
http://www.ghaemiyeh.com






دیشروخ نازابرس 

: هدنسیون

یشیورد دیما 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دیشروخ 9نازابرس 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

بلاطم 13تسرهف 

: میدقت 17هحفص 

: 17همدقم

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  24نازابرس 

28گنهرف

سدقم عافد  31گنهرف 

31هراشا

يربهر . 132

الاو فده  . 233

یمدرم یگتسب  مه  تدحو و  . 334

اه ههبج  رب  مکاح  يونعم  ّوج  . 435

تیودهم 36گنهرف 

40عیشت

42يزیتسرابکتسا

يودهم گنهرف  سدقم و  عافد  ياه  دنویپ  لوا : 45شخب 

45هراشا

اهورین یهد  نامزاس  یشخب و  ماجسنا  لوا : 48لصف 

48هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  زا  يوریپ  . 149

ناهدنامرف زا  يوریپ  . 259

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


يونعم ياه  هقلع  داجیا  مود : 63لصف 

اه يزوریپ  رد  يونعم  ياه  هقلع  63شقن 

63هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  يونعم  طابترا  داجیا  . 166

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نیتسار  نارظتنم  اب  يونعم  طابترا  داجیا  . 277

77هراشا

هللا همحر  ینیمخ  ماما  اب  77فلا )

تیناحور اب  80ب )

اه هدنمزر  رگید  ناهدنامرف و  اب  91ج )

یشزیگنا تردق  تیوقت  یماظن و  ياه  تیلاعف  هب  یشخب  تسادق  موس : 96لصف 

96هراشا

گنج یلصا  یهدنامرف  . 198

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  يزابرس  راختفا  . 2101

101هراشا

هللا همحر  ینیمخ  ماما  تانایب  102فلا )

ادهش ياه  همان  تیصو  تارطاخ و  105ب )

اهدامن اه و  مان  . 3109

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تایانع  مراهچ : 123لصف 

123هراشا

قارع هب  یللملا  نیب  یماظن  ياه  کمک  . 1130

اه هدنمزر  ناهدنامرف و  مک  ّنس  . 2144

نازاس هنیمز  مود : 152شخب 

152هراشا

روهظ يارب  ینازاس  هنیمز  سدقم و  عافد  لوا : 154لصف 

154هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  ندوب  یناهج  154یمتح و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاس هنیمز  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  تموکح  156يدنمزاین 

زاس هنیمز  موق  160نایناریا ؛

یناهج مایق  يارب  يزاس  هنیمز  یمالسا ؛ بالقنا  163فده 

یناهج بالقنا  نازاس  هنیمز  167ادهش ؛

نارظتنم يوگلا  نیرتهب  ادهش ، مود : 178لصف 

یگدنز رد  وگلا  نتشاد  178ترورض 

یگدنز رد  بسانم  ياهوگلا  179ترورض 

ینید عبانم  رد  بسانم  ياه  وگلا  هب  182هجوت 

نارظتنم يارب  وگلا  نیرتهب  185ادهش ؛

راظتنا يانعم  موس : 189لصف 

189هراشا

نارظتنم رایسب  ياه  تلیضف  193لیلد 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راظتنا  196ادهش و 

رظتنم لسن  200تیبرت 

سدقم عافد  رد  202ییادزوگلا 

رترب ياهوگلا  موس : 208شخب 

208هراشا

نارظتنم فیاظو  لوا : 209لصف 

209هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تفرعم  211تخانش و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  216تبحم 

216هراشا

ترضح مان  ندینش  ماگنه  هب  ندش  دنلب  219فلا )

ندوب نیگهودنا  221ب )

يرادم 223تیالو 

يزاسدوخ 229اوقت و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  237تیاضر 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای  245تمدخ و 

248اعد

ندوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دای  253هب 

253هراشا

ترایز لسوت و  261فلا )

اه نامز  اه و  ناکم  تشاد  گرزب  264ب )

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زامن  ندناوخ  268ج )

دهع هب  272يافو 

ناروای يدهم  يارب  وگلا  نیرتهب  ادهش ؛ مود : 275لصف 

275هراشا

ادخ تعاطا  277تخانش و 

زور ناریش  بش و  287نادهاز 

291صالخا

نآرق 296توالت 

یتسیز 301هداس 

یبلط 310تداهش 

تماقتسا 318ربص و 

تردق 324توق و 

328تریصب

رافکلا یلع  333ءادشا 

: 338همانباتک

زکرم 348هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


دیشروخ نازابرس 

باتک تاصخشم 

 - 1358 دیما ، یشیورد ، هسانشرس : 

.یشیورد دیما  فلوم  / دیشروخ نازابرس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1393 جع ،)  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 5/14×5/20س  .ص ؛  336 يرهاظ :  تاصخشم 

6-28-7120-600-978 لایر :  100000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  336 ؛ [ - 327  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

ناروای .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

يرای .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

تارطاخ ناگدنامزاب --  ناریا --  نادیهش --  عوضوم : 

اه همان  تیصو  نادیهش --   -- 1367-1359 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

BP224/4/د475س4 1393 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

3561478 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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دیشروخ نازابرس 

یشیورد دیما  فلؤم :  

هداز لگاباب  نیمار  راتساریو :  

هرازه دوواد  ارآ : هحفص   

يدیرف سابع  دلج : حارط   

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

زییاپ 93 لوا /  پاچ : تبون   

7120600978 628 کباش :  

هخسن رازه  ناگرامش :  

ناموت  10000 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهـش / نابایخ  فیرـشلا /  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : * 
(/ شورف  ) 37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نــفلت : / 09109678911 هارمه : / 26 پ : ناـیلع / دــیهش 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 37841131

/88981389 سکاـف : / 88959049 نـفلت : فیرــشلا / هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدــهم  ترــضح  یگنهرف  داــینب  نارهت : * 
35515655: پ.ص

m www.mahdi313.com

m www.mahdaviat.ir

m info@mahdaviat.ir

m Entesharatbonyad@chmail.ir
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.....فیرشلا 41 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  زا  يوریپ  . 1

..ناهدنامرف 51 زا  يوریپ  . 2
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...يونعم 55 ياه  هقلع  داجیا  مود : لصف 

اه 55 يزوریپ  رد  يونعم  ياه  هقلع  شقن 

..یشزیگنا 88 تردق  تیوقت  یماظن و  ياه  تیلاعف  هب  یشخب  تسادق  موس : لصف 

.....گنج 90 یلصا  یهدنامرف  . 1

....فیرشلا 93 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  يزابرس  راختفا  . 2

اهدامن 101 اه و  مان  . 3

....فیرشلا 112 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تایانع  مراهچ : لصف 

..قارع 119 هب  یللملا  نیب  یماظن  ياه  کمک  . 1
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.روهظ 143 يارب  ینازاس  هنیمز  سدقم و  عافد  لوا : لصف 

....فیرشلا 143 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  ندوب  یناهج  یمتح و 

...يزاس 145 هنیمز  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  تموکح  يدنمزاین 

.زاس 149 هنیمز  موق  نایناریا ؛

..یناهج 152 مایق  يارب  يزاس  هنیمز  یمالسا ؛ بالقنا  فده 

..یناهج 156 بالقنا  نازاس  هنیمز  ادهش ؛

..نارظتنم 167 يوگلا  نیرتهب  ادهش ، مود : لصف 

..یگدنز 167 رد  وگلا  نتشاد  ترورض 

..یگدنز 168 رد  بسانم  ياهوگلا  ترورض 
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..ینید 171 عبانم  رد  بسانم  ياه  وگلا  هب  هجوت 
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....فیرشلا 234 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای  تمدخ و 

اعد 237

..ندوب 242 فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دای  هب 

..دهع 261 هب  يافو 
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ادخ 266 تعاطا  تخانش و 

.زور 276 ناریش  بش و  نادهاز 

.....صالخا 280
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..یتسیز 290 هداس 

..یبلط 299 تداهش 
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...تردق 313 توق و 

...تریصب 317
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

: میدقت هحفص 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ماما يرای  يادـن  نیتسار ، نارظتنم  رگید  دـننامه  هک  یـشیورد » ملاس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح   » مدیهـش يومع  رـسپ  هب  میدـقت 
.دندومن مهارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  روهظ  ياه  هنیمز  شیوخ  خرس  نوخ  اب  دندینش و  ار  ناشنامز 

: همدقم

ُماَمِْإلا  » دنیامرف یم  نینچ  نیا  دنیامن و  یم  هیبشت  نابات  دیشروخ  هب  ار  موصعم  ماما  دوجو  ابیز ، رایسب  ینایب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
«. تسا هتفرگ  ارف  ار  ملاع  همه  نآ ، ییانشور  هک  تسا  نابات  باتفآ  دننام  ماما   » (1)« َملاَْعِلل اَهِرُوِنب  ِهَلِّلَجُْملا  ِهَِعلاَّطلا  ِسْمَّشلاَک 

ج 1ص 198. یفاک ؛ ، ینیلک بوقعی  نبا  دمحم  - 1
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رد ترضح  نآ  زا  مدرم  يدنم  هرهب  هوحن  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  دروم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تانایب  رد 
«. ربا تشپ  دیشروخ   » زا تسا  ترابع  هک  تسا  هدش  رکذ  ییابیز  هیبشت  شتبیغ ، نامز 

تبیغ نامز  رد  نایعیش  ایآ  دیسرپ  هک  يراصنا  هللا  دبع  نبا  رباج  لاوس  باوج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
ِیف ِِهتَیَالَِوب  َنوُعِفَْتنَی  ِهِرُوِنب َو  َنُوئیِـضَتْسَی  ْمُهَّنِإ  ِهَُّوبُّنلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلاو  : » دندومرف نینچ  نیا  دنوش ، یم  دنم  هرهب  وا  كرابم  دوجو  زا  مئاق 

زا وا ، تبیغ  رد  نانآ  تخیگنارب ، توبن  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  يرآ  « (1) باَحَـس اَهَلَّلََجت  ْنِإ  ِسْمَّشلِاب َو  ِساَّنلا  ِعاَِفْتناَک  ِِهتَْبیَغ 
ار وا  هرهچ  اهربا  هچ  رگا  دیـشروخ ، زا  مدرم  يدنم  هرهب  دـننامه  دـنوش ، یم  دـنم  هرهب  وا  تیالو  زا  دـنریگ و  یم  ییانـشور  شرون 

.دنناشوپب

َو : » تسا هدمآ  نینچ  نیا  هدش  رداص  بوقعی  نبا  قاحـسا  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  يوس  زا  هک  يا  همان  رد   
نارود رد  نم  زا  يدنم  هرهب  یگنوگچ  اما  و  « (2) باَحَّسلا ِراَْصبَْألا  ِنَع  اَهَبَّیَغ  اَذِإ  ِسْمَّشلِاب  ِعاَِفْتنالاَکَف  ِیتَْبیَغ  ِیف  ِیب  ِعاَِفْتنِالا  ُهْجَو  اَّمَأ 

.دنناشوپب اه  مشچ  زا  ار  نآ  اهربا  هک  یماگنه  تسا  دیشروخ  زا  يدنم  هرهب  دننامه  متبیغ ،

.253 ، 1 ج.همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 1
ص485. ج.همعنلا 2 ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 2
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تایح هیام  دـبات و  یم  اهناسنا  ياهلد  نیمزرـس  رب  هراومه  هک  تسا  یناشخرد  دیـشروخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما 
هک يوحن  هب  دراد ؛ تیزکرم  تیرشب ، یگدنز  هموظنم  رد  دبات و  یم  دوجو  ملاع  نارک  یب  نامسآ  رد  هک  یباتفآ  .دشاب  یم  تیرشب 

رتهب دندروآ ، یم  يور  شخب  تایح  دیشروخ  نآ  تمـس  هب  هک  یناسک  .دهد  یم  تسد  زا  ار  شموهفم  انعم و  یگدنز  دشابن ، رگا 
تشه رد  نامنهیم ، ردقنارگ  يادهـش  ناگدنمزر و  هک  روطنامه  دننک ، بسک  تیونعم  يونعم ، يژرنا  میظع  عبنم  نیا  زا  دنناوت  یم 

.دندیرفآ اه  هسامح  دندرب و  اه  هرهب  شسدقم  راونا  زا  سدقم  عافد  لاس 

زا يزابرـس  ار  دوخ  دنتـسناد و  یم  دوخ  یعقاو  هدـنامرف  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اه ، ههبج  ياج  ياج  رد  نانآ 
یمن غیرد  یـشالت  چـیه  زا  اه ، ههبج  یعقاو  هدـنامرف  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  يارب  .دـندروآ  یم  رامـش  هب  ترـضح  نآ  نازاـبرس 

هللا لجع  رصع  ماما  راکادف  نازابرس  یمامت  دای  مان و  نتشاد  هاگن  هدنز  زین  دیشروخ » نازابرـس   » هب رثا  نیا  يراذگ  مان  لیلد  .دندرک 
اپ هب  اه  هسامح  یبلط ، تداهـش  راثیا و  گنهرف  تیودـهم و  گنهرف  حالـس  ود  اـب  هک  ینازابرـس  .دـشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

.دننک مهارف  ار  قح  تجح  نیرخآ  روهظ  ياه  هنیمز  ات  دندرک 

ماما نیتسار  نارظتنم  ییافوکـش  یگدـنلاب و  كرحت ، ییایوپ ، هیام  تیودـهم ، يابیز  گنهرف  نینچمه  تداهـش و  راـثیا و  گـنهرف 
تمـس و هب  ار  ام  هک  تسا  یهار  تداهـش  راثیا و  گنهرف  .دـشاب  یم  يربک  تبیغ  رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع 

يرای هار  رد  هک  دهد  یم  ار  ناوت  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نارظتنم  هب  دناشک و  یم  تیودـهم  گنهرف  يوس 
رد دننکن و  غیرد  یشالت  چیه  زا  دوخ ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
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ماما دـننک و  افیا  شقن  یبوخ  هب  لطاب  قح و  دربن  رد  ات  دـنرذگ  یم  زین  دوخ  ناج  زا  یتحو  يدام  تاـناکما  ماـمت  زا  زاـین ، تروص 
تیمها ردقنآ  نراقت ، نیا  .دراد  شزرا  دشاب  تیودهم  تماما و  گنهرف  رانک  رد  رگا  تداهش  راثیا و  گنهرف  .دنیامن  يرای  ار  قح 
تداهش راثیا و  گنهرف  زا  یلو  دمانب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رظتنم  بحم و  قشاع و  ار  دوخ  یـسک  رگا  هک  دراد 

.تسا هتفرگ  يدایز  رایسب  هلصاف  تیودهم  گنهرف  زا  تسا و  هدرکن  شیب  ییاعدا  طقف  دشاب ، نادرگیور 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  باـکر  هب  اـپ  نازابرـس  تفگ  ناوت  یم  تارج  هب  هک  میداد  تسد  زا  ار  ینازیزع  گـنج  رد  اـم  کـش  یب 
دوخ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیاضر  ياتـسار  رد  هک  دندرک  یم  شالت  هراومه  دـنا و  هدوب  دوخ  فیرـشلا  هجرف 

هک ینیمخ  ماما  ياپ  هب  ار  دوخ  رادن  راد و  مامت  نانآ  .دنیامنن  غیرد  یـشالت  چیه  زا  شیوخ  نامز  ماما  يرای  هار  رد  دننک و  یگدنز 
ناشنامز ماما  بیان  دوجو  عمـش  درگ  هب  راو  هناورپ  .دـنتخیر  دنتـسناد ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  بیاـن  ار  وا 

ره هک  رگید  زارفارس  دیهش  نارازه  نیدلا و  نیز  يدرجورب ، يزارخ ، يرکاب ، تمه ، نارمچ ، نوچ  یماقم  الاو  يادهـش  .دندیخرچ 
.درک دای  یگرزب  هب  نانآ  زا  دیاب  هک  دنشاب  یم  میظع  رایسب  يا  هیامرس  اهنآ  زا  مادک 

ادهش يودهم  ياه  هغدغد  زا  دنریگب و  سرد  نانآ  یگدنز  کبـس  زا  رگا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نادنم  هقالع   
.دنرادرب ماگ  نامز  ماما  راظتنا  زبس  ریسم  رد  دنناوت  یم  رتهب  دننک  يرادرب  وگلا 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هتکن  دنچ  راتشون  نیا  رد 
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رد .میـشاب  یم  تیودـهم  بان  گنهرف  نینچمه  تداهـش و  راثیا و  گنهرف  هیلع  رب  هناکریز  شوماـخ و  يا  هلمح  دـهاش  هزورما  - 1
ییوس تمس و  هب  ار  موب  زرم و  نیا  ناناوج  تاداقتعا  تایقالخا ، اهراتفر و  اه ، شزرا  اهرواب ، رییغت  اب  دراد  یعس  نمشد  اتـسار  نیا 

هب تیودـهم ، گنهرف  تداهـش و  راثیا و  گنهرف  هنیمز  رد  یتاکن  نایب  اـب  اـت  تسا  هدـش  یعـس  هعومجم  نیا  رد  .دـهد  قوس  رگید 
.میشاب هدیشوک  سدقم  گنهرف  ود  نیا  جیورت  شرتسگ و  موادت ، رد  یعون 

تاکن نیا  یتقو  .مدومن  یم  دروخرب  ییابیز  تاکن  هب  مدرک  یم  هعلاطم  ار  ادهـش  تارطاخ  اـه و  هماـن  تیـصو  هک  عقاوم  یخرب  - 2
ار تاقیقحت  نیا  ات  متفرگ  میمـصت  رطاخ  نیمه  هب  .دـش  یم  هدوزفا  اـهنآ  ییاـبیز  رب  مداد ، یم  دـنویپ  تیودـهم  ثحاـبم  اـب  ار  اـبیز 

ندیـشک ریوصت  هب  هعومجم ، نیا  شراـگن  يارب  یلـصا  هزیگنا  .تسا  هدـمآ  رد  رـضاح  هعوـمجم  تروـص  هب  هک  میاـمن  رت  مجـسنم 
هللا لجع  رـصع  ماما  هب  سدـقم  عافد  لاس  تشه  یمالـسا و  بـالقنا  ناگدـنمزر  ادهـش و  تفرعم  تدارا و  قشع و  زا  ییاـه  هشوگ 

يوحن هب  سدـقم و  عاـفد  لاـس  تشه  ناراـگدای  زا  دوخ  هک  يربهر  مظعم  ماـقم  هک  روط  ناـمه  .دـشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 
تداشر نایب  کش  یب  تسین .» تداهش  زا  رتمک  نادیهش  هار  دای و  نتشاد  هگن  هدنز   » هک دنیامرف  یم  نینچ  نیا  تسا ، هدنز  يدیهش 

يرما فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  سدقم  تحاس  هب  ادهش ، تدارا  قشع و  نایب  گنج و  ياه  تیمولظم  نینچمه  اه و 
هب هک  دشاب  یم  يرورض  رایسب 
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.دوش یم  هتشادرب  ناشوج  لالز و  همشچ  نیا  زا  یشومارف  رابغ  درگ و  نآ ، نایب  هطساو 

رطاخ نیمه  هب  .دشاب  یم  سدقم  عافد  گنهرف  تیودهم و  گنهرف  زا  ییاه  هولج  ندیشک  ریوصت  هب  هعومجم  نیا  رد  ام  فده  - 3
نایب تارطاخ و  رکذ  هب  طقف  تسا ، هدـنام  ياج  رب  نادرم  روـالد  نآ  زا  هک  يداـیز  رایـسب  ياـه  هماـن  تیـصو  تارطاـخ و  ناـیم  زا 

.دنشاب طابترا  رد  تیودهم  ثحابم  اب  يوحن  هب  هک  میا  هتخادرپ  ییاه  همان  تیصو 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  اب  يوحن  هب  هک  تسا  هدش  لقن  يدایز  رایـسب  ياهباوخ  تافـشاکم و  اهدـنمزر ، بوتکم  تارطاخ  رد  - 4
هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  بناج  زا  ییاهمایپ  اهنآ ، زا  یخرب  رد  .دنـشاب  یم  طابترا  رد  تیودـهم  گـنهرف  فیرـشلا و  هجرف 

رد يودـهم  بان  ياه  هولج  ندوب  دایز  لیلد  هب  اهایور و  اهباوخ و  ندوب  از  بیـسآ  هب  اما  .تسا  هدـش  هداد  دارفا  یخرب  هب  فیرـشلا 
.ما هدرک  رظن  فرص  اهایور ، اهباوخ و  نایب  زا  هعومجم  نیا  رد  گنج ، ياه  هنحص 

نآ يرای  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  قشع  هب  دـنا ، هتفر  اه  ههبج  هب  هک  یناسک  یمامت  هک  تسین  نیا  ام  ياعدا  - 5
یبوخ و تیونعم و  زا  راشرس  اه  ههبج  یمامت  هک  مینکاعدا  میهاوخ  یمن  نینچمه  .دنا  هتـشاذگ  دربن  ياه  هنحـص  رد  ياپ  ترـضح 

يوحن هب  دـنتفر و  اه  ههبج  هب  هک  یناسک  رثکا  ياه  هزیگنا  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تفگ  ناوت  یم  تارج  هب  یلو  تسا  هدوب  ییاـبیز 
هدوب هیقف  تیالو  زا  عافد  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای  عیشت و  بتکم  زا  عافد  دندرک ، یناشف  ناج 

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :

هب بیرق  رثکا  رد  ادخ ، یلو  تیاضر  ياتسار  رد  دنوادخ  تیدوبع  تیونعم و  حور  هک  درک  نایب  ناوت  یم  تارج  هب  نینچمه  .تسا 
.تسا هدوب  مکاح  یتایلمع  قطانم  اهرکشل و  اهرقم و  قافتا 

هعجارم دنا ، هدرک  نایب  ار  اه  هرطاخ  نآ  هک  يددعتم  عبانم  هب  تارطاخ ، زا  يرایسب  ساکعنا  يارب  ات  تسا  هدش  یعس  رثا  نیا  رد  - 6
.دوش

هئارا یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  دـشاب و  یم  تداهـش  راثیا و  گنهرف  تیودـهم و  گنهرف  يابیز  ياه  هولج  نایب  ام  فدـه  دـنچ  ره  - 7
یم مرتحم  نارگشهوژپ  نیققحم و  هناملاع  تیانع  دنمزاین  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  یملع  يایاوز  هصرع ، نیا  رد  یلو  تسا  هدش 

.دشاب

هجرف یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  شقح  رب  تجح  لاـعتم و  دـنوادخ  هاـگرد  لوبقم  لـباقان ، شـالت  نیا  هک  مدـنموزرآ  تیاـهن  رد   
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  یقـشاع  راـب  هلوک  دـنهاوخ  یم  هک  دـشاب  یناـسک  ماـمت  يارب  دـیفم  یماـگ  دوش و  عقاو  فیرـشلا 

دنرادرب ماگ  راظتنا  زبس  ریسم  رد  دنریگب و  شود  رب  ار  فیرشلا 

دمآ دهاوخ  ناراب  حور  ناماک  هنشت  يا 

دما دهاوخ  ناراهب  زا  يراب  هلوک  اب 

ینیسح گنر  نوخ  هار  ناورهر  يا 

« دمآ دهاوخ  نادیهش  زا  یهاپس  اب  وا  »

تشهبیدرا 1393

یشیورد دیما  مق  
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  نازابرس 

يرد ادخ  هار  رد  داهج  انامه   (1) ؛» ِِهئاَِیلْوَأ ِهَّصاَِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِهَّنَْجلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  َداَهِْجلا  َّنِإَف  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  لاق 
.تسا هدوشگ  دوخ  صوصخم  ناتسود  يور  رب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  تشهب  ياهرد  زا 

؛ نادیهش رب  مالس 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  تبحم  تفرعم و  لاب  ود  اب  .دـندوشگ  رپ  لاب و  اه  یبوخ  نارک  یب  نامـسآ  رد  هناقـشاع  هک  ینالاب  کبس 
هک نانآ  .دندرک  ناشجورع  ریحتم  ار  ناینیمز  هک  دندیسر  جوا  هب  دوبک  نامسآ  نیا  ریز  زا  نانچ  رون ، زا  یشوپ  نت  فیرشلا و  هجرف 
یم توعد  شترـضح  يوس  هب  ار  مدرم  ناشراتفر  راتفگ و  اب  هراومه  دـندوب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  هدادـلد 

.دندرک

؛ نادیهش رب  مالس 

بناـج زا  هـک  ار  يدوـجوم  عـضو  دوـخ ، شـالت  اـب  دنتــسشنن و  تکاـس  راـظتنا ، موـهفم  زا  قـیمع ، یکرد  اـب  هـک  یناـنفک  نینوـخ 
قفا هک  یناـتماق  تسار  .دـندرک  مهارف  ار  ناـبرهم  ماـما  نآ  جرف  تامدـقم  دـنداد و  رییغت  دوب ، هدـش  مکاـح  اـیند  رب  نارگرامعتـسا ،

تـسد دوخ  یتسه  زا  ایند ، ماب  رب  هللا » ـالا  هلاـال   » مچرپ ندـش  هتـشارفارب  يارب  دوب و  يودـهم  فراـعم  دـنلب  هلق  تمـس  هب  ناـشهاگن 
.دنتسش

ص69. هبطخ 27 ، هغالبلا ، جهن  - 1
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؛ نادیهش رب  مالس 

، رود نادـنچ  هن  ياه  لاس  هک  یناسک  دـندرک ؛ ریـسفت  ًالمع  ام  يارب  ار  راظتنا  زبس  همیخ  رد  نداهن  مدـق  سرد  هک  يزوسلد  ناملعم 
یگرزب زا  ار  نامسآ  ياه  هراتس  .دنا  هدش  ینامـسآ  نونکا  دندز و  یم  مدق  مینز ، یم  مدق  ام  هک  ییاه  هچوک  سپ  هچوک  نیمه  رد 
کیرات نامـسآ  ناشدوجو ، رون  تخانـش و  ناوت  یم  نانآ  اب  ار  هار  هک  دـندش  يا  هراتـس  ناشمادـک  ره  دنتـشاداو و  تریح  هب  دوخ 

.درک نشور  ار  ناتسرپایند 

؛ نادیهش رب  مالس 

 ، هللا همحر  ینیمخ  ماما  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  يادن  هب  دنتشاذگ و  دربن  ياه  نادیم  هب  اپ  هنادرم  هک  نانآ   
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  قشاـع  ناوت  یم  زین  رـصع  نیا  رد  هک  دـندرک  همزمز  روط  نیا  خـیرات  شوگ  رد  دـنتفگ و  کـیبل 

.درک تمدخ  صالخا ، تدارا و  رس  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هب  دش و  فیرشلا 

؛ نادیهش رب  مالس 

ماما هب  رتدوز  میهاوخب  رگا  هک  ینارارق  یب  دنروخ .» یم  يزور  دنوادخ  دزن  ناشلوصو ، يداش  هناتـسم و  ههقهق  رد   » هک ینادرمریلد 
گنراگنر ياه  هولج  نیب  زا  هک  يربعم  دنا ؛ هدرک  زاب  هناقشاع  ار  نآ  ناشناج ، راثن  اب  هک  مینک  روبع  يربعم  زا  دیاب  میسرب ، نامنامز 

.مینامب ناما  رد  نامزلارخآ  ياه  هنتف  زا  ناوت  یم  نآ ، ندومیپ  اب  درذگ و  یم  هانگ 
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؛ نادیهش رب  مالس 

هللا لجع  نامز  ماما  قشاع  .دندینـش  ناج  شوگ  اب  ار  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يراـی  يادـص  هک  ینادـهاجم 
نامـسآ رذـن  ار  نامهاگن  رگا  .اه  ییابیز  نامـسآ  رد  ناشزاورپ  يارب  دـش  يا  هناهب  قشع ، نیا  دـندوب و  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

مینیبب میناوت  یم  مینک ، دـنورا  لحاس  نامهیم  ار  ناملد  رگا  .دـسر  یم  شوگ  هب  زونه  اه  نآ  هناقـشاع  ياوجن  مینک ، بونج  یباتفآ 
هاگیاج ایند  هزوک  زگره  هک  يا  هنوگ  هب  دنوش ، یم  لدایرد  ایرد ، هب  لاصتا  اب  دکچ و  یم  دـنورا  ناماد  رب  نانآ  یقـشاع  کشا  هک 

.دوبن ناشنارک  یب  سونایقا  يارب  یبسانم 

؛ نادیهش رب  مالس 

دندوب و هداد  ياج  دوخ  ياه  هنیـس  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تفرعم  ياهب  نارگ  رهوگ  هک  یناکاچ  هنیس 
.دندیشچ ار  رای  لاصو  ینیریش  ناشیاه ، ندز  سفن  نیرخآ  رد  دندرک و  همزمز  ار  راظتنا  زبس  دورس  ییابیز  هب 

؛ نادیهش رب  مالس 

هقلقل يور  زا  هن  دندرک ؛ شرامـش  ناشنامز  ماما  جرف  ياعد  رکذ و  اب  ار  نآ  هناد  هناد  دنتفرگ و  تسد  هب  نوخ  حیبست  هک  یناقـشاع 
هناصلاخ هنافراع و  همزمز  دنچره  .دندرک  یم  همزمز  ار  ناشیالوم  يابیز  مان  دندوب و  شترضح  گنت  لد  لد ، ناج و  زا  هکلب  نابز ،

هن ار  نامنامز  ماما  هک  دنزومآ  یم  ام  هب  دـسر و  یم  ام  ناج  شوگ  هب  زونه  نانآ ، يادـص  نینط  تسا ، هدـش  شوماخ  رهاظ  هب  نانآ 
.مینزب ادص  نطاب  يافص  صالخا و  رس  زا  هکلب  تداع ، رس  زا 
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؛ نادیهش رب  مالس 

زا يا  هعطق  رد  هک  یناـسک  .ناشندـش  ینامـسآ  يارب  يا  هناـهب  دوب و  ناـشزاورپ  َرپ  ناُرب ، غاد و  ياـه  شکرت  هک  یناـبلط  تداـهش 
، دوخ زبس  راظتنا  اـب  دـنتخومآ و  ناـینامز  ماـمت  هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هب  تبحم  تفرعم و  سرد  ناـمز ،

.دنهد ناشن  ام  هب  ار  هار  ات  دندرک  قلخ  ابیز  ياه  هراتس  زا  یناشکهک 

؛ نادیهش رب  مالس 

روشک زا  ات  دندرک  لمحت  ار  اه  شکرت  یمرگ  دنامب ؛ راوتسا  راظتنا ، همیخ  ياه  كریت  ات  دندیرخ  ناج  هب  ار  اهریت  هک  یناروشحلس 
ایبنا و نوخ  مقتنم  روهظ  تامدـقم  ات  دـندیطلغ  دوخ  خرـس  نوخ  رد  دـننک ؛ عافد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص 

.دنشاب شروهظ  نارود  رد  نیمز  يزبسرس  رگ  هراظن  نایناهج ، دننک و  مهارف  ار  ایبنا  نادنزرف 

یلمع هریـس  هطـساو  هب  میورب و  ولج  ماگ  هب  ماـگ  تیودـهم ، تداهـش و  ینارون  ریـسم  رد  هک  نیا  يارب  و  عوضوم ، رتهب  نییبت  يارب 
حیـضوت میوش ، انـشآ  یعقاو  نارظتنم  فیاظو  هب  میناوتب  رتهب  سدـقم ، عافد  لاـس  تشه  یمالـسا و  بـالقنا  يادهـش  ناگدـنمزر و 

یم نانآ  زا  يریگوگلا  نادهاجم و  نآ  یگدـنز  کبـس  اب  ییانـشآ  اب  هکارچ  تسا ، يرورـض  مزال و  تاحالطـصا  میهافم و  یخرب 
میهافم و یخرب  اب  ات  تسا  يرورـض  تهج ، نیدـب  .میوشن  فرحنم  راظتنا  زبس  ریـسم  زا  میزیمآرد و  ناملمع  اـب  ار  دوخ  ملع  میناوت 

«. سدقم عافد  گنهرف   » و تیودهم » گنهرف  «، » گنهرف : » نوچ یمیهافم  میوش ؛ انشآ  رتشیب  تاحالطصا 
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گنهرف

ار يدولآ  زار  نوگانوگ و  فیراعت  یحالطصا ، رظن  زا  یلو  دراد ، يرایـسب  دربراک  يا ، هرواحم  تایبدا  رد  گنهرف »  » هملک دنچره 
یکی دیاش  .تسا  هدرک  لوغشم  شدوخ  هب  ار  یعامتجا  نارگ  لیلحت  زا  يرایسب  نهذ  لیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ هداد  صاصتخا  دوخ  هب 

ره .تسا  هدرک  ادـیپ  زورب  روهظ و  تیرـشب  خـیرات  ياپ  هب  اپ  گنهرف ، هک  دـشاب  نیا  دایز ، رایـسب  توافتم و  فیراعت  نیا  لـیالد  زا 
ءزج هدرک و  ادـیپ  یتوافتم  یناعم  گنهرف ، اذـل  .دـنا  هدرک  هئارا  صاخ ، یتشادرب  ناشگنهرف  زا  هتـشاد و  یگنهرف  دوخ  يارب  یموق 
نایب فیرعت  دصیس  دودح  زین  یخرب  فیرعت و  دودح 250  هملک ، نیا  يارب  یخرب  .تسا  مهبم  يدودح  ات  هک  تسا  هدش  یناگژاو 

.میزادرپ یم  نآ  زا  فیرعت  دنچ  نایب  هب  گنهرف ، يانعم  ندش  نشور  يارب   (1) .دنا هدرک 

يداـقتعا یگژیو  یباـستکا و  ياـهراتفر  هعومجم  ناونع  هب  ناوـت  یم  ار  گـنهرف  : » دـنا هدرک  فـیرعت  روـط  نیا  ار  گـنهرف  یخرب 
ياهراتفر زا  ار  گنهرف  هک  تسا  یباستکا »  » هملک هدش ، دای  فیرعت  رد  مهم  یساسا و  هملک  .درک  فیرعت  نیعم  يا  هعماج  ياضعا 

(2)« .دنک یم  زیامتم  یتسیز  ياه  یگژیو  تثارو و  زا  هتساخرب 

ص147. یسانش ، ناسنا  ینابم  ینیمالا ، حور  دومحم  - 1
ص56. یسانش ، ناسنا  ینابم  ینیمالا ، حور  دومحم  - 2
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صاخ ندـمت  هب  هک  يروما  هعومجم  زا : تسا  ترابع  گنهرف  : » دـنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  گنهرف  يانعم  سورال  فراعملا  هریاد 
، رنه تاداقتعا ، فراـعم ، لـماش  هک  دوش  یم  قـالطا  يا  هعومجم  هب  گـنهرف  رگید ، ناـیب  هب  دوش ؛ یم  طوبرم  یعاـمتجا  هورگ  اـی 

بـسک ار  نآ  هعماـج ، زا  يوضع  ناونع  هب  ناـسنا  هک  دـشاب  يرگید  تاداـع  تاررقم و  عون  ره  موسر و  بادآ و  نیناوـق ، قـالخا ،
(1)« .تسا هدرک 

کی ياه  هورگ  ای  هعماج ، کی  ياضعا  یگدـنز  ياه  شور  يانعم  هب  گـنهرف  : » تسا هداد  هئارا  ار  فیرعت  نیا  زین  زندـیگ  ینوتنآ 
ینید و ياه  نییآ  راک ، ياهوگلا  یگداوناخ ، یگدنز  جاودزا و  موسر  بادآ و  ندیـشوپ ، سابل  هوحن  لماش  گنهرف  .تسا  هعماج 

(2)« .تسه تغارف 

یم راک  هب  هعماج  کی  ياضعا  هک  ییاهراتفر  موسر و  اه ، شزرا  اهرواب ، زا  یماظن  : » دـسیون یم  گـنهرف  فیرعت  رد  ستیب  لـیناد 
(3)« .دنهد لاقتنا  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  نتخومآ  قیرط  زا  ار  نآ  دننک و  راگزاس  رگیدکی  اب  زین  ناهج و  اب  ار  دوخ  ات  دندنب ،

ص266. دلوم ، گنهرف  مجاهم ، گنهرف  عیفر ، لالج  - 1
ص39. یسانش ، هعماج  هدیزگ  زندیگ ، ینوتنآ  - 2

ص44. یگنهرف ، یسانش  ناسنا  گالپ ، درف  ستیب و  لیناد  - 3
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دنوشیپ رف »  » .تسا هتفای  بیکرت  گـنه »  » و رف »  » زا یـسراف  رد  گـنهرف  : » دـیوگ یم  نینچ  نیا  گـنهرف  هراـبرد  ادـخهد  ربکا  یلع 
التعا ندیشک و  الاب  ینعی  گنهرف  نیاربانب ، ندیـشک ؛ يانعم  هب  تسا  ییاتـسوا  هشیر  زا  گنه »  » و الاب ؛ شیپ ، ولج ، يانعم  هب  تسا ،

(1)« .ندیشخب

تاـساسحا راـکفا و  قـالخا ، هک  تسا  یموسر  بادآ و  اـهرواب ، تاررقم ، نیناوق ، اـه ، تنـس  زا  يا  هعومجم  گـنهرف » ، » عـقاو رد 
یعامتجا ياه  هورگ  اب  ات  دوش  یم  ثعاب  روما  نیدب  نانآ  يدـنب  ياپ  هک  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  مدرم  زا  یهورگ  یعامتجا  يدرف و 

.دنشاب توافتم  رگید 

گر یمامت  رد  هک  تسا  هدنپت  یبلق  هلزنم  هب  دراد ؛ زورب  روهظ و  هعماج  رتسب  رد  هک  تسا  یتالوحت  اه و  ینوگرگد  أشنم  گنهرف ،
تـسا یگنهرف »  » ساسا رب  دنیامیپ ، یم  فلتخم  عماوج  هک  ار  ییاهریـسم  .دـنک  یم  ژاپمپ  ار  شالت  ییایوپ و  كرحت ، هعماج ، ياه 

.دنا هتفرگ  شیپ  رد  هک 

موق نآ  گنهرف  موسر و  بادآ و  دـنک ، یم  ییامندوخ  نامنامـشچ  لباقم  رد  هچنآ  مینزب ، قرو  یمارآ  هب  ار  یموق  ره  خـیرات  رگا   
بادآ و هب  لمع  ورگ  رد  یموق  ره  نامدرم  .دشخب  یم  تلاصا  تیوه و  موق  نآ  نامدرم  هب  هک  تسا 

ص227. ج30 ، همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - 1
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نامه دـنهد ؛ یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یعامتجا  تازایتما  دـننک و  یم  ادـیپ  شزرا  ناـشموق  نیب  رد  ناـشگنهرف ، زا  تیعبت  موسر و 
.دنهد یم  ناشن  یفنم  شنکاو  وا  راتفر  هب  مدرم  دنک ، یهجوت  یب  يا  هعماج  جیار  گنهرف  موسر و  بادآ و  هب  يدرف  رگا  هک  روط 

سدقم عافد  گنهرف 

هراشا

گنر ثداوح ، نیا  زا  مادک  ره  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  يرایسب  نیریش  خلت و  ثداوح  ناریا ، یمالسا  يروهمج  دنم  هوکش  بالقنا 
خلت ای  نیریـش و  ار  بالقنا  نیا  ماک  يوحن ، هب  ناشمادـک  ره  هک  یثداوح  تسا ؛ هداد  یمدرم  بـالقنا  نیا  هب  یـصاخ  هولج  ور و  و 

.تسا هدرک 

یخرب يرکف  هتوک  یـسایس و  تانایرج  یخرب  يزیتس  مالـسا  هطـساو  هب  هک  دوب  هنادرمناوجان  یگنج  ساسح ، ثداوح  نیا  زا  یکی 
، دوب یلم  یبهذم و  مکحم  هناوتـشپ  ياراد  هک  ناشبالقنا  زا  عافد  يارب  ناریا  تلم  داحآ  گنج ، نیا  عوقو  لیلد  هب  .دـش  داجیا  دارفا 

تیمامت یبهذم و  تاداقتعا  زا  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  يربهر  هب  دنتـساوخ و  اپ  هب 
داجیا میظع  بالقنا  نیا  خـیرات  رد  ناشخرد  رایـسب  ساسح و  یعطقم  ابیز ، عافد  نیا  ياتـسار  رد  .دـندرک  عافد  دوخ  نهیم  یـضرا 

.دوش یم  دای  سدقم » عافد   » نارود هب  عطقم ، نیا  زا  هک  دندرک 
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گنج ریاس  اب  دشخردب و  نآ  یناشیپ  رب  سدقم »  » يابیز دـنب  یناشیپ  دـش ، بجوم  هک  تشاد  ییاه  یگژیو  هلاس  تشه  گنج  نیا 
، دنا هدوب  یلیمحت  گنج  شخب  تسادق  هک  اه  یگژیو  نیا  زا  یخرب  .دشاب  زیامتم  هتسویپ ، عوقو  هب  كاخ  بآ و  نیا  هیلع  هک  ییاه 

: زا دنترابع 

يربهر . 1

ینید تیعجرم  نامرف  تحت  ناریا  رویغ  مدرم  هک  داتفا  قافتا  ینامز  دـش ، لیمحت  ناریا  تلم  رب  لاـس  تشه  نیا  لوط  رد  هک  یگنج 
یناـبم هک  دوـب  نیا  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ياـه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  .دنتـشاد  رارق  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  نوـچ  یماـقمالاو 

، اه ملظ  نایب  اب  دوب  هتسناوت  لحار  ماما  .دوب  یمالـسا  میلاعت  يزیتس و  ملظ  ساسا  رب  شا ، یعامتجا  یـسایس  ياه  تیلاعف  تازرابم و 
یعیش هعماج  يور  هب  دیدج  يا  هچیرد  ناشخرد ، یلو  اپون  یماظن  میـسرت  نیـشیپ و  ياه  تلود  ياه  يراجنهان  اه و  ینکـش  تنس 

هک ار  ناشیادـتقم  تاروتـسد  زین  مدرم  هللا ،  همحر  ماما  ياـه  یـشخب  یهاـگآ  اـب  .دـنک  مرگ  لد  ناـشبالقنا  هب  ار  مدرم  دـنک و  زاـب 
دندرک و یم  شـشوک  شالت و  دوجو  مامت  اب  هار ، نیا  رد  دـنتفریذپ و  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالک  میرک و  نآرق  زا  هتفرگرب 

یلو دـنهدب ، ار  دوخ  یگدـنز  مامت  دـندوب  رـضاح  نانآ  .دنتـشذگ  یم  راختفا  اب  زین  ناشناج  ینعی  دوخ ، هیامرـس  نیرت  مهم  زا  یتح 
مامت اب  هتفرگ ، هدهع  رب  ار  مایق  ِيربهر  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دندوب ، دقتعم  نینچ  مه  .دنامن  نیمز  رب  ناشربهر  ماما و  فرح 
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راو هناورپ  یمالـسا ، ناریا  زیتس  ملظ  مدرم  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  يونعم  ینید و  ربهر  کی  هدمآ و  نادیم  هب  شیوخ  يونعم  هیامرس 
.دندرک يرای  ار  ناشیا  ناوترپ ، ربتس و  یناوزاب  نوچ  دندش و  عمج  وا  درگ 

الاو فده  . 2

فده نیا  .دندوب  نآ  لابند  هب  دربن  نادیم  ناگدـنمزر  هک  دوب  ییالاو  فدـه  دـش ، گنج  سدـقت  ثعاب  هک  یلئاسم  زا  رگید  یکی 
ار ییاه  شبنج  خیرات ، لوط  رد  هدوب و  زیتس  ملظ  هراومه  نایعیـش  دنچره  .عیـشت  بهذـم  مالـسا و  بتکم  زا  عافد  زا : تسا  ترابع 

ییاپرب اب  هک  ارچ  دندادن ؛ هجیتن  یبوخ  هب  یمالـسا  بالقنا  دـننامه  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  یلو  دـنتخادنا ، یم  هار  هب  متـس  ملظ و  هیلع 
مدرم هک  تشاد  زورب  روهظ و  ردـق  نآ  لـماع  نیا  .دـش  زادـنا  نینط  اـیند  ماـمت  رد  عیـشت  بتکم  مالـسا و  يادـن  یمالـسا ، بـالقنا 

هک دنا  هدیسر  تداهش  میظع  ضیف  هب  ندش ، هتشک  تروص  رد  دنزوریپ ؛ دنشکب ، هچ  دنوش و  هتشک  هچ  هار  نیا  رد  دنتـشاد  نانیمطا 
زا ار  ناشناج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  تاروتـسد  يارجا  ادخ و  نید  يرای  هار  رد  هکارچ  گرزب ، سب  تسا  یتداعس 

رگا نینچ  مه  .دش  دهاوخ  رترابرپ  مالسا  نید  تخرد  ناشنوخ ، زا  يا  هرطق  ره  نتخیر  اب  هک  دنتشاد  ار  داقتعا  نیا  دنا و  هداد  تسد 
مهیلع تیب  لها  مالـسا و  نانمـشد  تسد  دـنا  هتـسناوت  تساـه و  نآ  ِنآ  زا  يزوریپ  مه  زاـب  دـنرادرب ، ناـیم  زا  زین  ار  دوخ  نانمـشد 

.دنوش رت  کیدزن  دوخ  يالاو  فده  هب  دننک و  هاتوک  دوخ ، یمالسا  بالقنا  نهیم و  نماد  زا  ار  مالسلا 
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.دروخ یم  مشچ  هب  رایـسب  رفک » مالـسا و  گنج   » دننام یتارابع  هدش ، نایب  گنج  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  هک  ینانخـس  رد 
: دنیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

یم ار  مالـسا  اـم  ...تسا  مالـسا  هیلع  رفک  ماـیق  نیا  و  یمالـسا ، تموکح  کـی  رب  تسا  ملـسمریغ  ِیقارع  ثعب  کـی  موـجه  هلئـسم 
(1) .تسا رفک  رطخ  رد  تسا ؛ رطخ  رد  مالسا  قارع ، رد  ثعب ] بزح   ] بزح نیا  ندوب  اب  مینک و  ظفح  میهاوخ 

(2)« .روشک کی  روشک و  کی  نیبام  تسا  یگنج  هن  رفک ، مالسا و  نیب  تسا  یگنج  ام  گنج  : » دنیامرف یم  يرگید  ياج  رد  ای 

یمدرم یگتسب  مه  تدحو و  . 3

نیا زا  ییاهر  يوزرآ  هراومه  دندوب ، هدید  نیناوخ  دبتسم و  ناهاشداپ  نامکاح و  زا  هک  ییاه  متـس  اه و  ملظ  ببـس  هب  ناریا  مدرم   
دیما نیا  یمالـسا ، بالقنا  ياه  هقرج  عورـش  اب  .دندز  یم  زین  یتامادقا  هب  تسد  نآ ، زا  ییاهر  يارب  دنتـشاد و  ار  متـس  ملظ و  همه 

بالقنا نآ  دـندش و  لد  کی  دـحتم و  مه  اب  همه  تهج ، نیمه  هب  دـنهد ؛ همتاخ  اـه  ملظ  نیا  هب  هک  دـش  هدـنز  تلم  داـحآ  لد  رد 
.دندروآ دوجو  هب  ار  میظع 

ص283. ج13 ، ینیمخ ، ماما  هفیحص  - 1

ص385. ج18 ، ینیمخ ، ماما  هفیحص  - 2
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اب .دـندیرفآ  هسامح  دـندش و  دربن  ياه  نادـیم  ِیهار  ناشبالقنا ، زا  عافد  يارب  تدـحو ، هیحور  ظفح  اب  مدرم  زین  گـنج  عورـش  اـب 
گنج ياه  هنحـص  ياج  ياـج  رد  هعماـج  نوگاـنوگ  تاـقبط  راـشقا و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یلیمحت ، گـنج  هب  یلاـمجا  یهاـگن 

دربن ياه  نادیم  رد  نانز  روضح  یبهذم ، ياه  تیلقا  ناناملسم و  فلتخم ، فانصا  مدرم ، نوگانوگ  راشقا  روضح  .دنتـشاد  روضح 
، تسا یگچراپ  کی  تدحو و  یعون  هدنهد  ناشن  ...و ، نوگانوگ  فیاوط  ماوقا و  روضح  نایوزوح ، نایهاگشناد و  ههبج ، تشپ  و 

.دوش یم  هصالخ  یمدرم » جیسب   » مان هب  ابیز  رایسب  یترابع  رد  اه  نیا  همه  و 

اه ههبج  رب  مکاح  يونعم  ّوج  . 4

یماظن یتاحیلـست و  تاناکما  رد  اهنت  تساه ، تلم  يدـنمن  اوت  ثعاـب  هچنآ  هک  درک  تباـث  ناـیناهج  هب  تداهـش ، راـثیا و  گـنهرف 
.تسا رت  هدنّرب  زاسراک و  یحالس ، ره  زا  شیب  تیونعم ، ادخ و  هب  نامیا  دوش ؛ یمن  هصالخ 

نیرفآ تسادـق  یطیارـش  نینچ  رد  داهج  دوب و  دـنوادخ  اب  هناقـشاع  ياهزاین  زار و  هلان و  کشا و  زا  راشرـس  اه ، ههبج  ياج  ياـج 
رپ لاب و  يونعم  رظن  زا  اه ، دـنمزر ه  هک  دوش  لیدـبت  یهاگـشناد  هب  دـش  بجوم  تشاد ، دوجو  اه  ههبج  رد  هک  يا  يونعم  ّوج  .دوب 
هب ار  نایناهج  هدروآ و  رد  وناز  هب  ار  نانمـشد  حالـس ، ود  نیا  بیکرت  هطـساو  هب  نانآ  .دـنزیمآرد  دربن  اب  ار  تیونعم  نیا  دـنریگب و 

هرهب برغ  قرش و  هبناج  همه  تیامح  زا  هک  حلسم ، اپ  ات  رس  نمشد  اب  هلباقم  هب  نآ  اب  ام  ناگدنمزر  هک  یحالـس  دنتـشاداو ؛ تریح 
دنم
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دندرک و دازآ  ار  نارهم  دنتفرگ ، سپ  ار  رهشمرخ  دنتشذگ ، یشحو  دنورا  زا  نآ  هطساو  هب  ناگدنمزر ، هک  یحالس  دنتخادرپ ؛ دوب ،
.دندرک قلخ  راگدنام  ییاه  هسامح  اه ، ههبج  ياج  ياج  رد 

تیودهم گنهرف 

« تیودهم گنهرف  ، » اه گنهرف  نیرت  لیدب  یب  زا  یکی  دنا ، هدرک  ملع  دـق  يرـشب  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  ییاه  گنهرف  نیب  رد 
ربمایپ صوصخ  هب  یهلا ، ناربمایپ  هک  دراد  یمیلاـعت  رد  هشیر  هکلب  تسین ، ینهذ  تاـشوارت  زا  هدـمآ  دوجو  هب  گـنهرف ، نیا  .تسا 

ماکحتـسا زا  مالـسلا ، مهیلع  ناموصعم  تماـما  نارود  رد  دـندرک و  يزیر  هیاـپ  ار  نآ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ 
.تسا هدش  رادروخرب  يرتشیب 

اـشگ هار  يرـشب ، عماوج  یمامت  يارب  دناوت  یم  تسا و  هتفرگ  رب  رد  ار  رـشب  یعامتجا  یگدنز  نوگانوگ  ياه  هصرع  گنهرف ، نیا 
.دشاب هتشاد  ییازسب  شقن  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  نتم  رد  دناوت  یم  تسا و  يدربراک  ًالماک  تهج ، نیمه  هب  دشاب ؛

هاش گنهرف ، نیا  ياه  تیفرظ  .تسا  ناشخرد  يا  هدـنیآ  هب  دـقتعم  نمؤم و  ناسنا  دوپ  رات و  تیوه و  هلزنم  هب  تیودـهم ، گـنهرف 
نب نآ  رد  هک  یگنهرف  دـش ؛ هتـسب  تقیقح  هنـشت  ياهناسنا  ياپ  هب  اه ، نرق  لوط  رد  هک  تسا  يددـعتم  ياه  لـفق  زا  ییاـهر  دـیلک 

یهار و هب  مشچ  يانعم  هب  تیودهم  گنهرف  .تسا  ییاهر  ییایوپ و  دیما ، أشنم  نشور ، يا  هدنیآ  نتشاد  لیلد  هب  درادن و  هار  یتسب 
يودهم  » و ندوب » روای  يدهم  «، » ندوب رواب  يدـهم   » ینعی تیودـهم  گنهرف  .تسا  هدـش  یفرعم  تادابع  ِنیرترب  هک  تسا  يراظتنا 

«. نتسیز
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رد .دنتیرـشب  تاجن  راد  هیعاد  هک  یتسیناموا ، يدام و  ياه  هشیدنا  یمامت  رب  تسا  هدنبوک  يدایرف  تیودهم ، گنهرف  هب  يدنب  ياپ 
هدنرادربرد گنهرف ، نیا  .دشخب  یم  ینـشور  انعم و  یگدـنز ، هب  هک  تسا  بیاغ  ماما  اب  نامیپ  دـهع و  هب  يافو  تیودـهم ، گنهرف 

.دنتسه يروحم  تلادع  يزوریپ و  زمر  هک  دشاب  یم  ییالاو  ياه  شزرا  اهراجنه و 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  نایب  یتالمج  فیراعت و  تیودهم ،» گنهرف   » موهفم نییبت  يارب 

یتفرعم و یتیریدم ، يراتفر ، یقالخا ، يداقتعا ، ياه  نییآ  زا  يا  هعومجم  تیودهم  گنهرف  نارو ، هشیدنا  یخرب  هاگدید  زا  فلا )
نرق ود  لوط  رد  هدروآ و  ناغمرا  هب  ناسنا  تیاده  يارب  یهلا ، یحو  هیاپ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یهقف 

ینارون سدقم  دوجو  هب  هدش و  ریـسفت  حیرـشت و  نییبت ، دـنا ، یهلا  صوصخم  ینابر و  ناملاع  هک  وا ، ّقح  رب  يایـصوا  تماما  مین  و 
ناریفس هلیسو  هب  يرغص ، تبیغ  هلاس  داتفه  ًابیرقت  نارود  رد  ددرگ و  یم  یهتنم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ّیلو  ترـضح 

(1) .دبای یم  نایرج  یهلا ، لدع  هریخذ  نآ  يربهر  تیاده و  اب  ترضح ، نآ  هناگ  راهچ 

ص81. ش11 ، دوعوم ، قرشم  همان  لصف  روهظ » زاس  هنیمز  تلود  رد  یسانش  ناور  شقن  ، » يدامع هللادبع  - 1
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ار يودهم  گنهرف  تبیغ ، رـصع  رد  يودـهم  تماما  هب  داقتعا  زا  هتـساخرب  یمالک  ینابم  تاعیقوت و  نانخـس ، میلاعت ، هعومجم  ب )
(1) .دهد یم  لکش 

ربمایپ لـسن  زا  دوعوم  یجنم  روهظ  هراـبرد  هک  تسا  ییاـهراجنه  اـه و  شزرا  اـه ، شرگن  زا  يا  هعومجم  تیودـهم ، گـنهرف  ج )
گنهرف رظنم ، نیا  زا  .دوش  یم  جارختسا  تنس  باتک و  زا  نآ  یتفرعم  ياه  هشیر  تسا و  هتفرگ  لکش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یجنم روهظ  جرف و  يراـظتنا  مشچ  ققحت  ناوت  یم  ار  تیودـهم  گـنهرف  یـساسا  روـحم  .دراد ...  رـشب  خـیرات  رد  هشیر  تیودـهم 
یم دریگ ، یم  لکـش  يداقتعا  نینچ  لوح  يا ، هعماج  رد  هک  یـصاخ  رئاعـش  اه و  تنـس  راجنه و  شرگن ، هنوگره  .تسناد  دوعوم 

(2) .دریگ رارق  تیودهم  گنهرف  هلوقم  رد  دناوت 

(3) .موصعم ماما  يربهر  لماک و  ناسنا  وترپ  رد  یناهج  هنالداع  مظن  داجیا  يانبریز  د )

شیامه نیمود  تالاقم  هعومجم  يودهم ،» گنهرف  ساسا  رب  يزادرپ  هیرظن  تیودهم ، نیرتکد  ، » ینالیگ وسوم ي  یضر  دیـس  - 1
ص32. تیودهم ، نیرتکد 

ص54. تیودهم ، تسایس و  کل ، زورهب  اضرمالغ  - 2
نیرتکد شیاـمه  نیمتفه  تـالاقم  هعومجم  یـشزومآ ،» ماـظن  رد  يودـهم  تفرعم  ياـقترا  ياـهدربهار  ، » يدعـس یلع  نیـسح  - 3

ص367. تیودهم ،
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نآ ياه  تیفرظ  زا  نونک  ات  هنافسأتم  هک  تسا ، هعیـش  تسد  رد  يا  هتـسه  قوف  يژرنا  کی  لثم  تیودهم  هزومآ  هک  میدقتعم  ام  ه )
هتسه يژرنا  هک  ایند ، يا  هتـسه  يژرنا  هن  داقتعا ، نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدش  هدافتـسا  یلومعم  غارچ  کی  ندرک  نشور  هزادنا  هب 

(1) .تسا ملاع  لک  ندرک  نشور  يارب  يا 

نیا رب  دراد و  داقتعا  هدـنیآ  هب  هک  يا  هعماج  .تسناد  هعماج  درف و  هب  یـشخب  تیوه  رد  ناوت  یم  ار  تیودـهم  گنهرف  تیمها  ي )
یگدنز تسا ، هلضاف  هنیدم  رانکرب و  اه  صقن  زا  دراد و  توافت  دوجوم ، عضو  اب  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  رگد  يرـصع  هک  تسا  رواب 

دوخ تلزنم  تیعقوم و  هرامه  دراد و  بولطم  عضو  زا  ییوگلا  وا  .دهد  ناماس  یلماک ، لدـم  ساسا  رب  دـناوت  یم  زین  ار  دوخ  زورما 
(2) .دجنس یم  نآ  اب  ار 

هعومجم رد  هک  تسا  یگنهرف  تیودهم ، گنهرف  : » درک فیرعت  هنوگ  نیا  ار  تیودهم  گنهرف  ناوت  یم  نیشیپ ، بلاطم  ساسا  رب 
« .دنک یم  فیرعت  ادخ  ّیلو  تیاضر  ساسا  رب  ار  وا  ياه  شنکاو  اه و  شنک  یمامت  دراد و  يروحم  شقن  ناسنا ، تالماعت 

یللملا نیب  شیامه  نیمشش  تالاقم  هعومجم  تیودهم ، نیرتکد  یللملا  نیب  شیامه  نیمشش  هییحاتتفا  ییاقآ ، دیس  روپ  دوعسم  - 1
ص 53. تیودهم ، نیرتکد 

ص57. تیودهم ، تسایس و  کل ، زورهب  اضرمالغ  - 2
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عیشت

هطلـس یفن  ملظ و  اب  هزرابم  نآ ، يزکرم  هتـسه  هک  دوب  یعیـش  بان  تاداقتعا  دـش ، یمالـسا  بالقنا  ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  هچنآ 
دنناوتب ات  دنشاب ، موصعم  هک  دنراد  ار  مدرم  رب  تیمکاح  يربهر و  یگتسیاش  یناسک  اهنت  نایعیش ، داقتعا  قبط  .تسا  ملاظ  نامکاح 

يدام و دـشر  لامک و  تداعـس ، ياه  هنیمز  هک  تسا  موصعم  صخـش  يربهر  اـب  .دـننک  ارجا  هعماـج  رد  ار  یمالـسا  لیـصا  میلاـعت 
هتـسناوتن هجو  چیه  هب  روج  نامکاح  تسا ، هدرک  تباث  نامز  ِتشذگ  هک  روط  نامه  هنرگو  دوش ، یم  ققحم  يرـشب  هعماج  يونعم 

ریسم زا  یمالسا  هعماج  تیمکاح  هک  مالسا  ردص  زا  تهج ، نیمه  هب  .دننک  ارجا  هعماج  رد  تسا ، لیصا  مالسا  رظن  دروم  هچنآ  دنا 
.دیدرگ عورش  زین  یعیش  تازرابم  دش ، فرحنم  دوخ  یلصا 

.دریگب رارق  قیال  دارفا  تسد  رد  یمالـسا  هعماج  تیمکاح  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  تازرابم  یمامت  عیـشت ، بیـشن  زارفرپ و  خـیرات  رد 
اب هزرابم  یلع ، نب  دـیز  مایق  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  ابا  مایق  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تازرابم 

شود رب  ار  متـس  ملظ و  اب  هزرابم  مچرپ  هراومه  نایعیـش  .دوب  سدقم  فدـه  نیمه  ققحت  ياتـسار  رد  ...و  یـسابع  يافلخ  نایوما و 
.دندیرخ لد  ناج و  هب  ار  يرایسب  ياه  یتخس  هار ، نیا  رد  هتشاد و 
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: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ننست ، لها  فورعم  خّروم  نیطالسلا ، ظاعو 

، وا بیان  ای  موصعم  ماما  هک  نآ  رگم  دـشاب ؛ هک  یبلاق  ره  رد  لکـش و  ره  هب  تسا ، ملاـظ  بصاـغ و  یتموکح  ره  هعیـش ، هدـیقع  هب 
مارآ هن  دندرب ؛ یم  رـس  هب  يرمتـسم  یبالقنا  نایرج  رد  موادم  روط  هب  خیرات ، رد  هعیـش  لیلد  نیمه  هب  .دریگ  تسد  رد  ار  تموکح 

(1) .دندرک یم  اهر  ار  نآ  هن  دنتفرگ و  یم 

شوخ يور  روج ، نیطالـس  نامکاح و  هب  دـندوب ، ینید  ناملاع  اهقف و  تیـالو  تباـین  هب  دـقتعم  نوچ  زین  تبیغ  نارود  رد  ناـیعیش 
درک لمع  هب  هراومه  نایعیـش  رگید ، ترابع  هب  دـندرک ؛ یم  مالعا  ار  دوخ  تیدوجوم  دوخ ، ياـه  ماـیق  اـب  هراومه  دـندادن و  ناـشن 

ار سرد  نیا  نانآ  هب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  راظتنا  گنهرف  .دـنداد  یم  ناشن  یفنم  شنکاو  روج ، ناـمکاح 
يارب هراومه  دـننک و  هزرابم  اه  متـس  ملظ و  اـه و  يور  جـک  اـب  دننیـشنن ، تکاـس  دوخ ، ناـمز  دوجوم  عضو  لـباقم  رد  هک  داد  یم 
بتکم ندوب  هدنز  ییایوپ و  هدنهد  ناشن  دوخ  نیا  .دنیامن و  شـشوک  شالت و  ناشخرد ، يا  هدنیآ  بولطم و  تیعـضو  هب  ندیـسر 

.تسا خیرات  لوط  رد  عیشت 

ص301. تبیغ ، رصع  خیرات  ییاقآ ، دیسوپ  دوعسم  - 1
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يزیتسرابکتسا

لوط رد  نیداینب ، رصنع  نیا  قبط  نایعیش  .تسا  يزیتسرابکتسا  بان ، مالـسا  زا  هتفرگرب  عیـشت و  گنهرف  رـصانع  نیرت  مهم  زا  یکی 
هراومه نایعیش  هدنبوک  ياهدایرف  .دنا  هتـشادن  شزاس  ِرـس  هنایم و  ناملاظ ، ملظ و  اب  هراومه  دوخ ، دورف  زارفرپ و  ناشخرد و  خیرات 

تسد دبای ، طلست  یعیش  هعماج  رب  قحان  هب  تساوخ  یم  هک  یسک  ره  هنیـس  رب  نانآ  تسا و  هدمآ  یم  دورف  دبتـسم  نامکاح  رـس  رب 
.تسا هتشاد  یعیش  ياه  شبنج  رد  یمهم  رایسب  شقن  هدوب و  دوهشم  یبوخ  هب  عیشت ، خیرات  لوط  رد  رصنع  نیا  .دندز  یم  در 

هب دناوت  یم  دشاب ، دنب  ياپ  اه  نآ  هب  یمالـسا  هعماج  رگا  هک  دراد  دوجو  يدـنم  شزرا  رایـسب  دـعاوق  اه و  شور  عیـشت ، بتکم  رد 
یفن  » هدعاق دراد ، ییالاب  رایسب  تیفرظ  هک  يدعاوق  زا  یکی  .دیامیپب  یبوخ  هب  ار  یقرت  دشر و  ریسم  دوش و  لیدبت  هنومن  يا  هعماج 
یَلَع َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو  هدـمآ ...(( : هفیرـش  هیآ  نیا  رد  .دـشاب  یم  ءاسن  هروس  هفیرـش 141  هیآ  زا  هتفرگرب  هک  تسا  لیبس »

.تسا هدادن  رارق  ناناملسم  رب  رافک  هطلس  يارب  یهار  زگره  دنوادخ  و  اًلِیبَس ؛)) َنِینِمْؤُْملا 

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


35 ص :

اب یعیـش  هعماج  .دراد  نایرج  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، نوئـش  یمامت  رد  هکلب  یتموکح ، روما  رد  اهنت  هن  هدعاق  نیا 
ار ناشیاهراک  هار  نانآ و  يربهر  دنک و  لمحت  ار  نانآ  ياه  هدـناشن  تسد  ناملاظ و  تیمکاح  دـناوت  یمن  لصا  نیا  هب  يدـنب  ياپ 

.دبات یمنرب  هعماج ، هرادا  يارب 

: دـنیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  .دراد  دوـجو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرایـسب  ثیداـحا  ییاور ، نوـتم  رد 
.درادن يرترب  مالسا  رب  يزیچ  چیه  دراد و  يرترب  يزیچ  ره  رب  مالسا   (1) ؛» هیلع یلعی  اولعی و ال  مالسالا  »

ص157. هحاصفلا ، جهن  یناوریش ، یلع  - 1
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يودهم گنهرف  سدقم و  عافد  ياه  دنویپ  لوا : شخب 

هراشا
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، هکف ياه  ناتسلمر  هیوالهد ، هیئالط ، هچملش ، دنورا ، رد  ات  دندش  عمج  مه  درگ  اه  يدیزی  اه و  ینیـسح  رود ، نادنچ  هن  ياه  لاس 
رد هکف و  یلمر  ياه  هپت  يدـهملا ، هپت  ربکا ، هللا  هپت  بونج ، مرگ  رایـسب  ياه  تشد  برغ ، فربرپ  ياه  هوک  زبسرـس ، سابع  تشد 
زبس نادرمریـش  .دنـشکب  فص  رفک  مامت  لباقم  مالـسا ، نایهاپـس  رگید  راب  کی  روشک ، برغ  بونج و  ياه  ههبج  بجو  هب  بجو 

تـشه دندیرفآ و  هسامح  هک  یناتفـص  قیاقـش  دندرک ؛ دوخ  مزر  ریحتم  ار  خیرات  دـنداهن و  نوخ  طش  رد  ياپ  ناوت ، مامت  اب  تماق ،
يودهم يولع و  يدمحم ، گنهرف  نیا  زا  یبوخ  هب  دنناوتب  تقیقح  ناگنشت  ات  دندرک ، لیدبت  سدقم  گنهرف  کی  هب  ار  عافد  لاس 

.دنربب ار  هدافتسا  تیاهن 

: دندومرف یلیمحت  گنج  هرابرد  يربهر  مظعم  ماقم 

هک تسام  رنه  نیا  هن ؟ اـی  مینک  جارختـسا  ار  جـنگ  نیا  تسناوت  میهاوخ  اـیآ  .تسا  جـنگ  کـی  گـنج ، نیا  هک  میوگب  مهاوخ  یم 
مالسلا و هیلع  رقاب  ماما  .دنک  جارختسا  ار  اروشاع  جنگ  تعاس  دنچ  نامه  تسناوت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .مینک  جارختـسا  میناوتب 
رد هشیمه  تسا و  يراـج  مه  زونه  هک  دـندرک  يراـج  ار  ناـشوج  همـشچ  نیا  ناـنچ  نآ  دـندرک و  جارختـسا  ناـشیا ، زا  دـعب  همئا 

(1) .تسا روط  نیمه  مه  نآلا  .درک  دیاب  راک  هچ  هک  هداد  دای  هداد و  سرد  هشیمه  هدوب ؛ ریخ  أشنم  مدرم  یگدنز 

نامزاس يرنه  هزوح  تمواقم  تایبدا  رنه و  رتفد  نادـنمرنه  ناگدنـسیون و  نالوئـسم ، اـب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  - 1
(. 25/4/70) یمالسا تاغیلبت 
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دوب مکاح  ناگدنمزر  نیب  یـصاخ  تاررقم  نیناوق و  اه ، تنـس  اهراجنه ، موسر ، بادآ و  اهراتفر ، اهرواب ، سدـقم  عافد  نارود  رد 
هب هک  دنـشخبب ، یـصاخ  هولج  دوخ  یگدنز  هب  هدناسر و  لامک  دشر و  هب  ار  دوخ  دنتـسناوت  اه  نآ  هب  يدـنب  ياپ  اب  ناگدـنمزر  هک 

ياه ینتفگ  داعبا ، نیا  زا  مادکره  تسا و  یعونتم  رایـسب  يایاوز  داعبا و  ياراد  هک  یگنهرف  تسا ؛ روهـشم  سدقم » عافد  گنهرف  »
.دراد يرایسب 

ياه تدهاجم  اب  هک  يا  هطبار  دراد ؛ دوجو  ییابیز  رایـسب  هطبار  گنهرف ، ود  نیا  نیب  .تسا  تیودهم » گنهرف  ، » داعبا نیا  زا  یکی 
.دوش یم  راکشآ  نآ  زا  يا  هزات  يایاوز  زور  هب  زور  دنا و  هدش  نیجع  مه  اب  هک  تسا  هدش  مکحتسم  نانچ  نآ  هناهاگآ ، هناملاع و 

.میزادرپ یم  راذگرثا  مهم و  طابترا  نیا  هب  همادا ، رد 
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اهورین یهد  نامزاس  یشخب و  ماجسنا  لوا : لصف 

هراشا

هتفگ نخـس  گنج  نارود  ثداوح  اهزور و  زا  یتقو  .تساهورین  یـشخب  ماجـسنا  اه ، گنج  رد  يزوریپ  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی 
یلماوع زا  هتـساخرب  هک  یماجـسنا  درک ؛ تیاور  سدـقم ، عاـفد  نارود  ياهدـنمزر  نیب  رد  ار  صاـخ  یماجـسنا  ناوت  یم  دوش ، یم 

نامز ماما  هب  داقتعا  يرواب و  دوعوم  تشاد ، يرایـسب  ریثأت  اهورین  یـشخب  ماجـسنا  رد  هک  یلماوع  زا  یکی  .دوب  یناـمیا  يداـقتعا و 
.دوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

عماج نیرتابیز و  داقتعا ، نیا  و  دز ، یم  جوم  ناگدنمزر  یمامت  دوجو  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوجو  هب  داقتعا 
اب هکلب  دندرک ، یمن  رکف  كاخ  بآ و  ظفح  هب  طقف  اه  دنمزر ه  فدـه ، نیا  قبط  .درک  یم  میـسرت  اهدـنمزر  يارب  ار  فدـه  نیرت 

یناهج یهاگن  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  یناـهج  تموکح  يارب  يزاـس  هنیمز  يودـهم و  ياـه  هزومآ  هب  هجوت 
.تشاد يرایسب  شقن  گنج ، ياه  ههبج  رد  نانآ  روضح  اهورین و  یشخب  ماجسنا  رد  رما  نیا  دنتشاد و 

.دوش یم  هراشا  دنا ، هتشاد  شقن  سدقم  عافد  نارود  رد  اهورین  یشخب  ماجسنا  رد  هک  يدراوم  زا  یخرب  هب  همادا ، رد 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  زا  يوریپ  . 1

: دنیامرف یم  نامثع  نب  دمحم  هب  باطخ  اه ، همان  زا  یکی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما 

رد هک  ییاهدادیور  رد  اما  ؛(1) و  مُْکیَلَع ِهَّللا  ُهَّجُح  اَنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اَِنثیِدَـح  ِهاَوُر  َیلِإ  اَهِیف  اوُعِجْراَف  ُهَِعقاَْولا  ُثِداَوَْحلا  اَّمَأ  َو 
.مناشیا رب  ادخ  تجح  نم  دنتسه و  امش  رب  نم  تجح  نانآ  اریز  دینک ، عوجر  ام  ثیدح  نایوار  هب  دنیآ ، یم  شیپ  هدنیآ 

.دـنک یم  صخـشم  يربک  تبیغ  نارود  رد  ار  یعقاو  نارظتنم  یمامت  هفیظو  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نخـس  نیا 
؛ دننک تیعبت  هعیش  ناهیقف  زا  دنک  یم  فظوم  يربک ، تبیغ  نارود  رد  ار  نانمؤم  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  ثیداحا 

: دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  ییاهقف 

سفن رب  هک  ییاهقف  اما  ؛(2)  هوُدِّلَُقی ْنَأ  ِّماَوَْعِللَف  ُهَالْوَم  ِْرمَِأل  ًاعیِطُم  ُهاَوَِهل ، ًاِفلاَُخم  ِِهنیِدـِل ، ًاِظفاَح  ِهِسْفَِنل ، ًاِنئاَص  ِءاَهَقُْفلا  َنِم  َناَک  ْنَم  اَّمَأَـف 
مدرم هماع  رب  سپ  دـننک ؛ تعاطا  ار  ادـخ  رما  دـننک و  تفلاخم  دوخ  سفن  ياوه  اب  دـننک ، ظـفح  ار  دوخ  نید  دنـشاب ، طلـسم  دوخ 

.دننک تیعبت  اه  نآ  زا  هک  تسا 

اب دنداد و  ماجنا  یناوارف  شالت  عیـشت ، گنهرف  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  هعیـش  ياملع  اهقف و  يربک ، تبیغ  نارود  لوط  رد  کش  یب 
ياه يرگ  نشور 

ح247. ص291 ، ۀبیغلا ، یسوط ، خیش  - 1
ص300. مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  - 2
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يرـشب هعماج  هب  یبوخ  هب  ار  نآ  دنراد و  هگن  رود  تارطخ ، گرزب و  تافارحنا  اه و  يور  جـک  زا  ار  لیـصا  مالـسا  دنتـسناوت  دوخ 
مینیب یم  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  ماـع  ناـبیان  ناـملاع و  یگدـنز  رگا  .دـننک  یفرعم 
.دـنا هتفرگ  شود  هب  ار  عیـشت  راختفارپ  مچرپ  يوحن ، هب  مادـک  ره  هتـشاد و  هصرع  نیا  رد  يرایـسب  یملع  ياه  شـالت  تدـهاجم و 
دیهـش (، 726 .و ) یلح همـــالع  (، 460 .و ) یـسوط خیــش  (، 436 .و  ) یــضترم دیــس  (، 413 .و ) دـیفم خیــش  (، 381 .و  ) قودـص خــیش 
هـصرع رد  دوخ ، یلمع  یملع و  ياه  تدهاجم  اب  یعیـش ، راذـگریثأت  هتـسجرب و  ملاع  اهدـص  و  ( 966 .و ) یناث دیهش  (، 786 .و ) لوا

.دنا هدرک  افیا  یمهم  شقن  یعامتجا ، یسایس  ياه 

مدرم مایق  رد  میتسه ؛ دوب ، زیتس  ملظ  نایناحور  زا  هک  ناخ » کچوکازریم   » يربهر هب  لـگنج  تضهن  دـهاش  خـیرات ، زا  يا  ههرب  رد 
« يرون هللا  لضف  خیش   » و یناسارخ » دنوخآ   » هطورشم هرود  رد  دزیخ ؛ یم  اپ  هب  ینابایخ » دمحم  خیش   » مان هب  دهاجم  یملاع  زین  زیربت 

ماما ِيرادملع  تبون  ماجنارـس  و  دنک ؛ یم  ملع  دـق  يزاریـش » يازریم   » وکابنت تضهن  نایرج  رد  دـنوش ؛ یم  هزرابم  نادـیم  رادـملع 
، ناوارف یملع  شـشوک  شالت و  اب  دوب ، هتفای  شرورپ  مق  هیملع  هزوح  ناماد  رد  لاس  ياه  لاس  هک  ناشیا  .دیـسر  هللا  همحر  ینیمخ 
رد دنتـسناوت  ناشیا  رگید ، ترابع  هب  دـشاب ؛ روبزم  دـنم  شزرا  ثیدـح  ود  زراـب  قیداـصم  زا  دـسرب و  تهاـقف  هاـگیاج  هب  تسناوت 

.دنریگب رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هماع  تباین  هاگیاج 
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مشخ اب  دنتشگ ؛ یم  شدوجو  عمـش  درگ  راو  هناورپ  ناریا ، مدرم  هک  دوب  هاگیاج  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نتفرگ  رارق  لیلد  هب 
دندش یم  هدیدبآ  نانچ  نآ  شتیالو  اب  دندرک و  یم  بسک  يژرنا  شتبحم  رهم و  اب  دندیدنخ ؛ یم  وا  يداش  اب  دندیشورخ و  یم  وا 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیاضر  ار  شتیاضر  دندمآ ؛ یم  دورف  نانمشد  رکیپ  رب  دالوف ، هدنرب  نیـشتآ و  ياه  هراپ  دننام  هک 

هللا لجع  نامز  ماما  هب  تمدخ  ار  وا  هب  تمدخ  دنتسناد ؛ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مشخ  ار  شمشخ  فیرـشلا و 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  تاروتسد  زا  یهاتوک  یچیپرس و  ار  شتاروتـسد  زا  یچیپرـس  ندرک و  یهاتوک  و  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت 

.دنتسناد یم  فیرشلا  هجرف 

نیا زا  عافد  روظنم  هب  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دـندرک ، هلمح  روشک  هب  بالقنا  ندرب  نیب  زا  فدـه  اب  یثعب  نانمـشد  هک  یماـگنه 
، ناـشنامز ماـما  بیاـن  تساوخرد  هب  اـنب  زین  ناریا  رادـم  تیـالو  مدرم  .دومرف  رداـص  ار  اـه  ههبج  هب  نتفر  روتـسد  یمدرم ، بـالقنا 

طخ زا  ار  شهاگن  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  دوب  هدش  نیجع  نانآ  لد  ناج و  اب  داقتعا  نیا  نوچ  دندش ، گنج  ياه  ههبج  راپـسهر 
.تسا اَِنثیِدَح » ِهاَوُر   » زراب قیداصم  زا  هتفرگ و  تیودهم  زبس 

یم مامـشتسا  ناشیا  زا  ار  يودـهم  ینیـسح و  يولع ، عیـشت  بتکم  رطع  يوب  هک  دـندوب  هّرـس  سدـق  ماما  قشاـع  لـیلد  نیا  هب  مدرم 
، دندوب دقتعم  نانآ  .دنتسناد  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  قشع  ياتسار  رد  ار  لحار  ماما  هب  قشع  دندرک و 
زا هک  ینخـس  ره  هللا ،  همحر  ماما  ناراد  تسود  تهج ، نیمه  هب  دـیآ ؛ یمن  ناـشراک  هب  ناـشنامز ، ماـما  هب  قشع  نودـب  یقـشعره 

.دندرک یم  تعاطا  لد  ناج و  اب  دش ، یم  رداص  ناشیا  زا  هک  يروتسد  ره  دندینش و  یم  ناشیا 

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


44 ص :

هکلب تسا ، هدوبن  يداع  یهاگن  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  هب  نانآ  هاگن  هک  میبای  یمرد  مینزب ، قرو  ار  ادهـش  ياـه  هماـن  تیـصو  رگا 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  تیاضر  ار  ناشیا  تیاـضر  و  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  زا  تیعبت  ار  ناـشیا  زا  تیعبت 

.دنتسناد یم  فیرشلا  هجرف 

هتفرگ رارق  دـیکأت  دروم  % 63 تجح ، ترـضح  زا  يوریپ  هیقف و  یلو  زا  تعاـطا  نیب  هطبار  ادهـش ، ياـیاصو  رد  نیگناـیم  روـط  هـب 
.دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  همادا  رد  هک   (1)، تسا

: دیوگ یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  ینییاگ » یلعدیهش  »

ات ار  شیاه  هتفگ  دینک و  لمع  دیهد و  شوگ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نامزیزع  ربهر  ياه  فرح  هب  دـیتسه ! ناملـسم  هک  یناسک  يا 
فده و هار و  ربهر و  نیا  يادف  ار  دنزرف  لام و  ناج و  .تسین  ناملسم  لمع ، یب  ناملـسم  .دیزاس  یلمع  دیراد ، تردق  هک  اج  نآ 

(2) .دنوش دونشخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نابرهم و  راگدرورپ  ات  دینک ، وا  دوصقم 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  ناخریش » رغصادیهش  »

زا تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  هدـنیامن  وا  هک  دیـسانشب  ار  ماـما  دـیراذگن و  اـهنت  ار  ماـما  منک  یم  شراـفس 
(3) .دشاب یم  نکش  تب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  هیلع  میهاربا  دننام  دریگ و  یم  ماهلا  دنوادخ 

ص13. ش36 ، ناما ، هلجم  ایرد ، اب  هرطق  دنویپ  نایمیحر ، نیسح  دمحم  - 1
ص 36. زاوآ ، هرجنح  رازه  رای ، هماخ  دمحم  - 2
ص58. زاوآ ، هرجنح  رازه  رای ، هماخ  دمحم  - 3
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: تسا هدمآ  یهارمه » رغصا  یلعدیهش   » همان تیصو  زا  یشخب  رد 

وا ینابیتشپ  زا  يا  هظحل  دـیراذگن و  اهنت  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  قح  رب  نیـشناج  نیا  نرق ، درمَربَا  نیا  ماـما ،
، شا یلـصا  بحاص  تسد  هب  دـیربب و  شیپ  هب  ار  بالقنا  ناـشیا  هنوگ  ربماـیپ  يربهر  هلیـسو  هب  ادـخ و  هب  اـکتا  اـب  دـیزرون ؛ تلفغ 

ّیلو زا  تعاطا  هلزنم  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  زا  تعاـطا  .دیراپـسب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تجح 
(1) .تسا هدرکن  تعاطا  شرصع  ماما  زا  دنکن ، تعاطا  يو  زا  یسک  ره  تسا و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع 

: دیوگ یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  ینیدلا » ءاهب  دمحم  دیس  دیهش  »

نودـب هک  دـش  تباث  ام  يارب  ماما ! يا  .وت  ياهب  نارگ  رمع  ياه  هظحل  زا  يا  هظحل  يادـف  ام  رمع  رـسارس  نامزیزع ! ناـمز  ماـما  يا 
(2) .دش يدهم  قشاع  ناوت  یمن  وت  قشع 

: هدمآ راتساوخ » اضرلا  یسومدیهش   » همان تیصو  زا  یشخب  رد 

نآ یعقاو  یلمع و  وریپ  هدرک و  تعاطا  هیقف  تیالو  زا  هک  تسا  بجاو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  وریپ  هعیـش و  ره  رب 
ار مالـسا  هعبرا ، باون  يرغـص و  تبیغ  زا  دعب  هادفلا  هل  یحور  ینیمخ  ماما  ترـضح  ینونک  طیارـشلا  عماج  هیقف  قح ، هب  هک  دـشاب 

ار تیناسنا  داد و  تاجن 

ص24. مود ، رتفد  میاه ، یسالک  مه  يارب  تقادص ، اضر  یلع  - 1

ص28. مود ، رتفد  میاه ، یسالک  مه  يارب  تقادص ، اضر  یلع  - 2
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نیمه هب  زین  نم  میـشاب و  شنامرف  هب  شوگ  هدرک و  تعاـطا  وا  زا  تسا ، بجاو  اـم  گرزب  کـچوک و  رب  سپ  درک ؛ هدـنز  هراـبود 
یم ههبج  هب  دـنک ،» تمدـخ  ههبج  تشپ  رد  دـناوت  یمن  سک  ره  دورب و  ههبج  هب  دراد  ییاناوت  سک  ره  : » دـندومرف ناشیا  هک  تلع 

(1) .مشاب هتشادرب  یماگ  رما ، ّیلو  زا  تعاطا  رد  دیاش  ات  مور 

: دسیون یم  شردارب  هب  باطخ  دادادخ » یلعزبسدیهش  »

تسا و فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تاروتـسد  زا  یچیپرـس  ناشیا ، تاروتـسد  زا  یچیپرـس  ...دینادب  ار  ربهر  نیا  ردق 
(2) .تسین یضار  رما  نیا  زا  دنوادخ 

: تسا هدروآ  روط  نیا  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  یمیرک » دومحمدیهش   » نینچ مه 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تاروتـسد  زا  یچیپرـس  دـننامه  ماـما ، تاروتـسد  زا  یچیپرـس  هک  دـیرادنرب  ماـما  يراـی  زا  تسد 
(3) .تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  فیرشلا و 

: دیوگ یم  نینچ  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  یمیحر » جاح  اضردمحا  دیهش   » ای و 

ص73. مکی ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص136. متشه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2

ص609. .مهدزیس ج1 ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 3

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_46_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_46_3
http://www.ghaemiyeh.com


47 ص :

دیوگب نامزیزع  ماما  دوش و  زاب  میدیشک  تمحز  شندشزاب  يارب  ردق  نیا  هک  البرک  هار  رگا  هک  میتسه  نامربهر  رما  عیطم  نانچ  ام 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  تیاضر  ینعی  تسین ؛ راک  نیا  رد  ام  ماما  تیاضر  نوچ  میور ، یمن  ترایز  هب  ام  ...متسین ، یضار  نم  هک 

