  مدرم  منک ، یم  الب  میلست  ار  امـش  مدرک و  ییوج  هراچ  مناج  ظفح  يارب  داد : خساپ  تسا ؟
.(2) تسا هدوب  تسرد 

( : 158ه ت /  ) روصنم اب  تعیب  رد  مّوس -  دروم 

دراو روصنم  رب  دوب  اهنآ  نایم  رد  زین  هفینحوبا  هک  ناـهیقف  زا  یهورگ  هک  تسا  هدرک  لـقن  463ه ) ت /   ) یکلام یبطرق  ّربلادـبع  نبا 
هت زا  یتسارب و  وت  هک  مریگ  یم  هاوگ  وت  رب  ار  ادـخ  نم  يراد ، ییاهیرگ  هلیح  وت  تفگو : درک  هفینحوبا  هب  ور  اـهنت  روصنم  دـندش ،

لد

.تسا یفاـک  نیمه  ار  وت  تفگ : روـصنم  ما ، هدرک  تعیب  تعاـس  ماـیق  اـت  هک  تسا  نم  هاوـگ  دـنوادخ  داد : خـساپ  يا ؟ هدرک  تعیب 
: داد خـساپ  يداد ، رارق  مکاح  تدوخ  رب  ار  وا  تعیب  تمایق  زور  ات  وت  دـنتفگ : يو  هب  شناـهارمه  تشگزاـب  هفینحوبا  هک  یماـگنه 
هک هاگنآ  ات  تسا  هدوب  رگید  تجاح  ياضق  ای  طیاغ  ای  لوب  عفد  يارب  وا  سلجم  زا  نتساخرب  تعاس  تعاس » مایق  ات   » زا نم  دوصقم 

.(3) دسر ارف  وا  سلجم  زا  نتساخرب  تعاس 

 ( : 145ه  ) دادغب رهش  نامتخاس  رد  مراهچ -  دروم 

روـصنم هیلع  وا  هارمه  هب  دـیاب  مدرم  هک  داد  یم  اوـتف  درک و  یم  يرادـفرط  اراکـشآ  نسح  نب  هللادـبع  نب  میهاربا  ماـیق  زا  هفینحوـبا 
لاس رد  میهاربا  مایق  هک  یماگنه  ، (4) دننک جورخ 

ص:136

.م تسا -  نامز  زا  یشخب  يانعم  هب  حالطصا  رد  تمایق و  زور  تعاس  زا  دارم  - 1
 / هّیمالسالا بهاذملا  خیرات  زین  و  ، 41 هرهزوبا : دّمحم  هّیهقفلا /  هؤارآ  هرـصع -  هتایح ، هفینحوبا -  15 ؛ هفینح 14 -  یبا  رابخا  - 2

هرهز 2:155. یبا 
.159 ّربلادبع :  نبا  ءاقتنإلا /  - 3

 . لاس 145ه ثداوح  رد   155 یبهذ 1 :  ربغ / نمربخیفربعلا  - 4
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هّیهت راک  رد  تراظن  یتسرپرس و  هب  یـساّبع  روصنم  يوس  زا  لاس  نیمه  رد  هفینح  وبا  دیماجنا ، وا  ندش  هتـشک  تسکـش و  هب  145ه 
ماجنا رد  يو  نکیل  تشادن  يدونـشخ  راک  نیا  زا  وا  نامگ  یب  . (1) دش هدرامگ  دادغب  رهش  نامتخاس  يارب  اهنآ  شرامـش  تشخ و 

یم میهاربا  لاـبق  رد  ار  هفینح  یبا  عضوم  یبوخب  روصنم  هچ  درک ، هّیقت  دوـب  هدـش  راذـگاو  وا  هب  روـصنم  يوـس  زا  هک  يراـک  نداد 
هّیقت وا  زا  تکراـشم  نیار  دوب و د  هاـگآ  رما  نیدـب  هفینحوبا  نکیل  دروآ  تسد  هب  وا  نتـشک  يارب  يزّوجم  دوب  ددـص  رد  تسناد و 

.درک

: هفاّصر يرواد  دنسم  شریذپ  مجنپ -  دروم 

هچنآ بسح  رب  نکیل  دز ، یم  زاب  رـس  یـساّبع  يوما و  ياـهتلود  بصاـنم  زا  یبصنم  هنوگره  شریذـپ  زا  هفینحوبا  میتفگ  هک  ناـنچ 
راـشف زا  سپ  دوخ  یگدـنز  نارود  رخاوا  رد  هفینحوبا  دـنا  هدرک  تیاور  681ه )  ت /  ) ناـکّلخ نبا  و  463ه )  ت /  ) يدادغب بیطخ 

دنا هدرک  لقن  ناـنآ  .تسـشن  يرواد  دنـسم  رب  دـبایب  دوخ  يارب  یهاـگزیرگ  تسناوتن  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  دراو  وا  رب  هک  يدـیدش 
عانتما نآ  لوبق  زا  وا  نکیل  درک  هضرع  وا  رب  ار  هفاّصر  يرواد  ماقم  دـیناسر  مامتا  هب  ار  دادـغب  رهـش  ناـمتخاس  روصنم  هک  یماـگنه 

وا هب  روصنم  دیزرو ،

نیا زا  يرآ ، داد : خساپ  روصنم  درک ؟ یهاوخ  يراک  نینچ  ایآ  تفگ : هفینحوبا  دز ؛ مهاوخ  هنایزات  ار  وت  يریذپن  ار  نآ  رگا  تفگ :
يرامیب زور  شش  دش و  رامیب  زور  ود  نیا  زا  سپ  و  درکن ، هعجارم  وا  هب  یسک  نکیل  تسشن  يرواد  دنـسم  رب  زور  ود  هفینحوبا  ور 

.(2) تشذگرد سپس  دیماجنا  لوط  هب  وا 

 ( : 148ه ت /  ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  اب  وگتفگ  رد  مشش -  دروم 

دارم و  دوب ، هدش  كاله  نامعن  دوبن  لاس  ود  نآ  رگا  ینعی : ُنامُعنلا » َکَلََهل  ِناتنّسلاالول  تسا : هتفگ  هفینحوبا  ماما  هک  تسا  روهشم 
رد ترضح  نآ  وا و  نایم  نینچمه  .تسا  هتـشاد  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يدرگاش  میقتـسم  روط  هب  وا  هک  تسا  یلاس  ود  نآ  زا 

ياهتاقالم هفوک 

ماقم کیدزن  زاو  هدرب  ناوارف  ياه  هدافتسا  اهتاقالم  نیا  زا  هفینحوبا  هتفرگ و  تروص  رّرکم 

نیا ور  نیا  زا  تسا ، هتخانش  ار  ترضح  نآ  يراگزیهرپ  تدابع و  هجرد  یبداو و  یملع 

ص:137
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؟ تسا رتراوازس  ینخس  نینچ  نتفگ  هب  هفینح  یبا  زا  سک  مادک  و  درادن ، یتفگش  وا  زا  راتفگ 

یعامتجا هاگیاپ  دمآ  رب  ددص  رد  دوب و  كانمیب  تخس  دندوب  هدمآ  درگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوماریپ  مدرم  هک  نیا  زا  روصنم 
وا تلزنم  نأش و  زا  تسخن  هک  هنوگ  نیدب  دروآ  دورف  ار  وا 

.دنادرگ رود  وا  زا  ار  مدرم  همه  دوصقم  نیا  لوصح  تروص  رد  سپس  دهاکب  ناملاع  رظن  رد 

رت هیقف  زگره  نم  تسا : هتفگ  هک  تسا  هفینحوبا  دوخ  راتفگ  دراد  یم  رب  هفینح  یبا  هّیقت  يور  زا  هدرپ  هک  روصنم  تامادقا  هلمج  زا 
هتفیرف مدرم  هفینحوـبا ! يا  داد : ماـغیپ  نم  هب  درک  راـضحا  ار  وا  روـصنم  هـک  یماـگنه  ما ، هدـیدن  دّـمحم  نـبرفعج  زا  رتدنمـشناد  و 

نبرفعج

سپس متخاس ، هدامآ  روظنم  نیا  يارب  هلأسم  لهچ  نم  نک ، هدامآ  ار  یلکشم  تخس و  لئاسم  وا  زا  شسرپ  يارب  وت  دنا  هدش  دّمحم 
وا تسار  تمـس  رد  دّمحم  نبرفعج  مدش و  دراو  وا  رب  مدمآ و  اج  نآ  هب  نم  دیبلط ، ارم  تشاد  تماقا  هریح  رد  هک  روصنم  رفعجوبا 
رد روصنم  رفعج  وبا  زا  ار  یتبیه  ساره و  نینچ  هک  تسـشن  ملد  رب  وا  زا  یتبیه  سرت و  داتفا  وا  رب  ممـشچ  هک  یماگنه  دوب ، هتـسشن 

نیا هّللادبعابا ! يا  تفگ : درک و  ترـضح  نآ  هب  ور  سپـس  منیـشنب  هک  درک  هراشا  روصنم  و  مدرک ، مالـس  نم  مدرکن ، ساسحا  لد 
نم نک ، حرطم  هللادـبع  یبا  دزن  ار  دوخ  لـئاسم  هفینحوبا ! يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  روصنم  سپـس  يرآ ، دومرف : تسا ، هفینحوبا 
لها و  دییوگ ، یم  روط  نیا  امش  دومرف : یم  .داد و  یم  ار  اهنآ  خساپ  نم  هب  هتسویپ  ترضح  نآ  مدرک و  دوخ  لئاسم  نایب  هب  عورش 

روط نیا  ام  و  دندقتعم ، روط  نیا  هنیدم 

سپـس .دیـسر  نایاپ  هب  هلأسم  لهچ  هک  هاگنآ  ات  مینک ، یم  تفلاخم  اهنآ  همه  اب  اـسب  میراد و  تعباـتم  اـهنآ  زا  اـم  اـسب  مییوگ ، یم 
هتفگ هدرک و  لالدتسا  تسین  یفالخ  رما  نیا  رد  تسا و  شیوخ  نامز  مدرم  نیرتملاع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  رب  هفینحوبا 

.(1) دشاب رتاناد  مدرم  فالتخا  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدنمشناد  مییوگ  یم  ام  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا :

یناسآ هب  دناوت  یم  تسا  هتفگ  هفینحوبا  ماما  هچنآ  لالخ  زا  رگشهوژپ  میوگ :  یم 

هک يا  هنادیمون  شالت  رد  هک  نانچ  دنک  كرد  هّیقت  هب  رابجا  يور  زا  ار  اهنآ  ندرک  راداو  ءاملع و  رب  ار  تموکح  هطلس  ذوفن  نازیم 
يارب اهنآ  نیرت  تشز  لئاسو و  عاونا  هب  ّثبشت  اب  روصنم 

ناملاع هک  دوب  نآ  لـئاسو  نیا  هلمج  زا  داـتفا و  قاـفّتا  هفینحوبا  يارب  دروآ  لـمع  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مدرم  ندرک  رود 
نآ دیاش  دنزادرپ  هرظانم  هب  وا  اب  ات  درک  راداو  ار  رادمان  هتسجرب و 

ص:138
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یمن شسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلأسم  لهچ  نیا  زگره  دوب  هدادن  روتـسد  روصنم  رگا  .دنام و  ورف  خساپ  نداد  رد  ترـضح 
خـساپ رد  ار  ترـضح  نآ  یناوتان  هک  دوب  نیا  شروظنم  هکلب  دوبن  وا  زا  لـیاسم  نیا  خـساپ  ندروآ  تسد  هب  شدوصقم  وا  هچ  دـش 

هک يراک  باکترا  زج  ّرطـضم  ناسنا  نکیل  تسناد  یم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ملع  هبترم  هفینحوبا  تسین  ّکش  .دروآ و  تسد  هب  اهنآ 
.درادن يا  هراچ  تسا  هدش  روبجم  نادب 

 ( : 148ه ت /  ) یلیل یبا  نبا  اب  متفه -  دروم 

هک هنوگ  نامه  هب  ار  هفینح  یبا  ماما  نبداّمح  نبرباـج  راـتفگ  یهقف ، رظن  زا  هّیقت  ناونع : تحت  دوخ  ثحب  رد  يوالمـش  یلع  داتـسا 
، هدرک لقن  هتشاد  روکذم  ار  نآ  يدادغب  بیطخ 

یبا دیـسرپ ، وا  زا  نآرق  هراب  رد  داتـسرف و  هفینح  یبا  دزن  یلیل  یبا  نبا  تفگ : یم  هک  مدینـش  داّـمح  مردـپ  زا  تسا : هتفگ  رباـج  هک 
: تفگ هفینح 

.تسا قولخم  نآرق 

.درک مهاوخ  مادقا  وت  ّدض  رب  هنرگ  نک و  هبوت  تفگ : وا 

.تسادخ مالک  نآرق  تفگ : هفینحوبا 

هدرک هبوـت  تسا  قوـلخم  نآرق  هتفگ  هک  نیا  زا  وا  هک  درک  مـالعاو  دـینادرگ  مدرم  ناـیم  رد  ار  هفینحوـبا  یلیل  یبا  نبا  تسا : هتفگ 
.تسا

؟ يدرک وا  تعباتم  يداد و  نت  رما  نیا  هب  هنوگچ  متفگ : هفینح  یبا  هب  تفگ : مردپ 

.(1) مدرک هّیقت  ور  نیا  زا  دنک  مادقا  نم  ّدض  رب  متشاد  میب  دنزرف ! يا  داد : خساپ 

 ( : 148ه ت /   ) هریبه نبا  زا  هفینح  یبا  باحصا  هّیقت   - 57

هک یناهیقف  رب  ار  دوخ  ینارمکح  هزوح  روما  زا  یخرب  يّدصت  تشاد  هدـهع  رب  ار  هفوک  تموکح  نایوما  يوس  زا  هک  هریبه  یبا  نبا 
هضرع دوب  هدناوخ  ارف  روظنم  نیا  يارب  ار  اهنآ 

اهنآ هلمج  زا  هفینح  یبا  دنه و  یبا  نبدواد  همربش ، نبا  148ه ،)  ت /  ) یلیل یبا  نبا  تشاد ،

.دندوب

ّتیمکاح تردق  زا  یئزج  و  درک ، راذگاو  ار  یتموکح  روما  زا  یکی  اهنآ  زا  کی  ره  هب  وا 
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رهم وا  هلیـسو  هب  ددرگ  یم  رداص  هک  يرما  ره  اـت  دـشاب  وا  راـیتخا  رد  یتلود  رهم  هک  هنوگ  نیدـب  داد  لاـقتنا  هفینح  یبا  هب  ار  دوخ 
ياهنامرف ندرک  رهم  و  داد ، رارق  وا  فیاـظو  زا  دوش  یم  رداـص  جارخ  اـضق و  شخب  يوس  زا  هک  ار  یماـکحا  يارجا  نینچمه  دوش 

ار يداهنـشیپ  لـغاشم  نارگید  و  درک ، ّدر  ار  مکاـح  داهنـشیپ  هفینحوـبا  نکیل  .تشاذـگاو  وا  هدـهع  هـب  ار  مکاـح  فرط  زا  هرداـص 
دینک اهر  ار  ناتقیفر  تفگ : یلیل  یبا  نبا  هک  اج  نآ  ات  دز  زابرس  يو  نکیل  دریذپب  زین  وا  هک  دنتـساوخ  هفینح  یبا  زا  اهنآ  دنتفریذپ ،

.(1) تسا راکتسرد  وا  هک 

نیا زا  میهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  ام  دنتفگ : دریذـپب و  هداد  وا  هب  هریبه  نبا  ار  هچنآ  هک  دـندرک  رارـصا  هفینح  یبا  باحـصا  اّما 
یگمه میاوت و  ناردارب  ام  ینک ، كاله  ار  دوخ  هک 

.(2) درک ّدر  زین  ار  اهنآ  تساوخرد  هفینحوبا  لاح  نیا  اب  .میرادن  يا  هراچ  نآ  ربارب  رد  نکیل  میدونشخان ، رما  نیا  هب  تبسن 

.دیمهف ار  يرگید  يانعم  هّیقت  زج  ناوت  یمن  ریخا  راتفگ  نیا  زا 

 ( : 158ه ت /   ) روصنم زا  ناعمس  نبا  هّیقت   - 58

اهنآ زا  دروآ و  درگ  ار  ناعمس  نبا  بیؤذ و  یبا  نبا  سنا و  نبا  کلام  شتفالخ  زاغآ  رد  یساّبع  روصنم  تسا : هدرک  لقن  هبیتق  نبا 
؟ روج نایاوشیپ  ای  لدع  نایاوشیپ  زا  منادرم ، مادک  زا  امش  رظن  زا  نم  دیسرپ :

ار وا  زین  واو  درادـب  فاعم  شـسرپ  نیا  خـساپ  زا  ار  وا  هک  داد  رارق  عیفـش  ار  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  دـنگوس و  ادـخ  هب  ار  وا  کلام  اـّما 
.تشاد روذعم 

حیرص روط  هب  ار  روما  عقاو  تخاس و  هاگآ  شلاح  قیاقح  هب  ار  روصنم  دیسرتن و  رگتمالم  شنزرـسزا  قح  قیرط  رد  بیؤذ ، نبا  اّما 
نامگ سنا  نب  کلام  ماما  هک  اج  نآ  ات  تفگ  وا  هب 

ات درک  عمج  ار  شـسابل  فارطا  ور  نیا  زا  دش ، دهاوخ  هتخیر  دناسر  نایاپ  هب  ار  شنخـس  هک  نآ  زا  شیپ  بیؤذ  یبا  نبا  نوخ  درک 
.دوشن هدولآ  نوخ  هب 

نیرتهب زا  تسناد و  رایخا  رارباو و  نیقیّدـص  تافـص  هدـنراد  ار  وا  و  درک ، هّیقت  روصنم  زاو  دیـسرت  شیوخ  ناج  رب  ناعمـس  نبا  اّما 
ناماما و نیرتلداع  زا  و  درمش ، ءاوح  ناگداز 

ص:140

.116 هعکش :  یفطصم  هعبرالا /  هّمئالا  - 1
.116 هعکش : هعبرالا /  هّمئالا  38 ؛ هرهز :  وبا  دّمحم  هفینحوبا /  - 2
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(1) ...و ...و  دروآ ، باسح  هب  نایاوشیپ 

 ( : 161ه ت /   ) يروث نایفس   - 59

نم هب  قارع  زا  دوب  هدرک  جورخ  یبلاط  هللادبع  نب  میهاربا  اب  هک  مردارب  گرم  ربخ  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لقن  يرازف  قاحـسا  یبا  زا 
، دوب هدرک  تروشم  هفینحوبا  يروث و  نایفس  اب  دوخ  راک  رد  واو  تسا  هدش  هتشک  يو  هک  دنتفگ  نم  هب  مدش  هفوک  دراو  نم  دیسر ،

تساوخرد وت  زا  راک  نیا  رد  وا  هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  متفگ : مداد و  عالطا  وا  هب  ار  مردارب  گرم  تبیـصم  متفر و  نایفـس  دزن  نم 
وت نم  متفگ : وا  هب  داد : خـساپ  يداد ؟ اوتف  هچ  وا  يارب  متفگ : .تساوخ  ارم  ياوتف  دـمآ و  نم  دزن  يرآ ، داد : خـساپ  دوب ، هدرک  اوتف 

رما هن  راک  نیا  رد  ار 

مردارب هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  متفگ : وا  هب  مدمآ و  هفینح  یبا  دزن  نم  تفگ : .یهن  هن  منک و  یم 

: متفگ تساوخ  ارم  ياوتف  دمآ و  نم  دزن  داد : خساپ  تسا ، هتساوخ  اوتف  وت  زا  هدمآ و  وت  دزن 

مدرک و وا  هب  ور  دیوگ : یم  مداد ، جورخ  هب  اوتف  داد : خساپ  يداد ؟ اوتف  يزیچ  هچ  هب  ار  وا 

.(2) تسا نم  يأر  نیا  داد : خساپ  دهدن ، ریخ  يازج  وت  هب  دنوادخ  متفگ :

اب جورخ  يو  هک  دوش  یم  هدیمهف  دش ، رکذ  نیا  زا  شیپ  یهن و  هن  منک و  یم  رما  هن  ار  وت  نم  تسا : هتفگ  هک  نایفـس  نخـس  نیا  زا 
هک نآ  هن  دنک ، یهن  وا  رب  جورخ  زا  هک  دوب  بجاو  نایفـس  رب  دوب  لداع  ییاوشیپ  روصنم  رگاو  تسا  هتـسناد  یم  عورـشم  ار  میهاربا 

ار وت  دیوگب 

رد هک  تسا  هتفایرد  هدیشیدنا و  روما  بقاوع  رد  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  هک  تسا  نشور  .یهن  هن  منک و  یم  رما  هن  راک  نیا  رد 
هداد هک  یخـساپ  رد  دوـش  فوـشکم  روـصنم  دزن  وا  رما  هک  نیا  زا  هّیقت  روـظنم  هب  اذـل  دـیوگب  راکـشآ  ار  ّقـح  تسین  وا  تحلـصم 

.تسا هتشاذگ  یقاب  دوخ  يارب  یهاگزیرگ 

 ( : 168ه ت /   ) یّبض لّضفم   - 60

دیماجنا تسکش  هب  میهاربا  مایق  هک  یماگنه  دوب و  نسح  نب  هللادبع  نب  میهاربا  نارای  زا  روهشم  سانش  تغل  دنمـشناد  یّبض  لّضفم 
ریگتسد و ار  تضهن  نیا  ناراداوه  روصنم  و 

ص:141

.173 يرونید 2 : هبیتق  نبا  هسایّسلاو /  همامالا  - 1
.318 ردیح 1 : دسا  هعبرالا / » بهاذملاو  قداّصلا  مامالا   » باتک زا  لقن  هب  دادغب 13:385 -  خیرات  - 2
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دوب و ناگدشریگتسد  هلمج  زا  یّبض  لّضفم  درک  تازاجم  یتخس  هب 

دوخ ناکیدزن  ناّصاخ و  هلمج  زا  ار  وا  روصنم  هک  اج  نآ  ات  دش ، نوگرگد  لّضفم  ياههاگدـید  يدوزب  اّما  .درک  وفع  ار  وا  روصنم 
هک دش  نانچ  و  ، (1) تـشاذگاو وا  هب  ار  يدهم  شدـنزرف  میلعت  تیبرت و  روصنم  .دـش  زاتمم  یتّیـصخش  هفیلخ  رابرد  رد  داد و  رارق 

مّلعم هک  يا  هّیقت  ارادم و  رگاو  تسا  هدز  ییوجمداقتنا  هب  تسد  روصنم  نایغط  متس و  ربارب  رد  شیپ  زور  هک  تسا  هدوبن  وا  ایوگ 

یتروص هب  وا  عضو  دوب  نکمم  هنوگچ  درک -  جورخ  يدهم  ردـپ  رب  زورید  هک  یـسک  نامه  ینعی  دوبن -  تشاد  یم  راهظا  يدـهم 
.تسین نتفگ  لباق  يزیچ  ًالصا  وا  جورخ  ییوگ  هک  دیآرد 

 ( : 179ه ت /   ) سنا نب  کلام  ماما  هّیقت   - 61

 : نایوما اب  لّوا :  دروم 

زا بعصم  : » تسا هدمآ  نینچ  148ه )  ت /  ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  تالاح  حرش  رد  748ه )  ت /  ) یبهذ لادتعالا  نازیم  باتک  رد 
.(2) دش راکشآ  ساّبع  ینب  رما  هک  هاگنآ  ات  درکن  تیاور  رفعج  زا  کلام  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  يدروآرد 

ببس هب  اهنت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  رد  سنا  نب  کلام  يراددوخ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  1385ه )  ت /   ) یلْوَخلا نیما 
.(3) تسا هدوب  نایوما  زا  سرت 

هک هدوب  لاس  جنپ  داتـشه و  وا  رمع  نارود  هدرک و  تافو  لاس 179ه  رد  هدش و  هداز  لاس 93ه  رد  سنا  نب  کلام  ماـما  میوگ :  یم 
ماما تماقا  تّدم  همه  نینچمه  .تسا  هدرک  كرد  لاس 114ه  ات  لاس 95ه  زا  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تماما  نارود  یمامت  نآ  رد 
يرپس نایوما  راگزور  رد  نآ  لاـس  هدـجیه  هدوب و  لاس 148ه  ات  لاس 114ه  زا  ینعی  لاس  راهچ  یـس و  هک  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  لاس 132ه  رد  نایوما  نارود  تسا ، هدرک  كاردا  هدش 

رد ود  ره  هک  تسا  نآ  مغر  هب  مامت  لاس  هدجیه  تّدم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  مدـع  رد  هّیقت  هب  کلام  ماما  يدـنبیاپ 
یناکم ینامز و  هلصاف  چیه  دنا و  هتسیز  یم  هرّونم  هنیدم 

ص:142

.230 يدنج :  میلحلادبع  مالسالایف /  حماستلاو  هّیرحلا  لطب  هفینحوبا  - 1
.414/1519 یبهذ 1 : لادتعا  نازیم  - 2

.94 یلْوَخلا :  نیما  سنا /  نب  کلام  - 3
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نآ زا  تخس  سنا  نب  کلام  هک  نانآ  يریگتخس  نایوما و  هطلس  زج  هتشادن  دوجو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سنا و  نب  کلام  نایم 
.تسا هدوب  راکشآ  سک  همه  رب  روهشم و  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ربارب  رد  نایوما  عضوم  هک  نآ  هژیوب  تسا  هتشاد  میب 

 : نایساّبع اب  مّود -  دروم 

هتسب یم  راک  هب  نایوما  نامز  زا  رتشیب  یلیخ  نایساّبع  تلود  راگزور  رد  ار  هّیقت  وا  هک  دنک  یم  تباث  کلام  ماما  یگدنز  یگنوگچ 
دنا و هدرک  رکذ  یساّبع ، روصنم  هیلع  لاس 145ه  رد  هّیکز  سفن  هب  فورعم  دّمحم ، مایق  ربارب  رد  ار  وا  هاگدید  ناراگن  خیرات  .تسا 

نبا هب  فورعم  یعبات  دننام  وا  خیاشم  هک  نیا  اب  دـنکن ، تکراشم  تبثم  روط  هب  تضهن  نیا  رد  هک  هدوب  ریزگان  يو  هک  نآ  هصالخ 
دّـمحم و ات  داتـسرف  نسحلا  ینب  يوس  هب  يرگید  ناسک  قاـفّتا  هب  ار  يو  روصنم  نیا ، زا  شیپ  هچ  دـندوب ، هدرک  دـییأت  ار  نآ  زمره 

نب هللادبع  دنزرف  ود  میهاربا 

وا تضهن  رد  هک  دوبن  رودقم  کلام  يارب  ببـس  نیمه  هب  درک  مایق  دّـمحم  هک  ینامز  دـننک و  میلـست  اهنآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 
و دنتـسناد ، یم  ار  نیا  نایبالقنا  دوب و  وا  ناـفلاخم  هلمج  زا  روصنم  یـشکندرگ  يرادـمروز و  ّتلع  هب  وا  هک  نآ  اـب  دـیوج  تکرش 

هب جورخ  هرابرد  نوچ 

یم ّدر  ار  نانآ  نخس  وا  تسام ، ندرگرب  روصنم  تعیب  دنتفگ : یم  دنتساوخ و  یم  اوتف  وا  زا  هّیکز  سفن  هب  فورعم  دّمحم  هارمه و 
دیا هدرک  تعیب  رابجا  هب  امش  تفگ : یم  اهنآ  هب  درک و 

هنیدم مکاح  نامیلـس  نبرفعج  يوس  زا  هک  دوب  ییاه  هنایزات  لّمحت  اهاوتف  نیا  هجیتن  .تسین  يدـنگوس  روبجم  هدـنوش و  هارکا  رب  و 
.(1) دش هدنک  فتک  زا  هک  دندیشک  نانچ  نآ  ار  وا  تسد  دندز و  وا  هب 

ادـخ هب  تفگ : وا  هب  روصنم  يزور  هک  يروط  هب  دـش  مکحم  رایـسب  نایـساّبع  کـلام و  ناـیم  هطبار  هک  دیـشکن  یلوـط  نیا  زا  سپ 
دنـسیون یم  ار  اهنآرق  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  وت  راتفگ  منامب  یقاب  نم  رگا  ادخ  هب  یتسه ، مدرم  نیرتاناد  نیرتدـنمدرخ و  وت  دـنگوس 

ار نآ  .مسیون و  یم 

ص:143

نبا ناـیعألا /  تاـیفو  یبهذ 8:80/10 ؛ ءـالبنلا /  مالعأریـس  میعنوـبا 6:316 ؛ ءاـیلوألا /  هیلح  يدوعـسم 3:34 ؛ بهذـلا /  جورم  - 1
.أّطوملا باتک  قیقحت  همّدقم  137/550 و  ناکلخ 4 :
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.(1) منک یم  راداو  نآ  هب  لمع  رب  ار  مدرم  متسرف و  یم  اهرهش  رسارس  هب 

