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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ارهز  فسوی 

باتک تاصخشم 

تاصخشم . 1384 رشع ، یناث  مق : رشن : تاصخشم  هللاترـصن  یتیآ ، / فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ارهز  فسوی  روآدیدپ : مان  ناونع و 
تشپ تشاددای : مود ) پاچ   ) اپاف یسیون : تسرهف  تیعـضو   964-94586-1-1 لایر :  5000 کباش : مس   5/19×11 68 ص ؛. يرهاظ :

: تشاددای 64ص ).  ) 1380 رایرهـش ، یلبق : پاچ  تشادداـی : . Nosratollah Ayati. Yusef - e - Zahra هدش : ینیتال  دـلج 
255ق مهدزاود ، ماـما  جـع ،)  ) نسحنب م.ح.م.د » : » عوـضوم سیوـنریز  تروـص  هب  نـینچمه  68 ؛ ص . هماـنباتک : تشادداـی : مود  پاـچ 

هرامش  297/959 ییوـید : يدــنب  هدر  BP51/آ9ي9 1384  هرگنک : يدــنب  هدر  نآرق  رد  فـسوی  عوـضوم : ربماــیپ  فـسوی ، عوـضوم :
م208-84 یلم : یسانشباتک 

همدقم

هک تسا  نیا  یمدآ  یناور  ياه  یگژیو  زا  یکی  ظفاح )  ) ینآ زا  هب  تقیقح ، هب  مدیدب ، کین  نوچ  یناث  فسوی  ییوت  هک  قیالخ  دـنتفگ 
هاگ نآ  هژیو  هب  رما  نیا  دهن . یم  ندرگ  نآ  شریذپ  هب  رت  مک  دریگ و  یم  دوخ  هب  یعافد  تلاح  عیدـب ، هزات و  رما  اب  ییورایور  رد  هرامه 

شنم و هشیدنا ، اهرواب ، رد  نیداینب  یلوحت  زاس  هنیمز  نآ ، هب  داقتعا  دشاب و  هتشاد  هنوگ  زمر  تلاح  دیدج  هدیدپ ي  هک  دوش  یم  دیدشت 
تمواقم تسا ، هداد  خر  راب  دنچ  ای  کی  شیپ ، ياه  نامز  رد  ای  هتـشاد  هنیـشیپ  هک  یعوضوم  ربارب  رد  سکعرب ، دوش . وا  یگدـنز  شور 

نآ نداد  هولج  يداع  تیعـضو ، نیا  رب  ندش  هریچ  ياه  هویـش  زا  یکی  دریذپ . یم  ار  نآ  یگداس ، هب  دهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  ینادـنچ 
. تسا هداد  خر  زین  نارگید  يارب  هدوب و  هقباس  هب  قوبسم  رظن ، دروم  عوضوم  هک  درک  نییبت  هعماج  هب  ار  هتکن  نیا  دیاب  ینعی  تسا . هلأسم 

راد هزور  اریز  دوب ؛ تقشم  یکدنا  اب  هارمه  دیدج و  یمکح  هزور ، مالـسا ، ردص  رد  تسا . هتفرگ  راک  هب  ار  هویـش  نیمه  زین  میرک  نآرق 
یب مکح  نینچ  ربارب  رد  ناناملـسم  یخرب  دـیاش  دـنک . يراددوخ  اه  نآ  باکترا  زا  دـشوپب و  مشچ  حابم  روما  زا  يرایـسب  زا  تسیاب  یم 

يارب یناور  رظن  زا  ار  ناناملـسم  ادـتبا  مـیرک ، نآرق  ور ، نـیا  زا  دـنتفریذپ . یم  یتخـس  هـب  ار  نآ  دـنداد و  یم  ناـشن  شنکاو  يا ، هقباـس 
يا [. 1 . ] مهلبق نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اونما  نیذلا  اهیا  ای  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  دنک . یم  هدامآ  نآ  شریذـپ 

، فیلکت نیا  هک  دیرادنپم  ینعی  دـش . هتـشون  امـش ، ناینیـشیپ  رب  هک  هنوگ  نامه  دـش ، هتـشون  امـش  رب  هزور  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
فظوم زین  ناگتشذگ  هک  تسا  یلوادتم  مکح  هزور ، بوجو  اریز  تسین ؛ نینچ  زگره  تسا . امش  ییاناوت  زا  رتارف  هقباس و  یب  يا  هلأسم 

هدوب و هقباس  یب  عیدب و  رهاظ  هب  زین  ناشیا  روهظ  تبیغ و  و  جع )  ) يدهم ترـضح  هب  داقتعا  دننام  یلیاسم  دـنهد . ماجنا  ار  نآ  دـنا  هدوب 
رب نیداینب  يریثأت  یمدآ  تایح  نوؤش  همه ي  رب  رواب  نیا  نآ ، رب  نوزفا  تسا . هارمه  یتفگش  زار و  زمر و  زا  يا  هلاه  اب  ناشیا  رمع  لوط 

نیا ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دننک . یم  راکنا  ار  نآ  دننز و  یم  زابرس  نآ  شریذپ  زا  دارفا  یخرب  ور ، نیا  زا  دراذگ . یم  اج 
هلأسم ي تسا ، هداد  خر  مالسلا -  مهیلع  یهلا  ناربمایپ  خیرات  هژیوب  هتـشذگ -  خیرات  رد  هک  یهباشم  دراوم  نایب  اب  دنا  هدیـشوک  هشیدنا ،
کش و هدید ي  هب  نآ  رد  ندوب ، هقباس  یب  نامگ  هب  مدرم  ات  دنهد ، هولج  يداع  ار  نآ  هب  طوبرم  میهافم  رگید  و  جع )  ) رـصع ماما  تبیغ 

خیـش نابز  زا  ار  ارجام  لصا  درک . هراشا  ناوت  یم  قودص  خیـش  هب  جع )  ) يدـهم ترـضح  ینارون  مالک  هب  هنومن ، يارب  دـنرگنن . دـیدرت 
مدمآ و دوسالارجح  دزن  متفه  رود  رد  منک . یم  فاوط  ادخ  هناخ ي  درگ  ما و  هکم  رد  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  میونـش : یم  قودص 

يالوم لاح ، نیا  رد  مدناوخ . یم  تسا ، دوسالارجح  ندیـسوب  نامز  يارب  هک  ار  ییاهاعد  ماگنه ، نیا  رد  مدیـسوب . مدرک و  سمل  ار  نآ 
یهاگن اب  ترضح  مدش . کیدزن  ترضح  هب  ناشیرپ  يرطاخ  اب  دنا . هداتسیا  هبعک  هناخ ي  رد  رب  هک  مدید  ار  جع )  ) يدهم ترـضح  دوخ 

یباتک تبیغ ، هرابرد ي  ارچ  دومرف : مالس ، باوج  زا  سپ  ترضح  مدرک . مالـس  وا  هب  تسناد . ار  ملد  زار  دوخ ، ِتسارف  هب  ما  هراسخر  هب 
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نیا نامروظنم  دنداد : خساپ  ترضح  ما . هتـشون  باتک  هراب  نیا  رد  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دیادزب ؟ ار  تلد  هودنا  ات  یـسیون ، یمن 
نوچ نک . نایب  ار  مالسلا  امهیلع  ناربمایپ  ياه  تبیغ  نآ ، رد  راگنب و  تبیغ  عوضوم  هرابرد ي  یباتک  یسیونب . هتشذگ  دننامه  هک  تسین 

. متخادرپ تاجانم  هیرگ و  اعد و  هب  رجف  عولط  ات  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  نم  دـندش . ناهنپ  مناگدـید  زا  دیـسر ، نایاپ  هب  ترـضح  نخس 
هب اه  تیاور  رد  يدهم  ترضح  هک  تسا  یناربمایپ  زا  یکی  فسوی  ترـضح  [. 2 . ] مدرک زاغآ  ار  باتک  نیا  شراگن  دیمد ، حبـص  نوچ 

هدش هیبشت  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هب  نوگانوگ  ياه  تهج  زا  جع )  ) يدهم ترضح  اه ، تیاور  نیا  رد  هتبلا  دنا . هدش  هیبشت  ناشیا 
ياه تهابـش  هب  رگید ، ییاـج  رد  ناـشیا  نینچ  مه  [ 3 . ] دـنا هدرک  هراشا  تبیغ  رد  تهابـش  هب  اهنت  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  دـنا .
ياه تهابش  رب  يرگید  تهابش  نیشیپ ، ياه  تهابش  هب  هراشا  نودب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نآ  لاح  [ 4 . ] دنا هدومرف  هراشا  يرگید 

زا یخرب  هب  هنومن  يارب  اهنت  هکلب  هدوبن ، هدش  دای  دراوم  رد  اه  تهابـش  رـصح  روظنم ، هک  دهد  یم  ناشن  اه  نیا  [ 5 . ] دنیازفا یم  هدش  دای 
لمأت اب  دشوک  یم  راتشون  نیا  قودص ، خیش  هب  جع )  ) يدهم ترضح  شیامرف  زا  ماهلا  اب  هتکن و  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  هراشا  اه  نآ 

زا ات  دنک ، وگزاب  ار  مالسلا  هیلع  بوقعی  فسوی  مالسلا و  هیلعارهز  فسوی  نایم  دوجوم  ياه  يدننامه  تهابـش و  اه ، تیاور  نآرق و  رد 
تهابش [ 3 . ] ص 74 ج 1 ، نیدلا ، لامک  [ 2 . ] 183 هرقب ، [ 1 . ***** ] ددرگ رت  ناسآ  يدهم ، ترـضح  رما  شریذپ  مهف و  رذگهر ، نیا 

. مود تهابش  [ 5 . ] مراهچ تهابش  [ 4 . ] لوا

تبیغ

هب مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا . تبیغ  رد  يدننامه  مالـسلا ، هیلع  بوقعی  فسوی  مالـسلا و  هیلعارهز  فسوی  نایم  يدننامه  نیرت  هتـسجرب 
یتم و نب  سنوی  لسرلا  نم  ۀسمخ  نم  هبش  مالسلا  مهیلعدّمحم  تیب  لها  نم  مئاقلا  یف  نا  ملسم  نب  دّمحم  ای  دیامرف : یم  ملسم  نبدمحم 
هتصاخ و نم  ۀبیغلاف  مالسلا  هیلع  بوقعی  نب  فسوی  نم  ههبش  اّماو  مهیلع ... هَّللا  تاولـص  دّمحم  یـسیع و  یـسوم و  بوقعی و  نب  فسوی 
یتم و نب  سنوی  دراد : تهابـش  ناربمایپ  زا  نت  جـنپ  اـب  جـع )  ) دّـمحم لآ  مئاـق  ملـسم ! نب  دّـمحم  يا  [. 1 ... ] هتوخا نم  هئاـفتخا  هتماـع و 
کیدزن و رود و  ماوقا  زا  تسوا  تبیغ  رد  فسوی  هب  وا  تهابش  اّما  و  مهیلع ... هَّللا  تاولص  دّمحم  یسیع و  یسوم و  بوقعی و  نب  فسوی 

توافت مالـسلا  هیلع  فسوی  تبیغ  و  جع )  ) رـصع ماما  تبیغ  نایم  هک  تسا  نآ  تهابـش ، نیا  هرابرد ي  لاؤس  نیتسخن  دوخ ... ناردارب  زا 
بیاغ دوخ  رداـم  ردـپ و  ناردارب و  ناـعنک ، زا  وا  دـنچره  ینعی  یبسن ؛ تسا  یتبیغ  مالـسلا ، هیلع  فسوی  تبیغ  اریز  دراد ؛ دوجو  یناوارف 

( جع  ) يدهم ترضح  تبیغ  هک  یلاح  رد  تشاد ، دمآ  تفر و  وگ و  تفگ و  نایرـصم ، اب  وا  دوبن . بیاغ  نایرـصم  ناگدید  زا  یلو  دوب ،
نیا هب  خساپ  تسا . قرافلا  عم  سایق  رگیدکی  اب  ود  نآ  سایق  ور ، نیا  زا  دنا . بیاغ  ناگمه  ناگدید  زا  ترضح  نآ  قلطم و  تسا  یتبیغ 

ص 443. ج 1 ، نیدلا ، لامک  [ 1 . ***** ] دمآ دهاوخ  مود  تهابش  رد  هتکن ،

روضح

ار ناـنآ  وـگ ، تفگ و  هاـگن و  نیتـسخن  رد  يو  دـندش . دراو  فـسوی  هاـگراب  هب  دـندمآ و  رـصم  هب  هـقوذآ  دـیرخ  يارب  فـسوی  ناردارب 
اولخدف دندرک . دتـس  داد و  دنتفگ و  نخـس  يو  اب  دـنرب ، یپ  فسوی  تیوه  هب  هک  نآ  یب  نانآ  دنتخانـشن . ار  فسوی  نانآ  یلو  تخانش ،

زین ارهز  فسوی  دنتخانـشن . ار  وا  نانآ  یلو  تخانـش ، ار  نانآ  وا ، دندش . دراو  وا  رب  فسوی ) ناردارب  [. ) 1 . ] نورکنم هل  مهو  مهفرعف  هیلع 
نیا رب  يرایسب  دنسانش . یمن  ار  وا  مدرم ، یلو  دهن و ... یم  اپ  نانآ  ياه  شرف  رب  دور و  یم  هار  نانآ  رانک  رد  دراد . روضح  مدرم  نایم  رد 

، نیاربانب دـننک . یم  یگدـنز  يرگید  ملاوع  اـی  اـه  نامـسآ  رد  ترـضح ، نآ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  جـع )  ) رـصع ماـما  تبیغ  هک  دـنرواب 
زا شیپ  هک  يا  هتکن  رواب ، نیا  ساسارب  دنیب . یمن  ار  ناشیا  یـسک ، دنتـسه و  ناهنپ  اه  ناسنا  همه ي  ناگدید  زا  جـع )  ) يدـهم ترـضح 
اّما تسا . ماـمتان  يا  هسیاـقم  مالـسلا ، هیلع  فـسوی  ترـضح  اـب  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هسیاـقم ي  هک  دـسر  یم  نهذ  هب  تشذـگ ، نیا 
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اهرازاب هچوک و  رد  دـنک و  یم  دـمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  وا  تسا . تیعقاو  زا  رود  هب  اـطخ و  هدـش ، داـی  ریوصت  هک  تسا  نیا  تقیقح ،
یف نا  لوقی : مالسلا  هیلع  هَّللادبعابا  تعمس  دیوگ : یم  ریدس  دنسانش . یمن  ار  وا  هچرگ  دننیب ، یم  ار  ترضح  نآ  مدرم ، دراذگ . یم  مدق 
اوناک فسوی  ةوخا  نا  ریزانخلا  هابـشا  ۀمالا  هذه  رکنت  ام  یل : لاقف  هتبیغ  ةریح و  رکذـت  کناک  تلق : مالـسلا . هیلع  فسوی  نم  هبـش  مئاقلا 