هب تبـسن  ار  ام  ندوب  عیطم  دـینیبب  سپ  ...تسین  راک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادـخ و  تیاضر  ینعی  تسین ؛ فیرـشلا  هجرف 
(1)! دینکب ار  ناتدوخ  راک  باسح  و  ربهر ،

: تسا هتشون  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  يزورون » اضریلع   » نینچ مه 

مظعالا هللا  هیقب  بیان  هک  ارچ  دـشاب ، وا  اب  ناتبلق  دـینک و  تیامح  ناـتنوخ  اـب  ار  ناـمتقیرط  ریپ  ناممـشچ و  ود  رون  ناـمزیزع ، ماـما 
(2) .تسا ناگدرک  مگ  هار  مشچ  رون  نافعضتسم و  نامورحم و  دیما  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نبا  تجح 

ناشیا زا  دنتسناد ، یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يربهر  تیالو و  همادا  ار  لحار  ماما  يربهر  تیالو و  ادهـش ، نوچ 
روضح دهاش  لیلد ، نیمه  هب  .تشاد  يرایـسب  ریثأت  سدـقم ، عافد  لوط  رد  اهورین  یـشخب  ماجـسنا  رد  رما  نیا  دـندرک و  یم  تیعبت 

نایم ناناوج ، ناناوجون ، .دـنامب  نیمز  رب  هللا  همحر  ماما  ياـه  هتـساوخ  دنتـشاذگ  یمن  هک  میدوب  اـه  ههبج  رد  مدرم  فلتخم  راـشقا 
همه همه و  ناریپ ، نالاس و 

ص158. .مهدزیس ج1 ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص44. ج2 ، راگدنام ، ثیدح  یمیحر ، اضر  دمحم  - 2
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.دنداد یم  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  اه ، ههبج  تشپ  رد  دارفا  زا  يرایسب  دنتفای و  روضح  ههبج  ياج  ياج  رد 

: دندومرف یم  هک  نیا  ای  »(1) و  دنراد هگن  مرگ  ار  گنج  رونت  دیاب  هک  دنتسه  اه  ناوج  نیا  : » دندومرف یم  هللا  همحر  ماما 

ترضح نایهاپـس  هب  دنروآ و  موجه  اه  ههبج  هب  هشیمه  لثم  هک  مهاوخ ] یم   ] یمالـسا روشک  دنمورب  راشقا  رویغ و  ناناوج  همه  زا 
تسامـش و اب  قح  ترـصن  تسد  هک  دنریگب ، ار  نایمادص  رمع  رخآ  ياه  سفن  دـندنویپب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 

ناتروای رای و  نیا  زا  دعب  تسا ، هتخاس  معنتم  ار  امش  دوخ  هژیو  تایانع  یبیغ و  ياهدادما  زا  اه  هنحـص  همه  رد  زورما  هب  ات  هچنانچ 
(2) .تشاذگ دهاوخن  اهنت  ار  امش  دوب و  دهاوخ 

، ناـناوج زا  يرایـسب  دـش و  یم  زاـغآ  یـصاخ ، يونعم  ياوـه  لاـح و  اـب  یمدرم  ياـه  مازعا  اـه ، ناتـسا  رـسارس  رد  تاـنایب  نیا  اـب 
.دنتفاتش یم  اه  ههبج  هب  هدرک و  اهر  ار  اهراک  اه و  سرد  نادنمراک ، نارگراک و  بالط ، اهوجشناد ، ناناوجون ،

: دیوگ یم  ناگریم » ریمادیهش   » ردپ

ص60. ج 18 ، رون ، هفیحص  - 1
ص61. ج20 ، رون ، هفیحص  - 2
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هدید فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زامن  ندـناوخ  لاح  رد  ار  وا  اهراب  .مدوب  هدـیدن  یهانگ  وا  زا  مدوب ، شردـپ  هک  نم 
دندوب هتفر  دیـسر  تداهـش  هب  اهدـعب  هک  شناتـسود  زا  یکی  هارمه  هسردـم  زا  میوش ، رادربخ  اـم  هک  نیا  نودـب  زور  کـی  ...مدوب 

.دـنتفرگ سامت  هدرک و  تعنامم  ناشنتفر  زا  اه  نآ  مک  ّنس  هب  هجوت  اب  مه  لانیمرت  نالوئـسم  .دـنورب  ههبج  هب  اج  نآ  زا  ات  لاـنیمرت ،
نیمه يارب  دینک ؛ رپ  ار  اه  ههبج  دنا : هتفگ  ماما  ترضح  : » تفگ یتفر ؟ ارچ  مدیسرپ : یتقو  تشادن ! رتشیب  لاس  هدزای  عقوم  نآ  ریما 
یمن هحلـسا  : » تفگ درک ؛ ریحتم  ار  ام  هک  داد  یباوج  يورب !؟ یهاوخ  یم  اجک  هدشن ؛ هحلـسا  هزادنا  وت  دق  ناج ! ریما  متفگ : متفر »!
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هب  یـصاخ  هقـالع  ناـشیا  .میوشب » مناوت  یم  هک  ار  اـه  هدـنمزر  ساـبل  فرظ و  اـما  مرادرب ، مناوت 

(1) !« دشاب یضار  نم  زا  منامز  ماما  مراد  تسود  : » تفگ یم  تشاد و  فیرشلا 

دندرک یم  توعد  هللا  همحر  ماما  روتـسد  نیا  اب  ار  نارگید  مه  دندوب و  دـنب  ياپ  هللا  همحر  ماما  روتـسد  نیا  هب  ناشدوخ  مه  ادـهش 
.دنورب اه  ههبج  هب  هک 

: تسا هدش  لقن  يرصن » وبا  یقت  یلعدیهش   » هرابرد

: دوب هدـش  هتـشون  تشرد  رتیت  اب  نآ  يالاب  دوب و  نآ  رد  اه  ههبج  ندرک  رپ  هرابرد  هللا  همحر  ماما  ماـیپ  هک  ار  هماـنزور  زا  يا  هدـیرب 
ادج همانزور  زا  تسا ،» یهلا  تابجاو  زا  اهرشق  همه  يارب  ناریا ، مالسا و  زا  عافد  يارب  یگدامآ  دربن و  ياه  ههبج  ندرک  رپ  زورما  »

دوب و هدرک 

ص173. لاصو ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 57 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
http://www.ghaemiyeh.com


50 ص :

نودب وا  يور ؟ یم  ههبج  هب  ردق  نیا  ارچ  هک : تفرگ  یم  رارق  نایانـشآ  ناتـسود و  لاؤس  دروم  هاگره  تشاد و  دوخ  هارمه  هشیمه 
(1)! داد یم  ناشن  دروآ و  یم  نوریب  شبیج  زا  ار  نآ  دنزب ، یفرح  هک  نیا 

دنناوت یم  دـندرک  یم  ساسحا  هک  نیمه  هکلب  دـندرک ، یمن  هاگن  ناـشندوب  ناوجون  ناوج و  اـی  ریپ  هب  سدـقم ، عاـفد  نادرمروـالد 
.دندش یم  اه  ههبج  راپسهر  دننک ، یلمع  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  روتسد 

: دیوگ یم  ناراتسرپ  زا  یکی 

نیا وت  متفگ : وا  هب  دـش ، رتهب  شلاح  یمک  یتقو  .دـندروآ  هاگ  تهاقن  هب  دوب ، هدروخ  ریت  هک  ار  هلاس  هدزاود  هچبرـسپ  کی  يزور 
ماما نوچ  : » تفگ عطاق  مکحم و  یلیخ  ههبج ! ییاـیب  هک  تسا  دوز  یلیخ  وت  يارب  .یـشاب  هسردـم  دـیاب  نـآلا  وت  ینک ؟ یم  هچ  اـج 

(2) !« ههبج دنیایب  دیاب  همه  هتفگ :

: دنک یم  لقن  ینابعش » نیسحدیهش   » ردام

! ردام : » تفگ هدنخ  اب  دیآ ! یمنرب  تتسد  زا  يراک  هک  وت  متفگ : یتسه »؟ یضار  وت  مورب ، ههبج  هب  نم  ردام ! : » تفگ نم  هب  نیسح 
نم نیا ، زا  هتشذگ  .هدرک  توعد  ههبج  هب  ار  اه  هچب  ماما ،

ص118. قشع ، هدیکچ  داژن ، میحر  همطاف  - 1
ص86. ناتسین ، هب  رفس  شنمدار ، هللا  تزع  - 2
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(1) .تفر درک و  یضار  ار  نم  شیاه  فرح  اب  .متسیاب » نمشد  يولج  مزاسب و  رگنس  مناوت  یم  ردول  اب  مدلب ؛ یگدننار 

: دیوگ یم  نایوضر » اضر  یلعدیهش   » ردپ

نتفر دیتسه ؛ یماظن  امش  : » تفگ اضر  یلع  نامب ! هناخ  رد  امـش  مورب و  نم  راب  نیا  یتفر ؛ ههبج  هب  راب  ود  امـش  متفگ : اضر  یلع  هب 
(2)« .مورب ههبج  هب  ماما ، نامرف  هب  خساپ  رد  مهاوخ  یم  نم  اما  تسامش ، یلغش  تایرورض  ءزج  ههبج  هب 

ار ناراوخ  ناهج  باوخ  نانآ ، ماما » ای  کیبل   » راعـش دنداد و  خساپ  ار  ناشنامز  ماما  بیان  يادـن  لد ، ناج و  اب  یمالـسا  ناریا  مدرم 
ناشتکرح تسا و  يودهم  یمالسا و  ناشبتکم  فده و  هار ، هک  دنتشاد  داقتعا  ًاعقاو  نوچ  یمالسا  نهیم  زیزع  يادهش  .درک  هتفشآ 

.دنتفاتش گنج  ياه  ههبج  يوس  هب  ریظن ، یب  یماجسنا  اب  تسا ، هللا  همحر  ماما  هنوگربمایپ  ياه  ییامنهار  هیاس  رد 

ناهدنامرف زا  يوریپ  . 2

ماما يوس  زا  ار  دوخ  ناهدـنامرف  نامرف  نانآ ، هک  دوب  تهج  نیدـب  گنج ، نارود  رد  ناشناهدـنامرف  زا  اه  هدـنمزر  يریذـپ  تعاطا 
زا ناهورگ  هدـنامرف  ناهورگ ، هدـنامرف  زا  هتـسد  هدـنامرف  دنتـشاد ، داقتعا  نانآ  .دنتـسناد  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز 

هدنامرف

ص188. دوهش ، ثیدح  دیسریم ، همیهف  هدیس  - 1
ص90. قشع ، هاگنابرق  يرونا ، روصنم  - 2
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ینیمخ ماما  هب  ار  بتارم  هلسلس  نیا  نانآ  .دنک  تیعبت  دیاب  رکشل  هدنامرف  زا  پیت  هدنامرف  پیت و  هدنامرف  زا  نادرگ  هدنامرف  نادرگ ،
هب ار  هاگن  نیا  نوچ  اه  هدنمزر  .دندناسر  یم  دنتسناد ، یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ماع  بیان  ار  وا  هک  هللا ،  همحر 

دندرک یم  شالت  دنتـشاد ، ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  دندرک ، یم  تفایرد  یهدـنامرف  فرط  زا  ار  ینامرف  یتقو  دنتـشاد ، ناشناهدـنامرف 
يدارم دیرم و  هطبار  هکلب  دوبن ، يرادرـس  زابرـس و  هطبار  اه ، هدـنمزر  ناهدـنامرف و  نیب  هطبار  ور ، نیا  زا  دـنناسرب ؛ هجیتن  هب  ار  نآ 

.دوب

: دیوگ یم  ناهدنامرف  زا  يوریپ  هب  شداقتعا  و  ریصب » نیسح  جاح   » مالسا زارفارس  رادرس  هرابرد  راکشریم  ناجیلع  رادرس 

هدـنمزر کی  لثم  ندوب ، قیال  یهدـنامرف  ناوارف و  ياه  ییاناوت  الاب ، ّنس  مغر  یلع  دـید ، یم  ار  دوخ  تسد  ـالاب  ناهدـنامرف  یتقو 
هللا همحر  ینیمخ  ماما  زا  تعاطا  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  زا  تعاطا  ناهدنامرف ، زا  تعاطا  تشاد  داقتعا  داتـسیا و  یم  هدامآ  هداس ،
نیا سأر  رد  هکارچ  مینک ، تعاطا  دوخ  ناهدنامرف  زا  دـیاب  : » تفگ یم  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  تعاطا 

شدوخ زا  هدر  کی  هک  ار  هدنامرف  روتـسد  .تسا » فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یهدـنامرف  یهدـنامرف ، بتارم  هلـسلس 
هک نیمه  میدوب  رـضاح  اـم  .دـیبرچ  یم  یماـظن  طاـبظنا  رب  هک  دوب  يونعم  طاـبظنا  نیا  تسناد و  یم  ماـما  روتـسد  نیع  دوب ، رتـالاب 

هدـنامرف هب  نادرگ  هدـنامرف  هک  دوب  نیا  داـقتعا  نوـچ  میورب ، نیم  يور  هب  میونـش ، یم  ار  وا  ناـمرف  ریـصب و  نیـسح  جاـح  يادـص 
ناهورگ و
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روتسد  زین  وا  روتسد  هک  تسا  هیقف  ّیلو  هب  لصو  تیاهن ، رد  ...رتالاب و  هدنامرف  هب  ناهورگ  هدنامرف 
هناناج دـنورب و  امیپاوه  هلمح  هراپمخ و  پوت و  هلولگ  راـبگر  ولج  دـندوب  رـضاح  اـه  هدـنمزر  هک  دوب  تلع  نیا  هب  .تسا  فیرـشلا 

(1) .دننک یگداتسیا 

: دیوگ یم  يرهلک » یفطصمدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

هدهع هب  ار  اه  هچب  یهدنامرف  يرهلک ، یفطـصمدیهش  هک  میدـش  هدامآ  نمـشد  ياهورین  مادـهنا  روظنم  هب  ردـب ، تایلمع  موس  بش 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رکشل  ناهدنامرف  همه  .دوب  لکشم  رایسب  يریگ  میمصت  ًاعقاو  هک  دوب  يدح  هب  نمشد  شتآ  .تفرگ 
يدباع دیهش  رذآ و  لد  دیهـش  تسد  زا  ار  میـس  یب  يرهلک  دیهـش  دیآ  یم  مدای  .درک  دیاب  هچ  دننیبب  ات  دندوب  هدامآ  زیرکاخ  يور 

رگا میور ؛ یم  ولج  میورب ، دییامرفب  رگا  دیراد ؟ يروتسد  هچ  .میتسه  امش  نامرف  هدامآ  : » تفگ رکـشل  هدنامرف  هب  باطخ  تفرگ و 
(2)« .میدرگرب بقع  هب  دییوگب ،

کی مک  تسد  نادرگ  ره  يارب  دـنوش ؛ مازعا  یگنج  هـقطنم  هـب  نویناـحور  زا  يرایـسب  هـک  دوـب  هدرک  يراـک  روـپ » ینادر  دیهـش  »
امش : » تفگ یم  یناحور  ناتـسود  هب  .دش  يزادنا  هار  پیت  ياهدحاو  همه  رد  تعامج  رامن  همانرب  بیترت ، نیدب  .داد  رارق  یناحور 

یتح دیشاب ؛ نادرگ  هارمه  لحارم ، همه  رد  دیاب 

ص140. نابوخ ، رادرس  یلامج ، یسیع  - 1
ص122. نکش ، طخ  ریما  يوفطصم ، اضر  دمحم  دیس  - 2
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هک دینک  يراک  دیشاب ؛ اهورین  هیقب  شیپاشیپ  دیاب  دیراد ، رـس  رب  هک  همامع  نامه  اب  امـش  دینک ! یم  هلمح  نمـشد  بلق  هب  هک  ینامز 
دمآ ولج  یناوج  هبلط  .درک  یم  هاگن  ار  نمشد  عضاوم  نیبرود  اب  زیرکاخ و  رانک  دوب  هداتسیا  راب  کی  .دنریگب » هیحور  امش  زا  همه 

هش یم  ام  نادرگ  تکرح  هجوتم  نمشد  تایلمع ، ییایب  همامع  اب  هگا  وت  نگ  یم  اه  هچب  ینادر ! ياقآ  داد : همادا  دعب  .درک  مالس  و 
ار ینوـگ  نیا  : » تفگ دـعب  .داد  وا  هب  تشادرب و  ینوـگ  هکت  کـی  درک و  فارطا  هب  یهاـگن  یفطـصم  .هروـخ  یم  مه  هب  راتتـسا  و 

(1) !« ولج ورب  رادرب و  ار  نآ  نمشد ، بلق  هب  دیدز  دش و  عورش  تایلمع  یتقو  اما  همامع ، يور  شکب 

ص74. یفطصم ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
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يونعم ياه  هقلع  داجیا  مود : لصف 

اه يزوریپ  رد  يونعم  ياه  هقلع  شقن 

هراشا

نیا رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  تساـه ، يزوریپ  رد  یمهم  رایـسب  لـماع  دربـن ، رد  يرازفا  تخـس  تاـناکما  زا  دافتـسا  دـنچره 
.تسا یمتح  يزوریپ  دوش ، هارمه  يرازفا  مرن  تاناکما  اب  يرازفا  تخس  تاناکما 

تازیهجت تاناکما و  اب  تیونعم  رگا  .تسا  یمهم  رایـسب  يرازفا  مرن  تردـق  و  گـنج ، هصرع  رد  دربهار  نیرت  يدربراـک  تیونعم ،
اب هارمه  رگا  هک  تـسا  يا  هنوـگ  هـب  گـنج  رد  تیوـنعم  تـیمها  .دراد  دربـن  هجیتـن  رب  يرایـسب  ریثأـت  دوـش ، هارمه  يرازفا  تـخس 
اب .دوش  بلاغ  نمشد ، يربارب  دنچ  تارفن  یماظن و  هتفرشیپ  تاودا  تاناکما و  رب  دناوت  یم  دشابن ، مه  یماظن  تازیهجت  تاناکما و 

.درک رپ  ار  یماظن  تارفن  یتاحیلست و  ألخ  یتحار ، هب  ناوت  یم  تیونعم 

یهورگ هک  رایسب  هچ  (1) ؛)) َنیِِرباَّصلا َعَـم  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِنْذِإـِب  ًهَرِیثَـک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  : )) دـنک یم  ناـیب  میرک  نآرق  هک  نیا 
نیا رد  .تسا  هلئـسم  نیمه  يایوگ  تسا ، نارباص  راک  کمک  رای و  ادخ ، دندرگ و  بلاغ  رایـسب  یهاپـس  رب  ادـخ ، يرای  هب  كدـنا 

.دروخ یم  مشچ  هب  میرک  نآرق  تایآ  رد  يرایسب  ياه  هنومن  هنیمز ،

هیآ 249. هرقب ، - 1
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یم دوب و  هدناود  هشیر  اه  ههبج  رد  هک  دوب  یتیونعم  دنک ، ادیپ  ترهـش  سدقم  عافد  هب  یلیمحت  گنج  لاس  تشه  دش  ثعاب  هچنآ 
داجیا ثعاب  اه  ههبج  رب  مکاح  يونعم  ياضف  .درادـن  ییانعم  چـیه  تیونعم ، ياـهنم  سدـقم  عاـفد  هک  درک  اـعدا  تحارـص  هب  ناوت 

اب هدنمزر  ياهورین  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوب ؛ هدش  ...و  تداشر  تعاجش ، يریذپان ، یگتـسخ  یبلط ، تداهـش  طاشن ، دیما ، هیحور 
يداصتقا یسایس ، ياه  تیامح  زا  دنتشاد و  ییالاب  رایسب  یماظن  دادعتسا  قارع  نایرکشل  دندوب و  ور  هب  ور  یماظن  تاناکما  دوبمک 

.دندوب رادروخرب  یللملا  نیب  یماظن  و 

يدام تردـق  نانآ  .دـندوب  هجاوم  ییاه  دوبمک  اب  یماظن ، تاحیلـست  رظن  زا  ام  هدـنمزر  ياهورین  تفگ ، ناوت  یم  رگید  تراـبع  هب 
دنمناوت رایـسب  یماظن  تاحیلـست  رظن  زا  اه  نآ  دوب ؛ سکعرب  نمـشد ، نایرکـشل  رد  .دنتـشاد  ییالاب  رایـسب  يونعم  تردـق  و  نییاپ ،

.دنتشاد یمک  رایسب  يونعم  تردق  یلو  دنتشاد ، ییالاب  رایسب  يدام  تردق  دندوب و 

نیب رد  تیونعم  ندوب  گنر  مک  هدـنهد  ناشن  هک  هدـش  تبث  یقارع  ياـهورین  زا  یتشز  رایـسب  تارطاـخ  گـنج ، بوتکم  عباـنم  رد 
هک ینامز  رد  ار  شدوخ  تارطاخ  هدـش ، مگ  نادرگ  باتک  رد  عناـم » نیدـلا  زع   » ماـن هب  يا  یقارع  درگرـس  .تسا  یقارع  نازاـبرس 

، اه يرابودـنب  یب  هب  باتک ، نیا  رد  .تسا  هدرک  سکعنم  دـندوب ، رقتـسم  رهـش  نآ  رد  دوب و  هدـمآ  رد  اـه  نآ  لاغـشا  هب  رهـشمرخ 
نایشترا يدنب  ياپ  هدنهد  ناشن  هک  دنک  یم  هراشا  دنسپان  لامعا  یخرب  ماجنا  اه و  تیانج 
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نآ رد  دوب و  هدش  لیکشت  یهدنامرف  يوس  زا  هک  یصقر  سلجم  زا  شباتک ، زا  ییاج  رد  وا  .تساه  يراجنهان  زا  يرایـسب  هب  قارع 
نیا هیـشاح  رد  دنک ! یم  هراشا  هدرک ، نایب  مه  ار  اه  نآ  یماسا  هک  يروهـشم  ياه  هصاقر  یخرب  نینچ  مه  نازابرـس و  زا  يدادـعت 

: دـیوگ یم  هانگ  زا  رپ  تاسلج  نآ  فیـصوت  رد  يو  .تسا  رـصاق  اه  نآ  نایب  زا  ملق  هک  دـهد  یم  ربخ  ییاـهراک  ماـجنا  زا  سلجم ،
(1)  .« ...اب بش  نآ  میدش ! تسم  تسم  ات  میدیشون  ردق  نآ  بش  نآ  .دوب  صقر  هنارت و  بارش و  يایند  بش ، نآ  يایند  »

تدابع تاجانم و  رطع  يوب  نآ ، بجو  هب  بجو  هکلب  دـندوبن ، یماظن  ياه  ههبج  طقف  ام ، گنج  ياه  ههبج  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا 
.دوب نانآ  يونعم  تردق  اه ، ههبج  رد  ناگدنمزر  يزوریپ  زمر  اذل  دیسر ؛ یم  ماشم  هب  ربکا  داهج  و 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ادهش  ياه  هداوناخ  هب  یمایپ  یط  لاس 63 ، هام  نمهب  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

تـشپ اه و  ههبج  رد  امـش  راوگرزب  نارهاوخ  ناردارب و  امـش و  تادهاجم  دوبن  رگا  زیزع ! هدـنز  يادهـش  يا  گرزب و  يادهـش  يا 
تـسناوت یم  یگنج  رازبا  مادـک  تردـق و  مادـک  دـیدومن ، بلج  ار  رداق  دـنوادخ  ّصاخ  تاـیانع  دوخ ، صـالخا  اـب  هک  اـه  ههبج 

هک مطالتم ، جاوم  يایرد  نیا  زا  ار  امش  زیزع  روشک  یمالسا و  يروهمج 

ص82  . هدش ، مگ  نادرگ  عنام ، نیدلا  زع  - 1
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، دنشوک یم  دندیشوک و  نآ  قرغ  یپ  رد  هداد و  رگید  کی  يوزاب  هب  وزاب  مه و  تسد  هب  تسد  نانآ  هب  ناگتسباو  برغ و  قرش و 
نابیتشک و شیادخ  هک  تسا  حون  یتشک  نیا  هک  دنتـسناد  یمن  تایونعم ، زا  يراع  ربخ و  یب  ادـخ  زا  ِنالدروک  نیا  دـهد !؟ تاجن 

هدمآ ءادـفلا  همدـقمل  انحاورا  نامزلا  بحاص  روشک  تیونعم و  نامیا و  گنج  هب  يدام ، گرب  زاس و  رازبا و  اب  نانیا  .تسا  نابیتشپ 
نآ رحب ، جوم  زا  كاب  هچ  یلو  دنهد ، یم  همادا  هناحوبذم  تاکرح  هب  دنا و  هدماین  دوخ  هب  هبرجت  اه  لاس  زا  سپ  زین  نونکا  و  دـنا !

(1) . ...!؟ نابیتشک حون  دشاب  هک  ار 

ناوت اه  نآ  هب  هدرب و  الاب  رایـسب  ار  اه  دـنمزر ه  یحور  تردـق  دـش و  یم  اه  ههبج  ندـش  رت  گنر  رپ  ثعاب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  هک  یتخانش  اب  دربن ، ياه  هصرع  نادرمروالد  .دوب  تیودهم  گنهرف  داد ، یم  فعاضم 

یم هراشا  اه  هولج  نیا  زا  یشخب  هب  همادا ، رد  .دندرک  یم  لمحت  ار  اه  یتخـس  هداد و  جرخ  هب  تماقتـسا  دنتـشاد ، راظتنا  گنهرف  و 
.دوش

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  يونعم  طابترا  داجیا  . 1

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  هللا  هیقب  ترـضح  اـب  تاـقالم  رادـید و  یتح  يونعم و  طاـبترا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناگدـنمزر  زا  يرایـسب 
یتوق تردـق و  نآ ، هطـساو  هب  اه  هدـنمزر  هک  دوب  دایز  ردـق  نآ  يونعم  طابترا  نیا  ریثأت  .دـندش  یم  رـضاح  اه  ههبج  رد  فیرـشلا 

.دندز یم  مقر  ار  اه  يزوریپ  زا  يرایسب  هدروآ و  تسد  هب  فعاضم 

ص144. ج 19 ، ماما ، هفیحص  - 1
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فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  اب  دنتـسناوت  ناگدـنمزر  زا  يرایـسب  سدـقم ، عافد  لاس  تشه  نارود  رد  مّلـسم ، روط  هب 
هماـش شزیگنا  لد  رطع  يوب  هک  دز  یم  جوـم  تیوـنعم  ردـق  نآ  اـه  ههبج  طـیحم  رد  هکارچ  دـننک ، رارقرب  یبوـخ  يوـنعم  طاـبترا 

، دوب یگنج  قطانم  رد  هک  یصاخ  ياه  یگژیو  اب  یبهذم  ياه  مسارم  .دناشک  یم  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  هداد و  شزاون  ار  ناقـشاع 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  اب  اه  هدـنمزر  هنابـش  ياهاوجن  اهزاین و  زار و  اه ، تولخ  هناصلاخ ، ياه  بش  زامن  هنابـش ، ياـه  تاـجانم 

، تدارا هدـنهد  ناشن  همه  همه و  ناشدربن ، ماگنه  فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  اـی   » ياـهدایرف فیرـشلا و  هجرف 
.تسا ناشنامز  ماما  اب  ادهش  اه و  هدنمزر  طابترا  هقالع و  قشع ،

طابترا اب  ار  تاقالم  دـیابن  یلو  تسین ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اـب  تاـقالم  يارب  شـالت  نارظتنم ، هفیظو  دـنچره 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  اب  طابترا  داجیا  ام  هفیظو  اریز  تفرگ ، هابتـشا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اـب  يونعم 
یـسب هیام  دـش ، لصاح  زین  يرادـید  ریـسم  نیا  رد  رگا  هتبلا  فیرـشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  رادـید  هن  تسا ، فیرـشلا 

.تسا تداعس 

«، دـهع ياعد  «، » هریبک هعماج  ترایز  «، » نیـسای لآ  ترایز  «، » هبدـن ياعد   » ندـناوخ قیرط  زا  سدـقم ، عافد  نارود  رد  ام  يادـهش 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  بستنم  یترایز  نکاما  رد  روضح  اب  نینچ  مه  و  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زامن  »

.دندرک یم  رتشیب  زور  هب  زور  ناشنامز  ماما  اب  ار  دوخ  طابترا  نارکمج ، دجسم  ای  رایزهم و  نب  یلع  مرح  دننامه  فیرشلا ،

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


60 ص :

گنهرف زا  تسا  ییایرد  هدـنام ، ياج  رب  هدرکرفـس  ِنارای  نآ  زا  هک  ییاه  تشاددای  اه و  هتـشون  تسد  اه ، همان  تیـصو  تارطاخ ،
اهب نارگ  ثاریم  نیا  هب  رگا  .دـننک  یم  ییامندوخ  یناشخرد  ياهدـیراورم  اهرهوگ و  نارک ، یب  يایرد  نآ  رد  هک  تیودـهم  باـن 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  اـب  اـه  دـنمزر ه  ادهـش و  يونعم  طاـبترا  هب  راـثآ ، نیا  زا  یمیظع  شخب  هک  میباـی  یمرد  میرگنب ،
.دراد صاصتخا  فیرشلا 

: دسیون یم  هداتسرف ، شا  هداوناخ  هب  باطخ  هک  همان ا ي  رد  يردیح » هللا  حتف  دیهش  »

سپ دیراد ، لد  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يزابرس  مالسلا و  هیلع  نیسح  باکر  رد  ندز  ریشمش  يوزرآ  رگا 
(1)! دیباتشب نکش  تب  ینیمخ  تما ، ماما  يرای  هب 

: دسیون یم  هنوگ  نیا  يالبرک 8 ، تایلمع  بش  فیصوت  رد  ناگدنمزر  زا  یکی 

راـنک هشوگ و  رد  .دـنا  هتفرگ  رارق  رگیدـمه  هب  تبـسن  ترودـک  هنیک و  زا  رود  هب  يوـنعم و  ياـضف  رد  دـندرک  یم  ساـسحا  همه 
نآرق ای  اعد  باتک  یضعب  .دنتشون  یم  همان  تیـصو  اه  نآ  زا  یـضعب  .دندوب  هدرک  تولخ  دوخ  اب  ناگدنمزر  زا  يا  هدع  نامفارطا ،

اب اه  هچب  زا  مادک  ره  .دوب  هداد  تسد  اه  هچب  هب  یبیجع  تلاح  .دندرک  یم  زاین  زار و  دوخ  يادـخ  اب  دنتـشاد و  تسد  رد  یکچوک 
، یسوب هدید 

ص125. متشه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
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زا يدادعت  لاح ، نیع  رد  .درک  یم  ریزارـس  اه  هدید  زا  ار  اه  کشا  ناگدنمزر ، تاجانم  همزمز  .دـندیبلط  یم  تیلالح  رگیدـمه  زا 
اون مه  شرع  ناگتـشرف  ییوگ  دنتخاس ...! یم  رطعم  نیگنر و  نآ  اب  ار  دوخ  ياه  تسد  هدامآ و  انح  يرادقم  لبق ، زا  نامنامزر  مه 

(1) .دندوب هدمآ  دورف  اهزیرکاخ  اهرگنس و  نایم  قشع ، فینصت  يارب  نایکالفا  هداد و  رس  شتسرپ  همزمز  یهلا ، ناوراک  اب 

: دسیون یم  نینچ  دوخ ، یناکم  تیعقوم  فیصوت  رد  يا  همان  کی  یط  يداجس » نیدباعلا  نیز  دیس  دیهش   » نینچ مه 

هب يونعم ، رظن  زا  اما  درادـن ، يزیچ  يدام  رظن  زا  هک  نیا  اب  .تسا  بونج  نازوس  فلع و  بآ و  یب  کشخ  نابایب  کی  رد  ام  ياـج 
یم ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ادخ و  ناسنا ، هک  تسا  یطیحم  تسا ؛ يرورپ  قشاع  قشع و  طیحم  هک  مسق  ادـخ 

(2) .دنیب

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  زین  هیئافش » نیسحدیهش  »

یقوش روش و  هچ  اه  ههبج  نیا  رد  مناد  یمن  ادـخ ، هب  .دـش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  قشاـع  ناوتن  ینیمخ ، قشع  یب 
نازابرس هدنامرف  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  اه ، ههبج  نیا  رد  دوش ! ادج  نآ  زا  دناوت  یمن  ناسنا  هک  تسا 

ص68. درم ، نادرم  یمارهب ، زیورپ  - 1
ص60. ناقشاع ، جورع  هفیحص  يوبن ، نیدلا  باهش  - 2
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يرگید يافص  کی  شراک ، ره  هصالخ  شندیباوخ و  شنتفر ، هار  شندروخ ، اذغ  شندناوخ ، زامن  اه  ههبج  رد  ًالصا  .تسا  مالسا 
(1) .دهد یم  هیده  ناسنا  هب  ار  ترخآ  دراد و  یم  هگن  رود  ایند  زا  ار  ناسنا  دراد ؛

: دیوگ یم  اه  ههبج  رد  تیونعم  هرابرد  شیاه ، همان  زا  یکی  رد  يرون » اضر  یلع  دیهش  »

مئاد دـنراد ؛ البرک  هب  قشع  روش و  همه  دـنک ! یم  سح  اه  ههبج  تیناحور  رد  ار  شدوخ  ناسنا ، هک  دراد  تذـل  ردـقچ  یناد  یمن 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  کمک  روهظ و  يارب  دننز ؛ یم  هنیس  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  يارب  دنناوخ ؛ یم  هحون  اهزامن  زا  دعب 

(2)! تسا رگید  یلاح  روش و  اج  نیا  .دننز  یم  هنیس  اه  ههبج  رد  فیرشلا 

هک دندرک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  نانآ ، زا  يرایسب  هک  دوب  الاب  ردق  نآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  ادهش  يونعم  طابترا 
له : » ياه همزمز  اب  .دننک  باریس  یتسه ، همشچرس  نآ  زا  ار  دوخ  هنـشت  ماک  دنوش و  لیان  ناشماما  قوشعم و  رادید  هب  اه  ههبج  رد 

.دندوب هدرک  ادیپ  ار  شترضح  هب  ندیسر  هار  تسه ، وت  اب  تاقالم  يارب  یهار  ایآ  دمحا ! رسپ  يا  یقلتف ؛» دمحا  نبای  کیلا 

ص120. مود ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص467. متشه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم 

؛ دـنا هدرک  تراـیز  کـیدزن  زا  ار  ناقاتـشم  ناقـشاع و  ياـه  لد  بوـبحم  زیزع و  نآ  تبیغ ، نارود  نیمه  رد  اـم  ناـگرزب  زا  یلیخ 
يرایسب دنا و  هدید  شزاون  وا  زا  يرایسب  دنا ، هدینـش  هدننک  مرگلد  نخـس  وا  زا  يرایـسب  دنا ، هدرک  تعیب  وا  اب  کیدزن  زا  يرایـسب ،

ناوج یلیمحت ، گنج  ياه  ههبج  نیمه  رد  .دنا  هتخانـشن  ار  وا  دنا و  هدید  تبحم  فطل و  وا  زا  دنـسانشب ، ار  وا  هک  نیا  نودب  رگید 
سمل سح و  ناشدوخ  ياه  لد  يوس  هب  بیغ  زا  یفطل  دـنا ، هدرک  تیونعم  تینارون و  ساسحا  ساسح ، ياـه  هظحل  رد  هک  ییاـه 
دنویپ کـی  زیزع ، فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم  رـصع   ّ یلو ترـضح  زیزع و  نایجیـسب  ناـیم  دـنویپ  ...دـنا  هدرک 

(1) .تسا ینتسسگان 

، هنومن يارب  هدش ؛ حیرصت  اه  ههبج  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روضح  هب  ادهش ، ياه  همان  تیـصو  زا  يرایـسب  رد 
: تسا هدمآ  یناخدمحم » رصان  دیهش   » همان تیصو  زا  یشخب  رد 

زا یکی  رد  .دـنک  یم  تکرح  ام  ولج  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ام  هدـنامرف  نوچ  میرادـن ، ینارگن  چـیه  ام 
: تفگ ام  هب  دمآ و  دیفـس  بسا  اب  يدیـس  هک  میدید  تقو  کی  .میتفر  یم  نیم  نادیم  يور  میتشاد  ام  دنتفگ : یم  اه  هچب  اه ، هلمح 

نآ زا  تسا ؛ نیم  نادیم  اج  نیا  »

ص1960. ش2 ، دوعوم ، راظتنا  همان  لصف  ناناج ،» ناج و  ، » ینیئان یضترم  - 1
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نامه میتفر  .میا  هدید  ار  ماما  هک  دمآ  نامرظن  هب  دش ، مامت  هلمح  هک  یتقو  .شلابند  هب  مه  ام  داتفا و  هار  شدوخ  دعب  دیورب »! فرط 
(1)! دوب هدنام  اج  نآ  زونه  بسا  ياپ  ياج  میدوب ؛ هدید  ار  وا  هک  ییاج 

: دسیون یم  شردپ  هب  باطخ  دوخ ، همان  نیرخآ  رد  يدیمح » اضر  دمحم  دیهش  »

...دنتـشاد تسد  رد  ار  یهدنامرف  ًامیقتـسم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نیبملا ،) حـتف   ) هلمح نیا  رد  هک  نادـب  مردـپ !
هار میناسرب و  مامتا  هب  ار  اهوزرآ  نیا  هک  مینآ  رب  نآلا  ام  دنتـشاد و  ار  البرک  هار  ندش  زاب  يوزرآ  همه  میدق  زا  هک  مناد  یم  مردپ !
نآ زین  نم  دندش و  دیهـش  دندوب ، هدید  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  یناناوج  هلمح ، نیا  رد  .مینک  زاب  ار  البرک 

(2) .مسانش یم  ار  اه 

یتح دنتشاد  وزرآ  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  اه  هدنمزر  نیب  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رادید  قوش 
! دنروایب تسد  هب  ار  ناشیا  رادید  قیفوت  مه ، نداد  ناج  ماگنه 

: دیوگ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  باطخ  شا ، همان  تیصو  زا  یشخب  رد  لد » مرخ  لیعامسا  دمحمدیهش  »

ص154. لوا ، رتفد  یقاس ، خر  زا  غورف  کی  داژن ، يرغصا  دمحم  - 1
ص84. سدقم ، عافد  لاس  تشه  رد  ادهش  هب  نامز  ماما  تایانع  داژن ، ناضمر  اضر  دمحم  - 2
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دوخ لامج  هب  ار  نامنامشچ  تاظحل ، نیرخآ  رد  باتشب و  نام  يرای  هب  ناگدنمزر ! روای  يا  اه ! ههبج  هدنامرف  يا  زیزع ! يدهم  يا 
نیا رد  سپ  مینک ؛ ادـف  مالـسا  يارب  دوخ  ناج  رـس و  ات  میا  هدـمآ  .میتسه  ناحتما  هدامآ  اـم  اـم ! بحاـص  يا  اـقآ ! يا  .نادرگ  رونم 

(1)! میرادن یهانپ  وت  ناماد  زج  ام  هک  ریگب  شوغآ  رد  ار  نامرس  تداهش ، هظحل  رد  راذگم و  نامیاهنت  تاظحل ، نیرخآ 

: دسیون یم  نینچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  شیالوم  هب  باطخ  شا ، همان  تیصو  رد  ییارحص » نسحدیهش  »

ای منک  یم  ادـیپ  ار  تداعـس  نیا  مناد  یمن  .منیبـب  ار  تیاـبیز  لاـمج  رمع ، رخآ  ياـه  هظحل  رد  متـشاد  وزرآ  هـشیمه  زیزع ! يدـهم 
؟(2) هن

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  دوبرف » نیسحمالغدیهش  »

، هدـش مه  هظحل  کی  يارب  یتح  هک  میتساوخ  یم  هشیمه  ادـخ  زا  هک  نامزلا ! بحاـص  يا  وت  ـالوم ! يا  وت  يدـهم ! يا  وت  رب  مـالس 
نیا هب  يرـس  تداهـش  ماگنه  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  تردام  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  يدـهم ! يا  .یهد  ناشن  ام  هب  ار  تکراـبم  هرهچ 

(3)! ینزب ریقح 

: دنک یم  نایب  نینچ  نیا  ار  قوش  نیا  زور » خرف  یلع  نیسحدیهش  »

ص139. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 1

ص137. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 2

ص141. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 3
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یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  ما ، هدـنامرف  يزرمایب و  ارم  متلغ ، یم  دوخ  نوخ  رد  هک  هظحل  نیرخآ  رد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ادـنوادخ !
(1) .دنیبن ار  دوخ  هدنامرف  هظحل ، نیرخآ  ات  دوشب و  دیهش  يزابرس  هک  دوش  یمن  مرواب  رخآ ، یهد ! ناشن  نم  هب  ار  فیرشلا  هجرف 

: دسیون یم  نینچ  شا  یندناوخ  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  یبرع » ریما  دیس  دیهش  »

اب دربن  هنحص  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  مرورس  دننام  مراد  تسود  .تسا  نم  يوزرآ  نیرتالاب  تداهش ، هک  یناد  یم  اهلاراب !
(2)! منیبب ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  میالوم  رمع ، تاظحل  نیرخآ  رد  موش و  دیهش  هنشت  یبل 

ارهز فسوی  ناماد  رب  ار  ناشرـس  هک  دندرک  ادـیپ  ار  تداعـس  نیا  رخآ  تاظحل  رد  دندیـسر و  ابیز  يوزرآ  نیا  هب  نانآ  زا  يرایـسب 
.دننک ناشنامز  ماما  میدقت  مرگ ، یمالس  بلاق  رد  ار  دوخ  رمع  تالمج  نیرخآ  دنهد و  رارق  مالسلا  اهیلع 

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  فئاخ » مظاکدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

یم دربن  اه  نآ  اـب  میتشادـن و  هلـصاف  رتشیب  نمـشد  اـب  رتم  دـنچ  .میدوب  سدـقملا  تیب  تاـیلمع  رد  هخرک ، رد  خـیرات 10/2/61  رد 
ناسارخ رکشل 5  زا  رذوبا  نادرگ  نواعم  فئاخ  مظاک  .میدرک 

ص167. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 1
ص145. ج2 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 2
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ورب ینهآ ! : » تفگ منک ؛ دنلب  ار  وا  متـساوخ  .دوب  هدش  جراخ  شندب  زا  يدایز  نوخ  .متفر  شرانک  هب  .دش  یمخز  هک  دوب  هپت  يور 
: درک همزمز  مارآ  مارآ  و  تسا » هتـسشن  ملباقم  رد  اـقآ  : » تفگ وا  .مناـسر  یم  ناتـسرامیب  هب  ار  وت  متفگ : .راذـگب » اـج  نیا  ار  نم  و 

(1) .درک رفس  شدوبعم  يوس  هب  نامعمج  زا  هشیمه  يارب  تسب و  ار  شنامشچ  سپس  نامز »! ماما  ای  کیلع  مالسلا  »

: تسا هدش  لقن  شناد » دحوم  یلع  دیهش   » نامزر مه  زا  یکی  زا  نینچ  مه 

زا ناراب  لثم  کشا  دوب و  هدیـشک  زارد  مارآ  شتخت  يور  .مدرک  بجعت  شتلاح  زا  .مدرک  هاگن  یلع  هب  مدناوخ ، هک  ار  حبـص  زامن 
ار فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  ناتـساد  : » دیـسرپ یناـحور  یتلاـح  اـب  دـید ، ار  مهاـگن  یتقو  دوب ! ریزارـس  شنامـشچ 

يور لاح  یب  تفر و  وا  زا  يدایز  نوخ  دـش ؛ حورجم  تدـش  هب  اه  هچب  زا  یکی  : » تفگ یناتـساد ؟ هچ  هن ؛ مداد : خـساپ  يدـینش »؟
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  هجوتم  هعفد  کـی  .تفر  اـمغا  لاـح  هب  تشاد ، هک  يا  هداـعلا  قوف  یگنـشت  نآ  اـب  .داـتفا  نیمز 
تخیر یجیسب  نآ  نهد  هب  بآ  تشاد ، تسد  رد  هک  یکچوک  ماج  اب  .تفرگ  شناماد  رد  ار  یجیسب  نآ  رـس  ناشیا  دش ؛ فیرـشلا 

(2) .داد بآ  مه  اه  نآ  هب  تفر و  حورجم  ياه  هچب  هیقب  غارس  دعب  .درک  اعد  شیارب  و 

ص102. یقاس ، خر  زا  غورف  کی  داژن ، يرغصا  دمحم  - 1
ص23. گنج ، یلع و  نم و  هداز ، یلع  الیهس  - 2
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هدرک و تاقالم  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  هک  تسا  یناگتفای  هار  هلمج  زا  دجم » یمیهاربا  یفطـصم  دیهـش  »
تیصو رد  وا  .تسا » هتفرگ  مارآ  شیالوم ، مایق  راظتنا  هب  هک  تسا  يدیهش  هناخ  اج  نیا  : » تسا هدش  هتشون  هلمج  نیا  شربق  رـس  رب 

: دسیون یم  روط  نیا  شا  همان 

رکش ار  وت  ایادخ ! .يداد  ياج  نم  لد  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  قشع  هک  منک  یم  رکـش  ار  وت  ایادخ !
يارب ادخ  زا  دندوب ، نم  یهلا  فراعم  بسک  هطساو  هک  ینانآ  زا  تسا  مزال  زیچ  ره  زا  لبق  .یتسارآ  نامیا  رویز  هب  ارم  هک  منک  یم 

یم نامگرزب  دـیتاسا  هک  روط  ناـمه  دـینادب ، دـننادب و  مگرم  زا  دـعب  دـیراذگب  ...منک .  یم  ماـقم  ّولع  رجا و  بلط  ناراوگرزب  نیا 
نیا هک  هظحل  نیا  ات  هک  سوسفا  اما  مدرک ، رادـید  ار  مبوبحم  ار ، مبحاص  زین  نم  دـنیبن ، ار  شبحاص  تسا  لاـحم  رکون  هک : دـنتفگ 

.دشاب یم  نایعیش  همه  نابیتشپ  وا  تسا و  رضاح  ّیح و  نامنامز  ماما  دینادب  هتـشگن ! مبیـصن  وا  ددجم  رادید  مسیون ، یم  ار  تیـصو 
سک چـیه  يارب  ار  وا  رادـید  نامز ، نیا  ات  مسیونب و  رتشیب  ات  دـهد  یمن  ملاجم  هیرگ  دروم  نیا  رد  رگید  دـیدرگن ! لـفاغ  وا  داـی  زا 

هتخوس مرگج  مامت  ما ، هدـیدن  ار  وا  هظحل  نیا  ات  رگید  نوچ  دـعب ، هب  رادـید  نآ  زا  هک  میوگ  یم  طقف  .دوش  اـیر  هک  اداـبم  متفگن ؛
(1)! تسا

ص395. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 1
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نیتسار  نارظتنم  اب  يونعم  طابترا  داجیا  . 2

هراشا

نیتسار نارظتنم  هرابرد  هک  یتایاور  اب  اهراتفر  نآ  هسیاقم  سدقم و  عافد  يادهـش  اه و  هدنمزر  یگدـنز  کبـس  راتفر و  رد  لمأت  اب 
نارظتنم قالخا  هب  قلختم  ار  دوخ  نادرمروالد ، نآ  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هدش ، نایب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

.دوش یم  هئارا  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاحیضوت  يدعب  ياه  شخب  رد  هک  دندوب ، هدرک  یعقاو 

گنج نامز  رد  اهاتـسور ، اهرهـش و  رد  نانآ ، اب  مدرم  لماعت  هوحن  یتح  اه و  هدـنمزر  نیب  رد  هک  يراکمه  عون  نواعت و  هعلاطم  اـب 
هب همه  نآ ، هطساو  هب  هک  ینواعت  يراکمه و  دوش ؛ یم  یعادت  اه  نهذ  رد  يودهم  رهـش  نامرآ  زا  یکچوک  تکام  دش ، یم  هدید 
هدر رد  اه  هدنمزر  نیب  هک  يا  هقالع  تفلا و  سنا ، .دنتفرگ  یم  تقبـس  رگیدمه  زا  نارگید  هب  ندرک  تمدخ  رد  دـندوب و  مه  رکف 

رد هک  دراد  یقیمع  يونعم  طابترا  زا  ناشن  دز ، یم  رـس  هقالع  قشع و  نیا  هطـساو  هب  هک  ییاهراتفر  دـش و  یم  هدـید  فلتخم  ياه 
.دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  يودهم  گنهرف  وترپ 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  اب  فلا )

رد دنوادخ  هک  دوب  يا  هقالع  دوبن ؛ يداع  طابترا  نیا  هکارچ  تسا ، تخس  رایسب  اه  هدنمزر  هللا و  همحر  ماما  نیب  يونعم  هطبار  نایب 
.دوب هداد  رارق  نانآ  لد 
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اب ار  نآ  دـندوبن  رـضاح  هک  دوب  اهب  نارگ  يرهوگ  ناشیارب  دـندروآ ، یم  تسد  هب  هللا  همحر  ماما  دای  ماـن و  اـب  ادهـش ، هک  یتیونعم 
زا دنتـشاد ، هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هب  اه  هدـنمزر  ادهـش و  هک  یگتفیـش  یگداد و  لد  یگتخاب ، لد  نیا  .دـننک  ضوع  ییالاک  چـیه 
رد ماما  .تفرگ  یم  همـشچرس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  زا  ناشیا  تباین  هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  يـالاو  تیونعم 
هب هجو ، نیرتهب  هب  هک  يرظتنم  دوب ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یعقاو  رظتنم  ياـمن  ماـمت  هنییآ  هوسا و  ادهـش ، هاـگن 

متـس ملظ و  طاسب  خیرات ، زا  یعطقم  رد  ناشیا  زا  ددم  اب  درک و  لمع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ربارب  رد  شا  هفیظو 
نـشور اب  هللا  همحر  ماما  .درک  هاتوک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  روشک  رـس  زا  ار  بناـجا  تسد  تخیر و  مه  هب  ار 

.درک فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  يایهم  ار  ملاع  ناهاوخ  يدازآ  مامت  هک  ناریا ، مدرم  اهنت  هن  شیاه  يرگ 

نانمشد یتح  دوب و  هدروخ  دنویپ  ناشحور  مسج و  دوپ  رات و  اب  هک  یهاگن  دوب ؛ ینامـسآ  یهاگن  ماما ، هب  ادهـش  اه و  هدنمزر  هاگن 
دنتساوخ یم  اه  نآ  زا  هک  دوب  نیا  یناریا  ناریسا  ياه  هجنکش  نیرت  تخس  زا  یکی  تهج ، نیمه  هب  دنتشاد ؛ یهاگآ  رما  نیا  هب  زین 

ار اج  هبان  نخـس  کی  ترـسح  هک  دش  یم  ثعاب  ناشنامز  ماما  بیان  هب  اه  هدنمزر  يونعم  قشع  اما  دـننک ، نیهوت  هللا  همحر  ماما  هب 
.دنراذگب نانمشد  لد  رد 

: دهد یم  ناشن  ار  هللا  همحر  لحار  ماما  هب  ادهش  قشع  نارک  یب  يایرد  زا  يا  هرطق  دیآ ، یم  همادا  رد  هک  يا  هرطاخ 
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هدننار هب  هنرگو  دـینک ، نیهوت  ماما  هب  دـیاب  تفگ : دـمآ و  نوریب  اه  نآ  زا  یکی  لخاد  زا  یناورـس  دیـسر و  هار  زا  یقارع  کنات  ود 
.مینک يراج  نابز  هب  ار  نانآ  موش  هتـساوخ  ام  ات  دـندرک ، دیهـش  ار  لوا  رفن  هس  دوش ! در  امـش  همه  يور  زا  مهد  یم  روتـسد  کنات 
کنات ياه  هدننار  یقارع و  رسفا  یلو  دندرک ، رارف  هثداح  لحم  زا  یقارع  نازابرـس  زا  یلیخ  هک  دوب  كانتـشحو  لمع ، نیا  ردق  نآ 

هب دوب ، هدید  بیسآ  تدش  هب  هک  هدازآ  ناگدنمزر  زا  یکی  داتفا ؛ قافتا  یبیجع  رایـسب  هنحـص  ناهگان  ...دندوب  هداتـسیا  روط  نیمه 
رسفا .دز  دنخبل  درک و  نامسآ  هب  یهاگن  دروآ ؛ الاب  یمارآ  هب  ار  شرـس  .میدرک  یم  هاگن  توهبم  تام و  همه  .دروخ  ناکت  یمارآ 

! ایادـخ : » ناریا تلم  ياعد  دـنخبل ، نامه  اـب  .درک  فیـصوت  ناوت  یمن  ار  هنحـص  نآ  ًاـعقاو  .درک  یم  هاـگن  ریحتم  بجعتم و  یقارع 
(1)! دش دیهش  تفگ و  ار  راد » هگن  ار  ینیمخ  يدهم ، بالقنا  ات  ایادخ !

نایجیسب  (2) «، دیدرگ بوذ  مالـسا  رد  وا  هک  هنوگ  نامه  دیوش ، بوذ  ینیمخ  رد  : » دـندومرف ردـص  هللا  تیآدیهـش  هک  روط  نامه 
زا یتارطاخ  تسا ؛ ندش  بوذ  نیا  زا  یکاح  اه ، هدنمزر  زا  يرایـسب  تارطاخ  .دندوب  هدـش  بوذ  ناشماما  رد  زین  هللا  همحر  ینیمخ 

 . ...و مازعا  نامز  تراسا ، نامز  ادهش ، ندیسر  تداهش  هب  نامز  اه ، هدنمزر  تیحورجم  نارود 

ص49. نارجه ، تیاور  ینیمخ ، ماما  راثا  رشن  میظنت و  هسسوم  - 1
ص27. ینیمخ ، ماما  رصع  یتجاح ، اضر  دمحا  ریم  - 2
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، روش اپارس  هک  تسا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  اب  اه  هدنمزر  ياه  تاقالم  اهرادید و  يونعم ، طابترا  نیا  ياه  هولج  نیرت  ابیز  زا  یکی 
زا رت  شخب  تذـل  رت و  شخب  مارآ  اه  هدـنمزر  يارب  زیچ  چـیه  ریگ ، سفن  تخـس و  یتایلمع  زا  سپ  .دوب  نافرع  تیونعم و  روعش ،

.دوبن هللا  حور  اب  رادید  تاقالم و  ربخ 

تیناحور اب  ب )

ياه شالت  هدرک و  تکرح  هدید  متـس  مدرم  ياپ  هب  اپ  خـیرات  لوط  رد  راظتنا ، يالاو  گنهرف  جورم  نیرت  یلـصا  هعیـش ، تیناحور 
یتخس هدیشک و  شود  رب  ار  یمالسا  بالقنا  نیگنـس  راب  زین  رـضاح  رـصع  رد  نانآ  .دنا  هداد  ماجنا  تیودهم  هصرع  رد  ار  يرایـسب 

يادـها اب  دنتـشذگ و  دوخ  یتسه  همه  زا  بالقنا ، نیا  نتـسشن  رمث  هب  يارب  ردـق  نارگ  نویناحور  .دـندش  لمحتم  ار  يداـیز  ياـه 
.دندرک رترمثرپ  ار  بالقنا  تخرد  دوخ ، نوخ 

هراومه دیلقت ، ماظع  عجارم  یتح  ناوجون و  ناوج و  بالط  .دـندرک  افیا  یگنررپ  شقن  زین  سدـقم  عافد  نارود  لوط  رد  نایوزوح 
، تیودـهم تداهـش و  راثیا ، گنهرف  اـب  اـه  هدـنمزر  ندرک  انـشآ  غیلبت و  سدـقم  رما  ماـجنا  رب  هوـالع  هدـش و  رـضاح  اـه  ههبج  رد 

.دندیرفآ یم  اه  هسامح  دندیگنج و  یم  نانمشد  اب  مدرم  فلتخم  داحآ  شوداشود 

رد تیناحور  شقن  هرابرد  سدـقم ،» عافد  رد  يودـهم  ياهرواب  شقن   » ماـن هب  یـشیامه  رد  ناـیمیحر ، نیملـسملاو  مالـسالا  تجح 
: دنیوگ یم  گنج 
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رت يوق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  شطابترا  باصتنا و  هک  تسا  هداد  دیهش  رتشیب  يرشق  نآ  راشقا ، نایم  رد 
هب ار  ادهش  ِدصرد  نیرتالاب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نازابرـس  ناونع  هب  هک  تسا  تیناحور  رـشق  رـشق ، نآ  هدوب و 

دیهش هعماج ، نیگنایم  ربارب  هدزاود  تیناحور  هک  تسا  نیا  هدرک ، مالعا  ادهـش  رامآ  زا  دیهـش  داینب  هچنآ  .دنا  هداد  صاصتخا  دوخ 
رفن  48 رفن ، رازه  ره  زا  نویناحور ، رشق  زا  یلو  دنا ، هدش  دیهـش  رفن  راهچ  هعماج ، دارفا  رفن  رازه  ره  زا  طسوتم ، روط  هب  ینعی  هداد ؛

زا هن  اه  هبلط  زا  یلیخ  نوچ  دـسر ، یم  ربارب  تسیب  هب  نیگنایم  نیا  هدرک ، هئارا  يرگید  داهن  هک  يرامآ  قبط  هتبلا  دـنا ! هدـش  دـیهش 
يا هدنمزر  ناونع  هب  هکلب  دنتفر ، یم  ههبج  هب  هبلط  ناونع  هب  هن  یمالسا و  تاغیلبت  نامزاس  فرط  زا  هن  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  قیرط 

هب یگبلط  لوا  ياه  لاس  رد  هک  يزیزع  بالط  ًاصوصخم  دندش ؛ یم  دیهـش  ًانایحا  دنتفر و  یم  هقطنم  هب  مسر  مسا و  یب  سانـشان و 
یم دیهش  هک  نیا  زا  دعب  اما  دنتسه ، هبلط  اه  نیا  هک  دش  یمن  هجوتم  مه  یسک  دنتشادن و  رس  رب  يا  همامع  ًالومعم  دنتفر ، یم  ههبج 

هک ییاهردپ  ینعی  تس ؛ « اه هداد  دیهـش   » رامآ زا  ریغ  رامآ ، نیا  هتبلا  .دنا  هدوب  هبلط  لاس  جـنپ  ای  هس  ود ، هک  دـش  یم  مولعم  دـندش ،
(1) .تسا هدشن  ظاحل  دنا ، هدش  دیهش  ههبج  رد  ناشنادنزرف  دنا و  دوب ه  هبلط 

ص13. ش36 ، ناما ، هلجم  ایرد ، اب  هرطق  دنویپ  نایمیحر ، نیسح  دمحم  - 1

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 81 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
http://www.ghaemiyeh.com


74 ص :

يونعم رظن  زا  هدرک و  رارقرب  طابترا  رتشیب  نانآ  اب  اه  هدـنمزر  هک  دـش  یم  ثعاب  اه ، ههبج  ياج  ياج  رد  زراـبم  تیناـحور  روضح 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  دـنویپ  تیودـهم و  هزومآ  هب  ناـنآ  داـقتعا  ندـش  رت  قیمع  ثعاـب  طاـبترا  نیا  .دـننک  ادـیپ  دـشر 

ياه تیصخش  دیلقت و  راوگرزب  عجارم  زا  یخرب  روشرپ  روضح  .تشاد  ییازس  هب  ریثأت  اه ، هدنمزر  هیحور  رد  دوب و  هدش  فیرـشلا 
سدق یناهفصا  یفرشا  هللا  تیآ  دیهش  هّرـس ، سدق  ینارهت  اقآداوجازریم  هللا  تیآ  هّرـس ، سدق  ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  دننامه : یگرزب 

هللا تیآ  هّرـس ، سدق  یمج  هللا  تیآ  هّرـس ، سدـق  یلوفزد  یـضاق  هللا  تیآ  هّرـس ، سدـق  یندـم  هللادـسا  دیـس  هللا  تیآ  دیهـش  هّرس ،
، مزر ياه  نادیم  رد  یتح  اه و  هدنمزر  نیب  رد  هتسجرب ، لوا و  زارت  ناملاع  زا  نت  اه  هد  يربهر و  مظعم  ماقم  هّرس ، سدق  ینیکـشم 

ناج نازیزع ، نیا  اب  يونعم  طابترا  ندروآ  تسد  هب  هطـساو  هب  دربن ، ياه  هصرع  نادرمروالد  .دش  یم  اه  هدـنمزر  یمرگ  لد  ثعاب 
.دوش یم  هراشا  گنررپ ، روضح  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  اج  نیا  رد  .دندیرفآ  یم  اه  هسامح  دنتفرگ و  یم 

هبلط لثم  يدارفا  روضح  ببـس  هب  دش ، سدقم » ، » لاس تشه  رد  ام  عافد  رگا  دندقتعم ، سدقم  عافد  گرزب  ناهدنامرف  زا  يرایـسب 
عورش شیالوم ، هب  لسوت  ماگنه  رد  .دوب  نیوخراد  رد  .دوب  هارمه  لسوت  اب  شا  یگدنز  هک  یسک  دوب ؛ روپ » ینادر  یفطصمدیهش  »

هچ هک  دـندوب  دـهاش  شناتـسود  همه  ییاین »؟ ارچ  اقآ  ییاجک ؟ نسحلا  نبای  : » دز یم  ادـص  ار  اقآ  ناج ، قمع  زا  .ندز  هلاـن  هب  درک 
.دنزجاع نآ  نایب  زا  اه  ملق  هک  داد  خر  يا  هثداح  هچ  دش و 
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وا ینارنخس  .دوب  رثؤم  رایسب  وا  مالک  .درک  یم  تبحـص  یحادم و  اه  هچب  يارب  دوب ؛ اه  ههبج  رد  لسوت  لوا  درم  روپ ، ینادر  دیهش 
هک یهورگ  نیلوا  دـندنام ! دـندرک و  هراپ  ار  یـصخرم  ياه  هگرب  اه ، هچب  هک  دوب  اریگ  نانچ  نآ  سدـقملا ، تیب  تاـیلمع  زا  شیپ 

جنپ .دوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  موس  هاپس  هدنامرف  یفطصم ، .دوب  شرما  تحت  ياهورین  دش ، رهشمرخ  دراو 
ماما فجن و 14   8 ادهشلا ، دیس   10 مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   17 البرک ،  25 ياهرکشل : درک : یم  یهدنامرف  ار  رکشل  پیت و 

(1) .مالسلا هیلع  نیسح 

یتقو .دنتشاد  ییالاب  رایـسب  یملع  تاجرد  دندوب و  هیملع  ياه  هزوح  هتـسجرب  دیتاسا  زا  هّرـس  سدق  ینارهت  اقآداوجازریم  هللا  تیآ 
هب تمیزع  ماگنه  .دـندش  دربن  ياه  ههبج  یهار  نس ، تلوهک  اب  دـندوب و  يریپ  ّنس  رد  ماقم  ـالاو  دـهتجم  نیا  دـش ، عورـش  گـنج 

ناشیا .دیشاب » مالـسا  ناگدنمزر  فص  رد  هک  دهد  یمن  هراجا  نس  تلوهک  .تسین  دعاسم  امـش  لاح  اقآ ! : » دنتفگ ناشیا  هب  ههبج ،
: دنتفگ خساپ  رد 

کی شتآ ، فرط  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  باترپ  عقوم  هک  مشاـب  ییوتـسرپ  نآ  لـثم  مهاوخ  یم  اـما  مفقاو ، هلئـسم  نیا  هب 
هرطق نیا  دـنتفگ : مزیرب ! شتآ  يور  ار  بآ  هرطق  نیا  مور  یم  تفگ : يور ؟ یم  اجک  دـنتفگ : وا  هب  .دوب  هتفرگ  راـقنم  هب  بآ  هرطق 

اما درادن ، يریثأت  مناد  یم  تفگ : وتسرپ  دراذگ ؟ یمن  رثا  شتآ ، هوبنا  نیا  رد  هک  بآ 

ص180و181. لاصو ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
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.مشاب نایمیهاربا  فص  رد  مهاوخ  یم  مه  نم  اما  مرادن ، ینادنچ  ریثأت  مناد  یم  مه  نم  .مشاب  یمیهاربا  مهاوخ  یم 

: دنا هدرک  لقن  ناشدوخ 

هیاپ راـهچ  کـی  نم ، تشپ  یگدـیمخ  لـیلد  هب  دـندش  روبجم  ناردارب  اذـل  مینزب ؛ هراـپمخ  هلولگ  مه  اـم  دـش  رارق  ههبج  رد  يزور 
ار هلولگ  نم  اـت  تفرگ  ار  نم  شوـگ  ود  تشپ ، زا  مه  يردارب  داد و  نم  هب  ار  هلوـلگ  يردارب  .مریگب  رارق  نآ  يور  نم  اـت  دـنروایب 

! متخادنا هراپمخ  هلول  يوت 

: دننک یم  لقن  اه  هدنمزر  زا  یکی 

مرکا ربمایپ  كرابم  مان  زا  ار  اه  هلوگ  بیترت ، هب  .مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  مان  هب  دندرک  کیلش  هراپمخ  هلولگ  هدراهچ  ناشیا 
هدراهچ هک  نیا  زا  سپ  .دـندرک  متخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مان  هب  عورـش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دنیوگ یم  متفگ : خساپ  رد  درک ؟ کیلـش  ار  اه  هلولگ  یـسک  هچ  دـنتفگ : دـنتفرگ و  سامت  میـس  یب  اب  ناب  هدـید  دـش ، مامت  هلولگ 
کیلـش ياه  هلولگ  مامت  مدرک ؛ یم  هاگن  نمـشد  طخ  هب  نیبرود  اب  نم  داد : همادا  بجعت  اب  ناب  هدید  .ینارهت  اقآداوجازریم  هللاۀـیآ 

(1) .تسا هتشادن  هقباس  يزیچ  نینچ  نونک  ات  درک ! تباصا  نمشد  ياهرگنس  لخاد  هب  هدش 

ص3334. لاصو ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
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هب لسوت  رکذ و  اب  ناشیا  .داد  یم  یتایلمع  قطانم  هب  یـصاخ  هوکـش  اـه ، ههبج  رد  زین  یناهفـصا  یفرـشا  هللا  تیآ  گـنر  رپ  روضح 
یـصاخ ینافرع  يونعم و  ياضف  رد  ار  ناگدنمزر  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صوصخ  هب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها 

هبطخ رد  تشاد و  یمزر  یغیلبت و  ياه  هصرع  رد  لاعف  يروضح  یلیمحت ، گنج  زاغآ  اب  یناهفـصا  یفرـشا  هللا  تیآ  .داد  یم  رارق 
؛ درک یم  جیورت  مدرم  نیب  رد  ار  ادخ  هار  رد  داهج  عافد و  هیحور  هراومه  شیاه ، مایپ  اهرانیمـس و  اه ، ینارنخـس  هعمج ، زامن  ياه 

هیحور اه  نآ  هب  ناگدنمزر ، اب  رادید  روشک و  بونج  برغ و  یگنج  قطانم  رد  روضح  اب  هکلب  درک ، یمن  افتکا  راتفگ  هب  طقف  هتبلا 
.داد یم 

ار لیمک  ياعد  زا  یـشخب  تعامج ، زامن  هماقا  زا  سپ  .تشاد  روضح  راـموس  هقطنم  رد  لـیقع ، نب  ملـسم  تاـیلمع  بش  رد  ناـشیا 
اه هدنمزر  هب  یناهفصا  یفرشا  هللا  تیآ  اعد ، نیب  رد  .دنتسیرگ  یم  تدش  هب  ناگدنمزر  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  یبیجع  هرظنم  .دناوخ 

: تفگ

نامز ماما  كرابم  مدق  زا  هدرک ، رپ  ار  اضف  هک  یشوخ  يوب  دینک ؟ یم  ساسحا  مه  امش  مناد  یمن  .تسا  هتفرگ  ار  اضف  کشم  يوب 
فیرـشت ناـکم  نیا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  مّلـسم ، عطق و  روط  هب  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

(1) .دنراد

ص62. یقاس ، خر  زا  غورف  کی  داژن ، يرغصا  دمحم  - 1
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دننام یگرزب ، يادهـش  زا  ندرک  دای  نودـب  سدـقم ، عافد  زا  نتفگ  نخـس  هک  تسا  هتـسجرب  ردـق  نآ  گـنج  رد  تیناـحور  شقن 
مک سدقم ، عافد  یناحور  يادهـش  ریاس  یتونق و  فیرـش  دیهـش  روپ ، ینادر  دیهـش  یتالحم ، دیهـش  یمثیم ، دیهـش  مالـسا : ججح 
یم رارق  باـطخ  روط  نیا  ار  ناـنآ  دـندیواج و  هشیمه  نازاـس  هساـمح  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماـما  ریبعت  هب  هک  ییادهـش  تسا ؛ یفطل 

: دهد

ربنم رب  دنا و  هتشون  نوخ  بکرم  تداهش و  مد  هب  ار  دوخ  هیلمع  هیملع و  هلاسر  هک  تیناحور  دیواج  هشیمه  نازاس  هسامح  رب  مالس 
رد هک  تیناحور  هزوح و  يادهش  رب  نیرفآ  راختفا و  دنا ! هتخاس  غارچ  بش  رهوگ  ناشتایح  عمش  زا  سان ، هباطخ  ظعو و  تیاده و 

دنتفرگرب و ملع  تقیقح  ياپ  زا  ار  ایند  تاینمت  نامـسیر ]  ] لاقع دـندیرب و  ار  هسردـم  ثحب و  سرد و  تاقلعت  هتـشر  دربن ، هماگنه 
هب هقفت  تقیقح  فشک  ات  هک  نانآ  رب  مالس  دنا ! هدورس  روضح  رعـش  نایتوکلم  عمجم  رد  دنتفر و  نایـشرع  ینامهیم  هب  نالاب  کبس 

تاعطق نوخ و  تارطق  ار  ناشتقادص  ثیدح  دنب  دنب  هک  دندش  یقداص  هدنهد ] میب   ] نارذـنُم دوخ  تلم  موق و  يارب  دـنتخات و  شیپ 
قح هب  توعد  رد  هک  دور  یمن  يراظتنا  نیا  زج  عیـشت  مالـسا و  نیتسار  تیناحور  زا  ًاقح  تسا و  هدرک  یهاوگ  ناشرکیپ  هراپ  هراپ 

ياعد نافراع و  رکذ  هقلح  هک  نانآ  .دـشاب  تداهـش  شرتفد  ماتخ  رهُم  دـهدب و  ار  اه  ینابرق  نیلوا  دوخ  مدرم ، هزرابم  نینوخ  هار  و 
ناشروضح هسلخ  رد  دنا ، هدرک  كرد  ار  تیناحور  اه و  هزوح  نایتاجانم  رحس 
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(1) .دنا هتساوخن  تداهش  هیطع  زج  برقت ، صولخ و  ینامهیم  رد  قح  ترضح  يایاطع  زا  نانآ  دنا و  هدیدن  تداهش  زج  ییوزرآ 

، اه ناهورگ  یهدـنامرف  ماقم  رد  ای  هداس و  یجیـسب  بلاق  رد  هچ  گـنج ، نوگاـنوگ  ياـه  هصرع  رد  نویناـحور  روضح  هطـساو  هب 
مرگ و ياه  نابایب  رد  ای  برغ و  فربرپ  هدیـشک و  کلف  هب  رـس  ياـه  هوک  رد  هچ  و  اـه ، هاـگرارق  اهرکـشل و  اـه ، پیت  اـه ، نادرگ 

دندید یم  اه  هدنمزر  ریاس  هک  ینامز  .دش  یم  رارقرب  یغیلبت  یمزر  بالط  اه و  هدنمزر  نیب  یـصاخ  يونعم  طابترا  بونج ، هدـیتفت 
هدـش و مرگ  لد  دـننیرفآ ، یم  تداشر  هسامح و  دوخ  زا  دـنراد و  روضح  اه  نادـیم  رد  نانآ  شوداـشود  یغیلبت ، یمزر  ناـیناحور 

.دش یم  اه  ههبج  رد  نانآ  روضح  اه و  هدنمزر  نیب  یسدقم  صاخ و  قایتشا  هقالع و  داجیا  ببس  رما ، نیا  .دنتفرگ  یم  ورین 

بتکم ناشوج  همشچرس  زا  دراد ، رارق  یمزر  یگنهرف و  ياه  ههبج  مدقم  طخ  رد  هک  تیناحور  دندوب ، هدرب  یپ  هتکن  نیا  هب  ادهش 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هراشا  تشگنا  دنا و  هتشگ  باریـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هماع  تباین  تهاقف و 

دندیرخ یم  لد  ناج و  اب  ار  دربن  ياه  یتخس  تیناحور ، اب  يونعم  یطابترا  داجیا  اب  تهج ، نیمه  هب  .تساه  نآ  تمس  هب  فیرشلا 
.دنتفرگ یم  توق  هیحور و  یگنج ، قطانم  رد  اه  نآ  روضح  یتح  اه و  ییامنهار  زا  و 

ص274. ج 21 ، ماما ، هفیحص  - 1
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: دیوگ یم  روط  نیا  ردب  تایلمع  هرابرد  يزاریش  دایص  دیهش 

يوحن هب  هقطنم  عضو  هبقع ، اب  ام  طابترا  عطق  نمـشد و  دایز  ياه  نارابمب  رثا  رب  هلجد ، قرـش  هقطنم  رد  ردب  تایلمع  زا  یعطقم  رد 
ات میدیـشیدنا  یم  يریبدت  دیاب  .دندش  یم  مدهنم  بیترت  هب  ام  ياه  نادرگ  .دوب  کیدزن  يدوخ  يورین  رازه  تسیب  تراسا  هک  دـش 

قیاق .مینک  لقتنم  بآ  يوس  نآ  هب  نمـشد  دیدش  شتآ  ریز  مه  نآ  یطابترا ، لپ  اهنت  يور  زا  قیقد  يا  همانرب  اب  ار  ورین  رازه  تسیب 
دیدـش شتآ  ریز  ات  دـش  نیا  رب  رارق  .دوب  نییاپ  رایـسب  اه  هیحور  ینارحب و  تیعـضو  کی  رد  گنج  .میتشادـن  یفاـک  دادـعت  هب  مه 

ار یمثیم  دیهش  میدرک ، یم  عمج  ار  ناهدنامرف  هک  یطیارش  رد  .دوش  لیکشت  هاپس  شترا و  ناهدنامرف  روضح  اب  يا  هسلج  نمشد ،
، تسام رانک  رد  ناشیا  مدید  هک  نیا  زا  نم  دناد  یم  ادخ  و  درک ، یـسرپ  لاوحا  دمآ و  مرانک  هب  یگـشیمه  مسبت  نامه  اب  هک  مدید 
؛ تسادخ هب  شهجوت  هشیمه  دراد و  ادخ  رب  لکوت  هک  تسا  هدنز  كردـم  کی  وا  هک  مدرک  یم  ساسحا  نوچ  متفرگ ، یتوق  کی 
، نمـشد عضو  هک  تسا  تسرد  متفگ : ناهدنامرف  هب  مکحم  یلیخ  اذل  .تسادخ  يارب  مینز  یم  یفرح  ره  هک  دش  تحار  ملایخ  اذل 

یهد نامزاس  دیراد ، هچره  .مینک  یم  هلمح  نمـشد  هب  بشما  ادـخ  يرای  هب  یلو  تسا ، هتخیر  مه  هب  دـب و  یلیخ  ام  عضو  بوخ و 
دقتعم ًاعقاو  متفگ ، ار  فرح  نیا  هک  عقوم  نآ  نم  .دیشابن  ینیشن  بقع  رکف  هب  دینک و 
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(1)« .مراد نانیمطا  نآ  هب  منیب و  یم  ار  يزوریپ  مه  نم  : » تفگ تبحص  زا  دعب  دوب و  هدرک  تیوقت  ارم  مه  ناشیا  مدوب و 

یب ساسحا  ام  یمثیم  تداهش  اب  : » دنتفگ یم  دندرک و  یم  هیرگ  اه  یجیـسب  زا  يرایـسب  دش ، دیهـش  یمثیم  اقآ  جاح  هک  نآ  زا  دعب 
(2) !« هتفر ام  نایم  زا  هدوب ، ام  روبص  گنس  هک  یسک  مینک ؛ یم  یهانپ 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  باکر  هب  اـپ  نارظتنم  ار  اـه  هدـنمزر  ینید ، مولع  بـالط  اـملع و  دوب و  هفرطود  يونعم ، طاـبترا  نیا  هتبلا 
.دنداد یم  ناشن  هقالع  قشع و  اه  نآ  هب  دنتسناد و  یم  فیرشلا  هجرف 

هللا تیآ  .دوب  راشفا » لالجدیهش  ، » دوب ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  تیانع  دروم  هراومه  تشاد و  یصاخ  تیونعم  هک  یناگدنمزر  زا  یکی 
یکی فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  : » دندوزفا ناشیا  .دوب » ءاکبلا  بیرق  رکاذ  وا  : » دومرف راشفا  دیهـش  هرابرد  ینیدلاءاهب 

« .داد رارق  نم  رادساپ  ار  اهامش  زا 

یب دـندرب ، ینیدـلاءاهب  هللا  تیآ  رـضحم  هب  ار  شـسکع  یتقو  دوب »! لـالج  وا  : » دومرف لـالج  تداهـش  زا  سپ  گرزب ، فراـع  نیا 
زا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  : » دومرف سپس  .داتفا  لالج  سکع  يور  دش و  يراج  ناشیا  نامشچ  زا  کشا  رایتخا 

ص224. ج5 ، سدقم ، عافد  یگنهرف  يونعم و  لماوع  نایخیش ، یلع  داژن و  روصنم  دمحم  - 1
ص84. رتالاب ، هلپ  کی  یحاتف ، نیسح  - 2
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« .تسا قوش  کشا  نم  کشا  .مدرک  یفرعم  ار  سکع  نیا  بحاص  مه  نم  تساوخ ؛ زابرس  کی  نم 

« نامزلا بحاص  ای   » سدقم زمر  اب  هک  ناضمر ، تایلمع  رد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  راکادـف  زابرـس  نیا  ماجنارس 
(1) .دش ینامسآ  دش ، عورش 

شوخ میمش  نانآ  زا  تشاد و  مالسا  ناگدنمزر  هب  يرفاو  قشع  تسا : هدش  نایب  روط  نیا  یلوفزد  یضاق  هللا  تیآ  هرابرد  نینچ  مه 
شا ینامـسج  هینب  هک  اج  نآ  ات  دندوب و  ههبج  يوس  هب  نایجیـسب  تکرح  اب  یماگ  مه  هب  دیقم  ناشیا  .درک  یم  مامـشتسا  ار  تشهب 

، يریپ تهج  هب  امـش  هک : دندرک  هیـصوت  ناشیا  هب  مدرم  هک  راب  کی  .دـنک  هقردـب  ار  نانآ  دورب و  هار  نانآ  رـس  تشپ  دـهد ، هزاجا 
: داد خساپ  دینک ، تحارتسا  دیتفین و  هار  ناگدنمزر  رس  تشپ  انیبان ، مشچ  یمسج و  فعض 

هب ادخ  هکلب  دنیشنب ؛ میور  رس و  هب  دوش ، یم  دنلب  اه  نآ  نتفر  هار  زا  هک  یکاخ  ات  مورب ، هار  اه  یجیسب  رـس  تشپ  مراد  تسود  نم 
(2)! دربب تشهب  هب  دهد و  تاجن  منهج  شتآ  زا  ارم  اه ، یجیسب  نیا  ياپ  كاخ  رطاخ 

ص102. لاصو ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
ص225. سدقم ، عافد  یگنهرف  يونعم و  لماوع  نایخیش ، یلع  داژن و  روصنم  دمحم  - 2
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اه هدنمزر  رگید  ناهدنامرف و  اب  ج )

نامز ماما  نارای  هرابرد  رگا  .تسا  هدش  سکعنم  سدقم  عافد  ناگدـنمزر  ادهـش و  تارطاخ  رد  اه  تقافر  اه و  یتسود  نیرت  كاپ 
دوهـشم ییابیز  هب  اه  هدـنمزر  نیب  یگژیو  نیا  مهنیب ،» ءامحر  رافکلا  یلع  ءادـشا  : » هک میناوخ  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع 

، داحتا هیحور  اه  دنمزر  رگید  ناهدنامرف و  نایم  یلو  دنتشاد ، یـسدقم  مشخ  تداشر و  تعاجـش ، نانمـشد  لباقم  رد  دنچره  دوب ؛
رد هک  دوب  دایز  ردـق  نآ  اـه ، هدـنمزر  نیب  رد  يونعم  تفلا  سنا و  .دوب  باـقلا  نیواـنع و  ماـمت  زا  رت  گـنررپ  يردارب ، یلد و  مه 

! تسا یهاپس  ای  یشترا  کی  مادک  یجیسب و  ای  هدنامرف  کی  مادک  هک  دش  یمن  صخشم  عقاوم  زا  يرایسب 

نامز ماما  زابرس  ار  دوخ  یگمه  اه  نآ  .دوب  يدارم  دیرم و  هطبار  هکلب  دوبن ، هدنامرف  زابرس و  هطبار  ناهدنامرف ، اب  اه  هدنمزر  هطبار 
هتفریذپ دوخ  يارب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یهدنامرف  هک  ینامز  دنتـسناد و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
هدهاشم اه  هدنمزر  یمامت  نیب  يونعم  هنامیمـص و  يا  هطبار  تهج ، نیمه  هب  تشادن ؛ ییانعم  نانآ  يارب  ماقم  تسپ و  رگید  دندوب ،

.دش یم 

ار البرک  رکشل 25  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نادرگ  ِیهدنامرف  هک  یبلص ،» یقتدمحمدیهـش   » یقالخا تایـصوصخ  هرابرد 
رد لسع  دوخ  تسد  اب  دنتـشگ ، یمرب  دندز و  یم  بآ  هب  یـصاوغ  نیرمت  يارب  اه  هچب  یتقو  : » هدش نایب  روط  نیا  تشاد ، هدهع  رب 

(1)« .دز یم  هسوب  اه  نآ  یناشیپ  رب  تشاذگ و  یم  اه  نآ  ناهد 

ص109. مکی ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
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ياهورین نیب  رد  ناهدـنامرف  هک  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناوت  یم  يونعم ، طاـبترا  نیا  ياـه  هولج  رگید  زا 
: دیوگ یم  رامعم » یلع  دیهش   » نامزر مه  زا  یکی  .دشاب  هدنامرف  وا  درک  یمن  رکف  یسک  دندش ، یم  رضاح  يداع 

وا هب  بوجحم  یناوج  .درک  یم  تشاددای  رتفد  رد  ار  یبلاطم  دوب و  هداتـسیا  رگنـس  راـنک  رد  راـمعمردارب  نیبملا ، حـتف  تاـیلمع  رد 
؟ يراد راک  هچ  وا  اب  دیـسرپ : وا  زا  یلع  .مراد  راک  راـمعمردارب  اـب  تفگ : تفرگ و  وا  زا  ار  یهدـنامرف  رگنـس  غارـس  دـش ؛ کـیدزن 
هچ رامعم ، يراد  تسود  وت  تفگ : وا  منیبب ! ار  وا  مراد  وزرآ  شتسار ، .منیبب  ار  وا  متساوخ  یم  طقف  مرادن ، يراک  داد : خساپ  ناوج 

امـش هب  يدید  متـسه ؛ هدنب  رامعم  تفگ : دیدنخ و  رامعم  تسین ! وا  لثم  يا  هدنامرف  چیه  ما  هدینـش  داد : خساپ  ناوج  دشاب ؟ یلکش 
دشاب و وا  یچ  میـس  یب  ات  تساوخ  وا  زا  رامعم  دوب ، ناهورگ  یچ  میـس  یب  نوچ  و  دیـشک ، تلاجخ  یلیخ  ناوج  دنا ! هتفگ  هابتـشا 

! دندیسر تداهش  هب  مهاب  تایلمع  رد  درک و  لوبق  مه  ناوج 

: دننک یم  لقن  نینچ  مه 

تقوم مامح  کی  و  هیهت ، بآ  هکـشب  دـنچ  اه  هعمج  رامعمردارب  لیلد ، نیمه  هب  دوبن ؛ یتشادـهب  مامح  تلاوت و  هیـضایف ، كاخ  رد 
هللا لجع  يدهملا  پیت  هنومن  رادرس  هک  نیا  اب  دوخ  دروآ و  یم  رگید  ياهرگنس  اه و  هاگساپ  زا  ار  ناگدنمزر  سپس  .درک  یم  اپرب 

هب دوب ، فیرشلا  هجرف  یلاعت 
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یم تکرـش  هعمج  زامن  رد  دـندمآ ، یم  نوریب  مامح  زا  هک  نیا  زا  دـعب  درک ! یم  یـشک  هسیک  ار  اه  هچب  ماـمت  شک ، هسیک  ناونع 
(1) .دنتفر یم  مدقم  طخ  هب  هرابود  دندرک و 

یم هراب  نیا  رد  یئالع  نیـسح  .تسناد  یم  اه  نآ  رکون  ار  دوخ  هکلب  تشاد ، هقالع  اـه  یجیـسب  هب  اـهنت  هن  يرکاـب » يدهمدیهـش   »
: دیوگ

، نم اهامش و  همه  : » تفگ یم  دیـشک و  یم  تسد  ندروخ  اذغ  زا  هدیـسرن ؛ اذغ  اه  یجیـسب  هب  دیوگب : یـسک  دوب  یفاک  هرفـس  ِرس 
دیناد یم  : » تفگ یم  درک و  یم  حیرـشت  هنوگ  نیا  ار  ندوب  رکون  دـعب  .دنتـسه » ام  ياه  تمعن  یلو  نانیا  .میتسه  اه  یجیـسب  رکون 
هفیظو رکون  .مینک  شالت  اه  نآ  زا  رتشیب  میباوخب ؛ دوخ  ًادـعب  مینک ، نهپ  ار  نوماـقآ  ياـج  لوا  هک  نیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  ندوب  رکون 