یـشکرس دادبتـسا و  زا  هک  يدرم  زگره  دوبن ، راک  رد  هّیقت  رگا  و  تسا ، هتـشاد  هطبار  نیا  میکحت  رد  ینـشور  شقن  هّیقت  نامگ  یب 
یم درک و  یم  قیوشت  وا  تعیب  ضقن  رب  ار  مدرم  دننک و  جورخوا  ّدض  رب  مدرم  هک  داد  یم  اوتف  دوب و  دونشخان  نیگمشخ و  روصنم 

هدمآ أّطوم  همّدـقم  رد  هچنآ  قبط  هک  دوبن  يدرم  نامه  تسین ، يدـنگوس  هدـنوش  هارکا  رب  دـیا و  هدرک  تعیب  رابجا  هب  امـش  تفگ :
.(2) دهد نامرف  وا  ندز  ای  تساوخ  یم  هک  سکره  ندش  ینادنز  هب  روصنم  نیمه  تلود  رد  تسا 

 : أّطوم فیلأت  رد  موس -  دروم 

هب زج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیاور  ندروآ  زا  نآ  رد  وا  هچ  تسا ، نشور  باتفآ  دـننام  أّطوم  باتک  فیلأت  رد  کـلام  ماـما  هّیقت 
هقلح رد  هدرکن و  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  يزیچ  أّطوم  رـساترس  رد  وا  هک  تسا  یفاک  تسا و  هتـسج  يرود  تردن 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  وا  هک  داد  خساپ  دش  شـسرپ  وا  زا  هراب  نیا  رد  هک  یماگنه  و  تسا ، هدربن  مان  ترـضحنآ  زا  دوخ  سرد 
(3) !! تسا هدوبن  هنیدم 

: درادن دوجو  هیجوت  ود  زا  شیب  مالسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  کلام  ماما  شور  يارب 

نیما و  ، 28 سنا ص :  نب  کلام  باتک  رد  هرهز  وبا  و  كرادملا 1:330 ، بیترت  باتک  رد  544ه )  ت /  ) ضایع یضاق  هچنآ  لّوا : 
دهاوخب سک  ره  میزادرپ ، ثحب  هب  اهنآ  راتفگ  هرابرد  میتسین  لیام  ام  و  دنا ، هدرک  رکذ  سنا ص:418  نب  کلام  باتک  رد  یلوَخلا 

بلاطم رب 

رما نیا  رد  کلام  هک  تسا  نیا  اهنآ  هصالخ  اّما  دنک  هعجارم  ذخآم  نیمه  هب  دبای  یهاگآ  اهنآ 

!! تسا هدرک  داهتجا 

هّیکز سفن  هب  بّقلم  دّمحم  اب  یـساّبع  روصنم  هک  تسین  یفالتخا  ناگدـنهوژپ  نایم  هچ  تسا ، هراب  نیا  رد  روصنم  زا  وا  هّیقت  مود : 
هب تبسن  شیاه  همان  نمض  درک و  یم  هبتاکم 

ص:144

ءالبنلا 8:61 و 69. مالعاریس  - 1
.تسا هدش  رکذ  نآ  رد  انیع  ظافلا  نیاو  أّطوملا  باتک  قیقحت  همدقم  - 2

ءافلخلا خـیرات  زا  لقن  هب  ص 171  يرطق : دمحا  یلع  نیـسحلادبع  رتکد  هعبرألا /  هّنـسلا  لها  هّمئا  نم  نییـساّبعلا  ءافلخلا  فقوم  - 3
.263 یطویس : 
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کلام يارب  و  ، (1) تسا هدرک  حیرصت  رما  نیدب  دوخ  خیرات  رد  يربط  هک  نانچ  دش  یم  تناها  بکترم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ماقم 
یم لوبق  لباق  دـننامگ  شوخ  کلام  ماما  هب  هک  یناسک  همه  رظن  زا  هک  تسا  یهیجوت  نیا  .دـنک  تفلاخم  روصنم  اب  هک  دوبن  ناسآ 

.دشاب

 : تسا هّیقت  هب  وا  حیرصت  مراهچ -  دروم 

نینچ يو  .دریگ  تروص  رابجا  هارکا و  هب  هک  تسا  یقالط  عوضوم  دـهد  ناشن  هّیقت  رد  ار  کلام  يأر  دـناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتهب 
زا هچ  درامش ، یم  لطاب  هتسنادن و  زیاج  ار  یقالط 

ت/  ) دوعـسم نبا  راتفگ  هب  کلام  هک  دش  هتفگ  ثحب  نیا  تسخن  لصف  رد  تسا ، هدـش  عقاو  رابجا  هارکا و  راشف  تحت  هّیقت و  يور 
(2) «. مروآ یم  نابز  رب  ار  نآ  نم  دنک  عفد  نم  زا  ار  یمکاح  هنایزات  ود  هک  ینخس  ره  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لالدتسا  32ه ) 

یناملـسم ّدـض  رب  هک  نیازا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  رد  منکـشب  ار  نآ  راـب  ره  رد  مروخ و  دـنگوس  راـب  داـتفه  هاـگره  : » تفگ یم  و 
(3) «. منک ییامنهار 

 : مجنپ دروم 

، درک هعجارم  نادب  ناوت  یم  هک  تسا  هدش  رکذ  مجنپ  دروم  هدش  هتفگ  نخس  روصنم  زا  ناعمـس  نبا  هّیقت  زا  هک  هرامش 57  لیذ  رد 
دیوگب تسار  رگا  هدروآ و  مشخ  هب  ار  ادـخ  دـیوگب  غورد  رگا  دـید  دیـشیدنا و  دوخ  هراب  رد  کلام  هک  تسا  هدـش  نایب  اـجنآ  رد 

راوشد ّتیعقوم  نیا  رد  دزیهرپب و  دـنوادخ  مشخ  زا  هک  تسا  نآ  تمکح  ياضتقم  هک  تسناد  و  تسا ، هدرک  نیگمـشخ  ار  روصنم 
روذـعم ار  يو  زین  وا  درادـب و  فاـعم  خـساپ  نداد  زا  ار  وا  درک  تساوخرد  روـصنم  زا  ور  نیا  زا  دـنک  هّیقت  روـصنم  يریگماـقتنا  زا 

.تشاد

 ( : 179ه ت /  ) سنا نب  کلام  تسود  سرشا  نب  دیعس   - 62

هاشداپ هک  داد  هانپ  يدرم  هب  سنوت  رد  دیعس  هک  هدرک  لقن  671ه )  ت /  ) یکلام یبطرق 

ص:145

 . لاس 145ه ثداوح  رد  يربط 7:570  خیرات  - 1
سنا 3:29. نب  کلام  يربکلا /  هنّودملا  - 2

یکلام 10:124. یبطرق  نآرقلا /  ماکحأل  عماجلا  - 3
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یسک يافتخا  ّلحم  هک  تشاد  یناسوساج  یـسنوت  هاش  هک  دیآ  یم  رب  یبطرق  راتفگ  زا  دشکب ، ار  وا  ات  دوب  وا  يوجتـسج  رد  سنوت 
رکنم یّلکب  يو  درک ، شـسرپ  وا  زا  درم  نآ  دروم  رد  راضحا و  ار  دیعـس  هاشداپ  .دـنداد  یم  شرازگ  وا  هب  دوب  دریگیپ  تحت  هک  ار 

زا هاشداپ  دش 

(1) .دناد یمن  ار  وا  ّلحم  تسا و  هدادن  هانپ  ار  درم  نآ  هک  دروخ  دنگوس  يو  دروخ ، دنگوس  تساوخ  وا 

یم يرگید  هزاـت  ياههاگدـید  حرـش  هب  هدرـشف  يا  هنوگ  هب  و  مینک ، یم  هدنـسب  هزادـنا  نیمه  هب  نیعباـت  زا  یخرب  هّیقت  ناـیب  رد  اـم 
.میزادرپ

ص:146

.189 .م ن 10 : - 1
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هّیقت نوماریپ  اهنآ  زج  ناعبات و  ناعبات  هاگدید 

ياههاگدید حرش  هب  ینامز  تقبس  تیاعر  اب  و  میریگ ، یم  رظن  رد  ار  نیـشیپ  ياههاگدید  بیترت  هرامـش  نیرخآ  زین  اج  نیا  رد  ام 
رد دنا  هدرک  حیرصت  نآ  ّتیعورشم  هب  ای  هتسب  راک  هب  ار  هّیقت  هک  ار  نادنمشناد  زا  يرایـسب  مان  نیا  رب  هوالع  .تخادرپ  میهاوخ  هزات 

اج نیا 

هب زاـغآ و  310ه )  ت /  ) يربط زا  هک  نارّـسفم  هژیوب  تسا  هدـش  رکذ  باتک  نیا  تسخن  لصف  رد  اـهنآ  ماـن  اریز  میا ، هدرک  فذـح 
يراتفگ هک  نآ  رگم  دبای ، یم  نایاپ  رصاعم  یباّهو  ینوباص 

میهاوخ هراشا  اهنآ  هب  ثحب  نیا  نایاپ  رد  دـیآ  تسد  هب  یتصرف  رگا  و  میا ، هدرکن  لقن  ار  نآ  اج  نآ  رد  هک  میبایب  اـهنآ  زا  یکی  زا 
: تسا ریز  حرش  هب  میا  هتفای  یهاگآ  اهنآ  رب  هزات  ياههاگدید  زا  هچنآ  .درک 

 ( : 182ه ت /  ) فسوی یبا  هب  فورعم  میهاربا  نب  بوقعی   - 63

وا شور  اّما  تسا ، هفینح  یبا  نارای  نیرتروهشم  زا  واو  دیآ ، یم  رامش  هب  بهذم  نیا  مّود  درم  یفنح  بهذم  رد  میهاربا  نب  بوقعی 
نارود رد  سپس  ( 169 ت /  ) يدـهم یـسوم  تموکح  راگزور  رد  وا  هچ  تسا ، هفینح  یبا  شور  فلاخم  ًـالماک  نایـساّبع  ربارب  رد 

هدش و هدناوخ  هاضقلا  یـضاق  مالـسا  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  هتـشاد و  هدهع  هب  ار  اضق  یتسرپرـس  دادغب  رد  دیـشّرلا  نوراه 
هدولاپ دیشر  هک  دیسر  ّدح  نآ  هب  دیشر  اب  وا  هطبار 

ص:147
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.(1) دروخ یم  وا  قافّتا  هب  ار  هتسپ  نغور  اب  هتخیمآ 

، هداد هّجوت  نآ  ندوب  كانرطخ  هب  نکیل  هدرکن  میرحت  ار  نامکاح  ناـهاشداپ و  اـب  ندروخ  مالـسا  نییآ  هک  تسین  یفـالخ  نیا  رد 
ییاهاوتف نامکاحو  ناهاشداپ  سوه  قبط  رب  هک  دوش  راداو  رابجا  هب  تسا  نکمم  اریز  دـشاب ، ناهیقف  زا  هاـش  كاروخمه  رگا  هژیوب 

.تسین هدیشوپ  يدحا  رب  هک  تسا  نشور  يردق  هب  رما  نیا  و  دنک ، رداص 

هچنآ رد  وا  تعاط  رب  ار  شیوخ  سفن  هک  تسا  رّـسیم  ینامز  اهنت  مکاح  اب  وت  یمدـمه  : » تسا هتفگ  276ه ) ت /  ) يرونید هبیتق  نبا 
دوخ تساوـخ  هن  وا  ياهتـساوخ  قـبط  رب  ار  اـهراک  و  ینادرگ ، مار  تسوـت  فلاـخم  هچنآ  رد  وا  تقفاوـم  رب  و  تسوـت ، دـنیاشوخان 

.(2)« ینک یبایزرا 

يزیچ مکاـح  زا  هاـگره  : » تسا هدرک  شرافـس  فسوی  وبا  هب  شیوخ  رمع  یناـیاپ  ياـهزور  رد  هفینحوـبا  ماـما  مینیب  یم  ور  نیا  زا 
تـسد زا  رتیوق  وا  تسد  هچ  نک  يروآ  دای  وا  هب  ار  نآ  يو  زا  يرادربنامرف  نمـض  تشادـن  قفو  نیقی  ملع و  اب  هک  يدرک  هدـهاشم 

نم هک  نیا  زج  يراد  تردـق  نم  رب  یتـسه و  اورناـمرف  وت  متـسه ، رادربناـمرف  تسا  نآ  رب  وت  هدارا  هچنآر  نم د  وگب : وا  هب  تسوت ،
راذـگتعدب رگا  هد و  زردـنا  نید  هراب  رد  ار  وا  و  منک ، یم  يروآدای  تسین  گنهامه  نیقی  ملع و  اب  هک  ار  وت  ياهـشور  زا  يا  هراـپ 

هرظانم ثحب و  وا  اب  تسا 

.تسا هدش  رکذ  دنمشزرا  ّتیصو  نیا  رد  هچنآ  رخآ  ات  ... (3)« نک

.درادـن هّیقت  تیاعر  زج  یهیجوت  رما  نیا  و  تسین ، راگزاس  اهیفنح  هقف  اب  یّلکب  فسویوبا  ياـهاوتفزا  یخرب  مینیب  یم  ناـیم  نیا  رد 
هاضقلا یـضاق  رثا  رب  هک  تسا  ییاهراشف  ترثک  ام  دوصقم  هکلب  تسین  فسویوبا  تلزنم  ردـق و  زا  نتـساک  نخـس  نیا  زا  ام  روظنم 

، دوش یمن  هدرمـش  یناصقن  وا  يارب  رما  نیا  تسا و  هتـشادن  يا  هراچ  هّیقت  زج  اهنآ  ربارب  رد  هدش و  یم  دراو  وا  رب  مالـسا ، رد  ندوب 
دیدهت ای  يرگید  نتشک  هب  روبجم  ناسنا  هک  یماگنه  هب  تساهزیچ  نیرت  تشز  هک  ار  رفک  ندروآ  نابز  رب  مالسا  سّدقم  نییآ  هچ 

ندش فلت  رب  هک  یتروص  رد  دوب  دهاوخ  اور  زین  هیقف  يارب  هک  تسین  ّکش  تسا ، هتسناد  حابم  دوش  گرم  هب 

ص:148

.245/7558 يدادغب 14:242 -  بیطخ  دادغب / خیرات  - 1
.ناطلسلا هبحص  باب   20  - هبیتق 1 نبا  رابخألا /  نویع  - 2

.432 میجن :  نبا  نامعنلا /  هفینح  یبا  بهذم  یلع  رئاظنلاو  هابشالا  - 3
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.دهد اوتف  دراد  نیقی  نآ  هب  هک  یتّیعقاو  فالخرب  دوش  كانمیب  شیوخ  ناج 

هدوب وربور  نآ  اـب  يو  هک  يراـبجاو  هارکا  عون  هب  اـم  دـنچره  مینک ، یم  رکذ  اوـتف  نداد  رد  فـسویوبا  زا  هک  ار  يا  هّیقت  ور  نیا  زا 
يرابجا هارکا و  رب  ار  نآ  لاح  نیا  اب  میرادن ، یهاگآ  تسا 

هّیقت و مزلتـسم  شنادوسح  هاگدـید  زا  شیاهاوتف  یخرب  رهاظ  هچ  رگا  تسا ، هدوب  هّیقت  زاوج  بجوم  هللاءاش  نإ  هک  مینک  یم  لـمح 
.تسین عرش  اب  تفلاخم 

: دنک یم  راکشآ  اوتف  رد  ار  وا  ياه  هّیقت  ریز  دراوم 

 : یساّبع يدهم  اب  لّوا :  دروم 

یکیدزن يو  اب  هک  درک  توعد  ار  وا  تشاد ، یم  تسود  ار  يدـهم  ناکزینک  زا  یکی  دیـشر  تسا : هدرک  لقن  911ه ) ت /  ) یطویس
هب دوب  وا  هتخابلد  تخـس  دیـشر  نوچ  تسا ، هدرک  یکیدزن  يو  اـب  شردـپ  هک  تخاـس  نشور  وا  يارب  دز و  زابرـس  كزینک  دـنک ،

.(1) داد اوتف  يو  لیم  قبط  رب  وا  و  داتسرف ، ماغیپ  فسویوبا 

: دیشّرلا نوراه  اب  مّود :  دروم 

نوراـه داد و  اوتف  دوب  نوراـه  هاوخلد  قفو  رب  هچنآ  هب  يو  دـناوخ ، ارف  ار  وا  دیـشّرلا  نوراـه  یبـش  تسا : هدرک  لـقن  یطویـس  زین  و 
.(2) دنداد وا  هب  مهرد  رازه  دصکی  داد  روتسد 

 : یکمرب رفعج  ردام  اب  مّوس :  دروم 

فـسوی وا  هب  يا  همان  رفعج  ردام  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  تیاور  یفـسوی  هّللادبع  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  463ه )  ت /  ) يدادغب بیطخ 
نیا و هرابرد  وت  يأر  هک  دیسرپ  وا  زا  تشون و 

وا تساوخ  هچنآ  قباطم  فسویوبا  دـشاب ، نینچ  روما  نیا  رد  ّقح  هک  تسا  نآ  نم  دزن  اـهزیچ  نیرتبوبحم  هک  دوزفا  و  تسیچ ؟ نآ 
يوتحم مادـک  ره  دنتـشاد و  رارق  مه  يـالاب  رب  هک  دوب  هرقن  زا  یکچوک  فورظ  رب  لمتـشم  هک  هرقن  فرظ  کـی  يو  داد ، اوتف  دوـب 

.(3)« داتسرف وا  يارب  دوب  رانید  زا  رپ  يا  هلایپ  نآ  طسو  هک  مهرد  زا  رپ  یماج  هفاضا  هب  دوب  رطع  یعون 

ص:149

ءافلخلا 291. خیرات  - 1
.291 .م ن :  - 2

دادغب 14:252. خیرات  - 3
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 : رفعج نب  یسیع  زینک  هراب  رد  مراهچ :  دروم 

نیا زا  شیپ  وا  هچ  دز ، زابرس  نوراه  هب  زینک  نیا  ندیشخب  زا  يو  هک  یماگنه  هب  رفعج  نب  یسیع  زینک  هراب  رد  فسویوبا  نداد  اوتف 
یناسنا چـیه  هب  دـشورفن و  ار  وا  هک  دوب  هدرک  دای  دـنگوس  دوخ  ییاراد  مامت  نداد  هقدـص  زینک و  يدازآ  رـسمه و  قـالط  ربارب  رد 
هتخورف رگید  مینو  ددرگ  هبه  دیـشر  هب  یمین  دـنریگ  رظن  رد  فصن  ود  ار  زینک  هک  دوـب  نینچ  وا  ياوـتف  .دـشخبن  دـشاب  هک  سکره 

اوتف نیا  هزیاج  يراب  .تسا  هدروخن  دـنگوس  تروص  نیا  هب  وا  اریز  دـیآ  نوریب  دوخ  دـنگوس  هدـهع  زا  یـسیع  هنوگ  نیدـب  ات  دوش 
.(1) دوب سابل  تسد  تسیب  مهرد و  رازه  تسیود 

.(2) تسا هدوب  باب  نیمه  زا  یشان  فسویوبا  هرابرد  كاّمس  نبا  نّحللادیدش  راتفگ  دیاش 

 : لتق رد  هّیقت  زاوج  هب  وا  ياوتف  هراب  رد  مجنپ :  دروم 

نیرتمهم هک  لتق  رد  هّیقت  زاوج  رد  فسویوبا  ياهاوتف  هب  دـش و  دـهاوخ  نایب  اـهیفنح  هقف  حرـش  نمـض  مّوس  لـصف  رد  عوضوم  نیا 
هاگآ تسا  هدرک  تبث  ار  اهنآ  اهیفنح  یهقف  بتک 

هک ییاهنوخ  نایرج  زا  فسویوبا  هاضقلا  یـضاق  هچ  هدوب ، اهاوتف  نیا  رودص  بجوم  هّیقت  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دش ، میهاوخ 
زا یکی  ای  هدنوش  روبجم  هدـننک و  روبجم  زا  صاصق  بوجو  هب  نداد  اوتف  و  هدوبن ، رود  دـنا  هتخیر  یم  شردـپ  وا  زا  شیپ  دیـشر و 
زا ییاوتف  نینچ  رودص  ّکش  یب  و  تساهنآ ، نامیخژد  وا و  ردپ  دیشّرلا و  نوراه  لتق  بوجو  هب  مکح  هلزنم  هب  لتق ، ماگنه  هب  اهنآ 

.تسا هدوب  نکمم  ریغ  هاضقلا  یضاق 

( : 168ه ت /  ) یمشاه لضفلاوبا   - 64

رد ارچ  متفگ : مردپ  هب  : » تسا هتفگ  یمـشاه  لضفلا  یبا  نبدّـمحم  هک  هدرک  لقن  رابخالا  نویع  رد  276ه )  ت /  ) يرونید هبیتق  نبا 
.(3)« مزورفا یم  ار  یتّدوم  هلعش  شوماخ و  ار  یشتآ  داد : خساپ  یناد ؟ یم  ار  وا  ینمشد  هک  یلاح  رد  ینیشن  یم  ینالف  سلجم 

ص:150

دادغب 14:250. خیرات  - 1
.دوش هعجارم  دادغب 14:245  خیرات  رد  كاّمس  نبا  راتفگ  هب  - 2

هبیتق 2:22. نبا  رابخالا /  نویع  - 3
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هرهچ هب  ام  : » تسا هتفگ  وا  تسا ، کیدزن  دش  رکذ  تسخن  لصف  رد  نیا  زا  شیپ  هک  ءادرّدلا  یبا  راتفگ  هب  نخـس  نیا  ردـقچ  يرآ 
تنعل ار  اهنآ  ام  ياهلد  هک  مینز  یم  دنخبل  یهورگ 

«. دنک یم 

( : 193ه ت /  ) دیشّرلا نوراه  زا  قاحسا  نب  یلع  هّیقت   - 65

هّیقت هک  يدراوم  رد  و  دوب ، وا  رارـسا  رب  ناهاگآ  ناکیدزن و  زاو  دیـشرلا  نوراه  نایفارطا  زا  ساـّبع  نب  هللادـبع  نب  قاحـسا  نب  یلع 
يواربش هک  نانچ  درک ، یم  هّیقت  دیشر  زا  دوبن  مزال 

دوـب هاـگآ  ناـنآ  ندرک  نک  هشیر  ناـیکمرب و  يزادـنارب  رب  نوراـه  میمـصت  هب  هک  نیا  اـب  وا  هـک  هدرک  لـقن  1171ه ) ت /  ) یعفاـش
دزیگناین رب  وا  زار  ياشفا  ببس  هب  دیشّرلا  نوراه  دزن  رد  ار  ّکش  رابغ  زین  دشاب و  يرادشه  نایکمرب  يارب  هک  يا  هناشن  نیرتکچوک 

يا هنتف  هب  ّرجنم  و 

یّتح وا  .دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  نآ  لاثما  زردنا و  تحیـصن و  قیرط  زا  لثملایف  يو  دوب  نکمم  هک  یلاح  رد  دـشن ، رهاظ  وا  زا  دوشن 
تسج يرود  نایکمرب  ياه  هناخ  هب  ندش  کیدزن  زا 

.(1) دوب دیشر  يریگتخس  زا  هّیقت  شیوخ و  ناج  ظفح  يارب  وا  راتفر  نیا  و  دندش ، نوگنرس  دیسر و  ارف  اهنآ  تبکن  هک  هاگنآ  ات 

 ( : 204ه ت /  ) یعفاش ماما  هّیقت   - 66

قافّتا دیـشّرلا  نوراه  اب  ود  ره  تسا و  دروم  ود  متفای -  یهاگآ  نم  هک  اج  نآ  ات  تسا -  یعفاش  ماـما  هّیقت  ياـیوگ  هک  يدراوم  زا 
: حرش نیدب  تسا ، هداتفا 

 : نایولع شهوکن  رد  دیشّرلا  نوراه  اب  لّوا -  دروم 

شیارگ نایولع  هب  نمی  ياه  هلیبق  رتشیب  هتـشاد و  تماـقا  نمی  رد  یتّدـم  یعفاـش  ماـما  هک  تسا  فورعم  ناراـگن  خـیرات  همه  ناـیم 
مهّتم زین  عّیـشت  هب  هکلب  هتفرگ  همـشچرس  اج  نیمه  زا  وا  ياهجنر  هدوب و  نایولع  هب  لیامتم  زین  یعفاش  صخـش  هک  نآ  نمـض  دنراد 

.تسا هدوب 

یعفاش زا  و  داد ، میب  نایولع  زا  ار  وا  تشون و  نوراه  هب  يا  همان  نمی  زا  يربرب  داّمح  و  دـنامن ، ناهنپ  نوراـه  ناـسوساج  رب  رما  نیا 
تشون هک  ّدح  نآ  ات  تشاد  رذحرب  تخس 

ص:151

.246 يواربش :  فارشالا /  ّبحب  فاّحتالا  - 1
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یخرب هارمه  هب  یعفاش  داد  روتسد  نوراه  ور  نیا  زا  .تسا  هدنگنج  کی  ریـشمش  زا  رت  تخـس  دیآ  یم  نوریب  یعفاش  نابز  زا  هچنآ 
.(1) دوش هدروآ  دادغب  هب  نایولع  زا 

زا ینخـس  یعفاش  اّما  دندش ، هتـشک  گنرد  یب  درک و  رداص  ار  نایولع  همه  لتق  نامرف  نوراه  دندیـسر  دادـغب  هب  نانیا  هک  یماگنه 
متسه و وا  ّمع  رسپ  نم  دیوگ  یم  هک  منک  كرت  ار  یسک  نم  ایآ   :» تفگ نوراه  هب  يو  تسین ، یتّیعقاو  رگنایب  هک  تفگ  هّیقت  يور 

.دیشخب ار  وا  دش و  عقاو  ّرثؤم  نوراه  رد  نخس  نیا  . (2) !« میوا هدنب  نم  دیوگ  یم  هک  منک  يرادبناج  یسک  زا 

 : دیشّرلا نوراه  تفالخ  هراب  رد  يو  يأر  مّود :  دروم 

لقن ءایلوالا  هیلح  رد  ینالوط  يربخ  رد  430ه )  ت /  ) یناهفصا میعنوب  زا  ار  نیا  تسا ، رتراکشآ  تسخن  دروم  زا  هّیقت  رد  دروم  نیا 
: تسا نیا  شا  هصالخ  هک  هدرک 

روضح وا  نانمـشد  زا  یخرب  سلجم  نیا  رد  دـش ، هدروآ  نوراـه  سلجم  هب  دوـب  ریجنز  ّلـغ و  رد  هک  یلاـح  رد  یعفاـش  زور  کـی 
رد ور  نیا  زا  دـهد  رارق  اـنگنت  رد  ار  یعفاـش  هک  دـش  نآ  رب  رـشب  دوب ، 218ه )  ت /  ) یلزتعم یـسیرم  رـشب  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـشاد 

نوراه هک  یلاح 

: داد خـساپ  دنـشاب ، هدرک  عامجا  نآ  رب  مدرم  هک  يراد  غارـس  يزیچ  ایآ  يا  هدـش  عامجا  یعّدـم  : » تفگ یعفاـش  هب  داد  یم  شوگ 
هک نآ  زا  سپ  دیدنخ و  نوراه  دوش .» یم  هتـشک  دـنک  وا  تفلاخم  سکره  دـنا ، هدرک  عامجا  رـضاح  نینمؤملاریما  نیمه  رب  يرآ ،

زا ار  ریجنز  لغ و  داد  روتسد 

.(3) تشاد یمارگ  دیناشن و  دوخ  کیدزن  ار  يو  دننک  زاب  وا 

حیرـصت وا  تفالخ  رب  باـتک  هن  تسا ، هدیـسر  تموکح  هب  هنوگچ  نوراـه  هک  تسناد  یم  نیقیلا  ملع  هب  یعفاـش  ماـما  میوگ :  یم 
یتنطلـس وا  تفالخ  هکلب  هدیدرگ  دقعنم  نآرب  یعامجا  هنو  هدـش  لیکـشت  نآ  يارب  ییاروش  هن  هتفگ ، نخـس  نآ  زا  ّتنـس  هن  هدرک 

هدرب ثاریم  هب  ار  مهرد  رانید و  هک  هنوگ  نامه  هدرب  ثرا  هب  شردپ  زا  ار  نآ  هک  هدوب  هدنهد  رازآ  هدنزگ و 

نایوما و تفـالخ  هک  نآ  هصـالخ  .دـشاب  یم  دودرم  باـختنا  اروش و  لـها  زین  نییعت و  ّصن و  لـها  هاگدـید  زا  تفـالخ  نیا  تسا !
تماما و یسایس  هدعاق  هدودحم  زا  یگمه  نایساّبع 