نوکی نا  ۀـمالا  هذـه  رکنت  امف  فسوی ... انا  مهل  لاق  یتح  هوفرعی  ملف  مهوخا  وهو  هتوخا  مهو  هوعیابو  فسوی  اورجات  ءاـیبنا  دـالوا  ًاـطابس 
مهفرعی نا  لجوزع  هَّللا  نذأی  یتح  هنوفرعیال  مهو  مهطـسب  أطیو  مهقاوسا  یف  ریـسی  نوکی  نا  فسویب  لـعف  اـم  هتجحب  لـعفی  لـجوزع  هَّللا 

اذـهو فسوی  انا  لاق  فسوی  تنال  کنءا  اولاق  نولهجت  متنا  ذا  هیخاو  فسویب  متلعف  ام  متملع  له  مهل  لاق  یتح  فسویل  نذا  اـمک  هسفنب 
؟ دییامرف یم  ار  وا  تبیغ  تریح و  ایوگ  مدرک : ضرع  دراد . فسوی  اب  یتهابـش  جع )  ) مئاق دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [. 2 . ] یخا

فـسوی ردارب  هداز و  ربمغیپ  هک  نیا  اب  فسوی  ناردارب  دننک ؟ یمن  راکنا  ار  فسوی  ترـضح  هیـضق ي  تما ، نیا  ارچ  دندومرف : ترـضح 
درک و یفرعم  ار  شدوخ  فسوی ، هک  نیا  اـت  دنتخانـشن ، ار  وا  دـندرک و  شورف  دـیرخ و  تراـجت و  وا  اـب  دوب ، ناـشردارب  زین  وا  دـندوب و 
رد وا  درک ؟ فسوی  اب  هک  دنکب  ار  يراک  نامه  دوخ ، تجح  اب  لجوزع  دنوادخ  هک  دـنرکنم  نانآ  ارچ  لاح  نیا  اب  مفـسوی ... نم  تفگ :
هک دهد  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دنسانش ، یمن  ار  وا  مدرم  یلو  دهن ، یم  ماگ  نانآ  ياه  شرف  رب  دور و  یم  هار  ناش  ياهرازاب 
هک هاگ  نآ  دـیدرک  هچ  شردارب  فسوی و  اب  دـیتسناد  ایآ  تفگ  فسوی  داد و  هزاجا  فسوی  هب  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک . یفرعم  ار  شدوخ 
نا دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زاب  و  تسا . نم  ردارب  نیا ، مفـسوی و  نم  يرآ ) : ) تفگ یفـسوی ؟ نامه  وت  ایآ  دنتفگ : دیدوب ؟ لهاج 
... هنوفرعی الو  هنوری  ًاباجح  قلخلا  نیبو  هنیب  هَّللا  لعجی  ۀنسلاف  فسوی  نم  ۀنس  اّماو  مالـسلا ... مهیلعءایبنالا  نم  ننـس  رمالا  اذه  بحاص  یف 

ینعی تسا ؛ وا  ندوب  هدرپ  رد  فسوی ، هب  وا  تهابش  اّما  دراد ... ییاه  تهابش  ناربمایپ ، زا  یخرب  اب  جع )  ) يدهم ماما  رما  نیا  بحاص  [. 3]
[3 . ] ص 10 ج 2 ، نیدلا ، لامک  [ 2 . ] 58 فسوی ، [ 1 . ***** ] دنـسانش یمن  یلو  دننیب ، یم  ار  وا  دنچ  ره  هک  دـنک  یم  يراک  دـنوادخ 

ص 20. ج 2 ، نیدلا ، لامک 

یکدوک

( لاح نیمه  رد   ) و [. 1 . ] مالغ اذه  يرشبای  لاق  هولد  یلداف  مهدراو  اولـسراف  ةرایـس  تءاج  و  دش . زاغآ  یکدوک  نارود  زا  فسوی  تبیغ 
تـسا یکدوک  نیا  داب  هدژم  دز : ادـص  ناهگان ) . ) دـنکفا هاچ  رد  ار  ولد  وا  دنداتـسرف . بآ ) یپ  رد   ) ار بآ  رومأـم  دیـسر و  ارف  یناوراـک 

هَّللا لوسر  لاق  مالـسلا : هیلع  هَّللادـبعوبا  لاق  دـش . زاـغآ  یکدوک  نارود  زا  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  تبیغ  ینتـشاد !) تسود  اـبیز و  )
هللا یلصربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [. 2 . ] لتقلا فاخی  لاق  هَّللا ؟ لوسر  اـی  ملو  هل  لـبقف  هتبیغ  نم  مـالغلل  دـبال  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

؟ هچ يارب  دش : هدیـسرپ  دوب . دهاوخ  یتبیغ  جع ))  ) يدـهم ماما   ) كدوک نآ  يارب  راچان  دـندومرف : ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  هلآو  هیلع 
. تسا يرجه  لاس 260  رد  زین  ارغص  تبیغ  زاغآ  دمآ . ایند  هب  يرجه  لاس 255  رد  جع )  ) يدهم ترضح  ندش . هتشک  سرت  زا  دندومرف :

ص 95. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] 19 فسوی ، [ 1 . ***** ] دنا هدوب  هلاس   5 يرغص ، تبیغ  زاغآ  رد  ناشیا  نیاربانب ،

یگدنشخب ییابیز و 

یگژیو ود  نیا  هجرد ي  نیرتالاب  هب  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  دوب ، قافآ  هرهـش ي  یگدنـشخب ، ییابیز و  رد  فسوی  هک  هنوگ  ناـمه 
فسوی نم  ۀنسو  ءایبنا ... ۀعبرا  نم  ننس  عبرا  رمالا  اذه  بحاص  یف  لوقی : مالـسلا  هیلعرفعج  ابا  تعمـس  لاق  رـصن  یبا  نع  تسا . هتـسارآ 

ربمایپ راهچ  اب  جع ))  ) يدهم ترـضح   ) رما نیا  بحاص  دـندومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـیوگ  یم  رـصن  یبا  [. 1 ... ] هئاخـس هلامج و  نم 
لجوزع هَّللا  َّنثعبیل  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تسوا ... یگدنـشخب  ییابیز و  رد  فسوی ، اب  وا  تهابـش  دراد ... ییاه  تهابش 

ار لام  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  يا  هفیلخ  تما ، نیا  رد  لجوزع  دنوادخ  يدوز  هب  [. 2 . ] ًاّدع هّدعی  ًایثح و ال  لاملا  یثحی  ًۀفیلخ  ۀمالا  هذه  یف 
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ص 240. ج 1 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  [ 2 . ] ص 371 رثالا ، بختنم  [ 1 . ***** ] دشخب یم  نارگید  هب  درامشب ، هک  نآ  یب 

ساره

، ناردارب رکم  سرت  زا  ردپ  شرافـس  هب  یلو  دننک ، یم  هدجـس  شربارب  رد  هام  دیـشروخ و  هراتـس و  هدزای  هک  دـید  ایؤر  ملاع  رد  فسوی 
یُنب ای  لاق  نیدـجاس  یل  مهتیأر  رمقلاو  سمـشلاو  ًابکوک  رـشع  دـحا  تیأر  ینا  تبا  ای  هیبال  فسوی  لاق  ذا  درک . ناهنپ  ار  شیوخ  يایؤر 

باوخ رد  نم  ردـپ ! تفگ : شردـپ  هب  فسوی  هک  ار  یماـگنه  روآ ) داـی  هب  [. ) 1 . ] ًادیک کل  اودـیکیف  کتوخا  یلع  كایؤر  صـصقتتال 
وگزاب تناردارب  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدـنزرف ! تفگ : بوقعی ) . ) دـننک یم  هدجـس  مربارب  رد  هاـم  دیـشروخ و  هراتـس و  هدزاـی  هک  مدـید 

، نانمـشد زا  ساره  لـیلد  هب  ینعی  تسا ؛ هنوگ  نیمه  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  دنـشک . یم  یکاـنرطخ )  ) هشقن ي وت  يارب  اریز  نکم ؛
: لاقف همساب  هفرعا  یتح  یل  هیمـست  نا  دیرا  مالـسلا : هیلعرقابلا  یلع  نب  دمحمل  تلق  یلباکلا  دلاخ  یبا  نع  دشاب . ناهنپ  شکرابم  مان  دیاب 

همطاف ینب  نا  ول  رما  نع  ینتلأس  دقلو  کتثدحل  ًادحا  هب  ًاثّدـحم  تنکول  رما  نع  ینتلأس  دـقلو  دـهجم  لاؤس  نع  دـلاخ  ابا  ای  هَّللاو  ینتلأس 
ترضح  ) وا كرابم  مان  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  دیوگ  یم  یلباک  دلاخوبا  [. 2 . ] ۀعضب ۀعضب  هوعطقی  نا  یلع  اوصرح  هوفرع 

زیگنا و تمحز  شسرپ  دنگوس ! ادخ  هب  دلاخابا ! يا  دندومرف : ترـضح  مسانـشب . مان  هب  ار  وا  ات  دییوگب  نم  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  تجح 
زا يزیچ  هرابرد ي  وت  متفگ . یم  وت  هب  نیقی  هب  دوب ، ینتفگ  رگا  هک  يدیسرپ  نم  زا  يا  هلأسم  هرابرد ي  يدیسرپ و  نم  زا  يروآ  تقشم 

تبیغ [ 2 . ] 4 و 5 فسوی ، [ 1 . ***** ] دـننک هکت  هکت  ار  وا  هک  دـنزرو  صرح  دنـسانشب ، ار  وا  همطاـف  ینب  رگا  هک  يدرک  شـسرپ  نم 
ص 414. ینامعن ،

ملظ

. بجلا تبایغ  یف  هولعجی  نا  اوعمجاو  وا . ندـنکفا  هاچ  هب  ندـیزرو و  تداـسح  ینعی  دوب ، وا  قح  رد  ناردارب  متـس  فسوی ، تبیغ  لـیلد 
نامکاح و متـس  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  تبیغ  ياه  تمکح  زا  یکی  دـنهد . رارق  هاـچ  هاـگ  ناـهن  رد  ار  يو  دـنتفرگ  میمـصتو  [. 1]

نا لوقی : مالـسلا  هیلعدّـمحم  نبرفعج  قداصلا  تعمـس  لاـق : نیعا  نب  ةرارز  نع  تسا . ترـضح  نآ  قح  رد  ماـشآ  نوخ  ياـه  توغاـط 
قداص ماما  زا  دـیوگ : یم  هرارز  [. 2 . ] هقنعو هنطب  یلا  هدـیب  راشا  فاخی و  لاق  كادـف ؟ تلعج  کلذ  ملو  تلق  موقی  نا  لبق  ۀـبیغ  مئاقلل 

مکـش و هب  هراشا  اب  ترـضح  ارچ ؟ موش  تیادـف  مدرک : ضرع  دراد . یتبیغ  شماـیق  زا  شیپ  جـع )  ) مئاـق دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع 
رازبا رظن  زا  رتمک و  ترضح ، دلوت  رصع  نایتوغاط  زا  رامش ، رد  ام  رـصع  نایتوغاط  دسرت . یم  ندش ) هتـشک  زا   ) دومرف ناشکرابم  ندرگ 

هب دراد . دوجو  زونه  سرت  نآ  سپ  تسا . رتشیب  نانآ  زا  بتارم  هب  زین  ناش  یگ  هشیپ  تیانج  یماشآ و  نوخ  دنتـسین . رت  فیعـض  یماظن ،
هک اریز  دنراد ؛ ناما  رد  ثداوح  دنزگ  زا  ار  وا  دنشاب و  ترـضح  يالب  رپس  دنناوتب  ات  دنبای  شرورپ  يدمآراک  ناروای  هک  يزور  نآ  دیما 

ص 157. ج 2 ، نیدلا ، لامک  [ 2 . ] 15 فسوی ، [ 1 . ***** ] تسا دوعوم  زور  ندیسر  ارف  هنیمز ي  شیپ  يدارفا ، نینچ  ندمآ  مهارف 

شیور شزیر و 

زا اه  هبیرغ  یلو  دندید ، یمن  ار  وا  ياه  یبوخ  نیاربانب ، دوب . هدنکآ  دـسح  زا  ناش  ياه  لد  اریز  دـندنکفا ؛ هاچ  هب  ار  وا  فسوی ، ناردارب 
نیمه رد   ) و [. 1 . ] مالغ اذه  يرشب  ای  لاق  هولد  یلداف  مهدراو  اولسراف  ةرایس  تءاجو  دندرک . ینامداش  راهظا  دنتـشگ و  رورـسم  وا  ندید 

نیا داـب  هدژم  دز : ادـص  ناـهگان ) . ) دـنکفا هاـچ  رد  ار  دوخ  ولد  وا ، دنداتـسرف . بآ ) یپ  رد   ) ار بآ  رومأـم  دیـسر و  ارف  یناوراـک  لاـح )
هنیس اریز  دنشک ؛ یم  ریشمش  يو  رب  ناناملـسم ، یخرب  زین  ارهز  فسوی  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  ینتـشاد !) تسود  ابیز و   ) تسا یکدوک 
رظن يأر و  ربارب  رد  دنناد و  یم  شیوخ  روما  راد  مامز  ار  دوخ  هک  نیا  ای  دنراد  تسود  رتشیب  وا  زا  ار  دوخ  ای  دنراد  هنیک  زا  هدنکآ  ییاه 
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هَّللا لوسر  قلی  ملام  هبرح  یف  یقلی  جـع )  ) مئاقلا دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای ... دـنا و  لـیاق  دوخ  يارب  هناگادـج  يرظن  يأر و  وا ،
هیلع نوجرخی  مئاـقلا  ناو  هتوحنم  ًابـشخو  ةروـقنم  ةراـجحلا  نودـبعی  مهو  مهاـتا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  نا  هلآو . هیلع  هللا  یلص 

هللا یلـصادخ  لوسر  هک  دـش  دـهاوخ  ور  هب  ور  يزیچ  نانچ  اب  دوخ  راکیپ  رد  جـع )  ) مئاق [. 2 . ] هیلع هنولتاقی  هَّللا و  باـتک  هیلع  نولوأـتیف 
بوچ یگنس و  ياه  تب  نانآ ، هک  دمآ  مدرم  يوس  هب  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  انامه  دیدرگن . ور  هب  ور  نآ  اب  هلآو  هیلع 

هب هاگ  نآ  دننک . یم  لیوأت  وا  دض  رب  ار  ادخ  باتک  دـنروش و  یم  وا  رب  هک  تسا  نانچ  جـع )  ) مئاق یلو  دـندیتسرپ . یم  ار  هدیـشارت  ياه 
یم وا  هب  دـنوش و  یم  دونـشخ  شندـید  زا  هک  دنتـسه  ناگناگیب  یخرب  نایم ، نیا  رد  دـنزیخ . یمرب  گنج  هب  وا  اب  لـیوأت ، ناـمه  دانتـسا 

: دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنرگن . یم  وا  هب  ضرغ  یب  ینامـشچ  اب  دـنور و  یم  وا  يوس  هب  كاپ  ییاه  ترطف  اب  اریز  دـندنویپ ؛
مایق جـع )  ) مئاق نوچ  [. 3 . ] رمقلاو سمـشلا  ةدـبع  هبـش  هیف  لخد  هلها و  نم  هنا  يری  ناک  نم  رمالا  اذـه  نم  جرخ  جـع )  ) مئاقلا جرخ  اذا 

هام ناتـسرپ و  دیـشروخ  دـننام  يدارفا  لباقم ، رد  دـنور . یم  نوریب  رما  نیا  زا  تسا ، هتـشادنپ  یم  رما  نیا  لـها  ار  دوخ  هک  یـسک  دـنک ،
ص 450. نامه ، [ 3 . ] ص 424 ینامعن ، تبیغ  [ 2 . ] 19 فسوی ، [ 1 . ***** ] دندنویپ یم  نآ  هب  ناتسرپ ،

كدنا ياهب 

سخب نمثب  هورـش  و  دنتـشادن . یهاگآ  هناگی ، ّرد  نآ  شزرا  زا  اریز  دـنتخورف ؛ یکدـنا  ياـهب  هب  ار  وا  دـنتفای ، ار  فسوی  هک  یناـیناوراک 
یب وا  نتخورف )  ) هب تبـسن  دنتخورف و  مهرد -  دـنچ  یکدـنا -  ياهب  هب  ار  وا  ماجنارـس )  ) و [. 1 . ] نیدهازلا نم  هیف  اوناکو  دودـعم  مهارد 

راختفا یهاوخایند ، یتسرپاوه و  رـس  زا  و  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تلزنم  ماقم و  زا  یهاگآ  ان  لـیلد  هب  زین  نایعیـش  یخرب  دـندوب . تبغر 
نیا زا  یناوارف  ياـه  هنومن  خـیرات ، دـنا . هتـسسگ  ار  دوخ  دـنویپ  هتـشر ي  هتخورف و  یکدـنا  ياـهب  هب  ار ، وا  ناتـسآ  هب  تمدـخ  تبحم و 

( جع  ) يدهم ترـضح  زا  هک  یلاوما  عمط  هب  يو  درب . مان  ناوت  یم  لالب  نب  یلع  نب  دّمحم  رهاطوبا  زا  لاثم ، يارب  دراد . دای  هب  ار  نامدرم 
ترـضح تسا . جـع )  ) يدـهم ترـضح  لیکو  دوخ  هک  درک  اعدا  درپسن و  مود -  ریفـس  يرمع -  نامثع  نب  دّـمحم  هب  ار  نآ  دوب ، وا  دزن 

ص 400. یسوط ، تبیغ  [ 2 . ] 20 فسوی ، [ 1 [. ***** ] 2 . ] درک رداص  وا  نعل  رد  یقیفوت  زین  جع )  ) يدهم

يرابدرب

مدـب هصیمق  یلع  اوءاج  تسا . راـگدرورپ  زا  نتـسج  يراـی  وکین و  ربص  نتفرگ  شیپ  رد  فسوی ، تبیغ  ماـگنه  بوقعی  شنکاو  نیتسخن 
نیغورد ینوخ  اب  ار  وا  نهاریپ  هک  یماـگنه  و  [. 1 . ] نوفصت ام  یلع  ناعتـسملا  هَّللاو  لیمج  ربصف  ًارما  مکـسفنا  مکل  تلوس  لب  لاق  بذک 
ییابیکش و   ) وکین يرابدرب  نم  تسا . هتسارآ  نات  يارب  ار  راک  نیا  امش ، یناسفن  ياه  سوه  تفگ : دندروآ ، ردپ ) دزن  دنتخاس و  هتشغآ  )

تبیغ اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  زین  نایعیـش  میوج . یم  يرای  دنوادخ ، زا  دـییوگ ، یم  هچ  نآ  ربارب  رد  تشاد و  مهاوخ  یـساپسان ) نودـب 
نوّدمت ام  نوکی  ام  هَّللاو  دومرف : مالسلا  هیلعاضر  ماما  دنشاب . رابدرب  یهلا ، ياه  شیامزآ  اهالب و  ربارب  رد  دیاب  مالـسلا ، هیلعارهز  فسوی 

یم شیوس  هب  ار  نات  نامـشچ  هچ  نآ  دنگوس ! ادـخ  هب  [. 2 [ ؛ ردـنالاف ردـنالا  الا  مکنم  یقبیال  یتحو  اوزیمتو  اوصحمت  یتح  مکنیعا  هیلا 
مه رت . مک  رت و  مک  هچره  رگم  دنامن  امـش  زا  دیوش و  يزاسادج  يزاس و  كاپ  هک  نیا  ات  داد ، دـهاوخن  خر  دـیتسه ، شرظتنم  دـیراد و 
هب دیوگ  یم  مزهم  دننکن . باتش  نآ ، ررقم  دعوم  زا  شیپ  روهظ  رد  ینعی  دنزرو ؛ ییابیکـش  تبیغ ، ندیـشک  ازارد  هب  ربارب  رد  دیاب  نینچ 

اجن نولجعتـسملا و  کلهو  نّونمتملا  بذـک  لاقف : لاط . دـقف  رمالااذـه ؟ یتم  كادـف  هَّللا  ینلعج  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب رما  نیا  داد ؟ دـهاوخ  خر  ینامز  هچ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  مئاق  مایق  رما -  نیا  موش  تیادـف  [. 3 . ] نوریصی انیلا  نومّلسملا و 
زاب ام  يوس  هب  دنتفای و  تاجن  دنا ، میلست  هک  نانآ  دندش و  كاله  نایوج  باتش  دندرک ، اطخ  نادنموزرآ  دومرف : ترضح  دیـشک . ازارد 

،ص 284. ینامعن تبیغ  [ 3 . ] ،ص 304 ینامعن تبیغ  [ 2 . ] فسوی 18 [ 1 . ***** ] تشگ دنهاوخ 
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يدیما ان  دیما و 

فسوی تشگزاب  یهلا و  تمحر  زا  دادن و  تسد  زا  ار  دوخ  دیما  زگره  بوقعی  تفر ، ورف  تبیغ  ياهربا  سپ  رد  فسوی  دیـشروخ  نوچ 
همه دنوادخ ، مراودیما  [. 1 . ] ًاعیمج مهب  ینیتأی  نا  هَّللا  یسع  دنیبب . ار  فسوی  يدوز  هب  هک  درک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  و  دشن . دیماان 

دبایب و ار  وا  يا ، هلفاق  هک  نیا  دیما  هب  دنتخادنا  هاچ  رد  دنتـشکن و  ار  وا  هک  نیا  اب  ناردارب  لباقم ، رد  یلو  دـنادرگ . زاب  نم  هب  ار  نانآ  ي 
: تفگ ناـنآ  زا  یکی  [. 2 . ] نیلعاف متنک  نا  ةرایـسلا  ضعب  هطقتلی  بجلا  تبایغ  یف  هوقلاو  فسوی  اولتقتـال  مهنم  لـئاق  لاـق  دربب . دوخ  اـب 

ناکم هب  دوخ  اب  و   ) دنریگرب ار  وا  ییاه ، هلفاق  ات  دینکفایب  هاچ  هاگ  ناهن  رد  ار  وا  دیهد ، ماجنا  يراک  دیهاوخ  یم  رگا  دیـشکن . ار  فسوی 
. دندرک یم  شنزرـس  ار  يو  درک ، یم  دای  فسوی  زا  بوقعی ، نوچ  دندوب . هدرک  شومارف  ار  فسوی  ناردارب ، ، لاح نیا  اب  دـنربب .) يرود 

ینک یم  دای  فسوی  زا  ردق  نآ  وت  دنگوس ! ادخ  هب  دنتفگ : [. 3 . ] نیکلاهلا نم  نوکت  وا  ًاضرح  نوکت  یتح  فسوی  رکذت  اؤتفت  هَّللات  اولاق 
یفل کنا  هَّللات  اولاق  نودنفت  نا  الول  فسوی  حیر  دـجال  ینا  مهوبا  لاق  ریعلا  تلـصف  املو  يدرگ . كاله  ای  يوش  رامیب  تسا  نکمم  هک 

، يدرخ مک  ینادان و  هب  ارم  رگا  تفگ : بوقعی )  ) ناشردـپ دـمآ ، نوریب  رـصم ) نیمزرـس  زا   ) ناوراک هک  یماگنه  [. 4 . ] میدقلا کلالض 
رد یتسه . تا  نیـشیپ  یهارمگ  نامه  رد  وت  دنگوس ! ادـخ  هب  دـنتفگ : منک . یم  ساسحا  ار  فسوی  يوب  هک ) میوگب  دـیاب  ، ) دـینکن مهتم 

ار وا  روهظ  يدـنوادخ ، لضف  هب  دـیما  اـب  هتـسویپ  دـنرادروخرب ، یهلا  تیادـه  زا  هک  یخرب  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  تبیغ  هلأـسم ي 
یم نینچ  تسا ، هدیـسر  هسدـقم  هیحاـن ي  زا  هک  تبیغ  رـصع  ياـعد  رد  دـنوش . یمن  دـیماان  یهلا  تمحر  زا  زگره  دنـشک و  یم  راـظتنا 

نامیا شراظتنا ، وا ، دای  ایادخ )! [. ) 5 . ] هیلع ةالصلاو  هل  ءاعدلاو  هروهظ  یف  نیقیلا  ةوقو  هب  نامیالاو  هراظتنا  هرکذ و  دانـسنت  الو  : ... میناوخ
ياه لد  رب  دـنوادخ  هک  رگید  یهورگ  لباقم ، رد  راپـسم . یـشومارف  هبام  رد  ار  وا  هب  هجوت  وا و  يارب  اعد  وا ، روهظ  هب  دـیدش  رواب  وا ، هب 
هیلع قداص  ماما  دننک . یم  راکنا  ار  شدوجو  یهاگ  یتح  دنرادن . شندمآ  هب  يدـیما  دـنا ، ناوتان  قیاقح  كرد  زا  تسا و  هدز  لفق  ناش 

نم مهنمو  هل ... فلخ  الف  هوبا  تام  لوقی  نم  مهنم  هتدـالو  یف  ساـنلا  کـشی  يذـلا  وه  رظتنملاوه و  ةرارز و  اـی  دومرف : هرارز  هب  مالـسلا 
شدلوت رد  مدرم  هک  تسوا  دنـشک . یم  راظتنا  ار  شندمآ  هک  تسا  یـسک  جع - )  ) يدـهم ترـضح  وا -  هرارز ! يا  [. 6 ... ] دلوام لوقی 

... ***** تسا هدماین  ایند  هب  زونه  دنیوگ : یم  یخرب  و  تشادن ... يدـنزرف  تفر و  ایند  زا  شردـپ  دـنیوگ : یم  یخرب  دـننک . یم  کش 
،ص 315. عوبسالا لامج  [ 6 . ] ،ص 334 یسوط تبیغ  [ 5 . ] 95  - 94 فسوی ، [ 4 . ] 85 فسوی ، [ 3 . ] 10 فسوی ، [ 2 . ] 83 فسوی ، [ 1]

هناشن

دهاش دهش  و  تفایرد . ار  وا  یهانگ  یب  یکاپ و  یهلا ، هناشن ي  کمک  هب  رصم  زیزع  دز ، یکاپان  تمهت  فسوی ، هب  اخیلز  هک  نآ  زا  سپ 
هـصیمق اءر  املف  نیقداصلا  نم  وهو  تبذکف  ربد  نمدق  هصیمق  ناک  ناو  نیبذاکلا  نم  وهو  تقدـصف  لبق  نم  دـق  هصیمق  ناک  نا  اهلها  نم 

وا نهاریپ  رگا  هک  داد  تداهـش  نز  نآ  هداوناخ ي  زا  يدهاش  ماگنه ، نیا  رد  و  [. 1 . ] میظع نک  دیک  نا  نک  دیک  نم  هنا  لاق  ربد  نم  دـق 
غورد نز  نآ  تسا ، هدش  هراپ  تشپ  زا  شنهاریپ  رگا  تسا و  نایوگ  غورد  زا  وا  دیوگ و  یم  تسار  نز  نآ  تسا ، هدش  هراپ  ور  ِشیپ  زا 

رکم و زا  نیا  تفگ : تسا ، هدش  هراپ  تشپ  زا  فسوی )  ) وا نهاریپ  دید  رـصم ) زیزع   ) هک یماگنه  تسا . نایوگ  تسار  زا  وا  دیوگ و  یم 
هب ار  فسوی  اخیلز ، هسوسو ي  ببـس  هب  رـصم  زیزع  لاح ، نیا  اب  تسا . میظع  نانز  امـش  هلیح ي  رکم و  انامه  تسا . ناـنز  امـش  هلیح ي 
نآ رب  دـندید ، ار  فسوی ) یکاپ   ) ياه هناـشن  هک  نآ  زا  سپ  و  [. 2 . ] نیح یتح  هنَّنجـسیل  تایآلا  اوأر  امدعب  نم  مهلادب  مث  دنکفا . نادـنز 
وا تیناقح  زا  ییاه  هناشن  اهزاجعا و  هک  نیا  اب  زین  مالسلا  هیلعارهز  فسوی  رـصع  ناگ  هشیپ  متـس  دننک . ینادنز  یتدم  ات  ار  وا  هک  دندش 

دناوخارف و رگید  رفن  ود  هارمه  هب  ارم  یسابع ، دضتعم  دیوگ : یم  قیشر  دنتـسب . تمه  رمک  وا  لتق  هب  دندماین و  دوخ  هب  زاب  اما  دندید ، ار 
. مینک زیهرپ  يرگید  هلیـسو ي  ره  نتـشادرب  زا  میرادرب و  دوخ  اب  یکبـس  زادـنا  ریز  اهنت  میوش و  راوس  یبسا  رب  کی  ره  داد  روتـسد  ام  هب 
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ار سک  ره  دیرب و  موجه  هناخ  هب  تسا . هداتـسیا  یهایـس  مداخ  هناخ ، رد  رب  دیور . یم  هناخ  نالف  هلحم و  نالف  ارماس و  هب  دوزفا : هاگ  نآ 
هتسشن هناخ  رد  رب  یهایس  درم  میتفر . هناخ  نامه  ارماس و  هب  روتسد ، ساسا  رب  ام  دیروایب . نم  يارب  ار  شرـس  دیـشکب و  دیتفای ، اج  نآ  رد 

