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هرگنک همدقم 

 : مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح 

ترایز اروا  هک  ره  رب  تشهب  دوش ، یم  نفد  همطاف  مان  هب  منادنزرف  زا  ییوناب  اجنآ  .تسا  مق  رهش  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ام  مرح  »
.(1)« ددرگ یم  بجاو  دنک ،

تدابع و ِنسح  هب  نآ  رد  هک  تسا  یمدرم  دوجو  تهج  هب  اـهنت  هن  دـیدرگ ، رختفم  مالـسلا »  مهیلع  تیب  لـها  مرح   » بقل هب  هک  مق 
عامتجا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  درگ  یمالسا  رهـش  نامرآ  رد  و  ، (2) دنا هدش  هتخانش  دوجـس  عوکر و  مایق و  رد  يدابع  دیحوت 

رد هعیش  یتفرعم  یثیدح و  یملع و  هزوح  نیرت  گرزب  دوجو  تهج  هب  افرص  هن  و  دومن ، دنهاوخ  مایق  ترضح  نآ  يرای  هب  هدرک و 
هتفرگ و رب  رد  ار  هللا  یلا  جئاوحلا  باب  دنزرف  یتوکلم  ینامسآ و  رهوگ  ینیمز ، یفدص  نانوچ  هک  تسا  رختفم  رهـش  نیا  هکلب  نآ ،

مالسلااهیلع هموصعم  همطاف  هاگ  هدجس  دبعم و  گرزب و  ناثّدحم  لحم  مق  رهش  هتشذگ  رد  رگا  .تسا  هدیدرگ  یهلا  يایلوا  دجسم 
ماما نارای  شرورپ  تیبرت و  نمـض  هدوب و  ناـفرع  تیونعم و  مالـسلا و  هیلع  يرفعج  هقف  باـن  گـنهرف  راد  مچرپ  زین  هزورما  هدوب ،

دبیز ، » يرآ .دنک  یم  ینابزیم  ینید  دنلب  فراعم  اب  ار  شترضح  نارئاز  هادف ، انحاورا  رصع 

1 ص :
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ص 206. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  . 2 - 2
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«. (1) رخف دنک  شرع  هب  مق  كاخ  رگا 

نایولع و يارب  یهاگیاپ  تهج ، نیمه  هب  هدـش و  يراذـگ  هیاـپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تّدوم  تیـالو و  رب  هک  تسا  يرهـش  مق ،
.(2) دنا هدرک  دای  رهش  نیا  زا  دنلب  صاخ و  یتاریبعت  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  تسا و  هدوب  نارگمتس  هیلع  يریذپانریخست  ژد  نایعیش و 

تالّوحت رانک  رد  نآ  يونعم  یگنهرف و  دُعب  دیدرگ ، مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  یتس ، ترـضح  نکـسم  مق  رهـش  هک  یماگنه  زا 
باّون زا  هیلع ، هللا  ناوضر  حور  نب  نیـسح  بانج  هک  دش  رادروخرب  یتیعقوم  نانچ  زا  و  دش ، افوکـش  لّوحتم و  یـسایس  یعامتجا و 

، هعیـش گرزب  ینغ و  هزوح  دوجو  . (3) دومن مق  ياملع  دعاسم  رظن  هب  طورـشم  ار  یهقف  یملع و  باتک  کی  ياوتحم  دـییأت  هعبرا ،
همه همه و  ...و  ندوب  یمالسا  بالقنا  هاگداز  ناغّلبم و  مازعا  اهباتک ، فیلأت  هلیـسو  هب  نیتسار  مالـسا  زا  یملع  عافد  رهـش و  نیا  رد 

.تسا رهش  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  ادخ ، لوسر  دنزرف  دوجو  تکرب  هب 

يراکالط دـیدجت  نایاپ  اب  زین  و  ترـضح ، نآ  تدالو  درگلاس  نیمهاجنپ  تسیود و  رازه و  کی  اب  .ش   . لاس 1383 ه هک  اجنآ  زا 
هاگیاج نییبت  ترـضح و  نآ  رتشیب  یفرعم  روظنم  هب  هدـش ، نراـقم  تسا _  ریظن  یب  هکلب  ریظن و  مک  ییاـبیز  رد  هک  رهطم _  دـبنگ 

، هسّدقم هناتسآ  يامظع  تیلوت  روتسد  هب  عّیشت ، گنهرف  جیورت  رد  مق  رهش  هژیو 

2 ص :

ص 257. ینیمخ ، ماما  ناوید  . 1 - 1
ص 217. ج 57 ، راونالا ، راحب  . 2 - 2

ص 240. یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک  . 3 - 3
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« مق یگنهرف  تناکم  مالـسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب  هرگنک   » هزع ماد  يدوعـسم  هللا  هیآ  ترـضح 
: لیذ عوضوم  راهچ  رد  .دومن و  تیلاعف  هب  عورش 

؛ هسدقم هناتسآ  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  .فلا 

؛ عّیشت گنهرف  مق و  .ب 

؛ مق هیملع  هزوح  .ج 

، مق رد  یمالسا  بالقنا  .د 

دراد یثارت  هبنج  رگید  یخرب  هتشاد و  فیلأت  هبنج  اهنآ  رثکا  هک  قوف  تاعوضوم  رد  باتک  دلج  اههد  هسّدقم ، هناتـسآ  ّتیروحم  اب 
.تسا هدیزرو  مامتها  هدش ، حیحصت  فیلأت و  ناققحم  طسوت  و 

هدرتسگ تاقیقحت  يارب  یعورـش  هطقن  دناوت  یم  هک  تسا  یکچوک  مدق  اهنت  هتفای  شراگن  نیودت و  قوف  ياهروحم  رد  هک  يراثآ 
.تسا هدش  دای  تاعوضوم  راوازس  هک  دشاب  یقیمع  و 

هک تسا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  دنمتدارا  ناگنازرف  نادـهتجم و  ناملاع ، راعـشا  زا  يا  هعومجم  رـضاح  رثا 
نایب رحس  رنه و  تیقالخ  اب  ار  هشیدنا  دنلب  ياه  هلق  تفارظ  هوکش و  هتخیمآ و  رعش  ییابیز  رنه و  اب  ار  شناد  ملع و  عیدب  ياه  هتکن 

ترـضح تیب  لها  همیرک  فصو  رد  تدابع  تهاقف و  نانیـشن  هداجـس  دـیلقت و  مظعم  عجارم  راعـشا  اه و  هدیـصق  .دـنا  هدومن  مأوت 
.تسا هعومجم  نیا  یلصا  یگژیو  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف 

يدبع و فرشا  یلع  ياقآ  بانج  زا  زین  رضاح و  هعومجم  راعشا  ناگدنیارس  اصوصخ  نید  ناگرزب  همه  زا  دراد  ترورض  اجنیا  رد 
یگیبدمحم يدهم  ياقآ  نایرفعج و  داوج  ياقآ  يدمحم و  لیعامسا 
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هناتـسآ تیلوـت  زا  نینچمه  .منک  رکـشت  هنامیمـص  دـنا  هتـشاد  ناوارف  شـالت  رـضاح  هعوـمجم  هلباـقم  میظنت و  يروآدرگ و  رد  هک 
شالت هک  هناتـسآ  یگنهرف  تیریدـم  ییازریم و  هیقف  ياقآ  بانج  هناتـسآ ، یلاـم  يرادا  مرتحم  نواـعم  يدوعـسم ، هللا  هیآ  ترـضح 

.میراد ار  ساپس  نانتما و  تیاهن  دنا ، هتشاد  رما  نیا  رد  یناوارف 

مهیلع تیب  لها  همیرک  تایانع  لاعتم و  يادـخ  تاقیفوت  رگا  هک  مراد  زاربا  ار  دوخ  یبلق  داقتعا  ناعذا و  هک  مناد  یم  مزـال  دوخ  رب 
.میدوب ناوتان  زجاع و  هار  نیا  رد  یمدق  نیرت  کچوک  نتشادرب  زا  دوبن ، مالسلا 

.بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب ، الا  یقیفوت  ام  و 

يد _ باع دمحا 

هرگنک ریبد 
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یسراف راعشا  لوا  شخب 

ضیف هناتسآ 
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ضیف هناتسآ 

یجیهال ضایف  قازرلادبع  الم 

نزور زا  باتفآ  شدبا  ات  تفرن  نکسم  ورد  یمد  يدرک  وت  هک  يا  هناخ  هب 

نکسم دنک  ورد  یهاگ  وت  يور  سکع  هک  مناد  یم  هک  نآ  زا  مزوس  هنیآ  کشرز 

نزور زا  دود  وچمه  روخ  وترپ  دیود  تفرگ  رون  هک  يا  هناخ  ره  وت  يور  عمش  ز 

نزیورپ هب  ار  دیشروخ  هزیر  تخیبب  یسب  عبط  تسد  وت  نسح  تنیط  يارب 

ندرگ رد  تسارم  متخب  ییاسران  متس ز  الب و  زا  تسیدنمک  هک  اجک  ره  وچ 

نم ندرگ  هب  مه  تسین  ببس  هچ  زا  منادن  الب  تستنحم و  ماد  وک  وت  فلز  دنمک 

نزور دص  كاچ  دادما  زا  دراد  هچ  رگا  کیرات  امیاد  هنیس  هدکمغ  تسارم 

نت زا  راب  رازه  يدوب  هدش  نورب  سفن  ارم  هنرو  دنامن  تلحر  توق  فعض  ز 

نم هبلک  راوخثاریم  ییوگ  تسه  هک  گرم  سپ  رد  هتسشن  منانچ  دغج  دیما 

نکش دهع  هداتسیا  افج  هب  نانچمه  وت  دیزگ  رهم  هنامز  تشذگ و  هنیک  کلف ز 

نهک رهپس  شدرگ  زا  هلگ  منک  ارچ  تسنادرگ  لاح  وت  مشچ  شدرگ  ارم ز 

نشور لد  هنییآ  مددرگ  هریت  هک  مسرت  یم  تشذگ و  دح  زا  مغ  متلالم ز 

نحم درگ  دودز  مراز  لد  زا  دناوت  رهم  تفاطل  را  هک  یقیفر  هن  یمدمه  هن 

نزح جنک  یگناگیب و  تغارف  اشوخ  مدش  لولم  ناگناگیب  ییانشآ  ز 

نف وداج  رهد  شهانپ ز  هب  مهراو  هک  یهگمزب  هب  منک  نمیشن  هک  مرس  نادب 

7 ص :
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نم نوچ  دص  دنا  هدوسآ  هثداح  رش  شفنک ز  رد  هک  یتمعن  یلو  هاگمزب  هب 

نمز ردص  نامز و  هانپ  هبتر ، دنلب  نیبم  عرش  باتفآ  نید  تلم و  عیفر 

نسح قلخ  هب  فصتم  یسرپ  بسح  رگ  لسر و  ریخ  هب  لصتم  ییوگ  بسن  رگا 

نمچ ناگدیسر  ون  زا  لگ  ِخاش  هک  نانچ  نارقا  همه  زا  قیاف  میش  نسح  هب  یهز 

نشور یمدرم  لضف و  بش  هریت  تسوزک  ار  وت  كاپ  ریمض  غارچ  سدق  مزب  هب 

نغور دهد  یم  دیشروخ  هریش  کلف ز  مادم  هلیتف  دنک  یم  هم  هبنپ  ناهج ز 

نتسبآ زور  هب  یناعم  رون  یبش ز  دشاب  مقر  ره  وت  داوس  کشم  کلک  ز 

ندرک اهُس  هولج  دسر  باتفآ  هب  دشاب  اجک  ره  وت  رهم  وترپ  عولط 

نمز نیمز و  هرهش  دوشن  يورجک  هب  نودرگ  دور  هر  وت  ریمض  رون  هب  رگا 

نهد هب  نابز  ارم  دیامن  راقفلاوذ  هک  دیاش  منک  نخس  تعبط  يزیت  رگا ز 

نزوس هدید  هب  دش  رظن  ِطخ  هتشر  هک  دیدرگ  رو  هدید  وت  ریمض  رون  نانچ ز 

نکد روش  بآ  روهال و  هریت  كاخ  هب  دیفس  مشچ  هدومن  مدرم  یقارع و  رد  وت 

ندیچ ناتسلگ  ییوب ز  لگ  ار  میسن  تسین  نکمم  وت  رگتسایس  لدع  میب  ز 

نهآ رد  دروخ  هطوغ  ناوت  سکع  وچمه  هک  تسدش  فیطل  نانچ  ایشا  وت  عبط  فطل  ز 

ندیلان هدرک  شومارف  بیلدنع  هک  رهد  هوکش ز  مسر  تساخرب  وت  دهع  هب  نانچ 

نم یتخب  هریت  علاط ز  یتسپ  یلو ز  تسین  سک  ناهج  رد  مورحم  وت  نم ز  ریغ  هب 

ندرک ناوت  یمن  تیاکش  باتفآ  غورف ز  صخش  عنم  دتفین ز  هیاس  هب  رگا 

نشور وز  هنامز  رد  رنه  عمش  تسه  هک  ضایف »  » يا هتفگ  هک  مدینش  راب  رازه 

نحم جنک  نیشن  تلزع  هدش  نینچ  ارچ  لومخ  مزب  نیشن  تولخ  هدش  نینچ  ارچ 

نژیب هچ  رد  هتفر  رورف  تسا و  نژیب  هن  نادنز  زا  یصالخ  درادن  تسا و  فسوی  هن 
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نشور شعلاط  عمش  کلف  باتفآ  وچ  دوش  هک  دزخ  یمن  رد  ام  هیاس  هب  ارچ 

ندرک نایب  تئرج  مدهد  ادخ  یلو  تسه  یباوج  ار  فطل  نیا  اناگیادخ 

نمأم يرورنه  لاجر  طیحم  نآرد  منک  هک  ما  هتسب  شقن  لد  هب  راب  رازه 
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نماد رد  هتسکش  میاپ  هثداح  تسد  هک  تفر  مناوت  یمن  هر  منک  هراچ  هچ  یلو 

نسحتسم هبعک  مارحا  دیامن  یمن  داز  هیهت  یب  هکناز  مسرن  تهگرد  هب 

نکفا رون  باتفآ  دوب  دعب  برق و  تقو ز  همه  رد  هک  منک  یم  یلد  درد  رود  ز 

نخس هب  دسر  یم  رود  زا  وت  فطل  شوگ  هک  کیدزن  تدشابن  رگ  مغ  هچ  زارط  نخس 

نشور دب  کین و  وت  ریمض  شیپ  تسه  هک  لاح  هنیرق  زا  ملاوحا  نتخانش  ناوت 

نکلا دوخ  ياعدم  رد  هقطان  نابز  مرش  هتشگ ز  هگ  دوخ  لاح  منک  هنوگچ  ادا 

نتفگ تنوئم  دهاوخن  لاح  نابز  مراد  مغ  هچ  دش  هتسب  رگا  مئاق  ناسل 

نکش هب  نکش  ار  مظن  هلسلس  داتف  وت  اب  ملد  یناشیرپ  لاح  حرش  ز 

ندرک ادا  یشماخ  کی  هب  هتکن  رازه  دیاش  یلو  هرگ  دیاشگن  وگتفگ  ز 

نمی قیقع  نوچ  هطوغ  ما  هدز  لد  نوخ  هب  لکش  متاخ  خرچ  تسد  زا  يرهوگ  كاپ  ز 

نمرخ نیزا  موش  یلست  هاک  گرب  هب  رازلگ  نیرد  منک  تعانق  کشخ  راخ  هب 

نم هب  هلمج  هتشگ  فقو  رنه  کلم  هک  نونک  جاتحم  نامسآ  هدرک  ارم  فقو  لام  هب 

نکفم يرگید  هب  دیآ  رب  تسد  ترگ ز  ارم  راک  تسا  هدنکفا  وت  هب  نونک  کلف 

نرپ رس ز  هتشذگ  اپ  ترد  هب  ات  هدیسر  مبلط  نیز  هچ  رگا  مشیوخ  بناج  هب  ناوخم 

ندع دنک ز  بلط  ؤلؤل  هچ  يارب  یسک  وت  هجوت  زا  ؤلؤل  منم  هک  نآ  متفرگ 

نکفا رون  باتفآ  َِرب  هب  دوب  لجخ  دراد  يوترپ  هریت  بش  هب  هچ  رگا  ررش 

نملاوذ ترضح  هموصعم  هناتسآ  هب  ارم  هداد  هانپ  نارود  ثداوح  زا  وچ 

نشور ما  هدید  هتشگ  شرد  رابغ  زا  هک  رود  منام  رود  هضور  نیزک  رادم  اور 

نماد شدریگب  وا  ِرَد  رابغ  نانچ  ناوضر  را  دنیب  هک  یتشهب  هناتسآ  هچ 

ندنک شیبورکاخ  زا  لد  هرذ  مین  هب  دناوتن  هناسف  نوسف و  رازه  اب  هک 
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نتخ کشم  هب  رگا  شکاخ  تبسن  دننک  فاصنا  دهد  دیآ و  نورب  هفان  تسوپ  ز 

ندرگ شا  هدجس  هب  تبغر  رس  زا  يداهن  سیلبا  يدش  رگا  كاخ  نیزا  مدآ  تشرس 

نهک خرچ  هدیدن  وا  هسردم  لکش  هب  درخ  ریپ  هدینشان  وا  هضور  لاثم 

9 ص :
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نتفُر ناوت  یم  ضیف  وا  هناتسآ  رد  رابغ  هناخ  یسک ز  دبورب  هک  نآ  ناسب 

نشور دوخ  غارچ  وا  هگراب  عمشز  درک  هک  باتفآ  رون  دهد  هشیمه  نازا 

نَمیَا يداو  لخن  نوچ  هنیع  هب  دوب  راب  یلجت  لگ  دراد  هک  عمش  لاهن 

نشلگ نوچ  تسا  شوخ  اناد  مدرم  مشچ  هب  ضیف  هیام  روفو  زک  وا  هناتسآ  رد 

نمچ يور  هب  دوش  او  لگ  رتفد  هک  نانچ  ینیب  فرط  ره  اناوخ ز  فحصم  هدوشگ 

نز ناتسد  جنس و  همغن  نمچ  نالبلب  وچ  ظافح  ارف  ناج  ناحلا  هب  هنایم  نآ  رد 

نکف هیاس  رون  سکع  زا  راوز  قرف  هب  ینیب  ترفغم  لیدانق  هُّبق  رود  هب 

ندرک ناوت  اهلیدنق  هتشر  سایق  جورب  لکش  دنب  بیکرت  یمهو  طخ  ز 

نهک خرچ  تشونرس  وا  تباتک  طخ  رینم  رهم  يوربآ  شرد  شرف  رابغ 

ندعم ار  ضیف  كاخ  نیا  دوب  ات  هشیمه  رون  قرشم  هناتسآ  نیا  دوب  ات  هشیمه 

نشلگ نیا  جنس  هزاوآ  نم  بیلدنع  وچ  رازلگ  نیا  يازف  نییآ  لگ  خاش  وچمه  وت 

رقم هتفرگ  کلم  ناسنا  تروص  هب  ورد  توکلم  عماوص  شتارجح  هنیع  هب 

نخس دننک  رگا  ششیپ  هسردم  ضوح  نیمز ز  هب  دور  ورف  ناویح  همشچ  مرشز 

نهد هب  شدیآ  يو  مان  هک  تسا  سب  نیمه  هنشت  وزا  دنک  رت  بل  هک  تسا  تجاح  هچ 

ندز هطوغ  سکع  وچمه  رگا  دناوت  ورد  ناسآ  یگریت  وحم  دنک  هام  مرج  ز 

نت رس و  را  دیوشب  اجنیا  نم  تخب  ضرف  هب  لثم  باتفآ  وچ  ددرگ  یشخب  رون  هب 

نکفا غورف  دوب  وج  هت  گیر  هک  سب  ییوگ ز  ناردنا  سکع  ناشک  هاک  هدنکف 

ندع هب  دور  یمن  رگید  ؤلؤل  يارب  یپ  رگ  درب  يرهوج  وا  هزیرگنس  هب 

ندرم دنک  وزرآ  یمه  ریپ  رهپس  ددرگ  شرد  هدوسآ  هک  دیما  نیدب 

نتخ تشد  هچ   (1) جرف نیمز  هچ  وا  رطع  تشهب ز  هچ  مق ، رهش  هچ  شکاخ  یشخب  ضیف  ز 
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10 ص :

رد يرجه ، متـشه  نرق  لیاوا  ياهانب  زا  نیدباعلا ، نیز  نب  دـمحا  نب  ثراح  دـبنگ  هک  تسا  یلحم  خرف  كاخ  ای  جرف  نیمز   . 1 - 1
.تسا عقاو  اج  نآ 
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(1) نمأم نیا  جاور  اداب  وت  یعس  نسح  هب  امرف  قسن  شیش  اب  لک  ترادص  اب  وت 

* * *

كاپ هضور 

یجیهال ضایف  قازرلادبعالم 

رازاب مفسوی  ْمرگ  دنک  قارع  رد  هک  دنکفا  رود  هب  نازا  ناسارخ  ارم ز  کلف 

راک رد  ممق  هموصعم  هگرد  تشاد  هک  داد  ناز  متصخر  وت  كاپ  هضور  ياوه 

رارقا یگدنب  هب  اجنیا  کلف  دنک  یم  هک  لوسر  لآ  دقن  هاگرد  هگرد  مادک 

رارق وت  تلافک  شتسد  هب  خرچ  هداد  هک  مظاک  رفعج  یسوم  نشلگ  لاهن 

رانک هب  تیبرت  رهب  شلگ  وت  نوچ  هداهن  اضق  تسد  هک  نآ  ربمغیپ  هعضب  یّمس 

رازلگ نوچ  تسوا  تارامع  يافص  زا  مق  ناهج  رخف  تسوا  كاخ  فرش  زا  قارع 

راود هعست  شابیز  دبنگ  مالغ  هرایس  عبس  شیلاع  هضور  غارچ 

راوز ترثک  دباین ز  هار  هتشرف  میرح  هتسجخ  نیرد  ترایز  شوج  هاگ  هب 

راثن رهب  هاگراب  نیا  رب  شیوخ  دقن  بش ز  ره  نامسآ  دزیر  یم  هک  تسین  باهش 

راثیا زا  دنام  دقن و  دوش  دابم  مک  هک  هیام  کنت  نآ  دزیر  نآ  زا  کی  کی  کیلو 

رابغ داد  داب  هب  ناوتن  هنیآ  شیپ  هب  لحم  هچ  ار  باتفآ  وا  هسمش  بنج  هب 

راب کی  وا  هب  دنک  ربارب  هک  سوه  نادب  بش  ره  درورپ  رهم  نیمز  ریز  هب  کلف 

راچان دنز  نیمز  رب  شیرسمه  مرش  لاوز ز  تقو  هب  شیو  اب  دنک  يوربور  وچ 

راخ هراظن  دهد  یم  لگ  ندید  ضیف  هک  تسا  ماع  افص  وا  تارامع  سکع  نانچ ز 

راگنز ندید  دیآ ز  رظن  رد  هزبس  هک  روشک  نیردنا  تسیدح  هب  ضیف  مومع 

11 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 172ناهفصا   هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13013/AKS BARNAMEH/#content_note_11_1
http://www.ghaemiyeh.com


صص 97_100. ، 1361 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، هداز ، ناشیرپ  نیورپ  مامتها  هب  یجیهال ، ضایف  ناوید   . 1 - 1
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راهب هب  ات  راهب  زا  لگ  هزبس و  تسه  هک  لوصف  زایتما  چیه  یسک  هدیدن  وا  رد 

راز ْتمایق  نیا  تسا  نیرب  تشهب  رگم  دنراد  ناتماق  داشمش  هک  تسا  هولج  هچ 

رابک راغص و  زا  رهش  نیا  مدرم  شوگ  هب  شرد  فاوط  یپ  دیآ  مق  يادن  سب  ز 

راید هتسجخ  نیا  دیدرگ  بقلم  مق  هب  قلخ  فرشت  یپ  زا  اضق  ببس ز  نازا 

راو هنیآ  تشگ  فاص  نم  تعیبط  سب  شمرح ز  یسوبکاخ  ددع  یب  ضیف  ز 

راوید رد و  رب  تسا  شقن  یبیغ  زومر  بیغ  ملاع  سکع  ملایخ ز  هاگ  هلجح  هب 

رابغ تسشن  لد  هب  يداعا  يافج  زا  رگ  شا  هنیآ  وچ  اوه  جوم  لقیص  دود  ز 

راید هدوتس  نیرد  مدیدن  هک  اه  ماک  هچ  ماقم  هتسجخ  نیزا  مدربن  هک  اه  ضیف  هچ 