ص:152

یقهیب 1:112. یعفاّشلا /  بقانم  - 1
.112 ن.م :  - 2

.84 میعنوبا 9:82 -  ءایلوألا /  هلیح  - 3
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.نآ ریغ  هن  تسا  هّیقت  رب  عامجا  یعفاش  ماما  رظن  دروم  عامجا  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زاو  تسا  نوریب  مالسا  رد  تفالخ 

 ( 218ه ت /   ) نومأم زا  هداجس  هّیقت   - 67

نومأم زا  يریراوق  هّیقت   - 68

 : نومأم زا  ناهیقف  زا  یهورگ  هّیقت   - 69

هدرک حیرـصت  نومأم  نامز  رد  نآرق  ّتی  - قولخم تنحم  عوضوم  هب  طوبرم  رابخا  ناـیب  نمـض  دوخ  خـیرات  رد  310ه ) ت /  ) يربط
تباجا میدـق  هن  تسا و  قولخم  میرک  نآرق  هک  هلأـسم  نیارد  ار  نومأـم  ناـمرف  ناـهیقف  زا  یهورگ  يریراوق و  هداجـس و  هک  تسا 

، دندرکن

هدرکن دییأت  ار  وا  نامرف  هک  یناسک  هرابرد  نومأم  میمـصت  رب  ناهیقف  نیا  هک  یماگنه  تسا  هدرک  رکذ  يربط  هک  هنوگ  نامه  نکیل 
وا نارمکح  میهاربا  نب  قاحسا  دزن  رد  ار  دوخ  فارتعا  و 

زابرـس هک  حون  نبدّمحم  لبنح و  نبدمحا  زج  تسا ، قولخم  نآرق  دنتفگ : یگمه  هک  دندش  هاگآ  دندوب  هدیناسرن  تبث  هب  دادغب  رب 
(1) .دندروخ هنایزات  دندز و 

( : 218ه ت /  ) رهسم وبا   - 70

نآ رد  هک  دیـسر  دادـغب  رب  وا  نارمکح  میهاربا  نب  قاحـسا  هب  نومأم  زا  يا  همان  هک  هدرک  لقن  تنحم  نیا  رابخا  رد  يربط  نینچمه 
نینمؤملاریما هک  تسا  نآ  زا  سپ  نیا  دومرف و  هناور  وت  يوس  هب  تسا  رهسم  یبا  هب  فورعم  هک  ار  یـسک  نینمؤملاریما  : » دیوگ یم 

دوخ رظن 

ار وا  نینمؤملاریما  هک  هاگنآ  ات  درک  دـیدرت  تفگ و  هدیـشوپ  نخـس  يو  نکیل  درک  راـهظا  نآرق  هب  تبـسن  دوخ  تنحم  هراـب  رد  ار 
هدیهوکن و وا  ماگنه  نیا  رد  دومرف ، نتشک  هب  دیدهت 

رادیاپ شرارقا  رب  رگا  دنک ، فارتعا  دوخ  رارقا  رب  هک  هاوخب  وا  زا  کنیا  .درک  رارقا  هدنکفارس 

(2) «. هللاءاش نا  نک ، راکشآ  مالعا و  ار  نآ  تسا 

ص:153

.349 رکاسع :  نبا  يرتفملا /  بذک  نییبت  لاس 218ه ؛  ثداوح  رد  يربط 5:193  خیرات  - 1
 . لاس 218ه ثداوح  رد  يربط 5:192  خیرات  - 2
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وا هّیقت  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  هدوب و  نیعبات  نیعبات  زا  هک  تسا  یناّسغ  رهسم  نب  یلعالادبع  رهـسم  یبا  زا  دوصقم  میوگ :  یم 
.تسین حیضوت  دنمزاین  تسا و  نشور 

 ( : 240ه ت /   ) لبنح نبدمحا  ماما  هّیقت   - 71

يایوگ وا  یگدنز  خیرات  تفریذپن ، نانآ  يوس  زا  ار  یلغش  چیه  درک و  یم  ّدر  نایساّبع  اب  ار  يراکمه  هنوگره  لبنح  نبدمحا  ماما 
یم روبجم  نآ  لوبق  رب  رگاو  تفریذپ  یمن  هّیده  مکاح  زا  زگره  دینارذگ و  یم  كاسما  ییاسراپ و  اب  ار  یگدنز  يو  هک  تسا  نآ 

مجارت بتک  همه  رد  ار  نآ  رگشهوژپ  هک  تسا  یتقیقح  رما  نیا  و  درک ، یم  عیزوت  ناتسدیهت  نایاونیب و  نایم  ار  نآ  گنرد  یب  دش 
.دبای یم  لاجر  و 

بصغ ماکحا  هک  درمـش  یم  ییاهزیچ  زاو  درک  مارح  دوخ  رب  ار  هلجد  بآ  ندیماشآ  يو  هک  دیـسر  يّدح  هب  نامکاح  زا  وا  ترفن 
.(1) درک یم  هدنسب  هاچ  بآ  هب  و  تسا ، يراج  نآرب 

یب درامش  یم  یبصغ  ار  هلجد  بآ  هک  یسک  هچ  درمش ، وا  هّیقت  رهاظم  نیرتنـشور  زا  ناوت  یم  دادغب  رد  ار  وا  تنوکـس  ور ، نیا  زا 
.تسناد دهاوخ  بصغ  ماکحا  لومشم  زین  ار  دادغب  ياهنیمز  زا  بجو  ره  دیدرت 

؟ دوب هداد  رارق  دوخ  هاگتماقا  ار  نآ  رایتخا  يور  زا  هک  نآ  ای  هدش ، روبجم  دادغب  رد  تماقا  هب  لبنح  نبا  ینک  یم  رّوصت  ایآ 

دنا هدرک  لقن  وا  زا  یّتح  .دیزگ  انکـس  دادـغب  رد  يراچان  رارطـضا و  يور  زا  وا  : » تسا هتفگ  ءافلخلا  فقوم  باتک  رد  يرطق  رتکد 
ار ّرطضم  ترورض  هک  هنوگ  نامه  تسا : هتفگ  هک 

(2) .تسا هدرک  دادغب  رد  تماقا  هب  ریزگان  زین  ار  ام  دنک  یم  رادرم  ندروخ  هب  راداو 

مصتعم و  218ه ) ت /   ) نومأم راگزور  رد  هچنآ  نآرق و  قلخ  تنحم  هرابرد  تسوا  نانخـس  فـالتخا  يو  ياـه  هّیقت  هلمج  زا  زین  و 
نب قاحـسا  هب  یـساّبع  نومأم  هک  دـن  هدرک  لقن  نآرق  قلخ  تنحم  ثداوح  هراـبرد  ناراـگن  خـیرات  .داد  يور  وا  يارب  227ه ) (ت /

رد ار  ناثّدـحم  ناـهیقف و  نایـضاق و  هک  داد  روتـسد  وا  هـب  نآ  رد  تشوـن و  يا  هماـن  235ه ) ت /  ) دادـغب رب  دوـخ  نارمکح  میهاربا 
راضحا ار  نانآ  زا  یهوبنا  هورگ  قاحسا  دیامزایب ، نآرق  قلخ  عوضوم 
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، تسادـخ مالک  نآ  داد : خـساپ  ییوگ ؟ یم  هچ  نآرق  هرابرد   :» تفگ وا  هب  قاحـسا  دوب ، نانآ  نایم  رد  زین  لبنح  نبدـمحا  هک  درک 
(1) «. میازفا یمن  نآرب  تسادخ  مالک  نآ  داد : خساپ  تسا ؟ قولخم  نآ  ایآ  تفگ :

ارف ار  یـشناد  هک  متـسه  يدرم  نم  داد : خـساپ  يو  دوـمزآ ، هلأـسم  نیا  رد  ار  وا  هچ  درک  رییغت  شراـتفگ  مـصتعم  نارود  رد  سپس 
يو اب  وا  زج  قاحسا و  نب  نامحّرلادبع  دناوخ ، ارف  وا  اب  ثحب  يارب  ار  ناهیقف  يو  ما ، هتفاین  یهاگآ  هلأسم  نیا  هب  نآ  رد  ما و  هتفرگ 

هرظانم هب 

هنایزات يرامش  ور  نیا  زا  دیزرو ، عانتما  تسا  قولخم  نآرق  دیوگب  هک  نیا  زا  وا  دنتخادرپ ،

خساپ راذگاو ، نم  هب  ار  وا  اب  هرظانم  نانمؤم  ریما  يا  تفگ : میهاربا  نب  قاحسا  دندز ، وا  هب 

نآ ای  هدرک  لزان  وت  رب  ار  نآ  يا  هتشرف  يا  هتفرگ  ارف  وت  هک  یـشناد  نیا  تفگ : دمحا  هب  میهاربا  نب  قاحـسا  .نک  مادقا  نآ  هب  داد :
: تفگ جیردت ، هب  داد : خساپ  هراب ؟ کی  ای  يا  هتخومآ  ار  نآ  جـیردت  هب  تفگ : ناملاع ، زا  داد : خـساپ  يا ؟ هتفرگ  ارف  ناملاع  زا  ار 

یقاب يزیچ  تیارب  ایآ 

يا و هتخوماین  ار  نآ  هک  تسا  ییاهزیچ  ناـمه  زا  نیا  تفگ : تسا ، هدـنام  یقاـب  داد : خـساپ  يا ؟ هتخوماـین  ار  نآ  هک  تسا  هدـنام 
نم داد : خساپ  .دزومآ  یم  وت  هب  ار  نآ  نانمؤمریما 

.نآرق قلخ  دروم  رد  يرآ  داد : خساپ  نآرق ، قلخ  هرابرد  تفگ : دیوگ ! یم  نانمؤمریما  هک  میوگ  یم  ار  نامه 

.(2) درک شلزنم  هناور  و  دیناشوپ ، وارب  یتعلخ  و  تفرگ ، هاوگ  وا  رب  سپس 

ربهر نیا  : » تسا هتفگ  اهنآ  هب  هدش ، لقن  اهیلبنح  اب  وا  راتفگ  نمـض  ظحاج  زا  هک  تسا  ینخـس  دنک  یم  دـییأت  ار  تیاور  نیا  هچنآ 
رد اهنت  هّیقت  دیوگ : یم  لبنح  نبدمحا  ینعی  امش 

رگا و  هداد ، ماـجنا  مالـسالاراد  رد  ار  هّیقت  تسا  هدوب  هّیقت  يور  زا  نآرق  ندوـب  قوـلخم  هب  وا  رارقا  رگا  نیارباـنب  .تسا  كرـشلاراد 
نآرق ندوب  قولخم  هب  داقتعا  یتسرد  ساسا  رب  وا  رارقا 

دوخ رس  يالاب  رب  هتخآ  يریشمش  وا  نیارب ، هوالع  .امش  زا  وا  هن  دیتسه و  وا  زا  امش  هن  هدوب 

فاص مه  هنایزات  فارطا  دندز و  وا  هب  هنایزات  یس  اهنت  دروخن ، يدایز  نادنچ  کتک  و  دیدن ،

ياج رد  يو  هک  یلاح  رد  درک ، رارقا  نآرق  ندوب  قولخم  هب  رابدنچ  وا  هاگنآ  دوب ، هرگ  نودب  و 

زا و  دندوب ، هتسبن  ریجنز  ّلغ و  هب  ار  وا  و  تشادن ، يا  هنادیمون  تلاح  و  دوبن ، ینادنز  یگنت 
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 . لاس 218ه ثداوح  رد   - 190 يربط 5 : خیرات  - 1
.مصتعم یناگدنز  یگنوگچ  رد  یبوقعی 2:472 -  خیرات  - 2
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«. دشن هدنک  اج  زا  شلد  دیدهت  میب و  تّدش 

(1) هّیفلـس بتکم  هب  ار  دوخ  شیارگ  لّـکوتم  هچ  دـش ، فرطرب  وا  زا  نآرق  ندوب  قولخم  تنحم  247ه ) ت /  ) لّکوتم نارود  رد  اـّما 
هک داد  روتـسد  ناثّدـحم  ناهیقف و  هب  و  درک ، عنم  لدـج  هرظاـنم و  زا  تخاـس و  روبجم  دـیلقت  میلـست و  هب  ار  مدرم  و  درک ، راکـشآ 

شیاتس رد  زین  نانآ  .دوب  لاس 234ه  رد  رما  نیا  و  درک ، قیوشت  هار  نیا  هب  ار  نانآ  دننک و  ّدر  ار  م..هفسالف ) هلزتعم و   ) هّیلقع بتکم 
رکبوبا دنشاب : یم  نت  هس  افلخ  دنتفگ : هک  نآ  ات  دندرک  هغلابم  وا 

زا ار   (2) هّیمهج بهذم  تخاس و  هدنز  ار  ّتنـس  هک  لّکوتم  و  درک ، ملاظم  ّدر  هک  زیزعلادبع  نبرمع  تشک ، ار  هّدر  لها  هک  قیّدص 
.(3) درب نایم 

سکره : » تفگو درک  مالعا  حیرـص  روط  هب  نآرق  قلخ  هلأسم  رد  ار  دوخ  يأر  لبنح  نبدـمحا  ماما  دـعاسم  طیارـش  نیمه  هیاس  رد 
رتدیلپ ینعی : ، (4)« تسا لّوا  لوق  زا  رتدیلپ  نآ  تسین  قولخم  دیوگن  دنک و  افتکا  نیمه  هب  تسادـخ و  مالک  نآرق  هک  دـنک  نامگ 

.تسا نآرق  ندوب  قولخم  هب  لوق  زا 

نآرق دـنیوگ  یم  یهورگ  تفگو : درک  نعل  دـنامب  شوماخ  نآ  زا  سپ  تسادـخ و  مالک  نآرق  دـیوگب  هک  ار  یـسک  يو  نینچمه 
.(5) دنتسه ینوعلم  نایفقاو  اهنیا  دننک  یم  توکس  تسادخ و  مالک 

تـسا هدش  عقاو  وا  يوس  زا  هّیقت  راچان  و  درک ، راکنا  هلأسم  نیا  رد  ار  لبنح  نبدـمحا  ماما  هّیقت  ناوت  یمن  ریدـقت  ره  هب  میوگ :  یم 
.تسردان ای  دشاب  تسرد  دنا  هدرک  لقن  دروم  نیا  رد  ظحاج  یبوقعی و  ار  هچنآ  هاوخ 

تّحص مدع  تروص  رد  و  تسین ، نآر  يا د  ههبـش  چیه  تسا و  نشور  وا  هّیقت  دنا  هدرک  رکذ  ود  نیا  هچنآ  تّحـص  تروص  رد  اّما 
، درادن دوجو  یلاکشا  يو  يوس  زا  هّیقت  عوقو  رد  زین 
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ینعی مالـسا  ردـص  لّوا  لـسن  هس  نیتسخن  نرق  هس  ناناملـسم  وریپ  ار  دوخ  هک  دوش  یم  قـالطا  یناـسک  رب  حالطـصا  رد  هّیفلـس  - 1
ناوریپ ینعی  اـهیباّهو  بهذـم  دنرامـش ، یم  رفاـک  ار  ناـشدوخ  زج  ناناملـسم  همه  دـنناد و  یم  نیعباـت  نیعباـت  نیعباـت و  هباـحص و 

.م تسا -  ساسا  نیمه  رب  يدجن  باّهولادبع  نبدّمحم 
.م تسا -  هدوب  نآرق  ثودح  هب  دقتعم  هک  تسا  ناوفص  نب  مهج  هب  بوسنم  هّربجم و  هقرف  شش  زا  یکی  هّیمهج  - 2

.346 یطویس :  ءافلخلا /  خیرات  - 3
.183 یناحور :  هّیفلسلاو /  هّنسلا  لها  عم  ثوحب  باتک :  زا  لقن  هب   - 29 هلبانحلا 1 :  تاقبط  - 4

.184 هّیفلسلاو : هّنسلا  لها  عم  ثوحب  باتک  زا  لقن  هب   - 28 یموّدلا :  باتک  رد  لبنح  نبا  هتشون  هّیمهجلا  یلع  دّرلا  - 5
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.دش دهاوخ  نایامن  هّیقت  رهاظم  نیرتنشور  دوش ، هسیاقم  مه  اب  هچنانچ  لکوتم  نامز  وا و  حیرصت  نومأم و  نارود  رد  وا  توکس  هچ 

تسین هّیقت  ّتیعورشم  مدع  رب  لیلد  نآرق ، ندوب  قولخم  هب  وا  فارتعا  مدع  ضرف  اب  لبنح  نبدمحا  ماما  يریگعـضوم  نیارب ، هوالع 
هّیقت هب  لمع  وا  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  و 

يوالمش داتـسا  هک  نانچ  دوب و  مدرم  ياوشیپ  وا  هچ  هداد  صیخـشت  مارح  نارگید  هن  شدوخ  يوس  زا  صوصخب و  دروم  نیا  رد  ار 
دهاوخن زگره  هک  داتفا  دـهاوخ  یلیو  هاچ  رد  وا  يأر  دـنکن  یگداتـسیا  دوخ  عضوم  رد  هاگره  هک  هدوب  دـقتعم  لـبنح  : » دـیوگ یم 

، دشاب وا  یهقف  يأر  زا  یـشان  عضوم  نیا  رایتخا  هک  تسا  لمتحم  زین  و  درک » يراشفاپ  دوخ  عضوم  رب  اذـل  دـنک و  دنلبرـس  تسناوت 
.(1) تسین هّیقت  مالسالاراد  رد  هک  هدوب  دقتعم  هچ 

 ( : 256ه ت /  ) يراخب  - 72

ام هدرک و  لقن  هّیقت  ّتیعورشم  رب  يوبن  ّتنس  ّهلدا  هرابرد  هک  تخانـش  یتایاور  لالخ  زا  هّیقت  هب  تبـسن  ار  يراخب  هاگدید  ناوت  یم 
رکذ اج  نآر  هچنآ د  هلمج  زا  .تسا و  هدـمآ  مهدراـهچ  مهدزیـس و  لّوا و  لـیلد  رد  هک  ناـنچ  میا  هدرک  رکذ  ار  اـهنآ  نیا  زا  شیپ 

ِْرفُْکلِاب َحَرَـش  ْنِم  ْنِکل  ِنامیإلِاب َو  ٌنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ّالإ  : » تایآ يو  تسا ، هدرک  لقن  هارکإلا  باتک  رد  هک  تسا  يزیچ  هدـشن 
هتفگ هدرک و  یسفت  رکذ و  اج  نآر  ار د  ، (3)« ًهاُقت ْمُْهنِم  اْوُقَّتَت  ْنأ  ّالإ  : » زین »(2) و  ٌْمیظَع ٌباذَع  ْمَُهل  ِهّللا َو  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ارْدَـص 

«. تسا هّیقت  نامه  نیا  : » تسا

َْنیفَعْضَتْسُم اّنُک  اولاق  ُْمْتنُک  َْمِیف  اُُولاق  ْمِهِـسُْفنأ  یِملاظ  ُهَکئالَملا  ُمُهاّفَوَت  َْنیِذَّلا  َنإ  : » تسا هدومرف  هک  هدرک  لقن  ار  دنوادخ  لوق  سپس 
روذعم دننک  یمن  يراددوخ  دنوادخ ، رماوا  كرت  زا  هک  ار  ینافعضتسم  دنوادخ  تسا : هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  وا  ، (4)  «ِ ضْرألاِیف

عانتما تسا  رومأم  نادب  هچنآ  نداد  ماجنا  زا  تسا و  فعضتسم  هدنوش  هارکا  تسا : هتفگ  هتشاد و 
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.190 يوالمش :  یهقفلا /  اهراطإیف  هّیقتلا  - 1
شریذپ يارب  ار  دوخ  هنیس  هک  اهنآ  يرآ  تسا ، راوتسا  نامیا  رب  ناشلد  دنا و  هدش  عقاو  راشف  تحت  هک  اهنآ  زج  هب  .. 106 لحن /  - 2

.تسا ناشراظتنا  رد  یگرزب  باذع  تساهنآ و  رب  دنوادخ  مشخ  دنا  هدوشگ  رفک 
.دیزیهرپب اهنآ  زا  هک  نیا  رگم  ... 28 نارمع / لآ  - 3

هچ رد  امـش  دنتفگ  اهنآ  هب  دندوب  هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ  ار  اهنآ  حور  ناگتـشرف  هک  یناسک  . 97 ءاسن /  - 4
...میدوب راشف  تحت  دوخ  نیمزرس  رد  دنتفگ ، دیدوب  یلاح 
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.(1)« تسا ّتین  هب  هتسباو  لامعا  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دنک ، یمن 

رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تاـیاور  لـقن  زا  يو  هک  تسا  نآ  دـناد  یم  زیاـج  ار  هّیقت  يراـخب  هک  نیارب  لـیلد  نیرتهب  میوگ :  یم 
نآ هب  مه  ّتنـس  لها  دوخ  هک  يریگعـضوم  نیا  هب  باتک  نیا  رد  ار  وا  يرگید  هزیگنا  هچ  هنرگو  تسا ، هدرک  بانتجا  دوخ  حیحص 

؟ تسا هتشاد  او  دنتسین  دونشخ 

 ( : 282ه ت /   ) یلجب لضف  نب  نیسح   - 73

 ( 234ه ت /   ) یشرحلا همثیخوبا  برح  نبریهز   - 74

فـسوی نب  هللادـبع  نب  دّـمحم  رکبابا  زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  ظـفاح  هللادـبع  نب  دّـمحم  زا  571ه ) ت /  ) رکاسع نبا  ظـفاح 
هتفگ هک  مدینش  شباتک  لصا  زا  لقن  هب  هیفحلا 

هک یلاـح  رد  مدـش ، دراو  نومأـم  دزن  زا  وا  نتـشگرب  زا  سپ  برح  نبریهز  رب  تفگ : هک  مدینـش  یلجب  لـضف  نب  نیـسح  زا  تـسا :
ایآ یلعوبا ! يا  دوب : نیا  تفگ  نم  هب  وا  هک  يزیچ  نیتسخن  دوب ، هداد  خساپ  وا  ياهـشسرپ  هب  مه  يو  هدرک و  شیامزآ  ار  وا  نومأم 

ِِهنامیإ ِدَْعب  ْنِم  ِهّللِاب  َرَفَک  ْنَم  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  ارچ  یتسین ، ّدترم  وت  هّللاذاعم  مداد : خساپ  یـسیون !؟ یم  نیّدـترم  هراب  رد 
.(3) تسا هتشادرب  دونش  یم  نآرق  رد  هک  ار  يرفیک  هدنوش  هارکا  زا  دنوادخ  نیاربانب  ، (2)« ِنامیإلِاب ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ّالإ 

نبریهز هک  نیا  رب  دراد  يوق  تلالد  یسیون !؟ یم  نیّدترم  هراب  رد  ایآ  یلعابا ! يا  تسا : هتفگ  هک  برح  نبریهز  نخـس  میوگ : یم 
: هک دوش  یم  هداد  حیضوت  تسا ، هدرک  یم  لمع  هّیقت  هب  دیامزایب  ار  وا  نومأم  هک  نآ  زا  شیپ  نومأم و  تموکح  نارود  رد  برح 

هّدر ماکحا  يارجا  هک  تسین  ّکش  تسا و  نیّدترم  زا  دشاب ، لیاق  نآرق  ندوب  قولخم  هب  سک  ره  هک  هتـشاد  هدـیقع  برح  نبریهز 
!! دنشاب یم  نیّدترم  زا  وا  ماّکح  نومأم و  داقتعا ، نیاربانب  .تسا  بجاو  ّدترم  رب 

ص:158

.هارکإلا باتک   - 35 يراخب 9:34 -  حیحص  - 1
.تسا راوتسا  نامیا  رب  شلد  هتفرگ و  رارق  راشف  ریز  هک  نآ  زج  هب  دوش  رفاک  نامیا  زا  سپ  هک  یسک  . 106 لحن /  - 2

.353  - 352 رکاسع :  نبا  يرتفملا /  بذک  نییبت  - 3
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ماـما و هک  یلاـح  رد  دـنک  تاـقالم  ار  ادـخ  دـناوت  یم  هنوـگچ  وا  اریز  تسا ، رتنـشور  هّیقت  نیا  زا  هـّیقت  مادـک  دـنگوس  مناـج  هـب  و 
دنبیاپ اهنآ  ياهروتـسد  يارجا  هب  و  هتفریذـپ ، ار  اهنآ  يایاطع  و  هدرازگ ، زامن  وا  ّدـترم  ماّکح  رـس  تشپ  رد  هدوب و  ّدـترم  شیاوشیپ 

هب هک  ماـگنه  نآ  رد  تسا  برح  نبریهز  يأر  ياراد  هک  یـسک  نیارباـنب ، .دـنا  هدوب  ّدـترم  همه  اـهنآ  هک  یتروـص  رد  تسا ، هدـش 
هّیقت ریزگان  هدیزرو ، عانتما  خساپ  نداد  زا  ای  هداد و  خساپ  نومأم  ياهشسرپ 

.تسا هتفای  عوقو  وا  زا 

 ( : 393ه ت /  ) يرهوج  - 75

نادـناخ زا  ینمؤم  درم  دـنوادخ  تسا : هتفگ  تشاد  یم  موتکم  ار  شناـمیا  هّیقت  باـب  زا  هک  نوعرف  نادـناخ  زا  ینمؤم  درم  هراـبرد 
هدرک تبث  بحاصم  رد  ار  وا  رکذ  داـی و  وا  زا  دوخ  باـتک  رد  هدوتـس و  تشاد  یم  هدیـشوپ  هّیقت  يور  زا  ار  شناـمیا  هک  ار  نوعرف 

.(1) تسا هتفگ  رفک  سلاجم  رد  هک  هدوب  ینخس  رطاخ  هب  نیا  تسا و 

رد دـیاین  رامـش  هب  مالـسا  لها  زا  مه  رگا  یّتح  دـشابن ، دـقتعم  هّیقت  ّتیعورـشم  هب  هک  دـشاب  یـسک  يوس  زا  دـناوت  یمن  راتفگ  نیا 
.تسا رادمان  يوغل و  ناملسم و  يدنمشناد  نآ  هدنیوگ  هک  یتروص 

 ( : 490ه ت /  ) یسخرس هیقف   - 76

زیاـج مالـسلا  هیلع  نـالوسر  ناربماـیپ و  ریغ  يارب  هّیقت  زا  عوـن  نیا  تسا : هـتفگ  وا  ناراـی  و  37ه )  ت /  ) رـسای نبراّمع  هّیقت  هراـب  رد 
یم لمع  نآ  هب  ام  : » تسا هتفگو  هدرک  ریـسفت  تسا » زیاج  تمایق  زور  ات  هّیقت   » هک ار  110ه )  ت /  ) يرصب نسح  راتفگ  و  . (2) تسا

نیا زا  ترابع  هّیقت  و  مینک ،

مدرم یخرب  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ار  نآ  فالخ  دنچره  دنک  ظفح  تبوقع  زا  ار  دوخ  دراد  یم  راهظا  هچنآ  هلیسو  هب  ناسنا  هک  تسا 
هدومرف دـنوادخ  هچ  تسا  زیاـج  هّیقت  هک  تسا  نآ  حیحـص  نکیل  تسا  قاـفن  لـمع  نیا  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  يراددوـخ  نآ  زا 

شنامیا رب  لد  هک  یتروص  رد  رابجا  هارکا و  لاح  رد  نابز  رب  كرش  هملک  يارجا  ًهاُقت ، ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  نأّالإ  تسا :

ص:159

یسلدنا 14:132. هّیطع  نبا  زیجولارّرحملا /  - 1
.25 یسخرس 24 : طوسبملا /  - 2
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.(1)« تسا هّیقت  باب  زا  دشاب  راوتسا 

 ( : 505ه ت /  ) یلاّزغ - 77

دوخ تاذ  هب  غورد  نادـب  تسا : هتفگ  هدـش » هداد  تصخر  نآ  رد  غورد  هچنآ  رکذ   : » ناونع ریز  نیّدـلا  موـلع  ءاـیحا  باـتک  رد  وا 
ای بطاخم  هک  تسا  نیا  نآ  هجرد  نیرتمک  هچ  تسا ، مارح  دناسر  یم  يرگید  ای  بطاخم  هب  هک  ینایز  ببس  هب  هکلب  تسین ، مارح 
زین يرگید  نایز  مزلتسم  یهاگ  ددرگ ، یم  لهاج  نآ  هب  تبسن  هجیتن  رد  دوش و  یم  دقتعم  نآ  عقاو  فالخرب  يزیچ  هب  هدنوش  ربخ 

.دوب دهاوخ 

رد اسب  تسا و  هدش  هداد  هزاجا  اذل  دوش ، یم  ینادان  نینچ  لوصح  بجوم  غورد  و  تسا ، یتحلصم  دوس و  نآ  رد  هک  ینادان  اسب  و 
.دشاب یم  بجاو  تاقوا  یخرب 

