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رواشیپ ياه  بش 

باتک تاصخشم 

حیحـصت و يزاریـش ؛ نیظعاولاناطلـس  رواشیپ /  ياهبش  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  . 1350  - 1276 دمحم ، نیظعاولاناطلس ، هسانـشرس : 
-600-978 لایر :   120000 کباش :  992 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1388 هط ، لآ  مق : رشن :  تاصخـشم  يدمحا . رقابدمحم  شیاریو 

 -- هعیـش عوـضوم :  . Soltanolvaezin Shirazi. Pishavars nights یـسیلگنا : هب  دـلج  تـشپ  تشادداـی :   2-06-5537
، يدـمحا هدوزفا :  هسانـش  اـههیدر  اـههیعافد و  تنــس --  لـها  عوـضوم :  اـههیدر  اـههیعافد و  هیماـما --  هعیــش  عوـضوم :  تاـجاجتحا 

2031163 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/479 ییوید :  يدنب  هدر  BP228/س8ش2 1388  هرگنک :  يدنب  هدر  راتساریو  رقابدمحم ،

همانیگدنز

جاح نیظعاولا  فرشا  دنزرف  يزاریش » نیظعاولا  ناطلس  هب «  روهشم  ربکا » یلع  نبدمحم  دیـس  موحرم «   hekayat_soltan.png^
هارمه هب  یگلاس  رد 12  سپس  تفرگ . ارف  نارهت  رد  ار  تامدقم  دش و  دلوتم  نارهت  رد  1314 ق ). . ) لاس 1275 ش دودح  رد  ربکا  یلع 
غیلبت هب  دومن و  تمیزع  هاشنامرک  هب  ردپ  تمدخ  رد  سپس  دناوخ . ار  هطسوتم  حوطـس  البرک ، رد  لاس  ود  تدم  تفر و  قارع  هب  شردپ 

ناتسودنه رصم و  ندرا ، نیطسلف ، هیروس ، قارع ، ياهروشک  هب  شیوخ  لامک  ملع و  لیمکت  يارب  سپـس  دمحم  دیـس  تخادرپ . تعیرش 
 . تشاد یبهذم  ینید و  تارظانم  تّنس و ....  لها  ناناملـسم  نایئامهرب و  نایحیـسم ، نایدوهی ، زا  يرایـسب  ياه  هورگ  اب  دومن و  ترفاسم 

هیجان هقرف  ای  ناراگتـسر  هورگ  زین  اراصن و  دوهی و  رب  در  رد  یناطلـس  هلاقم  دـص  هک  هدـنام  ياج  هب  يو  زا  ییاهبنارگ  راثآ  نآ ، رب  هوالع 
، تشادن لاس  یس  زا  شیب  هک  یلاحرد  يرمق  يرجه  لاس 1345  لوالا  عیبر  رد  نیظعاولا ،  ناطلـس  موحرم  دنا . هلمج  نآ  زا  دلج  ود  رد 

هجوت اب  دوخ و  ناتسود  تساوخرد  هب  انب  هتفر و  ناتـسکاپ  دنه و  مهم  ياهرهـش  رگید  یچارک و  هب  ایرد ، قیرط  زا  جح  هب  فرـشت  زا  دعب 
هدوب يا  هسلج  اه  نآ  هلمج  زا  دنک . یم  رازگرب  یمالـسا  بهاذم  ریاس  ودنه و  ياملع  اب  يددعتم  هرظانم  تاسلج  هتـشاد ، هک  یترهـش  هب 
نامه نابعـش  رد  دوش . یم  پاچ  دنه  راگزور  نآ  دیارج  رد  تسا و  هدیـسر  مامتا  هب  وا  يزوریپ  اب  هدش و  رازگرب  يدناگ  روضح  رد  هک 

شابلزق نادـناخ  نیرتذوفن  اب  زا  « ) ناخ رورـس  دـمحم   » و فجن ) رد  هماـن  هتفه  ریدـم  « ) يوقن هاـشیلع  تیاـنع  دیـس  توعد «  هب  مه  لاـس 
رد هک  ناتسکاپ  رواشیپ » هب «  اجنآ  زا  و  توکلایس » دنه « ، رد  یـسراف  نابز  هب  دوخ  یمومع  ینارنخـس  همانرب  اهنت  يارجا  يارب  ناتـسکاپ )

تابثا عوضوم «  اب  رادلاسر » کیب  لداع  موحرم «  هنیـسح )  ) هراب ماما  رد  اهرـصع  ینارنخـس ، تاسلج  دور . یم  هدـش  عقاو  ناتـسناغفا  زرم 
دمحم ظفاح   » ياه مان  هب  تنـس  لها  نایناحور  زا  رفن  ود  يزور  دـیماجنا ! یم  لوط  هب  تعاـس  هس  اـت  یهاـگ  دـش و  یم  رازگرب  تماـما »

هک تاسلج  نیا  دنوش . یم  هرظانم  لوغشم  بش  هد  ات  هدمآ و  ناشیا  تاقالم  هب  دندوب ، لباک  ناتلم  لها  هک  مالـسلادبع » خیـش   » و دیـشر »
رفن راهچ  روضح  اب  تفای ، یم  همادا  رجف  عولط  ات  هاگ  تعاس و  شـش  ات  دش و  یم  رازگرب  یلع » بوقعی  ازریم  مان «  هب  یـصخش  لزنم  رد 

ناطلس دوخ  اهدعب  ددرگ . یم  رشتنم  دیارج  رد  حبص  زور  ره  نآ  شرازگ  هتفای و  یتیمها  ینس  هعیش و  عمتسم  تسیود  دودح  راگنربخ و 
موحرم درک . پاچ  بترم و  رواشیپ » ياه  بش  مان «  هب  یباتک  رد  ار  تارظاـنم  نیا  دـیارج ، رد  هدـش  پاـچ  تاـشرازگ  يور  زا  نیظعاولا 

اب تشذگرد و  نارهت  رد  یگلاس  رد 75  نابعش 1319 ق . متسیب  اب  ربارب  رهم 1350 ش . مهدجه  رد  ماجنارس  يزاریـش  نیظعاولا  ناطلس 
. دش هدرپس  كاخ  هب  نیسحوبا  هربقم  رد  یهوکش  اب  عییشت 

هحفص 7

رواشیپ ياه  زا 137بش  هحفص 16 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم تعیاشم  لابقتـسا و  نارظن  بحاص  نادنمـشیدنا و  کیکـشت  دـقن و  اب  يا  هدـیا  رکف و  ره  اه ، هشیدـنا  ءارآ و  يایند  رد  راـتفگ  شیپ 
تاهبش تاداریا و  همه  هب  ییوگخساپ  هدهع  زا  یقطنم  یلقع و  يدرکیور  اب  هک  دنرتراگدنام  ییاه  هنیزگ  اه و  هرازگ  نایم  نیا  رد  دوش .

هب تاهبش ، اهدقن و  هب  لدتسم  نقتم و  ییوگخـساپ  قیرط  زا  بتکم  کی  تیناّقح  تابثا  دوش . یمن  متخ  اج  نیا  هب  اههار  همه  اّما  دنیآرب .
ار بصعتم  بلصتم و  ياه  هراوگنس  دوش ، یم  وج  تقیقح  رگوجتـسج و  ياهلد  شیارگ  یگنادواج و  ییانام و  بجوم  هک  هزادنا  نامه 
فـالتخا و هب  تبـسن  فـلتخم  ياـهاج  رد  ینآرق  تاـیآ  یناـیحو و  ياـه  هزوـمآ  هک  تسین  تـهج  یب  دراد . یماو  هلباـقم  شنکاو و  هـب 

یناوتان یماکان و  زا  سپ  هک  يراـتفر  نیرت  لوادـتم  نیرت و  یعیبط  ( 1 .) تسا هداد  رادشه  هراومه  قیاقح  ندـش  نشور  زا  سپ  يریگرد 
گنهرف تسا . ارتـفا » فیرحت و   » هبرح اـب  بیقر  هرهچ  هب  يزادـنا  گـنچ  دـنز ، یمرـس  یناـسنا  ياـه  هراوگنـس  نیا  زا  لدـج  ثحب و  رد 

ییورایور ههجاوم و  رد  هک  نآ  زا  سپ  تسا . هدنامن  بیصن  یب  تامجاهت  تالماعت و  نیا  زا  دوخ ، دنلب  خیرات  لوط  رد  زین  عّیشت  گرتس 
دمآ رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) يدّمحم بان  مالسا  عّیشت و  فراعم  باتفآ  فلتخم ، لحن  للم و  تاهبش  تاداریا و  تالاؤس ، میظع  لیـس  اب 

اَم ِدـَْعب  ْنِم  َّالِإ  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتْخا  اَمَو   . { 1 اه و ــــــــــ  ینکارپ  غورد  هب  تبون  هزات  دومن ، امن  خـن  لطاب و  ار  نارحاس  رحـس  و 
(19 نارمع : لآ  } ) ْمُهَْنَیب ًایَْغب  ُْملِْعلا  ْمُهَءاَج 

هحفص 8

ناناس يدوهی  نایدوهی و  هک  تسا  یتائارتفا  تافیرحت و  زا  حورجم  عّیـشت ، مولظم  اـّما  نهک  خـیرات  گـنهرف و  دیـسر . ناـبیقر  تاـفیرحت 
گنچ نیا  زراب  ياه  هنومن  زا  یطارفا  نایفلـس  راـثآ  تایلیئارـسا و  دـنتخادرپ . دـنتخاس و  نآ  كاـنبات  هرهچ  رب  هشدـخ  دـصق  هب  ناملـسم 

ثحب و هویـش  هراومه  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  يراتفر  هریـس  هب  ادـتقا  اب  یعیـش  نادنمـشیدنا  املع و  لاح  نیا  اب  تسا . نیغورد  يزادـنا 
. دـنتخادناین فک  زا  ار  لالدتـسا  قطنم و  حالـس  هاگچیه  نافلاخم ، یبیرخت  تامجاهت  تاـثحابم و  اـب  ههجاوم  رد  دـنتفرگ و  شیپ  ارادـم 

یملع شالت  نیمه  هرمث  هدرک ، دوخ  هتفیرف  هتفیـش و  ناهج  رـسارس  رد  ار  ناـگمه  لد  مشچ و  زورما  هک  عیـشت  ناـشخرد  ناـبات و  هرهچ 
ندودز تاهبـش و  تاداریا و  همه  هب  یقطنم  دمآزور و  ییوگخـساپ  هدهع  زا  یهلا  هفیلخ  ياه  تیاده  اه و  تیامح  اب  هک  تسا  سدـقم 

نمض هدمآ و  مهارف  رواشیپ » ياهبش   » دنمـشزرا باتک  زا  يریذپریثأت  يریگ و  هرهب  اب  رـضاح  راتـشون  تسا . هدمآرب  اه  هفارخ  اه و  هیاریپ 
هک ار  یتسردان  ياه  هیاریپ  اه و  فیرحت  دـنک  یم  شالت  هدـش ، حرطم  تاداریا  تالاؤس و  زا  يا  هراـپ  هب  دنتـسم  لدتـسم و  ییوگخـساپ 

ياهبش باتک  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  راتشون  نیا  رد  هچرگ  ناگدنسیون  دیادزب . تسا ، هتسشن  عیشت  مالسا و  نماد  رب  زوت  هنیک  نانمشد  طسوت 
لها لوبق  لباق  عبانم  ًاصوصخم  رگید ، عبانم  لاح  نیع  رد  نکیل  دـنا  هدرب  هرـس ) سدـق  ) يزاریـش نیظعاولا  ناطلـس  موحرم  فیلأت  رواشیپ 

دنم هرهب  نآ  زا  ام  ینامیا  ناردارب  نارهاوخ و  هک  نآ  دیما  دنیامن . دانتسا  قوف  عبانم  هب  دنا  هدیشوک  دنا و  هتشادن  رود  رظن  زا  زین  ار  ّتنس ،
هیلع ) یلع هعیـش  هک  يردام  ردـپ و  هب  ار  رثا  نیا  بوث  ناـیاپ  رد  میتسه . یمارگ  ناگدـنناوخ  ياهداهنـشیپ  اـهداقتنا و  هارب  مشچ  دـندرگ .

هللادبع دّیـس   » موحرم دنتخیمآرد ، نامناج  اب  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ّتبحم  دهـش  دـندوب و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هتـسبلد  و  مالـسلا )
ناگدنسیون میراد . یم  میدقت  یبرع » مارتحا   » هموحرم و  یعناص »

هحفص 9

هللا یلص  ) ادخ ربمایپ  هب  بستنم  ار  دوخ  تاداس  نایعیش ، نیب  رد  ارچ  شسرپ : (ع ؟) نینمؤملا ریما  ای  دنتـسه  (ص ) ربمایپ هب  بوسنم  تاداس 
نیاربانب ددرگ . یمرب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترضح  هب  تیاهن  رد  اه  نآ  هرجـش  هک  یلاح  رد  دنناد . یم  ناشیا  دالوا  زا  و  هلآو ) هیلع 

همان هرجش  ساسا  رب  خساپ : هلآو ؟) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لسن  هیّرذ و  زا  هن  دنـشاب ، یم  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ناگتـسب  زا  تاداس 
یلع و نادنزرف  ناماما ، هیقب  نوچ  هک  تسا  حضاو  دسر . یم  نیموصعم  همئا  زا  یکی  هب  اه  نآ  بسن  دنراد ، هعیـش  تاداس  الومعم  هک  يا 
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نیا اما  ددرگ . یم  لصتم  ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  ترـضح  نایعیـش و  لوا  ماما  هب  یتحار  هب  هرجـش  نیا  دنتـسه ، ( مالـسلا امهیلع  ) همطاف
، دنک یمن  لصو  یلبق  ياه  لسن  دادجا و  هب  ار  یمدآ  ثانا ، دالوا  تسا و  رکذـم  دالوا  فرط  زا  درف  ره  لسن  هبقع و  نوچ   » هک لالدتـسا 

کی دنتسین ،» ناشیا  ناگداون  زا  تاداس  اذل  تسا ، هتـشادن  روکذ  دالوا  زا  یلـسن  زین  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح  نوچ  یفرط  زا 
و مالـسلا ) هیلع  ) مظاک یـسوم  ماما  نیب  یخیرات  هرظانم  کی  ِلقن  هب  ادـتبا  ههبـش ، نیا  هب  خـساپ  يارب  تسا . ههبـش  کی  تسردان و  داقتعا 

یسابع هفیلخ  دیشرلا ـ  نوراه  سلجم  رد  يزور  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) مظاک یسوم  ماما  لّوا : لیلد  تخادرپ . میهاوخ  دیشرلا  نوراه 
َو دیامرف } : یم  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  مداد : خـساپ  نینچ  دوب ، لاؤس  نیمه  اه  نآ  زا  یکی  هک  دیـسرپ  ار  یتالاؤس  نم  زا  مدـش . دراو   ـ

َِکلذَک َو  َنوُراه  َو  یسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْنیَدَه  ًاحُون  َو  اْنیَدَه  الُک  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اْنبَهَو 
دواد میهاربا ، حون و  دالوا  دوش : یم  هجیتن  تایآ  نیا  زا  ( 1};) َنیِِحلاّصلا َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإ  َو  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اّیِرَکَز  َو  َنِینِسْحُْملا *  يِزَْجن 
ماعنا  . 1 نوچ ــــــــــ  اما  دـنا . نیحلاص  زا  یگمه  سایلا ، یـسیع و  ییحی و  ایرکز و  نوراـه و  یـسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلـس و  و 

84 و 85 (: 6)

هحفص 10

فرط زا  ار  اـم  زین  روط  ناـمه  داد . رارق  اـیبنا  يرارذ  زا  میرم  ترـضح  قیرط  زا  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  دوبن ، يردـپ  حیـسم  یـسیع  يارب  زا 
مراهچ دـلج  رد  نّنـست  لها  ياملع  زا  يزار  رخف  ماما  ار  ریـسفت  نیا  تسا . هداد  رارق  مالـسا  ربمغیپ  هیرذ  زا  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف نامردام 

هیلع هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  هیرذ  رداـم ، فرط  زا  ار  مالـسلا ) اـمهیلع  ) نیـسح نسح و  زین  وا  تسا . هدروآ  هیآ  نـیمه  هراـبرد  ریبـک  ریـسفت 
َو انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  تسا } : هدمآ  هفیرش  هیآ  رد  هلهابم  هیآ  مّود : لیلد  دناد . یم  ( هلآو

هلداجم ماقم  رد  وت  اب  یسیع  هرابرد  سکره  َنِیبِذاْکلا ;{ یَلَع  ِهللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ 
نز نامیاه و  نز  ناتنارـسپ ، نامنارـسپ و  میناوخب  دـییایب  وگب : اه  نآ  هب  یتفای ، یهاگآ  وا  لاوحا  هب  ادـخ  یحو  اب  هک  نآ  زا  دـعب  دـیآرب ،

باذـع نعل و  هب  ار  نارفاک  نایوگغورد و  ات  مییامن  هلهابم  مه  اب  هاگنآ  ار ، ناتدوخ  و  دنتـسه ، ام  سفن  هلزنم  هب  هک  ار  یناسک  و  ناـتیاه ،
يرگید سک  ( مالـسلا امهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاف ، بلاط ، یبا  نب  یلع  زج  هب  هلهابم  تقو  رد  هک  نآ  لـیلد  هب  ( 1 .) میزاس راتفرگ  ادخ 

و مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  انَءاِسن »  » زا دارم  مالسلا ،) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  انَسُْفنَأ »  » زا دارم  هیآ  نیا  رد  اذل  تسا  هدوبن  ربمغیپ  هارمه  هب 
، قوف هیآ  دانتسا  هب  هک  لاح  تسا . هدیمان  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  نارسپ  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنا  نیسح  نسح و  انَءاْنبَأ »  » زا دارم 

نیا هب  رختفم  همطاـف  ینب  تاداـس  عیمج  هک  دوش  یم  موـلعم  سپ  دنـشاب . یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  نادـنزرف  نیـسح  نسح و 
يزار رکبوبا  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  دنشاب . یم  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  يرارذ  زا  ًامامت  هدوب و  گرزب  راختفا 
حیسم یسیع  دیجم ، نآرق  رد  دنوادخ  هک  روطنامه  هک : دننک  یم  لالدتسا  قیرط  نیمه  هب  انَءاْنبَأ »  » هلمج هب  هجوتاب  هلهابم ، هیآ  ریسفت  رد 
نارسپ مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ناشردام  فرط  زا  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح نسح و  تسا ، هدناوخ  میهاربا  ۀیرذ  زا  میرم  شردام  قیرط  زا  ار 

61 (: 2  ) نارمع لآ   . 1 دنشاب ــــــــــ . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ 

هحفص 11

زا یناربط  زا  هقرحملا » قعاوصلا   » باتک رد  یکم  یمثیه  رجح  نبا  بلاطلا ،» ۀیافک  باتک   » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نبدمحم  مّوس  لیلد 
ره هیرذ  لجوزع  دنوادخ   » دـننک یم  لقن  ربمایپ  زا  سابع  نبا  زا  ار  ریز  ثیدـح  بقانم ، رد  یمزراوخ  بیطخ  يراصنا و  هللادـبع  نب  رباج 

ماما بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  مراهچ : لیلد  ( 1 .«) دادرارق بلاط  یبا  نبا  یلع  بلص  رد  ارم  هیرذ  دادرارق و  وا  بلـص  رد  ار  يربمغیپ 
ود نیا   » دننک یم  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  زا  یبرقلا  ةدوم  رد  یعفاش  ینادـمه  یلعدیـسریم  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحا 

رواشیپ ياه  زا 137بش  هحفص 18 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


(2 .«) هتسشن تکاس و  هاوخ  دنشاب ، تماما  رما  هب  مئاق  هاوخ  دنماما ; اه  نآ  يود  ره  دنشاب و  یم  نم  ياه  هناحیر  نیـسح ، نسح و  مدنزرف 
یم لـقن  باـطخلا  نب  رمع  مود  هفیلخ  زا  بلاـطلا  ۀـیافک  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نبدـمحم  قعاوص و  رد  یکم  رجح  نبا  مجنپ : لـیلد 

عطقنم تمایق  زور  رد  نم  بسن  بسح و  زج  هب  یبسن  بسح و  ره  : » دومرف هک  مدینش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  زا  تفگ : هک  دننک 
(4 .«) مشاب یم  اـه  نآ  ( 3) هبـصع ردپ و  نم  هک  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف نادـنزرف  رگم  تسا ، ردـپ  بناج  زا  يرتخد  دالوا  ره  هبـصع  تسا .

هللا ّنإ  : » ص105 رواشیپ ، ياهبش  ص600 ;  ج11 ، لامعلا ، زنک  ص262 ;  ج1 ، ریغصلا ، عماج  ص44 ;  ج3 ، ریبکلا ، مجعم   . 1  ــــــــــ
، رواشیپ ياهبش  ص112 ;  ج12 ، لامعلا ، زنک   . 2 بلاط .» یبأ  نبا  ّیلع  بلـص  یف  یتیّرذ  لعج  هبلـص و  یف  ّیبن  ّلک  ۀیرذ  لعج  ّلجوّزع 

زنک  . 4 دـنیوگ . ار  ردـپ  بناج  زا  رکذـم  نادـنواشیوخ  نارـسپ و  لصا  رد  هبـصُع :  . 3 ادـعق .» وأ  اماق  ناتناحیر ، ناذـه  ياـنبا  : » ص106
َلوُسَر ُْتعِمَـس  یِّنِإ   : » ص106 رواشیپ ، ياهبـش  ص77 ;  موصخلاو ، ءادـعألا  ماـحفا  ص61 ;  ءارهزلا ، ۀمطاف  ةدیـسلا  ص167 ، دیاوفلا ،

ِیَنب َالَخ  اَم  ْمِهِیبَِال  ْمُُهتَبَـصَع  یَْثنُأ  ِیَنب  ُّلُک  َو  ِیبَسَن  َو  ِیبَسَح  َالَخ  اَم  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌعِطَْقنُم  بَسَن  َو  بَسَح  ُّلُک  ُلوُقَی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهَّللا
«. ْمُُهتَبَصَع اَنَأ  َو  ْمُهُوبَأ  اَنَأ  یِّنِإَف  َۀَمِطاَف 

هحفص 12

رهظ و ياهزامن  نایعیـش  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  ّتنـس  فالخ  رب  ارچ  شـسرپ : تسا ؟ ربمایپ  تنـس  فالخرب  اهزامن  نیب  عمج 
یعرف لئاسم  رد  تسا و  نید  عورف  ءزج  زامن  هک  نآ  تسخن  خـساپ : دـنناوخ ؟ یم  نامز  مه  ار  اشع  برغم و  ياـهزامن  مه و  اـب  ار  رـصع 
لئاسم نیا  رد  يدایز  فالتخا  مه  اب  تنـس  لها  هعبرا  ياملع  نایاوشیپ و  هک  روطنامه  تسا ، يدایز  تافالتخا  بهاذـم  همه  ياملع  نیب 

نوچ دـشاب ; یمن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ّتنـس  فالخ  رب  اشع ، برغم و  ای  رـصع  رهظ و  ياـهزامن  ندـناوخ  عمج  ًاـیناث  دـنراد .
زا رضحلا » یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا   » باب رد  ملسم  حیحـص  رد  الثم  دنا . هدناوخ  یم  هناگادج  یهاگ  عمج و  ار  اهزامن  نیا  یهاگ  ناشیا 

عمج و ار  رـصع  رهظ و  ياهزامن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  رفـس ، ریغ  رد  سرت و  فوخ و  نودب  : » تفگ هک  هدـش  لقن  سابع  نبا 
لقن سابع  نبا  زا  دنسم  لّوا  ءزج  رد  لبنح  ماما  زین  ملسم و  حیحـص  نامه  رد  ًادّدجم  (1 .«) دـندرک یم  ادا  عمج  ار  اشع  برغم و  ياهزامن 

ادا عمج  روط  هب  ار  اشع  برغم و  زامن  تعکر  تفه  رـصع و  رهظ و  زامن  تعکر  تشه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  اـب  : » دـنا هدرک 
يارب تسا . هدـش  لقن  اشع  برغم و  زین  رـصع و  رهظ و  زامن  ندـناوخ  عمج  هرابرد  ساـبع  نبا  زا  ثیدـح  نیدـنچ  هرخـالاب  ( 2 .«) میدومن
تشه و  مه ) اب  اشع  برغم و  زامن   ) تعکر تفه  ترفاسم ، لاح  رد  هن  هنیدم ، رد  تماقا  لاح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  : » لاثم
حیحص  . 1 تیاور ــــــــــ  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  دنـسم  رد  لـبنح  دـمحا  ( 3 .«) درازگ زامن  مه ) اب  رـصع  رهظ و  زاـمن   ) تعکر
فوخ ریغ  یف  ًاعمج  ءاشعلاو  برغملاو  ًاعمج  رصعلاو  رهظلا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  یّلص   : » ص109 رواشیپ ، ياهبش  ج2 ، ملسم ،

ًاعبس ًاعمج و  ًاینامث  ّیبنلا  عم  تیّلص  : » ص109 رواشیپ ، ياهبش  ص65 ;  ج12 ، ریبکلا ، مجعم  ص43 ;  ج2 ، مالسلا ، لبس   . 2 رفس .» و ال 
رفاسُم ریَغ  ًامیِقُم  ِۀنیدَْملا  یف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  یلـص  : » ص109 رواشیپ ، ياهبش  ص153 ;  ج2 ، ملسم ، حیحص   . 3 ًاعمج .»

«. ًاینامَث َو  ًاعبَس 

هحفص 13

ار رـصع  رهظ و  زامن  دشاب  رفـس  لاح  رد  ای  سرت ، فوخ و  تلاح  رد  هک  نآ  نودب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  : » تفگ هک  دنک  یم 
ناراب ای  دـشاب ، سرت  فوخ و  تلاح  رد  هک  نآ  نودـب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  : » تسا هتفگ  رگید  ییاـج  رد  ( 1 .«) دناوخ عمج 

: تفگ وا  دومن ، لاؤس  ریبج  نب  دیعـس  زا  ار  ربمایپ  طسوت  زامن  ندـناوخ  عمج  لیلد  ریبز  وبا  ( 2 .«) دناوخ عمج  ار  رـصع  رهظ و  زامن  درابب ،
تقـشم یتخـس و  رد  شتما  زا  يدـحا  اـت  دـناوخ  یم  عـمج  تهج  نیا  هـب  : » داد خـساپ  وا  مدیـسرپ و  ساـبع  نـبا  زا  ار  لاؤـس  نـیمه  نـم 
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دناوخ و یم  هبطخ  ام  يارب  سابع  نبا  رـصعلا ، دعب  يزور  دـیوگ : یم  قیفـش  نبا  هللادـبع  لوق  زا  ملـسم  حیحـص  رد  نینچمه  ( 3 .«) دنشابن
. دندش رهاظ  اه  هراتس  درک و  بورغ  باتفآ  هک  نیا  ات  دومن  یم  تبحص  ام  يارب  نانچمه  دیـشک و  ازارد  هب  شنخـس  درک . یم  ینارنخس 

سابع نبا  دادرس . ةالصلا » ةالصلا ،  » يادن يرگید  درم  لاح  نیمه  رد  درکن . ییانتعا  سابع  نبا  ةالصلا » ةالـصلا ، : » دش دنلب  مدرم  يادص 
برغم و ياهزامن  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  ادخ  ربمایپ  هک  مدید  مدوخ  نم  یهد ؟ یم  دای  تنـس  ارم  هدرم ، ردام  : » تفگ دومن و  وا  هب  ور 

هریره وبا  دزن  دمآ ، نارگ  دوب و  لوبق  لباق  ریغ  میارب  فرح  نیا  نوچ  دـیوگ : یم  قیفـش  نب  هللادـبع  سپـس  ( 4 .«) دناوخ یم  عمج  ار  اشع 
مان هب  یباب  هک  نیمه  نکیل  هدـش ، لقن  باب  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  رابخا و  دـنچ  ره  درک . دـییأت  ار  سابع  نبا  ياـه  هتفگ  زین  وا  متفر و 

ندـناوخ عمج  زاوج  رب  ناهرب  لیلد و  نیرت  مکحم  هدـیدرگ ، لقن  باب  نیا  رد  هطوبرم  ثیداحا  هتفای و  صاـصتخا  نیتالـصلا » نیب  عمج  »
« رضحلا یف  نیتالصلا  نیب  عمج   » ای رفـسلا » یف  نیتالـصلا  نیب  عمج   » مان هب  یـصوصخم  باب  دیاب  دوب  یم  نیا  زا  ریغ  رگا  اریز  تسا . زامن 
ص144; ج1 ، أطوملا ، باـتک  ص151 ;  ج2 ، ملسم ، حیحـص   . 1 دـنیامن ــــــــــ . کیکفت  ار  هطوبرم  ثیداحا  ات  دـنداد  یم  صاصتخا 
ریغ یف  ۀنیدملاب  ًاعمج  رـصعلا  رهظلا و  ملـسو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  یّلـص  : » ص109 رواشیپ ، ياهبـش  ص216 ;  ج7 ، مامالا ، باتک 
هللا یلص  ) هللا لوسر  یّلص  : » ص110 رواشیپ ، ياهبش  ص152 ;  ج2 ، ملسم ، حیحص  ص223 ;  ج1 ، دمحا ، دنسم   . 2 رفس .» فوخ و ال 
ص283; ج1 ، دمحا ، دنسم  ص151 ;  ص20 ، ج2 ، يرابلا ، حتف   . 3 رطم .» فوخ و ال  ریغ  یف  ۀنیدملاب  ًاعمج  رصعلا  رهظلا و  ( ملسو هیلع 

ياهبش ص251 ;  ج1 ، دمحا ، دنـسم  ص152 ;  ج2 ، ملسم ، حیحـص   . 4 ِِهتَّمُأ .» ْنـِم  ٌدَـحَأ  َجَرْحَی  َـال  ْنَأ  َداَرَأ  : » ص110 رواشیپ ، ياهبش 
ص109 رواشیپ ،
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نیب عمج   » لحم زا  ار  اه  نآ  یتسدربز  اب  یمولعمان و  لیالد  هب  نکیل  هدروآ ، دوخ  حیحـص  رد  ار  ثیداـحا  نیمه  يراـخب  رگید ، یفرط  زا 
تقو باب   » و ۀـمتعلاو » ءاشعلا  رکذ  باب   » و ةالـصلا » تیقاوم  باتک  نم  رـصعلا  یلإ  رهظلا  ریخأت  باـب   » لـثم يرگید  لـحم  هب  نیتالـصلا »

اج هب  شتلیـضف  تقو  رد  ار  کی  ره  هناگادـج و  ار  اهزامن  هک  دـشاب  یم  مهم  هتکن  نیا  يروآ  دای  ناـیاپ  رد  تسا . هداد  لاـقتنا  برغملا »
رد يراصنا  مالسالا  خیش  هلمج  زا  ننست  لها  ياملع  زا  یضعب  رگید ، فرط  زا  تسا . لضفا  رتهب و  هعیش  ياملع  زا  یضعب  رظن  هب  ندروآ 
الب حیجرت  ار  نآ  دنا و  هتسنادن  لضفا  ار  ندناوخ  زامن  هناگادج  يریفغ  مج  يراخب و  حیحص  حرـش  رد  ینالطـسق  يراخب  حیحـص  حرش 

... . و ص293 ،  يراسلا ، داشرا  ص292 ، يرابلا ، ۀفحت   . 1 (1 ــــــــــ .) دنا هدناوخ  ثیداحا  رهاوظ  فالخ  حجرم و 
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رارصا تیـصو و  دوخ  ربق  نتـشاد  ناهنپ  رب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ارچ  شـسرپ : دنامب ؟ ناهنپ  شربق  درک  تیـصو  (ع ) یلع ارچ 
مخز ياه  هورگ  ریاس  روضح  هیما و  ینب  نایغط  هیواعم و  تردـق  يریگ  لکـش  نامز  زاـغآ  رد  ترـضح ، تداهـش  نوچ  خـساپ : تشاد ؟

نآ يور  رب  یتمالع  یتح  دنیامن و  نفد  هنابش  ار  شدسج  هک  دومن  تیـصو  راوگرزب  نآ  داتفا ، قافتا  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  هدروخ 
هام زور 21  حبـص  لیلد ، نیمه  هب  دنتـشاد . روضح  نفد  عقوم  رد  ترـضح  نآ  نادنزرف  صاخ و  باحـصا  زا  یمک  هدـع  طقف  دـنراذگن .

نادنزرف و زج  هب  یـسک  دـعب  اه  لاس  ات  دـش . هناور  همظعم  هکم  فرط  هب  يرگید  هنیدـم و  فرط  هب  یکی  داتفا . هار  هب  لمحم  ود  ناضمر 
ترضح نآ  كرابم  ربق  هب  هک  دوب  نآ  زا  سرت  دیاش  مه  راک  نیا  لیلد  تشادن . يربخ  ناشیا  نفد  لحم  زا  ترضح ، نآ  صاخ  باحصا 

هب تافو  ماگنه  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  هچناـنچ  دـنیامن . یتمرح  یب  بدا و  هئاـسا 
راـهچ رد  نم  يارب  ربـق  راـهچ  يدوـمن ، نفد  فـجن  رد  ارم  هک  نآ  زا  سپ  هک  دوـمن  شرافـس  ( مالـسلا هیلع  ) نسح ماـما  شگرزب ، دـنزرف 

ادیپ یهاگآ  نم  ربق  لحم  زا  یسک  ات  دینک  رفح  يزع  رد  هریبح 4 .  هدعج  هناخ  رد   . 3 هفوک ، هبحر  رد   . 2 هفوک ، دجسم  رد   . 1 عضوم :
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تلع يارب  نتـشاد  ناهنپ  تلع  دراد . دوجو  فالتخا  تنـس  لها  ياملع  نیب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ربق  هرابرد  تهج  نیمه  هب  دـنکن .
. مینک يرورم  هتشذگ  ربمایپ  تیب  لها  رب  هک  ییاه  ملظ  هب  دیاب  هیضق  نیا  یبای 
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حرـش هیما ) ینب  مشاه و  ینب  نیب  ام  یف  مصاختلا  عازنلا و   ) دوخ باـتک  رد  یعفاـش  یلع  نب  دـمحا  ساـبعلاوبا  يزیرقم  همـالع  لاـثم  يارب 
ماشه يرمق ، يرجه  لاس 105  رد  مینک . یم  هراشا  نآ  مهم  هعقاو  ود  هب  اجنیا  رد  تسا . هداد  حرـش  لیـصفت  هب  ار  هیما  ینب  لامعا  عیاـجف 

. دـناسر دوخ  يالعا  دـح  هب  ار  مشاه  ینب  هب  تبـسن  متـس  ملظ و  بلقلا ، یـسق  مکاح  نیا  دیـسر . تفـالخ  هب  ناورم  نب  کـلملا  دـبع  نب 
تفر و هفیلخ  دزن  هّیما  ینب  نامکاح  زا  یهاوخ  ملظت  تهج  ماش  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا )) هیلع  ) داجـس ماما  رـسپ   ) یلع نب  دـیز  هک  یماگنه 
ییوگ و دمآ  شوخ  ياج  هب  ماشه  دروآ ، نابز  رب  ینخـس  دـیز  هک  نیا  زا  لبق  تاقالم ، نیا  رد  دـیامن . تاقالم  ماشه  اب  تسناوت  هرخالاب 

یم دـیدحلا  یبا  نبا  یتح  دـنار . نوریب  شیوخ  تفالخ  راـبرد  زا  ار  وا  داد و  راوگرزب  نآ  هب  یتشز  ياـه  مانـشد  اـه و  تناـها  ییاریذـپ ،
یتضهن لیکـشت  هب  ملظ  اب  هزرابم  يارب  تفر و  هفوک  هب  ماش  زا  راچان  هب  ناشیا  درک . دراو  وا  رب  يدیدش  تابرـض  یـشاحف  زا  دعب  دسیون :
ناهگان يو ، هئطوت  اب  تساخرب . ترـضح  نآ  اب  هزرابم  هب  يرایـسب  رکـشل  اب  هفوک ـ  مکاح  یفقث ـ  رمع  نب  فسوی  تخادرپ . نایوما  هیلع 

دیز ندب  نایعیش ، زا  رگید  یعمج  قافتا  هب  دیز  رسپ  ییحی  دیشون . تداهش  تبرش  دومن و  تباصا  دیز  یناشیپ  هب  نمـشد  تمـس  زا  يریت 
رهن نآ  رد  ار  بآ  ربق ، گنـس  ندراذگ  زا  سپ  دندومن . نفد  ار  دیز  دسج  دـندنک و  يربق  رهن  طسو  رد  هدرب ، رهـش  نوریب  هب  هنامرحم  ار 

. دنداد شرازگ  یفقث  رمع  نب  فسوی  هب  ییاسانش و  ار  ربق  لحم  یتموکح  ناسوساج  دنباین . ار  دیز  ربق  لحم  شنانمـشد  ات  دندرک  يراج 
هب زین  ماشه  داتسرف . ماش  هب  ماشه  يارب  ار  نآ  هدومن  ادج  نت  زا  ار  شرس  هدروآ و  نوریب  ار  دیز  دسج  دنیامن ، ربق  شبن  هک  داد  روتسد  وا 

ارجا ًانیع  ار  روتـسد  نیا  زین  نوعلم  نآ  دنزیوآ . راد  هب  نایرع  تخل و  ار ، یلع  نب  دـیز  بانج  ندـب  هک  داد  روتـسد  یفقث  رمع  نب  فسوی 
دبع نب  دیزی  نب  دیلو  هک  يرمق  يرجه  لاس 126  ات  و  دش ، هتخیوآ  راد  هب  ادخ  ربمایپ  دنزرف  ندب  يرمق  يرجه  لاس 121  رد  ینعی  دومن .