راچد تسایمیک  هب  اجنیا  نم  كاخ  تشم  هک  تسنیا  ماقم  نیا  تاضویف  هلمج  یکی ز 

راک جورم  تبحص  رثا  ایمیک  هچ  حور  یبرم  تمدخ  فرش  ایمیک  هچ 

(1) رانک هب  مترکف  صاوغ  رطاخ  رحب  دروآ ز  رهگ  ّرُد و  ملاع  ملاع  هچ  رگا 

* * *

مالسلاامهیلع هموصعم  همطاف  ارهز و  همطاف  نْیَرّین  نْیَرون  هحیدم 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

رّرقم وت  تعلط  هب  ّتیدبا  يو  رّمَُخم  وت  تبرت  هب  ّتیلزا  يا 

رَمضُم وت  نیتسآ  رد  تردق  تیار  ادیوه  وت  هولج  تمحر ز  تیآ 

رّدَصُم ِردَص  هب  اشلاب ، ْمه  تفطل  سدقم  ضیف  هب  ارتسب  ْمه  تدوج 

رگید ملاع  ددرگ ، ماسجا  َملاع  ماسجا  هب  وترپ  دیشک  ات  وت  تمصع 

رهظَم ار  یفتُخم  ّرس  وت  ِتمصع  یلجَم  ار  يدزیا  رون  وت  هولج 

رترب نکمم  ز  ار ، وت  نکمم  مناوخ  تبتُر  َْتنآ  هن  ار ، وت  بجاو  میوگ 
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رهظَم ناکما  يادر  ردنا  یبجاو  ادیپ  بجاو  سابل  ردنا  نکمم 

12 ص :

ص 78. یجیهال ، ضایف  ناوید   . 1 - 1
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رطضُم هدمآ  سفن  لیمکت  یپ  زا  شلالج  میرح  رد  دنلفط  ود  هک  ای 

رب زا  دناوخب  ار  تاروت  کی  نی  ظفح و  زا  دیامن  ار  لیجنا  کی  نآ 

رواد ترضح  ّیلو  رفعج ، یسوم  قلخ  رب  متسه  ماما ، یتفگن  هک  رگ 

رتخد انامه  دَُوب  یم  شا  هزجعم  تسَیادخ  لوسر  نیا  هک  متفگب  شاف 

ردام همیشَم  مه  ار و  ردپ  بلُص  نیا  نوچ  دباین  همطاف  زج  رتخد 

رّدقم هرامَه  رگد  دیان  دمان و  تردق  همیشَم  زا  ود  نیا  نوچ  رتخد 

رَدصَم هدش  ار  ملح  جاوفا  کی  نیو  أدبم  هدش  ار  ملع  جاوما  کی  نآ 

(1) رَتسُم شباقع  زا  مودعم  کی  نیو  یلجَم  شباطخ  زا  دوجوم  کی  نآ 

ربکا قلاخ  عاعش  اّما  بجاو ، ناکما  ِّتلع  نکمم ، هچ  اّما  نکمم 

رتهک سپ  نآز  دسر و  رتهِم  هب  ضیف  ضیف  هطساو  هناگی  اّما  نکمم 

رت نوزف  تانکمم  اّما ز  نکمم  يو  زا  یتسه  ِدومن  اّما  نکمم 

ربمیپ وا ز  تسا و  ردیح  زا  يو  رون  ارهز  تسوا ز  رون  هکنآز  بجع  هن  نیو 

ردفص ردیح  هب  يو  یّلجت ز  درک  ادیپ  مرکا  لوسر  رد  ادخ  رون 

رفعج یسوم  تخد  رهاظ ز  کنیا  ارهز  ترضح  هب  هدش  نابات  يو  زو 

رّونم تسا  ملاع  هب  وک  نآ  ملاع ، درک  نُک »  » ّتیشم زک  رون  نآ  تسا  نیا 

رویز یتسه  ناگزیشود  هب  داد  تردق  یّلجت  زک  رون  نآ  تسا  نیا 

رذآ نم  كاخ و  تسا  مدآ  یتفگان  رون  نیدب  هک  رگا  يدش  ِملاع  ْناطیش 

رسارس دندمآ  لطاب  يُدبَن ، رگ  رون  نیا  زا  هلمُج  تانکمم  يوربآ 

رهوج ّتیرهوج  دوشخب ، شّلِظ  ار  ضَرَع  دومن  ضَرَع  دوخ  نیا  هولج 

رکاچ شهاگراب  هب  نارمع  یسوم  نابرد  شهاگشیپ  هب  میرم  یسیع 
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رد رب  یّطعم   (2) ناقپاق نوچ  کی  نیو  راد  رب  هدش  ارف  ناب  هدید  نوچ  کی  نآ 

13 ص :

.ناهنپ رتسم :  . 2 - 1
.نانابرد ناقپاق :  . 1 - 2
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(1) رَفغِم ار  ایلوا  ْرس  ردنا  کی  نیو  كرات  هدش  ایبنا  قرف  رب  کی  نآ 

(2)« رَعشَم  » یئایربک کُلم  رد  کی  نیو  هبعک »  » تلالج ملاع  رد  کی  نآ 

رّهطُم رون  ود  نیا  دنیادخ  ِتخُد  متفگب  هنرگو  بل  هتسب  مِدلَی » َْمل  »

(4) رَجعِم هب  هتسب  شناهج  کلم  کی  نیو   (3) عَنقَم هب  هتسب  شناکم  نوک و  کی  نآ 

رواد تّفع  ِباقن  ِکی ، نیا  رَجعِم  دزیا  تمصع  ِباجح  ِکی ، نآ  ِرداچ 

رسفا ییایربک  شرع  رب  کی  نیا  كُرات  یلازیال  کُلم  رب  کی  نآ 

(5) رَّعقُم میحج  نیا ، رهق  زا  يا  هیاس  دَّلَُخم  تشهب  نآ ، ِفطل  زا  یشبات 

(6) ربغا ریاخذ  نیا  ضیف  زا  يا  هحشر  يوامَس  راِحب  نآ  ِدوج  زا  يا  هرطق 

رونا کی  نیا  هدومن  ار  مق  هحفص  نّیزم  هدرک  هنیدم  كاخ  کی  نآ 

رثوک کی  نآ  هدومن  هنیدم  بآ  ّتنج  تفارش  زا  هدرک  نیا  مق  كاخ 

ربارب تسا  یلواسَی  شتشهب  هکلب  تسا  نیرب  تشهب  تریغ  مق  هصرع 

رسمه دبایب  ار  حول »  » رگ دیاش  رخف  دنک  شرع »  » هب مق  كاخ  رگا  دبیز 

رفاک هب  هانپ  ملسم و  رب  أجلم  قیالخ  يوربآ  كاخ ، بجع  یکاخ 

رونخس بیدا  نآ  زاریش و  رعاش  يدنه »  » هدیصق نیا  يدندینش  هک  رگ 

رترب شنیرفآ  تلالج ز  هب  يا  يدورسن  یمه  تفص  یطوط  کی  نآ 

(7) رّونم هتشگ  وت  خر  زا  ناهج  هک  يا  یتفگن  هرامه  طمن  يرمق  کی  نیو 

* * *

14 ص :

.دوخ هالک  رفغم :  . 1 - 1
.دنروآ یم  ياج  هب  کسانم  نآ  رد  نایجاح  هک  یعضوم  رَعشَم :  . 2 - 2

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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.يرسور هعنقم و  . 3 - 3
.يرسور هعنقم و  . 4 - 4

.كانفرژ قیمع و  رعقم :  . 5 - 5
.تسا نیمز  دارم  كاخ ، ربغا :  . 6 - 6

صص ، 1372 ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، هرـس ،  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ياه  هدورـس  ماما : ناوید   . 7 - 7
.257_255

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
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15 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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ارغص هعیفش 

هرس سدق  یکارا  یلعدمحم  یمظعلا  هللا  هیآ 

16 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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* * *

ادخ سومان 

یناسارخ يدیحو  نیسح  یمظعلا  هللا  هیآ 

نیکمت ّزع و  جرد  رهوگ  يو  نید  رهاوخ  لقع و  رتخد  يا 

تیوک میقم  لمع  ملع و  يا  تیوم  دنب  ياپ  هدش  تمصع 

دیشروخ تخد  هام و  هریشمه  دیحوت  راسخاش  هویم  يا 

ّتیمتاخ نیگن  هدنخرف  ّتیمدآ  جات  رهوگ  يو 

دندناشن مق  هب  ار  وت  تخت  سپ  دندنارب  ُْمق »  » بطاخ هب  ناطیش 

تساجنیا شیاج  يادخ  سومان  تساّوح  ياج  تشهب و  هناخ  نیاک 

تسا تایح  همشچ  هک  كاخ  نیز  تسا  تام  لقع  وت  مرح  ردنا 

تسا ناهج  نت  رد  هک  تسا  یناج  تسا  ناهن  نیمز  نیا  رد  هک  یمسج 

ناسارخ مق و  زا  دوب  یسکع  نابات  رهِم  رینم و  هام  نیا 

حابصم ود  نیا  هب  تفص  هاکشم  حاورا  شخبرون  هدش  ناریا 

یسرک شرع و  فصو  دناد و  قح  یسرپ  هچ  الد  مرح  ود  نیا  زا 

(1) تسا يدیحو »  » همه زا  رت  جاتحم  تسا  يدیما  کیب  ترد  هب  سک  ره 

* * *

مالسلااهیلع ارهز  زا  یلاثم 

یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  یمظعلا  هللا  هیآ 

نافرع شناد و  رهپس  رهم  يا  نامیا  رهاوخ  نید و  رتخد  يا 

17 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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صص 331_332. .ش ، _ . 1374 ه قذاح ، مق ، روپ ، يدهم  ربکا  یلع  تیب ، لها  همیرک   . 1 - 1
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ناوسن ِتمشِح  راقو و  يوگلا  تمصع  تّفع و  مرش و  هوسا  يا 

نادزی ِتّجح  ربص و  ندعم  نآ  یسوم  نیمتفه ، ماما  تنب  يا 

نابات ِرتخا  وت  ایح  جرب  رد  هدنشخر  ِرهم  وت  افو  خرچ  رد 

ناویک زا  رترب  تتعفر  هیاپ  يا  لسرم  دمحا  ِنید  ِقنور  يا 

نارود میرم  ماقم ، سدق  رد  ارهز  زا  یلاثم  فرش  جوا  رب 

ناجرم ؤلؤل و  وت  مرک  رحب  زا  نیسای و  ِلگون  لامک ، غاب  رد 

نامحر ِتمحر  دوب ز  هولج  ناک  رتهم  رتهک و  هب  دسر  وت  ِضیف 

ناش یلاع  لالج و  ردقیلاع و  قلخ  ِناربهر  هلمج  وت  ءابآ 

نامرد همه  اهدرد  هب  وت  فطل  مهرم  همه  اهمخز  هب  وت  رهم 

ناسآ دوش  تتیانع  ضیف  زا  اه  یتخس  اهراک و  يراوشد 

ناریح ِهلاو و  لقع  وت  ردق  رد  نکلا  دوب  مقطنم  وت  فصو  رد 

نادیواج رادیاپ و  وت  هب  شرخف  مالسإلا  ُهَُّبق  هدش  وت  زا  مق 

نآرق دح  یب  مولع  نوناک  لآ  ِّشُع  تسا و  بُّرقت  داعیم 

ناسحا ندعم  دوج و  رصنع  يا  تمحر  تفأر و  رحب  رهوگ  يا 

نارسخ ترسح و  هیت  هب  هتشگرس  لاح  ناشیرپ  یفاص » یفطل  : » نیب

نایصع زا  همان  هایس  تسا  هدرک  تلفغ  رد  رمع  راهب  هدرک  یط 

نازرل دوب  یمه  شنت  دیب  نوچ  رشح  زور  لوه  هانگ و  فوخ  زا 

ناهنپ رد  هدرک  هچنآ  دوش  رهاظ  ادرف  رد  هک  دوب  نآ  زا  تلجخ  رد 

ناربج امش  تعافش  هب  ددرگ  لاوحاک  امش  زا  دهاوخ  همه  نیا  اب 

نارفغ دراد و  تاجن  دیما  لآ  يالو  دّمحم و  ّبح  اب 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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(1) ناحبس رداق  تاّیحت  میلست و  رایسب  دح و  یب  لآ ظ  دمحا و  رب 

18 ص :

.334 صص 332 -  مالسلااهیلع ،  تیب  لها  همیرک   . 1 - 1

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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* * *

جئاوح هلبق 

یفاص هللا  فطل  یمظعلا  هللا  هیآ 

رّدکم هدرک  ْراگزور  ار  وت  هک  ياو  رطضم  ینیمغ و  هدرسفا و  لد  هک  يا 

رشحم هعیفش  ِرداچ  زا  يا  هتشر  صالخا  هب  ریگ  صالخ و  نک  مغز  شیوخ 

ربمیپ زیزع  مرک ، دوج و  ندعم  نادزی  هّیفَص  ءاسّنلاریخ ، هعضب 

ردیح هلیلس  ایح ، ِجرب  ِرتخا  تمصع  تمشح و  لامک و  ِرحب  ِرهوگ 

رواد هبیبح  ْفرش  ّزع و  ِبحاص  ارذَع  ِمیرم  وچمه  ْكاپ  هرهاط و 

رف تفرعم و  سُدق و  نامیا و  زکرم  شنیب  شناد و  فافع و  دهز و  عبنم 

ّرقوم ِنیثّدحم  ثیدح و  ِرهش  تلاسر  ِتیب  لها  ِّشُع  مق  ِرخفَم 

رّطعم شخب و  تایح  شقاور  ِيوب  قیالخ  مشچ  يایتوت  شرد  كاخ 

رتهم رتهک و  ْرشب ز  ياشگراک  مدرم  جئاوح  هلبق  ردپ  وچمه 

رّرکم تازجعم  تامارک و  دهم  یّلجت  نابلاط  روط  وا  هضور 

رَعشَم مزمَز و  افص و  ماقم و  رْجِح و  تیب  مرح و  ِتمرُح  وچمه  نآ  ِتمرُح 

رغصا ربکا و  راعش  شیالو  ّطخ  یناد  یلاع و  فاطم  شکاپ  دقرم 

رفعج یسوم  تخد  هموصعم  ترضح  تسیک ؟ وکن  تافص  نیا  تعن و  نیا  بحاص 

رثوک یقاس  نامدود  فرش  يا  یلاعم  رهپس  تعفر و  کلف  يا 

ربهر ماما و  ربمغیپ و  تّجح و  َملاع  ِماظعا  وت  فالسا  همه  يا 

رطضم دشاب و  شیرپ  نیمغ و  تخس  تمایق  زور  لوهز  یفاص » یفطل  »

رگانث ناوخ و  حیدم  ار  امش  هدوب  رمع  همه  هب  شردارب  نوچ  ردپ و  نوچ 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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(1) رّعسم میحج  زا  شدیناهرب  ات  زاب  امش  يوس  هب  دوب  شدیما  مشچ 

19 ص :

.354 صص 352 -  نامه ،  . 1 - 1

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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ناما ِباب 

* * *

یفاص هللا  فطل  یمظعلا  هللا  هیآ 

تسا رورپ  حور  نیرب  دلُخ  يوب  وچ  شیوب  تسا  رفذا  کشم  شرد  كاخ  هک  هگراب  نیا 

تسا رشحم  يادرف  تنحم  نامَا ز  ِباب  تسازف  حَرَف  اشگ و  هدقُع  افّشلاراد و 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگمارآ  روح  ِفاطم  رون و  ِعلطم  روضح و  ِروط 

تسا ربکا » هّللا   » هحیص ماش  حبص و  ره  شتّزع  ناهرب  هک  هانپ  نید  نوتاخ 

(1) تسا رد  نیا  رب  یفاص » ِیفطل   » دیما مشچ  تسا  هدیزگ  یهار  هناخ و  هب  يرد  سک  ره 

* * *

20 ص :

ص 410. نامه ،  . 1 - 1

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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تمحر يوک 

یفاص هللا  فطل  یمظعلا  هللا  هیآ 

ملع تسا  هدز  رب  كالفا  رب  هک  مرح  یهز  مما  جارس  شا  هبق  دوب  هک  مرح  یهز 

مرح و  رجِح »  » لاثم تلیضف  هب  نآ  نیمز  ماقم »  » و تیب »  » دومن تفارش  هب  نآ  قاور 

ملا درد و  شخب  مارآ  همه  نآ  ياوه  زیگنا  طاشن  رورپ و  ناج  همه  نآ  میسن 

مدخ هتشرف  يوناب  ارس  ود  همیرک  قح  هبیبح  دقرم  دوب  هک  مرح  یهز 

مجع برُع و  فاطم  نایملاع و  ذالم  امظع  مطاوف  تخد  همطاف  بانج 

مهلم دوب  ادخ  زک  ینز  هنوگچ  ینز  ناهج  ناوناب  رخف  ینز  هنوگچ  ینز 

مرک اخس و  ندعم  ینز  هنوگچ  ینز  لوسر  لالج  وترپ  ینز  هنوگچ  ینز 

میرم رجاه و  هبش  ینز  هنوگچ  ینز  لوتب  ناتسوب  ورس  ینز  هنوگچ  ینز 

مخ شهاگشیپ  هب  رباکا  نارس و  رس  فافع  ایح و  هوسا  ینز  هنوگچ  ینز 

مما ثوغ  راگدرورپ و  هنیما  ایَا  ّیلو  تیب  ّیبن و  لآ  همیرک  ایَا 

میش هدوتس  ترطف و  یلع  لاصخ و  یبن  نیسای  هحود  دنمورب  لاهن  ایَا 

مسق هانپ ، نید  هاش  یلع  قح  هب  ار  وت  ادخ  لوسر  یفطصم  قح  مظعا  مسا  هب  ار  وت 

مظعا ّرین  داجس  ترضح  هب  ار  وت  نینسح  تزع  ارهز و  تمصع  هب  ار  وت 

ملاع أجلم  تیمارگ  باب  هب  ار  وت  رورپ  نید  ماما  قداص  رقاب و  هب  ار  وت 

....یتیگ تجح  گرزب  ناهج  قلخ  هانپ  متشه  ربهر  قح  هب 

متاخ ربهر  قح  يرگسع و  قح  هب  یقن  داوج و  ترضح  وا  هدید  رون  هب 

مدآ ترضح  دالوا  هبخن  هناگی  یتیگ  یجنم  دوعوم  يدهم  ماما 

متس روج و  ملظ و  رپ ز  دوش  هک  نآ  دعب  نیمز ز  يور  داد  لدع و  زا  دنک  رپ  هک  نامه 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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مغ هصغ و  ریسا  تمایق  زور  لوه  تسه ز  هک  دینک  رظن  یفاص » یفطل   » لاح هب 

ملظم دوب  ناشزور  ودع  يافج  زا  هک  قارع  زاجح و  رد  راتفرگ  نیملسم  هب 

مرحمان تسد  عطق  مرح ، هبعک و ز  دینک ز  هنارهاق  دییامنب و  یتیانع 

21 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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مدع راید  رد  دیتسرفب  ناشمامت  شیک  رفاک  نایمادص  هشیر  دینز 

مکبا ناشحیدم  رد  ام  قطنم  تسه  هک  لوسر  تیب  لها  هب  لوسر و  هب  ام  دورد 

مدق تابث  ادخ  نید  رگشل  بیصن  داب  یتسس  فعض و  مالسا  نمشد  بیصن 

* * *

یفاص هللا  فطل  یمظعلا  هللا  هیآ 

تسا هللا  هّیلو  يربک  تمصع  رازم  تسا  هاگآ  نایعیش  هگیاپ  هک  مق  هب 

(1) تسا هللا  هفیلخ  ِتخد  هک  شاب  شوهب  رس  یئاس  ناتسآ  نیا  رب  هک  یسک  ایَا 

* * *

تساضر رهاوخ  نید  يوناب  هاگمارآ  تسایربک  تایآ  رهظم  هک  هضور  نیا 

(2) تساقل ِدهشم  دُوب و  لد  لها  ِدوصقم  تیب  لها  ناّبحم  نایعیش و  بولطم 

* * *

تسایربک شرع  منکن  طلغ  رگا  دوخ  ای  تساضر  رهاوخ  قح  هّیفص  هضور  نیا 

(3) تسایتوت مالعا  مظاعا و  هدید  رب  شتبرت  هک  رفعج  ِیسوم  ِتنب  هموصعم 

* * *

هابت لاح  يراسمرش و  تلجخ و  اب  هانگ  نیگنس  راب  هایس و  يور  اب 

(4) هللادنع انل  یعفشا  همطاف  ای  هانپ  میدیزگ  هموصعم  ِترضح  رد 

* * *

از حرف  میمش 

22 ص :

ص 410. تیب ، لها  همیرک   . 1 - 1
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یناگیاپلگ یفاص  یلع  هللا  هیآ 

رّونم دش  وا  زا  مق  دمآ و  مق  هب  ربمیپ  كاپ  لسن  زا  رتخد  یکی 

رگید ياهلگ  دنراخ  وچ  شدزن  هک  دروآرب  رس  یلگ  مق  رد  غاب  نیا  زا 

رترب تسه  لگز  نوچ  شمیوگ  لگ  هک  تسا  نآ  زا  شماقم  لالج و  رتارف 

رورپ حور  هتشگ و  افصاب  وا  زا  اهلگ  هلمج  هدش  توارط  اب  وا  زا 

ربکا هچ  رغصا  هچ  دیادش  هاگ  هب  يریگ  تسد  وا  زا  دنیامن  یم  بلط 

رّخسم ار  وا  دیشروخ  هام و  دوب  تعفر  طرف  زا  هک  تمصع  جرب  هم 

رواخ رهم  نیمز  رب  دَنَکفا  رون  هک  تسا  باتفآ  ِرس  رد  نیبب  شیاوه 

رونا هام  وا  هاگردب  دناسر  ار  دوخ  رون  مه  هاگنابش  ور  نیا  زا 

ربنع کشم و  زا  رپ  ار  یملاع  دنک  شهاگراب  زا  یئاز  حرف  میمش 

ررکم شکاخب  ار  ناوسیگ  دهن  ار  شرد  رابغ  ات  درب  هتشرف 

رس بش  زور و  دهن  عضاوت  اب  کَلَم  شناتسآ  رد  رب  رگ  تسین  بجع 

ّرف نیا  ّرک و  نیا  دراد  مق  رهش  ارچ  رگنب  زاب و  امن  ار  لد  مشچ  یکی 

رهوگ ّرد و  مهد  معبط  رحب  زا  هک  تقالط  نیا  شدشاب  را  نم  ناسل 

رتنوزف شردق  تسا  لقع  كرد  زا  هک  میارس  شحدم  هک  یناوت  مرادن 

رشحم زور  نم  رهب  دوش  يداز  هک  صالخا  هب  میامن  یم  وا  حدم  نآ  زا 

رفعج نب  یسوم  تخد  دَُوب  میوگب  تسیک ؟ وت  حودمم  هک  وگرب  شاف  یلع » »

ردیح ناج  همطاف  لد  زیزع  دمحا  ناتسب  دنمورب  لاهن 

رتهم هچ  رتهک  هچ  دریگ  ضیف  وا  زا  زاب  همه  يور  هب  شناتسآ  ِرد 

رواد ّیح  تمصع  هموصعم و  وت  یتسه  هک  يا  ادخ  زیزع  يا  الا 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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رّقحم اونیب و  یتسود  منم  ایوگ  وت  حدم  هب  منابز  نابل و 

روای رای و  امش  زا  ریغ  هب  مرادن  میامش  يادگ  دب  را  مبوخ  رگا 

رّرقم مناتسود  زا  دیئامن  نم  رس  رب  دوب  نوچ  امش  ياوه 

23 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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* * *

ادخ نسح  هولج 

یناگیاپلگ یفاص  یلع  هللا  هیآ 

دوب يربک  هقیدص  رتخد  لیفط  زا  دوب  ایند  رد  هزاوآ  دنلب  مق  ینیب  هک  نیا 

دوب یمظع  يوناب  نیا  تمشح  زا  يدهاش  نیمزرس  نیا  رد  تسا  زاب  يرد  ّتنج  زا  هک  نیا 

دوب اغوغ  نیا  هموصعم  ترضح  يارب  زا  مسر  مسا و  نیا  دوب  مق  يارب  زا  ینیب  هک  نیا 