يا هدرپ  نآ ، رد  رب  هک  دوب  یقاتا  هناخ ، رد  میدرب . موجه  هناخ  هب  شبحاص . تفگ : ییانتعا  یب  اب  تسا ؟ هناخ  رد  یسک  هچ  مدیسرپ : دوب .
يریـصح يور  رب  لیامـش  نیرتهب  اب  يدرم  قاتا ، ياهتنا  رد  دوب . بآ  زا  ییایرد  قاتا ، رد  ایوگ  میدز ، الاب  ار  هدرپ  نوچ  دوب . هتخیوآ  ابیز 

اه بآ  دراو  یـسراو ، يارب  هَّللادبع ، نب  دمحا  مان  هب  مناهارمه  زا  یکی  درکن . یهجوت  چـیه  ام  هب  وا  دوب . زامن  لوغـشم  هداتـسیا و  بآ  رب 
. دنام لاح  نامه  رد  یتعاس  دش و  شوه  یب  سرت  زا  يو  یلو  مداد ، تاجن  ار  وا  متفرگ و  ار  شتسد  نم  دوش . قرغ  دوب  کیدزن  اّما  دش ،
زا نم  دنگوس ! ادـخ  هب  متفگ : مدرک و  یهاوخرذـع  هناخ  بحاص  زا  نم  دـش . راتفرگ  الب  نامه  هب  درک و  ار  راک  نامه  زین  مرگید  هارمه 
هب ام  درکن . ییانتعا  ام  هب  وا  یلو  منک . یم  هبوت  راک  نیا  زا  نم  میا و  هدـش  مازعا  یـسک  هچ  لتق  يارب  متـسناد  یمن  مدوبن و  هاـگآ  ارجاـم 

نامه رد  زین  ام  دـنهدب . دورو  هزاجا ي  میدیـسر ، خاک  هب  تقو  ره  هک  دوب  هدرپس  ناـنابرد  هب  دوب و  اـم  رظتنم  وا  میتشگرب . دـضتعم  يوس 
. هن میتفگ : دیا ؟ هدرک  وگزاب  یـسک  يارب  ار  ارجام  نیا  ایآ  دیـسرپ : تینابـصع  اب  میدرک . وگزاب  شیارب  ار  ارجام  میدش و  دراو  وا  رب  بش 

ندرک وگزاب  ناوت  دوب ، هدنز  وا  ات  زین  ام  دز . دـهاوخ  ار  ام  ندرگ  میراذـگب ، نایم  رد  یـسک  اب  ار  ارجام  نیا  رگا  هک  درک  دای  دـنگوس  وا 
ص 248. یسوط ، تبیغ  [ 3 . ] 35 فسوی ، [ 2 . ] 28  - 26 فسوی ، [ 1 [. ***** ] 3 . ] میتشادن ار  نآ 

هئطوت

تیـشم لاح ، نیا  اب  نادنز . ندینـش و  یکاپان  تمهت  نتفر ، یگدرب  هب  ندنکفا ، هاچ  هب  ؛ تشگ ور  هب  ور  ینوگانوگ  ياه  هئطوت  اب  فسوی 
ياه هشقن  ناوارف و  ياه  هئطوت  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  يارب  نانمـشد  ددرگ . ماکان  اه  هشقن  اه و  هئطوت  همه ي  هک  دوب  نآ  رب  یهلا 
قداص ماما  تسا . هتفرگ  قلعت  يدنوادخ  رون  یّلجت  اه و  هنتف  همه ي  زا  وا  ییاهر  رب  یهلا  هدارا ي  یلو  دندوب ، هدرک  يزیر  همانرب  یموش 

انم مئاقلا  يری  یلع  مهنم  ةربابجلا  ءارمالا  ۀـکلمم  لاوز  هب  نا  یلع  اوفقو  نا  اّـمل  ساـبعلا  ونب  هیماونب و  کلذـک  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 
مئاقلا لتق  یلا  لوصولا  یف  مهنم  ًاعمط  هلسن  ةرابا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  لتق  یف  مهفویـس  اوعـضو  ةوادعلل و  انوبـصان 

هک دنتفایرد  نوچ  سابع  ینب  هیما و  ینب  [. 1 . ] نوکرشملا هرکولو  هرون  متی  نا  الا  ۀملظلا  نم  دحاول  هرما  فشکی  نا  هَّللا  یباف  مالسلا  هیلع 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  نتـشک  يارب  نانآ  دنداهن . ینمـشد  يانب  ام  اب  دنور ، یم  نایم  زا  ام  يدهم  تسد  هب  نانآ  ناشک  ندرگ 

درک و ناهنپ  ناراک ، متس  زا  ار  وا  رما  دنوادخ ، یلو  دنشکب ، ار  جع )  ) يدهم ات  دندروآ  رد  ماین  زا  ار  دوخ  ياهریشمش  وا ، لسن  يدوبان  و 
ص 169. یسوط ، تبیغ  [ 1 . ***** ] دندوب رازیب  نآ  زا  ناکرشم  دنچره  دنارتسگ ، ار  شرون 

تیاده

، فسوی ینادـنز  رای  ود  هک  یماـگنه  دـشن . لـفاغ  تشاد ، هدـهع  رب  مدرم  ربارب  رد  هک  یتلاـسر  زا  زین  نادـنز -  تبیغ -  ماـگنه  فسوی ،
ریبعت نایب  زا  شیپ  درک و  هدافتـسا  هدـمآ  تسد  هب  تصرف  زا  فسوی  دنتـساوخ ، وا  زا  ار  نآ  ریبعت  دـندرک و  ناـیب  وا  يارب  ار  دوخ  باوخ 
لزنا ام  مکؤابا  متنا و  اهومتیمس  ًءامسا  الا  هنود  نم  نودبعت  ام  راهقلا  دحاولا  هَّللا  ما  ٌریخ  نوقرفتم  بابراء  نجسلا  یبحاص  ای  تفگ : نینچ 

! نم ینادنز  ناهارمه  يا  [. 1 . ] نوملعیال سانلا  رثکا  نکل  میقلا و  نیدلا  کلذ  هایا  الا  اودبعت  الا  رما  هَّللا  الا  مکحلا  نا  ناطلـس  نم  اهب  هَّللا 
هک اّمـسم ) یب   ) ییاه مسا  زج  يزیچ  دیتسرپ ، یم  ادخ  زا  ریغ  هک  ییاهدوبعم  نیا  زوریپ ؟ ياتکی  دنوادخ  ای  دنرتهب  هدـنکارپ  نایادـخ  ایآ 

نامرف وا  تسادخ . ِنآ  زا  اهنت  مکح  تسا . هدرکن  لزان  نآ  رب  یلیلد  چیه  دنوادخ  تسین . دیا ، هدیمان  ادـخ )  ) ار اه  نآ  نات  ناردـپ  امش و 
هدرپ سپ  رد  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  دنچ  ره  دـنناد . یمن  مدرم  رتشیب  یلو  اجرباپ ، نییآ  تسا  نیا  دـیتسرپن . ار  وا  زج  هک  تسا  هداد 

ياـیلوا دـنوش . یم  دـنم  هرهب  وا  ضیف  زا  مدرم  دزرو و  یمن  تلفغ  مدرم ) تیادـه   ) دوخ تلاـسر  ماـجنا  زا  يا  هظحل  اـّما  تسا ، تبیغ  ي 
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چیه لماکت ، دـنوادخ و  يوس  هب  تکرح  هفیظو ي  اریز  دنـشک ؛ یمن  تسد  زگره  دوخ  ینامـسآ  فادـها  ققحت  يارب  شـشوک  زا  یهلا 
هاگ نآ  دوش ، هتشادرب  یسک  شود  زا  لامک  يوس  هب  تکرح  هفیظو ي  ییاج ، ینامز و  رد  رگا  دوش . یمن  هتشادرب  نامدرم  شود  زا  هاگ 
نیا رد  اریز  دهد ؛ یمن  خر  يزیچ  نینچ  زگره  هتبلا  تسا . هدش  هتـشادرب  تیاده  نایلوتم  هدهع ي  زا  زین  تیادـه  تلاسر  نازیم ، نامه  هب 

هک ناـنچ  مه  دـنام . یمن  نکاـس  زگره  اـّما  دـشاب ، تکاـس  ادـخ  یلو  تسا  نکمم  ور ، نیا  زا  دوش . یم  هدوهیب  یمدآ  شنیرفآ  تروص ،
هاگ هنایفخم و  هاگ  تسا ؛ شرورپ  یگدـنزاس و  تیادـه ، لاح  رد  هشیمه  ماما  دـنام . یمن  دـعاق  هاگ  چـیه  اّما  دـشاب ، بیاغ  تسا  نکمم 
زا یکی  هب  هنومن  يارب  تسا . هدمآ  جع )  ) يدـهم ترـضح  هژیو ي  ياه  تیادـه  زا  یناوارف  ياه  هنومن  ییاور ، ياه  باتک  رد  اراکـشآ .

، دـنوادخ ایآ  هک  دـندرک  فالتخا  هلأسم  نیا  هرابرد ي  هعیـش  زا  یهورگ  نامثع ، نب  دّـمحم  ترافـس  رـصع  رد  مینک . یم  هراـشا  اـه  نآ 
یم لاحم  ار  نآ  یهورگ ، هن ؟ ای  تسا  هدرک  راذـگاو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  هب  ار  اه  نآ  هب  نداد  يزور  تادوجوم و  شنیرفآ 

يزور دننیرفآ و  یم  ار  تادوجوم  دـنوادخ ، بناج  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  رگید  یهورگ  دنتـسناد و 
هب دـندش . ایوج  وا  زا  ار  تسرد  خـساپ  دـندمآ و  نامثع  نب  دّـمحم  رـضحم  هب  هک  نیا  ات  تفاین  ناـیاپ  هورگ  ود  نیا  فـالتخا  دـنهد . یم 
... ماسجالا قلخ  يذلا  وه  یلاعت  هَّللا  نا  دندومرف : موقرم  نینچ  خساپ  رد  زین  ترضح  دش . هتـشون  جع )  ) رـصع ماما  هب  يا  همان  وا ، شرافس 

هدننیرفآ ي دـنوادخ ، [. 2 . ] مهقحل ًاماظعاو  مهتلئـسمل  ًاباجیا  قزریف  هنولأسیو  قلخیف  یلاـعت  هَّللا  نولأـسی  مهناـف  مالـسلا  مهیلعۀـمئالا  اـّما 
ياعد تباجا  لیلد  هب  نیا  دهد . یم  يزور  دنیرفآ و  یم  زین  وا  دننک . یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  یلو  تسا ... ماسجا 

ص 293. یسوط ، تبیغ  [ 2 . ] 40  - 39 فسوی ، [ 1 . ***** ] تسا ناشیا  ماقم  میرکت  نانآ و 

هاوگ

نـساحم نادنز ، رد  اریز  درک ؛ یفرعم  مهم  نیا  يارب  ار  وا  فسوی ، نیـشیپ  دـنب  مه  تساوخ ، ار  شباوخ  ریبعت  رـصم ، هاشداپ  هک  یماگنه 
ترضح اب  طابترا  نایعدم  ای  تیودهم  نایعدم  ربارب  رد  زین  ام  دوب . هدید  تسا ، بیغ  ملع  زا  یعون  هک  ار  وا  باوخ  ریبعت  شناد  قالخا و 

هریـس ي میریذپب . یعطق  لیلد  ندید  زا  سپ  اهنت  دیاب  ار  دارفا  ياعدا  مینکن . دامتعا  دارفا  هب  لیلد  یب  میـشاب و  رایـشوه  دیاب  جع )  ) يدهم
. دنهاوخب لیلد  نایعدم ، زا  ات  دندرک  یم  قیوشت  ار  نارگید  هشیمه  نانآ  هک  دهد  یم  ناشن  ناشیا  ناریفس  و  جع )  ) يدهم ترضح  یلمع 

یلع نبا  هب  فورعم  دّـمحم  نب  یلع  نب  نیـسح  هلمج ، زا  دروخ . یم  مشچ  هب  یثیدـح  ياه  باتک  رد  تقیقح  نیا  زا  یناوارف  ياه  هنومن 
ترـضح لیکو  حور ، نب  مساقلاوبا  داد : خساپ  مق  یلاها  زا  یکی  تسیک ؟ ام  يالوم  دیـسرپ : نم  زا  ینز  دادـغب ، رد  دـیوگ : یم  يدادـغب 

، يراد دوخ  اب  هچره  دومرف : خیش  تسیچ ؟ نم  هارمه  خیـش ! يا  تفگ : وا  هب  دمآ و  مساقلاوبا  دزن  يو  داد . نز  هب  ار  وا  یناشن  سپ  تسا .
هب مساقلاوبا  تشگزاب . تخادـنا و  هلجد  رد  تشاد ، دوخ  اب  هچ  نآ  تفر و  نز  میوگ . زاب  وت  هب  ات  اـیب  نم  دزن  هاـگ  نآ  زادـنایب . هلجد  رد 

هلجد رد  وت  دوب و  وـت  اـب  هک  تسا  يا  هبعج  ناـمه  نیا  تفگ : نز  نآ  هب  سپـس  درواـیب . ار  هبعج  نآ  هک  داد  روتـسد  دوـخ  راـک  تمدـخ 
هقلح کی  الط ، دنب  تسد  تفج  کی  تفگ : خیـش  دییوگب . امـش  تفگ : نز  ییوگ ؟ یم  وت  ای  تسیچ  نآ  رد  میوگب  وت  هب  نم  یتخادنا .
هبعج سپـس  تسه . هبعج  نیا  رد  قیقع  هزوریف و  رتشگنا  ود  دراد و  رهوگ  کی  مادـک  ره  هک  کچوک  هقلح ي  ود  رادرهوگ ، گرزب  ي 

نآ متخادـنا . هلجد  رد  مدروآ و  نم  هک  تسا  ناـمه  نیا  تفگ : تسیرگن و  اـه  نآ  هب  نز  داد ، ناـشن  دوب ، نآ  رد  ار  هچ  ره  دوـشگ و  ار 
مدرم هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ، هتفگ  خـساپ  هدرکن و  راـکنا  ار  نز  شـسرپ  حور ، نب  مساـقلاوبا  هک  نیا  دـش ! شوـه  یب  بجعت  زا  هاـگ 

نیا نانآ ، هتـساوخ ي  هب  تبثم  خساپ  نداد  اب  زین  جع )  ) يدهم ترـضح  ناریفـس  دنریذپن . لیلد  یب  ار  یـسک  نخـس  هک  دنا  هدوب  فظوم 
هب تسا ، مزال  هکلب  هدیدنـسپ و  تلاکو ، تباین و  نایعدم  اب  نایعدم  اب  ییورایور  رد  یـشور  نینچ  هک  یماگنه  دنا . هدرک  اضما  ار  شور 

. دوب دهاوخ  نینچ  تیودهم ، نایعدم  ربارب  رد  یلوا ، قیرط 
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یسانشردق

هک ات  دش  ببس  دوخ -  تبحم  رهم و  ناماد  رد  يو  نداد  شرورپ  یگدرب و  زا  وا  ندرک  اهر  فسوی -  هب  شرسمه  رـصم و  زیزع  تمدخ 
نا یـسع  هاوثم  یمرکا  هتأرمال  رـصم  نم  هارتشا  يذلا  لاق  و  دنرب : هرهب  وا  زا  دباتـشب و  نانآ  کمک  هب  یطحق ، يراتفرگ و  ماگنه  فسوی 

دنمدوس ام  يارب  دیاش  راد ، یمارگ  ار  يو  ماقم  تفگ : شرسمه  هب  رصم ) زیزع   ) دیرخ رصم  نیمزرـس  زا  ار  وا  هک  سک  نآ  و  [. 1 . ] انعفنی
ققحت روـهظ و  يارب  يزاـس  هنیمز  نآ ، لکـش  نیرت  هتـسجرب  هک  مالـسلا  هیلعارهز  فـسوی  ناتـسآ  هـب  يرازگ  تمدـخ  نـیقی ، هـب  دـشاب .