شتآ هدروآ ، نییاپ  راد  زا  ار  دـیز  ياه  ناوختـسا  داد  روتـسد  دـیلو  سپـس  دوب . راد  يالاب  نانچمه  دیـسر ، تفالخ  هب  ناورم  نب  کلملا 
ییحی دنداد . ماجنا  يزورما ) ناگرگ   ) ناجرج رد  دیز  رسپ  ییحی  ندب  اب  ار  لمع  نیمه  دنداد . داب  رب  زین  ار  شرتسکاخ  دندز و 
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هب نمشد  تسود و  دنام و  راد  يالاب  لاس  شش  تدم  زین  شندب  دنداتسرف . ماش  هب  هدیرب  ار  شرس  دیسر و  تداهـش  هب  مزر  نادیم  رد  زین 
. دندرپس كاخ  هب  ناگرگ  رد  هدروآ و  نییاپ  راد  يالاب  زا  ار  يو  ندب  یناسارخ ، ملـسم  وبا  مایق  زا  سپ  دنتـسیرگ . یم  راوگرزب  نآ  لاح 

یهاگآ ناورهن  جراوخ  توادع  نینچمه  مشاه و  ینب  هب  تبـسن  ثیبخ  نادناخ  نیا  توادع  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  ییاجنآ  زا 
نوراه تفالخ  نامز  ات  ناشیا  ربق  اذل  تشاد . دوخ  نفد  لحم  نتشاد  ناهنپ  رب  رارصا  تیـصو و  یعیاجف  نینچ  زا  يریگـشیپ  يارب  تشاد ،

هب فجن  رد  دیـشرلا  نوراه  يزور  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  رهطم  دقرم  ندش  راکـشآ  دوب . یفخم  یـسابع ـ  هفیلخ  دیـشرلا ـ 
لت يـالاب  هب  ناوهآ  دـندرک و  یم  بیقعت  ار  ناوهآ  يراکـش ) گـنلپزوی  گـس و   ) اهدـهف اـه و  يزاـت  تفر . راکـش  هب  يرازین  يارحص 
یم ینیـشن  بقع  اه  يزات  هک  نیمه  دـش و  رارکت  راب  دـنچ  لمع  نیا  دـنتفر . یمن  الاب  لت  نآ  زا  مه  اه  يزاـت  دـندرب ، یم  هاـنپ  ( 1) فجن

زا اه  يزات  دـندرب و  یم  هانپ  كاخ  لت  يالاب  هب  هرابود  دـندرک  یم  بیقعت  ار  ناوهآ  هرابود  هک  نیمه  دـندمآ . یم  نییاپ  ناوهآ  دـندرک 
دنرب و یم  هانپ  اجنادب  ناوهآ  هک  دشاب  هتفهن  يّرس  ناکم ، نیا  رد  دیاب  هک  تفایرد  دیشرلا  نوراه  هفیلخ  دنداتـسیا . یم  زاب  اه  نآ  بیقعت 

ّرـس نتفگ  يارب  تفگ : درمریپ  دـش . ایوج  درمریپ  زا  ار  نآ  زار  درک و  راضحا  ار  اجنآ  یلاها  زا  يدرمریپ  دـنور . یمن  الاب  نآ  زا  اه  يزاـت 
ناکم نیا  رد  مردـپ  مدـمآ و  اجنیا  هب  مردـپ  اب  تفگ : درم  ریپ  سپـس  داد . شناـما  زین  هفیلخ  مهاوخ و  یم  ناـما  امـش  زا  كاـخ ، لـت  نیا 
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ترـضح اب  داد : خساپ  دراد ؟ یتبـسانم  هچ  اجنیا  رد  ندناوخ  ترایز  هک  مدرک  لاؤس  مردپ  زا  دراذگ . یم  زامن  دـناوخ و  یم  همان  ترایز 
تـسا مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  شدج  ربق  اجنیا  دومرف : ناشیا  مدمآ و  یم  اجنیا  هب  ترایز  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما 

. دسرن نآ  هب  بآ  هک  تسا  يا  هتشپ  كاخ و  لت  يانعم  هب  تغل  رد  فجن   . 1 دش ــــــــــ . دهاوخ  راکشآ  يدوز  هب  هک 
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شقن رطس  ود  ینایرس  طخ  اب  نآ  يور  رب  هک  دش  ادیپ  اجنآ  رد  یحول  دندیـسر و  يربق  تمالع  هب  ات  داد  ار  لحم  نیا  رفح  روتـسد  هفیلخ 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم یـصو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يارب  ار  نآ  ربمغیپ  حون  هک  تسا  يربق  نیا  : » تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  دوب  هتـسب 

سپـس دـننادرگرب . دوخ  لوا  ياج  هب  ار  اه  كاخ  داد  روتـسد  دومن و  مارتحا  يادا  نوراه  («. 1) دومن رفح  لاس  دـصتفه  هب  نافوط  زا  لبق 
نوراه هاگنآ  دیناطلغ . ترـضح  نآ  تبرت  كاخ و  هب  ار  دوخ  نایرگ ، یتلاح  اب  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  نتفرگ  وضو  زا  سپ  دش ، هدایپ 

نآ ناشیا  درک . لاؤس  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم ماما  زا  ار  بلطم  نیا  تحـص  تشون و  هنیدم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک یـسوم  ماما  هب  يا  همان 
هب هک  دش  هداهن  ربق  نآ  رب  ییانب  گنس  نوراه ، روتسد  هب  سپس  درک . دییأت  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  شدج  ربق  ناونع  هب  ار  لحم 

لیلد هب  هلمجنآ  زا  دشاب . ناهنپ  ام  رظن  رد  هک  هدوب  راوگرزب  نآ  رظن  رد  يرگید  حـلاصم  تسا  نکمم  ( 2 .) دش فورعم  ینوراه » ریجحت  »
یم فّرشم  ترضح  یتوکلم  هاگراب  هب  ترایز  يارب  نایعیش  كرابم ، دقرم  ندوب  راکشآ  اب  ترضح  نآ  نایعیش  ناتـسود و  دیدش  تدارا 
اذل دش و  یم  رارکت  نارگید  يارب  راّمت  مثیم  يدع و  نب  رجح  تداهـش  هعقاو  دـش و  یم  ترـضح  نادـنمتدارا  ییاسانـش  ثعاب  دـندش و 

. دـشاب هدـش  نایعیـش  زا  يرایـسب  ناج  ظفح  ثعاب  تسا  نکمم  سابع  ینب  نارود  لئاوا  هّیما و  ینب  نارود  رد  كرابم  دـقرم  ندوب  یفخم 
اذه ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ، » ص127 رواشیپ ، ياهبش  216 و 236 ;  صص ج 42 ، راونالا ، راحب  ص846 ;  ج 2 ، تاراغلا ،  . 1  ــــــــــ
نامز رد  نینمؤملاریما  رهطم  دقرم   . 2 ۀنس .» ۀئام  عبسب  نافوطلا  لبق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ّیـصو  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  حون  هرفح  ٌربق 

. دیدرگ فوشکم  همه  يارب  نوراه  نامز  رد  دـش و  مولعم  ترـضح  نآ  ترایز  تلع  هب  نایعیـش  صاوخ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
ود نانجلا  حـیتافم   ) دوب هدـش  هاگآ  ربق  لحم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  طـسوت  یلاـمث  هزمح  یبا  مه  ًـالبق  تسا  رکذ  هب  مزـال 

هداد ناشن  صاوخ  زا  یـضعب  هب  ار  نآ  البق  مه  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مالـسلا .)) هیلع  ) نینموملاریما عادو  ترایز  باب  زا  لـبق  هحفص 
ج2 باب 9 ، تارایزلا  لماک  دندوب ،

هحفص 19

يابـس نب  هللادبع  تسد  هب  هک  تسا  یـسایس  بهذـم  کی  هعیـش  بهذـم  ایآ  شـسرپ : (ص ) مالـسا یمارگ  ربمغیپ  نامز  زا  هعیـش  تمدـق 
ناملسم بارعا  لباقم  رد  حالـس  نیا  اب  دنتـشاد  يدب  هقباس  اهبرع  اب  هک  نایناریا  سپـس  دش ، عادبا  موس ـ  هفیلخ  نامثع ـ  نامز  رد  يدوهی 

یبن نامز  رد  هک  یتروص  رد  دش . ناریا  یمسر  بهذم  هیوفص  نامز  رد  سپـس  دیدرگ و  تیوقت  هملاید  نامز  رد  عیـشت  هاگنآ  دنداتـسیا .
کی ( 1) أبس نب  هللادبع  نایعیش ، دید  زا  هک  تفگ  دیاب  ًالوا  خساپ : تسا ؟ هتشادن  دوجو  هعیـش  زا  یمان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا مرکم 
نامثع تفالخ  نامز  رد  هک  تسین  یسایس  بزح  کی  هعیش  ًایناث  تسا . هدش  رایسب  تمذم  يو  زا  هعیش  رابخا  رد  تسا و  نوعلم  يدوهی و 

هدش لمع  ًاقیقد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ءایبنالا متاخ  ترـضح  تاروتـسد  هب  نآ  رد  هک  تسا  مالـسا  یعیبط  ریـس  هکلب  دشاب ، هدـش  تسرد 
نابز رب  تسا ; هدش  يراج  یحو  بحاص  دوخ  نابز  رب  راب  نیلوا  دروم  نیا  يارب  هملک  نیا  دشاب و  یم  وریپ  ینعم  هب  تغل  رد  هعیش  تسا .
نخس سفن  ياوه  اب  زگره  };  » یحُوی ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  امَو  تسا } : هدومرف  وا  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یسک 

1 3 ــــــــــ ) }.) َمیِهاْربَِال ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإَو  تسا }  هدمآ  راب  دنچ  ظفل  نیا  نآرق  رد  و  («. 2) تسین ادخ  یحو  زا  ریغ  وا  نخس  دیوگ و  یمن 
ار نآ  یمیمت  رمع  نب  فیـسو  هتـشادن  یجراخ  دوجو  تسا و  يا  هناسفا  ابـس  هللادبع   . 1 دراد : دوجو  رظن  دنچ  ابـس  نب  هللادـبع  هب  عجار  . 

رواشیپ ياه  زا 137بش  هحفص 22 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا رد  هدرک ، یم  ولغ  تیدوهی  نامز  رد  هدروآ ، مالسا  هدوب ، يدوهی  ًالبق  هتـشاد و  یجراخ  دوجو   . 2 يرکسع .) همالع   ) تسا هتخاس 
تسا هدوب  یگتخاس  رمع  نب  فیس  ثیداحا  یلو  هتشاد ، یجراخ  دوجو   . 3 تسا . هدش  مادعا  نینمؤملاریما  طسوت  تسا و  هدرک  ولغ  مه 

69 میرم :   ; 83 تافاص :  3 و 4 3 .  (: 53  ) مجن  . 2 یناجنز .) يریبش  همالع   ) تسا رت  کیدزن  تقیقح  هب  نیا  دهاوش  هب  هجوت  اب  و 

هحفص 20

هیآ نوچ  هک  دنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءایلوالا » ۀیلح   » باتک رد  تنـس ـ  لها  گرزب  نیثدـحم  زا  هللادـبع ـ  نب  دـمحا  میعن  وبا  ظفاح 
اهِیف َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  نْدَع  ُتاّنَج  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُؤازَج  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هفیرش } 
ادخ دزن  اه  نآ  شاداپ  دنملاع . لها  نیرتهب  تقیقح ، هب  دندش  راکوکین  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  };  » ُْهنَع اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهللا  َیِضَر  ًاَدبَأ 

دونـشخ اه  نآ  زا  ادـخ  دـنمعنتم و  نادواج و  دـبا  ات  تشهب  نآ  رد  تسا و  يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تسا  ندـع  تشهب  ياـه  غاـب 
هیآ نیا  رد  یلع ! ای  : » دومرف ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  هب  باطخ  ربمغیپ  دش ، لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  رب  («. 1) تسا

زا مه  امـش  یـضار و  امـش  زا  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  تنایعیـش  وت و  تماـیق  زور  دیـشاب . یم  تنایعیـش »  » وت و هیربـلا  ریخ  زا  دارم  هفیرش ،
هللادـبع نب  هللادـیبع  مساقلاوبا  مکاـح  بقاـنم  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  («. 2) دییآ یم  دیتسه  دونـشخ  یـضار و  دنوادخ 

یفنح يزوج  نبا  طبـس  و  بلاطلا » ۀیافک   » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  لیـضفتلا ،» دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش   » باتک رد  یناکـسحلا 
مدینش ترـضح  نآ  زا  مدوخ  تفگ : هک  داد  ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما بتاک  يراصنا ، لیحارـش  نب  دیزی  زا  صاوخلا » ةرکذت   » رد
هدروآ نامیا  هک  یناسک   ) هفیرـش هیآ  ایآ  یلع ! ای  : » دومرف دوب ، نم  هنیـس  هب  ناشیا  كرابم  تشپ  ءایبنالا  متاخ  تلحر  ماگنه  هب  دومرف  هک 

زور رد  امـش  نم و  هاگ  هدعو  دنـشاب و  یم  وت  نایعیـش »  » اه نآ  هک  یتسرد  هب  يا ؟ هدنیـشن  ار  هیربلا )... ریخ  حلاص و  لمع  نابحاص  دنا و 
امـش و  دـنناوخب ، زین  ار  امـش  دـنیآ ، درگ  باسح  هب  یگدیـسر  يارب  قیـالخ ، هک  يزور  ناـمه  دوب . دـهاوخ  رثوک  ضوح  راـنک  تماـیق ،

ثیدح ص413 ، ءاضیبلا ، ۀـعمللا  و 8 2 .   7 (: 98  ) هنیب  . 1 3 ــــــــــ ) .«) دننز ادص  نادیفـسور  ياوشیپ  ار  امـش  دوب و  دیهاوخ  دیفـسور 
ص156 رواشیپ ، ياهبـش  ثیدح 247 ;  ص265 ، بقاـنملا ، ص589 ;  ج 8 ،  روثنملا ، ردـلا  ص459 ;  ج 2 ، لـیزنتلا ، دـهاوش   ; 1125
ج 2، و  ص125  ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیباـنی   . 3 نیّیـضرم .» نیـضار  ۀـمایقلا  موی  کتعیـش  تنأ و  یتأت  کتعیـش  یلع و  ای  تنأ  »
} ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاـعت } : هللا  لوق  عمـست  مل  ّیلع أ  يأ   » ص156 رواشیپ ، ياهبش  ص357 ; 

« نیلّجحم ًاّرغ  نوعدت  باسحلل  ممألا  تعمتجا  اذإ  ضوحلا  مکدعوم  يدعوم و  کتعیش و  تنأ و  مه 

هحفص 21

زا هک  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  یعفاش  یقشمد  رکاسع  نبا  زا  روثأملاب » ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا   » دوخ ریـسفت  رد  یطویـس  نیدلا  لالج 
یبا نبا  یلع  هک  میدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  تمدخ  رد  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  دشاب  یم  ایبنالا  متاخ  هباحـص  ناگرزب 

هب هراـشا   ) درم نیا  تماـیق  زور  تسا ، وا  تردـق  هضبق  رد  نم  ناـج  هک  یـسک  هب  مسق  : » دومرف ربـمغیپ  و  دـش ، دراو  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط
نوچ هک  هدش  تیاور  زین  سابع  نبا  زا  ریسفت  نامه  رد  دیدرگ . لزان  روکذم  هیآ  هاگنآ  (. 1) دنناراگتسر زا  وا  هعیش  و  مالسلا )) هیلع  ) یلع

یضار و دنوادخ  زا  هک  یلاح  رد  تنایعیـش  وت و  تمایق  زور  : » دومرف ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دش ، لزان  قوف  هیآ 
ربمایپ تمدـخ  رد  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  زین  بقانم  رد  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  زا  (. 2) دییآ یم  دشاب  یـضار  امـش  زا  مه  دنوادخ 

(«. 3) دـمآ امـش  هب  ور  نم  ردارب  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخربمغیپ دـمآ . اـم  فرط  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  میدوب  مالـسا  یمارگ 
نایعیش یلع و  نیا  تسوا ، تردق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  یسک  هب  مسق  : » دومرف درب و  الاب  ار  یلع  تسد  درک ، هاگن  هبعک  تمـس  هب  هاگنآ 

دروآ و ناـمیا  امـش  همه  زا  لـبق  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دومرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمغیپ  سپـس  («. 4) دنناراگتـسر زا  تماـیق  زور  وا 
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نامه رد  تسا . رتالاب  اهامـش  همه  زا  راگدرورپ  دزن  رد  شا  هبترم  تسا و  اهامـش  نیرت  لداع  زین  دشاب و  یم  ادخ  دهع  هب  دارفا  نیرتافواب 
: دـنتفگ یم  ربمغیپ  باحـصا  دـش ، یم  رهاظ  یعمج  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هاگ  ره  دـعب  هب  نآ  زا  دـیدرگ . لزاـن  روکذـم  هیآ  تقو ،

نب دـمحم  نیدـلا  لامج  ظـفاح   » زا نیدـقعلا  رهاوج  رد  يدوهمـس  همـالع  زین  قعاوص و  باـب 11  رد  رجح  نـبا  («. 5) دـمآ مدرم  نیرتهب  »
ياهبش ص111 ;  بقانملا ، ص467 ;  ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش   . 1 لزان ــــــــــ  روکذم  هیآ  نوچ  هک : دنک  یم  لقن  یندم » يدنرز  فسوی 

ْمُه َِکئلوُأ  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  لزنف }  ۀمایقلا  موی  نوزئافلا  مهل  هتعیـش  اذه و  ّنإ  هدیب  یـسفن  يذـلا  و   » ص157 رواشیپ ،
، بقانملا ص589 ;  ج 8 ،  روثنملا ، ردـلا  ص459 ;  ج 2 ، لیزنتلا ، دـهاوش  ثیدح 1125 ;  ص413 ، ءاضیبلا ، ۀـعمللا   . 2 ِۀَّیِرَْبلا .»{ ُْریَخ 

مُکاتَأ دق   » ص157 رواشیپ ، ياهبش  ص111 ;  بقانملا ،  . 3 نیّیضرم .» نیضار  ۀمایقلا  موی  کتعیـش  تنأ و  یتأت   » ثیدح 247 ص265 ،
موی نوزئافلا  مهل  هتعیش  اذه و  ّنإ  هدیب  یـسفن  يذلا  و   » ص158 رواشیپ ، ياهبش  ص197 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی   . 4 یخأ .»

«. ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  َءاج   » ص158 رواشیپ ، ياهبش  ص112 ;  بقانملا ، ص379 ;  ج 6 ،  روثنملا ، ردلا   . 5 ۀمایقلا .»

هحفص 22

یلاح رد  تنایعیش  وت و  تمایق  زور  دیتسه . هیربلا  ریخ  تنایعیش  وت و  یلع ! ای  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  باطخ  مالـسا  ربمغیپ  دیدرگ ،
یم هتـسب  ناشندرگ  هب  ناشیاهتـسد  هک  كانمـشخ  یتلاح  اب  وت  نانمـشد  دییآ و  یم  تسا ، یـضار  امـش  زا  مه  ادخ  یـضار و  ادخ  زا  هک 
نعل ار  وت  دیوج و  یم  يرازیب  وت  زا  هک  یسک  دومرف : تسیک ؟ نم  نمـشد  دیـسرپ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هاگنآ  دمآ . دنهاوخ  دشاب ،
نبا یبرقلا و  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  تسا . هدش  هدروآ  زین  یبرقلا  ةدوم  رد  یفالتخا  كدنا  اب  ثیدح  نیا  («. 1) دیامن یم 
یم تشهب  رد  تباحـصا  نایعیـش و  وت و  یلع ! اـی  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لـقن  ربماـیپ  هجوز  هملـس  ما  زا  زین  قعاوص  رد  رجح 

تما رد  وت  لثم  : » تسا هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  باطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  بقانم ، مهدزون  لـصف  رد  («. 2) دیشاب
هرابرد هک  تالغ  دندوب و  دوهی  نامه  هک  وا  نانمشد  نویراوح ، نینمؤم و  دندش ـ  هقرف  هس  وا  موق  هک  (« 3) تسا میرم  نب  یسیع  لثم  نم 

هقرف نونموملا ; مه  کتعیش و  ۀقرف  : » دنوش یم  هقرف  هس  وت ، هب  تبسن  مه  نم  تما  دنداد ـ  رارق  ادخ  کیرـش  ادخ و  ار  وا  هدومن و  ولغ  وا 
دنتسه وت  اب  تعیب  دهع و  ناگدننکش  نیثکان و  نانآ  دنتسه و  وت  نانمشد  مه  يا  هقرف  دنشاب ;» یم  نینمؤم  انامه  هک  دنتسه  وت  نایعیش  يا 

ناتـسود تنایعیـش و  وت و  یلع ! ای  : » دوزفا سپـس  دنـشاب . یم  نیدـحاج  ناهارمگ و  اه  نآ  دنتـسه و  وت  هراـبرد  ناگدـننکولغ  يا  هقرف  و 
ج یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی   . 1 (4 ــــــــــ .») دوب دنهاوخ  منهج  شتآ  رد  وت ، هرابرد  ناگدننک  ولغ  نانمشد و  تشهب و  رد  وت  نایعیش 

یتأت کتعیـش  تنأ و  ّیلع  ای   » ص158 رواشیپ ، ياهبش  ص78 ;  ج 3 ، ریدـغلا ، زا  لقن  هب  ص276  ج 3 ، ۀیاهنلا ، 357 و 452 ;  صص ، 2
کنم و أربت  نم  لاق : يّودـع ؟ نم  هللا و  لوسر  ای  لاق  نیحمقم  ًانابـضغ  كؤادـعأ  یتأی  نییـضرم و  نیـضار  ۀـمایقلا  موی  کتعیـش  تنأ و 
تـنأ و ّیلع  اـی   » رواـشیپ ص159 ياهبـش  و 425 ;   328 صص ج 1 ، یبرقلا ، يوذــل  ةدوـملا  عیباـنی  ص113 ;  بقاــنملا ،  . 2 کنعل .»

ةدوملا عیبانی  ص226 ;  بقانملا ، زا  لـقن  هب  ص128  نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ۀعیـشلا   . 3 ۀّنجلا .» یف  کتعیـش  تنأ و  ۀّنجلا  یف  کباحـصأ 
عیبانی ص317 ;  بقانملا ،  . 4 میرم .» نب  یسیع  حیـسملا  لثم  یتمأ  یف  کلثم   » ص159 رواشیپ ، ياهبش  ص109 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذل 

كّودع ۀّنجلا و  یف  کتعیش  اّوبحم  ۀّنجلا و  یف  کتعیش  ّیلع و  ای  تنأف   » ص159 رواشیپ ، ياهبش  ص328 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا 
«. رانلا یف  کیف  یلاغلا 
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2 يرافغ ، رذوبا   . 1 ینعی : ربمایپ  صاخ  هباحص  نیرتهب  زا  نت  راهچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  تایح  نامز  رد  نوچ  رگید  یفرط  زا 
دعب هعیش  ظفل  اهنت  هن  هک  تفایرد  ناوت  یم  دنا ، هدوب  هعیش )  ) بقل نیا  ياراد  رسای  رامع  يدنک 4 .  دوسا  نبا  دادقم   . 3 یسراف ، ناملس  . 
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وبا ظفاح  یفرط ، زا  تسا . هدوب  جـیار  ظفل  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  تایح  نامز  زا  هکلب  هدـماین  دوجو  هب  نامثع  تفـالخ  زا 
هب ارم  دنوادخ  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  هک  دنا  هدومن  لقن  يذمرت  زا  هقرحم  قعاوص  رد  رجح  نبا  ایلوالا و  هیلح  رد  میعن 
نبا یلع  : » زا دـنا  ترابع  رفن  راهچ  نیا  و  (« 1) دراد یم  تسود  ار  رفن  راهچ  نیا  ادـخ  هک  تسا  هداد  ربخ  هدومن و  رما  رفن  راـهچ  یتسود 

ـ  رفن هس  يارب  تشهب  : » دـنک یم  لقن  ربمغیپ  زا  ار  ثیدـح  نیمه  هباشم  زین  رجح  نبا  ناملـس .» دادـقم و  رذوبا ، مالـسلا ،) هیلع  ) بلاط یبا 
زا ربخ  رما و  دـنوادخ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  صاخ  باحـصا  راتفر  لامعا و  ایآ  («. 2) تسا قاتشم  ناملـس ـ  رامع و  یلع و 

ج 3، مکاحلا ، كردتـسم  ص31 ;  ج 9 ، ریبکلا ، خـیرات   . 1 درادـن ــــــــــ ؟ هعیـش  تیناقح  رب  تلالد  تسا ، هداد  اه  نآ  نتـشاد  تسود 
، یلعیوبا دنسم  ص332 ;  ج 5 ،  يذمرتلا ، ننس   . 2 مهّبحی .» ّهنأ  ینربخأ  ۀعبرأ و  ّبحب  ینرمأ  هللا  ّنإ   » ص161 رواشیپ ، ياهبش  ص131 ; 

«. ناملس راّمع و  ّیلع و  ۀثالث ; یلإ  قاتشت  ۀّنجلا   » رواشیپ ص161 ياهبش  ج 5 ص166 ; 

هحفص 24

، نیملسم ياوق  تسد  هب  ناریا  حتف  زا  دعب  خساپ : دنراد ؟ عیشت  هب  یصاخ  هجوت  نایناریا  ارچ  شسرپ : عیشت  هب  نایناریا  هژیو ي  هجوت  لیالد 
تیناقح هب  نیملسم ، اب  ترشاعم  رثا  رب  یلو  دنتشادن . مالـسا  سدقم  نید  شریذپ  رد  مه  يرابجا  هارکا و  دنتـشاد و  یبسن  يدازآ  نایناریا 

نوراه و تفالخ  نامز  رد  اهنت  نایناریا  دندیورگ . مالـسا  هب  هداد و  صیخـشت  صقان  ار ، دوخ  هلاس  رازه  نیدنچ  نید  دـندرب و  یپ  مالـسا 
نامز زا  هکلب  دندشن ، دـنمقالع  هارمه  ناگدازماما  اضر و  ترـضح  ییامرف  فیرـشت  لیلد  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تیالو  هب  نومأم 

ناملـسم هنیدم  هب  هک  نآ  زا  سپ  یناریا ، ره  هک  يروط  هب  دیناود . هشیر  نایناریا  لد  رد  تدوم  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  دوخ 
نیتم و لبح  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  ییاـمنهار  رما و  هب  تفاـی و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رد  ار  تقیقح  قح و  دـش ، یم  دراو 

یلص ) ادخ ربمغیپ  اه ، هقرف  همه  ياملع  تیاور  هب  انب  هک  دوب  یسراف  ناملس  مه  اه  نآ  هنومن  دز . یم  گنچ  ترضح  نآ  تیالو  نامـسیر 
ناملس تهج  نادب  دش . فورعم  يدمحم  ناملـس  هب  ادتبا  نامه  زا  و  (« 1) تسا تیب  لها  ام  زا  ناملـس  : » دومرف يو  هرابرد  ( هلآو هیلع  هللا 

ارم دـیامن ، تعاطا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  یـسک  : » دوب هدینـش  ادـخ  ربمایپ  زا  ررکم  هک  دـیدرگ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع صلاخ  نایعیـش  زا 
ارم دـیامن ، تفلاـخم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اـب  هک  مه  یـسک  تسا . هدومن  تعاـطا  ار  ادـخ  دـیامن  تعاـطا  ارم  هک  یـسک  هدوـمن و  تعاـطا 

هفیقس تخـسرس  نافلاخم  زا  ناملـس  تهج  نیمه  هب  («. 2) تسا هدومن  تفلاخم  ار  ادـخ  دـیامن  تفلاخم  ارم  هک  یـسک  هدومن و  تفلاخم 
، كردتسملا ص75 ;  ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  ص52 ;  لوقعلا ، فحت  ص93 ;  ج2 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی   . 1 دوب ــــــــــ .
ج7، ریدـغلا ، زا  لـقن  هب  و 128   121 صص ج3 ، كردتـسملا ،  . 2 تیَْبلا .» ُلْهأ  اـّنِم  ُناْملَـس   » ص164 رواـشیپ ، ياهبـش  ص598 ;  ج 2 ،

نم ینعاطأ و  دـقف  ًاّیلع  عاطأ  نم   » ص164 رواشیپ ، ياهبـش  ص349 ;  ج 4 ، لـماکلا ، ص270 ;  ج42 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  ص177 ; 
«. هللا فلاخ  دقف  ینفلاخ  نم  ینفلاخ و  دقف  ًایلع  فلاخ  نم  هللا و  عاطأ  دقف  ینعاطأ 
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بذـج ًاـبلاغ  دـید ، یم  ار  هباحـص  ناـگرزب و  دروـخرب  هک  یتـقو  دـش  یم  ناملـسم  تفر و  یم  هنیدـم  هب  هـک  یناریا  ره  رگید ، یفرط  زا 
ناگدازهاش اب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یتفطالم  اب  دروخرب  اه  نیا  رب  هوالع  دـش . یم  تیب  لـها  نینمؤملاریما و  یقـالخا  ياـیاجس 

يارـسا هک  یتقو  یلقن ، ربانب  تخاـس . هجوتم  شا ، هرهاـط  ترتع  راوگرزب و  نآ  سدـقم  خـماش و  ماـقم  هب  ار  ناـیناریا  دومن ، یناریا  ریـسا 
هیلع ) نینمؤملاریما دنیآ . رد  ناناملـسم  يزینک  هب  نز  ناریـسا  مامت  داد  روتـسد  رمع ـ  مود ـ  هفیلخ  دـندش ، هنیدـم  دراو  نوفـسیت )  ) نئادـم
نایم رد  ناریا  هاشداپ  درگدزی  رتخد  ود  نوچ  دنتـسه . مارتحا  لباق  ینثتـسم و  ناـگدازهاش  دومرف : هدومن و  عنم  راـک  نیا  زا  ار  وا  مالـسلا )
نیا دننک . رایتخا  شیوخ  يرهوش  هب  هنادازآ  دندنسپب  هک  ار  ناناملسم  زا  يدرف  ره  دنزیخرب و  هک  دش  هداد  رایتخا  اه  نآ  هب  دندوب  ناریسا 
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هیلع ) نینمؤملاریما دوخ  هدش  تیبرت  هک  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نانز » هاش   » مان هب  اه  نآ  زا  یکی  دـندرک و  رظن  ناناملـسم  نیب  رد  رتخد  ود 
دنوادخ دندمآ . رد  نانآ  یعرش  دقع  هب  دندیزگرب و  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ترضح  تشاد  مان  ونابرهش »  » هک يرگید  دوب و  ( مالسلا

زا دوب . مالسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  نایعیش ، مشش  ماما  يردام  گرزب  ردپ  يو  هک  داد  نانز  هاش  هب  هیقف ) مساق   ) دمحم مان  هب  يدنزرف 
يدنمقالع ثعاب  نایناریا ، نیب  رد  ربخ  نیا  شخپ  دیدرگ . دلوتم  مالـسلا ) هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  نایعیـش ، مراهچ  ماما  زین  ونابرهش 

نامز رد  هک  یعیاقو  نیاربانب  دندومن . لماک  هجوت  ترـضح  نآ  هب  ًابلق  ناریا ، حتف  زا  دعب  ًاصوصخم  دـش . مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هب  نانآ 
تانونکم ات  دـنتفای  يدازآ  نایناریا  هتـشادرب و  شنادـناخ ) یلع و  هب  هقالع   ) تقیقح نیا  يور  زا  هدرپ  طقف  داتفا ، قافتا  هیوب  لآ  هملاید و 

تراهط تیب  لها  هب  وا  دوخ  هک  دوب ) ناخ  دومحم  وا  یمالسا  مان   ) لوغم ناخ  نازاغ  تنطلـس  نارود  رد  دنیامن . راکـشآ  ار  شیوخ  یبلق 
رد دیـسر و  یهاشداپ  هب  وتیاجلوا )  ) هدنبادخ دمحم  هاش  شردارب  يو ، تافو  زا  سپ  دش . رتراکـشآ  عیـشت  بهذم  تشاد ، یـصاخ  هجوت 

ثحبم تاسلج ، نآ  رد  داد . بیترت  یعفاش  تاضقلا  یـضاق  نیدـلا  ماظن  هجاوخ  یلح و  همـالع  نیب  ار  يا  هرظاـنم  سلاـجم  دوخ ، روضح 
افلخ هیقب  تفالخ  ياعدا  تابثا و  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما لصفالب  تماما  یلح ، همالع  تفرگ و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  تماما 

نیا رد  دومن . در  لاطبا و  ار 

هحفص 26

: تفگ یعفاش  تاضقلا  یـضاق  نیدلا  ماظن  هجاوخ  ینعی  وا ، لباقم  فرط  هک  تسب  راضح  رب  ار  کیکـشت  هار  نانچ  یلح  همالع  تاسلج ،
دیاب مالسا ، هملک  هقرفت  زا  يریگولج  يارب  مهام  دنا  هتفر  هار  نیا  رب  ام  ناگتشذگ  نوچ  اما  تسا  نقتم  يوق و  مکحم ، رایسب  امش  لیالد  »

ار هیماما  بهذم  لیالد ، نیا  عامتـسا  زا  سپ  تشادن ، یبصعت  هدـنبادخ  دـمحم  هاش  هک  ییاجنآ  زا  مینکن .» يرد  هدرپ  هتفر و  ار  هار  نامه 
روتسد دوخ  نارادنامرف  نایلاو و  مامت  هب  سپس  درک . مالعا  رداص و  ناریا  دالب  مامترد  ار  هعیش  بهذم  يدازآ  دیورگ و  عیشت  هب  رایتخا و 

ال : » تارابع داد  روتـسد  نینچمه  وا  دنناوخب . ار  راهطا  همئا  ریاس  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  مان  اه  هبطخ  رد  دجاسم و  رد  هک  داد 
هدرک راضحا  هلح  زا  هک  ار  یلح  همالع  سپـس  دننک . کح  جـیار  تاکوکـسم  يور  ار  هللا » ّیلو  ّیلع   » و ُهّللا » ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  «، » ُهّللا َّالِإ  َهلِإ 

رـسارس رد  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  تماما  تیالو و  بیترت ، نیدـب  تخاس . هیملع  هسردـم  وا  يارب  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  دوب ،
رد عیشت  هب  شیارگ  تلع  یلک  روط  هب  دنشاب . یم  شموصعم  دنزرف  هدزای  )و  مالسلا هیلع  ) یلع هعیش  نایناریا ، کنیا  دش و  باتناهج  ناریا 

تسایس نایناریا 2 ـ  هیلع  رمع  هنابصعتم  دروخرب  1 ـ  دومن : هصالخ  ناوت  یم  نینچ  ار  نونک  ات  مهد  نرق  زا  مهد و  نرق  اـت  زاـغآ  زا  ناریا 
ناریا زا  هک  يدارفا  اب  اه  نآ  باذـج  دروخرب  تیب و  لها  لئاضف  یموق 3 .  بصعت  نودب  مدرم  مومع  هب  تبـسن  نینمؤملاریما  هنایارگ  قح 

( مالسلا مهیلع  ) همئا فرط  زا  نیغلبم  نادنمـشناد و  مازعا  5 ـ  دـش . یم  اور  نایعیـش  همئا و  هب  هک  ییاه  ملظ  لمعلا  سکع  دندمآ 4 ـ  یم 
ترجاهم ناریا 7 ـ  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یئامرف  فیرـشت  اهرهش 6 ـ  ریاس  مق و  هب  يرعـشا ... دعـس  نب  هللادبع  مدآ ، نب  ایرکز  دننام 

تلع هب  تاداس  ترجاهم  ناریا ، فلتخم  طاقن  رد  اه  نآ  غیلبت  افلخ و  سرت  زا  اه  هدازماما  تمیزع  ناشیا ، ترفاسم  یپ  رد  ناـگداز  ماـما 
... یسلجم و همالع  یئاهب ، خیش  یلح ، همالع  قودص ، خیش  لثم  هعیش  ياملع  شالت  8 ـ  یبسن . تینما  دوجو 
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اب هعیش  ياملع  گنتاگنت  يراکمه  یگنهامه و  10 ـ  نایوفص . هژیوب  هملاید و  هیوب ، لآ  ریظن  یعیـش  ياه  تموکح  ندمآ  راک  يور  9 ـ 
هب رتشیب  لیـصفت  يارب   . 1 1 ــــــــــ ) .) ناریا یمـسر  بهذم  ناونع  هب  هعیـش  بهذم  مالعا   . 10 هیوفص . ریظن  هعیـش  رادفرط  ياه  تلود 

. دوش هعجارم  هباشم  ياهباتک  نایرفعج و  لوسر  ناریا ، رد  عیشت  خیرات  باتک 
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( مالسلا هیلع  ) یلع نایناریا  ًاصوصخم  نایعیش و  هک  دراد  تقیقح  ایآ  شـسرپ : نایناریا  هژیو  هب  نایعیـش  هاگدید  زا  (ع ) یلع و  (ص ) دمحم
هب ار  یحو  ًاهابتشا  لیئربج  هک  دندقتعم  یخرب  زین  و  دنناوخ ؟! یم  ادخ  ار  وا  یتح  دنناد و  یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  زا  رتالاب  ار 

رگا خساپ : تسا ؟ هدوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  یحو  ندناسر  لیئربج ، تیرومام  هک  یتروص  رد  هدرک ، لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم
تبـسانم ماهتا  نیا  حرط  دوب ، هدرک  ناـیب  یئاـج  رد  هعیـش  ياـملع  زا  یکی  اـی  دوب و  هدـش  هتـشون  نایعیـش  بتک  زا  یکی  رد  قوف  بلاـطم 