دوب ارهز  ترضح  ناتسوب  زا  یلگون  تسا  یفطصم  طبس  هک  رتخد  نآ  هموصعم  ترضح 

دوب اه  نآ  هوسا  ناوناب و  ياوشیپ  شردام  نوچمه  هک  ییوناب  هموصعم  ترضح 

دوب ام  ياضف  نشور  دبا  ات  شعاعش  زک  مق  هب  دمآ  دورف  یهام  يدمحا  نامسآز 

دوب یبوط  هخاش  یتفگش  رد  شلالج  زک  دونغ  مق  رد  نینمؤملاریما  زا  یلاهنون 

دوب اوح  مدآ و  راختفا  یگرزب  زک  ماقم  اجنیا  تفرگ  ارهز  ترضح  زا  يرتخد 

دوب او  نآ  رد  رشح  زور  هب  ات  تمحر  باب  مق  رهش  رب  قح  فطل  زا  ات  داتفا  شا  هیاس 

دوب العا  أدبم  نیا  زا  دراد  تمحر  هچ  ره  وا  ضیف  زا  دوب  دراد  مق  رهش  ینیب  هچ  ره 

دوب یلجم  نیا  ردنا  ییادخ  نسح  هولج  تسا  هدیبات  یلع  ارهز و  رون  زا  يوترپ 

دوب الاب  ملاع  زا  کلم  لیخ  طبهم  شترضح  ناتسآ  وک  نامه  رتخد  نیا  تسیک 

دوب ارضخ  دبنگ  نیز  نوزف  شردق  هیاپ  لالج  زع و  تکوش و  زک  نامه  رتخد  نیا  تسیک 

دوب یندا  زا  العا و  زا  شیوک  يوس  هب  ور  نیصلخم  لیس  هک  رتخد  نامه  رتخد  نیا  تسیک 

دوب اتکی  رداق  ِّیلو  متفه  هجح  نیقی  لها  رورس  رفعج  نب  یسوم  رتخد 

دوب الوم  دّیس و  شباب  وچمه  ام  رب  هکنآ  اضر  يراب  ترضح  ّیلو  متشه  رهاوخ 

دوب اولب  هنتف و  ّرش و  نمیا ز  ام  کُلم  شا  هموصعم  رهاوخ  نیز  متشه و  ماما  زا 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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دوب انرب  زا  ریپ و  زا  ادخ  قلخ  اجلم  زاین  يور  دوب  شیوس  بش  زور و  ار  یملاع 

دوب ایرد  یکشخ و  ردنا  هدنبات  وا  رون  باتفآ  نوچمه  هک  دش  وز  مق  هن  اهنت  رو  هرهب 

24 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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دوب از  رهوگ  رحب  نیز  يا  هرطق  دشاب  هچ  ره  ناهج  ردنا  رشتنم  دش  مقز  رگ  شناد  نید و 

دوب الاو  ّرین  نیا  همه  رون  أشنم  تسا  نشور  شراید  رد  شناد  عمش  نارازه  رگ 

دوب اهنآ  لماش  وا  زا  قیفوت  همه  نیا  تسار  هار  ردنا  دنرآ  ناهرمگ  رگ  بش  زور و 

دوب اهنت  نادناخ  نیا  هناخ و  ردنا  رد  نیا  تسا  یضترم  یلع  اهنت  یبن  ملع  ِرد  نوچ 

دوب اجنیا  زا  مه  شناد  نآ  ملع و  نآ  رشتنم  تسا  مق  ردناک  شرتخد  ضیفز  دشاب  اور  سپ 

دوب اهیفام  ایند و  زا  هب  شهاگرد  هک  نوچ  هانپ  شهاگرد  هب  مدرب  ناگدنب  نوچ  اه  لاس 

دوب هط  ترتع  فطل  هب  اج  ره  یکتم  هانپ  هدرب  نادناخ  نیا  رب  هک  نآ  لاح  هب  شوخ 

دوب ایوگ  قطنم  رعش و  عبط  نم  رد  هچرگ  مزجاع  تیانث  زا  رفعج  نب  یسوم  رتخد 

دوب اهاّنمت  ار  وا  هتفگ و  هدیصق  نیا  صولخ  اب  یناگیاپلگ » یفاص  یلع   » نوچ

دوب ادوس  رس و  نیا  نافیعض  اب  ار  امش  نوچ  هلص  تناسحا  تسد  اب  یهد  ار  وا  دوب  قح 

دوب اعدتسا  منیا  یهایس  ور  مامت  اب  ادخ  دزن  نمز  نک  تعافش  مراک  هنگ  نم 

* * *

دوج يایرد 

یناگیاپلگ یفاص  یلع  هللا  هیآ 

ریگب مرتحم  مرح  نیا  زا  ایب  تجاح  ریگب  مرح  نیا  زا  لد  ماک  ایب و  لد  يا 

ریگب معنلا  ّیلو  وا ز  ضیفز  یضیف  ضیف  هتفرگ  قح  زا  هک  هدونغ  یسک  اجنیا 

ریگب مرک  رحب  وت ز  يا  هرهب  زیخرب و  وا  نادناخ  دوب و  وا  دوج ، يایرد 

ریگب مرا  تشهب  وت  شتعافشاب  مه  نکب  وا  زا  ریخ  بلط  ناهج  نیا  رهب  زا 

ریگب مه  وت  ملاع  ود  يارب  اون  گرب و  اونیب  هموصعم ، ترضح  ناتسآ  زا 

ریگب مک  هچ  شیب و  هچ  ریغز ، عمط  مشچ  یلع »  » یقداص رگا  تیب  لها  ّبح  رد 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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ریگب مرد  زا  لد  نک و  اهر  ار  رانید  ادخ  هر  رد  ورب  يوسام و  راذگب 

* * *

25 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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تمصع میرح 

یناگیاپلگ یفاص  یلع  هللا  هیآ 

راگدرورپ تمصع  میرح  دشاب  مرح  نیاک  راد  شوه  يراذگ  یم  اپ  ناتسآ  نیا  رد  هک  يا 

راظتنا يراد  هچنآ  شیادخ  زا  يریگب  ات  صولخ  اب  هن  اپ  هموصعم  ترضح  میرح  رد 

ران يدرگ ز  اهر  مه  تشهب و  يرآ  تسد  هب  مه  ناوت  یم  هر  نیا  زا  تسا و  قح  برق  ماقم  نیا 

راب دنداد  ار  وت  وا  میرح  ردناک  نک  رخف  ناکم  اجنیا  رد  هتسج  رفعج  نب  یسوم  رتخد 

رادتقا نیا  شدشاب  اطع و  رب  رداق  تسه  ادخ  نذا  اب  هک  وا  زا  هاوخب  یهاوخ  یم  هچ  ره 

رامش زور  رد  زورما و  نم  تسد  دریگب  ات  مدش  وا  ناتسآ  يادگ  دش  ییاه  لاس 

راسکنا جنرز و  ددرگ  اهر  ات  هن ، یتّنم  مرک  زا  یناگیاپلگ » یفاص  ِّیلع   » رب

* * *

ایربک ضیف 

یناگیاپلگ یفاص  یلع  هللا  هیآ 

ایلوا هداشگب  وت  شیپ  زاین  تسد  ایر  یب  صالخا و  هب  هک  ادخ  تمصع  يا 

انع تّدش و  ِهَگ  قلخ  دنروآ  ور  وت  هب  یضیف و  هطساو  وت  ادخ  شیپ 

اهر امن  خزود  شتآ  ناهج ز  نآ  مه  هد  تاجن  ایالب  ارم ز  ناهج  نیا  مه 

اشگهر تسه  ادخ  برق  يوس  هب  ار  ام  نآ  كولس  ادخ و  هار  تسامش  هار 

اطخ رهِز  يراع  هصیقن و  رَهِز  يرود  مان  وچمه  هک  تفیرش  مان  تسا  هموصعم 

ایربک ضیف  نیا  رب  هتسب  دیما  مشچ  یَملاع  هک  ناریا ، روشک  هن  مق ، هن  اهنت 

افصاب هدرک  دوخ  شنادز  ناهج  حطس  تسوا  دوجو  تاکرب  زا  دراد  هچ  ره  مق 

ادج التبا  مغ و  جنرز و  دنک  ار  وا  وا  راوج  ضیف  هک  دیما  یلع »  » دراد

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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* * *

26 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
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اهب رپ  جنگ 

یناگیاپلگ یفاص  یلع  هللا  هیآ 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  لیفط  زا  نیا  تسا  رّونم  شنیب  شناد و  رون  هب  مق  رگ 

تسا رورپ  حور  نانج  غاب  وچ  شتحاس  رگ  مق  يوس  تسه  يرد  زاب  تشهب  زا  رگ 

تسا رسارس  یناهج  دیما  هیام  رو  مق  نیمز  دمحم  لآ  ّشع  هتشگ  رگ 

تسا رش  زا  نمیا  درب  هانپ  نادب  سک  ره  هاگهانپ  اجنیا  دوب  نامزلا  رخآ  رگ 

تسا رتفد  لصف  رس  هک  تسوا  ضیفز  شمان  ماقم  نیا  دراد  مق  هک  تسوا  مارتحا  زا 

تسا رونا  رهم  نیا  زا  تسا  عطاس  هک  يرون  هتفای  هموصعم  ترضح  تلزنم ز  نیا 

تسا رتسگ  رون  نیمز  نامسآ و  هب  مق  زا  نینچ  نیا  هک  تیالو  تسا و  توبن  رون 

تسا رّهطم  یسجِر  همه  زا  شمان  دننام  همطاف  رازلگ  ِلگ  همطاف ، تسیک  وا 

تسا رثوک  یقاس  ربمیپ و  هعضب  وا  فرش  هیام  دوب  تیب  لها  رهب  وا 

تسا رتخد  هنوگ  نیمه  قحتسم  ههبش  یب  یلع  ردپ  دشاب ، همطاف  مام  هک  ار  نآ 

تسا ردنا  كاخ  نیا  رد  هک  اهب  رپ  جنگ  نیز  یملاع  هب  مق  دنک  راختفا  دراد  اج 

تسا ربکا  دنوادخ  ضیف  تسیک ؟ جنگ  نیا  يدب  ره  هّزنم ز  هکنآ  تسیک ؟ جنگ  نیا 

تسا رطضم  مورحم و  مدرم  هانپ  تشپ و  اود  دنک  قیالخ  درد  هک  نآ  تسا  نیا 

تسا رتهم  هچ  رتهک  هچ  تسوا  فطل  جاتحم  ناوج  ات  ریپ  زا  نز  درم و  تسه  هک  سک  ره 

تسا رشحم  يادرف  هعیفش  قح  نذا  اب  هانپ  نمأم و  وا  هعقب  تسه  زورما 

تسا رد  نیا  هب  ینیبب  هک  ره  دیما  مشچ  تسوا  ناتسآ  يوس  هلمج ، زاین  تسد 

تسا رّونم  مناج  لد و  وا  قشع  رون  زا  ما  هناتسآ  نیا  فکاع  تساه  لاس  سب 

تسا رتهب  میرایب  هشوت  داز و  هچ  ره  زا  نآ  هک  نوچ  تسد  زا  یلع »  » هدم ار  رون  نیا 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
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تسا رّسیم  تجاح  ندومن  اور  شرهب  ادخ  تردق  اب  هک  هاوخب  وا  زا  تجاح 
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* * *
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یناگیاپلگ یفاص  یلع  هللا  هیآ 

تسا ربکا  دنوادخ  شرع  راوشوگ  ای  تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیا 

تسا رهطا  يارهز  ردیح و  مشچ  ود  رون  تسا  هدونغ  اجنیا  هک  تسا  ربمیپ  طبس 

* * *

تسایلوا هگ  هسوب  شرد  كاخ  تساپ  هب  مق  رد  هک  نما  مرح  نیا 

تسازج زور  رشحم و  هعفاش  تسادخ  زیزع  هموصعم  ترضح 

* * *

نآ يوس  تسا  قلخ  هدید  هک  يا  هعقب  نیا  نامسآ  هب  دناشف  رون  هک  يا  هعقب  نیا 

نایناهج هانپ  شیوخ  ِباب  وچ  دشاب  تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیا 

* * *

تسایربک سومان  متفه و  ماما  تخد  تسا  اوسام  مشچ  وا  هب  هک  يا  هناتسآ  نیا 

تسادخ ربمغیپ  نت  هراپ  هک  اریز  تسا  ملاع  دیما  هیام  هک  بجع  دوبن 

* * *

هار دش  یط  امش  تیالو  رون  اب  هابت  تشگ  شوخ  هچ  شوخان و  هچ  رمع ، نیا 

هللادنع انل  یعفشا  همطاف  ای  هانپ  تشپ و  امش  لاح  ره  هب  دیتسه 

* * *

تساجنیا مارتحا  هب  ار  کلم  فوفص  نیبب  تساجنیا  ماقم  ار  هموصعم  ترضح  هک  ایب 

تساجنیا ماع  صاخز و  مدرم  همه  أجلم  هک  جاتحم  يا  یتسه  هک  ره  دوخ  تجاح  هاوخب 

* * *

لامآ هلبق  مق 
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سمش نیسحدیس  یمظعلا  هللا  هیآ 

تسا لاصو  برق ، تمرکم و  هگمارآ  تسا  لامک  لها  افو  لها  هگ  هلبق  مق 
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تسا لامک  زین  شضرعلاب  تسا ، ضرعلاب  نیا  تسا  لوتب  تخد  یصو ، تخد  یبن ، تخد  دوب  هچ  رگ  وا 

یلامک هچ  نیب  قح ، َِرب  شیارب  تسا  ینأش  یلامک  تسار  وا  رم  تاّذلاب  وچ  هک  نکل 

تاذلاب تالامک ، هلمج  زا  دوب  رتهب  تاذلاب  یلامک  نأش و  قح ، هب  تسا  يو  برق  نآ 

یهاوخ نینچ  وا ، زا  شترایز  ماگنه  یهاوخ  تعافش  وا  زا ، شتهج  نآ  زا 

هّللا ِدَزن  دوب  نأشلا » نم  نأش   » وت رهب  نوچ  هللا » دنع  یل  یعفشا  همطاف  ای  »

ناد تیصخش  نیا  هب  شیتاذ ، تیصخش  ناد  قح  برق  هب  وت ، ار  وا  تیصخش  سپ 

لامک ّیلامک و  تسا  توافتم  نکل  لامک  نأش و  یسب  ضرعلاب ، تیصخش 

تهج ود  ره  تهج و  ره  زا  يُدب  لماک  تهج  ود  ره  وا  رد  شدجما ، ّدج  نوچ 

یسب تسا  وکین  لامک  تسا ، ضرعلاب  نیا  یلو  مام  یصو و  وفک  یبن و  تخد 

دهاش شیارب  كالفالا » تقلخ  امل  كالول   » دجاو یتالامک  تاّذلاب  وچ  هک  نکل 

تسا ینعم  نیا  تقیقح  هب  اهیبا  ّما  سپ  تسا  یعمج  انعم  درف و  باطخ  دنچ  ره 

لاصو تسا و  قح  هب  وا  برق  لامک و  رهب  نیا  مایپ  رهب  وا  رب  لیئربج  هدش  لزان 

نیا رب  تسا  لیلد  ریهطت  هیآ  ناد  نیقی  هب  يربک  تمصع  وا  دوب  اراد 

تسا ناحبس  هبیبح  هدباع  هملاع و  وا  تسا  ناوسن  ریخ  ءاسن و  هدیس  وا 

تسا فرش  ناک  تیب » لها  ّشع   » هب ریبعت  تسا  بدا  لامک و  عبنم  زکرم و  مق 

نید قطنم  اب  رغصا ، مه  ربکا و  مه  نیقی  هب  تهاقف  تسا و  هقف  بتکم  مق 

لالج هاج و  اب  لاجر  تیبرت  مه  لامک  ملع و  بدا و  رشن  زکرم  مق 

تّما تالکشم  عفر  زکرم  مه  ّتنس  باتک و  ماکحا  ردصم  مق 

لالض لها  قح  نابلاط  يوگ  خساپ  لامک  لها  ناهج  لامآ  هلبق  مق 

تسا نید  نالماح  لضف و  لها  عمجم  نوچ  تسا  نید  مولع  عاونا  لقث  زکرم  مق 
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تعفر يذ  ماقم  نیا  هب  تسا  رختفم  نآ  تمصع  نادناخ  ملع  رشن  زکرم  مق 

* * *
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انیس یلجت 

يدنجریب یتیآ  نیسحدمحم  هللا  هیآ 

ار اوام  تنج  يامن  اوام  ار  ایند  هچارس  لَِهب  لد  يا 

ار یلاعت  برق  يوجب  ناج  يا  هن  سدقت  برق  طاسب  رب  اپ 

ار امیپ  هیداب  دنب  ياشگب  ییامیپ  هیداب  شخر  تسا  لقع 

ار ارسا  هلیل  زاس  گرب و  نک  هن  نیز  یبن  قارب  بهشا  رب 

ار اصقا  دجسم  يآرد  هگ  نآ  کلاس  يا  مرح  رد  دنب  مارحا 

ار یهبا  یلجت  نیب  شرع  رد  نیب  ناوضر  تمارک و  ور  دلخ  رد 

ار امسم  لامج  نیب  مسا  رد  دناءامسا  رهاظم و  همه  ملاع 

ار یلعا  ءدبم  نسح  تسا  یکاح  ادیپ  دوب  هچنآ  لامج  نسح و 

ار ارآ  لد  يور  نیب و  تآرم  تایآ  همه  دنا  سفنا  قافآ و 

ار ابیز  تعلط  دیرفآ و  هام  دیارایب  لامج  دهاش  ات 

ار اراس  ربنع  دیرفآ و  كاخ  نازورفا  لد  رهچ  دیرفآ و  رهم 

ار انعر  تماق  دیرفآ و  ورس  ازفا  حور  ضراع  دیرفآ و  غاب 

ار الهش  سگرن  دیرفآ و  مشچ  ناحیر  لگ  غاب  دیرفآ و  لعل 

ار اناد  رطاخ  دیرفآ و  ملع  درآ  دیدپ  لامک  تیآ  ات 

ار اناوت  يادخ  نک  سیدقت  ییاناد  وچ  سفن  عبط و  يورین 

ار ایند  فراخز  یهن  یم  لد  ینادان  كدوک و  دنچ  هجاوخ  يا 

ار ادرف  هراچ  ْزاس  زورما  تصرف  تدور  یم  تسدز  ادرف 

ار ابقع  تلود  هاوخ  دیواج  ایند  نیا  هزور  ود  زا  لد  نک  رب 
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ار ابوط  هخاش  تسد  زادنا  ابوط  لثمب  ناد  ریخ  لامعا 

ار انیب  هدید  مشچ و  ياشگب  ایند  نیا  زا  يراد  هچ  افو  مشچ 

ار ارسک  تلود  قاط  تسکشب  ار  رصیق  روشک  رصق  دنکفا 
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ار اراد  تمعن  زان و  رآ  دای  نیب  زمره  رس  هساک  هب  هر  کی 

ار ادرف  هفیحص  ناوخ  زورما  ناهاش  رس  تشونرس  حول  زا 

ار اهاط  ترتع  لآ و  دنویپ  لسگم  ناهج  ود  تداعس  یهاوخ 

ار انیس  یلجت  مق  هب  رگنب  يراد  را  يوسوم »  » مشچ ياشگب 

ار احطب  برثی و  غارچ  عمش و  شنازورف  نیب و  رون  هوکشم 

ار یسوم  رتخد  رازم  كاخ  يرآ  دننک  همرس  دلخ  ناروح 

ار ایرث  هدرک  هّبق  زیواک  ناویا  تفه  تنج و  تشه  يوناب 

ار ارهز  هرهز  راگدای  دوخ  یتیگ  رد  همطاف  تاذ  تآرم 

ار اربک  تمصع  دوب  هچ  یناث  دمآ  بقل  شرع  شا ز  هموصعم 

ار اتکی  رد  نآ  تسا  رهاوخ  نیو  اتکی  يرد  تسا  متشه  ناطلس 

ار اویش  هماکچ  نیا  دتسرفب  شناد  رقم  نادب  یتیآ  رگ 

(1) ار ایوگ  قطنم  نایب و  نسح  دراد  امش  ناتسآ  ضیف  زا 

* * *

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  میرم 

تسا ربمایپ  لآ  میرم  ماقم  اجنیا  دوزف  فرش  یسیع  میرم و  رگا ز  نانبل 

تسا رهزا  يارهز  هرهز  راگدای  دوخ  نافص  رد  هک  يرغص  بنیز  دلخ  يوناب 

تسا ربارب  ناوضر  هضور  هب  ناتسآ ، شک  اضر  نید  ناطلس  متشه و  ماما  تخا 

تسا رپهش  بوراج  دراد و  هتشرف  مداخ  لالجلاوذ  فطل  زا  هک  تسیا  هناتسآ  نیا 

تسا رسفا  جات و  یلع  لآ  نامسآ  زا  نادقرف  قرف  هب  كاخ  هب  رس  راذگب 
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تسا رشحم  هب  تعافش  دیما  ترگ  ادرف  يوسوم  نوتاخ  ترایز  نک  زورما 

تسا رضخا  خرچ  نیا  رب  هک  ناگراتس  نوچمه  ناهج  رد  هدنکارپ  هلمج  لوسر  لآ 

تسا رفعج  هب  یسوم  نفدم  هیمظاک  رد  مق  راید  رد  رگد  ربق  سوط و  هب  کی  نآ 

تسا رمحا  گنر  لگ  هلال  وچ  نیمز  يور  البرک  نادیهش  نوخ  اونین ز  رد 

تسا رویز  نایاش  هک  هتشون  دزس  رز  اب  فیرش  هعقب  نیا  رد  فیطل  هعطق  نیا 

* * *

یناث همطاف 

ینارهت یفقث  دمحم  ازریم  هللا  تیآ 

رت نوزف  تانیاک  ردق  زا  وت  نأش  رورس  رس و  ییوت  ناهج  قلخ  هب  هک  يا 

رونخس ِرکف  ْوحم  وت  حیدم  هاگ  دنمدرخ  ِلقع  ْتام  وت  يانث  تقو 

ردنمس وچ  دوب  را  دزوس  شرپ  لاب و  تردق  هیاپ  هب  دسر  را  مهو  ریاس 

رّونم هام  تسوت  يور  هنیآ  دیشروخ  هجنپ  تسوت ، يوسیگ  هناش 

رتخارپ دندش  نآ  زا  كالفا  دش و  رب  كالفا  هب  وت  تعلط  رون  زا  يا  هحشر 

رسارس قلخ  هیلا  راشم  تشگ  تشادرب  وچ  لاله  وت  يورباز  سکع 

رخسم تانیاک  هدیدرگ  وت  رهب  ملاع  ود  هتشگ  قلخ  وت  دوجو  رهب 

رتهک همه  نیا  رب  ییوت  رتهم  ورنآز  قلخ  همه  هب  يا  هداد  وت  یتسه ، تقلخ 

ربمیپ دندش  وت  ضیف  ددم  زا  یسیع  یسوم و  لیلخ و  حون و  مدآ و 

رهوش وت  شیوخ  رمع  هب  يدومنن  نآز  دنوادخ  قلخ  درکن  نوچ  ار  وت  وفک 

رسمه يرادن  يدرف و  ادخ  وچ  وت  درف  ادخ  جوز و  دنا  هلمج  ناهج  قلخ 

رجاه هلمج و  ْدنمیرم  دسرب  رگ  ار  ناهج  نانز  تتمصع  زا  يا  هّرذ 
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رضخا دبنگ  تسوت  تشِک  زا  يا  هزبس  ناسین  تمحر  تسوت  ِدوج  زا  یمنبش 

رفذا هفان  تسا  دش  لصاح  يو  زک  وهآ  رس  رب  وت  رگم  يدیشک  تسد 
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رَّسفم هتشگ  وت  تعلط  زا  شمّشلاو »  » نَّیبم تسا  دش  وت  يوم  زا  لیّللاو » »