هب غورد  تسار و  قیرط  ود  ره  اب  ناوت  یم  هک  ار  يا  هدیدنسپ  دوصقم  ره  و  تسا ، دصاقم  راهظا  هلیـسو  نخـس  : » تسا هتفگ  سپس 
نآ رد  غورد  دـشاب  حابم  دوصقم  هچنانچ  دیـسر  ناوت  یمن  نادـب  غورد  اب  زج  هاـگره  نکیل  تسا ، مارح  نآ  رد  غورد  دروآ ، تسد 
رگا ناسنا  و  دنک ، ناهنپ  يرگمتـس  زا  ار  دوخ  یناملـسم  رگا  هک  نانچ  .تسا  بجاو  نآ  رد  غورد  دـشاب  بجاو  دوصقم  رگاو  حابم 

.(2)« ددرگ یم  بجاو  دروم  نیا  رد  غورد  تسا  بجاو  ناملسم  نوخ  ظفح  نوچ  دوش  یم  هتشک  ناملسم  نآ  دیوگب  تسار 

نینچمه دـنک  ظفح  دریگ  یم  وا  زا  متـس  هب  ار  اهنآ  هک  یـسک  ربارب  رد  ار  شلام  ناج و  هک  تسا  بجاو  ناـسنا  رب  : » تسا هتفگ  زین 
.(3)« دیوگب غورد  دنچره  درادهگن ، شنابزاب  وا  ربارب  رد  ار  شیوربآ 

رد ررـض  ياپ  هک  ییاج  رد  ناسنا  رگا  تسا : هتفگو  درادـن ، يدوس  یتسار  تـالاح  یخرب  رد  هک  دـنک  یم  ناـیب  یلاّزغ  نیا  زا  سپ 
نآ زا  هک  یتارطخ  اب  ار  یتسار  دیاب  ناسنا  عقوم  نیا  رد  دیآ ، دیدپ  یعناوم  تارطخ و  وا  راتفگ  قدص  زاو  دیوگب  تسار  تسا  نایم 

هک يرطخ  تسناد  هاگره  نآ  زا  سپ  دجنسب ، تلادع  يوزارت  اب  ار  اهنآ  دهد و  رارق  مه  ربارب  دوش  یم  یشان 

ص:160

.45  - 24 .م ن :  - 1
.137 یلاّزغ 3 : نیّدلا /  مولعءایحا  - 2

ن.م 3:138. - 3
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رتلهـس و رگاو  دـیوگب ، غورد  هک  تسوا  رب  تسا ، غورد  زا  رت  تخـس  عرـش  رد  شعوقو  دوش  یم  لصاح  راـتفگ  یتسار  ببـس ، هب 
رب یکی  حـیجرت  رد  دـهد و  رارق  مه  ربارب  ار  غورد  تسار و  تسا  نکمم  یهاـگ  .دـیوگب  تسار  تـسا  بـجاو  وا  رب  تـسا  رتناـسآ 

ّمهم يزاین  ای  ترورـض و  تروص  رد  اهنت  غورد  هچ  تسا ، رتراوازـس  یتسار  هب  شیارگ  تروص  نیا  رد  دوش  دیدرت  راچد  يرگید 
.(1) تسا هدش  حابم 

حاـبم ّمهم  جـئاوح  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  غورد  یلاّزغ  هک  تسناد  یم  دـنک  یم  راـکنا  ار  هّیقت  هک  یـسک  شاـک  يا  میوـگ :  یم 
هارکا راشف  رثارب  هک  یسک  هک  نآ  هب  هّجوت  اب  تسا ، هتسناد 

.تسا جراخ  ءارتفا  مکح  لومش  زا  تسا  هدش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  میرک  نآرق  تایآ  حیرص  قبط  دنک  یم  هّیقت  رابجا  و 

 ( : 620ه ت /   ) یلبنح همادق  نبا   - 78

رد دشاب  هتـشاد  میب  ناسنا  هک  نآ  رگم  تسین  زیاج  قساف  راذگتعدب و  رـس  تشپ  رد  زامن  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  یلبنح  همادق  نبإ 
، دناوخب وا  رس  تشپ  رد  ار  زامن  هّیقت  باب  زا  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  دوش و  یم  يررض  راچد  وا  رس  تشپ  رد  زامن  كرت  تروص 

ربمایپ زا  تسا : هتفگ  هک  هدرک ، لالدتـسا  78ه )  ت /  ) يراصنا هللادـبع  نبرباج  تیاور  هب  هراب  نیا  رد  يو  .دـنک  هداعا  ار  نآ  سپس 
دنک تماما  دیابن  نمؤم  رب  رجاف  رجاهم و  رب  یبارعا  و  درم ، رب  نز  : » دومرف یم  دوخ  ربنم  زارفرب  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

.(2)« دسرتب وا  ریشمش  هنایزات و  زا  ای  هدرک و  ادتقا  هب  روبجم  ار  وا  یمکاح  هک  نآ  رگم 

( : 656ه ت /  ) یلزتعم دیدحلایبا  نبا   - 79

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هراـبرد  هرـصب  بیقن  ینـسح  دـیز  یبا  نبرفعج  یبا  وا و  ناـیم  هک  ار  ییوگتفگ  یفنح  یلزتعم  دـیدحلایبا  نبا 
هیلع یلع  ماما  لوق  هرقف  نآ  .تسا  هدرک  رکذ  نآ  تارقف  زا  یکی  ریـسفت  نمـض  هغـالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  هدـش  عقاو  مالـسلا 

روجف ردغ و  وا  نکیل  تسین  رتاناد  رتکریز و  نم  زا  هیواعم  دنگوس  ادخ  هب   : » تسا هدومرف  هک  تسا  مالسلا 

ص:161

یلاّزغ 3:138. نیّدلا /  مولع  ءایحا  - 1
186 و 192. همادق 2 : نبا  ینغملا /  - 2
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یلع مدرم  تسا  هدش  بجوم  هک  یلماوع  هرابرد  ینسح  رفعجوبا  راتفگ   : » تسا هدمآ  ناونع  نیا  ریز  تمـسق  نیا  »(1) و  ...دنک یم 
ضارغا نخـس  تسا : لَثَم  رد  .درک و  یمن  راکنا  ار  یلـضاف  چیه  تلیـضف  رفعجوبا  تسا : هتفگ  وا  دـنرادب .» تسود  ار  مالـسلا  هیلع 

.دراد نوگانوگ 

هار رد  اـهنآ  یگتـشذگدوخ  زا  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  تبـسن  مدرم  یگتفیـش  ّتبحم و  ببـس  متفگ : وا  هب  راـب  کـی 
يرگید ياهیگژیو  وا و  تحاصف  شناد و  تعاجـش و  ناتـساد  زا  دوخ  خساپ  رد  هک  نیا  زا  رادـب  روذـعم  ارم  و  تسیچ ؟ وا  یتسود 

.ییوگب نخس  تسا  هدومرف  وا  يزور  ار  اهنآ  رایسب ، كاپ و  هنوگ  هب  دنوادخ  هک 

؟! ینک یم  عمج  نم  ّدض  رب  ار  تیاپ  تسد و  ردقچ  تفگ : نم  هب  دیدنخ و  وا 

نیقی ملع و  بجوم  هک  یّـصنام  رظن  زا  متفگ : وا  هب  تسا : هتفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  ّتقد -  ياـهتنم  رد  ینـالوط  يراـتفگ  زا  سپ  و  - 
ام و هک  يرابخا  زج  هب  و  دیتسه ، اهنت  درفنم و  نآ  لقن  رد  دینک  یم  رکذ  حیرص  روط  هب  امـش  هچنآ  و  تسا ، هدیـسرن  توبث  هب  دوش 

لقن رد  امش 

.دراد یصّخشم  مولعم و  ياهلیوأت  اهنآ  هّیقب  میراد  تکراشم  اهنآ 

هّللا لوسر  دّـمحم  هّللاّالإ ، هلإال  هک  تسا  زیاج  مییاشگب  ار  لیوأت  باب  ام  رگا  نالف !  يا  تفگ : دوب  لولم  گنتلد و  هک  یلاح  رد  وا 
روز و اب  ناملکتم  ار  اهنیا  نک ، اهر  تسین  دارم  اهنآ  دنناد  یم  سوفن  اهلد و  هک  ار  یتسردان  درس و  ياهلیوأت  وت  .مینک  لیوأت  زین  ار 
ای دنک  مرـش  وا  زا  ام  زا  یکی  ات  درادـن  روضح  يرگید  سک  میا و  هناخ  نیا  رد  وت  نم و  اهنت  نونکا  دـنا ، هتخادرپ  هتخاس و  تمحز 

.دسرتب

ار نخس  هتشر  اذل  تشاد  میب  اهنآ  زا  وا  هک  دندش  دراو  اج  نآ  هب  یهورگ  دیسر  اج  نیا  هب  نخس  نوچ  تسا : هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا 
.(2) میتخادرپ وگتفگ  هب  يرگید  عوضوم  رد  میدرک و  اهر 

: دوش یم  هتسناد  يروما  دش  رکذ  هچنآ  زا 

زا هدوب و  فاصنا  اب  يدنمشناد  وا  هکلب  دوش -  ّتقد  اهنآرد  هعجارم و  وا  نانخس  هب  تسا -  هدوبن  یعیش  زگره  دیدحلا  یبا  نبا   - 1
.تسا هتشادن  میب  دوخ  نانخس  دمایپ 

حرطم راتفگ و  هویش  كرت  رد  دش  هتفگ  هک  نانچ  اریز  تسا  هدوب  هّیقت  هب  دقتعم  وا   - 2

ص:162

هرامش 193. دیدحلا 10:223  یبا  نبا  هغالبلا /  جهن  حرش  - 1
دیدحلا 10:227. یبا  نبا  هغالبلا /  جهن  حرش  - 2
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هتفگو هدروآ  عمج  صخـش  لّوا  هغیـص  اب  ار  لعف  هک  نآ  هژیوب  هدرک  تکراـشم  ینـسح  دّیـس  اـب  نآ  زا  ریغ  يرگید  عوضوم  ندرک 
.انْضُخ انْکَرَتَف و  تسا :

هدوب هیقت  بابزا  سرت  نیا  ياهدمایپ  و  نایـساّبع ، تلود  رخاوا  رد  یّتح  مالـسلا ، هیلع  یلع  هرابرد  وگتفگ  زا  نادنمـشناد  سرت   - 3
.تسا

نورد هب  ناسنا  رگاو  دتفا  یم  قافّتا  راب  دنچ  زور  ره  هداد ، يور  راب  کی  ینـسح  دّیـس  دیدحلا و  یبا  نبا  يارب  هچنآ  نیا ، رب  هوالع 
نیا زین  وا  دوخ  هک  دبای  یم  رد  دنک  عوجر  دوخ 

نایرج هّیقت  هک  ینانخس  تسا  رایسب  هچ  تسا و  هتفایرد  يرگید  زا  ار  نآ  ای  هدرب و  راک  هب  رّرکم  شیوخ  یگدنز  لوط  رد  ار  شور 
ای یشوگ و  خیب  هب  ناهگان  ای  هتخاس و  نوگرگد  ار  اهنآ 

.تسا هدیناشک  یشوماخ 

 ( : 76ه ت /   ) یعفاش يوون  فرش  نب  ییحی   - 80

مغر هب  لاّجد  هک  هدرک  نایب  ار  یلئالد  دراد  وا  هنتف  لاّجد و  رکذ  هب  صاصتخا  هک  ملسم  حیحص  رد  جردنم  ثیدح  حرـش  رد  يوون 
اهنآ ربارب  رد  زیگنا ، تفگش  ياهراک  نداد  ماجنا 

تـسد هب  دوخ و  زاین  يراداـن و  عفر  يارب  ناـگیامورف  ناگلفـس و  اـهنت  لـیالد  نیمه  ببـس  هب  : » تسا هتفگ  سپـس  وا  .دـنام  یم  او 
يو رازآ  میب  زا  ای  دننک و  قمر  ّدس  نادب  هک  يزیچ  ندروآ 

تاـم و ار  نادـنمدرخ  دروآ و  یم  رد  یتفگـش  هب  ار  اـهدرخ  هک  يروط  هب  تسا  گرزب  رایـسب  وا  هنتف  هچ  دـنروخ ، یم  ار  وا  بیرف 
.(1)« دزاس یم  توهبم 

لباـق زین  دـشاب  يراداـن  زاـین و  نآ  ّتلع  هک  نیا  و  تسا ، ینکمم  رما  لاّـجد  ببـس  هب  هیاـمورف  ناـمدرم  ندروخ  بیرف  میوـگ :  یم 
نکمم دنک  یم  هّیقت  وا  زا  هک  یسک  اّما  تسا  ناکما 

لاّـجد و تـقیقح  رب  هـک  دـبای  یم  قـقحت  یـسک  زااـهنت  دوـش  لـمع  هـّیقت  هـب  ماـگنه  نآ  رد  رگا  هـچ  دروـخب ، ار  وا  بـیرف  تـسین 
.تسا هّیقت  هب  يوون  حیرصت  تسا  ّمهم  اج  نیا  رد  هچنآ  و  دشاب ، هاگآ  وا  ییوگغورد 

ص:163

.لاجّدلارکذ باب   - 59 يوون 18 :  حرش  ملسم ، حیحص  - 1
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 ( : 1250ه ت /   ) يدیز یناکوش   - 81

: تسا هدومرف  هک  دنوادخ  لوق  رهاظ  دانتـسا  هب  لعف  رد  هن  تسا  زیاج  لوق  رد  اهنت  هّیقت  تسا  هتـشادنپ  هک  ار  یـسک  راتفگ  یناکوش 
هارکا هب  تبـسن  نآ  اریز  دـنک ، یم  ّدر  ار  يراـتفگ  نینچ  هیآ  رهاـظ  : » تسا هتفگ  هدرک و  ّدر  ِناـمیإلِاب ، ٌِّنئَمْطُم  ُهـُْبلَقَو  َهِرُْکا  ْنَـم  ّـالإ 

میمعت هدنوش 

رصحنم لوق  رد  ار  هیآ  هک  ییاهنآ  نیاربانب  دراذگب ، یتوافت  وا  لعف  لوق و  نایم  هک  نآ  یب  دراد 

.(1) دنرادن دوخ  يارب  یلیلد  دنا  هتسناد 

 ( : 1270ه ت /   ) یلبنح یسولآ   - 82

زا ار  هّیقت  دـش ، رکذ  لّوا  لـصف  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  سپـس  تسا » هّیقت  ّتیعورـشم  رب  لـیلد  هیآ  نیا  : » تسا هتفگ  هّیقت  هیآ  هراـبرد 
.تسا هدرک  فیرعت  ّتنس  لها  هاگدید 

 ( : 1332ه ت /   ) یمساق نیّدلا  لامج   - 83

ماـما و  دـنا ، هدرک  طابنتـسا  فوـخ  ماـگنه  هب  ار  هّیقت  ّتیعورـشم  ًهاـُقت ، ْمُْهنِم  اْوـُقَّتَت  ْنأ  ّـالإ  هیآ :  زا  نید  ناـیاوشیپ  تسا : هتفگ  يو 
هتفگ نینچ  هدرک و  لقن  سرت  تروص  رد  ار  نآ  زاوج  رب  عامجا  قلخلا ،» یلع  ّقحلا  راـثیا  : » ماـن هب  دوخ  باـتک  رد  یناـمی  یـضترم 

: تسا

: تسا هدوزفا  دنگوس  ماهبا  یگدیچیپ و  رب  زیچ  ود 

نآرق و تایآ  حیرـص  قبط  هک  نآ  نمـض  قلخ ، نیطایـش  روج و  ماّـکح  دـب و  ناـملاع  زا  اـهنآ  ّتیعمج  یمک  اـب  ناـفراع  سرت   - 1
.تسا زیاج  هّیقت  ّتیعقوم  نیا  رد  مالسا  لها  عامجا 

زا حیحـص  تیاور  رد  دـنا ، هدرب  یم  رـسب  ینمـشد  رد  قلخ  رثـکا  اـب  هتـسویپ  ّقح  لـها  تسا و  هدوب  ّقح  راـهظا  عناـم  هراوـمه  سرت 
مدرک ظفحار  هنیجنگ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  تسا : هتفگ  مالـسا  ردـص  نارود  نامه  رد  وا  هک  هدـش  لقن  هریرهوبا 

(2)« ...دوش یم  هدیرب  مندرگ  نیا  منک  شخپ  رگا  ار  يرگید  اّما  متخاس  رشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  یکی 

ص:164

.197 یناکوش 3 :  ریدقلا / حتف  - 1
.82 لیوأتلا 4 :  نساحم  هب  فورعم  یمساق  ریسفت  - 2
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 ( : 1364ه ت /   ) یغارم  - 84

زا ار  نآ  هکلب  هدرکن  دّیقم  رفک  ظفلت  رب  رابجا  هب  ار  نآ  هداد و  میمعت  لعف  لوق و  رد  ار  هّیقت  هب  لمع  یغارم  یفطـصم  دّـمحم  خـیش 
.تسا هتـسناد  حابم  رگید  ياهتلود  اـب  راـتفر  هلماـعم و  رد  یمالـسا  ياـهتلود  يارب  ار  نآ  هدروآ و  نوریب  يدرف  راـبجاو  هارکا  هریاد 

هک نانچمه 

نآ ندرب  راک  هب  هکلب  هدرکن  دودحم  نآرب  رابجا  ماگنه  هب  فعض  ای  سرت  تالاح  رد  ار  هّیقت 

زیاج هافر  یتخـس و  تلاح  رد  نامز و  عقوم و  ره  رد  دـشاب ، ناناملـسم  حـلاصم  یمالـسا و  ياهتلود  دوس  هب  هک  يدراوم  همه  رد  ار 
.تسا هدرمش 

بلج ای  دـشاب  يررـض  عفد  هاوخ  دراد  تشگرب  وا  هب  هک  یعفن  رطاخ  هب  یمالـسا  تلود  کی  هک  درادـن  یعنام  : » تسا هتفگ  یغارم 
.دنک رارقرب  یتسود  هطبار  وا  اب  تسا  ناناملسم  نایز  هب  هک  يزیچ  رد  درادن  ّقح  اّما  دوش ، نامیپ  مه  ناملسم  ریغ  یتلود  اب  یتعفنم 

هدرک طابنتـسا  ار  هّیقت  زاوج  ( 3:28  ) هیآ نیا  زا  نادنمـشناد  .تسا  زیاج  تقو  ره  رد  هکلب  تسین  فعـض  تلاح  هب  رـصحنم  یتسود 
ررضزا زیهرپ  روظنم  هب  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  دنا 

فالخ رب  هک  دنکب  يراک  ای  دیوگب  يزیچ  دراد  تشگرب  وا  لام  ای  وربآ  ای  ناج  هب  هک  نانمشد 

...دشاب ّقح 

ناشرازآ عفد  يارب  اهنآ  هب  لام  ندیـشخب  ناشیور و  رب  ندز  دـنخبل  نانآ و  اـب  مرن  راـتفگو  ناقـساف  ناراکمتـس ، نارفاـک ، اـب  ارادـم 
یهن نآ  زا  عرش  رد  هک  یتالاوم  یتسود و  زاو  تسا  عورـشم  دوش و  یم  هدرمـش  هّیقت  زا  یگمه  اهنآ ، يّدعت  زا  دوخ  يوربآ  ظفحو 

شیوربآ ظفح  يارب  نمؤم  ار  هچنآ   : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یناربط  .دیآ  یمن  باسح  هب  هدش 
.(1)« تسا هقدص  دهد  یم 

ص:165
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: یباّهو بهذم  لاجر  هّیقت   - 85

هدوب یلبنح  1791م )  1206ه -   ) باّهولادبع دّمحم  خیـش  مان  هب  نآ  راذگ  هیاپ  اریز  تسا  یلبنح  بهذـم  زا  يا  هخاش  یباّهو  نییآ 
نیا عورف  لاح  نیا  اب  دراد  یبهذـمال  زا  ناـشن  نآ  لوصا  زا  يا  هراـپ  رد  هزاـت  یبهذـم  ندروآ  دـیدپ  اـب  هچ  رگا  وا  توعد  و  تسا ،

.تسا هدادن  يور  اهنآ  رد  یلیدعت  ای  لیدبتو  تسا  یلبنح  مه  زونه  بهذم 

هاوگ دندنب ، یم  راک  هب  ار  نآ  ناناملسم  همه  سرادم  رد  مشچ و  ربارب  رد  اراکشآ  هکلب  دننک ، یمن  راکنا  ار  هّیقت  بهذم  نیا  لاجر 
تروص هب  زاجح  نیمزرس  رد  هک  تسا  ناحلاص  ءایلوا و  روبق  سّدقم و  دهاشمو  رباقم  ربارب  رد  اهنآ  راکشآ  يریگعـضوم  اعّدم  نیا 

ربق وهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رّهطم  دقرم  نکیل  دنروخ ! یم  مشچ  هب  تسد  رهاظ  رد  ییاهلاخ  دننام  هدمآرد و  كاخ  زا  ییاه  هپت 
مشخ زا  زیهرپ  ناملسم و  اهنویلم  تاساسحا  اب  ارادم  يارب  اهنآ  راتفر  نیا  و  دنا ، هدرک  اهر  دوخ  قباس  لاح  نامه  هب  ار  رمعو  رکبوبا 

ریسفت هّیقت  زج  تسا و  نانآ 

.تفای ناوت  یمن  نآ  يارب  يرگید 

 ( : 1369ه ت /   ) ینمکرت هّللاراج  یسوم   - 86

هّیقت هب  داقتعا  ببـس  هب  ار  هّیماما  هعیـش  هک  نامه  میرب ، یم  نایاپ  هب  هعیـشولا »  » باتک هدنروآ  درگ  هاگدـید  رکذ  هب  ار  ثحب  نیا  ام 
!! تسا هدرمش  درخبان  هدرک و  شنزرس 

ای دـشاب  ماما  هاوخ  تسا  یـسک  ره  بجاو  قوقحزا  ّقح ، تیامح  لام و  فرـش ، ناج ، ظـفح  هار  رد  هّیقت  : » تسا هتفگ  هعیـشولا  رد 
.(1)« دشابن

ره رد  دـیآ و  یم  رامـش  هب  نید  زا  انعم  نیا  هب  هّیقت  و  تسا ، تازاجم  شهوکن و  زا  سفن  ظـفح  زا  تراـبع  هّیقت  : » تسا هتفگ  زین  و 
.(2)« تسا زیاج  يزیچ 

زا ینمیا  تروص  رد  تسا و  بجاو  دوش  يرگید  ای  وا  ناج  يارب  يررـض  بجوم  نآ  كرت  هک  یتروص  رد  هّیقت  : » تسا هتفگ  زین  و 
.(3)« دشاب یم  هورکم  دوش  هبتشم  ماوع  رب  رما  هک  دور  نآ  میب  هچنانچ  مارح و  ررض 

ص:166

.37 هللاراج :  یسوم  هعیشلادئاقع /  یف  هعیشولا  - 1
.72 .م ن : - 2
.85 .م ن : - 3
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رد اهنآ  هک  دوش  یم  راکشآ  لمع  نیا  اب  و  ، (1) دنا هدرک  میسقت  مسق  جنپ  هب  ار  هّیقت  هّیفیلکت  ماکحا  قبط  رب  هّیماما  هعیش  میوگ :  یم 
ناملـسم ناردارب  زا  شیب  دوخ  خیرات  لوط  رد  هعیـش  هک  نیا  زج  دنرادن ، یفالتخا  یمالـسا  ياه  هقرف  بهاذم و  رگید  اب  هّیقت  دروم 

ماـمت رد  هعیـش  هـک  تـسین  اـنعم  نآ  هـب  رما  نـیا  کلاذـعم  .تـسا  هتـشاد  رارق  راـشف  هجنکـش و  رازآ و  متـس و  ضرعم  رد  شیوـخ 
راـشف و اهیرگمتـس و  عفد  يارب  هاـگهگ  سکعرب  هکلب  هدرمـش  یم  مزـال  ار  هّیقت  هدوـب  نارگمتـس  تسد  رد  تردـق  هک  ییاـهنارود 

نارازه هار  نیا  رد  هتساخ و  اپ  هب  اهرازآ 

.تساعدم نیا  هاوگ  مالسا  خیرات  لوط  رد  اهنآ  ياهشبنج  اهمایق و  تسا ، هدرک  میدقت  دیهش 

: دنا هدرک  حیرصت  هّیقت  رب  هک  اهنیا  زج  یناسک  هب  یهاتوک  هراشا 

نآ رب  اـی  هدرب  راـک  هب  ار  هّیقت  هک  مینک  یم  هراـشا  ینادنمـشناد  یماـسا  هب  ارذـگ  روط  هب  مینک  زاـغآ  ار  موس  لـصف  هک  نآ  زا  شیپ 
تسخن لصف  رد  هک  اج  نآ  زا  نکیل  .دنا  هدرک  حیرصت 

: زا دنترابع  اهنآ  میا ، هدرکن  رکذ  ار  اهنآ  هاگدید  هدربن و  مان  اهنآ  زا  لصف  نیا  رد  میا ، هدرک  دای  نانآ  زا 

 (. 274ه ت /   ) ننسلا ّفلؤم  دجام  نبا   - 87

 (. 310ه  ) يربط  - 88

 (. 370ه ت /   ) یفنح صاّصج   - 89

 ( . 450ه ت /   ) یعفاش يدروام   - 90

 ( . 468ه ت /   ) یعفاش يدحاو   - 91

 ( . 504ه ت /   ) یعفاش یسارهایک   - 92

 (. 538ه ت /   ) یلزتعم يرشخمز   - 93

 ( 541ه ت /   ) یکلام هّیطع  نبا   - 94

 ( . 543ه ت /   ) یکلام یبرع  نبا   - 95
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.40  - 39 يراصنا :  یضترم  خیش  هّیقتلا /  - 1
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( . 597ه ت /   ) یلبنح يزوج  نبا   - 96

 (. 606ه ت /   ) یعفاش يزار   - 97

 (. 671ه ت /   ) یکلام یبطرق   - 98

 ( 685ه ت /   ) یعفاش يواضیب   - 99

 (. 741ه ت /   ) یعفاش نزاخ   - 100

 (. 741ه ت /   ) یکلام یبلک  يزوج  نبا   - 101

 (. 749ه ت /   ) یفنح نیّدلا  جات   - 102

 (. 754ه ت /   ) یکلام یسلدنا  ناّیحوبا   - 103

 (. 774ه ت /   ) یعفاش ریثک  نبا   - 104

 (. 790ه ت /   ) یفنح میجن  نبا   - 105

 (. 850ه ت /   ) یّنس يروباشین   - 106

 (. 852ه ت /   ) یعفاش ینالقسع  رجح  نبا   - 107

 ( . 977ه ت /   ) یعفاش ینیبرش   - 108

 (. 1137ه ت /   ) یفنح يوسرب   - 109

 (. 1316ه ت /   ) یعفاش يوون   - 110

 (. 1332ه ت /   ) یجراخ یضابا  شیفطا  نبا   - 111

.رصاعم یباّهو  ینوباص   - 112

مینک یم  زاب  هّیماما » هعیش  زا  ریغ  یمالسا  قرف  بهاذم و  هقف  رد  هّیقت   : » زا نخس  يارب  يدوزب  هک  یلـصف  رد  هک  اهنیا  زج  یناهیقف  و 
.تسین نارّسفم  دادعت  زا  رتمک  اهنآ  رامش  و  درک ، میهاوخ  دای  نانآ  زا 
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یمالسا ياه  هقرف  بهاذم و  هقف  رد  هّیقت  موس : لصف 

هراشا

 : هقف رد  هّیقت 

یکلام

یفنح

یعفاش

یلبنح

يدیز

يربط

يرهاظ

هّیضابا جراوخ 

هلزتعم هاگدید  زا 
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یمالسا ياه  هقرف  بهاذم و  هقف  رد  هّیقت 

، تسین زیاج  دشاب  هتشاد  دوجو  يراکمتس  يوس  زا  يرابجا  هارکا و  هک  نآ  نودب  رایتخا  يور  زا  هّیقت  هک  دش  نایب  تسخن  لصف  رد 
هدرک حیرـصت  رایتخا  يور  زا  هّیقت  ندوب  حابم  رب  بهاذـم  قرف و  فالتخا  همه  اب  مالـسا  ياملع  زا  يدـحا  هک  متفاین  یهاـگآ  نم  و 

.دنراد رظن  قافّتا  رابجا  هارکا و  تلاح  رد  نآ  ندوب  دّیقم  هب  اهنآ  همه  هکلب  دشاب 

رب لمتشم  هک  دنا  هداد  صیصخت  هارکإلا »  » ناونع هب  ار  یباب  هراومه  دوخ  یهقف  ياهباتک  رد  ناهیقف  هک  دوش  یم  هظحالم  ور  نیا  زا 
نیا زج  تسا ، هّیقت  هب  طوبرم  لئاسم  روما و  همه 