هیلع ) نینمؤـملاریما نایعیـش  ربماـیپ ، تیب  لـها  يوـبن و  تاـیاور  قباـطم  هدـش و  تـبث  هعیـش  يداـقتعا  بـتک  رد  هـچنآ  ساـسا  رب  تـشاد ،
وا حلاص  دبع  ربمایپ و  زین  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم نینمؤملاریما و  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع دنتسه . یلاعت  قح  ناگدنب  یگلمج  ( مالـسلا

هرابرد ربمغیپ  هچنآ  زج  يزیچ  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  هرابرد  اه  نآ  هدیقع  دنتسه . لاعتم  راگدرورپ  رادربنامرف  عیطم و  هتسناد ،
. دنناد یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لصفالب  هفیلخ  یـصو و  راگدرورپ ، حلاص  دبع  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اه  نآ  تسین . هدومرف ، وا 
. دنناد یم  سجن  دترم و  رفاک ، ار  اه  نآ  هتسنادن و  نیملـسم  زا  زین  ار  تالغ  هتبلا  تسا . دودرم  نایعیـش  رظن  زا  يرگید  هدیقع  ره  نیاربانب 

لاثم يارب  تسناد . یم  رفیک  قحتسم  ار  نانآ  ترضح  نآ  دوخ  یتح  دشاب . یمن  نایعیش  زا  دیامن ، ولغ  ناطیش  هسوسو  اب  هک  سک  ره  اذل 
دنپ ار  اه  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دندومن ; ترـضح  نآ  تیهولا  هب  رارقا  دندمآ و  ناشیا  دزن  دنه  نادوس و  یلاها  زا  یعمج  هک  یتقو 

هفیاط زا  زین  نم  تسج  يرازیب  يراصن  زا  یـسیع  هک  روطنامه  اراگدرورپ ! : » دـیامرف یم  دوخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  دومن . هظعوم  داد و 
یم زین  رگید  ياـج  رد  («. 1) امرفم يرای  ار  نانآ  زا  يدـحا  امرف و  بوکنم  لوذـخم و  هشیمه  يارب  ار  اـه  نآ  اراـگدرورپ  مرازیب . تـالغ 
یبا لآ  بقانم   . 1 یهانگ ــــــــــ  ریـصقت و  نم  يارب  زا  مشاب ) یمن  یـضار  اه  نآ  لمع  هب  نوچ   ) دنوش و یم  كاله  هفیاط  ود  : » دیامرف

ًادبأ و مهلذـخأ  مهّللا  يراصنلا  نم  میرم  نبا  یـسیع  ةءاربک  ةالغلا  نم  ءيرب  ّینإ  ّمهللا   » ص173 رواشیپ ، ياهبش  ص226 ;  ج 1 ، بلاط ،
«. ًادحأ مهنم  رصنت  ال 
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ضغب و هک  دنتـسه  ییاـه  نآ  رگید ، هفیاـط  دـننک . یم  ولغ  رایـسب  هدوـمن و  طارفا  نم  تبحم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  لوا  هفیاـط  تسین .
رتالاب دوخ  دح  زا  ارم  دننک و  یم  ولغ  ام  هرابرد  هک  یناسک  زا  راگدرورپ  دزن  هک  یتسرد  هب  سپ  دنراد . نم  هب  تبـسن  تهج  یب  توادـع 

لها ریاس  و  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دوخ  اذل  (. 1) تسج يرازیب  يراصن  زا  میرم  نبا  یسیع  هک  روطنامه  میوج ، یم  يرازیب  دنرب ، یم 
رد راونالا  راحب  دننام  هعیش  بتک  رد  دنناد . یم  رافک  نیکرشم و  ءزج  ار  اه  نآ  مه  يرشع  ینثا  نایعیش  دنا و  هتسج  تئارب  تالغ  زا  تیب 

هتـسناد و لطاب  ار  اه  نآ  کلاسم  مالکلا ، رهاوج  ریظن  مه  هعیـش  یهقف  بتک  رد  تسا . هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  میدق ) پاچ   ) متفه دلجم 
هداتسرف و ادخ و  هدنب  ار  ربمایپ  تارایزلا ) لماک  رد  لوقنم  قداص  ماما  شیامرف  هب  انب   ) نایعیش تسا . هدش  هدرمـش  مارح  اه  نآ  اب  جاودزا 
دنتـسین و ربمایپ  ریغ  يارب  يربمایپ  هب  لئاق  دـنناد و  یم  همئا  همه  زا  لضفا  ار  نینمؤملاریما  هاـگنآ  دـنناد ، یم  همئا  ناربماـیپ و  همه  لـضفا 

مه همئا  هدش و  لقن  ربمایپ  لوق  زا  هعیش  ینس و  بتک  رد  دنا و  هدش  لئاق  ادخ  ربمایپ  هک  دنلئاق  ار  ینأش  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  يارب 
ۀّجح و نم  هللا  یلع  انل  ام  هللاو  انافطـصاو  انقلخ  يذلا  دیبع  ّالإ  نحن  امو  : » دنا هدومرف  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دـنا . هدرک  رکذ  ار  اهنامه 

ۀـضوفملاو رافک  ةالغلا  انّبحأ ، دـقف  مهـضغبأ  نمو  انـضغبأ  دـقف  ةالغلا  بحأ  نم  نولوؤسمو  نوفوقوم  نوتّیمل و  ّانإ  ۀـئارب و  هللا  نم  انعم  ال 
یم عقاو  لاؤس  دروم  هداتـسیا و  ادخ  لباقم  رد  میریم . یم  دیزگرب و  هدرک  قلخ  ار  ام  هک  میتسه  وا  هدـنب  ام  ( 2 «.) ةالغلا هللا  نعل  نوکرشم 

دـنرفاک و تـالغ  میراد ، تسود  ار  وا  اـم  دراد  نمـشد  ار  تـالغ  هک  یـسک  تساـم و  نمـشد  دراد  تسود  ار  تـالغ  هک  یـسک  میوش ،
هدومرف داریا  ادـخ  ربمایپ  هراب  رد  هک  هغالبلا  جـهن  بطخ  زا  یـضعب  یلیـصفت ; باوج  اما  داب . تالغ  رب  دـنوادخ  تنعل  دنکرـشم ، هضوفم 
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295 و صص ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص231 ;  ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص217 ;  ج 1 ، مالـسلا ،) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع   . 1  ــــــــــ
انّدـح قوف  انیف  ولغی  نّمم  هللا  یلإ  أربنل  انأ  طرفم ،  ضغبم  طرفم و  ّبحم  یل ، بنذ  نانثا و ال  ّیف  کلهی   » ص173 رواشیپ ، ياهبش   ; 302

. میدق پاچ  موس ، دلج  راونألا ، راحب   . 2 يراصنلا .» نم  میرم  نبا  یسیع  ةءاربک 
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نیا و  دّمحم ،» دیبَع  نِم  ٌْدبَع  اَنَأ   » دننام ینانخـس  دشاب و  یم  هداد ، ناشن  راوگرزب  نآ  لباقم  رد  دوخ  زا  هک  یبیرغ  بیجع و  ياه  عضاوتو 
ُترفاس . » تسا هتـشاد  هللا  لوسر  زا  دوخ  ملعت  ذملت و  دروم  رد  ترـضح  هک  یتافارتعا  هفاضا  هب  ًاْدبَع ،» ینرَّیَـص  ْدَقَف  ًافْرَح  ِینَمَّلَع  ْنَم   » هک

نیا لاـح  ( 2 «.) لاـْطبْألا اَـهِیف  ُصُْکنَت  یتـّلا  نطاوملا  یف  یِـسفَِنب  ُهتیَـساو  ( 1 ،) يریغ مداـخ  هل  سیل  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) هللا ِلوـسر  عـم 
، تسا نمؤم  نیلوا  تسا و  نایعیش  ًاصوصخ  همه  لامعا  نازیم  لامعا ، دیاقع و  رد  تسا و  نایعیش  ياوشیپ  هک  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

هیلع ) لـیئربج هک  هن  اـی  تسا  هتـشاد  ناـمیا  مـیرک  نآرق  رد  و 97  تاـیآ 96  هرقب  هروـس  هب  اـیآ  هن !؟ اـی  تسا  هتـشاد  ناـمیا  نآرق  هب  اـیآ 
تایآ 26 هب  راوگرزب  نآ  ایآ  تسا ؟ رافک  زا  لیئاکیم  لیئربج و  لسر و  هکئالم و  اب  ینمشد  هدرک و  لزان  ادخ  ربمایپ  هب  ار  یحو  ( مالـسلا

ًادَـصَر ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف  لوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  نج } ، هروس  و 27 و 28 
مولعم رگید  فرط  زا  ریخ ؟ اـی  تسا  هتـشاد  ناـمیا  ( 3 }) ًادَدَع ءْیَـش  َّلُک  یـصْحَأَو  ْمِْهیَدـَل  اِمب  َطاحَأَو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَـق  ْنَأ  َمَْلعَِیل 

رب هوالع  دنا . موصعم  اطخ  هانگ و  زا  َنوُرَمُْؤی { ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ  ام  َهللا  َنوُصْعَی  ال  هیآ 6 }  میرحت  هروس  لیلد  هب  یهلا  هکئالم  هک  تسا 
انیِْدیَأ َْنَیب  ام  َُهل  َکِّبَر  ِْرمَِأب  ّالِإ  ُلَّزَنَتَن  ام  َو  هفیرـش }  هیآ  هنوگنامه  تسا  لاعتم  راگدرورپ  لماک  تراظن  تحت  اه  نآ  ياه  تیرومأم  نیا ،

نآ تاوذ  رب  دنوادخ  تسادخ و  روتـسد  هب  اه  نآ  ندش  لزان  دیامرف  یم  ( 64 میرم ـ  } ) ًاّیِـسَن َکُّبَر  َناک  ام  َو  َِکلذ  َْنَیب  ام  َو  انَْفلَخ  اـم  َو 
 . ص55 2 هناسل ، نع  نینمؤملاریمأ  ةایح  باـتک   . 1 تسین ــــــــــ . راک  شومارف  دـنوادخ  دراد و  لماک  هطاحا  اه  نآ  راثآ  لاـعفا و  اـه ،

تسا ناهن  ياناد   . 3 هغالبلا . جهن  ردصم . نامه  ، 210 ص222 ـ  ادخ ، ربمایپ  زا  ترضح  نآ  ذملت  ملعت و  باب  و  ص125 ، ردصم ، نامه 
شرـس تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  وا  يارب  تروص ) نیا  رد   ) هک دشاب  دونـشخ  وا  زا  هک  يربمایپ  زج  دنک  یمن  هاگآ  دوخ  بیغ  رب  ار  یـسک  و 

ره دراد و  هطاحا  تسا  ناشیا  دزن  هچنادب  ادخ )  ) دنا و هدیناسر  ار  دوخ  راگدرورپ  ياهمایپ  هک  درادب  مولعم  ات  تشامگ  دهاوخ  ینابهاگن 
. تسا هدرک  هرامش  ددع  هب  ار  يزیچ 
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دننک لمع  یبوبر  روتـسد  قبط  ًالماک  هک  نیا  يارب  نالوسر  لاعفا  رب  ملاع  راگدرورپ  لماک  لرتنک  رب  زین  نج  هروس  تاـیآ  هک  هنوگناـمه 
هابتـشا هب  تسا  دـقتعم  قوـف  هدـش  رکذ  تاـیآ  هـب  تـسا و  دـقتعم  نآرق  هـب  هـک  یناملـسم  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  نیارباـنب  دراد . تلـالد 

هیلع ) نینمؤملاریما زا  هک  ذملت  هب  فارتعا  عضاوت و  زا  نوحـشم  تایاور  هب  هجوت  اب  دشاب !؟ دـقتعم  زین  تیرومأم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) لیئربج
الوم هرابرد  دنک  یم  راختفا  راوگرزب  نآ  لصف  الب  تماما  هب  داقتعا  اب  هک  یلاح  رد  هعیش  تسا  نکمم  هنوگچ  هدیـسر ، ام  تسدب  ( مالـسلا

زا رتالاب  ار  وا  دـشاب و  هتـشاد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دوخ  رظن  فالخ  رب  يرظن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  شتبـسن  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
رظن زا  هک  تسا  یباعشنا  یفارحنا و  یتیلقا  داقتعا  تسا ، حیرـص  رفک  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیهالا  هب  داقتعا  هللااب  ذوعن  اما  دنادب !؟ ربمایپ 

دلج 7 تسبوخ  تسا  ولغ  لها  یسک  هچ  دوش  مولعم  هک  نیا  يارب  درادن . هعیش  هب  یطابترا  دنتـسه ، تساجن  رفک و  هب  موکحم  هعیـش  هقف 
! دنوش هتخانش  ةالغ  ات  دوش  یقّروت  ریدغلا  و 8 
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ياج هب  دـنرب  یم  ار  دوخ  ناماما  مان  نایعیـش ، هک  یعقوم  ارچ  شـسرپ : ناـماما  نیموصعم و  رب  تاولـص  مالـس و  نتفگ  لـیالد  ناـیعیش و 
ُهَتَِکئالَم َو  َهللا  َّنِإ  هفیرـش }  هیآ  قبط  رب  هک  یتروص  رد  دـننک . یم  هدافتـسا  مهیلع  هللا  تاولـص  زا  اـی  مهیلع  هللا  مالـس  زا  مهنع  هللا  یـضر 

يا دنتسرف ، یم  دورد  ربمغیپ  كاپ  ناور  هب  شناگتشرف  دنوادخ و  ًامِیلْـسَت ;{ اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی 
یبـن صوصخم  تاولـص  مالـس و  نیارباـنب  (. 1) دـیوش وا  ناـمرف  میلـست  دـییوگ و  مالـس  هداتــسرف و  دورد  وا  رب  مـه  امــش  ناـمیا ، لـها 

ولغ مه  تعدـب و  مه  راـک  نیا  اـیآ  دـننک . یم  لـمع  نآرق ، حیرـص  صن  فـالخ  رب  نایعیـش  تسا و  مالـسا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ
تعدب و ریز  لیلد  هب  قوف  لاؤس  بلاطم  اما  دوش . ماجنا  دیابن  دـیجم  نآرق  صن  فالخرب  یلمع  هک  دـندقتعم  زین  نایعیـش  خـساپ : تسین ؟
رب نداتسرف  تاولـص  مالـس و  زا  زگره  هدومن و  رما  ار  هللا  لوسر  رب  نداتـسرف  تاولـص  مالـس و  طقف  هراشا  دروم  هیآ  الوا  دشاب . یمن  ولغ 

ٌتاوَلَص ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ  اُولاق  ٌۀَبیِـصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  هرقب }  هیآ 157  رد  الثم  تسا . هدومنن  تعنامم  نارگید 
ساسا رب  هکلب  دنک ، یم  راثن  دنوش  هیآ  نیا  لماش  هک  يدایز  ناگدنب  رب  ار  تاولـص  دنوادخ  َنوُدَتْهُْملا { ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم 

تاولـص و هرابرد  نیا  ًامیِحَر ،{ َنِینِمْؤُْملِاب  َناک  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئـالَمَو  ْمُْکیَلَع  یِّلَُـصی  يِذَّلا  َوُه  بازحا }  هیآ 42 
ٌمالَـس ْلـُقَف  اـِنتایِآب  َنوـُنِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاـج  اذِإَو  دـنک } . یم  قـیوشت  ار  نآ  نآرق  تاـیآ  هکلب  تسین  یفتنم  اـهنت  هن  زین ، مالـس  دروـم  رد 

.23 میهاربا ـ  تسا ، مالس  رگیدکی  هب  تشهب  رد  نانمؤم  تیحت  هیآ 24 ;و  دعر  دننک ، یم  مالس  نانمؤم  رب  هکئالم  ( 54 ماعنا ـ  } ) ْمُْکیَلَع
56 (: 33  ) بازحا  . 1  ــــــــــ
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هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تیب  لها  دروم  رد  اما  درادـن . یعنم  اه  نآ  رب  مالـس  دورد و  هک  تسا  نامیا  لها  هماع  هب  طوبرم  اـجنیا  اـت 
ٌمالَـس دیامرف } : یم  تافاص  هروس  رد  دـنوادخ  تسا . رادروخرب  يرتشیب  تلیـضف  زا  دوش  یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  يدایز  لئالد 

ِحُون یَلَع  ٌمالَس  (، { 2 }) َنِیلَسرُْملا یَلَع  ٌمالَس  دتـسرف } : یم  مالـس  ماظع  يایبنا  ریاس  رب  بترم  هروس ، نیمه  رد  ای  و  ( 1 }) َنیِسای ِلآ  یَلَع 
یـسوم میهاربا ، حون ، تایآ ، نیا  رد  هک  تسا  حضاو  (، 5 }) َنوُراَه َو  یَسُوم  یَلَع  ٌمالَس  (، { 4 }) َمیِهاْربإ یَلَع  ٌمالَس  (، { 3 }) َنیَِملاَْعلا ِیف 

مالس تسا و  تبترم  یمتخ  ترضح  ياه  مان  زا  یکی  نیسای )  ) اما تسا . هتفگ  مالس  اه  نآ  رب  دنتـسه و  یهلا  ناربمایپ  یگلمج  نوراه  و 
دمحم ترـضح  دـالوا  زج  هـب  ناربماـیپ  ریاـس  دـالوا  رب  نآرق  ياـج  چـیه  رد  نوـچ  نیارباـنب  وا . دـالوا  تیبـلها و  رب  مالـس  ینعی  وا  لآ  رب 

نارق رد  ًاصوصخم  ایبنالا . متاخ  دالوا  رب  مالـس  ینعی   } َنیِـسای ِلآ  یَلَع  ٌمالَـس  سپ }  تسا ، هدـشن  مالـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یفطـصم
دمحا دمحم ، سی ، نون ، : ) زا دنترابع  هک  تسا  هدروآ  ار  ربمغیپ  كرابم  مان  هدزاود  زا  مان  جنپ  تما ، رتشیب  يرگنـشور  روظنم  هب  دیجم و 
هدومن تشادرب  هنوگ  نیا  زین  تنس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  دشاب . یم  دمحم  لآ  ًانیقی  نیـسای  لآ  زا  دارم  هعیـش ، ياملع  رظن  زا  هللادبع ) و 

یم ( 6) دمحم لآ  نیـسای ، لآ  زا  دارم  : » هک دنک  یم  لقن  نیرـسفم  زا  رگید  یعمج  سابع و  نبا  زا  هقرحم  قعاوص  رد  رجح  نبا  ًالثم  دنا .
يولع نیدلا  باهـش  رکب  یبا  دیـس  زین  مود و  باب  رد  یبلک  زا  شاقن  شریبک ، ریـسفت  متفه  دلج  رد  يزار  رخف  ماما  ار  ریـسفت  نیا  دشاب .»

ماما هک  تسا  يزیچ  نآ  بلاطم  نیا  زا  رتمهم  تسا . هدرک  نایب  يداهلا » یبنلا  ینب  لـئاضف  رحب  نم  يداـصلا  ۀفـشر   » باـتک لوا  باـب  رد 
79 (: 37  ) تافاص  . 3 181 (: 37  ) تافاص  . 2 دشاب . یم  نیسای » لآ  یلع  ٌمالس  ، » یتئارق ربانب   . 130 (: 37  ) تافاص  . 1 يزار ــــــــــ  رخف 

هیبنت ج 6 ص435 ;  یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیباـنی  ص265 ;  ج 65 ،  يرابلا ، حـتف   . 6 120 (: 37  ) تاـفاص  . 5 109 (: 37  ) تاـفاص  . 4
«. دّمَحُم ِلآ  یلَع  ٌمالَس  َِکلَِذب  َداَرُْملا  َّنَأ   » ص180 رواشیپ ، ياهبش  ص146 ;  نیلفاغلا ،

هحفص 34

: تسا هدومرف  لاعتم  يادـخ  هک  مالـس ; رد   . 1 دـننک : یم  يربارب  ترـضح  نآ  اب  زیچ  جـنپ  رد  ترـضح  نآ  تیب  لـها   » تسا هدرک  رکذ 
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تیب لهارب  ، زامندهشترد هک  ترـضح ; نآرب  تاولـصرد  . 2 دـمحم .) لآ  رب  مالـس  ینعی   ) نیـسای لآ  رب  زین  راوـگرزب و  ربـمغیپ  رب  مـالس 
رد  . 4 تسا . هدرک  لزان  ار  ریهطت  هیآ  رهاط و  يا  ینعی  هط . تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  تراهط ; رد   . 3 دوش . یم  هداتسرف  تاولصوا 

ار ادخ  امـش  رگا  وگب  تسا : هدومرف  لاعتم  يادـخ  هک  تبحم ; رد   . 5 تسا . مارح  هقدـص  ربمغیپ  لها  رب  ربمغیپ و  رب  هک  هقدـص ; میرحت 
اه نآ  هب  دـمحم ; يا  تسا : هدومرف  ترـضح  نآ  تیب  لها  هرابرد  درادـب . تسود  ار  امـش  ادـخ  ات  دـینک  تعباتم  ارم  دـیراد ، یم  تسود 
هک دنا  هدروآ  دوخ  حیحص  رد  ملسم  يراخب و  («. 1) مهاوخ یمن  يدزم  رجا و  متیب  لها  یبرقلاوذ و  یتسود  زجب  امش  زا  نم  وگب : تما ) )

یَلَع َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهللا  َّنِإ  هفیرـش }  هیآ  یتقو  هک  يروط  هب  دـیزادنین » ییادـج  تاولـص  رد  نم  تیب  لـها  نم و  نیب  : » دومرف ربمغیپ 
تاولص امـش  رب  هنوگچ  هللا ; لوسر  ای  دش : لاؤس  ناشیا  زا  دیدرگ  لزان  ربمغیپ  رب  ًامِیلْـسَت { اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا 

ار ناشیا  خساپ  ریبک  ریسفت  مشـش  دلج  رد  زین  يزار  رخف  ماما  دمحم .» لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  میتسرفب ؟
دَّمَُحم ِلآ  َو  دَّمَُحم  یَلَع  ْكِرَاب  َو  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  یَلَع  َو  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  : » دـنک یم  لقن  نینچ 
ربـمغیپ هک  دـنک  یم  تیاور  نینچ  ار  شـسرپ  نیا  هلاـبند  رجح ، نبا  ٌدـیِجَم .» ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  یَلَع  َو  َمـیِهاَْربِإ  یَلَع  َتْکَراـَب  اـمَک 

نبا زا  لقن  هب  ص170  ج 23 ، راونالا ، راحب   . 1 لثم ــــــــــ  ارتب  تاولص  هک  داد  همادا  و  (« 2) دیتسرفن نم  رب  ارتب  هدیرب و  تاولص  : » دومرف
ۀـسمخ یف  هنوواسی  هتیب  لهأ  نإ   » ص180 رواشیپ ، ياهبـش  ص293 ;  نیطمـسلاررد ، مظن  يزار ;  نیدـلا  رخف  لوق  زا  قـعاوص  رد  رجح 

رهاط و ای  يأ  هط  لاق  دهشتلا و  یف  مهیلع  هیلع و  ةالصلا  یف  سی و  لآ  یلع  مالس  لاق  ّیبنلا و  اهیأ  کیلع  مالـسلا  لاق  مالـسلا  یف  ءایـشأ 
َّالِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق َال  : ) لاق و  ُهّللا ) ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف   ) یلاعت هللا  لاق  ۀـبحملا  یف  ۀـقدصلا و  میرحت  یف  و  ًاریِهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  : ) لاـق

« ارتبلا ةالصلا  ّیلع  اّولصت  ال   » ص182 رواشیپ ، ياهبش  ص370 ;  تمسق 1 ، ج 2 ، هیقفلا ، حابصم   . 2 یبْرُْقلا .» ) ِیف  َةَّدَوَْملا 
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رکب یبا  دیـس  یتح  دشاب . دَّمَُحم » ِلآ  َو  دَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   » تروص هب  دیاب  نآ  هدـش  لیمکت  هک  دـشاب  یم  دـمحم » یلع  لص  مهللا  »
دمحم و رب  تاولص  يداهلا ،» یبّنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ۀفشر   » باتک زا  مود  باب  رد  ننـست  لها  ياملع  زا  يولع ، نیدلا  باهش 

هدرک هراشا  نآ  هب  دوخ  فورعم  رعـش  رد  دـنا و  هدـیقع  نیا  رب  نارگید  یعفاـش و  ( 1 .) تسا هدرمـش  بجاو  زامن  دهـشت  رد  ار  دمحم  لآ 
َةالَص مُکیلع ال  ّلُصی  َْمل  نم  مّکنأ ***  ردقلا  میظع  نم  مکافک  هلزنأ  نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف  مکّبح ***  هللا  لوسر  تیب  لهأ  ای  تسا :

امش رب  سک  ره  هک  سب  نیمه  امـش  ماقم  یگرزب و  رد  تسا . هدومن  بجاو  نآرق  رد  دنوادخ  ار  امـش  یتسود  هللا  لوسر  تیب  لها  يا  َُهل 
و مالسلا ) هیلع  ) یلع نیب  زین  تنس  لها  دوخ  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  يروآدای  دوش . یمن  لوبق  شزامن  دتسرفن  تاولـص  دمحم ) لآ  )

هکدـسر یمرظن  هبو  دـنیوگ  یم  ۀّـمهملا ) لوصف  ریظن   ) مالـسلا هیلع  ای  ههجو  هللا  مرک  ناشیا  هرابرد  ًاـعونو  دـنراذگ  یم  قرف  اـفلخ  ریاـس 
یم دوخ  هک  نآ  لاح  تسا و  ربارب  نارگید  اب  ناشیا  هک  دوش  یم  نامگ  نیا  بجوماریز  . دـنناد یمناور  ناـشیا  هب  تبـسنار  هنع  هللا  یـضر 
ِْریَخ یلَع  َّیَح   » فذـح ایآ  اـما  تسا ! تعدـب  مالـسلا ) مهیلع  ) يدـه همئا  رب  تاولـص  مالـس و  بوخ  تسین . روط  نیا  ًانادـجو  هک  دـنمهف 

كرابم هام  لفاون  ندـناوخ  ایآ  تسین ؟ تنـس  وا  نامز  رد  ءاسن  هعتم  جـح و  هعتم  میرحت  اـیآ  تسین ؟ تنـس  مود  هفیلخ  ناـمز  رد  ِلَـمَْعلا »
تفالخ لیاوا  رکبوبا و  تفالخ  نامز  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  هک  یلاح  رد  تسین ؟ تنـس  تعامج  تروصب  ناضمر 

یم هدـناوخ  يدارف  لفاون  دـش و  یم  عقاو  لمع  دروم  ءاـسن  هعتم  جـح و  هعتم  دـش ، یم  هتفگ  ناذا  رد  ِلَـمَْعلا » ِْریَخ  یلَع  َّیَح  ، » مود هفیلخ 
مالـس رگیدکی و  هب  نانمؤم  ندرک  مالـس  ای  تسا  تنـس  زا  جورخ  تعدب و  اه  نیا  درک ، داجیا  ار  تارییغت  نیا  دوخ  داهتجا  هب  وا  و  دـش ،

، يدوهمـس يزورم ، قحـسا  وـبا  یقهیب ، رجح ، نبا  ینطقراد ، یئاـسن ،  . 1 هلآو ــــــــــ ؟) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  نادـنزرف  رب  اـه  نآ 
یبنلا ینب  لئاضف  رحب  نم  يداـصلا  ۀفـشر  « ـ  باب 2 ات 35  رد ص29  همه  دنارظن . نیا  رب  زین  یمیـصق  نیدـلا  جارـس  حـیقنت ـ ) رد   ) يوود

. يرجه رصم 1303 هیمالعا  پاچ  يداهلا .»
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یم قح  رب  نانآ  زا  کیمادک  دنوش و  یم  میـسقت  هتـسد  دنچ  هب  نایعیـش  شـسرپ : تسا ؟ قح  اهنآ  زا  کی  مادک  دنا و  هورگ  دنچ  نایعیش 
، نایعیـش دنتـسین . هورگ  کی  زا  شیب  دنـشاب ، یم  تلاسر  نادناخ  ناوریپ  ادـخ و  عیطم  ناگدـنب  نامه  هک  یعقاو  نایعیـش  خـساپ : دنـشاب ؟

يدهم تجح  ترضح  ات  نیسح ... نسح و  شنادنزرف  تسا و  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  اه  نآ  لوا  ماما  هک  دنتـسه  یماما  هدزاود 
فرحنم ياه  هورگ  خـیرات  لوط  رد  دنـشاب . یم  اه  نآ  يدـعب  ناـماما  تسا ، ناـهنپ  اـه  هدـید  زا  کـنیا  مه  هک  جـع ـ )  ) ناـمزلا بحاـص 

( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ربمایپ و  فرط  زا  هک  یماما  هدزاود  هعیش  بهذم  زا  ریغ  هک  دنا  هدومن  روهظ  هعیش  عیـشت و  مان  هب  يرگید 
ضرقنم هک  دـنا  هدوب  مه  يرگید  ياـه  هقرف  ، ) دـنناد یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینموملاریما  وریپ  ار  دوخ  رگید  هتـسد  هس  تسا ، صوـصنم 

نآ يداقتعا  يدابم  دنناد و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  وریپ  ار  دوخ  هک  هیدیز ;  . 1 زا : دنترابع  هتـسد  هس  نیا  دنا .) هدش 
ردارب عبات  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  دوخ  هتبلا  دنراد . روضح  نآ  فارطا  نمی و  رد  تسا و  توافتم  رظن  ره  زا  يرـشع  ینثا  بهذـم  اب  اه 

ماما دـنزرف  لیعامـسا  وریپ  ار  دوخ  هک  هیلیعامـسا ;  . 2 تسا . هتـشادن  ییاعدا  هنوگچیه  دوب و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب دـمحم  ماـما  شرتگرزب 
سیـسأت ار  ارهزلا  ۀعماج  مانب  رهزالا  هاگـشناد  دنا و  هتـشاد  رـصم  رد  ار  نایمطاف  تموکح  هتـشذگ  رد  و   ) دنناد یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  تایح  نامز  رد  لیعامسا  دنراد . روضح  رصم  ناریا و  رد  نونکا  و  هتفرگ ) مان  رییغت  اه  نآ  نتفر  اب  هک  دنا  هدرک 
; ةالغ هَضَفر و   . 3 درک . داهشتسا  يو  گرم  رد  نیرضاح  زا  لحم  دنچ  رد  درپس و  كاخب  عییـشت و  ار  ناشیا  ترـضح  دوخ  درک و  توف 

روطنامه دنیآ و  یمن  باسح  هب  نایعیش  يدنب  هتسد  وزج  اه  نآ  هک  دننک  یم  تیهالا  دح  ات  ولغ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دروم  رد  هک 
دوجو يرگید  هقرف  هورگ ، هس  نیا  لباقم  رد  دـنا . هتـسج  تئارب  اه  نآ  زا  نینمؤملاریما  دـنناد و  یم  رفاک  ار  اـه  نآ  نایعیـش  تشذـگ  هک 

يرشع ینثا  هیماما  هعیش  هک  دراد 
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هک دنشاب  یم  الع ـ  لج و  تیدحا ـ  ترـضح  دوجولا  بجاو  تاذ  هب  دقتعم  هورگ  نیا  دنتـسه . یعقاو  هعیـش  دنراد و  مان  یماما ) هدزاود  )
اربم هیناکما  تافـص  عیمج  زا  رهوج و  هن  تسا و  ضرع  هن  تروص ، هن  تسا و  مسج  هن  درادن ، لیدع  هیبش و  ریظن و  تسا ، دحاو  دـحا و 

بجاو تاذ  نوچ  دنتسین . لئاق  وا  يارب  تاضویف  هضافا  رد  تادوجوم و  قلخ  رد  یکیرش  دنناد و  یم  رهاوج  ضارعا و  قلاخ  ار  وا  تسا .
رشب سنج  زا  ار  ینالوسر  ناگداتـسرف و  اذل  تسوا ، تیاده  ییامنهار و  جاتحم  قلخ  زین  یفرط  زا  تسین و  تیؤر  لباق  زگره  شدوجولا 

هداتسرف رـشب  تیاده  يارب  نامز ، ره  تاجایتحا  ياضتقا  هب  یفاک ، ياهروتـسد  تانّیب و  تازجعم ، نیهارب ، لیلالد ، اب  ار  نانآ  و  هدیزگرب ،
 . 2 مالسلا ) هیلع  ) ایبنالا خیـش  حون   . 1 ینعی : مزعلا  ولوا  ربمغیپ  جـنپ  رماوا  تحت  اه  نآ  یمامت  اّما  دـشاب ; یم  رایـسب  اـه  نآ  دادـعت  تسا .

