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تیباهو هنتف 

باتک تاصخشم 

( هکم یتفم   ) نالحد ینیز  دمحا  دیس  : فلوم
رعشم : رشان
1 ص :

هراشا
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باتک فلؤم  لاح  حرش 

7 ص :
هب انـشآ  خروم ، هیقف ، یـصخش  وا  تسا . یعفاش  یّکم  نالْحَد  دمحا  نبنیز  نب  دـمحا  رـضاح  باتک  هدنـسیون 

لاس 1231 رد  تسا . هدوب  اجنآ  مالـسالاخیش  همظعم و  هّکم  رد  یعفاـش  تاداـس  یتفم  نوگاـنوگ ، ياـهشناد 
بلغا هک  دراد  یناوارف  تافیلأت  تشذگرد . هنیدم  رد  لاس 1304  مرحم  رد  دـش و  هداز  هّکم  رد  يرمق  يرجه 

: تسا رارقنیدب  شتافیلأت  زا  یخرب  تسا . هدیسر  پاچ  هب 
ضیفب هامسملا  ةدیقعلا  یلع  نّانملا  داوجلا  حتف  هیمالسالا ، لودلا  خیرات  هیفلألا ، نتم  حرـش  یف  هیبنیزلا  راهزألا 

یلع دّرلا  یف  ّهینسلاررّدلا  نامحرلا ،

باتک فلؤم  لاح  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com64حرش  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


8 ص :
تاحوتفلا مارحلا ، دلبلا  ءارمأ  یف  مالکلا  ۀصالخ  نآرقلا ، دیوجت  یف  نمحّرلا  حتف  یلع  ناشطعلا  لهن  ّهیباهولا ،

هدـنناوخ امـش  تسد  رد  هک  تسا  کچوک  باـتک  نیمه  شتاـفیلأت  زا  یکی  و  رگید . ياـهباتک  هیمالـسالا و 
تسار هار  يامنهار  ددرگ و  عقاو  دنمدوس  ناگدنناوخ  يارب  هک  میراتـساوخ  دنوادخ  زا  ام  دراد و  رارق  یمارگ 

. تسا دنوادخ  انامه 
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9 ص :

مجرتم راتفگشیپ 

نیئآ رب  راصتخا  لامک  رد  یمالـسا  رادـمان  ناملاع  زا  یکی  هک  تسا  يدـقن  دـیراد  ورشیپ  هک  يزجوم  هلاـسر 
يرمق يرجه  لاس 1115  رد  هک  تسا  باهولادبع » نبدمحم   » تیباهو نیئآ  راذـگناینب  تسا . هتـشاگن  تیباهو 

ردپ دزن  ار  یتامدقم  یملع  ياهشزومآ  یلبنح و  هقف  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  دـجن »  » هقطنم زا  هنییُع »  » رهـش رد 
زا سپ  درب و  رسب  هرصب  رد  زین  یتدم  درک . ترفاسم  هنیدم  هب  نآ  زا  سپ  تفر و  ادخ  هناخ  هب  يرفس  تخومآ .
ات دیزگ و  تماقا  هیعرِد »  » رهش رد  ماجنارس  هنییُع »  » و هلْمیَرُح »  » ياهرهـش رد  هاتوک  یتماقا  دجن و  هب  تشگزاب 

نایاپ
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10 ص :
يراکمه و اـب  دـش و  انـشآ  تشاد  ماـن  دوعـس » نب  دـمحم   » هک نارمکح  اـب  رهـش  نیا  رد  دـنام . اـجنآ  رد  رمع 

ًامأوـت خیــشلآ »  » و دوعــسلآ »  » هداوناـخ ود  نـیا  سپ  نآ  زا  دوـمن و  يزیریپ  ار  تیباـهو  نـییآ  وا  یهارمه 
ياههشیدـنا ءارآ و  اب  یکدوک  مایا  زا  دمحمخیـش  دـنراد . رایتخا  رد  ار  ناتـسبرع  رد  ینید  یـسایس و  تیمکاح 

رب روبق و ...  ترایز  تعافش ، لسوت ، دیحوت ، هرابرد  ار  ینانخس  نارود  نامه  زا  دوب و  هتـشگ  انـشآ  هیمیتنبا » »
دز ییاهباتک  شراگن  هب  تسد  اذل  درک . رتخسار  شدـیاقع  رد  ار  وا  هیمیتنبا  راکفا  اب  ییانـشآ  دـناریم . نابز 

دیـشوکیم دوب و  هتـسب  اهتعدب  اب  هزرابم  هب  رمک  شیوخ  معزهب  وا  دشابیم . هدش  دای  دیاقع  ّدر  رد  ًاتدمع  هک 
هزرابم وا  یملع  ياهتیلاعف  هشیدنا و  یلصا  روحم  اذل  دزاس . كاپ  دناهتسب  وا  رب  هک  ییاههیاریپ  زا  ار  مالـسا  ات 

تهج نیا  زا  دوب . ینید  حالـصا  مالـسا و  يزاسصلاخ  تهج  رد  شـشوک  ییارگتعدـب و  یتسرپ و  هفارخ  اب 
یبلطحالصا هیعاد  هک  دراد  ترورض 
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11 ص :
 ) مزیتناتستورپ ای  ضارتعا  تضهن  تاریثأت  هژیوهب  داد و  رارق  یملع  قیقد  شواک  دروم  ار  تیباهو  نیئآ 

msitnatsetorP ) 
يرکف و نایاوشیپ  ریاس  هقرف و  نیا  راذگناینب  رب  ار   gnikrehtuL mitraM  ) ) گنیکرتول نیترام  راکفا  و 
زا مالـسا  شیاریپ  رد  باهولادـبع  نب  دـمحم  قـیفوت  نازیم  نـییعت  تـفرگ . یـسررب  هـب  نآ  یملع  ناراـگزومآ 
noitamrofeR  ) ) ینید حالـــصا  تــضهن  ندروآ  دــیدپ  زین  اهتعدـــب و  هــیلع  رب  زیتــس  اــههفارخ و 

تخادرپ نآ  هب  ناوتیمن  هاتوک  هدرـشف و  هلاسر  نیا  رد  دراد و  قیمع  هدرتسگ و  یقیقحت  هب  زاین   suoigileR
ندرب نیب  زا  ناناملسم و  فوفـص  رد  هقرفت  بجوم  لمع  رد  يدجن  خیـش  نیا  ءارآ  هک  تفگ  دیاب  ردقنیمه  اما 

دیحوت دروم  رد  هک  یتسردان  شرگن  تیباهو و  سسؤم  کیروئت  ياهاطخ  زا  رظنفرـص  تشگ . نانآ  تدحو 
وا ءارآ  یلمع  هجیتن  تشاد ، لیبق  نیا  زا  یلئاسم  تعافـش و  لـسوت و  ءاـیلوا ، زا  دادمتـسا  تراـیز ، كرـش ، و 

حالصا نتشگ  دیدپ  بجوم  اهنتهن 

مجرتم زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com64راتفگشیپ  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :
يدنسرخان ثعاب  وا  دنت  ءارآ  دروآ . دیدپ  ار  يرامشیب  تالکـشم  دوخ  هکلب  تشگن ، یمالـسا  عماوج  رد  ینید 

رصع رادمان  ناملاع  زا  دوخ  هک  شردارب  ردپ و  دنتشاگن و  وا  ءارآ  در  رد  ییاهشنکاو  هدش و  ناناملـسم  بلغا 
تیباهو و نایرج  نیب  فاکـش  ییادج و  تشذگ  نامز  هچره  دنتـساخرب و  وا  ياههشیدنا  اب  تفلاخم  هب  دـندوب 

ماـجنا ینید  کـسانم  ناونعهب  ناناملـسم  بلاـغ  هک  ییاـهراک  نییآ  نیا  رظن  زا  اریز  دـش . رتشیب  نیملـسم  مومع 
ناناملسم همه  هب  نآرق  هداد و  رس  تدحو  راعـش  مالـسا ، نید  هکنیا  اب  تسا . دولآرفک  زیمآكرـش و  دنهدیم 

ْمُکَّلََعل ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفََتف  َُلبُّسلا  اوُِعبََّتت  الَو  دنزیهرپب : ییادج  هقرفت و  زا  ات  دهدیم  روتـسد 
: همجرت َنوُقََّتت (1) ،

ار امش  دنوادخ  هچنآ  تساهنیا  دزاسیم ، هدنکارپ  ادخ  هار  زا  ار  امش  هک  دینکن  يوریپ  نوگانوگ  ياههار  زا  »

.153 ماعنا ، - 1

مجرتم زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com64راتفگشیپ  هحفص 12 

about:blank#p7i1
http://www.ghaemiyeh.com


13 ص :
«. دیوش راگزیهرپ  دیاش  دنکیم ، شرافس  نادب 

: دیامرفیم مصاخت  يزیگناهقرفت و  زا  یهن  رد  زاب 
ٌمیِظَع (1) ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأَو  ُتانَِّیْبلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ِْنم  اوُفََلتْخا  َو  اُوقَّرََفت  َنیِذَّلاَک  اُونوَُکت  الَو 

: همجرت ، 
رگیدکی اب  دنتشگ و  هدنکارپ  دش  راکـشآ  اهنآ  رب  ادخ  نشور  تایآ  هکنآ  زا  سپ  هک  دیـشابم  ناسک  نآ  انامه  »

«. دوب دهاوخ  گرزب  یباذع  نانیا  يارب  هتبلا  دندیزرو ، فالتخا 
راوگان ياهدمایپ  هجوتم  ار  نیلمـسم  ات  دوب  نآ  يارب  هقرفت  زا  بانتجا  يرود و  رب  فیرـش  نآرق  دیکأت  همهنیا 

اغیرد یلو  دیامرف ، دزشوگ  نانآ  هب  ار  يرگهزیتس  همـصاخم و  باعـشنا و  ياهنایز  دیامن و  فالتخا  ییادج و 
دوخ ماک  هب  ار  مالسا  ناهج  رـسارسییارگهقرف  جوم  دش و  زاغآ  اهییادج  اهيزاسهقرف و  هک  دییاپن  يرید  هک 

هب يرگید  نیوانع  اهمان و  هب  فلس و  ّتنس  ءایحإ  مانهب  دَرب و  ورف 

.105 نارمعلآ ، - 1
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14 ص :
شنمدد و رامعتـسا  دش و  یماگمه  یلدمه و  نیزگیاج  يدنبهتـسد  یگدنکارپ و  دنتخادرپ و  ناناملـسم  ریفکت 

. دربن هک  اهدوس  هچ  ییادج  نیا  زا  وخ  نمیرها 
تیمکاح لابندهب  هک  ص )  ) لوسر هلالـس  زا  هتـسراو  كاپ و  يدرم  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اـب 

كرش یفن  ناناملسم و  تدحو  راعش  دوب ، یتسرپاتکی  دیحوت و  لدع و  رارقتسا  یهلا و  ياهشزرا  هب  ندیشخب 
دیحوت و يالـص  ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا  ياپون  ماظن  دـش و  حرطم  ًاقیمع  رابکتـسا  رفک و  هیلع  رب  هزرابم  و 

ماگـشیپ هار  نیا  رد  هراومه  دوخ  دناوخ و  ارف  دنویپ  تدـحو و  هب  اجهمه  ار  ناناملـسم  داد و  رـس  یتسرپهناگی 
تساوخیم و ار  مالـسا  هنیرید  تمظع  دجم و  ءایحا  دیقف + ماما  دنام . رادافو  درـشف و  ياپ  نامرآ  نیا  رب  دوب و 

یملاـع زین  ماـنألا ) سوئر  یلع  ّهلظ  هللامادأ   ) ياهنماـخ هللاتیآ  ترـضح  یمالـسا ، ماـظن  رادـیب  هنازرف و  ربـهر 
مالسا و يزارفرس  هدادلد  دهعت و  اپارس  یسانشمالسا  هنازرف و  یهیقف  هتسراو و 
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15 ص :
ياپ نآ  ترورـض  نیملـسم و  تدحو  رب  هناصلخم  هنادنمـشوه و  هک  تسا  نیلمـسم  تمظع  تیثیح و  رادساپ 

تخانـش و هیاپ  رب  یتسیاب  دـیدرت  نودـب  نیملـسم ، تدـحو  دـناوخیم . ارف  بیرقت »  » هب ار  ناگمه  درـشفیم و 
دنامب رارقرب  دشاب و  راگدنام  يرما  ات  دشاب  نارگید  ياههشیدنا  هب  مارتحا  یلدمه و  رگیدـکی و  مارم  زا  یهاگآ 

هک یمالـسا  بهاذم  زا  کی  ره  هب  هتـسباو  ناملـسم ، ناردارب  نینچمه  دریگن . دوخ  هب  فراعت  راعـش و  تلاح  و 
نافلاخم هب  دنسارهن و  دوخ  تارظن  ءارآ و  يداّقن  زا  دنشاب و  هتشاد  ار  داقتنا  ندینش  یگدامآ  هراومه  دیاب  دنشاب 

. دشاب نانآ  شرگن  زا  ریغ  تقیقح  اسبهچ  دننزن ، رفک  كرش و  بسچرب  دوخ  يرکف 
شراگن زاجیا  یگدرـشف و  تیاهن  رد  هک  تیباهو  راذگناینب  ياههشیدنا  زا  یخرب  رب  تسا  يدقن  رـضاح ، هلاسر 
دناوـتیم تـسا و  ننــستلها  گرزب  ناـملاع  زا  یکی  شرگن  هدـنیامن  هـک  تـهجنآ  زا  ًافرــص  تـسا و  هتفاـی 