زا ّمعا  دوـخ  هقف  باـتک  باوـبا  همه  رد  ار  نآ  عورف  لـئاسم و  هکلب  هدادـن  بیترت  هّیقت  يارب  يا  هناگادـج  باـب  ناـنآ  زا  یخرب  هک 
اب هارکا  طابترا  بسحرب  تاعاقیا  دوقع و  تالماعم ، تادابع ،

رد ار  هارکا  لئاسم  مامت  يربکلا  هنّودـملا  دوخ  باتک  رد  هک  179ه )  ت /   ) سنا نب  کلام  ماما  دـننام  دـنا ، هدرک  عیزوت  باوبا  نیا 
ببس رما  نیمهو  تسا  هدرکن  يروآدرگ  اج  کی 

.دننک فرـص  يرتشیب  شـشوک  تقو و  بتک  نیا  نابحاص  یهقف  يأر  تخانـش  لئاسم و  نیا  يریگیپ  يارب  رگـشهوژپ  هک  دوش  یم 
ياراد 490ه ) ت /   ) یفنح یـسخرس  طوسبم  باتک  دننام  یمالـسا  بهاذم  یهقف  فورعم  ياهباتک  رد  جردنم  هارکا  باوبا  هوالعب ،

يا هنوگ  هب  هداد و  صیـصخت  هارکا  عوضوم  هب  ار  باتک  نیا  مراـهچ  تسیب و  ءزج  رتشیب  شخب  يو  هک  ناـنچ  تسا ، يداـیز  مجح 
لمع هنوگ  نیمه  هب  زین  یمالـسا  رگید  بهاذـم  ناهیقف  .تسا  هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  نآ  لـئاسم  ماـکحا و  همه  ریگارف  لّـصفم و 

لصف نیا  و  دنا ، هدرک 
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هدرتسگو هناگادج  یـسررب  هب  رما  نیا  هچ  دوش ، رکذ  دنا  هداد  ماجناو  هتفگ  هراب  نیا  رد  اهنآ  همه  هچنآ  هک  درادـن  ار  نآ  شیاجنگ 
هب تسا  عیاش  بهذم  ره  نارّسفم  ناهیقف و  نابز  رب  هک  ار  عوضوم  نیا  یهقف  ياه  هنومن  زا  یخرباهنت  ام  ور  نیا  زا  تسا  دنمزاین  يا 

.مینک یم  رکذ  یتآ  حرش 

یکلام هقف  رد  هّیقت 

هک یسک  يوس  زا  ار  قالط  عوقو  يربکلا  هنّودملا  باتک  رد  279ه )  ت /  ) سنا نب  کلام  ماما 

هتفگ هک  هدرک  دانتسا  یباحص  دوعسم  نبا  لوق  هب  هتسنادن و  قّقحم  هدش  روبجم  هارکا و  نادب 

.(1)« مروآ یم  نابز  رب  ار  نآ  نم  دنک  عفد  نم  زا  ار  یمکاح  هنایزات  ود  هک  ینخس  ره  : » تسا

هبرض ود  اب  هارکا  دنچره  تسا  زیاج  عقاو  فالخ  نتفگ  هارکاو  رابجا  ماگنه  هب  هک  تسانعم  نیدب  راتفگ  نیا  هب  دانتسا  تسین  ّکش 
.دشاب هنایزات 

قالط قتع و  رد  رگاو  ، (2) هداد اوتف  هدنوش  هارکا  قالط  قتع و  عوقو  مدع  هب  463ه ) ت /  ) یکلام یبطرق  يرمن  ّربلادبع  نبا  نینچمه 
.داد یم  يأر  اهنآ  عوقو  هب  دوبن  زیاج  هّیقت  يرگمتس  يوس  زا  رابجا  هارکا  ماگنه  هب 

هّیقت يور  زا  رابجا  هارکا و  ماگنه  هب  ار  رفک  هملک  ندروآ  نابز  رب  یکلام  ياملع  هنوگ  نیمه  هب 

.دنا هتسناد  بجاو  نامیا  رب  ار  بلق  يراوتسا  يرادیاپ و  لاح  نیا  رد  هدرمش و  زیاج  ناج  ظفح  يارب 

ّدترم ماکحا  دـشاب  راوتـساو  ّنئمطم  نامیا  رب  شلد  دوش و  رفاک  هّیقت  يور  زا  هک  یـسک  تسا : هتفگ  543ه ) ت /  ) یکلام یبرع  نبا 
یفـالخ دروـم  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  سپـس  تسا ، هدـیزرمآ  ترخآ  رد  روذـعم و  اـیند  رد  وا  هچ  دوـش  یمن  يراـج  وارب 

.تسین

هارکا رب  تسا و  زیاج  نآ  رب  مادقا  تروص  نیا  رد  هچ  تسانز ، دشاب  یم  حیحـص  نآ  رد  هّیقت  رابجا  هارکا و  ماگنه  هب  هک  يروما  زا 
.دوش یمن  يراج  ّدح  هدنوش 

هارکا دوش  عقاو  نید  عورف  زا  کی  ره  رب  رابجا  هارکا و  هاگره  تسا  هدرک  حیرصت  زین  و 

ص:171

هینارـصنلا قالط  یف  ءاج  ام  ناونع  تحت  ضیرملا ، قالط  قالّطلاب و  نامیإلا  باـتک  سنا 3:29 -  نب  کلام  يربکلا /  هنّودـملا  - 1
.نارکسلاو هرکملاو 

.503: ّربلادبع نبا  یکلاملا /  هنیدملا  لها  هقف  یف  یفاکلا  - 2
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زا : » تسا دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  دانتـسا  روهـشم  ثیدـح  نیا  هب  دروم  نیا  رد  وا  ددرگ ، یمن  هذـخاؤم  هدـنوش 
مکح نیا  زا  تسا  ربتعم  لـیلد  هب  دنتـسم  هچنآ  و  تسا ،» هدـش  هتـشادرب  دـنوش  روبجم  نآرب  هچنآ  یـشومارف و  اـطخ و  رفیک )  ) متّما

، لتق رب  هارکا  دننام  دوش  یم  انثتسا 

.دوش هتشک  صاصق و  دیاب  هدنشک  دوش  روبجم  راداو و  يرگید  نتشک  هب  ناسنا  هاگره  هچ 

تـسرد نآ  رد  ار  هّیقت  وا  هن ،؟ ای  تسا  تسرد  نآ  رد  هّیقت  ایآ  هک  هدرک  رکذ  دـنگوس  رب  هارکا  دروم  رد  ار  اهیکلام  فالتخا  سپس 
هدرمـش زیاج  دوش  روبجم  نآ  رب  ناسنا  هک  یماگنه  هب  ار  رفک  هملک  ندروآ  نابز  رب  ت741/ه )  ) یکلام يزج  نبا  . (1) تسا هتسناد 

: تسا هدرک  هفاضا  دشاب و  یم  زیاج  ءاملع  رثکا  دزن  رد  تب  رب  هدجس  تلاح ، نیا  رد  هک  هدرک  حیرصت  تسا و 

.دنا هدرک  عنم  ار  نآ  یخرب 

وا رب  يزیچ  دـنوادخ  يو و  نایم  و  دوش ، یمن  قّقحم  هدـنوش  هارکا  قتع  قالط و  دـنگوس و  تسا : هتفگ  کـلام  : » دـیوگ یم  سپس 
ای یـسک  نتـشک  رب  ار  وا  هک  نآ  دـننام  تسین  زیاج  هدـننک  هارکا  تباجا  و  تسا ، مزـال  وا  رب  تسا  مدرم  قوقح  زا  هچنآ  اـّما  تسین ،

لام نتفرگ 

.(2)« دننک روبجم  يو 

و تسا ، هدنب  ادخ و  نایم  يزیچ  تادابع  اریز  هتسناد  یم  زیاج  تادابع  همه  رد  ار  هّیقت  يو  هک  تسانعم  نیدب  کلام  ماما  هتفگ  نیا 
نایم رد  نتشک  میب  هچنانچ  تادابع  زا  ریغ  رد 

ریـسفت رد  وا  دوش ، یم  هدیمهف  انعم  نیمه  زین  یکلام  یبرع  نبا  ترابع  زا  هک  نانچ  تسین ، هّیقت  زاوج  مدع  يانعم  هب  وا  راتفگ  دشاب 
هارکا هب  هدـنوش  هارکا  زا  دوجوم  لـعف  باـستنا  رب  لـیلد  نیا  تسا : هتفگ  . (3)« ٍّقح ِْریَِغب  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجِرُْخا  َنیذَّلا  : » دـنوادخ لوق 

فالتا هدننک  هارکا  رب  دنا : هتفگ  ام  نادنمشناد  ور  نیا  زا  .تسوارب  ّبترتم  لعف  نآ  مکحو  تسا  هدننک 

هک تسانعم  نیدب  رما  نیا  و  . (4) ددرگ یم  بجاو  يو  نتـشک  ریغ ، لتق  هدـننک  هارکا  رب  هک  نانچ  دوش ، یم  مزال  نآ  تمارغ  لام ،
.تسا هدرک  رابجا  هارکا و  نآ  فالتا  رب  هک  تسا  یسک  هدهعرب  نآ  تمارغ  تسا و  زیاج  لام  فالتا  رد  هّیقت 

نکیل دوش ، یم  هتشک  هدنشک  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  تسین و  اور  هّیقت  لتق  رد 
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.1182 یبرع 3:1177 /  نبا  نآرقلا /  ماکحا  - 1
.366 يزج :  نبا  ریسفت  - 2

.دندش هدنار  دوخ  هناشاک  هناخزا و  ّقحان  هب  هک  اهنآ  . 40 ّجح /  . 1298 یبرع 3 : نبا  نآرقلا /  ماکحا  - 3
.1298 .م ن 3 : - 4
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.دوش هتشک  دیاب  زین  وا  دنک و  یم  تیارس  هدننک  هارکا  هب  صاصق 

، دـناد یم  حیحـص  دـنک  یم  راـبجا  هارکا و  متـس  هـب  هـک  يرگ  هریچ  ره  ربارب  رد  ار  هـّیقت  754ه ) ت /  ) یکلام یـسلدنا  ناّیحوبا  اـّما 
هّیقت وا  رظن  زا  نینچمه  .دنـشاب  یم  فیرعت  نیا  رد  لخاد  اهتختیاپ  رد  تاماقم  نابحاص  نارگامغی و  رگمتـس ، نارادمدرـس  نارفاک ،

رفک نتفگ  اب  هّیقتو  .تسا  تسرد  زین  ماقم  بحاص  نارگمتس  ینمشد  دیدهت و  هنایزات ، اب  ندز  حراوج ، ءاضعا و  رب  سرت  تلاح  رد 
(1) .دریگ یم  تروص  نآ  لاثماو  هبهو  عیب  زا  ّمعا  نآ  زجو 

روط هب  ار  وا  ياه  هتفگ  زا  يا  هراپ  ام  و  هتفگ ، نخـس  یگدرتسگ  هب  تسا  حیحـص  نآ  رد  هّیقت  هچنآ  رد  671ه ) ت /  ) یکلام یبطرق 
: مینک یم  رکذ  ریز  رد  هدرشف 

راوتـسا ّنئمطم و  نامیا  رب  شلد  هاگره  تسین  وا  رب  یهانگ  دروآ و  ناـبز  رب  رفک  هملک  هّیقت  يور  زا  هدـنوش  هارکا  تسا  زیاـج   - 1
.دنراد عامجا  نیا  رب  املع  تسا : هتفگ  وا  دشاب و 

لوحکم باّـطخ و  نبرمعزا  رما  نیا  : » تسا هتفگ  وا  دـشاب ، یم  زیاـج  ناـسکی  روـط  هب  لـعف  لوـق و  رد  تسا و  یتـصخر  هّیقت   - 2
ندیـشون رب  هک  یناـسنا  تسا : هدرک  لـقن  کـلام  زا  مساـق  نبا  .تسا  نیمه  زین  قارع  زا  يا  هفیاـط  کـلام و  هیرظن  و  هدـش ، تیاور 

«. تسا هدش  هتشادرب  وا  زا  هانگ  دوش  روبجم  ناضمر  هام  رد  راطفا  ای  زامن  كرت  بارش و 

.تسا زیاج  هّیقت  يور  زا  تب  رب  ندرک  هدجس   - 3

.تسا طقاس  نآ  ّدح  زیاج و  دوش  روبجم  نآ  رب  هک  یتروص  رد  انز  رب  مادقا   - 4

هتفگو درامـش  یم  زیاج  اهنآ  رد  ار  هّیقت  وا  دـنا ، هدرک  فالتخا  دوش  روبجم  اهنآ  رب  هک  یـسک  قتعو  قـالط  یتسرد  رد  ءاـملع   - 5
ءاملع رثکا  هب  ار  لوق  نیاو  تسین ، وا  رب  يزیچ  تسا :

.تسا هداد  تبسن 

تسا هدش  راداو  نادب  متـس  روج و  يور  زا  هک  یـسک  شورف  دیرخ و  هک  نیا  رب  دنراد  عامجا  اهیکلام  تسا : هدرک  لقن  یبطرق   - 6
.تسا هنوگ  نیمه  هب  زین  هدنوش  هارکا  حاکن  هداد و  تبسن  يرهبا  هب  ار  لوق  نیا  و  تسین ، زیاج 

.دوش یمن  يراج  وا  رب  ّدح  ددرگ  روبجم  انز  رب  نز  رگا   - 7

دوش هتـشک  رما  نیا  ربارب  رد  هک  نآ  یب  دناوت  یم  دنک  میلـست  تسین ، لالح  هک  یلمع  يارب  ار  شنز  دوش  روبجم  ناسنا  هاگره   - 8
يو دوش  لمحتم  يرازآ  وا  ییاهر  يارب  ای  و 

ص:173
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!! دنک میلست  ار 

هاـگره : » تسا هتفگ  نوشجاـم  نبا  دوش ، یمن  قّقحم  ءاـملع  رتشیب  روث و  یبا  یعفاـش و  کـلام و  رظن  زا  هدـنوش  هارکا  ِدـنگوس   - 9
«. تسوا تیصعم  هچنآ  رد  ای  دشاب  دنوادخ  تعاط  تهج  رد  وا  دنگوس  هک  درادن  توافت  دوش  روبجم  دنگوس  رب  ناسنا 

.دوش یمن  عقاو  دنگوس ) نتسکش   ) ْْثنِح دوش  روبجم  دنگوس  رب  ناسنا  هاگره   - 10

.(1) دهد رارق  لیکو  ار  يرگید  هّیقت  لاح  رد  ناسنا  تسا  حیحص  هک  دنراد  قافّتا  ءاملع   - 11

زیاج هّیقت  يور  زا  ار  رفک  هملک  ندروآ  نابز  رب  وا  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  541ه )  ت /  ) یکلام یسلدنا  هّیطع  نبا  هاگدید  زا  هّیقت  اّما 
، قتع قالط ، دنگوس ، عیب ، رد  ار  هّیقت  هک  نانچمه  دشاب  یم  زاجم  زین  رابجا  هارکا و  تروص  رد  تب  رب  هدجس  تسا : هتفگ  هتـسناد و 
زا سنا  نب  کلام  زا  دراوم  نیا  هک  هدرک  دیکأت  سپـس  هتـسناد  حیحـص  ناهانگ  نیا  لاثما  بارـش و  ندیـشون  ناضمر ، هام  رد  راطفا 

طرـش دـماجنایب  نتـشک  هب  هک  ار  يراـبجا  هارکا و  قّـقحت  هّیقت  رد  وا  .تسا  هدـش  تیاور  غبـصا  مکحلادـبع و  نـبا  فرطم و  قـیرط 
نیا دـنچره  تسا ، هدرمـش  یفاـک  دـهد  يور  زیگنا  ساره  دـیدهت  اـی  ندرک  ینادـنز  نتـسب و  قـیرط  زا  هـک  ار  یهارکا  و  هتـسنادن ،

.(2) دوشن یلمع  اهدیدهت 

دوش اهیدیلپ  رگید  ای  بارـش  ندیـشون  هب  روبجم  هک  یـسک  هراب  رد  امـش  يأر  : » دندیـسرپ 1299ه )  ت /  ) یکلاـم شیلع  یبا  نـبا  زا 
.»؟ دشاب هنوگچ  دیاب  عضو  ای  دوش ؟ یم  زیاج  وا  يارب  كاندرد  یندز  زا  ندیسرت  اب  رما  نیا  ایآ  تسیچ ؟

دّمحم ام  رورـس  رب  دورد  تاولـص و  و  تسا ، دنوادخ  هژیو  شیاتـس  مهد : یم  خـساپ  هنوگ  نیدـب  تفگ : شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  وا 
يارب دننک  روبجم  بارش  ندیشون  كوخ و  تشوگ  رادرم ، ندروخ  هب  ار  یسک  رگا  : » تسا هدرک  لقن  نونحس  زا  یئانث  .ادخ  ربمایپ 

.دشاب هتشاد  ار  دوخ  ندش  هتشک  میب  هک  نآ  رگم  تسین  زیاج  هّیقت  وا 

، نیاربانب .دریگ  یم  قلعت  لـعف  هب  هک  تسا  نآ  اـم  هیرظن  هک  یلاـح  رد  دریگن ، قلعت  لـعف  هب  هارکا  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  يأر  نیا  و 
ندز زا  سرت  تروص  رد  دش ، هتفگ  رتشیپ  هک  نانچ 

ص:174

.لحن هروس  زا  هیآ 106  ریسفت  رد   191 نآرقلا 10:180 -  ماکحأل  عماجلا  - 1
.فهک هروس  زا  هیآ 19  لئاسم  زا  مشش  هلأسم   - 377  - 376 نآرقلا 10 : ماکحأل  عماجلا  - 2
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.(1)« تسا هدرک  رکذ  ییانث  هچنآ  هن  تسا  دامتعا  لباق  نخس ، نیمه  تسا و  هیرظن  نیمه  رب  زین  نونحس  و  تسا ، هارکا  ...كاندرد 

یفنح هقف  رد  هّیقت 

لئاسم یگدرتسگ  رظن  زا  و  دنا ، هدرک  زیوجت  ار  نآ  مامتهاو  ّتقد  تیاهن  اب  یفنح  ناهیقف  تسا ، هدرتسگ  رایـسب  یفنح  هقف  رد  هّیقت 
هراب رد  دوخ  یسررب  نیا  رد  ام  یفنح  هقف  رد  نآ 

اهیفنح رگید  عباـنم  رد  لـئاسم  نیا  زا  هچنآ  هب  و  مینک ، یم  دانتـسا  ناـنآ  یهقف  ّمهم  بتک  زا  یخرب  هب  اـهنت  اـهنآ ، هاگدـید  زا  هـّیقت 
: مییوگ یم  کنیا  .تشاد  میهاوخ  ارذگ  يا  هراشا  راصتخا  تیاعر  اب  دراد  دوجو 

ام تسا و  هتـسناد  زیاج  ار  هّیقت  اهنآ  رد  هک  هدش  رکذ  يرایـسب  دراوم  295ه ) ت /  ) یفنح یناغرف  هتشون  ناخیـضاق  يواتف  باتک  رد 
: مینک یم  رکذ  ریز  حرش  هب  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ 

دش و دهاوخ  عطق  شیاضعا  زا  یکی  ای  هتشک و  دنک  يراددوخ  رگا  دشکب و  ار  یناملسم  درم  هک  دننک  روبجم  ار  یسک  هاگره   - 1
؟ هن ای  دوش  یم  صاصق  هب  مکح  هدنشکرب  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  هارکا  عون  نیا  ایآ  دشکب  ار  ناملسم  درم  نآ  وا 

.هدنوش هارکا  رب  هن  دوش  یم  يراج  هدننک  هارکا  رب  صاصق  و  تسا ، تسرد  هارکا  دنا : هتفگ  دّمحم  هفینحوبا و 

ناـمز زا  هک  تسا  هدـننک  هارکا  رب  لوتقم  هید  و  تسین ، بجاو  سک  چـیه  رب  صاـصق  تسا و  حیحـص  هارکا  تسا : هتفگ  فسویوبا 
!! دزادرپب ار  نآ  لاس  هس  ّیط  دوخ 

زین .دوش و  يراج  صاصق  تسا  هدنوش  هارکا  نامه  هک  هدنـشک  رب  تسا  بجاو  تسا و  لطاب  هارکا  نیا  هک  هدرک  لقن  رفز  زا  سپس 
هارکا دنا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  یعفاش  کلام و  زا 

.(2) دنوش هتشک  دیاب  ود  ره  هدنوش  هارکا  هدننک و 

: دنا هتفگ  تسا  هدش  لقن  وا  زا  هک  یتیاور  نمـض  لبنح  نبدمحا  و  دوخ ، لوق  ود  زا  یکی  رد  یعفاش  هک  دـش  دـهاوخ  هتفگ  يدوزب 
.دوش یمن  يراج  ّدح  هدنشک  رب 

تسا نیا  دشاب  یم  هّیماما  هعیش  ياملع  همه  قافّتا  دروم  هچنآ  هک  تسا  رکذ  هتسیاش 

ص:175

.191 شیلع 1 : دمحا  نبدّمحم  هللادبعوبا  کلام /  مامإلا  بهذم  یلع  يوتفلا  یف  کلاملا  یلعلا  حتف  - 1
.تسا هدش  پاچ  هّیدنهلا  يواتفلا  باتک  هشاح  رد  هک   484 یناغرف 5 : ناخیضاق /  يواتف  - 2
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رابجا هارکا و  هناهب  هب  ار  يرگید  هک  یسک  و  تسین ، هارکا  نآ  رد  تسا و  مارح  لتق  رد  هّیقت  هک 

: تسا دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هتشک  رایتخاو  دمع  هب  ار  يو  هک  تسا  یسک  دننام  دشکب 

.(1)« تسین يا  هّیقت  رگید  دسرب  نوخ  نتخیر )  ) هب هاگره  و  دوش ، ظفح  مدرم )  ) نوخ هک  هدش  هداد  رارق  نآ  يارب  هّیقت  »

وا ياپ  ای  رگید  تسد  سپـس  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  واو  دنک  عطق  ار  يرگید  سک  تسد  هک  دـنک  روبجم  ار  یـسک  مکاح  رگا   - 2
هب ار  وا  مکاح  دربب و  رایتخا  يور  زاو  هارکا  نودب  ار 

؟ هن ای  تسا  بجاو  وا  رب  صاصق  هدرک  عطق  رایتخا  يور  زا  هچنآ  رد  ایآ  دشاب  هدرکن  رومأم  لمع  نیا 

دوـخ لاـم  زا  مادـک  ره  هک  تسا  بجاو  ود  ره  رب  هید  هک  نیا  زج  تسین  هدـننک  هارکا  رب  وا و  رب  یـصاصق  هـک :  تـسا  نـیا  خـساپ 
(2)! تسا فسویوبا  يأر  نیا  و  دنزادرپب ،

نیا زا  تعاس  ود  یکی  تشذـگ  زا  سپ  و  دـنک ، راطفا  رارـصا  دـمع و  يور  زا  ناضمر  هام  ياهزور  زا  یکی  رد  یـسک  هاـگره   - 3
وا زا  هراّفک  تسا و  راطفا  رب  هدنوش  هارکا  صخـش  نیا  ایآ  دور ، رفـس  هب  زور  نیمه  رد  هک  دزاس  روبجم  ار  وا  مکاح  يدـمع ، راطفا 

ای دوش  یم  طقاس 

؟ هن

(3)! تسا طقاس  وا  زا  هراّفک  هک  هدرک  تیاور  هفینح  یبا  زا  دایز  نبا  خساپ : 

وا دش و  دهاوخ  هتشک  يراددوخ  تروص  رد  هک  دوش  دیدهت  ددرگ و  روبجم  درب  یم  ثرا  وا  زا  هک  یسک  نتشک  رب  ناسنا  رگا   - 4
صاصق هب  ار  هدـننک  روبجم  دـناوت  یم  دّـمحم  هفینح و  یبا  يأر  قباطم  و  دوش ، یمن  مورحم  ثاریم  زا  هدنـشک  دـنک ، لتق  هب  مادـقا 

.دشکب دوخ  ثّروم 

.دناسرب لتق  هب  نتشک  زا  شدوخ  ظفح  يارب  ار  شردپ  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب  اوتف  نیا 

روبجم  (5) ءالیا رب  رگا  و  تسا ، تسرد  وا  راهظ  دوش  روبجم  شنز   (4) راهظ رب  ناسنا  رگا 

ص:176

، مَلظلا حیباصم  باتک   - 310  / 259 یقرب :  نساحملا  هّیقتلا ؛ باب  رفکلاو  ناـمیإلا  باـتک   - 16 ینیلک 2:174 /  یفاـک /  لوصا  - 1
.هّیقتلا باب 

ناخیضاق 5:486. يواتف  - 2

ناخیضاق 5:487. يواتف  - 3
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هک یسک  تشپ  هب  دنک  هیبشتار  دوخ  نز  لقع  هدارا و  روعش و  يور  زا  درم  هک  تسا  نآ  زا  ترابعو  تسا  یهقف  حالطصا  راهِظ  - 4
، یتخا ای  یّما ، رهظک  ّیلع  تنا  ای  یّما  رهظَک  كرهظ  دیوگب : هک  نآ  دـننام  تسا  دـّبؤم  مارح  وا  رب  هرهاصم  ای  ءاضر  ای  بسن  هار  زا 

.م یمالسا -  فراعم  گنهرف  .دراد  یماکحاو  تسا  قالط  مکح  رد  یّصاخ  طیارش  اب  هرافک و  بجوم  مارح و  لمع  نیا  یتنب و  ای 
دنگوس هغیـص  تساهب و  لوخدـم  یمئاد  هجوز  یطو  كرت  رب  ندروخ  دـنگوس  زا  تراـبع  نآ  تسا و  یهقف  حالطـصا  ءـالیإ :  - 5

ای یطو  رب  روبجم  ار  وا  دعب  دهد و  یم  تلهم  هام  راهچ  ار  درم  مکاح  دنک و  تیاکش  دناوت  یم  نز  تروص  نیارد  دشاب  هّللا  رب  دیاب 
.م هعمل ج 2 ص 142 -  حرش  زا  .دنک  یم  قالط 
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.(1) تفای دهاوخ  قّقحت  قالط  ددرگ  روبجم  قالط  رب  رگاو  دوب ، دهاوخ  حیحص  وا  ءالیا  دوش 

ُلامعالا اّمنإ  ثیدح : هب  کّسمت  مدـع  راهظ و  قالط و  تلاح  ود  ره  رد  رایتخاو  رابجا  نایم  توافت  دوجو  مدـع  يانعم  هب  يأر  نیا 
.تساعّدا دروم  نآ  رتاوت  هک  تسا  تاّینلاب 

وا رب  هّیقت  دنک  راکهنگ  ار  وا  لعف  كرت  هاگره  و  تسا ، زیاج  دشاب  یم  نآ  كرت  زا  رتراوازس  لعف  هب  مادقا  هک  یماگنه  هب  هّیقت   - 5
.ددرگ روبجم  بارش  ندیشون  ای  كوخ  تشوگ  ای  رادرم  تشوگ  ندروخ  هب  هک  نآ  دننام  دوب ، دهاوخ  بجاو 

دیوگازسان و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دروآ و  نابز  رب  رفک  هملک  هک  تسا  زیاج  هدنوش  هارکا  يارب 

.دشاب راوتسا  ّنئمطم و  نامیا  رب  شلد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

مک تسد  نکیل  تسین  هدنوش  هارکا  هچ  رگا  اریز  ددرگ  یمن  يراج  وا  رب  ّدـح  دوش  انز  هب  راداو  ندرک  ینادـنز  نتـسب و  اب  نز  رگا 
.(2) تسا كان  ههبش  يانز 

نکیل تسین  وا  رب  يا  هراّفک  دماشایب  ای  دروخب  يزیچ  ای  دنک  تعماجم  شنز  اب  ناضمر  هام  زور  رد  هک  دننک  روبجم  ار  درم  رگا   - 6
.(3) تسا بجاو  وا  رب  زور  نآ  ياضق 

دّـمحم و وا  قیفر  ود  هک  یلاـح  رد  دـبای  یم  قّقحت  مکاـح  يوس  زا  اـهنت  هارکا  تسا : هتفگ  هفینح  یبا  راـبجا ، هارکا و  دروم  رد  اـّما 
شیاهدیدهت دناوت  یم  دراد و  یگریچ  هبلغ و  هک  یـسک  ره  يوس  زا  هارکا  دنا : هتفگ  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  يأر  نیا  رد  فسویوبا 

دیدهت هک  نآ  یب  مکاح  رگا  و  تسا ، نیمه  رب  اوتف  تسا : هتفگ  یناغرف  .دبای  یم  قّقحت  دزاس  یلمع  ار 