متاخ یفطـصم  دـمحم   . 5 مالـسلا ) هـیلع  ) هللا حور  یـسیع   . 4 مالـسلا ) هیلع  ) هللا مـیلک  یـسوم   . 3 مالـسلا ) هیلع  ) نمحرلا لـیلخ  میهاربا 
تمایق ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم تعیرش  نید و  هک  تسا  دقتعم  هعیش  دندوب . تیرشب  يامنهار  يداه و  هلآو ;) هیلع  هللا  یلـص  ) ایبنالا

ات وا  تعیرـش  تسا و  مارح  تمایق  زور  ات  هدومن  مارح  ار  هچنآ  لالح و  تمایق  زور  ات  هدومن  لالح  دمحم  هک  هچنآ   » نیاربانب تسا . یقاب 
هدومرف نیعم  ییازج  ازس و  یمدآ ، لامعا  عیمج  يارب  لاعتم  دنوادخ  یعقاو ، نایعیش  داقتعا  قبط  (. 1 «) تسا اج  رب  اپ  رمتسم و  تمایق  زور 
يادـتبا زا  قیـالخ  ماـمت  زور  نآ  رد  ینعی  تسا ، ازجلا  موـی  هب  دـقتعم  تهج  نیمه  هب  دوـش . یم  هداد  اـه  نآ  هب  خزود  تـشهب و  رد  هـک 

لامعا يازج  ای  ازـس  هب  همکاحم ، یگدیـسر و  زا  سپ  دـنوش و  یم  هدروآ  رـشحم  يارحـص  هب  هدـنز و  هراـب  ود  رفن ، نیرخآ  اـت  شنیرفآ 
ص189 رواشیپ ، ياهبش  ص113 ;  هینسلا ، ۀفحتلا  ثیدح 47 ;  ص124  ج 18 ، هعیـشلا ، لیاسو  ص1 ;  داـهتجالا ، صنلا و   . 1  ــــــــــ

«. ِۀَمایِْقلا ِموَی  یلإ  ةرمتسم  ُُهتَعیرش  ۀمایِقلا و  موَی  یلإ  ٌمارَح  ُهُمارَح  ۀمایِقلا و  ِموَی  یلإ  ٌلالح  دّمحم  ُلالَح  »
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هدروخن تسد  نونک  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  نامز  زا  هک  تسا  میرک  نآرق  نیمه  نایعیش ، تباث  مکحم و  دنس  دنسر . یم  دوخ 
، هزور زامن ، لیبق  زا  نآرق  رد  جردنم  بجاو  ماکحا  همه  هب  نایعیش  دنتـسه . نآ  تاروتـسد  هب  لماع  نایعیـش  دشاب و  یم  هدشن  فیرحت  و 
سفن و لتق  ابر ، طاول ، انز ، رامق ، بارـش ، ریظن  هریغـص  هریبک و  ناهانگ  یـصاعم و  هیلک  زا  نینچمه  دـندقتعم . هریغ  داهج و  جـح ، هاکز ،

هدیقع نیا  رب  نایعیـش  هک  ییاجنآ  زا  دنیامن . بانتجا  دیاب  تسا ، هدش  عنم  تیب  لها  رابخا  دـیجم و  نآرق  رد  هک  اه  نآ  ریغ  متـس و  ملظ و 
هدنرادهاگن دیاب  تسا ، هدومن  یفرعم  هدیزگرب و  ار  وا  لاعتم  میکح  هک  دراد  يا  هدنروآ  یهلا  تاروتـسد  ماکحا و  هک  هنوگنامه  هک  دنا 

. دـشاب تعیرـش  نید و  نآ  نابهگن  سراح و  ظفاح ، هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ   ) هدـنروآ تاـفو  زا  دـعب  اـت  دـشاب  هتـشاد  مه  يا 
هب باـختنا و  ار  نید  هدـنرادهگن  هفیلخ و  یـصو  یتسیاـب  تسا ، هدومن  یفرعم  مدرم  هب  ار  ربـمغیپ  هدـنروآ و  نیا  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه 

، دنا هدومن  یفرعم  لاعتم  يادخ  رما  هب  ار  دوخ  نانیـشناج  ایـصوا و  ایبنا ، یمامت  نوچ  دیامن . یفرعم  تما  هب  ربمغیپ )  ) نید هدـنروآ  هلیـسو 
اهر دوخ  لاح  هب  ار  اـه  نآ  شتما  نیب  رد  داـسف  فـالتخا و  زا  يریگولج  يارب  دـشاب ، یم  اـه  نآ  همه  لـمکا  لـضفا و  هک  اـیبنالا  متاـخ 

لاعتم يادـخ  بناـج  زا  هک  ایـصوا  نیا  دادـعت  تسا . هدومن  یفرعم  راـگدرورپ  رما  هب  ار  دوخ  يایـصوا  تنـس ، نیمه  ساـسا  رب  هدومنن و 
وا زا  سپ  مالـسلا ;)2 .  هیلع  ) بلاـط یبا  نبا  یلع  ایـصوالا  دیـس  اـه  نآ  لّوا   . 1 دنـشاب : یم  ریز  حرـش  هب  رفن  هدزاود  دـنا ، هدـش  یفرعم 

سپس مالسلا ;)5 .  هیلع  ) نیدباعلا نیز  یلع  شدنزرف  سپس  مالسلا ;)4 .  هیلع  ) نیسحلا شردارب  سپس  مالسلا ;)3 .  هیلع  ) نسح شدنزرف 
هیلع ) مظاکلا یـسوم  شدنزرف  سپـس  مالـسلا ;)7 .  هیلع  ) قداصلا رفعج  شدـنزرف  سپـس  مالـسلا ;)6 .  هیلع  ) مولعلا رقاب  دمحم  شدـنزرف 

(; مالسلا هیلع  ) اضرلا یلع  شدنزرف  سپس  مالسلا ;)8 . 
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نـسح شدـنزرف  سپــس  مالــسلا ;)11 .  هـیلع  ) یقنلا یلع  شدــنزرف  سپــس  مالــسلا ;)10 .  هـیلع  ) یقتلا دـمحم  شدـنزرف  سپــس   . 9
ألم راصمألا  نع  راظنالا ال  نع  باغ  يذلا  مئاقلا  ۀّجح  وه  و  مالسلا ) هیلع  ) يدهملا دمحم  شدنزرف  سپـس  مالسلا ;)12 .  هیلع  ) يرکسعلا

هلیـسو هب  راگدرورپ و  بناج  زا  قح  رب  ماما  هدزاود  نیا  نایعیـش ، داقتعا  ساسا  رب  ًاروج . ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدـع  ًاطـسق و  هب  ضرـألا  هللا 
رد تسا . هدومن  رایتخا  تبیغ  اه  نآ  مهدزاود  ماـما  رتاوتم ، راـبخا  رباـنب  هک  دـنا  هدـش  یفرعم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 

رابخا نیا  تسا . هداد  رارق  لک  حلـصم  هریخذ و  ناونع  هب  تلادع  رـشن  زین  و  روج ، ملظ و  عفر  يارب  ار  سدقم  دوجو  نآ  دنوادخ  تقیقح 
. تسا دوجوم  زین  تنس  لها  ثیداحا  رد 
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هک حاحص ) ریاس  و   ) ملسم حیحص  يراخب و  حیحص  باتک  ود  هرابرد  نایعیش  رظن  شسرپ : هعیش  هاگن  رد  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص 
دمحم نب  دمحا  نیدلا  باهـش  لثم  ّتنـس ، لها  ياملع  زا  يرایـسب  خساپ : تسیچ ؟ دشاب ، یم  تنـس  لها  ربتعم  عجرم  دیجم  نآرق  زا  دعب 
دمحم نب  رداقلا  دبع  خیش  عامسلا ،» ماکحا  یف  عاتمالا   » باتک رد  یعفاش  بلعث  نب  رفعج  لضفلاوبا  همالع  يراسلا ،» داشرا   » رد ینالطسق 

یف داعملا  داز   » رد میقلا  نبا  حیحص و  حرش  رد  يوون  يایرکز  وبا  مالسالا  خیش  و  هفینحلا » تاقبط  یف  هئیضملا  رهاوج   » رد یفنح  یـشرق 
حیحص ریغ  فیعض  ثیداحا  زا  يرایسب  هک  دنراد  فارتعا  هتـشاد و  داقتنا  نیحیحـص  ثیداحا  زا  یخرب  هب  ًاحیرـص  و ... دابعلا » ریخ  يده 
راـبخا هـلمج ، زا  دراد . دوـجو  اـه  نآ  رد  زیمآرفک  ًاـضعب  روآ و  هدـنخ  حیحـص ، ریغ  تاـیاور  زا  یــضعب  تـسا ; دوـجوم  نیحیحــص  رد 

دوجسلا لضف  باب  رد  لاثم  روط  هب  دراد . دوجو  ترخآ  ایند و  رد  راگدورورپ  ینامسج  تیؤر  تینامـسج و  هب  داقتعا  هرابرد  يزیمآرفک 
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باب رد  یبلاطم  يراخب ، حیحـص  لوا  دـلج  هحفـص 86  مراهچ و  دـلج  زا  قاقرلا  باتک  نم  طارـصلا  باب  لوا ، دـلج  زا  ناذألا  باتک  نم 
یم دایز  هتـسویپ  شتآ  ياه  هلعـش  انامه  . » دوش یم  هدروآ  ریز  رد  نآ  هنومن  ود  هک  دراد  دوجو  ةرخآلا » یف  مهبر  نینمؤملا  ۀـیؤر  تابثإ  »
وبا نینچمه  («. 1) تسا یفاک  نامز  نیا  ات  هک  دنک  یم  رما  هداهن و  شتآ  يور  رب  ار  دوخ  ياپ  دنوادخ  هک  نآ  ات  دریگ  یمن  مارآ  ددرگ و 

؟ مینیب یم  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  ایآ  : » دندیـسرپ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  مدرم  زا  يا  هدـع  هک  هدومن  تیاور  هریره 
؟ دـسر یم  امـش  هب  يررـض  دیـشروخ  هدـهاشم  زا  رهظ  ماگنه  رد  یباتفآ ، فاص و  زور  کی  رد  رگم  دـید ، دـیهاوخ  يرآ  دومرف : ناشیا 

ناشیا ریخ . دندرک  ضرع  دناسر ؟ یم  يررـض  امـش  هب  ربا  نودب  ياهبـش  رد  هام  صرق  یمامت  ندید  ایآ  دومرف : سپ  ریخ ، دندرک : ضرع 
، رواشیپ ياهبش  هیبشتلا ص17 ;  هبـش  عفد   . 1 دناسر ــــــــــ ، دهاوخن  يررـض  امـش  هب  تمایق  رد  راگدرورپ  تیؤر  اذـل  دومرف : همادا  رد 

«. یبسح یبسح  يأ  طق  طق  لوقتف  اهیف  همدق  عضی  یّتح  نکست  الف  ًادیدش  ًاظّیغت  ّظیغتت  رفزت و  راّنلا  ّنأ  : » ةریره وبأ  لاق   » ص195
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هک دوش  یم  مالعا  دـنوادخ  بناج  زا  دـسر ، ارف  تمایق  زور  نوچ  دـسر . یمن  يررـض  امـش  هب  ود  نآ  زا  یکی  رادـید  زا  هک  يروطناـمه 
یم باترپ  شتآ  رد  یگمه  دـنا ، هدرک  شتـسرپ  ار  اه ) تب   ) هناگی قلاـخ  زا  ریغ  هک  يدارفا  سپ  دـنک . تیعبت  ار  دوخ  دوبعم  یهورگره 
نآ رد  دنامن . یقاب  منهج  جراخ  رد  دب ، ای  بوخ  يرگید ، درف  دنا  هدرک  شتـسرپ  ار  هناگی  دـنوادخ  هک  يدارفا  زج  هب  هکیروط  هب  دـنوش .

: دنیوگ یم  نینمؤم  متـسه . امـش  قلاخ  نم  دیامرف : یم  و  دیآ ، یم  دنیبب  ار  وا  دناوت  یم  رـشب  هک  یـصاخ  تروص  هب  نایملاع  قلاخ  لاح ،
: دیوگ یم  باوج  رد  دنوادخ  میـشاب . هدرک  تدابع  ار  اتکی  قلاخ  زا  ریغ  هک  میتسین  یهورگ  ام  میرب ! یم  ادخ  هب  هانپ  یـشاب ، ادخ  وت  رگا 

زاب ار  دوخ  ياپ  قاس  دنوادخ  سپ  يرآ ، دنهد : باوج  دیسانشب ؟ دینیب و  ار  ادخ  هناشن ، نآ  اب  هک  تسا  يا  هناشن  دنوادخ  امـش و  نیب  ایآ 
راب نیتسخن  هک  یتروص  نامه  رد  ار  دـنوادخ  هدومن و  الاب  ار  دوخ  رـس  نینمؤم  هاگنآ  دـهد ) ناـشن  ناـیرع  ار  دوخ  ياـپ  ینعی   ) دـنک یم 

یباب باتک  نیا  رد  الصا  («. 1) یتسه ام  يادخ  وت  هک  دننک  رارقا  مه  اه  نآ  متـسه . امـش  يادخ  نم  دیامرف : یم  سپ  دننیب . یم  دنا  هدید 
هدومن و یفن  ًاحیرـص  ار  راگدرورپ  تیؤر  دـیجم ، نآرق  هک  یتروص  رد  دراد . دوجو  لاعتم » يادـخ  تیؤر  تابثا   » ناونع تحت  یلـصف ) )
وا دنک و  یمن  كرد  ار  وا  یمـشچ  چیه  } ;  » ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  ال  دیامرف } : یم  دـیجم  نآرق  رد 

راشف بسح  رب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  یتقو  («. 2) تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  یئرمان و  فیطل و  وا  دنک . یم  هدهاشم  ار  ناگدـید  همه 
حیحص  ; ص275  ج 2 ، دـمحا ، دنـسم   . 1 ِینِرَأ ــــــــــ  ِّبَر  دوـمن }  ار  راـگدرورپ  تیؤر  ياـضاقت  تاـجانم ، ماـگنه  هب  لییارـسا  ینب 

یف نوراضت  له  معن ، لاق : ۀمایقلا ؟ موی  اّنبر  يرن  له   » ص195 رواشیپ ، ياهبش  ص112 ;  ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص195 ;  ج 1 ، يراخب ،
اهیف سیل  اوحـص  ردـبلا  ۀـلیل  رمقلا  ۀـیؤرلا  یف  نوراضت  له  هللا و  لوسر  ای  ال  اولاـق : باحـس ، اـهعم  سیل  اوحـص  ةرهظلاـب  سمـشلا  ۀـیؤر 
نذإ ۀـمایقلا  موی  ناک  اذإ  امهدـحأ  ۀـیور  یف  نوراضت  امک  ّالإ  ۀـمایقلا  موی  هللا  ۀـیؤر  یف  نوراضت  ام  لاق : هللا ، لوسر  ای  اولاـق ال  باـحس ؟

نم ّالإ  قبی  مل  اذإ  یّتح  رانلا  یف  نوطقاستی  ّالإ  باصنلا  مانـصألا و  نم  هللا  ریغ  دبعی  ناک  دحأ  یقبی  الف  دبعت  تناک  ام  ۀّمأ  ّلک  عبتیل  نذؤم 
كرـشن کنم ال  هللااب  ذوعن  نولوقیف  مّکبر  انأ  لوقی  اهیف و  هوأر  یتلا  نم  ةروص  یندأ  یف  نیملاعلا  ّبر  مهاتآ  رجاف  ّرب و  نم  هللا  دبعی  ناک 

یتلا ةروص  یف  لّوحت  دق  مهسوؤر و  نوعفری  ّمث  قاس  نع  هللا  فشکیف  معن ، نولوقیف : اهب !؟ هنوفرعتف  ۀیآ  هنیب  مکنیب و  له  لوقیف  ًائیش  هللااب 
103 (: 6) ماعنا  . 2 اّنبر .» تنأ  نولوقیف  مّکبر  انأ  لاقف : ةّرم  لوأ  اهیف  هوأر 
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ات زگره  } ;  » ِیناَرت َْنل  َلاق  تفگ } : یـسوم  خساپ  رد  دنوادخ  میامن ، هدـهاشم  ار  وت  ات  امن  راکـشآ  نم  هب  ار  دوخ  ایادـخ  َْکَیلِإ ; { ْرُْظنَأ 
لاؤس هب  ( 2 «) منک یمن  تدابع  منیبن  هک  ار  ییادخ  ( : » مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  خساپ  نیا  هب  دانتـسا  يا  هدـع  اما  ( 1 «.) دید یهاوخن  ارم  دبا 
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. تسا یندید  یلاعت  قح  هک  دنریگ  یم  هجیتن  دننک و  یم  هراشا  ینیب ؟ یم  ار  ادـخ  تدابع  تقو  رد  ایآ  دیـسرپ : ناشیا  زا  هک  يدوهی  درم 
: دننک یم  لقن  نینچ  لماک  روط  هب  ار  ربخ  نیا  هیؤرلا  لاطبا  باب  یفاک » لوصا   » رد ینیلک  خیـش  دوخ و  دیحوت »  » باتک رد  قودص  خـیش 

تدابع منیبن  هک  ار  ییادخ  دومرف : ترضح  ینیب ؟ یم  ار  ادخ  تدابع  تقو  رد  ایآ  درک : لاؤس  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما زا  يدوهی  ملاع  »
تقیقح رون  هب  بلق  مشچ  اب  ار  وا  هکلب  منیب ، یمن  رـس  مشچ  اب  ار  یلاعت  يراـب  تاذ  دومرف : ینیب ؟ یم  ار  وا  هنوگچ  درک  لاؤس  منک . یمن 

یلقع لاحم  ار  یلاعت  يادخ  ینامسج  تیؤر  يرشحمز  هللاراج  يواضیب و  یضاق  دننامه  ینـس ، ياملع  زا  يرایـسب  («. 3) منیب یم  نامیا  و 
رد هچ  ایند و  رد  هچ  دنوادخ ، تیؤر  هب  داقتعا  اذل  دنـشاب ، یم  تیؤر  لباق  رـس  مشچ  اب  يرـصنع  ماسجا  طقف  هک  ییاجنآ  زا  دـنا . هتـسناد 

، نیاربانب میوش . تینامـسج  هب  لئاق  وا  تاذ  يارب  هداد و  رارق  صاخ  تهج  رد  دوخ  طاحم  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  ًاـعطق  ترخآ ،
باب رد  ملسم  دوخ ، لسغ  باتک  رد  يراخب  ماما  ًالثم  دنک . یم  شودخم  ار  اه  نآ  رابتعا  دراد  دوجو  نیحیحص  رد  هک  يرایـسب  تافارخ 

مه اب  یگمه  لییارسا  ینب  موق  دنا : هدومن  لقن  نینچ  هریرهوبا  زا  دوخ  دنسم  مود  ءزج  رد  لبنح  دمحا  ماما  و  مالسلا ) هیلع  ) یسوم لئاضف 
مسر و اه  نآ  يارب  راک  نیا  نوچ  دـندرک . یم  هاگن  رگیدـکی  ياـه  تروع  هب  هداد و  وشتـسش  ار  دوخ  هتفر ، بآ  هب  تروع  رتس  نودـب  و 
ج 1 ینسحلا ، ءامـسالا  حرـش  ص84 ;  یفاص ، ریـسفت   . 2 143 (: 7) فارعا  . 1 نیب ــــــــــ  زا  نآ  تحاـبق  یتـشز و  دوب ، هدـش  تداـع 
ص44 ج 4 ، راونالا ، راحب   . 3 َهرَأ .» َْمل  ًّابَر  ُُدبْعَأ  َْمل   » ص197 رواشیپ ، ياهبش  ص169 ;  ءاضیبلا ، ۀعمللا  ج 2 ص24 ;  64 و 189 ، صص

َریِمَأ اَی  َلاَقَف : ِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  ٌْربِح  َءاَـج   » ص197 رواشیپ ، ياهبش  ص151 ;  نیحیحصلا ، ءاوضا  ص16 ;  و ج 41 ،
ُنُویُْعلا ُهُکِرْدـُت  َکَْلیَو َال  َلاَق : ُهَْتیَأَر ؟ َْفیَک  َو  َلاَق : َُهرَأ . َْمل  ًّابَر  ُدـُبْعَأ  ُْتنُک  اَم  َکَْلیَو ! َلاَقَف  َلاَق : ُهَتْدَـبَع ؟ َنیِح  َکَّبَر  َْتیَأَر  ْلَـه  َنِینِمْؤُْملا 

«. ِناَمیِْالا ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُْهتَأَر  ْنَِکل  َو  ِراَْصبالا  ِةَدَهاَشُم  ِیف 

هحفص 43

رب لیلد  ار  وا  راک  نیا  لییارسا  ینب  دنیبن . ار  وا  تروع  یسک  ات  تفر  یم  بآ  هب  ییاهنت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  طقف  دوب . هتفر 
هیلع ) یسوم ترضح  هک  يزور  دوش . علطم  نآ  زا  یـسک  دهاوخ  یمن  دراد و  قتف  ناشیا  ًالثم  هک  دندرک  یم  روصت  هتـشادنپ و  يو  صقن 

، دوـمن رارف  یـسوم  ساـبل  اـب  گنـس  تشاذـگ ، یگنـس  يـالاب  هدروآ و  رد  ار  اـه  ساـبل  دوـب ، هتفر  بآ  لـخاد  هب  لـسغ  تهج  مالـسلا )
تفر و یسوم  سابل  اب  ردق  نآ  گنس  يرب ؟ یم  اجک  ار  میاه  سابل  گنـس ، يا  تفگ : یم  تفر و  یم  وا  لابند  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم

ترـضح تروـع  هب  دنتـسناوت  لییارـسا  ینب  هـک  نآ  اـت  درک ، بـیقعت  ار  وا  تروـع  رتـس  نودـب  تـخل و  ناـنچمه  مالـسلا ) هـیلع  ) یـسوم
، داتسیا زاب  تکرح  زا  گنـس  نآ ، زا  سپ  درادن . قتف )  ) یـصقن بیع و  یـسوم  هک  دنتفایرد  هرخالاب  و  دننکفا ، رظن  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم

نینچ نداد  تبسن  («. 1 !) درک هلان  راب  تفه  ای  شش  گنس  هک  دز  هنایزات  گنـس  رب  نانچ  تفرگ و  ار  شیاه  سابل  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم
دومن رواب  ناوت  یم  ایآ  دنهد . تبسن  یمزعلاولوا  ربمغیپ  هب  ارنآ  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تسا ؟ فیخس  تشز و  ردقچ  ام  زا  کی  ره  هب  یلمع 
گنس تکرح  يا  هدع  لاؤس  نیا  خساپ  رد  دنکب !؟ مه  هلان  ندز  هنایزات  هب  شنکاو  رد  دربب و  ار  اه  سابل  دیآ و  رد  تکرح  هب  گنس  هک 
نادب تاداع  قرخ  تازجعم و  رودص  هک  دنلفاغ  عوضوم  نیا  زا  و  دـنناد ، یم  یـسوم  ياصع  ندـش  اهدژا  لیبق  زا  تازجعم ، ریاس  لثم  ار 

ار تحاضف  طقف  گنـس ، لـمع  نیا  هک  یتروص  رد  دـیامن . رهاـظ  ار  قح  زجاـع و  لـمع  نآ  رودـص  لـباقم  رد  ار  مصخ  هک  تسا  تهج 
دلج رد  زین  يراخب و  حیحص  مود  دلج  لوا و  دلج  رد  هریرهوبا  زا  يرگید  ربخ  تسا . هدوبن  راک  رد  یقح  قاقحا  ًالـصا  هدومن و  راکـشآ 

وا زا  هک  نیا  ضحم  هب  دیـسر ، ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم تمدـخ  هب  توملا  کـلم  یتـقو  : » تسا هدـش  لـقن  هنوگ  نیدـب  ملـسم  حیحـص  مود 
. دش روک  شمشچ  هک  دز  توملا  کلم  مشچ  هب  یلیس  نانچ  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترـضح  دنک ، تباجا  ار  راگدرورپ  توعد  ات  تساوخ 
ج 1، ملسم ، حیحص  ص129 ;  ج 4 ، يراخب ، حیحص  ص315 ;  ج 2 ، دمحا ، دنـسم   . 1 راگدرورپ ــــــــــ  يوس  هب  توملا  کـلم  سپ 

رجح یبوث  رجح  یبوث  لوقی  هرثأـب  یـسوم  عمجف  هبوـثب  رجحلا  ّرفف   » ص199 رواشیپ ، ياهبـش  ص38 ;  ج 5 ،  يذمرتلا ، ننـس  ص183 ; 

رواشیپ ياه  زا 137بش  هحفص 34 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رجحلاب قفطف  هبوث  یـسوم  ذخأف  هیلإ  رظن  یتح  دـعب  رجحلا  ماقف  سأب  نم  یـسومب  ام  هللاو  اولاقف  یـسوم  ةأوس  یلإ  لیئارـسا  اونب  رظن  یّتح 
...!«. ۀعبس وأ  ۀّتس  ًابدن  رجحلاب  ّنا  هللاوف  ًابرض 

هحفص 44

ار توملا  کـلم  مشچ  دـنوادخ  هاـگنآ  دومن . روک  ارم  مشچ  درادـن و  ندرم  هدارا  هک  يداتـسرف  يا  هدـنب  يوس  هب  ارم  تفگ : تشگرب و 
هچ ره  راذـگب ، يواگ  تشپ  رب  ار  دوخ  تسد  یتسه ، ایند  یگدـنز  بلاط  رگا  وگب : درگرب و  ما  هدـنب  يوس  هب  دومرف : وا  هب  دومن و  ملاـس 

نینچ يربط  ریرج  نب  دمحم  لبنح و  دمحا  ماما  سپس  («. 1) دش دهاوخ  هفاضا  وت  یناگدنز  ياهلاس  رب  رادقم  نامه  هب  دمآ  تتـسد  هب  وم 
روبجم هعقاو  نآ  زا  دعب  یلو  دمآ ، یم  حور  ضبق  يارب  راکـشآ  ینلع و  تروص  هب  توملا  کلم  ماگنه  نآ  ات  هک  دننک  یم  يریگ  هجیتن 

مود دلج  رد  يراخب  رگید ; یلاثم  دوشن )! روک  شمـشچ  ود  ره  هک  نآ  سرت  زا  دیاش   ) دـیایب حور  ضبق  يارب  هنایفخم  یناهنپ و  هک  دـش 
: دننک یم  لقن  هریرهوبا  زا  يذلا »... بعللا  یف  ۀصخرلا   » باب دوخ  حیحـص  لوا  دلج  رد  ملـسم  زین  و  بارحملاب » وهللا   » باب دوخ  حـیحص 

مدرم بعل ، وهل و  بابسا  اب  دندوب و  هدش  عمج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  دجسم  رد  ینادوس  ناحایـس  زا  یعمج  دیع ، زور  کی  رد  »
لوسر ای  يرآ  داد  خـساپ  هشیاع  ینک ؟ اشامت  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : هشیاع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  دـندرک . یم  مرگرـس  ار 

هب ار  دوخ  تروص  هدیـشک و  ترـضح  نآ  هناـش  يور  زا  ار  شرـس  هک  دومن  راوس  دوخ  تشپ  رب  يروـط  ار  هشیاـع  ترـضح ، سپـس  هللا .
هـشیاع هک  نآ  ات  دربب .! تذـل  هشیاع  دـننک و  يزاب  رتبوخ  رتهب و  ات  دومن  یم  بیغرت  ابترم  ار  اه  نآ  ترـضح  دراذـگ . شکرابم  تروص 

لیلد هب  تسین !!؟ یهلا  ناربمایپ  هب  ناتهب  لعج و  يرابخا ، نینچ  اـیآ  تشاذـگ .»! نیمز  رب  ار  وا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ دـش و  هتـسخ 
لثم يدایز  دارفا  خیرات ، رد  نوچ  دریگ . رارق  لمأت  یسررب و  دروم  دیاب  اه  نآ  رابخا  تسا ، هدمآ  نیحیحـص  رد  هک  یهباشم  رابخا  دوجو 

دنسم  . 1 نایم ــــــــــ  رد  ثیداحا ، هنوگ  نیا  اذل  دنا . هدرک  یم  لعج  ثیدح  هیواعم ، رابرد  زا  لوپ  تفایرد  اب  هک  دنا  هدوب  ( 2) هریرهوبا
، رواشیپ ياهبـش  ص70 ;  هریرهوـبا ، ص178 ;  ج 61 ،  قشمد ، هنیدـم  خـیرات  ص315 ;  ج 6 ،  يراـبلا ، حـتف  ص315 ;  ج 2 ، دـمحا ،

عجرف اهأقفف ! توملا  کلم  نیع  یسوم  مطلف  ةریره : وبأ  لاق  ّکبر ، بجأ  هل : لاقف  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم یلإ  توملا  کلم  ءاج   » ص201
: لقف يدبع  یلإ  عجرا  لاق : هنیع و  هیلإ  هللا  درف  لاق : ینیع . أقفف  توملا ، دیری  کل ال  دبع  یلإ  ینتلسرأ  ّکنإ  لاقف : یلاعت  هللا  یلإ  کلملا 
هک دش  هتفگ  رتشیپ   . 2 ۀنس .» اهب  شیعت  ّکنإف  ةرعـش  نم  كدیب  تاروت  امف  روث  نتم  یلع  كدی  عضف  ةایحلا  دیرت  تنک  نإف  دیرت  ةایحلا 

. دز هنایزات  غورد  ثیدح  لعج  مرج  هب  ار  وا  باطخلا  نب  رمع 

هحفص 45

زا هک  ار  ناطح  نب  نارمع  الثم  دنا . هدش  هدرمـش  ( 1) هقث ناورهن  جراوخ  يراخب » حیحـص   » باتک رد  دروخ . یم  مشچ  هب  دایز  نیحیحص 
طـسوا نب  لیعامـسا  هلمج  زا  فسوی  نب  جاجح  نارای  تسا . هتـسناد  هقث  هدورـس ، رعـش  يدارم  مجلم  نبا  حدـم  رد  هدوب و  جراوخ  نارس 

. تسا هتسناد  هقث  زین  ار  هدوب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  لتاق  هک  دعـس  نب  رمع  تسا . هتـسناد  هقث  هدوب ، ریبج  نب  دیعـس  لتاق  هک  ار  یلجبلا 
هقث ار  مالـسلا )) هیلع  ) قداص ماما   ) ناـشیا نارگید  یعفاـش و  هک  نآ  لاـح  هدرک ، كرت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  تیاور  يراـخب 

قثوم نَسَح 3 .  حیحص 2 .   . 1 دوش : یم  میسقت  هدمع  شخب  راهچ  هب  رابتعا  رظن  زا  هعیش ، فیرعت  رد  ثیدح   . 1 2 ــــــــــ ) .) دنا هتسناد 
ریغ صاخـشا  اه  نآ  نایم  رد  یلو  هدـش  رکذ  اه  هطـساو  ِیماسا  هک  تسا  یثیدـح  نآ  نانیمطا ،) دروم   ) قثوم اـی  هقث  فیعـض . هقث 4 .  ای 

ص296 ج5 ،  ریدغلا ،  . 2 دنشاب . هدش  هتخانش  یتسرد  یتسار و  هب  هک  نیا  طرش  هب  دنتسه ، زین  یماما  هدزاود  هعیش 

هحفص 46
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ناماما زا  هک  دوش  یم  هدـید  دایز  نایعیـش ، هیعدا  بتک  رد  شـسرپ : تسین ؟ كرـش  يارب  رذـن  و  ادـخ ) ریغ  زا  و   ) ناماما زا  تجاح  بلط 
یمومع رباعم  رد  هعیـش  ناریقف  یتح  درادن ؟ نایعیـش  كرـش  رب  تلالد  ندرک ، تجاح  بلط  ادخ  ریغ  زا  ایآ  دننک . یم  تجاح  بلط  دوخ 

زا اه  نآ  یگمه  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  هللا  ای  هملک  زا  اه  نآ  زا  یـسک  رتمک  دـنیوگ و  یم  اضر  ماما  ای  لضفلاوبا ، ای  نیـسح ، اـی  یلعاـی ،
قولخم و يارب  رذن  هک  دننک  یم  هدازماما  ماما و  رذن  هراومه  ار  دوخ  تاروذن  ای  دننک .) یم  هجوت  ادخ  ریغ  هب  نوچ   ) تسا كرش  رهاظم 
یلج و كرش   . 1 دومن . هئارا  كرـش ، يارب  یقیقد  نشور و  فیرعت  دیاب  ادتبا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  زا  لبق  خساپ : تسا . كرـش  ادـخ ، ریغ 
رد ینعی  تاذ : رد  كرـش  دهد * . رارق  کیرـش  لاعتم  دنوادخ  يارب  لاعفا  تادابع و  ای  تافـص  ای  تاذ  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  راکـشآ ،

نیا زا  مادک  ره  دنشاب . یم  سدقلا  حور  رسپ و  ردپ ، هب  لئاق  هک  يراصن  لثم  دهد . رارق  کیرش  یلاعت  يادخ  تینادحو  تاذ و  تیهولا ،
رد كرـش  ددرگن * . زراب  يدـنوادخ  تاذ  دـنوشن  عمج  مه  اب  هس  نیا  ات  درادـن و  رگید  يات  ود  هک  دنـشاب  یم  یگژیو  کـی  ياراد  هس ،

ار تافص  نیا  دننادب و  یلاعت  يراب  تاذ  رب  دیاز  ار  تایح ... تردق ، تمکح ، ملع ، لیبق  زا  لاعتم  دنوادخ  تافـص  هک  تسا  نآ  تافص :
ینعی دنادن . تاّذلاب  تقیقح ، ینعم و  رد  ار  دنوادخ  هک  تسا  نآ  لاعفا : رد  كرـش  دنـشاب * . یم  هنوگ  نیا  هرعاشا  دـننادن . وا  تاذ  نیع 

ار تقلخ  زا  دعب  روما  هک  نآ  ای  دنادب . یهلا  ریبادت  لاعفا و  رد  میقتسم ) ریغ  ای  میقتسم  دایز ، ای  مک   ) رثؤم ار  تاقولخم  زا  يدارفا  ای  يدرف 
روما ریبدت  زا  دومن ، قلخ  ار  قیالخ  یتقو  دنوادخ  هک  دـندقتعم  اه  نآ  اریز  دنـشاب ، یم  هنوگ  نیا  نایدوهی  دـنادب . قلخ  هب  هدـش  راذـگاو 

دنامزاب
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ناماما هب  ار  روما  دـنوادخ  دـنراد  هدـیقع  هک  تهج  نیدـب  زین  تالغ  تفر . يرانک  هب  دوخ  هدومن و  راذـگاو  قلخ  هب  ار  راک  راـچان ، هب  و 
رد كرـش  دنیوگ * . یم  زین  هضّوفم  ار  اه  نآ  تهج  نیمه  هب  دنـشاب . یم  هنوگ  نیا  دـنهد ، يزور  دـننک و  قلخ  اه  نآ  ات  هدومن  ضیوفت 
نآ ّتین  هک  یتداـبع  ره  نیارباـنب  دزاـس . لـیامتم  ادـخ  ریغ  هب  ار  دوخ  تین  بلق و  روضح  هجوت ، تداـبع  عقوم  رد  هک  تسا  نآ  تداـبع :

كرش یفخ : كرش   . 2 دنک . یم  شتسرپ  تدابع  ماقم  رد  ار  وا  دهد و  یم  رارق  کیرـش  ادخ  يارب  نوچ  تسا . كرـش  دشاب  قلخ  يارب 
یفخ كرـش  زراب  هنومن  بابـسا  رد  كرـش  تسا . فیرظ  رایـسب  تدابع ، رد  كرـش  اب  نآ  توافت  تسا و  تاعاط  تادابع و  لاـمعا ، رد 

ًالقتـسم و دـنمراک ، کی  ًـالثم  میـشاب . هتـشاد  بابـسا  قلخ و  هب  فوخ  دـیما و  مشچ  هک  تسا  یناـمز  نآ  و  بابـسا : رد  كرـش  تسا * .
: ناماما زا  نتساوخ  تجاح  نایعیش * : كرش  هرابرد  لاؤس  هب  خساپ  اما  دشاب . هتـشاد  هجوت  شراک  بحاص  ای  امرفراک  هرادا ، هب  ًارـصحنم 
. دومن ادیپ  يدحوم  ناوت  یمن  ًالصا  دنکرشم و  قیالخ  مامت  سپ  دشاب  كرـش  قولخم ، زا  ندومن  اضاقت  نتـساوخ و  تجاح  فرـص  رگا 
هب تسا . لوادتم  ایند  رد  نارگید  زا  نتـساوخ  کمک  هدش و  انب  رگیدـکی  هب  زاین  هیاپ  رب  یناسنا  عماوج  یعامتجا  طباور  هک  تسا  حـضاو 
: * ًـالثم دـنیامن . یم  يرگید  زا  کـمک  ياـضاقت  دوش  هدرب  لاـعتم  يادـخ  زا  یماـن  هک  نیا  نودـب  هتفر و  رگیدـکی  يوس  هب  هک  يروـط 

ندـش قرغ  زا  هک  دـنز  یم  داـیرف  بآ  رد  یقیرغ  دـنک * . یم  هجلاـعم  اوادـم و  تساوـخرد  وا  زا  دور و  یم  یکـشزپ  بطم  هـب  یـضیرم 
ياضاقت هتفر و  داتـسا  دزن  ییوجـشناد  هبلط و  دـنک * . یم  یـسرداد  ياضاقت  یـضاق  زا  دور و  یم  هاگداد  هب  یمولظم  دـنهد * . شتاـجن 

. * دراد ار  هقورـسم  لاوما  ندرکادیپ  ياضاقت  دور و  یم  يرتنالک  هب  هتفر  تقرـس  هب  شلاوما  هک  یـسک  دنک * . یم  يریگدای  شزومآ و 
. دنک یم  نان  صرق  دنچ  ياضاقت  دور و  یم  ییاونان  هب  یسک 
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خـساپ ًانیقی  تسناد ؟ كرـشم  دـنرب  یمن  لاعتم  يادـخ  زا  یمان  شیوخ ، تارواحم  رد  هک  نیا  لـیلد  هب  ار  دارفا  نیا  یگمه  ناوت  یم  اـیآ 
هک دوش  تقد  هجوت و  لمن  هروس  رد  دنا . هدـیبلط  یم  يرای  کمک و  ياضاقت  قیالخ ، زا  زین  ایبنا  اه ، نیا  همه  زا  رتالاب  یتح  تسا . یفنم 
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اَنَأ ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاق  َنیِِملْـسُم  ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِـشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَهُّیَأ  اـی  َلاـق  تفگ } : سلجم  راـضح  هب  نامیلـس  ترـضح 
اّمَلَف َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  ٌنیِمَأ  ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َو  َکِماقَم  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ 

هب دوش  نم  رما  میلـست  دیآ و  نم  دزن  وا  هک  نیا  زا  لبق  ار  سیقلب  تخت  امـش  زا  کیمادـک  یِّبَر ; { ِلْضَف  ْنِم  اذـه  َلاق  ُهَدـْنِع  ارِقَتْـسُم  ُهآَر 
هاگیاج زا  وت  هک  نآ  زا  لبق  هک  منیما  رداق و  يا  هزادـنا  هب  وا  تخت  ندروآ  رد  نم  تفگ : نج  تیرفع  نایم  نآ  زا  دروآ ؟ دـیهاوخ  اجنیا 

: تفگ ایخرب ) نب  فصآ   ) دوب اناد  یهلا  باتک  مولع  زا  یـضعب  هب  هک  يرگید  سک  مروآ . یم  تروضح  هب  ار  نآ  يزیخرب  دوخ  تواضق 
زا ییاناوت  نیا  تفگ : درک  هدهاشم  دوخ  دزن  ار  ریرـس  نامیلـس  نوچ  مروآ . یم  اجنیا  هب  ار  وا  تخت  ینز  مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  نم 
راک ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رد  مه  نآ  ندروآ ، رود  هار  زا  ار  تمظع  نآ  اـب  سیقلب  تخت  هک  تسا  یهیدـب  («. 1) تسا نم  يادخ  لضف 

کمک فرـص  هک  تفایرد  ناوت  یم  سیقلب  تخت  لاـقتنا  تهج  نامیلـس ، ندـیبلط  دادمتـسا  اـضاقت و  زا  نیارباـنب  تسین . زجاـع  قولخم 
تواضق ماگنه  هب  ًاصوصخم  مود ، لوا و  يافلخ  رگید  فرط  زا  تسا . یبلق  رما  کی  كرش  اریز  تسین ، كرش  ندومن  اضاقت  نتساوخ و 

نیا ياه  هنومن  دندیبلط . یم  دادمتـسا  هدومن و  هعجارم  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  دـندوب ـ  زجاع  نآ  زا  دوخ  هک  مدرم ـ  نیب  يرواد  و 
رمع مود ـ  هفیلخ  هک  يدراوم  زا  دروم  کی  نایب  هب  طقف  ریز  رد  تسا . رایسب  هبعک » دولوم  تلادع  زا  ییاه  هولج   » و بقانم »  » رد دادمتـسا 

قعاوص  » رد یکم  رجح  نبا  دوش * . یم  هدنـسب  دسرب  هجیتن  هب  ات  هدومن  لسوت  مالـسلا ) مهیلع  ) ربمغیپ ترتع  تیب و  لها  هب  باطخلا ـ  نب 
ات 40  38 (: 27  ) لمن  . 1 دنک ــــــــــ : یم  لقن  هقرحم »
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ـ  مود هفیلخ  رمع ـ  هک  نیا  ات  دـنتفرگ  یمن  هجیتن  دـنتفر و  یم  ناراـب ) ياـعد   ) اقـستسا يارب  يداـیز  تاـعفد  هب  مدرم  يرجه  لاس 17  رد 
: تفگ تفر و  ربمغیپ  يومع  سابع  دزن  دوخ  هفیلخ  درک . مهاوخ  بآ  بلط  ددرگ  یم  باجتسم  شیاعد  هک  یسک  هلیـسو  هب  ادرف  تفگ :

ینب هب  هاگنآ  دوش . ایهم  نآ  هلیـسو  ات  دومن  ربص  دـیاب  تفگ : سابع  مییامن . بآ  بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  وت  هلیـسو  هب  ات  اـیب  نوریب  اـم  اـب 
( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  ولج و  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  سپس  دننک . لامعتسا  زین  شوخ  يوب  هدیـشوپ و  كاپ  سابل  هک  داد  ربخ  مشاه 
: تفگ رمع  هب  سابع  بانج  دندرک . تکرح  اه  نآ  رس  تشپ  رد  مشاه  ینب  پچ و  تمس  رد  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تسار و  تمس  رد 