ياشگهار
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16 ص :
دیما تسا و  هدش  نادرگرب  یسراف  هب  دشاب  نآ  تالاکشا  تیباهو و  صوصخ  رد  رتقیمع  یلیصفت و  تاعلاطم 

. دزاس انشآ  تقیقح  اب  ار  نیبعقاو  واکجنک و  هدنناوخ  هک  تسا 
رگیدـکی هب  ار  نیملـسم  ياـهلد  هک  میهاوخیم  اـعدهب  راـگدرک  ترـضح  هاـگرد  زا  راتفگـشیپ  نیا  ناـیاپ  رد 

یمالسا سدقم  ماظن  هب  تمدخ  قیفوت  دزاس و  رتهدرشف  ادخ  نانمشد  ربارب  رد  ار  ناشفوفص  هتخاس و  کیدزن 
همه بیـصن  تساهتلیـضف  رـشن  ءایحا و  یهلا و  يـالاو  ياـهشزرا  ققحت  مالـسا و  تیمکاـح  يداـنم  هک  ار 

راـکهب شاهتـسیاش  ناگدـنب  نید و  تمدـخ  رد  هراومه  ار  ملق  نیا  دـیامرفب و  دـهعتم  ناـققحم  نارگـشهوژپ و 
، هشیدنا ناداقن  تفرعم و  بابرا  ینامیلـس  هاگـشیپ  رد  تسین  شیب  یخلم  نار  هک  ار  زیچان  تمدخ  نیا  دراداو و 
تأرج و هدومرف و  تیانع  لمع  رد  صالخا  ناگمه  هب  دنوادخ  دنرگنب . نآ  رد  اضر  نیع  هب  ات  دهد  رارق  لوبقم 

تماهش
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. دیامرف تمحرم  ار  تاهبش  عفد  اهتعدب و  لباقم  رد  نداتسیا 

ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَِّنم  ْلَّبََقت  انَّبَر 
تسادخ زا  قیفوتو 
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تیباهو هنتف 

هک دمآ  دـیدپ  یناوارف  ياهبوشآ  ثداوح و  1204 ه )- - 1222  ) موس میلسناطلس  تنطلـس  مایا  رد  هکنادب 
. داد خُر  زاجح  رد  هک  دوب  تیباهو  هقرف  هنتف  راوگان  ثداوح  اـههنتف و  زا  یکی  دـش . داـی  رتشیپ  اـهنآ  زا  یخرب 

ندرازگ جح  زا  هتفای و  یگریچ  نیفیرـش  نیمرح  رب  هک  دنتفر  شیپ  اجنادب  ات  يزیگناهنتف  رد  رگبوشآ  نایباهو 
رـصم هب  نتفای  تسد  يارب  سیـسنارف  هنتف  هب  طوبرم  رگید  هثداح  دـندومن . يریگولج  يرـصم  یماش و  نایجاح 

. تشاد همادا  لاس 1216 ه - ات  داتفا و  قافتا  لاس 1213 ه - رد  هک  دوب 
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19 ص :
، لیـصفت حرـش و  زا  مینکیم و  لـقن  هدرـشف  روـطهب  دوـشیم  طوـبرم  هنتف  ود  نیا  هب  هک  ار  هچنآ  اـجنیا  رد  اـم 
هناگادج و ياهباتک  کی  ره  نوماریپ  هدش و  هتفگ  خیراوت  رد  اهنآ  لیصفت  حرش و  اریز  مییامنیم  يراددوخ 

. تسا هدمآرد  شراگن  هب  ياهژیو 
هقرف و نیا  نارـس  نیب  راتـشک  يریگرد و  زا  نآ  زاغآ  هک  تسناد  دـیاب  یباهو  هقرف  بوشآ  هنتف و  دروم  رد  اـما 
گنج و يادـتبا  دـش . عورـش  دوب  زاجح  رـسارس  ۀنطلـسلابئان  هک  هکم  ریما  دـعاسم ، نب  بلاغ  فیرـش  انالوم 

رسپ موس  یفطصمناطلس  رـسپ  موس  میلـسناطلس  یهاشداپ  راگزور  ردو  لاس 1205 ه - رد  اـهنآ  نیب  يریگرد 
. دوب دمحا 

ياراد هقرف  نیا  تیباهو ، شیادـیپ  زاغآ  رد  دوب و  يریگرد  گـنج و  نیا  زا  شیپ  اـهلاس  یباـهو ، هقرف  روهظ 
مدرم و راتـشک  هب  تفای و  ینوزف  نانآ  رازآ  متـس و  اهدعب  اما  دوب . اهرهـش  رد  يدایز  تکوش  ذوفن و  تردق و 

ردقنآ هدمآرب و  دوخ  ذوفن  شرتسگ  طسب و  دوخ و  نیئآ  هعسوت 
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20 ص :
نانز و هب  یتح  هتخادرپ و  مدرم  لاوما  تراغ  امغی و  هب  نایباهو  دوبن . شرامـش  لباق  هک  دنتـشک  هاـنگیب  مدرم  زا 

. دندرکیمن محر  زین  ناکدوک 
رمع يدایز  تدم  دوب و  قرشم  یلاها  زا  هک  دوب  باهولادبع  نبدمحم  مانهب  يدرم  تسردان ، هقرف  نیا  راذگناینب 

داتفا و قافتا  لاس 1200 ه - رد  شگرم  و  لاس 1111 ه - رد  وا  تدالو  تخاس . هارمگ  ار  يرایسب  مدرم  درک و 
«. داتفا قافتا  رد 1206  ثیبخ  گرم  : » دناهدرک طبض  نینچ  ار  وا  گرم  خیرات  ناخروم  زا  یضعب 

حـلاص و يدرم  شردـپ  دوـب . هرّوـنم  هنیدـم  رد  ینید  موـلع  بـالط  زا  یکی  زاـغآ  رد  باهولادـبع  نبدــمحم 
شردارب و شردـپ و  دوب . ملاـع  حـلاص و  يدرم  نامیلـس  خیـش  شردارب  نینچمه  دوب ، ملع  لـها  زا  راکتـسرد 

اریز دز  دهاوخرس  یهارمگ  فارحنا و  وا  زا  يدوزهب  هک  دنتشاد  يرظن  نینچ  وا  دروم  رد  وا  ناداتـسا  خیاشم و 
راتفر و راتفگ و  رد 
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21 ص :
(1) دندیدیم . ار  يزیچ  نینچ  شیاهراک 

شناداتـسا ردارب و  ردـپ و  تیباهو ، راذـگناینب  نافلاخم  نیتسخن  هک  تسا  یتیمها  زئاـح  بلاـج و  هتکن  نیا  - 1
تشاگن و هیباهولا » یلع  دّرلا  یف  هیهلالا  قعاوّصلاأ   » مانهب یباتک  باهولادبع » نامیلـس  خیـش   » شردارب دناهدوب .

باتک رد  نامیلـس  خیـش  دومن . راکـشآ  ار  وا  ياهتعدب  تخادرپ و  باهولادبع  نبدمحم  راکفا  دقن  هب  نآ  رد 
هک تسا  يروما  دوصقم  روما  نیا  دـیوگیم : دـنکیم  در  تدـشهب  ار  شردارب  نانخـس  هکنیا  نمـض  رد  روبزم 

دننام روبق و  ترایز  ادخ و  ریغهب  هثاغتسا  تعافـش و  تساوخرد  دننام  دننادیم  رفک  كرـش و  بجوم  نایباهو 
. دوب هدـمآ  دوجوب  تسا ، ننـست  ماما  راهچ  همئا ، زا  دوصقم  مالـسا  همئا  نامز  رد  لـبنح و  نبدـمحا  زا  لـبق  نآ 

نیا نیبکترم  هک  تسا  هدشن  تیاور  هدینـش و  مالـسا  همئا  زا  کیچیه  زا  یلو  دـندرک  راکنا  ار  اهنآ  مه  یعمج 
هک هنوگنامه  هب  ار  ناناملسم  دالب  هکنیا  ای  دنشاب ، هداد  ار  نانآ  اب  داهج  روتسد  هتـسناد و  ّدترم  ای  رفاک  ار  لامعا 

زا 800 دوصقم  لاس  دصتشه  تدم  نیا  رد  نینچمه  دنشاب . هدیمان  رفکلاراد »  » ای كرـش » دالب  ، » دییوگیم امش 
چیه زا  درذگیم  همئا  نامز  زا  هک  تسا  مهدزاود  نرق  ینعی  نامیلس  خیـش  نامز  ات  موس  نرق  نایم  هلـصاف  لاس ،
ادخ هب  دشاب . هتسناد  رفک  دش  رکذ  شاهنومن  ًالبق  هک  ار  روما  نیا  هک  تسا  هدشن  تیاور  مالـسا  ءاملع  زا  یملاع 
ارما هچ  املع و  هچ  لبنح ، دمحا  نامز  زا  دعب  ربمغیپ ص  تما  مامت  هک  تسا  نیا  امش  نخـس  همزال  هک  دنگوس 

فسأت راهظا  ماقم  رد  سپس  نامیلس  خیش  َنوُعِجار . ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دنتسه ، دترم  رفاک و  همه  مدرم ، هماع  هچ  و 
هتخانشن ار  مالسا  سکچیه  امش  زا  لبق  دییوگیم : هک  امـشِنخس  نیا  زا  هاثوغاو  دیوگیم : نینچ  دوخ  هودنا  و 

. تسا
نانخس در  نمض  رد  هینسلا » رردلا   » مانهب شرگید  باتک  رد  تسا  رـضاح  باتک  فلؤم  هک  نالحد  ینیَز  نیمه 

رد دمحمخیـش  هکنیا  هلمج  زا  تسا  هدرک  لقن  هدـش  وا  اب  هک  ار  یتاثحابم  زا  یتمـسق  باهولادـبع ، نبدـمحم 
شردارب تـسا . رفک  ربـمغیپ  هـب  لـسوت  هـک  تـفگیم  ياهـبطخ  ره  رد  دـناوخیم و  هـبطخ  هـیعرِد »  » دجــسم

ار مالسا  ناکرا  هرامـش  دمحمخیـش  زا  نامیلـسخیش  يزور  درکیم . راکنا  تخـس  ار  وا  نانخـس  نامیلـسخیش ،
تسا نیا  یمشش  ياهداد . رارق  نکر  شش  ار  نآ  وت  اما  تفگ : نامیلسخیش  تسا . جنپ  هک  داد  باوج  دیـسرپ ،

. تسا رفاک  دنکن  يوریپ  وت  زا  سکره  هک 
. تسا هدش  هدافتسا  یهیقف  رغصایلع  فیلأت  نایباهو »  » باتک زا  شخب ، نیا  شراگن  رد 

تیباهو زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com64هنتف  هحفص 21 

about:blank#p16i1
http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :
ار ناشیا  ینیبشیپ  نآ  دنوادخ  سپ  دنتـشادیم . رذحرب  وا  زا  زین  ار  مدرم  هدومن و  شنزرـس  ار  وا  هشیمه  هتبلا  و 
دیشک و یهارمگ  هب  ار  نادان  مدرم  هک  دز  رس  تعدب  فارحنا و  یجک و  وا  زا  اریز  دیشخب ، ققحت  وا  دروم  رد 
و ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  هک  تشادـنپ  تخادرپ و  ناـنمؤم  ریفکت  هب  تساـخرب و  تفلاـخم  هب  ینید  ناربهر  اـب 

وا تسا . كرـش  ناشیا  ياـهربق  تراـیز  ناـکاپ و  ناـکین و  ادـخ و  ءاـیلوا  رگید و  ناربماـیپ  هب  وا و  هب  لـسوت 
هک تشادنپیم 
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نینچمه تسا . كرـش  زاین  ماـگنههب  وا  ندـناوخ  وا و  هب  ندومن  لـسوت  و  ص )  ) ربماـیپ زا  تجاـح  تساوخرد 

كرـش ار  ناـشیا  هـب  ندرک  لـسوت  ناـحلاص و  ءاـیلوا و  رگید و  ناربماـیپ  زا  تجاـح  تساوـخرد  ندـناوخ و 
ریغ يزاجم و  تبـسن  رگا  یتح  دهد ، تبـسن  ادـخ  ریغ  هب  ار  يزیچ  سکره  هک  درکیم  نامگ  وا  تشادـنپیم .