ناوت یم  ایآ  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  زیزع  نآ  هژیو ي  ياه  تیاـنع  زا  يرادروخرب  تسا ، ناـشیا  ياـه  ناـمرآ  فادـها و  هب  ندیـشخب 
مایا رد  دیوگ : یم  ناهفصا  ياملع  زا  یکی  زگره ! دشابن ؟ بوقعی  فسوی  هزادنا ي  هب  ششخب  رد  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  هک  تشادنپ 

نآ رد  ییاهب  هداوناخ ي  دنچ  هک  تسا  یلزنم  ام ، یگیاسمه  رد  تفگ : نم  هب  نابزیم  مدش . توعد  يا  هسلج  هب  ینار  نخس  يارب  یناوج 
ینار نخس  تییاهب  مارم  نالطب  هرابرد ي  بش  هد  وا ، هتفگ ي  هب  هجوت  یب  نم  دییامرف . تاعارم  ینار ، نخـس  رد  سپ  دننک ، یم  یگدنز 
لزنم هب  يراشفاپ  مارتحا و  اب  دندمآ و  نم  دزن  رفن  دنچ  مداتفا ، هار  هب  هسردم  يوس  هب  هک  یماگنه  ینار ، نخـس  زا  سپ  رخآ  بش  مدرک .

یم یتفگ و  نخـس  ام  هیلع  ارچ  هک  دـنتفگ  نم  هب  يدـنت ، اـب  دنتفـشآ و  نم  رب  ناـنآ  دـش . ضوع  هنحـص  رد ، نتـسب  زا  سپ  دـندرب . دوخ 
مریگب و وضو  راب ، نیرخآ  يارب  ات  متـساوخ  هزاـجا  ریزگاـن  دندیـشوپن . مشچ  دوخ  دـصق  زا  مدرک ، شـالت  هچ  ره  دنـشکب . ارم  دنتـساوخ 

نیا رد  میوگب . ار  نامزلا  بحاص  ای  کب  ثاغتـسملا  رکذ  هبترم  تفه  رخآ ، هدجـس ي  رد  مدرک  دصق  مداتـسیا و  زامن  هب  مناوخب . يزامن 
ارم تسد  درم ، نآ  دـننکب ، يراـک  دـنناوتب  ناـنآ  هک  نآ  یب  دـمآ . نوردـنا  هب  بسا  رب  راوس  يدرم  دـش و  زاـب  دوخ  هب  دوـخ  رد  ماـگنه ،
هدش رید  رگید  یلو  دوب ؟ هک  صخـش  نیا  هک : مدمآ  دوخ  هب  هزات  درم ، نآ  نتفر  زا  سپ  دـناسر . هسردـم  هب  درب و  نوریب  هناخ  زا  تفرگ ،

، يدهم ترضح  ناگتفیش  [ 2 . ] 21 فسوی ، [ 1 [. ***** ] 2 . ] دنتفگ نیتداهـش  دـندمآ و  نم  دزن  ییاهب  هورگ  نآ  بش ، نآ  يادرف  دوب .
ص 256. ج 1 ،

الب عفد 

اج هب  ار  يردارب  طرـش  دـندرک و  متـس  يو  قح  رد  فسوی  ناردارب  دـنچره  دـش . رـصم  لـها  دوـخ و  ناردارب  يـالب  عـفد  رپـس  فـسوی ،
لاق دنتـسه . نایعیـش  زا  الب  عفد  رپس  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  درکن . راذـگورف  ناـنآ  يریگتـسد  کـمک و  زا  فسوی  یلو  دـندرواین ،
نع سیل  لاقف  يدیـس . نباو  يدیـس  تنا  تلقف : انا ؟ نم  لاق : معن . تلق : ینفرعتا  جـع :)  ) نامزلا بحاص  یل  لاق  مداـخلا : رـصنوبا  فیرظ 
یم فیرظ  یتعیـشو . یلها  نع  ءالبلا  هَّللا  عفدـی  یبو  ءایـصوالا  متاخ  انا  لاقف  یلرَّسف . كادـف  هَّللا  ینلعج  تلقف  فیرظ  لاق  کتلأس . اذـه 

ضرع متسه ؟ هک  نم  دندومرف : يرآ . مدرک : ضرع  یسانش ؟ یم  ارم  ایآ  دندومرف : ناشیا  مدش . دراو  جع )  ) رـصع ماما  رـضحم  هب  دیوگ :
نم دندومرف : تسیچ ؟ ناتروظنم  موش  تیادف  مدرک : ضرع  دوبن . نیا  مروظنم  دندومرف : دیتسه . نم  ياقآ  دنزرف  نم و  ياقآ  امـش  مدرک :

يدهم ترـضح  تیانع  هنومن ، يارب  [. 1 . ] دنک یم  فرطرب  منایعیـش ، ملها و  زا  ار  الب  نم ، دوجو  يارب  دـنوادخ  متـسه و  ایـصوا  ِنیرخآ 
هک درک ، یم  تموکح  نیرحب  رب  یبصان  ییاورنامرف  هتشذگ ، راگزور  رد  میونـش : یم  يرون  ثّدحم  نابز  زا  ار  نیرحب  نایعیـش  هب  جع ) )

، داد مکاح  تسد  هب  ار  يرانا  دش و  دراو  اورنامرف  رب  ریزو  يزور  دوب . هدوبر  وا  زا  ار  تقبس  يوگ  اج ، نآ  نایعیش  اب  ینمـشد  رد  شریزو 
ءافلخ یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  هَّللا و  لوسر  دّمحم  هَّللا ، الا  هلا  ال  : » دوب هتـسب  شقن  نآ  تسوپ  رب  اه  هژاو  نیا  یعیبط  تروص  هب  هک 
عیشت بهذم  نالطب  رب  دنمورین  یلیلد  راکشآ و  يا  هناشن  نیا ، تفگ : ریزو  هب  دش و  تفگش  رد  رایـسب  نآ  ندید  زا  اورنامرف  هَّللا .» لوسر 
هیارا ناشیا  هب  ار  هناشن  نیا  مینک و  رـضاح  ار  نانآ  دـیاب  نم ، رواـب  هب  داد : خـساپ  ریزو  تسیچ ؟ نیرحب  نایعیـش  هراـبرد ي  وت  رظن  تسا .

عناق یخساپ   - 1 مینک : یم  ریخم  زیچ  هس  شنیزگ  نایم  ار  نانآ  هنرگو  دنـشک  یم  تسد  دوخ  بهذـم  زا  هک  دـنتفریذپ  ار  نآ  رگا  میهد .
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هب ار  ناش  لاوما  و  مینک . یم  ریـسا  ار  ناش  نادـنزرف  نانز و  میـشک ، یم  ار  ناش  نادرم  هک  نیا  اـی   - 3 دنهدب . هیزج   - 2 دنروایب . هدننک 
رگا تفگ : داد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  رانا  هاگ  نآ  دناوخارف . دوخ  دزن  ار  هعیش  نادنمـشناد  تفریذپ و  ار  وا  يأر  اورنامرف ، میرب . یم  تمینغ 

نادنمشناد دیهدب . هیزج  دیاب  هک  نیا  ای  منک  یم  ریسا  ار  نات  نادنزرف  نانز و  مشک و  یم  ار  امش  دیرواین ، نشور  یلیلد  هدیدپ ، نیا  يارب 
ناـحلاص و زا  رفن  هد  دوخ ، ناـیم  زا  هک  دندیـسر  هجیتـن  نیا  هب  ناوارف  يوـگو  تفگ  زا  سپ  ناـنآ  دنتـساوخ . تلهم  وا  زا  زور  هس  هعیش ،

يوس هب  بشما  وت  دنتفگ : رفن  هس  نآ  زا  یکی  هب  دندیزگرب و  ار  رفن  هس  زین  رفن  هد  نیا  نایم  زا  هاگ  نآ  دـننیزگرب . ار  نیرحب  ناراگزیهرپ 
نینچ درم  نآ  تسام . بحاص  ماما و  وا ، اریز  سرپب ؛ ار  تبیـصم  نیا  زا  ییاهر  هار  وا ، زا  نک و  هثاغتـسا  ( جـع  ) نامز ماما  هب  ورب و  ارحص 
يدرم هک  ار  موس  رفن  رخآ ، بش  درکن . تفایرد  یخساپ  زین  وا  دنداتسرف . ار  مود  رفن  زین  مود  بش  دیدن . ترـضح  زا  یخـساپ  یلو  درک ،

دینش دش ، بش  رخآ  نوچ  درک . کمک  تساوخرد  ترضح ، زا  يراز  هیرگ و  اب  تفر و  ارحـص  هب  وا  دنداتـسرف . نابایب  هب  دوب ، راگزیهرپ 
نب دّـمحم  يا ؟ هدـمآ  نوریب  نابایب  يوس  هب  ارچ  منیب و  یم  لاح  نیا  هب  ار  وت  ارچ  یـسیع ! نب  دّـمحم  يا  دـیوگ : یم  وا  هب  باـطخ  يدرم 

. نامزلا بحاص  منم  یـسیع ! نب  دّـمحم  يا  دـیامرف : یم  درم  نآ  دراذـگاو . دوخ  لاـح  هب  دـنک و  اـهر  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  یـسیع 
: دومرف درم  نآ  تسین . زاین  نم  نتفگ  هب  یناد و  یم  ارم  ناتساد  ینامزلا ، بحاص  وت  رگا  تفگ : یـسیع  نبدمحم  وگزاب . ار  دوخ  تجاح 
ام رب  هچ  دیناد  یم  امـش  يرآ ، درک : ضرع  يا . هدمآ  اج  نیا  هب  تسا ، هدش  دراو  امـش  رب  هک  یتبیـصم  نآ  لیلد  هب  وت  ییوگ . یم  تسار 

تخرد هیلع -  هَّللا  ۀنعل  ریزو -  نآ  هناخ ي  رد  یسیع ! نبدمحم  يا  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  دیتسه . ام  هانپ  ماما و  امـش  تسا و  هدیـسر 
هلمج نیا  نآ ، نایم  رد  درک و  فصن  ار  نآ  تخاس . رانا  لکش  هب  یبلاق  لِگ  زا  وا  دوب ، هدروآ  رانا  هزات  تخرد  هک  یماگنه  تسا . يرانا 

رب اه  هژاو  نآ  دش ، گرزب  بلاق  نآ  نایم  رد  رانا  نوچ  تسب . ار  نآ  تشاذگ و  دوب ، کچوک  هک  رانا  يور  رب  ار  بلاق  سپـس  تشون . ار 
ریزو هناخ ي  هب  نوچ  مهد . یم  ریزو  هناخ ي  رد  ار  وت  خساپ  نم  هک  ییوگ  یم  وا  هب  يور و  یم  اورنامرف  دزن  ادرف  تسب . شقن  نآ  يور 

هناشن ي هد . ناشن  اورنامرف  هب  ار  نآ  تسا . نآ  رد  لِگ  بلاق  هک  تفاـی  یهاوخ  يدیفـس  هسیک ي  ورب . اـج  نـالف  هب  ریزو  زا  شیپ  دـیتفر ،
. تسین نآ  رد  يزیچ  رتسکاخ  دود و  زج  دـینک ، مین  ود  ار  رانا  نوچ  هک  تسا  نیا  اـم  رگید  هزجعم ي  هک  وگب : اورناـمرف  هب  هک  نیا  رگید 

ماما هچ  نآ  ره  دنتفر و  اورنامرف  شیپ  نانآ  رگید ، زور  تشگزاب . نایعیش  دزن  هب  تشگ و  نامداش  رایسب  نانخـس  نیا  زا  یـسیع  نبدمحم 
لتق هب  ار  رگ  هلیح  ریزو  داد  روتـسد  دـیورگ و  عیـشت  هب  هزجعم  نیا  ندـید  اـب  نمی  ياورناـمرف  تشگ . راکـشآ  دوب ، هدومرف  جـع )  ) ناـمز

ص 556. بقاثلا ، مجن  همجرت ي  [ 2 . ] ص 246 یسوط ، تبیغ  [ 1 [. ***** ] 2 . ] دندناسر

تازاجم

هورگ ام  [. 1 . ] ٌۀبـصع نحن  و  دـنتفگ : یم  دندیـشک و  یم  ردـپ  خر  هب  ار  دوخ  يوزاب  تردـق  ّربکت ، اب  هک  دـندوب  یناسک  فسوی  ناردارب 
نآ دنتفرگ . تسد  هب  ییادگ  هساک ي  هنالیلذ ، هک  دندیـسر  ییاج  هب  دندرک  متـس  فسوی ، قح  رد  نوچ  لاح ، نیا  اب  میتسه . يدـنمورین 

انئجو رّـضلا  انلهاو  انّـسم  زیزعلا  اهیا  ای  دندرک : زاین  زجع و  راهظا  يو ، هب  دـندییاس و  فسوی  ناتـسآ  رب  رـس  هداتفا ، ورف  ییاه  ندرگاب  هاگ 
عاتم تسا و  هتفرگ  ارف  یتحاران  ار  ام  نادناخ  ام و  زیزع ! يا  [. 2 . ] نیقدصتملا يزجی  هَّللا  نا  انیلع  قدصتو  لیکلا  انل  فواف  ةاجزم  ۀعاضبب 

ناگدنشخب دنوادخ ، اریز  امرف ؛ ششخب  قّدصت و  ام  رب  نک و  لماک  ار  ام  هنامیپ ي  میا . هدروآ  دوخ  اب  ییاذغ ) داوم  دیرخ  يارب   ) یکدنا
، زوس نامناخ  ياه  گنج  یتاقبط ، هلـصاف ي  شحاف ، رقف  دننام  يا  هدنـشک  ياهدرد  اه و  تبیـصم  ار  يزورما  رـشب  دـهد . یم  شاداپ  ار 