(2) .دشاب نارکون  زا  رتشیب  دیاب  اقآ  تلزنم  ردق و  دروخب ؛ دیاب  اقآ  ار  اذغ  نیرتهب  دورب ؛ یصخرم  هب  اقآ  زا  رتمک  هک  تسا  نیا  شا 

نآ اب  دیـشوپ ، یم  سابل  نانآ  دننامه  دیزرو ، یم  قشع  اه  یجیـسب  هب  دوب ، هللاراث   41 رکشل نالوئسم  زا  هک  ینیسحریم » مساق  جاح  »
: تسا هدمآ  وا  نامزر  مه  تارطاخ  رد  .دیگنج  یم  اه  نآ  رانک  تسشن و  یم  هرفس  کی  ِرس  اه 

ص705. ج1 ، مهدزیس ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص 47. مشش ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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اب .دنک  تبحص  ناگدنمزر  يارب  دهاوخ  یم  هللاراث ، رکـشل  ماقم  مئاق  ینیـسحریم ، مساق  جاح  دنتفگ : هک  میدوب  هدمآ  ههبج  هب  هزات 
: راعـش اب  ناشیا  ندید  اب  اه  هچب  .تسویپ  ام  عمج  هب  مساق  جاح  دعب  یقیاقد  .میدش  عمج  رقم ، هاگنادـیم  رد  همه  هدژم ، نیا  ندـینش 

يا هرهچ  اب  دـش و  تحاران  راعـش  نیا  ندینـش  زا  روصت ، فالخرب  .دـندرک  لابقتـسا  وا  زا  دـمآ » يدـهم  زابرـس  دـمحم ، یلع  لص  »
ناج یناوج و  همه  هک  دیتسه  نایجیـسب  امـش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  زابرـس  : » تفگ قشاع  نابرهم و  اما  هتخورفارب ،

(1)« .مرادن ار  سدقم  راعش  نیا  تقایل  نم  .دیا  هدرک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیاضر  فقو  ار  دوخ 

رانک رد  دنراذگن و  اهنت  ار  دوخ  ياهورین  ناهدـنامرف  گنج ، طیارـش  نیرت  تخـس  رد  یتح  هک  دوب  هدـش  ثعاب  يونعم  طابترا  نیا 
زا دنورب و  رت  نما  ییاج  هب  ناهدنامرف  هک  دندرک  یم  رارـصا  اه  هدـنمزر  ییوس ، زا  ساسح ، ياه  تیعقوم  یخرب  رد  .دنـشاب  اه  نآ 

.دندرک یم  تمواقم  ناشنارای  رانک  رد  لیم ، لامک  اب  طیارش و  نیرت  تخس  رد  ناهدنامرف  رگید ، يوس 

: دسیون یم  رتالاب  هلپ  کی  باتک  فلؤم 

اه هچب  زا  ار  ییاج  هب  اج  تردق  هک  دـنتخیر  یم  اه  هچب  يور  شتآ  ردـق  نآ  .دـش  كانتـشحو  یلیخ  اه  یقارع  شتآ  رهظزا ، دـعب 
اه و نادرگ  ناهدنامرف  هک  دوب  هدش  يروط  تیعضو  .دندوب  هتفرگ 

ص141  . دنورا ، ات  دنمریه  زا  يرقاب ، سابع  - 1
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همادا ار  تایلمع  يربهر  راک  هاگرارق ، رد  بقع و  دندرگرب  نارگید  رکـشل و  هدـنامرف  دـندرک ، یم  رارـصا  اه  ناهورگ  ِناهدـنامرف 
.نتفریذپن مه  اه  نیا  زا  رارـصا و  اه  نآ  زا  .دننامب  اهورین  رانک  رد  دـنداد  یم  حـیجرت  دـندرک و  یمن  لوبق  ناهدـنامرف  یلو  دـنهد ،

مه اقآ  جاح  .دننک  لمع  دنتفگ  ناشیا  هچره  دننک و  لاؤس  دندوب ، شتآ  ریز  مه  ناشدوخ  هک  یمثیم  اقآ  جاح  زا  دش  رارق  رس  رخآ 
، تسین صرق  شلد  مه  هدنمزر  يورین  دورب ، اج  نیا  زا  هدنامرف  رگا  : » تفگ درک و  در  ار  راک  نیا  یلمأت ، چیه  نودب  تحارـص و  اب 

(1) «. ...دگنج یم  یمرگ  تشپ  اب  وا  دشاب ، هدنمزر  رانک  رد  رگا  یلو 

ص78. رتالاب ، هلپ  کی  یحاتف ، نیسح  - 1
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یشزیگنا تردق  تیوقت  یماظن و  ياه  تیلاعف  هب  یشخب  تسادق  موس : لصف 

هراشا

زا ناوت  یم  ینید ، ياهرواب  رب  هیکت  اـب  هک  تسا  یهیدـب  .دوش  یم  فعاـضم  یمزع  ون و  یهاـگن  داـجیا  ببـس  ندیـشخب ، تسادـق 
.درک يرادرب  هرهب  یشخب ، تسادق  میظع  يژرنا 

اب .تسا  یماظن  ياه  تیلاعف  هب  ندیـشخب  تسادـق  ثحب  درک ، نایب  ناوت  یم  سدـقم  عافد  هرابرد  هک  ییابیز  رایـسب  تاکن  هلمج  زا 
هک یماگنه  .دـش  یم  داجیا  دربن  ياه  هنحـص  رد  یبوخ  رایـسب  ياه  تیقفوم  یماظن ، ياه  تیلاعف  هب  یـشخب  تسادـق  ندـش  یلمع 
یم لمحت  تامیالمان ، اه و  یتخـس  دـیآ ؛ یم  دـیدپ  يرایـسب  راثآ  دروخب ، هرگ  تیونعم  اب  فدـه ، هب  ندیـسر  هار  رد  ناسنا  شالت 

تسد هب  ییالاب  یحور  تردق  دننک و  یم  تیلاعف  دنراد  هک  یناوت  زا  رتارف  دارفا ، دوش ، یم  هدز  اپ  تشپ  ایند  ياه  یشوخ  هب  دنوش ،
.دنروآ یم 

زا دننک و  ناشتاسدقم  يادف  ار  ناشرادن  راد و  مامت  دنوش ، یم  رضاح  صاخـشا  یتح  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  یـشخب  تسادق  شقن 
اه یگتشذگ  دوخ  زا  اه و  تیلاعف  نیا  مامت  دنوادخ ، هک  دنناد  یم  حیحص  تاداقتعا  وترپ  رد  نانآ  هکارچ  دنرذگب ، ناشنیریش  ناج 

.دهد یم  وکین  شاداپ  اه  نآ  هب  دنیب و  یم  ار 

: دسیون یم  یشخب  تسادق  شقن  هرابرد  يرهطم  دیهش   
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يراکادف بتکم ، ياه  فده  هار  رد  تلوهس  هب  دارفا  هک  ددرگ  یم  ببـس  بتکم  ياه  فده  هب  ینیب  ناهج  کی  ِندیـشخب  سدقت 
يراکادف و شتـسرپ ، سح  دارفا  رد  دشخب و  سدقت  دوخ  ياه  فده  هب  دناوتن  بتکم  کی  ات  .دنهد  جرخ  هب  یگتـشذگ  دوخزا  و 

(1) .درادن ییارجا  تنامض  بتکم  نآ  درواین ، دوجو  هب  بتکم  ياه  فده  هب  تبسن  تشذگ 

لامک رد  ار  اه  نآ  مکح  دشخبب و  سدقت  اه ، هدیا  هب  تسا  رداق  هک  تسا  یبهذـم  يورین  اهنت  : » دنـسیون یم  رگید  ییاج  رد  ناشیا 
(2)« .دزاس يراج  ناسنا  رب  تردق ،

ینشور هیام  ناشناناوج  هک  یناردپ  .دنتفر  یم  اه  ههبج  يوس  هب  ناوج ، ریپ و  هورگ ، هورگ  ناریا  مدرم  هک  دوب  نایرج  نیا  هطساو  هب 
نانآ شوداشود  یتح  هدرک و  قیوشت  داهج  هب  ار  ناشنادنزرف  دنشاب ، ناشتـسد  ياصع  هدنیآ ، رد  دنتـشاد  راظتنا  دندوب و  ناشمـشچ 

هب نتفر  يارب  ار  اه  نآ  دندوب ، هدرک  گرزب  ار  دوخ  نادـنزرف  تمحز  نارازه  اب  هک  یناردام  .دـندرک  یم  ادـیپ  روضح  اه  ههبج  رد 
، رگید ياه  لکش  هب  ای  یلام و  ياه  کمک  اب  دنتشادن ، ار  ههبج  هب  نتفر  ناوت  هک  یناسک  یتح  دندرک ؛ یم  هقردب  هدامآ و  اه  ههبج 

.دندرک یم  کیرش  گنج  رد  ار  دوخ 

ص83. ج2 ، راثآ ، هعومجم  - 1

ص40. ج2 ، راثآ ، هعومجم  - 2
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رد تیودـهم  گنهرف  شقن  .تسا  تیودـهم  گنهرف  سدـقم ، عافد  رد  یماظن  ياه  تیلاعف  هب  یـشخب  تسادـق  ياه  هولج  زا  یکی 
.میزادرپ یم  ثحب  نیا  هب  همادا ، رد  .تسا  راکشآ  ًالماک  هلاس ، تشه  گنج  هب  تسادق  داجیا 

گنج یلصا  یهدنامرف  . 1

هکلب تسین ، اه  نآ  هدـهع  رب  گـنج  یهدـنامرف  هک  دـندرک  یم  دز  شوگ  ناـشیاهورین  هب  ار  هتکن  نیا  هراومه  گـنج ، ناهدـنامرف 
ناـبز زا  مه  نآ  عوضوم ، نیا  ناـیب  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  دوخ  دربن ، ياـه  نادـیم  رد  یلـصا  هدـنامرف 
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ناراد  تسود  داد و  یم  قوس  رگید  ییوس  تمـس و  هب  ار  اـه  هدـنمزر  هاـگن  گـنج ، ناهدـنامرف 

.دنداد یم  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  یصاخ ، هقالع  قشع و  اب  فیرشلا 

: دیوگ یم  شیاهورین  هب  باطخ  ردب ، تایلمع  زا  شیپ  يرکاب » دیهش  »

نامز ماما  ادخ و  ام  یلصا  هدنامرف  تسا ؛ ناطیـش  هسوسو  نیا  هک  دیگنجن ، میرادن و  هدنامرف  دییوگن  دش ، دیهـش  امـش  هدنامرف  رگا 
(1) .میتسه تقوم  ام  دنتسه و  اه  نآ  لصا ، .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

یم نخـس  روط  نیا  یجیـسب  ناگدنمزر  اب  رجفلاو 4 ،»  » تایلمع زا  شیپ  دوخ  ینارنخـس  نیرخآ  رد  روپ » یجاـح  ربکا  یلعدیهـش   »
: دیوگ

ص401. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 1
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، دیهدن هار  لد  هب  ساره  یکدنا  دیشابن و  لفاغ  يا  هظحل  نمشد  زا  دندش ، دیهش  ای  حورجم  امش  ناهدنامرف  تایلمع ، رد  ًانایحا  رگا 
(1) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  امش  یعقاو  هدنامرف  نوچ 

: تسا هدش  نایب  روط  نیا  یغارچ » دمحادیهش   » هرابرد

رکف : » تفگ یم  شنادرگ  ياهورین  هب  و  دـنک ، یم  یهدـنامرف  ار  اه  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  دوب ، دـقتعم  وا 
نیمز يور  ردقچ  هک  دینیبب  ار  رافک  .دنک  یم  یهدنامرف  ار  امش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دیتسه ؛ اهنت  امـش  دینکن 

(2) !« دنا هداتفا 

: دنا هتفگ  زین  يدوسا » دمصدیهش   » هرابرد

ینارنخس شیاهورین  يارب  هاگره  ...دنک  لیدبت  ریذپان  یگتسخ  يوق و  ییورین  هب  ار  هتسخ  ياهورین  تسناوت  یم  یهاتوک  تدم  رد 
یب اه  نآ  هک  تفگ  یم  نخس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هناقـشاع  نانچ  نآ  درک ، یم 

نامز ماما  امـش  یلـصا  هدنامرف  متـسه و  امـش  يرهاظ  هدـنامرف  نم  : » دوب هتفگ  شیاه  تبحـص  رد  اهراب  ...دـندرک  یم  هیرگ  رایتخا 
(3)« .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ص124. اه ، هنارک  یب  يدنواک ، هللا  نیع  - 1
ص141. ج1 ، مهدزیس ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2

ص17. مکی ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 3
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: دنک یم  لقن  نینچ  دوخ  ياه  تشاددای  رد  ییاضر » اضر  یلع  دیهش   » نینچ مه 

.دـنا هدـید  ههبج  رد  ار  وا  اه  یلیخ  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  هدـهع  هب  تایلمع  نیا  یهدـنامرف  مه  زاـب 
ام دوبن ، گنج  نیا  رد  دـنوادخ  تردـق  رگا  دـینادب : دـنک و  یم  هدـنز  ار  داـعب » کـبر  لـعف  فیک  رت  ملا   » هروس اـم ، گـنج  ههبج 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ار  ام  ياه  ههبج  یهدنامرف  یلو  دنگنج ، رد  ام  اب  روشک  نیدنچ  نوچ  میدروخ ، یم  تسکش 
(1) .دنراد هدهع  رب  شباحصا  فیرشلا و 

: تسا هدش  لقن  یسنورب » نیسحلادبعدیهش   » دروم رد 

ار یقارع   « t72 ياه کنات   » زا يدایز  دادعت  ییالاب ، يروالد  اب  دندوب  هتـسناوت  یتایلمع ، رد  شنارای  یـسنورب و  نیـسحلادبعدیهش 
دنچ زور ، ناـمه  .دیـسر  مه  ههبج  تشپ  هب  شربـخ  دوز  یلیخ  .درک  ادـص  هقطنم  رد  پوـت  لـثم  تاـیلمع  نـیا  ربـخ  .دـننک  مدـهنم 

! یـسنورب ياقآ  : » دوب یکی  همه  لاؤس  .نادرگ  یهدنامرف  رگنـس  يوت  دندمآ  نیـسحلا  دبع  غارـس  الاب  هدر  هدنامرف  دنچ  راگنربخ و 
یجیـسب زا  دیرب  : » داد خساپ  تحار  درـس و  نوخ  تافلت »؟ نیرتمک  اب  مه  نوا  دیدرک ؛ مدهنم  ور  ورین  کنات و  همه  نیا  روطچ  امش 

(2)« .دینک لاؤس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اه ، نآ  یلصا  هدنامرف  اه و 

ص119. دیهش ، حور  يزبس ، لضفلاوبا  - 1
ص123. کشوک ، مرن  ياه  كاخ  فکاع ، دیعس  - 2
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یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  ار  اه  ههبج  رد  یلـصا  یهدـنامرف  هک  دـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  ادهـش  ياه  همان  تیـصو  زا  يرایـسب  رد 
.دنراد هدهع  رب  فیرشلا  هجرف 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  ییارما » رظندیهش  »

رد تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح  ما  هدـنامرف  متـسه و  مالـسا  زابرـس  هک  منک  یم  راـختفا  نم  ادـنوادخ !
(1)  . ...منک یم  تمدخ  مالسا  رکشل  رد  هللا  حور  ترضح  باکر 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  يزابرس  راختفا  . 2

هراشا

روشک نیا  هب  يا  هژیو  تایانع  ناشیا  تساه و  نآ  هناخ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  روشک  یمالـسا ، ناریا  دندوب  دـقتعم  اه  هدـنمزر 
نیا .تسا  نانآ  یعقاو  ربهر  ناشیا  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تماما  رـصع  هک  نارود ، نیا  رد  دنراد و 
سأر رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  هک  ار  يروشک  نینچ  زا  عافد  مدرم ، زا  يرایـسب  دش  ببـس  سدـقم  داقتعا 

.دننادب سدقم  یعرش و  يا  هفیظو  تسا ، نآ 

یبوخ هب  دـنا ، هتـشاد  روضح  اه  ههبج  رد  هک  یناسک  ياه  هتـشون  تسد  اه و  همان  تیـصو  تارطاخ ، رد  داقتعا ، نیا  هب  يدـنب  ياـپ 
هب یلیمحت  گنج  هک  ینامز  دـندرک و  یمن  یلاخ  هناش  یتیلاعف  چـیه  زا  دوخ ، ِینامز  ماما  روشک  زا  عافد  يارب  ناـنآ  .تسا  راکـشآ 

ياتسار رد  نانآ  .دنتسه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  زابرس  هک  دندوب  هتفریذپ  نوچ  دندش ، اه  ههبج  راپسهر  داتفا ، هار 
زا سدقم ، داقتعا  نیا 

ص21. روضح ، يامعم  درف ، هبیط  - 1
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اب هکلب  دندش ، یمن  هتـسخ  اهنت  هن  لیلد ، نیمه  هب  دنتـسناد ؛ یم  زیچان  ییاهب  ار  دوخ  ناج  هار ، نیا  رد  دنتـشذگ و  دوخ  یتسه  مامت 
.دندیرخ یم  لد  ناج و  اب  ار  تالکشم  اه و  یتخس  هتشاد و  رب  ماگ  هار  نیا  رد  دوجو  مامت 

.دوش یم  نایب  تسا ، سدقم  داقتعا  نیا  يایوگ  هک  يدراوم  همادا ، رد 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  تانایب  فلا )

زا .دـندومرف  یم  هراشا  شمایق  يودـهم  يونعم و  یهلا ، ياه  هبنج  هب  هراومه  ناشتازرابم ، عورـش  يادـتبا  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
قفوم رایـسب  سدـقم ، عافد  لاس  تشه  لوط  رد  صوصخ  هب  تازراـبم و  لوط  رد  ناـشورخ  یلیـس  ندروآ  دوجو  هب  رد  تهج ، نیا 

يا هینایب  یط  رد 11/9/57  .دننک  رارف  اه  ناگداپ  زا  هک  دـندرک  تساوخرد  یهاشنهاش  نایماظن  زا  بالقنا ، لیاوا  رد  ناشیا  .دـندوب 
زا يرایسب  اه ، مایپ  هنوگ  نیا  یپ  رد  »(1)و  .دننک رارف  اه  هناخزابرس  زا  هک  مراتساوخ  روشک  رسارس  نازابرـس  زا  نم  : » دندرک مالعا 

.دندرک رارف  اه  ناگداپ  زا  نایماظن 

لکـش دـهاش  نوچ  هکلب  دوبن ، يزابرـس  ياه  یتخـس  یماظن و  ياه  تیلاعف  زا  یگتـسخ  یلبنت و  لـیلد  هب  ناـیماظن  نیا  رارف  ًامّلـسم 
اه و یتخس  دنتسسگ و  یهاش  متس  ماظن  زا  دننک ، تمدخ  سدقم  ماظن  نیا  هرکیپ  رد  دنتـساوخ  یم  دندوب و  یمالـسا  یماظن  يریگ 

.دندرک لمحت  ار  يرایسب  ياه  هجنکش 

ص259. ج 5 ، ماما ، هفیحص  - 1
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نازابرس  ار  نانآ  دندوب ، هدش  ادج  یتوغاط  ماظن  زا  هک  ینازیزع  زا  يرایـسب  عمج  رد  زین  لحار  ماما 
: دندومرف دنداد و  بقل  فیرشلا 

ياه هدوت  هب  دیدش  قحلم  هک  دیدوب  امش  .منک  یم  رکشت  ینادردق و  هیلع  هَّللا  مالس  نامز  ماما  نازابرـس  ناراد و  هجرد  امـش  زا  نم 
(1) .میدرک هبلغ  یناطیش  هوق  نآ  رب  فعضتسم ، ياه  هدوت  هب  امش  لاصتا  اب  امش و  قاحلا  اب  و  ناریا ، مولظم 

: دندومرف نانآ  هب  باطخ  نارهت ، يولع  هسردم  رد  ینیمز  ییاوه و  يورین  لنسرپ  عمج  رد  ناشیا  نینچ  مه 

نایشترا راعـش   ) دیدوب توغاط  تمدخ  رد  نونکات  دیدز ، دایرف  هک  روط  نامه  هیلع !  هَّللا  مالـس  رـصع  ماما  نازابرـس  امـش  رب  دورد 
، درک طقاس  ار  ام  یتسه  مامت  هک  یتوغاط  میتسویپ ؛) تلم  هب  میتسسگ ، توغاط  زا  ینیمخ ، نامرف  هب  یلم ، نایماظن  دوب : نیا  رـضاح 
رد هیلع و  هَّللا  مالس  رـصع  ماما  تمدخ  رد  زورما  زا  .درک و  اه  یجراخ  هدرب  ار  ام  هک  یتوغاط  درک ، یهت  ار  ام  نئازخ  هک  یتوغاط 

(2)  . ...دیتسه میرک  نآرق  تمدخ 

ص127. ج 7 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص101. ج 6 ، ماما ، هفیحص  - 2
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هراومه سدـقم ، عافد  نارود  ياه  لاس  بالقنا و  عورـش  هب  طوبرم  ياه  هیمالعا  اه و  همان  اه ، ینارنخـس  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
، ریباعت هنوگ  نیا  .دیتسه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مالـسا و  نازابرـس  امـش  هک  دندرک  یم  يروآ  دای  ار  بلطم  نیا 
رد روضح  یماظن و  ياه  ناگرا  رد  تلم ، داحآ  دورو  رد  ییازـس  هب  شقن  دوب ، یماظن  ياـه  تیلاـعف  هب  یـشخب  تسادـق  یعون  هک 

.تشاد یگنج  قطانم 

: دندومرف اه  ههبج  رد  ناشیاه  يزوریپ  زا  ینادردق  لیلد  هب  یماظن ، ناهدنامرف  هب  یمایپ  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

یبلط تداهـش  حور  صالخا و  نامیا و  زا  راشرـس  بولق  گرزب و  هیحور  تسا ، نیرفآراختفا  زیگنارورغ و  بناـج  نیا  يارب  هچنآ 
هب ناریا و  گرزب  تلم  هب  نم  .حوتفلا  حتف  تسا  نیا  و  دنتسه ، ادف  انحاورا  مظعالا  هَّللا  ّیلو  یقیقح  نازابرـس  هک  تسا ، نازیزع  نیا 
رد هک  ار  یناگدنمزر  نینچ  دوجو  میوگب ، کیربت  ار  ناتسزوخ  گرزب  هنادنم و  تفارش  يزوریپ  هک  نآ  زا  لبق  عاجـش ، ناهدنامرف 

(1)! میوگ یم  کیربت  دنا ، هدمآ  نوریب  زارفارس  ناحتما  زا  نطاب  رهاظ و  يروص و  يونعم و  ههبج  ود 

: دندومرف روط  نیا  باهذ ، لپرس  برغ و  نالیگ  روحم  رد  مالسا  نایرکشل  ياه  يزوریپ  کیربت  يارب  یمایپ  رد  ای  و 

ص395. ج 15 ، ماما ، هفیحص  - 1
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یمن شومارف  ار  یمدرم  یماظتنا و  یماظن و  ناریلد  ياه  يدرمناوج  اه و  يراکادف  نیا  روشک ، خیرات  نایمالـسا و  گرزب و  مالـسا 
ناریا كرات  رد  ءادفلا  همدقمل  انحاورا  يدهم  ترضح  روشک  نانابهگن  نارادساپ و  نازابرـس و  ناهدنامرف و  گرزب  راختفا  و  دنک ،

راک تیاـنجَربَا  هب  يرازگ  تمدـخ  يارب  هک  جراـخ ، لـخاد و  ناـییاکیرما  يارب  تلاذر  تلذ و  راـع و  گـنن و  هچناـنچ  تسا ؛ تبث 
(1) .دش دهاوخ  تبث  دنیاشگ ، یم  شتآ  ناناملسم ، مالسا و  يور  هب  ناهج 

: دندومرف دنتشاد ، روضح  نارامج  هینیسح  رد  هک  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ناگداپ  نارادساپ  عمج  رد  لحار  ماما 

یمالسا تفارش  زا  عافد  مالـسا و  زا  عافد  يارب  هک  ینابلطواد  ریاس  نارادساپ و  هاپـس  هچ  يرمرادناژ و  هچ  شترا ، هچ  اهامـش ، همه 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  شترا  امش  همه  .دیتسه  یمالسا  ياهرکـشل  اهامـش ، همه  دنور ، یم  اه  ههبج  هب  ناشدوخ 

(2) .دیتسه

ادهش ياه  همان  تیصو  تارطاخ و  ب )

نآ هک  يدراوم  زا  تسا  رپ  زین  دـشخرد ، یم  سدـقم  عاـفد  ياـبیز  رتشگنا  رب  خرـس  ینیگن  دـننام  هک  ناـمزیزع  يادهـش  تارطاـخ 
ار ناشدوخ  اه ، هدرکرفس 

ص420. ج 15 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص420. ج 15 ، ماما ، هفیحص  - 2
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.دندروآ یم  باسح  هب  دوخ  يارب  راختفا  یعون  ار  يزابرس  نیا  هتسناد و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زابرس 

: تسا هدمآ  روط  نیا  دوب ، هدش  ریسا  یتامدقم » رجفلاو   » تایلمع رد  هک  يا  هلاس  هدزناپ  هدنمزر  یمیحر ،» یلع   » تارطاخ رد 

ار میاپ  يروابان ، نیع  رد  .دندناسر  ناتسرامیب  هب  ارم  تعاس  زا 27  سپ  اه  یقارع  هرخألاب  مدش ، ریسا  حورجم  ياپ  اب  هک  نآ  زا  سپ 
دروم متـشاد ، هک  یمک  ّنس  رطاخ  هب  ناتـسرامیب  رد  دـندرک ! عطق  دوب ، اوادـم  لباق  هتفرگ و  رارق  هلولگ  کی  تباصا  دروم  طقف  هک 

ییایاده نم  يارب  دنراذگب ، يریثأت  نم  رد  دنناوت  یم  نداد  هیده  اب  هک  روصت  نیا  اب  اه  نآ  .متفرگ  رارق  اهراتسرپ  زا  يدادعت  هجوت 
راتسرپ ود  نآ  .متفریذپ  درک ، یم  شخپ  نآرق  تعاس ، نآ  رد  دوب و  ویدار  کی  هک  ار  اه  نآ  زا  رفن  ود  هیده  نم  یلو  دندروآ ، یم 

: دیـسرپ نم  زا  اه  نآ  زا  یکی  نیب ، نیا  رد  .مادـص  زا  ندرک  دـیجمت  فیرعت و  هب  دـندرک  عورـش  دنتـشاد و  نم  اـب  یتسود  رد  یعس 
بآ تینابصع  اب  هلمج ، نیا  ندینش  ضحم  هب  اه  نآ  .منامز » ماما  زابرس  نم  : » متفگ لمأت  نودب  مه  نم  تسیچ ؟ امـش  یماظن  هجرد 

(1) .دندماین مغارس  هب  رگید  دنتفر و  دنتخادنا و  مفرط  هب  ار  ناشناهد 

: دیوگ یم  ریصب » نیسح  جاحدیهش   » نامزر مه  زا  یکی  نینچ  مه 

ص388. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 1
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ار تیعضو  ات  تساوخ  نم  زا  میس  یب  اب  ریـصب  نیـسح  جاح  .مدوب  هتفرگ  عضوم  نمـشد  يرتمدنچ  رد  مدوب و  نادرگ  یچ  میـس  یب 
هتفر يدزد  يارب  رگم  ینک ؟ یم  تبحص  مارآ  ردق  نیا  ارچ  : » تفگ یجاح  .مدرک  شرازگ  هب  عورش  مارآ ، يادص  اب  .منک  شرازگ 
هدرک شومارف  ار  ادخ  رگم  : » تفگ زاون  لد  مرگ و  ییادص  اب  .دونش  یم  ار  ام  يادص  تسام ؛ کیدزن  نمشد  یجاح ! متفگ : يا »!؟
لفاغ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نازابرـس  مالـسا و  هاپـس  زا  هک  هدرک  روک  رک و  ار  ناـنآ  شوگ  مشچ و  ادـخ  يا !؟

(1)« .تسام ِرس  يور  هشیمه  قح  تمحر  تسد  نک ! تبحص  یتحار  هب  .دنتسه 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زابرس  نانآ  هک  هدش  حیرـصت  دیکأت و  بلطم  نیا  رب  نامزارفارـس ، يادهـش  يایاصو  زا  يرایـسب  رد 
روعش و روش ، ایند  کی  هک  ییاه  همان  تیصو  دنا ؛ هتسناد  دنوادخ  بناج  زا  یقیفوت  ار  ناشنامز  ماما  هب  تمدخ  دنتـسه و  فیرـشلا 

.دنا هدش  هتشون  ناش  یگدنز  تاظحل  نیرت  ینامسآ  نیرت و  ینافرع  رد  تسا و  هدش  سکعنم  نآ  رطس  رطس  رد  تفرعم 

: دهد یم  رس  همغن  نینچ  نیا  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  ینانوغ » يدمحا  اضردیهش   »

رادـملع ياه  هتـشون  تسد  ییایرکز ، نیـسح  زا : لـقن  هب  ص77 ، متـشه ، رتفد  خـیرات ، ياه  هنادواـج  گـنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص24. قشع ،
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منامهفب ات  مروآ  یم  نابز  رب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  مالسلا و  هیلع  هللا  دبعابا  میالوم  مان  تداهش ، عقوم  رد 
هدوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زابرس  زین  ما و  هتفگ  کیبل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینرـصنی » رـصان  نم  له   » هب هک 

(1) .ما

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  یناطلس » اضر  دمحمدیهش  »

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يزابرس  سابل  هک  متشگ  رختفم  مدیسر و  ما  هنیرید  يوزرآ  هب  هک  میوگ  یم  رکش  ار  ادخ 
(2)! میآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  ات  منک ، زیتس  ناقفانم  رافک و  اب  ردق  نآ  هللا ، یناهج  تموکح  يرارقرب  ات  مراد و  نت  رب  ار 

: تسا هدروآ  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  مار » یلعدیهش   » نینچ مه 

مالسا نیتسار  تیالو  زا  هتساخرب و  نیتسار ، مالسا  زا  عافد  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ّیلو  يزابرـس  دیما  هب  نم  ایادخ !
(3)! نک ما  يرای  .ما  هدمآ  ههبج  هب  وت  يارب  یتهاقف 

ص248. ج 2 ، راگدنام ، ثیدح  یمیحر ، اضر  دمحم  - 1
ص9. روضح ، يامعم  درف ، هبیط  - 2

ص21. روضح ، يامعم  درف ، هبیط  - 3
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اهدامن اه و  مان  . 3

اهدامن و اه ، مان  زا  هنیمز ، نیا  رد  .دوب  سدقم  ياه  مان  باقلا و  نیوانع ، زا  هدافتسا  اه ، ههبج  هب  یشخب  تسادق  ياه  هولج  رگید  زا 
یخرب مان  تایلمع ، یخرب  زمر  مان و  .دـش  یم  ینایاش  هدافتـسا  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هراـبرد  هک  یباـقلا 

، اه هتـشون  سابل  اه ، هتـشون  مچرپ  اه ، هتـشون  ولبات  اه ، هتـشون  راوید  یتایلمع ، قطانم  یخرب  مان  یماظن ، ياه  ناـگی  هیقب  اهرکـشل و 
هرگ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیودـهم و  عوضوم  اب  سدـقم ، عافد  نارود  رد  يرایـسب  راعـشا  اـه و  هتـشوندنبرس 

.دوب هدروخ 

دوب هدرک  ناشرارق  یب  نانچ  نآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تفرعم  ياه  هعرج  هک  دندوب  یناقشاع  ناگدنمزر ،
هدیشک شود  رب  ار  ینکردا » يدهم  ای   » كربتم ياه  مچرپ  دندرک ؛ یم  هاگن  هناقشاع  زین  نامزلا » بحاص  ای   » ياهدنبرس هب  یتح  هک 
هتشون ولبات  ندید  اب  .دنتشاد  یم  هگن  هتشارفارب  ار  نآ  زین  سفن  نیرخآ  ات  دنتسه و  ناشیالوم  رکشل  رادملع  هک  دندرک  یم  راختفا  و 

ناشمسج زا  ار  یگتسخ  دش و  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زیگنا  لد  رطع  زا  راشرـس  ناشبلق  ياضف  يودهم ، ياه 
.دودز یم 
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لجع مهللا   » (2) «، لجع مدلا و  بحاص  ای  کیلع  مالسلا   » (1) «، يدهملا حلاصابا  ای  کیلع  مالسلا  : » زا دنترابع  اهدامن  نیا  زا  یخرب 
ار ما  هزانج  مدش ، دیهش  رگا  نامز ! ماما   » (4) «، دینک ادص  ار  يدهم  دینک ، اعد  ار  ماما   » (3) «، هتلود ینیمخلا و  رمع  یف  يدهملا  جرف 
شترا و و ناردارب  امـــش  زورما   » (6) «، تسامـش يوگاعد  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما    » (5) «، نادرگرب نطو  هـب 

امش زورما   » (7) «، دـیتسه فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رکـشل  نارادـساپ ،
یهار ـالبرک  اـت  شیپ ؛ هب  يدـهم ! ناقـشاع  يا   » (8) «، دـیتسه فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  نازابرـس  یـشترا ، ناردارب 

نیا رد  هک  تسین  اور  مردارب ! تسا ؛ ناگدنمزر  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تاقالم  هاگدـعو  اج  نیا   » (9) «، هدنامن
(10) «، دیراذگب مدق  وضو  یب  سدقم ، ناکم 

ص47. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 1

ص48. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 2

ص49. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 3

ص51. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 4

ص51. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 5

ص51. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 6

ص52. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 7

ص52. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 8

ص57. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 9
ص59. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 10
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103 ص :

، يدهم بالقنا  ات   » (2) «، دش يدـهم  قشاع  ناوتن  ینیمخ ، قشع  یب   » (1) «، دیوگ یم  دمآ  شوخ  وت  هب  ارهز  يدهم  هدـنمزر ! ردارب  »
يدـهم بیان  هک  تسا  نآ  زا  ینیمخ  شورخ   » (4) «، راد هگن  ار  ینیمخ  يدهم ، بالقنا  ات  ایادـخ ! ایادـخ !  » (3) «، دراد همادا  تضهن 
نایهاپس  » (8) «، تایلمع بش  يدـهم ، اب  رادـید   » (7) «، يدـهم ناراد  تسود   » (6) «، میتلادـع دیـشروخ  تیور  راظتنا  رد   » (5) «، تسا

مالس  » (11) دنرادن ،» سرت  نمشد  زا  نامز ! ماما  نازابرـس   » (10) «، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نازابرـس   » (9) «، يدهم
نازابرس هناخ  رگنس ؛  » (12) «، يدهم رب 

ص74. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 1

ص92. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 2
ص101. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 3
ص132. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 4
ص134. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 5
ص144. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 6
ص150. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 7
ص150. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 8
ص170. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 9

ص170. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 10

ص170. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 11

ص173. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 12
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104 ص :

لجع نامز  ماما  نازابرس  امـش   » (3) «، دیتسه نامز  ماما  نازابرس  نایجیسب ! امـش   » (2) «، يدهم رادـید  بش  هلمح ، بش   » (1) «، يدهم
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدــهم  ناقــشاع   » (5) «، دـمآ يدـهم  رکــشل  دـمحم ، یلع  ّلـص   » (4) «، دـیتسه فیرـشلا  هـجرف  یلاـعت  هللا 

یم تبالـص  اب  يدـهم  نایهاپـس  ـالبرک !  » (8) «، دـیآ یم  يدـهم  رکـشل  البرک !  » (7) «، يدـهم يور  قشاـع  مقـشاع ،  » (6) «، فیرشلا
یمن هدوـلآ  داـسف  قـسف و  هب  ار  دوـخ  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  روـهظ  هـب  دـقتعم  هـک  یـسک   » (9) «، دنیآ

يدهم  » (13) «، دمحم لآ  مئاق  تیعقوم   » (12) «، يدهم نارظتنم   » (11) «، شاب هدامآ  شاب  هدامآ  نامز ! بحاص  رکشل  يا   » (10) «، دنک
ینیمخ ییادخ ، رهظم  وت  ناج !

ص174. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 1

ص177. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 2

ص179. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 3

ص180. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 4

ص187. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 5

ص196. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 6

ص196. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 7

ص215. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 8

ص215. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 9
ص216. ج3 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 10
ص227. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 11
ص241. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 12
ص244. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 13
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105 ص :

رـضحم ام ، لامعا  راب  ود  يا  هتفه   » (2) «، دیتسه فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نازابرـس  امـش ، همه   » (1) «، تسوت رهظم 
ای  » (5) «، نکب مادص  هشیر  نسحلا ! نب  تجح  ای   » (4)« يدهملا حلاص  ابا  ای   » (3) «، دسر یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

! يدهم ناروای   » (8) «، بایرد ار  ریقف  ریقح و  نم  يدـهم ! ای   » (7) «، زاجحلا سراف  ای   » (6) «، تسوت نآ  زا  یهدـنامرف  نامزلا ! بحاص 
نامز ماـما  هزاـجا  نودـب  شکرت ، ریت و  هنوگره  دورو   » (10) «، روخم مغ  ناعنک  دـیآ ز  زاـب  هتـشگ  مگ  فسوی   » (9) «، دیشابن هتسخ 

نامزلا بحاص  ای   » (13) «، نامزلا بحاص  ای   » (12) «، نامزلا بحاص  نایرکشل   » (11) «، عونمم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ص244. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 1

ص267. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 2

ص267. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 3

ص271. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 4

ص272. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 5

ص276. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 6

ص276. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 7

ص277. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 8

ص277. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 9
ص278. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 10

ص257. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  -  . 11
ص227. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 12
ص276. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 13
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106 ص :

(4) «. ینکردا يدهم  ای   » »(3) و يدهم ای   » (2) «، نامزلا بحاص  ای  انالوم  ای   » (1) «، ینکردا

: لاثم يارب  دـندوب ؛ هدـش  يراذـگ  مان  ترـضح  نآ  كرابم  ياه  مان  اب  یماظن ، رت  نییاپ  ياه  هدر  اه و  ناـگی  اهرکـشل ، زا  يرایـسب 
نامزلا بحاص  هاپس  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  رکشل 32  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع   ّ یلو ترضح  رکـشل 

 . ...و فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملاراصنا  هاپس  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  باـقلا  اـه و  ماـن  زا  تاـیلمع ، یخرب  يارب  زمر  نداد  رارق  يراذـگ و  ماـن  رد  نینچ  مه 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما   » تاـیلمع دـش ، ماـجنا  ماـن  نیا  اـب  یمـسر و  تروص  هب  هک  یتاـیلمع  نیلوا  .تسا  هدـش  هدافتـسا 
ببـس دوب و  بونج  رد  قفوم  مجاهت  نیلوا  تاـیلمع ، نیا  .دـش  ماـجنا  درگنـسوس  برغ  رد  دنفسا 1359  رد 26  هک  دوب  فیرـشلا »

(5) .دش اه  ههبج  رگید  رد  اه  هدنمزر  كرحت  قیوشت و 

تایلمع باهذ ؛ لپ  رس  برغ و  نالیگ  هقطنم  رد  يدهم » ای   » زمر اب  رجفلا  علطم  تایلمع  تسا : حرـش  نیا  هب  زین  تایلمع  یخرب  زمر 
زمر اب  ياروشاع 2  تایلمع  هرصب ؛ قرش  هقطنم  رد  ینکردا » نامزلا ! بحاص  ای   » زمر اب  ناضمر 

ص276. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 1

ص277. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 2

ص277. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 3

ص277. ج4 ، ههبج ، گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 4
ص124. سدقم ، عافد  ياه  نیلوا  رای ، هماخ  دمحم  - 5
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قرـش هقطنم  رد  ینکردا » نامزلا ! بحاص  ای   » زمر اـب  يالبرک 8  تایلمع  نارهم ؛ بونج  هلوگنچ و  هقطنم  رد  ینکردا » يدـهم ! اـی  »
« ینکردا نامزلا ! بحاص  ای   » زمر اـب  حتف 5  تایلمع  نیریـش ؛ رـصق  هقطنم  رد  ینکردا » يدهم ! ای   » زمر اب  يالبرک 9  تایلمع  هرصب ؛
اب يالبرک 10  تایلمع  و  هناب ؛ رهـش  برغ  هقطنم  رد  ینکردا » نامزلا ! بحاص  اـی   » زمر اـب   1 رصن تایلمع  قارع ؛ هینامیلـس  هقطنم  رد 

.قارع تووام  رهش  هقطنم  رد  ینکردا » نامزلا ! بحاص  ای   » زمر

رد .دوب  سدقم  عافد  تیودهم و  هرابرد  اه ، نآ  زا  يرایـسب  ياوتحم  هک  دوب  يراج  اه  هدنمزر  نابل  رب  يرایـسب  راعـشا  اه ، ههبج  رد 
.دوش یم  رظن  فرص  راعشا ، هیقب  ندروآ  زا  بلطم ، ندشن  ینالوط  لیلد  هب  هدش و  هدروآ  راعشا  زا  مادکره  يادتبا  طقف  اج  نیا 

1 

دیپت نوخ  رد  يا  هدنمزر 

! يدهم ای  يدهم 

دیسر شنیلاب  هب  يدهم 

! يدهم ای  يدهم 

دیون ار  شروهظ  هداد 

(1) يدهم ! ای  يدهم 

ص415. ههبج ، همان  گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 1
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2

تردام ناج  هب  اقآ ،

! نسحلا نباای  نسحلا  نباای 

ترورپ مغ  ِردام  نآ 

! نسحلا نباای  نسحلا  نباای 

ترد زا  ینارم  ار  ام 

! نسحلا نباای  نسحلا  نباای 

نسحلا نباای  نسحلا  نباای 

(1)! نسحلا نباای  نسحلا  نباای 

3

تراصنا نارای و  تراصنا ، نارای و 

! يدهم نامز  بحاص  دنراکیپ ، هب  مزاع 

يزوریپ گنهآ  يزوریپ ، گنهآ 

(2) !... يدهم نامز  بحاص  دنراد ، شروی  نیا  رد 

4

ناور دش  نادیم  يوس  نامز ، بحاص  رکشل 

! اپب ناروشحلس  يا  اپب ، ناروشحلس  يا 

نامداش زارفرس و  نیسح  دای  زا  شوخرس 

(3) !... اپب ناروشحلس  يا  البرک ، مزع  هدرک 
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ص466. ههبج ، همان  گنهرف  یمیهف ، يدهم  دیس  - 1
ص488. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 2
ص489. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 3
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5

دنناروالد نیا  نادرم ، هدازآ 

دننامزلا بحاص  نایهاپس 

نیسح میرح  ندید  قوش  هب 

(1) ...دنناور قح  ياه  ههبج  يوس  هب 

6

! شاب هدامآ  شاب ، هدامآ  نامز ! بحاص  رکشل  يا 

! شاب هدامآ  شاب ، هدامآ  ناما ، یب  يدربن  رهب 

هدمآ تعاجش  زور  فک ، هب  ناج  ناگدنمزر 

0

(2) ...هدمآ تداهش  هاگ  ادخ ! حور  رکشل  يا 

7

نامز بحاص  رکشل  نامز ، بحاص  رکشل 

دور یم  الوم  يوس  دور ، یم  الوم  يوس 

نیسح رادید  رهب  نیسح ، رادید  رهب 

(3) ...دور یم  ام  تما  دور ، یم  ام  تما 

8

! ناروالد ایا  اپب  ناروالد ، ایا  اپب 

يدهم هاپس  يدهم  هاپس  ناور ، دش  ههبج  يوس  هک 
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ناما یب  مزر  دصق  هب  ناما ، یب  مزر  دصق  هب 

(4) ...يدهم هاپس  يدهم  هاپس  نانمشد ، هب  درب  شروی 

ص491. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 1

ص492. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 2

ص495. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 3

ص498. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 4
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9

دوش یم  ههبج  ِیهار 

دوش یم  ههبج  ِیهار 

نامزلا بحاص  رکشل 

درب شروی  ودع  هب  ات 

درب شروی  ودع  هب  ات 

(1) ...ناما یب  مزر  کت و  اب 

10

نامزلا بحاص  رکشل  دنک  یم  يرامش  هظحل 

(2) ...نانمشد هب  درب  شروی  دونشب ، هلمح  زمر  هک 

11

! ام نامز  بحاص  ایب  ارهز ! يدهم  يا  ایب 

! يدهم ایب  يدهم ، ایب  يدهم ، ایب  يدهم ، ایب 

؟ تنابرق هب  ناج  ییاجک 

تنارجه دش ز  نوخ  ملد 

! تنازیزع ناج  ار  وت  تنازیزع ، ناج  ار  وت 

(3) !... يدهم ایب  يدهم ، ایب  يدهم ، ایب  يدهم ، ایب 

ص502. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 1

ص503. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 2
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ص504. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 3
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12

ادهش نفد  يارب 

! ایب يدهم  ایب ، يدهم 

! نامز بحاص  ترضح  يا 

! ناکم نوک و  رورس  يا 

ایب ناتسزوخ  هب  مد  کی 

(1) !... ایب يدهم  ایب ، يدهم 

13

مراد وت  رادید  قوش 

! ینکردا يدهم  ای  ینکردا ، يدهم  ای 

مشاب زابرس  نیرتمک  ار  ترکشل  ات  مدمآ 

(2) ...مشاب زاسمد  البرک ، نایهار  اب  مدمآ   

ص505. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 1

ص505. نارگنهآ ، باتک  يربکا ، یلع  - 2
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تایانع  مراهچ : لصف 

هراشا

ههبج هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  تسا  یتایانع  سدقم ، عافد  رب  تیودهم  گنهرف  ّمهم  رایـسب  تاریثأت  زا  یکی 
یم ور  هبور  ییاسرف  تقاط  ياه  یتخـس  اب  ردـق ، نارگ  يادهـش  اـه و  هدـنمزر  هک  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  .دنتـشاد  ناگدـنمزر  اـه و 

هب یتایانع  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دـندیبلط ؛ یم  يرای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  زا  دـندش ،
.دندرک یم  یسر  دایرف  هدومرف و  نانآ 

« راظتنا  » بتکم رد  نانآ  .دراد  روضح  اه  نآ  نیب  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هک  دنتـشاد  خـسار  داـقتعا  ادـهش 
لئاسم زا  يرایسب  دنراد و  هنالاعف  يروضح  يرشب ، هعماج  رد  هنابیاغ و  يروضح  يربک ، تبیغ  نارود  رد  ناشیا  هک  دندوب  هتخومآ 

ادص هناهاگآ  بلق و  میمـص  زا  هدرک و  همزمز  ار  یقـشاع  هبدن  ياه  همغن  هعمج ، ياه  حبـص  رد  ور ، نیا  زا  دننک ؛ یم  تیریدـم  ار 
: دندز یم 

نوریب ام  نایم  زا  هک  یتسه  یبیاغ  نآ  وت  تیادـف ! مناـج  ؛(1)  اَّنَع َحََزن  اَم  ٍحِزاَن  ْنِم  َْتنَأ  یِـسْفَِنب  اَّنِم ، ُلْخَی  َْمل  ٍبَّیَغُم  ْنِم  َْتنَأ  یِـسْفَِنب 
.یتسین رود  ام  زا  هک  یتسه  نطو  زا  هدش  رود  نآ  وت  تیادف ! مناج  .یتسین 

ص581. ریبکلا ، رازملا  رفعج ، نبا  دمحم  - 1
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: دنا هدومرف  هک  دندوب  دقتعم  ًالماک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مایپ  هب  نینچ  مه 

نیا بحاص  ؛(1)  هَسْفَن ْمُهَفِّرَُعی  ْنَأ  َُهل  ُهَّللا  َنَذْأَی  یَّتَح  ُهَنُوفِْرعَی  َال  ْمُهَشُُرف َو  ُأَطَی  ْمِِهقاَوْسَأ َو  ِیف  یِـشْمَی  ْمُهَْنَیب َو  ُدَّدَرَتَی  ِْرمَْألا  اَذَه  َبِحاَص 
مدرم دـهد و  یم  رارق  شیاهاپ  ریز  ار  نانآ  ياه  شرف  دور و  یم  هار  اه  نآ  ياهرازاب  رد  دـنک ، یم  دـمآ  تفر و  مدرم  نیب  رد  رما ،

.دنک یفرعم  نانآ  هب  ار  شدوخ  دهدب ، نذا  وا  هب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دنسانش ؛ یمن  ار  وا 

ار هاگن  نیا  نانآ  .تسا  ناشدای  هب  هاگآ و  ناشتالاوحا  رب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دنتسناد  یم  نانآ  نینچ  مه 
: دندوب هدرک  تفایرد  تسا ، هدومرف  رداص  دیفم  خیش  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  یعیقوت  زا 

امـش لاح  تیاعر  زا  اـم  ؛(2)  ءادـعالا مکملطـصا  ءاوّأللا و  مکب  لزنل  کلذ  الول  و  مکرکذـل ، نیـسانال  مکتاعارمل و  نیلمهمریغ  اـّنا 
، نانمشد دیآ و  یم  ورف  امش  رب  اه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  میرب ، یمن  دای  زا  ار  امـش  مینک و  یمن  یهاتوک 

.دنرب یم  نیب  زا  هدرک و  نک  هشیر  ار  امش 

لحارم رد  اه و  ههبج  ردفیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صوصخ  هب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  دای  مان و  هراومه  نیارباـنب ،
هیجوت یحارط ، ات  ییاسانش  زا  تایلمع ، نوگانوگ 

ص164. ۀبیغلا ، ینامعن ، - 1
ص497. ج 2 ، جاجتحإلا ، یسربط ، یلع  نب  دمحا  - 2
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.دوب يراج  ناگدنمزر  ناهدنامرف و  نابز  رب  نآ ، زا  سپ  دربن و  ماگنه  رد  زین  دربن و  ياه  هنحص  يوس  هب  تکرح  اهورین ،

دنچ هب  همادا ، رد  .دندیـسر  یم  تاجن  لحاس  هب  هدـش و  لسوتم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دـمآ ، یم  شیپ  هک  یتالکـشم  رد  نانآ 
.دوش یم  هراشا  هنومن 

: دنک یم  لقن  هدنمزر  بالط  زا  یکی   

هدافتـسا تصرف  زا  نمـشد  تشادن ! دوجو  ندروخ  يارب  یتح  بآ ، دوب و  مرگ  رایـسب  اوه  .مدوب  کمیم  ههبج  رد  لاس 61  ناتسبات 
لوات ندرک و  داب  هب  درک  عورـش  اه  هچب  ندب  میدید  یتدم ، زا  دعب  .دوب  بآ  طقف  مه  زاگ  جالع  .دز  از  لوات  ییایمیـش  زاگ  هدرک ،

هداد و يراودـیما  اه  نآ  هب  میدرک ، یم  تیلاـعف  ههبج  نآ  رد  هک  هبلط  هس  اـم  .دـندوب  هدـش  دـیماان  همه  اـه  هچب  نیمه ، يارب  ندز ؛
ناشلد رد  يدـیما  رون  نانخـس ، نیا  اـب  .تساـم » حالـس  نیرت  مهم  هک  تساـعد ، مه  نآ  میا و  هدرک  شومارف  ار  يزیچ  اـم  : » میتفگ

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ار  ادخ  میدـناوخ و  مه  اعد  .میداتـسیا  زامن  هب  هدرک و  ممیت  همه  هاگ  نآ  .دـش  هدـیبات 
تعرس اب  هایس ، يربا  هک  دوب  هدشن  مامت  ام  ياعد  زونه  .میدیبلط  يرای  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  میداد و  مسق 

ییوگ دش ؛ سیخ  ام  سابل  مامت  هقیقد ، کی  ضرع  رد  هک  دیراب  یناراب  نانچ  نآ  هیناث ، دنچ  زا  دعب  تفرگ و  ارف  ار  نامسآ  یبیجع 
ینهآ ياه  هالک  ام و  ياه  فرظ  مامت  دیراب و  هقیقد  هس  دودح  ناراب  میا ! هتسش  ار  نامیاه  سابل 
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(1) .دندش بوخ  همه  تفر و  نیب  زا  اه  لوات  راثآ  هجیتن ، رد  دش ؛ بآ  زا  رپ 

ياتویوت اب  مه  یتدـم  دوب و  زادـنا  هراـپمخ  یتدـم  تشاد ، روضح  ههبج  رد  هک  یناـمز  زارفارـس ، ناـگدازآ  زا  يورـسخ ،» يدـهم  »
هرابرد وا  .دناسر  یم  مدقم  ّطخ  هب  ار  تامهم  دـعب  اذـغ و  لوا  بش  ره  وا  .درب  یم  مدـقم  ّطخ  هب  اذـغ  بآ و  تامهم و  زورکدـنل ،

: دیوگ یم  اذغ  تامهم و  ندناسر 

نامز ماما  ادخ و  تساوخ  نیا  راگنا  اما  ...ننزب ؛ ونوا  یتحار  هب  نتسنوت  یم  .ندوب  طلسم  نوا  ور  اه  یقارع  هک  دوب  هداج  زا  یتمـسق 
هتبلا .مروخن  شکرت  مه  راب  کی  مربب و  تامهم  اذـغ و  بآ و  هام ، شـش  نم  ور  ریـسم  نیا  هک  دوب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  فطل  نیا  ـالاح  .دوب  یلاـخ  نیـشام  هک  نتـشگرب ، وت  شمه  اـما  دروخ ، یم  شکرت  اـه  بش  رتشیب 

نوش اه  یلیخ  .ندـش  رپرپ  لگ  لثم  اه ، نوا  زا  یلیخ  .منود  یمن  هگید ، زیچ  ای  ندوب  طخ  وت  هک  دوب  ییاه  هچب  رطاـخ  هب  فیرـشلا 
ولج زا  شکرت  .مدرک  ضوع  هشیـش  راب  ود  .دوب  هدش  شک  بآ  لثم  ارخآ ، نیا  مه  نم  نیـشام  .ندش  ریـسا  ای  زابناج  ندـنوم و  مه 

بجعت زا  ندـید ، یم  ونم  نیـشام  تیعـضو  یتقو  ندوب ، نم  عاضوا  ناـیرج  رد  هک  ییاـه  نوا  .دوب  هدرک  هراـپ  وشفقـس  دوب ، هدـمآ 
تنیـشام يرب ، یم  تامهم  یتقو  وت  هک  هیروطچ  نتفگ : یم  ندوبن ، عاضوا  ناـیرج  رد  هک  مه  ییاـه  نوا  دـش ! یم  درگ  نوشاـشچ 

شکرت

ص31. یقاس ، خر  زا  غورف  کی  داژن ، يرغصا  دمحم  - 1
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وـشمسا هک  دوب  هداـج  زا  هکیت  هی  .متـساوخ  یم  يزیچ  هی  اـقآ  زا  نم  متفگ : یم  هش !؟ یم  يروط  نیا  نتـشگرب  وت  یلو  هروخ ، یمن 
یم اج  نوا  ات  نوشرابریت  .دوب  اـه  نوا  میقتـسم  سرریت  رد  تسرد  دوب ؛ اـه  یقارع  يور  هبور  اـج  نوا  مالـس .» هپت  : » میدوب هتـشاذگ 
یم کـمک  ادـخ  زا  مداد و  یم  مالـس  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هب  مدیـسر ، یم  هک  اـج  نوا  هشیمه  نم  .دیـسر 

قافتا ای  مدروخ  یم  شکرت  هگا  نتشگرب ، وت  الاح  .منوسرب  اه  هچب  هب  هک  یتامهم  اذغ و  نیا  رطاخ  هب  مدوخ ، رطاخ  هب  هن  متساوخ ؛
فطل هک  متساوخ  یم  ناشیا  زا  مداد و  یم  اقآ  هب  هک  یمالس  نوا  هک  مدید  مامـشچ  اب  مدوخ  نم  ...دوبن  يروط  داتفا ، یم  يا  هگید 

(1) .داتفا یمن  مه  یقافتا  چیه  دندرک و  یم  تیانع  اقآ  هسرب ، دصقم  هب  ملاس  تامهم  ور  هار  هکیت  هی  نیا  دننک و 

: دیوگ یم  شا  هبحاصم  ياهراون  زا  یکی  رد  هداز » یجروت  اضردمحمدیهش  »

.دندمآ نم  تمـس  هب  برطـضم  اه  هچب  .میتشادن  يدیما  چیه  رگید  .دوب  هداتفا  راک  زا  يدام  ياهرازبا  همه  .میدوب  هدرک  مگ  ار  هار 
هار یـسک  دز ؛ یم  فرح  منورد  رد  یـسک  ییوگ  اما  متفگن ، يزیچ  .مدرک  ناشهاگن  یمک  يدرک ؟ ادیپ  ار  هار  یجروت ! دندیـسرپ :

بیاغ ماما  کی  ام  : » مداد همادا  دـعب  .دوب  نم  هب  اه  هاگن  همه  .دراد » دوجو  هار  کی  طقف  اه ! هچب  : » متفگ .داد  یم  ناـشن  ار  تسرد 
، لماک صولخ  اب  .مینک  دـیما  عطق  اج  همه  زا  دـیاب  طقف  .مسر  یم  امـش  داد  هب  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  دـنا : هدومرف  ناـشیا  .میراد 

.مینزب ادص  ار  ترضح 

ص67. سدقم ، عافد  لاس  تشه  رد  نامز  ماما  تیانع  داژن ، ناضمر  اضر  دمحم  - 1
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ره نآلا ، : » متفگ مدرک و  یثکم  دعب  دینکن »! کش  .دنتسرف  یم  ار  ناشنارای  زا  یکی  ای  دنروآ  یم  فیرشت  اقآ  دوخ  ای  دیشاب  نئمطم 
دنتخیر یم  کشا  همه  .دندرک  تکرح  اه  هچب  رتشیب  ینکردا »! نامزلا ، بحاص  ای  مینزب : دایرف  همه  .دنک  تکرح  یتمـس  هب  یـسک 

 . ...دندز یم  ادص  ار  ناشیالوم  ناج ، قمع  زا  و 

تمس هب  یگنلپ  سابل  اب  رود  زا  رفن  دنچ  مدید  هعفد  کی  .میوگب  هچ  متسناد  یمن  .دندرک  یم  هاگن  نم  هب  یـصاخ  تلاح  اب  اه  هچب 
هار هن  رگید  .میدش  یفخم  اه  هرخـص  ناتخرد و  تشپ  عیرـس  ام  .دـندش  یم  کیدزن  ام  هب  ناتخرد  يال  هبال  زا  اه  نآ  .دـنیآ  یم  ام 
لاح شوخ  .دش  زاب  میاه  مخا  .مدش  هریخ  اه  نآ  هرهچ  هب  بوخ  .مدروآ  الاب  یمک  ار  مرـس  دعب ، یقیاقد  .شیپ  هار  هن  میتشاد ، سپ 

شیاهورین زا  رفن  دـنچ  هارمه  هب  مالـسلا » اهیلع  ارهز  اـی   » نادرگ ناهدـنامرف  زا  هداز ، يزورون  ردارب  .متخانـش  یم  ار  اـه  نآ  .مدـش 
ام تمس  هب  یلاح  شوخ  اب  مه  اه  نآ  .میدش  دنلب  اج  زا  همه  .مدرک  ناشیادص  مدز و  دایرف  مدش ، دنلب  اج  زا  یلاح  شوخ  اب  .دندوب 

»؟ تشاذگن اهنت  ار  ام  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دیدید  اه ! هچب  : » متفگ .دندمآ 

کمک ار  ام  دـندمآ و  اه  هچب  زا  يرگید  دادـعت  .میدرک  تکرح  مه  اب  .میدوب  مه  شوغآ  رد  راب  کشا  ینامـشچ  اب  دـعب  یتاـظحل 
زونه هک  دـنمهف  یم  نآ  يور  هزاـت  نوـخ  نیتوـپ و  لدـم  زا  .دـننیب  یم  ار  بآ  يور  ياـه  نیتوـپ  یقاـفتا ، روـط  هب  اـه  نآ  .دـندرک 

بحاص ای   » ياهدایرف دعب ، یتاظحل  .دندرگ  یم  رب  دنوش و  یم  دیماان  اما  دنیآ ، یم  ام  لابند  هب  دـعب  .دنتـسه  اج  نیا  رد  ام  ياهورین 
ار فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا 
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیانع  طقف  ار  نیا  هدـنب  اـما  دـننک ؛ یم  ادـیپ  ار  اـم  دـنیآ و  یم  ادـص  لاـبند  هب  ناـشیا  .دنونـش  یم 
(1) .مناد یم  فیرشلا 

: دیوگ یم  شیاه  هبحاصم  زا  یکی  رد  دوب ، اه  ههبج  روالد  ناهدنامرف  زا  هک  رامعم ،» یلعدیهش   » نینچ مه 

هب اه  تیقفوم  همه  تسادـخ ؛ اب  تایلمع  ره  ِيزوریپ  هک  میتشاد  رواب  میدرک و  یم  سح  هتـشذگ ، تایلمع  رد  نامدوجو  همه  اب  اـم 
.میتسین میدوبن و  يا  هراک  نارگید  ام و  ًاعقاو  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای 

: دیوگ یم  سدقلا » قیرط   » تایلمع ياه  هنحص  زا  یخرب  هراب  رد  وا 

یهار چیه  مینک ؟ راک  هچ  ایادخ ! .دیسر  یمن  ناردارب  هب  مه  اذغ  تامهم و  .دیراب  یم  ناراب  .درک  هلمح  ام  هب  رکشل  کی  اب  نمـشد 
هک يروط  هب  دـیرفآ ، یگرزب  هزجعم  لاعتم  يادـخ  .فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  هب  میدـش  لـسوتم  .دوبن  لـسوت  زج 

ار یقارع  رکشل  کی  میتسناوت  یم  هنوگچ  ام  دوبن ، یهلا  هزجعم  رگا  درک ! یم  رارف  تسد  هب  فکینشالک  ِیجیسب  زا  نمـشد ، کنات 
(2) !؟ مینزب بقع 

ص73. ارهز ، ای  يداه ، میهاربا  دیهش  يرنه  یگنهرف  هورگ  - 1
ص42. خرس ، تیاکح  یتجح ، دمحم  - 2
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: دوش یم  هراشا  هلئسم  ود  هب  ادهش ، اه و  هدنمزر  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تایانع  نییبت  يارب 

قارع هب  یللملا  نیب  یماظن  ياه  کمک  . 1

ثحب و هب  دوخ ، ياج  رد  هک  تسا  قارع  هب  ایند  ياهروشک  رتشیب  ریگ  مشچ  ياه  کمک  یلیمحت ، گنج  داـعبا  نیرت  مهم  زا  یکی 
هتکن نیا  هب  یبوخ  هب  قارع ، ناریا و  روشک  ود  هرابرد  یللملا  نیب  ياه  تردق  یسایس  راتفر  رد  لمأت  اب  .دراد  زاین  یلـصفم  یـسررب 
تلم هیلع  یبرغ ، یللملا  نیب  عماجم  زا  تباین  هب  قارع  ثعب  میژر  داتفا و  قافتا  ناـمروشک  هیلع  یللملا ، نیب  یگنج  هک  میرب  یم  یپ 

.دش گنج  دراو  ناریا 

نیب نازادرپ  هیرظن  یبرغ و  نارادـم  تسایـس  تفگ : ناوت  یم  قارع ، هب  یبرغ  عماجم  ياه  کمک  لیالد  نیرت  مهم  زا  یکی  هراـبرد 
نانآ .دـندرک  یم  هیـصوت  یـشخب  افـش  رهاظ  هب  ياه  هخـسن  ایند ، ياهروشک  یمامت  يارب  اه ، هدـیا  اه و  حرط  یخرب  نایب  اب  یللملا ،
رگید ياهروشک  رب  دنناوتب  یتحار  هب  ات  دنهد  قوس  یتمـس  هب  ار  يرـشب  هعماج  دوخ ، ياه  همانرب  ندرک  یلمع  اب  دندرک  یم  شالت 

.دنسرب دوخ  رظن  دروم  فادها  هب  دنشاب و  هتشاد  هرطیس 

.دش هدیـشک  شلاچ  هب  یبرغ  عماجم  یـسایس  تالداعم  یمامت  ناریا ، رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  داجیا  اب 
ادیپ قنور  شیپ  زا  شیب  يدام ، ياه  هشیدنا  هک  متسیب  نرق  رد  .داد  ناکت  ار  ایند  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  ياسر  ِدایرف 
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نیا هطـساو  هب  .درک  هدـنز  ار  تیونعم  تناید و  حور  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تشادـن ، ینادـنچ  هاـگیاج  تیونعم  نید و  دوب و  هدرک 
تکرح نیا  زا  نامز ، نآ  رد  یبرغ  یقرـش و  عماجم  دروخ و  مقر  يدیدج  لصف  یللملا ، نیب  یـسایس  تالداعم  رد  یمدرم ، بالقنا 

دوخ ياه  نامرآ  فادها و  هیلع  گرزب  رایـسب  يدیدهت  ییوس ، زا  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نانآ  .دنتـشاد  همهاو  سرت و  تدش  هب 
.دندوب هداد  تسد  زا  ار  ناریا  هنایمرواخ و  رد  دوخ  عفانم  رگید ، يوس  زا  دنتسناد و  یم 

: دندوب دقتعم  اکیرما  یسایس  یتاعالطا و  تاماقم  نارهت ، رد  اکیرمآ  یسوساج  هنال  رد  دوجوم  دانسا  ساسا  رب 

هب ار  ام  تابثاب  ياه  شور  نامزاس و  تخاس و  هدـنکارپ  ار  ام  دارفا  درک ، دوبان  ار  ام  تیعـضو  نآ ، ياـه  دـمآ  شیپ  بـالقنا و  نیا 
(1) .درک لیدبت  چوپ  چیه و 

راهم ار  یمالـسا  یمدرم و  میظع  تردق  نیا  دیاب  دـنروایب ، تسد  هب  ًاددـجم  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  عفانم  دـنناوتب  هک  نیا  يارب  نانآ 
یم ییاهنت  هب  مادکره  هک  ییاه  همانرب  دندرک ؛ یلمع  یحارط و  ار  یموش  رایـسب  ياه  هشقن  هتـسشنن و  مارآ  ور ، نیا  زا  .دندرک  یم 

؛ دروآ رد  وناز  هب  ار  دنمتردق  يروشک  تسناوت ،

ص43. ینیمخ ، ماما  رصع  یتجاح ، اضر  دمحا  ریم  - 1
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ماما مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایانع  اب  یلو  ...و ، سبط  يارجام  رد  ییاکیرما  نایماظن  هلمح  هژون ، ياـتدوک  دـننام : ییاـه  هئطوت 
.دش یم  یثنخ  يا  هنوگ  هب  اه  هئطوت  نآ  یمامت  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع 

ناریا هب  یماظن  مجاهت  یمالسا ، بالقنا  ندروآ  رد  وناز  هب  يارب  اکیرما  موش  رایـسب  ياه  هشقن  اه و  هنیزگ  زا  رگید  یکی  کش ، یب 
: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  تقیقح  نیا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دوب 

عطق نآ  حلسم  ياوق  ناریا و  تلم  تمه  اب  ناشتردق  هطلس و  هدش و  هاتوک  ناریا  گرزب  نزاخم  زا  ناشتسد  هک  گرزب  ياه  تردق 
رـس زا  ار  يرگ  لواپچ  دنهد و  هداعا  ار  دوخ  هطلـس  ناردارب ، نیب  يزورفا  گنج  اب  ات  دنا  هداتفا  اپ  تسد و  هب  نونکا  تسا ، هدیدرگ 

(1) .دنریگب

يزرم تافالتخا  دوجو  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدرک  نایب  گنج  لماع  ار  قارع  ناریا و  نیب  يزرم  تافالتخا  دوجو  نارگ ، لیلحت  یخرب 
ياضما ریازجلا و  هدـهاعم 1975  اب  تافالتخا  نیا  هکارچ  راکـشآ ، یتقیقح  ندرک  ناهنپ  يارب  تسا  یـشوپرس  قارع ، ناریا و  نایم 

، قارع ثعب  بزح  يور  یلیـالد  هب  اـنب  هنیزگ ، نیا  ندرک  یلمع  يارب  ییاـکیرمآ  نادرم  تلود  .دوـب  هدـش  ماـمت   (2) مادص صخش 
.دندرک زاب  يا  هژیو  باسح 

ص119. ج13 ، رون ، هفیحص  - 1
ص54. یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  - 2
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هبتر یلاع  تاماقم  اب  هنامرحم  هرکاذم  همانرب  هامریت 1359  رد  ناریا ، اب  هلباقم  يارب  اکیرمآ  هدنریگ  میمصت  رکفتم و  زغم  یکسنژرب ،
نیمه هب  درک و  یم  یقلت  هللا  همحر  ینیمخ  هللا  تـیآ  هدـننک  لیدـعت  يورین  ار  مادـص  یکـسنژرب ، .درک  یحارط  ار  قارع  اـکیرما و 

(1) .دوب گنج  زاغآ  يارب  قارع  هب  اکیرما  زبس  غارچ  هلزنم  هب  ندرا ، زرم  رد  یکسنژرب  مادص و  هنامرحم  تاقالم  لیلد ،

، یتاعالطا ياه  کمک  .دـش  یم  رتشیب  زور  هب  زور  قارع  هب  شناـنامیپ  مه  اـکیرما و  هبناـج  همه  ياـه  تیاـمح  گـنج ، عورـش  اـب 
همه یـسررب  هب  دوخ  ياج  رد  عوضوم  نیا  هک  دش ، یم  قارع  هب  یللملا  نیب  ياه  تیامح  یناسنا و  يورین  مازعا  یلام ، یتاحیلـست ،

نازابرـس تیمولظم  ییوس ، زا  ات  دوش  یم  هراشا  اه  کمک  نیا  زا  کچوک  رایـسب  يا  هشوگ  هب  شخب ، نیا  رد  .دراد  زاین  يا  هبناـج 
زا شیب  اه  هدنمزر  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تایانع  رگید ، يوس  زا  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

.ددرگ راکشآ  شیپ 

اه و سکع  نداد  رارق  رایتخا  رد  اب  اکیرمآ  یتاعالطا  ياـه  سیورـس  یتاـعالطا ، ياـه  کـمک  هنیمز  رد  یتاـعالطا : ياـه  کـمک 
شترا هب  یهجوت  لباق  کمک  ساسح ، طاقن  ریاس  اه و  ناگداپ  اه ، هناخراک  اه ، لپ  اهدس ، اه ، هار  نداعم ، زا  قیقد  رایسب  تاعالطا 

.دندرک قارع  زواجتم 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ییارماسلا  قیفر 

ص23. نایاپ ، ات  زاغآ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  - 1
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هب ام  .مدرک  یم  هدهاشم  دوب ، هدـش  هیهت  ناریا  ياهورین  جیـسب  ای  یماظن و  فادـها  زا  اه  هراوهام  هلیـسو  هب  هک  ار  ییاه  سکع  نم 
...مینک هدـهاشم  دـندوب ، یماـظن  شزومآ  لاـح  رد  ناریا  یـشزومآ  ياـه  ناـگداپ  رد  هک  ار  ینازابرـس  ریوصت  میتسناوت  یم  یتحار 

، دـش یم  راب  اه  نویماک  يور  هلحرم  کی  رد  هک  ار  ییاه  هسیک  دادـعت  میدرک ، یم  یـسررب  ار  نامیـس  ياه  هناخراک  هک  یماـگنه 
، اه کنات  تکرح  زا  دـندوب ؛ هتفرگ  نیب  هرذ  ریز  ام  يارب  ار  اه  ههبج  رد  اه  یناریا  تاکرحت  هیلک  اه ، هراوهام  میدرک ! یم  شرامش 

یمن رکف  نم   (1) .يزاس لپ  تازیهجت  ندرک  هریخذ  اه و  هاگرارق  ندـش  اج  هباج  ات  لحاوس ، رد  اـهروه و  رد  اـه  قیاـق  اـه و  پوت 
(2)! دنشاب هدرک  کمک  لیئارسا  هب  یتح  يرگید ، روشک  چیه  هب  دنا ، هدرک  کمک  ام  هب  هک  ردق  نآ  اه ، ییاکیرمآ  هک  منک 

یتح گنج و  نوگانوگ  لحارم  رد  ام  : » دـیوگ یم  قارع  هب  يوروش  یتاعالطا  ياه  کمک  هرابرد  دوخ ، تارطاـخ  باـتک  رد  يو 
(3)« .میدرک تفایرد  يوروش  ریهامج  داحتا  قیرط  زا  ناریا  هرابرد  ار  یتاعالطا  لاس 1974 ، زا 

: دسیون یم  قارع  هب  ییاپورا  ياهروشک  یتاعالطا  ياه  کمک  هرابرد  تسا ، قارع  شترا  تاعالطا  لوئسم  هک  وا 

ص156. یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  - 1

ص156. یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  - 2

ص157. یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  - 3
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جیلخ ياـهروشک  رـصم ، ندرا ، اـیلاتیا ، یبرغ ، ناـملآ  هسنارف ، قباـس ، يوالـسگوی  یتاـعالطا  ياـه  سیورـس  يددـعتم ، دراوـم  رد 
(1) .دنتشاذگ یم  ام  رایتخا  رد  ار  ناریا  هرابرد  یتاعالطا  ناتسکاپ ، دنه و  هیکرت ، سراف ،] ]

، قارع هب  یتاحیلـست  ياه  کمک  هنیمز  رد  دوب ، اه  تردـقَربَا  ءزج  ناـمز  نآ  رد  هک  زین  يوروش  یلاـم : یتاحیلـست و  ياـه  کـمک 
: تشاد قارع  هب  یهجوت  لباق  ياه  کمک 

کنات و 250  « 55 یت  » کنات دصراهچ  دندرک و  تعجارم  قارع  هب  يوروش  یماظن  راشتـسم  ات 1200  رازه  دادعت  ربماون 1982 ، رد 
هب راد  پوت  ياهرتپوک  یله  ییاسانش و  گیم 25 ، ياه  هدنگنج  يدادعت  کشوم و  يدایز  رادـقم  دـش و  لیوحت  قارع  هب  « 72 یت »
ریگ مشچ  يوحن  هب  ناریا  تامجاهت  اب  هلباـقم  يارب  ار  قارع  یعاـفد  ناوت  قارع ، هب   72 یت ياه  کنات  لاسرا  .دـیدرگ  لاسرا  قارع 

یماـظن ظاـحل  هب  نآ ، یـسایس  داـعبا  زا  رظن  فرـص  ار  قارع  هب  یلاـسرا  تازیهجت  نارظاـن ، زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ تیوـقت 
(2) .دنا هدرک  رکذ  یکیژتارتسا  تیمها  ياراد 

ص156. یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  - 1
ص74. نایاپ ، ات  زاغآ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  - 2
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: تسا هدمآ  نایاپ  ات  زاغآ  باتک  رد  .تشاد  ییازس  هب  مهس  رباربان ، دربن  نیا  رد  زین  هسنارف 

هب نمهب 1359 ) رد   ) ناریا زا  ییاـکیرمآ  ياـه  ناـگورگ  يدازآ  زا  سپ  هلـصافالب  ار  ژاریم  نکفا  بمب  هدـنگنج  نیتـسخن  هـسنارف ،
اب يوسنارف  ژاریم  دـنورف  راهچ  دـندرک ، كرت  ار  ناریا  ییاـکیرمآ  ياـه  ناـگورگ  هک  نآ  زا  سپ  زور  هد  ًاـقیقد  .داد  لـیوحت  قارع 
هب مه ، نآ  زا  سپ  .دیدرگ  لقتنم  قارع  هب  یقارع  نانابلخ  طسوت  اج  نآ  زا  دش و  سربق  دراو  هسنارف ، ییاوه  يورین  نانابلخ  تیاده 

ياهزادـنا کشوم  لیوحت  اب  اه  يوسنارف  نینچ  مه  .دـش  لیوحت  روشک  نیا  هب  قارع ، شرافـس  یپ  رد  يوسنارف  ياـهژاریم  جـیردت 
هب تباث  ياهوکس  رب  هوالع  كرحتم ، زادنا  کشوم  هاگتسد  هدزیس  نینچ  مه  .دندرک  تیوقت  ار  قارع  ییاوه  عافد  هکبش  دنالور ،» »

(1) .دش لیوحت  قارع 

ياهامیپاوه نیا  دوب و  قارع  ییاوه  يورین  ياـهامیپاوه  يریگراـب  زکرم  هسنارف ، رد  وتاـن  نیـشیپ  ياـه  هاـگدورف  زا  یکی  نینچ  مه 
رادار و تازیهجت  زویف ، يا ، هشوخ  بمب  هسنارف ، تخاـس  ياـه  کـشوم  دـندمآ و  یم  هاـگدورف  نیا  هب  زور  ره  يراـب ، رکیپ  لوـغ 

دوخ اب  ار  امیپاوه  یکینورتکلا  تازیهجت 

ص76. نایاپ ، ات  زاغآ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  - 1
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یتح يدـالیم  لاـس 1986  طـساوا  زا  ًاـبیرقت  هک  دوب  داـیز  ردـق  نآ  قارع  هب  هسنارف  یتاحیلـست  ياـه  هلوـمحم  .دـندرب  یم  قارع  هب 
(1) .دنتخادرپ یم  رازفا  گنج  لمح  هب  زین  سیراپ  دادغب  ییاوه  طوطخ  یماظنریغ  ياهامیپاوه 

: دسیون یم  اه  يوسنارف  تیامح  هرابرد  ییارماسلا  قیفو 

دندوب رادروخرب  يرت  هتفرـشیپ  تازیهجت  زا  يوروش ، ياهامیپاوه  اب  هسیاقم  رد  هک  هسنارف  تخاس  فا 1 » ژاریم   » ياهامیپاوه دورو 
هب زهجم  هک  لاس 1984 ، لیاوا  رد  هسنارف  تخاس  کیژام » » ياه کشوم  ندرک  راوس  اب  اوه  هب  اوه  ياه  کشوم  تیعـضو  دوبهب  و 

یتفن طوطخ  هژیو  هب  ییایرد و  لقن  لمح و  طوطخ  نداد  رارق  فده  رد  ییازـسب  شقن  دندوب ، ایرد » اوه -  هسوزگا   » ياه کشوم 
(2) .دندرک افیا 

کمک زا  رگا  یلیمحت ، گنج  نایرج  رد  قارع ، هب  سراف  جیلخ  هیـشاح  ياهروشک  یتاعالطا  یتاحیلـست و  یلام ، ياه  کمک  هتبلا 
یلام ياه  کمک  هرابرد  ییارماسلا  قیفو  .تسا  هدوبن  مه  اه  نآ  زا  رتمک  دـشابن ، رتشیب  ییاـپورا  یبرغ و  ياـهروشک  یماـظن  ياـه 

: دسیون یم  اه  کمک  نآ  تیمها  بارعا و 

.درک تخادرپ  يدوعس  ناتسبرع  ار  نآ  زا  یمین  زا  شیب  هک  دش  هداد  سراف ]  ] جیلخ ياهروشک  يوس  زا  رالد  درایلیم  زا 45  شیب 

ص135. نایاپ ، ات  زاغآ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  - 1
ص153. یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  - 2
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يوس هب  فلتخم  ياه  کمک  ندش  ریزارـس  رگا  .تشادن  ار  گنج  همادا  تردق  یتفگنه ، لوپ  نینچ  نتـشاد  رایتخا  رد  نودب  قارع 
(1) .دوب هدیدرگ  نوگنرس  ریگارف ، ياه  تسکش  لاس  ینعی  لاس 1982 ، رد  نیسح  مادص  میژر  عطق  روط  هب  دوبن ، قارع 

نیا .دندرک  یم  ریزارـس  گنج  یط  رد  قارع  هب  ار  ناش  یماظن  ياه  کمک  قارعا ، اب  يردارب  زاربا  اب  یبرع  ياهروشک  زا  يرایـسب 
رد یکیزیف  روضح  يارب  یناسنا  ياهورین  مازعا  هب  مادـقا  قارع ، هب  یلام  یتاحیلـست و  یتاعالطا ، ياـه  کـمک  رب  هوـالع  اـهروشک 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ییارماسلا  قیفو  .دندرک  یم  یتایلمع  قطانم 

رد اه  کمک  نیا  هکلب  دـش ، یمن  یـصخشم  ياه  هبنج  هب  دودـحم  درک ، تفایرد  ناریا  اب  گـنج  لوط  رد  قارع  هک  ییاـه  کـمک 
يورین ندرا ، .دوب  هداتسرف  قارع  هب  ناریا  اب  گنج  لوط  رد  ار  هبورعلا »  » پیت نمی ، .دوب  یسایس  یماظن و  يداصتقا ، ياه  هنیمز  همه 

یم تیلاعف  ههبج  مدقم  طخ  رد  ناسیم  قرش  هقطنم  رد  هک  درک  مازعا  ار  ینابلطواد  نادوس  تشاد و  لیـسگ  قارع  هب  ار  كومریلا » »
ناریا يور  هب  ار  دوخ  ياـهرد  یبرع ، ياـهروشک  یخرب  نیچ و  یهاـگ  یلامـش و  هرک  زج  اـهروشک  هیلک  رگید ، يوس  زا  دـندرک ؛

(2) .دندوب هتسب 

ص153. یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  - 1

ص159. یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  - 2
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زا اراکـشآ  یللملا  نیب  عماـجم  زا  يرایـسب  دـش ، یم  قارع  هب  هک  يا  هریجنز  ياـه  کـمک  رب  هوـالع  یللملا : نـیب  عماـجم  تیاـمح 
شنانامیپ مه  قارع و  زواجت  فقوت  هنیمز  رد  اهنت  هن  للم  نامزاس  تینما  ياروش  هنومن ، يارب  دـندرک ؛ یم  تیامح  قارع  تاـکرحت 

هلمج زا  دوب ، رـشب  قوقح  ضقاـن  یناـسناریغ و  ًـالماک  هک  قارع  روـشک  تاـکرح  یخرب  ربارب  رد  هکلب  درکن ، یهجوـت  لـباق  مادـقا 
.داد یمن  ناشن  ینادنچ  شنکاو  ییایمیش ، ررکم  تالمح 

يارب گنج  نامز  رد  هک  يرگید  لکـشم  قارع ، زا  اهروشک  یلام  ياه  تیاـمح  همه  نیا  دوجو  اـب  یللملا : نیب  ياـه  میرحت  دوجو 
زا يرایـسب  .دوب  هدـش  عضو  نامروشک  هیلع  هنادرمناوجان  دروخرب  نیمه  ياتـسار  رد  هک  دوب  ییاه  میرحت  تشاد ، دوجو  اـم  روشک 
اه ینارنخـس  زا  یکی  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  .دـندرک  یم  يراددوخ  اـم  روـشک  هب  یماـظن  تاودا  جاـتحیام و  شورف  زا  اـهروشک ،

: دندومرف

زا ار  رادراخ  میـس  ام  دادـن  هزاجا  قباس  يوروش  نیمه  .مینک  دراو  ییاج  زا  رادراخ  میـس  اه  ههبج  يارب  میتساوخ  یم  راـب  کـی  اـم 
گنج فرط  ود  هب  اه  نآ  هک  دوب  نیا  اعدا  ینعی  تسا ؛ یگنج  هلیـسو  نیا  تفگ : .میرواـیب  ناریا  هب  میهد و  روبع  شروشک  لـخاد 

تاناکما مامت  یسور و  هرجفنم  داوم  یسور ، رسفا  یسور ، سانشراک  یسور ، ياهامیپاوه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دننک ؛ یمن  کمک 
(1)! دوب گنج  نیا  رد  ام  لباقم  فرط  نمشد و  رایتخا  رد  ههبج  فرط  نآ  یسور ،

(. 06/07/1379  ) سدقم عافد  نادنمرنه  ناریدم و  رادید  رد  هل  مظعم  تانایب  يربهر ، مظعم  ماقم  تیاس  - 1
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ثعاـب هک  دوب  یلماـع  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  ندوب  اـپون  روبزم ، دراوم  رب  هوـالع  یمالـسا : يروهمج  ماـظن  ندوـب  اـپون 
اب هلباقم  ناوت  ناریا ، روشک  هک  دندرک  یم  نایب  تحارص  هب  نامنهیم  نانمشد  .دش  یمدرم  ماظن  نیا  هب  هلمح  يارب  نانمـشد  هسوسو 

: درک هراشا  تالمج  نیا  هب  ناوت  یم  هنومن ، يارب  درادن ؛ ار  قارع  تالمح 

هک 1600 ییاه  نیـسنکت  .دوب  دهاوخن  مجـسنم  عافد  یتح  ای  هدـمع و  هبرـض  ندرک  دراو  هب  رداق  ناریا  دـندقتعم ، وتان  نارگ  لیلحت 
زا زابرس  رازه  دودح 140 .دنا  هدش  جارخا  تمدخ  زا  دندرک ، یم  يراد  هگن  ریمعت و  ار  ناریا  هدنگنج  دنورف  کنات و 447  هاگتسد 

(1) .تسا هتشادن  یفاک  یناسنا  يورین  ناریا ، ییایرد  يورین  هک  دوش  یم  هتفگ  .دندرک  تمدخ  كرت  هاش  طوقس  نامز 