نالف ای  تسا  هدوب  دـنمدوس  نم  يارب  وراد  نالف  دـیوگب  یـسک  رگا  ـاًلثم  دوب . دـهاوخ  كرـشم  دـشاب ، یقیقح 
هدیزرو كرش  ادخ  هب  یصخش  نینچ  تسا ، هدرک  يرای  نم  هب  وا ، زا  يرای  تساوخرد  زاین و  ماگنههب  تسود 

. تسا
تابثا ار  وا  دـیاقع  زا  کیچـیه  دـنناوتیمن  هلدا  نآ  هک  تسجیم  کسمت  ياهلدا  هب  شدـیاقع  تاـبثا  يارب  وا 

رد وا  دزاسب  دوخ  وریپ  ار  نانآ  دبیرفب و  ار  ماوع  مدرم  هک  دربیم  راکهب  یتاریبعت  تفگیم و  ینانخـس  وا  دننک ،
دنک رکفمه  شدوخ  اب  ار  نانآ  هداد و  بیرف  ار  ماوع  مدرم  تسناوت  تشون و  زین  ییاهباتک  شدیاقع  دروم 
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. دنتسه رفاک  ناناملسم  دیحوتلها و  تیرثکا  هک  دندرک  لوبق  هاگآان  مدرم  نآ  هکيروطهب 

ار نانآ  رظن  تسناوت  تفر و  ناـنآ  دزن  هب  درک و  رارقرب  طاـبترا  دـندوب  هیعرِد  لـها  هک  قرـشم  ناـهاشداپ  اـب  وا 
نبدمحم توعد  شریذپ  زا  نانآ  دـصق  هتبلا  دـنتفریذپ . ار  شتوعد  دنتـساخرب و  شیرای  هب  نانآ  دـیامن و  بلج 

شرتسگ ار  دوخ  تموکح  ورملق  ذوفن و  هتخاس و  رادیاپ  ار  دوخ  تنطلس  هلیـسونیدب  هک  دوب  نیا  باهولادبع 
دوـخ داـیقنا  تحت  ار  ناـنآ  هتفاـی و  طلـست  ناـشیا  رب  هدرب و  هـلمح  نیـشنهیداب  ياـهبرع  رب  ورنـیا  زا  دـنهد .

. دنتخاس دوخ  نایرگشل  ۀمیمض  يدزم  رجا و  چیهیب  هدروآرد و 
رفاک و دـشاب  هتـشادن  داقتعا  باهولادـبع  رـسپ  ياههتفگ  هب  سکره  دـندرک  مالعا  هک  دیـسر  اجنآ  هب  ناشراک 

دمحم توعد  شیادـیپ  زاغآ  تسا . حابم  شاییاراد  لاوما و  نتفرگ  لـالح و  شنوخ  نتخیر  تسا و  كرـشم 
لاس زا  دعب  نآ  شرتسگ  راشتنا  و  لاس 1143 ه - باهولادبع  نب 
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. دوب  1150

یناسک زا  یکی  دندومن . مالعا  دودرم  هتخاس (1) و  موکحم  ار  شراکفا  وا  ناداتسا  رگید  نامیلسخیش و  شردارب  یتح  دنتشون  وا  دیاقع  ّدر  رد  يدایز  ياهباتک  املع 

هک ار  یبتک  زا  یخرب  مان  دنشابیم ، رضاح  هلاسر  بطاخم  تاقبط ، ریاس  زا  شیب  هک  دنمجرا  نایوجشناد  رگـشهوژپ و  دنمقالع و  ناناوج  هژیوب  یمارگ و  ناگدنناوخ  رتشیب  یهاگآ  يارب  اجنیا  رد  - 1
. میاهتسج دوس  یهیقف  رغصایلع  فیلأت  نایباهو »  » دنمشزرا باتک  زا  تسرهف  نیا  میظنت  رد  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  میروآیم . دناهتفای  شراگن  فرحنم  کلسم  نیا  دقن  نایباهو و  دیاقع  ّدر  رد 

. باهولادبع نبدمحم  ردارب  باهولادبع  نب  نامیلس  خیش  فیلأت  هیباهولا » یلع  دّرلا  یف  هیهلالا  قعاوصلا  - » 1
. یناهبن فسویخیش  فیلأت  قلخلا » دیسب  هثاغتسالا  یف  قحلا  دهاوش  - » 2

. دمحا نب  يولع  دیس  فیلأت  مالظلا » ءالجو  مانألا  حابصم  - » 3
. قوزرم نبدماحیبأ  فیلأت  نییباهولا » ۀلهجو  یبنلاب  لسوتلا  - » 4

. رهزألا ياملع  زا  یفنح  یعیطُم  ْتیَِجن  دمحمخیش  فیلأت  داقتعالا » سند  نم  داؤفلا  ریهطت  - » 5
. يواهز یقدص  يدنفا  لیمج  قارع ، همالع  فیلأت  قراوخلاو » تامارکلاو  لسوتلا  يرکنم  یلع  درلا  یف  قداصلا  رجفلا  - » 6

. میظعلادبع نبنایم  هاشرهاظ  فیلأت  روبقلا » لهاب  لسوتلا  رکنمل  رودصلا  ءایض  - » 7
. يدادغب يدنبشقن  نامیلس  نب  دواد  فیلأت  هیباهولا » یلع  درلا  یف  هیبهولا  ۀحنملا  - » 8

 .. یسلبان يدنفا  ینغلادبع  فیلأت  روبقلا » باحصأ  نع  رونلا  فشک  - » 9
. يدنهرس بحاص  ناجنسحدمحم  هجاوخ  فیلأت  هیباهولا » دیدرت  یف  هعبرالا  لوصالا  - » 10

. یفنح نمحرلادبع  دمحم  فیلأت  راجفلا » یلع  راربالا  فیس  - » 11
. يرداق لوسر  لضفهاش  فیلأت  راربالا » ءادعالا  یلع  لولسملا  رابجلا  فیس  - » 12

. يرداق رماع  فیلأت  هیباهولا » یلع  در  یف  هینسلا  جرادم  - » 13
. قلافع نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  فیلأت  نیدلا » دیدجت  یعدا  نمب  نیدلقملا  مکهت  - » 14

. يدنه یقنیلع  دیس  فیلأت  باهولادبع » نبا  دئاقع  نع  باقنلا  فشک  - » 15
. یعافر میهاربا  دیس  فیلأت  هیباهولا » ۀقرفلا  درلا  یف  لطابلا  قاهزا  - » 16
. یعافر میهاربا  دیس  فیلأت  هدیفملا » لئاسملا  یف  هدیرفلا  تاعمللا  - » 17

. رضاح باتک  فلؤم  نالحد  ینیز  دمحا  دیس  فیلأت  هیباهولا » یلع  درلا  یف  هینسلا  رردلا  - » 18
. باهولادبع نب  دمحم  داتسا  یعفاش  فیطللادبع  نبهللادبع  فیلأت  داهتجالا » یعدمل  داهجلا  فیس  دیرجت  - » 19

. یلبنح دواد  نب  هللادبع  نیدلا  فیفع  فیلأت  دوعرلاو » قعاوصلا  - » 20
. یکم ياطع  خیش  فیلأت  يدجنلا » قنع  یف  يدنهلا  مراصلا  - » 21

. سدقملاتیب ياملع  زا  یکی  فیلأت  لاقتنالا » دعب  ءایلوألا  یلع  رکنأ  نم  قانعأ  یف  لاقصلا  فویسلا  - » 22
. فئاط میقم  میهاربا ، نب  هللادبع  فیلأت  ءایلوالاو » ءایبنالاب  هثاغتسالا  یلع  ءاینغالا  ضیرحت  - » 23

. يدونمس میهاربا  خیش  فیلأت  نیرادلا » ةداعس  - » 24
. يرصم یمامح  یفطصم  خیش  فیلأت  داشرلا » نایبب  دابعلا  ثوغ  - » 25

. یقشمد یلبنح  یطش  نسح  خیش  فیلأت  هیباهولا » یلع  درلا  یف  ۀیعرشلا  لوقنلا  - » 26
. کبزخ نسح  فیلأت  ۀیباهولا » یلع  ّدرلا  یف  ۀیفاولا  تالاقملا  - » 27

. یقشمد مسکلا  اطع  خیش  فیلأت  هیباهولا » یلع  درلا  یف  ّهیضرملا  لاوقالا  - » 28
. تسا هدش  همجرت  زین  یسراف  هب  باتک  نیا  نانبل ، ياملع  فورعم و  ناگدنسیون  زا  هینغم  داوجخیش  موحرم  فیلأت  هیباهولا » یه  يذه  - » 29

. ءاطغلا فشاک  نیسحدمحم  خیش  همالع  موحرم  فیلأت  دادسلا » دارأ  نمل  داشرلا  جهنم  - » 30
رابدنچ همجرت و  یسراف  هب  روبزم  باتک  هعیـشلا » نایعأ   » ردقنارگ باتک  بحاص  یلماع  نیمأ  نسحم  دیـس  دیقف  همالع  موحرم  هدنزرا  فیلأت  باهولادبع » نب  دمحم  عابتأ  یف  بایترالا  فشک  - » 31

. تسا هدیسر  پاچ  هب  زین 
. تسا هدش  هتخادرپ  هیمیتنبا  ياههاگدید  دقن  هب  باتک  نیا  رد  یکبس  نیدلایقت  فیلأت  ماقسلا » ءافش  - » 32

. تسا هدیسر  تابثا  هب  نآ  دننام  روبق و  ترایز  تعافش ، لسوت ، نوچمه  یلامعا  تیعورشم  یتسرد و  راوتسا  نقتم و  لیالد  اب  باتک  نیا  رد  يدوهمس  فیلأت  افولا » ءافو  - » 33
زا ار  دوخ  راکفا  نایباهو  هک  هیمیتنبا  ینعی  تیباهو  راگزومآ  ءارآ  هژیوب  نایباهو و  راـکفا  نوماریپ  ثحب  هب  نآ  دلج 5  رد  هک  هللا  ۀمحر  ینیما  همالع  موحرم  ریظنیب  ردقنارگ و  فیلأت  ریدـغلا » - » 34

. تسا هتخادرپ  دناهتفرگ  وا 
. تسا هدیدرگ  پاچ  هیهت و  نیققحم  طسوت  یسراف  نابز  هب  تیباهو  یفارحنا  راکفا  دیاقع و  اب  هطبار  رد  يدنمدوس  ياهباتک  نینچمه 
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هلیبق هب  هک  دوب  قرـشم  ناهاشداپ  زا  هیعرِد و  ریما  دوعـس  نبدـمحم  تساخرب ، وا  توعد  رـشن  وا و  يرای  هب  هک 

زیزعلادبع شدنزرف  تشذگرد  دوعس  نبدمحم  نوچ  تشاد و  قلعت  دنتسه ، باّذک  هملیـسُم  موق  هک  هفینحینب 
. تخادرپ وا  يرای  هب  ردپ  ياجهب  دوعس  نبدمحم 

ار وا  ادخ  ای  دش ، دهاوخ  هارمگ  يدوزهب  نیا  دنتفگیم : هنیدم  رد  باهولادبع  رسپ  دیتاسا  خیاشم و  زا  يرایـسب 
. دش زین  روطنیمه  تخاس و  دهاوخ  هارمگ 

زا دولآكرـش  ياههیاریپ  ندودز  شفده  تسا  هدرک  عارتخا  هک  ینییآ  هک  تشادنپیم  باهولادبع  نب  دمحم 
وا دناهدوب و  كرشم  مدرم  یگمه  لاس 600  زا  هک  دوب  رادنپ  نیا  رب  وا  تسا . كرش  راثآ  وحم  دیحوت و  میرح 
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دیحوت لها  رب  تسا  هدش  دراو  ناکرشم  دروم  رد  هک  ار  ینآرق  تایآ  وا  تسا . هدرک  ایحا  ار  نید  تسا و  هدمآ 

. درکیم قیبطت 
ِمَْوی یلِإ  َُهل  ُبیَِجتَْـسی  ْنَم ال  ِهَّللا  ِنوُد  ِْنم  اوُعْدـَی  ْنَِّمم  ُّلَـضَأ  ْنَم  َو  دـیامرفیم : هک  ار  دـنوادخ  نخـس  نیا  ـاًلثم 

َنُوِلفاغ (1) ْمِِهئاعُد  ْنَع  ْمُهَو  ِۀَمایِْقلا 
َكُّرَُضی (2) الَو  َکُعَْفَنی  ام ال  ِهَّللا  ِنوُد  ِْنم  ُعَْدت  الَو  دیوگیم : هک  ار  راگدرورپ  نخس  نیا  ای 

ۀمایقلا (3) موی  یلا  مهل  بیجتسی  نم ال  نوعدی  نیذلاو  هک : ار  یلاعتقح  مالک  نیا  ای  و 
نآرق رد  هک  ار  اهنیا  دننام  یتایآ  ار و 

دنکن و تباجا  ار  وا  تمایق  ات  جئاوح  رد  جـیه  هک  دتـسرپب  ار  یـسک  ادـخ  زج  هکنآ  زا  رتهارمگ  تسیک  و  - » 1
.5 فاقحا ، دشاب » ربخیب  دوخ  شدنناوخب  هچره  زا  درک و  دناوتن 

ییادـخهب دـنرادن  يررـض  دوس و  وت  لاحهب  هک  ار  لـطاب  نایادـخ  نیا  زا  کـیچیه  اـتکی  يادـخ  زا  ریغ  و  - » 2
.106 سنوی ، ناوخم »

یهابتـشا هیآ  لقن  رد  دـیاش  میتفاین  ینآرق  تایآ  تسرهف  رد  نومـضم  نیاهب  ياهیآ  میدرک  وجتـسج  هچره  - 3
. مجرتم دشاب  هداد  خر 
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. دومنیم قیبطت  نادحوم  ناناملسم و  رب  تسا  ناوارف 

ناحلاص قح و  ءایلوا  ای  رگید و  ناربمایپ  زا  ای  دیامن  هثاغتـسا  ربمایپ  هب  سکره  تفگیم  باهولادـبع  نبدـمحم 
دننام یـسک  نینچ  دـیامن ، تعافـش »  » تساوخرد وا  زا  دـناوخب و  ار  ربمایپ  هکنیا  اـی  دـیامن  کـمک  تساوخرد 