اعد زونه  هک  دنک  یم  لقن  رباج  تشادرب . اعد  هب  تسد  سابع  بانج  دندیسر و  یلـصم  هب  ات  دنتفر  اه  نآ  تسرفن . ام  اب  ار  يرگید  سک 
: دـنک یم  لـقن  نینچ  رمع  زا  دوخ  حیحـص  رد  زین  يراـخب  ماـما  تفرگ . ندـیراب  ناراـب  دـمآ و  رد  تکرح  هب  اـهربا  هک  دوـب  هدـشن  ماـمت 

نبا («. 1) درک اطع  ناراب  اه  نآ  هب  دنوادخ  سپ  ینک . اطع  ام  هب  ناراب  ات  میدش  لسوتم  وت  هب  نامربمغیپ  يومع  هطـساو  هب  ام  اراگدرورپ ! »
رد رمع  هفیلخ  دنتفر . نوریب  اقـستسا  تهج  ربمغیپ  يومع  اب  هفیلخ  دـنک : یم  لقن  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  مود  دـلج  رد  زین  دـیدحلا  یبا 

ماقم سپ  میدش . لسوتم  وت  يوس  هب  اه  نآ  ناگرزب  شدادـجا و  هتبلا  تربمغیپ و  يومع  هطـساو  هب  ام  اراگدرورپ ! : » تفگ اقـستسا  لحم 
 . 2 («. 2) مییامن رافغتـسا  تعافـش و  بلط  وت  تمظع  اب  هاگرد  زا  هک  هدومن  تلالد  ار  اـم  وا  نوچ  اـمرف ; ظـفح  وا  يومع  رد  ار  تربمغیپ 

نیا رب  اه  نآ  ياواتف  دـیلقت و  عجارم  ياه  هلاسر  مامت  دراد و  دوجو  رذـن » باب   » مان هب  یلـصف  نایعیـش ، یهقف  بتک  رثکا  رد  ناـماما  رذـن 
ار رذن » هغیص   » و هللا » یلا  هبرق  تین   » طرـش ود  دشاب . ادخ  يارب  دیاب  تادابع  هیقب  دننام  تسا و  تدابع  یعون  رذن ، هک  تسا  راوتـسا  لصا 
ص91;  هرانملا ، عفر   . 1 لمکم ــــــــــ  طرش  ود  نیا  دوش و  یمن  ققحم  رذن  دشابن ، طرش  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دنا . هتسناد  نآ  همزال  زین 

هنیدم خیرات  ص115 ;  ج 3 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  قیافلا   . 2 نوقسیَف .» انقْـساَف  انّیبَن  ّمَِعب  َکَیلإ  ُلَّسوَتَن  ّانإ  َّمهّللا   » ص229 رواشیپ ، ياهبش 
ربک هئابآ و  ۀیفق  کّیبن و  ّمعب  کیلإ  بّرقتن  انإ  ّمهّللا   » ص229 رواشیپ ، ياهبش  ص150 ;  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص363 ;  ج 26 ، قشمد ،

«. نیرفغتسم نیعفشتسم و  کیلإ  هب  انولد  دقف  هّمع  یف  کّیبن  ّمهللا  ظفحاف  هلاجر ...
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هب هعیـش  ياهقف  هیلمع  ياه  هلاسر  مامت  رد  تاکن  نیا  دشاب . وا  تیاضر  ادخ و  رطاخ  يارب  دیاب  تادابع  هیقب  دننام  رذـن  تین  دـنرگیدکی .
رذن هدننک  لطاب  هدوبن و  روصتم  دمحم  لآ  ناماما و  ربمغیپ و  تین  یتح  ادـخ  ریغ  يارب  تین  رذـن ، يادا  رد  نیاربانب  تسا . هدـمآ  حوضو 

تافـص و تاذ و  رد  کیرـش  ار  اه  نآ  ای  دوخ  يادخ  ار  دمحم » لآ   » یـسک رگا  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  نایعیـش  مامت  هک  ییاجنآ  زا  تسا .
مود طرش  ممتم  دشاب  رذن  هغیص  هک  مود  طرش  اما  دشاب . ادخ  ریغ  يارب  دناوت  یمن  اه  نآ  تین  سپ  تسا  كرشم  ًاعطق  دنادب ، ادخ  لاعفا 
هغیص دشابن  هغیـص  نآ  رد  ادخ  مان  هچنانچ  دناوخب و  هغیـص  رذن  عقوم  رد  دیاب  هدننک  رذن  هک  انعم  نیدب  تسا . لوا  طرـش  هدننک  تیبثت  و 
تین مه  هک  دندقتعم  نایعیـش  نیاربانب  مریگ .» یم  هزور  ادخ  يارب  : » دیوگب دیاب  دنک  یم  رذن  هزور  هک  یـسک  ًالثم  دوش . یمن  يراج  رذن 

دوخ رذن  فرـصم  رد  هدننک  رذن  یلو  دشاب ، ادخ  ياضر  يارب  دیاب  دنراد و  ادخ  يارب  رذن  ماجنا  رب  دـیکأت  ود  ره  رذـن  هغیـص  مه  رذـن و 
ای دهدب  ارقف  هب  ار  نآ  دناوت  یم  لاح  دشکب . هدازماما  ای  ماما  نالف  مرح  رد  ادخ  يارب  ار  يدنفـسوگ  هک  دـنک  یم  رذـن  ًالثم  تسا . راتخم 

يدیس ای  ملاع  ای  ارقف  ای  یلاها  هب  ار  یـسابل  ای  لوپ  ات  دنک  یم  رذن  ًالثم  ای  دهدب . هداز  ماما  ماما و  نآ  نارادازع  تئیه و  هب  ای  دنک و  ماعطا 
دراو نآ  رب  یلاکـشا  چیه  اذل  دـنراد ، ادـخ  يارب  رذـن  ماجنا  رب  دـیکأت  ود  ره  رذـن  هغیـص  مه  تین و  مه  نوچ  دـهدب . هللا  لوسر  دالوا  زا 

ار هعیـش  ملـسم  لوصا  داد و  میمعت  نایعیـش  لک  هب  ار  اه  نآ  لمع  ناوت  یمن  دـنیامن ، لودـع  لصا  نیا  زا  دارفا  یـضعب  رگا  لاـح  تسین .
یم هدینش  ینکردا » يدهم  ای   » و ینکردا » نیسح  ای  «، » ینکردا یلع  ای   » وچ یتاحالطـصا  تارابع و  نایعیـش  زا  رگا   . 3 دومن . راد  هشدخ 

و ( 1) تسا بابـسا  راد  ایند  نوچ  هکلب  تسین ، ینکردا » هللا  يدـهم  ای   » و ینکردا » هللا  نیـسح  ای  «، » ینکردا هللا  یلع  ای   » نآ ياـنعم  دوش ،
 . 1 دنیوج ــــــــــ . یم  هجوت  لاعتم  يادخ  هب  اه  نآ  هلیـسو  هب  اذل  دنناد ، یم  تاجن  بابـسا  هلیـسو و  ار  ردقلا  لیلج  نادـناخ  نآ  نایعیش 

«. اهبابسأب ّالإ  رومألا  يرجی  نأ  هللا  یبأ   » ص218 رواشیپ ، ياهبش  ص40 ;  ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  ص87 ;  ج 4 ، هریسلا ، نم  حیحصلا 
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رد هک  روطنامه  تسا . ظوفحم  نانچمه  راگدرورپ  هناگی  تاذ  هب  تبـسن  تالکـشم  عفد  جـیاوح و  بلط  رد  ام  لقتـسم  هجوت  لاح  ره  هب 
هب هلیـسو »  » اب دینک و  هشیپ  ار  ادـخ  ياوقت  نامیا  لها  يا  َۀَلیِـسَْولا ;{ ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا }  هدـمآ  دـیجم  نآرق 

ضیف هطساو  نیحلاصلا و  هللا  دابع  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  دمحم  لآ  نایعیـش ، هک  ییاجنآ  زا  («. 1) دیورب راگدرورپ  تمظع  اب  هاگرد 
یم زین  اعدا  نیا  تحص  يارب  دنناد . یم  مزال  مالسا  یمارگ  لوسر  روتـسد  بسح  رب  ار  اه  نآ  هب  لسوت  نیاربانب  دنناد ، یم  ضایف  أدبم  زا 

ترـضح هبطخ  دوخ ، هغـالبلا  جـهن  حرـش  مراـهچ  دـلج  رد  وا  دومن . دانتـسا  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  ریظن  تنـس ، لـها  ياـملع  هب  ناوت 
رون وترپ  زا  هک  منک  یم  دـمح  ار  ییادـخ  : » دـنک یم  لقن  نینچ  ار  راصنا  رجاهم و  روضح  رد  كدـف  بصغ  هرابرد  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز

(«. 2) میتسه هلیـسو »  » قلخ نایم  رد  ام  تسوا و  سدـقا  تاذ  لیاسو ، مامت  فدـه  دـننک و  یم  یگدـنب  نیمز  اه و  نامـسآ  لـها  شتمظع 
تعامج یتح  هک  تسا  تلاسر  تیب  لها  دـمحم و  لآ  هب  کسمت  لسوت و  زاوج  رب  ینبم  يرگید  نئمطم  مکحم و  لیلد  نیلقث » ثیدـح  »

نیا رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  دـننک . یم  دـییأت  ار  نآ  تحـص  هقرحم  قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  لـثم  تنـس ، لـها 
لها يرگید  و  دیجم ) نآرق   ) ادـخ باتک  اه  نآ  زا  یکی  مراذـگ . یم  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  هک  یتسرد  هب  : » دـیامرف یم  ثیدـح 

قیقحت هب  دـیامن  يرود  نآ  زا  سک  ره  تفای . دـهاوخ  تاجن  ًاعطق  دـیوج ، کـسمت  لـسوت و  اـه  نآ  هب  هک  سک  ره  سپ  تسا . نم  تیب 
(: 5  ) هدئام  . 1 (3 ــــــــــ .») دش دهاوخن  هارمگ  زگره  دیوج  اه  نآ  هب  کسمت  لسوت و  هک  سک  ره  نم ، زا  سپ  و  دـش ، دـهاوخ  كاله 

ياهبش ص211 ;  ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص270 ;  مالسلا ،) اهیلع  ) ارهزلا ۀفیحص  ص100 ;  كدف ، هفیقس و   . 2 35
 . 3 هقلخ .»... یف  هتلیـسو  نحن  ۀلیـسولا و  هیلإ  ضرـألا  تاومـسلا و  یف  نم  یغتبی  هروـن  هتمظعل و  يذـّلا  هللا  اودـمحا  و   » ص219 رواشیپ ،
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ص333 و ج 11 ، يرابلا ، حـتف  156 و 157 ;  صص ج 2 ، ریغـصلا ، عماج  ص130 ;  ج 5 ،  يربکلا ، ننـس  ص322 ;  هنزاوملا ، رایعملا و 
لـسَوت ْنَم  َضْوَْحلا ، َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  ِیْتَیب  َلـْهَأ  ِیتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَـتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراـَت  یِّنِإ   » ص225 رواشیپ ، ياهبـش   ; 408

(«. يدعب ) ًاَدبَأ اوُّلِضَت  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  ام  َکَلَه  دَقَف  امُهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  اَجن  دَقَف  امِِهب  کّسمت ) )

هحفص 52

هلمج زا  تنس ، لها  ناگرزب  زا  رفن  دص  زا  شیب  هک  تسا  دمحم  لآ  تیب و  لها  هب  لسوت  رد  نایعیش  رگید  مکحم  دنـس  هنیفـس » ثیدح  »
لوسر هک  دنا  هدومن  تبث  دوخ  بتک  رد  یعفاش  نب  دمحم  یبلعث و  يزار ، رخف  یطویس ، نیدلا  لالج  لبنح ، نب  دمحا  جاجح ، نب  ملـسم 
یتشک نآ  رب  هک  سک  ره  تسا . حون  یتشک  ناـس  هب  امـش  ناـیم  رد  نم  تیب  لـها  لـثم  هک  یتـسرد  هب  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا

رد رعـش  هب  ار  نآ  یعفاش  سیردا  نب  دـمحم  ماـما  («. 1) دنتـشگ كاله  دـندرک  عانتما  ندـش  راوس  زا  هک  نانآ  تفای و  تاـجن  دـش  راوس 
ناوت یم  قوف  دراوم  یـسررب  اـب  نیارباـنب  تفاـی . لآـملا » ةریخذ   » ماـن هب  یلیجع  لـضاف  همـالع  باـتک  رد  ار  نآ  ناوـت  یم  تسا و  هدروآ 
هرابرد نایعیـش  ياعد  هب  هجوت  تقد و  اب  نینچ  مه  دـنیوج . یم  لسوت  ناـشیا  نادـناخ  هب  دوخ  ربماـیپ  روتـسد  رباـنب  نایعیـش  هک  تفاـیرد 

اه نآ  هب  هداد و  رارق  بطاـخم  یکی  یکی  ار  نیموصعم  همئا  هک  ددرگ  یم  هدـهاشم  حوضو  هب  نیموـصعم ، هب  ندوـمن  لـسوت  یگنوـگچ 
اَی اَِنتاَجاَح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَـی   » دوش یم  هتفگ 

يادخ يوس  هب  امـش  هلیـسو  هب  ام ،» يالوم  دیـس و  يا   » دنیوگ یم  دـنرب و  یم  مان  ار  اه  نآ  سپـس  و  ِهَّللا » َدـْنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َدـْنِع  اهیِجَو 
تلاسر نادناخ  مومع  هک  رخآ  ات  دیتسه »... دنموربآ  گرزب  يادخ  دزن  هک  یسک  يا  مینک . یم  تعافش  بلط  مییوج و  یم  لسوت  لاعتم 
كرابم مان  اج  همه  رد  هک  دوش  یم  هظحالم  قلخ .» رب  ادـخ  تجح  يا   » دوش یم  هتفگ  اه  نآ  هب  باـطخ  رد  دـنهد . یم  رارق  بطاـخم  ار 

. ددرگ یم  زاب  تعافش  لصا  هب  ههبش  لماک  عفر  رگید  فرط  زا  ( 2 .) تسا هدشن  هداد  رارق  یکیرش  وا  يارب  اج  چیه  رد  تسا و  راگدرورپ 
عمجم  . 1 هتفریذپ ــــــــــ  نآرق  رگید  تایآ  رد  تعافش  ای  هلیـسو  هلأسم  لصا  هدئام 35 )  ) روکذـم هیآ  هب  هجوت  اب  هک  نیا  ثحب  هصالخ 

ص443; ج 2 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیباـنی  ص13 ;  ج 4 ، ریثـک ، نبا  ریـسفت  ص98 ;  ج 12 ، لاـمعلا ، زنک  ص168 ;  ج 9 ، دیاوزلا ،
رد لسوت  ياـعد  هب   . 2 کله .» اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لـثم  اـّمنإ   » ص227 رواشیپ ، ياهبش 

. دوش هعجارم  نانجلا  حیتافم 

هحفص 53

}، ُنمْحَّرلا َُهل  َنِذَأ  ْنَم  ّالِإ  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ِذئَمْوَی ال  ({ 2 }،) ِِهنْذِإ ِدَْعب  ْنِم  ّالِإ  عیِفَش  ْنِم  ام  ( { 1 }،) ِِهنْذِِإب ّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  هدش } ،
دوخ هب  ار  تعافـش  ادتبا  بیغ ) ملع  تایآ  دـننام   ) تعافـش تایآ  هک  تسا  نیا  بلطم  یهتنم  ( 4 }.) یضَتْرا ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْـشَی  الَو  ( { 3)

يدوجوم چیه  ینعی  دنک ، یم  دوخ  تیشم  نذا و  هب  دیقم  ار  نآ  دنک و  یم  تابثا  ادخ  ریغ  يارب  دعب  هتسد  رد  دنهد . یم  تبـسن  دنوادخ 
دشاب دنوادخ  نذا  تیاضر و  دروم  هک  دراد  یطیارش  تعافش  لصا  هدنوش و  تعافش  هدننک و  تعافش  یلو  درادن . تعافش  رد  لالقتـسا 

يراخب حیحص  يوون ، حرش  هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  تعافش  زین  تنـس  لها  تایاور  رد  (، 5 () ءایبنا 28 یضَتْرا { ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْـشَی  الَو  ){ 
ثیداحا زا  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  تعافـش  قح  دوش ، یم  تباث  تعافـش  لصا  هک  هاـگنآ  باب 24 ص 392(6 ،) دیحوت  باتک  ج 4 ،

رب هوالع  ( 7 «.) يدعب اولـضت  نل  هب  متکـسمت  نا   » تسا هدمآ  نیقیرف  بتک  رد  هک  دوش  یم  تباث  هنیفـس  روکذـم  ثیدـح  هلمج  زا  يدایز 
 . 5 28 ءایبنا :  . 4 109 هط :  . 3 3 سنوی :  . 2 255 هرقب :  . 1 ناگتشرف ــــــــــ  هلمج 1 ـ  زا  دنراد  تعافش  قح  يرگید  ياه  هتـسد  همئا ،
رد يوون  ص117 6 .  ج5 ،  یلمآ ، يداوج  هللا  ۀـیآ  نآرق  یعوضوم  ریـسفت  ص158 . نازیملا ج 1 ، هب  دوش  عوـجر  رتـشیب  لیـصفت  يارب 
مه اریز  ًالقن ، تسا  تعافش  بوجو  رب  القع و  تسا  تعافـش  زاوج  رب  تنـس  لها  بهذم  ضایع : یـضاق  زا  لقن  هب  ملـسم  حیحـص  حرش 
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ـ  تسا 1 مسق  جـنپ  تعافـش  دـنا و  هتفریذـپن  ار  تعافـش  هلزتعم  زا  یهورگ  جراوخ و  اـهنت  حیحـص .... راـبخا  مه  دراد و  حیرـصت  تاـیآ 
يارب تعافش  شتآ 4 ـ  زا  تاجن  يارب  تعافـش  3 ـ  تشهب . هب  لاخدا  يارب  ربمایپ  تعافـش  2 ـ  باسح . رد  تعرـس  يارب  ربمایپ  تعافش 

نب دمحا  ماما  زا  هقرحم 89 و 90 ، قعاوص  راونالا ج 8 ص61 7 .  راحب  ر.ك . تشهب . لـها  هجرد  عیفرت  يارب  تعافـش  5 ـ  شتآ . لها 
رفن زا 20  شیب   ) ًایباحص نیرشع  فین و  نع  تدرو  هریثک  ًاقرط  نیلقثلاب  کسمتلا  ثیدحل  نا  هک  هدومن  لوق  لقن  ملسم  یناربط و  لبنح و 

( دنا هدرک  لقن  یباحص 

هحفص 54

و میرک 11 ـ  نارق  هدش 10 ـ  طقس  لافطا  نیقیدص 9 ـ  نادهاجم 8 ـ  نینمؤم 7 ـ  ناگیاسمه 6 .  نادنواشیوخ 5 .  املع 4 ـ  ادهش 3 ـ  2 ـ 
هدنز ادهش  نآرق  صن  هب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای  تسوا . تیاضر  نذا و  اب  تعافـش ، همه  هک  دنوادخ  دوخ  رتمهم  همه  زا 

تعافش قح  ءاسن )  64  ) تایح لاح  رد  ربمایپ  هک  روط  نامه  دنراد و  قزر  دـنوادخ  دزن  یلوا  قیرطب  دنتـسه . ادهـش  رب  لضفا  همئا  دـنا و 
ناتسرپ تب  هاگدید  اب  مالسا  يدیحوت  هاگدید  توافت  دنشاب . هتشاد  تعافـش  قح  تافو  زا  دعب  دنناوت  یم  روکذم  ياه  هتـسد  همه  دراد ،
ضیوفت اه  نآ  هب  تعافـش  قح  دندوب و  لئاق  لالقتـسالاب  تعافـش  قح  دوخ  ياه  تب  يارب  ناتـسرپ  تب  هک  تسا  نیا  تعافـش  دروم  رد 

زا دش و  رکذ  هک  یهورگ  يارب  ادخ  تیاضر  نذا و  هب  لالقتـسا  مدع  وحن  هب  تعافـش  مالـسا  رد  تشذگ  هک  روطنامه  یلو  تسا . هدـش 
تعافـش هراـبرد  هیمیت  نبا  يوریپ  هب  ناـیباهو  (. 1 }) ِهللا َدـْنِع  انُؤاعَفُـش  ِءالُؤه  تسا }  ریذـپ  ناکما  طـقف  دوش  یم  هجیتن  تاـیاور  تاـیآ و 
میرادـن قح  دـنیوگ  یم  یلو  دـنا  هتفریذـپ  ار  تعافـش  لصا  هک  نیا  اب  اه  نآ  تسا . توافتم  یمالـسا  بهاذـم  همه  اب  هک  دـنراد  یتارظن 

فالخ نیا  دنادرگ و  عیفـش  ام  قح  رد  ار  ربمایپ  وا  هک  میهاوخب  ادخ  زا  دـیاب  هکلب  میـشاب  هتـشاد  نارگید  ربمایپ و  زا  تعافـش  تساوخرد 
هک (... 3 }) ُلوُسَّرلا ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ({ 2 }،) اَنبُونُذ اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  تسا } . نآرق  حیرص 

19 هلآو : ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم 64 و  ءاسن :  . 3 97 فسوی :  . 2 18 سنوی :  . 1 تشذگ ــــــــــ .
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روبق حیرض و  ندیسوب  ای  ناماما ، مرح  رد  ترایز  زامن  ندناوخ  ایآ  شسرپ : ناماما  مرح  رد  ترایز  زامن  ندناوخ  همئا و  حیرض  ندیـسوب 
خـساپ هک  لاؤس  دنچ  شـسرپ  اب  خـساپ : دـشاب ؟ یمن  كرـش  یتسرپ و  هدرم  لامعا  هنوگ  نیا  تسا و  ناملـسم  دـحوم  کی  راوازـس  همئا ،

يا هیده  ندرب  ناینادنز ، تاقالم  ای  نارامیب  تدایع  ماگنه  هب  ایآ  تخادرپ . میهاوخ  قوف  لاؤس  ییوگخـساپ  حیرـشت و  هب  دـنراد  ینـشور 
راک کچوک ، دنچ  ره  يا  هیده  ندرب  تسود ، رادید  ماگنه  هب  هیآ  تسا ؟ يدنسپان  راک  توپمک  دنچ  ای  هویم و  لگ ، هتسد  باتک ، نوچ 

، دـیا هدـیدن  ار  وا  تسا  یتدـم  هک  ینازیزع  زا  یکی  رادـید  تاـقالم و  ماـگنه  رد  اـیآ  تسا ؟ نآ  رد  كرـش  زا  يا  هناـشن  هدوـب و  یتـشز 
باوث  » ناونع تحت  یباب  تایاور ، رابخا و  بتک  رد  تسا ؟ يدنسپان  تشز و  راک  دشاب و  یم  درف  نآ  شتسرپ  هناشن  هحفاصم  یسوبور و 

یصخش هک  ینامز  نیاربانب  دنا . هدومن  شرافس  نآ  رب  مه  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  دراد و  دوجو  نمؤم » هب  نداد  هیده 
یماگنه لاح  تسا . دّکؤم  بحتـسم  زین  مالـسا  رظن  زا  تسوا و  تیناسنا  زا  يا  هناشن  وا  ندرب  هیده  دور ، یم  یـسک  تاقالم  رادـید و  هب 

، باتک لگ ، نامه  زاب  ناوت  یم  ایآ  درب ؟ شیارب  ناوت  یم  يا  هیده  هچ  دیور ، یم  دوخ  یفوتم  ناگتـسب  ای  ناتـسود  زا  یکی  رادید  هب  هک 
یم تاریخ  شیارب  ندناوخ و ... زامن  رکذ و  ندرک ، اعد  نداتـسرف ، تاولـص  ندناوخ ، نآرق  اب  هک  نیا  ای  درب ؟ وا  يارب  ار  هویم  توپمک و 

زامن دییامن . هیده  زامن  نینمؤم  نیدلاو و  حاورا  يارب  ات  تسا  هدـش  هیـصوت  لاؤس ، نیا  خـساپ  ندوب  حـضاو  راکـشآ و  لیلد  هب  دـیتسرف ؟
رد دشاب . هلبق  هب  ور  مه  هللا و  یلا  هبرق  مه  ینعی  دشاب ، اه  نآ  دـننام  ًانیع  دـشاب و  هتـشاد  ار  هیموی  ياهزامن  هیقب  یگژیو  ًاقیقد  دـیاب  هیدـه 

دیکأت ینید  نایاوشیپ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  تفای !؟ ناوت  یم  كرش  زا  يا  هناشن  هچ  قوف ، طیارـش  اب  يا  هیده  زامن  نینچ  ندناوخ  لاح 
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نیرئاز هک  دنا  هدومن 

هحفص 56

هب نایعیــش  رفاو  هقـالع  لاـبند  هـب  دــنیامن . اـه  نآ  حور  راـثن  ار  شباوـث  هدــناوخ و  هللا  یلا  هـبرق  زاـمن  تـعکر  ود  هـمئا ، تراـیز  زا  سپ 
نیا یتسیاب  مرجال  دیامن  ولغ  وا  هرابرد  ای  دزرو و  كرش  یسک  هب  تبسن  دهاوخب  هعیش  رگا  تسا  یعیبط  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما 

هچنانچ ماما ، نآ  ترایز  بادآ  یسررب  زا  سپ  نیاربانب  دهد . ماجنا  رتدیدش  رتشیب و  همه  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  يارب  ار  راک 
دنشاب یم  وا  دالوا  هک  همئا  هیقب  همان  ترایز  رد  هک  تسا  یقطنم  دشاب ، هتشادندوجو  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  همان  ترایز  رد  كرـش  راثآ 

ءایربکلا و لهأ  ربکأ  هللا   » وگب يدیـسر  هفوک  قدنخ  هب  نوچ  تسا : هدـمآ  ناشیا  ترایز  بادآ  رد  دـشاب . هتـشادن  دوجو  كرـش  راثآ  زین 
َيِدَتْهَِنل اَّنُک  اَمَو  اَذَِهل  اَناَدَه  يِذَّلا  ُدْمَْحلا ِِهللا  وگب }  يدیسر  فجن  هزاورد  هب  نوچ  و  سیدقتلا »... ریبکتلا و  لهأ  ربکأ  هللا  ۀمظعلا  دجملا و 

ادَّمَُحم َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ   » ناوخب يدیسر  رهطم  نحـص  يدورو  رد  هب  نوچ  و  ُهللا {... اَناَدَه  ْنَأ  َالَْول 
ياـه تراـیز  سپـس  َُهل .»... َکیِرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  ـَّالِإ  ََهلِإ  ـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ   » ناوخب يدیـسر  هکراـبم  هعقب  هب  هک  یتقو  و  ُُهلوُسَر »... َو  ُهُدـْبَع 

هب زامن  تعکر  ود  همان ، ترایز  مامتا  زا  سپ  دـناوخب . ار  تسا  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ربمایپ و  رب  مالـس  لماش  هک  يرگید  نوگانوگ 
زامن زا  تغارف  زا  سپ  دشاب . هلبق  هب  ور  ادخ و  هب  برقت  تین  اب  قوف و  یگژیو  نامه  اب  دیاب  مه  زامن  دـناوخب . ماما  نآ  يارب  هیدـه  ناونع 

، وت لوسر  ردارب  وت و  یلو  دوـخ ، يـالوم  دیـس و  يوـس  هب  زاـمن  تعکر  ود  اراـگدرورپ   » دـناوخب دـیاب  ار  اـعد  نیا  زاـمن ، تاـبیقعت  رد  و 
اریز مدرک  هدجس  عوکر و  زامن و  وت  يارب  ایادخ  دنیوگیم : هک  اجنآ  ات  (.« 1 ...) مدومن هیده  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما 

تسا و رکذ  شماجرف  ات  زاغآ  زا  هک  يا  همان  ترایز  ایآ  تسین ... وت  زا  ریغ  یئادـخ  هک  تسین  زئاج  دوجـس  عوکر و  زاـمن و  وت  ریغ  يارب 
نیتاه تیلـص  ینإ  مهللا   » ص246 رواشیپ ، ياهبـش  ص468 ;  ج 4 ، دادغب ، خـیرات  ص50 ;  رازملا ،  . 1 ادخ و ــــــــــ  شیاتـس  دـمح و 

هیلع و هللا  تاولص  بلاط  یبأ  نب  یلع  نییـصولا  دیـس  نینمؤملا و  ریمأ  کلوسر  یخأ  کیلو و  يالوم  يدیـس و  یلإ  ینم  ۀیده  نیتعکرلا 
تعکر و کل  تیّلـص و  کل  ّمهللا  نینـسحملا ، ءازج  کلذ  یلع  ینزجأ  یّنم و  اـهّلبقت  دّـمحم و  لآ  دّـمحم و  یلع  ّلـصف  ّمهللا  هلآ  یلع 

«. تنأ ّالإ  هلإ  هللا ال  تنأ  ّکنأل  کل  ّالإ  دوجسلا  عوکرلا و  ةالصلا و  نوکت  ّهنأل ال  کل  کیرش  كدحو ال  تدجس  کل 

هحفص 57

دیاب تسا !؟ كرش  دناوخب  ادخ  حلاص  دبع  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رگا  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم تلاسر  هب  تداهـش  قح و  تینادحو 
رب لمح  ار  نآ  هعیش  نافلاخم  زا  يرایسب  هک  همئا  روبق  حیرض و  ندیسوب  هرابرد  اما  تسا !؟ ضحم  دیحوت  هک  تسین  كرش  اهنت  هن  تفگ 
نآ رب  هدجس  دصق  هب  همئا  روبق  حیرض و  ندیسوب  ًایناث  («. 1) دشاب یم  وا  تین  ورگ  رد  یسک  ره  لامعا   » ًالوا تفگ : دیاب  دننک  یم  هدجس 
چیه تسا و  اه  نآ  میظعت  میرکت و  هلزنم  هب  راک  نیا  نیاربانب ، تسا . اه  نآ  هب  تبحم  هقالع و  ترثک  تدش و  راهظا  يارب  هکلب  تسین  اه 

لامعا هنوگنیا  رگا  (. 2) دتفا یمن  كاخ  يور  رب  نینچ  نیا  زگره  نداد ، رارق  ادـخ  يارب  کیرـش  ای  ندوب  ادـخ  تین  دـصق و  هب  يا  هعیش 
فسوی و ترـضح  نامز  رد  ًالبق  دـیناد  یم  هک  روطنامه  دـنداد . یمن  ماـجنا  ار  ییاـهراک  نینچ  هتـشذگ  ناربماـیپ  دوب  یم  رفک  كرش و 

یَلَع ِْهیََوبَأ  َعَفَر  َو  دیامرف } : یم  دیجم  نآرق  تسا . هدش  یم  ماجنا  اهراک  هنوگنیا  دنا ، هدوب  یهلا  ربمایپ  ود  ره  هک  مالسلا ) امهیلع  ) بوقعی
هب هاگنآ  دـندناشن و  تخت  رب  ار  ردام  ردـپ و  اقَح ;{ یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَـق  ُْلبَق  ْنِم  َيایْءُر  ُلـیِوَْأت  اذـه  َِتبَأ  اـی  َلاـق  َو  ًادَّجُـس  َُهل  اوُّرَخ  َو  ِشْرَْعلا 
نآ راگدرورپ  ما و  هدـید  البق  هک  تسا  یباوخ  ریبعت  نیا  تفگ : شردـپ  هب  فسوی  ماگنه  نآ  رد  دـندومن . هدجـس  ار  وا  دـنداتفا و  كاخ 

هدجس دنا . هدرکن  عنم  ار  اه  نآ  بوقعی  ترضح  ناشردپ  هن  فسوی و  ترضح  هن  لمع  نیا  لباقم  رد  («. 4) دینادرگ ققحم  ار  ( 3) باوخ
هک مدآ  هب  ناگتشرف  هدجس  دننامه  كاخ ، هب  هدجس  هن  تسادخ  يارب  هدجس  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلا دیـس  ترـضح  تبرت  ای  كاخ  يور 
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حرش  . 1 دوش ــــــــــ . هدجـس  وا  هب  دـنوادخ  ياج  هب  هتفرگ و  رارق  ادـخ  ربارب  رد  مدآ  هکنآ  دـندوب . وا  نیمارف  ماجنا  دـنوادخ و  تعاطا 
صوصخم هک  یتلاح  نینچ  اب  تسین  هتسیاش  دنچ  ره   . 2 تایّنلاب .» لامعألا  اّمنإ   » ص9 ج 1 ، يرابلا ، حتف  ص242 ;  ج 7 ، یئاسنلا ، ننس 

شردپ هب  فسوی  هک  دـهد  یم  ربخ  هروس  نیمه  يادـتبا  رد   . 3 دریگ . رارق  تین  نودـب  ادـخ و  ریغ  لباقم  ربارب و  رد  تسا  لاعتم  يادـخ 
ماقم هب  يدوز  هب  هک  درک  ریبعت  نینچ  بوقعی  ترـضح  دـندرک . یم  هدجـس  ارم  هراتـس  هدزای  هاـم و  باـتفآ و  هک  ما  هدـید  باوخ  تفگ :

100 (: 12  ) فسوی  . 4 درک . دنهاوخ  میظعت  ار  وت  ردارب  هدزای  ردام و  ردپ و  دیسر و  یهاوخ  یگرزب 

هحفص 58

حیرص صن  هب  مدآ  رب  هدجـس  تسا ؟ هدوب  دحوم  سیلبا  طقف  دنا و  هدوب  كرـشم  هکئالم  زین  یهلا و  ربمایپ  ود  نآ  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ 
اه و هداز  ماما  نیموصعم و  حیرـض  راوید و  رد و  ندرک  سمل  ندیـسوب و  هراـبرد  اـما  تسا . هدوب  یهلا  ناـمرف  هب  ضحم و  دـیحوت  نآرق 

نیشیپ ناربمایپ  راتفر  رد  هشیر  اه  نآ  ندوب  كربتم  لیلد  هب  هکلب  تسین  مارح  تعدب و  اهنت  هن  راک  نیا  تفگ : دیاب  نانآ  هب  قلعتم  يایـشا 
رارق شـشخب  وفع و  دروم  ار  اه  نآ  دومن و  یفرعم  شناردارب  هب  ار  دوخ  فسوی  ترـضح  یتقو  هک  تسا  هدمآ  دـیجم  نآرق  رد  دراد . زین 

دینکفا شتروص  رب  دیربب و  مردپ  دزن  دوخ  اب  ار  منهاریپ  ًاریَِصب ;{ ِتأَی  ِیبأ  ِهْجَو  یَلَع  ُهوُقلاف  اَذَه  یِصیِمَِقب  ْاُوبَهِْذا  تفگ } : اه  نآ  هب  داد ،
}; ًاریَِصب َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ  ُریِـشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اّمَلَف  تسا } : هدمآ  هروس  نیمه  زا  يرگید  ياج  رد  سپـس  («. 1) ددرگ انیب  شناگدید  ات 

ربمایپ ود  نیا  راتفر  ناوت  یم  ایآ  (« 2 .) تفایزاب ار  دوخ  ییانیب  بوقعی  دنکفا و  ردپ  تروص  رب  ار  نهاریپ  دمآ ، ردپ  دزن  هدنهد  هدژم  نوچ 
ادخ و هب  كرـش  ار  تسا ـ  هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  بوقعی  هدومن و  شردپ  نامـشچ  رب  نهاریپ  ندیلام  هب  هیـصوت  هک  قیدص  فسوی  یهلا ـ 

هدش لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  يراخب  حیحـص  رد  نیا ، رب  هوالع  تسا ؟ هدـش  لقن  دـیجم  نآرق  نابز  زا  هک  یناتـساد  مه  نآ  تسناد ؟ مارح 
هب ناهج  نیملـسم  هیلک  هک  تسا  انبم  نیمه  رب  («. 3) دیـسوب یم  درک و  یم  سمل  ار  دوسالارجح  هک  مدـید  یلاح  رد  ار  ربمایپ  : » هک تسا 

دوسالارجح و گنـس  ندیـسوب  هک  لاح  دنتـسیا . یم  فص  هب  اهتدم  دوسالارجح  ندییوب  ندرک و  سمل  يارب  ادـخ ، هناخ  ترایز  ماگنه 
دومن و سمل  ار  ناماما  حیرـض  راوید و  رد و  ناوت  یم  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب ، یم  زاـجم  مشچ  رب  ندـیلام  فسوی و  ناریپ  ندرک  سمل 
 . 3 96 (: 12  ) فسوی  . 2 93 (: 12  ) فسوی  . 1 درادـن ــــــــــ !؟ دوجو  اه ) نآ  ندوب  كربتم  تهج  زا   ) ایـشا نیب  یتواـفت  اریز  دیـسوب ،

«. هلّبقی هملتسی و  هللا  لوسر  تیأر   » ص160 ج 2 ، يراخب ، حیحص  16 و 26 ;  صص ج 1 ، دمحا ، دنسم 

هحفص 59

تدابع دندیـسوب ، تبحم  يور  زا  ار  یـسکره  ایآ  و  تیدوبع ،»  » يور زا  هن  تسا  تبحم »  » يور زا  همئا  روبق  ندیـسوب  تشاد  هجوت  دـیاب 
كرـش هتفر ، ایند  زا  ای  هتفر و  ترفاسم  هب  هک  تسا  يدنزرف  راگدای  هک  یلئاسو  ای  سکع و  ندیـسوب  دنزرف ، ندیـسوب  دننام  دنا !!؟ هدرک 

دنتشگزاب دنتفر و  ربمایپ  دنک : یم  لقن  هشیاع  زا  ص90 ) ج1 ،  ) هنیدم خیرات  رد  هبش  نبا  و  ص76 ) ج6 ،  ) دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  تسا .
. مناوخب زامن  اه  نآ  رب  منک و  اعد  اه  نآ  يارب  مورب  عیقب  هب  دش  رما  نم  هب  دومرف : دیدوب ؟ اجک  مدرک  لاؤس 

هحفص 60

ربنم سم  كربت و  هراب  رد  ّتنس  لها  ياملع  رظن  شسرپ : ناحلاص  ربمایپ و  ربق  ربنم و  سم  كّربت ، هرابرد ي  تنـس  لها  ياملع  هیرظن ي 
هللا و لوسر  ربنم  سم  هک  دش  لاؤس  مردپ  زا  دیوگ  یم  لبنح  نب  دـمحا  دـنزرف  هللادـبع   . 1 خـساپ : تسیچ ؟ نیحلاص  روبق  ربمایپ و  ربق  و 

ربق هب  كربت  یعفاـش : یلمر   . 2 ( 1 .) درادن یلاکـشا  تفگ  مردـپ  دراد ؟ یمکح  هچ  باوث  دـصق  هب  فیرـش  ربق  ندیـسوب  نآ و  هب  كربت 
تـسد ربق و  ندیـسوب  یعفاش : يربط  نیدلا  بحم   . 3 ( 2 .) درادـن یلاکـشا  نآ  مالتـسا  ندیـسوب و  تسا و  زئاج  ایلوا  ای  املع و  ای  ربمایپ و 
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راتفرگ مدرم  رمع  نامز  رد  دـیوگ : یم  ینالقـسع   . 4 ( 3 .) تسا نآ  رب  ناحلاص  ءاملع و  لمع  هریـس  تسا و  زیاـج  نآ  يور  رب  نتـشاذگ 
 . 5 ( 4 .) وکله دق  مّهناف  کتّمأل  قستسا  هللا  لوسر  ای  تفگ  دش ، لسوتم  ربمایپ  ربق  هب  ربمایپ  باحصا  زا  یکی  دندش ، یلاسکـشخ  یطحق و 

(5 .) دندش یم  لسوتم  ربمایپ  تیب  لها  روبق  هب  يراتفرگ  نامز  رد  هلبانحلا  خیش  لالخ ، یلع  وبا  همیزخ ، نبا  نایح ، نبا  نوچ  ینادنمـشناد 
 . ص557 5 ج2 ، يرابلا ، حتف  ص331 4 .  ج1 ، بلاطملا ، ینسا  ص219 3 .  بلاطملا ، زنک  ص1414 2 .  ج4 ، افولا ، ءاـفو   . 1  ــــــــــ

ص120 دادغب ج1 ، خیرات  ص339 ، ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص456 ، ج8 ،  تاقثلا ، باتک 

هحفص 61

دننک و یم  اعد  دنور و  یم  دوخ ، نایاوشیپ  تاوما و  ترایز  هب  نایعیش  ارچ  شـسرپ : اه  نآ  يارب  اعد  نایاوشیپ و  تاوما و  ترایز  لیالد 
تایح هب  داقتعا  دزاس ، یم  زیامتم  نویدام  زا  ار  اه  نآ  هک  نویهلا  راوتـسا  مکحم و  دـیاقع  زا  یکی  خـساپ : دـننک ؟ یم  تبحـص  اه  نآ  اـب 

ملاع رد  یلو  دور  یم  نیب  زا  دارفا  ندـب  مسج و  داقتعا ، نیا  ساسا  رب  دـشاب . یم  مسج  يانف  زا  سپ  حور  ياقب  گرم و  زا  سپ  نادواـج 
یهلا تامعن  زا  ایند ، رد  شلاـمعا  ساـسا  رب  سک  ره  دـنام . دـهاوخ  هدـنز  رت  فیطل  رایـسب  رگید و  یبلاـق  رد  یمدآ  سفن  حور و  خزرب ،

یم یهلا  تامعن  هب  معنتم  ار  اه  نآ  دنک و  یم  باطخ  هدنز  ار  ادهـش  هک  تسا  ینآرق  تایآ  هب  ام  دانتـسا  دوب . دـهاوخ  بذـعم  ای  معنتم و 
هک دینکن  نامگ  َنُوقَزُْری ;{ ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  دیامرف } : یم  میرک  نارق  رد  دنوادخ  دـناد .