نینچ مه  .دنتـشادن  یماظن  لئاسم  اب  ینادـنچ  ییانـشآ  دـندوب ، هدـش  گنج  دراو  هنابلطواد  هک  یناـسک  رثکا  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا 
هب هجوت  اب  اه  هدـنمزر  اما  .دوب  زیچان  رایـسب  قارع  یماظن  تاناکما  لباقم  رد  دوب ، هدـنمزر  ياهورین  رایتخا  رد  هک  یماـظن  تاـناکما 

ای دندرک و  یم  هنیهب  هدافتسا  دنتشاد ، هک  يدوجوم  تاناکما  نامه  زا  قارع ، اب  اهروشک  يراکمه  اه و  میرحت  همه  نیا 

ص120. ج2 ، ناهج ، تاعوبطم  هاگن  زا  قارع  ناریا و  گنج  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  رشن  راثآ و  ظفح  داینب  - 1
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.دندرک یم  هلباقم  نانمشد  اب  دنداد ، یم  زورب  دوخ  زا  هک  ییاهراکتبا  اب  عقاوم ، زا  يرایسب  رد 

: دیوگ یم  تاناکما  دوبمک  هرابرد  شتارطاخ ، باتک  رد  هدازرمق » یسوم   » زابناج هبلط 

زا هدنام  اج  هب  هتخوس و  ياه  کنات  لخاد  زا  اه  هچب  زا  یکی  .دوب   60 هراپمخ کی  يارجام  تیرومأم ، نیا  يراکتبا  تاکن  هلمج  زا 
هدـنامرف هک   ) فابجک لا  ياقآ  .درک  راک  هدامآ  زیمت و  ار  نآ  داـیز  تمحز  اـب  درک و  ادـیپ   60 هراپمخ هلول  کی  ناضمر ، تاـیلمع 

اه یقارع  ناج  يالب  تیرومأم  نایاپ  ات  هراپمخ  نیا  .درپس  نم  هب  تفرگ و  ار  هراپمخ  دـش ، عوضوم  نیا  هجوتم  یتقو  دوب ) ناـهورگ 
هک ینوگ  کی  اب  دـعب  .متـشاذگ  یم  نآ  لخاد  ار  هلول  مداد و  یم  رارق  هراپمخ  هساک  ناونع  هب  ار  گنلک  کـی  رـس  .دوب  نم  هتبلا  و 
دنچ زا  دـعب  دوبن و  تباـث  هراـپمخ  ياـج  نوچ  .تخادـنا  یم  هلولگ  فاـبجک  لا  متفرگ و  یم  مکحم  ار  نآ  مدـیچیپ ، یم  هلول  رود 

لحم دنتـسناوتن  دندرکن و  ادیپ  ار  نآ  ياج  اهیقارع  تقو  چیه  میدش ، یم  اج  هباج  عیرـس  تفرگ و  یم  رارق  نم  شود  يور  هلولگ ،
(1) .دنریگب شتآ  ریز  ار  نآ 

ص111. نارجه ، لصو و  ثیدح  هدازرمق ، یسوم  - 1
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دنتفرگ یم  تمینغ  نانمشد  زا  ار  ناشزاین  دروم  تاناکما  زا  يرایسب  ناگدنمزر  عقاوم ، رتشیب  رد  هک  دوب  يوحن  هب  تاناکما  دوبمک 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دندرک  یم  هدافتسا  اه  یقارع  هیلع  و 

دنا و هدیشچ  ناریا  عاجش  ناناوج  زا  ار  دوخ  ياه  تسکش  خلت  معط  هک  دوخ ، نایشترا  اب  تاقالم  رد  مادص  هک  تسا  نیا  کحضم 
هب زهجم  رگید ، تقو  ره  زا  رتـشیب  زورما  اـم  تسا : هتفگ  دـنا ، هدرک  رارف  ناـیاپ  یب  تاـمهم  نردـم و  هحلـسا  زا  ولمم  ياـه  هغاز  زا 

تردق زا  هک  يا  هتفرشیپ  ياه  حالس  هب  تبسن  مادص ]  ] وا بلطم  .میهد  یم  همادا  اه  لاس  ات  ار  گنج  میتسه و  هتفرـشیپ  ياه  حالس 
يارب تسا  يدـیون  نیا  نکل  تسا ، قیدـصت  دروـم  هدروآ ، تسد  هب  قارع  هاـنپ  یب  مدرم  لاوـما  ربارب  رد  اـی  یگزوـیرد و  هب  اـی  اـه 
تـسد هب  قارع  يرارف  شترا  لاگنچ  زا  ار  اـه  حالـس  نیا  دوخ ، يوربآ  روشک و  نزاـخم  نداد  تسد  زا  نودـب  هک  اـم  ناگدـنمزر 

اهوردوخ و اه و  حالس  اب  مالـسا  راکادف  نازابرـس  زین  نونکا  .میلاح  شوخ  هویـش  نیا  زا  ام  دنرب و  یم  راک  هب  اه  نآ  هیلع  هدروآ و 
(1) .دنزات یم  وا  هب  نمشد  ياه  کنات 

: دنک یم  لقن  هنیمز  نیا  رد  نایلسوتم » دمحا  جاح   » مالسا روالد  رادرس  نامزر  مه  زا  یکی 

ص144. ج18 ، ماما ، هفیحص  - 1
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یپوت همه  نیا  اب  .میهاوخ  یم  تامهم  ام  دنتفگ : یم  ینارگن  اب  يدـیهان  ياهورین  .دوب  هدرک  نامنارگن  تامهم ، كانتـشحو  دوبمک 
تفرگ میمـصت  .دوب  هدش  هدـنامرد  يدـیهان  نکب ! يراک  درادـن ؛ تامهم  مه  تایلمع  لوا  بش  کی  هزادـنا  هب  هناخپوت  میراد ، هک 

نوخ اب  دمحا  جاح  دراد ! تامهم  بش  کی  هزادـنا  هب  طقف  هناخپوت  نیا  اقآ ! جاح  تفگ : دـمآ و  .دـیوگب  دـمحا  جاح  هب  ار  هلئـسم 
تامهم لکـشم  ییوگ  یم  يا و  هدـمآ  نم  شیپ  ارچ  ًالـصا  : » داد همادا  ظیغ  اـب  دـعب  و  هچ »؟ ینعی  میرادـن  تاـمهم  : » تفگ يدرس 

هک نیا  يارب  تشاد و  هقطنم  زا  هک  یتخانـش  اب  دمحا  جاح  دـیریگب ...»! اه  یقارع  زا  ار  ناتدوخ  زاین  دروم  تامهم  دـیورب و  میراد ؟
زا دیورب  مه  دعب  .دینک  فرصم  هلمح  بش  دیراد ، تامهم  هچره  .دیشاب  هتشادن  یمغ  امـش  : » تفگ دشابن ، نارگن  دایز  مه  يدیهان 

، دروخ گـید  هت  هب  ریگفک  تاـمهم ، ظاـحل  زا  هک  یماـگنه  تسرد  تاـیلمع ، مود  بش  .دـیریگب » ار  ناـتدوخ  تاـمهم  اـه  یقارع 
جاح ربخ ، نیا  ندینـش  زا  دـعب  .تسا  هدرک  فرـصت  ار  قارع  هناـخپوت  عضوم  دادـقم ، نادرگ  زا  کـی  ناـهورگ  هک  میدـش  رادربخ 
مزال هک  ار  یتامهم  دیورب  الاح  دش ! لح  مه  تامهم  لکـشم  هک  رکـش  ار  ادخ  بُخ ، : » تفگ دـمآ و  نامغارـس  هب  هدـنخ  اب  دـمحا 

(1)« .دیرادرب دیراد ،

ص110. قفا ، رد  يا  هدش  مگ  دازیرپ ، اضر  - 1
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يرای دنوادخ ، هدارا  درک ، ریذپان  تسکش  مواقم و  یللملا  نیب  دربن  نیا  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم  هچنآ  هدش ، نایب  بلاطم  هب  هجوت  اب 
مه تسد  هب  تسد  مدرم  هک  اج  ره  کش ، یب  .دوب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  تاـیانع  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها 

دنا و یهلا  تجح  هفیلخ و  ام  رـصع  رد  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دننک ، يرای  ار  ادـخ  نید  دـنهاوخب  دـنهدب و 
تردق و اب  ام  ناگدنمزر  دنک  لایخ  یـسک  هک  نیا  .دننک  یم  يا  هژیو  هجوت  اه  هدارا  نیا  هب  دـنراد ، يا  هدرتسگ  ناهنپ و  تیریدـم 

ياه هرگ  تایلمع ، زا  يرایسب  رد  .تسا  هدش  هابتـشا  راچد  دننک ، یگداتـسیا  عیـسو ، مجاهت  نیا  لباقم  رد  دنتـسناوت  ناشدوخ  ناوت 
.دش یم  زاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  اب  روک 

اه هدنمزر  ناهدنامرف و  مک  ّنس  . 2

ناهدنامرف و مک  ّنس  تساه ، هدنمزر  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تایانع  هدنهد  ناشن  هک  يرگید  تاکن  هلمج  زا 
هب میناوت  یم  تسا ، هدش  هئارا  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهرامآ  ادهـش و  اه و  هدنمزر  همان  یگدنز  هب  یهاگن  اب  .دوب  گنج  ياه  هدنمزر 

.دـنا هدوب  ناـناوج  ناـناوجون و  دنتـشاد ، لاـعف  يروضح  دربن ، ياـه  ههبج  رد  هک  یناـسک  نیرتشیب  هک  میربب  یپ  هتکن  نیا  هب  یبوخ 
، مالسا ماجنارس  تسا و  رفک  مالسا و  ییورایور  گنج ، نیا  دنتـسناد  یم  نوچ  دندیرفآ ، اه  هسامح  دوخ ، مک  نینـس  اب  دارفا  نیمه 

.دوش یم  هدیچرب  كرش  رفک و  طاسب  زوریپ و 

، راثیا هصرع  نادرمروالد  .دـیآ  یم  رد  زازتها  هب  ناهج  ماـمت  رد  رود ، نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  مالـسا  مچرپ  دنتـشاد ، هدـیقع  ناـنآ 
هاگیاج راظتنا ، تداهش و 
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لمع دراو  هنادرم  ناشیا ، يرای  يارب  دنتسناد و  یم  یبوخ  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  رـصع  رد  ار  ناشدوخ 
هب ار  دوخ  شالت  یعـس و  مامت  هار ، نیا  رد  دنتـسناد و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زابرـس  ار  دوخ  اـه  نآ  .دـندش 

: دندش هفیرش  هیآ  نیا  زراب  قیداصم  زا  دنتسب و  راک 

تسا هللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک   (1) ؛)) اُونَزَْحت َال  اُوفاََخت َو  اَّلَأ  ُهَِکئاَلَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ  ))
زا یهودنا  نزح و  سرت و  چیه  رگید  هک  دنهد ) هدژم   ) دنوش و یم  لزان  اه  نآ  رب  تمحر  ناگتـشرف  دندنام ، رادیاپ  نامیا  نیا  رب  و 

.دیرادن دوخ  هتشذگ 

ناگدننادرگ هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هتکن  نیا  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  نوگانوگ  ياه  هدر  رد  گنج  ناهدـنامرف  لاس  ّنس و  رگا 
؛ میزادرپ یم  قادصم  دنچ  رکذ  هب  هنومن ، يارب  دنا ؛ هتشاد  نس  لاس  یس  ات  تسیب  نیب  گنج ، لوا  هتسد  رهاظ  هب 

رکـشل 27 یتایلمع  نواعم  هام  راهچ  تدم  هب  لاس 1362  هاـم  نیدرورف  رد  وا  .دوب  لاس 1338  دلوتم  یجاجز » ربکا  دیهـش   » رادرس
ّنس رد   ) 1362 لاس هام  دادرم  متشه  خیرات  رد  .داد  ماجنا  يا  هدنزرا  تامدخ  دش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم 

هیآ 30. تلصف ، - 1
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تیلوئسم نیا  رد  شا ، یگدنز  تاظحل  نیرخآ  ات  دش و  بوصنم  رکشل  نیا  یماقم  مئاق  هب  شتقایل  تداشر و  ببس  هب  یگلاس ،)  24
(1) .درک هفیظو  ماجنا  ریطخ 

«، رجفلا علطم   » تایلمع رد  یگلاس ) نس 21  رد  لاس 1360( هامرذآ  متسیب  رد  دش ، دلوتم  لاس 1339  رد  هک  ییاوزو » نسحمدیهش  »
یهد نامزاس  اب   1360 دنفـسا رد  نسحم  .دیرفآ  هسامح  زارد » يزاب   » یتایلمع هقطنم  نوچمه  زین  اج  نآ  رد  دش و  تایلمع  هدـنامرف 
پیت هب  ههوکود  رد  نادرگ  نیا  و  تفر ، بونج  ياه  ههبج  هب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ّیلو  ناگداپ  رد  یمزر  نادرگ 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  رکشل  هب  دعب  یتدم  پیت ، نیا  .تسویپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  سیـسأت  هزات 
رد وا  یهدـنامرف  هب  رهاـظم  نب  بیبـح  نادرگ  .دـش  هدـیمان  رهاـظم » نب  بیبـح   » ییاوزو نسحم  نادرگ  تفاـی و  اـقترا  ملـس  هـلآ و 

یثعب نمشد  هب  تماهشرپ ، هنازارفارـس و  نکـش ، طخ  نادرگ  هاگیاج  رد  تفرگ و  رارق  هلمح  ناکیپ  كون  رد  نیبملا » حتف   » تایلمع
نسحم هب  پیت  یهدنامرف  مالـسلا ، هیلع  ادهـشلا  دیـس  پیت 10  لیکـشت  زا  سپ  .تسکـش  مـه  رد  ار  نمـشد  طوـطخ  درب و  شروـی 

مالسلا و هیلع  ادهشلا  دیـس  پیت 10  .دـناسر  سدـقملا » تیب   » یتاـیلمع هقطنم  هب  ار  دوخ  دادرخ 1361  زور 22  پیت ، .دش  راذـگاو 
نیا رد  دـندش و  ماـغدا  مه  رد  سدـقملا  تیب  گرزب  تاـیلمع  يارجا  يارب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دـمحم  پـیت 

(2) .دوب نسحم  هدهع  هب  یلصا ، روحم  یهدنامرف  تایلمع ،

ص156. اه ، هنارک  یب  يدنواک ، هللا  نیع  - 1
ص151 و 152. اه ، هنارک  یب  يدنواک ، هللا  نیع  - 2
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هبلط میرذـگب ؛ روپ » ینادر  یفطـصمدیهش   » ماـن زا  یگداـس  هب  دـیابن  مینک ، یفرعم  ار  گـنج  ياـه  هبوـجعا  زا  یکی  میهاوـخب  رگا 
.تشاد ییازسب  ریثأت  نایجیسب ، بولق  ندش  ینارون  رد  دیبات و  اه  ههبج  نامسآ  رد  دیـشروخ  دننامه  یگلاس  ّنس 22  رد  هک  یناوج 

موس هاپـس  لماش  هاگرارق  نیا  .دـش  راذـگاو  یفطـصم  هب  حـتف ، یتایلمع  هاگرارق  تیلوئـسم  سدـقملا ، تیب  تایلمع  نتفای  ناـیاپ  اـب 
اه و پیت  زا : دـنترابع  هک  دوب ، یتایلمع  مهم  رکـشل  پیت و  نیدـنچ  دادعتـسا  هب  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص 

پیت یمظاک ، دمحا  یهدنامرف  هب  فرـشا  فجن  پیت 8  يزارخ ، نیسحدیهش  یهدنامرف  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهرکشل 14 
لاحمراهچ و ناتسا  ناگدنمزر   ) مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  پیت 44  نیدلا ، نیز  يدهمدیهـش  یهدنامرف  هب  بلاط  یبا  نب  یلع   17

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  پیت 27  مه  یتدم  هتبلا  روشک ؛) لامش  ناگدنمزر   ) البرک پیت 25  و  ناهفصا ) فارطا 
تقاـیل زا  يا  هجرد  هب  هدـناسر ، ناـیاپ  هب  ار  یگلاـس  الاح 23  هک  یفطـصم  .دوب  حـتف  هاگرارق  هعومجمریز  نارهت ، ياـهورین  لـماش 

هئارا ییاه  حرط  دوخ  تاسلج  رد  وا  .دوش  یم  راد  هدـهع  ار  اهرکـشل ) اه و  پیت  نیا  یمامت  یهدـنامرف   ) تیلوئـسم نیا  هک  هدیـسر 
نآ زا  یکی  زاوها ، یهرز  رکشل 92  هدنامرف  یکاین ،» گنهرس   » .تشاد یماو  تریح  هب  ار  شترا  هدید  هرود  ناهدنامرف  هک  داد  یم 
یم یسررب  تقد  اب  وا  درک ، یم  تبحص  یفطـصم  یتقو  .دوب  یفطـصم  قشاع  وا  .دوب  حتف  هاگرارق  رما  تحت  مه  رکـشل  نیا  .دوب  اه 

.تخیر یم  کشا  دز و  یم  هجض  تسشن و  یم  یفطصم  هضور  اعد و  ياپ  مه  تاسلج  نایاپ  رد  .داد  یم  رظن  درک و 
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بحاص موس  هاپـس  ناوج  هدـنامرف  طقف  وا  هتبلا  درک ؛ یم  یهدـنامرف  ار  رکـشل  پیت و  نیدـنچ  هک  دوب  هاپـس  هدـنامرف  نیرت  ناوج  وا 
داد و یم  خـساپ  یعرـش  لئاسم  هب  اـه ، يریگرد  جوا  رد  یتح  هک  دوب  يا  هبلط  هکلب  دوبن ، فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمزلا 

یم یعرـش  لاؤس  یـسک  یتقو  : » دـیوگ یم  خـساپ  رد  هدروآ ، ریگ  تقو  مه  هدـننک ] لاؤس  ] ادـخ هدـنب  نیا  دـنیوگ : یم  وا  هب  یتـقو 
« .متسین هدنامرف  رگید  نم  زامن ، زا  ًاصوصخم  دسرپ ،

ارچ اقآ  ییاجک ، نسحلا  نبای  : » ياه هلاـن  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هب  لـسوت  اـب  هک  دوب  یحادـم  نینچ  مه  وا 
همانرب زا  یکی  هشیمه  هک  يا  هتخوس  لد  حادـم  دنتخانـش ؛ یمن  اپ  زا  رـس  هک  درک  یم  داجیا  اهورین  رد  یقوش  روش و  نانچ  ییاـین ،»

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  سلجم  ییاـپرب  ناهدـنامرف ، اـب  هسلج  زا  سپ  شیاـه 
(1) .دوب

یهدنامرف هب  نییاپ  نینس  رد  زین  تمه » دیهش   » و شناد » دحوم  اضر  یلع  دیهـش  «، » يزارخ دیهـش  : » نوچ يرگید  روالد  ناهدنامرف 
.دنا هدش  بوصنم 

نیرترب زا  یکی  ناوت  یم  ار  وا  .دـنراد  ییانـشآ  گنج  ههبج و  اـب  هک  تسا  یناـسک  یماـمت  يارب  انـشآ  یماـن  يرقاـب » نسحدیهـش  »
تیلوئسم تشاد ، هک  یمک  رایسب  ّنس  دوجو  اب  يو  .دروآ  رامش  هب  سدقم  عافد  ياه  تسیژتارتسا 

.136 ، 135 ص132 ، یفطصم ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
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یگرزب تالوحت  أشنم  شیوخ ، تکرب  رپ  اما  هاتوک ، رمع  رد  دوب و  وا  هدهع  رب  هاپـس ، یمزر  تایلمع  تاعالطا و  یهدنامرف  نیگنس 
یم شتارطاخ  باـتک  رد  ییاـضر  یلق  يدـهم  .تفرگ  بقل  گـنج » نازادرپ  هیرظن  نیرتهب   » زا یکی  هک  ییاـج  اـت  دوب ، گـنج  رد 

: دیوگ

تفگـش نامیارب  يرقاب  نسح  ردارب  ندید  .تسه  ییاهربخ  هک  میدز  ثدح  ام  دـنک و  تبحـص  رکـشل  هدـنامرف  تسا  رارق  دـنتفگ :
یلیخ شلاس  ّنس و  دوبن و  وا  تروص  رب  ینـساحم  هنزب »! فرح  نومارب  هدـموا  هچب  نیا  نک ! هاـگن  « ؛ میدـیدنخ یم  همه  .دوب  زیگنا 

(1) .دشاب رصن  رکشل 5  هدنامرف  وا  هک  دش  یمن  نامرواب  .دوب  مک 

لاس دلوتم  هک  وا  .داد  ناشن  دوخ  زا  یفیصوت  لباق  ریغ  ياه  تداشر  یگلاس ، ات 25  تسیب  نینس  رد  هواک » دومحمدیهش   » نینچ مه 
، ردب ياه : تایلمع  رد  دش و  هدرپس  وا  هب  ادهش  هژیو  پیت  یهدنامرف  يدرجورب ،» دیهش   » تداهش زا  سپ  لاس 1362  رد  دوب ،  1340

تباصا رثا  رب  لاس 1365  رویرهش  رد  يالبرک 2 ، تایلمع  رد  ماجنارـس  وا  .درک  قلخ  ینیرفآ  رورغ  ياه  هنحـص  رجفلاو 9 ، رداق و 
.دیسر تداهش  ضیف  هب  هراپمخ ، شکرت 

ص39. نابوخ ، رکشل  يرهپس ، هموصعم  - 1
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هفیحـص رطـس  رطـس  .دندوب  دوخ  رمع  راهب  رد  مک و  ّنس  رد  دندش ، دربن  نادیم  دراو  هک  یناسک  رتشیب  گنج ، ناهدنامرف  رب  هوالع 
هزاجا مک ، ّنس  رطاخ  هب  راثیا  ناقاتـشم  زا  یخرب  هک  یتارطاخ  اـه و  ناتـساد  زا  تسا  رپ  بونج ، ياـه  ههبج  ناـفک  رب  ناـج  روضح 

رد ندـنام  هزاجا  نانآ  هب  دوب ، هدـش  رو  هلعـش  نانآ  لد  رد  هک  یقـشع  شتآ  لاح و  روش و  .دـنداد  یمن  اـه  نآ  هب  ار  ههبج  هب  نتفر 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  نایهاپـس  لـیخ  رد  ار  ناـشدوخ  دنتـساوخ  یم  دوب ، هک  يوـحن  ره  هب  داد و  یمن  ار  راـید  رهش و 

یم هلاس  هدزناش  هبـش  کی  هدرب و  تسد  ناشیاه  همانـسانش  رد  دندوب ، لاس  نس و  مک  هک  يدارفا  زا  يرایـسب  .دـنهد  رارق  فیرـشلا 
! دننک لح  ار  دوخ  ینس  لکشم  ات  دندش ،

هبذاج دـندوب ؛ دایز  رایـسب  اه  ههبج  ياج  ياج  رد  هلاس ، هدزیـس  »ي  این یلامک  دوعـسم   » و يدـمحم « مانهب  «، » هدـیمهف نیـسح   » لاثما
يداو نآ  هب  ار  نانآ  هدرک و  انـشآ  ناشنامز  ماما  اب  ار  نانآ  قشاع  بولق  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  بیاـن  يونعم 

تـسیب نس ، تهج  زا  ادهـش  دادعت  نیرتشیب  تسا و  لاس  ات 25  نیب 16  ادهـش ، زا  دصرد  ّنس 72  رامآ ، قبط  .دوب  هدناشک  سدـقم 
(1) .دنتسه اه  هلاس 

هدـش مگ  ناشدوجو  رد  شگنراگنر  ياه  هولج  اه و  هبذاج  مامت  اب  اـیند ، هک  دوب  گرزب  ردـق  نآ  ناـشبلق  دـندوب ، ناوجون  دـنچره 
ار ناینامسآ  هک  یناینیمز  دوب ؛

ص181. سدقم ، عافد  لاس  تشه  يارجام  ییاباب ، اضر  دمحم  - 1
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نیا داـی  هب  ار  اـم  گـنج ، ياـه  هنحـص  رد  ناـنآ  هنادرم  ناوج  روضح  هک  یناـشوپ  نفک  دـندوب ؛ هدرک  دوـخ  لـیلجت  میظعت و  قرغ 
: دنیامرف یم  هک  دزادنا  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يابیز  ثیدح 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  نارای  ؛(1)  ُْحلِْملا ِداَّزلا  ُّلَقَأ  ِداَّزلا َو  ِیف  ِْحلِْملا  ِْنیَْعلا َو  ِلْحُک  َْلثِم  اَّلِإ  ْمِهِیف  َلوُهُک  َال  ٌباَبَـش  ِّيِدـْهَْملا  ُباَحْـصَأ 
، اذغ تمسق  نیرتمک  هک  هشوت ، داز و  رد  کمن  مشچ و  رد  همرس  دننام  دنمک ؛ نانآ  نایم  رد  نالاس  نهک  دنناوج و  فیرشلا ، هجرف 

.تسا کمن 

ص246. هبیغلا ، یسوط ، خیش  - 1
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نازاس هنیمز  مود : شخب 

هراشا
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روهظ يارب  ینازاس  هنیمز  سدقم و  عافد  لوا : لصف 

هراشا

هنیمز  » .تسا تیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  تامدقم  ندرک  مهارف  يزاس و  هنیمز  تیودهم ، گنهرف  سدقم و  عافد  ياهدنویپ  رگید  زا 
(1) .تسا یفده  روظنم و  يارب  تامدقم  هیهت  هنیمز و  دادعا  دادعتسا ، ندرک  هدامآ  ینیچ ، همدقم  يانعم  هب  يزاس »

تمـس و هب  ار  یناهج  تالداعم  تشاد ، یللملا  نیب  فلتخم  ياـه  هصرع  هقطنم و  رد  هک  ییازـسب  تاریثأـت  اـب  سدـقم  عاـفد  نارود 
، اه تداـشر  .درک  مهارف  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  روهظ  ياـه  هنیمز  شیپ ، زا  شیب  داد و  قوس  رگید  ییوس 

یتردق هب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  تسویپ ، عوقو  هب  سدقم  عافد  لاس  تشه  لوط  رد  هک  ییاه  یگتشذگ  دوخ  زا  اه و  يروالد 
، زوس هنیمز  ياه  تردق  يارب  دناسرب ، نایناهج  رگید  شوگ  هب  ار  یهاوخ  یجنم  يادـن  نینط  بان و  مالـسا  يادـص  ات  درک ، لیدـبت 

.دهدب يزوریپ  دیون  دنتسه ، ناحلاص  تموکح  يزاس  هنیمز  ددص  رد  هک  یناسک  یمامت  هب  دنک و  داجیا  تیدودحم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  ندوب  یناهج  یمتح و 

رـصع ماما  يربهر  هب  سدـقم  یمایق  دـهاش  رود ، نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  ینید  نوتم  هب  یهاگن  اب 
داعبا یمامت  هک  میتسه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ص457. ج24 ، ادخهد ، همان  تغل  - 1
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تایعطق تامّلسم و  ءزج  ار  مایق  نیا  هک  تسا  ناوارف  ردق  نآ  هنیمز ، نیا  رد  ینید  نوتم  حیرصت  .دریگ  یم  رب  رد  ار  يرـشب  یگدنز 
، یمتح یمایق  رظتنم  بهاذم ، نایدا و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  هکلب  یمالـسا ، ینید  نوتم  اهنت  هن  .تسا  هداد  رارق  تیرـشب  هدنیآ  خـیرات 

.دنتسه ینامسآ  يدرم  يربهر  هب 

هرابرد ناموصعم  هک  یباقلا  انعم و  اب  هک  هدمآ  تسد  هب  دوعوم »  » يارب بقل  مان و  لهچ  مک  تسد  سدـقم ، بتک  رد  یقیقحت  قبط 
هب ترضح ، نآ  ندمآ  هدعو  هک  نانچ  مه  ؛(1)  درادن ینادنچ  توافت  دنا ، دومرف ه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 

: تسا هدش  هداد  اه  تما  یمامت 

يدهم رب  مالس  ؛(2)  ًالْدَع ًاطِْـسق َو  َضْرَْألا  ِِهب  َأَلْمَی  َْثعَّشلا َو  ِِهب  َُّملَی  َِملَْکلا َو  ِِهب  َعَمْجَی  ْنَأ  َمَمُْألا  ِِهب  ُهَّللا  َدَعَو  يِذَّلا  ِّيِدْهَْملا  یَلَع  ُماَلَّسلا 
رارقرب و ار  یگناـگی  داـحتا و  وا  اـب  هک  تسا ، هداد  هدژم  اـه  تـما  هـب  ار  وا  هدـعو  ادـخ  هـک  نآ  فیرـشلا ! هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

.دنک یم  فرطرب  ار  اه  یگدنکارپ 

هب تسا و  ندوب  یناـهج »  » و یمتح » : » مهم یگژیو  ود  ياراد  ماـیق  نیا  عیـشت ، بتکم  صوصخ  هب  مالـسا و  نید  ياـه  هزومآ  قـبط 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دریگ  یم  رب  رد  ار  ملاع  برغم  قرشم و  نیقی ،

ص35. ج1 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس  یناتسلگ ، ینیما  دمحم  - 1
ص286. نیمألا ، دلب  یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  - 2
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[ تاروـت  ] رکذ زا  دـعب  روـبز  رد  قـیقحت ، هب  (1) و  ؛)) َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک  ْدََـقل  َو  ))
.دش دنهاوخ  نیمز  تموکح ]  ] ثراو ما ، هتسیاش  ناگدنب  میتشون :

ناشن هک  دروخ ، یم  مشچ  هب  رایسب   (2)« املظ تئلم  ام  دعب  الدع  اطسق و  ضرألا  ألمی  : » ترابع تایاور ، زا  يرایسب  رد  هک  نیا  ای  و 
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  مایق و  ندوب  یناهج  هدنهد 

يزاس هنیمز  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  تموکح  يدنمزاین 

دیاب دراد و  زاین  ینیچ  همدـقم  يزاس و  هنیمز  هب  نیقی ، هب  تسا ، یناهج  یمتح و  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ماـیق 
یمومع شریذپ  ياه  هنیمز  ات  دریگ  تروص  یتامادقا  ناملـسم ، ياه  تلم  صوصخ  هب  نانآ ، ندرک  هدامآ  اه و  تلم  يرادـیب  يارب 

.ددرگ مهارف  سدقم  تموکح  نآ 

راذگ ریثأت  يرـشب ، عماوج  نوگانوگ  ياه  هیال  رب  دناوتب  نآ  هیاس  رد  ات  تسا  یتامدـقم  دـنمزاین  هراومه  یعامتجا  گرزب  تالوحت 
یناهج یـسایقم  رد  نوچ  هکلب  تسین ، انثتـسم  هدـئاق  نیا  زا  اهنت  هن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بالقنا  ماـیق و  .دـشاب 

.تسا ینیچ  همدقم  يزاس و  هنیمز  دنمزاین  یلوا  قیرط  هب  دریگ ، یم  تروص 

هیآ 105. ءایبنا ، - 1
ص10. هبیغلا ، ینامعن ، - 2
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دوخ و هب  دوخ  روهظ ، رما  هک  دـنبلطم  نیا  يایوگ  دـنا ، هدرک  شرافـس  یتموکح  نینچ  يارب  يزاـس  هنیمز  هب  هک  يرایـسب  تاـیاور 
ياهرتسب ات  تسا  ینودـم  ياه  يزیر  همانرب  اـه و  تیلاـعف  دـنمزاین  دوش و  یمن  ققحم  مزـال  ياـه  یگداـمآ  يزاـس و  هنیمز  نودـب 

.دیآ دوجو  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یناهج  تموکح  لیکشت  يارب  یبسانم 

یمارگ ربمایپ  هک  نیا  .تسا  هدـش  هراشا  ینیچ  همدـقم  نیا  ترورـض  هب  تنـس ، لها  هعیـش و  عبانم  زا  معا  یمالـسا  ییاور  عباـنم  رد 
قرـشم زا  یمدرم   (1) ؛» هَناَْطلُـس ِینْعَی  ِّيِدْهَْمِلل  َنُوئِّطَُویَف  ِقِرْـشَْملا  َنِم  ٌساَن  ُجُرْخَی  : » دـنیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
ششوک شالت و  اب  يا  هدع  هک  تسا  هلئسم  نیا  هدنهد  ناشن  دننک ، یم  مهارف  ار  يدهم  تموکح  ياه  هنیمز  دننک و  یم  مایق  نیمز 

ماظن اه ، يزاس  هنیمز  نیا  وترپ  رد  دننک و  یم  مهارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تموکح  مایق و  ياه  هنیمز  دوخ ،
.دش دهاوخ  هجاوم  یگرزب  لوحت  اب  يرشب 

؛ دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  همادا  رد  هک  دراد  دوجو  يددعتم  تایاور  هنیمز ، نیا  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ندرک هیهت  اب  هچرگا  دنک ، ادیپ  یگدامآ  مئاق ، جورخ  يارب  امـش  زا  مادـکره  دـیاب  ؛(2)  ...امْهَـس َْول  ِِمئاَْقلا َو  ِجوُرُِخل  ْمُکُدَحَأ  َّنَّدُِعَیل 
.دشاب ریت  کی 

ح 4088. ننس ، ینیوزق ، هجام  نبا  ص477 و  ج 2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 1
ص320. هبیغلا ، ینامعن ، - 2
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: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  لابن  ریشب 

ٍدَحَِأل ْتَماَقَتْـسا  َِول  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  اَّلَک َو  َلاَقَف  ٍمَد  َهَمَجِْحم  ُقیِرَُهی  َال  ًاْوفَع َو  ُرُومُْألا  َُهل  ْتَماَقَتْـسَال  َماَق  َْول  َيِدـْهَْملا  َنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنِإ 
َحَسْمَن یَّتَح  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  اَّلَک َو  ِهِهْجَو  ِیف  َّجُش  ُُهتَیِعَابَر َو  ْتَیِمْدُأ  َنیِح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ْتَماَقَتْـسَال  ًاْوفَع 

هب دوش و  یم  تسرد  دوخ  هب  دوخ  اهراک  دنک ، مایق  يدهم  نوچ  دـنیوگ : یم  مدرم  ؛(1)  ُهَتَْهبَج َحَسَم  َُّمث  َقَلَْعلا  َقَرَْعلا َو  ُُمْتنَأ  ُنَْحن َو 
دوخ یـسک ، يارب  راک  دوب  رارق  رگا  دنگوس ، نیرفآ  ناج  يادخ  هب  .تسین  نینچ  زگره  : » دومرف .دزیر  یمن  نوخ  تماجح ، هزادـنا 

.تفاکش شتروص  تسکش و  شنادند  هک  یماگنه  دش ، یم  تسرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  دوش ، تسرد  دوخ  هب 
امـش ام و  هک  نیا  ات  دش  دهاوخن  تسرد  راک  دنگوس ، نیرفآ  ناج  يادخ  هب  .دوش  تسرد  دوخ  هب  دوخ  راک  هک  تسین  نینچ  زگره 

.دیشک تسد  دوخ  یناشیپ  هب  هاگ  نآ  میوش .» قرغ  نوخ  قرع و  رد 

يادتبا رد  تسور و  هب  ور  ییاه  یتخـس  اب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  هک  دنک  یم  نایب  ینـشور  هب  ثیدح  نیا 
رتشیب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  يارب  يزاس  همدقم  هچره  اذـل  دـنزیخ ؛ یمرب  تفلاخم  هب  يدارفا  مایق ، عورش 

.دوش یم  هداد  ناشن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  هب  يرتشیب  لابقا  دشاب ،

ص284. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهش 

یم ترضح  نآ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ضحم  هب  هک  تسا  هدبز  یهورگ  زا  نخس  یمالسا ، تایاور  رد 
[ هکلب ، ] دنوش یمن  زبس  مزیه  هتوب  ياپ  زا  فورعم  لوق  هب  دنوش و  یمن  قلخ  نکاس ، هب  ادـتبا  هورگ  نیا  هک  تسا  راکـشآ  .دـندنویپ 

نیا .دـهد  یم  شرورپ  ار  ییاه  هدـبز  نینچ  هک  دراد  دوجو  یلاع  ییاه  هنیمز  داسف ، متـس و  جاور  هعاـشا و  نیع  رد  دوش  یم  مولعم 
زا دشابن ، هجوت  لباق  تیّمک  هاگن  زا  قح  لها  رگا  ضرف  رب  هکلب  تسا ، هدیـسرن  رفـص  هب  تقیقح  قح و  طقف  هن  هک  دناسر  یم  دوخ 

(1) .دننامیا لها  ِنیرت  هدنزرا  تیفیک  هاگن 

ماما سدقم  مان  دنهد و  قوس  يروای  يدهم  يرواب و  یجنم  گنهرف  تمس  هب  ار  يرـشب  ماظن  هجوت  ات  دننک  یم  شالت  نازاس  هنیمز 
تمس هب  رد  هک  ار  رشب  دننک ؛ یمالسا  فراعم  هنشت  ار  ایند  مدرم  دنزادنیب ؛ اه  نابز  رـس  رب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع 

.دننک باریس  تیودهم  تیونعم و  بان  فراعم  اب  ار  نانآ  هنشت  ماک  دنیامن و  شهابتشا  هجوتم  دور ، یم  یهابت  تکاله و 

ماما تخانـش  تفرعم و  رد  قرغ  هک  دـنا  ینیتسار  نارظتنم  نامه  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  نازاـس  هنیمز 
هب ناشقیمع ، تخانش  نیا  اب  هدش و  دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

ص65. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بالقنا  مایق و  يرهطم ، یضترم  - 1
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راتفر .دراد  زورب  روهظ و  یبوخ  هب  نانآ  تانکـس  تاکرح و  حراوج ، اضعا ، رد  هک  یقیمع  تخانـش  دننک ؛ یم  لمع  دوخ  فیاظو 
، دوخ غیرد  یب  ياه  تیلاعف  اب  دنک و  یم  توعد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  يوس  هب  ار  مدرم  هراومه  ناشراتفگ ، و 

.دننک یم  مهارف  شیپ  زا  شیب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  مایق  ياه  هنیمز 

تامادـقا يوق و  ياه  هدارا  اب  دـنا و  يودـهم  تموکح  ییاپرب  يارب  نایناهج  بولق  هدـننک  هدامآ  تیودـهم و  گنهرف  جورم  ناـنآ 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  مایق  روهظ و  يارب  ار  نامورحم  نافعـضتسم و  هژیو  هب  نایناهج ، ياه  لد  هناهاوخ ، تلادع 

.دننک یم  هدامآ  فیرشلا 

زاس هنیمز  موق  نایناریا ؛

زا یکی  .تسا  هتفای  صاصتخا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ندمآ  ياه  هناشن  هب  تیودـهم ، تایاور  زا  يرایـسب 
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  زا  شیپ  هک  تسا  قرـشم  رد  يزاس  هنیمز  ینید و  تموکح  داجیا  اه ، هناـشن  نیا 

.دننک یم  هدامآ  نآ ، لیکشت  يارب  ار  ایند  یمومع  راکفا  فیرشلا ، هجرف 

هورگ نایم  رد  هک  تسا  یهیدـب  .دراد و  دوجو  تایاور  رد  یبلاج  نانخـس  روهظ ، يزاس  هنیمز  يارب  ناـنآ  شقن  ناـیناریا و  هراـبرد 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تموکح  رارقتـسا  دـنور  رد  اهریثأت  نیرتشیب  اه و  تیلاعف  نیرت  شوج  بنجرپ و  زاس ، هنیمز  ياـه 

.دنراد هدهع  رب  نایناریا  ار ، فیرشلا 
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، ناـیناریا هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  تقیقح  نیا  مالـسلا ، مهیلع  ناـموصعم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاـیاور  رد 
روهظ ياـه  هنیمز  هدروخ و  هرگ  مه  رد  ناـش  هدارا  هک  دـنا  یموق  ناـنآ  دـننیمز ؛ يور  دـنوادخ  هریخذ  نیرخآ  روهظ  نازاـس  هنیمز 

اه نآ  زا  یخرب  هک  تسا ، هدـش  دای  يددـعتم  نیوانع  اب  ناـیناریا  زا  هنیمز ، نیا  رد  .دـنروآ  یم  دوجو  هب  ار  دـنوادخ  تجح  نیرخآ 
لها «، » ناقلاط زا  یمدرم  «، » هایـس ياـه  مچرپ  «، » قرـشم زا  ییاـه  مچرپ  «، » مق لـها  «، » قرـشم زا  یموق  «، » ناملـس موق  : » زا دـنترابع 

.دوش یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  ...و .  نالبس »

: دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلباک  دلاخ  وبا 

ْمِهِِقتاَوَع یَلَع  ْمُهَفُویُـس  اوُعَـضَو  َکـِلَذ  اْوَأَر  اَذِإَـف  ُهَنْوَطُْعی  اَـلَف  ُهَنُوُبلْطَی  َُّمث  ُهَنْوَطُْعی  اَـلَف  َّقَْحلا  َنُوُبلْطَی  ِقِرْـشَْملِاب  اوُجَرَخْدَـق  ٍمْوَِـقب  یِّنَأَـک 
یِـسْفَن ُْتیَْقبَتْـسَال  َِکلَذ  ُتْکَرْدَأ  َْول  یِّنِإ  اَمَأ  ُءاَدَهُـش  ْمُهاَْلتَق  ْمُِکبِحاَص  َیلِإ  اَّلِإ  اَهَنوُعَفْدَـیَال  اُوموُقَی َو  یَّتَح  ُهَنُولَبْقَیاَلَف  ُهُولَأَس  اَـم  َنْوَطُْعیَف 

ياپ زا  یلو  دوش ، یمن  هداد  ناشیدب  دنبلط و  یم  ار  قح  هدرک و  مایق  قرشم  رد  هک  ار  یمدرم  منیب  یم  ایوگ  ؛(1)  ْرمَْألا اَذَه  ِبِحاَِصل 
نآ ات  دنریذپ  یمن  اما  دوش ، یم  هداد  ناشیدب  دنتـساوخ  یم  هچنآ  هجیتن ، رد  .دـنریگ  یم  تسد  رد  حالـس  ور ، نیا  زا  دننیـشن ؛ یمن 

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما   ) امش بحاص  زج  یسک  هب  ار  تموکح  دننک و  یم  مایق  هک 

ص273. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
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یم رما  نیا  بحاص  فقو  ار  مدوجو  متشاد ، روضح  نامز  نآ  رد  نم  رگا  ناه.دندیهش ! نانآ ، زا  ناگدش  هتشک  .دنهد  یمن  لیوحت 
.مدرک

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  نینچ  مه 

َال ِبَرَْحلا َو  َنِم  َنوُّلَمَی  اـَل  ُفِصاَوَْعلا َو  ُحاَـیِّرلا  ُمُهُّلُِزت  اـَل  ِدـیِدَْحلا  َِربُزَک  ٌمْوَق  ُهَعَم  ُعِـمَتْجَی  ِّقَْـحلا  َیلِإ  َساَّنلا  وُعْدَـی  َُّمق  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌلُـجَر 
نانآ ياـه  لد  هک  یهورگ  دـناوخ ؛ یمارف  قح  هب  ار  مدرم  مق ، یلاـها  زا  يدرم  ؛(1)  َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاـْعلا  َنُولَّکَوَتَی َو  ِهَّللا  یَلَع  َنُوُنبْجَی َو 

هب یمیب  دنوش ، یمن  هتـسخ  گنج  زا  دنازرل ، یمن  ار  نانآ  تخـس  ياه  نافوط  .دنوش  یم  عمج  وا  درگ  تسا ، نهآ  ياه  هراپ  نوچ 
.تسا ناراکزیهرپ  ِنآ  زا  تبقاع  دننک و  یم  لکوت  ادخ  رب  دنهد ، یمن  هار  دوخ 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  نینچ  مه 

اب يدارفا  ؛(2)  ِْجلَّثلا یَلَع  ًاْوبَح  َْول  ْمُهَعَیاَبَف َو  ْمِِهتْأَْیلَف  ْمِِهب  َعِمَـس  ْنَمَف  ِدیِدَْحلا  َُربُز  ْمَُهبُوُلق  َّنَأَک  ِقِرْـشَْملا  ِلَِبق  ْنِم  ُدوُّسلا  ُتاَیاَّرلا  یَِجت ُء 
، دینـش ار  نانآ  مایق  سکره  سپ  .تسا  مکحم  دالوف ، ياه  هعطق  دننام  نانآ  ياه  لد  هک  دنیآ  یم  قرـشم  هیحان  زا  هایـس  ياه  قریب 

.دورب فرب  يور  هنیس  اب  دشاب  مزال  دنچره  دباتشب ؛ نانآ  يوس  هب  تعیب  يارب 

ص216. ج 57 ، راونالاراحب ، - 1
ص473. ج 2 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 2
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اوُساجَف ٍدـیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  امُهالوُأ  ُدـْعَو  َءاج  اذِإَـف  : )) هفیرـش هیآ  نیا  هک  یماـگنه  تسا : هدـش  لـقن  نینچ  مه 
ُلْهَأ ِهَّللا  َو  : » دندومرف راب  هس  هیآ ، نیا  ریسفت  رد  ناشیا  دش ، هدناوخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ًالوُعْفَم )) ًادْعَو  َناک  ِرایِّدلا َو  َلالِخ 

(1) .دنتسه مق  لها  نانآ  دنگوس ، ادخ  هب  َُمق ؛»

یناهج مایق  يارب  يزاس  هنیمز  یمالسا ؛ بالقنا  فده 

مرکا ربمایپ  .تسا  هتـشاد  دوجو  خـیرات ، لوط  رد  يرـشب و  عماوج  لیکـشت  يادـتبا  زا  روج ، ملظ و  یتلادـع و  یب  زا  تاجن  هشیدـنا 
هشیدنا نیمه  يارجا  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  فادها  زا  یکی  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.دنا هتسناد 

ار هشیدـنا  نیا  هدـیمد و  يرـشب  هعماج  دـبلاک  رد  يا  هزات  حور  دوخ ، هنوگ  ربمایپ  تانایب  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زین ، ام  نارود  رد 
نیا هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  مدرم  تازرابم  عورـش  ماـیق و  لیکـشت  زا  فدـه  عقاو ، رد  .دـندرک  نییبت  شیپ  زا  شیب 

ییاون نان و  هب  نآ  هیاس  رد  هداد و  لیکشت  یتموکح  نآ ، لابند  هب  دننک و  ادیپ  یـصالخ  یهاشنهاش  تموکح  ّرـش  زا  طقف  هک  دوبن 
ياه هنیمز  داجیا  یمالسا ، تموکح  لیکشت  مایق و  هزرابم و  عورش  زا  فده  دنسرب ؛

ص216. ج 57 ، راونالاراحب ، - 1
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هن  » راعـش هک  نیا  .دوب  روج  ملظ و  یتلادـع و  یب  زا  رـشب  تاجن  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  یناهج  بالقنا  مایق و 
دنناوت یمن  یقرش  یبرغ و  ياه  ماظن  هک  دوب  انعم  نیا  هب  دوب ، هدرک  هتفشآ  ار  نایناهج  باوخ  یناریا ، نادرمروالد  یبرغ » هن  یقرش ،

.دنناسرب لامک  تداعس و  هب  ار  رشب 

، ناریا رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  بالقنا و  زا  فدـه  هک  هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  يددـعتم  تانایب  رد  هللا  همحر  لحار  ماما 
یم نخـس  بالقنا  رودـص  زا  هراومه  ناشیا  هک  نیا  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  تموکح  يارب  يزاـس  هنیمز 

يزاس هنیمز  ياتـسار  رد  دنوش و  انـشآ  نیمز  ناریا  مدرم  سدقم  مایق  فادـها  اب  ایند ، ياه  تلم  یمامت  هک  دوب  انعم  نیا  هب  دـنتفگ ،
.دنرادرب ماگ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  يارب 

انعم نیا  هب  هکلب  دوبن ، گنج  طقف  ناشیا  دوصقم  دومرف ، نایب  ار  ملاع » زا  هنتف  عفر  ات  گنج  گنج  : » فورعم هلمج  لحار  ماـما  رگا 
ملاع رد  تلادع ، شمارآ و  حلص ، دوش و  هتـشادرب  ملاع  زا  هنتف  نیا  ات  دینک  تدهاجم  شالت و  دیراد ، تردق  هک  اج  نآ  ات  هک  دوب 

شتضهن يارب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  يزادنا  مشچ  رگید ، ترابع  هب  ددرگ ؛ ترـضح  ندمآ  هدامآ  ملاع  همه  دوش و  امرف  مکح 
وترپ رد  و  دـنوش ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هدامآ  اه ، تلم  یماـمت  هک  دوش  یم  ققحم  یناـمز  درک ، میـسرت 

.دوش یم  ققحم  روهظ  رما  هک  تسا  یگدامآ  نیا 
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: دوش یم  هراشا  تسا ، زادنا  مشچ  نیا  يایوگ  هک  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  تانایب  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد 

هدایپ ناشدوخ  کلامم  رد  ار  مالـسا  زین  ناهج  نیملـسم  مینک و  هدایپ  تکلمم  نیا  رد  تسه ، هک  روط  نآ  هب  ار  مالـسا  هَّللا ، ءاش  نا 
هادف انحاورا  رصع  ّیلو  روهظ  يارب  دشاب  همدقم  نیا ]  ] دوشب و فرطرب  ایند  زا  روج  ملظ و  روز و  و  دشاب ، مالسا  يایند  ایند ، دننک و 

(1).

همادا دوخ  ترهـش  تردق و  دـشر و  هب  امهلآ  امهیلع و  هَّللا  یلـص  يدـمحم  یمیهاربا  ياپون  بالقنا ]  ] دولوم نیا  یلاعت ، هَّللادـمحب 
نارگمتـس رب  ار  ناـمولظم  هدروآ و  دوخ  هب  ناـهج  رـسارس  رد  ار  دـنبرد  ياـه  تلم  نآ ، یناـهج  ساـکعنا  دور و  یم  شیپ  هب  هداد ،

(2)! دروآ مهارف  ار  تیرشب  یجنم  روهظ  تامدقم  دناشفا و  رون  نایناهج  رب  مالسا  ناشخرد  باتفآ  تسا  دیما  و  تسا ، هدناروش 

، تقیقح رد  هک  نامبالقنا  رودص  اب  مینکش و  یم  یمالسا  ياهروشک  رد  ار  نارگمتس  همه  متس  زواجت و  تسد  ادخ ، تساوخ  اب  ام 
ملظ هطلس و  هرطیس و  هب  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  ماکحا  نایب  نیتسار و  مالسا  رودص 

ص262. ج 15 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص146. ج 19 ، ماما ، هفیحص  - 2
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هادـف انحاورا  نامز  ماما  قح  قلطم  تماما  لک و  حلـصم  یجنم  روهظ  يارب  ار  هار  ادـخ ، يرای  هب  میهد و  یم  همتاخ  ناراوخ  ناـهج 
(1) .مینک یم  راومه 

هب مالـسا  ناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ناریا ، مدرم  بالقنا  .تسین  ناریا  هب  دودـحم  ام  بالقنا  هک  دـننادب  دـیاب  اـم  نالوئـسم 
رـصع رد  ار  شجرف  روهظ و  دهن و  تنم  نایناهج  ناناملـسم و  همه  رب  دنوادخ  هک  تسا ، هادفانحاورا  تجح  ترـضح  يراد  مچرپ 

گرزب يرطخ  دنک ، فرصنم  دنراد  هدهع  رب  هک  يا  هفیظو  زا  ار  نیلوئسم  يا  هظحل  رگا  يدام  يداصتقا و  لئاسم  .دهد  رارق  رضاح 
، دیامنب مدرم  رتهب  هچره  هرادا  رد  ار  دوخ  ناوت  یعس و  یمامت  یمالسا ، يروهمج  تلود  دیاب  .دراد  لابند  هب  ار  نیگمهس  یتنایخ  و 

(2) .دنک فرصنم  تسا ، مالسا  یناهج  تموکح  داجیا  هک  بالقنا ، میظع  فادها  زا  ار  اه  نآ  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو 

ص345. ج 20 ، ماما ، هفیحص  - 1

ص327. ج 21 ، ماما ، هفیحص  - 2
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یناهج بالقنا  نازاس  هنیمز  ادهش ؛

نداـتفا رطخ  هب  یلیمحت و  گـنج  زورب  اـب  دـندوب ، نآ  نیریـش  خـلت و  ثداوح  بـالقنا و  نتم  رد  ًارثـکا  هک  زین  ردـق  نارگ  يادـهش 
.دننک تیامح  زاس ، هنیمز  بالقنا  نیا  زا  ات  دندش  اه  ههبج  ِیهار  یمالسا ، بالقنا 

تموکح لیکـشت  بـالقنا و  تمـس  هب  ار  ناریا  مدرم  مک  مک  تشاد ، هک  یتعاجـش  تریـصب و  یهاـگآ ، اـب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناقـشاع  همه  وا  .دنک  مهارف  ار  يودهم  یمالـسا  بالقنا  ياه  هنیمز  ات  درک  توعد  یمالـسا ،

دوـشب و يا  هزجعم  هک  نیا  هن  هتبلا  دنـشاب ؛ ییاـهن  يزوریپ  رظتنم  هک  تخوـمآ  اـه  نآ  هب  درک و  يربـهر  يرکف  رظن  زا  ار  فیرـشلا 
.درک تماقتسا  دروخ و  لد  نوخ  دیاب  هکلب  ددرگ ، حالصا  دوخ  هب  دوخ  اهراک 

: دنا هدرک  هراشا  تیعقاو  نیا  هب  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دش ، هراشا  زین  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 

َال ِبَرَْحلا َو  َنِم  َنوُّلَمَی  اـَل  ُفِصاَوَْعلا َو  ُحاَـیِّرلا  ُمُهُّلُِزت  اـَل  ِدـیِدَْحلا  َِربُزَک  ٌمْوَق  ُهَعَم  ُعِـمَتْجَی  ِّقَْـحلا  َیلِإ  َساَّنلا  وُعْدَـی  َُّمق  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌلُـجَر 
یلاها زا  يدرم  ؛(1)  َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  َنُولَّکَوَتَی َو  ِهَّللا  یَلَع  َنُوُنبْجَی َو 

ص216. ج 57 ، راونالا ، راحب  - 1

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 167 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_156_1
http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :

تخـس ياه  نافوط  .دنوش  یم  عمج  وا  درگ  تسا ، نهآ  ياه  هراپ  نوچ  ناشیاه  لد  هک  یهورگ  دناوخ ؛ یمارف  قح  هب  ار  مدرم  مق ،
ِنآ زا  کین [  [ تبقاع دـننک و  یم  لکوت  ادـخ  رب  دـنهد ، یمن  هار  دوخ  هب  یمیب  دـنوش ، یمن  هتـسخ  گنج  زا  دـنازرل ، یمن  ار  ناـنآ 

.تسا ناراکزیهرپ 

، هدـش نایب  ییاور  عبانم  رد  ناریا  مدرم  مایق  نازاس و  هنیمز  هرابرد  هک  یتایاور  همه  درک ، اـعدا  یعطق  تروص  هب  ناوت  یمن  دـنچره 
ناریا رد  یـشبنج  چـیه  نونک ، ات  يرغـص  تبیغ  نامز  زا  یلو  دـنک ، یم  قدـص  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  مدرم  مایق  رب 

.دشاب راذگرثا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  يزاس  هنیمز  رد  هزادنا ، نیا  هب  تسا  هتسناوتن 

تلود  » زا دارم  هک  نیا  لامتحا  ور ، نیا  زا  تسا ؛ هشدـخ  لباق  یمالـسا  بالقنا  اب  یعیـش ، یناریا  ياه  شبنج  یماـمت  هسیاـقم  یتح 
تجح .تسا  رایسب  دبای ، موادت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ات  دشاب و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زاس ،» هنیمز 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  تسا ، تیودهم  ثحابم  هتسجرب  ناققحم  زا  هک  یناروک ، یلع  مالسالا 

تافـص نیا  ياراد  ینارای  تیـصخش و  نینچ  ناریا ، مق و  خـیرات  رد  یلو  دـنا ، هدرکن  صخـشم  ار  درم  نیا  دوجو  خـیرات  تاـیاور ،
 . ...تسا هدوب  هقباس  یب  شنارای  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  زا  لبق  هتسجرب ،
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نینچ ياراد  ینارای  اب  ار  يا  هدـش  هداد  هدـعو  درم  نینچ  ندـش  رهاـظ  ناریا ، مق و  خـیرات  رد  هک  تسا  تسرد  دوش : یم  هتفگ  هاـگ 
يو نارای  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  رب  قبطنم  تیاور ، نیا  هک  میرادـن  مه  یلیلد  اما  ...تسا ، هتـشادن  غارـس  یـسک  هتـسجرب ، تافص 

دهاوخ هاتوک  ای  ینالوط  یتدم  زا  دعب  هک  نیا  ای  دش و  دهاوخ  رهاظ  ام  نامز  رـصع و  رد  هک  دشاب  يرگید  درم  روظنم ، دیاش  دشاب ؛
 . ...دمآ

یتافص هعومجم  اما  تسا ، هدشن  نشور  دم  شیپ آ  نیا  نامز  میدرک ، نایب  هک  هنوگ  نآ  تیاور ، رد  هک  تسا  تسرد  يرآ ، خساپ :
هک تسانعم  نیا  هب  نانیمطا  بجوم  هدـش ، دراو  ناریا  مق و  هرابرد  رگید  ددـعتم  تاـیاور  رد  هچنآ  هوـالع  هب  هدـمآ ، تیاور  رد  هک 

ناماما ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگا  نیارباـنب ، ...تسا .  يو  ناراـی  هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  هدـشدای ، تافـص  زا  دارم 
ار نآ  درک و  یشوپ  مشچ  نآ  زا  تسین  لوقعم  دشاب ، دوجوم  عضو  رب  قبطنم  هک  دنداد  ربخ  يدمآ  شیپ  هثداح و  زا  مالـسلا  مهیلع 

لمح دوش ، قبطنم  نآ  رب  وا  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدعو  هک  رت  حـضاو  ای  نآ ، هباشم  يا  هثداح  هیـضق و  رب 
(1) .مییامن

هک درک  تباـث  ناوت  یمن  یعطق  تروص  هب  یلو  دـشخبب ، تّوق  ار  لاـمتحا  نیا  هک  دراد  دوجو  یناوارف  دـهاوش  هچرگ  لاـح ، ره  هب 
تموکح زا  روظنم 

ص222. روهظ ، رصع  یناروک ، یلع  - 1
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ماما يربهر  هب  ناریا  مدرم  مایق  هک  میتسین  یعدـم  ام  نیاربانب ، تسا ؛ هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالـسا ، بالقنا  زاـس ، هنیمز 
قیقحت رد  دـیاب  اعدا  نیا  تسا ، ینتفگ  .تسا  هدـش  حیرـصت  نآ  هب  تاـیاور  رد  هک  تسا  یتکرح  ماـیق و  ناـمه  هللا ،  همحر  ینیمخ 

.دریگ رارق  یسررب  دروم  يا  هناگادج 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نید و  يرای  دنوادخ و  تیاضر  هار  رد  گنج ، ياه  ههبج  رد  اه  هدـنمزر  هک  تسا  نشور  حـضاو و  رایـسب 
لجع نامز  ماما  روهظ  ياه  هنیمز  نآ ، هطـساو  هب  هک  تسا  یمایق  نامه  ناشمایق ، هک  دنتـشاد  ار  رواب  نیا  نانآ  .دنتـشاد  یم  رب  ماـگ 

.دوش یم  مهارف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

ياه هنیمز  دننک و  شالت  دیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تموکح  ییاپرب  يارب  دندوب ، دقتعم  ناگدـنمزر  ادـهش و 
نآ ثداوح  ياه  نافوط  اهنت  هن  دندمآ ؛ یم  دورف  ناراک  متس  دیلپ  نماد  رب  شتآ  ياه  هراپ  نوچمه  نانآ  .دنیامن  مهارف  ار  شروهظ 
یم نیمز  رب  نانآ  زا  هک  ینوخ  هرطق  ره  دنتـشاد ، داقتعا  نانآ  .دـندرک  یم  اـپ  هب  ناـفوط  ناـشدوخ  هکلب  دروآ ، یمن  رد  اـپ  زا  ار  اـه 

.دنتخانش یمن  اپ  زا  رس  دوخ ، ياعدا  نیا  رد  دنک و  یم  ناشماما  ندمآ  يایهم  ار  ناینیمز  نیمز و  دزیر ،

: دیوگ یم  ینیوآ » یضترمدیس   » ملق لها  نادیهش  ِدیس 

هلصاف اهنرق  خیرات  نونک ، ات  هدش  يراج  رفعج  نبا  یسوم  ماما  نابز  رب  كرابم  ثیدح  نیا  هک  نامز  نآ  ییوگ  وت 
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: نک هاـگن  بوخ  .ینیب  یم  مشچ  ربارب  رد  ار  راوگرزب  نآ  شیاـمرف  قـقحت  زورما  وـت  تسا و  هدوـمیپ  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رد  ار 
(1) .دننسه موق  نیمه  اهنیا 

: دیوگ یم  نینچ  مه 

هک دنتسه  اه  نامه  دنسیون ، یم  تسا  قح  هدارا  یلجت  هک  شیوخ  دنمتردق  ياهتـسد  اب  ار  نیمز  هرک  هدنیآ  خیرات  هک  ناردارب  نیا 
(2) «. ِدیِدَْحلا َِربُزَک  : » دنا هدش  فیصوت  نهآ » ياه  هراپ   » هب روهشم  ثیدح  نآ  رد 

نیمه هب  تسا ؛ هدش  هداد  هدعو  درم  نامه  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  هک  دندرک  یم  تشادرب  نینچ  نیا  هتفگ  شیپ  ثیداحا  زا  ادـهش 
ياه لد  دندرک و  تمواقم  نیدالوپ ، هتفرـشیپ و  تازیهجت  نردم و  ياه  حالـس  همه  نیا  لباقم  رد  دندوب و  نهآ  زا  رت  هدنّرب  لیلد ،
نیم اه و  بمب  عاونا  اه و  پوت  اه ، کنات  اه ، هسانق  اه ، هراپمخ  تخس  ياه  نافوط  .دش  زوریپ  ینهآ ، حالس  همه  نآ  رب  ناشنینهآ ،

مالسا و نانمشد  اب  هلباقم  هار  رد  دندش و  یمن  هتـسخ  گنج  زا  اه  نآ  .دندوب  راوتـسا  هوک  نوچ  دنازرل و  یمن  ار  نانآ  ياه  لد  اه ،
یم فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  روهظ  زاـس  همدـقم  ار  دوخ  هکارچ  دـنداد ، یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت  ناـشنامز ، ماـما 

.دنتسناد

ص 104. ینامسآ ، هنیجنگ  .ینیوا  یضترم  دیس  - 1
ص 15. ینامسآ ، هنیجنگ  .ینیوا  یضترم  دیس  - 2
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: تسا هتکن  نیا  يایوگ  دش ، نایب  اه  هدنمزر  عمج  رد  هک  روپ » ینادر  یفطصمدیهش   » نانخس زا  یشخب 

شرتسگ مدرم ، جیسب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  يزاس  هنیمز  لوئسم  دیتسه ؟ یچ  لوئـسم  دینود  یم  امش 
، هدرک باختنا  نیمز  قرـشم  رد  ار  يا  هدع  دنوادخ ، دنیامرف : یم  ام  ربمایپ  .دـیتسه  مالـسا  هار  عناوم  نتـشادرب  یمالـسا و  تموکح 

قوش زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میراد  راـک  رـس و  يدارفا  اـب  زورما  ...دـننامز  ماـما  يازرو  زا  اـه  نیا  هدرک و  هریخذ 
زور رد  منک ، تاقالم  ار  اه  نآ  منک ، ترایز  ار  اه  نآ  متـسین  هدـنز  هک  ـالاح  ایادـخ ! دـیامرف : یم  دـنک و  یم  هیرگ  اـه  نآ  رادـید 

قیفوت یلیخ  اـم  هب  زورما  ادـخ  .دنتـسه  اـه  هچب  نیمه  دنتـسه ؛ اـه  نیمه  اـه  نیا  .نک  یناروـن  ناـشلامج  هب  ار  نم  نامـشچ  تماـیق 
(1) .هداد

؛ دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا ، هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  همان  تیصو  رد  ادهش  زا  يرایسب 

یم زاین  زار و  هنوگ  نیا  دنوادخ  اب  هتشون ، شتداهـش  زا  لبق  بش  هک  يا  همان  تاجانم  زا  یـشخب  رد  یفیرـش » هزمح ) ) نمهبدیهـش »
: دنک

ارم حور  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  بئاصم  رب  نتخیر  کشا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  میالوم  هب  ملـسوت  دیاش  یتفایرد ؟ ارم  دش  هچ  ادـخ !
زا ام  دصق  هک  یناد  یم  ...یتفایرد  ارم  هک  متفایرد  مقشاع و  هک  مفقاو  طقف  داد ! الج 

ص199. یفطصم ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
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(1) .یجراخ یلخاد و  رارشا  یمامت  وحم  ات  لاتق  تسا و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نامیالوم  هار  ندومن  ایهم  مایق ، نیا 

: دیوگ یم  نینچ  نیا  زین  زور » خرف  یلع  نیسح  دیهش  »

الوم جرف  دوش ، یم  هتخیر  نیمز  رب  مندب  زا  هک  ینوخ  ياه  هرطق  دیاش  ات  دـینک  خاروس  خاروس  ار  مندـب  اه ! هلولگ  اه و  هراپمخ  يا 
(2) .دنادرگ کیدزن  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ما  هدنامرف  و 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  یمشاه » اضر  دیهش  »

طاقن یصقا  هب  دراد ، هک  یهلا  يربهر  اب  ار ، بالقنا  نیا  میراد  هفیظو  همه  ام  .تسا  زیزع  مالسا  زا  تنایص  امش  هفیظو  دیشاب ! هاگآ 
(3) .میروآ مهارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  همدقم  مینک و  رداص  ناهج 

: تسا نینچ  زین  هداز » لیعامسا  نسحم  دیهش   » همان تیصو  زا  یشخب 

روهظ نازاس  هنیمز  زا  میناوتب  دـیاش  ات  میریگب ، رارق  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  دیـشخب  تقایل  ار  ام  هک  لاـعتم  دـنوادخ  ياـنث  دـمح و  اـب 
(4) .میشاب تما  ناروای  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

ص349. ج1 ، مهدزیس ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  بوقعی ، یلکوت ، - 1
ص194. ادهش ، فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرفعج ، ملاس  - 2

ص238. مکی ، تسیب و  رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 3
ص123. دیهش ، حور  يزبس ، لضفلاوبا  - 4
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: دسیون یم  روط  نیا  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  یناطلس » یلع  ریشدیهش   » نینچ مه   

هراپمخ يا  سپ  دـنک ، یم  رت  کیدزن  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  میالوم  جرف  نم ، لـباقان  نوخ  ندـش  هتخیر  رگا 
(1) .دیزیرب ار  منوخ  دیرابب و  نم  رب  اه !

: دنک یم  شرافس  روط  نیا  شا  همان  تیصو  رد  یهلا » فسوی  نیسحدمحمدیهش  »

هب نآ  هدهع  زا  دیشکب و  شود  هب  راو  نیسح  راو و  بنیز  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تلاسر  دیاب  امـش  زیزع ! ناردارب  نارهاوخ و  يا 
يایرد هب  ات  دیزاس ، ناشورخ  يدور  نوچمه  ار  ام  نوخ  دییآ و  دورف  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  رس  رب  کتپ  نوچ  دییآرب و  یبوخ 

(2) .دیسرب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  لدع  تموکح 

رد وا  .دوب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هژیو  تاـیانع  دروم  یعیفـش » اـضر  دمحمدیهـش  »
نیهوت ماما  هب  دیاب  دنیوگ : یم  وا  هب  دعب  .دـنراد  یم  هگن  عضو  نیمه  هب  ار  وا  زور  هدزای  .دـش  ریـسا  سپـس  حورجم و  يالبرک 4 » »

تداهش هب  ات  دننز  یم  ار  وا  ردق  نآ  اه  یثعب  مادص »! رب  گرم  : » دنز یم  دایرف  مه  وا  ینک !

ص385. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 1
ص724. ج1 ، نامرک ،) ناتسا   ) خیرات ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 174 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_163_2
http://www.ghaemiyeh.com


164 ص :

اه و یناریا  داسجا  دـش  رارق  هک  لاس  هدزناش  زا  دـعب  .دنراپـس  یم  كاـخ  هب  ـالبرک  یکیدزن  رد  یناتـسربق  رد  ار  وا  رکیپ  .دـسر  یم 
هـس اه  یثعب  دوب ! هدنام  ملاس  لاس ، همه  نیا  زا  دعب  وا  ندب  دندرک ؛ جراخ  كاخ  زا  ار  وا  رکیپ  دوش ، هضواعم  رگیدمه  اب  اه  یقارع 
ملاس شندب  اما  دـنتخیر ، شرکیپ  يور  يرگید  هدـننک  دـساف  داوم  کهآ و  .دوش  هدیـسوپ  ات  دـندرک  اهر  باتفآ  رد  ار  وا  رکیپ  هام 

! دوب هدنام 

ماگنه .تسا  هدش  لیدبت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نازابرـس  تیمولظم  تابثا  يارب  يدنـس  دیهـش ، نیا  كاپ  رکیپ 
!« درذگب ام  تاریصقت  زا  ادخ  : » تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  داد ، یم  لیوحت  ار  وا  دسج  یقارع  هدنامرف  یتقو  داسجا ، لدابت 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  يزارف  رد  زیزع  دیهش  نیا 

رد یعـس  هشیمه  هک  دیـشاب  يدارفا  زا  یکی  دـینک  یعـس  هک : تسا  نیا  دـنناوخ  یم  ار  همان  تیـصو  نیا  هک  یناسک  هب  نم  شرافس 
، بالقنا نیا  هک  دینک  اعد  دینک و  يزاس  كاپ  ار  هعماج  دـعب  دوخ و  لوا  دیـشوکب  دـنراد و  رمالا  بحاص  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز 

(1) .دوش لصتم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  یناهج  بالقنا  هب 

ص124و126. تدابع ، لاس  هاجنپ  يداه ، میهاربا  دیهش  يرنه  یگنهرف  هورگ  - 1

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 175 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
http://www.ghaemiyeh.com


165 ص :

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  یتمسق  رد  يرظن » قح  نیسح  دیهش   » نینچ مه 

مالـسا هرکیپ  هب  رگید  یتکرح  دوخ ، مرگ  نوخ  اب  دیباتـشب و  یهلا  گرزب  تمحر  نیا  اـه ، ههبج  يوس  هب  هناقـشاع  دـیاب  امـش  سپ 
تسد هب  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  روهظ  لیجعت  اه ، نوخ  نیا  هرمث  هک  دیهدب 

(1) .دشاب گرزب  ربهر  نیا 

نانمـشد تسد  هب  دش و  فرحنم  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  ینامـسآ ، نید  نیا  هنافـسأتم  مالـسا ، نید  روهظ  زا  اه  نرق  تشذـگ  زا  سپ 
عافد ناریا و  یمالسا  بالقنا  اما  دنسانش ! یم  یباهو  يوما و  مالسا  مان  هب  ار  یکاپ  زا  راشرـس  نید  نیا  نایناهج ، هک  ییاج  ات  داتفا ؛

ریخ و ياه  لاس  تامدقم  سدقم ، عافد  لاس  تشه  نازاس  هسامح  دـناسر ؛ نایناهج  شوگ  هب  ار  يدـمحم  مالـسا  يادـص  سدـقم ،
دنک یم  راختفا  زین  ناریا  تلم  .دـنا  هدرک  مهارف  دوش ، یم  ققحم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  ندـمآ  اب  هک  ار  تکرب 
ادـیپ ققحت  ادهـش ، ماما و  فدـه  هدوب و  راذـگ  رثا  ایند  یمومع  راکفا  رب  ناگدـنمزر ، ادهـش و  ياه  تداشر  اه و  تدـهاجم  اب  هک 

.تسا هدرک 

ص163. متشه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
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: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما   

زا راثیا و  تداشر و  تداهش و  سپ  میا ، هدیسرن  ییاهن  نامرآ  هب  اه  ههبج  رد  ام  نوچ  دننک  یم  لایخ  هک  ییاه  نآ  دنرظن  هتوک  هچ 
مالسا هب  هقالع  تسام ؛ هلاس  تشه  گنج  زا  اقیرفآ ، یهاوخ  مالسا  يادص  هک  یلاح  رد  تسا ! هدیاف  یب  تبالص  یگتشذگدوخ و 

(1) .تسام هلاس  تشه  گنج  زا  ناهج ، لک  رد  مدرم  یسانش 

ص214. ج21 ، ماما ، هفیحص  - 1
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نارظتنم يوگلا  نیرتهب  ادهش ، مود : لصف 

یگدنز رد  وگلا  نتشاد  ترورض 

هک دوش  یم  هتفگ  وگلا  یـسک  هب  یتیبرت ، ثحابم  رد   (1) .تسا هتفر  راک  هب  ...و  هوسا  ادتقم ، قشمرـس ، لدـم ، يانعم  هب  وگلا »  » هژاو
دشاب هتـشاد  ییاه  يدنمناوت  تایـصوصخ و  صاخ ، ياه  هنیمز  زا  یخرب  ای  یگدنز و  داعبا  زا  يرایـسب  رد  شا  هژیو  يرترب  لیلد  هب 
يارب هک  یـشور  هار و  ور ، نیا  زا  دراد ؛ رارق  هعماج  مومع  زا  رتـالاب  یهاـگیاج  رد  تسا و  رت  قفوم  رت و  هتـسجرب  دارفا  رگید  زا  هک 

.دریگ یم  رارق  مومع  هجوت  دروم  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  اه  تیقفوم  اه و  تفرشیپ  نیا  هب  ندیسر 

هک یناسک  زا  تسا  راچان  دسرب ، شفادها  هب  دشاب و  قفوم  هدرک ، باختنا  شا  یگدنز  يارب  هک  يریـسم  رد  دـهاوخب  یـصخش  رگا 
، رگید ترابع  هب  دـهد ؛ رارق  قشمرـس  وگلا و  ار  نانآ  دریگب و  سرد  دـنا ، هدوب  قفوم  هتـشادرب و  ماگ  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد 

.دنک یم  يرادرب  وگلا  دوخ  یگدنز  رد  قفوم ، صاخشا  يراتفر  لدم  زا  هراومه  قفوم  صخش 

ص77. ج7 ، ادخهد ، همان  تغل  - 1
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یگدنز رد  بسانم  ياهوگلا  ترورض 

، تبثم ياهراتفر  زا  يریذپ  ریثأت  و  دراذگ ، یم  ریثأت  وا  يور  نارگید  ياهراتفر  تسا ، یعامتجا  يدوجوم  ناسنا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
نارگید رب  ییاه  يرترب  اه و  ییاناوت  صاخ ، هنیمز  دـنچ  ای  کی  رد  تسا  نکمم  یـسکره  .تسا  بسانم  ياهوگلا  نتـشاد  ِمزلتـسم 

نآ زا  ناوت  یم  داعبا  یمامت  رد  هک  دنتـسه  ییاه  یگژیو  ياراد  اهوگلا  یخرب  اما  دشابن ؛ هنوگ  نیا  اه  هنیمز  هیقب  رد  دشاب و  هتـشاد 
اه و اطخ  یمامت  زا  دنتمصع و  ماقم  ياراد  هک  یناسک  دنتسه ؛ مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  ایبنا و  نامه  هدع ، نیا  .تفرگ  قشمرـس  اه 

.دنرود اه  شزغل 

تمـصع ماقم  هب  هک  دـنا  هتـشاد  نامیا  دوخ  فدـه  هار و  هب  ردـق  نآ  هک  دنتـسه  زین  يرگید  دارفا  هتـسراو ، ياه  ناـسنا  نیا  زا  ریغ 
.دوش یمن  لیامتم  اه  يدیلپ  اه و  یتشز  تمس  هب  نانآ  راتفر  هشیدنا و  هک  ییاه  ناسنا  دنا ؛ هدش  کیدزن 

هدرک یفرعم  هعماج  دارفا  يارب  ییوگلا  هب  ار  نانآ  هک  دنتسه  دوخ  یگدنز  رد  یتبثم  هتـسجرب و  رایـسب  طاقن  ياراد  زین  رگید  یخرب 
یفنم تافص  نیا  اما  دوش ، هدید  نانآ  یگدنز  رد  زین  یفنم  ياه  یگژیو  تافص و  زا  یخرب  دیاش  دنتسین ، موصعم  نوچ  هتبلا  .تسا 
یفنم تاکن  هب  دنریگب و  وگلا  ناشتبثم  تاکن  زا  دیاب  نارگید  عقاو ، رد  دننز ؛ یمن  اه  نآ  ندوب  وگلا  هب  يررض  دنگنر و  مک  رایـسب 

.دننکن هجوت  ناش  یگدنز 
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رد تسا  راوازس  ور ، نیا  زا  دنراد ؛ ییاه  توافت  مه  اب  دنتـسین و  حطـس  کی  رد  دنوش ، یم  هتخانـش  وگلا  هک  یناسک  مامت  نیاربانب ،
.دنوش باختنا  اه  نیرتهب  اهوگلا ، باختنا 

ندیسر هار  رد  هتخانـش و  ار  دوخ  فده  هک  توافت  نیا  اب  دنا ؛ هعماج  دارفا  هیقب  دننامه  دنتـسه ، وگلا  هک  يدارفا  تسا ، رکذ  نایاش 
.دنا هتشادرب  ماگ  ناشفده  هب  ندیسر  هار  رد  يداع ، ياه  هار  زا  دنتسه و  یلومعم  ياه  ناسنا  نانآ  .دنا  هدرک  شالت  دوخ ، فده  هب 

هبرجت زا  يرادروخرب  زا : دـنترابع  دـیاوف  نیا  ِنیرت  مهم  زا  دراد ؛ يرایـسب  تاکرب  راثآ و  بسانم  ییوگلا  نتـشاد  هک  تسا  یهیدـب 
، تاهابتشا ندیسر  لقا  دح  هب  درف ، رد  هتفهن  یـصخش و  ياه  تیقالخ  اه و  دادعتـسا  زورب  ینادرگرـس ، زا  ندنام  ناما  رد  نارگید ،

 ... . ندیسر و فده  هب  رتدوز 

رد يا  هدهاشم  يریگدای  .تسا  يا  هدهاشم  يریگدای  ناسنا ، يریگدای  عون  نیرت  مهم  یعامتجا ،» يریگدای   » هیرظن ناعـضاو  رظن  هب 
، ساسا نیمه  رب  دزادرپ ؛ یم  يو  راتفر  زا  دـیلقت  هب  قشمرـس ، ای  وگلا  باـختنا  اـب  درف  نآ  رد  هک  تسا  يریگ  قشمرـس  ناـمه  عقاو ،

(1) .دیمان ییوگلا » شور   » ار نآ  ناوت  یم  هک  تسوگلا  هلیسو  هب  تیبرت ، ياه  شور  زا  یکی 

ص25. تفرعم ، همانهام  یمالسا ، تیبرت  رد  ییوگلا  شور  مدقم ، یمئاق  اضردمحم ، - 1
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: دریذپ تروص  ینوگانوگ  ياه  تروص  هب  دناوت  یم  ییوگلا  تیبرت 

هدهاشم لباق  هتفای و  ققحت  جراخ  رد  هک  ییاهوگلا  ینعی  تسا ؛ یقیقح  تبثم و  ياهوگلا  هئارا  یهدوگلا ، زا  دوصقم  یهدوگلا : . 1
.تسا

رظن رد  ار  یبوـلطم  ياـهوگلا  یبرم  هویـش ، نیا  رد  .تسا  یـضرف  یلیخت و  ياـهوگلا  هئارا  هویـش ، نیا  زا  دوـصقم  يزادرپوـگلا : . 2
مـسجت لـیخت و  هب  ار  یبرتم  هک  دـنک  یم  مهارف  يروط  ار  هنیمز  عقاو  رد  دزادرپ ؛ یم  نآ  ياـه  یگژیو  فیـصوت  ناـیب و  هب  هتفرگ ،

.دناشکب یعقاو  هنحص  ای  وگلا  کی 

رد یفنم  یـشرگن  یگدز و  لد  یعون  هک  دـنوش  یم  میـسرت  ناـنچ  یفنم  ياـه  تیـصخش  اـهوگلا و  هویـش ، نیا  رد  ییادزوگلا : . 3
(1) .دیآ دیدپ  اهوگلا  نآ  هرابرد  یبرتم 

هک دراد  دوجو  ینوگاـنوگ  ياـه  هویـش  زین  یهدوگلا  رد  .تسا  یهدوگلا »  » شور ییوگلا ، تیبرت  ياـه  تروص  زا  یکی  نیارباـنب ،
ناـیبرتم هب  دـنراد ، ییوگلا  هبنج  هک  ار  يدارفا  دـنک  یم  یعـس  یبرم  شور ، نیا  رد  .تسا  نارگید » زا  وـگلا  هئارا  ، » اـه نآ  زا  یکی 

.دنک یفرعم 

دناوتب یبرتم  ات  دـنک  یم  میظنت  يا  هنوگ  هب  ار  هماـنرب  یبرم  لوا ، هویـش  رد  دـنک ؛ لـمع  هنوگ  ود  هب  دـناوت  یم  هلحرم  نیا  رد  یبرم 
رد هدنز و  روط  هب  ار  وگلا 

.30 ، 29 ص28 ، تفرعم ، همانهام  یمالسا ، تیبرت  رد  ییوگلا  شور  مدقم ، یمئاق  اضردمحم ، - 1
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، یبرم هک  تسا  نیا  مود  هویـش  .دنک  هدهاشم  ار  ییوکین  تلـصخ  تفـص و  کی  هجیتن  ای  دنیبب و  بولطم  راتفر  لامعا و  ماجنا  لاح 
شور تنـس و  هتـشاد و  یجراخ  ققحت  هتـشذگ  رد  یلو  دنتـسه ، ناهنپ  یبرم  دـید  زا  رهاظ  رد  هک  ار  بولطم  ياـهوگلا  اـه و  هوسا 

هریس یصخش و  تایصوصخ  دنک و  یفرعم  یبرتم  هب  تسا ، هدوب  رادروخرب  یصاخ  شـشخرد  قنور و  زا  هعماج  رد  اه  نآ  یگدنز 
(1) .دنک نییبت  يو  يارب  ار  اه  نآ  یعامتجا  يدرف و 

ینید عبانم  رد  بسانم  ياه  وگلا  هب  هجوت 

ریثأـت نینچ  مه  يریذـپ و  رثا  هراـبرد  میرک  نآرق  .تسا  هدـش  هدافتـسا  شور  هس  نیا  زا  میرک ، نآرق  صوـصخ  هب  ینید ، نوـتم  رد 
.دنک یم  یفرعم  اه ، وگلا  نیرتدب  ار  یضعب  وگلا و  نیرتهب  ار  یخرب  هدرک و  دیکأت  رایسب  دارفا ، یخرب  راتفر  زا  نتفریذپن 

هک تسا  یگدـنز  رد  مهم  لصا  نیا  هدـنهد  ناـشن   (2) ((، ٌهَنَـسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُـسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  : )) دـیامرف یم  نآرق  هک  نیا 
یم دنک ، یم  نایب  ار  ...و  نوراق  دورمن ، نوعرف ، يرماس ، ياه : ناتـساد  میرک ، نآرق  رگا  .دوب  تبثم  ياهوگلا  لابند  هب  دیاب  هراومه 

هک دیوگب  دهاوخ  یم  ینامسآ  باتک  نیا  .درادزاب  دنرادن ، یهد  وگلا  یگتسیاش  هک  يدارفا  زا  نتفرگ  وگلا  زا  ار  ام  دهاوخ 

ص28 29. تفرعم ، همانهام  یمالسا  تیبرت  رد  ییوگلا  شور  مدقم ، یمئاق  اضردمحم ، - 1
هیآ 21. بازحا ، - 2
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.دوب رود  اه  تفص  يرماس  اه و  تفص  نوراق  اه ، تفص  دورمن  اه ، تفص  نوعرف  زا  دیاب  یگدنز  ریسم  رد 

یفنم تبثم و  ياهوگلا  دهاوخ  یم  دنوادخ  یتقو  هک  تسا  نیا  دوش ، هراشا  نادب  دیاب  میرک  نآرق  یهدوگلا  ثحب  رد  هک  يا  هتکن 
هتسجرب ار  وا  ینکش  تب  مالسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح  هرابرد  ًالثم  دنک ؛ یم  هراشا  نانآ  یگدنز  هتـسجرب  تاکن  هب  دنک ، یفرعم  ار 

رد ترجاهم  يوگلا  ار  فهک  باحصا  دنک ؛ یم  یفرعم  توهش  اب  هلباقم  هصرع  نامرهق  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  دنک ؛ یم 
مالسلا هیلع  بویا  ترضح  دناد ؛ یم  ادخ  نامرف  لباقم  رد  میلست  هوسا  ار  مالسلا  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  دنک ؛ یم  یفرعم  ادخ  هار 

 . ...و دنک  یم  یفرعم  زرابم  عاجش و  یناوج  ار  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  دنک ؛ یم  یفرعم  لمحت  ربص و  دامن  ار 