. تشگ دهاوخ  وا  لماش  تایآ  نیا  تیمومع  دوب و  دهاوخ  دناهدش  رکذ  ینآرق  تایآ  رد  هک  یناکرشم 
نیا رد  وا  تسنادیم . كرـش  هیام  ار  ناحلاص  ایلوا و  ربق  تراـیز  زین  رگید و  ناربماـیپ  ربماـیپ و  ربق  تراـیز  وا 
ِهَّللا َیلِإ  انُوبِّرَقُِیل  اَّلِإ  ْمُهُدُبَْعن  ام  دنتفگیم : دندرکیم و  شتسرپ  ار  اهتب  هک  ناکرشم  هرابرد  ادخ  نخس  هب  دروم 

یْفلُز (1)
اَّلِإ ْمُهُدـُبَْعن  ام  دـنیوگیم  زین  دـنیوجیم  لـسوت »  » اـیلوا اـیبنا و  هب  هک  مه  یناـسک  تفگیم  تسجیم و  دانتـسا 

. یْفلُز ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَقُِیل 

رمُز 3. دنادرگ » برقم  ادخ  هاگرد  هب  ار  ام  هکنآ  يارب  رگم  میتسرپیمن  ار  ناُتب  نآ  ام  و  - » 1
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اهنت هک  دندوب  دقتعم  هکلب  دنتـسه  يزیچ  قلاخ  اهتب  هک  دنتـشادن  داقتعا  ناتـسرپتب  ناکرـشم و  تفگیم : وا 

ْنَم ْمَُهْتلَأَس  ِْنَئلَو  دیامرفیم : ناشیا  دروم  رد  دنوادخ  هکنیا  لیلدهب  تسا  دنوادخ  تادوجوم  راگدیرفآ  قلاخ و 
َنوَُکفُْؤی (1) یَّنََأف  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ 

ُهَّللا (2) َُّنلوُقََیل  َضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  ََقلَخ  ْنَم  ْمَُهْتلَأَس  ِْنَئلَو  دیامرفیم : زاب  و 
یناسک تسا و  هدومن  نانآ  رفک  كرـش و  رب  مکح  یْفلُز ، ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَقُِیل  نتفگ : رطاـخهب  اـهنت  دـنوادخ  سپ 

. دناناتسرپتب دننام  دنیوجیم ، لسوت  اهنآ  دننام  ناربمایپ و  هب  هک  مه 
لالدتـسا نیا  هک : تسا  نینچ  دناهدروآ  اهباتک  رد  باهولادبع  نبدمحم  رادنپ  نیا  در  رد  هک  یلیالد  زا  یکی 

ناحلاص ناربمایپ و  هب  هک  نانمؤم  اریز  تسا  لطاب 

فرخز تسا » هدیرفآ  ادخ  هک  دنیوگ  نیقی  هب  تسا  هدـیرفآ  هک  ار  اهنآ  هک  یـسرپزاب  ناکرـشم  زا  رگا  و  - » 1
.87

دنهد باوـج  هتبلا  تسا  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تـسیک  نآ  ینک  لاؤـس  نارفاـک  نـیا  زا  رگا  و  - » 2
نامقل 25. تسادخ »
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هکلب دنهدیمن  رارق  ادخ  يارب  کیرـش  ار  ناشیا  دنرادن و  نانآ  ییادخ  و  تیهولا »  » هب داقتعا  دـنیوجیم  لسوت 
ناشیا هک  دنرادن  هدیقع  چیه  دنیوا و  قولخم  یگمه  دـنیادخ و  ناگدـنب  یگلمج  ایلوا  ناربمایپ و  هک  دـندقتعم 
هتسیاش ار  اهُتب  تسا  هدمآ  دورف  نانآ  دروم  رد  هدش  دای  تایآ  هنوگنیا  هک  ناکرشم  اما  دناشتـسرپ . هتـسیاش 

قلاخ اهنآ  هک  دنتـشاد  داقتعا  هچرگا  دنتـشادیم ، یمارگ  راـگدرورپ  نوچمه  ار  اـهنآ  دنتـسنادیم و  تیهولا » »
تیهولا تدابع و  یگتـسیاش  قاقحتـسا و  هب  لئاق  ادخ  يایلوا  ناربمایپ و  دروم  رد  نانمؤم  اما  دنتـسین . زیچ  چیه 

وا و ناتسود  ادخ و  ناگدنب  نانیا  هک  دندقتعم  هکلب  دنراد ، یمن  گرزب  راگدرورپ  نوچمه  ار  نانآ  دنشابیمن و 
دزرمآیم ار  شناگدنب  ناشیا  تکرب  هب  تسا و  هتـشاد  یمارگ  هدیزگرب و  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دـشابیم  یناسک 

. دنیآ لیان  دنوادخ  تمحر  هب  ات  دنیوجیم  كربت  نانیا  هب  داتقعا  نیا  اب  دروآیم و  تمحر  نانآ  رب  و 
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قلاخ اهنت  هک  تسا  نیا  نیملـسم  داقتعا  سپ  دراد . دوجو  يرایـسب  دـهاوش  بلطم  نیا  رب  تنـس  باتک و  رد  و 
یلمع ریثأت و  ادخ  زا  ریغ  يدحا  يارب  تسا و  هناگی  دنوادخ  انامه  دنراد  شتـسرپ  یگتـسیاش  هک  نایز  دوس و 
ینایز دوس و  چیه  کلام  دننکیمن و  قلخ  ار  يزیچ  ادخ  يایلوا  ناربمایپ و  هک  دنراد  داقتعا  زین  دنتـسین و  لئاق 

. دزرمآیم نانآ  مارتحا  تکرب و  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  یلو  دنتسین 
هک تسا  رواب  نیمه  دنراد و  ییادخ )  ) تیهولا شتسرپ و  یگتسیاش  اهتب  هک  تسا  نیا  ناکرـشم  داقتعا  سپ 

ادـخ هب  نانآ  نتـشگ  کیدزن  بجوم  اهتب  هک  دـنلئاق  ناـشیا  نوچ  هکنیا  هن  تسا  هدـناشک  كرـش  هب  ار  ناـنآ 
شتسرپ و هتسیاش  اهتب  هک  تسا  هتشگ  هماقا  تجح  اهنآ  يارب  هکنیا  زا  سپ  اریز  دنشاب . هدش  كرشم  دنتـسه 

اهتب نیا  ام  دنیوگیم : يروآرذع  ماقم  رد  دـننادیم و  تدابع  هتـسیاش  ار  اهتب  لاح  نیا  اب  زاب  دنتـسین  تدابع 
سپ دننادرگ . کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هکنیا  يارب  رگم  میتسرپیمن  ار 
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ییادخ تیهولا و  هب  هک  ناکرـشم  دننام  ار  نادحوم  نانمؤم و  دـنناوتیم  وا  ناوریپ  باهولادـبع و  رـسپ  هنوگچ 

. دنروایب رامشهب  كرش  لها  دنلئاق  اهتب 
هدـش و لزان  ناکرـشم  نارفاـک و  صوصخ  رد  نآ  دـننام  هدـش و  داـی  تاـیآ  هک  ددرگیم  نشور  ناـیب  نیا  زا 

. دوشیمن لماش  ار  نانمؤم  زا  کیچیه 
جراوخ تسا : هدومرف  جراوخ  فیـصوت  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  وا  رمع و  نبهللادـبع  زا  يراخب 

تسا هدمآ  رمعنبا  زا  یتیاور  رد  زین  و  دننکیم . قیبطت  نانمؤم  رب  تسا  هدمآ  دورف  نارفاک  هرابرد  هک  ار  یتایآ 
ار نآرق  هک  تسا  يدرم  مراد  میب  نآ  زا  شیوخ  تما  دروـم  رد  هک  يزیچ  نیرتـشیب  : » دوـمرف ترـضح  نآ  هک 

تیباـهو هقرف  رب  یلبق  تیاور  تیاور و  نـیا  دـهدیم .» رارق  شدوـخ  هاـگیاج  ریغ  رد  ار  نآ  دـنکیم و  لـیوأت 
. دنکیم قدص 

ناگتشذگ باحصا و  ربمایپ و  زگره  دوب  كرش  دنهدیم  ماجنا  نانمؤم  هک  نتساوخ  تجاح  لسوت و  رگا 
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زا یکی  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدمآ  ربتعم  تیاور  رد  اریز  دندادیمن  ماجنا  ارنآ  دناهدمآ  ًادعب  هک  یناناملـسم  و 

قحب منکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ینعی : کیلع » نیلئاسلا  قحب  کلئـسأ  ینا  مهللا  : » هک دوب  نیا  شیاـهاعد 
هب ار  اعد  نیا  ص )  ) ربمایپ تسا و  لسوت  کی  اـعد  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  وت و  زا  ناگدـننکتساوخرد 
هک ییاهباتک  رد  بلطم  نیا  لیصفت  دندومرفیم . شرافـس  نآ  ماجنا  هب  ار  نانآ  دندادیم و  دای  دوخ  باحـصا 

. تسا هدمآ  هدش ، هتشون  باهولادبع  نبدمحم  راکفا  ّدر  رد 
ربمایپ تشذـگرد  یلع * ردام  دـسا ، تنب  همطاف  نوچ  هک  هدـیدرگ  لـقن  ترـضح  نآ  زا  يربتعم  تیاور  رد  و 

هک یناربمایپ  تربمایپ و  قحهب  اراـگدرورپ  درک : ضرع  تشاذـگ و  ربق  رد  دوخ  كراـبم  تسد  اـب  ار  وا  (ص )
نیرتهدنشخب وت  انامه  نادرگ ، خارف  ار  وا  هاگیاج  زرمایب و  ار  دسا  تنب  همطاف  مردام  دندوب  نم  زا  شیپ 
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تساوخرد ص )  ) ترضح نآ  زا  ییانیبان  صخش  هک  تسا  هدش  دراو  يربتعم  تیاور  رد  زاب   (1) یناگدنشخب .

دزاس و وضو  ات  داد  روتسد  وا  هب  ص )  ) ترـضح نآ  دنادرگ . زاب  وا  هب  ار  شاییانیب  هک  دهاوخب  ادخ  زا  ات  دومن 
ص)  ) دمحم تربمایپ  هلیـسوب  منکیم و  تساوخرد  وت  زا  اراگدرورپ  دیوگب : هاگنآ  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود 
ات مروآیم  يور  مراـگدرورپ  هب  وت  هلیـسوهب  نم  ص )  ) دـمحم يا  مروآیم ، ور  وت  هب  تسا  تمحر  ربماـیپ  هک 
هب ار  شاییانیب  دنوادخ  درک و  نینچ  درم  نآ  سپ  ریذپب ، نم  قح  رد  ار  وا  تعافش  ایادخ  دزاس ، اور  ار  متجاح 

. دنادرگ زاب  وا 
ص)  ) ام ربمایپ  هب  دروخ  عونمم  تخرد  زا  هک  ماگنه  نآ  مدآ * هک  تسا  هدش  لقن  يربتعم  ثیدح  رد  زین  و 

. تسا هدمآ  یناهبن  فسوی  خیـش  فیلأت  قلخلا » دیـسب  هثاغتـسالا  یف  قحلا  دهاوش  : » باتک رد  ثیدـح  نیا  - 1
یکدوک رد  دـسا  تنب  همطاـف  نوچ  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال  یهیقف . رغـصایلع  فیلأـت  ناـیباهو »  » زا لـقنهب 

. تسا هدرک  باطخ  ردام  ار  وا  تیاور  نیا  رد  ترضح  اذل  درکیم ، تبظاوم  يراتسرپ و  وا  زا  ربمایپ ،
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نآ مان  هکئالم ، لاب  تنج و  ياههفرغ  رب  تفای و  هتـشون  دـنوادخ  شرع  رب  ار  وا  كرابم  مان  اریز  تسج  لسوت 
زا يدنزرف  نیا  هک : داد  خساپ  دنوادخ  درک ، لاؤس  دـنوادخ  زا  مان  نآ  هرابرد  سپ  دومن . هدـهاشم  ار  ترـضح 

. مدیرفآیمن ار  وت  دوبن  وا  رگا  هک  تسوت  نادنزرف 
تعافـش رگا  مدآ  يا  هک : دمآ  ادن  سپ  زرمایب . ار  ردپ  نیا  دـنزرف ، نیا  تمرح  هب  ایادـخ  درک : ضرع  مدآ  سپ 

. میتفریذپیم ار  تتساوخرد  انامه  يدرکیم  تساوخرد  ام  زا  نیمز  نامسآ و  لها  هرابرد  ار  دمحم 
هب باطخ  نب  رمع  دـشیمن  تفای  بآ  دـندرکیم و  بآ  تساوخرد  مدرم  هک  یماگنه  هک  هدـش  لـقن  نینچمه 

(1) تسج . لسوت  ربمایپ ) يومع   ) سابع

اّنیبـن ّمعب  کـیلإ  ُلَّسَوَتن  ـاّنإو  انیقُْـسَنف  اـّنیَبِنب  َکـیلإ  ُلَّسَوَتن  اـنُک  مّهللا  : » تسا نینچ  رمع  یبرع  تراـبع  نیع  - 1
، يدرکیم باریـس  ار  ام  وت  میدشیم و  لسوتم  نامربمایپ  هب  یلاسکـشخ  ماگنههب  ام  ادنوادخ ، : » ینعی انِقْـسَاف .»