رد نیا  رب  تسا  قیالخ  دیما  مشچ  ملاع  همه  رب  هداشگ  تیاطع  باب 

رطضم زجاع و  يافش  تمیرح  درگ  صربا  همکا و  ياود  تحیرض  درگ 

رّرقم تسا  وت  ّبح  هب  ییادخ  رما  لجسم  تسوت  رهم  هب  یهلا  مکح 

رواد هبیبح  یبن ، مشچ  ود  رون  ردیح  هلالس  ییارهز و  هعضب 

رگید هن  نامه و  ییوت  ینعم  هب  کیل  رهاظ  ملاع  هب  ییناث  همطاف 

رّهطم نامدود  دّنبر  هولج  تمصع  هداوناخ  دنّقح  رهظم 

رفعج یسوم  تنب  تسا  يادخ  تخد  میوگب  هن  رگ  دلی و  مل  مبل  هتسب 

رّقحم تسارس  نیا  یگرزب و  وت  نوچ  دوب  لگ  هخاش  وچمه  هاتوک  وت  رمع 

(1) رخآ لوا و  ییوت و  لّوا  رخآ و  یهانپ  وت  هگرد  ریغ  ارم  تسین 

* * *

یمطاف نشلگ  لگ 

یناود یلع  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

هدیمرآ ناشفربنع  كاخ  نیا  رد  ربمیپ  زا  یلگ  ثداوح  داب  ز 

هدیمرآ ناسچ  نیب  مق  رازلگ  هب  تیالو  راز  هلال  زا  هلال  یکی 

هدیمرآ ناوجون  اضق  تسدز  نانوچ  هک  نیب  یمطاف  نشلگ  لگ 

هدیمرآ نایک  جات  بیز  ناهن  زورفا  لد  عیفر  هاگراب  نیا  رد 

هدیمرآ نامز  خرچ  ریدقت  هب  كاپ  رهوگ  یکی  سدقا  ضرا  نیا  رد 

هدیمرآ ناما  رد  يروشک  وزک  رفعج  نب  یسوم  تخد  یهم  ناشخرد 

هدیمرآ ناهج  ِناج  هعقب  نیا  رد  کش  یب  هک  ناه  شرد  كاخ  هب  اس  نیبج 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
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هدیمرآ نایناحور  نارازه ز  رتوبک  ناسب  شمیرح  درِگب 

هدیمرآ ناملاع  دص  ود  ناهش و  شغورف  رپ  لعشم  نماریپ  هب 

34 ص :

ص 21. ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ   . 1 - 1
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هدیمرآ نایروح  هد  تنیز  هک  دنیآ  ردنا  مق  هب  وگ  نایسودرف  هب 

هدیمرآ ناتسآ  نیا  يوس  ره  هب  تلالج  هاج و  ملع و  فرش ، لامک و 

هدیمرآ نامداش  ینت  هدرسف  لمأت  اب  یهن  یماگ  هک  اج  ره  هب 

هدیمرآ ناخر  لگ  نیمز  نیا  رد  هک  هن  ورف  اج  نیا  یمارآ  هب  اه  مدق 

هدیمرآ ناور  ورس  نارازه  اج  نیا  رد  ینیب  هک  نک  رظن  تربع  هب 

هدیمرآ ناوغرا  سگرن و  دص  ود  نسوس  ورس و  لبلب و  لگ و  نارازه 

هدیمرآ نامسآ  نیا  ریز  رد  هک  دنشاب  هدنزورف  نارتخا  یسب 

هدیمرآ ناکم  ْلگ  نیا  رد  وک  نآ  شوخ  دنراپس  ناج  یمه  مق »  » رد هک  نانآ  شوخ 

هدیمرآ نابش  هک  نآ  لاح  اشوخ  تشذگ  مق »  » رد هک  يراگزور  نآ  شوخ 

(1) هدیمرآ نابیاس  نیا  َّلظ  رد  هک  یناود »  » رشحم زور  زا  دراد  مغ  هچ 

لاصخ هتسجخ  رهوگ 

يدراهتشا يدمحم  دمحم  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

رایرهش تخا  لاصخ ، هتسجخ  رهوگ  نآ  راختفا ز  يور  زا  نک  وت  مق  نیمزرس  يا 

راکف یب  هظحل  ره  مد و  ره  رورس ، رخف و  هاجوزع  ملاع ز  یضارا  ریاس  رب 

راهن روخ  تسا و  فرش  هراتس  نم  رد  ناگراتس  زا  لابم  هک  نامسآ  هب  وگرب 

راچ تشه و  وچ  تمصع  ماما و ز  هّمع  مه  ماما  رتخد  دوب ، ماما  رهاوخ  واک 

راقفلاوذ رادهگن  یفطصم و  تخد  رب  باطخ  دنک  یم  قدص ، هر  زا  هعیش  هراومه 

رابتعا انعم و  لئاضف و  عبنم  يو  فرش  رد  تمصع ، هناگی  رهوگ  يا 

راگدای وت  تدجز  نیمز ، نیا  رد  یشاب  زاجح  هش  رفعج  یسوم  ماما  تخد 

35 ص :
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ص 716. ج 11 ، نارهت ، یناود ، یلع  مالسإلا ، رخافم   . 1 - 1
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رای رون  تآرم  تیاکح و  تخر ، رهم  مشچ  يایتوت  دوب  يُدب و  ترد  كاخ 

راوخ يور  میظعت و  رس  وت  يارس  ردنا  قدص  ءاجتلا و  رسز  ناگتشرف  دنراد 

راقو تفع و  فدص  هن  رهوگ  يا  نیبم  يا  تهاگرد  رکاچ  دنوش و  نابرق 

رارق رب  هلمج  نآ ، قنور  تسا  وت  فطل  زا  هوکش  اب  هیملع » هزوح   » تسا وترف  زا 

رادجرا رای »  » نیا روای  هانپ و  یشاب  زارف  یتسپ و  رطخ و  ثداوح و  ردنا 

رام رات و  نمشد ، هدیا  تسا  وت  يوک  زا  رارق  یب  شافخ  هدید  تسا  وت  رون  زا 

راگدرک دزن  نالد  هتسکش  عفاش  يا  رشح  زور  ار ز  ام  تعافش  ینک  دبیز 

رایب یعفشا »  » وا ترایز  رد  لیلد  رهب  بقل  ار  وت  رم  دوب  هعیفش »  » هک يورنآ  ز 

(1) راهب وت  فطل  فنک  رد  اسم  حبص و  یگدنب  قدص و  رسز  يدمحم »  » دراد

* * *

دهشم مق و  يانشور 

یثدحم داوج  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

ناساره ناشاّفخ  تسا و  نازیرگ  تملظ  ناسارخ  كاخ  زا  دبات  یم  نید  دیشروخ 

تسوت دقرم  زا  نادواج  ياه  هولج  نیا  تسوت  دح  یب  فطل  نویدم  ام  ناریا 

نمشد گنرین  ِنز  مه  رب  امش  فطل  نشور  هموصعم  زا  مق »  » رهش وت ، ز  دهشم » »

مق هناخ  دهشم ، تسا و  ملع  دهشم  مق ، مطالت  رپ  تملع  يایرد  زا  هتشگ  مق ،

میروبص میراد و  هنیس  رد  ار  وت  قشع  میرود  هچرگ  تناتسآ  سوبکاخ  زا 

نمأم اوأم و  تهگرد  ههبج  تشپ  رد  نکفاوترپ  قح ، ههبج  رد  وت  رون  يا 

دنتفرگ دهشم  مق و  زا  تداهش  سرد  دنتفرگ  دد  وید و  هب  هر  نوخ ، اب  هک  نانآ 

ار البرک  سوط و  دنزاس  لصتم  ات  ار  الب  ریت  ره  دنداشگب  شوغآ 
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36 ص :

صص 129_130. يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  مود ، همطاف  مالسلااهیلع ،  هموصعم  ترضح   . 1 - 1
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تسین یندرم  زگره  تسا و  هدنز  وت  هب  ناج  نیا  تسین  یندرسفا  وت  قشع  رارش  يرآ !

(1) دراد زار  مه  وا  تسین ! وهآز  رتمک  دراد  زابناج  تهگرد  يافشلاراد 

* * *

37 ص :

ص 62. ش 4 ، رثوک ، گنهرف   . 1 - 1
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مق نیگن 

یثدحم داوج  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

نیمز يور  تّجح  هرامه  مق ، نیگن  مق »  » دنرتشگنا و اهرهش 

تسافص نامیا و  رهش  ملع و  رهش  تسافو  قشع و  هلبق  مق ، تبرت 

ابرهک ار  ام  ياهناج  وا  رهِم  ام  رهش  مشچ  هموصعم »  » دقرم

باجح جنگ  ایح ، ّرُد  ِثراو  باتفآ  تیب  لها  زا  يرتخد 

دنز یم  رد  هدمآ ، راتفرگ  ره  دنز  یم  رپ  لد  غرم  شمیرح  رد 

مرک دوج و  هتشر  ریسا  ناج ، مرح  ِبوذجم  تساجنیا  یلد  ره 

فافع قشع و  ناغمرا ، ار  نارئاز  فاطم  ار  کئالم  دشاب  مرح  نیا 

ناتسآ نیا  زا  زومآ ، تفرعم  ناگنازرف  یسب  شسوب  ناتسآ 

هتخومآ نآ  زا  یکاپ  تمصع و  هتخود  شربق  هب  ناکاپ  هدید 

نابزرم ار  ادخ  ماکحا  هقف و  نآ  ِدرگ  رب  يا  هلاه  مق » هزوح  »

میقم اهتیاده  دهم  رد  هدوب  میقتسم  هار  هتفر  هشیمه  مق 

ماین زا  دشاب  هناگیب  مق  غیت  مایق  باوخ  رگم  دنیب  یمن  مق 

داهتجا ملع و  هزوح ، هقف و  رهش  داهج  رهش  فرش ، رهش  نوخ ، رهش 

دنا هداد  تریصب  مه  ار  مق  لها  دنا  هداد  تریس  هچ  ره  ار  اجک  ره 

مق لها  دنماین  یب  ِغیت  ِقرب  مق  ِلها  دنمایق  فاق  هطقن 

دنتشاد تیآ » ، » هدید رد  لد و  رد  دنتشاد  تیالو  لّوا  ز  مق ، لها 

نیقی رب  ّالا  دنداد  یمن  لد  نید  ياپ  رب  زج  دندوس ، یمن  رس 

تسا ندومیپ  امنهر  اب  ار  هار  تسا  ندوب  الوم  رما  ِعیطم  نید ،
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(1) دورس نیا  دیوارت  شتایانع  زک  دورد  ار  رفعج » نب  یسوم   » رتخد

38 ص :

صص 31_32. یناشاک ، قفشم  یخرهاش و  دومحم  فافع ، هنیئآ   . 1 - 1
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* * *

39 ص :
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ادخ میرح 

ماشتحا رفعج  دیس  مالسالا  هجح  موحرم 

يرهوگ دنب  افص  قوذ و  یلو ز  یکاخ ، يرطعم  فیطل و  هچ  مق  كاپ  كاخ  يا 

يرترب شرع  زا  تلزنم  ردقز و  میوگ  رگا  بیجع  دوبن  وت  نأش  اجک و  رهوگ 

يرفعج نب  یسوم  رتخد  يارب  نفدم  مق  نیمز  يا  ار  وت  ماقم  نیا  دشاب  سب 

يرتخد وچمه  کی  همطاف  دعب  هدازان  رهد  مام  هک  تماما  میرح  يوناب  نآ 

يرواد ّیح  همرکم  هبوبحم  لوتب  هعضب  ادخ ، میرح  همطاف ، ای 

يردارب مه  ردپ  وچمه  هدیدن  نودرگ  نیقی  اضر  تخا  یسوم و  تخد  وت  یتسه 

يرهاوخ وت  ار  نآ  رتخد و  هناگی  ار  يو  فرش  زا  هک  متشه  متفه و  ماما  رخف 

يرسمه وت  اب  دنک  هک  نآ  تسین  هتسیاش  دیزگرب  شاه  نز  هلمجز  قح  هک  میرم 

يرشحم يادرف  هعیفش  نایصاع  رب  هلا  تمصع  يا  وت  ماع  صاخ و  فطل  زا 

يرطضم لاح  اب  همطاف  تانب  ینیب  البرک  هب  يدوبن  فط  موی  فیح  دص 

يرگمتس میئل  گنچ  هب  يرگید  ناو  شوگ  هدیرد  کی  نآ  وزاب و  هتسکش  کی  ناو 

يرغصا هن  ربکا  هن  هدنامن  ام  رهب  نیب  لوسرلا  اهیا  ای  هک  هلان  دیشک  بنیز 

(1) يرضخا رصق  امن  فطل  ماشتحا »  » رب تردارب  زیزع  ناج  هب  همطاف  ای 

* * *

شکلد میمش 

یتانابهطصا سمش  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

مق نابساپ  کلم  ناتسآ  كاخ  زو  مق  ناتسآز  تمهد  یتراشب  لد  يا 

40 ص :
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ص 96. ، 1379 رئاز ، مق ، یگیب ، دمحم  سایلا  رثوک ، زا  یغورف   . 1 - 1
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مق ناشف  ربنع  شکلد  میمش  نآ  زو  مق  ناشن  رهاوج  میرح  هضور و  زو 

مق ناتسوب  رب  هدش  وربآ  هک  لگ  نآ  مق ز  نامسآ  زا  دنک  یم  هولج  هک  هم  نآ  ز 

مق نایشآ  دلخ  هتسجخ  ریاط  نآ  مق ز  نانج  غاب  رورپ  زان  روح  نآ  ز 

تسا رد  نادب  یناهج  يور  هک  هگراب  نآ  ز 

تسا یناب  شنادزی  سدنهم و  سدقلا  حور  تسا  ینامسآ  وا  تهزن  حور و  هک  یئاج 

تسا ینادواج  یگدنز  تایح و  شماش  تسا  یناوخ  هتسدلگ  هب  شرع  سورخ  شحبص 

تسا ینایب  هتوک  اسران ز  عبط  زا  تسا  یناث  سودرف  هنیاعم  شمیوگ  رگ 

تسا ینانچنآ  معن  رپ  تشهب  زا  هب  تسا  یناوج  دجو و  هیام  هک  ناج  غاب  نآ 

تسا رتهب  دلخ  زا  مق  ناتسآ  ههبش  یب 

مق نیرق  تداعس  كاخ  شیوخ  هب  دلاب  مق  نیبج  رب  فرش  طخ  دنا  هتشونب 

مق نیفد  زا  مق  تمیق  ردق و  تسادیپ  مق  نیمز  رد  نیفد  تساهب  نارگ  یجنگ 

مق نیتسآ  ادخ ز  فطل  هتشگ  راشرس  مق  نیرق  زجعم  تمحر و  ضیف و  تسا و  ملع 

مق نیگن  زا  ملع  هقلح  تساهبرپ  سب  مق  نیط  ءام و  اب  هدش  نیجع  رنه  لضف و 

تسا ردصم  باب  همه  ار ز  ملع  هک  يرهش 

تفرعم ماج  وا  مخ  زا  دنا  هدیشون  تفرعم  مالعا  بتکم  تسا  مق  يرآ 

تفرعم مان  دوب  دنلب  هگراب  نآز  تفرعم  ماقرا  هبیتک  وا  ناویا 

تفرعم مایا  درذگب  رمع  هب  اجنآ  تفرعم  ماک  نآ  فراعم  زا  دنریگ 

تسا روصم  شقاور  قاط و  هب  تفرعم  نوچ 

تسا هدیشک  رس  کلف  هب  ور  هچ  زا  شناویا  تسا  هدیسر  بّرقت  هب  اجک  زا  مق  كاخ 

تسا هدیمرآ  مق  لد  رد  هک  ناج  ناج  نیا  تسا  هدید  هک  راوجز  تلزنم  برق و  نیا 
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تسا هدیرفآ  رونز  هک  نیا  تسا  يا  هیضرم  تسا  هدیزگرب  شقح  هک  نیا  تسا  يا  هموصعم 

تسا هدیمخ  ششیپ  هب  هام  ردب  هک  هم  نیا  تسا  هدیمح  شتافص  هک  نیا  تسا  يا  هدومحم 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  رهد  يوناب 
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باب چیه  هب  نادزی  یلجت  اب  هک  اریز  باتفآ  قوف  را  شمناوخ  تسین  قارغا 

باشوخ رهوگ  نیا  تفع و  سورع  ون  نیا  باسح  رد  هرز  کی  هب  تسین  هام  دیشروخ و 

بایترا کشالب و  تسا  یهلا  رون  باطتسم  رون  نیو  تمصع و  نامسآ  نیا 

باتک رد  دندوتس  هک  ار  هسمخ  راونا  باب  مام و  ّدج و  ارِو  دنملاع  بوبحم 

تسا ردام  باب و  نآ  زا  رورپ  زان  تخد  نیا 

بسح رد  لثم  یب  دش و  بسن  رد  زاتمم  بسن  هتسیاب  تفارش و  هتسیاش 

بر ّیلو  قیالخ  ماما  یلع  شباب  برع  دیس  یبرع  دمحم  شدج 

ببس ار  ءایشا  تقلخ  باب ، دج و  نآ  بختنم و  صوصخم و  همطاف  لوتب  شمام 

بجع ربخ  یب  يا  وت  رادم  تبترم  ناز  بقل  شا  هموصعم  همطاف ، فیرش  مان 

تسا رکاچ  شناوضر  هتشرف و  شمداخ  رگ 

هاج رهپس  شرف و  تنیز  شرع و  يوناب  هاش  تخا  تخد و  هش و  لیلس  هش و  لسن 

هانپ أجلم و  شمرح  ار  دنمدرد  ره  هام  باتفآ و  دننک  باستکا  شرون  زا 

هاگن دنک  یم  بدا  هب  کَلَم  ار  هضور  نآ  هاگراب  نحص و  نآ  زا  تکوش  نأش و  تسادیپ 

هابتشا تسین  نآ  رد  تسا و  نشور  هتکن  نیا  هار  كاخ  وچمه  شرد  هب  نارورس  ياهرس 

تسا ربمیپ  كاپ  هعضب  ماقم  اجنیاک 

قاثو رد  رب  شیمداخ  قوش  هب  ناوضر  قاس  ات  ردص  زا  یتنج  ضایر  شربق 

قارع ات  رصم  زا  شا  هناتسآ  قاتشم  قایتشا  هب  شربق  ترایز  یپ  نمؤم 

قاط ماب و  نحص و  نآ  رد  تسا  رواجم  سک  ره  قاور  هضور و  نآ  قشاع  تسا  لد  ناج و 

قاحم رد  ههبش  یب  هدش  قح  نذا  هب  رفاک  قاذم  رد  خلت  شیگدنز  تسین  هرذ  کی 

تسا ربکا  هللا  نذأم  هرانم  نآ  ات 
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یفطصم دنزرف  همطاف  ناج  مارآ  افص  هم  رفعج  یسوم  مشچ  رون  يا 

یبتجم هاش  نَسَح  ناسل  رد  روکذم  یضترم  بوبحم  ییافطصم و  روظنم 

اعد نامز  نآ  ار  وت  هتفگ  دابعلا  نیز  البرک  هاش  نیسح  نایب  رد  حودمم 
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اضر رهاوخ  يا  ردپ  ترفعج  نب  یسوم  انث  ار  وت  قداص  رقاب و  دنا  هدومنب 

تسا رورپ  موصعم  وت  ربق  هک  يا  هموصعم 

نک تاجن  تلاوح  يادخ  يوس  ار  ام  نک  تارب  سدقم  ناتسآ  هب  ار  ام 

نک تالکشم  دوخ  هجنپز  امب  ناسآ  نک  تاهج  شش  زا  مغ  دنبز  اهر  ار  ام 

نک تائیس  لمع  ياه  هدیرج  زا  وحم  نک  تافتلا  ام  هب  میاوت  رئاز  ام 

نک تایح  زور  هس  ود  نیا  رد  رظن  ام  رب  نک  تامم  تارکس  رد  سرت  فوخ و  یب 

(1) تسا رشحم  ياغوغ  رضاح  سمش  هک  مدنا  و 

* * *
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روح هدید  يایتوت 

هداز حابصم  سابع  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

یمه دنک  رد  نیا  ِتبرتز  ایتوت  دوخ  یمه  دنک  رورپ  هیلاغ  ْفلُز  روح  رگ 

یمه دنک  رّونم  هولج  هب  ار  قافآ  نآ  قاور  رون  هک  تسیک  ِهاگراب  نیا 

یمه دنک  رّوصم  شیوخ  میرح  ردنا  ار  مارحلا  تیب  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  رعشَم »  » يداو ِضیف  يدای ز  افص  زا  لدبحاص  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  رمجَم  هب  روح  دوع  دنپسا و  شتوارط  رهب  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  روانش  ملع  رحب  هب  یتشک  يدمحا  ضیف  زا  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  رّخسم  شیوخز  ار  قافآ  نآ  مولع  ِتیص  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  ربارب  هبعک  ِّجح  قوش  اب  شترایز  ْرئاز  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  رضخا  دبنگ  ِریز  هب  اپرب  مَلَع  ترفغم  زا  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  ردارب  دای  سوط  يوس  ور  زیزع  يرهاوخ  ناز  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  رجاه  میرم و  هب  یهد  نامرف  لوسرلا  ُهعِضب  نآ  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  رف  اب  دیآ و  ترایز  رهب  سوط  سومشلا  ُسمش  هک  تسیک  هاگراب  نیا 

یمه دنک  ردامز  مان  بسک  هموصعم ، تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیا 

یمه دنک  رویز  تنیز و  شرع  ْمان  نیز  همطاف  مان  دوخ  هّدج  وچ  دوب  شمان 

یمه دنک  رفعج  یسوم  ِتخدز  اورپ  طارص  لپ  رد  نآ  هلعش  میحج و  ران 

یمه دنک  ردیح  هلالس  زا  رشح  رد  نایصاع  هب  تعافش  هک  ات  تسا  هگرد  نیا 

یمه دنک  رشحم  فص  رد  هعیفش  شقح  ماما  هّمع  وا  مه  تسا و  رهاوخ  تخد و  مه 

یمه دنک  رد  نیا  زا  زاب  تشهب  ِهار  لیئربج  هک  ناز  دوخ  هب  لابب  مق  رهش  يا 
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یمه دنک  رس  ادف  تیب  لها  هار  رد  نازرابم  مایق  رهش  تسا  مق  ِرهش 

یمه دنک  ربمیپ  لآز  ربخ  رشن  تیب  لها  ثیداحا  رهش  تسا  مق  رهش 

44 ص :
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یمه دنک  رطعم  شیوخ  رطعز  ملاع  نآ  كاپ  ِكاخ  زا  دسر  يا  هخفن  هک  هگ  ره 

یمه دنک  رثوک  همشچز  ناج  ْباریس  ناکم  نیا  رد  تریح  يداو  ناگنشت  بل 

یمه دنک  رواد  هعیدو  همطاف  نوچ  ارو  تقلخ  ناهج  ود  تعافش  رهب 

یمه دنک  رطضم  رئاز  يوس  فطل  زا  شجئاوح  ِياضقز  یتیانع  کش  یب 

یمه دنک  رفاک  نمشد  دیک  عفد  مه  دنک  یمه  صلخم  نمؤم  دیق  عفر  مه 

یمه دنک  رشحم  هعیفش  ِرَد  رب  ور  ياپ  تسد و  هتسب  هنگ  مرج و  ملظ و  هک  ار  نآ 

یمه دنک  رد  نیا  ِتلود  فرش ز  ِبسک  دیما  دص  هب  تلیضف  هار  هب  یملاع  ره 

یمه دنک  ْرز  ناج  سِم  وت  ضیف  هک  نآ  يا  ْنوَک  ود  ِتمصع  يا  ملاع و  ود  ِیب  یب  يا 

یمه دنک  رتفد  هفیحص  دص  ود  رگ  ُرپ  دورس  قح  هب  دناوتن  وت  فصو  حابصم » »

(1) یمه دنک  رّرکم  دنق  وچ  رگ  وت  ِفصو  مینارن  تفطل  رد  زا  هک  نآ  دیما 

* * *
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فرش هّلق 

درمناوج هللادسا  خیش  جاح  مالسالا  هجح 

تسادخ لوسر  دالوا  نمأم  تسارولاریخ  ترتع  مرح  مق 

تسالب زا  نوصم  تسا و  فاق  هّلق  نایشآ  دنلب  تسار  یبن  لآ 

تساهرهش رگد  هب  اجنیا  زا  شناد  ملع  رهش  دوب و  کچوک  هفوک 

تسافص اب  ِمرح  نیا  نانج  وچ  ناز  تشهب  يوس  هب  تساجنیا  زا  رد  کی 

تسایقتا قح و  نادرم  عمجم  ایلوا  همه  راظنا  حمطم 

تساجتلم البز  ار  نایمطاف  نامز  رخآ  هنتف  شروی  رد 

تسادهلا تنب  هموصعم  دقرم  كاپ  ناماما  دالوا  نفدم 

تساضترم یلع  غاب  هویم  نیما  لوسر  داشمش  هخاش 

تساضر ماما  رهم  اب  رهاوخ  نیمتفه  فرش  جرب  رتخا 

تساسّنلا ریخ  همطاف  هثراو  ایح  لالج و  ردق و  فرش و  رد 

تسابرهک ْهَک و  ِسنا  هطبار و  ار  هعیش  شمرح  قشع  هبذج 

تسایتوت نیهب  ردق  فرش و  رد  ار  قاشع  هدید  شرد  كاخ 

تسازج شنانج  غاب  ازج  زور  مق »  » هب ار  وا  دنک  ترایز  هک  ره 

تساور دشخبب  هموصعم  رطاخ  ادخ  ار  ناهج  قلخ  همه  رگ 

تسافّشلا راد  همطاف  مرح  ور  ار  درد  ره  هتسخ  هدب  هدژم 

(1) تساجب یسوم  رتخد  یتف »  » هب رگ  دنک  تیانع  فطل و  زا  رظن  کی 

* * *

انیریجا انیریجا ،
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باجم مظاک  دمحم  دیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