هنـسح يوگلا  هوسا و  دوخ  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دـنوادخ ، هک  تسا  مهم  ردـق  نآ  يریگ  وـگلا  هلئـسم 
: دنک یم  قیوشت  نیشیپ  ناربمایپ  زا  يریگ  وگلا  هب  تسا ، هدش  یفرعم 

اَدب ْمُِکب َو  انْرَفَک  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اَّمِم  ْمُْکنِم َو  اُؤآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاق  ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َمیِهاْربِإ َو  ِیف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق  ))
، دندوب وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و   (1) ؛)) ُهَدْحَو ِهَّللِاب  اُونِمُْؤت  یَّتَح  ًاَدبَأ  ُءاضْغَْبلا  ُهَوادَْعلا َو  ُمُکَْنَیب  انَْنَیب َو 

هیآ 4. هنحتمم ، - 1
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رفک امـش  هب  میرازیب ؛ دیتسرپ ، یم  ادخ  زج  هچنآ  امـش و  زا  ام  دـنتفگ : دوخ  موق  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  دنیامـش ؛ يارب  یبوخ  قشمرس 
.دیروآ نامیا  هناگی  يادخ  هب  هک  هاگ  نآ  ات  تسا ، هتسویپ  رد  هنیک  ینمشد و  امش ، ام و  نایم  میزرو و  یم 

: دندومرف ترضح  نآ  .دنرب  یم  هرهب  یهدوگلا  شور  زا  وجادخ ، ياه  ناسنا  تیبرت  يارب  زین  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

يَّزَعَت َو ْنَِمل  ًءاَزَع  یَّسََأت َو  ْنَِمل  ًهَوْسُأ  ِهِیف  َّنِإَف  ِرَهْطَْألا ص  ِبَیْطَْألا  َکِِّیبَِنب  أَسَأَتَف  ...هَوْسُأـْلا  ِیف  َکـَل  ٍفاَـک  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  َناَـک  ْدََـقل  َو 
وگلا و ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یفاک  وت  يارب  ؛(1)  هَِرثَِأل ُّصَتْقُْملا  ِهِِّیبَِنب َو  یِّسَأَتُْملا  ِهَّللا  َیلِإ  ِداَـبِْعلا  ُّبَحَأ 

يارب تـسا  ییوـگلا  بوـخ  وا  هـک  ارچ  ریگب ، وـگلا  تـسا ، هزیکاــپ  كاــپ و  هـک  دوـخ  ربماــیپ  زا  سپ  ...یهد ؛ رارق  دوــخ  هوــسا 
دزن ناگدـنب  نیرت  بوـبحم  .دـشاب  هتـشاد  تبـسن  وا  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  تـسا  ییوـکین  هتـسیاش و  تبـسن  و  ناـهاوخوگلا ،

.دهن وا  مدق  هاگیاج  رب  ياج  دنک و  يوریپ  شربمایپ  زا  هک  تسا  يا  هدنب  دنوادخ ،

ادـخ لوسر  رتخد   (2) ؛» هَنَـسَح ٌهَوْسُأ  ِیل  ِهَّللا  ِلوُسَر  ۀـْنبا  ِیف  َو  : » دـنیامرف یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  هک  نیا  اـی 
.تسا یگدنز  رد  نآ  هتسجرب  شقن  وگلا و  تیمها  رگ  نایب  تسوکین ، ییوگلا  هوسا و  نم ، يارب  مالسلا ]  اهیلع  ارهز  همطاف  ]

ص228. هغالبلا ، جهن  - 1
ص286. هبیغلا ، یسوط ، خیش  - 2
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بـسانم ییاهوگلا  دـنم  زاین  درادرب ، ماگ  راـظتنا  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  رد  تیقفوم ، اـب  دـهاوخب  یعقاو  رظتنم  رگا  کـش ، نودـب 
.تسا

: تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا 

يِوَذ ِیئاَقَفُر َو  ْنِم  َِکلَذ  ُهَءاَدـْعَأ  يِداَُـعی  ُهَءاَِـیلْوَأ َو  یَّلَوَتَی  ِهِماَِـیق َو  َلـْبَق  ِِهتَْبیَغ  ِیف  ِِهب  ُّمَتْأَـی  َوُه  ِیْتَیب َو  ِلـْهَأ  َِمئاَـق  َكَرْدَأ  ْنَِمل  َیبوُط 
هب مایق ، نارود  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دنک ، كرد  ارم  نادـناخ  مئاق  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  ؛(1)  هَماَیِْقلا َمْوَی  َّیَلَع  ِیتَّمُأ  ُمَرْکَأ  ِیتَّدَوَم َو 

نیرت یمارگ  نم و  ناهارمه  ناتـسود و  نانآ  دـشاب ! هدرک  يرازیب  مـالعا  ناـشیا ، نانمـشد  زا  هدرک و  ادـتقا  وا  زا  شیپ  ناـماما  وا و 
.دنتسه نم  دزن  متما ،

نارظتنم يارب  وگلا  نیرتهب  ادهش ؛

، رترب ياهوگلا  باختنا  رب  مالـسا  نید  دـیکأت  هب  هجوت  اب  نینچ  مه  و  ناسنا ، تیقفوم  رد  نآ  شقن  يریگوگلا و  تیمها  هب  هجوت  اـب 
یگدـنز کبـس  زا  يریگوگلا  اب  ات  دنتـسه  بسانم  ییاهوگلا  دـنمزاین  دـنرادرب ، ماگ  راظتنا  زبس  ریـسم  رد  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک 

.دنشاب ناما  رد  ریسم  نیا  تارطخ  یمامت  زا  دنیامیپب و  ار  ریسم  نیا  دنناوتب  یبوخ  هب  اه ، نآ  يودهم 

ص286. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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رظتنم کی  یعقاو  تیوه  هب  دننک ، يرادربوگلا  یبسانم  ياهوگلا  زا  دـنناوتب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  رگا 
، رورپدـهاجم نیرفآ ، لوحت  ارگ ، نامرآ  دـنک و  یم  ادـیپ  رگید  ییوب  گـنر و  ناـشراظتنا  تروص ، نیا  رد  دـننک ؛ یم  ادـیپ  تسد 

هار نیا  رد  دنوش و  یم  روای  يدهم  رواب و  يدهم  یعامتجا  يدرف و  ياه  هصرع  یمامت  رد  هلمج ، کی  رد  زاس و  هنیمز  روآ ، دـهعت 
.دنراد یمرب  ماگ  يرتشیب  یهاگآ  اب  بیشن ، زارفرپ و 

داتفا و قافتا  یتانایرج  ثداوح و  سدقم  عافد  نارود  رد  هک  نایب  نیا  اب  دشاب ؛ زاسراک  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم  سدقم  عافد 
مه نیتسار  نارظتنم  يارب  سدـقم  عافد  .دـندوب  یبسانمان  ياهوگلا  ای  بسانم و  ياهوگلا  هک  دـندوب  لـیخد  ثداوح  نیا  رد  يدارفا 
یم یفرعم  ار  بوخ  ياهوگلا  مه  تیودـهم ، هنیمز  رد  سدـقم ، عافد  رگید  ترابع  هب  زادرپوگلا ؛ مه  ادزوگلا و  مه  دوب ، زاـسوگلا 

.دنک یم  یفرعم  ار  اه  نآ  هدز و  رانک  ار  باقن  بسانمان ، ياهوگلا  هرهچ  زا  مه  دنک و 

هللا لجع  نامز  ماما  ربارب  رد  دوخ  فیاظو  هب  رتهب  سدـقم ، عافد  بالقنا و  بسانم  ياهوگلا  زا  نتفرگ  سرد  اب  دـنناوت  یم  نارظتنم 
بالقنا و نارود  رد  هک  دارفا  یخرب  هنالوقعمریغ  ياه  يریگ  عضوم  زا  نتفرگ  تربع  اب  نینچ  مه  دننک ؛ لمع  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

.دنرادرب يرت  راوتسا  ياه  ماگ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  يرای  هصرع  رد  دندرک ، يزاب  یفنم  یشقن  سدقم ، عافد 
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یپ هتکن  نیا  هب  میناوت  یم  ناش ، یگدـنز  نارود  یعامتجا  یـسایس  ثداوح  اب  ناشلماعت  هوحن  ادهـش و  یگدـنز  کبـس  هب  هاـگن  اـب 
يادن هب  دنراد و  يا  هفیظو  هچ  نامز  نآ  رد  هک  دندوب  هدیمهف  یبوخ  هب  هکارچ  دنتسه ، نارظتنم  يارب  وگلا  نیرتهب  اه  نآ  هک  میربب 

نامز ماما  طخ  رد  سفن ، نیرخآ  ات  هک  دندوب  هتسب  دهع  دوخ  اب  نانآ  .دنتفگ  کیبل  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان 
.دنشاب هللا  همحر  ینیمخ  ماما  شقح  رب  بیان  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

زونه هک  یناسک  دنتـسه ؛ نارظتنم  ياهوگلا  نیرتهب  دنا ، هدرک  یم  یگدنز  ام  نامز  هباشم  ِینامز  طیارـش  رد  هک  لیلد  نیا  هب  ادـهش 
یم یگدـنز  ییاه  هچوک  سپ  هچوک  رد  رود ، نادـنچ  هن  ياه  لاس  هک  ینازیزع  تسا ؛ زادـنا  نینط  اـم  هعماـج  رد  ناـشدوجو  رطع 

؛ تسا هدـشن  کشخ  ناشیاه  همان  تیـصو  بکرم  زونه  هک  ینادرمروالد  میراد ؛ یم  رب  ماگ  اه  هچوک  نآ  رد  ام  هزورما  هک  دـندرک 
یم ار  اـه  نآ  يوب  رطع و  هک  ناـشنامزر  مه  نآ ، زا  رت  مهم  تساـم و  سرتسد  رد  ناـشیاه  هتـشون  تسد  تارطاـخ و  هک  یناقـشاع 

.دننک یم  یگدنز  ام  اب  ام و  نیب  رد  دنتسه ، ناشفده  هدنهد  ادن  ناشخرس و  نوخ  ناسر  مایپ  دنهد و 

تسود هک  یناسک  يارب  دنسانشب ؛ ار  ناشنامز  ماما  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  دنتسه ؛ نارواب  يدهم  يارب  قشمرـس  نیرتهب  ادهش 
.دننک تمدخ  دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  دنهاوخ  یم  هک  يدارفا  يارب  دننک ؛ يرای  ار  ناشنامز  ماما  دنراد 
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، دولآ هانگ  ياه  هولج  همه  نیا  زا  دننک و  یگدنز  كاپ  تبیغ ، نارود  رد  دنهاوخ  یم  هک  دنا  یناسک  يارب  قشمرس  نیرتهب  ادهـش   
.دنرخب ناج  هب  ار  اه  یتخس  ریسم  نیا  رد  دنشاب و  راظتنا  لها  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دننک ؛ يرود 

هللا لجع  نامز  ماما  ماع  نابیان  زا  تیعبت  اب  دـنرادرب و  ماگ  تیالو  رادـم  رد  دـنهاوخ  یم  هک  دـنا  یناسک  يارب  هوسا  نیرتهب  ادهـش   
.دنراذگب شیامن  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  دوخ  يریذپ  تعاطا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت 

اب هک  دنتـسه  یناگراتـس  دـننامه  ناـنآ  هکارچ  تخانـش ، ار  هار  اـه  نآ  هلیـسو  هب  ناوت  یم  هک  دنتـسه  ییاـه  هوـسا  نیرتـهب  ادهـش   
.دنهد یم  ناشن  ام  هب  ار  تیاده  ریسم  ناش ، یناشفاوترپ 

بالقنا دیهش  نارازه  يزاریـش و  دایـص  ارآ ، ناهج  يرکاب ، نارمچ ، نیدلا ، نیز  تمه ، نوچ : ییادهـش  زا  هک  یتارطاخ  کش ، یب 
يریگوگلا يارب  یبوخ  عبنم  هدش ، لقن  اه  نآ  نامزر  مه  زا  هنیس  هب  هنیس  ای  هدش و  تبث  اه  باتک  رد  سدقم  عافد  نارود  یمالسا و 

مظعم ماقم  هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  اـملع ، ناـگرزب ، لـیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ تیودـهم  هصرع  رد  هژیو  هب  فلتخم ، ياـه  هصرع  رد 
: دـندومرف هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هنومن ، يارب  دـشاب ؛ هدـنز  هعماج  رد  نادیهـش  دای  مان و  هک  دـنراد  دـیکأت  هراومه  يربهر 

گنهرف هک  تسا  سدقم  عافد  تداهـش و  راثیا ، گنهرف  جیورت  اب  هکارچ  تسین ،» تداهـش  زا  رتمک  ادهـش ، دای  نتـشاد  هگن  هدـنز  »
.دشاب ادزوگلا  زاسوگلا و  هنیمز ، نیا  رد  دنک و  ادیپ  زورب  روهظ و  هعماج  رد  دناوت  یم  تیودهم 
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راظتنا يانعم  موس : لصف 

هراشا

هب ناوت  یم  نآ ، ياه  هژاو  دیلک  رد  تقد  هدش و  نایب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راظتنا  هرابرد  هک  یتایاور  هب  هاگن  اب 
اب بسانتم  هدش ، نایب  تایاور  نآ  رد  هک  یتاملک  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ یـسامح  تایاور ، هنوگ  نیا  تایبدا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا 

.دنوش یم  یسررب  همادا  رد  تایاور  یخرب  هلئسم ، نیا  ندش  نشور  يارب  .تسا  دربن  گنج و 

جرف راظتنا  نم ، تما  داهج  نیرترب   (1) ؛» جَرَْفلا ُراَِظْتنا  ِیتَّمُأ  ِداَهِج  ُلَْضفَأ  : » دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
.تسا

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا 

دوخ نوخ  رد  ادـخ ، هار  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  تسام ، جرف  رظتنم  هک  نآ  ؛(2)  ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ِهِمَِدب  ِطِّحَـشَتُْملاَک  اَنِْرمَِأل  ُرِظَْتنُْملا 
.دشاب هدیپت 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

ص37. لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  - 1
ص645. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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مئاق تبیغ  نارود  رد  هک  ره  ؛(1)  دُحأ رَدب و  ءادهُـش  نِم  دیهـش  فلأ  رجأ  لج  زع و  هّللا  هاطعأ  انمئاَق  هبیغ  یف  انتَیالِو  یلَع  َتَبَث  نَم 
اطع وا  هب  ار  دحا  ردب و  يادهش  دننام  دیهش ، رازه  شاداپ  دنوادخ  دشاب ، مدق  تباث  ام  تیالو  رب  ام ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.دیامرف یم 

: دنیامرف یم  رگید  ینایب  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

تبیغ نامز  رد  هک  یـسک  ؛(2)  دُحُأ ٍرْدـَب َو  ِءاَدَهُـش  ِْلثِم  ٍدیِهَـش  ِْفلَأ  َرْجَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  اَنِِمئاَق  ِهَْبیَغ  ِیف  اَِنتالاَُوم  یَلَع  َتاَم  ْنَم 
دننام دیهـش ، رازه  رجا  دنوادخ  دریمب ، ات  دـشاب  یقاب  ام  تیالو  شریذـپ  یتسود و  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح 

.دنک یم  اطع  وا  هب  ار  دُحا  ردب و  يادهش 

: هدش تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

، دسانشب ار  شنامز  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب ، هک  یـسک  ؛(3)  هِطاَطُْـسف ِیف  ِِمئاَْقلا  َعَم  ٌِمئاَق  َوُه  ْنَمَک  َناَک  ِهِماَمِِإل  ٌفِراَع  َوُه  َتاَم َو  ْنَم 
.دشاب هداتسیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترضح  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ص81. ج 5 ، هادهلا ، تابثإ  یلماع ، رح  خیش  - 1
ص274. تاوعدلا ، يدنوار ، نیدلا  بطق  - 2

ص330. هبیغلا ، ینامعن ، - 3
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هک تسا  یسک  دننام  تسا ، مهدزاود  ماما  رظتنم  هک  یـسک  ؛(1)  ْهنَع ُّبُذَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ُهَْفیَس  ِرِهاَّشلاَک  َرَـشَع  ِیناَّثِلل  ُرِظَْتنُْملا 
.دنز یم  ریشمش  ترضح ، نآ  زا  عافد  يارب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد 

: دندومرف رگید  ياج  رد  ناشیا 

نامز ماما  روهظ  راظتنا  لاـح  رد  هک  یـسک  ؛(2)  ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ِهِْفیَِـسب  ِبِراَّضلا  َِهلِْزنَِمب  ٌدیِهََـشل  ِْرمَأـْلا  اَذـه  یلَع  ْمُْکنِم  ِهَّللا  َتِّیَْملا َو  َّنِإ 
.تسا هدرک  داهج  ریشمش  اب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  دریمب ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

َلاَق َُّمث  ِهِْفیَِسب  ُهَعَم  َعَراَق  ْنَمَک  َْلب  َال  َلاَق  َُّمث  ًهَْئیَنُه  َثَکَم  َُّمث  َلاَق  ِهِطاَطُْسف  ِیف  ِِمئاَْقلا  َعَم  َوُه  ْنَمَک  ِْرمَْألا  اَذَِهل  ٌرِظَْتنُم  َوُه  ْمُْکنِم َو  َتاَم  ْنَم 
تموکح رظتنم  هک  یلاح  رد  دریمب ، امـش  زا  یـسک  رگا  ؛(3)  ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َدِهُْـشتْسا  ِنَمَک  اَّلِإ  ِهَّللا  َال َو 

شا همیخ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  اب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  هدوب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما 
سپـس دگنجب ؛ شریـشمش  اب  ترـضح  رانک  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  هکلب  هن ، دومرف : درک و  گنرد  یکدـنا  سپـس  .تسا  هدوب 

.دسرب تداهش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  مسق ، ادخ  هب  هن ، دومرف :

ص647. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص352. ج 15 ، یفاک ، - 2

ص126. ج 52 ، راونالا ، راحب  - 3
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: دندومرف رگید  ياج  رد  ناشیا 

َلاَق ِِهئاَِول  َتَْحت  َدَعَق  ْنَم  َِهلِْزنَِمب  َْلب  َال  ِهِرَکْسَع  ِیف  ًادِعاَق  َناَک  ْنَم  َِهلِْزنَِمب  َناَک  ِْرمَْألا  اَذَه  ُبِحاَص  َموُقَی  ْنَأ  َْلبَق  َتاَم  َُّمث  ُهَماَمِإ  َفَرَع  ْنَم 
زا شیپ  تخانـش و  ار  شماما  هک  سک  ره  ؛(1)  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َدِهُْـشتْسا  ِنَم  َِهلِْزنَِمب  ِِهباَحْـصَأ  ُضَْعب  َلاَق  َو 

یسک دننام  هکلب  هن ، درک ؛ دهاوخ  يرازگ  تمدخ  ترضح  نآ  هاپس  رد  هک  تسا  یـسک  ناس  هب  تفر ، ایند  زا  رما  نیا  بحاص  مایق 
یم تداهش  هب  ادخ  لوسر  اب  هارمه  هک  یـسک  دننامه  تفگ : نینچ  نیا  شباحـصا  زا  یکی  .تسا  ترـضح  نآ  مچرپ  ریز  هک  تسا 

.دسر

هتفرگ رب  رد  ار  ام  یگدـنز  هظحل  هب  هظحل  هک  يداهج  تسا ؛ داـهج »  » یعون راـظتنا  تفگ ، ناوت  یم  تاـیاور  هنوگ  نیا  رد  تقد  اـب 
لاح رد  ًامئاد  دریگ ؛ یمن  مارآ  دنیشن و  یمن  هدوسآ  تسا ، گنج  نادیم  رد  هک  دشاب  هتشاد  ار  ساسحا  نیا  ًاعقاو  یـسک  رگا  .تسا 

یتحار هب  دنک ، تلفغ  رگا  هکارچ  دـنک ، یم  یـسررب  ار  نمـشد  دوخ و  یناکم  ینامز و  تیعقوم  هراومه  تسا و  شـشوک  شالت و 
.دوش یم  نمشد  بولغم  هدروخ و  هبرض 

هدرک و فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبحم  تفرعم و  حالـس  هب  حلـسم  ار  دوخ  نانآ  دنا ؛ هنوگ  نیا  زین  یعقاو  نارظتنم 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یعقاو  رظتنم  .دننک  یم  هزرابم  دراد ، دوجو  ناشفارطا  رد  هک  ییاه  یگدولآ  اب  ناّرب ، ریـشمش  نیا  اب 

دننامه فیرشلا ،

ص371. ج 1 ، یفاک ، - 1
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هدیسر و وا  هب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هک  یعرش  تاروتسد  زا  تیعبت  اب  لیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ شا  هدنامرف  روتسد  رظتنم  زابرس ،
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ینعی  دوخ ، هدنامرف  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ماع  نابیان  زا  يونـش  فرح  اب  زین 

.دنک یم  يرادرب  نامرف  فیرشلا 

ینارون ار  دوخ  لد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبحم  تدوم و  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  رظتنم 
رـصع ماما  راظتنا  زا  مَد  دنناوت  یم  یناسک  تقیقح ، رد  دنک ؛ یم  ینارون  ار  دوخ  نایفارطا  فارطا و  طیحم  رون ، نیا  اب  تسا و  هدرک 
هتشک رطخ  دناد  یم  هک  يا  هدنمزر  دننامه  تسرد  دننکرب ؛ لد  نآ ، چوپ  رهاظم  ایند و  زا  هک  دننزب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.دنیرفآ یم  هسامح  دیوش و  یم  لئاسم  يرایسب  زا  تسد  اما  دراد ، دوجو  ندش 

زا يا  هظحل  دنربب و  رـس  هب  لماک  یگدامآ  رد  هک  دننزب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  راظتنا  زا  مد  دـنناوت  یم  یناسک 
.دراد رظن  رد  ار  نمشد  تیعقوم  نیبزیت ، ینامشچ  اب  هراومه  هک  يزابرس  دننامه  دنوشن ؛ لفاغ  نمشد 

نارظتنم رایسب  ياه  تلیضف  لیلد 

ردب يادهـش  تلیـضف  شزرا و  فیدر  رد  رظتنم ، تلیـضف  شزرا و  ارچ  تسا ؟ هدـش  نایب  تلیـضف  همه  نیا  رظتنم ، ناسنا  يارب  ارچ 
زا عافد  يارب  ندوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  دیهـش !؟ رازه  هکلب  دیهـش ، کی  هن  مه  نآ  تسا ؛ هتفرگ  رارق 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نیتسار  رظتنم  هک  ار  یـسک  ارچ  تس ؛ ییالاو  رایـسب  تداعـس  ندز ، ریـشمش  ترـضح  نآ 
رارق یسک  نینچ  اب  يواسم  تسا ،
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ره هب  هک  تسا  ییاهب  نارگ  رهوگ  ندوب ، ترـضح  نآ  رانک  رد  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  همیخ  رد  دـنا ؟ هداد 
؟ دنراد رس  رب  یجات  نوچ  ار  اهب  نارگ  رهوگ  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  ارچ  یلو  دوش ، یمن  هداد  یسک 

؟ درک وجو  تسج  دیاب  يا  هتکن  هچ  رد  ار  تداعس  شزرا و  تلیضف و  همه  نیا  زمر  زار و  یلک ، روط  هب 

.ددرگ یم  نشور  زین  اه  شسرپ  نیا  خساپ  دوش ، كرد  یبوخ  هب  راظتنا »  » قیقد يانعم  رگا 

و دـنا ؛ هدرک  نایب  راـظتنا  يوغل  یناـعم  ءزج  ار   (1)« هدـنیآ هب  نتـشاد  دـیما  یعون  ندوب و  هار  هب  مشچ  یناـبهگن ، روما ، رد  گـنرد  »
يارب ناسنا )  ) یگدامآ تلاح  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  هک  تسا  یحور  یتیفیک  : » دـنا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ار  نآ  یحالطـصا  يانعم 

(2)« .تسا يدیماان  سأی و  نآ  دض  و  دوش ، یم  دنراد ، راظتنا  هچنآ 

هللا لجع  نامز  ماما  راظتنا  تفگ : ناوت  یم  راظتنا ، یحالطـصا  يوغل و  يانعم  هب  هجوت  اب  دش و  نایب  رت  شیپ  هک  یتایاور  رد  ربدت  اب 
یتلاح لـصا  رد  هک  یهار ، هب  مشچ  نیا  میـشاب و  ناـمنامز  ماـما  ندـمآ  هار  هب  مشچ  اـم  هک  تساـنعم  نیا  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

تیاـضر دروم  هک  دـنک  راداو  یـشالت  وپاـکت و  هب  ار  اـم  هدرک و  ادـیپ  زورب  روهظ و  اـم  راـتفر  لاـمعا و  رد  تسا ، ینورد  یحور و 
.دشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دنوادخ و 

ص166. دلج 12 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نیسح  - 1
ص235. ج2 ، ینیوزق ، يرئاح  يدهم  همجرت : مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، يوسوم  یقت  دمحم  - 2

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 194 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
http://www.ghaemiyeh.com


184 ص :

تسد درادن ؛ يراگزاس  روما  رد  گنرد  شمارآ و  توکس ، نوکـس ، اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راظتنا  نیارب ، انب 
، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راظتنا  .دهد  یمن  راظتنا  هب  ییوب  گنر و  اهنت ، ِندوب  هار  هب  مشچ  نتـشاذگ و  تسد  يور 

ياه هصرع  رد  يزاـس  هنیمز  شـالت و  ییاـبیز ، یبوخ و  رـسارس  ِلـصف  نیا  هب  ندیـسر  يارب  تساـه و  یبوخ  یماـمت  ققحت  راـظتنا 
.تسا داهج  یعون  رما  نیا  هک  دریگب ، تروص  ورین  ناوت و  مامت  اب  هک  یششوک  شالت و  تسا ؛ زاین  فلتخم 

، یگدنز ياه  هصرع  همه  رد  دیاب  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روحم  تلادع  تموکح  ندمآ  رظتنم  هک  یـسک 
متس ملظ و  اب  دیایب و  دهاوخ  یم  هک  تسا  ینامز  ماما  ِرظتنم  هک  یسک  .دشاب  لداع  یـصخش  ات  دنک  تدهاجم  شـشوک و  شالت و 

.دشاب هتشاد  شزاس  ِرس  نارگمتس  ناملاظ و  اب  دشاب و  متس  ملظ و  لها  دیابن  شدوخ  دنک ، هزرابم 

دیاب دنک ، یم  تموکح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  قبط  هک  تسا  ینامز  ماما  ِندمآ  رظتنم  هک  یـسک 
.دشاب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تانایب  میرک و  نآرق  ساسا  رب  شا  یگدنز  ياه  همانرب 

یعامتجا يدرف و  یگدنز  رد  دیاب  دنز ، یم  مه  رب  ار  هانگ  يرابو و  دنب  یب  طاسب  هک  دشاب  ینامز  ماما  رظتنم  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
.دریگب هلصاف  ناهانگ  زا  شا 

ماما رظتنم  ناوت  یم  رگم  درک !؟ متـس  ملظ و  مدرم  هب  دز و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  راـظتنا  زا  مد  ناوت  یم  رگم 
نابیان فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  يریذـپ  تیالو  زا  ییوب  گنر و  دوب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز 

ماما راظتنا  ياعدا  ناوت  یم  رگم  تشادن !؟ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ماع 
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!؟ تشاد شزاس  رس  اه  نآ  اب  تسجن و  يرازیب  ترضح  نآ  نانمشد  زا  یلو  تشاد ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

لئاسم نیا  تیاعر  ببـس  هب  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  یعقاو  نارظتنم  يارب  باوث  تلیـضف و  همه  نیا  عقاو ، رد 
.دنهد یمن  یسک  هب  ندوب  رظتنم  ياعدا  رطاخ  هب  طقف  ار  اهب  نارگ  ياه  رهوگ  نیا  و  تسا ،

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راظتنا  ادهش و 

نامز ماما  نیتسار  نارظتنم  نالاب ، کبـس  نآ  هک  درک  نایب  تحارـص  هب  ناوت  یم  ادهـش ، یگدـنز  کبـس  یلمع و  هریـس  یـسررب  اب 
ماما بیان  زا  دوخ ، رـصع  یعامتجا  یـسایس  ناـیرج  نیرت  مهم  رد  دوخ  روضح  اـب  هکارچ  دـندوب ، فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 
دوخ نورد  رد  دشاب ، هتشاد  دیاب  یعقاو  رظتنم  هک  ار  یفیاظو  نانآ  .دنتفگ  کیبل  وا  يادن  هب  لد  ناج و  اب  هدرک و  تیامح  ناشنامز 

.دنتشاد یم  رب  ماگ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیاضر  ریسم  رد  لیلد ، نیمه  هب  دندوب و  هدروآ  دوجو  هب 

رت سوملم  دنـشاب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  ءزج  دنراد  تسود  هک  یناسک  يارب  ار  راظتنا »  » يانعم ادهش ،
مارآ دـندوب و  هدروآ  تسد  هب  راظتنا  يانعم  زا  یقیقد  كرد  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  ياه  ییامنهار  اب  ناـنآ  .دـندرک  رت  راکـشآ  و 
نیمه هب  هتـسناد و  روما  سأر  رد  ار  گنج  ناشیا ، زا  ماهلا  اب  ادهـش  .دنتـسناد  یمن  زیاـج  ار  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  نتـسشن و 

ربکا و داهج  نادـیم  ود  رد  ار  داهج  هزرابم و  گنج و  ادهـش  رت ، قیقد  ترابع  هب  دنتـشاذگ ؛ یمن  یلاخ  ار  دربن  ياه  هنحـص  لـیلد ،
.دنداد حیجرت  فرص ، راظتنا  رب  رغصا  داهج 
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ینیوآ » دیهش  »

یم هاگن  هدنز  ار  ام  يدـیما  مه  زاب  رگا  وا ، زا  سپ  .دوب  وا  مایپ  نیرت  گرزب  نیا ، تسا و  هزرابم  رد  راظتنا ، هک  تخومآ  ام  هب  ماما ،
(1) .مینک هزرابم  قح ، تجح  نیرخآ  روهظ  يارب  هک  تسا  نیمه  دراد ،

: دیوگ یم  شیاه  ینارنخس  زا  یکی  رد  نارمچ » دیهش  »

لدع و زا  ار  ناهج  دنیامرفب و  روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ات  دنباوخب  يا  هشوگ  دیاب  دننک  یم  رکف  هک  یناسک 
رت عیرس  هچره  ار  یسفن  لماکت  لوحت و  نیا  دننک و  هزرابم  رتشیب  دنشوکب ، رتشیب  دیاب  ام  مدرم  .دنهابتشا  رد  تخـس  دننک ، رپ  طسق 
هک دننالوبقب  دوخ  هب  ناشداقتعا  رد  ام  ناناوج  رگا  .دـنوش  ترـضح  روهظ  رد  عیرـست  ثعاب  ات  دـنیامن ، داجیا  دوخ  بلق  حور و  رد 

يراکادف و یگدنز و  راتفر و  تسا ، ناشلامعا  دهاش  دنک و  یم  یگدـنز  اه  نآ  نایم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
داجیا هلـضاف  هنیدـم  يوس  هب  ام  ناناوج  یلماکت  تکرح  رد  یگرزب  تکرح  اسب  هچ  دـنک و  یم  یفیک  رییغت  اه  نآ  تاـیح  گرم و 

ترـضح روهظ  نآ ، دـنراد و  وزرآ  کی  اهنت  هک  دـنوش  هاگآ  نشور ، ِتقیقح  نیا  اب  ام  مدرم  رگا  زین ، رـضاح  لاـح  رد  ...دوش  یم 
بقارم دنک ، یم  یگدنز  نانآ  نایم  رد  وا  هک  دننادب  مه  دعب  و  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب 

.نایاپ ص 7. کی  رب  يزاغآ  .ینیوا  یضترم  دیس  - 1
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هب دـیامرف ، روهظ  رتدوز  هچره  هک  دراد  وزرآ  شدوخ  و  تسا ، نینوخ  اه  يزیر  نوخ  اه و  جـنر  نیا  زا  وا  لد  تساـه ، نآ  عاـضوا 
داجیا لوحت  دوخ  رد  رت  عیرـس  هچره  رتدـیدش و  هچره  شترـضح  روهظ  رد  عیرـست  يارب  ات  تسام  هفیظو  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا 
هتـشاد ار  كرابم  دوجو  نآ  لمحت  ناوت  هک  میناسرب  یقالخا  ینامیا و  یلقع و  دشر  زا  هجرد  نآ  هب  میزاس و  هدامآ  ار  دوخ  مینک و 

(1) .میشاب

هب شخب ، نیا  رد  هک  دننک  یم  هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راظتنا  هب  ناشیاه  همان  تیـصو  رد  ادهـش  زا  يرایـسب 
؛ میزادرپ یم  اه  نآ  زا  یخرب  نایب 

: دسیون یم  راظتنا  يانعم  هرابرد  شا ، همان  تیصو  زا  یشخب  رد  یعیجش » میهاربا  دیس  دیهش  »

نیا مینک !؟ روبع  هجوت  مک  یمالـسا ، بـالقنا  تکربرپ  ررکم و  تاـظحل  نیا  زا  هک  دـیناد  یم  نیا  زا  رت  كانهودـنا  ار  یفـسأت  هچ 
همه دـیایب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  يا  هتـسشن  راـظتنا  هب  وت  اـما  دـگنج ، یم  ناـملاظ  ماـمت  اـب  دراد  بـالقنا 
یم رـس  دایرف  ههبج  تشپ  ههبج و  رد  ناشیاه  ناج  اه و  لام  اب  زورما  اقآ ، نارظتنم  هک  شاب  هاـگآ  نادـب و  دربب !؟ نیب  زا  ار  ناـملاظ 

(2)! ینکردا يدهم  ای  دنهد :

ص27. ش42 ، ناما ، هلجم  وزرآ ، کی  طقف  يودهم ، يدهم  - 1
ص401. متفه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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: تسا هتشون  نینچ  دوخ  همان  تیصو  رد  رامعم » یلعدیهش  »

، ناـشدوخ هرهچرازه  هرهچ  اـب  يروخن و  ار  ناربخ  یبادـخزا  نیا  بیرف  هک  رایـشوه  شاـب و  رادـیب  ناملـسم ! ردارب  رهاوخ و  يا  وت 
تـسرد ار  اهراک  دیایب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دیاب  دـنیوگ : یم  و  دـنیامنن ، داجیا  وت  لد  رد  يا  ههبـش  کش و 

كاپ ار  دوخ  بلق  .دسانشب  ار  امش  ات  تسامش ، رظتنم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  لوا  هک  دینادب  دنیوا ! رظتنم  دنک و 
(1) .دیزاس ایهم  هدامآ و  شترضح  روهظ  يارب  ار  نامز  دیشاب و  راوتسا  دوخ  نامیا  هدیقع و  رب  مکحم ، صرق و  نانچ  مه  دینک و 

: تفگ یم  شناتسود  هب  هشیمه  یئاط » دمحمدیهش  »

نآ تمدـخ  رد  هک  مینک  هدامآ  ار  نامدوخ  دـیابن  ایآ  دـنک ؛ روهظ  هظحل  ره  تسا  نکمم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
(2) .دز مد  راظتنا  زا  ناوت  یمن  یگدامآ  نودب  میشاب !؟ ترضح 

ص707. مهدزیس ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص468. ج1 ، نامرک ،) ناتسا  ، ) خیرات ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 199 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_188_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_188_2
http://www.ghaemiyeh.com


189 ص :

رظتنم لسن  تیبرت 

دنتـشاد تسود  دـندوب ، دـنم  هرهب  هنادنـسپ  ماما  یگدـنز  ياه  ییابیز  زا  هدیـشچ و  ار  راظتنا  نیریـش  معط  نوچ  ماـقمالاو ، يادـهش 
هللا لجع  نامز  ماما  راظتنا  تمـس  هب  ار  مدرم  دوخ  راتفر  راتفگ و  اب  لیلد ، نیمه  هب  دنـشاب ؛ دـنم  هرهب  اـه  ییاـبیز  نیا  زا  زین  نارگید 

.دندرک یم  توعد  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

هللا لجع  نامز  ماما  نازابرـس  نارظتنم و  زا  هک  دـنوش  تیبرت  يروط  ناشنادـنزرف  هک  دوب  نیا  ادهـش  سدـقم  ياـه  هغدـغد  زا  یکی 
؛ دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هتشاد  دوخ  ناکیدزن  هب  ییاه  شرافس  هراب ، نیا  رد  نانآ  .دنشاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

: دسیون یم  شیومع  هب  باطخ  شا ، همان  تیصو  زا  یشخب  رد  یئالکدرک » هللا  حیبذ  دیهش  »

نازابرس دندش ، گرزب  یتقو  هک  يروط  روایب ؛ راب  هب  يا  هلاسر  ناملـسم  ار  اه  نآ  شوکب و  تخـس  منادنزرف  تیبرت  رد  ناج ! ومع 
(1)  . ...دنشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یعقاو 

: تسا هتشون  شا  همان  تیصو  رد  يردان » نیسحدیهش  »

نت رب  خرـس  هماج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  باکر  رد  مزر ، نادـیم  رد  مه  و  دریمب ، رتسب  رد  دـناوت  یم  مه  ناسنا ،
يدهم ترضح  يارب  دنلبرس ، يزابرـس  ار  مردارب  و  دناوخب ، ار  شـسرد  دنک و  ظفح  ار  شباجح  هک  مهاوخ  یم  مرهاوخ  زا  ...دنک 

(2)! دینک تیبرت  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ص272. متشه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص660. ج1 ، نامرک ،) ناتسا  ، ) خیرات ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  يوضترم » یناث  نیسحلادبعدیس  دیهش  »

رگا دیآ ! راب  انعم ، مامت  هب  مالـسا ، زابرـس  کی  دننام  دنام ، دهاوخ  یقاب  بناج  نیا  زا  هک  يدنزرف  هناگی  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا 
زا دیاش  ات  دمآ ، دهاوخ  زین  تردپ  درک ، روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تقوره  دییوگب : يو  هب  دیسرپ ، شردپ  زا 

نیمز يور  رد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  نآ  باـکر  رد  هدوب و  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  نارظتنم 
(1)! يریگب رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نازابرس  زا  هک  مراودیما  وت  يارب  مدنزرف ! .دگنجب 

: دیوگ یم  شرسمه  هب  باطخ  یمظاک » دمحادیهش  »

ناشبتکم وریپ  مالـسلا و  مهیلع  هللا  لوسر  نادناخ  ناقـشاع  زا  ار  اه  نآ  ردپ ؛ مه  یـشاب و  ردام  مه  منادنزرف  يارب  مهاوخ  یم  وت  زا 
(2) .دنشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  نازابرس  زا  ماما و  نارای  زا  مه  اه  نآ  ات  يروایب ، راب 

: دسیون یم  هنوگ  نیا  زین  هانپ » نادزی  شخب  هللا  دیهش  »

هک متـسین  رـضاح  دیآ ! راب  هب  ینیمخ  شبیان  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  دنلبرـس  يزابرـس  مدنزرف ، مراودـیما 
(3) .دوش تحاران  ام  هداوناخ  ام و  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نینزان  بلق 

ص597. مهدزاود ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص91. زاوآ ، هرجنح  رازه  رای ، هماخ  دمحم  - 2

ص202. ادهش ، فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرفعج ، ملاس  - 3
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سدقم عافد  رد  ییادزوگلا 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  راـظتنا  راد  هیعاد  يوحن  هب  هک  يرکف  ياـه  ناـیرج  دارفا و  یخرب  هرهچ  زا  باـقن  سدـقم ، عاـفد 
دوخ ات  دنراذگ  یم  تسد  يور  تسد  هک  یناسک  بلط و  هافر  یلدب ، نارظتنم  زا  ار  یعقاو  نارظتنم  دراد و  یمرب  دـندوب ، فیرـشلا 

.دنک یم  ادج  دنک ، لح  ار  تالکشم  دیایب و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

یمن اه  ههبج  هب  ناشدوخ  اهنت  هن  يدام ، شیاـسآ  هاـفر و  رطاـخ  هب  هک  دـندوب  یناـسک  سدـقم ، عاـفد  لاـس  تشه  نارود  لوط  رد 
روضح هب  هراومه  گـنج ، رونت  ندـش  درـس  يارب  یتـح  دـندرک و  یم  عنم  راـک  نیا  زا  مه  ار  ناـشنایفارطا  نادـنزرف و  هکلب  دـنتفر ،

: دندومرف هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دندرک ! یم  ضارتعا  یماظن ، ياه  تیلاعف  هدنمزر و  ياهورین 

گنج هب  لاکـشا  یـسک  نآ  ههبج ؟ تسا  هتفر  اه  نیا  زا  مادـک  دـننک ؟ یم  یطلغ  هچ  دـننک ؟ یم  هچ  دـننز ، یم  قن  یه  هک  اـه  نیا 
کی تسا ، هتفرن  ناـش  هچب  کـی  یتـح  ناـش ، یکی  دـننک ، یم  لاکـشا  هک  ییاـه  نیا  .گـنج  دورب  هک  شیارب  تسا  بـجاو  دراد ،

(1)! اه ههبج  تسا  هتفرن  ناشناوج 

یچروپیش يا  سپ  دوش ؛ یم  ناسآ  درمان  زا  درم  نتخانـش  دوش ، یم  هتخاون  گنج  روپیـش  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  نارمچ » دیهـش  »
!« زاونب

ص290. ج19 ، ماما ، هفیحص  - 1
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بالقنا لصا  اب  تبیغ ، رصع  رد  نایعیش  هفیظو  راظتنا و  يانعم  زا  طلغ  تشادرب  ببس  هب  هک  دندوب  يرگید  ذوفن  يذ  دارفا  نینچ  مه 
، مومـسم رکفت  نیا  ياقلا  اب  نانآ  میهدب ! لیکـشت  تموکح  يربک  تبیغ  نارود  رد  میرادـن  هفیظو  ام  دـنتفگ : یم  دـندوب و  فلاخم 

یمالـسا بالقنا  نتـسشن  رمث  هب  ياتـسار  رد  ناشنوخ  هک  ار  یناسک  و  دنربب ، لاؤس  ریز  ار  ماظن  لصا  هک  دندرک  یم  شالت  هراومه 
.دندرک یم  شنزرس  دش ، یم  هتخیر 

رارصا هک  ینیمخ  ماما  لیم  فالخرب  ات  دندرک  یم  شالت  هک  دندوب  یناسک  یتکلمم ، نالوئـسم  نیب  ماظن و  هندب  رد  رگید ، يوس  زا 
همان عطق  دش ؛ همان 598  عطق  لوبق  حلـص و  شریذپ  هب  رجنم  اه ، شالت  نیا  هجیتن  هک  دنهدب  ماجنا  یتامادقا  دنتـشاد  گنج  همادا  هب 
لحار ماما  تیاضر  مدع  هدنهد  ناشن  ریبعت  نیا  و  دنک ، یم  دای  رهز » ماج   » ندروخ هب  نآ ، شریذپ  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  يا 

: دنیامرف یم  ناشیا  .تسا  همان  عطق  شریذپ  رد  هللا  همحر 

رد .مدیـشون  ار  هعرج  نیا  وا ، تیاـضر  يارب  میادـخ و  ياـضر  هب  یـضار  یلو  تسا ، رت  هدنـشک  رهز  زا  نم ، يارب  هلئـسم  نیا  لوبق 
هرطق نیرخآ  ات  هک  مدوب  هتسب  نامیپ  امـش  اب  نم  هک  دیناد  یم  امـش  .دوب  ما  یهلا  فیلکت  دش ، رما  نیا  بجوم  هچنآ  ینونک ، طیارش 
هچنآ ره  زا  وا ، ياضر  تمحر و  دیما  هب  اهنت  دوب و  تحلصم  صیخشت  يارب  طقف  زورما ، میمـصت  اما  مگنجب ، سفن  نیرخآ  نوخ و 

(1) .ما هدرک  هلماعم  ادخ  اب  متشاد ، ییوربآ  رگا  هتشذگ و  متفگ ،

ص98. ج21 ، ماما ، هفیحص  - 1
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یم گنج  ياه  نادـیم  دراو  رتمک  یگتـسخ ، لیلد  هب  یماظن  ياـهورین  هک  درک  یم  دومناو  هنوگ  نیا  هراومه  یـسایس ، ناـیرج  نیا 
مَلَع اب  ذوفن  يذ  دارفا  یخرب  دوبن و  شیب  يا  هناهب  اهاعدا ، نیا  هک  یلاح  رد  میا ؛ هدـش  ناوتان  گنج  ياه  هنیزه  نیمأـت  رد  دـنوش و 

! دندوب ناشفادها  ندرک  هدایپ  لابند  هب  گنج ، هب  نداد  نایاپ  ياقلا  لئاسم و  هنوگ  نیا  ندرک 

: دیوگ یم  اه  ههبج  زا  مدرم  لابقتسا  هرابرد  تسا ، هاپس  يزکرم  داتس  قبسا  لوئسم  هک  راشفا » اضر  یلع  »

ناگی هاپـس و  رداک  يورین  هتبلا  دـش ؛ یم  رتشیب  ای  رتمک  تایلمع ، تشپ  رد  دوب و  رفن  رازهدـص  تایلمع ، لوط  رد  ام  نایجیـسب  رامآ 
يداتس ياهورین  اب  منک  یم  رکف  .درک  هفاضا  نآ  هب  دیاب  زین  دندرک ، یم  هدافتسا  زابرس  زا  ًاتدمع  رداک ، رب  هوالع  هک  ار  شترا  ياه 
یـضعب لخاد ، رد  اما  ...دش ؛ یم  رفن  نویلیم  کی  دودـح  زین  ام  هتفر  ههبج  نایجیـسب  دادـعت  .دـنداد  یم  لیکـشت  ار  رفن  رازهدـصناپ 

(1) .دنهد یمن  ناشن  یلابقتسا  اه ، ناوخارف  رد  ناگدنمزر  یجیسب و  ياهورین  رگید  دندرک  یم  رکف  دندوب و  هتخاب  ار  دوخ  هیحور 

، دنورب اه  ههبج  هب  مدرم  هک  دـنداد  یم  يروتـسد  هللا  همحر  تما  ماما  ای  دـش و  یم  هداد  یناوخارف  اه  ههبج  يارب  رگا  نیا ، رب  هوالع 
نادرمروالد همان ، عطق  شریذپ  زا  دعب  هک  هنوگ  نامه  دش ؛ یم  هدوزفا  اهورین  نیا  دادعت  رب  کش  یب 

ص65. همان ، عطق  زار  يرفنضغ ، نارماک  - 1

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 204 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_193_1
http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .دنتشاد  اه  ههبج  رد  یگنررپ  روضح  دربن ، ياه  هصرع 

هک دـیدید  امـش  دـنک ، هدافتـسا  ءوس  تیعقوم  زا  تساوخ  یم  درک و  یم  یبـلط  تصرف  نمـشد  هک  هماـن  عـطق  لوـبق  هیـضق  زا  دـعب 
(1) .تشادن يا  هقباس  چیه  ای  تشاد  هقباس  رتمک  گنج  لوط  رد  هک  دش  رپ  اه  ههبج  نانچ  نآ  ناهگان ،

یبلط هافر  تسایـس  ياتـسار  رد  و  دوبن ، شیب  يا  هناهب  تاناکما ، دوبمک  هک  دوش  نایب  دـیاب  زین  تاناکما  دوبمک  هنیمز  رد  نینچ  مه 
زا یخرب  لیلد ، نیمه  هب  تشادـن ؛ دربن ، ياه  نادـیم  رد  هدـننک  لمع  ياهورین  اب  ار  مزـال  يراـکمه  تقو ، تلود  نالوئـسم ، یخرب 
یم هراب  نیا  رد  یمظاک » دمحادیهـش   » رادرـس .دوب  گنج  ياه  ههبج  زا  نادرم  تلود  تیامح  مدـع  لیلد  هب  گـنج  ياـه  یماـکان 

: دیوگ

زا ییاه  فعـض  هطقن  هک  دراد  یکیتکات  هبقع و  ثحب  کی  مه  نآ  هک  ردب ، تایلمع  الا  دوب ، قفومان  شیاه  کتاپ  مامت  رد  نمـشد 
(2) .هدوب ینابیتشپ  رما  رد  نامدوخ  بناج 

هنافسأتم هک  درک  یم  تیلاعف  روشک  رد  زین  قلخ » نیدهاجم  نامزاس   » مان هب  یکانرطخ  رایسب  یسایس  نایرج  روبزم ، دراوم  رب  هوالع 
نیا .دندناسر  تداهش  هب  ار  بالقنا  ماظن و  نازوسلد  زا  يرایسب  دنداد ، ماجنا  هک  یتامادقا  اب 

«. 29/6/1372  » ینارنخس يربهر ، مظعم  ماقم  یناسر  عالطا  تیاس  - 1
ص218. همان ، عطق  زار  يرفنضغ ، نارماک  - 2
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ریغ ياه  يریگ  عضوم  لـیلد  هب  دوب و  يولهپ  میژر  هیلع  هزراـبم  ياـه  نوناـک  زا  یکی  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ناـمزاس 
نامزاس  » هب هک  دـش  دایز  ردـق  نآ  هورگ  نیا  ياـه  تفلاـخم  .تفرگ  هیواز  یمالـسا  بـالقنا  ياـپون  ماـظن  اـب  مک  مک  شا ، یلوصا 

.دندز یم  هناقفانم  یتامادقا  هب  تسد  بالقنا ، هیلوا  ياه  هام  رد  هکارچ  دندش ، روهشم  نیقفانم »

ياهورین روضح  قارع ، زواجت  ندرک  موکحم  نمـض  نایرج ، نیا  .دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  تسایـس  نیمه  زین  گـنج  يادـتبا  رد  ناـنآ 
ههبج رد  ناشیاهورین  روضح  یعدـم  زین  نامز  زا  يا  ههرب  رد  .دنتـسناد  یم  روشک  تاـماقم  زیوجت  هب  طورـشم  ار  اـه  ههبج  رد  دوخ 

! دنتسناد یم  هنالداعان  یعاجترا و  گنج  ار ، گنج  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندوب ؛ گنج  ياه 

، یمالـسا بالقنا  زا  عافد  یبلط و  تداهـش  راثیا و  هیحور  تهج  هب  هن  گنج ، ياه  ههبج  رد  نایقفانم  روضح  هک  تسین  راکنا  لـباق 
یلصا يژولوئدیا  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  نانآ  .تسا  هدوب  اهورین  ياه  تیعقوم  تاناکما و  زا  تاعالطا  رامآ و  يروآ  عمج  يارب  هکلب 

ددـص رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک ؛ ادـج  دـندوب ، هتفرگ  شیپ  رد  یمالـسا  ناریا  دـنم  تریغ  مدرم  هک  یهار  زا  ار  دوخ  ریـسم  ماـظن ،
ندز  » ناونع اب  ار  تسایـس  نیا  دندرک و  یم  ادیپ  روضح  گنج ، ياه  ههبج  رد  يوحن  هب  هک  دـندمآرب  یناسک  همه  رورت  راتـشک و 

! دندوب هداد  رارق  ناش  یتسیرورت  ياه  میت  راک  روتسد  رد  میژر ،» ناتشگنارس 

دیاب دندوب  دقتعم  هک  دـندرک  یم  عافد  يروشک  زا  هتـشاد و  روضح  اه  ههبج  رد  ناشنامز  ماما  بیان  نامرف  هب  ناریا  مدرم  هک  ینامز 
ماما روهظ  ياه  هنیمز 
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زا یسوساج  روشک ، حرطم  ياه  تیصخش  رورت  يراذگ ، بمب  لوغشم  ناقفانم  دنک ، مهارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع 
رورت نینچ  مه  اـه و  ههبج  رد  روـضح  يارب  مدرم  ندرک  درـس  لد  گـنج و  هیلع  مومـسم  تاـغیلبت  ماـجنا  ناریا ، یماـظن  تاـکرحت 

یم هتخورف ، دوخ  ِرـصانع  نیا  رگید  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  .دندوب  دنتـشگ ، یم  زاب  ناشیاهرهـش  هب  یـصخرم  يارب  هک  یناگدـنمزر 
یناریا و ياهورین  ینفلت  یمیـس و  یب  تاملاکم  دونـش  هب  هک  درک  هراشا  اه  ههبج  رد  یقارع ، ياهورین  رانک  رد  ناـشروضح  هب  ناوت 

.دندوب لوغشم  قارع ، تارابختسا  اب  یهجوت  لباق  يراکمه 

تیامح ناشیاهورین و  یهد  نامزاس  اب  هک  دـندوب  هتفرگ  هلـصاف  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ياه  ناـمرآ  فادـها و  اـب  ردـق  نآ  ناـقفانم 
شنکاو اب  هک  دـندوب  نارهت  فرـصت  ددـص  رد  دوخ ، معز  هب  ناـنآ  .دـندمآرب  ناریا  هب  یماـظن  هلمح  ددـص  رد  نایمادـص ، هدرتسگ 
صالخ ریت  ناشدوخ  هب  یعون  هب  دـش و  لیدـبت  یناتـسروگ  هب  ناشیارب  داـصرم  هگنت  دـندش و  ور  هب  ور  هللا ، حور  نایجیـسب  دـیدش 

.دندز

ادج فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نیتسار  نارظتنم  هار  زا  ار  ناشهار  هک  دندز  صالخ  ریت  ناشدوخ  هب  ینامز  نانآ  هتبلا 
« اَِنثیِدَـح ِهاَوُر  » هب دوب ، هَِعقاَْولا » ُثِداَوَْحلا  اَّمَأ  و   » ثیدـح قیداـصم  نیرت  مهم  زا  هک  یلیمحت  گـنج  یمالـسا و  بـالقنا  رد  دـندرک ؛
كاخ و هب  اب  هک  دنداهن  یهار  رد  مدق  دـندوب ، موب  زرم و  نیمه  زا  هک  نانآ  .دـندرکن  یهارمه  نامز  ماما  بیان  اب  هدومنن و  هعجارم 

روشک مدرم  نیب  رد  اهنت  هن  و  دـندرزآ ، ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بلق  ناـشنانطو ، مه  ناـناوج و  ندیـشک  نوخ 
.دنرادن ینادنچ  هاگیاج  زین  یللملا  نیب  عماجم  رد  یتح  هک  دوخ ،
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رترب ياهوگلا  موس : شخب 

هراشا
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نارظتنم فیاظو  لوا : لصف 

هراشا

، اه نآ  زا  یهاگآ  هک  تسا  هدش  حرطم  ییاور  عبانم  رد  يرایـسب  فیاظو  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  يارب 
رد هک  ار  ییاه  لفق  نآ ، اب  ات  دشاب  یعقاو  نارظتنم  تسد  رد  يدیلک  دـناوت  یم  اه  نآ  زا  مادـکره  .دراد  يرامـش  یب  دـیاوف  راثآ و 
هب زور  هب  زور  دنرادرب و  ماگ  راظتنا  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  رتشیب  یهاگآ  ملع و  اب  دنیاشگب و  دراد ، دوجو  ناش  یگدنز  ریـسم 

.دنوش رت  کیدزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای  زبس  همیخ 

فیاظو زا  هفیظو  داتـشه  دودـح  مراکملا ، لاـیکم  دـنم  شزرا  باـتک  زا  یـشخب  رد  یناهفـصا  يوسوم  یقت  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ 
.تسا هداد  حیضوت  هدرک و  يروآدرگ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  نادنمتدارا  نایعیش و 

تخانش ترضح  نآ  هرابرد  دیاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگ  نیا  تایاور  زا  رگا 
؛ دندوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تفرعم  تخانش و  جوا  رد  اه  ههبج  نادرمروالد  دنشاب ، هتشاد  یفاک  تفرعم  و 

ناشنامز ماما  دای  هب  هشیمه  دـیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگ  نیا  تایاور  زا  رگا 
یم ورین  دندیـشک و  یم  سفن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  داـی  اـب  زیزع ، يادهـش  دنـشاب ،

؛ دنتفرگ
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دـننک و اعد  شا  یتمالـس  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگ  نیا  تایاور  زا  رگا   
.دوب مرگ  مرگ  هراومه  اه  هدنمزر  تاجانم  اعد و  سلاجم  دننک ، اعد  شترضح  روهظ  يارب  هراومه  دنهدب و  هقدص 

تاـمیالمان تالکـشم و  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  نارظتنم  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوـگ  نیا  تاـیاور  زا  رگا 
.دندرک یم  زاب  ناشنامز  ماما  هب  لسوت  اب  ار  گنج  ياه  هرگ  زا  يرایسب  اه  هدنمزر  دنوش ، لسوتم  شترضح  هب  راگزور ،

يزاس همدـقم  شروهظ  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  نارظتنم  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگ  نیا  تاـیاور  زا  رگا 
.دوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  دناشک ، اه  ههبج  هب  ار  نایجیسب  هک  یفادها  زا  یکی  دننک ،

دنشاب هتشاد  تاساوم  رگیدمه  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگ  نیا  تایاور  زا  رگا 
نورد رد  ار  ارقف  نامورحم و  هب  کمک  ياه  هولج  هک  یتارطاخ  زا  تسا  رپ  نادیهـش  یگدنز  دننکن ، شومارف  ار  نامورحم  ارقف و  و 

.تسا هداد  ياج  دوخ 

يوریپ تیعبت و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ماع  باون  زا  دیاب  نارظتنم  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگ  نیا  تایاور  زا  رگا 
اب ار  ناشیا  تاروتسد  همه  دنتسناد و  یم  تابجاو  بجوا  زا  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  يوریپ  تعاطا و  مالـسا ، ناگدنمزر  دننک ،

.دنداد یم  ماجنا  لیم  لامک 
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یم نانآ  .دـندوبن  هرهب  یب  تیودـهم ، گنهرف  نارک  یب  يایرد  زا  سدـقم ، عافد  لاس  تشه  ياه  هدـنمزر  ادهـش و  رگید ، ینایب  هب 
یم لمع  دوخ  فیاظو  هب  هنادرم  اذل  دنراد ؛ هدهع  رب  یفیاظو  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  دنتسناد 

ریسفت نیا  زا  ییاه  هولج  هب  تمسق ، نیا  رد  .دندرک  ریسفت  لمع ، رد  ار  نارظتنم  فیاظو  هب  طوبرم  تایاور  ادهـش  عقاو ، رد  .دندرک 
.میزادرپ یم  یلمع 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تفرعم  تخانش و 

رگا .تسا  تیودـهم  ثحابم  يانبریز  گنـس  دراد و  يرایـسب  تیمها  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تفرعم  تخانش و 
ات دریگب ؛ رارق  ادـتبا  رد  دـیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانـش  تفرعم و  میرمـشرب ، ار  نارظتنم  فیاظو  میهاوخب 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  رظتنم  هک  دنک  اعدا  دـناوت  یمن  دـشابن ، علطم  ترـضح  نآ  ياه  یگژیو  زا  دسانـشن و  ار  دوخ  ماما  ناسنا 
ترضح يدوجو  شزرا  شقن و  هب  دسانشب ، ار  شماما  یبوخ  هب  هک  دشاب  هتشاد  ار  اعدا  نیا  دناوت  یم  ینامز  .تسا  فیرـشلا  هجرف 

، دوش یم  هتخیگنارب  رظتنم  صخش  تروص ، نیا  رد  دشاب ؛ هتشاد  یهاگآ  شـشخب  ییاهر  ياه  همانرب  هرابرد  دشاب و  انـشآ  ملاع  رد 
ار فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ربارب  رد  شفیاظو  ات  دنک  یم  شالت  هراومه  درادن و  رارق  مارآ و  دسانش ، یمن  اپ  زا  رس 

.دهد ماجنا  یبوخ  هب 
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هب شماجنارـس  دـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  ییاهب  نارگ  رهوگ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تخاـنش 
.دوش یم  متخ  یهارمگ  تکاله و 

یم فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تفرعم  تخانـش و  تیمها  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
: دنیامرف

زا تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن ، ار  شنامز  ماما  هک  یلاـح  رد  دریمب ، سکره  ؛(1)  هَِّیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ِِهناَمَز  َماَمِإ  ْفِْرعَی  َْمل  َتاَـم َو  ْنَم 
.تسا هتفر  ایند 

نتشاد ینعی  یحطس ، تخانش  دشابن ؛ یحطـس  هک  دهدب  تاجن  یلهاج  گرم  تکاله و  زا  ار  ام  دناوت  یم  یتخانـش  تفرعم و  هتبلا 
نینچ نیقی  هب  ...و .  يربک  تبیغ  يرغـص و  تبیغ  نامز  دـلوت ، لـحم  رداـم ، ردـپ و  ماـن  دـلوت ، لاـس  اـی  زور و  لـیبق : زا  یتاـعالطا 

.دروایب ناغمرا  هب  ام  يارب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تفرعم  تخانش و  دناوت  یمن  یتاعالطا 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  مداخ  رصنوبا ،» »

»؟ متسه یسک  هچ  نم  : » دندومرف .هلب  مدرک : ضرع  یسانش »؟ یم  ار  نم  ایآ  : » دیسرپ نم  زا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف 
دنوادخ مدرک : ضرع  ترضح  هب  مدیسرپن »! رما  نیا  زا  : » دندومرف ترضح  .دیتسه  نم  ياقآ  دنزرف  نم و  ياقآ  امش ، مدرک : ضرع 

ص409. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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ِیلْهَأ َو ْنَع  َءاَلَْبلا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُعَفْدَـی  ِیبو  ِءاَیِـصْوَْألا  ُمَتاَخ  اَنَأ  : » دـندومرف ترـضح  .دـییامرفب  نایب  میارب  امـش  دـنک ! ناتیادـف  ار  نم 
.دنک یم  رود  منایعیش  لها و  زا  ار  الب  دنوادخ ، نم  هطساو  هب  متسه و  ناماما  زا  صخش  نیرخآ  نم   (1) ؛» ِیتَعیِش

ماقم اب  ام  ینعی  دشاب ؛ قیمع  دـهد و  تاجن  تکاله  تبیغ و  نارود  تارطخ  زا  ار  ام  هک  تسا  دنمـشزرا  ربتعم و  یتخانـش  نیاربانب ،
ضیف هطساو  ناشیا  هک  مینادب  میسانشب و  ملاع  رد  ار  ترـضح  شقن  میوش ، انـشآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يونعم 

.درب یم  ورف  دوخ  نورد  هب  ار  شلها  نیمز  دشاب ، ماما  نودب  نیمز  زور  کی  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، یهلا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ورف دوخ  رد  دعلب و  یم  ار  شلها  دنامب ، یقاب  ماما  نودـب  زور  کی  نیمز  رگا  ؛(2)  اَِهلْهَِأب ْتَخاََسل  اَّنِم ، ٍماَمِإ  اَِلب  ًامْوَی  ُضْرَْألا  ِتَیَِقب  َول 
.درب یم 

: دندومرف یثیدح  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 

دننامه دسانشب ، ار  شیوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یسک  ؛(3)  هِطاَطُْسف ِیف  ِِمئاَْقلا  َعَم  ٌِمئاَق  َوُه  ْنَمَک  َناَک  ِهِماَمِِإل  ٌفِراَع  َوُه  َتاَم َو  ْنَم 
.دشاب ترضح  نآ  دزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترضح  همیخ  رد  هک  تسا  یسک 

ص441. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص330. هبیغلا ، ینامعن ، - 2
ص330. هبیغلا ، ینامعن ، - 3
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ترایز نتم  هب  هژیو  هجوت  اه ، نآ  زا  یکی  دراد ؛ دوجو  یتوافتم  ياه  هار  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانـش  يارب 
.تسا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صوصخم  تارایز  هیعدا و  صوصخ  هب  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  ياه  هماـن 

بادرـس صوصخم  تراـیز  هعمج ، زور  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تراـیز  نیـسای ، لآ  تراـیز  نتم  رد  رگا 
نامز ماما  زا  يرتهب  تخانـش  تفرعم و  میناوت  یم  مینک ، هجوت  ناشیابیز  تارابع  هب  لمأت و  ...و  دـهع  ياعد  هبدـن ، ياـعد  سدـقم ،

.مینک ادیپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

نآ تخانش  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  ماقمالاو  يادهـش  ناگدنمزر و  تایـصوصخ  زا  یکی 
.دنداد یم  هجوت  هلئسم  نیا  هب  زین  ار  نارگید  دندوبن و  توافت  یب  ترضح ،

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  هب  ناوارف  هقـالع  قشع و  كرت ،» نسحدیهـش   » یقـالخا ياـه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی 
، دسانشن ار  دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یسک  رگا  : » فورعم ثیدح  هب  شا  ینارنخس  رد  روالد  هدنامرف  نیا  .دوب 

رگا .درادـن  انعم  تماـما ، نودـب  دـیحوت  : » تفگ یم  درک و  یم  هراـشا  دـشاب ،» ناملـسم  رگا  یتح  تسا ؛ هدرم  تیلهاـج  بتکم  رد 
هدمآ زین  راوگرزب  دیهش  نیا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  .دور » یم  یهارمگ  تلالض و  هب  ًًامتح  هعماج  نآ  دشابن ، سانش  ماما  هعماج ،

: تسا

امش رب  .تسا  کیدزن  ادخ  هدعو  هک  دیراد  هدوسآ  لد  .دیزاس  رتاسر  ار  قح  دایرف  دیریگرب و  ار  هداتفا  حالس  نارهاوخ ! ناردارب و 
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هک دیـشاب  هیقف  تیـالو  يربهر  تحت  سپ  دوش ؛ یم  یهتنم  شترـضح  روهظ  هب  بـالقنا  هک  دـینادب  ادـخ ! تجح  ندـمآ  دـیون  داـب 
(1) .تسامش هب  ناهج  ناناملسم  یمامت  نامشچ 

تخانش و يایوگ  دش ، یم  لوحتم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  مان  ِرکذ  ماگنه  هب  ریصب » نیسح  جاح  دیهـش   » هک نیا 
: دنک یم  لقن  ناشیا  نامزر  مه  زا  یکی  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناشیا  يالاو  تفرعم 

مهیلع همئا  مان  هک  راب  ره  تشاد و  ار  همئا  رکذ  اهراب  .میدوب  نارهم  هب  زاوها  زا  نتفر  ِهار  رد  ناشیا  اب  کی ، يالبرک  تایلمع  زا  لبق 
یم رییغت  شا  هرهچ  دش ، یم  هدرب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  مالـسلا و  هیلع  هللا  دبع  ابا  اقآ  صوصخ  هب  مالـسلا ،

(2) .دوب دوهشم  ًالماک  نیا  و  درک ،

: دنک یم  لقن  یسنوی » دمص  دیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

یم رتمک  ناشیا  هرابرد  یلو  میناـمز ، ماـما  زابرـس  اـم  اـهردارب ! : » تفگ یـسنوی  دمـصدیهش  هک  میدوب  هتـسشن  ناـگداپ  رد  مه  رود 
زا هتبلا  میدناوخ ؛ یم  زامن  زا  دعب  ار  اعد  همه ، دعب  زور  ود  یکی  هظفح »؟ ور  ءالبلا " مظع  یهلا   " ياعد یک  : » داد همادا  دعب  .میناد »

(3) .ظفح

ص 79 و 80. مجنپو ، تسیب  رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص51. نابوخ ، رادرس  یلامج ، یسیع  - 2

ص54. میسن ، مسبت  راک ، یفیص  نسحم  - 3
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هدامآ ار  دوخ  دیـسانشب و  ار  همطاف  يدهم  نیمز ، يور  ادخ  تجح  : » دنک یم  شرافـس  شا  همان  تیـصو  رد  یئرفـش » دیمحدیهـش  »
(1)« .دییامن وا  روهظ 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  یباتشد » دمحادیهش  »

دینک اعد  .تفرعم  بلط  رد  دینک  ششوک  یعس و  دینک و  دایز  ناشیا  هب  تبسن  ار  دوخ  تفرعم  دیـسانشب و  ار  ناتنامز  ماما  ناردارب !
دـنوادخ و هدرک و  رود  ار  ناطیـش  دوخ  بولق  رد  .دوشب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  رد  لـیجعت  اـت  جرف ، يارب 

(2) .دینک لح  وا  اب  ار  دوخ  لئاسم  تالکشم و  تسامش و  اب  وا  هک  دیشاب  وا  اب  دینک و  نیزگ  ياج  ار  نامز  ماما 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تبحم 

هراشا

: دنیامرف یم  نایعیش  هب  باطخ  یفیرش  عیقوت  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

تبحم اب  هارمه  ار  دوخ  هجوت  ؛(3)  ْمُْکیَلَع َّیَلَع َو  ٌدِهاَش  ُهَّللا  ْمَُکل َو  ُتْحَصَن  ْدَقَف  ِهَحِضاَْولا  ِهَّنُّسلا  یَلَع  ِهَّدَوَْملِاب  اَْنَیلِإ  ْمُکَدْصَق  اُولَعْجا  َو 
یم یهاوخریخ  امش  يارب  نم  انامه  هک  دینک ، تکرح  نید  یعطق  نشور و  تاروتسد  ریـسم  رد  دیهد و  رارق  ام  يوس  هب  یتسود ، و 

.تسا دهاش  امش  رب  نم و  رب  دنوادخ  منک و 

ص82. ادهش ، فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرفعج ، ملاس  - 1
ص201. ادهش ، فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرفعج ، ملاس  - 2

ص286. هبیغلا ، یسوط ، خیش  - 3
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هب  یگدادـلد  هوـیم  رت و  مکحم  اـه  لد  نیمزرـس  رد  تبحم  ياـه  هشیر  دوـش ، یم  ثعاـب  هچنآ 
هچره تسا ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تخانـش  تفرعم و  ددرگ ، رترمثرپ  ناـسنا  دوجو  رد  زور  هب  زور  فیرـشلا ،

.دوش یم  رتشیب  زین  ماما  هب  تبحم  دشاب ، رتشیب  تخانش  تفرعم و 

: دنک یم  لقن  ناشیا  هرابرد  يروفغم » نیسحلا  دبعدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

مخ يروفغم  اقآ  جاح  مدـید  دوب ، یناراب  تدـش  هب  مه  اوه  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگداپ  زا  ورین  مازعا  ياهزور  زا  یکی  رد 
نیا زا  اقآ ! جاح  متفگ : .دوب  هدش  هتـشون  يدهمای »  » ترابع دنب ، یناشیپ  يور  .تشادرب  يال  لگ و  نایم  زا  ار  يدـنب  یناشیپ  دـش و 

دشاب و هدنز  يروفغم  : » تفگ .مدروخ  اج  هک  درک  نم  هب  یهاگن  نانچ  .متـسناد  یمن  مدوب و  لفاغ  بخ  میراد ! دایز  اهدـنب  یناشیپ 
دزن تسـش و  ار  دـنب  یناشیپ  تفر و  يروف  دـشاب »!؟ هداتفا  يال  لگ و  نایم  اپ و  ریز  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  ماـن 

(1) .تشاد هگن  دوخ 

ناسنا تروص ، نیا  رد  .دشاب  دـنب  ياپ  شفیاظو  هب  رتشیب  ناسنا  دوش ، یم  ثعاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش 
دنک و روبع  نابز  هقلقل  هلحرم  زا  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  قشع  تبحم و  ياعدا  دـناوت  یم 

.دنک ادیپ  تیخنس  قوشعم  اب  مک  مک  شلمع ، اب  دوش و  لمع  هلحرم  دراو 

ص28. ش24 ، ناما ، هلجم  خرس ، ياه  هراتس  یفرشا ، ریم  تجح  - 1
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: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  ینسحم » یسومدیهش   »

ماما اقآ  مالـسلا و  هیلع  هللا  دبع  ابا  صوصخ  هب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  قشاع  دوبعم و  قشاع  دـناوت  یمن  دـشابن ، قشاع  هک  یناسنا 
قشع زابرس ، رگا  میتسه و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  زابرس  ام  نوچ  دشاب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

یم لقع  .دنک  یم  بوکرـس  ار  لقع  قشع ، ندـش و  قشاع  ینعی  ربکا ، داهج  .دـگنجب  بوخ  دـناوت  یمن  دـشابن ، شلد  رد  هدـنامرف 
(1) .دیسر ادخ  هب  دیگنج و  دیاب  دیوگ : یم  دنک و  یم  بوکرس  ار  لقع  قشع  یلو  دیگنج ، دیابن  تسا و  دایز  نمشد  دیوگ :

نیا اهنت  هن  دهدن ، ماجنا  يراک  لمع  رد  دشاب و  هتـشاد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبحم  ياعدا  طقف  یـسک  رگا 
هجوت ام  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  ًاـنئمطم  .دراد  لاـبند  هب  شیارب  زین  ییاهررـض  هکلب  دـیآ ، یمن  راـک  هب  اـعدا 

فیرشلا و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتحاران  نآ ، هرمث  دهد  خساپ  ار  ماما  تبحم  نابز ، اب  طقف  دهاوخب  یـسک  رگا  و  دنراد ،
.تسا ناشیا  زا  يرود 

ْمُکَّبَحَأ ْنَم  : » هدـمآ یتیاور  رد  تسادـخ ؛ تبحم  زا  يا  هولج  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبحم  تسا ، رکذ  ناـیاش 
.دراد تسود  مه  ار  دنوادخ  سپ  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  امش  سکره   (2) ؛» هَّللا َبَحَأ  ْدَقَف 

ص371. متشه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص528. ریبکلا ، رازملا  رفعج ، نبا  دمحم  - 2
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.میزادرپ یم  دروم  ود  رکذ  هب  اج  نیا  رد  هک  دراد  يرایسب  ياه  هولج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تبحم  زاربا 

ترضح مان  ندینش  ماگنه  هب  ندش  دنلب  فلا )

ار ناشیا  يابیز  مان  ترـضح ، نارظتنم  یتقو  هک  تسا  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  هب  تبحم  ياـه  هولج  زا  یکی 
.دننک یم  زاربا  ناشیا  هب  ار  دوخ  تبحم  هدرک و  مایق  دنونش ، یم 

نآ يرای  يارب  یگدامآ  تبحم و  مالعا  يانعم  هب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مان  ندینـش  ماگنه  هب  نتـساخرب 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  يراـی  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  مزر ، ياـه  نادـیم  رد  نداـهن  اـپ  اـب  ادهـش  دـنچره  .تسا  ترـضح 

هب ار  دوخ  تدارا  دندش و  یم  دنلب  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  ندینـش  ماگنه  اما  دندوب ، هدرک  تباث  فیرـشلا 
.دنداد یم  ناشن  ناشیا 

: دنک یم  لقن  ینمهب » نیسح  جاحدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

ود تعاس  ًابیرقت  مود  بش  .مدوب  یجاـح  راـنک  دوب ، يرتسب  ناتـسرامیب  رد  دـش و  حورجم  نیـسح  جاـح  هک  یناـمز  مراد  رطاـخ  هب 
هب مدیسر  هک  ینامز  .مدناوخ  یم  ار  اعد  مارآ  مارآ  .دوب  شوه  یب  مه  یجاح  .لسوت  ياعد  ندناوخ  هب  مدرک  عورش  هک  دوب  دادماب 
نم ندرگ  هب  ار  تتـسد  : » تفگ وا  .مدرک  عطق  ار  اعد  .دز  نم  هب  تسد  اب  نیـسح  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  اـقآ 

زیخ مین  نک و  دنلب  ار  نم  زادنیب ،
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هب ار  ناشیا  مدش و  دـنلب  .درک  یم  شوگ  ار  اعد  دوب و  رادـیب  وا  هک  نآ  زا  لفاغ  تسا ؛ شوه  یب  یجاح  مدرک  یم  نامگ  نم  نک »!
اقآ هب  يرامیب ، تخس  طیارش  نآ  رد  دشن  رضاح  هک  دوب  لئاق  مارتحا  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب  هزادنا  نیا  ات  .مدناشن  زیخ  مین  تلاح 

(1) .دنکن مارتحا  يادا 

مداخ دمحا  دیهش   » هرابرد تشاد ، هدهع  رب  ار  رهش  نآ  یلعسابع  کشوک  دجـسم  تعامج  ماما  هک  زاریـش  رهـش  نویناحور  زا  یکی 
: تسا هدرک  لقن  ینیسحلا »

ربق دراو  یتقو  .موش  یم  هجاوم  بیجع  يرما  اب  ادرف  متـسناد  هک  دـمآ  شیپ  میارب  یلئاسم  متـساخرب ، بش  راـمن  يارب  هک  لـبق  بش 
هب دورو  ضحم  هب  مهد ، ماجنا  ار  رظن  دروم  دیهش  نیقلت  ات  مدش  دوب ، سدقملا  تیب  تایلمع  يادهـش  زا  هک  ینیـسحلا ، مداخ  دیهش 

دیهش نیقلت  مدش و  مخ  یتقو  .متسه  ور  هب  ور  یعیبطریغ  يا  هنحص  اب  مدیمهف  مدرک و  ساسحا  یمسبت  تلاح  دیهـش ، هرهچ  رد  ربق 
نیا ندب  هب  ناج  مدرک  هدهاشم  مدیسر ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  كرابم  مسا  هب  هک  نیا  ضحم  هب  مدرک ، زاغآ  ار 

ات وا  ِرـس  هک  يوحن  هب  درک ؛ مخ  ار  شرـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  مارتحا  هب  دیهـش  نوچ  درک ، تعجارم  دـیهش 
(2)! تشگرب هیلوا  تلاح  هب  هرابود  دش و  مخ  هنیس  يور 

ص2527. كاخ ، زا  هراتس  کی  يرتنالک ، هیضرم  - 1
ص6. لوا ، رتفد  ینامسآ ، ياه  هظحل  ییاجر ، یلعمالغ  - 2
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ندوب نیگهودنا  ب )

نارظتنم ناقشاع و  میوش ، یم  نیگهودنا  رثأتم و  دیایب ، دوجو  هب  یتبیـصم  يراتفرگ و  ام  نایانـشآ  ناتـسود و  يارب  هک  هنوگ  نامه 
.دنتسه نیگهودنا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  لیلد  هب  هراومه  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما 

: تسا هدش  تیاورمالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا 

ْتَِئُلم اَمَک  ًاطِْسق ، ًالْدَع َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  ُهَّنَأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  ِِهب  َرََّشب  يِذَّلا  َيَِدلَو  َرَهْظَی  یَّتَح  ٍنْزُح  ِیف  اَُنتَعیِـش  ُلاَزَیَال  َو 
ار شروهظ  دیون  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  مدنزرف ، ات  دنرب  یم  رـس  هب  مئاد  هودنا  کی  رد  ام  نایعیـش  ؛(1)  ًارْوَج ًاْملُظ َو 

.دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  دعب  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هک  وا  دوش ؛ رهاظ  تسا ، هداد 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

؛(2) نیِعَْملا ِءاَْملا  ِناَدـِْقف  َدـْنِع  ٍنیِزَح  َناَْریَح  ٍفِّسَأَتُم  ٍنِمُْؤم  ْمَک  هَنِمُْؤم َو  يَّرَح  ْنِم  ْمَک  ِضْرَْألا َو  ُلـْهَأ  ِءاَـمَّسلا َو  ُلـْهَأ  ِْهیَلَع  یِْکبَی  ... 
اب دارفا  رایـسب  هچ  دـننک و  یم  هیرگ  وا  قارف  زا  وا و  رب  نیمز  لها  زین  اهنامـسآ و  نانکاس  هک ] تسا  نیگنـس  ناـنچ  وا  ندوب  ناـهنپ  ]

.دنبای یمن  تسد  نیعم ) ءام   ) اراوگ بآ  هب  دنزوس و  یم  نارجه  شتآ  رد  نامز  نیا  رد  هک  نامیا 

ص21. هرصبتلا ، همامإلا و  نیسح ، نبا  یلع  ، هیوباب نبا  - 1
ص7. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  قودص ، خیش  - 2
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، ور نیا  زا  دنتـشادن ؛ ار  ناشنامز  ماما  تبیغ  ندـش  ینالوط  تبرغ و  لـمحت  هک  دـندوب  ینارظتنم  گـنج ، ياـه  هصرع  نادرمروـالد 
.دندرک یم  هزرابم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ندش  رت  کیدزن  يارب  دندوب و  نیگهودنا 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  قارف  رد  شناـمزر  مه  ياـه  یگنت  لد  زا  يا  هشوـگ  هراـبرد  هدازرگـسع » نیـسح  دمحمدیهـش  »
: دیوگ یم  فیرشلا 

نیا رد  هک  دـش  نم  بیـصن  تداعـس  .میدرک  یم  ارجا  نوراک  دور  رانک  تکاـس  ییاـج  رد  ار  لـسوت  ياـعد  بش  ره  هاـگرارق ، رد 
هب .میدوب  لـسوت  ياـعد  ندـناوخ  لوغـشم  لادوگ و  کـی  لـخاد  میدوب  هتفر  هک  دوب  اـه  بش  زا  یکی  رد  .مناوـخب  هحوـن  سلاـجم 
یم هنیس  یگمه  دنتفگ و  یم  ینکردا » يدهمای   » ناردارب میدیـسر ، هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  لسوت  تمـسق 

 . ...دوب امرف  مکح  هسلج ، رب  يرگید  لاح  روش و  .دندز 

(1) .دهد یم  ربخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  اه  هدنمزر  یخرب  رادید  زا  همادا ، رد  ماقمالاو  دیهش  نیا   

: دنک یم  شرافس  هنوگ  نیا  شا  همان  تیصو  رد  یقاحسا » نسحمدیهش  »

دیتساوخ رگا  .تسا  مالـسا  نانمـشد  یلاح  شوخ  ثعاب  امـش  هیرگ  اریز  دینکن ، هیرگ  میارب  دیدینـش ، ار  متداهـش  ربخ  هک  یماگنه 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  تبرغ  ییاهنت و  يارب  و  همطاف ، دنزرف  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  تیمولظم  يارب  طقف  طقف و  دـینک ، هیرگ 

(2)! دینک هیرگ  فیرشلا  هجرف 

ص468. متفه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص7. متشه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 222 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_211_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_211_2
http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :

يرادم تیالو 

هدیسرپ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  .تسا  ناشیا  رماوا  زا  تعاطا  دنراد ، ام  ندرگ  رب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  یقوقح  زا  یکی 
هک تسا  نیا  مدرم  رب  ماـما  ّقح   (1) ؛» هوُعیُِطی َُهل َو  اوُعَمْـسَی  ْنَأ  ْمِْهیَلَع  ُهُّقَح  : » دـندومرف ترـضح  نآ  تسیچ ؟ مدرم  رب  ماما  ّقح  دـش :

.دننک تعاطا  ار  وا  دنونشب و  دیوگ ، یم  ماما  هچنآ 

طقف یلک ، شسرپ  نیا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نیا  یلو  دنراد ، يرایسب  فیاظو  قوقح و  دنوادخ ، تجح  ربارب  رد  مدرم 
.تسا موصعم  ماما  زا  ندرک  تعاطا  عوضوم  تیمها  هدنهد  ناشن  دننک ، یم  هراشا  قح  کی  هب 

نآ مّلسم  قوقح  زا  یکی  مینادب  دیاب  مینک ، یم  یگدنز  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  تماما  نارود  رد  هک  زین  ام 
هب مینک ؛ يوریپ  تعاطا و  ناـشیا  زا  میـشاب و  میلـست  هدیـسر ، اـم  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  یتاروتـسد  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  ترـضح 

.مینک لمع  ناشیا  تاروتسد  هب  هداهن و  رانک  ار  دوخ  یصخش  ياه  هقیلس  رگید ، ترابع 

هک یناسک  ًاعطق  .تسا  ترضح  نآ  نارظتنم  ّمهم  رایسب  تایـصوصخ  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تیالو  شریذپ 
عیطم شیپ  زا  شیب  روهظ ، نامز  رد  دننک ، یم  يوریپ  شترضح  تاروتسد  زا  دنریگ و  یم  ندرگ  رب  ار  ماما  تیالو  تبیغ ، نامز  رد 

.دنتسه شرماوا 

ص405. ج 1 ، یفاک ، - 1
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دوخ ماما  زا  تعاطا  رد  نانآ   (1) ؛» هتَعاَط ِیف  َنوُّدُِجم  : » هدمآ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  فیـصوت  رد  هک  نیا 
هللا لجع  نامز  ماما  زا  نارظتنم  يریذـپ  نامرف  تعاطا و   (2) ؛» اَهِدِّیَِـسل ِهَمَْألا  َنِم  َُهل  ُعَوْطَأ  ْمُه  : » هدش نایب  هک  نیا  ای  و  دنتـسه ، اشوک 
یب تسا ؛ نانآ  يرادـم  تیالو  زا  ناشن  تسوا ، يالوم  کلام و  زا  يزینک  يرب  نامرف  تعاطا و  زا  رت  نوزفا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت 

یتوافت ماما ، تاروتـسد  زا  تعاطا  رد  یعقاو  نارظتنم  يارب  .دـنا  هدرک  نیرمت  تبیغ  نارود  رد  ار  يریذـپ  تیالو  نیا  ناـنآ  کـش ،
.دننیب یم  ناشیا  رضحم  رد  ار  دوخ  زین  تبیغ  نامز  رد  هکارچ  درادن ، دوجو  روهظ  نامز  تبیغ و  نامز  نیب 

تیالو  » زا تعاطا  تیعبت و  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  تعاـطا  ياـه  هولج  نیرت  يدربراـک  نیرت و  مهم  زا  یکی 
موصعم ناماما  يوس  زا  هک  تسا  يروتـسد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  اـهقف  زا  يوریپ  .تسا  هیقف »

لجع نامز  ماما  هراشا  تشگنا  عقاو ، رد  تسا ؛ هدش  شرافـس  ام  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوخ  مالـسلا و  مهیلع 
: تسا ینید  ناملاع  تمس  هب  تبیغ ، نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