ص 33. ج 2 ، يراخب ، حیحص  نک ؛ باریس  ار  ام  میوشیم  لسوتم  نامربمایپ  يومع  هب  زین  نونکا 
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. تسین نخس  ندینادرگ  زارد  اهنآ و  یمامت  رکذ  هب  يزاین  دنروهشم و  ناوارف و  تسد  نیا  زا  یتایاور 

هدوب ناگتشذگ  هباحص و  لمع  دروم  تسا  هدش  حرطم  انیبان  صخش  ثیدح  رد  هک  یلـسوت  هک  تسناد  دیاب  و 
ظفل نآ  رد  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  رد  مهم  هتکن  دـناهدرکیم . لـمع  نآ  هب  زین  ربماـیپ  تاـفو  زا  دـعب  تسا و 

زا دوریم . راکهب  تجاـح  يراـی و  تساوخرد  يارب  لـسوت و  ماـگنه  ـاًلومعم  هک  تسا  هتفر  راـکب  ربماـیپيا » »
نب لـالب  نخـس  ـاًلثم  میروخیم . رب  تالـسوت  هنوگنیا  زا  یناوارف  دراوم  هب  نیعباـت  هباحـص و  نانخـس  یـسررب 

! ادخ لوسر  يا  درک : ضرع  ص )  ) ربمایپ ربق  رس  رد  وا  تسا . دراوم  نیا  زا  یکی  دوب  ربمایپ  نارای  زا  هک  ثراح 
. تسا هدناوخیم  ار  روبق  لها  اهربق ، ترایز  ماگنه  ربمایپ  دوخ  زین  و  هاوخب ! بآ  ادخ  زا  تتما  يارب 

مانهب وا  گرزب  خیاشم  زا  یکی  تسا ، فیلأت  ياراد  باهولادبع  رسپ  راکفا  ّدر  رد  هک  یناسک  زا  یکی 
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باطخ وا  تسا . هتشاگن  ییاهیقرواپ  یـشاوح و  زین  رجحنبا  باتک  رب  هک  تسا  يدرُکلا  نامیلـس  دمحمخیش 

هک منکیم  تحیصن  ار  وت  ادخ  رطاخ  يارب  نم  باهولادبع ! رسپ  يا  تسا : هتفگ  نینچ  باهولادبع  نبدمحم  هب 
زا تعافش  تساوخرد  هثاغتسا و  ریثأت  هب  وا  هک  يدینش  یصخش  زا  رگا  سپ  يرادزاب . نیملـسم  زا  ار  دوخ  نابز 

چیه هک  رواـیب  لـیلد  وا  يارب  ناسانـشب و  وا  هب  ار  قـح  وـگب و  وا  هب  تسا  باوـث  هچنآ  دراد ، داـقتعا  ادـخ  ریغ 
ءایـشا و یتاذ  ّصاوخ  راکنا  هب  رجنم  هک  ریثأت  قلطم  هن  تسا  یلالقتـسا  ریثأت  دوصقم  يوق  لاـمتحا  هب   ) يریثأـت

سپ تفریذـپن ، دز و  زاب  رـس  رگا  یتسین و  ادـخ  ریغ  يارب  مجرتم ) دوشب ، تیلع  نوناق  یفن  اهنآ و  یعیبط  راـثآ 
اریز ییامن ، ریفکت  ار  ناناملـسم  مومع  هک  تسین  زاجم  يور  چیه  هب  هک  نادب  و  نادب . رفاک  ار  وا  صخـش  طقف 

يرتکیدزن نانآ  زا  رفک  تبـسن  هب  وت  دراد و  توافت  تسا و  فلاخم  ناناملـسم  مومع  داـقتعا  اـب  تداـقتعا  وت 
ناناملسم عیمج  هار  زا  ریغ  یهار  اریز 
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ِِققاـُشی ْنَمَو  تسا : هدومرف  دـنوادخ  ياهدومن و  راـیتخا  ار  ناـنآ  هدـیقع  زا  ریغ  ياهدـیقع  ياهتفرگ و  شیپ  رد 

(1) و ًاریِـصَم . ْتَءاسَو  َمَّنَهَج  ِِهلُْـصنَو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِیِنمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبََّتیَو  يدُْهلا  َُهل  َنََّیَبت  ام  ِدَْعب  ِْنم  َلوُسَّرلا 
. دروخیم ورکت  ِدنفسوگ  زا  گرگ  انامه 

ماجنا ار  نآ  یگمه  َفلَخ  َفلَـس و  نیعباـت و  هباحـص و  هک  تسا  يراـک  نیا  ص ،)  ) ربماـیپ ربق  تراـیز  اـما  و 
. تسا ياهناگادج  فیلأت  دنمزاین  دوخ  هک  تسا  هدیسر  یناوارف  ثیداحا  نآ  تلیضف  رد  دناهدادیم و 

زین دامج  ای  بیاغ و  ای  هدرم  صخـش  لثم  ادـخریغ  زا  نتـسج  يرای  نتـساوخ و  تجاح  ندـناوخ و  دروم  رد  و 
امش ياپراهچ  هک  یماگنه  : » دومرف هک  تسا  ص )  ) ربمایپ تیاور  نیا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدیسر  یتایاور 

لها قیرط  ریغ  یهار  دزیخرب و  تفلاـخم  هب  ادـخ  لوسر  اـب  وا  رب  قح  هار  ندـش  نشور  زا  سپ  سکره  و  - » 1
منهج هب  ار  وا  میراذـگیم و  او  هدـیزگرب  هک  تلالـض  هار  لـطاب و  قـیرط  ناـمه  هـب  ار  يو  دریگ  شیپ  ناـمیا 

ءاسن 115. تسا » يدب  رایسب  هاگلزنم  وا  رب  ناکم  نآ  هک  مینکفارد 

تیباهو زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com64هنتف  هحفص 38 

about:blank#p33i1
http://www.ghaemiyeh.com


41 ص :
اریز دیزاس ، فقوتم  دیراد و  زاب  ار  وا  ادخ  ناگدنب  يا  دیروآرب : ادن  تخیسگ  نانع  دش و  اهر  راومه  یتشد  رد 

«. دننکیم تباجا  ار  هدننک  تساوخرد  يادن  هک  تسا  یناگدنب  ار  دنوادخ 
تشاد يرای  هب  يزاین  درک و  مگ  ار  يزیچ  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه  : » تسا هدمآ  نینچ  يرگید  ثیدح  رد  و 
تیاور رد  و  دـینک ، يراـی  ارم  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـیوگب : نینچ  دوبن  اـجنآ  رد  سکچـیه  هک  دوـب  ییاـج  رد  و 

امش هک  تسا  یناگدنب  ار  ادخ  اریز  دیـسرب ، مدایرف  هب  ادخ  ناگدنب  يا  دیوگب : هک  تسا  هدمآ  روطنیا  يرگید 
«. دینیبیمن ار  نانآ 

وت نم و  راگدرورپ  نیمز ! يا  : » تفگیم دیسر  یم  ارف  بش  دورب و  رفس  هب  تساوخیم  هک  هاگره  ص )  ) ربمایپ
امـش رب  دورد  : » دومرفیم نینچ  تفریم  اهربق  ترایز  هب  تقو  ره  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  زین  و  تسادـخ .»
نیا هب  دراد  دوجو  ادـخ  ریغ  ندـناوخ  دـناوخیم ، زاـمن  ره  رد  یناملـسم  ره  هک  يدهـشت  رد  و  روبق »! لـها  يا 

هک لکش 
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! ادخ ربمایپ  يا  داب  وت  رب  دورد  دیوگیم :

لئاق هدننک  اعد  هکنیا  رگم  تسین  ادخ  ریغ  هب  لسوت  ندناوخ و  رد  یلاکشا  هنوگچیه  هکنیا  نخـس  هدیکچ  و 
ریثأت هک  دشاب  دقتعم  رگا  یلو  دشاب . دیوجیم  لسوت  وا  هب  دناوخیم و  ار  وا  هک  یسک  يارب  یلالقتـسا  ریثأت  هب 

زا یلعف  دانسا  تسا  روطنیمه  (1) و  درادن . یلاکشا  هنوگچیه  نیا  ادخریغ ، هن  تسادخ ، ِنآ  زا  طقف  یلالقتسا 
نآ یلالقتسا  ریثأت  هب  داقتعا  هکنیا  رگم  دزاسیمن  دراو  صخش  نامیا  هب  ینایز  هنوگچیه  هک  ادخریغ ، هب  لاعفا 

دشابن نیب  رد  يایلالقتسا  داقتعا  نینچ  هاگره  یلو  دشاب . هتشاد 

صوصخ نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  هب  ار  زیزع  نایوجـشناد  هژیوب  رگـشهوژپ و  ناـناوج  دـنمقالع و  ناگدـنناوخ  - 1
تعافـش تالـسوت و  هلأسم  نوماریپ  رتنوزفا  یهاگآ  رتشیب و  قیقحت  يارب  ار  ریز  باتک  ود  مینکیم و  توعد 

: مییامنیم یفرعم  ادخریغ  زا  یبلط 
. قح هار  رد  تاراشتنا  زا  نادراک ، اضرمالغ  يرهطم - دمحا  هتشون  تعافش ، فلا :
. تمکح تاراشتنا  دلج 9 ، ینارهت ، ینیسح  دمحم  دیس  فیلأت  یسانش ، داعم  ب :
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وراد نیا  دـیوگب  یـسک  هکنیا  لثم  دوشیم ، یلقع  زاجم  رب  لمح  ادـخریغ ، هب  راـک  نداد  تبـسن  دانـسا و  نیا 

هک دـنامیم  نیا  هب  تسرد  نیا  هک  تسا  هدرک  کـمک  نم  هب  تسود  نـالف  دـیوگب  اـی  تسا  هدوـب  دـیفم  میارب 
کی هاگره  سپ  داد . افـش  ارم  وراد  نیا  دومن و  باریـس  ارم  بآ  نیا  درک و  ریـس  ارم  اذـغ  نیا  دـیوگب  یـسک 
یفاک ياهنیرق  ناملسم  مالسا  دوشیم و  يزاجم » دانسا   » رب لمح  دوش  رداص  یناملسم  صخش  زا  ینخـس  نینچ 

، نانخس هنوگنیا  ندنار  نابز  رب  رطاخهب  یناملسم  صخـش  ریفکت  يارب  یهار  چیه  سپ  بلاطم . نیا  يارب  تسا 
. دنامیمن زاب 

سکره دنکیم و  تیافک  باهولادـبع  رـسپ  ياههوای  ّدر  يارب  دـش  هتفگ  لامجا  هب  هک  رادـقم  نیا  ام  نامگ  هب 
رد هدـنراگن  دـیامن و  عوـجر  تسا  هتفاـی  شراـگن  صوـصخ  نیا  رد  هک  ییاـهباتک  هب  تـسا  لیـصفت  بلاـط 

هلاسر نادب  دهاوخیم  سکره  ماهتشاگن  یهاتوک  هلاسر  درومنیا 
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، دـندومن راکـشآ  ار  دوخ  زیگنایهابت  ثیبخ و  توعد  شنارای  باهولادـبع و  رـسپ  نوچ  (1)و  دیامن . هعجارم 

ذوفن تحت  ار  هلیبق  زا  دعب  هلیبق  هتخادرپ و  عرـش  نیناوق  فیرحت  هب  تشگ ، ناناملـسم  ریفکت  ببـس  هک  یتوعد 
ار زاجح  لیابق  نیفیرـش و  نیمرح  نمی و  هتخادرپ و  دوخ  ورملق  شرتسگ  طـسب و  هب  سپـس  دـندروآ  رد  دوخ 
هب ار  دوخ  ياملع  زا  یهورگ  رما ، زاغآ  رد  دـنتفرگ و  دوخ  هرطیـس  تحت  ار  ماـش  دودـح  اـت  هدرک و  فرـصت 

ههبـش و هب  هدوـمن و  فرحنم  ار  نیمرح  ياـملع  دـیاقع  اـت  دـنرداق  ناـنآ  هک  دنتـشادنپیم  دنداتـسرف و  نیمرح 
دندیسر نیمرح  هب  نوچ  یلو  دنزاس  راچد  فارحنا 

رـضاح هلاسر  فلؤم  دوخ  شراگن  هک  دـشاب  هیباهولا » یلع  ّدرلا  یف  ّهینـسلا  رردـلا   » باـتک هب  هراـشا  دـیاش  - 1
نآ دوخ  ندـید  هب  زاین  تسا ، هدرک  فیـصوت  راـصتخا » یهاـتوک و   » فصو هب  ار  باـتک  نآ  هکنیا  اـما  تسا ،

ای تسا  هاتوک  زجوم و  ياهلاسر  ایآ  منیبب  اـت  ماهتـشادن  ار  باـتک  نآ  تیؤر  قیفوت  زونه  ریقح  هک  دراد  باـتک 
زیچ ای  دـنکیم  هراشا  نآ  هب  اـجنیا  رد  فلؤم  هک  تسا  ياهلاـسر  نیمه  اـیآ  لـصفم و  حورـشم و  تسا  یباـتک 