متـس زج  تسین  يزیچ  اه  نیا  شیادـیپ  لیلد  تسا . هتفرگارف  ... یمگردرـس و یتیوه و  یب  یچوپ ، ساـسحا  ناـیاپ ، یب  ياـه  يزیر  نوخ 
. تسوا روهظ  طیارش  ندرکن  هدامآ  وا و  دای  یـشومارف  اه ، متـس  نیا  همه ي  سأر  رد  هک  مالـسلا ، هیلعارهز  فسوی  ادخ ، یلو  هب  نایمدآ 
[1 . ***** ] تسا یعقاو  یجنم  وا ، هک  دیاسب  رس  یسک  ناتـسآ  رب  دَرب و  یـسک  هاگراب  هب  ییادگ  هساک ي  ناسنا ، يزور  هک  نآ  دیما  هب 

.88 فسوی ، [ 2 . ] 14 فسوی ،
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تنحم

رد بوقعی  هک  ییاه  لد  نوخ  دندیـشک و  ناج  هب  شا  ناردارب  هک  یناوارف  ياه  تنحم  اه و  جنر  زا  سپ  رگم  دادن ، خر  فسوی  اب  رادید 
زا سپ  رگم  درک ، دـهاوخن  عولط  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  دیـشروخ  تخیر . ورف  وا  نارجه  رب  هک  ییاه  کشا  دروخ و  فسوی  قارف 

یتح هَّللا  رصن  ییجی  ام  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تخیر . دهاوخ  ورف  نایعیش  لد  رب  هک  یتبیـصم  ياه  لیـسو  ناوارف  ياه  تنحم 
اوبذـک دـق  مّهنا  اّونظو  لسرلا  سئیتسا  اذا  یتح   ) فسوی ةروس  یف  هباتک  یف  لـجوّزع  یبر  لوق  وهو  ۀـتیملا  نم  ساـنلا  یلع  نوها  اونوکت 

زا مدرم  مشچ  رد  هک  یماگنه  رگم  دـمآ ، دـهاوخن  امـش  يوس  هب  دـنوادخ  يرای  [. 1 . ] مالـسلا هیلعانمئاق  مایق  دنع  کلذو  انرـصن ) مهئاج 
( مدرم  ) دندش و دیماان  نالوسر  هک  هاگ  نآ  ات  : ) دومرف هک  تسا  فسوی  هروس ي  رد  دـنوادخ  نخـس  نامه  نیا ، دـیوش و  رت  تسپ  هدرم ،
( جع  ) يدهم ام ، مئاق  مایق  ماگنه  هاگ ، نآ  دمآ .) نانآ  غارس  هب  ام  يرای  ماگنه ، نیا  رد  تسا . هدش  هتفگ  غورد  نانآ  هب  هک  دندرک  نامگ 

ص 424. ةدوملا ، عیبانی  [ 1 . ***** ] تسا

زاین

نانآ دروآ ، راشف  ناردارب  شود  رب  تشیعم  یگنت  یطحق و  راب  هک  یماگنه  دش . فسوی  اب  نانآ  رادـید  زاس  هنیمز  هقوذآ ، هب  ناردارب  زاین 
يدهم ماما  هب  زاین  ساسحا  نتفرگ  لکـش  دـیدرگ . فسوی  اب  نانآ  رادـید  همدـقم ي  نیا  دنتـشگ و  رـصم  راپـس  هر  هقوذآ ، نتفای  دـیما  هب 

نب قاحـسا  هب  باطخ  یعیقوت  رد  جع )  ) يدهم ماما  تسا . مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  روهظ  زاس  هنیمز  زین  اه  ناسنا  ناج  يافرژ  رد  جـع ) )
تیاور رد  هدـش ، دای  تیاور  رب  نوزفا  دـینک ... اعد  رایـسب  نم ، جرف  يارب  [. ... 1 ... ] جرفلا لیجعتب  ءاعدـلا  اورثکاو  : ... دـنیامرف یم  بوقعی 

. تسا زاین  ساسحا  اعد ، ياه  هنیمز  زا  یکی  اریز  دننک ؛ اعد  روهظ  ندیـسر  ارف  يارب  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  نایعیـش  هب  یناوارف  ياه 
رب اعد  هب  تسد  دریگن ، لکش  درادن ، هچ  نآ  هب  زاین  ساسحا  شدوجو ، رد  دشاب و  هتشادن  يدوبمک  ات  یمدآ  دیور . یم  زاین  رتسب  رد  اعد 

دوخ نورد  رد  ار  ناشیا  دوجو  هب  زاین  ساـسحا  دـیاب  مینک ، اـعد  جـع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  يارب  هک  میهاوخب  رگا  زین  اـم  دراد . یمن 
زاین ساسحا  نتخیگنارب  هب  روتسد  عقاو  رد  ندرک ، اعد  هب  روتـسد  نیاربانب ، درک . میهاوخ  اعد  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  میهد . ناماس 

هک دنتسناد  یمن  دندرک و  یمن  زاین  ساسحا  وا  هب  اریز  دنتشادن ؛ ار  وا  لمحت  بات  فسوی ، ناردارب  تسا . شیوخ  دوجو  رد  جع ) ) ماما هب 
یم فسوی  لاـصو  يارب  دـندرک . شتبرغ  راـید  هراوآ ي  دـندنار و  دوـخ  زا  ار  وا  ور ، نیا  زا  دـیآ ؛ یم  ناـنآ  راـک  هچ  هب  فـسوی  دوـجو 
نآ دنیبب . ار  اه  بیـشن  زارف و  دنـشچب و  ار  اه  یتخـس  دننک ، مرن  هجنپ  تسد و  راگزور  ياه  يراوشد  اب  ناردارب  ات  درذـگب  نامز  تسیاب 
ُخر زا  تنحم  رابغ  دشخب و  نیکست  ار  نانآ  ياهدرد  هک  یـسک  هب  زاین  دریگب ؛ لکـش  ناشدوجو  رد  فسوی  هب  زاین  ساسحا  مک  مک  هاگ 

لکـش ساسحا  نیا  تسیاب  یم  نامز  رذگ  رد  هکلب  درک ، قیرزت  نانآ  هب  هبـش  کی  ار  نآ  ناوتب  هک  دوبن  يزیچ  ساسحا  نیا  دیادزب . ناش 
، دنناعنک رد  وا  ناردارب  ردـپ و  تسناد  یم  هک  نیا  اب  فسوی  لیلد ، نیمه  هب  دیـسر . یم  یعیبط  روط  هب  دـیاب  هک  دوب  يا  هویم  نیا  دریگب .

یلو دنیایب ، شدزن  هب  هک  دهاوخب  وا  زا  دسیونب و  ردپ  يارب  يا  همان  مک ، تسد  ای  دورب  ناعنک  هب  تسناوت  یم  وا  درکن . یمادقا  چـیه  یلو 
ینمشد ياه  هزیگنا  اریز  تشادن ؛ يدوس  دندمآ ، یم  وا  رادید  هب  هنیمز ، ندش  مهارف  زا  شیپ  ناردارب ، رگا  اسب  هچ  اریز  درکن . نینچ  نیا 

دندرک اـعدا  ناردارب  هک  یماـگنه  یتـسار ، هب  دوب . هدادـن  خر  زونه  دربـب ، نیب  زا  ار  لـماع  نآ  هک  یلوحت  تشاد و  دوـجو  زوـنه  نیـشیپ 
؟ دـنروایب ار  شیاه  ناوختـسا  مک  تسد  ای  دـسج  هدـنام ي  یقاب  هک  تساوخن  نانآ  زا  بوقعی  ارچ  تسا ، هدـش  گرگ  همعط ي  فسوی ،

دنهاوخ ار  شدسج  تشک و  دنهاوخ  ار  فسوی  ناش ، ياعدا  تابثا  يارب  ناردارب  دـیوگب ، نینچ  رگا  تسناد  یم  هک  دوب  لیلد  نادـب  نیا 
زاـب منادـناخ  هب  ارم  مناـعنک . لـها  بوقعی و  دـنزرف  نم  هک  تفگن  ناـنآ  هب  فسوی  تفاـی ، ار  فـسوی  ناوراـک ، هک  یماـگنه  ارچ  دروآ .

ِتیفرظ هک  ارچ  دش !؟ دهاوخ  هتـشک  شناردارب  تسد  هب  ماجنارـس  دننادرگ ، زاب  ار  وا  رگا  تسناد  یم  هک  دوبن  لیلد  نیا  هب  ایآ  دینادرگ ؟
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لکـش ثداوح ، شکاشک  نامز و  رذگ  رد  یعیبط و  تروص  هب  تسیاب  یم  تیفرظ  نیا  دوب و  هدماین  دیدپ  نانآ  رد  زونه  ندوب  فسوی  اب 
ناردارب هک  دـنک  يراـک  تسناوت  یم  یهلا  زاـجعا  اـب  دوب و  ربماـیپ  وا  دـییازفایب . زین  ار  بوقعی  یهلا  ماـقم  اـه  نیا  همه ي  رب  تفرگ . یم 

یعیبط و دـنور  روما  ناـیرج  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  تنـس  اریز  درکن ؛ نینچ  یلو  دـنامب ، فسوی  راـنک  رد  وا  دنـشکب و  ار  فسوی  دـنناوتن 
هب دنسرب . نآ  هب  یگدنز  ریگ  سفن  نادیم  رد  دننیزگرب و  ار  تواقـش  ای  تداعـس  دوخ ، باختنا  رایتخا و  اب  مدرم  دیامیپب و  ار  دوخ  يداع 

هدامآ ي ًـالماک  ار  دوخ  وا  تساـیهم و  ًـالماک  وا  يارب  تاـقالم  هنیمز ي  هک  دراد  دوجو  زین  یبوقعی  ناـیم ، نیا  رد  هچرگ  رطاـخ -  نیمه 
ات دنام ، یم  رظتنم  ددنب و  یم  ورف  بل  یلو  تسا ، هدرزآ  لد  نیگمغ و  ییاهنت ، تبرغ و  زا  زین  دوخ  فسوی  دنچره  تسا -  هدرک  لاصو 

هرهب وا  زا  تسناد و  دنهاوخ  ار  وا  ردق  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دنیایب . شیوس  هب  دنراذگ و  هار  هب  مدق  دوخ  دنوش و  هدامآ  ناردارب 
نتـسیز وا  رانک  رد  ندوب و  وا  اب  تیفرظ  وا و  لمحت  بات  هک  ینادرخ  مک  نالهاان و  تسارهز . فسوی  لاح  تیاکح  نیا ، و  درب . دنهاوخ 

ار وا  دنیآ ، دوخ  هب  مدرم  دیاب  دراد . یگتسب  هنیمز  ندش  مهارف  هب  زین  تبیغ  هاچ  زا  وا  ندمآ  رد  دندنکفا . تبیغ  هاچ  هب  ار  وا  دنتـشادن ، ار 
رد تیرـشب  ات  دوش  يرپس  نامز  دیاب  تسا . نامز  رذگ  دنمزاین  يزاین ، ساسحا  نینچ  نتفرگ  لکـش  دننک . زاین  ساسحا  وا  هب  دـنهاوخب و 

ندرک هابت  دعوم ، زا  شیپ  نآ  ندیچ  دسرب ؛ هویم  نیا  دوخ  دیاب  تسا . يرگید  سک  شتالکشم ، ياشگ  هرگ  هک  دبایرد  ثداوح  ناروک 
زج يزیچ  وا ، لمحت  تیفرظ  ندمآ  دیدپ  وا و  هب  زاین  ساسحا  يریگ  لکـش  هنیمز و  ندمآ  مهارف  نودـب  جـع )  ) يدـهم ندـمآ  تسا . نآ 

دوخ مدرم  دیاب ، تسا . نیا  زج  یهلا  تنـس  اّما  دـنک ، فرطرب  ار  اه  عنام  همه ي  یهلا ، زاجعا  هب  دـناوت  یم  وا  يرآ ، تسین . وا  ندرک  هابت 
يوس هب  مدرم  ندمآ  يارب  هتسبورف و  بل  اما  تسا ، هتـسخ  لد  نیگمغ و  قارف ، تبرغ و  نیا  زا  يو  دنچره  دنهن . ماگ  هار ، رد  دنهاوخب و 

نیا رد  دروآ ؟ رد  هب  راـظتنا  نیا  زا  ار  وا  هک  تسه  یـسک  اـیآ  تسین . نیا  زج  یهار  اریز  تسا ؛ هتـسشن  هار  هب  مشچ  ناـنچ  مـه  شیوـخ ،
راس همشچ  زا  ندش  باریس  يارب  ار  دوخ  تسا و  راشرس  وا  تبحم  رطع  زا  ناش ، ياه  لد  هک  دنتـسه  زین  يا  هنوگ  بوقعی  نایعیـش  نایم ،

. دنـشاب هدامآ  همه  دیاب  وا ، ندمآ  يارب  اریز  دـنزوسب ؛ قارف  مغ  رد  دـیاب  زین  هتـسد  نیا  هک  سوسفا  اّما  دـنا ، هدرک  هدامآ  ًالماک  شروضح 
ص 292. یسوط ، تبیغ  [ 1 ***** ]

هانپ اهنت 

يارب نانآ  [ 1 ، ] دوب هلصاف  زور  شناردارب 18  فسوی و  ناـیم  هک  نیا  اـب  ور  نیا  زا  دـش . یمن  تفاـی  نارگید  دزن  تشاد ، فسوی  هچ  نآ 
ناج هب  ار  ینالوط  هار  نیا  یتخـس  زگره  دـش ، یم  تفای  زین  يرگید  ياج  رد  هقوذآ  رگا  دـندومیپ . ار  ینالوط  ریـسم  نیا  هقوذآ ، هیهت ي 

تـسا جع ) ) ارهز فسوی  دزن  اهنت  زین  [ 2  - ] ناسنا دشر  مالک ، کی  رد  تیونعم و  تلادـع ، نیزورما -  رـشب  هدـش ي  مگ  دـندیرخ . یمن 
ناسنا رد  رواب  نیا  ات  دناسرب . لامک  هب  داعبا  همه ي  رد  ار  وا  دزاس و  هدروآرب  ار  تیرشب  ياهزاین  دناوت  یم  هک  تسا  یسک  اهنت  وا  سبو .