تلاـح هیآ ، نیمه  همادا  رد  هژیو  هـب  («. 1) دنروخ یم  يزور  دوخ  يادخ  دزن  هدـنز و  اه  نآ  هکلب  دـنا  هدرم  ادـخ  هار  رد  ناگدـش  هتـشک 
هب َنوـُنَزْحَی ;{ ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ  ّـالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوـُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلاـِب  َنوُرِْـشبَتْسَیَو  دـیامرف } : یم  هدرک و  ناـیب  ار  يرت  یموـمع 

دنـسارهن و ندرم  زا  و  تفاتـش ) دـنهاوخ  ترخآ  يارب   ) دـمآ دـنهاوخ  اه  نآ  سپ  رد  هک  دـیهد  هدژم  دـنا  هتـسویپن  ادهـش  هب  هک  ینانمؤم 
یفنم خـساپ  هک  تسا  حـضاو  تشادـنپ ؟ هدرم  ار  نینمؤم  ادهـش و  ناوت  یم  ایآ  ینآرق ، تایآ  هب  هجوت  اب  («. 2) دنشابن تحاران  نیگمغ و 

تسا و اه  نآ  قازترا  ندروخ و  يزور  هب  دودحم  رـصحنم و  طقف  صاخـشا ، نیا  ندوب  هدنز  ایآ  اما  دنا . هدنز  اه  نآ  تقیقح  رد  تسا و 
يارب نابز  شوگ و  یلو  تسا ، ندروخ  يارب  نتـشاد  نادند  ناهد و  هب  طقف  اه  نآ  ندوب  هدنز  ایآ  دنرادن ؟ ار  ناگدنز  ياه  یگژیو  ریاس 

2 169 (: 3  ) نارمع لآ   . 1 مه ــــــــــ  ندز  فرح  ندینش و  هب  رداق  دنا ، هدنز  نوچ  تسین ، هنوگنیا  ًانیقی  دنرادن ؟ نداد  باوج  ندینش و 
170 (: 3  ) نارمع لآ  . 

هحفص 62

ادهش نیحلاص و  ناماما ، نایعیش ، داقتعا  ساسا  رب  قوف و  لیالد  هب  تسین . اه  نآ  يادص  ندینش  هب  رداق  ام  ياه  شوگ  یهتنم  دنشاب ; یم 
هب ار  دوخ  تاجاح  میناوخ و  یم  زامن  نآرق و  اعد ، اه  نآ  يارب  مییوگ . یم  نخس  اه  نآ  اب  هداتسیا و  اه  نآ  روبق  لباقم  رد  ام  دنا و  هدنز 

دننک اعد  ام  يارب  دننک و  تعافش  ادخ  دزن  اه  نآ  ات  هتشاذگ  نایم  رد  اه  نآ  اب  دنراد  راگدرورپ  دزن  هک  یتزع  برق و  جرا ، ماقم ، هطساو 
ترـضح ترایز  رد  هک  تسین  تهج  یب  دراد . یلاعت  قح  تاذ  هدارا  هب  یگتـسب  جیاوح  نیا  تباجا  اما  دیامن . هجوت  زین  ام  هب  دـنوادخ  ات 

هبطخ 83 رد  ای  (« 1) یهد یم  ارم  باوج  يونش و  یم  ارم  مالک  هک  مهد  یم  تداهش  : » تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ادهـشلا  دیس 
هدرم تقیقح  رد  دریمب  ام  زا  سک  ره  تسا : هدومرف  وا  هک  دیریگب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) نییبنلا متاخ  زا  ار  بلطم  نیا   » هدمآ هغالبلا  جـهن 

نادناخ نیموصعم و  همئا  روبق  لباقم  رد  نایعیش  نداتـسیا  نیاربانب ، («. 2) تسین هدیـسوپ  تقیقح  رد  دسوپب  رهاظ  هب  هک  سک  ره  تسین و 
هک دنرواب  نیا  رب  یتسرپ  ادخ  دـیحوت و  هب  داقتعا  لیلد  هب  هکلب  تسین ، ناگدرم  اب  ندز  فرح  تاوما و  روبق  لباقم  رد  نداتـسیا  تلاسر ،

( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  هریـس  رد  روبق  لها  اب  تبحـص  هنومن  دننک . یم  تبحـص  ناگدنز  اب  هداتـسیا و  یناگدنز  ایحا و  لباقم  رد 
یکبت یّلـصتف و  ۀعمج ، ّلک  ةزمح  اهّمع  ربق  روزت  تناک  ۀمطاف  ّنا   » هدـش لقن  يربکلا  ننـس  رد  هغالبلا .) جـهن  تمکح 13   ) دراد دوجو 
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ربق ترایز  هب  هشیاع  درک . یم  هیرگ  دـناوخ و  یم  زامن  اجنآ  تفر و  یم  هزمح  شیومع  ربق  تراـیز  هب  هعمج  ره  ارهز  همطاـف  ( 3 «.) هدنع
ياهبش ص97 ;  رازملا ، ص180 ;  ج 48 ، راونالا ، راـحب   . 1 درک ــــــــــ  تافو  هشبح  رد  وا  تفر . یم  هکم  رد  ناـمحرلا  دـبع  شردارب 

، رواشیپ ياهبش  ص379 ;  ج 6 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   . 2 یباوج .» ّدرت  یمالک و  عمـست  ّکنأ  دهـشأ   » ص256 رواشیپ ،
«. لابب سیل  اّنم و  یلب  نم  یلبی  تیمب و  سیل  اّنم و  تام  نم  تومی  ّهنأ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) نییبنلا متاخ  نم  اهوذخ  ساّنلا  اهّیأ   » ص256

ص132 ج4 ، يربکلا ، ننس   . 3

هحفص 63

همه هک  درک  يداـیز  هیرگ  درک و  تراـیز  ار  هنمآ  شرداـم  ربـق  هیبیدـح  هرمع  رد  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ( 1 .) دـش نفد  هّکم  رد  و 
دنس هب  نیقیرف  زا  لوا  ثیدح  نوچ  تسه  زین  نانز  يارب  روبق  لها  ترایز  بابحتـسا  رب  يزوجم  يوق  دنـس  اب  ثیداحا  نیا  ( 2 .) دنتسیرگ

تاقث باتک  بحاص  یفوتم 350 ه ـ تنس  لها  ياملع  زا  ناّبِح  نبا  دشاب . یم  تجح  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  لعف  هدیسر و  حیحص 
هب دـش  یم  ضراـع  میارب  یلکـشم  تقو  ره  مدوب  سوط  رد  هک  یتدـم  رد  متفر  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ربـق  تراـیز  هب  اـهراب  دـیوگ : یم 

مدرک ناحتما  اهراب  دش  یم  فرط  رب  لکشم  دمحلا هللا  دنک و  لح  ار  ملکشم  هک  متساوخ  یم  ادخ  زا  متفر و  یم  ترضح  نآ  ربق  ترایز 
هب دیتاسا  زا  یعمج  همیزخ و  نبا  مداتسا  هارمه  دیوگ : یم  لمؤم  نب  دمحم  شدرگاش  تسا . ننست  لها  زا  همیزخ  نبا  ( 3 .) متفرگ هجیتن  و 
رد  . 1 4 ــــــــــ ) .) میدوب تفگـش  رد  همه  هک  درک  یم  عضاوت  ناـنچ  دـقرم  لـباقم  رد  مداتـسا  متفر . یم  سوط  رد  اـضر  ماـما  تراـیز 
 . ص94 3 ج1 ، هبش ، نبا  هنیدم  خیرات  ص76 ، ج6 ، دمحأ ، دنسم  ص214 2 .  ج2 ، نادلبلا ، مجعم  دلج 3 ص570 و  قازرلا  دبع  فنصم 

ص339 ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص456 4 .  ج8 ،  تاقث ،

هحفص 64

؟ دوب یـسک  هچ  درک  يریگولج  ربمایپ  ربق  تراـیز  زا  هک  یـسک  نیلوا  شـسرپ : درک  يریگولج  ربماـیپ  ربق  تراـیز  زا  هک  یـسک  نیتسخن 
، تفرگ ار  وا  ندرگ  دمآ و  وا  يوس  هب  باتش  اب  تسا ، هتشاذگ  ربمایپ  ربق  رب  ار  دوخ  تروص  یصخش  هک  دید  مکح  ناورم  يزور  خساپ :

بویاوبا هک  رئاز  يا ! هدـمآ  خولک  گنـس و  تراـیز  هب  ارچ  هک  دوب  نیا  يو  روـظنم  ینک ؟ یم  هچ  یناد  یم  تفگ : درک و  دـنلب  ياـج  زا 
ربمایپ ترایز  هب  هکلب  ما ، هدماین  گنس  ترایز  هب  زگره  نم  منک ، یم  هچ  هک  مناد  یم  بوخ  يرآ ، تفگ : دوب  ربمایپ  هباحص  زا  يراصنا 
نالها ان  هک  هاگنآ  و  دندوب ، لها  شنایلوتم  رگا  دینکن ، هیرگ  ادخ  نید  رب  دومرف  هک  مدینـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  ما . هدـمآ 

رد یفوتم 405  يروباـشین  مکاـح   . 1 1 ــــــــــ ) .) دـنناد یم  حیحـص  ار  ثیدـح  یبـهذ  مکاـح و  دـییرگب . شیارب  دـندنار  مکح  نآ  رب 
ص560 ج4 ، كردتسم ،

هحفص 65

هک  ) هیواعم نینمؤملا  لاخ  هک  یتروص  رد  دـنناد ؟ یم  نوعلم  دـساف و  رفاک ، ار  دـیزی  نایعیـش  ارچ  شـسرپ : وا  رب  نعل  دـیزی و  رفک  لیالد 
نتـشک هک  دوخ  ياطخ  زا  دـیزی  دومن . بوصنم  تفالخ  هب  ار  وا  دوب ،) ماش  تراما  رد  موس ـ  مود و  يافلخ  نامثع ـ  رمع و  بوصنم  دوخ 
هلیـسو هب  نوچ  دیزی  هک  لالدتـسا  نیا  خساپ : دیـشخب . ار  وا  زین  ادخ  درک و  هبوت  دش ، نامیـشپ  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  هون 
تعاطا هناروکروک  ار  وا  دـندرگ و  يو  میلـست  زین  نیملـسم  دـشاب و  قح  رب  دـیاب  سپ  تسا  هدـش  بوصنم  هیواعم  ینعی  شیوخ  فالـسا 

هفیلخ نییعت  رد  دیاب  دوب  یم  یلوقعم  یقطنم و  لیلد  نیملـسم ، يافلخ  باصتنا  شور  نیا  رگا  اریز  دـشاب . یمن  یقطنم  لوقعم و  دـنیامن ،
هلیـسو هب  هیواعم  باـصتنا  هک  مود  لالدتـسا  اـما  دـندرک . یمن  باـختنا  ییاروش  تروص  هب  ار  وا  دـش و  یم  هدافتـسا  هویـش  نیمه  زا  لوا 
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ینعی يدـعب  هفیلخ  نوچ  دـیمان ; تفـالخ  بصاـغ  قیـالان و  ار  وا  ناوت  یم  شور  نیمه  اـب  دـشاب  یم  وا  تیناـقح  رب  لـیلد  یلبق ، ياـفلخ 
زا تخاس . لزلزتم  ار  یمالـسا  تموکح  تساـخرب و  مراـهچ  هفیلخ  گـنج  هب  وا  اـما  دومن ، لزع  ماـش  تراـما  زا  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

دهعیلو نییعت  مدع  داد  رارق  ياهدنب  زا  یکی  دز و  هیکت  تردق  هکیرا  رب  هیواعم  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  اب  حلـص  دادرارق  اب  رگید  فرط 
هفیلخ و نایعیش ، رظن  زا  دوب . هدرک  رارقا  نآ  هب  اج  دنچ  رد  هیواعم  دوب و  عورشمان  تهج  دنچ  زا  دیزی  تموکح  اذل  دوب ، هیواعم  فرط  زا 

هیواعم هن  دـیزی و  هن  هک  ییاجنآ  زا  دـشاب . هعاطالا  بجاو  ات  ددرگ  بوصنم  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  ًایناث  دـشاب و  موصعم  ًالوا  دـیاب  ماـما 
اما دشاب . یمن  زین  شلوسر  لاعتم و  يادخ  بناج  زا  هجیتن  رد  هدوبن و  قح  رب  اه  نآ  تفالخ  نیاربانب  دـندوبن ، ییاه  یگژیو  نینچ  ياراد 
هک یـسک  نامه  ینعی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  نت  هراپ  ریـصقت  نودـب  نتـشک  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هون  لتق  دروم  رد 

نیسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح   » تسا هدومرف  وا  هرابرد  ربمغیپ 

هحفص 66

لباق شزغل  اطخ و  کی  طقف  اـه ، نآ  سیماون  هچب و  نز و  تراـسا  نادـناخ و  نیا  گرزب  کـچوک و  زا  نت  هارمه 72  هب  (« 1) مشاب یم 
تداهـش هب  رـصحنم  اهنت  دـیزی  ناهانگ  هک  تخاس  ناشنرطاخ  دـیاب  دـنچ  ره  تسا . شزرمآ  لباق  ریغ  هریبک  یـصاعم  زا  هکلب  هدوبن ، هبوت 

رمخلا میاد  زاب و  گس  لاثم  يارب  تسا . هدش  يرایسب  زیمآرفک  رادرک  راتفگ و  بکترم  اراکـشآ  روفو و  هب  وا  اریز  تسین ، ربمایپ  نادناخ 
لها ياملع  رثکا  یتح  تسا . هدیشون  یم  ار  شگـس  هدروخ  مین  سپـس  هداد و  یم  گس  هب  ار  بارـش  ماج  ادتبا  هک  يروط  هب  تسا . هدوب 
همه بصعتملا »... یلع  درلا   » ماـن هب  دوخ  باـتک  رد  يزوج  نبا  جرفلاوـبا  دـنفرتعم . دـیزی  دنـسپان  تشز و  ياـه  یگژیو  نیا  هب  ( 2) تنس

. درادن دوجو  يرگید  ملاع  ملاع ، نیا  زا  ریغ  تسایند و  نیمه  تسه  هچ  ره  : » دیوگ یم  دـیزی  ًالثم  هدرک و  تبث  ار  دـیزی  راتفگ  راعـشا و 
زاوآ زاس و  هب  دـیریگرب و  ار  اه  هلایپ  دـیزیخرب و   » تسا هدروآ  رگید  ياج  رد  دـیرادن .» رب  ایند  نیا  ياه  تذـل  اه و  تمعن  زا  تسد  سپ 
يادص اب  ارنآ  هک  هدرک  بلج  دوخب  ارم  زاوآ  نانچ  نآ  دـیراذگب . رانک  ار  نید  تافارخ  دـینک و  هدافتـسا  بان  بارـش  زا  هداد ، ارف  شوگ 

: تسا هدروآ  دوخ  باـتک  رد  يزوج  نبا  یتح  منک ». یمن  هضواـعم  یتشهب  ناـیروح  اـب  ار  هدـنناوخ  ياـهنزریپ  منک و  یمن  ضیوعت  ناذا 
یم راقراق  یغالک  دش  رهاظ  لوسر  لآ  يارـسا  لمحم  یتقو  : » دورـس ار  ریز  یتیب  ود  دیزی  دـندروآ ، ماش  هب  ار  البرک  يارـسا  هک  یماگنه 

یناوخن هچ  یناوخب و  هچ  وت  غالک  يا  تفگ : غالک  هب  باطخ  دیزی  دنریگ ،) یم  دـب  لاف  هب  تسا و  سحن  غالک  يادـص  برع  رد   ) درک
نینح ردب و  دحا و  ياه  گنج  رد  ار  مناگتسب  ناکیدزن و  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  دیزی  نخـس  نیا  («. 3) متفرگ ربمغیپ  زا  ار  دوخ  بلط  نم 

ةدوملا عیبانی  ج 1 ص51 ;  هجام ، نبا  ننس  ص172 ;  ج 4 ، دمحا ، دنسم  ص406 ;  هدمعلا ،  . 1 هدرک و ــــــــــ  یفالت  مه  نم  دنتـشک ،
انأ یّنِم  ٌنیسح   » ص532 رواشیپ ، ياهبش  ص324 ;  ج 5 ،  يذمدتلا ، ننس  208 و 283 ;  ، 207 ، 91 ، 38 ، 34 صص ج 2 ، یبرقلا ، يوذل 

، ناجشالا جعاول  ص301 ;  ج 2 ، مالـسلا ،) هیلع  ) یلع مامالا  بقاـنم  یف  بلاـطملا  رهاوج   . 3 يریمد . يرازغ و  زج  هــب   . 2 نیَسُح .» ْنِم 
کلت تدب  امل  ص260  رواشیپ ، ياهبش  ص455 ;  فیطقلاو ،) نیرحبلا  ءاملع  نم   ) همئالا تایفو  ص155 ;  نیتسردملا ، ملاعم  ص218 ; 

ینوید یبنلا  نم  تیضق  دقلف  حصت ***  وأ ال  حص  تلقف  بارغلا  حاص  نوریج  یبر  یلع  سومشلا  کلت  تقرشأ ***  سوءرلا و 
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، راعشا نآ  رد  دیزی  درک . یم  تئارق  ار  ریز  راعشا  دوب و  هداد  بیترت  ار  يرورس  نشج و  سلجم  تبـسانم ، نیمه  هب  متـشک . ار  شنادنزرف 
شاـک يا  : » تفگ یم  درک و  یم  وزرآ  دـندوب ، هدـش  هتـشک  ربمغیپ  روتـسد  هب  قوف  ياـه  گـنج  رد  هک  ار  شدوخ  رفاـک  دادـجا  تاـیح 

یم دـندز و  یم  داـیرف  يداـش  زا  دـندید و  یم  ار  جرزخ  هلیبق  ندرک  يراز  دـندش ، هتـشک  ردـب  گـنج  رد  هک  نم  هلیبق  ناریپ  ناـگرزب و 
تنطلـس اب  مشاه  ینب  دوش . رارقرب  تلادـع  ات  يدومن  ار  ردـب »  » یفالت یتشک و  ار  اه  نآ  ناگرزب  هک  داـب  يوق  تتـسد  دـیزی ! يا  دـنتفگ :
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. متسین ( 1) فدنخ نادنزرف  زا  مریگن ، ربمغیپ  نادنزرف  زا  ماقتنا  رگا  دش . لزان  ییحو  هن  دمآ و  نامـسآ  زا  يربخ  هن  هنرگ ، دندرک و  يزاب 
دایز و ردـقنآ  دـیزی  ناهانگ  یتشز و  («. 2) میتفرگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  ار  دوخ  دادجا  نوخ  ماقتنا  ( ) مالـسلا هیلع  ) یلع دنزرف  نتـشک  اب 

باتک يزوج  نبا  جرفلاوبا  نوچ  يدارفا  هتـسناد و  نوعلم  رفاک و  ار  وا  لبنح  دمحا  ماما  لثم  ننـست  لها  ياملع  رثکا  یتح  هک  تسا  نایع 
رد دنا ، هتسناد  نیملـسم  هفیلخ  ار  وا  هدرک و  تیامح  دیزی  زا  هک  يریمد  نوچ  یناسک  یتح  یفرط  زا  دنا . هتـشون  هنیمز  نیا  رد  (3) یلقتسم
نآ نت  هب  ابیز  ریرح و  ياه  سابل  تشاد ، يدایز  ياه  نومیم  وا  هک  دنا  هتفگ  بهذلا » جورم   » رد يدوعـسم  زین  و  ناویحلا » تایح   » باتک

قوط زین  دوخ  ياه  گس  ندرگ  رب  درک . یم  راوس  بسا  رب  ار  اـه  نآ  تخیوآ و  یم  اـه  نآ  ندرگ  هب  ـالط  ياهدـنب  ندرگ  درک ، یم  اـه 
. دروخ یم  ار  ناگـس  هدروخ  مین  دوخ ، داد و  یم  بآ  اه  نآ  هب  الط  ماج  اب  داد . یم  وشتـسش  ار  اه  نآ  دوخ  تسد  اب  تخادـنا و  یم  الط 
رت لداع  دـیزی  زا  يراد  مدرم  رد  نوعرف  نکل  تشاد ، ینوعرف  تریـس  دـیزی  دـنک : یم  هفاـضا  يدوعـسم  دوب . رومخم  تسم و  هتـسویپ  وا 

ياهبش ص252 ;  ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص191 ;  نیظعاولا ، ۀضور  ص379 ;  نیعبرالا ، باتک   . 2 تسا . دیزی  دادجا  زا  یکی   . 1  ــــــــــ
ثیللا سرافلا  انلتق  و  انراث ***  ّیلع  نم  انذخأ  دـق  لعف  ناک  ام  دـمحأ  ینب  نم  مقتنأ ***  مل  ْنإ  فدـنخ  نم  تسل  ص261 ...  رواشیپ ،

دیزی نعل  نع  عناملا  دینعلا  بصعتملا  یلع  درلا   » ص 386 نیسحلا ، مامالا  ۀمجرت  ص 33 ; ج 3 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی   . 3 لطبلا »
« هللا هنعل 
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هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  لآ  نتـشک  رمخ ، برـش  هلمج  زا  وا  ناهانگ  تسا . مالـسا  خیرات  رد  یگنن  هکل  يو  تنطلـس  لیلد  نیمه  هب  دوب .
. دوب ناوارف  روجف  قسف و  مارحلا و  دجـسم  ندرک  بارخ  ندز و  شتآ  مالـسلا ،) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  ینعی  ربمغیپ  یـصو  نعل  هلآو ،)

عیاجف تایرفک و  هدـهاشم  زا  سپ  دـنتفر و  ماش  هب  هنیدـم  مدرم  زا  يا  هدـع  يرجه  لاس 62  رد  دـسیون : یم  دوخ  هرکذـت  رد  يزوج  نبا 
زا سپ  دندرک . نوریب  رهش  زا  ار  شرادنامرف  دندرک و  یم  نیرفن  نعل و  ار  وا  ًانلع  هتسکش ، وا  اب  ار  شیوخ  تعیب  هتـشگرب ، هنیدم  هب  دیزی 
رد زور  هنابش  هس  هبقع ، نب  ملسم  درک . اجنآ  هناور  هنیدم  لها  یبوکرس  يارب  نیگنس  گرزب و  یهاپـس  هلـصافالب  دش ، علطم  دیزی  هک  نآ 

نوخ ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  دقرم  دنتفر . ورف  نوخ ، رد  مدرم  دش و  يراج  اه  هچوک  رد  نوخ  هکیروط  هب  درک . ماع  لتق  اجنآ 
رثا رب  هعقاو و  نیا  زا  دـعب  دیـسر . نت  رازه  هد  هب  ناگتـشک  رامـش  هعقاو ، نیا  رد  دـش . نوـخ  زا  رپ  ترـضح  نآرق  دجـسم و  تـفرگ و  ارف 

هدومن و ینیب  شیپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ ار  هعقاو  نیا  هک  نیا  بلاج  دندرک . لمح  عضو  رهوش  نودب  نز  رازه  شنایرکشل ، زواجت 
ناشیا زا  یثیدح  رانک  رد  ار  نآ  دنـسم  رد  لبنح  دمحا  ماما  و  هنیدملا » خیرات   » رد يدوهمـس  همالع  دوخ ، نیحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و 

ادخ و تنعل  دناسرتب و  تمایق  زور  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  دـناسرتب ، متـس  ملظ و  يور  زا  ار  هنیدـم  لها  هک  یـسک  : » دـنا هدرک  لقن  نینچ 
ارم رهش  لها  هک  ره  رب  ادخ  تنعل  : » تسا هدومرف  زین  و  (« 1) دنک یمن  لوبق  وا  زا  ار  یلمع  چیه  دـنوادخ  داب . وا  رب  مدرم  یمامت  هکئالم و 

همالع («. 3) داب وا  ناوعا  نارای و  وا و  رب  ادـخ  تنعل  : » دـیوگ یم  دـیزی  نعل  هب  عجار  دوخ  باتک  رد  یعفاش  يواربش  همـالع  («. 2) دناسرتب
داد و روتـسد  هک  یـسک  نیـسح و  نیلتاق  رب  نعل  رب  ءاملع  مومع  دـیوگ : یم  نیدـقعلارهاوج »  » باتک رد  تنـس  لها  ياـملع  زا  يدوهمس 

يوذـل ةدوملا  عیبانی  ص55 ;  ج 4 ، دمحا ، دنـسم   . 1 دـنراد ــــــــــ . رظن  قافتا  داد ، تیاـضر  نآ  هب  هک  یـسک  داد و  هزاـجا  هک  یـسک 
هللا ۀنعل  هیلع  هللا و  هفاخأ  ًاملظ  ۀنیدملا  لهأ  فاخأ  نم   » ص265 رواشیپ ، ياهبش  ص244 ;  ج 8 ،  هیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص34 ;  ج 3 ، یبرقلا ،

« یتنیدم لهأ  فاخأ  ْنَم  ُهللا  َنََعل   » ص265 رواشیپ ، ياهبش   . 2 ًالدع .» ًافرـص و ال  ۀمایقلا  موی  هنم  هللا  لبقی  نیعمجأ ال  سانلاو  ۀکئالملا  و 
ص20 فارشالا ،» ّبحب  فاحتالا  هناوعأ ـ  یلع  هراصنأ و  یلع  هیلع و  هللا  ۀنعلف   » ص265 رواشیپ ، ياهبش   . 3
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نم یلع  هللا  بضغ  دتـشاف  نیـسحلا  اهیلع  لتقی  یتلا  ۀبرتلا  ینارأ  لیئربج  َّنِا  : » لاق کیکبی ؟ ام  تلقف : یکبی  هللا ... لوسر  تلاق  ۀشئاع  نع 
. يدعب ًانیسح  لتقی  یتّمأ  نم  اذه  نمف  یننزحیل  ّهنأ  هدیب  یسفن  يذلاو  ۀشئاع  ای  لاقف : ءاحطب ، نم  ۀضبق  اهیف  اذإف  هدی  طسب  و  همد » کفسی 

نم هب  ار  دوش  یم  هتشک  نآ  رب  نیسح  هک  یکاخ  لیئربج  دومرف : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  متفگ  درک . یم  هیرگ  ربمایپ  هک  هدش  لقن  هشیاع  زا 
ءاحطب زا  كاخ  يرادقم  درک و  زارد  ار  كرابم  تسد  هاگنآ  دزیر . یم  ار  وا  نوخ  هک  یـسک  رب  دراد  تّدش  ادخ  بضغ  سپ  داد . ناشن 

یم نم  زا  دعب  ار  نیـسح  متّما  زا  یـضعب  هک  نیا  زا  مدـش  نیگمغ  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  هشیاع  يا  دومرف : تفرگ .
ینطب یلع  وه  لیئربج و  ینئاج  اّمنا  لاقف : هنطب ... یلع  دعقف  نیسح ... ءاجف  ًامئان  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا ناک  ۀملس  ّما  تلاق  ( 1 .) دنشک

رد ربمایپ  تفگ : هملـس  ما  یلب ... تلقف  لاق : اهب ؟ لتقی  یتلا  ۀـبرتلا  کیرأ  ـالأ  هلتقتـس  کـتّمأ  لاـقف : معن ، ُتلُقَف : هُّبُِحتَأ ؟ یل  لاـقف : دـعاق 
ار وا  ایآ  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیمه  رد  دومرف : ربمایپ  تسشن . ربمایپ  مکش  يور  رب  دمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح دندوب . باوخ 

ناشن وت  هب  دوش  یم  هتـشک  نآ  رب  هک  یتبرت  یهاوخ  یم  ایآ  تشک . دـنهاوخ  ار  وا  وت  تّما  تفگ : لیئربج  هلب ، متفگ : يراد ؟ یم  تسود 
(2 ...«) دوـمرف یم  درک و  یم  هیرگ  دوـب و  شتـسد  رد  يزمرق  تبرت  هاـگنآ  داد ، نم  هب  ار  تبرت  نـیا  دز و  یلاـب  سپ  هـلب . مـتفگ : مهدـب .

ص194 ج14 ، عبنم ، نامه  ص195 2 .  ج14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  یعفاش  رکاسع  نبا   . 1  ــــــــــ
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: خساپ دراد ؟ دوجو  یمالسا  بهاذم  هیقب  همئا  هعیـش و  ناماما  نیب  یتوافت  ایآ  شـسرپ : یمالـسا  بهاذم  هیقب  همئا  اب  هعیـش  ناماما  توافت 
قالطا یـسک  هب  هعمج  ماما  ای  تعامج  ماما  لیلد ، نیمه  هب  دـشاب . یم  سانلاب » مدـقتملا  وه  مامالا   » مدرم ياوشیپ  يانعم  هب  تغل  رد  ماـما 

، کلام ماما  هفینحوبا ، ماما   ) دوخ هناگراهچ  نایاوشیپ  زین  تنـس  لها  هناـگراهچ  بهاذـم  هیقب  دـشاب . زاـمن  رد  مدرم  ياوشیپ  هک  دوش  یم 
. دنا هدرک  یم  نیعم  ار  مارح  لالح و  دوخ ، راکتبا  داهتجا و  اب  اه  نآ  هک  دـنمان  یم  ماما  تهج  نآ  زا  ار  لبنح ) دـمحا  ماما  یعفاش و  ماما 
رب فیرشلا ـ  جرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصعیلوترضح ـ  مهدزاود ، ماما  تبیغ  نارود  رد  هک  دنراد  دوجو  ییاهقف  املع و  مه  هعیـش  بهذم  رد 

نادـب نایعیـش  یلو  دـننک . یم  مولعم  مدرم  رب  ار  مارح  لالح و  دـنهد و  یم  اوتف  عامجا » لقع و  تنـس ، باتک ،  » هناگراهچ نیزاوم  ساسا 
هب ربمایپ و  طسوت  ناکم  ره  نامز و  ره  يارب  قلطم  تروصب  تیالو و  تفالخ و  يانعم  هب  تماـما  اریز  دـنناد ، یمن  ماـما  ار  اـه  نآ  تهج 

باب تنس ، لها  ياملع  تقو ، هاشداپ  روتسد  هب  مجنپ و  نرق  زا  دعب  ( 1 .) دشاب یم  هرهاط  ترتع  هناگ  هدزاود  يایصوا  هب  صتخم  یهلا  رما 
نآ طقف  ینعی  دندرک ; ماما  مانب  رکذلا  قوف  هیقف  راهچ  نامه  هب  رـصحنم  عمج و  ار  اهقف  املع و  يارآ  اه  نآ  دـندومن . دودـسم  ار  داهتجا 

اه نآ  زا  یکی  تیعبت  هب  روبجم  زین  مدرم  تسا و  هدـش  جـیار  هناگراهچ  بهاذـم  نونکات  نامز  نآ  زا  دندرمـش . تیمـسر  هب  ار  رفن  راهچ 
ماما دـننام  میراد . دـیقم  تروص  هب  یحالطـصا و  تروصب  ماما  یـصاخ  طیارـش  ناکم و  ناـمز ، هدودـحم  رد  اـما   . 1 دنا ــــــــــ . هدـش 
املع زا  همه  اه  نیا  هک  دـنراد  یبهذـم  یـسایس و  يربهر  هک  ینیمخ ـ  ماما  دـننام  صاخ  ینامز  هدودـحم  رد  ماما  ای  هعمج  ماما  تعامج ،

ربماـیپ قیرط  زا  هدومرف و  نیعم  دـنوادخ  ار  هعیـش  همئا  هک  تسناد  دـیاب  ًانمـض  دـنور . یمن  رامـشب  یحالطـصا  همئا  وزج  زگره  دنتـسه و 
ملع دنتـسه و  هانگ  اطخ و  زا  موصعم  هدـمآ  دوخ  ياج  رد  هک  يا  هلدا  قبط  رب  اـه  نآ  هدرک و  یفرعم  مدرم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
دنا هدش  باختنا  دنوش ، یم  هدناوخ  ماما  مان  اب  هک  يدایز  ياملع  نیب  بهاذم  ریاس  همئا  یلو  تسا . یندل  یقارشا و  یـضافا و  ملع  اه  نآ 
نآ نارگید  هکلب  اه  نآ  دوخ  هن  ًاثلاث  تساه ، نآ  دوخ  لیوأت  داهتجا و  ساسا  رب  زین  اه  نآ  ملع  ًایناث  دـنرادن ، بیغ  ملاع  هب  یطبر  ًالوا  هک 

. دنناد یمن  هانگ  اطخ و  زا  موصعم  ار  اه 
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دعب دیاب  مالسا  تما  هک  تسیچ  يرگید  رب  مادک  ره  ياه  يرترب  دنتسه ؟ يدرف  هب  رـصحنم  زراب و  ياه  یگژیو  ياراد  رفن  راهچ  نیا  ایآ 
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ملع و رظن  زا  هک  دنک  روهظ  دوش و  تیبرت  يدهتجم  هدنیآ  رد  هک  درادـن  دوجو  لامتحا  نیا  ایآ  دـنک ؟ عوجر  رفن  راهچ  نیا  هب  اه  نرق  زا 
زا دوخ  هن  هک  يرفن  راهچ  دنشاب ؟ رفن  راهچ  نامه  وریپ  دیاب  مدرم  زونه  ایآ  تروص  نیا  رد  دشاب ؟ رفن  راهچ  نآ  زا  رتالاب  بتارم  هب  اوقت ،

تـسا لیلد  نیمه  هب  دنا . هدرک  هئارا  ار  یبهذم  یتدمزا  دعب  دنا و  هدرک  تاقالم  ار  وا  هن  دنا ، هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ باحـصا 
هدش هتسب  دیدج  زور و  لئاسم  ثحب  یقرت و  یلاعت و  هار  اریز  میتسه ، تنـس ) لها   ) نیملـسم هعماج  نیب  رد  يرکف  دومج  هب  دقتعم  ام  هک 