. نیقی مزج و  هن  تسا  سدح  لامتحا و  کی  اهنت  دش  هتفگ  هچنآ  تسا ، يرگید 
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ثحب هب  ناشیا  اب  دنتـشگ ، ربخاب  ناشیاهراک  ناشیا و  دـیاقع  زا  نانآ  دـنتخادرپ و  هرکاذـم  هب  اجنآ  ياـملع  اـب  و 
ياملع يارب  دـندش و  ناوتان  هدـنامرد و  اهنآ  عفد  زا  ناشیا  هک  دـندومن  هماـقا  ییاـهتجح  نیهارب و  هتخادرپ و 
نوچمه هتسکشرو ، ناگدنامرد  نیا  دیدرگ و  راکشآ  ناشیا  یچوپ  یگرخـسم و  یهارمگ و  تلاهج و  نیمرح 

ناوارف تایرفک  رب  لمتـشم  ار  ناشیا  دیاقع  نیمرح  ياملع   (1) دنتخیرگ . دنشاب ، هتخیرگ  ریش  زا  هک  ییاهغالا 
ناشیا رفک  هب  مکح  زین  وا  دنتخاس و  حرطم  ار  ناشیا  زیمآرفک  دیاقع  هکم ، رهـش  عرـش  مکاح  دزن  رد  دـنتفای و 

. تشگ رادربخ  نآ  زا  سکهمه  هک  ياهنوگ  هب  دیچیپ  مدرم  نایم  رد  بلطم  نیا  دومن و 
نبدوعسم فیرش  ینارمکح  هرود  رد  هثداح  نیا  و 

تسا و هدروآ  باتک  نتم  رد  ار  نآ  فنصم  هک  تسا  رثدم  هروس   50 هیآ 51 - نومضم  همجرت  ترابع  نیا  - 1
تـسا نینچ  نآرق  رد  هفیرـش  هیآ  یبرع  ترابع  نیع  اما  و  میدرک ، همجرت  ار  نآ  ًانیع  تناما  تیاعر  تهجهب  اـم 

. ٍةَرَوَْسق ِْنم  ْتََّرف  ٌةَرِْفَنتْسُم  ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک 
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نانآ ندومن  ینادنز  هب  مکح  رهـش  یـضاق  داتفا . قافتا  تشذگرد ، لاس 1165 ه - رد  هک  دیز  نبدعـس  نبدیعس 
هداد خر  هک  هچنآ  زا  ار  اجنآ  مدرم  دـنتخیرگ و  هیعرد  هب  رگید  یخرب  هداتفا و  نادـنز  هب  ناـنآ  زا  یخرب  درک و 

دنتشگ جح  مسارم  ماجنا  عنام  هدش و  هکم  نارمکح  دندوزفا ، دوخ  رابکتسا  یـشکرس و  رب  دنتخاس و  هاگآ  دوب 
نیب يدربن  هکنیا  ات  دـندرکیم  رازآ  تیذا و  ار  مدرم  هدرب و  موجه  اجنآ  ریما  تعاطا  تحت  لـیابق  یخرب  رب  و 
لاس يریگرد  دربن و  نیا  زاغآ  تفرگرد و  دیز ) نبدعس  نبدیعس  نبدعاسم  نببلاغ  فیرـش   ) هکم ریما  نانآ و 

. دندش هتشک  يرایسب  مدرم  داتفا و  قافتا  يرامشیب  ثداوح  دوب و  1205 ه -
يرایـسب هک  اجنآ  ات  تفاییم  راشتنا  رتشیب  زور  ره  ناشیاهتعدب  دوب و  شیازفا  هب  ور  نانچمه  ناشیا  تردـق  و 

. دندروآ رد  دوخ  دایقنا  ذوفن و  تحت  دندوب ، ریما  تعاطا  تحت  ًالبق  هک  ار  یلیابق  زا 
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هب ار  رهـش  لاس ، نامه  هدعقیذ  هام  رد  دـندرب و  موجه  فئاط  رهـش  هب  یناوارف  نایهاپـس  اب  لاس 1217 ه - رد  و 

درم و نز و  زا  ار  نآ  نانکاس  یلاها و  هتفرگ و  دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  یمامت  سپس  دندروآرد و  دوخ  هرـصاحم 
مدرم لاوما  ییاراد و  یمامت  دنامن و  ناما  رد  نانآ  راتشک  زا  یسک  یکدنا  رامـش  زج  دندناسر و  لتق  هب  كدوک 
یماش يرصم و  نایجاح  زا  رپ  مایا  نآ  رد  هکم  هک  دنتسنادیم  دندرب و  هلمح  هکم  يوسهب  هاگنآ  هدرب  امغی  هب  ار 

نایجاح دریذپ و  نایاپ  جح  مسارم  ات  دندومن  فقوت  فئاط  رد  دندمآ و  نوریب  نانآ  راتـشک  دصق  هب  سپ  تسا .
هکم ریما  دـندومن و  ار  هکم  دـصق  هدرک و  تکرح  دوخ  نایهاپـس  اب  هاگنآ  دـننک  تشگزاب  دوخ  ياـهروشک  هب 

هک دندوب  كانمیب  هکم  یلاها  دمآ و  دورف  هدج  هب  اذـل  تشادـن . ار  نانآ  اب  ندـیگنج  ناوت  زین  بلاغ ) فیرـش  )
زا دنداتسرف و  نانآ  دزن  ار  ینالوسر  ورنیا  زا  دننکب  زین  نانآ  اب  دندرک  فئاط  لها  اب  هک  ار  يراک  نامه  نایباهو 

ناما نانآ 
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اجنآ رد  زور  هدراـهچ  دـندش و  هکم  دراو  مرحم 1218  متـشه  رد  دـنداد و  ناما  نانآ  هب  زین  نایباهو  دـندیبلط و 

نایباهو رظن  هب  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  ار  ناـنآ  دـندومن و  دـیدجت  مدرم  يارب  ار  مالـسا  دوخ  رادـنپ  هب  دـندنام و 
. دنتشاد زاب  ناگدرم  ترایز  ءایلوا و  هب  لسوت  دننام  تسا  دولآكرش 

اب دندیـسر  هدج  هب  نوچ  دـنوش و  دربن  دراو  بلاغ  فیرـش  اب  ات  دـندروآ  يور  هدـج  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  هاگنآ 
زا دنروآرد ، دوخ  فرـصت  هب  ار  هدج  دنتـسناوتن  اذـل  دنتـشگ و  ورهبور  يرایـسب  ناعفادـم  اهژد و  اههاگهانپ و 

ياج هب  هکم  رد  ار  يرکـشل  دنتـشگزاب و  دوخ  ياهرهـش  هب  هدرک و  چوک  اجنآ  زا  زور  تشه  زا  سپ  ورنیمه 
يراتفرشوخ و رایسب  هکم  یلاها  اب  نیا  زا  شیپ  دوب و  بلاغ  فیرش  ردارب  هک  ار  نیعملادبع  فیرش  دنتشاذگ و 

. دندیزگرب نآ  یهدنامرف  هب  دومنیم  هزرابم  نایغاط  رارشا و  اب  درکیم و  ارادم 
یهارمه هب  بلاغ  فیرش  لاس  نامه  لوألاعیبر  هام  رد 

تیباهو زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com64هنتف  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :
هارمه هک  ینایهاپـس  اب  دندمآرد و  هکم  هب  تشاد  تیرومأم  اشاپفیرـش  ّهیلع  تلود  يوس  زا  هک  هدج  رادنامرف 

فیرـش هب  رگید  راب  هکم  ینارمکح  دندنار و  نوریب  هکم  زا  ار  یباهو  نایهاپـس  دـنتفای و  تسد  هکم  هب  دنتـشاد 
دـندروآ و گنچ  هب  ار  فئاط  هتخادرپ و  دربن  هب  لیابق  زا  يرایـسب  اب  هتفگ و  كرت  ار  هکم  هاگنآ  دیـسر . بلاغ 

گنج هب  هنیدـم  هکم و  فارطا  لیابق  اـب  شنایهاپـس  اـب  زین  وا  دـنداد و  رارق  اـجنآ  نارمکح  ار  یفیاـضم  ناـمثع 
هکم ریما  تعاطا  تحت  کلامم  عیمج  نانآ و  رب  دروآرد و  دوخ  دایقنا  ذوفن و  تحت  ار  نانآ  هکنآ  اـت  تخادرپ 

. تفای طلست 
هتشگ راپسهر  هکم  يوسهب  لاس 1220 ه - رد  دوخ  نایرکشل  اب  دندمآرب و  هکم  رب  الیتسا  یپ  رد  سپـس  نایباهو 

دندومن گنت  ار  هرصاحم  هریاد  هتسب و  ار  اههار  یمامت  دنتفای . هبلغ  نآ  رب  هدروآرد و  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  نآ  و 
. دندرک يریگولج  هکم  هب  هقوذآ  دورو  زا  و 

دندوب هتفرگ  رارق  يدیدش  هرصاحم  رد  هکم  نانکاس 
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هب روبجم  بلاغ  فیرـش  رما  تبقاع  ات  دندروخیم . ار  اهگس  اذغ  دوبمک  یگنـسرگ و  تدـش  زا  هک  يروطهب 

يراتفرشوخ طیارش  نآ  زا  یکی  هک  دش  دقعنم  یطیارش  اب  حلـص  نامیپ  یناسک  يرگیجنایم  اب  دیدرگ و  حلص 
دیسر و نایاپ  هب  حلص  دادرارق  سپس  دوب ، بلاغ  فیرـش  تسد  رد  هکم  ینارمکح  ندنامیقاب  هکم و  نانکاس  اب 

حیرـض دندومن و  فرـصت  زین  ار  هرونم  هنیدم  دـندش و  هکم  دراو  لاس 20  هدعقید  رخاوا  رد  یباهو  نایرکـشل 
ار نایضم  نبكرابم  دندش و  بکترم  یتشز  رایسب  لامعا  دندرب و  تراغ  هب  ار  نآ  لاوما  مامت  هتفاکش  ار  سدقم 

ناـیجاح دورو  زا  تشاد و  همادا  نیمرح  رب  ناـنآ  تموکح  لاـس  دـندومن و 7  بصن  هنیدـم  نارمکح  ناونع  هب 
دنتخیوآ و نآ  رب  هتخود و  یهایس  هچراپ  هبعک  يارب  دندرکیم و  يریگولج  نارازگجح  يارب  يرصم  یماش و 
زا هک  سکره  هتخاس و  عونمم  ار  وکابنت  لامعتسا  دنتخاسیم و  روبجم  تیباهو  نییآ  شریذپ  هب  روز  اب  ار  مدرم 

هب درکیم  هدافتسا  نآ 
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. دندومن ناریو  دوب  هدش  هتخاس  ایلوا  روبق  رب  هک  ار  ییاهدبنگ  دندرکیم و  ریزعت  ار  وا  لکش  نیرتتشز 

دوب ناشیا  راتشک  ناهاشداپ و  نداهن  رانک  نایحیـسم و  اب  يریگرد  گنج و  راتفرگ  اهلاس  نآ  رد  ینامثع  تلود 
هک دش  رداص  رصم  مکاح  اشاپیلعدمحم ، يارب  یتموکح  روتـسد  یناث ، ناخدومحمناطلـس  يوس  زا  هکنیا  ات 

. داتفا قافتا  لاس 1226  رد  هثداح  نیا  ددرگ و  نایباهو  اب  دربن  هدامآ 
دنزرف تسد  هب  ار  نآ  یهدـنامرف  دومن و  عمج  ناوارف  نایرکـشل  تشگ و  راک  نیا  يایهم  اشاپیلعدـمحم  سپ 

ات هتشذگ  ایرد  یکشخ و  زا  دش و  جراخ  رصم  زا  لاس  نامه  ناضمر  رد  رکشل  نیا  درپس . اشاپنوسوط  شیوخ 
اجنآ رد  دندیـسر  هدیدح  ارفـص و  هب  نایهاپـس  هکنیا  ات  دندناتـسزاب  نایباهو  زا  ارنآ  دندیـسر و  ياهناخدور  هب 

نایباهو کمک  هب  يرایسب  لیابق  تفرگرد  دندوب  نایباهو  تموکح  تحت  هک  یبارعا  نانآ و  نیب  یتخـس  گنج 
. دنتفاتش
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رد نیا  تفر و  تراغ  هب  دنتشاد  هارمه  هک  ار  هچنآ  دندش و  هتشک  نانآ  زا  يرایسب  دروخ و  تسکش  رصم  هاپس 

لاس 27 رد  يرگید  هاپس  سپ  دندرکن . تعجارم  رـصم  هب  یکدنا ، دادعت  زج  داتفا و  قافتا  لاس 26  هجحیذ  هام 
دنمورین و نایهاپـس  هک  یلاحرد  دش  هناور  زاجح  يوس  هب  اشاپیلعدـمحم  دوخ  یهدـنامرف  هب  هدـش و  لیکـشت 

هام رد  وا  زا  لبق  درکیم  یهارمه  ار  نانآ  هراـپمخ  هناخپوت و 3  دنتـشاد و 18  ناوارف  یگنج  رازبا  هک  يزهجم 
يزیرنوخ گنج و  نودب  ناضمر  هام  رد  هتفای و  هبلغ  نایباهو  رب  دنتسناوت  دندوب و  هدش  لیـسگ  گنج  هب  نابعش 