اّولو دق  الا و  سانلا  نم  فنص  یقبیال  یتح  رمالا  اذه  نوکیال  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . دهاوخن  روهظ  وا  دریگن ، لکـش  اه 
همه ي هک  یماـگنه  رگم  داد  دـهاوخن  خر  روهظ  [. 3 . ] لدـعلا قحلاب و  مئاقلا  موقی  مث  انلدـعل . انّیلو  ول  انا  لئاق  لوقیـال  یتح  ساـنلا  یلع 
( جع  ) مئاق تیعـضو ، نیا  زا  سپ  میدرک . یم  راتفر  تلادع  هب  میدوب ، مکاح  ام ، رگا  دیوگن : یـسک  دندرک و  تموکح  مدرم  رب  اه  هورگ 
ندیـسر و يربهر و  تیاده ، ناوت  دوخ ، هک  دنبایرد  دیاب  مدرم  هک  تسانعم  نیدب  ثیدح  نیا  درک . دهاوخ  مایق  تلادـع ، قح و  اب  هارمه 
[1 . ***** ] تسا جع )  ) يدـهم ترـضح  انامه  هک  دنـشاب ، یعقاو  یجنم  یپ  رد  دـیاب  سپ  دـنرادن . ار  شیوخ  ياه  نامرآ  هب  ندـیناسر 

هدلاو نیبو  هنیب  ناکو  دوب ؛ هلـصاف  زور   18 بوقعی ، فسوی و  نایم  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ص 10 . ج 2 ، نیدلا ، لامک 
ریسم نیا  نآ ، نتفای  يارب  تسا  رضاح  هک  دراد  تیمها  ردق  نآ  ناسنا  يارب  مسج -  يزور  هقوذآ -  نتفای  رگا  ًاموی .» رـشع  ۀینامث  ةریـسم 

زور هنابش  دنک ، یم  باریس  ار  شناج  تسا و  هدیشخب  يونعم  قزر  ار  وا  هک  یماما  نتفای  يارب  هک  تسین  راوازـس  ایآ  دیامیپب ، ار  ینالوط 
ام يارب  یتاجن  هار  و  ًادـشر ؛ اـنرما  نم  اـنل  یئیهو  [ 2 [ .؟ میا هدرکن  یتسـس  زیزع ، ماما  نآ  بلط  رد  ام  اـیآ  یتسار ، هب  دـشاب ؟ وجتـسج  رد 
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: زا لـقن  هب  ص 274 ، یناـمعن ، تبیغ  [ 3 . ] تسا ناسنا  ياهدادعتـسا  همه ي  نتفای  یلاـع  تهج  ناـمه  دـشر ، ( 10 فهک ، «.) زاـس مهارف 
ص 426. ج 3 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم 

یگدادلد

ندش باریـس  فسوی و  لاصو  بوقعی ، و  نک . لماک  ار  ام  هنامیپ ي  [. 1 . ] لیکلا انل  فوا  دنتـساوخ : یم  ار  وا  هقوذآ ي  فسوی ، ناردارب 
! منارسپ [. 2 . ] فسوی نم  اوسسحتف  اوبهذا  ینب  ای  دوب : ینتشاد  تسود  ینتساوخ و  فسوی ، اریز  تساوخ ؛ یمار  وا  روضح  راس  همـشچ  زا 

یناوارف یمّرخ ، يزبسرس ، يارب  ار  وا  روهظ  یخرب  دنا : هتـسد  ود  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  روهظ  نارظتنم  دییوجب . ار  فسوی  دیورب و 
دوجو هعیـش  هتـسد  ود  خـیرات ، لوط  رد  هشیمه  دـنهاوخ . یم  شدوخ  يارب  ار  وا  رگید ، یخرب  دـنهاوخ و  یم  سانجا و ... ینازرا  تمعن ،

اهنت دنا  هدوب  ماما  هتفیش ي  هک  یناسک  دنا و  هتساوخ  یم  دوخ  یصخش  عفانم  اه و  فده  هب  ندیسر  يارب  ار  ماما  هک  ینایعیش  دنا : هتـشاد 
تیونعم زا  راشرس  يدوجوم  یهلا و  تافـص  امـسا و  يامن  مامت  هنییآ ي  ار  ماما  نانآ ، تسادخ . هفیلخ ي  تسا ، ماما  وا ، هک  لیلد  نیا  هب 

، لیلد نیمه  هب  تسا . تسخن  هنوگ ي  هب  هاگآدوخان -  تروص  هب  دـنچره  ماما -  هب  نایعیـش  زا  يرایـسب  هاگن  دنتـسناد . یم  تیناـحور  و 
، میور یم  ورف  تمعن  یشوخ و  رد  نوچ  دوش و  یم  رتشیب  ماما  هب  نام  هجوت  لسوت و  طابترا ، دزیر ، یم  ورف  ام  رب  اه  تبیصم  هک  یماگنه 
ار ماما  هک  نآ  تسا . تماما  هب  داقتعا  فیرظ  گرزب و  ياه  بیـسآ  زا  یکی  هتکن ، نیمه  ددرگ . یم  هتـساک  نام  هجوت  لسوت و  نازیم  زا 

طابترا دریگ ، یم  هرهب  دوخ  یصخش  عفانم  هب  ندیسر  يارب  يرازبا  ناونع  هب  وا ، زا  دهاوخ و  یم  دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  هب  ندیـسر  يارب 
يزاین وا  هب  اریز  دتفاین ؛ دوخ  ماما  دای  هب  هاگ  چیه  دهد ، ناشن  شوخ  يور  وا  هب  راگزور  رگا  اسب  هچ  درادن . یگشیمه  رادیاپ و  یلسوت  و 

ماما هب  يراتفرگ  رد  رگا  درگن ، یم  شیوخ  ماما  هب  رظن  نیا  اب  هک  یـسک  یگدنز . هیامرـس ي  نداد  تسد  زا  یهابت و  ینعی  نیا ، درادـن و 
عفانم هب  ندیـسر  يارب  اهنت  ار  ماما  وا ، اریز  دلـسگ ؛ یم  دوخ  ماما  زا  دـنکن ، باجتـسم  ار  شیاعد  یتحلـصم ، ياضتقم  هب  ماما  دربب و  هاـنپ 

نانآ زا  ار  زیچ  همه  دـنا : هتفگ  هک  تسا  تسرد  نخـس  نیا  هتبلا  دـیآ ! راک  هچ  هب  دـناسرن ، شعفانم  هب  ار  وا  هک  یماما  دـهاوخ . یم  دوخ 
؛ میهاوخب شدوخ  يارب  ار  مالسلا  هیلعارهز  فسوی  راو ، بوقعی  مییایب  میهاوخن . ار  ناشدوخ  زج  نانآ ، زا  هک  تسا  هتـسیاش  اّما  میهاوخب ،

.87 فسوی ، [ 2 . ] 88 فسوی ، [ 1 . ***** ] تساه ییابیز  تالامک و  اه ، یبوخ  همه ي  همشچرس ي  اریز ،

يراودیما حور  ندیمد 

حور تشاد و  یم  زاـب  يدـیمون  زا  زین  ار  شیوخ  نارـسپ  دوـبن ، دـیماان  فـسوی  لاـصو  یهلا و  تمحر  زا  دوـخ  هک  نآ  رب  نوزفا  بوـقعی 
دیورب و منارسپ ! [. 1 ... ] هَّللا حور  نم  اوسئیأت  الو  هیخاو  فسوی  نم  اوسـسحتف  اوبهذا  ینب  اـی  دـیمد . یم  ناـنآ  ياـه  لد  رد  ار  يراودـیما 
، دنـشاب راودیما  دیاب  هک  نآ  رب  نوزفا  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  نایعیـش  دیوشن . دیماان  ادخ  تمحر  زا  دییوجب و  ار  شردارب  فسوی و 
. دنراد هاگن  هدنز  مدرم ، نهذ  رد  وا  هرطاخ ي  دای و  دنمدب و  نارگید  رد  ار  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  روهظ  هب  دـیما  حور  دـنراد  هفیظو 

ادرف هک  يزورفا  ناهج  دیـشروخ  زا  هک  نآ  دسر . یم  یگدنزاس  یگدنلاب و  هب  دروآ و  یم  نوریب  یگدومخ  یتسـس و  زا  ار  یمدآ  دیما ،
راـت هریت و  ماـش  هب  وا  درادـن . یگدـنزاس  ییاـیوپ و  يارب  یطاـشن  روـش و  زگره  تسا ، لـفاغ  دـنک ، یم  نشور  ار  اـج  همه  دـیآ و  یم  رب 

رد دیما  حور  درادـن . رواب  ار  شیوخ  هدارا ي  يورین  دراگنا و  یم  چـیه  هنابـش ، تملظ  ربارب  رد  ار  دوخ  وا  تسا . هدروآ  نامیا  يدـیمون ،
یجنم ندـمآ  هب  هک  نآ  دوش . یم  راشرـس  تایح  حور  زا  یمدآ  دوجو  رـسارس  هدـنیآ ، هب  دـیما  اب  لباقم ، رد  تسا . هدرم  یـصخش ، نینچ 

هب ندیـسر  رد  ار  وا  دنهاوخب و  ار  وا  هک  تسا  ییاه  ناسنا  ندمآ  مهارف  تامدقم و  ندش  هدامآ  هب  هتـسب  وا  ندـمآ  و  دراد ، دـیما  نامیا و 
یناوزاب دننام  دنناوتب  هک  دنارورپب  ار  ییاه  ناسنا  دروآ و  دـیدپ  دوخ  رد  ار  ندوب  وا  اب  تیفرظ  دـشوک  یم  هشیمه  دـننک ، يرای  شفادـها 

. تسا یگدـنزاس  یگدـنلاب و  یعقاو و  تایح  ناـمه  نیا ، و  دـنهد . يراـی  شفادـها  هب  ندیـسر  رد  ار  جـع )  ) يدـهم ترـضح  دـنمورین ،
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.87 فسوی ، [ 1 ***** ]

یناگمه لابقا 

، وا هب  دـنتفر و  وا  يوس  هب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  ناگمه  هک  دـندش  باریـس  فسوی  رادـید  روضح و  ماج  زا  هاـگ  نآ  فسوی  ناردارب 
باتفآ ندیمد  يارب  دندمآ . رصم ) هب  ییاذغ  داوم  یپ  رد   ) فسوی ناردارب  [. 1 . ] فسوی ةوخا  ءاج  و  دیامرف : یم  نآرق  دندرک . زاین  راهظا 

. دنهاوخب دنوادخ  زا  ار  شندمآ  دننک و  اعد  یگمه  دیاب  مدرم  یناگمه . تساوخرد  زج  تسین  یهار  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  لامج 
سدقدیفم خیـش  هب  دوخ  فیرـش  عیقوت  رد  جع )  ) يدـهم ترـضح  تسین . مولعم  نادـنچ  مدرم -  مامت  هن  و  یخرب -  ياعد  يراذـگ  ریثأت 

مهل تلجعتلو  اـنئاقلب  نمیلا  مهنع  رخأـت  اـمل  مهیلع  دـهعلاب  ءاـفولا  یف  عاـمتجا  یلع  هتعاـطل  هَّللا  مهقفو  انعایـشا  نأ  ول  و  دـیامرف : یم  هرس 
اب هک  ینامیپ  دهع و  هب  يافو  رب  دهد -  يرای  يرادرب  نامرف  رد  ار  نانآ  دنوادخ ، هک  ام -  نایعیـش  همه ي  رگا  [. 2 ... ] انتدهاشمب ةداعسلا 
یم دـنم  هرهب  ام  رادـید  تداعـس  زا  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  ناش  يارب  ام  رادـید  ترایز و  تکرب  دـندش ، یم  لد  کی  مه  اب  دـنا ، هتـسب  اـم 

نـسح ماما  نام  يالوم  هفـشاکم ، ای  ایؤر  رد  یبش  دـیوگ : یم  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  زا  لقن  هب  مراکملا » لاـیکم   » هدنـسیون ي دنتـشگ ...
جرف يارب  دـننک و  هبوت  هک  دـییوگب  مدرم  هب  اـهربنم  رب  دوب : نیا  شنومـضم  هک  دـندومرف  یبلاـطم  ناـشیا  مدـید . ار  مالـسلا  هیلع  یبـتجم 

یخرب رگا  هک  تسین  ییافک  بجاو  تیم ، زامن  دـننام  ندرک  اعد  نیا  دـننک . اعد  ناشیا  روهظ  لیجعت  مالـسلا و  هیلعرـصع  یلو  ترـضح 
[. ***** 3 . ] تسا بجاو  نافلکم  همه ي  رب  يزور  هنابش  هناگجنپ ي  ياهزامن  دننامه  هکلب  دوش . طقاس  نارگید  زا  دنهدب ، ماجنا  مدرم 

ص 438. ج 1 ، مراکملا ، لایکم  [ 3 . ] ص 602 ج 2 ، جاجتحا ، [ 2 . ] 58 فسوی ، [ 1]

نیرتزاون نامهیم 

. منانابزیم ِنیرتهب  نم  و  [. 1 . ] نیلزنملاریخ اـنا  و  درکن . مورحم  شیوخ  ياـطع  زا  ار  شراـکافج  ناردارب  اریز  دوب ، ناـبزیم  نیرتهب  فسوی 
هتساخرب ینمشد  هب  وا  اب  زین  يرایسب  دنسانش و  یمن  ار  وا  مدرم ، زا  يرایسب  هک  نیا  اب  تسا . نانابزیم  ِنیرتهب  زین  مالـسلا  هیلعارهز  فسوی 

هتسشن وا  تمحر  هرفس ي  رس  رب  نانچ  مه  یلو  دنا ، هدرک  ششومارف  ای  دنسانش  یمن  ار  شردق  دننک و  یم  متـس  افج و  شقح ، رد  ای  دنا 
.59 فسوی ، [ 1 «. ***** ] يرولا قزر  هنمیب  . » دنروخ یم  يزور  وا ، تکرب  هب  دنا و 

يزوریپ

شنرک يو  ربارب  رد  همه  هک  دوب  هاگ  نآ  دیـسر . هوکـش  جوا  هب  ناـیاپ ، رد  ناوارف ، ياـه  بیـشن  زارف و  نداـهن  رـس  تشپ  زا  سپ  فسوی 
دوخ ردام  ردپ و  و  [. 1 . ] ادجـس هل  اوّرخو  شرعلا  یلع  هیوبا  عفر  و  دنداتفا . كاخ  هب  شهوکـش  ربارب  رد  ردام  ردپ و  ناردارب و  دندرک و 

رب نوزفا  تبیغ ، هاک  ناج  نارود  ندرک  يرپس  زا  سپ  زین  مالسلا  هیلعارهز  فسوی  دنداتفا . هدجـس  هب  وا  يارب  یگمه  دناشن و  تخت  رب  ار 
دنهاوخ ورف  میظعت  رس  شلالج ، هوکـش و  ربارب  رد  نایناهج  ناهج و  هاگ  نآ  دیـسر . دنهاوخ  يرهاظ  هوکـش  هب  یگـشیمه  يونعم  هوکش 