يریظن یب  درف  هموصعم ، هک  وت  يریبک  ياسوم  دنزرف  هک  وت 

يریجا انیریجا ، انیریجا ، يرینم  ردب  نوچ  رهش  رد  هک  وت 

يراد هلال  نوچ  ردپ  غاد  لد  هب  يراد  هلان  یمیتی  درد  زک  وت 

يریذپ یم  رگ  تردام  قح  هب  يراد  هلاس  هدجه  يارهز  مغ 

يریجا انیریجا ، انیریجا ،

تسام هناشاک  تدقرم  رانک  تسام  هناخ  ّتبحم  يوک  رس 

يریبک ياّنمت  نیا  تسین  رگا  تسام  هنال  ّشع و  وت  رهش  نیمه 

يریجا انیریجا ، انیریجا ،

هتسشن یموق  يرد  ره  تشپ  هب  هتسب  هک  مدید  يا  هناخ  ره  رد 

يریبج ناکد  هب  مدروآ  رد  هتسکش  بل  دش  يا  هساک  نوچ  ملد 

يریجا انیریجا ، انیریجا ،

یهلا فطل  رهظم  دش  تَخُر  یهاج  ّزع و  نادناخ  زا  هک  وت 

يریگب ار  شتسد  هک  رگ  دشاب  هچ  یهاچ  هب  دتفا  یبش  رگ  يریرض 

يریجا انیریجا ، انیریجا ،

درک يرفاک  ناملسم  ام  لاح  هب  درک  يرباص  شقارف  رد  لد  سبز 

يریعش ای  يرمت  تشاد  اّنمت  درک  يرعاش  یسدق »  » هناخ نیا  ِرَد 

(1) يریجا انیریجا ، انیریجا ،

* * *

ییاجک مناج  اضر 
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سیئرلا خیش  سابع  نیملسملا  مالسالا و  هجح 
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ییافص نوناک  رهم و  جوم  وت  ییاجک  منامشچ  رون  يا  اضر 

ییادج تناّبحم  ام  زا  ارچ  تبرغ  ضرا  رد  ترس  رب  دمآ  هچ 

ییارجام مدیشک  نوریب ، مدش  وت  ندید  يارب  برثی  زا  نم 

ییآرد رد ، زک  وت  يور  منیبب  میایب  رخآ  دادن  تلهم  لجا 

ییآ یک  مق  رهش  هب  مناد  یمن  اجنیا  رد  نم  ناسارخ  ضرا  رد  وت 

ییامن دزیا  هنیئآ  نآ  وت  قح  هولج  يا  امن  ییّالجت 

ییاقب بآ  همشچرس  نآ  وت  تیور  رادید  هنشت  نم  مدش 

ییاین ای  ییایب  مگرم  زا  سپ  هن  مدق  منیلاب  هب  ندرم  مد 

(1) ییاجک مناج  اضر  مناج  اضر  گرم  رتسب  ردنا  هموصعم  منم 

* * *

رهوگ هزیکاپ 

يزیربت یچدادغب  دمحا  خیش  جاح  موحرم 

مق رابتعا  فدص  رهوگ  هزیکاپ  مق  راید  نیشن  هدرپ  ّقح  هب  بر  ای 

مق رانک  رد  ادخ  رما  هب  هدش  نوفدم  مق  رات  ياه  بش  هدش  وا  رونز  نشور 

مق رایتخا  باب  همه  رد  تسوا  تسد  رد 

ایضرپ هتشگ  نیرب  تشهب  هضور  نوچ  افصاب  هموصعم  تفارش  زا  هتشگ  مق 

اطع هر  زا  تشهب  هب  دور  یم  هک  کش  یب  اجتلا  هدروآ  همه  شهگرد  هب  ناهاش 

مق رابغ  دنیشن  هک  یمرجم  شعن  رب 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگراب  نیا  تسا  رّونم  میاد  هک  عیفر  دبنگ  نیا 

تسا رفعج  نب  یلع  هک  نادب  نیقی  شّمع  تسا  رّطعم  شکاپ  تبرت  وچ  شرد  كاخ 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
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مق راد  هلمح  ازج  زور  هب  دوب  ّبر  ای 

تساضر نید  ناطلس  رهاوخ  میرح  اجنیا  تسا  یضترم  دالوا  نفدم  هک  جرف  كاخ 

تسالط شتعفر  اب  دبنگ  تشخ  هک  یهاش  تسایتوت  وچ  قیالخ  مشچ  هب  شرد  كاخ 

مق راید  فصو  هب  هتفگ  ثیدح  نیدنچ 

راگدرک يایاضق  مق ز  رهش  هب  دمآ  رابران  دور  زا  هرمیس  ِلیس  هک  يزور 

رادجات ياسوم  رتخد  دوب  هموصعم  راید  نیا  زا  ار  الب  عفد  درک  هک  یناد 

مق راسگمغ  ادخ ، لوسر  هیرذ 

فرش زا  راچ  لهچ و  دصراچ و  دنتسه  فِشُک » ول   » هاش نآ  یلع ، یضترم  دالوا 

فجن هکم و  مق و  نایم  نادن  یقرف  فدص  نیا  رَد  رُد  نوچ  همه  قح  رما  هب  نوفدم 

مق راثن  رد  درخ  لها  دنهد  یم  ناج 

لیئربج درک  مق  يزیر  گنر  رامعم  لیلد  ناهج  قلخ  هب  دوبن  سک  هک  يزور 

لیلخ هناخ  مق ، تفارش  زا  دش  مکحم  لیلخ  ار  هبعک  ِرَجَح  مق ، راید  زا  درب 

مق رابتعا  رب  وت  لقع  مشچ  هب  رگنب 

دوش یم  بایان  وچ  قلخ  نایم  زا  محر  دوش  یم  باب  اج  همه  رد  ملظ  هک  يزور 

دوش یم  بآ  کمن  وچ  مق  تشد  هب  ملاظ  دوش  یم  بامیس  هروک  وچ  نیمز  يور 

مق راید  زا  دنرب  هرهب  هچ  ناشک  ندرگ 

نیمز نیا  رد  دماین  حون  رود  هب  نافوط  نینمؤم  راد  نیا  دوب  الب  زا  ظوفحم 

نیمتشه دلخ  زا  دوش ، هدوشگ  رد  کی  نیبب  ار  كاخ  نیا  تفارش  قح  فطل  زا 

مق رازغرم  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

دوش ادج  مه  زا  دب  کین و  رفک و  نامیا و  دوش  اپب  تمایق  رشن  رشح و  هک  يزور 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
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دوش اهربق  رد  هبساحم  مق  لها  رب  دوش  اپب  نازیم  وچ  قلخ  باسح  رهب 

مق رازم  رد  دوش  نفد  هک  یسک  لد  شوخ 

نایشآز یشحو  ریاط  وچمه  دنََّرپ  نامّزلا  بحاص  ای  همه  مق  راید  لها 
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ناهج دوش  ناتسلگ  هک  نک  باکر  رد  اپ  ناکم  رگد  ياج  هب  دنا  هتفرگ  کی  ره 

مق راید  اصوصخ  تفر  تسدز  َملاع 

تفرگ ناهج  مامت  ملظ  دومن و  نایغط  تفرگ  نایم  رد  ار  وت  هنتف  ِجوم  هک  اج  ره 

تفرگ نابغاب » ِیکز   » زا دنپ  هک  دیاب  تفرگ  نازخ  ار  تیگدنز  راهب  لصف 

(1) مق راوج  ای  مق  هب  تفر  دیشک و  ار  دوخ 

* * *
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نابوخ دهاش 

يراسناوخ يولع  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

تسا ربنعز  رپ  کئالم  دوجو  زا  هک  ییاج  تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  يارس  اجنیا 

تسا رتخا  وچمه  ناهج  عاقب  نایم  رد  هعقب  نیا  وا  فاطم  تمایق  حبص  هب  ات  تسا  کئالم  ياج 

تسا رطعم  شماج  هک  راد  وکن  راهنیز  عیفش  دوش  یم  یلج  ّصن  هب  همطاف  نوچ 

تسا رترب  هک  یناهج  ملاع ، هب  هدومن  هضرع  نسحلاوب  دنزرف  همطاف  دوجو  عمش 

تسا رّونم  تبحم  قشع و  ِلالز  شرثوک  زا  دنا  هدیمد  تیالو  نارتخا  هک  قفا  نیا  رد 

تسا رّدکم  تلاهج  ناهج  ببس  نیز  نیب  رهپس  نیا  هتفرگ  اوقت  شناد و  مجنا ز 

تسا رگخا  وچمه  نیمزرس  نیا  هک  ببس  هتشگ  مق  رازم  رد  هتفخ  نابوخ  دهاش  نیا 

تسا رفعج  طبس  نآ  یقاس  هک  تسوبس  نآ  زا  يدش  نوزف  یتیگ  هب  قداص  رقاب و  مان  رگ 

تسا ربمیپ  باطخ  نیهر  هک  تسا  مق  شمان  نونک  رختفم  دوب  هک  هعیش  مزب  نیا 

تسا ربکا  رشح  هعیفش  همطاف  هک  اریز  حیرض  نآ  هب  یضترم »  » دنز یم  هسوب  سب 

* * *

ادخ حور  هگ  هولج 

هتشگ مق  ادخ  فاطلا  رهظم  نخس ، هقف و  هضور  هتشگ  مق  ادخ  یحو  هرطیس  لمع  ملع و  هناخ 

هتشگ مق  الو  رارسا  رهوج  زا  رمث  رپ  ینمرخ  بدا  مزب  نیا  رد  دومرفب  هجنر  مدق  نوچ  یسوم  تخد 

هتشگ مق  انف  راونا  هزوح  شمرح  يانف  رد  نادب  تسا  تشهب  هب  شباب  هک  دنتفگب  نوچ 

هتشگ مق  اخس  دوج و  فدص  ردنا  يرُد  ناهج  هب  یهلا  فطل  تمحر و  طبهم 

هتشگ مق  ادخ  حور  هگ  هولج  ببس  نیز  تسادیپ  شلامج  راسخر  نسح ز  وترپ 

هتشگ مق  اقب  يوس  رشب  زاورپ  جوا  روهشم  تعاجش  تبالص و  هب  شنامدرم 
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هتشگ مق  ارس  هجاوخ  فکتعم و  یگلمج  لوغشم  شرود  هب  تسود  مرح  ناقشاع 

هتشگ مق  اده  رخف  رحس  ناغرم  وچمه  دشاب  تیاده  ناکرا  هک ز  تیعجرم 

هتشگ مق  افش  باب  شخُد  هب  یسوم  برد  دوبن  هنرو  نخس  تخومآ  لگ  قوش  زا  لبلب 
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هتشگ مق  اضر  باب  زا  مه  رذآ  يزوخ و  یسیس و  نیبب  کین  نونک  تسود  مرح  ناقشاع 

هتشگ مق  اقب  رحب  افص  بان  یم  زا  دنشون  یم  ناهج  نادنر  هک  تسا  ثیدح  نیا 

هتشگ مق  امش  يوس  نایرج  قداص  رقاب و  رثوک  يوا  زا  هدیشخردب  تماما  نایش  هقف 

هتشگ مق  الج  رهب  يدب  دید  هیواز  یگلمج  تسود  رب  رد  همه  دنرشع  هک  تالوقم  نیا 

هتشگ مق  اقب  رصن  نونک  تسین  بجع  نیو  انف  هاچ  زا  هدزرس  نادب  دننافسوی 

هتشگ مق  اقل  تسم  یضرع  رد  يرهوج  یضترم »  » يا نونک  روآرد  هب  نت  زا  هقرخ 

* * *

مد ْحیسم 

ینیسح هللا  تمعن  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

یمد يآ  دوخ  هب  يدوخز  رذگب  یمتس  دوخ  هب  يامنم  لد  يا 

یمکش دنباپ  وت  دنچ  ات  یتسه  اوه  ریسا  وت  یک  ات 

یمک دایز و  رکف  هب  دنچ  ات  لانَم ! لانِم  لام و  هصغ  زا 

یمخ چیپ و  ره  زا  نکم  اورپ  يرپ  هب  ار  دوخ  ناسرب  نز  رپ 

یمد هدیپس  يرحس و  تقو  نک  تیالو  میرح  يوس  ور 

یمب ریز و  یشوخ و  زاوآ  اب  هنذأم ، زا  ناذا  گنابلگ 

یمغ ّيراتفرگ و  هنوگ  ره  دربب  لد  زا  ار  وت  هک  ونشب 

یمرح ار  ربمیپ  لآ  ام  تسا  مق  هک  مشش  ماما  دومرف 

یمرتحم یمارگ و  يوناب  ام  زا  وا  ردنا  دوش  نوفدم 

یمقر نیرب  تشهب  تساروا  دورب  وا  ترایز  هب  سک  ره 

یمه تسازج  زور  عفاش  وا  ماما  تخد  تخا و  هّمع و  وا 
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یمدخ دراد و  کلم  ویدخز و  شمرح  راّوز  تمدخ  رد 

یمجع برع و  همه  زیزع  وت  یتالوم  ای  یتدّیس  ای 
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یمد حیسم  دارم  فشک  رد  ییاسوم  رتخد  وت  دنچ  ره 

یمرا غاب  یمدق  ره  رد  دراد  مق  وت  مودق  نمی  زا 

یمج ماج  وت  یکلف و  کی  ره  املع  جوف  تمرح  درِگ 

یمدق ره  هب  ملع  هنیجنگ  وت  تبرت  رد  ناهن  هدیدرگ 

یمق زورفا  ناهج  هام  وت  دیشروخ  اضر  ماما  دهشم ، رد 

یملق رهب  باتک و  نابز و  هب  ندرک  ناوتن  نایب  وت  فصو 

یمرک یتمارک و  ياراد  تیبلا  لها  همیرک  وت  یتسه 

یملد یگشیمه  ياود  وت  قح  هبیبح  میرح  كاخ  يا 

یمن تسایرد  زا  وت  فصو  رد  ناهج  ناحادم  نم و  حدم 

یمغ هچ  رگید  موش  نفد  نم  تمرح  ردنا  ینک  رما  رگ 

(1) یمرد رانید و  هن  كاخ  ناز  يا  هلص  هد  ینیسح »  » هب یب  یب 

* * *

مالسلااهیلع ارهز  نماد  زا  یلگ 

رتسگداد يادخ  يرای  هب  ربکا  هللا  یمان  مان  هب 

رتفد هب  متشونب  تسد و  رب  ملق  متفرگ  هدرک  ادخ  رب  لکوت 

رتبا تسه  ربمیپ  نیا  تفگ  یم  هک  يدوسح  مشچ  يروک  يارب 

ربمیپ كاپ  لد  دش  ناشیرپ  نمشد  ياه  تتامش  نعط و  نیا  زا 

رثوک وت  رهب  ام  میدرک  اطع  ملاع  بوبحم  يا  هک  دمآ  باطخ 

رتخد هنادکی  نیا  لسن  رونز  ناراب  رون  نونکا  هدیدرگ  ناهج 
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رهطا يارهز  نماد  زا  یلگ  مق  هشوگ  ردنا  هداتفا  یکی 

رطعم هتشگ  یملاع  شیوبز  ناریا  هتشگ  ناتسلگ  لگ  نآ  زا  هک 

روشک ظفح  يارب  زا  دنمشچ  ود  مق  رد  هموصعم  دهشم و  رد  اضر 

روانش ایرد  نآ  رد  اه  غباون  تسا  ملع  يایرد  شدقرم  رانک 

رک مه  دنروک و  مه  هک  نانآ  رگم  ضیف  شا  هیضیف  زا  دنریگ  همه 

رورپ حور  شیارس  نحص و  دوب  شیافشلا  راد  لد  هب  دشخب  افش 

رت هدید  اب  شدقرم  رودب  دندرگب  یماع  فراع و  میکح و 

رس وا  ياپ  كاخ  هب  يدنداهن  هدرک  تخت  جات و  كرت  ناهاش  هچ 

رفعج نب  یسوم  رتخد  حدمز  نتفگ  يارای  ارم  دشاب  اجک 

رترب شرف  شرعز و  شردق  دوب  وا  نفدم  كاخ  هک  مناد  یمه 

رسارس ملاع  همه  رب  هدیسر  شناد  ملع و  شمیرح  زک  سب  نیمه 

روالد ینیمخ  رهاظ  يدش  شهاگراب  رانک  زک  سب  نیمه 

ربهر قلخ  رب  هدش  نونکا  یلع  دمحم  نید  يرای  يارب 

رونا عرش  نید و  ظفح  يارب  تافآز  وا  نک  ظفح  ایادخ 

رشحم زور  ردنا  يوناب ، نیا  زا  تعافش  دیما  میراد  همه 

رد نیا  زا  دیمون  سک  چیه  دوبن  هک  ار  نامدود  نیا  ِرَد  لد  يا  نزب 

(1) ردام هدولآ  شرکنم  دشاب  هک  ینیسح »  » ار تیالو  ردق  نادب 

* * *
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ناریا مق و  رد  نازورف  ناگراتس  دیشروخ و 

ینیسح هللا  تمعن  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

ماک رد  نابز  اهر  نک  یلع  لآ  حدم  هب  ماغیپ  نیا  شورس و  نیا  شوگ  هب  دیسر  ارم 

مارح لسن  مالغ  ددرگن  هداز  لالح  زاین  ِتسد  ْزارد  رگمتس  يوس  هب  نکم 

مارکا اب  هیرق  رهش و  ره  هدرک ز  عولط  ربمغیپ  لسنز  ناشخرد  ناگراتس 

ماش هب  هیقر  هتسدلگ  دبنگ و  يوس  هب  دنک  هراظن  ات  هاوخدب  نمشد  تساجک 

ماظع يایلوا  تاداس و  مدقم  نمیز  زوریپ  هدنز و  تسه  ام  روشک  هشیمه 

مانا رهب  مارحلا  تیب  وچ  هلبق  فاطم و  دش  متشه  ماما  میرح  سوط  رهش  هب 

مایا ثداوح  زا  رود  تزع و  نیرق  مرا  غاب  ناسب  ناریا  هدش  شمدقمز 

مان یسوم  نب  دمحا  غارچ  هاش  بقل  غارچ  تسا  نشور  زاریش  هطخ  تمسز 

مالس هلمج  مارتحا  بدا و  اب  دننک  میظعت  اب  میظعلادبع  نسح  هدازب 

ماقم هتفرگ  همطاف  کی  همطاف  لسنز  لامک  لضف و  ملع و  رهش  دوب  هک  مق  رهش  هب 

مانا ریخ  كاپ  تسد  زا  مق  رهش  نایم  یلگ  هتسد  هداتف  تیالو  ناتسوب  ز 

مالعا زکرم  ملع و  هگیاپ  تسا  مق  یسوم  رتخد  كاپ  مدق  زا  هشیمه 

ماع أجلم  تیب و  لها  مرح  دوب  مق  وچ  ناهج  هب  مقز  دسر  یم  قح  توعد  يادن 

مایق هشیمه  مق  اضیب ز  دی و  اب  دننک  متس  هیلع  رب  مولظم و  يرای  يارب 

مامز هتفرگ  فک  هب  ربمیپ  لسن  هشیمه  ادخ  رما  هب  ودع  مشچ  يروک  يارب 

ماکحا ظفاح  نآرق و  یماح  دنوش  نید  تبرغ  راگزور  نیا  رد  صوصخلا  یلع 

مالسا مچرپ  رادهگن  هزوح  میعز  ناهج  نایعیش  بوبحم  عجرم  رما  هب 

ماما نیشناج  رادیب و  عماج و  هیقف  ادهشلادیس  كاپ  فلخ  نآ  ینیمخ 
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مامت نرق  جنپ  تسیب و  تنطلس  میژر  نامیا  تدحو  يورین  هب  درک  طوقس 

ماظن مظن و  روما  رب  دهد  روهظ و  دنک  یناهج  لک  ماما  مایق  زاس  هنیمز 

مالک مامت  منک  يدهم  یمان  مان  هب  یشرق  ربمیپ  تخد  همطاف  لسنز 
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(1) مامت لآ  یلع و  رب  قح  تمحر  دورد و  ربمغیپ  لآ  حادم  ینیسح »  » منم

* * *

ییاسراپ تخد 

ینرادنزام یعیفش  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

لد ياده  يوک  رترب و  يافشلاراد  تسا  ربکا  يوناب  رونا  يارس  اجنیا 

لد يان  نیطبس  همطاف ، یلع و  يور  زامن  رد  هولج  دص  هب  تسا  دّمحم  اجنیا 

لد ياه  هیآ  اضر  نبا  اضر و  یسوم ، نک  هراظن  قداص ، رقاب و  ّیکز و  اجنیا 

لد يارس  تلود  هراتس  دوب  جع )  ) يدهم تسا  يرکسع  ياوآ  يداه و  غورف  اجنیا 

لد يازج  زور  هعیفش  نآ  شَو  ارهز  نارگ  هموصعم  همطاف ، راید  اجنیا 

* * *

لد يایح  لامک و  فافع و  هقلح  رس  تفرعم  يالجم  ییاسراپ و  تخد  نآ 

لد ياطع  نامیا ، متُکت  میرک  تخد  گرزب  همجن  لد  نامسآ  مجن  نآ 

لد ياعد  کلم  همیرک  اضرلا  تخا  قشع  میلک  مظاک ، یسوم  مامألا ، تنب 

لد ياصع  اب  رگنب  ار  میلک  رهچ  شا  هنارک  ره  زا  دزرو  یم  حیسم ، رهم 

لد يادتقم  نیا  تلصخ  هب  وش  هنییآ  فک  هب  دسر  ملاع  ود  نانج  رگا  یهاوخ 

لد ياجک  ره  رد  وت  بیصن  دوش  تنج  مدق  یهن  رگ  وا  تیالو  ِیتشک  رد 

لد يامه  يا  مد  همه  ام  تسد  ریگ  رب  انل » یعفشا  ، » دوب یعیفش »  » بل درو 

لد يالو  رهم و  رترب  هاگیاپ  مق  لد  يازف  نامیا  رتخا  هاگراب  مق ،

56 ص :

ص 66. ، 1363 ییابطابط ، مق ، ینیسح ، هللا ) تمحر   ) هللا تمعن  دیس  ینیمخ ، بالقنا  ینیسح و  ناغمرا  ناوید   . 1 - 1

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 172ناهفصا   هحفص 114 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13013/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
http://www.ghaemiyeh.com


لد ياضترا  مق  تقیقح و  هبعک  مق  فرش  قرشم  مق  فراعم و  رواخ  مق ،

لد يانشآ  مق  قیاقح و  نشلگ  مق  تایح  همشچ  مق  همطاف ، لآ  ّشُع  مق ،

لد يارب  زا  ادخ  لامج  هنیئآ  راظتنا  باحصا  ربکا  نایشآ  مق 

* * *

دنب رد  هدنبات  دیشروخ  ياپ  دادغب  نادنز  رات  لد  رد 

دنگوس دنوادخ  دای  هب  لد  ریجنز  هب  نت  هدنک و  رد  ياپ 

دنق ار  توغاط  بلق  موش ، ین  راتفرگ  منینچ  رگ  دبا  ات 

؟ دنچ ات  دادّدش  وید  نیا  ماک  لسکب  دادیب  لبح  ادخ  يا 

راب نیا  مرادید  هب  دیآ  هک  وگ  رادربخ  میاضر  نک  ابص  يا 

رابنوخ تقو  نیارد  مرانک  رد  دیآ  هک  وگ  ار  هموصعم  زین 

راز نم  زا  ربخ  درادن  سک  مراضتحا  تلاح  رد  هک  نم 

راهق دنوادخ  يا  ادخ ، يا  نادنز  هاچ  نیا  زا  متاجن  هد 

* * *

رگید همطاف 

یماما رقابدمحم  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

رهاوخ نید  ياوشیپ  اضر  هب  رفعج  یسوم  يالاو  تخد 

رس ات  مدق  نوچ  هموصعم ، مان  رسمه  نیرتهب  همجن  زا  دمآ 

ملع تکوش و  برق و  سدق و  شا  همه  ملع  زکرم  تسا و  هزوح  ردام 

مسج شیادف  يا  هموصعم  تسه  مشچ  ود  رون  ناهج و  راختفا 

رثأتسم ّزع  رون و  نامه  اب  روشک  نیا  رد  دوب  ارهز  ياج 
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رگید همطاف  هموصعم  هدش  ردام  نانچمه  هتشگ  يرتخد 