زا ار  اهنیمزرـس  ریاس  هدیدح و  ارفـص و  لوپ ، تخادرپ  برع و  نانارمکح  اب  شزاس  گنرین و  هلیح و  اب  هکلب 
داتفا و قافتا  درکیم  یهارمه  نایباهو  اب  رهاظ  هب  هک  بلاغ  فیرـش  ریبدت  هب  اهنیا  همه  دنروآرد و  نانآ  تسد 

. دندوب هدرکن  هدافتسا  وا  ریبدت  زا  و  هدادن ، ربخ  بلاغ  فیرش  هب  دندوب  هدروخ  تسکش  هک  لبق  راب 
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نـشج دنتـسب و  نیذآ  زور  دیـسر 3  رـصم  هب  ربخ  نوچ  دـندش و  هرونم  هنیدـم  دراو  هدـعقیذ  رخآ  رد  نایهاپس 

زا هک  ینایرکـشل  دنداتـسرف و  تراشب  کیپ  مور ، ناهاشداپ  يارب  دندروآرد و  ادص  هب  ار  اههناخپوت  دـنتفرگ و 
دوخ فرـصت  تحت  ار  هکم  نآ  زا  سپ  دنتفای و  الیتسا  هدـج  رب  لاس 28  مرحم  لیاوا  رد  دندوب  هدـمآ  ایرد  هار 
هدـج هب  نایهاپـس  نوچ  تفریذـپ و  تروص  فیرـش  ریبدـت  اب  يزیرنوخ و  نودـب  اـهنیا  یماـمت  دـندروآرد و 

لاس رد  دوب  نایباهو  نارمکح  هک  دوعس  دنتخیرگ و  دندوب  هکم  رد  هک  یباهو  ناهدنامرف  نازابرـس و  دندیـسر ،
نایهاپـس طلـست  يزوریپ و  زا  هک  یلاحرد  تفر  هیعرد  هب  اجنآ  زا  تشگزاب و  فئاط  هب  دروآ و  ياجب  جح   27

نوچ دش و  رادربخ  فئاط ، هکم و  رب  نانآ  يالیتسا  زا  دیـسر و  هیعرد  هب  هکنیا  ات  تشادن  ربخ  هنیدم  رب  ینامثع 
یباهو ناهدنامرف  نازابرس و  مامت  تخیرگ و  یفیاضم  نامثع  فئاط  نارمکح  دندیسر ، هکم  هدج و  هب  نایهاپس 

لوالاعیبر هام  رد  دنتخیرگ و 
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رد درک و  لیـسگ  هنطلـسلاراد  تموکح و  زکرم  هب  ییاهدیلک  اب  هارمه  ار  ییاهکیپ  اشاپیلعدـمحم  لاس 28 ،

ياههحول اب  هارمه  ار  اهدیلک  نیا  دنـشابیم و  فئاط  هدـج و  هکم ، هنیدـم ، ياهدـیلک  اهنیا  هک  تشون  ياهمان 
هب هداد و  هـجرد  عـیفرت  اشاپیلعدـمحم  هـب  زین  ناـنآ  داتــسرف و  یگنج  ياـهپوت  ایادـه و  ياهرقن و  نـیرز و 

. دندیشخب ییاهتعلخ  زین  نالوسر 
هک ار  یفیاضم  نامثع  بلاغ ، فیرـش  نآ  زا  شیپ  تفر و  زاجح  يوسهب  اشاپیلعدمحم  لاس 28  لاوش  هام  رد 

تسد و هدرک و  ریگتـسد  دوب . نانآ  ناعفادـم  نارای و  نیرتگرزب  زا  دوب و  فئاـط  نارمکح  ناـیباهو  يوس  زا 
رـصم هب  وا  زاجح  يوسهب  اشاپ  ندش  هناور  زا  دعب  هدـعقیذ ، هام  رد  داتـسرف و  رـصم  هب  هدرک و  ریجنز  ار  شیاپ 

. دندناسر لتق  هب  دندرب و  هنطلسلاراد  هب  ار  وا  دیسر ،
هب ار  وا  هدوـمن و  ریگتـسد  ار  دـعاسم  نـب  بلاـغ  فیرـش  دیـسر و  هـکم  هـب  هدـعقيذ  هاـم  رد  اشاپیلعدـمحم 

هنطلسلاراد
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لاس مرحم  هام  رد  درک و  باختنا  هکم  ینارمکح  هب  ار  دعاسم  نبرورـس  نبییحی  شردارب  وا  ياجهب  داتـسرف و 

ياشامت ضرعم  رد  هدومن و  ریگتسد  دوب ، هرونم  هنیدم  نارمکح  نایباهو  يوس  زا  هک  ار  نایـضم  نبكرابم  ، 29
نامثع اب  ار  راک  نیمه  لثم  دنتخیوآ و  تموکح  زکرم  رد  ار  شرس  دندناسر و  لتق  هب  سپـس  هداد و  رارق  مدرم 

لاس 31 رد  هکنیا  ات  دنام  اجنآ  رد  وا  دنداتسرف و  کینالس  هب  مارتحا  اب  ار  بلاغ  فیرـش  اما  دندرک  زین  یفیاضم 
ینارمکح تدم  دوش و  ترایز  ات  دش  هتخاس  يدبنگ  شربق  رب  دش و  هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  تشذـگرد و 

. دوب لاس  هکم 26  رب  وا 
نانآ هشیر  ات  تشاد  لیسگ  فلتخم  ياهرهش  هب  نایباهو  اب  گنج  يارب  یناوارف  نایرکشل  اشاپیلعدمحم  هاگنآ 
ریسا ار  يرایسب  تشک و  ار  نانآ  زا  يرایـسب  تفاتـش و  نانآ  گنج  هب  لاس 29  نابعـش  رد  زین  دوخ  دنَکرب و  ار 

. تخاس ناریو  ار  ناشراید  رهش و  تفرگ و 
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دیسر تفالخ  هب  هللادبع  شدنزرف  وا  زا  سپ  تشذگرد و  نایباهو  ریما  دوعـس ، لاس 29 ، یلوالايدامج  هام  رد 

، دومن فقوت  هکم  رد  لاس 30  بجر  هام  ات  تفر و  هکم  هب  جح  ندـنارذگ  يارب  هتـشگزاب و  اشاپیلعدـمحم  و 
هب لاس 1230  بجر  همین  رد  تشاذـگ و  اجب  هکم  رد  ار  اـشاپنسح  هک  یلاـحرد  تفر  رـصم  هب  اـجنآ  زا  سپس 

. دیسر رصم 
ار زاجح  روما  هکنیا  رگم  تشگنزاب  رـصم  هب  وا  تسا  هدوب  هام  تفه  لاسکی و  زاجح  رد  وا  تماـقا  تدـم  سپ 
زج درب و  نیب  زا  دـندوب  هدـنکارپ  قرـش  زاـجح و  ياـههلیبق  عیمج  رد  هک  ار  یناـیباهو  دیـشخب و  ناـماس  رس و 

ورنـیا زا  دـنامن  یقاـب  یـسک  دوـب  دوعــس  نبهللادـبع  هـک  ناـشریما  دـندوب و  هـیعرد  رد  هـک  ناـنآ  زا  يدادـعت 
رد نیا  تشاد و  لیـسگ  نانآ  اب  گنج  يارب  اشاپمیهاربا  شرـسپ  یهدـنامرف  تحت  ار  يرکـشل  اشاپیلعدـمحم 

دوب هدرک  اضما  هنیدم  رد  یحلص  دادرارق  اشاپیلعدمحم  رسپ  اشاپنوسوط  اب  ًالبق  دوعس  نبهللادبع  هک  دوب  یلاح 
هک دوب  هدش  دهعتم  نآ  قبط  رب  هک 
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57 ص :
یـضار حلـص  نیا  هب  اشاپیلعدـمحم  اما  دـنامب  یقاب  دوخ  ینارمکح  رب  دـشاب و  اشاپیلعدـمحم  تعاـطا  تحت 

لاس 31 رخاوا  رد  هلمح  نیا  زاغآ  داتسرف . وا  يوس  هب  يرکـشل  یهدنامرف  هب  ار  اشاپمیهاربا  شدنزرف  هتـشگن و 
دوعس نبهللادبع  رب  لاس 33  هدعقیذ  رد  دوخ  نایرکشل  اب  دیسر و  هیعرد  هب  لاس 32 و 33  رد  اشاپمیهاربا  دوب و 
رورـس يداش و  هب  زورهنابـشتفه  دـنتفرگ و  نشج  دیـسر  رـصم  هب  اهربخ  نوچ  تفای . هبلغ  وا  رب  درب و  هلمح 

. دندرک کیلش  پوت  رازه  دنتسب و  نیذآ  ار  اجهمه  دنتخادرپ و 
یتح درک  جرخ  يدایز  لوپ  هار  نیا  رد  تشاد و  نایباهو  اب  هزرابم  رد  يدایز  ششوک  مامتها و  اشاپیلعدمحم 
لوپ لایر  رازه  تالآ 45  رازبا و  زا  یضعب  لمح  ترجا  يارب  رابکی  هک  دناهدرک  لقن  وا  ناراکتمدخ  زا  یـضعب 
لایر يرتش 6  ره  هب  هنیدم  هب  عبنی  زا  تاودا  راب و  لمح  يارب  هک  تسا  هدوب  هرابکی  ترجا  اهنت  نیا  تخادرپ و 

رگید یمین  عبنی و  نارمکح  ار  نآ  زا  یمین  هک  داد  ترجا 
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58 ص :
ترجا لایر  رازه  اهنت 40  هیعرد  هب  هنیدـم  زا  هلومحم  راـب و  نیمه  لـمح  يارب  تخادرپ و  هنیدـم  نارمکح  ار 

. تخادرپ
هب یباهو  رگید  نانارمکح  زا  يرایـسب  یهارمه  هب  ار  وا  هتخاس و  ریگتـسد  ار  دوعـس  نبهللادبع  یلع  اشاپمیهاربا 

هدرک راوس  ياهگر  ود  بسا  رب  ار  دوعس  نبهللادبع  یلع  دندش . رصم  دراو  لاس 34  مرحم  رد 17  دروآ و  رصم 
دوعس نبهللادبع  یلع  نوچ  دنتخادرپ و  ناگدش  ریگتسد  ریاس  وا و  ندرک  اشامت  هب  هدومن  ماحدزا  مدرم  دندوب و 

دوخ رانکرد  ار  وا  درک و  دروخرب  وا  اب  ییورهداـشگ  اـب  تساـخرب و  شیاـپ  ولج  دـش  دراو  اشاپیلعدـمحم  رب 
هچ نیا  دوب و  هچ  يارب  یتخـسرس  یـشکرس و  همه  نیا  هک  دیـسرپ  وا  زا  تخادرپ و  وـگتفگ  هب  وا  اـب  دـناشن و 

. دراد بیصن  هرهب و  تسا و  نیمه  گنج  داد : باوج  وا  يدز ؟ نماد  هک  دوب  یتحاران  تمحازم و 
هنوگچ ار  اشاپمیهاربا  مرسپ  دیسرپ : وا  زا  سپس 
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59 ص :
ریدـقت هچره  هکنیا  ات  میدرک  نینچ  زین  ام  داد ، جرخ  هب  تیدـج  درکن و  یهاتوک  چـیه  وا  داد : خـساپ  يدـید ؟

هچره تفگ : وا  منکیم . تعافش  تیارب  ناطلس  دزن  نم  تفگ : وا  هب  اشاپیلعدمحم  سپس  دمآ . شیپ  دوب  ادخ 
. دش دهاوخ  تسا  ردقم 

دوعـس نبهللادـبع  یلع  هارمه  دـنادرگرب . قالوب  رد  اشاپلیعامـسا  لزنم  هب  ار  وا  هدـناشوپ و  وا  هب  یتعلخ  هاـگنآ 
دقرم مرح و  زا  مردـپ  ار  نیا  داد : باوج  تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : وا  زا  اـشاپ  تشاد ، شکور  هک  دوـب  یقودـنص 

، دـننک زاب  ار  نآ  ات  داد  روتـسد  اشاپ  سپ  مروایب . ناطلـس  دزن  هب  ات  تخاس  هارمه  نم  اب  هتـشادرب و  ادـخ  لوسر 
نونکات ار  نآ  زا  رتاـبیز  هک  دوب  ناـهاشداپ  هنیجنگ  زا  ییاـهباتک  نآ ، رد  هک  دـندید  دـندرک  زاـب  ار  نآ  یتقو 

سپ دوب  تفبرز  نهاریپ  کی  گرزب و  توقای  هنادـکی  تشرد و  دـیراورم  هناد  نآ 300  هارمه  دندوب و  هدـیدن 
هدرب امغی  هب  ص )  ) يوبن هرجح  زا  امش  هک  ار  ییاهزیچ  اما  تفگ : وا  هب  اشاپ 
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60 ص :
همه مردـپ  اریز  متفای  مردـپ  دزن  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  همه  اـهنیا  داد : باوج  وا  دوب ، اـهنیا  زا  شیب  دـیدوب 

فیرش هنیدم و  لها  برع و  ناگرزب  هکلب  تشادن  هگن  دوخ  يارب  دوب  هتشادرب  هرجح  مرح و  زا  هک  ار  ییایـشا 
. دنتفرگ ار  اهنآ  زا  ییاهزیچ  وا  زا  زین  نارگید  هکم و 