.(4) دبای یم  قّقحت  هارکا  دهد  نامرف  دنک 

همه رظنزا  دزرو  عانتما  حابم  زا  هک  یسک  تسا : هتفگ  370ه ) ت /  ) یفنح صاّصج 

ص:177

.489 .م ن :  - 1
.492  - 489 .م ن 5 : - 2

.487 ناخیضاق 5 : يواتف  - 3
.483 .م ن 5 :  - 4
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و . (1) تـسا راکهنگ  دنوادخ  دزن  رد  دریمب  لاح  نیمه  رد  هچنانچ  و  دشاب ، یم  دوخ  هدـننک  فلت  شیوخ و  سفن  لتاق  نادنمـشناد 
، نآ هب  زاینو  رارطـضا  ای  رابجا  ماگنه  هب  تسا  يرگید  ناهانگ  باکترا  رادرم و  ندروخ  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  یتاحابم  هلمجزا 

هچنآ رد  هّیقت  نیاربانب 

هتـسناد زیاـج  ار  هّیقت  فیفع  ناـنز  هب  ندز  تمهت  رادرم و  ندروـخو  بارـش  ندیـشون  رد  وا  .تسا  بجاو  هدرک  حاـبم  ار  نآ  هارکا 
.(2) تسا

راطفا نینچمهو  نآ  كرت  رب  رابجا  ماگنه  هب  بجاو  زامن  كرت  تسا : هدـمآ  490ه ) ت /  ) یفنح یسخرس  هتـشون  طوسبم  باتک  رد 
تـسرد روما  نیا  رد  هّیقت  هک  هنوگ  نامه  .تسا  زیاج  ناملـسم  هب  ارتفاو  فیفع  ناـنز  هب  ندز  تمهت  و  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  هزور 

، انز اهنآ  هلمج  زا  هک  دشاب  یم  حیحص  زین  دوش  نآ  رب  روبجم  ناسنا  هک  يرگید  رایسب  تالاح  رد  تسا 

زابرس هدش  روبجم  نادب  هچنآ  نداد  ماجنا  زا  هدنوش  روبجم  رگا  .تسا و  بارـش  ندیـشون  كوخ ، تشوگ  ندروخ  رادرم ، ندروخ 
هّیقت يور  زا  ناسنا  رگا  هک  نانچمه  دزرو  عانتما  نآ  زا  درادن  ّقح  هچ  دوب ، دـهاوخ  راکهنگ  دراد  ییاناوت  نآ  رب  هک  یلاح  رد  دـنز 

رابجا ماگنه  هب 

.(3) تسا زاجم  دنک  يراج  نابز  رب  زیمآ  كرش  هملک 

رب اهنآ  ندادن  ماجنا  تروص  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  دنک  یم  حابم  ار  روکذـم  تامّرحم  یفنح  صاّصج  هاگدـید  زا  هک  یهارکا  اّما 
.دسرتب دوخ  ياهمادنا  زا  یکی  عطق  ای  شیوخ  ناج 

هارکا هچنآ  هرابرد  ار  وا  ياه  هتفگ  زا  یخرب  ام  هتفگ و  نخـس  هدرتسگ  رایـسب  لـئاسم  نیا  هراـب  رد  587ه ) ت /  ) یفنح یناشاک  اـّما 
: مینک یم  رکذ  هدرشف  روط  هب  دوش  یم  عقاو  نآرب 

نّیعم و تسا : هنوـگ  ود  رب  زین  ود  نیا  زا  کـیره  و  یعرـش ، یّـسح و  تسا : عوـن  ود  رب  لـصا  رد  یفنح  یناـشاک  هاگدـید  زا  هارکا 
.ّریخم

.تسا مادنا  عطق  فالتا و  ندییوب ، ندیماشآ ، ندروخ ، رب  لمتشم  نّیعم  یّسح  هارکا 

رد  ) عوجر حاکن ، ، (4) ریبدت هدرب ،) ندرک  دازآ   ) قتع قالط ، زا  ترابع  یعرش  هارکا 

ص:178

صاّصج 1:127. نآرقلا /  ماکحأ  - 1
.م ن 3:192. - 2

هک نآ  مراهچ  تسیب و  دـلج  هب  تسا ، هدرک  رکذ  ار  يرگید  رایـسب  روماو  48و 51 77 و 78 و 152 ، یسخرس 24 : طوسبملا /  - 3
.دوش هعجارم  تسا  هتفرگ  ارف  ار  طوسبملا  زا  دلج  نیا  ياه  هحفص  نیرتشیب  عوضوم  نیا  دشاب و  یم  هارکإلا  باتک 
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 - یمالسا فراعم  گنهرف  دنک  ّقلعم  دوخ  گرم  هب  ار  وا  يدازآ  هدرب ، کلام  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  یهقف  حالطـصا  رد  ریبدت  - 4
.م
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لاثماو نآ  هبلاـطم  كرت  (1) و  هعفُـش میلـست  تلافک ، قوقح ، ءاربا  هراجا ، هبه ، ءارـش ، عیب ، ءالیا ، راهظ ، رذن ، مسق ، یعجر ،) قالط 
.اهنیا

: دریگ یم  ّقلعت  مکح  اهنیا و  لاثما  ندیماشآ و  ندروخ و  زا  ّمعا  یّسح  تافّرصت  هب  اّما 

: لوا مکح 

.مارح صّخرم و  حابم ، تسا : عون  هس  رب  دراد و  تشگزاب  ترخآ  هب  مکح  نیا 

حابم دنک و  لوانت  ار  اهنآ  هک  تسا  هدنوش  هارکا  رب  و  تسا ، لّوا  عون  زا  بارش  ندیشون  و  كوخ ، تشوگ  نوخ و  رادرم و  ندروخ 
هجیتن رد  دنز و  زابرس  رگا  و  دزرو ، عانتما  تسین 

لّوا مکح  زا  لّوا  عون  رد  هّیقت  وا  هاگدید  زا  نیاربانب  .تسا  هتخادـنا  هکلهم  هب  ار  دوخ  اریز  دوب ، دـهاوخ  هذـخاؤم  دروم  دوش  هتـشک 
.تسا بجاو 

، هّیقت ندوب  زاجم  نکیل  تسا  مارح  اتاذ  لمع  نیا  و  تسا ، مّود  عون  زا  نامیا  رب  لد  ندوب  راوتـسا  اب  نابز  رب  رفک  هملک  ندرک  يراج 
طقاس هارکا  رذـع  هب  هدرکن و  رییغت  تسا  تمرح  هک  نآ  یعـضو  مکح  اّما  هداد و  رییعت  تسا  هذـخاؤم  زا  تراـبع  هک  ار  رفک  مکح 

.تسا هدش 

رد شدوخ ، لام  ای  وا  لام  فـالتا  ناملـسم و  هب  نداد  مانـشد  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  نتفگ  ازـسان  تسا  نیمه  ریظن 
تبـسنو تسین  لامعا  نیا  يارب  یتصخر  هنرگو  تسا  بجاو  هّیقت  دریگ ، تروص  يدوبان  هب  دـیدهت  اب  هارکا  هاـگره  دراوم  نیا  همه 

.تسا نیمه  مکح  زین  لّوا  عون  هب 

رد ار  هّیقت  تمرح  یناشاک  تسا و  فالتخا  نآ  رد  نز  يانز  اّما  تسا  مّوس  عون  زا  درم  يانز  رداـم و  ردـپ و  ندز  ناملـسم ، نتـشک 
.تسا هدرک  رایتخا  نآ 

 : مود مکح 

: دراد تشگزاب  ایند  هب  مکح  نیا 

تسا حابم  وا  يارب  هارکا  تروص  رد  هک  نآ  لاثما  بارش و  ندیشون  هب  هدنوش  هارکا  رب 

ص:179

نآ حیـضوت  تسا  هداد  هک  یلوپ  لثم  هب  رابجا  روط  هب  تسا  رادـیرخ  لوقنم  ریغ  لام  کلمت  نآ  تسا و  یهقف  حالطـصا  هَعْفُـش  - 1
وا عالطا  نودب  رگاو  تسوا  کیرـش  اب  دیرخ  رد  مّدقت  ّقح  دشورفب  یعاشم  كرتشم  لام  زا  ار  دوخ  مهـس  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک 
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گنهرف .دنک  کّلمت  ار  عیب  دهدب و  رادیرخ  هب  ار  غلبم  نامه  دنک و  هدافتـسا  هَعفُـش  ّقح  زا  اروف  دـناوت  یم  کیرـش  تخورف  ار  نآ 
.م یمالسا -  فراعم 
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.دوش یمن  بجاو  يزیچ 

.دوش یمن  مکح  رفک ، رب  هدنوش  هارکا  رفک  هب 

.تسا نآ  نماض  هدننک  هارکا  اهنت  و  تسین ، هدش  فلت  لام  نماض  دوش ، روبجم  هارکا و  ریغ ، لام  فالتا  رب  هک  یسک 

هارکا تسا  بجاو  دوـش و  یم   (1) ریزعت هدنـشک  نکیل  تسین  یـصاصق  لتق  هب  هدنوش  هارکا  رب  دّـمحم ، وا  قیفر  هفینح و  یبا  رظن  زا 
، هدننک هارکا  رب  اهنت  تسین و  بجاو  صاصق  هدنوش  هارکا  هدـننک و  هارکا  زا  کی  چـیه  رب  فسویوبا  رظن  زا  و  دوش ، صاصق  هدـننک 

.دوش یم  بجاو  هید 

رب ّدح  يور  چیه  هب  نز  اّما  تسین  بجاو  ّدح  يارجا  دشاب  مکاح  يوس  زا  هارکا  هچنانچ  انز  هب  هدنوش  هارکا  رب  هفینح  وبا  يأر  هب  انب 
اج نیا  رد  هتفرگ و  رب  نآ  زا  زاین  هزادـنا  هبام  هک  تسا  ینالوط  رایـسب  هتفگ  هراب  نیا  رد  یفنح  یناشاک  هچنآ  .ددرگ  یمن  يراج  وا 

لقن

.(2) میا هدرک 

هدـسفم نایم  تسا  بجاو  ّرطـضم  ای  هدـنوش و  هارکا  رب  هک  نیا  نآ  هدرک و  ناـیب  ار  یّمهم  هدـعاق  790ه ) ت /  ) یفنح میجن  نبا  اـّما 
رتشیب شنایز  ار  هچنآ  سپـس  .دروآ  لمع  هب  هسیاقم  لعف  نیا  كرت  هدسفم  و  هدـش ، ّرطـضم  ای  روبجم و  نآ  رب  هک  یلعف  نداد  ماجنا 

.دروآ اج  هب  ار  ود  نآ  رترض  مک  دراذگب و  رانک  تسا 

يواستم هّیضق  ود  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  لئاسم  عون  نیا  رد  لصا  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  ار  یعلیز  راتفگ  میجن  نبا  سپس 
اریز دـنیزگرب  ار  اهنآ  نیرتناسآ  دـیاب  دنـشاب  رباربان  فلتخم و  رگا  و  دـنک ، لـمع  دـهاوخب  هک  مادـکره  هب  دـناوت  یم  دوش  راـتفرگ 

.(3)« .درادن دوجو  یترورض  تسا  ترورض  رب  هدایز  هچنآ  رد  تسین و  اور  ترورض  بسح  رب  زج  مارح  باکترا 

و دبای ، یمن  قّقحت  هارکا  اب  عیب  تسا : هدـمآ  1078ه ) ت /  ) یفنح يدنفا  داماد  هتـشون  رحبألا  یقتلم  حرـشیف  رهنألا  عمجم  باتک  رد 
هاگره و  تسا ، هدـننک  هارکا  نآ  نماض  دـنک و  فلت  ار  نآ  دـناوت  یم  لام  فالتا  رب  هدـنوش  هارکا  و  دوش ، یمن  لقتنم  هارکا  اب  هبه 

هارکا

ص:180

نیعم و ّدـح  هک  تسا  نیا  ّدـح  اب  نآ  توافت  دـشاب و  یم  ّدـح  نودام  یبیدأـت  اعرـش  تسا و  عدرو  ّدر  ياـنعم  هب  تغل  رد  ریزعت  - 1
.م یمالسا -  فراعم  گنهرف  تسوا  بیان  ای  ماما  رظن  هب  هتسب  ریزعتو  تسا  مولعم 

.191 یفنح 7:175 -  یناشاک  عئانصلا /  عئادب  - 2
.89 یفنح :  میجن  نبا  رئاظّنلاو /  هابشألا  - 3
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زاو تسا ، هدننک  هارکا  رب  صاصق  دشکب و  ار  وا  دناوت  یم  دـش  دـهاوخ  هتـشک  يراددوخ  تروص  رد  هک  دـنادب  ریغ  لتق  رب  هدـنوش 
يوسزا لوق  نیا  : » تسا هتفگ  هتـساوخ و  شزوپ  فسویوبا  لوـق  نیا  زا  یخرـس  . (1) تسین بجاو  یـسک  رب  صاصق  فسویوبا  رظن 

.(2)« تسا هدرمش  وکین  ار  نآ  و  هتفرگ ، تقبس  نادب  فسویوبا  اهنتو  هدشن  هتفگ  ناینیشیپ 

عبانم هب  دنبای  یهاگآ  اهیفنح  هقف  رد  هّیقت  هب  نیا  زا  شیب  دنهاوخب  هک  ار  یناسک  مینک و  یم  هدنـسب  دش  رکذ  هک  هزادـنا  نیمه  هب  ام 
.(3) میهد یم  هلاحا  اهنآ  یهقف 

یعفاش هقف  رد  هّیقت 

مارح عرـش  رد  هک  ار  ییاهزیچ  دشاب  حابم  هدنوش  هارکا  يارب  هک  تسا  حیحـص  يروما  رد  204ه ) ت /  ) یعفاش ماما  هاگدـید  زا  هّیقت 
.دهد ماجنا  ای  دروآ  نابز  رب  تسا 

هب ار  يزیچ  هک  یسک  یعفاش  هاگدید  زا  هچ  دشاب ، راوتـسا  نامیا  رب  لد  هک  یلاح  رد  تسا  رفک  هملک  ندروآ  نابز  رب  اهنآ  هلمج  زا 
هک اج  نآ  ات  هتفگ  نخس  قالطا  هب  هراب  نیا  رد  وا  اذل  تسا ، هدرواین  نابز  رب  ار  يزیچ  نینچ  هک  تسا  یـسک  مکح  رد  هتفگ ، رابجا 

توبث مدع  رب 

، هدرک دانتسا  يوبن  رّهطم  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  هراب  نیا  رد  هداد و  يأر  هدنوش  هارکا  دنگوس 

.(4) تسا هداد  تبسن  دشاب  یم  نیعبات  ناگرزب  زا  یکی  هک  114ه ) ت /  ) حایر یبا  نبءاطع  هب  ار  لوق  نیا  و 

مکح تسا : هتفگ  دشاب  راوتسا  نامیا  رب  شلد  دوش و  هارکا  راداو و  رفک  نتفگ  هب  هک  یسک  هراب  رد  504ه ) ت /  ) یعفاش یسارهایک 
ماما باحصا  ...تسا  هدیزرمآ  ار  وا  سّدقم  عراش  هتفگ ، دوخ  ناج  زا  ررض  عفد  يارب  ار  هّدر  نوچ  ...دوش و  یمن  وا  لماش  ّدترم 

ص:181

.433 يدنفا 431/2 -  داماد  رحبألا /  یقتلم  حرش  یف  رهنألا  عمجم  - 1
یسخرس 24:45. طوسبملا /  - 2

يدغـس 2: يواتفلایف /  فتّنلا  ینادـیم 4:107 ؛ بابّللا /  دحاولادبع 8:65 ؛ نبا  ریدقلا /  حـتف  حرـش  ینانیغرم 3:275 ؛ هیادـهلا /  - 3
نبا تانامضلا /  عمجم  ماظن 5:35 ؛ خیش  هّیدنهلا /  يواتفلا  يدنقرمس 3:273 ؛ ءاهقفلا /  هفحت  70 ؛ میجن 8 :  نبا  قئاّرلارحبلا /  696 ؛

دیشر دّمحم  نیدباع /  نبا  هیـشاح  یلع  یعفارلا  تاریرقت  80 ؛ نیدباع 5 : نبا  راتخملاّردلا /  یلع  راتخملاّدر  204 ؛ يدادغب :  دّمحم 
دلج 24 یسخرس  طوسبملا  203 و 4:339 ؛ يومح 3 : نیّدلا  باهش  رئاصبلا /  نویع  زمغ  یسیبارک 2:260 ؛ قورفلا /  یعفار 2 278 ؛

.نآ یمامت  هب  کیدزن 
.115  - 114 یعفاش 2 : ماما  نآرقلا /  ماکحأ  - 4
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راداو نآ  هب  ناسنا  هک  ار  ینخـس  ره  هدرک و  یفن  هدـنوش  هارکا  يوس  زا  ار  قتع  قالط و  عوقو  و  لالدتـسا ، وا  لوق  نیمه  هب  یعفاش 
ّقح ظفح  راتفگ  نیا  رد  وا  اریز  دنا ، هدرمش  لطاب  دوش 

هک درک  مکح  يا  هّدر  ذوفن  هب  ناوت  یمن  هک  نانچمه  هدرک  تیاعر  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  دوخ 

.(1) تسا هتفگ  شنید  ظفح  رطاخ  هب 

اب هارکا  رگا  هدرمش و  حیحص  كوخ  تشوگ  رادرم و  ندروخ  و  بارش ، هعرج  ندیشون  رد  ار  هّیقت  ت606/ه )  ) یعفاش يزار  رخف ) )
هکلهم و هب  ار  دوخ  ناسنا  هک  نیازا  میرک  نآرق  تسا و  بجاو  ناسنا  رب  ناج  ظفح  هچ  تسا ، هتـسناد  بجاو  ار  نآ  دـشاب  ریـشمش 

.تسا هدرک  یهن  دزادنیب  يدوبان 

نتـشک .تسا و  حابم  اهنت  تسین و  بجاو  وا  رب  رما  نیا  نکیل  هتـسناد  حابم  هدنوش  هارکا  رب  ار  رفک  هملک  ندروآ  نابز  رب  يزار  رخف 
و . (2) تـسا بجاو  وا  صاصق  دوش  هتـشک  هدنوش  هارکا  رگا  هک  تسا  یعفاش  لوق  ود  زا  یکی  رد  تسا ، مارح  هدـنوش  هارکا  رب  ریغ 

لوق هب  انب 

تسا و حیحـص  لّوا  لوق  هک  تسا  نآ  تسا  یعفاش  نارّـسفم  ناهیقف و  ياه  هتفگ  نّقیتم  هکلب  رهاظ  هچنآ  و  تسین ، بجاو  وا  رگید 
.تسا لوق  نامه  ساسارب  اهنآ  ياهاوتف 

هکلب دـشاب  ناملـسم  هدـنوش  هارکاو  رفاک  هدـننک  هارکا  هک  هدرکن  نآ  هب  دـّیقم  هدرک  رکذ  هچنآ  رد  ار  هّیقت  يزار  رخف  نیا  رب  هوالع 
هداد تبـسن  یعفاش  ماما  هب  ار  مکح  نیا  هتـسناد و  زیاج  ار  هّیقت  زین  دریگ  تروص  رگید  ناملـسم  هب  یناملـسم  يوس  زا  هارکا  هاگره 

.(3) تسا

لصف رد  ، (4) تـسا هداد  يأر  رفک  هملک  ظّفلت  رب  هارکا  ماگنه  هب  هّیقت  تصخر  رب  852ه ) ت /  ) یعفاش ینالقسع  رجح  نبا  نینچمه 
.تسین اهنآ  لاوقا  ییوگزاب  هب  يزاین  و  دنا ، هدرک  زیوجت  هدنوش  هارکا  يارب  ار  نآ  یعفاش  نارّسفم  زا  يرایسب  هک  دش  هتفگ  تسخن 

قبط اریز  تسین ، وا  رب  يا  هراّفک  دشاب  روبجم  نادب  وا  دنک و  دای  دنگوس  هّللا  هب  غوردب  ناسنا  رگا  676ه ) ت /  ) یعفاش يوون  رظن  زا 
ءاملع رتشیب  روث و  وبا  یعفاش ، کلام ، يأر 

ادخ ربمایپ  زا  هماماوبا  عقـسا و  نب  هلثاو  هچ  تسین  حیحـص  هدنوش  هارکا  دنگوس  دنا : هتفگ  و  دبای ، یمن  قّقحت  هدنوش  هارکا  دنگوس 
: تسا هدومرف  ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ص:182

یسارهایک 3:246. نآرقلا /  ماکحأ  - 1
يزار 20:121. رخف  ریبک /  ریسفت  - 2

.م ن 8:14. - 3
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ینالقسع 12:263. رجح  نبا  يرابلا /  حتف  - 4
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.(1)« تسین يدنگوس  روبجم  رب  »

هدرک مکح  رفک ، رب  هدـنوش  هارکا  دادـترا  مدـع  هب  هک  نانچ  هدرک  یفن  تقرـس  رب  رابجا  تروص  رد  ار  قراـس  تسد  ندـیُرب  يوون 
.(2) تسا

ِّنئَمْطُم ُُهْبلَقَو  َهِرُْکا  ْنَم  ّالإ  همیرک : هیآ  هب  لالدتسا  زا  سپ  977ه ) ت /  ) یعفاش ینیبرش 

ّدترم دیوگب  يا  هّدر  رابجا  هب  هک  یسک  تسا : هتفگ  هدرک و  ریسفت  ار  يوون  لوق  ِنامیإلِاب 

راـیتخا ياراد  هدـیدرگ  روبجم  نآرب  هچنآ  هب  تبـسن  هک  ماداـم  هدـنوش  هارکا  نخـس  تسا و  هدوب  نمؤم  راـبجا  زا  شیپ  اریز  تسین ،
صخش هک  ینامز  ات  هتشاد و  دوجو  ییوشانز  رابجا ، زا  شیپ  نوچ  دننک  روبجم  قالط  رب  ار  یسک  رگا  هک  نانچ  .تسا  یفتنم  هدشن 

.(3) تفای دهاوخن  قّقحت  قالط  دباین  رایتخا  يدازآ و  رابجا ، دروم  قالط  رب 

هک نآ  زا  سپ  عومجملا  باـتک  رد  یعفاـش  يووـن  دـشکب ، ار  وا  يو  دـننک و  روـبجم  یناملـسم  نتـشکرب  ّقحاـنب  ار  یـسک  رگا  اـّما 
: تسا لوق  ود  هدنوش  هارکا  هرابرد  اّما  تسا : هتفگ  هتسناد ، بجاو  هدننک  هارکا  رب  ار  صاصق 

صاصق هجیتن  رد  هتشک و  ار  وا  دوخ  ناج  زا  عافد  يارب  يو  اریز  تسین  بجاو  هدنوش  هارکا  رب  صاصق  هک  تسا  هدمآ  لّوا  لوق  رد 
لمع هب  صاصق  وا  زا  دـشکب  ار  يو  دوخ  ناج  زا  عافد  يارب  واو  دـنک  وا  نتـشک  دـصق  یـسک  رگا  هک  نانچ  دوش  یمن  بجاو  وا  رب 

.(4) دیآ یمن 

زاوج رب  لماک  تحارص  رگنایب  دنک  طقاس  تسا  هتـشک  رابجا  هب  ار  يرگید  هک  یـسک  زا  ار  صاصق  هک  يرگید  لوق  ره  لوق و  نیا 
طقاس هدننک  هارکا  زا  مه  هدنوش و  هارکا  زا  مه  ار  صاصق  هتـسج و  یـشیپ  نارگید  رب  رما  نیا  رد  فسوی  یبا  هک  تسا  لتق  رد  هّیقت 

! تسا هدرک 

هدرک حیرصت  رما  نیا  هب  دوخ  یعفاش  ماما  و  دوش ، انز  وا  اب  رابجا  هب  هک  تسا  ینز  زا  ّدح  طوقـس  یعفاش  هقف  رد  هّیقت  دراومزا  یکی 
دنک روبجم  انز  هب  ار  ینز  يدرم  رگا  : » تسا هتفگو 

رد رگا  و  . (5)« تسا هدش  روبجم  وا  هچ  تسین  يزیچ  نز  رب  دوش و  یم  يراج  ّدح  درم  رب 

ص:183

يوون 18:3. بّذهملا /  حرش  عومجملا  - 1
يوون 4:137 و 174. نیبلاطلا /  جاهنم  - 2

.تسا هدش  پاچ  نیبلاطلا  هیشاح  رد  هک  ینیبرش 4:137  جاهنملا /  حرشیف  جاتحملاینغم  - 3
يوون 18:391. بّذهملا /  حرش  عومجملا  - 4

یعفاش 6:155. ماما  ّمألا /  - 5
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رب ار  ّدـح  هک  يروط  نامه  درک  یم  بجاو  هدـش  انز  هب  روبجم  هک  ینز  رب  ار  ّدـح  دوب  مارح  قلطم  روط  هب  هّیقت  اـنز  رب  هارکا  تلاـح 
.تسا هدرک  بجاو  هتخاس  روبجم  انز  هب  ار  وا  هک  يدرم 

زا .تسا  رابجا  ماگنه  هب  رفک  هملک  ندروآ  نابز  رب  زاوج  هدرک  حیرصت  نآ  هب  911ه ) ت /  ) یعفاش یطویس  هک  هّیقت  دراوم  زا  رگید 
رد هک  ار  يرگید  دراوم  سپـس  تسا  رفک  ندروآ  نابز  رب  لضفا  ناج ، ظفح  رطاخ  هب  رابجا  لاح  رد  هک  هدـش  لـقن  اـهیعفاش  یخرب 

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هدرک  رکذ  دشاب  یم  زیاج  اهنآ  رد  هّیقت  تلاح  نیا 

رد رگا  غورد  یهاوگ  ریغ ، ماعط  ندروخ  ریغ ، لام  فالتا  كوخ ، تشوگ  ندروخ  راردا ، ندیماشآ  بارش ، هعرج  ندیشون  يدزد ،
هبوت اب  هک  يزیچ  ره  وا  ریبعت  قبط  هصالخ  روط  هب  و  انز ، یلوق  رب  انب  و  بجاو ، زامن  كرت  ناضمر ،  هام  رد  راطفا  دشاب ، لام  فالتا 

.(1) ددرگ یم  طقاس  زین  هارکا  اب  دوش  یم  طقاس  دنوادخ  هاگشیپ  رد 

لتق و نّمـضتم  هک  تسین  نآ  هب  طورـشم  رابجا  هارکا و  هک  تسا  هدرک  نایب  هتـسناد  زیاج  اهنآ  رد  ار  هّیقت  هک  روما  نیا  رکذ  زا  سپ 
: تسا هتفگ  نینچ  دبای  یم  ققحت  يزیچ  هچ  اب  هارکا  هک  نیا  هرابرد  وا  دشاب ، تخس  ياهتبوقع  نیا  لاثماو  ءاضعا  عطق  رب  دیدهت 

نیا و  دهد ، حیجرت  ار  نآرب  مادقا  هدش ، دیدهت  نادب  هچنآ  زا  زیهرپ  يارب  دنمدرخ  ناسنا  هک  دوش  یم  لصاح  يزیچ  ره  رثا  رب  هارکا 
هراب رد  ای  يزیچ  رد  هارکا  تسا  نکمم  هک  ناـنچ  دوش ، یم  فلتخم  اهدـیدهت  عونو  رظن ، دروم  لاـعفا  صاخـشا و  فـالتخا  اـب  رما 

.داهد ریخ  نخس ، نیا  نتفگ  هب  شیادخ  . (2) دوشن قّقحتم  يرگید  صخش  ای  زیچ  هراب  رد  دبای و  قّقحت  یصخش 

یلبنح هقف  رد  هّیقت 

نیا : » تسا هتفگ  هدنوش  هارکا  لعف  دییأت  هراب  رد  هدرک و  حیرـصت  هارکا  تلاح  رد  هّیقت  ندوب  حابم  رب  620ه ) ت /  ) یلبنح همادق  نبا 
يارب هدش  حابم  وا  يارب  هدنوش  هارکا  لعف  هک 

.(3)« دنک عفد  هدنوش  هارکا  زا  ار  تازاجم  هب  هدننک  هارکا  دیدهت  هک  تسا  نآ 

ص:184

.208  - 207 یطویس :  یعفاّشلا /  هقفلا  عورف  دعاوق و  یف  رئاظنلاو  هابشألا  - 1
.209 یطویس :  یعفاّشلا /  هقفلا  عورف  دعاوق و  یف  رئاظنلاو  هابشألا  - 2

همادق 8:262. نبا  ینغملا /  - 3
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باتک رد  597ه ) ت /  ) يزوج نبا  دـننام  اهیلبنح  نارّـسفم  و  تسا ، رفک  هملک  رب  هارکا  هدـمآ ، یلبنح  هقف  رد  هک  ییاه  هّیقت  هلمج  زا 
رابجا تروص  رد  رفک  هک  هدرک  حیرصت  ریسملاداز 