قبس يوگ  راید  ره  زا  هدرب  قح  تجح  نیشناج  هدش  مق 

قنور دلب  نیا  هموصعم  هداد  قمر  ناج و  مامت  نمشدز  مه 

نیسح يالبرک  هفوک ، فجن و  نیمرح  لباقم  دمآ  حرطم 

نینسح هداز  هموصعم  ربق  نیع  ود  رون  تیب  لها  مرح 

دایرف اجک  ره  هب  مق  زا  هدش  داسف  هابت و  لطاب و  ره  دض 

داشرا رهوگ  هموصعم  درگ  داهج  مایق و  یهاوخ و  قح  مق و 

باتهم هرهز و  هب  دشخب  رون  باتملاع  سمش  وچ  دشخرد  یم 

باب تیادف  ناج ، هموصعم  هتفگ  باب  جئاوح  رب  هدیدرگ  هک  نآ 

دنمتداعس يوناب  وت  ربق  دنمتجاح  نینمؤم  أجلم 

دنم عقوت  ار  هموصعم  فطل  دنمتدارا  يا  هشوگ  زا  سک  ره 

دننامهم وت  هرفس  رس  رب  دنناوارف  وت  درگ  املع 

دنزان یم  هلمج  هموصعم  وت  رب  دنلام  یم  هناتسآ  نیا  رب  رس 

لد تحار  هب  تترضح  تمدخ  لکشم  لح  دننک  لسوت  اب 

لفحم هدز  رب  هموصعم  يوس  لزنم  بحاص  وت  ار  املع 

دنفاکشب زور  وت  حیرض  اب  دنیآ  تتمدخ  راطفا  تقو 

دنهاوخ ادخ  زا  هموصعم  قح  دنقاتشم  هشیمه  تداعس  رد 

تسوت تمصع  تیب  لآ  زا  نخس  تسوت  تمدخ  زامن  ثحب و  سرد و 

تسوت ترضح  تسا و  هموصعم  همه  تسوت  تکوش  روما  مامت  رد 

ماقم میظع  نیا  هب  شدناشک  یم  مادم  ماما  هللا  حور  شع 
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مامت فصو  هب  ار  هموصعم  هدناوخ  مالس  مارتحا و  تایحت و  اب 

تندب نینزان  كاپ و  تبرت  تهگراب  قاور و  نحص و  ِهب  َهب 

تردپ اب  هتفگ  هموصعم  رکذ  تمدق  رب  هداهن  رس  مدرم 

58 ص :
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هاگ ره  ار  وت  دسر  ترایز  هب  هللا  یلو  نسحلا  نب  هجح 

هللادابع اه  هموصعم  همع  هللادنع  هعیفش  وک  ناج  همع 

دردب مهز  ار  داد  یب  تملظ و  دسرب  تیدهم  ات  اعد  نک 

درگن وا  لدع  هموصعم  مشچ  دهرب  متس  زا  هتسخ  ِرشب 

نوزفا نایعیش  هب  هدیسر  هک  نونمم  تترضح  تامارک  زا 

نونظم دوب  ناج  هموصعم  وت  زا  نوزحم  ره  يافش  تیاعد  يا 

الاو نانچ  یسب  ینأش  هداد  ادخ  دزن  هب  تیدنموربآ 

ارهز رهظم  هموصعم  وت  يا  ازج  زور  هب  نایعیش  عفاش 

احض تایداع و  روط و  ثراو  اهاط  ترتع  همیرک ز  يا 

ادخ زیزع  يا  هموصعم  وت  يا  اهر  هصغ  َِرب  میزاس  دنکن 

هللادنع هاصُعلل  یعفشا  هللادنع  ههیجو  همیرک ، ای 

هللاو دهاوخ  هموصعم  فطل  هللاو  يا  هداتفوا  رشب  هک 

دعس رپ  هم  نیا  زا  لوا  زور  هدعقلاوذ  تدلوت  زورلاس 

دعب نم  مییآ  هموصعم  وت  هک  دعو  کی  نک  فطل  کیربت  هتفگ 

* * *

اهاط لگ  زا  یگرب 

تسا نایرگ  ام  هدید  شمغز  تمایق  ات  تسا  ناهنپ  ام  هدید  زا  هک  وچ  ارهز  ربق 

تسا ناریا  مق  هب  اهاط  لگ  نآ  زا  یگرب  دیدرگ  رپرپ  هک  وچ  دمحم  ناتسب  لگ 

تسا نالان  وا  رب  رد  یتهج  ره  زا  سلفم  وا  لزنم  رد  هب  کلاس  یماع و  ِملاع و 

تسا ناداش  ازج  زور  وا  دقرم  رئاز  دمآ  تیاده  ناماماز  تراشب  هس 
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تسا ناماس  نیا  قشاع  دروخ و  یم  يا  هطبغ  تسا  نوزفا  يرز  میس و  رهز  هک  تنج  كاخ 

تسا نامرد  ام  هب  هک  ییامنب  یمشچ  هشوگ  ام  هب  هک  مظاک  رتخد  يا  همطاف  دوش  هچ 
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دشاب اهاط  رتخد  فدص  زا  يرهوگ  دشاب  امظع  عجضم  نیا  رد  هک  یفخم  زنک 

دشاب ایرد  هک  وچ  ار ، شمرک  یمیرح  هن  شباوبا  زا  دوب  تنج  هک  هموصعم  ربق 

دشاب اجنیا  هب  هناخیم  یم و  هاقناخ و  یهقناخ  ره  هب  هراچیب  یفوص  ياورم 

دشاب ابیز  شوخ و  شحیرض  دزن  رد  هلان  یبلط  یم  رگا  هظقی  ورم  هناخیم  هب  وت 

دشاب ادیش  قشاع و  وا  هک  دوب  نیا  شدزم  درک  یم  ییادگ  هک  شراد  هقباس  لئاس 

دشاب اربک  تمصع  نآ  نماد  ام  تسد  ام  هدنورپ  هب  تسین  لمع  هک  تمایق  هب 

دشاب ایند  ملاع  تبترم  بجوم  وا  هزمغ  کی  هک  هتفر  شمرح  فاوط  هب 

دشاب ارهز  هناخ  رد  هب  یمالغ  سب ، یهر  ریپ  ره  قشاع و  ره  هدنزرا و  دزم 

* * *

نایعیش عفاش 

رترب دوخ  نوچ  هتفس  ردقنارگ  رد  ربهر  لد  رب  هدیمد  شوخ  سدق  حور 

رورس ینیمخ  نینزان  ادخ  حور  تسا  ارهز  هرهز  لامج  وحم  یناف و 

ردیح هنیرق  دوب  قح  هنیآ  اهیبا  ما  هک  نوچ  هدومرفب  تسار 

ربارب هب  دتسیا  هک  ارهز  ترضح  نذا  شدهد  رگ  لیئربج  دنک  رخف 

رتخد رورپ  زاون و  تیالو  تسد  دسوب  مارتحا  هب  نالوسر  متخ 

ردقم تسوا  وچ  دشاب و  یلع  وفک  فشک  هدشن  وا  ردق  تسا و  ردق  هلیل 

رواد هیده  ماما  زا  دنک  لقن  رورس  رورس  یلعزخ  يامظع  تیآ 

رفعج یسوم  تخد  هموصعم  هرمه  ارهز  ترضح  فصو  هب  یفیطل  رعش 

(1) رهطم رون  ود  نیا  دنیادخ  تخد  متفگب  هنرگ  بل و  هتسب  مدلی  مل 

60 ص :
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.تسا هتفر  نآ  لابقتسا  هب  مرتحم  رعاش  بانج  هک  تسا  ینیمخ  ماما  ترضح  زا  تیب  نیا   . 1 - 1
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رهاوخ همع و  تنب و  هتشگ  یلو  رهب  تسا  ارهز  هعضب  هک  شا  هموصعم  ترضح 

رد نیا  ینابساپ  هب  ناشورف  رخف  کئالم  ياضف  شینارون  دقرم 

رشحم هعیفش  مه  یناث و  بنیز  تمصع  یلات  تسا و  رهاوخ  اضر  رهب 

ربمیپ تخد  همیرک  نیا  رظن  اب  هعیش  قنور  ملع و  يایرد  هدش  مق 

رتخد ردام و  هدید ، هب  شدنهن  ياپ  ینامز  راظتنا  رد  یماما  تسه 

* * *

اتکی لد  ناج و  هب  ار  اضر  تسا  رهاوخ  هک  مالسلااهیلع  ارهزلا  هعضب  هموصعم  مق و  رب  مالس 

الاو تمه  هدرک  وا  ترضح  زع  هک  هموصعم  ناقشاع  همه  رب  مالس 

* * *

نیرب دلُخ 

ینالیگ ياملعلاردص 

یتساندأ وأ  کلم  ای  الع  شرع  نیا  ّبر  ای  یتسایند  ّتنج  ای  نیرب  دلخ  نیا  ّبر  ای 

یتسارهز شا  هدج  یّمس  شیمان  مان  وا  هک  نآ  رازم  دشاب  ای  تسا  نیسوق  باق 

یتساّوح هّرط  ای  میرم و  ناوسیگ  تسیچ  هک  یسرپ  رگا  ونشب  شهگرد  بور  كاخ 

یتس هللا  حور  یسیع  يوال و  نب  یسوم  تسیک  هک  یهاوخ  را  شهاج  الاو  هاگرد  مداخ 

یتسامسألا َمَّلَع  مکح  هب  قح  زا  رومان  وا  هک  سک  نآ  شتمدخ  رد  رتمک  هتسب  لزا  زا 

یتساسوم ترضح  جئاوحلا  باب  رتخد  تسا  عمال  وا  دقرم  زا  رون  هک  هّلل  لامج  نیا 

یتسامسا عماج  مه  رهظم و  ار  قح  هک  نآ  اضرلا  یسوم  یلع  دشاب  نید  ناطلس  رهاوخ 

یتسالوم ناز  هدژم  نیا  یلب  هّنجلا ،» هلف  مقب  هموصعم  َراَز  نَم  الأ   » تفگ شحیدم  رد 

یتساپرب وا  رما  زا  نامسآ  تفه  وا  هک  نآ  داوج  هاش  نامز  بطق  هیضرم  همع 
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یتساتمه یب  ياتکی  شترضح  نادزی  وچمه  تسوا  ءابآ  هّیرذ  نامز  رخآ  يدهم 

یتساباب مه  الوم و  ار  وت  وک  یسوم  قح  ردص »  » تاجاح مرک  زا  روآرب  هللا  لامج  ای 
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.یتساناد تهج  ره  زا  نم  رارسا  رب  هکناز  تسا  یهلبا  ندرمش  کی  کی  ار  شیوخ  ياعدم 

62 ص :
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یبرع راعشا  مود  شخب 

یکارالا یمظعلا  هللا  هیآ 

63 ص :
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64 ص :
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یکارالا یمظعلا  هللا  هیآ 

لوتبلا هلیلس  مظاکلا  تنب  لوسرلا  هعضب  هلالإ  رس 

دابعلا رشحمل  هعیفش  داوجلا  هّمع  مامإلا  تخأ 

دمرسلا لاکنلا  باذعلا و  نم  دغلا  یف  هاجنلا  وجرأ  اهِّبُِحب 

لاوهأ نم  بّقعی  ام  ّلک  لاؤسلا و  ربقلا و  باذع  نم  لب 

يرابلا ء فطل  لومشم  اهرئاز  رابجلا  هبوبحم  اهتُِّبق 

هّیلب نم  لزنی  ام  ّلک  یف  هّیربلا  کسمتسم  اهربق  و 

کلاس دباع و  راجتسم  کئالملا و  فکتعم  اهتضور 

ءارسلا ءامعنلا و  هئاج  ءالبلا و  ّرضلا و  هنع  لاز  دق 

رابجلا بضغ  لوصو  دعب  رانلا  ءاقتع  نم  اهل  مک  و 

هّنَج نم  دّعبُم  اهضغب  هّنُج و  ّرش  ّلک  نم  اهّبُح  و 

(1) لوسرلا هلالس  هحود  نم  لوصألا  بیطأ  نم  اهلصأ  و 

* * *

65 ص :

ص 272. یکارا ، هللا  تیآ  ترضح  هماندای   . 1 - 1
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ماقملا ردقلا و  همیرک 

یناردنزاملا يریاحلا  حلاص  دمحم  همالعلا 

اهملاکی یلعلا  ّبر  شرع  اهملاعم و  یهدزت  هبق  ای 

درک زاس  نخس  نادزی  شرع  ودب  درک  زاغآ  هر  ابیز  هبق  نیا  دوخ 

اهمئاوق تسسأ  یقتلا  یلع  اهدعاوق  يدهلا  يدیأ  عفرت 

دیشک دبنگ  ياه  نوتس  اوقت  هب  دیسر  مدقم  یتسد  هیاپ  رهب 

اهمداق ضایرلا  نیب  مدقی  اهرئاز  ماقملا  ریخ  موقی 

ماگ دنیآ  وچ  نشلگ  هب  يدنهن  ماقم  ابیز  تسار  ْنارئاز  نآ  رد 

اهمئاق میعنلا  ریخ  رصبی  هلئاق  مالسلا  در  عمسی 

ماقم يدننک  اج  ره  تسه  تشهب  مالس  باوج  يو  زا  يدنشوین 

اهمداخ وه  رهزلا و  اهراونأ  اسبتقم  لیئربج  اهحسمی 

نیبج رب  شوت  رپ  دنز  تمدخ  هب  نیما  لیئربج  دشک  خر  وا  رب 

66 ص :
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نآ دزیر  ورف  شملع  دنوادخ  ناور  شناد  لیس  شبناج  رهز 

(1) اهمئامر يرثلا  یف  اهب  ییحت  اهب  ءامسلا  ضرألا و  قرشت  و 

ناگدرم نآ  زا  كاخ  رد  هدنز  دوش  نادب  اه  نامسآ  نیمز و  دشخرد 

اهمئارج اهب  تطح  سفنلل  هیکزم  يدهلاب  لزت  ملو 

شا هزیر  دزیر و  هنگ  زا  تشرد  شا  هزیکاپ  سفن  دنک  تیاده 

اهمصاق وه  غار و  اهب  ائوس  هدحلم  دیرت  سفن  ّلک  و 

دنکشب یمه  شتشپ  تسد و  دشک  دنک  دب  هشیدنا  هک  ره  نآ  رد 

اهمصاخی نم  رشلاب  غمدت  اهملاسی  نم  ریخلاب  غلبت 

شتسوپ رس  درآرب ز  نمشدز  شتسود  ره  ریخ  رهب  دناسر 

(2) اهمجاس مولعلا  ّبر  املع و  اهبناوج  نم  لیسلا  ردحنی 

67 ص :

.همیمرلا اهماظع  يأ   . 2 - 1
.اهبکاس اهیرجم و  يأ   . 1 - 2
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اهمئارک اهب  تباطف  شرعلا  هکئلم  اهوحن  تلبقا  دق 

تسا لد  ماقم و  یمارگ  ور  نیا  زا  تسا  لبقم  کلف  زا  يو  يوس  کلم 

اهمراکم یفتخت  الف  هللا  یلع  ماقملا  ردقلا و  همیرک 

قح تامارک  ناد  نآ  تامارک  قح  تاذ  رب  هّبق  نیا  تسا  یمارگ 

(1) اهمصاعم هدقع  نم  نادزت  اهرواسأ  اهرون  نم  روحلل 

نیا زا  شدنب  تسد  رتشگنا و  مه  نیع  روح  رویز  ناد  رون  نیا  زا 

اهمساوم اهّجح  یف  باتنت  اهتمالتسا  یلع  تافلدزم 

یمسوم ره  هب  ّجح  دوب  یپایپ  یمه  کیالم  شمالتسا  دننک 

اهمسابم  (2) اهنایقع مئلت  اهدجاون  اهلیبقتب  ودبت 

ناشنادند ّرُد  دهد  یم  ناشن  ناشنادنخ  لعل  رزب  هسوبز 

(3) اهمتاق ثبدنلا  ذش  اهل  اهرتسا  رابغ  تالحتکم 

68 ص :

.ربنم نزو  رب  مصعم  عمج  تسد ؛ ياهدنب   . 1 - 1
.بهذلا نایقعلا :  . 2 - 2

.هوحن دوسألا و  دابعلا  لب  دوسألا ؛ متاقلا :  . 3 - 3
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اه هدرورپ  كاخ  وب  کشم  همه  اه  هدرپ  نآ  درگ  هدز  هدیدب 

اهمصاع ماد  ّمث   (1) عساش نم  اهتیؤر  بولقلا  بتیتست  و 

دنک یم  تیرادهگن  هبوت  هب  دنک  یم  تیرای  رگن  شرودز 

(3) اهمراصح اهبانعا  هبشی  (2) ال  لثؤملا بیطلا  رجشلاو 

بنع هن  هروغ  هن  ناد  بطر  شعلط  هن  بسح  الاو  یمارگ  تخرد 

(4) اهمشایخ اهمش  الو  الک  ینج  ماقسلا  معطی  كاذک ال 

ار هویش  تنیط و  يو  يوب  زا  ین  ار  هویم  هزم  زا  ضیرم  دباین 

اهمعاطم ینتجت  نأ  نوتیزلا  نم  ءالولا  يذل  الا  لح  ام 

یتسیچ الو  لها  زج  دنادن  یتسین  نیت  تیز و  نیت  نوتیز و  هک 

اهملاکی ائرما  تلخ  ملعلا  اهتسک  بولقلا  یلع  تیلجت  اذإ 

69 ص :

.دیعبلا عساشلا :  . 1 - 1
.لیصا لیثألا :  . 2 - 2

.هروغ هدیسرن ، روگنا  مِرصِح : عمج   . 3 - 3
ینیب مویشخ : عمج   . 4 - 4
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شدشوینب هک  لد  یهز  شنادز  شدشوپ  دنک  یلجت  لد  ره  هب 

اهمئاون  (1) اهظاقیاک يدهلا  اهحنمی  سوفنلا  اهیلإ  تراط 

زارفرس نیدب  مه  ار  باوخ  دنک  زارف  رب  یلد  ره  نانز  رپ  شیوس 

اهمئان اهناظقی و  نایس  يده  ءاغتبا  تراط  رطت  مل  نإ 

نانز رپ  تدیآ  باوخ  رادیب و  هچ  ناشنرز  دبنگ  زا  يرود  رگا 

(2) اهمداع ءالولا  لها  داؤف  الف  یلولل  ءادیوسلا  یه  و 

لسگ لد  هدشناز  الو  لها  هن  لد  يادیوس  یتسا  دبنگ  نیا  دوخ 

اهمئالی ام  ّنهیلإ  یندت  اهبلاوق  یف  بلقلا  هبتک 

تسود کیدزن  هدرک  اه  هتسیاش  هب  تسا  وا  بلق  هبق  یبلاق  ره  هب 

اهمکاح باتکلا  همکح و  یقت و  ایح و  هفع  اهءالمت 

70 ص :

.ناظقیلا عمج  ظاقیالا   . 1 - 1
.اهدقاف يأ   . 2 - 2
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باترون مکاح  نادب  رپ  لد  هب  باتک  مه  تمکح و  تفع و  دنک 

اهمشاه یضتسی ء  اهب  سمش  نمل  نم و  تنأ  شرعلا  هبق  ای 

يا هکی  مشاه  یهد  وترپ  هک  يا  ْهک  الاو  شرع  دبنگ  يا  وت 

اهمناغ تابیطلا  نم  وهف  اهب  لیقی  نم  حجنلاب  بوئی 

راب راب  مرح  زا  تابیط  درب  راگتسر  وا  ددرگرب  هتوتیبز 

اهمتاوخ هرب  تحجنتسا  اهحتاوف و  هریخ  تحتفتساو 

زارفرس دنک  شماتخلا  نسح  هب  زاب  هدرک  وا  رب  لوا  شریخ  رد 

اهمتاخ حالفلا  ریخ  حنمت  اهحتاف  حالصلا  باب  حتفی 

حالف ار  رد  تسب  نوچ  هداد  ودب  حالص  ياه  باب  وا  رب  دیاشگ 

(1) اهمعاد ءالولا  دقعف  اهل  ادمع  ادقاع  ربتلا  بسحن  ال 

الو زا  الط  سدنهم  هتسب  هک  الط  تشخ  دندنچ  هک  نظ  ربم 

71 ص :

.اهبسان اهمیقم و  يأ   . 1 - 1
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اهمحار اهنامحر و  هللاو  اهدقاعم  العلا  شرع  زع  لب 

دنلب تمحر  تشخ  شدز  نامحر  وچ  دنب  دنبرد  شرع  تزع  همه 

اهمظان یبنلا  نسح  ینسحلا و  هتغبص  ریخ  هللا  نم  یه  و 

سدق غاب  زا  مظان  شدش  ربمیپ  سدق  غابص  شابیز  گنر  دهد 

اهمناغم تلغ  نکل  ربتلاب  هتنج  ناز  هللا  يرت  الأ 

رهگ قیاقح  زا  شنطاب  یلو  رز  تنج ز  تخاس  ادخ  هن  رگم 

اهملاع ّلق  قحلا  هقیقح  اهتروص  نهر  ءایشألا  قح  ام 

تسا مک  اناد  تسا و  ناهن  تقیقح  تسا  مکحم  شقح  نطاب  هن  تروص  هب 

اهمتاک زومرلا  ناص  ءایشألا  نم  هلالا  اودهاش  یلوألا  نیأ 

ار زیت  هدید  هو  هدید  ادخ  ار  زیچ  ره  هک  نانآ  دنیاجک 

(1) اهمناصأ هدوبعم  لیقل  هب  حابی  ول  ناک  رهوج  مک 

72 ص :

.عمجلا عمج  وهف  مانصألا ، عمج   . 1 - 1

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 172ناهفصا   هحفص 135 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13013/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
http://www.ghaemiyeh.com


تسرپ تب  ار  هدنیوگ  دنرامش  تسه  هک  ناسنا  ییوگ  را  شناد  اسب 

اهمئاقر هئامسأ  یلعت و  نإ  نذأی  وه  هللا و  اهسدق 

دنمجرا ره  درو  يو  مان  دوب  دنلب  یکاپ  هب  هدومن  شیادخ 

اهمزالت اهداروأ  اهب و  هفکاع  نیفطصملا  لسرلا  و 

فاوط رکذ و  لیلهت و  ریبکت و  هب  فاکتعا  ناربمغیپ  هدرک  نآ  و 

اهمراحم اهل  تامرحم  اهرئاعش  اهب  تامظعم 

ناهج رد  مرتحم  شتمرح  دوب  نآ  رد  رئاعش  نایاش  میظعت  هب 

(1) اهمغاری افکنتسم  ضحدت  اهل  عوضخلا  فنأتسم  ضهنت 

زارف زا  ناشکرس  يدرآدورف  زارفرس  شدبنگ  دنک  نتورف 

اهمئالع تلثم  دق   (2) رِبتلاب اهدمحأ  سوق  باق  اهنأک 

تسا رز  لکش  هب  مسجم  شناشن  تسا  ربمغیپ  نیسوق  باق  وگ  وت 

73 ص :

.دعابتلا نارجهلا و  هبضاغملا و  همغارملا :  . 1 - 1
.الط هدرخ  ماخ ، زلف  ْرِبتلا :  . 2 - 2

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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اهمسار میحرلا  اهقوف و  نم  اهلمسب  تحت  ءابلا  هطقن  و 