هاگنآ میدرک . ادـیپ  بلاغ  فیرـش  دزن  ار  ءایـشا  نآ  زا  یـشخب  ام  اریز  ییوگیم  تسرد  تفگ : وا  هب  اـشاپ  سپ 
تشگزاب و رصم  هب  زاجح  زا  لاس 35  مرحم  هام  رد  اشاپمیهاربا  داتسرف و  تفالخ  زکرم  هب  ار  دوعـس  نبهللادبع 

نآ نانکاس  هک  يروطهب  دوب ، هتشگ  ناریو  بارخ و  یلک  روطهب  هک  دوب  هیعرد  رهـش  نتـشگ  ناریو  زا  دعب  نیا 
رد ار  وا  لوالاعیبر  هام  رد  دیـسر  ینامثع  تفالخ  زکرم  هب  دوعـس  نبهللادبع  نوچ  دـندوب و  هدرک  كرت  ار  رهش 
هب فلتخم  یحاون  رد  ار  شناوریپ  نویامه و  باب  رد  ار  وا  سپـس  دننیبب و  ار  وا  مدرم  ات  دندنادرگ  رهـش  فارطا 

. دندناسر لتق 
یگدرشف لامک  رد  هک  دوب  نایباهو  ناتساد  لصاح  نیا 
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61 ص :
هدرتسگ روطهب  تسا  هداد  خر  هک  ییاـیاضق  زا  مادـکره  دروم  رد  میتـساوخیم  رگا  میدرک و  ناـیب  راـصتخا  و 
مالـسا لها  هک  دوب  یگرزب  ياهتبیـصم  زا  یکی  تیباـهو  هنتف  يرآ  دیـشکیم . ازارد  هب  مـالک  مییوگب ، نخس 

دراو یناوارف  نایز  دندرب و  امغی  هب  ار  يرایسب  لاوما  دنتخیر و  يرایـسب  ياهنوخ  نانآ  اریز  دندش  راتفرگ  نادب 
. ادخ زا  رگم  تسین  ییورین  تردق و  چیه  دندروآ و  دیدپ  يدایز  ّرش  دنتخاس و 

هدش لقن  ترضح  نآ  زا  هکنیا  دننام  تسا  هدش  حیرصت  تبیصم ، هنتف و  نیا  هب  يوبن  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  و 
: دناهدومرف هک  تسا 

هینّرلا ِنم  ُمْهَّسلا  ُقرَْمی  امک  نیّدلا  َِنم  نُوقرَْمی  مهیقارت  زواجیال  نآرْقلا  نوُؤرْقَی  قرـشملا  َِلِبق  ِْنم  سانا  ُجُرَْخی  »
قیلّختلا ُمُهامیس 

عبانم رگید  رد  یخرب  يراخب و  حیحص  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدیسر  نوگانوگ  تارابع  اب  ثیدح  نیا  «. 
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62 ص :
زا اریز  درادـن  یموزل  اـهنآ  ناـیوار  رکذ  نینچمه  مینیبیمن و  اـهنآ  همه  رکذ  هب  يزاـین  اـم  هک  تسا  هدـش  رکذ 

. دنشابیم روهشم  حیحص و  ثیداحا 
: » دومرف ترضح  هکنیا  اما 

قیلّحتلا ُمُهامیس 
دنـشارتب و ار  دوخ  ياهرـس  هک  دندادیم  روتـسد  دوخ  ناوریپ  مامت  هب  نانیا  اریز  تسا  هقرف  نیمه  هب  حیرـصت  « 
، لدها نامحرلادبع  دیس  تسا . هدوبن  نیشیپ  نارازگتعدب  جراوخ و  فیاوط  زا  کیچیه  رد  تیـصوصخ  نیا 

: » دومرف هک  ربمایپ  هتفگ  نامه  اهنت  تسین و  يزاین  باتک  فیلأت  هب  نایباهو  ّدر  رد  هک : تسا  هتفگ  دیبز  یتفم 
قیلّحتلا ُمُهامیس 

نیـشیپ نارازگتعدب  نافرحنم و  زا  کیچیه  ار  راک  نیا  اریز  دنکیم  تیافک  ناشّدر  يارب  ناشیا و  دروم  رد  « 
. تسا هدادن  ماجنا 

تجح هماقا  وا  ربارب  رد  دندوب  هدرک  باهولادبع  رسپ  زا  تعباتم  هب  روبجم  ار  وا  هک  ینز  هک  داتفا  قافتا  رابکی  و 
يوم ندیشارت  هب  راداو  ار  نانز  هک  یتقو  وت  تفگ : درک و 
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63 ص :
درم شیر  يوم  نز و  رس  يوم  اریز  ییامن  ناششیر  يوم  ندیشارت  هب  روبجم  مه  ار  نادرم  دیاب  ینکیم  ناشرس 

. دهدب نز  نآ  هب  هک  تشادن  یباوج  خیش  تسا ، تنیز  ود  ره 
زاـب ص )  ) ربماـیپ زا  تعافـش  تساوخرد  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  ناـشیا  ياهتعدـب  اـهراک و  زا  رگید  یکی  و 

دح هب  هدوب و  ناوارف  رایـسب  دـنکیم  وگزاب  شتما  دروم  رد  ار  ربمایپ  تعافـش  هک  یثیداحا  هکنیا  اـب  دنتـشادیم 
زا نینچمه  ناـیباهو   (1) تسا . هریبـک  ناـهانگ  ناـبکترم  دروم  رد  وا  تعافـش  نیرتـشیب  تسا و  هدیـسر  رتاوت 

، تسا كرـش  نـیا  هـک  دـنتفگیم  دـندومنیم و  يریگوـلج  وا  داـی  وا و  رب  نداتـسرف  دورد  ربماـیپ و  ندـناوخ 
رب ربمایپ  رب  نداتسرف  تاولص  زا  روطنیمه 

ناگدـنناوخ میرادـن ، ار  ثحب  نیا  رد  دورو  لاجم  اـجنیا  رد  اـم  تسا و  ناوارف  ناـیباهو  ياهتعدـب  اـما  و  - 1
: مینکیم هیصوت  ریز  باتک  ود  هعلاطم  هب  ار  دنمقالع 

همجرت نیما ، نسحم  دیـس  همالع  موحرم  شراگن  اهیباهو ، لامعا  دـیاقع و  یـسررب  دـقن و  هچخیراـت و  فلا :
. ریبکریما پاچ  يولعدیس ، میهاربا  دیس  ياقآ 

نـسح ياقآ  همجرت  ینیوزق ، يوسوم  نسح  دیـس  دـیقف  همالع  موحرم  فیلأت  ناـیباهو ، هشیدـنا  رب  يدـقن  ب :
. یمالسا داشرا  ترازو  پاچ  یمراط ،
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64 ص :
مه انیبان  هک  یحلاص  درم  کی  هک  یتقو  هک  ییاج  ات  دندروآیم  لمعهب  يریگولج  ناذا ، زا  سپ  اهربنم و  يور 
لتق نامرف  وا  دندروآ و  باهولادبع  نبدمحم  دزن  ار  وا  ناذا  زا  سپ  داتسرف  دورد  ربمایپ  رب  تفگیم  ناذا  دوب و 

هب یمارگ  هدـنناوخ  وت  يارب  ناشیا  ياـهراک  زا  میتساوخیم  رگا  دنتـشک . ار  وا  درک و  رداـص  ار  نذؤم  درم  نآ 
هب رترب  كاپ و  دنوادخ  تسا و  یفاک  رادقم  نیمه  یلو  میتخاسیم  رپ  ار  اهرتفد  یتسیاب  مییوگب ، نخس  لیصفت 

. تسا رتهاگآ  روما  قیاقح 
نایاپ
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زکرم هرابرد 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، هرـس سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  راذگناینب  رماوا  زا  يوریپ  اب  یلاعلا و  هلظ  دم  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ساسا  رب  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح 
تسا . بولطم  ترایز  یمیهاربا و  جح  ققحت  تهج  نالک  درخ و  يزیرهمانرب  يراذگتسایس و  يراذگفده ، یجنسزاین ، هلمج  زا  یفیاظو  رادهدهع 

اب رمتسم  طابترا  نینچمه  نویناحور و  مازعا  یهدنامزاس و  بذج ، قیرط  زا  هژیو  هب  تابتع  مارحلا و  هللاتیب  نارئاز  یبهذم  یتفرعم و  يونعم ، ياهزاین  هب  ییوگخساپ  ترایز ، جح و  یعمج  باوبا  يارب  یسایس  یـشزومآ و  یگنهرف ، ياهحرط  يارجا 
تسا . ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  فادها  رگید  زا  مالسا  ناهج  لئاسم  حرط  یمالسا و  بالقنا  عیشت و  مالسا ، یفرعم  روظنم  هب  تابتع  ترایز  هرمع و  جح و  مسوم  رد  اهروشک  رگید  جح  نالووسم  نارئاز و 

یناسرعالطا یمومع و  تاطابترا  یهدنامزاس  نینچمه  يرصب و  یعمـس و  بوتکم  تالوصحم  رگید  تایرـشن و  بتک ، راشتنا  هیهت و  ناتـسبرع ، یمالـسا و  ياهروشک  یبهذم  یملع و  زکارم  لفاحم و  اب  طابترا  هب  ناوتیم  زکرم  نیا  فادها  رگید  زا 
درک . هراشا  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  رد 

سدـقم و ياهنیمزرـس  ریاس  تایلاع و  تابتع  یحو ، نیمزرـس  نارفاسم  ياهزاین  هجوت  لباق  مجح  يوگخـساپ  هکنیا  رب  هوالع  ترایز ، جـح و  یـصصخت  هاگیاپ  نیتسخن  ناونع  هب  ترایز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  لاترپ  نینچمه 
تسا . یتنرتنیا  ناربراک  يارب  ترایز  جح و  ياههزوح  رد  یشزومآ  ییاوتحم و  عجرم  کی  تسا ، هکربتم  نکاما 

ياضف رد  هاگیاپ  نیا  هک  درب  مان  یتیفرظ  زا  یشخب  ناونع  هب  ناوتیم  جح  یصصخت  هناخباتک  زا  تسا . هدروآ  نادیم  هب  ار  هکربتم  هسدقم و  نکاما  نارئاز  هب  یـشزومآ  تاکن  هئارا  يارب  لاتیجید  هناسر  کی  ياهتیلباق  یمامت  جح  یناسرعالطا  هاگیاپ 
تسا . هدرک  داجیا  يزاجم 

تابتع نیفیرش و  نیمرح  نارئاز  ینید ، نارگشهوژپ  یتاعلاطم  ياهزاین  يوگخـساپ  هدرک و  عمج  دوخ  رد  ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هتـشذگ  ههد  ود  تالاقم  هعومجم  یکینورتکلا و  ياهباتک  تاعالطا ، هک  تسا  یعجرم  جح ، یـصصخت  هناخباتک 
تسا . ترایز  جح و  یصصخت  يرازگربخ  نیلوا  هاگیاپ  نیا  دوشیم . رشتنم  جح  یناسرعالطا  هاگیاپ  رد  زین  ترایز  جح و  هزوح  هب  طوبرم  یصاصتخا  رابخا  نیرخآ  نیا  رب  هوالع  تسا . تایلاع و …

، زور ياهتبسانم  تاهبـش ، هب  خساپ  رازفامرن ، ملیف ، توص و  کناب  جح ، کسانم  ماکحا و  شزومآ  هناخراگن ، نکاما ، هناخباتک ، يرازگربخ ، لیبق  زا  یفلتخم  ياهشخب  ياراد  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  یناسرعالطا  هاگیاپ 
. دننک هدافتسا  نآ  ياهشخب  زا  مادک  ره  زا  دنناوتیم  دوخ  قیالس  اهزاین و  روخارف  هب  يزاجم  ياضف  ناربراک  هک  تسا  رگید  يدراوم  گالبو و  جح ، دازآ  همانشناد 

www.hajj.ir تیاس سردآ  ترایز " جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  "

****
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوَُملَْعت ْمُْتنُک  ِْنإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاوْمَِأب  اوُدِهاج 

رگا مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  صوصخب  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو  چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهش  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا 
هنیمز رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم  ياه 
اوتحم یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیش و  میرح  زا  عافد   : فادها

مرن هب  نادنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بالط ، نیققحم و  هب  یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد 
رد یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  یعامتجا : تلادـع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
رگید یبهذم  تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
 ... نارکمج و دجسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراکمه  ح)

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com لیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاس : بو 
ناربراک 2333045(0311) روما  شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

زا تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل  هدیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدنا  ریخ  يا  هدع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
يرای ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دـیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نیا  یلـصا  بحاـص  مرک  لـضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا 

. هللااشنادنیامن
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامش  باسح 621060953 ،  هرامش 

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
يا : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد  یمهس  وا  هب  هدیسر ، شتسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدهع  سک  ره  مالسلا :-  هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا - 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتشرف  مرتراوازس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب 
ینمؤم ندرک  هارمگ  هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناهَریم ، شتسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعض  ییاونیب  نتشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  ناِدب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  ّاما  دراد ، ار  ام  ناوریپ  زا  فیعض  اونیب و 
ار مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدنز 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام  يرجا  دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیز : دنسم 
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