.تسا زیاج  هّیقت  يور  زا  نآرب 

رد ناـسنا  هک  تسا  نآ  وا  هتفگ  ود  زا  یکی  هب  اـنب  241ه ) ت /  ) لبنح نبدمحا  هاگدـید  زا  دـنک  یم  حابم  ار  رما  نیا  هک  یهارکا  اّما 
.(1) دسرتب شیاهمادنا  زا  یکی  عطق  ای  ناج  رب  هدش  روبجم  نادب  هک  يراک  ندادن  ماجنا  تروص 

وا دوش ، یمن  مکح  وا  دادـترا  هب  دـیوگب ، هّیقت  يور  زا  ار  نآ  دوـش و  روـبجم  رفک  هملک  نتفگ  هب  هک  یـسک  همادـق  نبا  هاگدـید  زا 
میرک و نآرق  هب  دوخ  راتفگ  تّحـص  تابثا  يارب  سپـس  وا  .دـنا  هداد  يأر  هنوگ  نیمه  هب  یعفاش  هفینحوبا و  کـلام و  : » تسا هتفگ 

هارمه ندز  دیعو و  دیدهت و  اب  رفک ، نتفگ  هب  ناملـسم  هارکا  رهاظ  رد  هاگره  تسا : هتفگ  یتح  هدرک و  لالدتـسا  يوبن  رّهطم  ّتنس 
ای ینادنز  نارفاک  دزن  رد  يو  هک  دوش  دوهش  هماقا  نکیل  دشابن 

.(2) دوش یمن  مکح  وا  دادترا  هب  زین  هدرب  یم  رسب  سرت  تلاحرد  تسا و  هدوب  دنب  رد 

: تسا ریز  روما  هدرک  رکذ  ار  اهنآ  همادق  نبا  تسا و  حیحص  اهنآ  اب  هّیقت  هدمآ و  یلبنح  هقف  رد  هک  هارکا  لئاسم  هلمج  زا 

نز رب  و  دوش ، يراج  وا  رب  ّدح  دیاب  دنک  روبجم  انز  هب  ار  ینز  هک  یسک  نیاربانب ، .انز   - 1

ای دشاب  دازآ  نز  هاوخ  دهدب  ار  وا  رهم  دیاب  هدننک  انز  تسا و  هدوب  روذعم  اریز  تسین  يّدح 

تخادرپ تسا : هتفگ  هفینحوبا  نکیل  دنا ، هداد  يأر  هنوگ  نیمه  هب  زین  یعفاش  کلام و  هدرب ،

رد هک  نانچ  دوش ، یمن  بجاو  رهم  نآ  هب  دریگ و  یم  ّقلعت  نآ  هب  ّدح  بوجو  هک  تسا  یترشابم  نیا  اریز  تسین ، بجاو  وا  رب  رهم 
.ددرگ یمن  بجاو  رهم  زین  نز  ياضر  تروص 

.(3) دشاب یم  بجاو  وا  هّیرهم  نداد  هدش و  روبجم  مارح  یترشابم  رب  وا  هچ  تسا  حیحص  لّوا  لوق  تسا : هتفگ  همادق  نبا 

، يرهز رمع ، زا  ار  نیا  و  تسین ، يّدـح  هدـش  روبجم  انز  هب  هک  ینز  رب  ملع  لها  همه  لوق  رب  انب  تسا : هتفگ  يرگید  هلأـسم  رد  يو 
( اهیفنح  ) يأر باحصاو  یعفاش  يروث ، هداتق ،

ص:185

يزوج 4:696. نبا  ریسملاداز /  - 1
.7116 هلأسم :  همادق 10:97 -  نبا  ینغملا /  - 2

هلأسم 3971. .م ن 5:412 -  - 3
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دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نخـس  قبط  رب  مکح  نیا  اریز  مسانـش  یمن  یفلاخم  مکح  نیا  رد  تسا  هتفگ  هدرک و  لقن 
هدرک لقن  هباحـص  زا  يرابخا  سپـس  تسا ،» هدش  وفع  دـنوش  روبجم  نادـب  هچنآ  یـشومارف و  اطخ و  نم  تّمازا  : » تسا هدومرف  هک 

.(1) دراد لوق  نیا  تّحص  رب  تلالد  هک  تسا 

هتفگ هفینح  وبا  ...دوش و  يراج  وا  رب  ّدـح  دـیاب  دـنا ؛ هتفگ  ام  باحـصا  دوش  روبجم  اـنز  هب  درم  رگا  تسا : هتفگ  يرگید  هلأـسم  رد 
هدرک روبجم  لمع  نیا  هب  ار  وا  مکاح  رگا  تسا :

یعفاش و ددرگ ، یم  يراج  وا  رب  ّدـح   (2) ناسحتـسا ربانب  هدرک  روبجم  ار  وا  مکاح  زا  ریغ  يرگید  رگا  و  تسین ، وا  رب  يّدح  دـشاب 
.(3) دراد ّتیمومع  ربخ  اریز  تسین  وا  رب  ّدح  دنا : هتفگ  رذنم  نبا 

وا رب  ءاـضق  تیاور  کـی  هب  اـنب  و  تسین ، وا  رب  يا  هراّـفک  یلبنح  هقف  رب  اـنب  دـننک  روبجم  عاـمج  رب  ناـضمر  هاـم  رد  ار  نز  رگا   - 2
.(4) تسا بجاو 

ماـما زا  تیاور  نیا  رد  و  دـبای ، یمن  قّقحت  يو  قـالط  دوش  روـبجم  شرـسمه  قـالط  رب  درم  رگا  تسا ، قـالط  رب  راـبجا  رگید   - 3
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هچنآ  و  تسین ، یفالتخا  هدـش  لقن  هدـنوش  هارکا  قالط  تّحـص  مدـع  هرابرد  لبنح  نبدـمحا 

لقن هرمس  نبرباج  ریبز ، نبا  ساّبع ، نبا  رمع ، مالـسلا ، هیلع  یلع  زا  ار  نآ  حیرـصت و  نادب  همادق  نبا  هک  نانچ  تسا  نیمه  زین  هدش 
، زیزعلادبع نبرمع  سواط ، ءاطع ،  حیرـش ، دـیز ، نبرباج  يرـصب ، نسح  همرکع ، ریمع ، نبا  هیولع ، نب  هللادـبع  تسا : هتفگ  هدرک و 
، یعخن یبعـش ، هبالق ، وبا  اـّما  .دـنا  هتفگ  ار  نیمه  دـیبعوبا  روثوبا و  قاحـسا ، یعفاـش ، یعازوا ، کـلام ، ینایتخـس ، بّویا  نوع ، نبا 

، يرهز

يوس زا  قالط  دنا :  هتفگ  هتسناد و  حیحص  هداد و  هزاجا  ار  قالط  نیا  وا  قیفر  ود  هفینحوبا و 

.دشابن روبجم  هک  تسا  یسک  يوس  زا  يراج  قالط  نوچمهو  هدش  عقاو  وا  کّلمت  دروم  ّلحم  رد  فّلکم  یناسنا 

ص:186

هلأسم 7116.  - 154 .م ن 10 : - 1
ار يرما  ره  ینعی  تسا  تّجح  ّتنس  لها  فرع  رد  ناسحتـسا  تسا ، هلـسرم  حلاصم  رگید  ناسحتـسا و  هّماع  هقف  ینابم  زا  یکی  - 2

مارح درامـش  تشز  حیبق و  رگاو  ددرگ  یم  بجاو  رما  نآ  درادـنپ  نسحتـسم  وکین و  دوخ  هقیلـس  قوذ و  عبط و  بسحرب  یتفم  هک 
.م یمالسا -  فراعم  گنهرف  .ددرگ  یم 

هلأسم 7167.  - 155 .م ن 10 :  - 3

.2055 هلأسم :   - 62 ینغملا 3 : - 4
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ُنایسنلاو أطخلا  ِْیتَُّما  ْنَع  َعِضُو  : » ثیدح هب  لّوا  هورگ  رظن  دییأت  رد  همادق  نبا  سپس 

.(1) تسا هدرک  لالدتسا  هیلعاوُهِرُْکتْسااَمَو »

عامج رب  هاـگره  نز  و  تسین ، یفلاـخم  مکح  نیا  رد  و  دـنک ، یم  طـقاس  نز  زا  ار  ّدـح  اـنز  رد  هّیقت  هک  دوش  یم  نشور  اـج  نیا  زا 
ره تسا  حیحـص  هّیقت  قالط ، رب  رابجا  ماگنه  هب  یلبنح  هقف  رد  نینچمه  تسین ، وا  رب  يا  هراّفک  دـنک و  هّیقت  دـناوت  یم  دوش  روبجم 

.تسا هدرکن  عنم  هّیقت  زا  ار  وا  زین  هتسناد  یعطق  ار  وا  قالط  هک  یسک  دناد و  یمن  یعطق  مزال و  ار  هدنوش  هارکا  قالط  دنچ 

نینچمه تسا  هّیقت  رد  لخاد  دـنک  یم  لیاز  ار  لقع  اهنآ  ندروخ  هک  یتامّرحم  رگید  رادرم و  تشوگ  ندروخ  اـهیلبنح  هاگدـید  زا 
.تسا حابم  اهنآ  ندروخ  رارطضا  تقو  رد 

تشوگ ندروخ  هک  نیا  رب  دنا  هدرک  عامجا  ءاملع  تسا : هتفگ  624ه ) ت /  ) یسدقم میهاربا  نب  نامحرلادبع  نیّدلاءاهب  یلبنح  هیقف 
.(2) تسا حابم  ّرطضم  يارب  دنک  یمن  لیاز  ار  لقع  هک  یتامّرحم  رگید  رادرم و 

ندروخ هب  رارطـضا  يراچان و  نامه  دـنک  یمن  لیاز  ار  لقع  هک  یتاـمّرحم  رگید  رادرم و  تشوگ  هحاـبا  ببـس  هک  تسین  هدیـشوپ 
.ددرگ یم  مهارف  زین  اهنآ  ندروخ  رب  دیدش  رابجا  هارکا و  زا  دوش  یم  لصاح  یگنسرگ  ببس  هب  هک  رارطضا  نیا  تساهنآ و 

يدیز هقف  رد  هّیقت 

نآ زین  هارکا  دنک  یم  حابم  رارطضا  ار  هچره  : » تسا هدمآ  840ه ) ت /  ) يدیز ینامی  یضترم  نبدمحا  هتشون  راّخزلارحبلا  باتک  رد 
دنوادخ لوق  رب  انب  نیا  و  دنک ، یم  حابم  ار 

روبجم رفک  هب  ار  اهنآ  هک  یماگنه  هب  رـسای  شردـپ  راّمع و  هراب  رد  هیآ  نیا  و  َهِرُْکا ، ْنَم  ّالإ  زین :  و  ِْهَیلإ ،» ُمتْرِرُطْـضا  اـم  ّـالإ  : » تسا
.(3)« دوش هتشک  هچ  رگا  تسا  لضفا  دوش  یم  روبجم  نادب  ناسنا  هچنآ  كرت  و  تسا ، هدش  لزان  دندرک 

رد ینامی  یضترم  نبدمحا  ار  هچنآ  رابخالارهاوج  رد  957ه ) ت /  ) يدیز يدعص 

ص:187

.5846 هلأسم :   - 26 .م ن 8 : - 1
.464 یلبنح :  یسدقم  هدمعلا /  حرش  یف  هّدُعلا  - 2
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.تسا هداد  حیضوت  هدش ، لزان  37ه ) ت /  ) رسای نبراّمع  هراب  رد  َهِرُْکا  ْنَم  ّالإ  هیآ  هک  نیا  رب  ینبم  هدرک  هراشا  نادب  راّخزلارحبلا 

ای وضع  عطق  ای  دشاب  نتـشک  هب  دیدهت  هاوخ  دبای  یم  قّقحت  دراد  تردق  نآ  رب  هک  یـسک  دیدهت  اب  هارکا  : » تسا هتفگ  رحبلا  رد  زین 
همه اهنیا  و  زیت ، يزیچ  اب  ندرک  یمخز  ای  ندز و 

و دنشاب ، ّرثؤم  ررض  داجیا  رد  اهنیا  هک  تسا  طرش  تروص  نیا  رد  دشاب  ندز  ای  یلیس  اب  دیدهت  تسا  نکمم  و  دنّرثؤم ، عامجا  ربانب 
نیا زا  تسا ، هنوگ  نیمه  هب  زین  ندرک  ینادنز 

.تسا رظن  فالتخا  ود  نیا  نایم  تّدـم  رد  تسا و  هارکا  دـشاب  لاس  کی  رگا  تسین و  هارکا  دـشاب  تعاس  کی  نآ  تّدـم  رگا  ور ،
ولج رد  نیمز  يور  هب  اپ  اب  ناسنا  ندیناشک  همامع و  نتخادنا  هناش ، نتـسب  دـنب ، دـیق و  تسا ، ندـش  ررـض  راچد  كالم  رما  نیا  رد 

لیبق نیا  زا  مدرم  مشچ 

رد اّما  تسا  ّرثؤم  دنتفارش  شناد و  زا  يا  هبترم  ياراد  هک  يدارفا  هب  تبسن  روما  نیا  .تسا 

تسرد تسا و  لوق  ود  لام  نتفرگ  هب  دیدهت  رد  اّما  .ییوگازسان  مانشد و  تسا  نینچمه  درادن ، يریثأت  هیامورف  تسپ و  دارفا  دروم 
«. تسا هارکا  هب  لوق  رت 

یم تسا و  فالتخادروم  هن  اـی  دـنوش  یم  هتـسناد  هارکا  هک  نیا  ثیح  زا  اـهنآ  هک  درامـش  یم  رب  ار  يروما  نانخـس ، نیا  زا  سپ  وا 
دیزم ای  ّتلع  نیزگیاج  هک  تسا  رّرضت  دنک  یم  حابم  ار  بجاو  كرت  هچنآر  كالم د  ام  باحصا  يارب  تشذگ  هک  نانچ  : » دیوگ

.(1)« ددرگ یم  نآ  رارمتسا  ای  ّتلع و  رب 

هتسناد دنادرگ  یم  حابم  ار  نآ  زین  هارکا  دنک  یم  حابمار  نآ  رارطضا  هچنآ  تسا : هتفگ  هک  وا  نیـشیپ  راتفگ  زا  هژیوب  نخـس  نیا  زا 
نآ نایز  هک  يزیچ  رد  هک  نانچ  .دشاب  یم  حیحـص  هّیقت  تسا  هدرمـش  هارکا  ار  اهنآ  هک  يروما  همه  رد  وا  هاگدـید  زا  هک  دوش  یم 
هب دـسر  یمن  يرگید  هب  نآ  نایز  هچنآ  تسا : هتفگ  هدرک و  عامجا  ياعّدا  نآ  رب  هتـسناد و  حاـبم  ار  هّیقت  زین  دـسر  یمن  يرگید  هب 

رفک و هملک  ندروآ  نابز  رب  دننام  تسا  حابم  وا  يارب  هّیقت  عامجا ، مکح 

نینچمه دوش ، یمن  حابم  رابجا  هارکا و  اب  ءارتفا  تمهت و  اّما  نآ ، لاثماو  تارکسم  ندیشون 

.(2)« اْمیِظَع اناتُْهب  : » تسا هدومرف  هدرمش و  گرزب  ار  ناتهب  تمهت و  ادخو  دسر ، یم  نارگید  هب  اهنآ  ررـض  اریز  نداد  مانـشد  تسا 
نکیل ددرگ  یمن  حابم  رابجا  هارکا و  اب  انز  عامجا  ربانب  زین  و 

ص:188

.99 راّخزلارحبلا 6 :  - 1
...یگرزب تمهت  : ... 156 ءاسن /  - 2

یعیشریغ یمالسا  ياه  هقرف  بهاذم و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comهیقت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 224 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_188_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_188_2
http://www.ghaemiyeh.com


رابجاو هارکا  اب  ریغ  لام  رد  فّرصت  .درادن و  زواجتم  عفد  رب  تردق  وا  هچ  تسوا  زا  هانگ  ّدح و  طوقـس  بجوم  انز  هب  ندش  روبجم 
.تسا رارطضا  مکح  رد  حابم و  تنامض  طرش  هب 

ءارجا ار  نآ  دیاب  ای  تسا  طقاس  وا  زا  ّدح  ایآ  هک  تسا  هتشاد  نایب  ار  ناشدوخ  فالتخا  دوش  روبجم  انز  رب  هک  يدرم  هراب  رد  سپس 
.(1) درک

تفلاخم هب  وا  اـب  1250ه ) ت /  ) یناـکوش یلع  نبدّـمحم  ماـما  هدرک  عنم  اـهنآ  رد  ار  هّیقت  یناـمی  هک  روـما  یخرب  رد  نیا  رب  هوـالع 
رظن زا  وا  نانخس  يدوزب  تسا و  ثیدح  ریسفت و  لوصا ، هقف ، رد  يدیز  فورعم  ناماما  نیرتروهشم  زا  یناکوش  و  تسا ، هتـساخرب 

.تشذگ دهاوخ  ام 

دوخ دیدهت  يارجا  رب  هک  یسک  يوس  زا  رابجا  هارکا و  اب  تسا : هدمآ  راهزألا  قئادح  رد 

رتفیعـض يا  هبترم  هک  صخـش  مانـشد  هجنکـش و  انز و  زج  ددرگ  یم  زیاج  یعونمم  روظحم و  ره  دراد  تردق  مادـنا  عطق  ای  لتق  هب 
نآ رد  هک  يزیچ  ره  و  دوش ، یم  لیوأت  رفک  هملک  تسا ، نماض  هدـننک  عییـضت  راـبجاو ، هارکا  هب  ریغ  لاـم  عییـضت  رد  نکیلو  تسا 
یم لطاب  دوقع  ماکحا  كرت و  بجاو  رارضا ، اب  .تسا  هتسویپن  عوقو  هب  یلمع  ًالـصا  هک  تسا  نآ  دننام  هدنامن  یقاب  وا  يارب  یلمع 

.(2) تسا هارکا  هلزنم  هب  نآ  لاثما  ندش و  قرغ  زا  ساره  دوش و 

اب ناسنا  هک  ار  یلعف  نداد  ماجنا  عرـش  تسا : هتفگ  هداد و  حرـش  راّرجلا  لیّـسلا  ماـن  هب  دوخ  باـتک  رد  ار  قئادـح  تراـبع  یناـکوش 
هزاجا دوش  یم  روبجم  نادب  وزاب  عطق  ای  لتق  هب  دیدهت 

یم بکترم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ناسنا  هک  تسا  یهانگ  نیرتالاب  رفک  نامگ  یب  : » تسا هتفگ  يو  تسا ، هتـشادرب  ار  فیلکت  هداد و 
هدومرف هدرک و  حابم  رابجاو  هارکا  ماگنه  هب  ار  رفک  تاملک  ندروآ  نابز  رب  دنوادخ  لاح  نیا  اب  تسین ، یهانگ  نآ  زا  رتالاب  دوش و 

»(3)و(4). ًارْدَص ِْرفُْکلِاب  َحَرَش  ْنَم  ْنِکلَو  ِنامیإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرُْکا َو  ْنَم  ّالإ  : » تسا

ماجنا هارکا  نیا  ببس  هب  هک  تسا  نیا  رهاظ  اهنت ، رارضا  هب  هارکا  اّما  تسا : هتفگ  سپس 
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هک یتروص  رد  هدومرف  حابم  نآ  هب  زاین  رارطـضا و  ببـس  هب  اهنت  ار  رادرم  ندروخ  دـنوادخزین  .دوش و  یم  زیاـج  عونمم  لـعف  نداد 
لوق دراد -  قالطا  ررـض  هک  نآ  اب  لمع -  نیا  زاوج  لئالد  هلمج  زا  و  دـشاب ، یم  تاـمّرحم  زا  تسا  نشور  هک  ناـنچ  نآ  ندروخ 

هدومرف هک  تسا  دنوادخ 

»(1)و(2). ًهاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنأ  ّالإ  : » تسا

تشز و رایـسب  یلمع  انز  هک  تسا  ببـس  نیدـب  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  تسا  تاـمّرحم  هلمج  زا  هک  ار  اـنز  يانثتـسا  لـیلد  سپس 
بیسآ نایز و  ندرک  رود  هک  تسا  نآ  هدرک  ءانثتسا  ار  نایمدآ  هب  ندیناسر  بیـسآ  رازآ و  هک  نیا  لیلد  اّما  تسا و  گرزب  یهانگ 

.تسین زیاج  يرگید  هب  نآ  ندرک  دراو  قیرط  زا  دوخ  ناج  زا 

هب یمدآ  نداد  مانشد  هک  تسین  یلیلد  چیه  : » تسا هتفگ  هدرک و  ّدر  ار  قئادح  لوق  زین  و 

هدش فلت  لام  نماض  ریغ ، لام  فالتا  رب  هدـنوش  هارکا  هک  هدرمـش  دودرم  ار  لوق  نیا  نینچمه  دـشاب ، عونمم  رابجا  هارکا و  ماگنه 
روـط هب  هارکا  دوـجو  اـب  هک  درک  مکح  ناوـت  یمن  يور  چـیه  هب  : » تسا هتفگو  هتـسناد  بجاو  هدـننک  هارکا  رب  ار  تنامـض  دـشاب و 

.(3)« تسا هدننک  هارکا  رب  تنامض  هکلب  دشاب  نماض  هدنوش  هارکا  میقتسم ،

، رارضا ببس  هب  هاگره  تسا : هتفگ  دوش  یم  لطاب  دوقع  ماکحا  نآ  ببس  هب  كرت و  بجاو  رارضا  اب  هک : قئادح  ترابع  حرـش  رد 
و دـشابن ، زیاج  بجاو  كرت  هارکا  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب  زیاج  میدرک -  رکذ  هک  نانچ  هدرک -  مارح  ار  نآ  دـنوادخ  یلمع 
رد یعرـش  كالم  اریز  درک ، دـیدرت  ّکش و  اهنآ  رد  دـیابن  هک  تسا  يروما  زا  اهنیا  نالطب  و  ددرگن ؟ لطاب  نآ  ببـس  هب  تالماعم 
یم یتیاضر  هچ  هارکا  رد  و  ، (4) ٍضارَت ْنَع  ًهَراِجت  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  نانچ  تسا ، هلماعم  فرط  ود  تیاضر  تالماعم  همه 

؟(5) تفای ناوت 

زیاج هّیقت  باب  زا  هارکا  تروص  رد  وربآ  ای  لاح  ای  ناج  ظفح  روظنم  هب  ار  رفاک  اب  یتسود  یناکوش  هک  دـش  هتفگ  تسخن  لصف  رد 
هّیقت ّتیعورشم  رب  ملع  لها  عامجا  رب  (6) و  هدرمش
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: تسا هدرک  حیرصت  دوش ، یم  لقن  ریز  رد  هک  وا  راتفگ  قبط 

رب شلد  دیوگب و  رفک  رگا  دشاب  هتشاد  ار  دوخ  نتشک  میب  هک  ّدح  نآ  ات  دوش  روبجم  رفک  رب  یسک  رگا  هک  دنراد  عامجا  ملع  لها  »
تسین و وا  رب  یهانگ  دشاب  راوتسا  نئمطم و  نامیا 

.(1) ددرگ یمن  يراج  وا  رب  ّدترم  مکح  دوش و  یمن  ادج  وا  زا  شنز 

يربط هقف  رد  هّیقت 

نکیل دمآ ، دیدپ  يرایـسب  یهقف  بهاذم  نارود  نیا  رد  هچ  تسا ، یمالـسا  هقف  رد  یگرزب  ياهینوگرگد  دهاش  يرجه  مراهچ  نرق 
.دندش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  یّلکب  ناشناوریپ  نتفر  نایم  زا  اب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تشذگن  يرید 

بهذم نیا  تافلؤم  زا  تسا ، بوسنم  310ه ) ت /  ) يربط ریرج  نبدّمحم  رفعجوبا  هب  هک  تسا  يربط  بهذم  بهاذـم  نیا  هلمج  زا 
.تسوا ریسفت  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدنامن  یقاب  يربط  ياهباتک  زج  يزیچ 

هتفگ ام  هک  درادـن  یترورـض  هدوب و  رابجاو  هارکا  ماگنه  هب  هّیقت  زاوج  هب  نادـقتعم  هلمج  زا  يربط  هک  دـش  تباث  تسخن  لـصف  رد 
هرابرد نیعبات  ناگرزب و  زا  يو  هک  ار  هچنآ  وا و  ياه 

.مینک رارکت  اج  نیا  رد  هدرک  لقن  مالسا  رد  هّیقت  ّتیعورشم 

يرهاظ هقرف  هقف  رد  هّیقت 

یلع نب  دوواد  نامیلسوبا  هب  هک  تسا  يرهاظ  بهذم  هدش  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  هدیدرگ و  ضرقنم  هک  یهقف  بهاذم  هلمج  زا 
.تسا بوسنم  270ه ) ت /  ) یناهفصا دوواد  نب 

سپ .درمش  تسردان  وغل و  ار  سایق  يأر و  تشاد و  لومعم  ّتنـس  باتک و  زا  ذخا  رد  ار  رهاظ  هب  لوق  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا 
اج هب  دوخ  زا  شردـپ  هقف  هراـبرد  یتافّنـصم  تخاـس و  رـشتنم  ار  وا  هقف  297ه ) ت /  ) دوواد نبدّـمحم  ماـن  هب  شرـسپ  يو  گرم  زا 

ت/  ) دّمحم نبدمحا  نب  هللادبع  نسحلاوبا  سّلفملا  نبا  وا  زا  سپ  .تسا  راذعألا  باتک  راذـنألا و  باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  تشاذـگ 
وا هب  يرهاظ  بهذم  تسایر  يو  راگزور  رد  دمآ و  دیدپ  324ه )
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.(1) تسا هتشاذگ  یقاب  دوخ  زا  هتشون  رهاظ  لها  هقیرط  رب  هک  باتک  يرامش  يو  دش ، لقتنم 

نیا ناروای  ناوریپ و  نیرت  هتـسجرب  زا  هک  يرهاظ  مزح  نبا  هک  هاـگنآ  اـت  دـبای  همادا  یتّدـم  بهذـم  نیا  نارود  هک  دوب  نیا  ریدـقت 
زا .تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  بهذم  نیا  ياهباتک  زا  هک  تسا  یهقف  باتک  نیرتمهم  یّلحملا »  » وا باتک  هدمآ و  دیدپ  تسا  بهذم 

ام ور  نیا 

: مییوگ یم  مینک و  یم  هیکت  باتک  نیمه  تاجردنم  هب  يرهاظ  بهذم  هقف  رد  نآ  عوقو  هّیقت و  تقیقح  نایب  رد 

هارکا و ماگنه  هب  دناوت  یم  ناسنا  هک  ار  يروما  نآ  رد  هداد و  صیـصخت  هارکإلا  باتک  ناونع  هب  یباب  یّلحملا  رد  يرهاظ  مزح  نبا 
هدوبن و زیاج  اهنآ  نداد  ماـجنا  هک  يروما  زا  نینچمه  تسین ، وا  رب  يداریا  ثیح  نیا  زا  هدرک و  رکذ  لیـصفت  هب  دـهد  ماـجنا  راـبجا 

اهنآ رد  هّیقت 

ریز رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  ام  هک  هدرک  نایب  ار  یلئاسم  هتفگ و  نخس  یگدرتسگ  هب  تسین  تسرد 

: مینک یم  رکذ 

زا یخرب  ای  نوخ  ای  رادرم  ندروخ  ای  كوخ  تشوگ  ندروخ  ای  بارـش  ندیـشون  هب  یـسک  رگا  تسا : هتفگ  لـئاسم  نیا  زا  یکی  رد 
ّدـح و هدرکن و  یهانگ  دـشونب و  دروخب و  هک  تسا  حابم  وا  يارب  دوش  روبجم  هارکا و  یّمذ  ای  یناملـسم  لام  ندروخ  اـی  تاـمّرحم 

.(2) تسین وا  رب  یتنامض 

ار وا  تلآ  هک  هاگنآ  ات  دوش  هتـشاد  زاب  درم  ای  دوش ، انز  وا  هب  هک  هاگنآ  ات  دوش  هتـشاد  زاب  نز  هاگره  تسا : هتفگ  يرگید  هلأسم  رد 
هاوخ تسین  نانآ  رب  یهانگ  دننک  ورف  ینز  جرف  رد 

ماجنا يراک  ًالصا  اهنآ  اریز  دوشن ، ای  دوش و  لازنا  ینم  دنکن ، ای  دنک و  ادیپ  ظوعن  وا  تلآ 

يرایتخا نآ  رد  دنادب  شوخان  ای  درادب  تسود  هچ  هدیرفآ  یمدآ  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یعیبط  یلعف  ینم  جورخ  و  دنا ، هدادن 
.(3) درادن

رذن قتع ، عوجر ، قالط ، حاکن ، هقدص ، هبه ، رارقا ، شورف ، دیرخ ، رد  رابجا  هارکا و  تروص  رد  ار  هّیقت  ینالوط  يراتفگ  نمـض  وا 
وا رب  يروما  هچ  دوش  عقاو  هدـنوش  هارکا  يوس  زا  روکذـم  روـما  هاـگره  هک  نیا  هراـبرد  سپـس  تسا و  هدرمـش  حیحـص  دـنگوس  و 