امش يارب  هک  یثداوح  رد  ؛(3)  مِْهیَلَع ِهَّللا  ُهَّجُح  اَنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اَِنثیِدَح  ِهاَوُر  َیلِإ  اَهِیف  اوُعِجْراَف  ُهَِعقاَْولا  ُثِداَوَْحلا  اَّمَأ  و 

ص268. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص308. ج 52 ، راونالا ، راحب  - 2

ص484. ج 2 ، راونالا ، راحب  - 3
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اه نآ  رب  ادخ  تجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  هدـنیامن  تجح و  نانآ  هکارچ  دـینک ، هعجارم  ام  ثیدـح  نایوار  هب  دـیآ ، یم  شیپ 
.متسه

هجوت یب  اهقف  تیالو  هب  دیابن  دننز ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیالو  زا  مد  هک  یناسک  مامت  تیاور ، نیا  قبط   
زا دریذـپن و  ار  شا  هماع  تباین  یلو  دـشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  یـسک  دوش  یم  رگم  .دنـشاب 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  هناهاگآ  هناملاع و  یتعاطا  هیقف ، ّیلو  زا  تعاطا  دـنک !؟ یچیپرـس  هیقف  ّیلو  تاروتـسد 
یتعاطا دـننز ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  زا  تعاـطا  زا  مد  دـنهجوت و  یب  اـهقف ، تیـالو  هب  هک  یناـسک  .تسا 

شزرا و تمیق ، هنوگ  چیه  هنالهاج  تعاطا  یقشاع ، رازاب  نیا  رد  دننک و  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  هنالهاج 
.تسا هدننک  كاله  ياه  بارس  اه و  بالجنم  رد  دورو  هنالهاج ، تعاطا  هرمث  .درادن  يرادیرخ 

نانآ .دندرک  یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ  میدقت  ار  دوخ  یتسه  مامت  دنتشاد ، هک  ییالاب  يریذپ  تیالو  هیحور  اب  گنج  ناگدنمزر 
يا هثداح  نیرت  مهم  رد  دندرک و  كرد  دوب ، ینید  ناملاع  زا  تیعبت  هک  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایپ  یبوخ  هب 

.دندرپس شوگ  ناشنامز  ماما  بیان  نامرف  هب  دوب ، هداتفا  قافتا  ناش  یگدنز  نارود  رد  هک 

رد ار  ناشدوخ  يریذـپ  تیالو  لطاب ، هیلع  قح  گنج  ياه  ههبج  رد  روضح  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  تیالو  هب  ندرپس  رـس  اب  نانآ 
ماما و هدـنیامن  هیقف ، ّیلو  هک  دـندوب  هدرک  كرد  یبوخ  هب  ادهـش  .دـندرک  تباث  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ربارب 

ماما تاروتسد  اذل  تسا ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  تعاطا  دننام  وا  زا  تعاطا 
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دندوب و ناشیا  رادرب  نامرف  عیطم و  ناج  ياپ  ات  دنتسناد و  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روتسد  ار  هللا  همحر  ینیمخ 
.دندرک یم  دادملق  يا  هژیو  شزرا  ار  يریذپ  تیالو  نیا 

اه شزرا  دنناوتب  اه  ناسنا  زا  یلیخ  دیاش  .دندرک  ادیپ  تلزنم  ماقم و  دـندش و  دـنم  شزرا  شزرا ، نیا  زا  عافد  يدـنب و  ياپ  اب  نانآ 
ياپ اه ، ههبج  رد  دوخ  ریگ  مشچ  روضح  اب  ادهـش  هک  تساـه ، شزرا  زا  عاـفد  يدـنب و  ياـپ  تسا  مهم  هچنآ  اـما  دـننک ، كرد  ار 

.دندرک دزشوگ  نایناهج  هب  ار  شزرا  نیا  هب  يدنب 

هبذاج ردـق  نآ  یلو  دـندوب ، هدـیدن  کـیدزن  زا  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دنتـشاد ، روضح  ههبج  رد  هک  یناگدـنمزر  ادهـش و  رثکا 
یهار ار ، هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هب  یگتفیـش  نیا  دنتخانـش و  یمن  اپ  زا  رـس  هک  دوب ، هتـشاذگ  ریثأت  اه  نآ  رب  هللا  همحر  ماـما  يونعم 
قـشع یب  : » دنتـشون یم  ناش  یکاخ  ياه  نهاریپ  تشپ  لیلد ، نیمه  هب  دنتـسناد ؛ یم  ناشنامز  ماـما  یقـشاع  رازاـب  هب  ندیـسر  يارب 

«. دش يدهم  قشاع  ناوتن  ینیمخ ،

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ماع  بیان  ناشیا ، هک  نیا  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  مان  هب  ادهش ، ياه  همان  تیصو  رتشیب  رد 
.تفرگ رارق  هراشا  دروم  اه  نآ  زا  یخرب  نیشیپ ، ياه  شخب  رد  تسا  ینتفگ  .تسا  هدش  هراشا  تسا ،
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: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نایمیحر  نیملسملاو  مالسالا  تجح 

لاس رد  هک  يا  هناگادج  شهوژپ  زا  ام  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  هیقف  تیالو  زا  ندرک  يوریپ  زا  نخـس  اه ، همان  تیـصو  زا  يرایـسب  رد 
هب نتفر  هزیگنا  هبترم ، راهچ  طسوتم  روط  هب  ناشیاه  همان  تیصو  رد  ادهش  هک  میا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تسا ، هدش  ماجنا  ریخا  ياه 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیاـن  ربهر ، ماـما ، نوچ : یفلتخم  ریباـعت  اـب  هتبلا  دـنا ؛ هدرک  مـالعا  هیقف  تیـالو  زا  يوریپ  ار  ههبج 
زا يوریپ  تساوخرد  هک : تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  یلاؤـس  .دـنا  هتفگ  نخـس  ماـقم  نیا  زا  هیقف  تیـالو  فیرـشلا و 
هللا لجع  نامز  ماما  بیان  هیقف ، ّیلو  هک  تسا  نیا  باوج  تسا ؟ هدوب  یساسا  هچ  رب  ادهش ، ياه  همان  تیـصو  رد  ماما  هیقف و  تیالو 

(1) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ار نآ  ات  دنتـسب  یم  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  مامت  اه  دنمزر ه  دـش ، یم  ماجنا  دـیاب  هک  دـنداد  یم  يروتـسد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  رگا 
ظفح نارهم ، رهـشمرخ و  يزاسدازآ  رب  ینبم  ماما  روتـسد  .تسا  سکعنم  ادهـش  تارطاـخ  زا  يرایـسب  رد  هتکن  نیا  و  دـننک ، یلمع 

.دنناسرب ماجنارس  هب  ار  نآ  ات  دندرک  يرایسب  شالت  اه ، هدنمزر  هک  دوب  یلئاسم  ءزج  رگید ، دروم  اه  هد  نونجم و  ریازج 

ص13. ش36 ، ناما ، هلجم  ایرد ، اب  هرطق  دنویپ  نایمیحر ، نیسح  دمحم  - 1
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: تسا هدش  لقن  یلکوت » رغصادیهش   » هرابرد

درک و عمج  ار  نادرگ  نالوئـسم  ناهدنامرف و  همه  دمآ و  طخ  هب  تلکیـسروتوم  اب  نادرگ ، هدنامرف  یلکوت ، رغـصا  بش  هَد  تعاس 
تایلمع يارب  يزاس  تشونرس  زور  ادرف ، .دراد  ار  نونجم  هریزج  نتفرگ  سپ  دصق  اوق  مامت  اب  نمشد  ادرف ، هک  هدیـسر  ربخ  : » تفگ

، دوب هدز  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  هک  یلاـح  رد  نآ ، زا  دـعب  .دوش » ظـفح  دـیاب  هریزج  تسا : هدومرف  ماـما  یفرط ، زا  تسا ؛ ربیخ 
ام داسجا  يور  زا  دریگب ، ار  هریزج  تساوخ  نمـشد  رگا  مینک و  عافد  سفن  نیرخآ  اـت  هک  میدـنبب  ناـمیپ  مه  اـب  دـییایب  : » داد همادا 

(1) !« دوش ضقن  ماما  تبحص  میراذگن  یلو  درذگب ،

: دنا هتفگ  زین  يدوسا » دمصدیهش   » هرابرد

اب دش و  دـنلب  تیعمج  نیب  رد  وا  دوب ، هدروآ  البرک  رکـشل 25  ياهورین  يارب  ار  ماما  مایپ  يدیفمرون ، ياقآ  هک  اه  ههبج  زا  یکی  رد 
تکلمم و زا  نوخ ، هرطق  نیرخآ  اـت  میتـسه و  ناـشیا  فک  رب  ناـج  نازابرـس  اـم  دـییوگب : ماـما  هب  : » هک دروآرب  داـیرف  دوجو  ماـمت 

(2)« .درک میهاوخ  عافد  دوخ  بالقنا 

ص45. خرس ، تیاکح  یتجح ، دمحم  - 1
ص15. مکی ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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ناشن دیـشاب ،» هتـشاد  هیقف  تیالو  زا  ضحم  تعاطا  تبیغ ، نامز  رد  تسا : نیمه  طقف  نم  ماـیپ  : » دـیوگ یم  تمه » دیهـش   » هک نیا 
(1) .دندرک یم  تیعبت  ناشدوخ  نامز  ماما  بیان  رما و  ّیلو  زا  دوجو ، مامت  اب  ام  ناگدنمزر  هک  تسا  بلطم  نیا  هدنهد 

يزاسدوخ اوقت و 

شیوخ راتفر  رب  تبظاوم  يزاسدوخ و  تبیغ ، نارود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نارظتنم  فیاظو  زا  رگید  یکی 
ءزج ات  دننک  بسک  ار  راختفا  نیا  هک  تسا  نیا  دـنراد  ییانـشآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  اب  هک  يدارفا  يوزرآ  تیاهن  .تسا 

.تسین رسیم  یقالخا  یگتسارآ  يزاسدوخ و  اب  زج  یماقم ، نینچ  هب  ندیسر  دنشاب ؛ یعقاو  نارظتنم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نارای زا  دراد  تسود  سک  ره  ؛(2)  ...ٌرِظَْتنُم َوُه  ِقاَلْخَْألا َو  ِنِساَحَم  ِعَرَْولِاب َو  ْلَمْعَْیل  ْرِظَْتنَْیلَف َو  ِِمئاَْقلا  ِباَحْصَأ  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم 
.دنک هارمه  هنامیرک  قالخا  اوقت و  عرو ، اب  ار  شیاهراک  دشاب و  رظتنم  دیاب  سپ  دشاب ، مئاق  ترضح 

ص5. تمه ، نینط  یمتسر ، میهاربا  - 1
ص200. هبیغلا ، ینامعن ، - 2
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: دنداد خساپ  هنوگ  نیا  ناشیا  .دندیسرپ  اوقت  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ار وت  هداد ، نامرف  نآ  ماـجنا  هب  ادـخ  هک  يدراوم  رد  هک  تسا  نآ  اوقت  ؛(1)  كاَهَن ُْثیَح  َكاَرَیَال  َكَرَمَأ َو  ُْثیَح  ُهَّللا  َكَدـِقْفَیَال  ْنَأ 
.دنیبن لوغشم  هتشاد ، زاب  نآ  زا  ار  وت  هک  ییاهزیچ  هب  و  یهدب ) ماجنا  ار  نامرف  نآ   ) دباین مگ 

: دسیون یم  يرهطم  دیهش 

نابهگن ناسنا ، هک  تسا  هماج  ناسنا و  ینابهگن  عون  زا  لباقتم ، یناـبهگن  نیا  ...اوقت ؛ ناـبهگن  ناـسنا ، تسا و  ناـسنا  ناـبهگن  اوقت ،
(2) .تسامرگ امرس و  زا  ناسنا  نابهگن  هماج ، تسا و  ندش  هراپ  ندیدزد و  زا  هماج 

، دنناد یم  ناشیا  ناراد  تسود  نابحم و  ءزج  ار  دوخ  دننز و  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  راظتنا  زا  مد  هک  یناسک 
دیاب یلو  دنز ، یم  رس  ام  زا  یتاهابتشا  اهاطخ و  یهاگ  میتسین و  موصعم  دنچره  .دننک  حلسم  يدربراک ، حالـس  نیا  هب  ار  دوخ  دیاب 

هک مینادب  میرادرب و  ماگ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیاضر  ریسم  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  هراومه 
رد فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  دوخ  .دنک  یم  رود  ترـضح  نآ  زا  ار  ام  ناهانگ ، زا  یخرب  هب  یگدولآ  ییاوقت و  یب 

: دنا هدومرف  هراشا  هتکن  نیا  هب  اه  همان  زا  یکی 

ص285. ج 67 ، راونالا ، راحب  - 1
ص 209. هغالبلا ، جهن  رد  يریس  - 2
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ییاهراک نآ  رگم  تسا ، هدرکن  ادج  نایعیـش  زا  ار  ام  زیچ  چیه  ؛(1)  ...مُْهنِم ُهُِرثُْؤن  َال  ُهُهَرْکَن َو  اَّمِم  اَِنب  ُلِصَّتَی  اَم  اَّلِإ  ْمُْهنَع  اَنُِـسبْحَی  اَمَف 
.میرادن راظتنا  نایعیش  زا  تسین و  ام  دنیآ  شوخ  هک  یلامعا  دسر ؛ یم  ام  هب  اه  نآ  زا  هک  تسیاشان ] ]

: تسا هدمآ  ناشیا  هب  بوسنم  ياهاعد  زا  یکی  رد  .تسا  هانگ  زا  يرود  دراد ، راظتنا  ام  زا  ترضح  نآ  هچنآ 

ْضُـضْغا ِهَقِرَّسلا َو  ِْملُّظلا َو  ِنَع  اَنَیِدـْیَأ  ْفـُفْکا  ِهَْهبُّشلا َو  ِماَرَْحلا َو  َنِم  اَـنَنوُُطب  ْرِّهَط  ...ِهَیِـصْعَْملا َو  َدـُْعب  ِهَـعاَّطلا َو  َقـِیفَْوت  اَْـنقُزْرا  َّمُـهَّللا 
اطع ام  هب  یناـمرفان  زا  يرود  يرب و  ناـمرف  قیفوت  ایادـخ ! ؛(2)  ...ِهَبیِْغلا ِْوغَّللا َو  ِنَع  اَنَعاَمْـسَأ  ْدُدْـسا  ِهَناَیِْخلا َو  ِروُجُْفلا َو  ِنَع  اـَنَراَْصبَأ 
ورف تنایخ  یکاپان و  زا  ار  نامناگدید  رادزاب ؛ يدزد  متـس و  زا  ار  نامناتـسد  امرف ؛ كاپ  ههبـش  مارح و  زا  ار  نامیاه  مکـش  نک ...؛

! دنبب تبیغ  هدوهیب و  ندینش  زا  ار  نامیاه  شوگ  دنب و 

نامز زا  رت  تخـس  رایـسب  نامزلا ، رخآ  نارود  رد  يرابو  دـنب  یب  رهاظم  ناهانگ و  زا  يرود  تفگ ، ناوت  یم  يدـیدرت  چـیه  نودـب 
هتبلا دوبن ؛ نیـشیپ  ياه  نامز  رد  دـناشک ، یم  ناهانگ  يوس  هب  ار  ام  هک  یلیاسو  بابـسا و  تاـناکما و  هکارچ  تسا ، هتـشذگ  ياـه 

هتشذگ و ياه  نارود  اب  ینونک  رصع  توافت 

ص499. ج 2 ، جاجتحالا ، یسربط ، یلع  نب  دمحا  - 1
ص349. نیمالا ، دلب  یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  - 2
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لجع نامز  ماما  نارظتنم  ات  دـشاب  يا  هناهب  و  مینک ، ییاوقت  یب  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  نارود ، نیا  رد  هاـنگ  ياـه  هنیمز  ندوب  مهارف 
نامز و هچ  رد  هک  دنک  یمن  یقرف  شیارب  رگید  دشاب ، اوقتاب  یسک  رگا  .دنهن  رتارف  اوقت  هریاد  زا  ار  ناشیاپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

.دنک یم  یگدنز  یناکم 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

یهلا ياوقت  هدـنب ، سپ  تسه ؛ یتبیغ  رمالا  بحاـص  يارب  اـنامه  ؛(1)  ِِهنیِدـِب ْکَّسَمَتَْیل  ٌدـْبَع َو  َهَّللا  ِقَّتَْیلَف  ًهَْبیَغ  ِْرمَْألا  اَذَـه  ِبِحاَِصل  َنِإ 
.دنزب گنچ  وا  نید  هب  دنک و  هشیپ 

زا شیب  ات  دـندرک  یم  شالت  یهلا  ياوقت  هب  ندز  گنچ  هانگ و  زا  يرود  ياتـسار  رد  هراومه  سدـقم ، عاـفد  نارود  ياـه  هدـنمزر 
.دننک نیزم  دنم  شزرا  رهوگ  نیا  هب  ار  دوخ  شیپ ،

مق و هب  ار  اه  نآ  یهاگ ، زا  ره  هک  دوب  نیا  ناهدنامرف  يونعم  هیحور  تیوقت  يارب  روپ » ینادر  یفطـصمدیهش   » ياه همانرب  زا  یکی 
اب دربن  داهج و  زا  تبحـص  دنتـشاد ، هّرـس  سدـق  تجهب  هللا  تیآ  ترـضح  اب  هک  ییاه  تاقالم  زا  یکی  رد  .درب  یم  اـملع  رادـید  هب 

: دندومرف ناشیا  تبحـص  ندینـش  زا  سپ  تجهب ، هللا  تیآ  .تفگ  ناشیا  يارب  مادص  ياهراک  زا  مه  روپ  ینادر  دیهـش  .دـش  مادـص 
(2) !« میوشن لفاغ  وا  زا  دیشاب  بظوم  .میراد  دوخ  نورد  رد  مادص  کی  ام  زا  مادک  ره  »

ص335. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص96. یفطصم ، يداه ، میهاربا  دیهش  يرنه  یگنهرف  هورگ  - 2
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نیرتهب دـننک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تبیغ  نارود  رد  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  يارب  ادـهش 
.دنهد شرورپ  ناشیاه  لد  زبسرـس  نیمزرـس  رد  ار  یهلا  ياوقت  يابیز  لگ  دنتـسناوت  یناوج  رد  هک  ینیتسار  نارظتنم  دنتـسه ؛ وگلا 

تلیـضف و باوث و  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  هراومه  دـندرک ، یم  ادـیپ  روضح  اه  ههبج  رد  هک  یناـسک  تفگ ، تیعطاـق  اـب  ناوت  یم 
سرد نیا  رد  هتخومآ و  اه  ههبج  گرزب  هاگشناد  رد  ار  نتـسیز  كاپ  نانآ  .دندوب  ناشلد  ياه  هراوید  زا  تلفغ  ياهراگنز  ندودز 

هب دـندوب و  نازیرگ  هانگ  زا  هراومه  ناشدوجو ، دوپ  رات و  رد  یهلا  ياوقت  شرورپ  اب  نانآ  .دـندوب  هدـش  لوبق  یلاـع  رایـسب  هرمن  اـب 
.دندش یم  کیدزن  ناشنامز  ماما  هب  رتشیب  يزیرگ ، هانگ  نیا  هطساو 

ار راظتنا  نیا  شنایعیش  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دنتخومآ  ام  هب  ناش  یگدنز  کبـس  یلمع و  هریـس  اب  ادهش 
دنداد دای  ام  هب  نانآ  دنوش ؛ رترود  ناشنامز  ماما  زا  اه  نآ  هطـساو  هب  زور ، هب  زور  هک  دنـشاب  ییاه  سوه  اوه و  ور  هلابند  هک  درادن 
هدولآ ناشیاه  لد  تسیاشان ، ياهراک  یخرب  اب  هک  درادـن  ار  راظتنا  نیا  شنایعیـش  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک 

ام هب  نانآ  دـهدب ؛ ياج  شدوخ  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبحم  رهم و  دـناوت  یمن  هدولآ  لد  هکارچ  ددرگ ،
رب دولآ  هانگ  ظافلا  یهاگ  هک  درادـن  ار  راظتنا  نیا  شنایعیـش  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  هک  دـنداد  ار  سرد  نیا 

نامز ماما  هک  دـنا  هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ام  يارب  نانآ  دـننک ؛ ناـشنابز  هقلقل  راو ، یطوط  ار  جرف  ياـعد  یهاـگ  دنـشاب و  هتـشاد  بل 
زارد مدرم  لاوما  تمـس  هب  اه  نآ  هنابـصاغ  ياه  تسد  یهاگ  هک  درادن  ار  راظتنا  نیا  شنایعیـش  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

! شجرف يارب  اعد  رطاخ  هب  یهاگ  دشاب و 
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: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  هشیپ » تعانق  اضردیمحدیهش  »

رظتنم .دیوگ  یمن  غورد  هک  یعقاو  رظتنم  .دـیروآ  یم  درد  هب  ار  شبلق  ارچ  سپ  دـینامز ، ماما  رظتنم  دـییوگ  یم  رگا  زیزع ! ناردارب 
.تسا نورد  حالـصا  سفن و  هیکزت  ددـص  رد  هراومه  یعقاو  رظتنم  .دـنک  یمن  تبیغ  هک  یعقاو  رظتنم  .دـنز  یمن  تمهت  هک  یعقاو 

، یعقاو رظتنم  .دباتشب  شا  يرای  هب  ات  دنک  روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تسا  هدامآ  هراومه  یقیقح  رظتنم 
نید ظفح  يارب  موزل ، تروص  رد  دـهد و  یم  رکذـت  ار  هار  نیا  رد  فارحنا  نیرت  کچوک  تسا و  زور  لئاسم  هب  هاـگآ  رایـشوه و 

(1) .دوش یم  دیهش 

: دنک یم  هیصوت  شا  همان  تیصو  رد  زین  داژن » یحلصم  اضردمحمدیهش  »

ماجنا لامعا و  ندومن  كاپ  اب  هتفرگ ، رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  امـش و  نیب  هک  ار  یباجح  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
نامز ماما  روهظ  دنـسپان ، ياهراک  كرت  هدیدنـسپ و  ياهراک  نداد  ماجنا  اب  .دـینک  وحم  دنـسپان ، ياهراک  كرت  بوخ و  ياـهراک 

(2) .دینک کیدزن  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: دنک یم  اوجن  دوخ  يادخ  اب  هنوگ  نیا  شا ، همان  تیصو  رد  ینامرک » رفعجدیهش  »

ص204. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 1

ص197. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 2
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شخبب ار  ام  میداد ، ماجنا  ار  هلیذر  ياهراک  رگید  میدیزرو و  دسح  میدز ، یتمهت  میدرک ، یتبیغ  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  ام  رگا  اهلا !
(1) .نادرگ لوبق  ار  ام  هبوت  رذگرد و  ناهانگ  نیا  همه  زا  دوخ  یگرزب  هب  و 

: دنک یم  انعم  هنوگ  نیا  ار  اوقت » ، » شیاه ینارنخس  زا  یکی  رد  يزاریش » سابع  خیش  دیهش  »

زیرگ یجراـخ و  زیهرپ  نآ  يراـگزیهرپ ، زا  مـینک  هدارا  رگا  اـما  .تـسا  دــنمورین  ناـسنا  سفن  .یگدوـلآ  زا  دراد  اـبا  ناــسنا  سفن 
: دـیوگب دروایب و  راب  سفنلا  فیعـض  ار  دارفا  هتـساوخن  مالـسا  ینعی  تسین ؛ یمالـسا  ياوقت  نیا  هانگ ، ياه  هنحـص  زا  ار  یعاـمتجا 

رگا هک  تسا  يدـنمناوت  دـنمورین و  ناسنا  اوقتاب ، ناسنا  هن ؛ شاب ! نازیرگ  دـساف  طیحم  زا  هشیمه  نک ؛ رارف  هدولآ  طیحم  زا  هشیمه 
، تفرگ رارق  يا  هدولآ  ّوج  رد  رگا  هک  تسا  يدنمورین  ناسنا  اوقتاب ، ناسنا  .دیآ  یمنرد  داسف  گنر  هب  دش ، دراو  يدساف  طیحم  رد 

نارگ ّوج  رد  یـشورف ، مک  ّوج  رد  هوشر ، ّوج  رد  رگا  هک  تسا  یناـسنا  اوقت ، اـب  ناـسنا  .دـنک  یمن  ادـیپ  شیارگ  یگدولآ  يوس  هب 
سپ دنتسه ، نینچ  نیا  همه  هک  الاح  دیوگ : یمن  دش ، عقاو  رازاب  يوت  راکتحا  ّوج  رد  یشورف ،

ص118. روضح ، يامعم  درف ، هبیط  - 1
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هک یهار  فدـه و  ساـسا  رب  .مراد  اوقت  نم  دـیوگ : یم  هن ؛ وش ! تعاـمج  گـنر  مه  اوـسر ، يوـشن  یهاوـخ  میـشاب ؛ نینچ  مه  اـم 
ياـنعم نیا  مور ؛ یم  شیپ  ما ، هدرک  باـختنا  هک  یفدـه  يوـس  هب  ما ، هدرک  باـختنا  هک  يریـسم  رد  اوـقت  تردـق  اـب  ما ، هدـیزگرب 

(1) .تساوقت

باتک رد  .دنهدب  ناشن  شنکاو  ناهانگ ، ربارب  رد  هک  دش  یم  ثعاب  رفنت  ساسحا  نیمه  دندوب و  رفنتم  هانگ  زا  ناگدـنمزر  ادـهش و 
: تسا هدمآ  خرس  كاخ 

یمن غورد  دوخ  تقو  چـیه  هک  نآ  رب  هوـالع  هک  تخیرگ  یم  نآ  زا  دوـب و  رفنتم  غورد  زا  يردـق  هب  یباـبرا » دـمحم  یلع  دیهـش  »
یم راهچ  يالبرک  تایلمع  زا  لـبق  .تفرگ  یم  هلـصاف  لـحم  نآ  زا  دـش و  یمن  فقوتم  مه  دـش  یم  هتفگ  غورد  هک  ییاـج  تفگ ،

در رهشمرخ  نابژد  زا  هیروت  اب  هن ، هک  غورد  هب  دیاب  میتشاد و  ددرت  هگرب  تیدودحم  روبع ، يارب  .میورب  تایلمع  هقطنم  هب  میتساوخ 
میدرک یعس  هیروت ، ندرک و  غولش  اب  ندرک و  تبحـص  وا  اب  میدرک  عورـش  میدیـسر ، هک  ینابژد  هب  .میدش  یم  هقطنم  دراو  هدش و 

روبع زوجم  یتـقو  .تفرگ  هلـصاف  اـم  زا  مارآ  مارآ  مدـید  .مدـش  یباـبرا  دیهـش  هجوتم  نیح ، نیا  رد  .مییاـمن  روـبع  هب  یـضار  ار  وا 
(2) .دش راوس  دمآ  دمحم  یلع  میتفرگ ،

ص34. دندوب ، هنوگ  نیا  درم  نادرم  دار ، ینمؤم  دمحا  - 1
ص77. خرس ، تیاکح  یتجح ، دمحم  - 2
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: دنک یم  لقن  یجان » نیسحدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

يادص نمشد  ياهرگنس  نورد  زا  میدش ، کیدزن  نمشد  ياهرگنـس  هب  یتقو  دندرک : یم  فیرعت  اه  هچب  نیبملا » حتف   » تایلمع رد 
یهانگ ادابم  هک  دـیریگب  ار  ناتیاه  شوگ  اه ! ناملـسم  هچب  : » دز دایرف  یجاـن  نیـسحدیهش  رادـساپ  ناـهگان  .دـمآ  یم  زاوآ  هنارت و 

اهر ار  ناشیاه  تسد  تقو  نآ  دندیسر ، هک  نمشد  ياهرگنـس  یکیدزن  ات  دنتفرگ و  ار  ناشیاه  شوگ  اه  هچب  همه  .دیایب » ناتندرگ 
(1) .دندرب هلمح  نمشد  هب  دندرک و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیاضر 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دـنراد  داقتعا  دـنا ، هدرک  ادـیپ  ار  مزال  تخانـش  وا  هرابرد  دنتـسه و  دوخ  ماـما  هار  هب  مشچ  هک  ناـنآ 
و زور ، ود  ای  کی  هتفه  ره  ام  ياهراک  مامت  تایاور ، یخرب  قبط  .تسا  هاگآ  نایعیش  هژیو  هب  مدرم ، همه  ياهراک  زا  فیرشلا  هجرف 

یناسک تهج ، نیمه  هب  دوش ؛ یم  هضرع  موصعم  ماما  رب  حبـص  ره  رگید ، یتایاور  قباطم  و  زور ، ره  تایاور ، زا  رگید  یـضعب  قبط 
هللا لجع  نامز  ماما  تیاـضر  دروم  ناـشراتفر  لاـمعا و  دـننک  یم  شـالت  هراومه  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  راد  تسود  هک 

.دوش عقاو  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ام راکفا  راتفر و  لامعا ، یمامت  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  میـشاب  هتـشاد  یلمع  یبلق و  نامیا  هتکن  نیا  هب  دیاب 
ناهنپ ناشیا  يانیب  مشچ  زا  يراک  چیه  دنهاگآ و 

ص196. دندوب ، هنوگ  نیا  درم  نادرم  دار ، ینمؤم  دمحا  - 1
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تامادقا اهراک و  یتقو  مینادب  دیاب  ام  .تسین  یفخم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ياونش  شوگ  زا  یفرح  چیه  هدوبن و 
لامعا ندـید  اب  لاح و  شوخ  نامبوخ ، لامعا  ندـید  اب  دـسر ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تسد  هب  اـم ، هنازور 

.میروایب تسد  هب  ار  ناشیا  تیاضر  هراومه  مینک  یعس  دیاب  نیاربانب ، دنوش ؛ یم  یضاران  نامدب ،

: دنهاگآ ناشنامز  ماما  مایپ  نیا  هب  یعقاو ، نارظتنم 

روما همه  رب  ام  دنام ؛ یمن  ناهنپ  ام  دید  زا  امـش ، رابخا  زا  کی  چیه  ؛(1)  مُکِراَبْخَأ ْنِم  ْیَش ٌء  اَّنَع  ُبُْزعَیَال  ْمُِکئاَْبنَِأب َو  اَنُْملِع  ُطیُِحی  اَّنِا 
.مینک یم  ادیپ  عالطا  امش 

نآرق رد  دـنوادخ  هک  نیا  .تسین  دـنوادخ  تیاضر  زا  ریغ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تیاـضر  تسا ، رکذ  ناـیاش 
هراومه لیعامسا ]  ] (2) و ؛)) ایِضْرَم ِهِّبَر  َْدنِع  َناک  َو  : )) هدرک فیصوت  یضرم »  » تفـص اب  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  میرک ،
دنوادـخ تیاضر  دروم  هک  دـنک  يراک  ناسنا  رگا  .تسا  دـنوادخ  تیاضر  تیمها  هدـنهد  ناشن  دوب ، شراگدرورپ  تیاـضر  دروم 

دنک یم  یعـس  لیلد ، نیمه  هب  دریگ ؛ یم  رارق  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  تیاـضر  دروم  کـش  یب  دریگ ، رارق 
: هک دنک  هزرابم  لطاب  اب  دشاب و  قح  لابند  هب  هراومه  دنک ، يرود  ناهانگ  زا  دهدب ، ماجنا  ار  یهلا  رماوا 

ص175. ج53 ، راونالاراحب ، - 1
هیآ 55. میرم ، - 2
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نیگمشخ نآ  زا  امش  هک  تسا  نآ  لطاب  هدیدنـسپ و  ار  نآ  امـش  هک  تسا  نآ  قح  ؛(1)  هوُُمتْطَخْسَأ اَم  ُلِطاَْبلا  ُهوُُمتیِـضَر َو  اَم  ُقَْحلاَف 
.دیتسه

زا يرایسب  رد  هن ؟ ای  دراد  تیاضر  اه  نآ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ایآ  هک : دنتـشاد  ار  هغدغد  نیا  هراومه  ادهش 
.دروخ یم  مشچ  هب  هغدغد  نیا  ادهش ، ياه  همان  تیصو 

: دیوگ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  باطخ  يدالب » يدهمدیس  دیهش  »

یم وت  هچنآ  مناوت  یمن  هک  نیا  یلو  تسا ، يراختفا  دنا ، هداهن  ام  رب  ار  وت  يرکون  يزابرس و  مان  هک  نیا  نامزلا ! بحاص  يدهم  يا 
یم تبسن  دوخ  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يزابرـس  سدقم  مان  .مدوجو  حور و  رد  تسا  یباذع  مشاب ، یهاوخ 

هک یتنایخ  هانگ و  رکف  یتقو  ما ! هدرکن  ادا  يراد ، مندرگ  رب  هک  مه  ار  یقح  هکلب  ما ، هدرکن  ار  وت  يرای  اهنت  هن  هک  نآ  لاح  مهد و 
(2) !؟ منک تیادص  مروایب و  نابز  رب  ار  وت  مان  روطچ  مناد  یمن  متفا  یم  ما ، هدروآ  درد  هب  ار  وت  بلق  ما و  هدرک  امش  مدوخ و  هب 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  یفیرش » یضترمدیس  دیهش  »

ص571. ریبکلا ، رازملا  رفعج ، نبا  دمحم  - 1
ص169. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 2
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ار هنیمز  شروهظ ، رطاخ  هب  دیاب  متسه و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زابرس  نم  هک  نوچ  دیـشابن ، نارگن  نم  دروم  رد 
هللا لجع  ناـمز  ماـما  مورن ، ار  هار  نیا  رگا  تسین و  هدوهیب  موشب ، دیهـش  رگا  تسین و  يدـیدرت  کـش و  هار ، نیا  رد  .منک و  هداـمآ 

نامز ماما  اقآ  هللاءاش  نا  ات  مینک  غیرد  دوخ  ناج  زا  همه  دـیاب  دوش و  یم  یـضاران  دـنک و  یم  تیاکـش  ام  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
(1)! دننک روهظ  رتدوز  هچره  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

یم شا  هماـن  تیـصو  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تیاـضر  ندروآ  تسد  هب  هراـبرد  زین  ییارجا » داهرفدیهـش  »
: دسیون

ماما یتیاضران  يا  هظحل  هب  ایند  ياه  یـشوخ  مامت  ایآ  هک : مینک  رکف  مییاـیب و  دوخ  هب  هدرک و  اـهر  ار  شزرا  یب  ياـیند  نیا  دـییایب 
(2) !؟ دراد شزرا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  جرزب  روصنم 

َُهل يِرْکِذ  ُهَْرثَک  اَم  يِرْدَتَأ  َّيِدَّمَحُْملا  َناَْملَس  ُْلق  ْنَِکل  َّیِسِراَْفلا َو  ِلُقَت  َال  َلاَقَف  .ِیِسِراَْفلا  َناَْملَس  َرْکِذ  يِدِّیَس  اَی  َْکنِم  ُعَمْسَأ  اَم  َرَثْکَأاَم 
مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  يَوَه  ُهُراَثیِإ  اَهُدَحَأ  ٍلاصِخ  ِثاَلَِثل  َلاَق  .َال  ُْتُلق 

ص62. مود ، رتفد  میاه ، یسالک  مه  يارب  تقادص ، اضر  یلع  - 1
ص204. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 2
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هچ نم ! ياقآ  يا  ؛(1)  ءاَمَلُْعلا ِْملِْعِلل َو  ُهُّبُح  ُهَِثلاَّثلا  ِدَدَْـعلا َو  ِهَوْرَّثلا َو  ِلـْهَأ  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  ُهُراَِـیتْخا  ِءاَرَقُْفِلل َو  ُهُّبُح  ُهَِیناَّثلا  ِهِسْفَن َو  يَوَه  یَلَع 
یم دای  وا  زا  رایسب  ارچ  یناد  یم  يدمحم ! ناملس  وگب  یسراف ، ناملس  وگن  دومرف : مونش ؟ یم  ار  یسراف  ناملـس  دای  امـش  زا  رایـسب 

، مود شدوخ ؛ هتـساوخ  رب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هتـساوخ  نتـشاد  مدـقم  لوا ، تفـص ؛ هس  يارب  دوـمرف : .هن  مدرک : ضرع  منک ؟
.املع ملع و  نتشاد  تسود  موس ، و  نادنمتورث ؛ رب  اه  نآ  ندیزگرب  ارقف و  نتشاد  تسود 

یسراف ناملس  هک  تسا  نیا  دننک ، لیلجت  هنوگ  نیا  یسراف  ناملس  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دش  ثعاب  هک  ییاه  یگژیو  زا  یکی 
.دوب نامز  ماما  تیاضر  بسک  لابند  هب  هراومه 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماـما  تیاـضر  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  هراومه  دنتـشاد و  ار  یگژیو  نیمه  زین  گـنج  ياـه  هدـنمزر  ادـهش و 
اهنت هن  نانآ  .دنهد  حـیجرت  ناش  ینورد  ياه  هتـساوخ  رب  ار  ناشنامز  ماما  ياه  هتـساوخ  دـندرک  یم  یعـس  دـندوب و  فیرـشلا  هجرف 
ماما بلق  ادابم  هک  دندروآ  یمن  دوجو  هب  مه  نارگید  يارب  ار  تیـصعم  هانگ و  ياه  هنیمز  هکلب  دندرک ، یمن  هدولآ  هانگ  هب  ار  دوخ 

.دوش نیگهودنا  نانآ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع 

ص133. یلامألا ، یلع ، نبا  دمحم  هیوباب ، نبا  - 1
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: هدش لقن  روط  نیا  روپ » ینادر  یفطصمدیهش   » یسورع مسارم  هرابرد 

هب هچوک  زا  هک  يدنلب  يادص  هبترم  کی  دندوب ؛ هتخادنا  شرف  اهدرم  يارب  ار  طایح  دندوب و  هدرک  هنانز  ار  ییاریذپ  يوتردوت  قاتا 
هدنخ و يادص  تاولص »! داماداقآ  حور  يداش  يارب  : » دنادرگرب هناخ  يدورو  ِرد  فرط  هب  ار  نارضاح  همه  هاگن  دیسر ، یم  شوگ 

نادنخ ریز و  هب  رس  یفطصم  تاولـص »! هدنیآ  يادهـش  یتمالـس  يارب   » .دیچیپ هناخ  طایح  هچوک و  ياضف  رد  دش و  یطاق  تاولص 
، يدرگنرب ملاس  نیم و  ور  يرب  ملاس  حیحـص و   » .دـش هناـخ  طاـیح  دراو  يزارخ  نیـسحدیهش  شوداـشود  شناـهارمه و  ناـیم  رد 
رد  » .تلاجخ زا  دوب  هدش  خرس  هک  یفطصم  رـس  يور  دنتخیر  دنتـشاد ، ینیریـش  لقن و  هکـس و  هچره  اه  نامهم  تسرفب »! تاولص 

 . ...نایفارطا تاولص  دنلب  يادص  و  نک »! متخ  رتدنلب  ور  يدعب  تاولص  تمنیبب ، رس  یب  تسد و  یب  البرک  هار 

اه نآ  هک  توافت  نیا  اب  دوب ؛ هتخادنا  نآ  يور  ار  شگنر  يریش  هداس  نهاریپ  هدیشوپ و  ار  شا  یماظن  راولـش  هشیمه  لثم  یفطـصم 
تـسد ار  سلجم  الاح  هک  یگبلط  نارود  ناـسرد  مه  اـی  ههبج  ياـه  هچب  دـندوب ؛ وا  ناتـسود  زا  اـه  ناـمهم  رتشیب  .دوب  هدرک  وتا  ار 

نانکدـقع ًـالثم  نک ! مرگ  ار  سلجم  وشاـپ  تفگ : رـصان  هب  باـطخ  نیـسح  جاـح  .دـندناخرچ  یم  دوخ  راـیتخا  هب  دـندوب و  هتفرگ 
بآ چراپ  هاگ  نآ  هدـنامرف ! مشچ  تفگ : داد ، یم  تروق  ار  شناهد  لخاد  ياه  کیک  هلجع  اب  هک  یلاح  رد  رـصان  .تسا  نامقیفر 

دیشک و رس  تشادرب و  ار 
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ندناوخ هب  عورـش  تسابیز )!( هک  دوب  دقتعم  شدوخ  طقف  هک  ییادص  اب  همدـقم و  یب  .داتـسیا  سلجم  طسو  دـش و  دـنلب  هلـصافالب 
دز و تسد  و  ...میراد » یسورع  بشما  دیشخبب  میراد ، نوخیبش  بشما  دینک ، ربخ  ور  اه  یجیسب  دینک ، نشور  غارچ  عمـش و  : » درک

یم يراک  منیبب  رـصان ! تفگ : دمحا  ...میراد » یـسورع  بشما  نوشرـس ، دیزیرب  هراپمخ   » .دـندز تسد  دـنتفرگ و  مد  وا  اب  مه  هیقب 
؟ هن ای  هنک  قالط  ياضاقت  یفطصماقآ  زا  بشما  نیمه  مناخ  سورع  هک  ینک 

تفر و یفطصم  قاتا  يوس  هب  گنرد  یب  .دیرپ  باوخ  زا  هدز  ناریح  همیسارس و  یفطصم  رهاوخ  حبـص ، ناذا  هناتـسآ  رد  هاگرحس 
یفطـصم .تسا  لوغـشم  نآرق  توالت  هب  حبـص ، ناذا  راظتنا  رد  بش  زاـمن  هداجـس  رد  عقوم ، نآ  یفطـصم  هک  تشاد  نیقی  .دز  رد 

!... یفطـصم یفطـصم ...! : » دنار یم  نابز  رب  یتاملک  هدیرب  هدیرب  هک  دش  هجاوم  شرهاوخ  هدز  تریح  هرهچ  اب  دوشگ و  ار  رد  مارآ 
...یتقو .دندرک  تکرش  تا  یسورع  مسارم  رد  رگید ، ییوناب  ینارون و  يدیـس  هارمه  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مسق ، ادخ  هب 
مـسارم امـش و  اما  ...دـیتشاذگ  تنم  ام  رب  دـیدومرف ! هجنر  مدـق  موش ! ناتیادـف  ناج ! مناخ  متـشاد : هضرع  متخانـش ، ار  مناـخ  یتقو 

زا هدز  بجعت  و  میورب ...؟ هک  مسارم  هب  مییاین  وا  مسارم  هب  رگا  ...میا  هدـمآ  یفطـصم  مدـنزرف  جاودزا  مسارم  هب  دومرف : یـسورع !؟
هیرگ ياـه  ياـه  درک  عورـش  تشاذـگ و  نیمز  يور  ار  شیاـه  تسد  تسـشن ، نیمز  يور  یفطـصم  هبترم  کـی  .مدـیرپ » باوـخ 

« .دنتفریذپ ارم  توعد  موشب ! ناشیادف  : » تفگ یم  بل  ریز  بترم  ...ندرک 
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.وگب مه  نم  هب  ادخ  ور  وت  یشاداد !؟ توعد  مادک 

يارب يا  همان  توعد  دریگ ، رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیانع  تیاضر و  دروم  ام  یسورع  مسارم  متساوخ  نوچ 
اهیلع هموصعم  ترـضح  ناشتمارکرپ  همع  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  ناـشراوگرزب  رداـم  يارب  يا  هماـن  توعد  ترـضح و  نآ 

...مالسلا و اهیلع  هموصعم  ترضح  حیرـض  رد  ار  مود  همان  متخادنا و  نارکمج  دجـسم  هضیرع  هاچ  رد  ار  لوا  همان  .متـشون  مالـسلا 
ماما نامیالوم  تیاضر  دروم  ام  سلجم  هک  دش  تحار  ملایخ  لاح ، ...دنا  هتفریذپ  ارم  توعد  دنا و  هتـشاذگ  تنم  دـش  مولعم  کنیا 

(1) .تسا هتشگ  عقاو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

: تسا هدش  لقن  روط  نیا  يزاریش » دایص  دیهش   » هرابرد

، دنتفگ یم  کیربت  وا  هب  همه  .دریگب  ار  شا  يرگـشلرس  هجرد  يربهر و  مظعم  ماقم  تمدـخ  دورب  ریدـغ  دـیع  زور  حبـص  دوب  رارق 
زا منک  یم  سح  دـنراذگب ، مشود  يور  ار  هجرد  اقآ  یتقو  تسین ؛ یناـمزاس  ياـقترا  طـقف  نتفرگ  هجرد  : » تفگ یم  شدوخ  یلو 

راگنا .تسا  سب  میارب  نیمه  دنا ؛ یضار  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  دشاب ، یـضار  ناشیا  یتقو  .دنا  یـضار  نم 
(2)« .دنا هداد  نم  هب  اج  کی  ار  گنج  ياه  لاس  مامت  دزم 

ص50 54. نافوط ، لسن  یناشاک ، يردیح  رقاب  دمحم  - 1
ص15. ش 35 ، ناما ، هلجم  هرطاخ ، اهدص  روپسابع ، ملسم  - 2
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای  تمدخ و 

هکارچ دـننک ، يرای  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  دـنناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  دـننک ، یم  شالت  هراومه  یعقاو  نایعیش 
یم دـنوادخ  هب  برقت  لیاسو  نیرتالاب  تادابع و  نیرترب  ءزج  ار  شترـضح  هب  ندرک  تمدـخ  هتـسناد و  دوخ  تمعن  یلو  ار  ناـشیا 

.دنناد

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتـقو  هک  دراد  تیمها  ناـنچ  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  يراـی  تمدـخ و 
مایا همه  رد  مباـیرد ، ار  وا  رگا  اـما  ریخ ،  (1) ؛» ِیتایَح مایأ  ُُهتمدََخل  ُُهتکَردا  َول  َال َو  : » دندومرف تسا ؟ هدـش  دـلوتم  مئاق  ایآ  دندیـسرپ :

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  يرای  تمدخ و  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  یتقو  .دوب  مهاوخ  شرازگ  تمدخ  ما  یناگدنز 
.مینک شالت  اتسار  نیا  رد  دیاب  مه  ام  سپ  دننک ، یم  وزرآ  ار 

توافت یب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای  هرابرد  هک  دنراد  دیکأت  رما  نیا  رب  ناش  همان  تیصو  رد  ادهش  زا  يرایسب 
.میشابن

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  یناقوط » دیعسدیهش  »

لامعا و بساحم  بقارم و  دیناوت  یم  ات  دیهدب ! تسد  زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای  تقایل  هک  دینکن  يراک 
.دیشاب (2) ناتدوخ  لاوحا 

ص245. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
ص123. دیهش ، حور  يزبس ، لضفلاوبا  - 2
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ار مک  دنچره  یـشالت ، چیه  دیابن  دـنک و  مهارف  ار  شنامز  ماما  يرای  تمدـخ و  ياه  هنیمز  هزادـنا ، ره  هب  یـسکره  تسا ، هتـسیاش 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تفرگ  هدیدان 

کی دنچره  دنک ، ایهم  یحالس ]  ] مئاق ترـضح  جورخ  يارب  دیاب  امـش  زا  کیره  (1) ؛ ...ًامهَـس َول  ِِمئاقلا َو  ِجوُرُِخل  مُکُدَحَا  َّنَدِعََیل   
 . ...دشاب ریت 

هب .دنـشاب  دوخ  ماما  يرای  يایهم  هتـشاد و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  یناـسر  يراـی  هیحور  هراومه  دـیاب  ناـیعیش 
یم روهظ  رما  يارب  لماک  یگدامآ  كرحت و  ییایوپ ، ثعاب  یناسر ، تمدـخ  هیحور  نیا  روهظ ، قیقد  نامز  ندوبن  صخـشم  تهج 

.دوش

: دنیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  ناگدننک  يرای  فیصوت  رمالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

زا هک  یناسک  ؛(2)  مِهِِشیاَعَِمب اوُّرَـضَأ  ْمِِهتاَراَِجت َو  اوُضَفَر  ِداَهِْملا َو  َنِم  َرِیثَْولا  اُولَّطَع  َنَطَْولا َو  اُوَفَج  ِدَالْوَْألا َو  ِلْهَْألا َو  ِنَع  اْوَلَـس  َنیِذَّلا 
دندرک اهر  ار  یناگرزاب  تراجت و  دنتـشذگ ، مارآ  باوخ  رتسب و  زا  دندرک ، كرت  ار  نطو  دندیـشک ، تسد  ناشنادنزرف  هداوناخ و 

.دندرک دراو  نایز  ررض و  شیوخ  راک  بسک و  هب  و 

ص330. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
ص232. ج 82 ، راونالاراحب ، - 2
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یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  هب  تمدخ  ياتسار  رد  هتفاتش و  اه  ههبج  يوس  هب  ناشیاه ، هچب  نز و  راید و  رهـش و  زا  ندنک  لد  اب  ادهش 
وگلا و هلئـسم ، نیا  رد  هدوب و  دوخ  هداوناخ  قشاع  اـه ، نآ  هتبلا  دنتـشاذگ ؛ صـالخا  قبط  رد  ار  ناـش  یتسه  ماـمت  فیرـشلا ، هجرف 

.دنا هنومن 

: دسیون یم  شدوخ  هدمآ  ایند  هب  هزات  رتخد  هب  باطخ  شا ، همان  زا  یشخب  رد  تسود » ماما  نسح  دیهش  »

! منینزان اما  منیبب ، ار  امش  هدش ، هک  مه  راب  کی  يارب  تساوخ  یم  ملد  یلیخ  .دشک  یم  هنابز  ملد  رد  وت  رادید  قشع  هلعش  مکدوک !
اهدـص دزات و  یم  ام  نهیم  ياهاتـسور  رهـش و  هب  هنادرمناوجان  زور  ره  نمـشد  هک  یلاح  رد  میآ ، زاب  وت  يوس  هب  مناوت  یم  هنوگچ 

اب دنلبرـس و  یناوتب  ادرف  وت  ات  منام  یم  نم  دـشک !؟ یم  نوخ  كاخ و  هب  ناـشناردام  شوغآ  رد  دـنزیزع ، میارب  همه  هک  ار  وت  نوچ 
ینیمخ شّقح ، رب  بیان  هادفلا و  هل  یحور  رصع  ماما  نیسحلا و  هللا  دبعابا  يرکون  نآرق و  مالسا و  هار  رد  تردپ  هک  ییوگب  راختفا 

(1) .تسا هتخاب  ناج  ریبک 

ص38. مکی ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
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اعد

لیجعت فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  ندرک  اعد  دنراد ، هدهع  رب  تبیغ  رـصع  رد  نارظتنم  هک  یمهم  فیاظو  زا 
مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دراد  تیمها  ردق  نآ  رما  نیا  .تسا  شروهظ  رما  جرف و  رد 

.دندرک یم  اعد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تلود  ندش  کیدزن  يارب  هراومه 

: تسا هدش  تیاور  قاحسا  نبدمحا  زا 

: دندومرف ناشیا  تسیک ؟ امش  زا  دعب  نیشناج  ماما و  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع  مدیسر و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تمدخ 
ادخ هب  ؛(1)  ...هِجَرَف ِلیِْجعَِتب  ِءاَعُّدِلل  اَهِیف  ُهَقَّفَو  ِِهتَماَمِِإب َو  ِلْوَْقلا  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَتَّبَث  ْنَم  اَّلِإ  ِهَکَلَْهلا  َنِم  اَهِیف  وُْجنَیَال  ًهَْبیَغ  َنَبیِغََیل  ِهَّللاَو 

هب لوق  رب  ار  اه  نآ  دـنوادخ  هک  دـنبای  یم  تاجن  تکـاله  زا  یناـسک  اـهنت  تبیغ ]  ] نآ رد  هک  تشاد  دـهاوخ  یتبیغ  وا ] ، ] دـنگوس
....تسا هدرک  قفوم  شجرف ، لیجعت  يارب  اعد  رد  هتشاد و  مدق  تباث  شتماما ،

لجع رصع  ماما  زا  هک  يا  همان  رد  .دنراد  دیکأت  رایـسب  نایعیـش ، ياعد  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوخ  نینچ  مه 
: تسا هدمآ  هدش ، رداص  بوقعی  نب  قاحسا  هب  باطخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

.تسا نآ  رد  امش  جرف  انامه  هک  دینک  اعد  رایسب  جرف  لیجعت  يارب  ؛(2)  مُکُجَرَف َِکلَذ  َّنِإَف  ِجَرَْفلا  ِلیِْجعَِتب  َءاَعُّدلا  اوُِرثْکَأ  َو 

ص384. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1

ص485. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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شخب رد  یناهفصا  يوسوم  هللا  تیآ  .دراد  يرایسب  تاکرب  راثآ و  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جرف  يارب  ندرک  اعد 
.دنک یم  نایب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جرف  روظنم  هب  اعد  يارب  هدیاف  دون  دودح  مراکملا ، لایکم  باتک  مجنپ 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  .دنراد  تسود  رایسب  ار  ام  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دیدرت ، نودب 

يردارب نابرهم ، يردپ  قیفر ، یمدـمه  ماما ، ؛(1)  ...ریِغَّصلا ِدـَلَْولِاب  ُهَّرَْبلا  ُّمُْألا  ُقیِقَّشلا َو  ُخَْألا  ُقیِفَّشلا َو  ُدـِلاَْولا  ُقِیفَّرلا َو  ُسینالا  ُماَـمِْإلا 
 . ...تسا كدوک  هب  زوسلد  يردام  ینت و 

ماما ياعد  هطـساو  هب  و  دـننک ، یم  اـعد  نایعیـش  صوصخ  هب  مدرم و  يارب  هراومه  هک  تسا  نیا  ماـما  یناـبرهم  ياـه  هولج  زا  یکی 
.دوش یم  هدروآرب  ناشیاه  تجاح  عفر و  نایعیش  تالکشم  موصعم ،

: تسا هدش  لقن  نابا  نب  هللا  دبع  زا 

ٍمْوَی َو ِلُک  ِیف  َیَلَع  ُضَْرُعَتل  ْمَُکلاَمْعَأ  َّنِإ  ِهَّللا  ُلَْعفَأ َو  ُتَْسل  َوَأ  َلاَقَف  ِیْتَیب  ِلْهَِأل  ِیل َو  َهَّللا  ُعْدا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 
زور و ره  رد  امش  لامعا  انامه  منک !؟ یمن  اعد  امش  يارب  نم  ایآ  دندومرف : ترـضح  نک ! اعد  ما  هداوناخ  يارب  نم و  يارب  ؛(2)  هَْلَیل

.دوش یم  هضرع  نم  رب  بش ،

ص200. ج 1 ، یفاک ، - 1

ص219. ج 1 ، یفاک ، - 2
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ياج ياج  .دنتـشاد  يرایـسب  تفلا  سنا و  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ياهاعد  هژیو  هب  اـعد و  تاـجانم و  اـب  ادـهش 
هب ار  اه  هدنمزر  هبدن  دهع و  ياعد  هناصلخم  ياه  همزمز  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  هناقـشاع  ياهاوجن  اه ، ههبج 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ناقـشاع  لحار و  ماما  نادنزرف  هنازور  ياه  همانرب  ءزج  دهع ،» ياعد   » ندـناوخ .دراد  دای 
ار دهع  يابیز  ياعد  زور  ره  هک  دندوب  هدرک  دیقم  ار  دوخ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  قشع  هطـساو  هب  نانآ  .دوب 

.دننک تعیب  دیدجت  دوخ  ماما  اب  هاگ  حبص  ره  همزمز و 

: دسیون یم  شتارطاخ  باتک  رد  ییاضر » یلق  يدهم  »

هام  (1)  . ...دـش یمن  ادـج  حبـص  تعامج  زامن  فص  زا  دـهع ، ياعد  نودـب  سک  چـیه  .دـش  یم  رازگرب  تعاـمج  هب  اـهزامن  همه 
هزاجا نیا  اما  میریگب ، هزور  میناوتب  میریگب و  هزاجا  نالوئـسم  زا  ات  میدش  دراو  دیـسر ، یم  نامنهذ  هب  هک  یهار  ره  زا  .دوب  ناضمر 

اه هبنـش  جنپ  .دش  یم  متخ  يرادازع  ینز و  هنیـس  هب  لسوت ، ياهاعد  اه  هبنـشود  .دوب  هتفرگ  قنور  يرادازع  ياه  همانرب  .دشن  رداص 
مه اب  همه  حبص  ره  .يریـصن  نیـسح  مان  هب  دوب  يا  هبلط  نامتعامج ، ماما  .دش  یم  ادا  تعامج  هب  اهزامن  همه  .میتشاد  لیمک  ياعد 

(2)  . ...میدناوخ یم  دهع  ياعد 

ص19. نابوخ ، رکشل  يرهپس ، هموصعم  - 1
ص284. نابوخ ، رکشل  يرهپس ، هموصعم  - 2
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.تسا هدش  نایب  هراب  نیا  رد  یبلاج  تارطاخ  تشاد و  یصاخ  قنور  اه  ههبج  رد  هبدن » ياعد   » ندناوخ نینچ  مه 

: دنا هدرک  لقن  نایسابع » یلعدیهش   » هرابرد

شدوخ .هدش  لصو  تمیـس  يدرک  یم  ساسحا  دناوخ ، یم  ار  زامن  تابیقعت  یتقو  یتح  هک  دوب  نیزح  يردق  هب  ناوج  نیا  يادص 
رهن فارطا  ياـه  ناتـسلخن  رد  یتقو  .فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هب  تبـسن  ًاـصوصخم  تشاد ؛ یبیجع  لاـح  زوس 

هک دروآ  یم  دوجو  هب  ییاضف  شا ، یتوکلم  لاح  نآ  اب  دناوخ و  یم  ار  هبدـن  ياعد  هعمج  ياه  حبـص  میدوب ، دـنورا  رانک  همالب ،» »
هک يروط  هب  درک ؛ یم  لوحتم  دـنازرل و  یم  ار  يا  هدنونـش  ره  لد  هک  تفگ  یم  نسحلا » نبای   » لد میمـص  زا  نانچ  .تسا  ینتفگن 

دروخ و شرـس  هب  يریت  راهچ ، يـالبرک  تاـیلمع  رد  .دوب  يرگید  خنـس  زا  وا  ندـناوخ  .ینیب  یم  ار  اـقآ  نـآلا  يدرک  یم  ساـسحا 
نتفای يارب  يدیما  چیه  رگید  دربب ، ار  یـسک  شتوافتم  شورخرپ و  نایرج  نآ  اب  دنورا  یتقو  .تفر  دـنورا  نایرج  هارمه  هب  شندـب 
.تشاد هلـصاف  رتمولیک  داتفه  دودـح  همالب ، رهن  ات  دوب  رهـشمرخ  رد  هک  راهچ  يالبرک  تایلمع  لـحم  .دـنام  یمن  یقاـب  شا  هزاـنج 

.دنز یمن  رـس  اه  نآ  هب  يرـشب  چیه  تسا و  هکورتم  اه  نآ  زا  يرایـسب  هک  دراد  دوجو  هناخدور  فرط  ود  رد  رهن  دص  دودح  دیاش 
دندوب ینت  بآ  لوغـشم  اه  هچب  همالب ، رهن  نیمه  رد  جـنپ ، يالبرک  تایلمع  زا  سپ  .دوب  هشیبلا  سأر  تثعب و  لپ  کـیدزن  رهن ، نیا 

زا نت  ود  هب  طوبرم  دنوش  یم  هجوتم  دنـشک و  یم  نوریب  بآ  زا  ار  اه  نآ  دـنوش ؛ یم  هجاوم  یـصاوغ  سابل  ود  اب  انـش  نیح  رد  هک 
هک تسادهش 
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دـندرک و زاب  ار  اه  نآ  ياـه  ساـبل  پیز  یتقو  .دـنا  هدروخ  اـه  یهاـم  هدوب ، نوریب  یـصاوغ  ساـبل  زا  هک  ار  ناـشیاپ  تسد و  رس و 
روانش بآ  رد  هام  شش  زا  سپ  هک  رس ، یب  ِندب  نیا  .تسا  نایسابع  یلعدیهـش  اه  نآ  زا  یکی  دش  مولعم  دندید ، ار  ناشیاه  كالپ 

هب لسوتم  هقطنم  نامه  رد  راهچ ، يالبرک  تاـیلمع  زا  لـبق  هک  دـش  يرهن  دراو  تبقاـع  تفر ، یم  فرط  نیا  هب  فرط  نآ  زا  دوب و 
هب ار  اه  هچب  دیچیپ و  یم  اه  ناتسلخن  رد  وا  نسحلا » نبای  نسحلا ، نبای   » يادص دش و  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

(1) .تخادنا یم  ترضح  دای 

یم اه  هدنمزر  تالکشم  اهدرد و  مهرم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صوصخم  ياهاعد  همزمز  نوگانوگ ، عقاوم  رد 
هرابرد دهد ، یم  حیـضوت  ار  بالقنا  دض  هرـصاحم  زا  ندش  جراخ  هوحن  یتقو  شتارطاخ ، باتک  رد  يزاریـش » دایـص  دیهـش   » .دـش

: دسیون یم  یماظن  ياه  تیلاعف  رد  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جرف  ياعد   » شقن

هک نیمه  .مدناوخ  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  سدقم  ياعد  یگنج ، هقطنم  رد  هک  دوب  ییاج  نیلوا  اج  نیا  ... 
چیه مدوب و  هدـناوخ  یملع  تروص  هب  هک  ییاه  کیتکات  مامت  ناهگان  .دـمآ  منهذ  يوت  تایلمع  حرط  هلـصافالب  مدـناوخ ، ار  اـعد 

نـشور منهذ  مدوب ، هدید  هک  ییاه  هرود  اه و  یندناوخ  همه  نیب  زا  ینعی  دـش ؛ جاتنتـسا  منهذ  رد  مدوب ، هدرکن  هدافتـسا  ًالمع  تقو 
(2) .دوب نمشد  هرصاحم  طیارش  رد  رطخ  هقطنم  زا  روبع  کیتکات  مه  نآ  میریگب ؛ راک  هب  ار  اه  نیا  دیاب  اجک  هک  دش 

ص391. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 1
ص27و33. گنج ، ياه  هتفگان  ناقهد ، دمحا  - 2
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: دنک یم  لقن  دوب ، شتداهش  دهاش  هک  یفسوی » یفطصمدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

مهللا : » دـناوخ یم  بل  ریز  دوب و  هداد  هیکت  نآ  یمخز  هنت  هب  دوب ، هتـسشن  يا  هتخوس  مین  لخن  ریز  تشاد ؛ يرگید  لاح  یفطـصم 
(1) .دیکچ یم  اعد  هچباتک  يور  شمشچ  زا  ناراب  لثم  کشا  ...هئابآ ».  یلع  هیلع و  کتاولص  نسحلا  نب  ۀجحلا  کیلول  نک 

: تسا هدش  لقن  یبکوک « نیسحدیهش   » هرابرد نینچ  مه 

شیادص رگید  دمحم ،» ای  یلع  ای  یلع ، ای  دمحم و  ای  : » هب دیسر  ات  درک ؛ عورـش  ار  ءالبلا » مظع  یهلا   » ياعد دش ، حورجم  هک  یتقو 
(2) .تفر دماین و  رد 

ندوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دای  هب 

هراشا

فطل و دـنرب و  یمن  رطاخ  زا  ار  شنارظتنم  نایعیـش و  دای  مان و  هراومه  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  هنوگ  ناـمه 
؛ دنـشابن لفاغ  ترـضح  نآ  دای  زا  زین  ترـضح  نارظتنم  نانمؤم و  تسا  راوازـس  تسا ، نانآ  لاح  لماش  مادم  ترـضح ، نآ  تیانع 

: دنا هدومرف  دیفم  خیش  هب  يا  همان  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوخ  هک  نانچ 

ص76. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 1
ص136. قشع ، رفس  ینابرق ، اضر  دمحم  - 2
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مینک یمن  یهاتوک  امش  لاح  هب  یگدیـسر  زا  ام  ؛(1)  ءاَوْأَّللا ُمُِکب  َلَزََنل  َِکلَذ  َالَْول  ْمُکِرْکِِذل َو  َنیِـساَن  َال  ْمُِکتاَعاَرُِمل َو  َنِیلِمْهُم  ُْریَغ  اَّنِإ 
.دروآ یم  ور  امش  رب  يراتفرگ  وس ، ره  زا  دوب  نیا  زج  رگا  و  میرب ، یمن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  و 

ار ناشیا  دای  سوناف  هراومه  دننز ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبحم  زا  مد  هک  یناسک  تسا  هتـسیاش  ور ، نیا  زا 
زا يربک  تبیغ  نارود  رد  مدرم  هکارچ  دـننک ، ینارون  زین  ار  ناـشفارطا  طـیحم  ینارون ، یلد  نتـشاد  اـب  دـنراد و  هگن  نشور  لد  رد 

.دراد دوجو  اه  لد  رد  ناشیا  دای  مان و  یلو  دنمورحم ، ناشماما  رادید 

: دندومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

هللا لجع  يدهم  ترضح   ) شدوخ ؛(2)  اَّنِم َرَـشَع  ِیناَّثلا  َوُه  ُهُرْکِذ َو  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ْنَع  ُبیِغَی  َال  ُهُصْخَـش َو  ِساَّنلا  ِراَْـصبَأ  ْنَع  ُبیِغَی 
ام زا  رفن  نیمهدزاود  وا  .دوش  یمن  یفخم  نانمؤم  ياه  لد  زا  وا  دای  یلو  دوش ، یم  ناهنپ  مدرم  ناگدـید  زا  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت 

.تسا ناماما 

، دشاب هاگآ  یتسه  ملاع  رد  ترضح  نآ  هاگیاج  شقن و  تافص ، فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تقیقح  هب  یـسک  رگا 
ادخ زا  هراومه  دنک و  یم  يرپس  ترضح  نآ  دای  اب  ار  زور  هنابش  هکلب  دوش ، یمن  لفاغ  ترضح  نآ  مان  دای و  زا  اهنت  هن 

ص497. ج 2 ، جاجتحإلا ، یسربط ، یلع  نب  دمحا  - 1
ص368. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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(1) (. ...هَرْکِذ اَنِْسُنتَال  ...مُهَّللا َو   ) دربن نوریب  شلد  زا  ار  ناشیا  دای  مان و  هک  دهاوخ  یم 

دنتفرگ یم  ناج  نامز ، ماما  دای  اب  ناگدنمزر  .دوب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  دای و  روآدای  اه ، ههبج  ياج  ياج 
.دندرک یم  باریس  ناشماما  يارآ  لد  رطع  زا  ار  ناشحور  و 

: دیوگ یم  هیقن » ربکا  یلعدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

هنیـس تاجانم و  اعد و  مزب  بش  ره  دـندوب ، رقتـسم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  پیت  ياـه  هچب  ههوکود ، رد  یتقو   1360 لاس ناتسمز 
، زیزع دیهـش  مدرک  هدهاشم  اهراب  .دوب  هجوت  لباق  رایـسب  نانآ ، يونعم  تلاح  لاس و  نس و  مک  ياه  هچب  روضح  .دوب  هدرتسگ  ینز 

.مدرک یم  مرـش  دوخ  زا  هک  تفگ  یم  يدـهم » ای  يدـهم ، ای   » هنابات یب  نانچ  دیـسر ، یمن  لاس  هدزناش  هب  وا  ّنس  هک  هیقن  ربکا  یلع 
رب ار  بابرا  مان  تساوخ  یم  یتقو  هک  دندوب  روپ  ینادر  یفطصم  دیهش  نوچ  یقـشاع  هدنامرف  رما  تحت  اهورین ، هک  دوب  ینامز  نیا 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ناش ، یلـصا  هدـنامرف  هجوتم  ار  اه  هچب  هشیمه  وا  نسحلا »! نبای  : » تفگ یم  هناـقداص  دروآ ، ناـبز 
(2) .درک یم  فیرشلا 

ص513. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص396. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 2
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.دنتشاد یم  هگن  هدنز  هراومه  ار  شدای  مان و  ناشنامز ، ماما  زا  ندرک  دای  اب  ناش ، یگدنز  ياه  ینیریش  اه و  یتخس  رد  نانآ 

: تسا هدش  لقن  ینیس » ینابرق  نسح  دیهش   » هرابرد

یتمالس و يارب  یکی  داماد ، یکی  سورع ، يارب  یکی  دیرخ ؛ دنفسوگ  راهچ  دش ، رازگرب  هداس  رایسب  هک  شا ، یسورع  نشج  رد  وا 
(1) .مالسا ناگدنمزر  یتمالس  يارب  یکی  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جرف  رد  لیجعت 

.دوب نانمـشد  اب  دربن  يریگرد و  ياه  تقو  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  ندرک  دای  زیگنا  روش  ياـه  هولج  زا  یکی 
ياه هنحـص  هب  يرگید  ياوه  لاح و  ناگدـنمزر ، تازرابم  اه و  يریگرد  جوا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  داـی 

هللا لجع  نامز  ماما  رانک  رد  ییوگ  هک  دـندوب  ناشنامز  ماما  هب  تفرعم  تبحم و  رد  قرغ  ردـق  نآ  نادرمروالد ، نآ  .داد  یم  گنج 
رکذ اب  ناگدنمزر  ربکا » هللا   » ياهدایرف .دندوب  ناشقوشعم  دای  هب  زین  تخس  تاظحل  نآ  رد  اذل  دندیگنج ؛ یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

.تخادنا یم  نایمادص  مادنا  رب  هزرل  دش و  یم  هتخیمآ  مه  رد  يدهم » ای  »

: دیوگ یم  ادخ » حور  ینیمخ  اوق ، لک  هدنامرف   » تایلمع زا  ییاه  هشوگ  هرابرد  روپ » ینادر  یفطصمدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

ص551. ج1 ، مهدزیس ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
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ناشیالوم همه ، .دوب  دنلب  اه  هچب  ِيدـهم » ای   » يادـص يریگرد ، جوا  رد  .منک  یمن  شومارف  ار  اه  هچب  ياه  دایرف  موس ، زیرکاخ  رد 
(1) .دنتساوخ یم  يرای  الوم  زا  دندز و  یم  ادص  ار 

تاظحل دـندز ، یم  ادـص  ار  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  اـه ، هدـنمزر  هک  ینیریـش  ياـه  هظحل  زا  رگید  یکی 
تاظحل نآ  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  اه  هدـنمزر  ندـش  حورجم  نامز  هرابرد  يرایـسب  تارطاخ  .دوب  تداهـش  تیحورجم و  یتوکلم 

نیا تذـل  دـناوت  یم  یـسک  هچ  .دندیـشک  یم  رپ  نامـسآ  هب  ناشیا ، يابیز  مان  دای و  اب  دـندز و  یم  ادـص  ار  ناـشنامز  ماـما  تخس ،
تفرعم تبحم و  قشع و  زا  زیربل  یلد  اب  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يرای  هار  رد  هک  یلاصو  دنک ؛ كرد  ار  لاصو 

!؟ دوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب 

: تسا هدش  لقن  یناحور » نیسحدیهش   » هرابرد

ار يدـهم »  » هشیمه اج و  همه  اه ، هچب  .درک  داجیا  اهورین  رد  نادـنچود  يروش  دـش ، عورـش  نامزلا » بحاص  ای   » زمر اب  هک  تایلمع 
وا .دوب  یناحور  نیـسح  اه  ناهورگ  زا  یکی  هدنامرف  .دنمزر  یم  ترـضح  نآ  باکر  رد  هک  دندرک  یم  ساسحا  دندز و  یم  ادـص 
اه هچب  یناحور ، .میدز  یم  ادص  سدنهم »  » ار وا  بلغا  .تشاد  یمهم  شقن  نادرگ  رد  دوب و  هدش  لیـصحتلا  غراف  هاگـشناد  زا  هزات 

زا سپ  یکی  اهرگنس  درک و  یم  کیرحت  نمشد  ياهرگنس  مادهنا  يارب  ار 

ص67. یفطصم ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
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يادص ناهگان  .دنتخات  شیپ  هب  بونج  تشد  نهپ  رد  دندمآ و  نوریب  لاناک  زا  نادرگ  ياهورین  نیرخآ  .دندش  یم  مدهنم  يرگید 
نآ اب  دوب ، هتـشاذگ  شنینوخ  بلق  يور  ار  شتـسد  هک  یلاـح  رد  مدـیود ؛ شفرط  هب  .درک  دوخ  هجوتم  ارم  یناـحور  نیـسح  نازرل 

هبترم دنچ  يارب  اهنت  اهنت و  .مونشب  ار  شمالک  نیرخآ  ات  متفرگ  نماد  رب  ار  شرس  .درک  هراشا  یعافد  طخ  يوس  نآ  هب  رگید  تسد 
(1) .دمآ لیان  تداهش  میظع  ضیف  هب  هاگ  نآ  يدهم ؛» ای  : » تفگ

: دنک یم  لقن  یسابع » ریما  میهاربادیهش   » رسمه

ار ناوجون  کـی  سکع  راـب  کـی  .تفرگ  یم  سکع  فلتخم  ياـه  هنحـص  زا  دوب و  شهارمه  هشیمه  نیبرود  تفر ، یم  هک  ههبج 
میهاربا .دمآ  یم  درد  هب  مدآ  لد  لوا ، هاگن  نامه  رد  .دوب  نینوخ  حورجم و  شندب  ياج  دنچ  دوب و  هدش  عطق  شیاپ  هک  داد  مناشن 

: تفگ يریگب ؟ سکع  اه  هنحـص  نیا  زا  دایم  تلد  روطچ  متفگ : .دـنا » هتخادـنا  زور  نیا  هب  ور  نوا  هراـپمخ ، ياـه  شکرت  : » تفگ
کی یتح  ینیب ، یم  يراد  هک  یسکع  نیا  بحاص  : » تفگ روطچ ؟ مدیسرپ : هراد »! دوجو  یلامج  هچ  هنحص  نیا  تشپ  ینود  یمن  »

!« يدهم ای  : » تفگ یم  طقف  هطقن و  کی  هب  دوب  هدش  هریخ  شتداهش  زا  لبق  عبر  کی  نوا  تفگن ! خآ  راب 

ص23. رادید ، هظحل  يرغصا ، دمحم  - 1
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هظحل نیا  يوت  يدوب ، وت  رگا  میهاربا ! متفگ : مدوخ  هب  اج  نومه  : » داد همادا  .دش  کشا  سیخ  شیاه  مشچ  .دیزرل  میهاربا  يادـص 
(1) »...؟ يدوب نامزلا  بحاص  تاقآ  رکف  هب  ایآ  هدش ، حورجم  تندب  ياج  دنچ  هدش و  عطق  تاپ  هک 

هناشن نیا  و  دیـسر ، تداهـش  هب  ات  درک  یم  همزمز  بل  رب  ار  شیالوم  مان  مادـم  رخآ ، تاـظحل  رد  دـش ، حورجم  میهاربا  هک  یناـمز 
ریما میهاربادیهش   » نامزر مه  زا  یکی  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  سدقم  تحاس  هب  هقالع  قشع و  تدش 

: دنک یم  لقن  هراب  نیا  رد  یسابع »

متسناوت یمن  میاج  يوت  هک  دندوب  هدش  طلسم  ام  رب  يروط  نمـشد  ياهورین  هوبنا  .مدش  نارگن  يدهم »! ای  : » تفگ دولآ  درد  دنلب و 
یمهم زیچ  یلو  مدروخ ، هلوـلگ  : » تفگ میهاربا ؟ دـش  یچ  متفگ : دـنلب  .وا  فرط  مورب  مهاوـخب  هک  نیا  هب  دـسرب  هچ  مروـخب ؛ مج 

هب .شیولهپ  يور  تشاذگ  تسد  .دوب  هتفاکـش  ار  شیولهپ  هلولگ ، متخادنا ؛ وا  فرط  هب  یهاگن  مدرک و  دـنلب  رـس  هتـسهآ  .تسین »
هقیقد دـنچ  يدـهم »! اـی  : » تفگ یم  طـقف  اـه  هظحل  نآ  يوت  .دـشک  یم  يداـیز  درد  دوب  مولعم  .نیمز  رب  دز  وـناز  هدجـس ، تلاـح 

زا .نمـشد  فرط  هب  يزادـناریت  هب  درک  عورـش  هرابود  .ددـنبب  ار  شمخز  تسناوت  دروخ ، دز و  هرـصاحم و  ِملاـع  نآ  رد  .تشذـگ 
یتقو ات  دروخ  ریت  هک  یعقوم 

ص88. ج5 ، مظعا ، کلم  ناکلاس  فکاع ، دیعس  - 1
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زا شا  هلان  هآ و  .دوب  هدش  هتخیمآ  هلان  هآ و  هب  شیادص  .دش  یم  هدینـش  وا  زا  يدهم » ای   » رکذ طقف  دـمآ ، یج  یپرآ  هلولگ  نآ  هک 
هظحل نیمه  رد  .دوب  هدرک  شـشوه  یب  دایز ، يزیر  نوخ  رخآ ، ياه  هظحل  .قشع  يوب  داد و  یم  تبحم  يوب  .دوبن  شمخز  درد و 
تسد و  درب ، ار  شا  هنیس  يور  دمآ ، هک  یج  یپرآ  هلولگ  .تفگ  یم  ار  سدقم  رکذ  نآ  تشاد  زونه  .هطقن  کی  هب  دوب  هدش  هریخ 

یم تشاد  مه  زونه  ییوگ  دوب ؛ هدش  هتفکـش  خرـس ، هلال  کی  لثم  دوب ؛ ادیپ  گنـشق  شبلق  مدید ، هک  ار  شرهطم  هزانج  .ار  شپچ 
(1) !« يدهم ای  : » تفگ

، اه همان  تیـصو  زا  يرایـسب  رد  هک  دوب  مهم  اه  هدنمزر  يارب  ردـق  نآ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دای  مان و  جـیورت 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  دوش ، یم  هتفرگ  ناشیارب  هک  ییاه  مسارم  رد  ای  نفد و  ماگنه  رد  هک  دـندرک  شراـفس 

.دوش دای 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  رادملع » یبتجمدیس  دیهش  »

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  میالوم  دیناوت  یم  ات  دیرب ، یم  مهاگمارآ  يوس  هب  ارم  هک  ینامز  مهاوخ  یم  امش  زا 
(2) .دوش يرون  ربق ، تملظ  رد  ات  دیزیرب  نم  ربق  لخاد  رد  ار  ناتمشچ  کشا  دینزب و  ادص  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  و 

ص89. ج5 ، مظعا ، کلم  ناکلاس  فکاع ، دیعس  - 1
ص223. تدابع ، لاس  هاجنپ  يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 2
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: دسیون یم  شناگتسب  ردام و  هب  باطخ  يا  همان  رد  یناطلس » یلعریشدیهش  »

، دـیناوخب دایز  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هضور  مربق ، راـنک  نم و  متخ  سلجم  رد  مهاوخ  یم  امـش  زا 
متخ سلاجم  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  زین  منک و  یم  راختفا  نآ ] هب   ] متـسه و نیـسح  ماما  رکون  نم  نوچ 

(1) .متسه هتسباو  وا  هب  نم  نوچ  دیربب ، دایز  مربق  رانک  نم و 

: دوش یم  هراشا  دروم  هس  هب  اج  نیا  رد  هک  دراد ، یفلتخم  قیداصم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  ندرک  دای 

ترایز لسوت و  فلا )

اه نآ  اب  ار  وا  تسا ؛ یکین  ياه  مان  دـنوادخ  يارب   (2) ؛)) اِهب ُهوُعداف  ینسُحلا  ُءامسَالا  ِهِّلل  َو  : )) هیآ ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دندومرف دیناوخب ،

رما ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  ییانسح  يامـسا  نآ  مییام  مسق ، ادخ  هب  ؛(3)  باجأ هب  یلاعت  هللا  لئس  اذإ  یتلا  ینسحلا  ءامـسألا  نحن 
.دنناوخب ار  وا  اه ، نآ  هلیسو  هب  هدومرف ،

ص295. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 1
.180 هیآ فارعا ، - 2

ص678. ج 3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ینارحب ، مشاه  دیس  - 3
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تاجن ياه  هار  نیرت  مهم  زا  یکی  نانآ  تسا و  نید  ياملع  ناـگرزب و  یلمع  هریـس  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  هب  لـسوت  تراـیز و 
هانپ شیالوم  هب  تالکشم ، عفر  يارب  يدبع  ره  هک  هنوگ  نامه  .دنناد  یم  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هاگـشیپ  هب  لسوت  رد  ار  نایعیش 
یم لسوتم  ترـضح  نآ  هب  تالکـشم ، عفر  يارب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ناراد  تسود  نایعیـش و  درب ، یم 

.دننک یم  ییاشگ  هرگ  زین  ترضح  دنوش و 

گنچ اب  هدش و  لسوتم  ناشنامز  ماما  هب  اه  ههبج  رد  هریس ، نیا  زا  تیعبت  اب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نایجیـسب 
.دندز یم  مقر  ار  يزیگناروش  ياه  هنحص  یهلا ، نامسیر  نآ  هب  ندز 

: هدرک لقن  شناتسود  زا  یکی  يارب  هداز » یناتسیس  دیمحلا  دبع  دیهش  »

هک دوب  يا  هنوگ  هب  طیارـش  .دز  یم  کتاپ  بترم  زین  نمـشد  میدوب و  هلمح  هداـمآ  نامیاهرگنـس  رد  لـیقع  نب  ملـسم  تاـیلمع  رد 
هللا لجع  نامز  ماما  تین ، صولخ  اب  لد و  هت  زا  یگمه  هظحل ، نیا  رد  .دوب  هدـش  مامت  ام  تامهم  دـندرک و  یم  يورـشیپ  اه  یقارع 

کنات هاگتسد  دنچ  هک  دندوب  هدشن  کیدزن  ام  هب  يرتمدنچ  اه  یقارع  زونه  .میدیبلط  يرای  هب  هدز و  ادص  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
نیا هک  ناگدنمزر  .دندمآرد  تراسا  هب  زین  يا  هدع  .دندرک  ینیـشن  بقع  ناساره  اه  نآ  دش و  رجفنم  نیم ، اب  تباصا  رثا  رب  اه  نآ 

ات دندرک  هلمح  نتخوس  لاح  رد  ِیقارع  ياه  کنات  تمـس  هب  یتسد  ياه  کجنران  اب  دندرک و  ادیپ  تئرج  لد و  دـندید ، ار  هنحص 
(1) .دندروآرد اپ  زا  مه  ار  اه  یقارع  هیقب 

ص143. مشش ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
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: دیوگ یم  هکیزات » مساقدیهش   » هرابرد ینابرق  یضت  رم  رادرس 

ات مدرک  یم  دـیدزاب  اه  ناهورگ  زا  صاوغ ، ياهورین  لرتنک  یـسررب و  يارب  هک  دوب  هاـم  نمهب  رد  تشه ، رجفلاو  تاـیلمع  زا  لـبق 
میس هتشر  کی  اه  نآ  .دنوش  بآ  دراو  دنتساوخ  یم  اه  هچب  مدیـسر ، هکیزات  ناهورگ  هب  یتقو  .منک  فرطرب  تسه ، یلکـشم  رگا 

مادکره هک ، نآ  نمـض  دنکن ؛ ادج  رگیدمه  زا  ار  اه  نآ  بآ ، راشف  دـنوش  یم  بآ  دراو  یتقو  ات  دـندوب ، هتفرگ  تسد  رد  ار  نفلت 
، مدیسر هکیزات  هب  یتقو  .مدرک  عورش  لوا  رفن  زا  ار  دیدزاب  .دننک  هدافتسا  نآ  زا  يرارطضا  عقاوم  رد  ات  دنتشاد  مه  نیچ  میـس  کی 

دیاب نیا  هن ، : » تفگ .نک  عطق  ار  میـس  یفاضا  رادـقم  هکیزات ! ياقآ  متفگ : .تساـهر  رتم ، ود  دودـح  یفاـضا  میـس  يرادـقم  مدـید 
ار ما  هزینرس  نم  تسین »! مزال  هن ، : » تفگ .مورب  عمج  رطاخ  اب  مهاوخ  یم  دشاب ؛ تحار  ملایخ  ات  نک  عطق  نآلا  نیمه  متفگ : دشاب »!