تفرـشیپ لوط  رد  ندمت ، هلفاق  اب  یهارمه  یبهذم و  ياه  شزرا  لوصا و  ظفح  مالـسا ، نید  ياه  یگژیو  زا  یکی  هک  یتروص  رد  تسا .
. دومن دیلقت  هدنز  دهتجم  کی  زا  دیاب  هراومه  تسین و  زیاج  تیم  رب  ًائادتبا  دیلقت  هعیـش ، رظن  زا  هک  تسا  یلیالد  زا  یکی  نیا  تسا . نامز 
نامز و تایضتقم  هیلک  نتفرگ  رظن  رد  اب  ربمایپ  تیب  لها  ربمایپ و  تایاور  ساسا  رب  هعیش  ياملع  تسا و  زاب  داهتجا  باب  هعیش  هقف  رد  اذل 

هدرم وریپ  نانچمه  دوخ  هک  یمالسا  رگید  بهذم  زا  يرایسب  هک ، نیا  رت  بلاج  دنهد . یم  نآ  اب  بسانم  ياوتف  دننک و  یم  داهتجا  ناکم 
یم كرشم  یضفار و  تسرپ ، هدرم  ار  نایعیش  دنناد ، یم  هعبرا  بهاذم  زا  یکی  هب  رصحنم  ار  ناناملسم  يوریپ  دنـشاب و  یم  شیپ  نرق  هد 

زا هک  هدوب  ربمغیپ  حیرص  صن  هعیش ، تماما  ماما و  یلو  درادن ، دوجو  رفن  راهچ  نیا  هراب  رد  یحیرـص  صن  چیه  هک  یتروص  رد  دنناوخ .
دیوگ یم  کلام  نب  سنا  دـندرب : راکب  نینمؤملاریما  يارب  ربمایپ  اهراب  ار  ماـما  ظـفل  رگید  فرط  زا  دوش . یم  يراددوخ  نآ  ددـجم  ناـیب 

نانمؤم و بوسعی  ءایصوا  متاخ  ناناملـسم و  رورـس  دیـس و  تسا و  نیقتم  ماما  وا  دوش  یم  دراو  رد  نیا  زا  هک  یـسک  نیلوا  دومرف : ربمایپ 
نم هب  یلع  هرابرد  زیچ  هس  دومرف : ربمایپ  دننک  یم  تیاور  حیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  مکاح و  ( 1 .) تسا تشهب  هب  نادیفسور  هدنناشک 

... بلاطلا ۀیافک  ءایلوألا ـ  ۀیلح   . 1 تشهب ــــــــــ . يوسب  نادیفس  ور  ربهر  نیقتم و  ماما  ناناملسم و  دیس  رورس  دش ، یحو 
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یم نید  عورف  وزج  طقف  تماما  هک  یلاح  رد  دیناد  یم  نید  لوصا  وزج  ار  تماما  ارچ  شسرپ : نید ؟ عورف  ای  تسا  نید  لوصا  زا  تماما 
زا نیحیحـصلا » نیب  عمج   » رد يدیمح  و  یفـسن » دیاقع  حرـش   » رد ینازاتفت  دعـسالم  ریظن  تنـس ، لها  ياملع  زا  یناگرزب  خساپ : دـشاب ؟

نامدرم دـننام  هک  یتسرد  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک  ره  : » دـنا هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمغیپ 
دشاب هتشادن  تخانش  دوخ  نامز  ماما  زا  هک  یـسک  دومرف : یم  ربمغیپ  ایآ  دوب ، نید  عورف  وزج  تماما  رگا  («. 1) تسا هدرم  تیلهاج  نامز 

نید و لزلزت  بجوم  نید ، عورف  زا  يدروم  تخانـش  تفرعم و  مدـع  هک  تسا  یهیدـب  تسا ؟ هدرم  تیلهاج  لها  قیرط  هب  دورب  ایند  زا  و 
هب ندرم  ثعاب  نآ  تخانـش  مدع  هک  دشاب  نید  لوصا  وزج  دیاب  تماما  تشادرب ، نیا  قباطم  سپ  دش . دهاوخن  تیلهاج  کبـس  هب  ندرم 

« لوصالا جاهنم   » باتک رد  تنس ـ  لها  فورعم  رـسفم  يواضیب ـ  یـضاق  نوچ  ییاملع  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  ددرگ . یم  تیلهاج  هویش 
یلع الم  («. 2) ددرگ یم  تعدب  رفک و  بجوم  نآ  اب  تفلاخم  هک  تسا  نید  لوصا  دراوم  نیرتگرزب  زا  تماما ، : » دـیوگ یم  تحارـص  اب 

ْنَم  » ص279 رواشیپ ، ياهبـش  ص218 ;  ج 5 ،  دـیاوزلا ، عمجم  ص96 ;  ج 4 ، دمحا ، دنـسم   . 1 دیرجت ــــــــــ  حرش   » رد زین  یچـشوق 
لئاسم مظعأ  نم  ۀمامإلا  نإ   » ص279 رواشیپ ، ياهبش  ص263 ;  ۀقرهملا ، مراوصلا   . 2 ًۀَِّیلِهاَج .» ًۀَـتیِم  َتاَم  ِِهناَمَز  َماَمِإ  ْفِْرعَی  َْمل  َو  َتاَم 

تنـس لها  لیلد  نیمه  هب  داعم . توبن و  دیحوت و  دناد  یم  ات  هس  ار  نید  لوصا  هعیـش  ۀعدبلاو » رفکلا  بجوت  اهتفلاخم  یتلا  نیدلا  لوُصا 
ینعی دناد  یم  بهذم  لوصا  وزج  ار  لدع  تماما و  دناد . یم  ناملـسم  دنرادن  يداقتعا  لدـع  هب  نانآ  زا  یـضعب  تماما و  هلأسم  هب  هک  ار 

زا تیب  لـها  نینمؤـملاریما و  تیـالو  نیرکنم  دـناد . یمن  هعیـش  هرمز  رد  ار  یهلا  لدـع  ادـخ و  ربماـیپ  يوـس  زا  یباـصتنا  تماـما  نارکنم 
یـضاق لالدتـسا  نیا  دنتـسه . مورحم  ِیتَـمِْعن { ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  نآ }  ماـمت  و  ْمُکَنیِد { ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  نآ }  لاـمک  هلحرم  نـید و  تـقیقح 
نارکنم دروم  رد  ریمب . ینارـصن  ای  ریمب و  يدوهی  ای  هک  تسا  هدـمآ  مه  جـح  كراـت  دروم  رد  اریز  تسا ، هحماـسم  یکدـنا  اـب  يواـضیب 

داقتعا هک  دوش  یمن  لیلد  نیا  یلو  تسا  رفاک  دنا  هدومرف  زین  ناضمر  كرابم  هام  هزور  جح و  زامن و  هب  داقتعا  دننام  ینید  ياه  ترورض 
یهن فورعم و  هب  رما  جح و  هزور و  زامن و  بوجو  هب  داقتعا  زین  نید  لوصا  زا  یکی  میئوگب  دشاب و  نید  لوصا  وزج  نید  تایرورـض  هب 
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، تسا لامعا  ریاس  یلوبق  طرـش  هک  نیا  لیلد  هب  ۀیالولاب » يدون  امک  ءیـشب  يدون  ام   » هک تماما  هلأسم  هداعلا  قوف  تیمها  تسا . رکنم  زا 
. دننادب نید  لوصا  وزج  ار  نآ  يا  هدع  ات  هدش  بجوم 

هحفص 73

یم زین  ناهبزور  یضاق  («. 1) تسا ربمغیپ  تفالخ  قیرط  هب  ایند  نید و  روما  رد  مدرم  مومع  رب  تسایر  تماما ،  » دیوگ یم  تماما » ثحبم 
يروط هب  تسا . مالسا  تلم  هزوح  ظفح  نید و  ییاپ  رب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  تفالخ  نامه  تماما  هرعاشا ، دزن  رد  : » دیوگ

دشاب و هتـشاد  هدـهع  هب  ار  نیملـسم  هماع  تسایر  هک  اه  یگژیو  نیا  اب  یتماما  ماما و  ایآ  («. 2) تسا بجاو  تما  عیمج  رب  وا  تعباـتم  هک 
، هدیدنسپ قالخا  هدیمح و  تافص  عیمج  و  دشاب ، هتشاد  هدهع  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  رفن  کی  طقف  ینامز  ره  رد  بجاو و  همه  رب  شتعاطا 
هک يروط  هب  دشاب  راگرورپ  بوصنم  هللا  لوسر  هلیـسو  هب  مه  موصعم و  مه  نیا ، رب  هوالع  دشاب و  اراد  ار  تعاجـش  يوقت و  دـهز ، ملع ،

هلأسم لوح  دش ، عقاو  تما  رد  هک  یتافارحنا  مامت  ایآ  دشاب !!؟ نید  لوصا  وزج  دیابن  دشاب ، یم  تیلهاج  کبـس  هب  ندرم  شتخانـش  مدع 
نع ۀفالخ  ایندلاو  نیدلا  رومأ  یف  ۀّماع  ۀسائر  یه  و   » ص279 رواشیپ ، ياهبش  ص215 ;  ج 3 ، ةدئافلا ، عمجم   . 1 دوبن ــــــــــ !؟ تماما 

ۀّلملا ةزوح  ظفح  نیدلا و  ۀماقإ  یف  لوسرلا  ۀفالخ  یه  ةرعاشألا  دـنع  ۀـمامإلا   » ص279 رواشیپ ، ياهبـش   . 2 هلآو ») هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا
«. ۀمألا ۀفاک  یلع  هعابتا  بجی  ثیحب 
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؟ تسا لئاق  یبتارم  توبن  يارب  ِِهلُسُر { ْنِم  دَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال  هفیرش }  هیآ  فالخ  رب  هعیـش  ایآ  شـسرپ : نایعیـش  هاگدید  زا  توبن  بتارم 
رد اما  دنـشاب . یم  ناسکی  ایبنا  همه  تسا ، هعماج  تیبرت  داعم و  ادـبم و  هب  توعد  اـنامه  هک  تثعب  فدـه  توعد و  ماـقم  رد  خـساپ : ( 1)
دص رب  هک  يربمغیپ  اب  هدش  ثوعبم  رفن  رازه  رب  هک  يربمغیپ  لاثم  يارب  دنتسه . یتوافتم  بتارم  ياراد  اه  یگژیو  ریاس  لامک و  تلیـضف ،

ناتـسریبد و ملعم  ناتـسبد ، ملعم  هک  روطنامه  دنـشاب . یمن  ناسکی  هدـش ، ثوعبم  مدرم  مومع  رب  هک  یلوسر  اـب  هتـشگ ، ثوعبم  رفن  رازه 
بـسح رب  تسناد و  ربارب  ناوت  یمن  دـنوش ـ  یم  بوصنم  یناسکی  ماکحا  اب  هناـخترازو و  کـی  زا  هک  یلاـح  نیع  رد  ار ـ  هاگـشناد  ملعم 

ماقم هبتر و  تهج  زا  دـنا ، هنوگ  نیمه  زین  ایبنا  تسا ; تواـفتم  رتـالاب و  ناشتمدـخ  لـحم  دـنراد ، مادـک  ره  هک  یتـالامک  اـه و  تلیـضف 
ْمُهَـضَْعب َعَـفَر  َو  ُهللا  َمَّلَک  ْنَـم  ْمُْـهنِم  ضَْعب  یلَع  ْمُهَـضَْعب  اـْنلَّضَف  ُلُـسُّرلا  َکـِْلت  دـیامرف } : یم  مـیرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هچناـنچ  دـنتوافتم .

رد هچنانچ  («. 2) میدینادرگ دنلب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  تاجرد  میداد و  تلیـضف  يرترب و  رگید  یـضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا  یـضعب  تاجَرَد ;{
ترـضح اب  ای  ( 3 }) َۀَّنَْجلا َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْـسا  ُمَدآ  ای  مدآ } : ترـضح  لـثم  اـیبنا  نیا  زا  یخرب  اـب  دـنوادخ  تسا ، هدـمآ  دـیجم  نآرق 

 . 1 تسا ــــــــــ . هتفگ  نخس  ( 5 }) یحْوَأ ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف  ادخ } : ربمغیپ  اب  جارعم  بش  رد  ای  (4 }) َْکیَْلعَن ْعَلْخاَف  َکُّبَر  اَنَأ  یسوم } :
تلاسر و لصا  ینعی  هماع  توبن  تسین . نالوسر  نیب  نتشاذگ  قرف  رب  یلیلد  هماع  هصاخ و  توبن  هک : تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 
تلاسر و نآ  دجاو  دناوت  یم  دارفا  زا  یسک  هچ  هّصاخ : توبن  دشاب . هتشاد  دوجو  هک  تسا  بجاو  لقع  لیلد  هب  قلخ  ادخ و  نیب  ترافس 

10 (: 53  ) مجن  . 5 12 (: 20  ) هط  . 4 35 (: 2  ) هرقب  . 3 253 (: 2  ) هرقب  . 2 دشاب ؟ ترافس 
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بتارم توبن  دـیجم ، نآرق  تایآ  ساسا  رب  نیارباـنب ، دـشاب . یم  مالـسا  ربمغیپ  نآ  زا  هک  تسا  تیمتاـخ  ماـقم  اـه ، یگژیو  نیا  نیرتمهم 
بتارم مامت  قوفام  بجاو و  ماقم  نودام  ناشیا ، ماقم  تسا . هدش  هصالخ  ءایبنالا  متاخ  كرابم  دوجو  رد  نآ ، نیرتالاب  هک  دراد  یتوافتم 

. دـیدرگ متخ  ناـشیا  دوـجو  هب  مه  توـبن  دـندش ، لـیان  نکمم  هبترم  نیرتـالاب  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  نوـچ  تسا . هیناـکما 
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دـینادرگ و هبترم  دـنلب  ار  راوگرزب  نآ  دـنوادخ  داد ، شیوخ  دـنزرف  لام و  ناج و  اب  هک  هناگ  هس  ياه  ناـحتما  زا  سپ  میهاربا ، ترـضح 
تاـِملَِکب ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  هفیرـش } : هیآ  زا  دـینادرگ . بوصنم  مه  تماـما  ماـقم  هب  تلاـسر  توبن و  ياـه  ماـقم  زا  سپ  ار  ناـشیا 

ناحتما يروما  هب  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  یماگنه  َنیِِملاّظلا ;{ يِدـْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف 
هب ار  تماـما  نیا  اـیآ  دیـسرپ  میهاربا  مداد . رارق  اوشیپ  ماـما و  مدرم  يارب  ارت  نم  دومرف : دـنوادخ  سپـس  دروآ  ياـج  هب  ار  همه  وا  درک و 

دوش یم  طابنتسا  نینچ  (« 1) دیـسر دهاوخن  ناراکمتـس  هب  تسا  نم  دهع  هک  تماما  دومرف : دنوادخ  درک ؟ یهاوخ  اطع  مه  نم  نادـنزرف 
(2 .) تسا هدـش  اطع  هدوب ، مزعلاولوا  زین  تلاسر و  تفـالخ ، توبن ، ماـقم  ياراد  هک  یـصخش  هب  نوچ  تسا ; توبن  زا  رتـالاب  تماـما  هک ،
رد تسا . توبن  ماقم  ياراد  دوش  یم  تباث  هزجعم  اـب  هک  اـهناسنا  نیب  زا  یـصاخ  درف  ینعی  هصاـخ  توبن   . 2 124 (: 2  ) هرقب  . 1  ــــــــــ
هک ءایبنا  زا  یکی  زا  تماما  ماقم  ياراد  دارفا  اریز  صاخ . یبن  ای  صاخ  ماما  کی  هن  دوش  هسیاقم  توبن  ماـقم  اـب  تماـما  ماـقم  دـیاب  اـجنیا 

توبن هک  دنتـسه  ییاه  قادـصم  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) ایبنا هیقب  زا  دـنرت و  نییاپ  هللا  لوسر  ینعی  تسا  هدـش  تباث  رامـش  یب  هلدا  اب  شتوبن 
هک نیا  لیلد  هب  تسا . رتالاب  توبن  ماقم  زا  تماما  ماقم  هک  دوش  نایب  هنوگنیا  دیاب  نیاربانب  دنتـسه . رتالاب  تسا  هدش  هضافا  اه  نآ  رب  هماع 

رختفم شرمع  رخاوا  رد  تماما  ماقم  هب  تلخ  تلاسر و  توبن و  تیدوبع و  تاماقم  یط  زا  دعب  ار  ( مالسلا هیلع  ) میهاربا ترـضح  دنوادخ 
ماقم مه  هللا  لوسر  هک  تسا  نیا  رطاخب  تسا  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  زا  رتالاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هک  نیا  اما  دومرف .

. دراد ار  تماما  ماقم  طقف  مالسلا ) هیلع  ) یلع یلو  توبن ، مه  دراد و  ار  تماما 
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هتشذگ ءایبنا  زارت  مه  وا  ماقم  تسین ، ربمایپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  نیا  اب  ایآ  شـسرپ : ناربمایپ  ریاس  اب  هسیاقم  رد  (ع ) یلع ماقم  تلزنم و 
یکی تسا ; هدیسر  تابثا  هب  یمالسا  بهاذم  مامت  ياملع  دزن  نآ  تحـص  رتاوت و  هک  تلزنم  فیرـش  ثیدح  خساپ : تسا ؟ نوراه  دننام 

هللا یلص  ) ایبنالا متاخ  تسا . مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  يارب  تما  مامت  رب  حیجرت  لصف و  الب  تیاصو  تفالخ و  رب  نایعیش  لیالد  زا 
نیا اب  یتسین ؟ یـضار  دشاب  یـسوم  هب  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  وت  تبـسن  هک  نیا  زا  ایآ  : » دومرف یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  ررکم  هلآو ) هیلع 
نیا و  یسوم ».... نم  نوراه  ۀلزنمب  ّیلع  : » تسا هدومرف  تما  هب  ناشیا  مه  یهاگ  («. 1) دمآ دهاوخن  يربمغیپ  رگید  نم  زا  دعب  هک  توافت 
دلج رد  يراخب  زا  ناوت  یم  لاـثم  يارب  (. 2) دنا هدناوخ  رتاوتم  حیحـص و  ثیدح  ار  نآ  هدرک و  دیئات  تنـس  لها  ياملع  عیمج  ار  ثیدح 

زا شیب  عماج و  رد  يذمرت  هروس  نب  دمحم  دنـسم ، لوا  دلج  رد  لبنح  دمحا  ماما  حیحـص ، مود  دلج  رد  جاجح  نب  ملـسم  حیحـص ، موس 
اه نآ  نایوار  نیب  رد  هک  درب  مان  تسا  هدـش  هدروآ  رواشیپ  ياهبـش  باتک  ات 288  تاحفـص 286  رد  اه  نآ  یگمه  هک  رگید  ذـخأم   25

: دیوگ یم  مود  هفیلخ  تسا . هدش  تیاور  باطخلا ـ  نبا  رمع  مود ـ  هفیلخ  زا  يرتمهم  ثیدح  دوش . یم  هدـید  زین  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم 
یبا نب  یلع  هب  هک  یلاح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ترضح  میدوب . رضاح  یسلجم  رد  باحصا  زا  دنچ  ینت  حارج و  هدیبعوبا  نم و  »

ندروآ و نامیا  رظن  زا  نمؤم  نیلوا  وت  یلع ! ای  دومرف : دز و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ياه  هناش  رب  تسد  اب  دوب ، هداد  هیکت  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط
 . 1 یتسه ــــــــــ  یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  وت  یلعاـی ! : » داد همادا  سپـس  یـشاب .» یم  ندروآ  مالـسا  رظن  زا  ناملـسم  نیلوا 

دئارفلا زنک   ; ص210  ج 2 ، راـبخالا ، حرـش  ص455 ;  دـشرتسملا ، و 505 ;   500 ص472 ، ج 1 ، مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما بقاـنم 
هتبلا  . 2 هتنکل » ناک  ول  يدعب و  ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنِم  نوکت  نَأ  یـضَرت  ام  َأ   » ص286 رواشیپ ، ياهبش  ص283 ; 

. دنناد یمن  ربتعم  ار  نآ  هدوب ، ةالصلا  كرات  ریرش و  يدرم  هک  يدمآ  دننامه  تنس  لها  نایامن  ملاع 
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یبا نبا  نوچ : رگید  يرایـسب  ار  قوف  ربـخ  («. 1) تسا هتفگ  غورد  دزرو ، ینمـشد  وـت  اـب  دراد و  تسود  ارم  دـنک  ناـمگ  هـک  سک  ره  و 
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کش و چیه  ياج  دنا و  هدرک  نایب  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  و  همهملا » لوصف   » رد یکلام  غابص  نبا  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  دیدحلا 
زیاج و مود  هفیلخ  راتفگ  رد  کش  در و  تنس ، لها  هناگراهچ  بهاذم  رظن  زا  هک  ییاجنآ  زا  دنا . هتشاذگن  یقاب  نآ  تحـص  رد  يدیدرت 
َو حُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  ّانِإ  هفیرـش }  هیآ  اب  قباطم  درک . کش  دیابن  مه  ثیدح  نیا  مقـسو  تحـص  رد  اذل  دـشاب ; یمن  اور 

اْنیَتآ َو  َناْمیَلُس  َو  َنوُراه  َو  َُسنُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  یسیِع  َو  ِطابْـسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا 
نوراه توبن  رب  هک  ( 3 }) ًاِّیبَن َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمْحَر  ْنِم  َُهل  اْنبَهَو  َو  و  یـسُوم ... ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  هفیرـش }  تاـیآ  زین  و  ( 2 }) ًارُوبَز َدُواد 

لیئارـسا ینب  مامت  رب  لضفا  مه  تشاد و  ار  یـسوم  ترـضح  تفالخ  ماقم  مه  توبن و  ماقم  مه  نوراـه ، هک  ییاـجنآ  زا  دراد ; تحارص 
نآ ترازو  تفـالخ و  ماـقم   . 1 ددرگ : یم  زرحم  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما يارب  یگژیو  ود  تلزنم ، ثیدـح  زا  هدافتـسا  اـب  اذـل  دوـب ;

روطنامه هباحص . یمامت  رب  تما و  رب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما يرترب  تلیـضف و  هلآو ;)2 .  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  زا  دعب  ترـضح 
ماکحا بحاص  ربمغیپ  عبات  هتشادن و  لالقتـسا  توبن  رما  رد  نوراه ، دننام  اه  نآ  زا  یخرب  تسا . توافتم  ایبنا  تاجرد  دش  هتفگ  ًالبق  هک 

نیا لیذ  رد  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا . هدوب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح  شردارب  عبات  مه  نوراه  دـنا . هدوب 
ج 1، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی  ص296 ;  ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم   . 1 اب ــــــــــ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ دیوگ : یم  ثیدح 

وبأ رکب و  وبأ  اـنأ و  تنک   » ص291 رواشیپ ، ياهبش  ح 27 ;  ص238 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  ص582 ;  نیقیرفلا ، ثیداحا  ۀعیـشلا  ص95 ; 
بلاط یبأ  نب  یلع  فتک  یلع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا برض  ذإ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  باحـصأ  نم  رفن  حارجلا و  نب  ةدیبع 

ّهنأ معز  نم  یلع  ای  بذـک  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنأ  ًانامیإ و  نینمؤملا  لوأ  تنأ  ًامالـسإ و  نیملـسملا  لوأ  تنأ  یلع  اـی  لاـقف 
ات 54  52 (: 4  ) میرم  . 3 161 (: 4  ) اسن  . 2 کضغبی .» ینبحی و 
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متاخ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  رگا  درک و  تابثا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يارب  ار  نوراه  ياه  تلزنم  بتارم و  عیمج  ثیدح ، نیا 
نبا طقف  هن  دوب . طیارـش  نیا  دجاو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اهنت  ًانیقی  دوش ، ثوعبم  يرگید  ربمغیپ  ناشیا  زا  دعب  هک  دوب  یم  رارق  دوبن و  ایبنالا 

هللادـبع نب  رباج  زا  دـنا و  هدـیقع  نیا  رب  یطویـس  نیدـلا  لالج  همالع  نوچمه : تنـس  لـها  ياـملع  زا  رگید  يرایـسب  هکلب  دـیدحلا ، یبا 
یم نآ  وـت  یلع  اـی  دـیایب ، يربـمغیپ  نم  زا  سپ  هـک  دوـب  اـنب  رگا  : » دـننک یم  لـقن  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ یبـن  لوـق  زا  يراـصنا 

یتسرد هب  : » دنک یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  زا  یبرقلا » ةدوم   » رد یعفاش ـ  هیقف  ینادمه ـ  یلع  دیـس  ریم  نینچمه  («. 1) يدوب
يوزاب هک  روطنامه  داد و  رارق  نم  یـصو  ارم  مع  رـسپ  دومن و  رایتخا  یـصو  نم  يارب  دومن . راـیتخا  هدـیزگرب و  اـیبنا  رب  ارم  دـنوادخ  هک 

يربمغیپ نم  زا  دعب  دشاب  رارق  رگا  تسا و  نم  ریزو  هفیلخ و  وا  دومن . مکحم  زین  ارم  يوزاب  تخاس ، مکحم  نوراه  شردارب  هب  ار  یسوم 
ندوب طیارـش  دجاو  نیاربانب  («. 2) دمآ دـهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  نکیل  دـشاب . یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع وا  هنیآ  ره  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 
تـسا انعم  نادب  ندوب ، طیارـش  دجاو  نیا  تسا . ادخ  ربمایپ  هدومرف  هکلب  تسین ، نایعیـش  ولغ  اهنت  هن  توبن ، ماقم  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

رد یبلعث  ماما  دشاب . یم  کیرش  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  اب  توبن ) زج  هب   ) صیاصخ تافـص و  یمامت  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک 
رب : » دیوگ یم  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  لیاضفلا » حـیجرت  یلع  لیالدـلا  حیـضوت   » باتک رد  نیدـلا  باهـش  دـمحا  دوخ و  ریـسفت 

هیلاع لاوحا  تادابع و  تاداع ، هیکز ، لاعفا  هیضر ، ياه  تلصخ  رتشیب  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ام  يالوم  هک  تسین  هدیشوپ  یـسک 
. درادـن لیلد  تجح و  ناهرب ، هب  زاین  هک  تسا  راکـشآ  ردـقنآ  تهابـش  نیا  دراد و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  هب  يداـیز  تهاـبش 
ج 4، يراخب ، حیحص  ص120 ;  ج 7 ، ملسم ، حیحص   . 1 ربمغیپ ــــــــــ  ریظن  هک  ترضح  هدیمح  ياه  تلصخ  زا  یخرب  املع ، زا  یضعب 

نأ یضرت  ام  أ   » ص297 رواشیپ ، ياهبش  ص130 ;  ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص238 ;  ج 1 ص173 و ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص208 ; 
ّنإ  » ص297 رواشیپ ، ياهبش  ص288 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی   . 2 يدعب .» ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت 
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وهو نوراه  هیخأب  یسوم  دضع  ّدشی  امک  يدضع  ّدشی  یّیصو  یّمع  نبا  تریخ  ًایـصو و  یل  راتخا  ینراتخاف و  ءایبنألا  یلع  ینافطـصا  هللا 
« يدعب ةّوبن  نکلو ال  ًایبن  یلع  ناکل  ًاّیبن  يدعب  ناک  ولو  يریزو  یتفیلخ و 
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نآ تلع  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ ریظن  تراهط  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع : » دهد یم  همادا  سپـس  («. 1) دنا هدرمشرب  ار  تسا  هدوب 
 { هیآ نآ  لـیلد  تسا و  ربمغیپ  ریظن  تما ، رب  تیـالو  ثیح  زا  یلع  : » دـیوگ یم  همادا  رد  وا  تسا .» ریهطت  هیآ  رد  یلاـعت  يادـخ  لوق  مه 
هیلع ) یلع : » دیوگ یم  هاگنآ  دشاب . یم  ( 2 }) َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 

ترـضح رب  هروس  نیا  لوزن  عـقوم  اریز  (; 3) تسا تئارب  هروـس  مه  نآ  لـیلد  تسا و  ربـمغیپ  ریظن  زین  غـیلبت  تلاـسر و  يادا  رد  مالـسلا )
ای تدوخ  زج  هب  تفگ : دش و  لزان  لییربج  دناوخب . هکم  لها  رب  جح  مسوم  رد  ات  داد  رکبوبا  هب  ار  تایآ  نآ  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) متاخ

رکبوبا زا  ار  تئارب  هروس  تایآ  راگدرورپ  رما  هب  ربمغیپ  سپ  دنک . ادا  ار  تلاسر  نیا  دناوت  یمن  يرگید  سک  دشاب ، وت  لها  زا  هک  یسک 
تما يالوم  رد  ترضح  نآ  : » دهد یم  همادا  نینچ  یبلعث  ماما  («. 4) دنک تئارق  ارنآ  جح  مسوم  رد  ات  داد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  تفرگ و 
داحتا رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع : » دهد یم  همادا  هاگنآ  («. 5) دـشاب یم  مخ  ریدـغ  رد  ربمغیپ  هدومرف  نآ  لیلد  تسا و  ربمغیپ  ریظن  زین ، ندوب 

، رواشیپ ياهبش   . 1 هچنانچ ــــــــــ  ( 6) دـشاب یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  سفن  ماقم  مئاق  یلع  سفن  تسا و  ربمغیپ  ریظن  یناسفن 
هلاوحأ هتادابع و  هتاداع و  ۀّیکزلا و  لاعفلاو  ۀیضرلا  لاصخلا  رثکأ  لب  ریثک  یف  یبّنلا  هباش  دق  نینمؤملاریمأ  انالوم  ّنأ  یفخی  و ال   » ص299

نایبو و ۀّجح  حاضیإ  یلإ  رقتفی  ناهربلا و ال  لیلدلا و  ۀماقإ  یلإ  جاتحی  ۀحیرصلا و ال  راثآلاو  ۀحیحصلا  رابخالاب  هل  کلذ  ّحص  دقو  ۀّیلعلا 
، رواشیپ ياهبش   . 3 55 (: 5  ) هدـئام  . 2 یّمألا .» ّیبّنلا  اندّیـس  ریظن  اهیف  وه  یتلا  یلع  نینمؤملاریمأل  لاـصخلا  ضعب  ءاـملعلا  ضعب  دـع  دـق 
، ۀمغلا فشک   . 4 ًاریِهْطَت .» ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  یلاعت }  هلوق  لیلدـب  ةراهطلا  یف  هریظن  و   » ص300

ُُهلوُسَرَو ُهللا  ْمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ  هلوق }  لیلدـب  ۀـمالا  یلو  ۀـیآ  یف  هریظنو   » ص300 رواشیپ ، ياهبـش  ص237 ;  نیعبرالا ، باـتک  ص337 ;  ج1 ،
ص237;  نیعبرالا ، باـتک  ص337 ;  ج 1 ، ۀـمغلا ، فـشک   . 5 َنوُعِکاَر . { ْمُهَو  َةاَـکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةَـالَّصلا  َنوُـمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلاَو 
ص337;  ج 1 ، ۀمغلا ، فشک   . 6 ُهالوَم .» ِّیلَع  اذهَف  ُهالوَم  ُتنُک  ْنَم  : » هلوق لیلدب  ۀـمألا  یلوم  هنوک  یف  هریظنو   » ص300 رواشیپ ، ياهبش 

يرجم یلع  سفن  يرجا  یلاعت  هللا  ّنأ  و  مالـسلا ) هیلع  ) هسفن ماقم  تماق  هسفن  ّنأ  امهیـسفن و  ۀلثامم  یف  هریظن  و   » ص300 رواشیپ ، ياهبش 
َو انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  لاقف } : ملس ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  سفن 

...} «. ْمُکَسُْفنَأ َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن 
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شا هناخ  رد  ندوب  زاب  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع و  : » هرخالاب و  (« 1) تسا هداد  رارق  ترضح  نآ  سفن  هلزنم  هب  ار  یلع  هلهابم  هیآ  رد  دنوادخ 
یگژیو نیا  دـیئات  رد  وا  («. 3) دراد ار  ندوب  بنج  لاح  رد  دجـسم  هب  دورو  هزاجا  ادـخ ، ربمایپ  دـننامه  و  ( 2) تسا ربمغیپ  ریظن  دجـسم  هب 

زجب يدحا  : » دننک یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ زا  دوخ  نیحیحص  رد  ملـسم  يراخب و  دیوگ : یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملاریما 
رما هب  ادـخ  ربمایپ  طسوت  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  یگژیو  نیا  ياطعا  هک  («. 4) دوش دجـسم  دراو  ندوب  بنج  لاح  رد  دـناوت  یمن  یلع  نم و 

یترودک و بجوم  تسناوت  یمن  تبانج  هک  دنتـشاد  رارق  حور  تسادق  تراهط و  زا  يدح  رد  راوگرزب  نآ  هک  دوب  نیا  رطاخب  دنوادخ ،
نب طبس  یبلعث و  دمحا  ماما  یطویس و  نیدلا  لالج  هلمج  زا  تنس ، لها  ياملع  زا  يرایسب  لاح  ره  هب  ددرگ . حور  نآ  رد  يونعم  لزنت  ای 

ار رهظ  زامن  دنتشاد ، فیرشت  مه  ربمغیپ  هک  يزور  رد  هک  دننک  یم  لقن  رکبوبا ) رسمه   ) سیمع تنب  ءامسا  زا  يرافغ و  رذوبا  زا  يزوج 
. دادـن یباوـج  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زج  هب  سک  چـیه  دوـمن . کـمک  ياـضاقت  دیـسر و  هار  زا  یلئاـس  مـیدروآ ، ياـج  هـب  دجـسم  رد 
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ربمایپ اب  یناسفن  داحتا  زا  دارم   . 1 زا ــــــــــ  ار  رتشگنا  داد  هزاجا  لئاس  هب  درک و  شرتشگنا  هب  هراشا  عوکر  لاـح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
یحو لوزن  لـثم  نآ  طیارـش  توـبن و  ماـقم  رد  زج  هب  تـالامک  حور و  يواـست  نآ  زا  روـظنم  و  یقیقح ، هن  تسا  يزاـجم  ثیح  زا  ادـخ 

. ربمغیپ یلع و  ياه  هناخ  زج  هب  دـش  هتـسب  تشاد  هار  دجـسم  هب  هک  دارفا  ياه  هناخ  یمامت  ياـهرد  ربمغیپ  روتـسد  هب   . 2 تسا . ماکحاو 
لاح هک  رکبوبا ! ربمغیپ و  هناـخ  زج  هب  دـش  هتـسب  دجـسم  هب  يدورو  ياـهرد  یماـمت  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  هریرهوبا  نوچ  يا  هدـع  هتبلا 
زاب تنس  لها  ناگرزب  زا  رفن  دودح 17  يذمرت و  يروباشین و  مکاح  لبنح و  ماما  نوچ  یناسک  یلو  تسا . مولعم  ثیدح  نایوار  هنوگنیا 

3 تسا . هدش  هدروآ  رواشیپ  ياهبش  باتک  تاحفص 302 و 303  رد  اه  نآ  یماسا  هک  دنناد  یم  لجسم  ار  دجـسم  هب  یلع  هناخ  رد  ندوب 
و هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  باب  حتفک  دجسملا  یف  هباب  حتف  یف  هریظن  و   » ص301 رواشیپ ، ياهبش  ص337 ;  ج 1 ، ۀمغلا ، فشک  . 
ج 23، ریبکلا ، مجعملا   . 4 ءاوسلا .» یلع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لاحک  ًابنج  دجـسملا  یف  هلوخد  هزاوجک و  دجـسملا  یف  هزاوج 

ْنَأ دَحَِال  یِغَْبنَی  َال   » ص304 رواشیپ ، ياهبش  ص49 ;  ج 3 ، هرـضانلا ، قئادحلا  ص384 ;  ج 1 ، ماـثللا ، فشک   ; 177 هدمعلا ، ص373 ; 
يارب نآ  دنـس  یلو  دـنا  هدرک  لـقن  رکبوبا  يارب  هریره  وبا  قـیرط  زا  تنـس  لـها  ار  ثیدـح  نیا  هتبلا  ٌِّیلَع » َو  اـَنَأ  ـَّالِإ  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َِبنُْجی 

نب رباج  صاقویبا و  نب  دعس  رمع و  نبا  سابع و  نبا  باطخلا و  نب  رمع  زا  یتح  تنـس  لها  دروم  رد 25  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما 
. دوش یم  در  هریرهوبا  ثیدح  دشاب  دناوت  یمن  رتشیب  دروم  کی  نیا  نوچ  دنا و  هدرک  لقن  هللادبع 
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خارف ارم  هنیـس  تفگ  درک و  لاؤـس  وـت  زا  یـسوم  مردارب  اراـگدرورپ ! : » دوـمرف هدرک  نامـسآ  هب  ور  ربـمغیپ  سپـس  دروآ . نوریب  شتـسد 
ار ناشیا  ياضاقت  هک  يا  هیآ  سپ  نادرگ . کیرـش  نم  راک  رد  ار  نوراه  مردارب  و  امن و ... ناسآ  تلاـسر  غیلبت  رد  ار  ما  هفیظو  نادرگ و 
تردـق و میتخاـس و  مکحم  ارت  يوزاـب  نوراـه ، تردارب  یتسدـمه  ترازو و  قـیرط  زا  هک : دـش  لزاـن  دـنوادخ  بناـج  زا  دوـب  هتفریذـپ 

سپ متـسه . وت  هدیزگرب  دـمحم  نم  ادـنوادخ ! : » داد همادا  ربمغیپ  هاگنآ  («. 1) دـنباین تسد  امـش  هب  زگره  هک  میداد  امـش  هب  ار  یتموکح 
مکحم وا  دوجو  هب  ارم  تشپ  دـشاب و  یلع  وا  هک  هد  رارق  يریزو  نم  لها  زا  نم  يارب  امن . ناسآ  ار  ما  هفیظو  نادرگ و  هداـشگ  ار  ما  هنیس 

امَّنِإ هیآ }  دـیدرگ و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ياـعد  زونه  دـیوگ : یم  يراـفغ  رذوبا  («. 2) نادرگ
نیارباـنب دومن . تئارق  ترـضح  نآ  رب  ار  (« 3 }) َنوُعِکار ْمُهَو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر  َو  ُهللا  ُمُکُِّیلَو 

هدش هدیزگرب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  ترازو  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هدش و  باجتـسم  ربمغیپ  ياعد  هک  دوش  یم  جاتنتـسا  نینچ 
تسد ربمغیپ  سپ  («. 4) دش اطع  وت  هب  یتساوخ  هک  هچنآ  دمحا ! يا  : » تفگ هک  مدینـش  ار  يدانم  يادص  دیوگ : یم  زین  سابع  نبا  تسا .