بجاو
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.تسا هتخادرپ  اهیفنح  زا  يریگ  هدرخ  داقتنا و  هب  دش ، دهاوخن  بجاو  وا  رب  ییاهزیچ  هچ  دوش و  یم 

ّدح يارجا  تسا : هتفگ  هدرمش و  دودرم  دنا  هتسناد  حیحص  ار  وا  قتعو  قالط  هدنوش و  هارکا  حاکن  هک  ار  یناسک  يأر  نیا ، زا  سپ 
قالط رابجا  يور  زا  هک  يا  هدرب  نز و  اب  هک  یسک  رب 

حاکن هب  ار  وا  رابجا  هب  هک  ینز  اب  هدننک  عامج  یّتح  تسا و  بجاو  دنک ، جاودزا  هدش  دازآ  و 

.(1) تسا هدرمش  راک  انز  هدروآ  رد  دوخ 

یم تردابم  لمع  نیا  هب  هک  یلاح  رد  دیاب  دوش  روبجم  هارکا و  بیلص  ای  تب  رب  هدجس  هب  هک  یـسک  تسا : هتفگ  يرگید  هلأسم  رد 
.(2) دراد رارق  یتمس  هچ  رد  بیلص  تب و  هک  دشاب  هتشادن  یکاب  دنک و  هدجس  ادخ  يارب  دزرو 

دروم نیا  رد  نزهار  ای  مکاح و  ریغ  ای  دشاب ، مکاح  هدـننک  هارکا  هک  تسین  یتوافت  چـیه  میدرک  رکذ  هچنآ  رد  : » تسا هتفگ  سپس 
میسقت یعون  ار  نآ  هدرک و  ّدر  دبای  یم  قّقحت  هنایزات  ود  ای  کی  ندز  اب  هارکا  تسا  هتفگ  هک  ار  یـسک  يأر  زین  »(3) و  دنربارب همه 

دساف يدنب 

: تسا هتفگ  یم  هک  هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  زا  لوق  نیا  رب  دوخ  ّدر  دـییأت  رد  .تسا و  لوقعمان  تسین و  نآ  يایوگ  نآرق  هک  هدرمش 
هتفگ وا  میوگ » یم  ار  نآ  نم  دوش  عفد  نم  زا  هنایزات  ود  ای  کی  نآ  نتفگ  اب  هک  دراداو  ینخـس  هب  ارم  دهاوخب  هک  يدنمتردق  ره  »

.(4) دشاب لوق  نیا  فلاخم  هک  هدشن  هتخانش  یسک  هباحص  زا  تسا :

رذـن و تسا  هتفگ  هک  ار  یـسک  لوق  هتـسناد و  زیاج  دـنگوس  رذـن و  رب  هارکا  رد  ار  هّیقت  هارکا  لئاسم  زا  هلأسم  نیرخآ  رد  نینچمه 
.(5) تسا هدرک  ّدر  ینخس  دوش  یم  قّقحم  بجاو و  وا  رب  هدنوش  هارکا  دنگوس 
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هّیضابا جراوخ  هقف  رد  هّیقت 

هدش هدیمان  مان  نیدب  تسا  بوسنم  86ه ) ت /  ) یمیمت يرم  یـسعاقم  ضابا  نب  هللادبع  هب  نوچ  و  تسا ، جراوخ  زا  يا  هقرف  هّیـضابا 
هک نانچ  هّیـضابا  .دـنوش  یم  تفای  شکارم )  ) یبرع برغم  رئازجلا و  نامع ، یهاشداپ  روشک  رد  رتشیب  ناـمز  نیا  رد  ناـنیا  و  تسا ،

دیعس یبا  هتشون  ربتعملا  باتک  رد  دنا ، هّیقت  هب  نادقتعم  زا  دراد  تحارص  اهنآ  یهقف  بتک 

ماحرألا و یف  هّیقتلا  ینعم  هب  زوجیام   » باب رد  تسا  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هّیـضابا  ناـهیقف  زا  هک  یـضابا  یمدـک  دیعـس  نبدّـمحم 
: تسا هدمآ  نینچ  لوقلا » نم  مهوحن 

یم ار  وا  ياهراک  دـنک و  یم  اـعد  شیارب  یبوخ و  راـهظا  وا  هب  ناـسنا  تسا ، زیاـج  تسود  ناـگیاسمه و  نادـنواشیوخ و  رد  هّیقت 
.(1) دراد یمن  تسود  ار  يو  هچ  رگا  دیاتس 

رفعج نبدّمحم  رباجوبا  هتفگ  نامه  نیا  هدش  نایب  ربتعملا  باتک  هّمدقم  رد  هک  نانچ  و 

.تسا هدوب  هّیضابا  جراوخ  نایاوشیپ  نیرتگرزب  زا  هک  تسا  يرجه  مّوس  نرق  مّود  همین  رد  اّفوتم  یضابا  يوکزا 

: تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  زین  و 

یـسک ...دشاب و  یم  زیاج  هچنآ  رد  تسا  ناج  ظفح  يارب  هّیقت  رد  رذـع  دـننام  تسا  زیاج  هچنآ  رد  نید  ظفح  يارب  هّیقت  رد  رذـع  »
دنک یم  اعد  شناتـسود  يارب  هک  هنوگ  نامه  هب  دراد  یمن  تسود  ار  وا  هک  یـسک  تهج  تسا  زیاج  شیارب  تسا  هّیقت  لاح  رد  هک 

.(2)« دهد رارق  يرگید  يارب  لد  رد  ار  نآ  يانعم  نکیل  دنک  اعد  شیارب 

مدـع لاح  رد  تسا : هتفگ  نآ  لابند  رد  و  تسا » قاـفن  ّقح  عضاوم  رد  سرت  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لـقن  روکذـم  يوکزا  زا  سپس 
هدش هداد  هزاجا  دنمتردق  نکمتم و  ناسنا  يارب  هّیقت ،

رد دناوتن  دشاب و  وا  یعیبط  يزیرغ و  تلاح  سرت ، هاگره  اّما  دنک  هلباقم  فلاخم  اب  هک  تسا 

ناج ای  نید  ظفح  ّدح  رد  وا  ییاناوت  تسا و  هّیقت  لاح  رد  ای  دشابن و  بجاو  وا  رب  قح  نیا  هک  نآ  ای  دنک ، مایق  ّقح  اب  فلاخم  ربارب 
هک تسا  یهانگ  باکترا  زا  تراـبع  قاـفن  هچ  دـیآ ، یمن  رامـش  هب  قاـفن  زا  وا  سرت  تروص  نیا  رد  دوش ، یم  دودـحم  ...لاـم  اـی 

رذع دوجو  نودب  تامّرحم  زا  يزیچ  باکترا  ای  تسا ، بجاو  وا  رب  هک  تسا  يزیچ  كرت  ای  دوش ، یم  رفک  بجوم 
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.(1) تسا یعرش 

رادید دراد  ییاناوت  نآ  رب  هک  يوحن  نیرتوکین  اب  مدرم ، اب  هّیقت  لاح  ریغ  رد  ای  هّیقت  لاح  رد  هک  یـسک  : » تسا هتفگ  رگید  ياج  رد 
لطاب رد  لوخد  اب  لاح  نآ  رد  هک  نآ  یب  دنک 

لامعا نیرتهب  زا  لئاضف  لئاسو و  همه  نایم  زا  وا  لمع  تقیقح ، رد  دوش ، جراخ  ّقح  دودح  زا  ای  دـنک و  عیاض  دـنوادخزا  ار  یّقح 
زا راتفر  نیا  اسب  و  دوب ، دهاوخ  لاوحا  نیرتوکین  و 

رَّهطُم هریـس  زا  یخرب  هب  سپـس  دشاب .» یم  قالخا  مراکم  یگنادرم و  زا  هک  تسین  ّکش  دـیآ و  یم  رامـش  هب  تارورـض  تابجاو و 
.(2)« دوب تردق  لاح  رد  هّیقت و  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  : » تسا هتفگ  هک  اج  نآ  ات  هدز  لَثَم  مالسلا  هیلع  يوبن 

و دوـب -  راکـشآ  مدرم  ناـیم  رد  وا  قـسف  هک  یناـسک  زا  یکی  هب  يو  هک  هدـش  لـقن  نادنمـشناد  زا  یکی  زا  تسا : هتفگ  نیا  زا  سپ 
وت دشخبب و  وت  هب  دنوادخ   ) َکَظَفَح ُهّللا و  َكابَح  هلمج : نآ  رد  تشون و  یم  همان  تسا -  هدوب  مکاح  نارایتسد  زا  منک  یم  نامگ 

.دوش هتفگ  هّیقت  هار  زا  هک  نآ  رگم  تسین  زیاج  اعد  نیا  نتفگ  هک  هدرک  نایب  سپس  درک ، یم  رکذ  ار  دنک ) ظفح  ار 

ندینادرگرب مدرم و  نایم  حالصا  شدوصقم  هدوب و  عقاو  فالخرب  هک  دیوگب  ینخس  تسا  زیاج  ناسنا  يارب  تسا : هتفگ  سپس  يو 
رد دوش  یم  هتفگ  غورد  دصق  هب  غورد  اریز  دوب ، دهاوخن  غورد  دشاب  یناعم  نیدب  نخـس  نآ  رگا  .دشاب و  ّقح  نتـشاداپ  رب  لطاب و 
هن تروص  نیا  رد  تسا و  هدش  هدروآ  نابز  رب  لطاب  درط  ّقح و  نتـشاداپرب  حالـصا و  ناسحا و  دـصق  هب  روکذـم  نخـس  هک  یلاح 

.(3) دراد زین  باوث  شاداپ و  هکلب  تسین  غورد  اهنت 

هک یسک  تسا : هتفگ  بذکلاو  قّدصلایف  ناونع : تحت  مّوس  لهچ و  لصف  رد  فّنصملا  دوخ  باتک  رد  557ه ) ت /  ) یضابا يدمس 
نیدـب تسا  قفانم  وا  دـیوگ  یم  هک  یـسک  .دوش و  یم  يرازیب  وا  زا  هنرگو  دـنک  هبوت  هک  نآ  رگم  تسا  قفانم  دـیوگب  غورد  کـی 

.(4) دشاب یمن  زاجم  نیبلا  تاذ  حالصا  هّیقت و  رد  زجو  تسا  هریبک  هانگ  غورد  هک  تسا  لیلد 

: تسا هدمآ  نینچ  1223ه ) ت /  ) یضابا ینیمث  هتشون  لیلعلاءافش  لینلا و  باتک  رد 

ص:195

.218 .م ن 1 : - 1
.214 .م ن 1:213 -  - 2

.215  - 214 یضابا 1 : ربتعملا /  - 3
.لّوا دلجزا   203 یضابا 2 : يدمس  يدنک  یسوم  نب  هللادبع  نبدمحا  رکبوبا  فّنصملا /  - 4

یعیشریغ یمالسا  ياه  هقرف  بهاذم و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comهیقت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 241زکرم  هحفص 232 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_195_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_195_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_195_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13945/AKS BARNAMEH/#content_note_195_4
http://www.ghaemiyeh.com


و دنک ، هّیقت  تسا  زاجم  اهنیا  لاثما  دننک و  ینادنز  مئاد  روط  هب  ای  دننزب و  تخـس  ای  دنـشکب  ار  وا  هک  دسرتب  هدـنوش  هارکا  هچنانچ  »
.(1)« تسا رت  هتسیاش  تسخن  لوق  نکیل  دوش ، هراشا  وا  هب  هنایزات  ای  ریشمش  اب  هک  دراد  هّیقت  هزاجا  یتقو  دنا : هتفگ  زین 

ینالوط ندش  ینادـنز  یمئاد » ینادـنز   » زا دارم  تسا : هتفگ  قوف  ترابع  حرـش  رد  1333ه ) ت /  ) یـضابا شیفطا  فسوی  نبدّمحم 
اب ات  : » تسا هتفگ  هک  نیا  زا  روظنم  و  تسا ، مشچ  ندروآ  رد  ای  شیر و  ندیـشارت  ای  تشگنا  عطق  اهنیا » لاـثما   » زا دوصقم  و  تسا ،

دوش دنلب  هنایزات  هتخآ و  ریشمش  هک  یماگنه  هک  دشاب  نیا  دیاش  تسا » رت  هتسیاش  تسخن  لوق  دوش و  هراشا  وا  هب  هنایزات  ای  ریشمش 
ارف ار  وا  سرت  هک  ماگنه  نیا  رد  دـهد ، ماجنا  دـنهاوخ  یم  وا  زا  ار  هچنآ  هک  نآ  رگم  درادـن  تشگرب  اـهنیا  هک  دوش  هراـشا  وا  هب  و 

هتفرگ

هب لد  رد  هک  یلاح  رد  دروآ  نابز  رب  تسین  زیاج  نآ  نتفگ  ار  هچنآ  هداد  هزاجا  وا  هب  دنوادخ 

.دهد ماجنا  دنا  هداد  هّیقت  هزاجا  نآ  رد  ءاملع  هک  ار  یلمع  ای  دشاب  دقتعم  نآ  فالخ 

ءاملع زا  یخرب  .میوگ  یم  ار  نآ  دنک  رود  نم  زا  ار  هبرض  ود  ای  کی  هک  يا  هملک  ره  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  هباحص  زا  یکی  زا 
رطاخ هب  زاین ، ماگنه  هب  ناملسم  هک  دنا  هداد  هزاجا 

.(2) دروآ رد  مّحرت  هب  ار  رفاک  هک  دیوگ  نخس  يا  هنوگ  هب  ررض ، عفد  ای  عفن  بلج 

هتسناد دودرم  ار  وا  لوق  حراش  کیل  ، (3) دوش زاغآ  صخش  ندز  کتک  هک  تسا  هدرک  رـصحنم  یتلاح  هب  ار  هارکا  لیّنلا  باتک  رد 
دنچره دـنک  هّیقت  دـناوت  یم  دـسرتب  ناسنا  هک  یماـگنه  هب  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  قباـطم  هک  تسا  نآ  حیحـص  تسا  هتفگ  و 

هک دسرتب  وا  دهد و  دنگوس  شا  هدرب  ندرک  دازآ  ای  شنز  قالط  رب  ار  یسک  مکاح  رگا  .دشاب و  ندز  هب  عورشزا  شیپ 

دننزب وا  هب  هنایزات  ود  ای  کی  یلوق  رب  اـنب  اـی  دـهد ، رارق  دـش  رکذ  هک  ییاـه  هجنکـش  دروم  ار  وا  دـنگوس  زا  يراددوخ  تروص  رد 
قالط تسا  زیاج  دنک  روبجم  روکذم  ياهراک  هب  ار  وا  دنگوس  نتـساوخ  نودـب  مکاح  هاگره  نینچمه  دروخ ، دـنگوس  تسا  زیاج 

.(4) دنک يراج  نابز  رب  ار  شا  هدرب  يدازآ  نز و 

وا دزن  یسک  دنک و  توعد  تعیب  هب  ار  مدرم  مکاح  رگا  تسا : هدمآ  لینلا  باتک  رد  زین 
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.(1) تسا هدش  بجاو  يو  رب  هدروخ  دنگوس  نآرب  هچنآ  اریز  دنکشب  ار  نآ  دیابن  دروخ  دنگوس  وا  اب  تعیب  رب  دور و 

دنک و هّیقت  دور و  مکاح  دزن  تسا  زیاج  دـشابن  اهنیا  لاثما  ندز و  ای  ندـش و  هتـشک  شراک  ماجنارـس  هک  یـسک  تسا : هتفگ  حراش 
.(2) تسین ینکش  نامیپ  وا  هّیقت  نیا 

شنابز رب  رفک  تاملک  دـنچره  تسین  رفاک  دـشاب  راوتـساو  اجرباپ  نامیا  رب  شلد  دوش و  رفاک  ادـخ  هب  رابجا  يور  زا  هک  یـسک  اّما 
ار هّیقت  هک  نیا  زج  هدرک  حیرصت  نآ  رب  دوخ   (3) ریسفت رد  شیفطا  هک  نانچ  دشاب  یم  زیاج  تسا و  هّیقت  باب  زا  نیا  و  دوش ، يراج 
هارکا و هب  هچ  رگا  دوش  انز  بکترم  اـی  دـشکب  ار  يرگید  هک  یـسک  تسا  هتفگو  هدرمـش  مارح  اـنز  ریغ و  لـتق  رب  راـبجا  ماـگنه  هب 

.(4) تسین روذعم  دشاب  رابجا 

هلزتعم هاگدید  زا  هّیقت 

هتشون 597ه ) ت /  ) یلبنح يزوج  نبا  هچنآ  قبطرب  131ه ) ت /  ) هلزتعم هتسدرس  اطع  نب  لصاو  هک  دش  نایب  باتک  نیا  مود  لصف  رد 
نخس وا  هّیقت  زا  هرامش 50  لیذ  میا  هداد  حرش  هّیقت  هب  تبسن  ار  نیعبات  هاگدید  هک  اج  نآ  رد  ام  و  تسا ، هدرک  یم  هّیقت  جراوخ  زا 

.میا هدنار 

ت/  ) یلزتعم دـیدحلا  یبا  نبا  هّیقت  هرامـش 78  لیذ  میا  هدرک  ناـیب  هّیقت  هب  تبـسن  ار  نیعباـت  نیعباـت  عضوم  هک  شخب  نآ  رد  زین  و 
.میا هداد  حرش  ار  656ه )

نبا مود  لصف  رد  هّیقت  ّتیعورشم  رب  ّلاد  تایآ  زا  مود  هیآ  رد  هک  ءارتفا  مکح  زا  ار  هدنوش  هارکا  538ه ) ت /  ) یلزتعم يرشخمز  اّما 
دروآ و ناـبز  رب  رفک  هملک  هّیقت  باـب  زا  هک  تسا  هتـسناد  زاـجم  ار  هدـنوش  هارکا  نینچمه  .تـسا  هدرک  ءانثتـسا  هدـش ، رکذ  باـتک 

هتفگ مکح  نیمه  زین ، لوا  لصف  رد  جردنم  تسخن  هیآ  لیذ  رد  .تسین  وا  رب  یهانگ  دـشاب  راوتـسا  اجرباپ و  نامیا  رب  شلد  هچنانچ 
.تسا هدش 

نیا زا  شیپ  هک  اهیلبنح  ّدر  رب  ّینبم  255ه ) ت /  ) یلزتعم ظحاج  لوق  تفگ  ناوت  یم 
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هک يراـبجا  هارکا و  رب  وا  هچ  تسا ، هّیقت  رب  ظـحاج  فارتعا  رگناـیب  هدـش  رکذ  هرامـش 70  لیذ  رد  لبنح  نبدـمحا  هّیقت  نایب  نمض 
هوالع : » تسا هتفگو  هدرک  هراشا  تسا  هّیقت  هدننک  حابم 

«. دیدرگن رایسب  ياهندز  اهکتک و  راچد  هدشن  وربور  هتخآ  يریشمش  اب  زگره  دمحا  ماما  نیا ، رب 

رظن زا  دوش  روبجم  هارکا و  يزیچ  هب  ساره  دـیدهت و  ای  تخـس و  ياهندز  ای  ریـشمش  اب  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  يایوگ  نخـس  نیا 
شا هدننک  هارکا  اب  هّیقت  قیرط  زا  دناوت  یم  ظحاج 

.دنک ارادم 

هدرک و حیرصت  هّیقت  ّتیعورشم  رب  تسا  يرجه  مّوس  نرق  رد  هلزتعم  ناگرزب  زا  هک  یّسرلا  مساق  نب  نیسح  نب  ییحی  یلزتعم  يداه 
یلاکـشا نانآ  هب  ییورـشوخ  سلاجم و  رد  اـهنآ  ندـناشن  ـالاب  شـشخب و  هبه و  ناراکمتـس و  اـب  یناـبز  تارادـم  اـّما  : » تسا هتفگ 

.(1)« درادن

هدرک هئارا  نانآ  فورعم  ياه  هقرف  فلتخم و  بهاذـم  ناناملـسم و  هقف  رد  هّیقت  زا  ینـشور  ریوصت  میدرک  رکذ  هچنآ  اب  تسا  دـیما 
.میشاب
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هصالخ

: زا تسا  ترابع  تساعّدم  نیا  هاوگ  هچنآ  تسا و  مالسا  نیبم  نید  زا  هّیقت  هک  دش  قّقحم  ثحب  نیا  لالخ  رد 

میرک نآرق   - 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  سّدقم  ّتنس   - 2

مالسا ياملع  عامجا   - 3

روط هب  ار  نارّـسفم  ياههاگدید  دروم  نیا  رد  ام  .تسا  هدش  هداد  حرـش  نایب و  ثحب  نیا  تسخن  لصف  رد  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  و 
ار نانآ  نیرتروهشم  راتفگ  هدرک و  يریگیپ  هدرتسگ 

هاگآ نانآ  زا  کی  چـیه  رب  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  دـسر  یم  نت  یـس  زا  شیب  هب  اهنآ  رامـش  هک  یمالـسا  بهاذـم  مومع  دزنر  د 
زا يدرف  چیه  و  هدرکن ، لقن  يرگید  زا  ار  نآ  میرحت  اهنآ  زا  مادک  چیه  زین  و  دشاب ، هدرک  مارح  قلطم  روط  هب  ار  هّیقت  هک  میا  هدشن 

هک هدرکن  حیرصت  نانآ 

.دنا هدرک  رکذ  ار  اهنیا  فالخ  لماک  روط  هب  نانآ  زا  يرایسب  هک  میتفایرد  هکلب  تسا ، نید  رد  غورد  ای  بیرف  ای  قافن  زا  هّیقت 

هدرک لمع  نادب  یعمج  هتسد  ای  يدرف  روط  هب  هدرک و  حیرـصت  نآ  زاوج  رب  اریز  دنا  هتـشاد  ینـشور  هاگدید  هّیقت  دروم  رد  هباحص 
اهنآ هّیقت  زا  هنومن  کی  یس و  ندروآ  اب  ام  دنا و 

هّیقت رب  لمتشم  هک  تسا  يرایسب  ياه  هنومن  اهلاثم  نیا  نایم  رد  میا ، هدوتس  ار  نانآ  لمع 

.دناد یمن  ادخ  زج  یسک  ار  اهنآ  رد  هدننک  تکرش  هباحص  رامش  تساهنآ و  یعمجتسد 

اب ار  بلطم  نیا  ام  و  دنا ، هدرک  لمع  نادب  زین  حیرصت و  نآ  زاوج  هب  اریز  دنا  هتشاد  ار  هاگدید  نیمه  هّیقت  هب  تبسن  نیعبات  نینچمه 
اهنآ زا  يرایـسب  هک  مینک  یم  هدهاشم  نیعبات  هباحـص و  هّیقت  یـسررب  رد  .میا  هتخاس  نشور  اهنآ  هّیقت  زا  هنومن  کی  یـس و  ندروآ 
يارب ای  مکاح و  يدونـشخ  يارب  ای  دروخ  دنگوس  ادخ  هب  عقاو  فالخرب  دـننک  روبجم  ار  ناسنا  هک  دـنا  هدرک  لمح  نیا  رب  ار  هارکا 

.دهد اوتف  ّقح  فالخرب  وا  متس  ّرش و  زا  زیهرپ 

شیپ متفه  لاس  زا  نارود  ود  نیا  میا ، هدرک  یسررب  هّیقت  لابق  رد  ار  نارود  ود  نیا  حیرص  ياههاگدید  میا  هتسناوت  هک  اج  نآ  ات  ام 
هّیقت هب  تبـسن  اهنآ  ياههاگدـید  زا  هچنآ  و  دوش ، یم  متخ  تسا  نیعبات  ِرمُع  رخاوا  اـب  قباـطم  هک  لاس 179ه  هب  زاـغآ و  ترجه  زا 

میا هتفایرد 

تسارتفا بیرف و  غورد و  هّیقت  هک  اعّدا  نیا  اب  یتلاح  چیه  رد  يور و  چیه  هب  هک  تسا  يزیچ 
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!! تسین راگزاس 

تاحفـص اج  نیا  رد  میا ، هدیناشک  دنا  هدمآ  زورما  هب  ات  اهنآ  زا  سپ  هک  یناسک  نیعبات و  نیعبات  هاگدـید  هب  ار  نخـس  هتـشر  سپس 
تشذگ ّیط  رد  ار  عاضواو  مینز  یم  قرو  ار  خیرات 

ياه هتفگ  زا  هچنآ  هجیتن  رد  میهد ، یم  شوگ  درذگ  یم  نامکاح  ناهاش و  ياهخاک  ِرد  تشپ  هچنآ  هب  و  مینک ، یم  یـسررب  اهلاس 
دنا هداد  ماجنا  ناراکمتـس  نیا  زا  هّیقت  يور  زا  هک  اـهنآ  لاـمعا  زا  هچنآ  زیگنا و  تفگـش  رایـسب  تسا  هدیـسر  اـم  شوگ  هب  ناـنمؤم 

.میا هدرک  نشور  لاثم  راهچ  تسیب و  اب  ار  رما  نیا  تسا ، رتزیگنا  تفگش  یسب  مینک  یم  هدهاشم 

نایب لاثم  شـش  داتـشه و  اب  ار  نآ  تساهنآ و  خیرات  لوط  رد  هّیقت  هب  تبـسن  ناناملـسم  هاگدـید  رب  لمتـشم  هک  مود  لصف  لالخ  زا 
زج مالسا  خیرات  رد  هدمآ  دراو  اهنآ  نیعبات  نیعبات و  رب  نارود  نیا  رد  هک  يا  هجنکش  رازآ و  متـس و  هک  دوش  یم  نشور  میا  هدرک 

ردص رد 

.تسا هتشادن  ریظن  هتفرگ  ماجنا  ناکرشم  تسد  هب  ناناملسم  هجنکش  رازآ و  هک  لوا 

ار اهرازآ  اهمتس و  نیا  تفای  دادتما  نیدشار  يافلخ  راگزور  ندش  يرپس  زا  سپات  اهنآ  رمع  هک  هباحص  زا  يرایـسب  نارود  نیا  رد 
ناج تاجن  يارب  درک  راداو  ار  اهنآ  نیعبات  نیعبات و  هباحـص و  هک  هدوب  ییاهزّوجم  بابـسا و  نیرتمهم  زا  رما  نیا  و  دندرک ، لّمحت 

شیوخ و

.دنرب هانپ  هّیقت  هب  ناراکمتس  متس  راشف و  زا  دوخ  لاوماو  وربآ  ظفح 

چیه و  درک ، ءافیا  ار  دوخ  شقن  تسا  زاتمم  یلسن  رصع و  ره  يارب  دوخ  یگتسیاش  يریذپ و  فاطعنا  هب  هک  یمالـسا  هقف  ور  نیا  زا 
يا هنوگ  هب  هک  یّلک  هچ  یئزج و  هچ  ار  يا  هظحالم  لباق  رما  چیه  و  داد ، حیـضوت  ار  نآ  هک  نیا  زج  تشاذگن  یقاب  یعرف  هلأسم و 

ای درف  اب 

.تخادرپ نآ  ّتلع  تمکح و  نایب  هب  لیصفت  ّتقد و  اب  هک  نآ  رگم  درکن  اهر  تشاد  طابترا  هعماج 

هتـسویپ نامز  رید  زا  ریخا و  لصف  شراگن  رد  عورـش  زا  شیپ  متـسناد  یم  هّیقت  هب  تبـسن  ار  هّیماما  هعیـش  ناـهیقف  هاگدـید  نوچ  نم 
؟ تسیچ هّیقت  هب  تبسن  هّیماما -  هعیش  زا  ریغ  ناملسم -  ناهیقف  هاگدید  مدیسرپ ، یم  دوخزا 

یفاک خساپ  هچ  تسا و  مالـسا  نید  زا  هّیقت  هک :  تسا  زیچ  کی  نآ  هدش و  هتفگ  ریخا  لصف  رد  هک  تسا  نامه  شـسرپ  نیا  خساپ 
.مالّسلاو .تسا 

لطاب و  مینک ، يوریپ  نآ  زا  ات  یهد  ناشن  ّقح  ام  هب  ار  ّقح  میهاوخ  یم  وت  زا  اراگدرورپ 
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.مییوج يرود  نآ  زا  ات  ینایامنب  ام  هب  لطاب  ار 

رارق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تربمایپ  هدـنب و  يارب  ار  دوخ  تاـکرب  نیرت  هدـنیازف  اـهدورد و  نیرتیمارگ  هک  میناـهاوخ  وت  زا  و 
وا و راکوکین  باحـصا  كاپ و  نادـناخ  يارب  نینچمه  تسا و  تلاـسر  هتـسب  باـب  هدـنیاشگ  هتـشذگ و  ناربماـیپ  متاـخ  هک  یهد ،

.تسا نایناهج  راگدرورپ  هژیو  شیاتس 
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