اهیلع ارهز  ترـضح  هب  ار  وت  .نکن  عطق  یناـبرق ! ياـقآ  : » تفگ تفرگ و  ار  نم  تسد  دـمآ  مساـق  اـما  منک ، عطق  مدوخ  اـت  مدیـشک 
دریگب و فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  ۀیقب  اقآ  ار  میس  نیا  ِرس  دوش ، یم  بآ  دراو  ورین  یتقو  راذگب  نکن ! عطق  مالـسلا 

دیاب هک  ار  ییاهراک  نآ  .میا  هداد  ماجنا  وم  هب  وم  ار  تانیرمت  مامت  میا و  هدـید  ار  اه  شزومآ  همه  ام  .دـناسرب  واف  لـحاس  هب  ار  اـم 
هب هن  منک ، یم  هیکت  شزومآ  هب  هن  نم  : » تفگ دـعب  .دـهدب » روبع  بآ  لخاد  زا  ار  اـم  دـیاب  هک  تساـقآ  نیا  اـما  میا ، هدرک  مینکب ،

هک تایلمع  .تازیهجت ...»
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زا .دوب  هکیزات  مساق  نیمه  درک ، مالعا  نمـشد  طخ  رد  ار  شروضح  دیـسر و  واف  لحاس  هب  هک  صاوغ  ناهورگ  نیلوا  دـش ، عورش 
(1) »؟ منک شراک  هچ  ما ؛ هتفرگ  ار  نمشد  پیت  هدنامرف  یضترم ! یضترم ! : » تفگ یم  میس  یب  تشپ 

اه نامز  اه و  ناکم  تشاد  گرزب  ب )

ناشیا هب  بوسنم  ياه  ناکم  اه و  نامز  تشاد  گرزب  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  داـی  ياـه  هولج  زا  رگید  یکی 
.درک یم  ییامن  هولج  رتشیب  یصاخ  مایا  اهزور و  رد  درک ، دای  نیا  دندوب و  ناشبیاغ  ماما  دای  هب  هراومه  ادهش  .تسا 

ماما يابیز  مان  دای و  تایلمع ، ياه  بش  لوالا و  عیبر  مهن  نابعـش ، همین  هعمج ، ياهزور  ردـق ، ياه  بش  دایعا ، دـننام : ییاه  ناـمز 
.داتفا یم  اه  نابز  رس  رب  رتشیب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

رد نانآ  .دوب  اه  هدـنمزر  هجوت  دروم  هراومه  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  بوسنم  هک  ییاه  ناکم  نینچ  مه 
ترـضح و نآ  ترایز  ندـناوخ  اب  دـندش و  یم  رـضاح  دوب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  بوسنم  هک  ییاه  ناـکم 

.دندرک یم  زادنا  نینط  هعماج ، نیب  رد  دوخ و  لد  رد  ار  ترضح  دای  ...و  جرف  دهع ، هبدن ، دننام : ییاهاعد  ندناوخ 

ص400. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 1
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: هدش لقن  روپ » ینادر  یفطصمدیهش   » هرابرد

(1) .دز یم  قرب  شنامشچ  کشا  زا  وا  ینارون  يامیس  هار ، رد  .دش  یم  نارکمج  مزاع  هدایپ  ياپ  اب  بش ، هبنش  هس  هتفه  ره  وا 

: دیوگ یم  هداز » یجروت  اضر  دمحمدیهش   » هرابرد نایدجسم  یلع  رادرس 

راهچ رـصع  ات  اه  هبنـش  هس  هک  یطرـش  هب  : » تفگ نم  رارـصا  اب  .درک  یمن  لوبق  .يوش  نادرگ  نواعم  دیاب  متفگ : دـمحم  هب  يزور 
، دـمحم مدرک و  لوبق  سرپن »! يدجـسم ، ياقآ  ناج  : » تفگ هدـنخ  اب  روطچ ؟ متفگ : بجعت  اب  .یـشاب » هتـشادن  يراک  نم  اـب  هبنش ،

.یـشب نادرگ  لوئـسم  دیاب  متفگ : مدرک و  ادص  ار  دمحم  هرابود  دعب ، یتدم  .دوب  بوخ  یلیخ  دمحم  تیریدم  .دـش  نادرگ  نواعم 
درک و رکف  یمک  .يرب  نادرگ  زا  دیاب  يریگن ، تیلوئسم  هگا  متفگ : .منکن  ار  راک  نیا  نم  هک  درک  هطساو  ار  ناتسود  زا  یکی  تفر 

منیبب وگب  ًالـصا  يراذـگب ؟ طرـش  دـیاب  وت  هک  یچ  ینعی  منیبب ! نک  ربص  متفگ : .یلبق » طرـش  ناـمه  اـب  اـما  منک ، یم  لوبق  : » تفگ
؟ ير یم  اـجک  ییوگب  دـیاب  هک  مدرک  یم  رارـصا  مه  نم  .دـیوگن  هک  درک  یم  رارـصا  ير ؟ یم  اـجک  یتـسین  هک  اـه  هتفه  یـضعب 

ات نارکمج و  دجسم  مر  یم  اج  نیا  زا  اه  هبنش  هس  نم  .وگن  یسک  هب  متسه  هدنز  ات  یجاح ! : » تفگ هرخألاب 

ص177. لاصو ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
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ات نیئوخراد  يرتمولیک  دـصُهن  ریـسم  مدـیمهف  اه  دـعب  .متفگن  يزیچ  .مدرک  یم  شهاگن  بجعت  اب  .مدرگ » یمرب  هبنـشراهچ  رـصع 
همین .متفر  شهارمه  راب  کی  .ددرگ  یمرب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زاـمن  ندـناوخ  زا  دـعب  دور و  یم  ار  نارکمج 

کشا تارطق  .دوب  هلفان  ندناوخ  لوغشم  دوب و  هشیـش  هب  شرـس  .متخادنا  دمحم  هب  یهاگن  مدش ؛ دنلب  بآ  ندروخ  يارب  بش  ياه 
هب ات  مدرک  ضوع  نیـشام  راب  هدراهچ  راب  کی  : » تفگ یم  .مدرک  یم  تبحـص  وا  اب  تشگرب ، ریـسم  رد  .دوب  يراـج  شنامـشچ  زا 

(1)« .متشگرب عیرس  مدناوخ و  زامن  مه  دعب  مدیسر ! نارکمج 

: هدرک لقن  دجم » یمیهاربا  یفطصم  سدنهم  دیهش   » ناتسود زا  یکی 

هب تساـج ؛ نآ  هک  مدوـب  نئمطم  متفر و  یم  راـیزهم  نب  یلع  رازم  هب  متفاـی ، یمن  ار  یفطـصم  زاوـها  رد  هاـگره  گـنج ، ناـمز  رد 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رای  نآ  دقرم  ترایز  هب  ًامتح  دـشابن ، يراک  رگا  هک  تشاد  رارـصا  هبنـشراهچ  ياه  بش  صوصخ 

و .میورب » اـیب  دـمحا ! : » تفگ نم  هب  يا  هنارمآ  تلاـح  اـب  هدـمآ و  مظنماـن  ياـه  گـنج  داتـس  هب  اـه ، بش  زا  یکی  .دورب  فیرـشلا 
؛ مدش لخاد  .دماین  یفطـصم  مدرک  ربص  هچره  اما  مدمآ ، نوریب  رتدوز  نم  ترایز ، زا  سپ  .متفر  رایزهم  نب  یلع  رازم  هب  شهارمه 

.دسوب یم  دیوب و  یم  ار  نآ  دخرچ و  یم  حیرض  درگ  هدرک ، ادیپ  ار  شردام  اه  تدم  زا  سپ  هک  یکدوک  دننام  مدید 

ص84. ارهز ، ای  يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
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دوب لاس  هد  ار  وا  نم  .دوب  شیپ  زا  رتشیب  یلیخ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  وا  قشع  .دوب  هناقـشاع  یلیخ  شراـتفر 
(1) .دوب هدش  لالز  یلیخ  دوب ؛ توافتم  یلیخ  ریخا  ياه  هام  نیا  رد  یلو  متخانش ، یم  هک 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  هدنیامن  هّرـس ، سدق  قاحـسا  نب  دمحا  مرح  رئاز  هشیمه  : » هدـش هتفگ  ینیما » هللا  تمـشح  دیهـش   » هرابرد
(2)« .دوب تسا ] نوفدم  باهذ  لپرس  رد  هک   ] فیرشلا هجرف 

دقرم رانک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللااهیقب  ترـضح  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  باهذ ، لپرـس  هعمج  ماما  هداز ، نیـسح  اقآ  جاح 
اقآ تسد  زا  ار  وراـج  دـنهاوخ  یم  دـنور و  یم  ولج  يربهر  مظعم  ماـقم  تسا و  يربـق  يوراـج  بآ و  لاـح  رد  قاحـسا  نبدـمحا 

يزیزع نامهم  بشما  .منز  یم  وراج  مدوخ  ار  یکی  نیا  هن ، : » دنیامرف یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح  .دنریگب 
« .مراد

رکیپ مدرم ، .دونش  یم  ار  دیهش  رکیپ  عییشت  ربخ  دعب  و  تسا ؟ یـسک  هچ  تسا ، زیزع  الوم  يارب  هک  نامهم  نیا  دنیبب  ات  دوب  رظتنم  وا 
هداز نیسح  اقآ  جاح  دیهش ، رکیپ  نیفدت  نامز  ات  .دنراپس  یم  كاخ  هب  اج  نامه  ًاقیقد  دننک و  یم  عییشت  ار  ینیما  هللا  تمشح  دیهش 

اب دروآ و  یم  رب  دایرف  دوش ، یم  نفد  دوب ، هدید  باوخ  رد  هک  ییاج  نامه  ًاقیقد  دیهـش ، نیا  هک  دنیب  یم  یتقو  .دوب  هدرک  توکس 
(3) .دنک یم  فیرعت  ار  دوخ  هقداص  يایؤر  هیرگ ،

ص395. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 1
ص133. لاصو ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 2
ص137. لاصو ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 3
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زامن  ندناوخ  ج )

رد نآ  ندناوخ  تیفیک  هک  تسا  ترضح  نآ  زامن  ندناوخ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دای  ياه  هولج  زا  رگید  یکی 
.دندرک یم  هماقا  ار  زامن  نیا  ناشماما ، دای  اب  دنتشاد و  یصاخ  تفلا  سنا و  زامن ، نیا  اب  ًالومعم  اه  هدنمزر  .تسا  هدمآ  هیعدا  بتک 

: دنک یم  لقن  نایرخفریما » یلعزوروندیهش   » ناتسود زا  یکی 

.میدـش یم  لمع  دراو  اهورین ، ینابیتشپ  يارب  یهاـگ  مدـقم و  طـخ  زا  تسارح  يارب  یهاـگ  .میدوب  مه  اـب  لاـیناد  شوش  هقطنم  رد 
وا زا  زور  کی  .دـناوخ  یم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  اـقآ  زاـمن  بش ، ره  .دوب  ریظن  یب  اـم  نیب  رد  یلعزورون 

نامه نیـسح ، هار  : » تفگ دز و  نم  هب  ار  دوخ  لد  فرح  میهدـب ؟ همادا  ارمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هار  میناوت  یم  روطچ  مدیـسرپ :
(1)« .هدرک باختنا  ماما  هک  تسا  یهار 

: دنک یم  لقن  يدرجورب » دمحمدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

رد نوریب ، دوب و  بش  .درک  یـسررب  هب  عورـش  تفر و  هشقن  قاـتا  هب  يدرجورب  دیهـش  میتشگرب ، هسلج  زا  یتـقو  .میتـشاد  يا  هسلج 
اج نآ  زا  دـعب ، مینزب ؛ ار  هاـگیاپ  لّوا  دوـب  رارق  .مینک  تاـیلمع  میتـساوخ  یم  .دوـب  بش  همین  يود  تعاـس  .دوـب  هـتفر  ورف  یکیراـت 

ناردارب اب  .دوب  هدش  لیکشت  نیمه  يارب  مه  هسلج  .مینک  عورش  ار  تایلمع 

ص43. دوهش ، ثیدح  دیسریم ، همیهف  هدیس  - 1
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يا هجیتن  هب  زونه  وگو ، تفگ  یتدـم  زا  دـعب  .مینک  ادـیپ  یبسانم  لحم  هاگیاپ ، يارب  میتساوخ  یم  میدرک و  یم  رظن  لداـبت  یـشترا 
یمن اـه  تدـم  اـت  دـیاش  تفر و  یم  تسد  زا  تصرف  هنرگو  دـش ، یم  صخـشم  هاـگیاپ  لـحم  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  .میدوب  هدیـسرن 

.مینک تایلمع  میتسناوت 

یمرد ياپ  زا  ارم  تشاد  یگتـسخ  .درک  یم  ادیپ  همادا  مه  تقورید  ات  ًالومعم  دوب و  هدش  رباربدنچ  نامراک  هک  دش  یم  يزور  دنچ 
مناوتب ات  متـشگ  یم  ندیباوخ  هزادـنا  هب  اج  کی  لابند  هب  طقف  دوب و  هدـش  نیگنـس  میاه  کلپ  .مدرک  یم  ینیگنـس  ساسحا  .دروآ 

زاـمن زا  لـبق  .متفر  ورف  یقیمع  باوخ  هب  مدرک و  ادـیپ  يا  هشوگ  .دوب  هتـسشن  قاـتا  رد  زوـنه  يدرجورب  .منک  ادـیپ  شمارآ  یتدـم 
دنچ یتحاران  مغ و  زا  دوب و  هدرک  ادیپ  یـصاخ  شمارآ  شا  هرهچ  هک  یلاح  رد  قاتا ، يوت  دمآ  يدرجورب  .مدیرپ  باوخ  زا  حبص ،

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  زامن  : » دیـسرپ درک و  نم  هب  ور  .تسا  هدـش  يربخ  هک  داد  یهاوگ  ملد  .دوبن  نآ  رد  يزیچ  شیپ  تعاـس 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زاـمن  یهاوخ  یم  هک  هدـش  یچ  ـالاح  مدیـسرپ : بجعت  اـب  دـنناوخ »؟ یم  روطچ  ار  فیرـشلا  هجرف 

نآ يور  زا  مدروآ و  ار  حـیتافم  .مرواـیب  ار  حـیتافم  دـیاب  متفگ : .دز  يدـنخبل  دـعب  و  ما » هدرک  رذـن  : » تفگ یناوـخب ؟ ار  فیرـشلا 
، هدـش يربخ  هک  مدـش  نئمطم  نک »! ربخ  ار  اـه  هچب  رتدوز  هچره  ورب  : » تفگ میدـناوخ ، هک  ار  زاـمن  .مدـناوخ  ار  زاـمن  یگنوگچ 

اه هچب  تعرس  نیا  اب  هنرگو 
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نانیمطا اب  يدرجورب  .دندرک  بجعت  همه  .مینزب » اج  نیا  ار  هاگیاپ  دیاب  ناردارب ! : » تفگ دـندش ، عمج  همه  یتقو  .درک  یمن  ربخ  ار 
هشقن و فرط  تفر  .دوب  اج  نآ  مه  تشدرـس  هاپـس  هدنامرف  .دشاب » اج  نیا  هاگیاپ  دـیاب  : » تفگ داد و  ناشن  ار  يا  هطقن  هشقن ، يور 
: تفگ دز و  تیاـضر  زا  يدـنخبل  دوب ، بجعتم  هک  یلاـح  رد  دـعب  .درک  یـسررب  بوخ  دوب ، هداد  ناـشن  يدرجورب  هک  ار  يا  هطقن 
ات حبـص  زا  هک  دوب  زور  ود  .دندوب  هدرک  بجعت  همه  دوش »! یمن  اج  نیا  زا  رتهب  .اج  نیمه  رد  تسرد  تساج ؛ نیمه  هطقن  نیرتهب  »

عاضوا رگیدمه  اب  اه  تعاس  هتـشاذگ و  يا  هسلج  مه  یـشترا  ناردارب  اب  یتح  میدیـسر ؛ یمن  هجیتن  هب  یلو  میدرک ، یم  ثحب  ماش 
ادـیپ هاـگیاپ  يارب  ار  هطقن  نیرتـهب  دوب  هتـسناوت  يدرجورب  یهاـتوک ، نیا  هب  یتدـم  رد  روطچ  ـالاح  .میدوب  هدرک  یـسررب  ار  هقطنم 

.دز اج  نیمه  ار  هاگیاپ  دیاب  تساج و  نیمه  هطقن  نیرتهب  دنتفگ : یم  همه  .میدرک  یم  یسررب  ار  هقطنم  نآ  یکی  یکی  دنک ؟

یکی نیا  نیگنس  راک  .داد  یم  ناشن  هتـسخ  شا  هرهچ  .رکف  يوت  دوب  هتفر  دوب و  هتـسشن  يا  هشوگ  هک  يدرجورب  ردارب  غارـس  متفر 
یم راگنا  یلو  دندوب ، هدـش  زمرق  یباوخ  یب  زا  شیاه  مشچ  هک  نیا  اب  .دوب  هدرک  شا  هتـسخ  تدـم  نیا  ياه  یباوخ  مک  زور و  ود 

: متفگ .تسا  رارق  هچ  زا  نایرج  ممهفب  رتدوز  هچره  تساوخ  یم  ملد  .متسشن  وا  يولهپ  .دندرک  یم  ینامداش  دندیشخرد و 
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یمن ییاج  هب  مینک ، یم  ثحب  میراذگ و  یم  هسلج  هچره  هک  تسا  زور  دنچ  نآلا  يدرک ؟ ادیپ  ار  یبوخ  نیا  هب  یلحم  دـش  روطچ 
قیمع یهاگن  اب  هک  یلاح  رد  دعب  .دوبن » نم  راک  هاگیاپ ، نیا  لحم  ندرک  ادیپ  شتسار ، : » تفگ دز ، یم  دنخبل  هک  یلاح  رد  .میسر 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  هب  متسج  لسوت  باوخ  زا  لبق  بش ، : » داد همادا  تسیرگن ، یم  راوید  يور  گرزب  هشقن  هب 
کلپ دعب  نک ! نامکمک  تدوخ  دهد ؛ یمن  دق  ییاج  هب  نامرکف  دیآ و  یمنرب  نامتـسد  زا  يراک  رگید  ام  متفگ : فیرـشلا و  هجرف 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  زاـمن  نآ ، هنارکـش  هب  دوش ، لـح  لکـشم  نیا  رگا  هک  مدرک  رذـن  مدوخ  اـب  دـش و  نیگنـس  میاـه 

يوت دـمآ  ییاقآ  مدـید  هک  مدوب  هدـیباوخ  هزات  .متفر  باوخ  هب  هشقن  يور  اج  نامه  دادـن و  مناما  یگتـسخ  دـعب  .مناوخب  فیرـشلا 
ییانـشآ وا  اب  هک  دوب  تقو  یلیخ  راگنا  متخانـش ؛ یم  ار  وا  هک  دوب  اه  تدـم  راگنا  یلو  مروآ ، یمن  دای  هب  ار  شتروص  بوخ  .قاتا 

مدرک هاگن  هشقن  هب  .داد  ناشن  ار  هشقن  يور  تسد  اب  و  تسا ،» یبوخ  لحم  اج  نیا  دینزب ؛ هاگیاپ  ار  اج  نیا  : » تفگ دـمآ و  .متـشاد 
ار هشقن  مدمآ  مدش و  دنلب  .تسین  اج  نآ  سک  چیه  مدـید  مدـیرپ ، باوخ  زا  .مدرپس  رطاخ  هب  داد ، یم  ناشن  اقآ  نآ  هک  ار  یلحم  و 

(1)« .مینزب هاگیاپ  عافترا  نیا  رد  هک  دوب  هدیسرن  مرکف  هب  ًالصا  .مدرک  بجعت  .مدرک  هاگن 

ص332. رهم ، ریم  - 1
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دهع هب  يافو 

لجع نامز  ماما  هب  ار  دوخ  یگدرپسرـس  تدارا و  بتارم  هفیظو ، نیا  ماجنا  اب  هک  تسا  نارظتنم  رگید  هفیظو  نامیپ ، دهع و  دیدجت 
هب هک  تسا  دـهع » ياعد   » ندـناوخ ابیز ، نامیپ  دـهع و  نیا  دـیدجت  ياـه  هار  زا  یکی  .دـنهد  یم  ناـشن  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا 

(1)« .دوب دهاوخ  مئاق  ترضح  ناروای  زا  دناوخب ، ار  اعد  نیا  حابص  لهچ  سکره  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف 

: تسا هدمآ  ابیز  همان  قاثیم  نیا  زا  يزارف  رد 

؛(2) ادبا لوُزَأَال  اَْهنَع َو  ُلوُحَأَال  یُِقنُع  ِیف  َُهل  ًهَْعَیب  ًادْقَع َو  ًادْهَع َو  یِماَّیَأ  ِیف  ِِهب  ُتْشِع  اَم  ِمْوَْیلا َو  اَذَـه  ِهَحِیبَص  ِیف  َُهل  ُدِّدَـجُأ  یِّنِإ  َمُهَّللا 
هب ار  وا  تعیب  منک ، یم  دـیدجت  شیوخ  ماما  اب  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  ما ، یگدـنز  ِدادـماب  ره  رد  زورما و  دادـماب  رد  نم  ادـنوادخ !

.مرب یمن  دای  زا  مراد و  یمن  رود  رظن  زا  ار  نآ  هاگ  چیه  مریگ و  یم  ندرگ 

نیا .مینک  تعیب  دـهع و  دـیدجت  دوخ ، نامز  ماما  اب  هراومه  هک  دـنا  هتـساوخ  ام  زا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  يددـعتم ، تاـیاور  رد 
، دوش ماجنا  یبوخ  هب  نامیپ  دهع و  نیا  رگا  .تسادـخ  تجح  تیالو و  ماقم  اب  نایعیـش  یمئاد  دـنویپ  تیمها  هدـنهد  ناشن  تایاور 

: دنراد ار  تساوخرد  نیمه  ام  زا  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  .دوش  یم  فرطرب  هعماج  تالکشم  زا  يرایسب 

ص664. ریبکلا ، رازملا  رفعج ، نبا  دمحم  - 1

ص664. ریبکلا ، رازملا  رفعج ، نبا  دمحم  - 2
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ُمَُهل ْتَلَّجَعََتل  اَِنئاَِقِلب َو  ُنُْمْیلا  ُمُْهنَع  َرَّخَأـَت  اََـمل  ْمِْهیَلَع  ِدـْهَْعلِاب  ِءاَـفَْولا  ِیف  ِبُولُْقلا  َنِم  ٍعاَِـمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاَِـطل  ُهَّللا  ْمُهَقَّفَو  اَنَعاَیْـشَأ  َنَأ  َْول  َو 
، دـندوب لد  مه  ام  دـهع  هب  ندرک  افو  رد  درادـب ، ناشقفوم  تعاط ، ماـجنا  رب  دـنوادخ  هک  اـم ، نایعیـش  رگا  ؛(1)  اِنتَدَهاَشُِمب ُهَداَعَّسلا 

.تفاتش یم  اه  نآ  يوس  هب  ام ، تفرعم  اب  هارمه  رادید  تداعس  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  اه  نآ  زا  ام  تاقالم 

هار رد  ناشرمع ، تاظحل  نیرخآ  ات  هک  دندوب  هدرک  دهع  دوخ  ماما  اب  دنتشاد ، دوخ  نامز  تیعـضو  زا  هک  یحیحـص  كرد  اب  ادهش 
ناشنامز ماما  هب  ار  دوخ  يرادافو  ًالمع  دربن ، نادیم  نتـشاذگن  یلاخ  اه و  ههبج  رد  روضح  اب  نانآ  .دنـشاب  مدق  تباث  ناشماما  يرای 

.دندرک مالعا 

یم رامـش  هب  سدقم  عافد  لاس  تشه  دیهـش  یناحور  نیتسخن  هک  یتونق ،» فیرـش  نسح  دـمحم  خیـش  دیهـش   » نامزر مه  زا  یکی 
: دنک یم  لقن  دیآ ،

ابع اب  رهـشمرخ  ینابایخ  ياهدربن  رد  یتح  دوب ؛ تیناحور  سابل  رد  هشیمه  .دوب  تداهـش  وا ، یمیاد  يانمت  هللاءاقل و  وا ، رکذ  رکف و 
یم رطخ  هب  ار  ناتناج  اهدربن  رد  هماـمع ، نیا  ساـبل و  نیا  فیرـش ! ياـقآ  جاـح  متفگ : وا  هب  يزور  .دـش  یم  رهاـظ  هماـمع  اـبق و  و 

منفک ساـبل ، نیمه  موش و  دیهـش  ربماـیپ  ساـبل  رد  هک  ما  هتـسب  يدـهع  دوـخ ، ناـمز  ماـما  ادـخ و  اـب  : » داد خـساپ  مسبت  اـب  .دزادـنا 
(2)« .ددرگ

ص499. ج 2 ، جاجتحالا ، یسربط ، یلع  نب  دمحا  - 1

ص45. نافوط ، لسن  یناشاک ، يردیح  رقاب  دمحم  - 2
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: دیوگ یم  يدوسا » دمصدیهش   » رهاوخ

هللا لجع  ناـمز  ماـما  اـب  : » تفگ يور ؟ یم  ههبج  ارچ  يا ؛ هدرک  جاودزا  هزاـت  متفگ : .درک  ههبج  دـصق  جاوپدزا ، زا  دـعب  زور  دـنچ 
؟ يراپس یم  یک  هب  ار  تنارهاوخ  تفگ : مردام  .مشاب » ناشیا  زابرس  نوخ ، هرطق  نیرخآ  ات  هک  ما  هدرک  دهع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

دهع يارجام  دمـص  .دیناوخب » ار  وا  دـینزب و  ادـص  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دـیتشاد ، یلکـشم  تقو  ره  : » تفگ
کی نم و  دـندش و  دیهـش  اه  هچب  مامت  یتایلمع ، رد  : » درک نایب  هنوگ  نیا  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  اـب  دوخ 

دهد و متاجن  متساوخ  وا  زا  مدز و  ادص  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  .میوش  ریـسا  دوب  کیدزن  .میدنام  هدنز  درمریپ 
(1)« .منامب ههبج  رد  مشاب و  وا  زابرس  نوخ ، هرطق  نیرخآ  سفن و  نیرخآ  ات  دهد ، متاجن  رگا 

: دنک یم  شرافس  شا  همان  تیصو  رد  لد » مرخ  لیعامسا  دمحم  دیهش  »

: ییوگب راختفااب  دنلبرـس و  یناوتب  ادرف  وت  ات  مدـنام ، دوخ  قاثیم  رب  نوخ  هرطق  نیرخآ  اـت  مدـیگنج و  مدـنام و  نم  ما ! یمارگ  رداـم 
(2) .دنتخاب ناج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  يرکون  هار  رد  منادنزرف  مدیهش و  ود  ردام 

ص13. مکی ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص199. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 2
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ناروای يدهم  يارب  وگلا  نیرتهب  ادهش ؛ مود : لصف 

هراشا

ماما مایق  .تسا  هژیو  ینارای  دـنمزاین  عماج ، يا  همانرب  هدـبز و  يا  هدـنامرف  رب  هوالع  دـسرب ، شفادـها  یمامت  هب  دـهاوخب  یمایق  رگا 
یگژیو اب  ینارای  دـنمزاین  تسین و  انثتـسم  نوناق  نیا  زا  نآ ، تیمها  یگدرتسگ و  لیلد  هب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز 

هللا لجع  نامز  ماما  هک  ینارای  دریگ ؛ یم  دوخ  هب  يرگید  يوب  گنر و  يرشب  ماظن  نانآ ، يراکمه  اب  هک  ینارای  تسا ؛ صاخ  ياه 
لجع رـصع  ماما  باکر  هب  اپ  دنناوتب  دنـشاب و  قیال  نادراک و  هک  ینارای  دشاب ؛ هتـشاد  دامتعا  اه  نآ  هب  دناوتب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

.دنشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

، اوقت زا : دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هدـش ، هراشا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  ياه  یگژیو  هب  ییاور ، عبانم  رد 
تبالـص و يدنمتردق ، یبلط ، تداهـش  تماهـش ، تعاجـش ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تفرعم  دـنوادخ ، تخانش 

 . ...و یلد  مه  یتسیز ، هداس  هنازور ، شالت  هنابش ، دجهت  تدابع و  يراوتسا ،

یگژیو نیا  اب  نامدوخ  قابطنا  نازیم  اب  .مینزب  کحم  اه  نآ  اب  ار  ناـمدوخ  هدرک و  رکفت  اـه  یگژیو  نیا  رد  دـیاب  اـم  تسا ، ینتفگ 
هدرکان يادـخ  ای  میتسه ، ترـضح  هاپـس  لیخ  رد  زین  ام  ایآ  .میراد  یهاگیاج  هچ  لطاب ، هیلع  قح  یناهج  هزرابم  رد  میمهف  یم  اـه ،

!؟ میشک یم  فص  ناشیا ، لباقم 
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ناک لاجر  : » هدمآ تایاور  رد  رگا  دنا ؛ ییانثتـسا  ًالماک  هدش ، نایب  ترـضح  نارای  يارب  هک  ییاه  یگژیو  دـننک ، یم  نامگ  یخرب 
ننعبرا هوـق  مکنم  لـجرلا  یطعا  : » هک نـیا  اـی  تـسا ، نـهآ  ياـه  هراـپ  نوـچ  ناـشیاه  بـلق  هـک  ینادرم   (1) ؛» دـیدحلا ربز  مهبولق 

ندـیگنج اـه و  بش  لد  رد  هناـصلاخ  ياـه  تاـجانم  زا  هک  یتاـیاور  اـی  دـنراد ، ار  درم  لـهچ  توـق  اـه ، نآ  زا  درم  ره   (2) ؛» الجر
تایدام قرغ  مدرم  هک  ینامز  عطقم  نیا  رد  هژیو  هب  دشاب ؛ اراد  دناوت  یمن  یـسک  ار  اه  نیا  همه  دنهد ، یم  ربخ  اهزور  رد  هناعاجش 

.تسا یصخش  عفانم  رکف  هب  یسکره  دنا و  هدش 

نیا دیابن  زگره  دنشاب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  ءزج  دنراد  تسود  هک  یناسک  تسین و  حیحـص  رکفت ، نیا 
هب ار  نادرمروالد  نآ  ياه  یگژیو  دشاب و  ترـضح  نآ  نارای  ءزج  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  .دنهد  ياج  دوخ  لد  رد  ار  طلغ  هشیدنا 
اب هک  یناسک  دـندوب ؛ اه  یگژیو  نیا  یمامت  ياراد  ادهـش  هکارچ  دـنک ، يریگوگلا  ادهـش  یلمع  هریـس  زا  دـناوت  یم  دروایب ، تسد 

بالقنا زا  دوجو  مامت  اـب  دـندش و  عمج  شدوجو  عمـش  درگ  راو  هناورپ  هللا ،  همحر  ماـما  ینرـصنی » رـصان  نم  لـه   » يادـن ندـینش 
لجع نامز  ماما  عقاو  رد  هک  دـندرک ، عافد  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بالقنا  مایق و  زاـس  هنیمز  هک  یمالـسا ،

.دندرک يرای  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

ص308. ج52 ، راونالاراحب ، - 1
ص294. ج8 ، یفاک ، - 2
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درک هراشا  ادهـش  يزیرگ  هانگ  هب  ناوت  یم  دـیآ ، یم  نایم  هب  نخـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  ياوقت  زا  رگا 
.دنداهن ماگ  راظتنا  زبس  همیخ  رد  هانگ ، زا  يرود  اب  هک 

، دنتسه وگلا  نیرتهب  هنیمز  نیا  رد  ادهش  هدش ، هتفگ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  يروابادخ  زا  تایاور ، رد  رگا 
.دوب هدش  نیجع  ناشدوجو  دوپ  رات و  اب  دنوادخ ، هب  نانآ  خسار  نامیا  هکارچ 

ناوت یم  دنز ، یم  جوم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هژیو  نارای  رد  یبلط  تداهـش  هیحور  هک  هدـش  نایب  روط  نیا  رگا 
يرارق یب  میظع ، ضیف  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هنوگچ  هک  درک  هراشا  سدـقم  عافد  لاـس  تشه  ناگدـنمزر  یبلط  تداهـش  هیحور  هب 

.دنتخانش یمن  اپ  زا  رس  تایلمع ، ياه  بش  رد  دندرک و  یم 

نایب هب  اه ، نآ  هب  ادهـش  يدـنب  ياپ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ناراـی  ياـه  یگژیو  یخرب  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
.میزادرپ یم  اه  یگژیو  نیا  زا  یخرب 

ادخ تعاطا  تخانش و 

اب .دوش  هداد  خـساپ  یبوخ  هب  يرطف  زاین  نیا  هک  دنـسر  یم  لامک  هب  ینامز  دـنراد و  یـسانش  ادـخ  هب  لیم  يرطف ، روط  هب  اه  ناسنا 
ياج دوخ  لد  رد  ار  یگدنب  لادم  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  و  دریگ ، یم  رارق  تیدوبع  یگدنب و  ریسم  رد  ناسنا  دنوادخ ، تخانش 

.دهد
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دودحم دوجوم  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ دودحم  ناسنا  دودحمان و  دنوادخ  هکارچ  تسین ، تخانـش  لباق  دنوادخ  سدقم  تاذ  هتبلا 
نَع ُلوقُعلا  ِتَزَجَع  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دشاب  هتشاد  یملع  هطاحا  دنوادخ )  ) دودحمان دوجوم  رب  دناوتیمن  ناسنا ) )

.دنا هدنامرد  وت  لامج  هنک  هب  ندیسر  زا  اهدرخ   (1) ؛» َِکلامَج ِهنُک  ِكاردإ 

هیعدا و نوتم  .تسا  هدـش  نایب  يداقتعا  بتک  رد  يددـعتم  ياه  هار  دـنوادخ ، ياه  یگژیو  فاـصوا و  یخرب  هب  یباـی  تسد  يارب 
مه ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  صوصخ  هب  یهلا ، يایلوا  تخانـش  ار  یـسانشادخ  ياه  هار  زا  یکی  تایاور ،

.دنا هدرک  یفرعم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نینچ 

: دندومرف باحصا  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور 

َُهل َلاَقَف  ُهاَوِس  اَم  ِهَداَبِع  ْنَع  ِِهتَداَبِِعب  اْوَنْغَتْسا  ُهوُدَبَع  اَذِإَف  ُهوُدَبَع  ُهُوفَرَع  اَذِإَف  ُهُوفِْرعَِیل  اَّلِإ  َداَبِْعلا  َقَلَخ  اَم  ُهُرْکِذ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 
! مدرم يا  ؛(2)  هتَعاَط ْمِْهیَلَع  ُبِجَی  يِذَّلا  ُمُهَماَمِإ  ٍناَمَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ُهَفِْرعَم  َلاَق  ِهَّللا  ُهَفِْرعَم  اَـمَف  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَأـِب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  ٌلُـجَر 

یم تسد  نارگید  شتـسرپ  زا  دـندیتسرپ  ار  وا  یتقو  دنتـسرپ ؛ یم  ار  وا  دنتخانـش  یتقو  .دنـسانشب  ار  وا  اـت  دـیرفآ  ار  مدرم  دـنوادخ 
مردام ردپ و  ادخ ، لوسر  ِدنزرف  يا  درک : ضرع  يدرم  .دنشک 

ص150. ج 91 ، راونالاراحب ، - 1
ص9. ج 1 ، عئارشلا ، للع  قودص ، خیش  - 2
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يا هرود  ره  مدرم  رب  ار  شتعاطا  دنوادخ ، هک  تسا  یماما  هب  تخانـش  تفرعم و  نامه  دومرف : تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  يانعم  تیادف !
.تسا هدرک  بجاو 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  .دنراد  دنوادخ  هب  یقیمع  تخانش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای 

يدهم ناروای  اه  نآ  دنا ؛ هتخانـش  قح  هب  ار  ادخ  هک  ینادرم  ؛(1)  نامزلا رخآ  یف  يدـهملا  راصنا  مه  هتفرعم و  قح  هللا  اوفرع  لاجر 
.دننامزلارخآ رد 

دنهن یم  رس  تشپ  ار  تالکشم  یمامت  دنا ، هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  هناهاگآ  هتشاد و  لماک  يداقتعا  دنوادخ ، تخانش  هب  نوچ  نانآ 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .درادزاب  دنا ، هدرک  باختنا  هک  يریسم  زا  ار  نانآ  دناوت  یمن  زیچ  چیه  و 

ياه هراپ  دننام  ناشیاه  لد  هک  دنا  ینادرم  اه  نآ  ؛(2)  ِرَجَْحلا َنِم  ُّدَشَأ  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ٌّکَش  اَُهبوُشَی  َال  ِدیِدَْحلا  َُربُز  ْمَُهبُوُلق  َنَأَک  ٌلاَجِر 
.دنرت مکحم  گنس  هرخص و  زا  ادخ ، هب  ناشداقتعا  رد  درادن و  هار  اه  نآ  رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  تسا ؛ نهآ 

ص229. ج 5 ، هادهلا ، تابثا  یلماع ، رح  خیش  - 1
ص308. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
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و دنتـسناد ، یم  ادخ  بناج  زا  يا  هیده  ار  ناش  يزوریپ  دندش ، یم  زوریپ  رگا  دندوب ؛ دـنوادخ  تفرعم  تخانـش و  رد  قرغ  ادـهش ،
تداهـش هب  يرایـسب  نآ  رد  هک  ار  راهچ  يالبرک  تایلمع  ِدـنوادخ  .دـندوب  یهلا  ریدـقت  میلـست  مه  زاب  دـندروخ  یم  تسکـش  رگا 

، درک دازآ  ار  ناشرهشمرخ  هک  ار  ییادخ  .دنتسناد  یم  یکی  دوب ، زیمآ  تیقفوم  رایسب  هک  جنپ  يالبرک  تایلمع  يادخ  اب  دندیـسر ،
.دنادرگزاب درک و  جراخ  ناشتسد  زا  ار  نارهم  هک  دنتسناد  یم  ییادخ  نامه 

یم نخـس  هنوگ  نیا  نکـش ، طخ  نارواـکت  صاوغ و  نادرمریـش  عمج  رد  تشه ، رجفلاو  تاـیلمع  بش  رد  يزارخ » نیـسحدیهش  »
: دیوگ

، تافلت نودب  ِگنج  ناردارب ! دیزاس ! هدامآ  ار  ناتیاه  هحلـسا  دیدنبب و  مکحم  ار  ناتیاه  نیتوپ  دنب  دینک ، مکحم  ار  ناتیاهدـنبرمک 
بناج زا  تسه ، هچره  دینادب  .تسا  تیعقاو  کی  ...و  یگنسرگ  یگنشت ، یگتـسخ ، گنج ، رد  .درادن  انعم  ًالـصا  دیهـش  یمخز و 
یمخز ًالبق  دنتـسه و  ام  عمج  رد  هک  یناردارب  .دنناد  یم  ادخ  بناج  زا  ار  نآ  دـسرب ، یتبیـصم  رگا  نمؤم  ياه  ناسنا  هب  .تسادـخ 
بناـج زا  تبیـصم  نیا  نوچ  درادـن ، یتحاراـن  درد و  ساـسحا  چـیه  گـنج ، رد  نتـشادرب  مخز  نمؤـم  يارب  دـنناد  یم  دـنا ، هدـش 

(1) .تسادخ

ص24. نافوط ، لسن  یناشاک ، يردیح  رقاب  دمحم  - 1

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 280 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_269_1
http://www.ghaemiyeh.com


270 ص :

رو هلعش  دنوادخ  تفرعم  تخانش و  رثا  رب  هک  دوخ ، نورد  شتآ  زا  هدرک و  زاین  زار و  ادخ  اب  هناقـشاع  ناش ، همان  تیـصو  رد  ادهش 
یم دیکأت  اه  نآ  ندناوخ  هب  هراومه  نادیهـش ، ماما  هک  تسا  هتفهن  اه  همان  تیـصو  نیا  نتم  رد  يّرـس  نیقی ، هب  .دـندز  یم  مد  دوب ،

: دندرک

یکی مه  زور  کی  دنک ! لوبق  ادخ  دیدرک و  تدابع  لاس  هاجنپ  .دـینک  هعلاطم  دنـسیون ، یم  نازیزع  نیا  هک  ییاه  همان  تیـصو  نیا 
(1) .دینک رکف  دینک و  هعلاطم  دیریگب و  ار  اه  همان  تیصو  نیا  زا 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  يربهر  مظعم  ماقم 

زا يزیچ  دروم  نیا  رد  هتبلا  تسا  نیا  مسدـح  نم  دـیناوخب ،» ار  ناناوج  نیا  ياه  همان  تیـصو  : » دـندومرف ماما  دـیدید  امـش  هک  نیا 
بلق رد  نیشتآ  ياه  هلولگ  نآ  دندوب و  هدناوخ  ار  اه  همان  تیصو  نآ  ماما  .دوبن  یلاخ  کشخ و  هیـصوت  کی  نیا  هک  مدینـشن  ماما 

گنج و ياه  لاس  لوط  رد  نم  دوخ  هک  نیا  اـمک  .دـننامن  هرهب  یب  نآ  زا  مه  نارگید  دنتـساوخ  یم  دوب و  هتـشاذگ  رثا  ناـشکرابم 
روطچ اه  همان  تیصو  نیا  زا  یخرب  ما  هدید  مراد و  ما و  هتشاد  سنا  يدودح  ات  اه  همان  تیصو  نیا  اب  هللادمحب  زورما ، ات  نآ  زا  دعب 

(2) .تسا نافرع  حور  زا  یکاح 

ص491. ج14 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص10. تدابع ، لاس  هاجنپ  يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  زا : لقن  هب  8/10/87 ؛)  ) هل مظعم  تانایب  - 2
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دیفم و رایـسب  ناشیاوتحم ، رد  ربدت  هک  تسا  يا  هنافراع  تالمج  دوجو  اه ، همان  تیـصو  ندناوخ  رب  ناگرزب  دـیکأت  همه  نیا  لیلد 
ناوجون ای  ناوج و  ناشرتشیب  هک  ادهـش  نیا  .دـنا  هدرک  یط  هبـش  کی  ار  هلاس  دـص  هار  هدوب و  فراع  ادهـش  هکارچ  تسا ، زاسراک 

یتقو دـش ، یم  هدـناوخ  یتخـس  هب  ناشطخ  مک ، داوس  رطاخ  هب  یتح  دنتـشادن و  مه  ینادـنچ  داوس  اه  نآ  زا  یخرب  دـیاش  دـندوب و 
.دنیوگ یم  نخس  کلاس  ریپ  دننامه  دنسیون ، یم  همان  تیصو 

هدیـسر ییالاب  يونعم  تاماقم  هب  یقالخا ، لئاسم  تیاعر  هطـساو  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  ادهـش ، ياه  هماـن  تیـصو  ياـنغ  لـیالد  زا 
نامز دنتـشون ؛ یم  تایلمع  ياه  بش  دـننام  یـساسح ، ینافرع و  ياه  نامز  رد  ًابلاغ  ار  اه  هماـن  تیـصو  نینچ ، مه  اـه  نآ  .دـندوب 
هراشا هنافراع  ياه  همان  تیـصو  نیا  زا  یخرب  هب  شخب ، نیا  رد  .دوب  هدش  داجیا  دنوادخ  نانآ و  نیب  یقیمع  يونعم  هطبار  هک  ییاه 

.دوش یم 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  هدنیاپ » سابعدیهش  »

یلباقان زیچ  هچ  وت ، لالج  تمظع  تمعن و  همه  نیا  لباقم  رد  ناج  کـی  مداد ! یم  وت  هار  رد  متـشاد و  یم  ناـج  نارازه  شاـک  يا 
همه و  دـنک ، یم  تیذا  ار  مرـس  درد ، دراشف و  یم  ار  میولگ  ضغب  دـنز ، یم  هقلح  منامـشچ  رد  کشا  تاقوا  یهاگ  ایادـخ ! تسا !
مراد تسود  نم ! يادـخ  .منک  زاورپ  وت  يوس  هب  مناوتن  مناهانگ ، ینیگنـس  رطاخ  هب  مسرت  یم  هک  تسا  نیا  زا  طقف  اه  یتحاران  نیا 

(1) .مراد هگن  نشور  ار  ناقشاع  لفحم  مزوسب و  یعمش  نوچ 

ص28. روضح ، يامعم  درف ، هبیط  - 1
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: دوش یم  ملق  هب  تسد  هنافراع  روط  نیا  دراد ، لاس  هدفه  طقف  هک  يرافغ » نسحدیهش  »

هدـنز .میوا  زا  هک  وا  مان  هب  .میوا  هب  هدـنز  هک  وا  ماـن  هب  .تسوا  تهج  رد  ما  یگدـنز  هک  وا  ماـن  هب  .تسوا  مزیچ  همه  هک  وا  ماـن  هب 
مدوـصقم .تسوا  مدوـبعم  .تسوا  مقوـشعم  .تسوا  مناـج  .تسوا  مداـی  .تسوا  زا  منتفر  .تسوا  زا  مندوـب  .تسوا  رطاـخ  هب  ندوـب 

(1) .درک مناوتن  شنایب  اما  منک ، یم  شساسحا  میاه  لولس  مامت  اب  .مدوجو  هرذ  هرذ  اب  منک  یم  شساسحا  .تسوا  مدارم  .تسوا 

: دنک یم  اوجن  شقوشعم  اب  هنوگ  نیا  زین  يرابخا » دومحمدیهش  »

نم دوش و  یم  اه  نآ  هب  الب  تفآ و  ندیـسر  زا  عنام  دـنک و  یم  یگدیـسر  غاب  ياه  لگ  هب  هک  یتسه  یناـبغاب  ناـمه  وت  ادـنوادخ !
نیا رب  مه  يرظن  نم ! يادخ  .دنناکـشخب  ارم  ات  دنا  هدرک  هرـصاحم  ارم  الب  تفآ و  ما و  هدـییور  وت  غاب  راوید  تشپ  هک  متـسه  یلگ 

(2) .ییاناوت سک  ره  زیچ و  ره  رب  وت  نوچ  ینک ، رظن  نم  هب  ات  مَاوت  راظتنا  رد  طقف  نم  هک  زادنیب  غاب  تشپ  ِراخ 

: دیوگ یم  هنوگ  نیا  زین  ناتسداد » دمحادیهش  »

ص19. لوا ، رتفد  میاه ، یسالک  مه  يارب  تقادص ، اضر  یلع  - 1
ص11. روضح ، يامعم  درف ، هبیط  - 2
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هللاءاقل رد  طقف  ار  يراگتـسر  میظع  ضوف  نم  هک  زاس  هداـمآ  قوشعم ، هب  قشاـع  ندـناسر  دوخ و  ياـقل  يارب  ارم  دوجو  ادـنوادخ !
(1) .مدید وت  هار  رد  تداهش  ار  نتفای  ندیسر و  نیا  دوجو ، یمامت  اب  متفای و 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  زا  یشخب  رد  ینامز » هللا  بیبحدیهش  »

رکف تردق  هدومن و  رات  گنت و  تخس و  ار  ایند  وت  رادید  يوزرآ  متـسه و  لسک  هتفرگ و  ملد  تخـس  وت  يرود  زا  اراگدرورپ ! راب 
ادـیپ مدوب و  ناهن  .مدـش  ادیـش  ناهج  ود  رد  متـشگ و  ادـج  قلخ  زا  مدـش ، انـشآ  وت  اب  یتقو  اـهلاراب ! ...تسا  هتفرگ  نم  زا  ار  ندرک 

(2) .مدش

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  يدیس » دوعسمدیس  دیهش  »

نیا نم  .ینک  تاـقالم  نم  اـب  هک  ییاـیب  جارعم  هب  يریگب و  جوا  ناـنچ  نآ  یناوت  یم  یهاوخب  رگا  هک  یتـفگ  ناـسنا  هب  وـت  ایادـخ !
(3) .مدید منامشچ  اب  ار  هدننک  هناوید  هدننک و  هریخ  هوکش  نیا  جارعم و  نیا  تمظع و 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  دراد ، نس  لاس  هدزیس  طقف  هک  هدنک » ییالع  یلعدارمدیهش  »

ص50. روضح ، يامعم  درف ، هبیط  - 1

ص76. روضح ، يامعم  درف ، هبیط  - 2
ص27. زاوآ ، هرجنح  رازه  رای ، هماخ  دمحم  - 3
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یم شتسرپ  دوجو  مامت  اب  ار  وت  دندرک و  یم  انث  دمح و  تهاگرد  هب  ناربمایپ  هک  هنوگ  نآ  منک ، یم  شیاتس  ار  وت  نم ! يادخ  يا 
(1) .منک یم  شیاتس  ینآ ، راوازس  هک  هنوگ  نآ  یتسه و  هک  نانچ  نآ  ار  وت  نم  میحر ! يا  ادخ و  يا  .منک 

: مینک نارمچ » رتکددیهش   » هناقشاع هنافراع و  ياه  تاجانم  نامهیم  ار  نامناج  شوگ  دیاب 

منیبب و ار  دوخ  يزیچان  ات  هد  نیب  تربع  يا  هدید  نم  هب  .متسه  اه  نافوط  لباقم  رد  یهاک  ِرپ  مزیچان ، مفیعض ، مکچوک ، نم  ایادخ !
شکمشک ياغوغ  رد  ات  مشاب  اهنت  مان و  مگ  مراد  شوخ  ایادخ ! منک ...! حیبست  یتسرد  هب  ممهفب و  یتسار  هب  ار  وت  لالج  تمظع و 

(2) .موشن نوفدم  چوپ  ياه 

هتـسویپ قح  هب  ِناکلاس  نآ  هنافراع  تالاح  زا  يا  هولج  تسا ، دنوادخ  زا  ادهـش  قیمع  تخانـش  هدنهد  ناشن  هک  اه  هتـشون  نیا  هتبلا 
ترابع هب  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  زورب  روهظ و  ناش ، یعامتجا  ياهدروخرب  راتفر و  رد  نانآ ، هناـفراع  تـالاح  زا  یمیظع  شخب  تسا و 
یبسانم ياهوگلا  اه و  هوسا  دنناوت  یم  زین  ثیح  نیا  زا  و  دنتـشاذگ ، شیامن  هب  ار  دـنوادخ  زا  دوخ  تخانـش  لمع ، رد  نانآ  رگید ،

.دنشاب نارظتنم  يارب 

ص20. لوا ، رتفد  میاه ، یسالک  مه  يارب  تقادص ، اضر  یلع  - 1
ص21. اه ، یبوخ  رادرس  یلامج ، یسیع  - 2
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: تسا هدش  لقن  يزاریش » دایص  دیهش   » هرابرد

ضارتعا هناشن  هب  دیسر ، دایـص  هب  هک  تبون  .ندز  فرح  هب  درک  عورـش  هللا » مسب   » نودب ردص  ینب  يا ، هسلج  رد  .دوب  گنج  لیاوا 
فرح دربب  ادخ  زا  یمان  هک  نآ  یب  شنارنخـس ، نیلوا  هک  يا  هسلج  رد  نم  : » تفگ دوب  اوق  لک  هدنامرف  نامز  نآ  هک  ردـص  ینب  هب 

(1)« .میوگ یمن  ینخس  چیه  دنزب ،

: هدش لقن  روط  نیا  زین  نایلسوتم » دمحا  جاح   » هرابرد

مالعا میس  یب  هلیسو  هب  ار  رهش  يدازآ  يزوریپ و  ربخ  دش و  رهشمرخ  دراو  هناحتاف  ناشیا  ، 1361 لاس دادرخ  موس  زور  رهظ  یلاوح 
ناگدـنمزر عمج  رد  دوب ، هدرک  فپ  یباوخ ، یب  تدـش  زا  هک  ییاه  مشچ  اب  یکاخ و  اپ  ات  رـس  يا  هفایق  اب  زور ، نامه  رـصع  .درک 

تقو کی  درک ! ام  هب  یتبحم  نینچ  هک  دینک  رکـش  ار  ادخ  دیورب  .دوب  هزجعم  مسق ، هللاو  هب  اه ! هچب  : » درک ینارنخـس  دـش و  رـضاح 
ار رهـش  هک  دوب  ادخ  نیا  .درک  نامتیاده  هک  دوب  ادخ  نیا  میدرک ؛ دازآ  ار  رهـش  ام  میدش ، دیهـش  ام  میداد ، ناشتـسکش  ام  دـییوگن 

(2)« .درک دازآ 

ص13. ش35 ، ناما ، هلجم  هرطاخ ، اهدص  روپسابع ، ملسم  - 1
ص21. نافوط ، لسن  یناشاک ، يردیح  رقاب  دمحم  - 2
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هدنهد ناشن  درک ،» دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ  : » دندومرف رهـشمرخ  حتف  رد  اه  هدنمزر  تداشر  فصو  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  نیا 
يونعم تاماقم  هب  قیمع ، شنیب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  اب  روـالد ، ناگدـنمزر  هک  تسا  دـنوادخ  هراـبرد  نایجیـسب  ماـما و  قیمع  شنیب 

.دندوب هدرک  ادیپ  تسد  ییالاب 

زور ناریش  بش و  نادهاز 

یناسک اهنت  .تسا  شخب  تذل  رایـسب  دپت ، یم  یعقاو  قوشعم  قشع  هب  ناشلد  هک  یناسک  يارب  بش ، ياه  همین  رد  ادـخ  اب  تاجانم 
راگدرورپ قشع  زیمآ  تبحم  تارطق  هدرک و  دنوادخ  تبحم  تخانش و  زا  راشرس  ار  ناشلد  هک  دننک  كرد  ار  تذل  نیا  دنناوت  یم 

ماـمت تیقفوم  زمر  تفگ ، ناوت  یم  تئرج  هب  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  يراد  هدـنز  بش  تیمها  .دـنا  هدـناسر  دوـخ  ناـج  هشیر  هب  ار 
.تسا هدوب  يراد  هدنز  بش  ینابر ، حلاص و  نادرم  یهلا و  يایلوا 

بش لها  یسک  رگا  و  دنراد ، ناسنا  تیصخش  راتخاس  رد  یمهم  رایـسب  شقن  دنهد ، یم  خر  زور  بش و  رد  هک  یتاقافتا  کش ، یب 
گنهرف رد  لیلد ، نیمه  هب  دشاب ؛ قفوم  یگدنز  ياهدمآ  شیپ  ثداوح و  اب  ییورایور  رد  دناوت  یمن  یبوخ  هب  دـشابن ، يراد  هدـنز 

.تسا هدش  يا  هداعلا  قوف  شرافس  يزیخرحس ، دجهت و  هب  یمالسا 

بـش ار  ترـضح  مهم  ياه  همانرب  زا  یکی  دنراد ، هراشا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  یگدـنز  کبـس  هب  هک  یتایاور 
.دنا هدرک  نایب  يراد  هدنز 
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: دندومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

، يراد هدـنز  بش  دـجهت و  رثا  رب  يدـهم  ؛(1)  اعِکاَر ًادِـجاَس َو  َموُجُّنلا  یَعْرَی  ُهَْلَیل  ْنَم  ِیبَِأب  ِْلیَّللا  ِرَهَـس  ْنِم  ٌهَْرفُـص  ِِهتَرْمُـس  َعَم  ُهُداَـتْعَی 
ار ناگراتـس  بورغ  عولط و  تسا و  عوکر  هدجـس و  لاح  رد  اه  بش  هک  داب  یـسک  يادـف  مردـپ  .تسا  لـیامتم  يدرز  هب  شگنر 

! دنک یم  تاعارم 

وترپ رد  هک  يروط  هب  دنا ، هداد  وخ  يراد  هدنز  بش  دجهت و  هب  ار  دوخ  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  یعقاو  نارای 
.دننک یم  هلباقم  ناشهار ، رس  رب  عناوم  اب  نآ  هطساو  هب  هدرک و  ادیپ  یصاخ  یحور  تردق  يراد ، هدنز  بش 

: دندومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  نارای  يراد  هدنز  بش  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یمن اه  بش  هک  دنتـسه  ینادرم  نانآ  ؛(2)  ْمِِهفارْطَا یلَع  اماِیق  َنُوتیبَی  ِلّْحَنلا ، ِّيِوَدَـک  ْمِِهتاوَلَـص  یف  ُّيِوَد  ْمَُهل  َلیَّللا ، َنُومانَیال  ٌلاجِر 
.دننک یم  يرپس  يراد  هدنز  بش  اب  ار  اه  بش  اه  نآ  .دسر  یم  شوگ  هب  ودنک  زا  ناروبنز  همغن  نوچ  ناشزامن  همزمز  دنباوخ و 

نیب بش  یکیرات  دسر و  ارف  بش  تقو  دنتـشاد  تسود  هراومه  .دندوب  هتفرگ  وخ  بش ، لد  رد  راگدرورپ  اب  تاجانم  هب  اه  هدنمزر 
ياه هراوید  زا  ار  يدام  ياه  هولج  ایند و  رابغ  درگ و  دنیامن و  تولخ  یقیقح ، قوشعم  اب  ات  دنک  داجیا  يا  هدرپ  ناشنایفارطا  نانآ و 

.دننک رود  ناشلد  هناخ 

ص200. لئاسملا ، حاجن  لئاسلا و  حالف  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  - 1
ص307. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
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: دیوگ یم  يدرجورب » دمحمدیهش   » يزیخرحس دجهت و  هرابرد  تمهدیهش 

رخاوا نیا  ...شدوخ  صاخ  تلاح  اب  هتبلا  دـش ؛ یمن  كرت  ناشلیمک  ياعد  بش و  زامن  مدوب ، اقآ  جاح  اب  نم  هک  اج  نآ  ات  لقادـح 
رد دـناوخ و  یمن  بش  لیاوا  يداع  تاقوا  رد  ار  لیمک  ياـعد  رگید  تسا ، بش  همین  لـیمک ، ياـعد  بساـنم  تقو  دوب  هدینـش  هک 

(1) .دش یم  دنلب  بش  ياه  همین 

یمن زین  یماظن  ياسرف  تقاط  تخـس و  ياه  تیلاعف  یتح  هک  دـندوب  ناشراگدرورپ  اب  زاین  زار و  بش و  زامن  قشاع  ردـق  نآ  ناـنآ 
.دنک رود  تدابع  ینیریش  زا  ار  نانآ  ات  دشاب  یعنام  تسناوت 

: دنک یم  لقن  يرای » هللا  دیمحدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

زا هک  دارفا  رثکا  فالخرب  یلو  میتشگ ، یم  زاـب  تقو  رید  بش  میتفر و  یم  یتاـیلمع  قطاـنم  هب  ییاسانـش  يارب  دوز ، حبـص  زور  ره 
زا يرایـسب  رد  .دنتخادرپ  یم  يراد  هدـنز  بش  هب  رگید  يدادـعت  يو و  دـنتفر ، یم  باوخ  تخر  هب  تحارتسا  يارب  یگتـسخ  طرف 

ار اهرداچ  تفاظن  فورظ و  نتـسش  هفیظو  هک  یناسک  ياج  هب  میدرک  یم  هدهاشم  میتساخ ، یمرب  باوخ  زا  حبـص  یتقو  مه  دراوم 
(2) .تسا هدرک  بترم  زیمت و  ار  زیچ  همه  دنتشاد ، هدهع  هب 

ص258. ناتسدرک ، حیسم  یلیعامسا ، سابع  - 1
ص41. متشه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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: دنک یم  شرافس  شا  همان  تیصو  رد  دوب ، يراد  هدنز  بش  لها  دوخ  هک  ایک ،» يدمحم  نسحدیس  دیهش  »

هتـشاد رطاخ  هب  ار  ناگدنمزر  هب  اعد  راگدرورپ ، اب  ناتزاین  زار و  تاجانم و  رد  دـینکن و  شومارف  ار  بش  زامن  هاگرحـس و  تاجانم 
(1) .دینک اعد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جرف  ناگدنمزر و  يزوریپ  يارب  دیشاب و 

: دنک یم  لقن  هواک » دومحمدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

یم زامن  تشاد  .مدرک  شیادیپ  جند  هشوگ  کی  .شاهاب  دنتـشاد  يروف  راک  .دنتـساوخ  یم  ار  دومحم  .دـندز  میـس  یب  هاگرارق ، زا 
ار مناهد  .مداتفا  هدجـس  هب  شدوخ  لثم  .تفگن  يزیچ  .مدز  شیادـص  راب  دـنچ  .اه  كاـخ  يور  دوب  هتـشاذگ  ار  شتروص  .دـناوخ 

ناکت دوب و  مولعم  شندیشک  سفن  .تفگن  يزیچ  نوشهب ؟ مگب  یچ  .تنتساوخ  هاگرارق  زا  دومحم ! متفگ : .ششوگ  کیدزن  مدرب 
تاعافترا فرط  تفر  دعب  .دوب  اوه  لاح و  نامه  يوت  یتعاس  مین  درک ! یم  ریس  يرگید  ياج  شحور  ییوگ ، .شیاه  بل  ندروخ 

(2) .دندروآ ار  شتداهش  ربخ  هدشن  رحس  .هدزون  جنپ ، تسیب و 

ص679. ج1 ، مهدزیس ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص96. ج1 ، مظعا ، کلم  ناکلاس  فکاع ، دیعس  - 2
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صالخا

اه ناسنا  لامعا  تخرد  هک  تسا  صالخا  نتشاد  اب  .تسا  یهلاریغ  فادها  ایر و  هنوگ  ره  زا  تین  يزاس  كاپ  يانعم  هب  صالخا » »
.دنیشن یم  رمث  هب 

دنناوت یم  یناسک  تبیغ ، ياسرف  تقاط  تخـس و  نارود  رد  دـنهد ، یم  هجوت  فیاظو ، یخرب  هب  ار  نارظتنم  هک  یتایاور  ساـسا  رب 
.دنشاب صالخا  لها  هک  دننک  ظفح  ار  دوخ  نید 

ریما ترـضح  دندیـسرپ ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  عوقو  هرابرد  ناشراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دندومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع 

یَلَع اَهِیف  ُُتْبثَی  اَلَف  ٍهَْریَح  ٍهَْبیَغ َو  َدَْعب  ْنَِکل  ِهَّیِرَْبلا َو  ِعیِمَج  یَلَع  ُهاَفَطْصا  ِهَُّوبُّنلِاب َو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلا  يِإ َو 
ٍحوُِرب ْمُهَدَّیَأ  َنامیِْإلا َو  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  اَِـنتَیَالَِوب َو  ْمُهَقاَـثیِم  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  َذَـخَأ  َنیِذَّلا  ِنیِقَْیلا  ِحْوَِرل  َنوُرِـشاَبُْملا  َنوُِصلْخُْملا  اَّلِإ  ِِهنیِد 
تبیغ زا  دعب  اما  دش ، دهاوخ  نینچ  دیزگرب ، شتاقولخم  مامت  نیب  زا  ار  وا  دیزگرب و  توبن  هب  ار  دمحم  هک  ییادـخ  هب  مسق  ؛(1)  ُْهنِم

.دنشاب هتشاد  صالخا  هک  یناسک  رگم  دنام ، دهاوخن  راوتسا  شنید  رب  سک  چیه  نامز  نآ  رد  هک  يا  ینادرگرس  و 

صالخا يالاو  بتارم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  دراد و  یبتارم  صالخا ،

ص304. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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دنا هدرک  روبع  تبیغ  نارود  نیگمهس  ياه  نافوط  اه و  یتخس  زا  صالخا ، يورین  رب  هیکت  اب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  .دنرادروخرب 
.دنک یم  جیسب  شیوخ  يرای  يارب  ار  اه  نآ  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  و 

میظعلا دـبع  هب   (1) (( ٌریِدَـق ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَـی  اُونوُکَت  اـم  َْنیَأ  : )) هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما 
: دندومرف ینسح 

، دـش عمج  صالخا  لها  زا  نت   313 يدـهم ، يارب  هک  یماگنه  ؛(2)  هَْرمَأ ُهَّللا  َرَهْظَأ  ِصاَلْخِْإلا  ِلْهَأ  ْنِم  ُهَّدـِْعلا  ِهِذَـه  َُهل  ْتَعَمَتْجا  اَذِإَف 
.درک دهاوخ  رهاظ  ار  وا  رما  دنوادخ 

تساوخ یم  ناگدنمزر  زا  یکی  .دوب  يراج  شندب  مامت  زا  نوخ  دش و  یمخز   10 رجفلاو تایلمع  نایرج  رد  يردان » نیسحدیهش  »
دـش و نیـشام  راوس  یمخز ، تلاح  ناـمه  اـب  درک و  يریگ  شیپ  راـک  نیا  زا  دوخ  صـالخا  هیحور  اـب  وا  اـما  دریگب ، وا  زا  یـسکع 
، تشاد هک  يا  هبرجت  تماهـش و  رطاـخ  هب  دوـب و  ادـخ  هب  شلکوـت  هشیمه  .درک  تکرح  ههبج  تشپ  هـب  درک و  یگدـننار  شدوـخ 

بحاص همئا و  ادـخ ، ام  : » تفگ یم  دراد ، اـمیپاوه  کـنات و  پوت و  نمـشد ، دـنتفگ : یم  ناگدـنمزر  هک  یتقو  .دوب  قفوم  هراومه 
(3)« .میراد لئاسم  همه  قوفام  یبحاص  ام  .میراد  نامزلا 

هیآ 148. هرقب ، - 1
ص378. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص658. ج1 ، نامرک ،) ناتسا   ) خیرات ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 3
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ناـنچ نآ  ادهـش  زا  یخرب  .دـندوب  هدروآ  تسد  هب  زین  ار  صـالخا  ياـهب  نارگ  رهوـگ  دنتـشاد ، هک  ییاوـقت  هطـساو  هب  ناگدـنمزر 
نامز زا  دـعب  دـنراد و  یتیلوئـسم  هچ  ههبج  رد  دنتـسناد  یمن  ناشیاه  هداوناخ  یتح  هک  دـندرک  یم  لمع  دوخ  فیاظو  هب  هناـصلخم 

.دنا هدوب  یماقم  تیلوئسم و  ياراد  هک  دش  یم  صخشم  ناشتداهش 

سپ اهنت  يو  هداوناخ  هک  يروط  هب  درک ، یم  راک  اعدا  یب  هناصلاخ و  تشاد و  يا  هداعلا  قوف  صالخا  ناربجنر » رغصا  یلعدیهـش  »
(1) .تسا هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  رکشل 27  هدنامرف  نواعم  وا  هک  دنمهف  یم  شتداهش  زا 

زا دنا ، یمان  مگ  جوا  رد  دنراد ، هک  یـصالخا  هطـساو  هب  يدـهم  نارای  .تسا  ترهـش  زا  يرود  یمان و  مگ  صالخا ، راثآ  زا  یکی 
دروم اسب  هچ  دنا و  هتخانشان  هعماج  نیب  رد  لیلد ، نیمه  هب  دننک ؛ یم  یگدنز  يداع  مدرم  دننامه  دنرود و  هب  ترهـش  تافیرـشت و 
رتشیب نامسآ ، لها  دنمارتحا و  دروم  نانمؤم  نایم  رد  دنراد ، هک  یصالخا  هطساو  هب  هتبلا  دنریگ ! رارق  نارگمتـس  يازهتـسا  ریقحت و 

.دنسانش یم  ار  اه  نآ 

: دنیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  یمان  مگ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

رد دنتسه ، نوبز  راوخ و  ناربکتسم  رظن  رد  هک  یهورگ  ؛(2)  نُوفوُْرعَم ِءاَمَّسلا  ِیف  َنُولوُهْجَم َو  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِرِّبَکَتُْملا  َدـْنِع  ٌهَّلِذَأ  ٌمْوَق 
.دنفورعم نامسآ  رد  هتخانشان و  نیمز 

ص150. اه ، هنارک  یب  يدنواک ، هللا  نیع  - 1
ص148. هغالبلا ، جهن  - 2
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.دوش یم  هراشا  اه  هنومن  یخرب  هب  اج ، نیا  رد  .دندرب  یم  رس  هب  یمان  مگ  جوا  رد  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نایجیسب  نارای و 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  هدنیاپ » سابعدیهش  »

رضاح نم  توبات  ریز  وت  ياضر  رطاخ  هب  هکلب  نم ، رطاخ  هب  هن  مناتسود  مراد  تسود  .مشاب  مانمگ  يدیهش  هک  مراد  تسود  ایادخ !
(1)! دننکن هیرگ  نم  رطاخ  هب  دنوش و 

: دیوگ یم  يرایتخب » ربکا  یلع  دیهش   » ِردارب

طقف هک  داد  یم  خساپ  مدیـسرپ ، یم  شتیلوئـسم  ماقم و  هرابرد  وا  زا  تقو  ره  .مدوب  ربخ  یب  هاپـس  رد  مردارب  تیلوئـسم  زا  اه  تدم 
دروخرب عون  زا  میتفر ، شراک  لحم  هب  قاـفتا ، هب  هک  يزور  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هداـس  زابرـس  کـی 

ربکا یلع  .دشکب  نارگید  خر  هب  ار  نآ  ای  دربب و  مان  نآ  زا  تسین  رـضاح  زگره  یلو  دراد ، یمهم  تیلوئـسم  وا  هک  مدیمهف  نارگید 
اهراب .تفگ  یم  يدهم » ای  يدـهم ، ای   » دـنلب يادـص  اب  هبدـن ، ياعد  ندـناوخ  ماگنه  .تشاد  هبدـن  ياعد  ندـناوخ  هب  يدایز  هقالع 

(2)« .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  تاقالم  نم  يوزرآ  اهنت  : » دوب هتفگ 

ص28. روضح ، يامعم  درف ، هبیط  - 1
ص130و 135. ج1 ، نامرک ،) ناتسا   ) خیرات ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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: دنک یم  لقن  یغارچ » اضر  دیهش   » ِردپ

هاپـس هب  دنتـساوخ  وا  زا  دـندرک و  یفرعم  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دـمحم  رکـشل 27  هدـنامرف  ناونع  هب  ار  وا  یتـقو 
(1) !« مورب اهزیچ  نیا  لابند  مشک  یم  تلاجخ  : » تفگ دریگب ، ار  شا  یهدنامرف  مکح  دورب و  نارهت   10 هقطنم

یم اه  نآ  اب  هبحاصم  يارب  امیـس  ادص و  زا  یتقو  اه ، يزوریپ  یخرب  نایرج  رد  هک  دوب  يدـح  هب  گنج  روالد  ناهدـنامرف  صالخا 
هدـش لصاح  اه  نآ  تسد  هب  يزوریپ  هک  دـیریگب  هبحاصم  یناسک  زا  دـنتفگ : یم  دـندش و  یمن  هبحاصم  ماجنا  هب  رـضاح  دـندمآ ،

.تسا ینامسآ  نادرم  نآ  صالخا  يزیرگ و  ترهش  زا  ناشن  نیا  و  تسا ،

: دنک یم  نایب  يدرجورب » دیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

دیورب : » دنتفگ خساپ  رد  ناشیا  .میداد  عالطا  وا  هب  ار  عوضوم  .دندوب  هدمآ  يدرجورب  ردارب  اب  هبحاصم  يارب  امیس  ادص و  زا  يزور 
درکلمع نایرج  رد  مدرم  شرازگ ، نیا  اب  میهاوخ  یم  اقآ ! جاـح  دـنتفگ : .دـیریگب » ملیف  دـنا ، هدـیگنج  ناـشدوخ  هک  ییاـه  هچب  زا 

، دییامرف یم  تسرد  : » دنتفگ يدرجورب  دیهش  .دنریگب  رارق  اهورین 

ص112. اه ، هنارک  یب  يدنواک ، هللا  نیع  - 1
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(1)« .دینک هبحاصم  دنا ، هدرک  لمع  ناشدوخ  هک  اه  ناهورگ  ناهدنامرف  اب  دیورب  اما 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ینیوآ  یضترم  دیس 

نایم یتوربج ، جراعم  نیرت  دـنلب  رد  نامـسآ ، رد  اما  دنتـسه ، ماـنمگ  نیمز  رد  هچ  رگا  اـم  سدـقم  عاـفد  هصرع  روـالد  ناروآ  مزر 
(2)« .يدهملا راصنا  مهنا  الا  .تسین  رت  روهشم  نانآ  زا  یسک  نانیشن ، شرع 

نآرق توالت 

تیادـه يارب  تساه و  یهارمگ  زا  تاجن  هلیـسو  هک  یباـتک  تسا ؛ میرک  نآرق  اـه ، ناـسنا  يارب  یهلا  ياـه  هیدـه  نیرتهب  زا  یکی 
ایند نیا  رد  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  يویند  یگدنز  تسرد  ریسم  شیاهروتسد ، هب  لمع  اب  نمؤم  ياه  ناسنا  .تسا  هدش  لزان  اه  ناسنا 

.دنوش یم  راگتسر  رگید ، ناهج  رد  و 

ماک اراوگ ، بآ  نیا  اب  دـنک و  هدافتـسا  رتشیب  نارک  یب  يایرد  نیا  زا  دـناوت  یم  دـهدب ، هعـسوت  ار  شا  يدوجو  فرظ  هچره  ناسنا 
.میشاب هتشاد  تفلا  سنا و  اهب ، نارگ  رهوگ  نیا  اب  زور  هنابش  هک  تسا  هدش  شرافس  لیلد ، نیمه  هب  دنک ؛ باریس  ار  شا  هنشت 

ص107. ناتسدرک ، حیسم  یلیعامسا ، سابع  - 1
ص265 ینامسا ، هنیجنگ  ینیوآ ، یضترم  دیس  - 2
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نآ و رت  قیمع  كرد  مهف و  يارب  يا  هنیمز  هکلب  تسین ، ییاـهن  فدـه  یلو  تسا ، دـنم  شزرا  نآرق  توـالت  هچرگا  تسا ، ینتفگ 
.تسا شتاروتسد  اب  ییانشآ 

هاگیاج نآرق  تسا ، یناهج  هعماج  حالـصا  ناشفدـه  نیرت  مهم  هک  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  یتموکح  هریـس  رد 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دور  یم  شیپ  نآرق  تیروحم  رب  اهراک  دراد و  يا  هژیو 

یم توعد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هریـس  ادخ و  باتک  يوس  هب  ار  مدرم  ؛(1)  هِِّیبَن ِهَّنُس  ِهَّللا َو  ِباَتِک  َیلِإ  َساَّنلا  وُعْدَی 
.دنک

: دندومرف زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

راکفا مامت  ؛(2)  ْيأَّرلا یَلَع  نآرْقلا  اوُفَطَع  اَذِإ  نآرْقلا  یَلَع  َْيأَّرلا  ُفِطْعَی  يَوَْهلا َو  یَلَع  يَدُْهلا  اوُفَطَع  اَذِإ  يَدُْهلا  یَلَع  يَوَْهلا  ُفِطْعَی 
.دنشاب هدنادرگزاب  دوخ  تایرظن  راکفا و  قبط  ار  نآرق  مدرم  هک  نآ  زا  سپ  دنادرگزاب ، نآرق  قبط  ار  تایرظن  و 

ناوت یم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنراد ؛ نآ  توالت  نآرق و  اب  يرایـسب  هقالع  سنا و  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  ناراـی 
نآرق اب  ناش  يزور  هنابش  سنا  تهج  هب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نادرم  تلود  هداعلا  قوف  يونعم  تردق  تفگ ،

.تسا

ص343. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص195. هغالبلا ، جهن  - 2
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يوب گنر و  اه  ههبج  رد  نآرق  تئارق  شزومآ و  تاسلج  .دندرب  یناوارف  ياه  هرهب  اهب ، نارگ  رهوگ  نیا  زا  زین  اه  هدنمزر  ادـهش و 
هللا لجع  نامز  ماما  ادخ و  باتک  نیب  نانآ  .دش  یم  ناگدنمزر  حور  ِیکبس  بجوم  نآ ، توالت  نآرق و  هب  داقتعا  تشاد و  یصاخ 

ود نیا  رود  هب  راو  هناورپ  دنتخادنین ؛ ییادج  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهب  نارگ  راگدای  ود  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت 
.دندش تیرشب  لفحم  عمش  لیدبت و  رون  زا  ناشخرد  یعبنم  هب  زین  دوخ  هک  نیا  ات  دندیخرچ  ناشخرد  رهوگ 

.دوش یم  هراشا  نآرق  اب  ادهش  سنا  زا  ییاه  هولج  هب  اج  نیا  رد 

«: سی  » هروس هیآ 9  هلمج  زا  دوب ؛ روهشم  دزنابز و  اه  هیآ  یخرب  صاخ ، یعقاوم  رد  اه و  هدنمزر  نیب  رد 

ناشرـس تشپ  يّدس و  لئاح و  نانآ ، يور  شیپ  و  َنوُرِْـصُبیال ؛)) ْمُهَف  ْمُهاْنیَـشْغَأَف  ًاّدَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ًاّدَس َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو  ))
.دننیب یمن  ار  زیچ  چیه  سپ  میدناشوپ ؛ ار  نانآ  ریگارف  روط  هب  و  میداد ، رارق  يّدس  لئاح و  زین 

.دوب فورعم  انلعجو » اقآ  جاح   » هب شنامزر  مه  نیب  هک  دوب  سونأم  مزر  ماگنه  رد  هیآ  نیا  نآرق و  اب  ردق  نآ  ینیدباع » یلعدیهش  »
سک ره  میراد  ثیدح  : » تفگ یم  .درب  یم  شروی  نمشد  بلق  هب  هناعاجـش  دناوخ و  یم  ار  هیآ  نیا  دنلب  يادص  اب  تایلمع ، رد  وا 

(1)« .تسا ظوفحم  نمشد  دید  زا  دناوخب ، ار  هیآ  نیا 

ص104. یفطصم ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
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: دیوگ یم  یسنورب » نیسحلا  دبعدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

َو : )) هیآ هب  دوجو  مامت  اب  نم  : » تفگ همدقم  نودب  .ار  نیا  دیمهف  راگنا  نیسحلادبع  .تشادن  مارآ  ملد  .دوب  کمیم  تایلمع  زا  لبق 
یم فدـه  هب  ار  نم  هلولگ  هک  تسادـخ  منئمطم  تاـیلمع ، يوت  : » تفگ .مراد » داـقتعا   (1) (( یمَر َهَّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َتـْیَمَر  اـم 

يارب : » تفگ .هرآ  متفگ : .متـشاد  کچوک  یبیج  نآرق  کی  تهارمه »؟ يراد  نآرق  : » دیـسرپ .مدرک  یم  شهاـگن  متـشاد  .هنوشن »
متفگ و هللا  مسب  .مدروآ  رد  ار  نآرق  دـموین »! هیآ  نیا  رگا  نک ؛ زاب  رایبرد و  ار  تنآرق  نـآلا  نیمه  هشب ، تاـبثا  تهب  مفرح  هک  نیا 

(2) ((. یمَر َهَّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  : )) دمآ .مدرک  شزاب 

: هک تسا  نیا  شنادنزرف ، هب  ماقمالاو  دیهش  نیا  مهم  ياه  شرافس  زا  یکی  نینچ  مه 

نآرق زا  دیاب  دینک و  دادمتـسا  نآرق  زا  دیاب  .دیهد  رارق  نات  یگدنز  قشمرـس  ار  باتک  نیا  دینک و  شوگ  نآرق  هب  بوخ  منادنزرف !
(3) .دیشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  لسوتم  دیریگب و  ددم 

هیآ 17. لافنا ، - 1
ص67. ج2 ، مظعا ، کلم  ناکلاس  فکاع ، دیعس  - 2

ص261. کشوک ، مرن  ياه  كاخ  ومه ، - 3
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: دنک یم  لقن  عناق » اضردیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

هب تیعمج  مدش ، دیهش  نم  تقوره  : » درک فیرعت  اه  هچب  يارب  هاپس  رد  يزور  وا  .دوب  هدش  ماهلا  شترخآ ، ایند و  یگدنز  وا  يارب 
زا یکی  ًامتح  و  تسا ، هاپس  کیدزن  تیعمج  رگید  رس  و  ناهفصا ] رهش   ] یناقلاط نادیم  رد  تیعمج  رـس  کی  هک  تسا  دایز  يردق 
هک ییاه  نآ  نمـشد و  ات  دـیریگب ، حالـس  رگید  تسد  رد  نآرق و  تسد  کی  رد  دـینک و  تکرح  نم  توباـت  يولج  ناردارب  اـمش 

تسا و هللا "  " نامفده أشنم  و  گنج ، يرگید  نآرق و  حالـس  یکی  میدرک ؛ تکرح  زیچ  ود  يارب  ام  دننادب  تسا ، تایدام  ناشفده 
(1)« .میا هدرک  تکرح  هللا  يرای  هب  نآرق  نامحالس و  اب 

: درک یم  فیرعت  وا  تداهش  زا  دعب  اضر  ناتسود  زا  یکی 

وا زا  اه  هچب  یتقو  .دش  ادیپ  تعاس ، ود  زا  دـعب  .میدرکن  ادـیپ  ار  وا  میتشگ ، ردـقچ  ره  .دـش  دـیدپان  اضر  هک  مدـید  ههبج  رد  یبش 
هب هک  میوگ  یم  یطرـش  هب  : » تفگ ییوگب ! نم  هب  دـیاب  متفگ : هدیـشک و  يراـنک  ار  وا  نم  .تفگن  يزیچ  يدوب ؟ اـجک  دندیـسرپ :

رگید ياه  هچب  زا  يادج  متـشادرب و  ار  نآرق  شیپ ، تعاس  دـنچ  نم  : » تفگ .میوگ  یمن  یـسک  هب  متفگ : مه  نم  .ییوگن » یـسک 
نیا رگید ، ياه  ههبج  رد  راب  دنچ  طقف  نم  هک  دـش  رادـیدپ  نم  يولج  رد  یـصخش  هک  مدرک  یم  اعد  متـشاد  .مدـناوخ  نآرق  متفر 

(2)« .مدوب هدید  باوخ  رد  ار  صخش 

ص521. ج1 ، مهدزیس ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1

ص523. ج1 ، مهدزیس ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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: دنک یم  لقن  يدرجورب » دمحمدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

، اوه لاح و  نیا  رد  .دوش  تایلمع  نارایماک »  » یهار هس  رد  دوب  رارق  .دـندرک  یم  هدامآ  ار  دوخ  دنتـشاد  اه  هچب  .دوب  تاـیلمع  بش 
اب تسا ؛ یجاح  مدید  .متـشگ  ادص  لابند  هب  یکیرات  رد  .درک  بلج  دوخ  هب  ارم  هجوت  ییانـشآ ، ياه  هیرگ  نآرق و  توالت  يادص 

(1) .درب یم  رس  هب  یبیجع  ینافرع  تلاح  رد  هدرک و  تولخ  شدوخ  يادخ 

: دنک یم  شرافس  هنوگ  نیا  نآرق  هرابرد  رادملع » یبتجمدیس  دیهش  »

هتـشاد نآرق  هب  تفرعم  رتشیب  .دـیزروب  قشع  رتشیب  .دیـسانشب  ار  نآرق  رتشیب  .دـیناوخب  رتشیب  ار  نآرق  منک  یم  تیـصو  امـش  همه  هب 
رتهب .ناتلزنم  ياه  هچقات  اهروکد و  تنیز  هن  دشاب ، ناتسنوم  سینا و  نآرق  دینک  یعـس  .دینک  نامرد  نآرق  اب  ار  ناتیاهدرد  دیـشاب و 

(2) .دینک ناتبلق  تنیز  ار  نآرق  تسا 

یتسیز هداس 

تفص نیا  .دوش  یم  هدرمش  یلاعتم  ياه  شزرا  زا  یکی  ینید ، گنهرف  رد  يرگ  یفارـشا  ییارگ و  لمجت  زا  يرود  یتسیز و  هداس 
ار تعانق  یتسیز و  هداس  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  .دراد  يرایـسب  ریثأت  ناـسنا ، يونعم  يداـم و  یعاـمتجا ، يدرف ، یگدـنز  رب 

دندوب هداد  رارق  دوخ  یگدنز  یلمع  شور  هریس و 

ص108. ناتسدرک ، حیسم  یلیعامسا ، سابع  - 1
ص222. تدابع ، لاس  هاجنپ  يداه ، میهاربا  دیهش  يرنه  یگنهرف  هورگ  - 2
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تملع ام  ّکنا  : » دـندومرف ناحوص » نب  هعـصعص   » هرابرد مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دـندرک  یم  شیاتـس  ار  تسیز  هداـس  دارفا  و 
(1)« .هنوئملا فیفخ  هنوعملا  نسح 

یمن هگن  رود  يدام  تاناکما  یخرب  زا  ار  دوخ  تهج  یب  دـنریگ ، یم  شیپ  رد  دوخ  یگدـنز  رد  ار  یتسیز  هداس  ریـسم  هک  یناسک 
.دنهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  یهاگآ ، يور  زا  دنم و  فده  هکلب  دنراد ،

نیب رد  نانآ ، زا  يرتشیب  يدنم  تیاضر  جاوما  دنزرو ، تردابم  یتسیز  هداس  هب  هعماج ، ناریدـم  نالوئـسم و  رگا  تسا ، رکذ  نایاش 
.دراد هعماج  قالخا  گنهرف و  رد  ییازسب  ریثأت  هلئسم  نیا  دوش و  یم  داجیا  مدرم 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

رگداد نایاوشیپ  رب  لاعتم  يادخ  ؛(2)  ُهُْرقَف ِریِقَْفلِاب  َغَّیَبَتَی  اَْلیَک  ِساَّنلا  ِهَفَعَِضب  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِّدَُقی  ْنَأ  ِلْدَْعلا  ِهَِّمئَأ  یَلَع  َضَرَف  َیلاَعَت  َهَّللا  َنِإ 
.دنکن تحران  ار  يدنمتسم  رقف ، جنر  ات  دنهد  رارق  ربارب  ناوتان  مدرم  اب  ار  دوخ  هک  تسا  هدرک  بجاو 

دادـجا دـننامه  ترـضح  نآ  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  یلمع  هریـس  تـالمجت ، يرگ و  یفارـشا  زا  يرود 
اب تسا و  هشیپ  تعانق  تسیز و  هداس  شرهاط ،

ص897. ج 2 ، تاراغلا ، یفقث ، لاله  نبدمحم  نب  میهاربا  - 1
ص124. ج 41 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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هداس یگدنز  هب  دوخ  و  مهارف ، نارگید  يارب  ار  یهلا  ياه  تمعن  زا  يرادرب  هرهب  ناشیا  .دنک  یم  هزرابم  ناتسرپ  ایند  یتسرپ و  ایند 
.دننک یم  افتکا  يا 

: دندومرف مئاق  مایق  جورخ و  رد  باتش  يارب  نایعیش  زا  یخرب  يراشفاپ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) ْفیَّسلا ِّلِظ  َتَْحت  ُتْوَْملا  ُْفیَّسلا َو  اَّلِإ  َوُه  اَم  ُبِشَْجلا َو  اَّلِإ  ُهُماَعَط  َال  ُظِیلَْغلا َو  اَّلِإ  ُهُساَِبل  اَـم  ِهَّللا  َوَف  ِِمئاَْـقلا  ِجوُرُِخب  َنُولِْجعَتْـسَت  اَـم 
ندیگنج وا  تموکح  رد  یگدنز  .تسا  زیچان  شیاذغ  تشرد و  شـسابل  دنگوس ، ادخ  هب  دـینک !؟ یم  هلجع  مئاق  جورخ  يارب  ارچ 

.ریشمش هیاس  رد  گرم  تسا و 

طاقن زا  یکی  ار  هیحور  نیا  نتـشاد  هک  دراد  تیمها  ردـق  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  دزن  یتسیز  هداـس  هیحور 
تخـس يزیرگایند ، رب  دریگ ، یم  شرکـشل  یلـصا  ناهدـنامرف  زا  روهظ ، ماگنه  هب  هک  يا  همان  نامیپ  رد  دـنناد و  یم  شنارای  توق 

: تسا هدمآ  همان  نامیپ  نیا  زا  ییاه  شخب  رد  .دننک  یم  دیکأت  یتسیز  هداس  تعانق و  دوخ ، رب  تایدام  زا  هدافتسا  رد  يریگ 

اوقطنمتیال ریرحلا و  زخلا و ال  اوسبلیال  ...میتیلا و  لام  اولکأیال  اریعـش و  اّرب و ال  ۀـضف و ال  ابهذ و ال  اوزنکیـال  ...نأ و  یلع  نوعیاـبی 
نوضری ریعش و  ّرب ال  نم  اماعط  اوسبحیال  ...بهذلاب و 

ص233. ۀبیغلا ، ینامعن ، - 1
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...؛ دنروخن ار  میمتی  لام  دننکن ؛ هریخذ  وج  مدنگ و  هرقن ، الط ، هک ... : دریگ  یم  تعیب  اه  نآ  زا  ؛(1)  بیطلا یلع  نومتشی  لیلقلاب و 
فرط دننک و  تعانق  مک  هب  دننکن ؛ رابنا  وج  مدـنگ و  زا  ار  یکاروخ  دـنرواین ...؛ ورف  رـس  رز ، میـس و  ربارب  رد  دنـشوپن ؛ زخ  ریرح و 

.دنشاب یکاپ  راد 

ارجا اب  ترضح  نآ  .تسا  عمط  صرح و  ياه  هشیر  ندناکشخ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یساسا  تامادقا  زا  یکی 
لاـم يروآ  عمج  هب  دـنوش و  رادروخرب  یحور  يانغتـسا  زا  هک  دـننک  یم  تیبرت  يا  هنوگ  هب  ار  مدرم  یگنهرف ، ياـه  هماـنرب  ندرک 

.دنهدن ناشن  یتبغر  ایند ،

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ُْمْتبِکَر َماَرَْحلا َو  َءاَمِّدلا  ِهِیف  ُْمتْکَفَس  َماَحْرَْألا َو  ِهِیف  ُْمتْعَطَق  اَم  َیلِإ  اَْولاَعَت  ِساَّنِلل  ُلوُقَیَف  اَهِرْهَظ  ِضْرَْألا َو  ِنَْطب  ْنِم  اَْینُّدلا  ُلاَْومَأ  ِْهَیلِإ  ُعَمُْجت 
هب يدـهم  هاـگ  نآ  .نیمز  يور  هچنآ  تسا و  نـیمز  لد  رد  هـچنآ  دـیآ ؛ درگ  يدـهم  دزن  ناـهج ، لاوـما  هـمه  ؛(2)  ُهَّللا َمَّرَح  اَـم  ِهِیف 

، دـیدرک محر  عطق  اه  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  اه  نیا  دـیریگب ! ار  لاوما  نیا  دـییایب و  : » دـیوگب نامدرم 
« .دیدش ناهانگ  بکترم  دیتخیر و  قحان  هب  ياه  نوخ  دیدناجنر ، ار  دوخ  ناشیوخ 

ح4. ص581 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیا  - 1
ص237. ۀبیغلا ، ینامعن ، - 2
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نآ لثم  هک  دنا  هتسب  نامیپ  ناشماما  اب  نانآ  .دنا  هشیپ  تعانق  تسیز و  هداس  یگمه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای 
نانآ يارب  تفـص  نیا  نتـشاد  .دنـشاب  هشیپ  تعانق  دنـشوپب و  هداس  ساـبل  دـنروخب ، هداـس  ياذـغ  دـننک ؛ یگدـنز  هداـس  ترـضح ،

یناهج تموکح  ییاپرب  رد  دـننک و  تدـهاجم  دـنناوت  یمن  زگره  دنـشاب ، تایدام  ایند و  هتـسب  لد  ناـنآ  رگا  نوچ  تسا ، يرورض 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  ندـش  باکر  مه  هکارچ  دنـشاب ، هتـشاد  رثؤم  یـشقن  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما 

.دنا هنوگ  نیا  يدهم  نارای  و  دنشاب ، هدیرب  ایند  تاقلعت  زا  تسد  هک  تسا  ینارای  دنمزاین  میظع ، دادخر  نآ  رد  فیرشلا 

تاقلعت زا  دـندوب و  یکاخ  اه  نآ  .دوب  هدـش  نیجع  اه  هدـنمزر  هیحور  اب  راگزور ، نیریـش  برچ و  هب  ندز  اپ  تشپ  یتسیز و  هداس 
نامز ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسود  دنوادخ و  تبحم  ياه  قیاقش  ار  ناشلد  يارحص  مامت  هکارچ  دندوب ، هدش  دازآ  ییایند 
هتسباو ایند  هب  رگا  .تشادن  دوجو  نآ  گنراگنر  ياه  هولج  ایند و  يارب  ییاج  رگید  دوب و  هدرک  رپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

یمن هاگ  نآ  دـندوبن ، تسیز  هداس  رگا  .دـنوش  اـه  رگنـس  نیـشن  كاـخ  دوخ ، راـید  رهـش و  كرت  اـب  دنتـسناوت  یمن  رگید  دـندوب ،
اب بونج ، ياـه  ناـبایب  ياـمرگ  برغ و  ياـه  ناتـسهوک  يامرـس  رد  دـننزب و  اـپ  تشپ  دوخ  هناـشاک  هناـخ و  ِشیاـسآ  هب  دنتـسناوت 

هللااهیقب ترضح  روهظ  يادن  هب  یتحار  هب  دیهاوخ  یم  رگا  دنداد : ادن  هنوگ  نیا  نارظتنم  هب  لمع  رد  ناشیا  .دننک  هزرابم  ناتسرپایند 
نیا .دینکب و  لد  يویند  رهاظم  زا  یگداس  هب  دیناوتب  ات  دیشاب  تسیز  هداس  دیاب  دییوگب ، کیبل  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
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.دوش یم  هراشا  ییامنرنه  نیا  زا  ییاه  هولج  هب  اج  نیا  رد  .دندیشک  ریوصت  هب  هنادنمرنه  ار  نآ  ادهش  هک  تسا  يرنه 

: دیوگ یم  تمه » دیهش   » ردام

: تفگ .هدـب  ناماس  رـس و  ار  تا  یگدـنز  اج  نیمه  میرخب و  تیارب  هناخ  کی  اج  نیا  ایب  متفگ : اضرهـش ، دوب  هدـمآ  هک  راـب  کـی 
نیا زا  ار  تا  هچب  نز و  مئاد  هک  تسا  یتـسرد  راـک  نیا  هخآ  متفگ : .درادـن » یـشزرا  چـیه  اـیند  .نزن  ار  اـهزیچ  نیا  فرح  رداـم ! »
تا هناخ  هچ  ینعی  مدیسرپ : .تسا » منیشام  بقع  نم  هناخ  .روخن  ار  ام  هصغ  امش  ناجردام ! : » تفگ یشک ؟ یم  فرط  نآ  هب  فرط 

لیاسو .درک  زاب  ار  نیـشام  بقع  ِرد  .متفر  شهارمه  نیبب »! ایب  ینک ، یمن  رواب  رگا  .میوگ  یم  يّدـج  : » تفگ تسا ؟ نیـشام  بقع 
مه نیا  : » تفگ .رگید  زیر  هدرخ  يرـس  کی  ...باقـشب و  ات  هس  هساک ، ات  هس  دوب ؛ هدیچ  نیـشام  بقع  قودنـص  يوت  ار  يرـصتخم 
هناخ .اهراد  ایند  يارب  ما  هتـشاذگ  ار  ایند  : » تفگ دوش ! یمن  هک  يروط  نیا  هخآ  متفگ : .تسا » تحار  مه  یلیخ  هک  ینیب  یم  هناخ !