شهم نوچ  هدز  رب  رس  هب  شیادخ  شهللا  مسب  يالاب  هطقن  نآ  دوخ 

اهملاوع هنونیک   (1) لک نم  اهتقیقح  یف  قح  هطیسب 

شا هطخ  رهز  یتسه  تسه  نآ  رد  شا  هشقن  دوخ  تسا  هقیقحلا  طیسب 

(2) اهمهاوف اهب  ومنت  بابلألا  یلوأ  لوقع  اهرون  نم  یضت ء 

نادب دیور  زغم  ره  هک  اهدرخ  نادرخب  رد  هدیشخرد  شرونز 

اهمجاعم تبرعا  يدهلا  فحص  تبصن  هنبل  ّلک  یف  ناک 

تسا هتشونب  تشخ  رد  تایآ  مه  تسا  هتشه  فحص  شتشخ  هب  ییوگ  وت 

اهمجارت اهناقرف  یلعال و  الا  ملقلا  عم  اهلیفارس  حول 

مقر نامجرت  شمه  ناقرفز  ملق  مه  نآ  رب  شحول  لیفارس 

74 ص :

.ناوکألا نم  نوک  ّلک  نم  يأ   . 1 - 1
.مهفلا هوق  يأ  همهافلا : عمج   . 2 - 2

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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اهمطاف مطاف و  ینب  سمش  ینم  هکم و  سمش  یحضلا  سمش 

یمطاف مه  مان و  همطاف  یئوت  یمشاه  هم  هکم  سمش  ییوت 

(1) اهمراضخ مه  طابسألا  سمش  همطاف و  سمش  هط و  سمش  و 

اسراپ رف  الاو  نیطبس  وچ  اسنلا  ریخ  اهاط و  سمش  ییوت 

(2) اهمغابض امهولیت  هینباو  هردیح  لوسرلا  ثیل  سمش  و 

نمز هاش  دالوا  نیطبس  وچ  نسح  نیسح و  یلع و  سمش  وت 

اهمظاک ّمث  ّربلا  قداصلا  اهرقاب و  ردب  نیز و  ردب  و 

یمظاک هم  قداص  دیشروخ  وت  یملاع  رقاب  دباع و  هم 

اهمئاق دوهعلا  ّصنب  اضرلا  وبأ  رفعجلا و  نبا  وه  یسوم 

اضق صن  هب  وا  هدش  یضار  هک  اضر  تخا  یسوم و  تخد  ییوت 

اهمعاط یینهلا ء  مانألا  ماعنم  ماعطلا و  معطلل  مئاصلا 

75 ص :

.میظعلا دیسلا  جربز  هنز  مرصخلا : عمج   . 1 - 1
.دسألا مغیضلا : عمج   . 2 - 2

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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ماع صاخ و  تمعن  معنم  نامه  ماعطلا  یطعم  رهدلا و  مئاص  نامه 

اهملاعم تقتراف  امهنیب  ام  زاجحلا و  ناریا و  سمش  و 

زارف بیشن و  رد  دوب  هچنآ  مه  زاجح  سمش  ناریا و  سمش  ییوت 

اهمظاعأ اهب  تّفح  اکسم و  اهمدقم  برتب  مق  تعوضت 

مهد خرچ  وچ  تدرِگب  ناگرزب  مق  كاخ  هدش  نیکشم  وت  ياپز 

اهمراص دحأ  رهف  سمش  اهترضن و  دجأ   (1) رضن سمش  و 

ینکفا ماسح  رهف  دیشروخ  وت  ینشلگ  خر  رضن  یبن  سمش  وت 

(2) اهمظایش اهب  يرجت  ءارمحلا  رضم  نم  لویخلا  اوللا و  سمش 

رف کین  همه  رکیپ  هوک  همه  رضم  ياول  لیخ و  سمش  ییوت 

اهمقار ناعملا  بر  بیطلا  ملکلاب  نایبلا  عیدب  سمش 

بدا نآ  تشبن  یناعم  يادخ  برع  عیدب  نایب  سمش  وت 

76 ص :

.یبنلا دادجأ  نم  رهف  رضن و   . 1 - 1
.داوجلا سرفلا  مظیشلا : عمج  مظایشلا  و   . 2 - 2

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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(1) اهمضاهج اهطاح  اهتقان  تدفو  ذإ  هاورلا  تاقث  سمش 

تابثاب همه  ناگرزب  تدرگب  تاور  تاقث  باتفآ  ییوت 

اهمئاش بحأ  ام  اهقورب  هرطمم  یبنلا  مولع  سمش 

لوبق لد  دنک  تقربز  ناراب  هک  لوسر  مولع  باتفآ  ییوت 

اهمئانغ یهنلا  لهأل  اهیف  اهعیارش  نم  تاهاقفلا  سمش 

لذب وت  ناهیقف  رب  ینک  میانغ  لضفز  عیارش  هقف و  دیشروخ  وت 

اهملاعم هبیذهتل  اهب  تنمض  لئاسو  هیقفلا  یفاک 

هیجو شسفن  بیذهت  هب  ددرگ  هک  هیقف  ره  یهد  یفاک  وت  لئاسو 

اهمزالم يدتهاف  خأ  نبا  اخأ و  ابأ و  اهملع  تثرو  دق 

یی هدرپسا  شلها  رب  ثرا و  مولع  یی  هدرب  خا  نبا  خا و  بابز و 

77 ص :

.هجو ّلک  نم  میظعلا  ریسکلا  وه  هلمجلاب  همامهلا و  میظعلا  ردصلا  عساولا  رفعجک : مضهجلا ، عمج   . 1 - 1

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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اهمصاف لان  مصفلا  الف  یقثولا  اهتورعب  يدتهملا  کسمتسا  و 

گنج هب  نآ  دلسگب  دنز  نمؤم  وچ  گنچ  وت  يالو  نیتملا  لبح  هب 

اهمداوق هلودجم   (1) لدجأ اهتورذل  یقتری  ریطلا ال  و 

بات تخس  يدب  مه  شرپهش  رگا  باقع  رپ  دزن  تماقم  جوا  رب 

اهمئاه وه  مهفلا و  یلع  تصع  هلئسمب  اهل  لهجری  مل 

لهس وت  ملع  تسا  بعص  هچنآ  دومن  لهج  وت  زا  دیدن  لئاسم  ردنا  سک 

(4) اهمواست دواد ال  عرد  اهترثن و   (3) فغر (2) و  رازن سمش 

ینشوج نینچ  ین  ار  دواد  هک  ینت  رب  هرز  رازن  سمش  وت 

اهمعان زفتسی  الف  ازع   (5) اهتماعن یف  ناندع  سمش  و 

78 ص :

اهمداوق ضقنت و  داکت  هلوتفملا ال  همکحملا  هلودجملا  هتحنجا و  ماکحتسال  رقـصلا  مسا  وه  حانجلا و  مکحملا  يأ  لدجألا :  . 1 - 1
.لزعألا شیر  کباخف  لدجالا  همداق  تضقن  ءاسنلا  هدیس  مالک  نم  همدقتملا و  هتحنجا 

.یبرعلا بدألا  یف  هروکذم  هروهشم  یه  لاثمألا و  اهب  برضی  نأ  داک  اهعورد  ّیبنلا و  دادجأ  نم  رازن   . 2 - 2
هلسلسلا هعساولا  عردلا  اضیأ   . هرثنلا لسالـسلا و  هنـسحلا  هقیقرلا  همکحملا  هینللا  هعـساولا  عردلا  یه  و  هفغزلا : عمج  فغرلا ،  . 3 - 3

.سبلملا
.هضواعملا هلماعملل و  حلصت  يأ ال   . 4 - 4

: لاقی ّزعلا و  یلإ  فاضت  اذـل  هرهاظم و  عیمجب  یعاـمتجالا  مهزع  هیـضارلا و  مهتـشیع  یف  موقلا  هعاـمج  اـنه  مضلاـب  هماـعنلا   . 5 - 5
اذهب معنتملا  معانلا  جعزی  الو  زفتـسی  هیناندـعلا ال  هزیزعلا  هماعنلا  سمـش  یهف  رثأ ، اهنم  قبی  مل  تلحنا  تعفترا و  يأ  مهتماعن  تلاش 

.هحودمملا هکربب  عامتجا 

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 172ناهفصا   هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13013/AKS BARNAMEH/#content_note_78_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13013/AKS BARNAMEH/#content_note_78_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13013/AKS BARNAMEH/#content_note_78_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13013/AKS BARNAMEH/#content_note_78_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13013/AKS BARNAMEH/#content_note_78_5
http://www.ghaemiyeh.com


هاچ يور  ملع  هار و  هب  شغارچ  هاج  ّزع  اب  ناندع  دیشروخ  وت 

اهمئار ّنهب  یمری  هللا  اهسو م  هنانک   (1) ایاظش سمش 

اهریش ناشن  يدرک  هتسویپ  هک  اهریت  نادب  هنانک  سمش  وت 

اهمزاخ وه  غاز و  نم  هذلف  اهتعشا   (2) هشار امب  یمرت 

يدز ناک  یپ  ناکیپ ز  هب  شکرسز  يدز  ناکیپ  وت  عاعش  زا  نآ  رب 

اهملاسی نمب  اهیف  دحلی  نم  قتاوع  تول  يول  سمش 

ناشک ندرگ  ندرک ز  هدیچیپ  هک  ناشن  قیاقح  یسمش  وت  ار  يول 

اهمئاهب اهقون  ثلت  اوصقا  دق  هعازخ  هب  یصق  سمش 

نارتشا ناجز و  هعازخ  هکمز  ناور  هدرک  هک  ار  یصق  یسمش  وت 

79 ص :

یمرب نیروهـشم  هلیبق  ناک  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ّدـجل  مسا  لابنلا و  هبعج  هنانک  سوفلا و  یه  هیظـشلا و  عمج   . 1 - 1
.لابنلا

.لاصنلا نع  هیانک  هعشألا  ًالصن و  يأ  اشیر ، هل  لعج  لبنلا  شار : نم   . 2 - 2

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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اهمثارج تلصأتساف  نیئم  تکلم  نأ  دعب  هللا  مرح  نع 

دنتشاد اور  یتسرپ  تب  یمه  دنتشاد  اپ  هب  تلود  لاس  دص  هس 

ار هلابند  اهرس و  دنک  نبز  ار  هلاس  دص  هس  نآ  مرح  زا  دنارب 

اهمخافأ اهلبق  برثی  وأ  اهلضافأ  مقب  اهتأر  ذنم 

دنا هدینشب  وت  زا  نآ  مه  برثی  هب  دنا  هدید  وت  ملع  مق  هب  ناگرزب 

اهمئامد هفرط  اهسم  ام  اهسواسو  نع  سفنلا  هموصعم 

كاش کش  نادب  هدرکن  سم  یمد  كاپ  هدیهوکن  ره  زا  تسفن  دوب 

اهمقان دوجولا  یف  نمف  سدقلا  هکئلم  اهتنس  اهتنیط 

شتنیز رب  نیبدب  تسیک  ودب  شتنیط  قح  هب  هتشرس  هتشرف 

اهمداوخ یقتلا  تاهمأ  هیسآ و  میرم و  اهمدخت 

شتمصع اه  هموصعم  کشر  هدش  شتمدخ  هیسآ  میرم و  دنک 

اهمئاقع هیسدقل  وفکلا  دلت  له  اهل و  وفک  کی  مل 

80 ص :

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
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نآ وفک  زا  دنمیقع  اه  نز  هک  نامدرم  نیا  رد  ار  وا  دب  يوفک  هن 

اهمراض در  لان  یظللا  یف  نم  اهتئالم  نم  بادهألا  ناول 

تسشن وا  زورف  شتآ  لهاز  یسک  تسب  گنچ  شرداچ  هشیر  رب  وچ 

اهمئال باخف  اهیف  بوثلاب  اهتّدجب  تجن  شیرق  امک 

شا هدر  دص  هب  یشیرق  نیدنچ  شا ز  هدج  رداچ  زا  مه  دش  شمخ 

(1) اهملاسم یجن  یتح  هللا  لسر  زجاعم  یفطصملا  يرأ  اموی 

دنتسارآ هدرک و  ناربمغیپ  هک  دنتساوخ  یفطصم  زا  زاجعا  وچ 

اهمصاخم یجتلا  یتح  طاحأ  اهقدارس  مهب  لیلخلا  ران 

حور يایحا  مه  روط و  عفر  شمه  حون  يایرد  وچ  لیلخ و  ران  وچ 

اهمقالح هب  تطیحا  یتح  اوقرغ  هب  مهو  حون  رحب  و 

81 ص :

.اهبجعأ صصقلا و  نسحأ  نم  یه  راحبلا و  سداس  یف  هروکذم  شیرقل  ءایبنألا  تازجعم  هصق   . 1 - 1

همطاف ترضح  تبقنم  حدم و  رد  هیملع  هزوح  ياملع  تایآ و  راعشا  ناشف : کشم 
مالسلا مهیلع  هموصعم 
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مد هنیس  زا  دز  ییولگ  ناوتن  هک  مه  دنداتفوا  حون  يایرد  هب 

دیسر رد  نآ  رد  ارهز  لاثمت  هک  دیشک  قدارس  شتآز  نانآ  رب 

(1) اهمجامج هب  تجض  میلکلا  عفر  امک  مهقوف  نم  روطلاو 

داتف نویش  هب  رس  ورس  بحاص  هک  داتس  اهرس  يور  مه  هوک  نبز 

(2) اهمضاخ وه  لهجلا و  یبأ  دنع  تیوش  هجاجد  هطراطا 

بانج نآ  مد  زا  دیرپ  داتس و  بابک  دش  ناک  لهجوب  غرم  نآ  مه 

اهمعازم يوقلا  ناخف  اهینبا  اذک  مطاف و  لاثمتب  اوخب 

دش نیطبس  ارهز و  لاثمت  هب  دش  نیعلا  هفرط  کی  هک  اه  نیا  دوخ 

تسب هب  اه  ناهد  نآ  نوبز و  دش  يوق  تسکش  مه  رد  دندرب  هک  اه  نامگ 

اهمجاه به  ّرشلا  اذإ  انل  هقث  متنأ  ریخلا  هرسأ  ای 

82 ص :

.همجمجلا عمج   . 1 - 1
: نونظ يأ  .هکاردلا  يوقلا  يأ  لوکأملاب  مفلا  ءالم  سارضألا و  یصقأب  لکألا  نیتمجعملاب  مضخلا  نإف  اهلکآ ، اهعطاق و  يأ   . 2 - 2
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مقن زا  تاجن  دیما  تسه  وت  هب  ممالا  ریخ  ریخ و  تما  ییوت 

اهمسارم تقترا  هولصلا  ضرف  مکرکذ  نإ  هللا  لثم  ای 

انث اعد و  هضیرف  زامن  انب  دش  امش  لاثم  مان  هب 

اهملالس مکرون  نم  مکب و  تدعص  اذشلا  بیطلا  ملکلا  و 

ماقم دنیزگ  ات  نیرب  شرع  هب  مالک  دوعص  نابدرن  ییوت 

اهملاک وهف  مصلاب  لزنا  ول  وهام  میلک  یسوم  هنب  ای 

بآ درگ  دش  هدناوخ  رگ  کنس  رب  هک  باتک  میلک  یسوم  تخد  یئوت 

اهملاع كوبا  مکح  ّلک  خأ و  ریخ  مج  ملعلا  کملع 

درک میظنت  ماکحا  ترهب  ردپ  درک  میلعت  ملع  ار  وت  ردارب 

اهمئامض تکز  باتک  مأ  هل  تنأف  هرجح  یف  کمض 

بات بآ و  نادب  شباتکلا  ما  وت  بان  رد  يا  تتفرگب  شوغآ  رد 

اهملاست هرسأ  نم  كدبع  اذ  انأ  اه  انتالوم و  تنأ  و 
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دیشر یهورگ  زا  وت  دبع  منم  دیبع  مه  ام  ییام و  نوتاخ  وت 

اهمصالغ تقنخا  نزحلا  يوجلا  نم  یشح  كاهف  مکدو  یف  تبش  دق 

امش يالب  زا  ولگ  هتفرگ  امش  يالو  ردنا  ریپ  مدش 

اهمقالع اهنیب  یلإ  كاضر  لهف  نادهشی  تابصلا  دهشلا و  و 

هتخیر مغ  رهز  یمه  ماک  هب  هتخیگنا  یخلت  ناهج  مدهش  هب 

اهمغار وه  دبعلا و  عجری  له  یتدّیسب  یل  نظلا  اذکه  ام 

نیمغ دنارب  شریپ  كولمم  هک  نیا  تسین  نید  نوتاخ  هب  منامگ 

اهمزال کنم  لضفلا  لاحلاب و  هملاع  تنأ  هللا ، هجح  ای 

لاقم لاؤس و  زا  زاین  یب  ییوت  لاح  هب  اناد  هللا و  تجح  ییوت 

اهمظان وه  داضلاب و  قطنی  نسل  مجع  ًالاقم ال  يذخ 

ریپ راک  رد  تسا و  داض  هب  قطان  هک  ریذپ  هماکچ  نیا  یمجعاز  نونک 

اهمظاک كاذک  لهأ  تنأف  مکدوج  لضف  لهأ  نکأ  مل  نإ 

84 ص :
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( مما  ) مرح ماما  تباب  وچ  یلها  وت  مرک  لضف و  لها  متسین  رگا 

اهمحارم انل  نم  ای  كدبع  یلبتقاف  داوجلا  اضرلا و  اذک 

لوکن امنم  شیوخ  هدنب  مه  وت  لوبق  لها  دنداوج  اضر و 

اهمئاظع یغتبی  ام  لضفأ  الصتم  هلالا  کیلع  یلص 

همه تهیدب  دش  مهللا  لضف  هب  همجرت  نمز  نایاپ  هب  يدیسر 

متشاذگب زیر  هدروخ و  اج  هب  متشاد  رظن  یظفل  تحت  ره  هن 

تشاذگ دیابب  تشذگ و  دیاب  هک  تشادن  هر  نیا  زج  یتیب  هب  یتیب  هک 

(1) تسا هزادنا  رب  شماتخلا  نسح  هک  تسا  هزات  یسراپ  يزات و  نیا  دوخ 

* * *

جئاوحلا باب 

یناوریالا رقاب  دمحم  خیشلا 

ْرَّطَعملا ءانثلاب  َنوکلاألم  رَّبک  ِحیدملا و  یف  ُرعِّشلا  َلَّله 

ْرَدصَم ًالصأ و  ءالولا  میمَص  نِم  اقالطنا  ِروعشلا  ُهجوم  ْتَحَفط 

85 ص :
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ْربکا ُهللا  ُلوقأ  ٍنآ  َّلُک  یناسل  ودشَی  ِهلإلا  رکِِذبف 

ْرَخفلا ُتلزام  یبنلا  ِلآب  ٍیلع و  ٍمطافو و  هِطب  َو 

ْرَّوَنَت یبلق  ءالولا  ِرونب  یّبُح و  ُتصَلخأ  ِهایحلا  یف  مهلو 

ْرَّوصتأ نلو  ملَف  ءامظع  مهاوِس  ِدوجولا  یف  ُترَّوصَت  ام 

ْرکنی سیل  مهُدجم  مهیف و  ِضرألا  عاقب  نم  ٍهعقب  ُّلک  تَهَدزاف 

ْرَهَزت یه  ٍدّمحم  يوثمب  اهارث و  اهمسا و  َباط  هَْبیَط 

ْرَهطأ ِعاقبلا و  ُبیطأ  اّهنإ  ابیط  ُحَفنَت  ِعیقبلا  ُروبق  و 

ْرَّفَُوم ٌریَخ  ِدابعلا  ِنیَز  ِطبَّسلا و  نسحلا  ءارهَّزلا و  ِربَقبف 

ْرَّدقملا ُقودصلا  ِلوقلا و  ُقداص  ِهیلَی  ِمولعلا  ُرقاب  اذک  و 

ْرشحملا مویل  ٌدلاخ  اهمسإ  ٍمازح  تنب  نینبلا  ُّمُأ  مث 

ْرَدجأ يرحأ و  اُهنأش و  افَولا  اهینبب و  ٍمطاف  َرهُّطلا  تَساَو 

ْرَکسَع َّرَش  اولتاق  اَونافت و  دق  ٍنیسح  َنود  ِمالسإلا  ِنیِدلَف 

ْرَحنملا ِعطَقب  مهَنید  اوَدَف  اودیبُأ و  یتح  دوسألاک  اودهاج 

ْرَضحم ّلک  یف  راخفلا  ُلاثم  ٍلیج و  لک  یلإ  ٌرخفم  مُهرکِذ 

ْرَثکأ ِعیقبلا و  َهعقب  ای  کل  مالس  ُفلأ  ُفلأ  ٌمالسف و 

ْربیَخ َباب  ٌِعلاق  ِكرّشلا  ُعِماق  ٍّیلع  يوثمب  یهدزأ  ُّيرَغلا  و 

ْرَهشأ دالبلا و  ُفَرشأ  ّهنإ  اّقَح  لیق  اذإ  ٌفَرشأ  ٌفجن 

ْردیَح َدَعب  حلاص  ٍدوهب و  ٍحونب و  ٍمدآب و  یهابتی 

ٌرثوکلا یقاس  ِداعملا  یف  ادغ  اْتیَم و  اّیح و  راوجلا  یماح  وه 

ْرَغصأ ّمث  ربکأ  ِنیدیهشلا  ٍنیسح و  يوثمب  البرک  تَسُِّدق 
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ٌرَفنَضغلا ِلبش  سابعلا  ِهیخأب  اراخف  ُنیسحلا  اهداز  البرک 

ْرَهظَم َریخ  افولل  يدافتلل و  یحضأ  ِرهاظملا  ُلَجن  ٌبیبح 

ْرَّشلا ِمل و  ُظلا  یلع  اوراث  ءادهش  اهارث  تَّمَض  ِراصننالا  ُروبق  و 
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هرَبنَع ٍکسم و  بیِط  َدادغب  ُضرأ  َتباط  نیَداوجلل  نیربَقب  و 

ْرَخفَت نییرکسعلاب  ازازتعاو  ْتَماست  يأر و  نَم  َّرُس  تَهدزا  و 

ْرَبلا رحَبلا و  یلع  ادجم  َتلاعت  دق  ٍسوط  ضرأ  اضَّرلا  یلوملا  يوثمب  و 

ْرَّرکملا ءانثلا  رخفلا و  اهل  ُمق و  ُضرأ  ٍمطافب  یهاُبتل  َو 

ْرَکُذت ِرهَّدلا  یف  لوسّرلا  ِلآ  َّشُع  یعُدت  ِهایحلا و  َهَّنَج  تحبصأ 

ْرَخَزت ِعجارملا  ِنیطاسألاب و  تَّلََجت  اهامِح  یف  ِملعلا  ُهزوح 

َّْرسیتی ٍرِسعُم  ّلک  اهب  اذالم و  ًالئوم و  َراص  اهُربق 

ْرَّدکُم ٍشیَع  ِّلک  ُوفَص  اهب  یصُحت و  ُّدَُعت و  ُتامارکلا ال  و 

ْرَّسعتت ٍهجاح  ُّلک  اهَدنع  یضُقت  ِجئاوحلا  ِباب  اهیبأک 

ْرَصُحت ُّدُحت و  اهایاطَع ال  ٌمیرک و  ٌمامإ  یبتجملا  اهُّمَع 

ْرَکُشت ُهمیرکلا  اِهلضَف  یلع  ٍّکش و  َنود  همیرک  یَعُدت  یه  و 

ْرَثُنی ُحیدملا و  ُمَظُنی  اهل  ٍرخَفب و  ِمانألا  یف  َعاش  اهُمسا  و 

ْرّذلا ملاع  نم  هلالا  اهابتجا  ًاردق و  ًالالج و  یمس  دق  اهنأش 

ْرَّبصَت دق  نَمل  یبقُعلا  َلیمج  اروبص و  اْبلَق  اْملِح و  اهاَبَح  َو 

ْرَکُنی َسیل  ٌحضاو  رونلاک  َیهف  هط  تنب  ٍمطاف  ُنأش  اُهنأش 

ْرََّشب َحاص و  ُریشبلا  تَدلُو و  ٍموی  لّوأب  ٍهدِعق  يذبَف 

(1) ْرفعج نب  یسوم  مامإلا  اهوبأ  یسوم و  نب  یلع  اضّرلا  ُتخُأ  یه 

* * *

اهاخأ ِداوجلا  َدلاو  تأر  ام 
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.ق ص 129_132. _. 1416ه فلؤم ، مق ، یمشاه ، نسحلاوبا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  شع  هدیس   . 1 - 1
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يروصنملا دیعس  دمحم  خیشلا 