ّتنم نیمز  نافعضتسم  رب  میتساوخ  یم  ام  [. 2 . ] نیثراولا مهلعجنو  ۀمئا  مهلعجنو  ضرالا  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  دروآ .
.5 صصق ، [ 2 . ] 100 فسوی ، [ 1 . ***** ] مینادرگ نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ارهز  فسوی  اب  ییاهاوجن 

، درواین ناشدایارف  ار  نانآ  هابتشا  زین  فسوی  دندرک . ینامیشپ  راهظا  دوخ ، هتـشذگ ي  زا  دندمآ ، يو  دزن  فسوی  ناردارب  هک  یماگنه  . 1
محرا وـه  مکل و  هَّللارفغی  موـیلا  مکیلع  بیرثتـال  لاـق  تساوـخ . شـشخب  ناـشیا ، يارب  دـنوادخ  زا  دیـشخب و  ار  ناـنآ  گـنرد  یب  هـکلب 
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. تسا نانابرهم  ِنیرت  نابرهم  وا  دـشخب و  یم  ار  امـش  دـنوادخ ، تسین . امـش  رب  یخیبوت  تمالم و  زورما  تفگ : فسوی ) [. ) 1 . ] نیمحارلا
نوریب شرامـش  زا  ام  ياه  یـسانشان  ردق  اه و  یـساپسان  میا . هدرک  یناوارف  ياه  متـس  امـش ، قح  رد  زین  ام  مالـسلا ! هیلعارهز  فسوی  يا 

، دوعوم زور  رد  میهاوخ  یم  امـش  زا  هنازجاع  سپ  تسا . رت  نوزفا  فسوی  مرک  زا  امـش  يراوگرزب  هک  میرواب  نیا  رب  لاح ، نیا  اـب  تسا .
زا دـییاشخبب . ار  ام  دـیریگن و  لد  هب  ار  ام  ياه  یـساپسان  دـینک . شومارف  ار  ام  ياه  متـس  میدـمآ ، امـش  كراـبم  رـضحم  هب  هک  هاـگ  نآ 

یعاتم دندمآ ؛ فسوی  هاگراب  هب  هقوذآ  دیرخ  يارب  زیچان  كدـنا و  یعاتم  اب  فسوی  ناردارب  . 2 دیهاوخب . شزرمآ  نام  يارب  زین  دنوادخ 
دنتـسیرگن و یم  دوخ  عاـتم  هب  ناـنآ  دـیاش  تشادـن . ناردارب  يارب  یگدنمرـش  زج  يزیچ  فسوی ، ناتـسآ  هوکـش  تکوش و  ربارب  رد  هک 

انئجو ّرضلا  انلهاو  انـسم  زیزعلا  اهیا  ای  دندش . یم  هدنمرـش  دوخ ، زیچان  عاتم  زا  هاگ  نآ  دننکفا . یم  فسوی  توربج  لالج و  هب  زین  یهاگن 
عاتم تسا و  هتفرگارف  یتحاران  ار  ام  نادناخ  ام و  زیزع ! يا  [. 2 . ] نیقدصتملا يزجی  هَّللا  نا  انیلع  قدصتو  لیکلا  انل  فواف  ةاجزم  ۀعاضبب 

ار ناگدنشخب  دنوادخ ، اریز  امرف ؛ شـشخب  قّدصت و  ام  رب  نک و  رپ  ار  ام  هنامیپ ي  میا . هدروآ  دوخ  اب  ییاذغ ) داوم  دیرخ  يارب   ) یکدنا
رادیرخ زین  ام  مالـسلا ! هیلعارهز  فسوی  يا  درک . رپ  ار  نانآ  هنامیپ ي  تفریذپ و  ار  ناشیا  هنامیرک  فسوی  لاح ، نیا  اب  دهد . یم  شاداپ 

نآ و هب  هاگن  هک  زیچاـن  تسا  یتعاـضب  میـشاب ، هتـشاد  مه  رگا  میرادـن . يزیچ  امـش ، دـنلب  ناتـسآ  هب  نتفاـی  راـب  يارب  یلو  مییامـش ، رهم 
دـیریذپب و ار  ام  هنوگ  فسوی  هک  میهاوخ  یم  امـش  زا  هنازجاـع  لاـح ، نیا  اـب  دـناشن . یم  ناـم  نیبج  رب  یگدنمرـش  قرع  نآ ، يروآداـی 

نادب ردپ  ات  داتـسرف  ار  شنهاریپ  دوخ ، بناج  زا  هکلب  ردپ ، ياضاقت  هب  هن  فسوی  . 3 دیزاس . رپ  ار  ام  هنامیپ ي  دـینک و  رظن  ام  رب  هنامیرک 
مردـپ تروص  رب  دـیربب و  ارم  نهاریپ  نیا  [. 3 . ] ًاریـصب تأی  یبا  هجو  یلع  هوقلاف  اذـه  یـصیمقب  اوبهذا  دوش . انیب  شنامـشچ  دـبای و  افش 
دندوبن نینچ  رگا  دـنا و  هدـش  انیبان  اه  ینامرفان  ناهانگ و  لیلد  هب  ام  تریـصب  نامـشچ  مالـسلا ! هیلعارهز  فسوی  يا  دوش . انیب  ات  دیـشکب 

، تسا هتـسشن  نآ  رب  یگدولآ  نارازه  هک  یمـشچ  ایآ  دنتـشگ . یمن  مورحم  امـش  يابر  لد  هرهچ ي  هب  ندـش  نشور  راختفا  زا  هاگ  چـیه 
ام ناتسد  هک  تسا  میخض  ردق  نآ  هداتفا ، ام  ناگدید  رب  هک  يا  هدرپ  دریگب ؟ شوغآ  رد  ار  رکیپ  هم  زیزع  نآ  ریوصت  هک  دراد  یگتـسیاش 
زا امـش  اّما  میتسین ، بوقعی  ام  مالـسلا ! هیلعارهز  فسوی  يا  دـنکفا . ورف  ار  نآ  دـناوت  یم  امـش  ياضیب  دـی  اـهنت  دـنناوتان و  نآ  ندودز  زا 
هب نتسیرگن  زا  دبایب و  ار  امش  يابیز  هرهچ ي  رادید  یگتسیاش  ات  دینکفا  يرظن  ام  يانیبان  ناگدید  رب  دیرت . هدنـشخب  رت و  میرک  فسوی ،

نسح دناسر ، نما  لحاس  هب  الب  بادرگ  زا  ار  رـصم  هچ  نآ  تفرگ . ارف  ار  رـصم  لاس  تفه  یلاس ، کشخ  . 4 دوش . راشرس  تسم و  نآ ،
تـسرپرس ارم  تفگ : فـسوی ) [. ) 4 . ] میلع ظـیفح  ینا  ضرـالا  نئازخ  یلع  ینلعجا  لاـق  دوـب . ناـماس  نآ  رب  فـسوی  تموـکح  ریبدـت و 

زا ار  اج  نآ  دوخ ، ریبدت  تشگنارس  هب  دنار و  مکح  رصم  رب  هک  دوب  وا  مهاگآ . هدنراد و  هگن  اریز  هد ؛ رارق  رصم )  ) نیمزرس ياه  هنیجنگ 
یم مکح  یلاس ، کشخ  تسا  يرمع  هک  لاس ، تفه  هن  ام ، ياـه  لد  رد  مالـسلا ! هیلعارهز  فسوی  يا  دیـشخب . ییاـهر  یلاـس ، کـشخ 
یم یلاصو  قیاقـش  هن  دنیـشن و  یم  راب  هب  يروضح  هفوکـش ي  هن  دـیور ، یم  یتبحم  لگ  هن  هدـیتفت ، هدیکـشخ و  ياه  لد  نیا  رد  دـنار .

تموکح ام  ياه  لد  رب  ایب و  تسامش . ریبدت  تشگنارس  دنک ، یم  راشرس  یمّرخ ، تمعن و  زا  ار  هدز  یطحق  ياه  لد  نیا  هچ  نآ  دفکش .
هناخ ي هناخ ، هک  دورف آ  امن و  مرک  تسوت  هنایـشآ ي  نم  مشچ  رظنم  قاور  دـسر . یمن  ناـماس  هب  امـش  ریبدـت  هب  زج  راـید  نیا  هک  نک ؛

لاق مهزاهجب  مهزّهج  امّلف  درک . مهارف  ار  لاصو  هنیمز ي  دوخ ، ور ، نیا  زا  دوب . نیماینب  شیوخ ، ردارب  رادـید  قاتـشم  فسوی  تسوت 5 .
: تفگ تخاس ، هدامآ  ار  نانآ  ياهراب  فسوی )  ) هک یماـگنه  و  [. 5 . ] يدـنع مکل  لیکالف  هب  ینوتأت  مل  نأف  ... مکیبا نم  مکل  ٍخاـب  ینوتئا 

نم دزن  هّلغ ) زا   ) يا هناـمیپ  دـیرواین ، نم  دزن  ار  وا  رگا  و  دـیروآ ... نـم  دزن  دـیراد ، ردـپ  زا  هـک  ار  يردارب  نآ  دـیدمآ ) هـک  رگید  راـب  )
نیرید يوزرآ  ام و  نیریش  يایؤر  نآ ، ندیـسوب  امـش و  كرابم  ياه  ماگ  رب  ندراذگرـس  مالـسلا ! هیلعارهز  فسوی  يا  تشاد . دیهاوخن 

اجک ام  اریز  ینتفایان ؛ تسد  تسا و  دنلب  وزرآ ، نیا  ار و  وت  يوزرآ  شوغآ  رد  میا  هدیـشک  دسرن  ام  تسد  وت  لصو  نماد  هب  رگا  تسام .
وک ار  کلامم  ناطلس  دتفا  نایز  هچ  رخآ  ار . نادنمزاین  يدرخ  هن  دننیب ، یم  ار  دوخ  یگرزب  هشیمه  نامیرک  اما  اجک ! امـش  دنلب  ناتـسآ  و 

مهارف شیوخ  رد  ار  لاـصو  یگتـسیاش  میهن و  ماـگ  هار ، نیا  رد  دوخ ، اـم ، هک  دـیرظتنم  امـش  رگا  دـتفا ؟ ادـگ  لاـح  رب  يزور  يرظن ، ار 
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نوچ . 6 دیروآ . مهارف  ار  لاصو  نیا  هنیمز ي  دینک و  مرک  هنوگ ، فسوی  امش  تسین . هار  نیا  ندمآ  ياپ  ار  ام  هک  دینادب  نیقی  هب  میروآ ،
همه ي دـیوش و  هناور  ناـعنک  يوس  هب  تفگ : درک و  ناردارب  هب  ور  فسوی  دـیمد ، لاـصو  نشور  حبـص  دیـسر و  رـس  هب  قارف  راـت  ماـش 
[. 6 . ] نیعمجا مکلهأب  ینوتأ  و  دناوخارف . شیوخ  رـضحم  هب  ار  همه  درکن و  ادج  نادب  زا  ار  ناکین  وا  دیروایب . دوخ  هارمه  ار  نات  نادناخ 
ار شناردارب  نادـناخ  همه ي  فـسوی ، هک  تـسا  تـسرد  مالـسلا ! هـیلعارهز  فـسوی  يا  دـیروآ . نـم  دزن  ار  دوـخ  ناـکیدزن  هـمه ي  و 

ینامرفان نادنزرف  ام  دیاش  تسا . نابرهم  ردپ  نامه  ماما  [. 7 . ] قیفشلا دلاولا  مامالا  تسا : هدومرف  زین  مالسلا  هیلعاضر  ماما  یلو  دناوخارف ،
نودب ار  ام  همه ي  دیسر ، ارف  دوعوم  زور  هک  هاگ  نآ  میهاوخ  یم  امش  زا  هنازجاع  زین  ام  دندوبن ؟ نینچ  فسوی  ناردارب  رگم  یلو  میشاب ،

، وت يایلوا  رهم  میناد  یم  ایادخ ! دیزاس . دـنم  هرهب  شیوخ  فطل  زا  دـیریذپب و  دوخ  هاگراب  هب  يراوگرزب  اب  ناکین ، زا  نادـب  ندرک  ادـج 
تـسد هب  اه  هنیـس  یخارف  رگم  یلو  تسین ، نآ  شیاجنگ  ار  يا  هنیـس  ره  اریز  یناشن ؛ یمن  یلد  ره  رد  ار  نآ  هک  تسا  يردق  نارگ  عاتم 

یگدولآ ندودز  زا  وت  تمحر  لیس  رگم  یلو  دیور ، یم  كاپ  ياه  فدص  رد  اهنت  ناشخرد  رهوگ  نیا  هک  میناد  یم  اهلاراب ! تسین ؟ وت 
ناتسآ هب  دوش ، هدوزفا  نانآ  هب  يرگید  روخ  نان  رگا  ایآ  دنیوا . هاگراب  رازگ  تمدخ  يرایـسب  اراگدرورپ ! تسا ؟ ناوتان  ام  ياه  لد  ياه 

رد ار  فسوی  رهم  اراگدرورپ ! دوش ؟ هچ  منیـشنب ، مد  کی  هتخوس ، ِنم  رگ  دنلب  ورـس  نآ  هیاس ي  فنک  ردنا  برای ! دـسر ؟ یم  ینایز  وا 
دزوسب یناهج  نآ ، زوس  زا  هک  زوس  ناج  ِهد  یقشع  ناشنب . ام  لد  رد  وت  زین  ار  تیارهز  فسوی  رهم  يدناشن ، شرـسمه  رـصم و  زیزع  لد 

مغ ناگدز  مغ  ماک  هب  دـیآ  زاب  رای  هک  ینامز  هتـسجخ  یهز  نیمآ . ددرگ . ناقاتـشم  هار  غارچ  اـت  دـیآ  مهارف  يا  هلعـش  شزوس ، نآ  زا  و 
نادب درگ  نوچ  ما  هتسشن  شهار  رس  رب  میقم  دیآ  زاب  راکش  مسر  هب  هک  نآ  لایخ  دیـص  لد  دپت  یمه  شگندخ  راظتنا  رد  دیآ  زاب  راسگ 

دندیـشک هک  اهروج  هچ  دیآ  زاب  راوسهـش  نآ  هک  دیما  نادب  مشچ  قلبا  مدیـشک  شلایخ  لیخ  شیپ  هب  دیآ  زاب  راذـگهر  نیدـب  هک  سوه 
 ***** دیآ زاب  راگن  متـسد  هب  ورـس  وچ  مه  هک  ظفاح  نآ  دیما  تسه  اضق  دنب  شقنز  دیآ  زاب  راهبون  رگد  هک  نآ  يوب  هب  يد  زا  نالبلب 

ص ج 2 ، جاجتحا ، [ 7 . ] 93 فسوی ، [ 6 . ] 60  - 59 فسوی ، [ 5 . ] 55 فسوی ، [ 4 . ] 93 فسوی ، [ 3 . ] 88 فسوی ، [ 2 . ] 92 فسوی ، [ 1]
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