(1)« .اهراد هناخ  يارب  دشاب  مه 

یمالسا ياروش  سلجم  ناگدنیامن  زا  نت  ود  .دمآ  نارهت  هب  هقطنم  زا  تفرگ ، جاودزا  هب  میمـصت  يرقاب » نسحدیهـش   » هک یماگنه 
يراج ار  دقع  هغیص 

ص172. ربیخ ، رادرس  یناهارف ، يدهم  - 1
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رد هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  درب ، یم  زاوها  هب  دوخ  یگدـنز  يارب  هک  یلیاـسو  ماـمت  .تشگرب  زاوها  هب  شرـسمه  اـب  سپـس  دـندرک و 
یلاح رد  نیا  دش ؛ یم  فرظ  يرادقم  وتپ و  دنچ  باتک ، نتراک  کی  لماش : لیاسو  نیا  .تفرگ  یم  اج  نیشام  کی  بقع  قودنص 

(1) .تشاد هدهع  رب  بونج  ياه  هاگرارق  رد  ار  هاپس  لک  یهدنامرف  یتایلمع  تنواعم  وا  هک  دوب 

: دیوگ یم  ناشیا  یتسیز  هداس  تیاعر  هرابرد  يزاریش » دایص  دیهش   » ِرسمه

شیپ .دشاب  بذعم  دـیاش  مدرک  ساسحا  .داد  یم  ماجنا  ار  شیاهراک  تسـشن و  یم  نیمز  يور  شراک ، قاتا  رد  هک  دـیآ  یم  مدای 
.دش مه  تحاران  هکلب  دشن ، داش  اهنت  هن  مراظتنا ، فالخرب  اه ، یلدنص  ندید  اب  یلع  .متفرگ  یلدنـص  يرـس  کی  متفر  مدش و  مدق 

نامه بظاوم  دیاب  اذل  يور ؛ یم  رخآ  ات  یتشادرب  هک  ار  لوا  مدق  .درب  یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  مدآ  هتسهآ  هتـسهآ  ایند  : » تفگ یم 
(2)« .یشاب لوا  ماگ 

یم هنهک  هک  يدح  هب  درک ، یم  هافتسا  يدایز  تدم  دوخ ، سابل  ره  زا  هک  دوب  هداس  نانچ  ندیشوپ  سابل  رد  يزارخ » نیسحدیهش  »
: تفگ یم  دریگب ، يدیدج  سابل  هک  دندرک  یم  رارصا  ناشیا  هب  یتقو  .دش 

ص106. خرس ، ياهربونص  ییاجر ، یلعمالغ  - 1
ص 89. اه ، هروطسا  يرایدنفسا ، لیلخ  - 2
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دح ات  مهد و  یمن  هزاجا  مدوخ  هب  اما  مرادرب ، نیملـسم  لاـملا  تیب  زا  مراد ، هک  يزاـین  هزادـنا  هب  مراد  راـیتخا  نم  هک  تسا  تسرد 
(1) .منک یم  هدافتسا  اه  سابل  نیمه  زا  ناکما 

وا .دوش  هیهت  لالح  لام  زا  درک  یم  یعس  اهاذغ ، یگداس  نیع  رد  تشاد و  يا  هژیو  هجوت  مه  ییاذغ  همانرب  هب  ماقمالاو  دیهـش  نیا 
نامز ماـما  زابرـس  هبلط و  ار  وا  ناروخب و  وا  هب  بیط  لـالح و  كاروخ  : » دـسیون یم  دوخ  دـنزرف  هراـبرد  شرـسمه ، هب  تیـصو  رد 

(2)« .نک تیبرت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

تلغب ریز  يراذـگب و  يا  هیفچ  رد  ار  تیاه  سابل  یـشاب و  ینیمخ  ماما  هدـنیامن  یمثیم ،» هللادبعدیهـش   » دـننامه ینعی  یتسیز ، هداس 
یـصخش هدـننار  زین  تداهـش  ماگنه  ات  یتح  یلو  تشاد ، ار  یماظن  ماقم  نیرت  الاب  هک  نیا  اـب  يورب ! فرط  نآ  فرط و  نیا  ینزب و 
يرادقم باتک و  زا  رپ  يا  هیفچ  اب  یگبلط ، لیامـش  لکـش و  نامه  اب  تشادن و  یـصوصخم  ياج  یمـسر ، تاسلج  رد  وا  .تشادن 

.دش یم  تاسلج  دراو  یصخش ، لیاسو 

ص47. خرس ، ياهربونص  ییاجر ، یلعمالغ  - 1

ص53. خرس ، ياهربونص  ییاجر ، یلعمالغ  - 2
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هدش یکیلوردیه  شدوخ  لوق  هب  هتـسکش و  شیاه  هتـسد  راب  نیدنچ  هک  کنیع ، کی  اب  یمثیم  دیهـش  دـننامه  ینعی  یتسیز ، هداس 
.ینک هاگن  ایند  هب  يرگید  روط  تسا ،

ياه ههبج  نانبل و  بونج  رد  هکلب  اکیرما ، رد  طقف  هن  .ینک  اهر  ار  اه  ترهـش  یمامت  نارمچ ،» دیهـش   » دـننامه ینعی  یتسیز ، هداس 
: دیوگ یم  نارمچ  هداغ  شرسمه ، .يزیرب  رود  ار  تالمجت  یمامت  دشاب و  قشع  زا  لامالام  تلد  ناریا ،

زا اباب  هک  جاع  سنج  زا  میتشاد ، ابیز  یلیخ  ياه  همسجم  ام  .تشاد  هارکا  هشیمه  دوب ، للجم  یلیخ  هک  نانبل  رد  ام  هناخ  زا  یفطصم 
تنیز تسیچ ؟ يارب  اه  نیا  : » تفگ یم  .میتسکـش  ار  اه  نآ  ییاـتود  ناـمدوخ  دوب و  تحاراـن  یلیخ  یفطـصم  .دوب  هدروآ  اـقیرفآ 

« .مالسا مسر  هب  دشاب ، نآرق  دیاب  هناخ 

! دنهدب وا  هب  یگدنز  يارب  روز  هب  مه  ار  يریزو  تسخن  رتفد  ِنیمزریز  یتح  هک  یشاب  نارمچ  دننامه  ینعی  یتسیز ، هداس 

نیا دیهش  .دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل 14  ياه  هدنمزر  زا  یکی  وا  .ندوب  یناهرب » نیـسحدیهش   » دننامه ینعی  یتسیز ، هداس 
ياه نابایب  هراوآ  ار  وا  روپ ، ینادر  یفطـصم  اب  تقافر  هک  دوب  ناهفـصا  ناراد  هیامرـس  نیرت  گرزب  زا  یکی  دنزرف  روالد ، هدـنمزر 
.دنک روبجم  رهـش  رد  روضح  هب  ار  وا  هکلب  ات  دنزب ، نیـسح  مان  هب  ار  شا  هناخراک  دوب  هتـساوخ  اهراب  نیـسح  ِردـپ  .دوب  هدرک  قشع 

: دنک یم  لقن  شنامرز  مه  زا  یکی 
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هب مهد ، یم  الط  وا  هب  نیسح  نزو  هزادنا  هب  نم  اقفر ! تفگ : دمآ و  ولج  شردپ  میدوب ، هتفر  نیسح  هناخ  هب  ناتسود  اب  هک  راب  کی 
(1)« .مهد یم  حیجرت  اهزیچ  نیا  همه  رب  ار  ههبج  نم  مردپ ! : » تفگ دز و  يدنخبل  نیسح  اما  دورن ؛ ههبج  رگید  هک  نیا  طرش 

یبلط تداهش 

ار وزرآ  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دـنا  هتـشاد  لد  رد  ار  وزرآ  نیا  نانآ  همه  تسا و  یهلا  نادرم  ياهوزرآ  زا  یکی  تداهش ،
: دننک یم  نایب  هنوگ  نیا 

عون نیرتهب  هک  یتـسرد  هب  ؛(2)  شاَِرف یَلَع  ٍهَتیِم  ْنِم  َّیَلَع  ُنَوْهَأ  ِْفیَّسلِاب  ٍَهبْرَـض  ُْفلََأل  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  ُلـْتَْقلا َو  ِتْوَْملا  َلَْـضفَأ  َّنِإ 
رتسب رد  گرم  زا  رتهب  نم ، رب  ریشمش  هبرض  رازه  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  یسک  نآ  هب  مسق  .تسادخ  هار  رد  ندش  هتشک  گرم ،

.تسا

.دناشوپ یم  شتماق  رب  ییابیز  موهفم  انعم و  دندرک و  ریسفت  لمع  رد  ار  یبلط  تداهش  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس 

زا دنراد و  لد  رد  تداهش  يوزرآ  زین  نانآ  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  زراب  ياه  یگژیو  زا  تفص ، نیا 
.دوش بصن  ناش  هنیس  رب  راختفارپ  لادم  نیا  هک  دنهاوخ  یم  دنوادخ 

ص168. یفطصم ، يداه ، میهاربا  دیهش  یگنهرف  هورگ  - 1
ص54. ج 5 ، یفاک ، - 2
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: دندومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  نارای  یبلط  تداهش  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

ادخ هار  رد  دنراد  وزرآ  دننک و  یم  تداهش  بلط  يدهم ، باحصا  ؛(1)  ْنیَسُْحلا ِتاَراََثل  اَی  ْمُهُراَعِش  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُولَتُْقی  ْنَأ  َنْوَّنَمَتَی 
.تسا نیسحلا » تاراثل  ای   » گنج رد  اه  نآ  راعش  دنوش و  هتشک 

ورف مه  رد  ناشتمه  هاگشیپ  رد  زین  هتـشارفارب  ياه  هوک  تسا  کیدزن  هک  ییاج  ات  دنتماهـش ، تعاجـش و  جوا  رد  هک  تسور  نیا  زا 
رد نانآ  زا  دنوادخ  هک  یـسرت  هطـساو  هب  دسر و  یم  اهروشک  اهرهـش و  هب  ناشدوخ ، زا  رتدوز  هام  کی  ناشتبالـص  هزاوآ  دنزیر و 

.دننک یم  دوخ  بیصن  ار  نانمشد  رب  يزوریپ  هنیمز  دزادنا ، یم  اه  لد 

، دنراد ار  وزرآ  نیا  هک  یناسک  تساه و  تداهش  ریاس  زا  رت  شزرااب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  باکر  رد  تداهش 
«. ْهیَدَی َْنَیب  َنیِدَهْشَتْسُْملا  َنِم  ِیْنلَعْجا  َو  : » دنناوخ یم  یصاخ  روش  اب  دننک و  یم  همزمز  بل  رب  ار  دهع  ياعد  ناهاگ  حبص 

هچنآ .تسا  قح  هک  دنا  هتشاذگ  یهار  رد  اپ  دنتشاد ، نیقی  اه  هدنمزر  دز و  یم  جوم  سدقم ، عافد  نارود  رد  یبلط  تداهش  هیحور 
نآ هدناسر و  تینیع  هب  دربن  نادیم  ياه  هنحص  رد  ًالمع  ادهش  تسا ، هدش  نایب  یبلط  تداهش  گنهرف  هرابرد  ینید  ياه  هزومآ  رد 
ردپ مه  دوب و  هداز  دیهش  مه  هک  یماما  دنتشاد ؛ تداهش  زا  ینافرع  ریسفت  لحار ، ماما  ياه  ییامنهار  اب  نانآ  .دندرک  رت  سوملم  ار 

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  تداهش  هب  قایتشا  دیهش ،

ص114. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسحازریم  - 1
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میظع زوـف  راـظتنا  رد  ما و  هدوـمن  هداـمآ  ناناملـسم  زا  عاـفد  هضیرف  قـح و  بجاو  يادا  يارب  ار  شیوـخ  لـباقان  ناـج  دوـخ و  نم ،
(1) .متداهش

: دندومرف ادهش  ماقم  هرابرد  و 

يا هنئمطم  سوفن  زا  دنا و  « نوقَزُری مِهِّبَر  َدنِع   » ناشلوصو يداش  رد  ناش و  هناتـسم  ههقهق  رد  ادهـش  .دنناتـسود  لفحم  عمـش  ادهش ،
شمیسرت رد  ملق  قشع و  تسا و  قشع  تبحص  اج  نیا  .دنراگدرورپ  ِیتَّنَج » ِیلُخدا  يِدابِع و  ِیف  ِیلُخداَف   » باطخ دروم  هک  دنتـسه 

(2) .دفاکش یم  دوخ  رب 

ناشبیصن تداعس  نیا  هک  دندرک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  هراومه  دنتشاد و  تداهش  يانمت  هراومه  ناشماما ، دننامه  زین  نایجیسب 
.دوب تداهش  بلط  یهلا ، هاگرد  هب  ناشیاهاعد  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  ییاج  ات  دوش ،

: دیوگ یم  یلکوت » نسحدیهش   » نامزر مه  زا  یکی 

دیدـش شتآ  حبـص  لوا  زا  هزات  یتایلمع ، تخـس  بش  کـی  ندرک  يرپس  زا  سپ  .دوب  شیم  گرگ و  زونه  اوه  ربیخ ، تاـیلمع  رد 
هب ار  شرابریت  دمآ ، نم  رانک  یلکوت  نسحدیهش  راکشزرو ، روالد و  فراع و  هدنمزر  .تشاد  ینیگنـس  کتاپ  زا  تیاکح  نمـشد ،

داد نم 

ص318. ج20 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص147. ج 21 ، ماما ، هفیحص  - 2
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لاوحا و بقارم  ممشچ ، هشوگ  اب  مدرک و  يزادناریت  هب  عورش  .مناوخب » ار  مزامن  نم  ات  نک  مرگ  ار  اه  یقارع  ِرـس  نیا ، اب  : » تفگ و 
هجوتم زاب  مدرک و  يزادـناریت  یمک  .تخادرپ  قشع  زامن  هب  هتـسشن  تلاح  رد  درک و  ممیت  زیرکاخ  يور  .مدوب  وا  عوشخ  عوضخ و 

هب دـیزرل ، یم  هک  ار  شیاه  هناـش  هیرگ  تدـش  زا  .دـناوخ  یم  تونق  هدروآ ، ـالاب  ار  شیاـه  تسد  .دوب  مود  تعکر  .مدـش  یلکوت 
شـشوخ لاـح  هب  ...کـلیبس .» یف  ةداهـش  ینقزرا  مهللا  « ؛ دـناوخ یم  ییاـعد  هچ  منیبب  مدرک  عطق  ار  يزادـنا  ریت  .مدـید  یم  یبوخ 

هب .دوب  ینوخ  شـسابل  يولج  .مدرک  یلکوت  هب  یهاـگن  زاـب  .متخادرپ  نمـشد  تمـس  هب  يزادـناریت  هب  هراـبود  .مدروخ  یم  سوسفا 
یلاح رد  مدناباوخ ، يرانک  ار  قشاع  دیهـش  نیا  نوخ  هب  هتـشغآ  دسج  ...دـش  يراج  نیمز  يور  شـسابل  ریز  زا  نوخ  يوج  یمارآ 

(1) .مدوب ریحتم  هباجالا  عیرس  ياعد  نیا  زا  هک 

: دیوگ یم  وا  هب  شرسمه  اب  دروخرب  نیلوا  رد  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رکشل  روالد  هدنامرف  نیدلا ،» نیز  يدهمدیهش  »

، نم هار  ياهتنا  .دـیتسه  نم  مود  رـسمه  امـش  ما و  هدرک  جاودزا  گنج  ههبج و  اب  نم  .ما  هدرک  جاودزا  ًـالبق  نم  دـینادب  دـیاب  اـمش 
(2) .موش دیهش  ات  مور  یم  دشاب ، لطاب  دض  رب  قح  گنج  هک  اجک  ره  موشن ، دیهش  نم  دوش و  مامت  گنج  رگا  تسا و  تداهش 

ص53. خرس ، تیاکح  یتجح ، دمحم  - 1
ص81. خرس ، ياهربونص  ییاجر ، یلعمالغ  - 2
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ار انمت  نیا  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  دـنوادخ و  اب  زاین  زار و  اعد و  اب  دـندوب و  تداهـش  هتفیـش  ردـق  نآ  ادهـش ، زا  یخرب 
یم ار  ناشدوخ  تداهـش  ناکم  نامز و  تداهـش و  هوحن  هک  دـندوب  هدیـسر  تفرعم  نیا  هب  دوخ ، نطاـب  يافـص  ببـس  هب  دنتـشاد و 

دزنابز يرگراثیا  تداشر و  رد  هک  یـسنورب » نیـسحلادبعدیهش  ، » هنومن يارب  دندرک ؛ یم  مالعا  دوخ  مزر  مه  ياقفر  هب  دنتـسناد و 
هب موشن ، دیهـش  اج  نالف  خیرات و  نالف  رد  نم  رگا  : » دوب هتفگ  شنامزر  مه  هب  هک  دوب  نشور  شیارب  ردق  نآ  شتداهـش  هصق  دوب ،

!« دینک کش  نم  یناملسم 

: دنک یم  لقن  وا  نامزر  مه  زا  یکی 

رخآ تایلمع  هگید  تایلمع ، نیا  ناوخا ! : » تفگ هعفد  کی  ...میدوب  هتـسشن  یهدنامرف  رداچ  يوت  ردـب ، تایلمع  زا  لبق  زور  دـنچ 
: داد همادا  .تفرگ  مارآ  یمک  شا  هیرگ  ینز ...؟ یم  فرح  تداهـش  زا  شا  همه  اهزور  نیا  هک  هدـش  یچ  یجاح ! مدیـسرپ : ...هنم »

(1) .مرب » دیاب  هش ؛ یم  مومت  منک ، یگدنز  یکاخ  نیمز  نیا  يور  ات  ندرک  ررقم  مارب  هک  ار  یتلهم  تایلمع ، نیا  يوت  منئمطم  »

هب وا  دنیبن ؛ بیسآ  دندوب  نارگن  هللاراث ، رکـشل  هدنامرف  نیـشناج  ینیـسحریم ،» مساق  دیهـش   » ياقفر راهچ ، يالبرک  تایلمع  زا  شیپ 
بش رد  اما  .موش » یمن  مه  حورجم  یتح  موش ؛ یمن  دیهش  تایلمع  نیا  يوت  دیسرتن ! : » تفگ اه  نآ 

ص250. کشوک ، مرن  ياه  كاخ  فکاع ، دیعس  - 1
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هک دـش  نامه  و  موش ،» یم  دیهـش  نم  دروخ و  یم  نم  ياج  نیا  هب  ریت ، : » تفگ درک و  هراشا  شا  یناشیپ  هب  جـنپ  يالبرک  تایلمع 
(1) .تفگ

: دنا هتفگ  زین  یناطلس » یلعریشدیهش   » هرابرد

يا هشوگ  رد  دوب ، هدمآ  یصخرم  يارب  یتقو   60 لاس رخاوا  .داد  صاصتخا  يدهملا »  » دجسم تخاس  هب  ار  دوخ  ياه  نیمز  زا  یکی 
نیمه هن ، : » تفگ دـندرک ، لاؤس  وا  زا  یتقو  .دوب  وا  دیـشر  تماـق  زا  رت  کـچوک  ربق  نیا  اـما  تخاـس ، يربـق  دوخ  يارب  دجـسم  زا 

! اه هچب  : » تفگ هعفد  کی  هک  دندوب  تبحص  لوغـشم  اه  هچب  .دوب  هتـسشن  رگنـس  رد  نیبملا  حتف  تایلمع  بش  .تسا » بوخ  هزادنا 
روپ کلم  دیهـش  هب  اه ، هچب  ررکم  رارـصا  زا  سپ  بش  نآ  .دیچیپ  رگنـس  ياضف  رد  يزیگنا  لد  رطع  يوب  ناهگان  .دیـشاب » تکاس 

تیانع رگید  رفن  ود  نم و  هب  دـندروآ و  فیرـشت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  میدوب ، رگنـس  لخاد  یتقو  : » تفگ
تسرد وا ، کچوک  رازم  .دوب  بیجع  .دندیسر  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  دوب ، هدرب  مان  هک  يرفنود  نآ  یلعریـش و  دعب  زور  .دندرک »

(2) .دوب هتشگزاب  رس  نودب  یلعریش  رکیپ  .دوب  شا  هزادنا 

: دیوگ یم  شردارب  دروم  رد  ینیسح » دیمحلادبعدیهش   » رهاوخ

نیلوا يارب  ار  دوخ  ینورد  زوس  نیا  وا  .دوب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  قشاـع  ییـالو و  ناگدـنمزر  هلمج  زا  ناـشیا 
رد نادابآ  رصح  زا  سپ  راب ،

ص61. ءادهشلا ، تامارک  یمتسر ، میهاربا  - 1
ص107. تدابع ، لاس  هاجنپ  يداه ، میهاربا  دیهش  يرنه  یگنهرف  هورگ  - 2
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ردـپ و يارب  مالـسلا  هیلع  همئالا  نماث  تایلمع  زا  سپ  مردارب  .درب  یم  راک  هب  ار  ریبعت  نیا  هراومه  نآ ، زا  سپ  درک و  نایب  يا  هماـن 
همان رخآ ، رد  درک و  نایب  ار  شتبحم  تدارا و  ترضح ، هب  باطخ  یلومعم ، ياه  تبحـص  زا  سپ  نآ ، رد  تشون و  يا  همان  مردام 

رد .دوب  دیهش  طسوت  ترابع  نیا  ندرب  راک  هب  زاغآ  نیا  و  ینیسح ،» دیمحلا  دبع  نامز ، ماما  ییادف  : » دناسر نایاپ  هب  هلمج  نیا  اب  ار 
شناتسود زا  یکی  رازم  رس  مردام  وا و  قافتا  هب  دمآ ، یصخرم  هب  نادابآ ، رصح  تایلمع  زا  سپ  یتقو   1360 لاس هامرذآ  مهدجیه 

یم نیمز  يور  ار  يا  هلمج  یبوچ ، هکت  اب  مدـش  هجوتم  نم  اج  نآ  رد  .میتفر  زاریـش  همحرلا  راد  هب  یغارچ ، هاش  داهرفدیهـش  مان  هب 
یلیخ ینیسح .» دیمحلا  دبعدیهش  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ییادف  رادساپ  : » تسا هتشون  مدید  مدرک ، هاگن  .دسیون 

اهنت خساپ ، رد  دیمحلا  دبع  یلو  ...دعب  يوش ، یم  دیهـش  نک  تباث  لوا  ینک ؟ یم  ورزر  اج  يراد  متفگ : وا  هب  هنارهاوخ  یمیمص و 
رد تفر و  هقطنم  هب   1361 لاس نیدرورف  رد  راـب  نیرخآ  هک  نیا  اـت  تفر ، یم  ههبج  هب  بترم  مردارب  .تفگن  يزیچ  دز و  يدـنخبل 

هطبار یتسود و  رطاخ  هب  يرضخ  یلعدیهش  ردپ  شنفد ، ماگنه  .دیـسر  تداهـش  هب  سدقملا  تیب  تایلمع  رد  تشهبیدرا ، مهدزیس 
يرگید ربق  .دیسر  بآ  هب  ربق  یلو  دننک ، هدامآ  دیمحلا  دبع  يارب  یلع ، رـس  يالاب  يربق  ات  دنک  یم  رارـصا  دیهـش ، ود  نیا  یمیمص 

نامه هرخألاب ، هک  نآ  ات  .دیسر  بآ  هب  مه  نآ  دندرک ، هدامآ 
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(1) .دندرپس كاخ  هب  ار  وا  دندرک و  رفح  يربق  دوب ، هدرک  نیعم  لبق  هام  جنپ  دیهش  دوخ  هک  ییاج 

.تسا تداهش  يانمت  دروخ ، یم  مشچ  هب  ادهش  ياه  همان  تیصو  اه و  هتشون  تسد  رثکا  رد  هک  ییاهوزرآ  زا  یکی 

: تسا هدمآ  دباعروپ » اضردیهش   » ياه هتشون  تسد  زا  یکی  رد 

(2) .دنک یم  عفر  شتآ  زا  رت  مرگ  ياه  شکرت  ار  نم  شطع  اما  دوش ، یم  فرطرب  رگید  یندیشون  ای  بآ  اب  یشطع  ره 

رتشیب نم  هب  ادـخ  شاک  يا  : » دـنک یم  بلط  دـنوادخ  زا  ار  تداهـش  يوزرآ  هنوگ  نیا  شا ، همان  تیـصو  رد  ینامعن » مساقدیهـش  »
(3) !« منک شبیان  ارهز و  يدهم  بالقنا  هار  راثن  ات  داد ، یم  ناج 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  یگیب » نسح  نسحدیهش  »

نامبیصن همطاف ، يدهم  ندمآ  ماگنه  ار  تداهش  نیا  مه  رگید  راب  میدیشچ ، ار  تداهش  توالح  راب  کی  هک  ام  مهاوخ  یم  ادخ  زا 
تداهـش قیفوت  وا ، باکر  رانک  رد  میهد و  باوج  ار  وا  يادن  میردب و  ار  دوخ  نفک  میوش و  جراخ  دـشاب  يربق  رگا  ربق  زا  ات  دـنک 

(4) .دوش ام  بیصن  هرابود 

ص378. مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رنه  نیرظتنم ، نسحدیس  - 1
ص139. خرس ، ياهربونص  ییاجر ، یلعمالغ  - 2

ص192. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 3

ص180. ادهش ، نامز و  ماما  يرفعج ، ملاس  - 4
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تماقتسا ربص و 

ماـما زا  .دراد  یناوارف  تیمها  ینید ، گـنهرف  رد  تـسا و  یعاـمتجا  يدرف و  ياـه  هـنیمز  ماـمت  رد  يزوریپ  زمر  تماقتـسا ، ربـص و 
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

تبسن ربص  ؛(1)  ناَمیِْإلا َبَهَذ  ُْربَّصلا  َبَهَذ  اَذِإ  َِکلَذَک  ُدَـسَْجلا  َبَهَذ  ُْسأَّرلا  َبَهَذ  اَذِإَف  ِدَـسَْجلا  َنِم  ِْسأَّرلا  َِهلِْزنَِمب  ِناَمیِْإلا  َنِم  ُْربَّصلا 
.دور یم  زین  نامیا  دورب  ربص  رگا  هک  نانچ  مه  دور ؛ یم  زین  ندب  تفر  رس  هک  یماگنه  سپ  تسا ؛ ندب  يارب  رس  هلزنم  هب  نامیا ، هب 

قفوم دنا ، هداد  ناشن  دوخ  زا  هک  یتماقتسا  ربص و  هناوتـشپ  هب  دنا ، هدوب  یعامتجا  میظع  تالوحت  زا  يرایـسب  أشنم  هک  یهلا  ناربمایپ 
(2) .دیاتس یم  تفص ، نیا  نتشاد  هطساو  هب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  میرک ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دندش و  یم 

نانع هک  یناسک  زا  نارباص  فوفـص  هک  تسا  هعماج  حالـصا  ینید و  ياه  شزرا  هار  رد  تاـمیالمان  اـه و  یتخـس  زورب  ماـگنه  هب 
نارواب نید  زا  روای  نید  رواب و  نید  نایعدم  ناقفانم و  زا  نانمؤم  رگید ، ترابع  هب  دوش ؛ یم  صخـشم  دـنهد ، یم  تسد  زا  ار  ربص 

.دندرگ یم  صخشم  یقیقح  ناروای  نید  و 

هعماج رد  یحالصا  ياه  تکرح  نتسشن  رمث  هب  مزاول  زا  تماقتسا  ربص و 

ص87. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص85. ءایبنا ، - 2
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، اه تما  حالصا  ریسم  رد  هکارچ  دنک ، حالصا  ار  نارگید  دوخ و  دناوت  یمن  دشابن ، هتشادن  تماقتسا  ربص و  حلصم ، درف  رگا  .تسا 
هک دنرادرب  ماگ  هصرع  نیا  رد  دـنناوت  یم  یناسک  ور ، نیا  زا  دراد ؛ دوجو  يرایـسب  تامیالمان  اهزارف و  دورف و  اه ، يدـنلب  یتسپ و 

.دنشاب هتشاد  تماقتسا  ربص و  نارگمتس ، ناملاظ و  اب  هزرابم  رد  دنرواین و  وربا  هب  مخ  اه ، یتخس  تالکشم و  راب  ریز 

هک یتامیالمان  ربارب  رد  ات  دراد  زاین  مواقم  روبص و  ینارای  هب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یناهج  بالقنا  میظع و  مایق 
هللا لجع  نامز  ماما  داهج  .دـننک  لمع  دوخ  فیاظو  هب  یبوخ  هب  دنـشاب و  هتـشاد  ربص  دوش ، یم  داجیا  یللملا  نیب  داـهج  هصرع  رد 

نامز رد  هک  تسین  هنوگ  نیا  دریگ و  یم  تروص  عیسو  یـسایقم  رد  نارادمدرـس ، ناربکتـسم و  اب  شنارای  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت 
لمحت ربص و  هک  تسا  ینارای  دنمزاین  هکلب  دندرگ ، لح  یعیبط  تروص  هب  تالکـشم  دـنوش و  تسرد  دوخ  هب  دوخ  اهراک  روهظ ،

.دنرادروخرب میظع ، تردق  نیا  زافیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  نارای  و  دنراد ، ییالاب  رایسب 

هیلع قداص  ماما  دـشاب ! یناـسآ  رد  مئاـق ، روهظ  رما  مراد  تسود  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  دـیوگ : یم  رمع  نب  لـضفم 
(1)« .قَرَْعلا َقَلَْعلا َو  اوُحَسْمَت  یَّتَح  َِکلَذ  ُنوُکَیَال  : » دندومرف مالسلا 

ص284. ۀبیغلا ، ینامعن ، - 1
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: دیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  ربص  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یَلَع ْمُهَِرئاََصب  اُولَمَح  ِءاَلَْبلا  ِهَّدُم  َعاَطِْقنا  ِءاَضَْقلا  ُدِراَو  َقَفاَو  اَذِإ  یَّتَح  ِّقَْحلا  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َلَْذب  اوُمِظْعَتْـسَی  َْمل  ِْربَّصلِاب َو  ِهَّللا  یَلَع  اوُّنُمَی  َْمل 
ناـج هک  نیا  زا  دـنراذگ و  یمن  تنم  وا  رب  ادـخ ، هار  رد  يراـبدرب  ربـص و  رطاـخ  هب  هـک  دـنا  یهورگ  يدـهم ، ناراـی  ؛(1)  مِِهفاَیْسَأ

.دننک یمن  ربکت  دنلاب و  یمن  دوخ  هب  دننک ، یم  قح  ترضح  میدقت  ار  شیوخ 

لجع رـصع  ماما  بیان  اب  ادخ ، نید  يرای  ياتـسار  رد  دندوب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بلاط  ًاتقیقح  نوچ  ادـهش 
رد .دندرک  تباث  ناشماما  هب  ار  دوخ  يرادافو  هدرک و  روبع  اه  یتخس  عناوم و  مامت  زا  دندوب ، هدرک  تعیب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
یم شیامن  هب  دوخ  زا  هک  یتماقتـسا  ربص و  اب  یلو  دروآ ، یم  يور  اه  نآ  هب  يدایز  تالکـشم  دـندوب ، هدرک  باـختنا  هک  يریـسم 
.دنک ادج  دنتـشاد ، هک  یفده  زا  ار  نانآ  تسناوت  یمن  زین  تخـس  ياه  تیحورجم  یتح  .دندرک  دوخ  نآ  زا  ار  يزوریپ  دنتـشاذگ ،

.دنتسین فصو  لباق  ملق ، اب  هک  ییاه  هزرابم  یلاوتم و  ياه  ندیباوخن  زا  تسا  رپ  ادهش ، تارطاخ 

: تسا هدش  لقن  .دیسر  تداهش  هب  تیحورجم  راب  زا 27  سپ  یلقن ، هب  انب  دش و  حورجم  راب  اه  هد  يزارخ » نیسحدیهش  »

هدشن رصع  زونه  .دندوب  هدروآ  هناخ  هب  ار  وا  دوب و  هداد  تحارتسا  وا  هب  زور  رتکد 45  شیاه ، تیحورجم  زا  یکی  ببس  هب 

ص209. هغالبلا ، جهن  - 1
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ات .شمدرب  .منیبب » ار  اه  هچب  ات  هاپـس ، دـیربب  ار  نم  : » تفگ منک »؟ راـک  هچ  : » متفگ .هتفر » رـس  ما  هلـصوح  نم  اـباب ! : » تفگ هک  دوب 
(1) !« دروایب یکی  دیهدب  ار  میاهوراد  تمحز  یب  مزاوها ، نم  : » تفگ دز و  نفلت  هد  تعاس  .دشن  وا  زا  يربخ  بش  هد  تعاس 

ًاعقاو و   (2) «، دوشن هتـسخ  اما  دگنجب ، دنک و  راک  هک  یـسک  ینعی  رادـساپ ، : » دـیوگ یم  رادـساپ  فصو  رد  يرکاب » يدهمدیهـش  »
.دنتشاذگ شیامن  هب  اه  ههبج  ياج  ياج  رد  ادهش  هک  تسا  یتماقتسا  ربص و  زا  ناشن  اه ، نیا  همه  .دوب  روط  نیمه  مه  شدوخ 

: تسا هدش  لقن  تسوددحوم » یلعدیهش   » هرابرد

ار نادرگ  ود  يربهر  هک  دوب  ینامز  نیا  .تفرگ  چگ  ار  شیاپ  کشزپ ، تسکش و  شیاپ  هک  دوب  هدشن  زاغآ  ناضمر  تایلمع  زونه 
هرادا ار  یکیتکات  تانیرمت  رود ، زا  دوخ  درک و  باختنا  اـه  نادرگ  یهدـنامرف  هب  ار  يرگید  دارفا  راـچان ، هب  یلع  .تشاد  هدـهع  هب 

هدروخن شوج  زونه  شیاپ  هک  نیا  اب  تسکـش ؛ ار  شیاپ  چگ  یلع ، هک  مدرک  هدهاشم  ناضمر  تایلمع  ندـش  کیدزن  اب  .درک  یم 
(3) .درک هفیظو  ماجنا  داتسیا و  اپ  يور  دوب ،

ص125. دوبن ، چیه  رگید  دوب و  ادخ  و  یچلین ، دمحم  - 1
ص161. تسام ، زا  تمدخ  رگشناد ، دازهب  - 2

ص35. خرس ، تیاکح  یتجح ، دمحم  - 3

دیشروخ www.Ghaemiyeh.comنازابرس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 351زکرم  هحفص 321 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_310_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_310_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12395/AKS BARNAMEH/#content_note_310_3
http://www.ghaemiyeh.com


311 ص :

: دیوگ یم  نادنخ » يدهمدیهش   » ِردام

.دوب هدش  یمخز  يروج  دب  .مدـید  مردارب  هناخ  رد  ار  يدـهم  دـعب  زور  دـنچ  .مدـش  نارگن  یلیخ  مدـید و  ناشیرپ  باوخ  راب  کی 
هتفاکش شرس  هتفر و  نیب  زا  شمشچ  کی  .دوب  چگ  رد  شتسد  رمک و  هتسب و  شرس  مشچ و  .دوب  هدش  كود  لثم  شتشرد  لکیه 

.تفر یمن  شندنام  هدنز  هب  يدیما  هک  دوب  روجان  نانچ  شعضو  هتشادرب و  فارحنا  شرمک  ياه  هرهم  .دوب 

1341 لاس ياروشاع  زور  دـلوتم  هک  يو  .ددرگ  یمزاب  ههبج  هب  هتفاین ، لماک  تمالـس  تخـس ، ياـه  مخز  نیا  زا  زونه  نادـنخ  اـما 
(1) .تفاتش بوبحم  رادید  هب  اگنام » یناک   » تاعافترا رد  نادنخ  يا  هرهچ  اب  ، 1362 لاس نیعبرا  زور  رد  ماجنارس  دوب ،

هناهب هب  هک  دوبن  یسک  وا  اما  دش ، حورجم  یتخس  هب  راب  دنچ  ور ، نیا  زا  دوب ؛ نکش  طخ  نوگانوگ ، تایلمع  رد  رهلک » هللادیدیهش  »
ياج رب  دـتفا و  یم  راک  زا  ًالمع  شکرت  رثا  رب  شتـسد  کی  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  شا  هیلک  کـی  .دـشکب  ههبج  زا  ياـپ  تحارج ،

(2) .درک یمن  كرت  ار  نانآ  دوب ، نایجیسب  ههبج و  قشاع  هک  وا  یلو  دنیشن ، یم  شکرت  شندب  ياج 

ص130. اه ، هنارک  یب  يدنواک ، هللا  نیع  - 1
ص91. اه ، هنارک  یب  يدنواک ، هللا  نیع  - 2
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: دنک یم  لقن  یعفرا » اضردمحمدیهش   » ِردارب

!؟ يا هدروآ  تدوخ  زور  هب  هچ  نیبب  متفگ : .دوب  يدوبک  مخز و  هیخب ، شکرت ، زا  رپ  شندـب  مامت  .میتفر  ماـمح  هب  مردارب  هارمه  هب 
رگا تسا ؛ نم  ياه  هناشن  نیا  .دراد  همادا  تضهن  يدـهم  بالقنا  ات  : » تفگ .دـنبای  مایتلا  تتاحارج  اـه و  مخز  اـت  ورن  ههبج  یتدـم 

نامیارب ار  تندب  یب  ِرـس  رگا  متفگ : یخوش  هب  .دـیربب » متیوه  هب  یپ  مندـب  ياه  هناشن  زا  دـندروآ ، ناتیارب  ار  مرـس  یب  ِرکیپ  يزور 
اب ارم  تسه ؛ شکرت  مشوگ  تشپ  : » تفگ داد و  ناشن  ار  شـشوگ  تشپ  مینک ؟ هچ  دش ، یمن  ییاسانـش  مه  تتروص  هک  دـندروآ 

(1) !« دینک ییاسانش  نآ 

: شیاهورین نیب  رد  يدوسا » دمصدیهش   » ینارنخس زا  یشخب 

لمع دراو  ار  ام  نادرگ  ات  متساوخ  رکشل  یهدنامرف  زا  ما و  هدرک  لبقت  ار  نآ  تیعقوم  نیرت  تخس  نم  تسا ، شیپ  رد  هک  یتایلمع 
نامیشپ تسا و  هتفر  هالک  شرس  دشاب ، هتـشادن  تکرـش  نآ  رد  سکره  هک  میا  هتفرگ  رارق  خیرات  زا  يا  ههرب  رد  نازیزع ! يا  .دنک 

داجیا تیرومأم  لوبق  رد  ما  هدارا  رد  یلزلزت  چیه  نادرگ ، ياهورین  ندـش  مک  ای  باسح  هیفـصت  مسق ، نآرق  نیمه  هب  .دـش  دـهاوخ 
ار شنازابرس  هاگ  چیه  هکارچ  دیهاوخب ، وا  زا  بلق  هت  زا  .دیتسه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نازابرس  امـش  .دنک  یمن 

(2) .دنک یمن  در 

ص54. متفه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص18. مکی ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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تردق توق و 

.تسا ییامزآروز  ندش و  نینوخ  نتخیر ، قرع  ندـش ، یمخز  ندز و  مخز  ندـش ، هتـشک  نتـشک و  ياه  هنحـص  دربن ، ياه  هنحص 
یلاخ هناش  گنج  ياه  یتخس  زا  ات  دنشاب ، هتشاد  ییالاب  یحور  یمـسج و  تردق  هک  دنوش  زوریپ  دنناوت  یم  هصرع  نیا  رد  یناسک 

دوخ زا  فعـض  يا  هظحل  دنزروب ، تماقتـسا  دربن ، ندـش  ینالوط  اب  دوشن ؛ نایامن  اه  نآ  دوجو  رد  یتسـس  فعـض و  راثآ  دـننکن و 
.دوشن دراو  یللخ  ناشنینهآ  هدارا  رد  دنهدن و  ناشن 

ریظن خیرات ، هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  نایب  یناوارف  بلاطم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  رادـتقا  توق و  هرابرد 
ار یـسک  هدوب و  راگزور  دمآرـس  یندب ، يورین  یمـسج و  تافـص  رظن  زا  نانآ  .درادن  غارـس  یـسک  رد  ار  تردق  توق و  همه  نیا 

.تسین اه  نآ  اب  هلباقم  يارای 

: دندومرف دوه »  » هروس داتشه  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ِِمئاَْقلا  ِهَّوُِقل  ًایِّنَمَت  اَّلِإ  ٍدیِدَش  ٍنْکُر  یلِإ  يِوآ  ْوَأ  ًهَُّوق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َْول  ِِهلْوَِقل  مالسلا  هیلع  ٍطُول  ُلْوَق  َناَک  اَم 
ِدیِدَْـحلا ِلاَبِِجب  اوُّرَم  َْول  ِدـیِدَْحلا َو  َِربُز  ْنِم  ُّدَـشََأل  ُهَْبلَق  َّنِإ  اًـلُجَر َو  َنیَِعبْرَأ  َهَُّوق  یَطُْعَیل  ْمُْهنِم  َلُـجَّرلا  َّنِإ  ِِهباَحْـصَأ َو  َهَّدِـش  اَّلِإ  َرَکَذ  اـَل  َو 

امـش ربارب  رد  شاـک  يا  : » دومرف یم  شموق  هب  هک  مالـسلا  هیلع  طول  ؛(1)  َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  یَـضْرَی  یَّتَح  ْمُهَفُویُـس  َنوُّفُکَی  َال  اَهوُعَلََقل َو 
یهاگ هیکت  هب  متسناوت  یم  ای  متشاد  یم  یتردق 

ص673. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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ره هب  اریز  دوب ، وا  نارای  يراوتـسا  تردق و  دای  هب  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ناوت  ورین و  يوزرآ  رد  مربب »! هانپ  راوتـسا 
دروخرب نهآ  زا  ییاه  هوک  هب  رگا  .تسا  نهآ  ياه  هراپ  زا  رت  مکحم  اه  نآ  بلق  هدـش و  هداد  درم  لـهچ  تردـق  اـه  نآ  زا  مادـک 

.دوش دونشخ  دنوادخ ، هک  ینامز  رگم  دتسیا ، یمن  زاب  تکرح  زا  نانآ  ياهریشمش  دننک و  یمرب  اج  زا  ار  اه  نآ  دننک ،

: دندومرف نینچ  مه  ناشیا 

َماَُّوق ُْمْتنُک  اَْهتَعَلََقل َو  َلاَبِْجلا  اَِهب  َفُِذق  َْول  ِدـیِدَْحلا  َِربُزَک  ْمُُکبُوُلق  ْتَلِعُج  اًلُجَر َو  َنیَِعبْرَأ  َهَُّوق  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلا  َیِطْعُأ  َِکلَذ  َناَک  ْدَـق  َْول  ُهَّنِإ 
وا لد  دوش و  یم  هداد  درم  لهچ  يورین  نانآ  زا  رفن  کی  هب  انامه  دنک ، مایق  ام  يدهم  دسرارف و  ام  رما  یتقو  ؛(1)  اهنآَّزُخ ِضْرَْألا َو 

.دننک یم  هعطق  هعطق  ار  اه  نآ  دنروآ ، يور  نهآ  ياه  هوک  هب  رگا  دوش ؛ یم  رت  تخس  دالوف  هعطق  زا 

هب دنراد ، ار  درم  لهچ  تردق  اه  نآ  زا  مادک  ره  تسا : هدش  هتفگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  هرابرد  رگا  هتبلا 
نانآ ندوب  ریذـپان  تسکـش  يدـنمتردق و  يانعم  هب  هکلب  تسا ، رفن  لهچ  هب  دودـحم  نانآ  زا  رفن  کی  تردـق  هک  تسین  اـنعم  نیا 

دـننک و داجیا  نیداینب  یلوحت  ایند  مامت  رد  دـنهاوخ  یم  ناـنآ  هکارچ  تسا ، يرورـض  مزـال و  ناـنآ  يارب  يدـنمتردق  نیا  و  تسا ،
.دنچیپب مه  رد  دوخ  يونعم  یمسج و  تردق  اب  ار  نارگمتس  ناملاظ و  راموط 

ص294. ج 8 ، یفاک ، - 1
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ریظن یب  تردـق  يدـنمورین و  شیامن  يارب  دوب  گرزب  یهاگـشیامن  سدـقم ، عافد  لاـس  تشه  رد  گـنج  ياـه  ههبج  ياـج  ياـج 
سفن و نیـسپاو  ات  هک  ینادرمریلد  تسا ؛ فصو  لباق  ریغ  دـنداد ، ناشن  دوخ  زا  نادرمروـالد  نآ  هک  یتردـق  توق و  .اـه  دـنمزر ه 

نینط دوب ؛ هدروآ  رد  هزرل  هب  ار  رابکتـسا  یلاشوپ  ياه  خاک  ناشتردق ، هزاوآ  دندرک و  عافد  ناشتاداقتعا  زا  ناشنوخ ، هرطق  نیـسپاو 
رب هزرل  نایجیـسب ، مزر  نامز  ربکا » هللا   » ياهدایرف ادـص و  ِییاسر  دوب و  هدرک  رک  ار  ناراوخ  ناهج  نایناهج و  شوگ  ناشیاه ، ماـگ 

.دوب هتخادنا  نارگمتس  مادنا 

: دندوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يابیز  ثیدح  نیا  قادصم  دندیسرت و  یمن  یسک  چیه  زا  دنوادخ ، زا  سرت  تهج  هب  نانآ 

دنوادخ دسرتب ، دـنوادخ  زا  سکره  ْیَـش ء؛(1)  ِّلُک  ْنِم  ُهَّللا  ُهَفاَخَأ  َهَّللا ، ِفَخَی  َْمل  ْنَم  ْیَـش ٍء َو  َّلُـک  ُْهنِم  ُهَّللا  َفاَـخَأ  َهَّللا  َفاَـخ  ْنَم 
.دهد یم  رارق  وا  لد  رد  ار  زیچ  همه  سرت  دنوادخ  دسرتن ، دنوادخ  زا  سکره  دناسرت و  یم  وا  زا  ار  زیچ  همه 

یم تسد  زا  ار  نایجیـسب  لـباقم  رد  ندـیگنج  ناوـت  عـقاوم ، زا  يرایـسب  رد  هتـشاد و  تشحو  بعر و  ناـنآ  زا  نانمـشد ، ور  نیا  زا 
: تفگ اه  یجیسب  تردق  هرابرد  دوب ، هدش  ریسا  ناتسب  يزاس  دازآ  تایلمع  رد  هک  یقارع  ناهدنامرف  زا  یکی  .دنداد 

ص175. ج 3 ، یفاک ، - 1
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الاب زا  سپ  دـندیود و  ام  ياه  کنات  زا  ات  دـنچ  يوس  هب  سرت ، يا  هرذ  نودـب  هک  مدـید  ار  یجیـسب  دـنچ  مدوخ ، ياه  مشچ  اب  نم 
هک دوب  هتشذگن  شیب  يا  هظحل  .دنتشاذگ  رارف  هب  اپ  هتخادنا و  اه  کنات  کقاتا  نورد  رد  ار  دوخ  ياه  کجنران  اه ، کنات  زا  نتفر 
زا هتـسد  نآ  بیترت ، نیا  هب  .دـیچیپ  اضف  رد  ناشحورجم  همدـخ  ناـغف  هآ و  هداتـسیا و  تکرح  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  اـه ، کـنات 

یتسد ياه  کـجنران  همعط  يرگید  زا  سپ  یکی  دـندوب ، ناـما  رد   7 یج یپ  رآ  ياه  هلولگ  ّرـش  زا  لاح  هب  ات  هک  اـم  ياـه  کـنات 
تیعـضو نیا  .دـندناسر  یم  اه  کنات  همدـخ  رـس  يالاب  ات  ار  دوخ  ام ، هلمح  نتـسکش  مه  رد  يارب  هک  دـش  یم  یعاجـش  نایجیـسب 

(1) .دنراذگب رارف  هب  اپ  دنرپب و  نوریب  دوخ  ياه  کنات  زا  ناساره  يرتشیب  دارفا  ات  دش  ثعاب 

دنهد و یم  ناتسهوک » ریش   » بقل وا  هب  هک  دوب  دایز  نانچ  نآ  ناتسدرک  برغ و  ههبج  رد  نادنخ » يدهمدیهش   » يروالد تداشر و 
(2)! دنک یم  نییعت  هزیاج  شرس  يارب  بالقنادض ،

: دسیون یم  ردب  تایلمع  هرابرد  دوخ  ياه  تشاددای  رد  یماصتعا » ربکا  دیس  دیهش  »

ص54. ادخ ، ناگتشرف  يدادقملا ، ناسحا  - 1
ص129. اه ، هنارک  یب  يدنواک ، هللا  نیع  - 2
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دصراهچ دودح  نادرگ  کی  .دنتخیرگ  ام  لباقم  زا  هابور  لثم  هک  دوب  هتخادنا  نانمـشد  لد  رد  یتشحو  بعر و  نانچ  نآ  دنوادخ 
فطل هب  .دندرک  رارف  نامیا  لباقم  زا  ناطیش  رکشل  لثم  دروخ ، ناششوگ  هب  یجیسب  ناریش  هزرـش  ریبکت  گناب  یتقو  نمـشد ، يرفن 

میدوب و رفن  هدزناپ  طقف  ام  هک  دندش  هجوتم  ارـسا  یتقو  .دـندمآرد  تراسا  هب  مه  رفن  هتشک و 240  نانآ  زا  رفن  زا 150  شیب  ادخ ،
(1) .دننک هتکس  بجعت  زا  دوب  کیدزن  تسا ، فکنیشالک  ام  نیگنس  حالس  اهنت 

تریصب

، قح هاپـس  رد  دنناوت  یمن  دنـشاب ، هتـشادن  یفاک  تریـصب  هک  یناسک  تسا و  تریـصب » ، » قح ریـسم  رد  تکرح  ّمهم  مزاول  زا  یکی 
اه نآ  هب  ار  تقیقح  هار  هداد و  ییاهر  یگدـنز ، ياه  یهارود  رـس  رب  ینادرگرـس  زا  ار  اه  ناسنا  تریـصب ، .دـننک  افیا  یمهم  شقن 

دنوش و یمن  هدیشک  ههار  یب  هب  یگدنز ، ياه  نارحب  تامیالمان و  رد  تریصب ، هطساو  هب  اه  ناسنا  رگید ، ینایب  هب  دهد ؛ یم  ناشن 
.دننام یم  مدق  تباث  دوخ  لوصا  رب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

ص50. خرس ، تیاکح  یتجح ، دمحم  - 1
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یمن موجه  وا  هب  تاهبـش  دشاب ، هتـشاد  یهاگآ  شدوخ  نامز  تانایرج ]  ] هرابرد هک  یـسک  ؛(1)  ِسباَوَّللا ِْهیَلَع  ُمُجْهَتَال  ِِهناَمَِزب  ُِملاَْـعلا 
.دنروآ

هب دراد و  قیمع  یهاـگن  یعاـمتجا ، تاـنایرج  هب  دـنک و  یمن  گـنرد  رهاوظ  رد  ور ، نیا  زا  تسا ؛ رود  هب  تلاـهج  زا  ریـصب  ناـسنا 
یلاعت هللا  لجع  رـصع  ماما  تخانـش  رظتنم ، هفیظو  نیلوا  نیاربانب ، .دنکـش  یم  ار  قافن  كرـش و  ياـه  تب  دوخ ، ناـمز  ماـما  هارمه 

.دنشاب هتشاد  تلالد  نآ  رب  هیلقن  هیلقع و  هلدا  هک  یتخانش  تسا ؛ فیرشلا  هجرف 

تسا یهوک  هنماد  زا  نتفر  الاب  دننامه  دنک و  یم  افیا  یمهم  شقن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  يرای  رد  تریـصب ،
.دوش یم  رتشیب  باکر ، هب  اپ  ِرظتنم  فیاظو  راظتنا و  زبسرس  تشد  هب  نامدید  عاعش  مینک ، دوعص  نآ  هلق  تمس  هب  رتشیب  هچره  هک 

رارق دنور ، یم  ورف  نآ  رد  يرایسب  هک  ییاه  هنتف  رد  نانآ  دندمآرـس ؛ تریـصب  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نارای 
یم ار  اـه  تعدـب  اـه و  هنتف  ياـه  هشیر  دـنوش و  یمن  لکـشم  راـچد  ناـشیا ، زا  يرب  ناـمرف  ماـما و  تخانـش  هراـبرد  دـنریگ ، یمن 

.دنناکشخ

نشور ار  ناشیاه  لد  هک  دنا  هدرک  هیبشت  ییاه  لیدنق  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  نارای  تریصب  تایاور ، یخرب 
هراب نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدرک 

ص27. ج 1 ، یفاک ، - 1
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رد رون  ياه  لیدنق  ناس  هب  ناشیاه ، لد  هک  دننازورف  ياه  لعشم  نوچ  ناشیا  .. (1) ؛» لیِداَنَْقلا ُمَُهبُوُلق  َنَأَک  ِحِیباَصَْملاَک  : »... دندومرف
.تسا هتخیوآ  ناش  هنیس 

(2) ؛» ْمِِهفاَیْـسَأ یَلَع  ْمُهَِرئاََصب  اُولَمَح  : » دـنیامرف یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  نارای  هراب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
.دننک یم  لمح  دوخ  ياهریشمش  رب  ار  دوخ  هدش  باسح  نشور و  ياه  هشیدنا  اه و  تریصب  نانآ 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هانگ  زا  يرود  دوش ، یم  تریصب  بجوم  هچنآ  تسا ، رکذ  نایاش 

يارب دنوادخ  دینک ، هشیپ  اوقت  رگا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   (3) ؛)) ...ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ))
.دهد یم  رارق  لطاب  قح و  صیخشت  تردق  امش 

، تفگ ناوت  یم  تحارـص  هب  تانایرج ، صاخـشا و  یخرب  ربارب  رد  ناشیاه  يریگ  عضوم  درک و  لمع  ادهـش و  هریـس  هب  یهاگن  اـب 
اب هکلب  یـشزومآ ، زکارم  اه و  هاگـشناد  رد  هن  ار  يرکف  هرهوج  نیا  ادهـش ، .دـنا  هتـشاذگ  دربن  ياه  هصرع  رد  اپ  تریـصب  اـب  ناـنآ 

زا یهاگآ  ملع و  اب  دندوب و  هدرک  كرد  یبوخ  هب  ار  دوخ  نامز  تیعضو  ناگدنمزر ، .دندوب  هدروآ  تسد  هب  هانگ  زا  يرود 

ص307. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1

ص616. ج 29 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
هیآ 29. لافنا ، - 3
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گنهرف مالـسا و  لباقم  رد  رفک  مامت  هک  دنرب  یم  رـس  هب  ینارود  رد  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یعامتجا ، یـسایس و  ثداوح 
دننک و ملع  دق  لطاب  نایهاپس  هک  دنشاب  نیا  رگ  هراظن  دننیشنب و  تکاس  دنتـسناوت  یمن  تهج ، نیمه  هب  تسا ؛ هداتـسیا  عیـشت ، بان 

.دنیازفیب دوخ  متس  ملظ و  رب  زور  هب  زور 

: تسا هتشون  دوخ  همان  تیصو  رد  يرجنس » دمحم  دیهش  »

یمالسا لطاب ! لایخ  یهز  دننک ؛ دوبان  ار  مالـسا  ات  هداد  رگیدکی  تسد  هب  تسد  اه  تردقربا  .تسا  شیامن  لاح  رد  مالـسا  تردق 
هاگ چیه  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  شروای  اهنت  دراد و  يربهر  هنوگ  نیا  ناعاجـش و  نانچ  یتلم و  نینچ  هک 

(1) .تشاد دهاوخن  یتسکش 

: دسیون یم  شا  همان  تیصو  رد  یناسارخ » یماج  داوجدیهش  »

دنوادخ تسا و  رفک  یمامت  لباقم  رد  مالسا  یمامت  .تسا  هتفرگ  رارق  خیرات  زا  یصاخ  هظحل  رد  مالـسا  زورما  نارهاوخ ! ناردارب و 
يادـخ رگا  .تسا  هتـشاذگن  یقاب  ام  يارب  يدـیدرت  ماـهبا و  هطقن  رگید  نادیهـش ، نوخ  .تسا  هدرک  ماـمت  اـم  رب  ار  شتجح  لاـعتم 

لجع نامز  ماما  شا ، یلصا  بحاص  هب  نآ  نداد  مالـسا و  ظفح  هک  ادهـش ، هار  نداد  همادا  هک  نامیاه  تیلوئـسم  ماجنا  رد  هدرکان ،
(2) .تفرگ دنهاوخ  ار  ام  يولج  تمایق  رد  مینک ، یهاتوک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

ص331. ج1 ، مهدزیس ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
ص194. متفه ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 2
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: دسیون یم  نینچ  نیا  دوخ  همان  تیصو  رد  ریگتسد » اضردیمحدیهش  »

ار ایند  رجا  یب  يالاک  زا  يزیچ  ای  میـسرب و  یتردق  هاگیاپ  هب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  ام ، راکیپ  فده و  هک  یناد  یم  دوخ  ایادخ !
نارگمتس دنشاب و  ناما  رد  وت  ناگدید  متس  میزارفارب و  ار  وت  نید  ياه  مچرپ  هناشن و  هک  تسا  تهج  نادب  هکلب  میروآ ، گنچ  هب 

روای یب  تسپ ، ياه  تردقربا  رفک و  نایهاپـس  ربارب  رد  همطاف  دـنزرف  زورما  .تساهنت  نامز  ِنیـسح  زورما ، .دنـسرب  شیوخ  رفیک  هب 
هب رفک ، رب  مالسا  لطاب و  هیلع  قح  يزوریپ  هار  رد  ار  یلباقان  هیده  نارود ، ياروشاع  رد  مبایب و  ار  ییاونین  دیاش  مور  یم  نم  .تسا 

(1) .میامن میدقت  يدهم  میالوم  هاگشیپ 

هدـش و هدز  رانک  اه  يرگ  هنتف  ِباجح  ناشیارب  دـندرک و  یم  هاگن  یـصاخ  تریـصب  اب  گنج ، ناهنپ  ياـه  هیـال  هب  دوخ  هک  ادـهش 
ار نانآ  هداد و  ناشن  تیـساسح  دنتـشادن ، یتریـصب  نینچ  هک  يدارفا  ربارب  رد  دوب ، رت  نشور  دیـشروخ  زا  ناشیاه  تداشر  تیناقح 

.دندرک یم  هاگآ 

وا دوبن ؛ شیاه  تداشر  یماظن و  ياه  تیلاعف  رطاخ  هب  طقف  دندوب ، هداد  بقل  ناتسدرک » حیسم   » ار يدرجورب  دمحمدیهـش  هک  نیا 
تفگ ثحب و  هنازوس  لد  دنتـشادن ، یـشوخ  لد  بالقنا ، ماما و  زا  هک  یناـسک  اـب  دروآ ، یم  تسد  هب  هک  یتصرف  ره  رد  هراومه و 

.درک یم  انشآ  لئاسم  یخرب  هب  ار  نانآ  هدرک و  وگو 

ص73. مهدراهچ ، رتفد  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  یلکوت ، بوقعی  - 1
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: تسا هدش  لقن 

هب دز و  یم  ییادف  کیرچ  تارکمد و  هلموک ، ياه  ینادنز  هب  يرس  دش ، یم  رهش  نیا  دراو  هک  راب  ره  جدننس ، يزاس  دازآ  زا  سپ 
نامه رد  ار  بش  دیشک و  یم  لوط  بش  رخآ  ات  اه  نآ  اب  وا  رادید  مه ، عقاوم  یـضعب  رد  .تخادرپ  یم  نانآ  اب  يداقتعا  ياه  ثحب 
رادید هار  هب  مشچ  هشیمه  دننک و  تفلا  ساسحا  وا  اب  اه  نآ  هک  دوب  هدش  ثعاب  اه  ینادـنز  اب  يدرجورب  راتفر  .دـیباوخ  یم  نادـنز 

(1) .دنشاب وا 

رافکلا یلع  ءادشا 

اب ینمـشد  اـه و  نآ  ناراد  تسود  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  اـب  یتسود  ياـنعم  هب  مالـسا و  لـئاسم  ّمها  زا  يّربـت » ّیلوت و   » هلئـسم
ّیلوت مه  یصخش ، هرابرد  نامز  کی  رد  یـسک  تفریذپ ، ناوت  یمن  اذل  دنا ؛ هکـس  کی  يور  ود  اه ، نیا  .تسا  تیب  لها  نانمـشد 

.دیوجب يّربت  وا  زا  مه  دشاب و  هتشاد 

دشر يارب  یلماع  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  ناکرـشم و  رافک و  اب  ینمـشد  ترفن و  زاربا  نینچ  مه  یتسود و  تبحم و  زاربا 
.تسا هدش  نایب  یفافش  هب  تایاور ، میرک و  نآرق  رد  هلئسم  نیا  هدوب و  يونعم 

ص112. ناتسدرک ، حیسم  یلیعامسا ، سابع  - 1
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: دیامرف یم  میرک  نآرق 

هیلع دنتـسه ، وا  اب  هک  یناسک  تسادخ و  لوسر  دـمحم ،  (1) ؛)) ْمُهْنَیب ُءاَـمَحُر  ِراَّفُْکلا  یلَع  ُءاَّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ِهَّللا َو  ُلوسَّر  ٌدَّمَحم  ))
.دنزوسلد میحر و  دوخ  نیب  رد  دنمحر و  یب  دیدش و  رافک 

.تسا گنر  رپ  رایسب  يربت  یلوت و  هلئسم  زین  تارایز  هیعدا و  رد  دنا ، هتخادرپ  يربت  یلوت و  هلئسم  هب  هک  يرایسب  تایاور  رب  هوالع 
: دنیامرف یم  هعماج » ترایز   » رد مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

نانمشد زا  ادخ ، هاگرد  هب  ؛(2)  ْمَُکل َنیِِملاَّظلا  ُمِِهبْزِح  ِنیِطاَیَّشلا َو  ِتوُغاَّطلا َو  ِْتبِْجلا َو  َنِم  ْمُِکئاَدْعَأ َو  ْنِم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُْتئَِرب 
.نانآ راک  متس  بزح  نیطایش و  زا  توغاط و  تبج و  زا  نینچ  مه  .مرازیب  امش 

يَِرب ََکل  ٌِیلَو  اَنَأ  َو  : » مینک یم  نایب  روط  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  باطخ  نیـسای » لآ  ترایز   » رد نینچ  مه 
.میامش ِنمشد  زا  رازیب  امش و  تسود  نم  (3) و  ؛» كِّوُدَع ْنِم  ٌء 

هیآ 28. حتف ، - 1
ص614. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  - 2
ص494. ج 2 ، جاجتحالا ، یسربط ، یلع  نب  دمحا  - 3
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لجع نامز  ماما  ناروای  .دروخ  یم  مشچ  هب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  هب  طوبرم  تایاور  رد  يربت  یلوت و 
یم مارتحا  اه  نآ  هب  دوجو  مامت  اـب  دـننابرهم و  عشاـخ و  عضاوتم ، ناـشیا ، ناراد  تسود  ماـما و  ربارب  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

.دنتسه اه  نآ  مشچ  رد  يراخ  نوچمه  دنرادن و  شزاس  ِرس  نارگمتس  ناملاظ و  ماما ، نانمشد  لباقم  رد  یلو  دنراذگ ،

کینورتـکلا يارتـکد  ذـخا  هب  قـفوم  یملع ، هجرد  نیرتزاـتمم  اـب  یلکرب )  ) اـکیرمآ هاگـشناد  نیرتربـتعم  رد  نارمچ  دیهـش  هک  نیا 
بونج یهار  دـنز و  یم  اپ  تشپ  ییاکیرمآ  یگدـنز  کبـس  يدام و  تاناکما  تازایتما و  مامت  هب  یلو  ددرگ ، یم  امـسالپ  کیزیف 
هزرابم تیرـشب  نانمـشد  اب  اج  نآ  ناگدـنمزر  شوداشود  دوش و  یم  راید  نآ  مولظم  ناگراوآ  نامیتی و  درد  مه  دوش و  یم  ناـنبل 

دنسیونب و ناگدنسیون  درذگب و  دیاب  لاس  ياه  لاس  هک  يدرمروالد  تسا ؛ درمروالد  نآ  يزیتسرابکتـسا  هیحور  رگناشن  دنک ، یم 
ناتـسزوخ ياه  لخن  ناتـسدرک و  ياه  هوک  هک  يدرم  روالد  دـننک ؛ یفرعم  ار  وا  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـنیوگب ، وا  هراب  رد  ناگدـنیوگ 

نادیهـش ماما  هک  ینارمچ  دـنهدب ؛ تداهـش  شا  هنافراع  ياه  تاجانم  تعاجـش و  تقادـص ، یکاپ ، هب  ات  دـنا  هداتـسیا  اپ  رـس  زونه 
: دومرف شا  هرابرد 

تمحر مه  ایند  نآ  رد  درک و  همیب  ار  فرش  ایند ، نیا  رد  درک و  ادف  ار  شدوخ  ناج  مالسا ، هب  دهعت  اب  تمظع و  تزع و  اب  نارمچ 
(1)! دیریمب نارمچ  لثم  .تفر  میهاوخ  مه  امش  ام و  درک ؛ همیب  ار  ادخ 

ص692. ج14 ، ماما ، هفیحص  - 1
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راوشد شندیمهف  ناسآ و  شنتـشون  هک  يا  هلمج  تسا ؛ ییاه  سرد  هچ  دیریمب » نارمچ  لثم  : » هاتوک هلمج  رد  هک  دناد  یم  ادخ  و 
.تسا

اه و یثعب  اب  نانآ  ینمشد  هکلب  دندرک ، یمن  یلاخ  يداع  دارفا  رس  رب  ار  دوخ  هنیک  ضغب و  گنج ، لوط  رد  مالـسا  ناگدنمزر  هتبلا 
.دنتشاد يا  هتسیاش  دروخرب  زین  یماظن  ناریسا  اب  یتح  نانآ  .دوب  نازواجتم 

: دیوگ یم  شیاه  هبحاصم  زا  یکی  رد  يربتعلخ » نیسحدیهش   » نابلخ

دـض راشف  جوا  رد  لپ ، يور  متفر  نم  یتقو  .دوب  رهـش  طسو  تسرد  لپ ، .مینزب  ار  هرامعلا »  » لـپ دـنداد  تیرومأـم  اـم  هب  زور  کـی 
رود رطخ ، لوبق  اب  .دنتکرح  رد  لپ  يور  دنتسه ، یـصخش  نیـشام  دوب  صخـشم  هک  گنراو  گنر و  ياه  لیبموتا  مدید  اه ، ییاوه 
يوت هک  مدرک  ساسحا  هظحل  کی  : » متفگ دـش ، لاؤس  دروم  نیا  رد  نم  زا  یتقو  .مدز  ار  لپ  اـه ، لـبیموتا  ندـش  در  زا  سپ  مدز و 
لغب ار  شدوخ  هتخوس  هچب  يردپ ، هک  منک  لوبق  روطچ  .دشاب  هتـشاد  دوجو  نم  شرآ  لثم  يا  هلاس  کی  هچب  تسا  نکمم  نیـشام 

! تریغ یب  تفگ : تشاذگ و  نم  لغب  رد  ار  شا  هتخوس  هچب  يرل ، نز  هک  مدوب  لوفزد  رد  نم  دندرک ؟ هچ  ام  اب  اه  نآ  یلو  دنک !؟
!« ریگب ییام ؟ نابلخ  وت 

: تسا هدش  لقن  راوگرزب  دیهش  نیا  هرابرد  نینچ  مه 
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رپس شدـنزرف  يارب  ار  شدوخ  شدـنزرف ، ناج  تاجن  يارب  هک  دوب  هدـید  ار  يرداـم  ناراـبمب ، نیح  رد  اـه ، تیرومأـم  زا  یکی  رد 
(1) .درکن نارابمب  ار  تمسق  نآ  تخوس و  شلد  .دوب  هدرک 

رارق یماظن  ریغ  دارفا  ناکدوک و  نانز و  ندیـشک  نوخ  كاخ و  هب  اهرهـش و  عیـسو  ياـه  ناراـبمب  لـباقم  رد  ار  تارطاـخ  نیا  رگا 
ياه ییابیز  اه و  یتشز  زا  ییاه  هشوگ  هب  مینک ، هسیاقم  هچبلح ، هب  تفـصرفاک  نایثعب  ییایمیـش  هلمح  دـننام  یثداوح  اب  ای  میهد و 

یم هلباقم  اه  نآ  اب  ناوت ، مامت  اب  دندوب و  رفنتم  نانآ  زا  ام  ناگدنمزر  یناسناریغ ، تامادقا  نیا  ببـس  هب  .میرب  یم  یپ  سدقم  عافد 
.دندرک

ص137و141. دیعلب ، ار  ایرد  نامسآ  یمودخم ، میحر  - 1
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: همانباتک

.میرک نآرق  . 1

.ق 1397 لوا ، پاچ : قودص  رشن  ، نارهت ینامعنلل -  هبیغلا  میهاربا ، نب  دمحم  بنیز ، یبأ  نبا  . 2

.ق  1404 لوا ، پاچ  يدهملا ، مامالا  هسردم  مق ، هریحلا ، نم  هرصبتلا  همامإلا و  نیسح ، نب  یلع  هیوباب ، نبا  . 3

.ش 1376 مشش ، پاچ : یچباتک ، نارهت ، قودصلل - ) ) یلامألا یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  . 4

.ق 1378 لوا ، پاچ : ناهج ، رشن  نارهت ، مالسلا -  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  . ..........................................، 5

.ق  1413 مود ، پاچ : یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ، مق هیقفلا -  هرضحی  نم ال  . ..........................................، 6

مق 1385. يرواد ، رشن  عیارشلا ، للع  . ..........................................، 7

.ش نارهت 1395 هیمالسالا ، رشن  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  . ..........................................، 8

.ش 1382 مراهچ ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق  ، ریبکلا رازملا  رفعج ، نب  دمحم  يدهشم ، نبا  . 9

.ش مق 1363  نیسردم ، هماج  لوقعلا ، فحت  یلع ، نب  نسح  ینارح ، هبعش  نبا  . 10

.ق مق 1406 باتک ، ناتسوب  لئاسملا ، حاجن  لئاسلا و  حالف  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 11
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.م 2004 نانبل ، هیلودلا ، راکفالا  تیب  هجام ، نبا  ننس  دیزی ، نب  دمحم  هللا  دبع  یبا  ینیوزق ، هجام  نبا  . 12

زیربت ش 1381. یمشاه ، ینب  رشن  مالسلا ، مهیلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، . 13

.ش  1380 نارهت لوا  پاچ  دهاش ، رشن  اه ، هروطسا  لیلخ ، يرایدنفسا ، . 14

.ش مق 1376  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رکشل 17  تاراشتنا  ناتسدرک ، حیسم  سابع ، یلیعامسا ، . 15

.ش نارهت 1390  دهاش ، رشن  لوا : پاچ  رادید ، هظحل  دمحم ، يرغصا ، . 16

.ش مق 1385  رئاز ، تاراشتنا  لوا : پاچ  یقاس ، خر  زا  غورف  کی  دمحم ، داژن ، يرغصا  . 17

.ش نارهت 1391  ارهز ، ای  رشن  لوا : پاچ  نارگنهآ ، باتک  یلع ، يربکا ، . 18

.ش 1380 لوا ، پاچ  دهشم ، گنرداشرشن ، قشع ، هاگنابرق  روصنم ، يرونا ، . 19

.ش  1386 نارهت ، لوا ، پاچ  دهاش ، رشن  نکش ، طخ  ریما  گنشوه ، یجریا ، . 20

.ش  1368 نارهت ، مراهچ ، پاچ  یقاس ، رشن  نایاپ ، کی  رب  يزاغآ  یضترم ، دیس  ینیوآ ، . 21

.ش  1381 نارهت ، یقاس ، رشن  ینامسآ ، هنیجنگ  . ...............................، 22

.ش مق 1391  يده ، رشن  مود : پاچ  سدقم ، عافد  لاس  تشه  يارجام  اضر ، دمحم  ییاباب ، . 23

.ش  1377 لوا ، پاچ  ناتسچولب ، ناتسیس و  يادهش  نارادرس و  هرگنک  ، دنورا ات  دنمریه  زا  سابع ، يرقاب ، . 24

.ش  1374 لوا ، پاچ : هثعب ، هسسوم  مق ، نآرقلا -  ریسفت  یف  ناهربلا  نامیلس ، نب  مشاه  دیس  ینارحب ، . 25
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1387 نارهت ، بیکـش ، رـشن  ناهج ، تاعوبطم  هاگن  زا  قارع  ناریا و  گنج  سدـقم ، عافد  ياه  شزرا  رـشن  راثآ و  ظفح  داـینب  . 26
.ش

.ش  1377 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما   14 رکشل موس : پاچ  قشع ، هلق  رازه  یلعدیس ، یحول ، ینب  . 27

.ش مق 1385  تاولص ، تاراشتنا  درم ، نادرم  زیورپ ، یمارهب ، . 28

.ش مق 1384  شیور ، تمکح  تاراشتنا  لوا : پاچ  تیودهم ، تسایس و  اضرمالغ ، کل ، يزورهب  . 29

.ش  1375 نارهت ، یملع ، تاراشتنا  لوا : پاچ  یثالث ، نسحم  همجرت : یگنهرف ، یسانش  ناسنا  گالپ ، درف  لیناد و  ستیب ، . 30

.ش نارهت 1376  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  قفا ، رد  يا  هدش  مگ  اضر ، دازیرپ ، . 31

.ش مق 1383  مود ، پاچ  ، روضح تاراشتنا  تبیغ ، رصع  خیرات  دوعسم ، ییاقآ ، دیسروپ  . 32

.ش مق 1382 روضح ، تاراشتنا  لوا : پاچ  رهم ، ریم  . ..................................، 33

.ش نارهت 1382  دهاش ، رشن  خیرات ، ياه  هنادواج  همان  گنهرف  بوقعی ، یلکوت ، . 34

.ق مق 1410  یمالسالا ، بتکلاراد  تاراغلا ، لاله ، نبدیعس  نبدمحم  نب  میهاربا  یفقث ، . 35

.ش مق 1381  لوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رشن  ادهش ، نامز و  ماما  ملاس ، يرفعج ، . 36

.ش  1381 نارهت ، ، لوا پاچ  دهاش ، رشن  نابوخ ، رادرس  یسیع ، یلامج ، . 37
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 . مق 1391ش باتک ، ناتسوب  مهدزون : پاچ  هّرس ، سدق  ینیمخ  ماما  رصع  اضر ، دمحا  ریم  یتجاح ، . 38

.ش نارهت 1372 دمح ، رشن  خرس ، تیاکح  دمحم ، یتجح ، . 39

.لوا 1385.ش پاچ  رثوک ، لالز  مق ، نافوط ، لسن  رقاب ، دمحم  یناشاک ، يردیح  . 40

.ش 1383 مق ، لوا ، پاچ  نایوپهر ، سدقم ، عافد  ياه  نیلوا  دمحم ، رای ، هماخ  . 41

.ش مق 1383 نایوپهر ، لوا : پاچ  زاوآ ، هرجنح  رازه  . .........................، 42

.ش 1382 ناهفصا ، لوا ، پاچ  كدف ، ناتسوب  تسام ، زا  تمدخ  دازهب ، رگشناد ، . 43

.ش نارهت 1380 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  تاراشتنا  مراهچ : پاچ  گنج ، نایاپ  دمحم ، نایدورد ، . 44

1373، نارهت لوا ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  همان ، تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، . 45

.ش 1381 لوا ، پاچ  نارهت ، دهاش ، رشن  گنج ، ياه  هتفگان  دمحا ، ناقهد ، . 46

.ش نارهت 1373 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  تاراشتنا  ناتسین ، هب  رفس  هللا ، تزع  شنمدار ، . 47

.ق مق 1407 فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هسسؤم  تاراشتنا  تاوعدلا ، نیدلا ، بطق  يدنوار ، . 48

.ش نارهت 1378 دهاش ، رشن  لوا : پاچ  خرس ، ياهربونص  یلعمالغ ، ییاجر ، . 49
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.ش نارهت 1386 دهاش ، رشن  موس : پاچ  ینامسآ ، ياه  هظحل  . ..........................، 50

وش 1383 دهاش ، رشن  قشع ، هدیکچ  همطاف ، ششوک ، هب  داژن  میحر  . 51

.ش 1386 لوا ، پاچ  نارهت ، دهاش ، راگدنام ، ثیدح  اضر ، دمحم  یمیحر ، . 52

.ش ریت 1391 دادرخ و  مق ، تیودهم ، یصصخت  زکرم  ش36 ، ناما ، هلجم  ایرد ، اب  هرطق  دنویپ  نیسح ، دمحم  نایمیحر ، . 53

.ش مق 1384 لامج ، رشن  مود : پاچ  تمه ، نینط  میهاربا ، یمتسر ، . 54

.ش مق 1383 اونین ، ثیدح  تاراشتنا  ادهشلا ، تامارک  . .........................، 55

.ش 1386 نارهت تاعالطا ، رشن  دلوم ، گنهرف  مجاهم ، گنهرف  لالج ، عیفر ، . 56
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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