اهادسأ اهل  ٍهمدخ  نِم  َعاطسا  امب  َماقف  ُهَتیب  َتلَزن 

اهارتعا ام  یسالا  نِم  اهارتعاف  ٍنامز  نم  ٍهَهُرب  َریغ  تَضَم  ام 

اهانظأ ُُهلقث  اهنم و  َمسجلا  َباذأ  ٌماقِس  ِِهبنَج  یلا  و 

اهاشح ُقارفلا  َعَّطَق  ام  َدَعب  ٍراد  َهبیرغ  اهَبَْحن  تَضَقَف 

(1) اهاخأ ِداوجلا  َدلاو  ْتأَر  ام  ْنکل  توملا  یلإ  اهنفج  تَقَبطأ 

اهالب ُهنِم  َدازف  اسأک  ُرهَّدلا  اهاقس  یسوم »  » ِتنِبل یسفن  َفهل 

اهارک ِهیلع  اُهنیَع  َتبَراح  افوطَع  اقیفش  ادلاو  تَقَراف 

اهاَرب دق  يذلا  اهَّبَر  ْترَکنا  ٌسانُا  ِنوجسلا  َرعَق  ُهتَعَدوا 

اهاُکب ِدیدش  یف  َساّنلا  ُلِکُثت  ْتَحارف  امیمَس  یضق  نأ  یلإ  و 

اهادِع ُهتَنکسا  َورَم »  » یف َنیح  اهیخأ  ُقاُرف  ُهَدعب  یتأ  و 

اهارُس یف  ْتعَرْسَاف  ٍماع  َلثم  اهیلع  ناک  ُّرُمَی ، ٍموی  ُّلُک 

اهامِح یماح  اضَّرلا و  اهیخأل  اقایتشا  َقیرطلا  ُعَطقت  تَلبقأ 

اهانُم َناک  َكاذ  ٍّمق و  ضرأ  تَفاو  ُهَنیعَظلا  اهب  اَّمل  َّمث 

اهالو اهیخأ  اضِّرلا  ءالو  ذإ  ٍعینَص  ِنسُحب  اهل   (2)« یسوم  » َماق

* * *

88 ص :
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هللا همصع 

يزاریشلا هللا  هیآ  داوج  دمحم  خیشلا 

مَمُالا ِْقلَْخلا و  ِریَِخل  َتوَعَد  دَقَف  هَدِصاق  ُْتنک  ْنَم  یناعَد  ْنَم  ای 

مَمِه نَع  اهیلاعَم َو  ْنَع  يرَْولا  ُدَی  ْتَرُصَق  یّتلا  ّیبَر َو  ِهَبیبَح  یِلا 

مَیِّشلا ِبادالا َو  ِقلُْخلا َو  ُهَمیرَک  اُهتَْنبا  ءارهَّزلا َو  َهَمِطاف  ُّیِمَس 

مَلَْعلا ِرِهاّطلا  ِمامِِالل  ٌهَّمَع  اذَک َك  ِمامِِالل  ٌتُْخا  ِمامِالا و  ُْتِنب 

مَصِعلا ِنِدعَم  یف  ٍهَمُوصعَم  یعُدت  ُُهتَمْصِع  َّلَج  انیف    ِ هّللا هَمْصِع  و 

ِملَْکلِاب َقطُّنلا  َیهاض  ِملِْعلا  ُنِدْعَمَأ  الَع  ِمیلَْکلا  یَسُوم  یلع  َاهُوبَا  یسُوم 

مَیِد نِم  ِنیَمْهَّرلاَک  ُعَشُوی  ُنوراه  ًهَرُدْقَم  املِع َو  ِهتَفیلَخ  ْنِم  و 

مَرَکلا ِدوُجلا و  یقُّتلا َو  ِفْصَِوب  یعُدی  ْنَم  ِّیِکَّزلا َو  ِرهُّطلا  ِرِهاّطلا  ُدَّلَُوم 

مَدَع ْنِم  ُضاّیَفلا  َجَرْخَا  ام  ِعیمَج  یلَع  َدوجُولا  َضاف  مِِهب  ٍّیَح  ُهاتَف 

مَدَه ِالب  اْملِاب  ٌطَسَْبنُم  ُطیَسب  ْلا _ اَذَک  ُعیقَّرلا  َماق  مِِهب  ٍّیَح  ُهاتَف 

مَلَِقلاب ِحوَّللا  ِیف  يرَج  ام  مِهِرمََْأب  تَرَس  ِقابِّطلا  ُْعبَس  مِِهب  ٍّیَح  ُهاتَف 

مَدَْخلا ِهَلْمُج  نِم  اِیبنَال  َحُوّرلا و  هَِکئالَملا َو  ُّرُغ  مَهل  ٍّیَح  ُهاتَف 

مَمِّللا ِبدُهلِاب َو  اَهباوبَأ  َنْمُمْقَی  ٌهَمِداخ  ُتاروَْحلا  اََهل  ٍّیَح  ُهاتَف 

مَعِّنلا َُهبوحصَم  ٌهّنَج  ُهل  َتناک  ٍهَمِطاِفل  اّبُح  ًهَمِطاف  َراز  ْنَم 

مَغَّنلِاب َنودحَی  ِهب  َنیرِشبتسم  ًهَبِطاق  ُكالم  َالا  ُهَتَّیِطَم  تَّفَح 

مَمُغلا ُفِشاک  ُهنَع  َّمَغلا  ُفِشکَی  َُهل و  َتاَقبوُملا  ِتاِئیَّسلا  ُرَّفَُکی 

مِسَّتُم ِدجَملِاب  ٍبِسَتکُِمب  مِرکَأ  ابِسَتکُم  َریَخِلل  اِرئاز  هب  مِرکَأ 

مَرَحلا َيوِس  یف  اهلَنَی  َمل  اهَمار  نَم  ٍهَمُرکَِمب  ُمتُزف  دََقل  اهیِرئاز  ای 
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مَرَحلا َِبناج  ایاطَملا  ِجیجَحلا  َقوَس  ٍُلبُس  نِم  ِّرُغلا  اَیاطَم  اهَیلِإ  ْتَقیس 

یِمب َنیِزئافِلل  اِمب  َزوفَت  یَِکل  اهَترایِز  اموَی  یبِحاص  ْعَدَت  الف 

مِهِّلُک ِبابلَألا  يوَذ  ِمارِکلا  ِلسُّر  ْلا _ ِِکئالَمِلل َو  ارازَم  ُروَزت  ّالَه 
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مِحَّر نِم  هللا  ِلوسَِرل  نُکَت  َْملَأ  ِهتَنبا  ِیف  هللا  َلوسَر  وفَجت  یّتَح َم 

مَدَقلا َهَّلَز  ای  َلب  ِّظَحلا  َهَأوَس  ای  یمَسَق  یلَع  یِفَهل  لُقَف  اهْرَُزت  َمل  نِا 

ْمُقَت َْمل  ْدُعْقَت َو  ْمَلَف  ِرازَْملا  َلوَح  ًهَِفئاط  َكالفالا  َضْرألا َو  يََرت  امَأ 

مَمَص یف  ِناهربِلل  ِّقَحلا  ُرِکنملاو  اَِیُلت  ام  َقْدِص  ْرِْکُنی  َّقَْحلا  َرَْکنَا  ْنَم 

مَسِّنلا ِيِراْبلا  َْدنَع  ِنْاَّشلا  َنِم  انَأَش  َکل  َّنِِاف  يداهلا  ِمِظاْکلا  َهَعَْضب  ای 

مِصَتَْخت اهیف َو  یعَفْشَت  ْنَِأب  ِّالا  مَمُأ  نِم  ِتاّنَجلا  َراّنلا َو  ُلُخدَت  ال 

مَحَفلاَک ُماثآلا  ُهَهجَو  تَدَّوَس  دق  ًالُجَر  یعَفشَت  نَأ  یتدِّیس  ِكوجرَْأ 

مِهَّشلا ِمِظاکلا  ُتِنب  ِهیف  ْتَعَّفَش  ْدَق  ْنَم  ُِرفاغ  َهللا  َّنِاَف  یِّنئَمْطا  ُسفَن 

مَجَعلاَک ِفیرشَّتلِاب  َبْرُْعلا  ِتَّمَع  ًهَِدئاع و  َقافآلا  ِتَّمَع  ًهمحر  ای 

مَلَّسلِاب ُْهتَعاتبا  ََتناک  َول  ًالبَق َو  ٌفَرَش  اَهلام  ٍُّمق  َضرَأ  ْتَفَّرَشَف 

مَأَّشلا َنیلهَالا و  ِهَمَثأَِمب  َْتناش  هَِکلْمَم  َّيَّرلا  ِراوِجلِاب  ْتَنَّیَز  َو 

مَرَتُْحم ُراْونَأ  ْتَئِفطُأ  ِهب  ٌعمج  اَقَرَْتفا  اَِهب ، تَّبُش  ٌهَْنِتف  ِهب  ٌّيَر 

َملَألِاب ِراْجلا  َمْرُج  ُراجلا  ُذَخُؤی  دق  امَک  ِراوِْجلِاب  ٌراج  ُفَّرَُشی  ْنِکل 

مَلُّظلا ِیف  ِسانِّلل  ًهَقِرشُم  ِراونأ  ْلا _ َهَقِراب  ُتْمِش  ٍمُِقب  ُْتلَخَد  اموَی 

مَُشت َْمل  ِْقفُالا  ِیف  ْتَغََزب  اِمل  ْنِکل  ٌهَِفئاط  ِدجَْملا  ِسمَش  َلْوَح  ٌبِکاوَک 

مَظِع ْنِم  ِْدلُخلا  ِضایِرَک  ٌهَضوََرل  اهل  َّنِا  ِهللا  ِلآ  ِسمَش  اِدف  یسْفَن 

مَکِحلا ِملِعلا َو  یقُّتلا َو  يدُهلا َو  َرون  اهَِبناوج  ونَرت  ٌهَُّبق  اَهل  َْتناک 

(1) ِملَتسُم اهنِم َو  ٍِمثَْتُلم  َرُشب  ای  ًهَدِجاس  ُكَالْمَالا  ِتَّرَخ  ٌَهبُرت  َو 

* * *

ءارهزلا هّیمس  مالسلااهیلع  هموصعملا  همطاف 
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دمحم دیجملادبع  خیشلا 

امالیإ هل  يردن  الو  يرفی  اماتلا  ام  رغاف  هّبحألا  حرج 

امالس هقوف و  ادرب  نوکت  اقشاع و  قّرُحت  هبابصلا ال  ران 

اماسقألا عمجی  اذ  نمف  ابرإ ، ٌمّسقم  لابجلا  قوف  رئاط  انأ 

امایألا يدّدج  لاصولا و  دهع  يدواعف  تازجعملا ، رصع  ضمی  مل 

اماقُم ّبحملل  اباط  ِكانیع ، یتّنج  و  کیدی ، نم  يرشن  یثعب و 

امامإ و  هضور ، و  دیری ، ّوْرَم  ارفاسم  لازی  ام  مطاوفلا  بکر 

امادقإ يونلا  لوط  هدیزی  هریس و  عطقت  مایألا  الف  یضمی ،

اماظعإلا دجملا و  هیلع  تفضأ  ٌهحسم  هوبنلا  قلأ  نم  هیلع  و 

امالعألا اهنول  هرمحب  تغبَص  هئامدل  هیقب  نیسحلا  نم  و 

اماحرألا لهألا و  َترکذ  امل  ینّده  كؤادح  يداحلا  اهیأ  ای 

یماست روبقلا  ّلک  یلع  اربق  اهب  انل  ّنإف  ٍّمق ، یلع  جّرع 

اماسج نوکی  ام  ثداوحلا  نم  هدهع و  لوأ  ذنم  ثداوحلا  دهش 

اماهفألا شهُدت  لوقعلا و  یبست  ٌقراوخ  نیملاعلل  هب  ترهظ 

امامذ همرح و  ناصی و  ادهع  هب  يواّثلل  ّنإف  لاحّرلا ، اوطُح 

امالس و  اهربق -  ای  فندم -  نم  ًهیحت  َّمقب  ٍهمطاف  ربق  ای 

اماکالا رمغی  هوبنلا  جرأ  هکاّبش  نم  عاض  حیرضلا و  باط 

امایق ادّجُس و  حبست  ارمُز  یمحلا  للّظ  یف  كالمألا  تّفطصا  و 

امارحإ تون  دق  هیلإ و  یعست  ًالفاوق  جاجفلا  نم  جیجحلا  یتأ  و 

امارم نوبلاطلا  لان  و  انمأ ، اولدبُأف  نوفئاخلا  هاتأ  مرح 
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امارغ ًهبحم و  دادولا  لهأ  هل  وفهی  دمحم  لآل  ّشع 

اماملإ يرولا  اهب  عیطتسی  ٌهّمج ال  بقانملا  و  یسوم ، تنب  ای 

اماثأ ًهئیطخ و  ضیفت  افحص  ارشان  ِکتیتأ  ینإ  اضرلا ، تخأ 
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اماعنإلا لأسأ  کبابب  انأ  يدنلا و  ِکفک و  داّوجلا ، همع  ای 

امارک تدصق  دقف  نانجلا ، یف  َیل  یعفشاف  هعافشلا ، وجری  رئاز  انأ 

امالآلا متکأ  ءاقشلا و  یفخأ  ًهقرُح  فزنأ  َرصم  نم  مداق  انأ 

اماتیأ تعر  مک  هلیقعلا  یه  اهلضف و  ٍسان  ریغ  َبنیز  تعّدو 

امالحأ تهّفس  فویسلا و  تحت  ّیجح  تدبأ  مک  فطلا  یف  یتلا  یه  و 

اماسو رودصلا  قوف  اهتقلع  ٌدهاوش  دیهشلا  طبسلا  نم  یعم  و 

اماصع بوطخلا  یف  یسفنل  تناک  ٌهمُحل  هیلقعلاب  نیسحلاب و  یل 

امالظ ًهکولُح و  تالزانلا  یف  تدّدب  و  ریسعلا ، بردلا  ّیل  تّقش 

اماغنألا ناحلألا و  عّقوأ  ًهدیصق و  ءالولل  عدبُأ  تیضمف 

امانصألا ناثوألا و  مطحأ  امئاعد و  میوقلا  نیدلل  میقأ  و 

امارض هاغطلا  ناطلسل  تناک  هروث  یتعأ  دوقأ  نیسحلا  عم  و 

امازقأ اهمامأ  كولملا  يرأ  ًهورذ و  لذ -  مغر  هیعرلا -  يرأ  و 

اماغَر هرعم و  روفکلا  يرأ  ًهمارک و  ًهزع و  هدیقعلا  يرأ  و 

امایص ایّکزت و  داهجلا  يرأ  ًهَّدر و  ْرفَن  موی  لقاثتلا  يرأ  و 

امارح ًهتلف و  هقالخلا  يرأ  ًهضورفم و  ًهعیب  همامإلا  يرأ  و 

اماطح نیکلاملا  روصق  يرأ  ارئامع و  نیسئابلا  فوهک  يرأ  و 

امارهألا اهخوسر -  مغر  لیزأ -  ًهعلق و  هدیتعلا  َرصم  یف  میقأس 

اماجحالا ّدصلا و  وکشی  ناشطع  ًالّدجم  نیسحلا  عدی  نل  لینلا 

امایخ ًهمرح و  قرحی  یبسی و  هّیغل  َّیعدلا  عدی  نل  و  الک ،

امانس اخماش و  اّزع  کتمض  یتلا  َّمق  یف  ّنإ  یسوم  تنب  ای 
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اماهس هنسأ و  فورحلا  اودغت  اهدعب  مالکلا و  يدتبی ء  َّمق  نم 

امایق هضهن و  رطقت  ءارمح  ًهحفص  مدلاب  خیراتلا  لجسی  و 

(1 !) امالسإلا هقوف  عفرنل  شرع  يوه  مک  و  نامزلا ، هنعارف  تأسخ 
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* * *

نیدجتسملا قشع  نم 

يدمعلا دمحأ  نب  دومح  نب  دومحم  دیس 

مامإ ریخل  تدلو  نم  حدم  یف  مایه  ریخب  هیلایل  تدعس 

یماعنإ یلإ  ْتدهف  اهماعنأ  يوجلا  هرجاهب  ْتقرب  نم  حدم  یف 

ماربالل سیل  نم  اّننأک  انریغب و  ُّملی  وعدن  نم  ُلاب  ام 

ماهوألا نع  ْتبزع  ام  ریخ  نم  هّیطع  ریخ  َعاسلا  یطُعی  یجُری و 

ماعنإلا ووذ  هولعی  سیل  ام  انءاطع  ّنإ  حاص  ای  انب  ْمُملا 

یماعب َتسل  تاهیه  انب  ّتلُح  ٍهبیصع  لک  تادقع  یلوألا  نحن 

مازقألل ُلاحت  ّمث  حورتف  انراوج  تیا  كوعدأ  نم ؟ تنب  انأ 

مادعإلل قانعألا  ملُسی  نأ  ٍهقرحل  داک  ءاج  دق  ٍمدعم  مک 

مالحألا یف  ملحلا  یتح  ُهانمل  دقاف  هعمد  هیدخ  یلع  تردُح 

مارکإ نم  هیدیب  انقازرأ  تلَّمح  یتح  هافرط  عفتری  مل 

ماقُم ریخ  ناکسإلاب  تننمف  ًالزنم  بلطی  ءاج  دق  ٍلئاس  مک 

ماه بحاص  نیعلا  ریرق  یضمف  اهفشک  بلطی  ءاج  ٍمومه  يذ  مک 

مارضإلا یف  حاط  مسجب  تبش  هران  ءاج و  عاتلی  ّیشح  يذ  مک 

مالس دعب  لاتخی  هدرب  یف  يربنا  الا و  نیعلا -  فرط  قبی -  مل 

مّالظلا نم  تنع  یف  ّکفنا  ام  يذلا  ظیغلا  مظاکلا  یسوم  تنب  انأ 

مارم ّلک  لاون  ریقفلا  یطعی  يذلا  يدلاو  كاذ  جئاوحلا  باب 

یماعتم ای  کیلإ  ُّعشی  ارون  يرت  همظاک  وحن  کفرطب  ُنرا 
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یماس لزنم  مرح و  یف  تئش  نإ  انتیا  تلاق  کیتاه  ٌمطاف  انأ 
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مالک َقدص  رهطلا  َقلی  همدقی  نم  تیبلا  لهأل  انترتعل ، مرح 

ماطآلا یف  رادلا  بیرغ  انأ  ٌعراض و  ّینإ  سانلا  ریخ  تنب  ای 

ماهفألا وذ  هوجری  ال  فیطلاک ، تضقنا  هُّرم و  بابب  تفکع  اعبس 

مانم يأ  هاّوأ  يرولا ، وجرأ  هبیصع  دعب  هالیواو  تیتأ  و 

ماجل ّرش  ناهیتلا  هبلق  یف  هینم  یقلأ  ناطیشلا  ٌدبع ، انأ 

مالزألا تّاللا و  حدمب  تحطش  یتلا  یترکف  هیدیأ  تفذاقت  و 

ماط نم  ههیتل  ُتردحنا  َملف  ابستنم  یعُْدا  کیلإ  تسلأ  یحی  و 

ماَهَج فیط  هاهلأ  ٍهدهدتم  لفاغ  هّلض  دیبلا  تدصق  ِمل  و 

یمارتملا هرافقأ  نم  ّجض  دق  هرفق  یفلأ  هیداو  یلع  یتأف 

ماّحق نم  ناک  ام  هل  هآ  هلامر  ّلع  َّمث  ابارس  یتأ  و 

ماربإلا دقعلا و  یف  اهرمأ  یف  کّکشم  لثم  ءایلعلا  يرذلا  كرت 

ماظعإلا رخفلا و  مهّزعب و  انُّدلا و  مهرکذب  اوألم  یلوألا  مه  و 

مّالعلا قلاخلا  هلالا  تیب  اهتیب  همیرک  ٍهمطاف  لثم  نم 

مایألا يدم  ایندلا  اهب  تدعس  هدالو  موی  مویلا  اهادف  یحور 

مارحإلا فاوطتلل و  كالمأ  ْلا _ لزنت  موی  اهدلوم و  موی  ای 

ماوعألا يدم  تبهو  مک  و  ٌهبه ، اهل  یتدیس  کیف  موی  ریخ  ای 

یمامز ُّکف  تجرفنا و  یمومه  هّلک و  یّمغ  هیف  فّشکت  موی 

مامِذ ِّلک  ایندلا و  هکیلم  انُّدلا و  هدیس  ِتنأ  يرمأ  هالوم 

مالَظب یفع  ٌرمق  ام  سمش و  اهب  تعلط  ام  نوکلا  ّبر  كاّیح 

مالسإلا هللا و  نیدل  تیعد  هقرف  ٍّمقل  ترفن  ام  كاّیح 
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مالعإلاب تیبلا  لهأل  ِمَکِح  امس  یف  ألألت  ٌملع  ام  كاّیح 

مالعألا ذاذفألا و  هیادهل  هّمأ  ٍّمقل  تعجر  ام  كایح 

ماکر ّيأ  سیل  هقیقحلا  توه  هقرف  کضرأب  تفرع  ام  كاّیح 
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یمادلا یموی  مویلا  یّجری  دحأ  اهحنمل  سیل  نیدهت ، ٍهحنم  مک 

یماهوأ یف  سمألا  ّینأ  ّرقأ  یتحنم و  لأسأ  هیتلا  دعب  مویلا  تیتأ  و 

ماحرَالا ماتیألل و  كاطعل  یظّقیت  دعب  مویلا  تیتأ  نکل 

مامَلَک تامحرلا ال  ُِکتابه ، اهدنع و  رصقی  ُءاصحإلا  ُِکتابه ، و 

مارک تیب  دنع  ینیع ، ّرقت  یتبلط و  زجنی  هوعدأ  نم  ریخ  ای 

مادقملا هاّوألا و  يدهلا  ملع  دَّوسم  ریخل  اودلُو  نم  تنب  ای 

مامإلای ِهآ  سوط ، ناطلس  اضرلا  انالوم  نوکلا  یلوم  تخأ  ای 

مامُهلای مرقلا  ایاطعلا  حمس  يدتقملا  داوجلا  یلوملا  هّمع  ای 

ماوقألا نایعألا و  نم  ینضُم  ْلا _ یبلق  همئأ  متنأ  امسلا  ُلآ 

ماهلإلا تایبألا و  هکیلم  یتولَج و  ایؤر  ایلعلا و  یتالوم 

مامُه دنع  رونلا  تیبب  تنکس  یتلا  کیت  نم  نیردت  ول  ُّمق  ای 

ماظع دنع  نیرختفت  تللظ  هلک و  كَرمع  ضرألا  يذه  ِتزربل 

مّالعلا راهطألا و  هلیلس  اوّللا و  هرهاط  رهطلا  تنب  کیذه 

ماسج دنع  هاسنت  نکی  امهم  لفنت  سیلف  تمصُع  نم  کیذه 

مالظإلا رونلل و  امف  ٍّمق  یبُر  یف  قرشأ  هللا  رون  کیذه 

مارغتسا یف  سامغإلا  وه  اذه  اهدنع  کبلق  ماه  نم  ای  كانهی 

مایُهلای هللا  ای  هللا  ٌمطاف  كوفص  حورلا  مایه  اذه 

ماّیهلا سانلا و  اذه  ریخ  نم  هلث  َمطاف » َّتسلا   » نوقشاعلا

مامح لثم  لاکشألا  یف  كالمأ  ْلا _ اهقوف  تّطح  ءارفص  هّبق  یف 

مالسب یتأ  ْوُه  یتح  لیربج  انهاه  مّلس  تارجحلا  لخاد  ای 
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ماظعتساب هللا  ُعدا  ناریح و  ْلا _ کفرط  رهبی  رونلا  َّمثف  ضفخا  و 

یماح تیب  هیوأی  ال  ناهیت ، انأ  یتالوم  کیلع  مالسلا  لق  و 

(1) یماظلا یمسا  يدمعلا  ناهیتلا و  انأ  یتالوم  هللا  کیلع  یّلص 
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مق یف  مالسلااهیلع  همطاف  اضرلا  تخُا  هرضح 

ظوفحم یلع  نیسح  ذاتسألا 

همئادلا همحرلا  یلع  مالس  همجاسلا  همیدلا  یلع  مالس 

همغافلا هقبعلا  یضترملا ، اذش  یفطصملا  هحفن  یلع  مالس 

همطاف اضرلا ، تخا  سمشلا ، یحض  یصولا  ریبع  یبنلا ، میمش 

همساب هرهاز  عشعشت ، تقرشا  هضور  یلع  مالس 

همجاس هراونأ  رهدلا ، يدم  يدهلا  هاوط  یف  يوط  رازم 

همغار هل  موجنلا  اونعت  ناّرینلا و  هتبق  قناعی 
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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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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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