. دـنک تیاـنع  وت  هب  اـت  هاوخب  يزیچ  دوخ  يادـخ  زا  نک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  تیاـه  تسد  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
لآ بقانم   . 1 ار ــــــــــ  ّتبحم  تّدوم و  دوخ  دزن  هد و  رارق  يدـهع  دوخ  دزن  نم  يارب  ایادـخ ! : » درک اـعد  نینچ  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
ِیل ْحَرْشا  ِّبَر  لاقف }  کلأس  یـسوم  یخأ  ّنإ  ّمهللا   » ص307 رواشیپ ، ياهبش  ص87 ;  نیطمسلا ، ررد  مظن  ص209 ;  ج 2 ، بلاط ، یبا 

نولـصی الف  ًاناطلـس  امکل  لـعجنو  کـیخأب  كدـضع  دهـشنس  ًاـقطان  ًاـنآرق  هیلع  لزنأـف  يرمأ  یف  هکرـشا  و  يِْرمَأ {... ِیل  ْرِّسَی  يِرْدَـص َو 
انأ مهللا و   » ص307 رواشیپ ، ياهبش  ص151 ;  ج 1 ، تایآلا ، لـیوات   . 2 هّمألا . صاوخ  يزوج ، نبا  یبلعث . ریـسفت  روثنملا ، رد  اـمکیلإ .»

 . 55 (: 5  ) هدئام  . 3 يرزأ .» هب  ددشا  یخأ  ًایلع  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لعجا  يرمأ و  یل  رسی  يردص و  یل  حرـشاف  کّیبن  کّیفـص و  دّمحم 
ج 2، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم   . 4 لبنح . نب  دـمحأ  دنـسم  میعن . وبا  ظفاح  زا  نیرّهطملا  ۀـبقنم  یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  زا  لاؤسلا  بلاطم 

سپ (« 1) رآ دـیدپ  هحفـص 82  تلأس .» ام  تیتوأ  دـق  دـمحأ  اـی   » ص308 رواـشیپ ، ياهبـش  ص484 ;  ج 1 ، لـیزنتلا ، دـهاوش  ص256 ; 
راکوکین دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  };  ) ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ار }  هفیرـش  هیآ  دش و  لزان  لیئربج 

ریحتم هیضق  نیا  زا  باحصا  هک  یتقو  دناوخ .) هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  رب  ( 2) دنادرگ یم  بوبحم  ار  اه  نآ  نابرهم  يادخ  دندش 
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صوصخم نآ  عبر  کی  تسا . تمسق  راهچ  نآرق  دیا ؟ هدش  بجعتم  يزیچ  هچ  زا  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ دندش ، بجعتم  و 
هرابرد نآرق  ياه  تمارک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا . ماکحا  ضیارف و  رگید  عبر  مارح و  نآ  رگید  عبر  لالح ، نآرق  عبر  کی  تیب ، لها  اـم 

دراذگناو دوخ  هب  ار  شتما  دوخ ، هزور  لهچ  تبیغ  رد  هللا  میلک  یسوم  هک  روطنامه  نیاربانب  («. 3) تسا هدیدرگ  لزان  مالسلا ) هیلع  ) یلع
ربمغیپ ددرگن ; لتخم  توبن  رما  دوخ  نادـقف  رد  ات  داد  رارق  دوخ  هفیلخ  یـصو و  دوب ، لضفا  رترب و  لیئارـسا  ینب  همه  رب  هک  ار  نوراـه  و 

دارفا تسد  هب  ار  تعیرـش  دراذـگناو و  شتلحر ، زا  سپ  دوـخ و  باـیغ  رد  ار  مدرم  دـیاب  یلوا  قـیرط  هب  زین  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) متاـخ
یسوم تبیغ  رد  نوراه  هک  هنوگ  نامه  : » دنا هدرک  حیرصت  تهج  نیمه  هب  دنک . فرصت  نآ  رد  دوخ  لیم  هب  سک  ره  ات  دراپـسن  لهاج ،

، ثیدـح نیا  هک  دـنروصت  نیا  رب  یخرب  هتبلا  دـشاب . نم  نیـشناج  هفیلخ و  نم  تبیغ  رد  مه  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دوب ، وا  نیـشناج  هفیلخ و 
رد ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ دننک ; یم  لالدتـسا  نینچ  درادـن و  تیمومع  هتـشاد و  یـصوصخ  یقیوشت و  هبنج 
عفر قیوشت و  باب  زا  ار  تانایب  نآ  ربمغیپ  دوب ، هدش  ترضح  نآ  گنتلد  یلع  نوچ  دیزگرب و  تفالخ  هب  ینیعم  تدم  يارب  كوبت  هوزغ 

ار یناـیب  نینچ  ربـمغیپ  هک  هدوب  يدراوـم  زا  یکی  كوـبت  هوزغ  تفگ : دـیاب  دارفا  لـیبق  نیا  خـساپ  رد  دوـمرف . ( مالـسلا هیلع  ) یلع یگنتلد 
نیمه دوب  یـضتقم  هک  يرگید  ياـج  ره  هنیدـم و  رد  زین  هکم و  رد  تاـخاؤم  مسارم  رد  هلمج  زا  رگید  يدراوم  رد  ناـشیا  تسا . هدومرف 
میرم  . 2 ًاّدو .» كدنع  یل  لعجا  ًادهع و  كدـنع  یل  لعجا  ّمهللا   » ص308 رواشیپ ، ياهبش  ص466 ;  ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   . 1  ــــــــــ
تیبلا لهأ  اـنیف  عبرف  عاـبرأ  ۀـعبرأ  نآرقلا  ّنإ  نوبّجعتت .  اّـمم   » ص309 رواشیپ ، ياهبـش  ص484 ;  ج 1 ، لـیزنتلا ، دـهاوش   . 3 96 (: 19)

«. نآرقلا مئارک  یلع  یف  لزنأ  هللا  ّنإ  ماکحأ و  ضئارف و  عبر  و  مارح ، لالح و  عبر  و  انئادعأ ، یف  عبر  ۀصاخ و 
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ار یثیدح  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  زا  يرـشخمز  هللاراج  دـیدحلا و  یبا  نبا  یلازغ ، ماما  هک  نیا  ینایاپ  هتکن  دومرف . یم  ار  هلمج 
یتقو («. 2) دنا لیئارسا  ینب  يایبنا  زا  رترب  نم  تما  ياملع   » ای (« 1) دنا لیئارسا  ینب  يایبنا  دننام  نم  تما  ياملع  : » دومرف هک  دننک  یم  لقن 

لثم یــصخش  اـیآ  دنــشاب ، لییارــسا  ینب  ياـیبنا  زا  لـضفا  رترب و  یتـح  اـی  يواـسم  اـم  ياـملع  مالــسا ، یمارگ  ربماــیپ  هدوـمرف  هـب  هـک 
ج 2، بلاـطلا ، ۀـینم  ج 4 ص415 ;  و  ص551  ج 3 ، بساــکملا ،  . 1 دنـشاب ــــــــــ !؟ یمن  رتـالاب  اـیبنا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

ۀغلب ص304 ;  ج 35 ، راونالا ، راحب   . 2 لیئارـسا .» ینب  ءایبنأک  یتّمأ  ُءاملع   » ص472 رواشیپ ، ياهبش  ص299 ;  ههاقفلا ، جهن  ص233 ; 
«. لیئارسإ ینب  ءایبنأ  نم  لضفأ  یتّمأ  ُءاملُع   » ص473 رواشیپ ، ياهبش  ص228 ;  ج 16 ، ۀعیرذلا . ص229 ;  ج 3 ، هیقفلا ،
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زا یـضعب  رد  نینمؤملاریما  زج  همه  يارب  دجـسم  ياهرد  دادسنا  ثیدح  شـسرپ : نینمؤملا  ریما  ای  رکبوبا  يارب  دجـسم  ياهرد  ندوب  زاب 
عالطا يارب  خساپ : دراد ؟ دوجو  نینمؤملاریما  يارب  نآ  تابثا  يارب  تنس  لها  بتک  زا  یلیلد  ایآ  هدش ! دراو  رکبوبا  يارب  تنس  لها  عبانم 

ص ;ج 4 ، ص 26  ;ج 2 ، ص 175  ج 1 ، دنـسم ، رد  دروم  رد 3  لبنح  دـمحا  ماما  دوش : هعجارم  تنـس  لها  بتک  زا  ریز  بتک  هب  رتشیب 
ص 24 و هرکذت ، رد  يزوج  نب  طبس  ص 117 و 125 . ج 3 ، كردتسم ، رد  يروباشین  مکاح  يولعلا . صئاصخ  ننـس ـ  رد  یئاسن  . 369
رد یعفاش  یجنگ  فسوی  هرخالاب  هدـمآ و  تنـس  لها  بتک  نیرتربتعم  زا  كردـم  یـس  رد  رواشیپ ص 302 ، ياهبـش  باتک  لـقن  هب  . 25
نب ّیلع  باب  ّالإ  اهّلک  باوبألا  اوّدس  : » تسا نینچ  ثیدح  نآ  و  دنـس ) رتاوت  رظن  زا   ) هدناوخ لاع » ثیدح   » ار نآ  بلاطلا  ۀیافک  باب 50 

همطاف و یلع و  دـناد  یم  ربمایپ  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  دـننک ، یم  هفاضا  هاگنآ  مالـسلا »...) هیلع  ) ّیلع باـب  یلإ  هدـیب  أـموأ  بلاـط و  یبأ 
ریاس زا  ربمایپ  هک  تسا  یقلطم  یفن  نارگید ، نأش  رد  تیاور  ندوب  یلعج  لیلد  ُهللا »... ُدیُِری  امَّنِإ  . » دـنا هدـش  ریهطت  نآرق  صن  هب  شدالوا 

. دنتـسه اه  نیا  نیب  رد  تنـس  لها  همئا  زا  يرایـسب  هک  دنـشاب  بذاک  رکذلا  قوف  ربخ  تیاور  نایوار  همه  دـیاب  ای  دـنا و  هدومرف  اه  برد 
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زا هدوملا  عیبانی  باب 56 ص 210  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  كردتـسم و  رد ص125  مکاـح  هک  تسا  باـطخلا  نب  رمع  زا  رگید  تیاور 
هـس یلع  هب  تفگ : رمع  دـنا . هدرک  لقن  قعاوص ص 76 و ... رد  رجح  نبا  بقاـنم  یمزراوخ ص 261 ، بیطخ  لبنح و  نب  دـمحا  دنـسم 

دوش یم  هداد  نم  هب  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  هدش  هداد  تلصخ 

هحفص 85

هتسب دجسم  هب  اهرد  همه   . 2 دروآ . رد  وا  جاودزا  هب  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد  ربمایپ   . 1 وم ! خرس  تاناویح  زا  دوب  رتهب  نم  يارب 
هدنامرف وا   ) دـش هداد  وا  هب  ربیخ  زور  مچرپ   . 3 دوب . لالح  ربمایپ  يارب  هک  روط  نامه  دجـسم  رد  تفرگ  مارآ  یلع و  هناخ  رد  زج  هدـش ،

(. دش رکشل 

هحفص 86

تحص و مالسلا ) هیلع  ) یلع تیالو  ندوب و  یصو  رگا  شسرپ : ربمایپ  تافو  زا  دعب  (ع ) یلع اب  هباحص  مالـسا و  تما  ندرکن  تعیب  لیالد 
اب هدومن و  عانتما  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  اب  تعیب  زا  ناـشیا ، تاـفو  زا  دـعب  ربماـیپ  باحـصا  ًاـصوصخم  مالـسا و  تما  ارچ  دراد  تیمومع 

. داد رارق  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  نوراه  بانج  شردارب  ینشور ، تحارص و  هب  هللا  میلک  یسوم  ترـضح  خساپ : دندرک ؟ تعیب  يرگید 
تسا و نم  هفیلخ  نیـشناج و  نوراه  هک  درک  دـیکأت  اـه  نآ  هب  هدومن و  عمج  دـندوب  رفن  رازه  داـتفه  زا  شیب  هک  ار  لیئارـسا  ینب  ناـشیا 

مدرم فیلکت  تفر ، راگدرورپ  یناـمهیم  هب  روط  هوک  هب  یهاـتوک  تدـم  يارب  ناـشیا  هک  یتقو  دـینک . تعاـطا  ار  وا  رما  یتسیاـب  یگمه 
هنتف هک  دوب  هدشن  يرپس  یـسوم  تبیغ  زا  هام  کی  تدم  زونه  دندرک . یم  تیعبت  نوراه  زا  مایا  نیا  رد  دیاب  دوب و  هدـش  صخـشم  ًالماک 

هتـسد هتـسد  لیئارـسا  ینب  داد ، ناشن  اه  نآ  هب  ار  الط  هلاسوگ  يرماس ، هک  نآ  زا  سپ  دـمآ . شیپ  فالتخا  مدرم  نیب  دـش و  اپرب  يرماـس 
داتفه یهاتوک ، تدم  رد  دندز . ودرا  يرماس  فارطا  رد  هدومن و  اهر  دوب ، هدش  نییعت  یـسوم  بناج  زا  هک  ار  دوخ  مّلـسم  هفیلخ  نوراه ،
نوراه تعاـطا  بوجو  دـندوب و  هدینـش  یـسوم  ترـضح  زا  دوخ  شوگ  اـب  ار  نوراـه  تفـالخ  هک  لیئارـسا  ینب  موق  ناـمه  زا  رفن  رازه 

رد درک ، عنم  ار  اه  نآ  نوراه  هک  یتقو  یتح  دندش . تسرپ  هلاسوگ  يرماس  هسیـسد  راتفرگ  هدرک و  اهر  ار  نوراه  دوب ، یهیدـب  ناشیارب 
نیا دومن . لد  درد  تیاکـش و  تفر و  یـسوم  دزن  روط ، هوـک  زا  تشگرب  رد  هک  دـش  تیذا  نوراـه  ردـق  نآ  دـندمآ . رب  يو  لـتق  ددـص 
یم دـنتخاس و  فیعـض  راوخ و  ارم  موق  نیا  ِینَنوـُُلتْقَی ;{ اوُداـکَو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْـقلا  َّنِإ  تسا } : هدـمآ  نینچ  دـیجم  نآرق  رد  تیاـکش 

رب لـیلد  ار  یتسرپ  هلاـسوگ  هب  اـه  نآ  ندومن  يور  و  نوراـه ، زا  لیئارـسا  ینب  موق  درمت  ناوت  یم  اـیآ  («. 1) دنناسرب لتق  هب  ارم  دنتـساوخ 
150 (: 7  ) فارعا  . 1 ناوت ــــــــــ  یم  ایآ  تسناد ؟ يرماس  ندوب  قح  رب  هجیتن  رد  نوراه و  تفالخ  نالطب 

هحفص 87

لیئارـسا ینب  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دـندروآ ؟ یمن  يور  یتسرپ  هلاسوگ  يرماس و  هب  لیئارـسا  ینب  دوب ، قح  رب  نوراه  تفـالخ  رگا  تفگ :
هدینـش یـسوم  نابز  زا  دوخ ـ  ار  نوراه  تیناقح  تفالخ و  هک  یطیارـش  رد  موق  نیا  هک  نآ  لاح  دـنا ؟ هتـشادن  یـسوم  زا  یحیرـص  صن 

، دوش هسیاقم  ربمایپ  تافو  زا  دعب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تشذگرـس  اب  یخیرات  هقباس  نیا  رگا  لاح  دندومن . یچیپرـس  درمت و  دندوب 
نودـب ندرک ، یقلت  نوراه  هب  یـسوم  تبـسن  نوچ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دوخ و  تبـسن  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  لمع  هک  ددرگ  یم  مولعم 

، هللا لوسر  تافو  زا  دعب  درک . یم  ینیب  شیپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع يارب  ار  نوراه  تشذگرس  نامه  ترـضح  نآ  اریز  تسا . هدوبن  تمکح 
زا يوریپ  هب  هدرک و  اهر  ار  یلع  دندوب ، هدینـش  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ینیـشناج  تحارـص ، اب  ترـضح و  نآ  زا  ررکم  هک  یتعامج  نامه 
زا یلازغ  ماما  لوق  هب  دـندرک و  یهدـنامزاس  ار  یـصوصخم  تالیکـشت  مشاه ، ینب  اب  توادـع  ساسا  رب  ماقم و  هاج و  بح  سفن ، ياوه 
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رد رب  هکلب  دنتـشگ  رب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  اهنت  هن  موق  نیا  دنتـشگرب .» هیلوا  تلاهج  هب  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  قح   » تنـس لها  ياملع 
اب تعیب   » یهار ود  رـس  رب  ار  وا  دندروآ و  دجـسم  هب  ار  ترـضح  نآ  راشف ، دیدهت و  اب  اه  نآ  دـندرب . مه  شتآ  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع هناخ 

تاملک ناـمه  ربمغیپ ، هب  باـطخ  دـناسر و  ربمغیپ  كراـبم  ربق  هب  ار  دوخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دـنداد . رارق  ندز » ندرگ  لـتق و   » اـی هفیلخ »
و مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیناقح  مدع  رب  لیلد  یخیرات  تهابـش  نیا  ایآ  (. 1 }) ِینَنُوُلتْقَی اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  تفگ } : ار  نوراـه 
هک مدرم  نیب  رد  نیقفانم  دوجو  1 ـ  تشاد : هراشا  ریز  لماوع  هب  ناوت  یم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  یلک  روط  هب  تسا ؟ وا  تفالخ  نالطب 

هدـمآ دوجوب  ناقفخ  وج  2 ـ  دـندوب . هدرک  هدامآ  يدـعب  ياه  تصرف  يارب  ار  دوخ  دنتـشادن و  نامیا  الـصا  ای  دوب  صقان  ای  اه  نآ  نامیا 
ار ربمایپ  تاشرافـس  یـسک  عاجـش  نینمؤم  زا  ریغ  تشادن و  ار  ربمایپ  زا  ثیدح  لقن  قح  یّتح  سکچیه  هک  دوب  يّدح  هب  هفیقـس  زا  دـعب 

150 (: 7  ) فارعا  . 1 دنتفریذپ ــــــــــ ! یم  همه  یتیلقا  زج  دش و  یم  هتشاذگ  يدایز  ياه  تعدب  هک  يروط  هب  درک ، یمن  لابند 

هحفص 88

زا تلادـع  رد  تقد  4 ـ  دـندوب . هدـش  هتـشک  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما طسوت  اه  گنج  رد  ناشناگتـسب  هک  يدارفا  نیب  هنیک  دوجو  3 ـ 
لیابق و نارـس  زا  کی  چیه  هب  یهد  جاب  هب  رـضاح  نینمؤملاریما  5 ـ  تشاد . ار  نآ  اب  یهارمه  يارای  یـسک  رتمک  هک  نینمؤملاریما  فرط 

یمن راذـگورف  اتـسار  نیا  رد  یمادـقا  چـیه  زا  هک  دوب  حرطم  مالـسا  ظفح  ناشیا  يارب  اـهنت  دـندوبن و  لوصا  زا  نتـشذگ  ذوفن و  اـب  دارفا 
باحـصا ارچ  هک  مینک  یم  لاؤس  ام  کنیا  تنـس ، لها  قیرط  زا  رتاوت  دـح  قوف  رتاوتم و  ياهدنـس  اـب  تیاور  همه  نیا  دوجو  اـب  دـندرک .

تنس زا  تنس  لها  رگید  سپ  دشاب  غورد  تایاور  نیا  رگا  دندروآ !!؟ راک  رس  ار  نارگید  دنتـشاذگ و  رانک  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ربمایپ ،
دنتیاده غارچ  هنوگچ  سپ  دندوب ، هدینـشن  ربمایپ ) باحـصا   ) اه نآ  یلو  تسا  تسار  رگا  دنراد ؟ يزیچ  هچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

ربمایپ باحـصا  هنوگچ  سپ  دنا  هدرک  تفلاخم  دـنا و  هدینـش  اه  نآ  تسا و  تسار  رگا  متیدـتها » متیدـتقا  مهّیأب  موجنلاک  یباحـصأ   » هک
...} ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا  ْمُکاَتآ  اَمَو  ام }  نآرق  صن  هب  تسا  تجح  هک  يوبن  تایاور  میتسه و  ام  هرخالابو  دنناد !؟ یم  لودع  ار  یگمه  ادـخ 

. دنک یمن  تلالد  اه  نآ  لاعفا  تیجح  هب  يا  هیآ  چیه  درادن و  یتیجح  چیه  اه  نآ  لمع  هک  هباحص  لمع  میتسه و  ام  و 

هحفص 89

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ اـجک  رد  یناـمز و  هچ  شـسرپ : دـیزگرب ؟ دوخ  ینیـشناج  هب  ار  (ع ) یلع یناـمز  هچ  اـجک و  رد  (ص ) ربماـیپ
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ءایبنالا متاخ  هک  يزور  نیلوا  خـساپ : تسا ؟ هدـیزگرب  دوخ  ینیـشناج  تفـالخ و  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ًاـتحارص 

دمحا ماما  هچنانچ  تسا . فورعم  رادـلا » ثیدـح   » هب هک  دومن  حیرـصت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تفالخ  هب  تخاس ، راکـشآ  ار  شیوخ  توبن 
رد میعن  وبا  ظفاح  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نباو  كولملاو » ممالا  خیرات   » رد يربط  ریرج  نب  دمحم  دنـسم ، رد  لبنح 

هیلع هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  دش  لزان  ( 1 }) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  هفیرش }  ۀیآ  هک  ینامز  دنا : هدومن  لقن  رگید  يرایسب  ءایلوالا و  هیلح 
: دومرف ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  درک و  توعد  بلاطوبا  شیوخ ، يومع  لزنم  رد  ار  دوخ  نادنواشیوخ  ناگرزب و  فارشا ، زا  رفن  لهچ  هلآو )

هرفـس رـس  رب  شیرق  ناگرزب  فارـشا و  هک  یتقو  دـیامن . هیهت  ولیک ) ابیرقت 3   ) ریـش نان و  يرادـقم  دنفـسوگ و  نار  کی  ناـنامهیم  يارب 
ترـضح تسا . هدرکن  هدامآ  مه  ار  رفن  کی  ياذغ  یتح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم دنتفگ : یم  هدنخ  اب  دندرک و  هاگن  مه  هب  دنتـسشن ،

اما دندیـشک ، اذغ  زا  تسد  ندش ، ریـس  زا  سپ  دندروخ و  اذغ  دنتـسناوت  ات  راضح  دیروخب .» لاعتم  دـنوادخ  مان  اب  هللا ; مسب  اولک  : » دومرف
ترضح هاگنآ  («. 2) دومن وداج  رحـس و  اذـغ  نیا  اب  ار  امـش  درم  نیا  : » دـنتفگ رگیدـکی  هب  اهدـعب  اه  نآ  دوب . هدـشن  مامت  ادـغ  نانچمه 

مدرم و مومع  رب  ارم  یلاعت  يادخ  بلطملا ! دبع  نادنزرف  يا  : » تسا نینچ  ناشیا  تاشیامرف  زا  یتمسق  هک  دوشگ  نخس  هب  بل  هتساخرب و 
امـش لامعا  يوزارت  رد  یلو  ناسآ ، کبـس و  ناـبز  رب  هک  منک  یم  توعد  هملک  ود  هب  ار  امـش  نم  دـینادرگ . ثوعبم  امـش  رب  ًاـصوصخم 
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هملک ود  نیا  اب  دریگ . رارق  امـش  راـیتخا  رد  روما  عیمج  اـت  دـیوش ، کـلام  مجع  برع و  رب  هملک  ود  نیا  نتفگ  اـب  تسا ، نارگ  نیگنس و 
مظن ص394 ;  ج 1 ، تایالا ، لیوات  ص306 ;  ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم   . 2 214 (: 26  ) ءارعش  . 1 زا ــــــــــ  دیوش و  یم  تشهب  دراو 

« لجرلا هب  مکرحس  ام  اذه   » ص318 رواشیپ ، ياهبش  238 و 239 ;  صص نامیالا ، جهن  ًا  ص83  نیطمسلا ، ررد 

هحفص 90

نیلوا نیاربانب  تسا . نم  تلاـسر  هب  یهاوگ  يرگید  ادـخ و  تینادـحو  هب  یهاوگ  یکی  هملک : ود  نآ  درک . دـیهاوخ  ادـیپ  تاـجن  خزود 
ار هلمج  نیرخآ  ناشیا  («. 1) دوب دهاوخ  نم  زا  دعب  هفیلخ  نم و  ثراو  نم ، ریزو  نم ، ردارب  وا  دیامن  يرای  تباجا و  ارم  توعد  هک  یسک 

نم ادـخ  ربمایپ  يا  : » تفگ یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع طـقف  دادـن و  خـساپ  یـسک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زج  هب  راـب  ره  رد  دومن . رارکت  راـب  هس 
نم و یصو  نم ، ردارب  وا  هک  یتسرد  هب  : » دومرف داد و  تفالخ  دیون  ار  وا  ترضح  سپ  («. 2) مشاب یم  وت  راک  کمک  مهد و  یم  تیرای 
! یلع يا  : » دومرف هک  دننک  یم  لقن  ادخ  ربمایپ  زا  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  لبنح و  دمحا  ماما  (. 3) دشاب یم  امش  نایم  رد  نم  هفیلخ 

شیب هک  هدش  رکذ  تنس  لها  ربتعم  باتک  تسیب  زا  شیب  رد  ثیدح  نیا  ( 4 «.) یشاب یم  متما  رب  نم  هفیلخ  وت  ینک و  یم  يرب  ارم  همذ  وت 
وت هک  انامه  : » دننک یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  زا  زین  یبلاعث  یلزاغم و  نبا  لبنح و  دمحا  ماما  ( 5 .) تسا رتاوت  دح  زا 

ربماـیپ زا  کـلام  نبا  سنا  زا  دـمحم  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  رگید  ییاـج  رد  ( 6 «.) یتـسه نم  نیِد  هدـننک  ادا  هفیلخ و  یـصو ، نـم ، ردارب 
یم ياـجب  دوخ  زا  دـعب  هک  یـسک  نیرتهب  نم و  هفیلخ  نم ، ریزو  نم ، تسود  هک  یتـسرد  هب  : » دـنک یم  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

بلّطملا دبع  ینب  ای   » ص318 رواشیپ ، ياهبش  ص39 ;  هیولعلا ، راونالا  ص49 ;  ج 1 ، داشرالا ،  . 1 دنک و ــــــــــ  ادا  ارم  نیِد  ات  مراذـگ 
نیتفیفخ نیتملک  یلإ  مکوعدأ  انأ  و  َنِیبَْرقالا { َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو  ّلج }  ّزع و  لاقف  ۀـصاخ  مکیلإ  ینثعب  ۀـفاک و  قلخلا  یلإ  ینثعب  هللا  ّنإ 

رانلا نم  امهب  نوجنت  ۀـنجلا و  اـمهب  نولخدـت  ممـألا و  اـمهب  مکل  داـقنت  مجعلا و  برعلا و  اـمهب  نوکلمت  نازیملا  یف  نیتلیقث  ناـسللا  یلع 
يریزو و ییـصو و  یخأ و  نکی  هب  ماـیقلا  یلع  هیلع و  ینرزاؤی  رمـألا و  اذـه  یلإ  ینبجی  نمف  هللا  لوسر  ّینأ  ُهّللا و  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  نأ  ةداـهش 

ياهبش ص111 ;  ج 1 ، دمحا ، دنسم   . 3 هللا .» ّیبن  ای  كریزو  كرصنأ و  انأ   » ص318 رواشیپ ، ياهبش   . 2 يدعب .» نم  یتفیلخ  یثراو و 
(. مالسلا هیلع  ) اضر مامالا  دنسم  ص65 ;  مالسلا ،) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع   . 4 مکیف .» یتفیلخ  َو  یّیصو  یخأ و  اذه  ّنإ   » ص318 رواشیپ ،

یلع یتفیلخ  تنأ  یتّمذ و  ءيربـت  تنأ  ّیلع  اـی   » ص319 رواشیپ ، ياهبش  ص280 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی  ص130 ;  ج 1 ،
لها بتک  زا  كردم  تسیب  ءایلوالا و  هیلح  میعن  وبا  هیآ ـ  ریـسفت  رد  یبلعث  لوا ـ  دـلج  لبنح ص111 و 331  نب  دمحا  دنـسم   . 5 یتّمأ .»

یتـفیلخ و یّیـصو و  یخأ و  تنأ   » ص319 رواشیپ ، ياهبـش  ص209 ;  هقرهملا ، مراوـصلا   . 6 رواشیپ . ياهبش  رد ص317  روکذـم  تنس 
«. ینید یضاق 
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یم لقن  رمع  مود  هفیلخ  زا  زین  یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  («. 1) دشاب یم  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  انامه  دنک ، افو  ارم  هدعو 
نم هفیلخ  ترخآ ، ایند و  رد  نم  ردارب  یلع  نیا  : » دومرف تسب ، توخا  دقع  دوخ  باحـصا  نیب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ نوچ  هک  دنک 

وا ررـض  نم و  عفن  وا  عـفن  تسوا . زا  نم  لاـم  نم و  زا  وا  لاـم  تسا . نم  نید  هدـننک  ادا  ثراو و  نم و  تما  رد  نم  یـصو  نم ، لـها  رد 
زاب («. 2) تسا هتـشاد  ینمـشد  نم  اـب  دزرو  ینمـشد  وا  اـب  سکره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا . نم  ررض 
لقن نینچ  ربـمغیپ  زا  وا  يراـفغ و  رذوبا  زا  زین  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  («. 3) تسا نم  هفیلخ  ریزو و  وا  : » دومرف صخـش  ناـمه 

نادیفس اپ  تسد و  يور و  ياوشیپ  هک  یسک  دوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یلع  مچرپ  : » تسا هدرک 
هیلع ) یلع هب  باطخ  دـنا  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  زین  یلزاغم  نبا  یمزراوخ و  بیطخ  نوچ  یناـسک  («. 4) تسا نم  زا  دـعب  نم  هفیلخ  تسا و 
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اب هراومه  سپ  داد . رارق  مدآ  بلـص  رد  ار  رون  نآ  مدآ  تقلخ  زا  لبق  دنوادخ  میا . هدـش  هدـیرفآ  رون  کی  زا  یلع  نم و  : » دومرف ( مالـسلا
مجعم  . 1 (5 ــــــــــ .») دیدرگ ررقم  یلع  رد  تفالخ  نم و  رد  توبن  هاگنآ  میدش . ادج  مه  زا  بلطملادبع  بلـص  رد  ات  میدوب  یکی  مه 

يریزو و یلیلخ و  ّنإ   » ص320 رواشیپ ، ياهبش  ص98 ;  ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص610 ;  ج 11 ، لامعلا ، زنک  ص221 ;  ج 6 ،  ریبکلا ،
هیلع ) یلع مامالا  ماقم  ص28 ;  ج 1 ، فالخلا ،  . 2 بلاط .» یبأ  نب  ّیلع  يدـعوم  زجنی  ینید و  یـضقی  يدـعب  كرتأ  نم  ریخ  یتفیلخ و 

ةرخـآلاو و ایندـلا  یف  یخأ  ّیلع  اذـه   » ص320 رواـشیپ ، ياهبـش  ص85 ;  اـفلخلا ، ءارآ  یف  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع ماـمالا  ص22 ;  مالسلا )
یننّبحأ و دقف  هّبحأ  نم  يّرـض  هّرـض  یعفن و  هعفن  هنم  یلام  یّنم  هلام  ینید  یـضاق  یملع و  ثراو  یتمأ و  یف  یّیـصو  یلهأ و  یف  یتفیلخ 

مجعم  . 4 يریزو » یتفیلَخ و  َوُه  َو   » ص320 رواشیپ ، ياهبش  ص288 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی   . 3 ینضغبأ .» دقف  هضغبأ  نم 
رغلا ماـمإ  نینمؤملاریمأ و  ّیلع  ۀـیار  ضوحلا  ّیلع  درت   » ص320 رواشیپ ، ياهبـش  ص389 ;  ج 1 ، تاـعوضوملا ، ص6 ;  ج 3 ، طسوالا ،

ج رابخالا ، حرش  ص61 ;  ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص308 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی   . 5 يدعب .» نم  ۀفیلخلا  نیلّجحملا و 
ماع فالآ  ۀعبرأب  مدآ  هللا  قلخی  نأ  لبق  دـحاو  رون  نم  یلع  انأ و  تقلخ   » ص321 رواشیپ ، ياهبش  ص292 ;  نامیالا ، جهن  ص220 ;  ، 1

«. ۀفالخلا یلع  یف  ةوبنلا و  یفف  بلّطملا  دبع  بلص  یف  انقرتفا  یتح  دحاو  ءیش  یف  لزن  ملف  هبلص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  قلخ  املف 
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مخ ریدغ  هبطخ  لیاوا  رد  ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  لوق  زا  هیالولا » باتک   » رد زین  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
نبا یلع  هک  مزاس  هاگآ  ار  هایس  دیفس و  زا  مدرم ، یمامت  هدومن و  مایق  ناکم  نیا  رد  هک  دومن  رما  ارم  اگدرورپ ، بناج  زا  لیئربج  : » دومرف

و بصن ، امـش  ماما  یلو و  ناونع  هب  ار  یلع  دـنوادخ  تعامج ! يا  تسا . نم  زا  دـعب  ماما  هفیلخ و  یـصو ، ردارب ، ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا 
ار وا  سک  ره  نوعلم و  دـیامن  تفلاخم  وا  اب  سک  ره  تسا . هدـش  اضما  وا  مکح  زیاج و  وا  لوق  تسا ، هدومن  بجاو  همه  رب  ار  وا  تعاط 

نبا زا  ار  یتـیاور  هدوـملا » عیباـنی   » رد یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نینچمه  («. 1) دوب دهاوخ  یلاعت  يادخ  تمحر  لومـشم  دـیامن ، دـییأت 
هدش نایب  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  صوصخم  تافـص  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  دنک  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  زا  سابع 

وت یلع ! ای   » تسا نینچ  ثیدح  نآ  لماک  ینعم  دشاب . ناشیا  تفالخ  تابثا  رب  یهاوگ  لیلد و  دـناوت  یم  تافـص  نیا  زا  مادـک  ره  تسا .
ادخ نیما  ایبنا و  ثیراوم  راد  تناما  وت  ینم . هفیلخ  نم و  ملع  ثراو  یصو ، لد ، بیبح  ینم ، ياول  مچرپ و  بحاص  ینم ، ضوح  بحاص 
ایند لها  يارب  عوفرم  ملع و  تیاده ، رون  تملظ ، غارچ  مالسا ، نابهگن  نامیا ، نکر  وت  یـشاب . یم  قلخ  یمامت  رب  راگدرورپ  تجح  وت  و 

طارـص حـضاو و  راکـشآ و  هار  وت  یلع  يا  ددرگ . كـاله  دـیامن  تفلاـخم  سک  ره  دـبای و  تاـجن  دـنک  يوریپ  وت  زا  سک  ره  یتـسه .
الوم و نم  هتبلا  متسه . نانآ  يالوم  اقآ و  نم ، هک  یتسه  یناسک  همه  ياوشیپ  اقآ و  نانمؤم ، ناطلس  نایور ، دیفـس  ياوشیپ  وت  یمیقتـسم .

دنوادخ دناد . یمن  نمشد  ار  وت  یـسک  هداز ، مارح  زج  هب  دراد و  یم  تسود  ار  وت  يا  هداز  لالح  ره  متـسه . يا  هنمؤم  نمؤم و  ره  ياقآ 
ماما وا  هک  نک  مالعا  وا  هب  ناسرب و  یلع  هب  ارم  مالـس  دـمحم ! يا  دومرف : هک  نآ  رگم  درکن  ملکت  نم  اب  دُربن و  نامـسآ  هب  ارم  هاـگ  چـیه 

لیئاربج ینرمأ  دق  و   » ص322 رواشیپ ، ياهبش  ص215 ;  ج1 ، ریدغلا ،  . 1 یلع ــــــــــ ! يا  سپ  تسا . نم  ناـعیطم  رون  نم و  ناتـسود 
رـشاعم يدـعب ... مامإلا  یتفیلخ و  ییـصو و  یخأ و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنأ  دوسأ  ضیبأ و  لک  ملعأ  دهـشملا و  اذـه  یف  موقأ  نأ  ّیبر  نع 
«. هقدص نم  موحرم  هفلاخ  نم  نوعلم  هلوق  زئاج  همکح  ضام  دحأ  لک  یلع  هتعاط  ضرف  امامإ و  مکل  هبصن  دق  هللا  نإف  کلذ  سانلا 

هحفص 93

ربمایپ زا  نینمؤملاریما » لئاضف   » باتک رد  تسا ، مزراوخ  يابطخ  ریهاشم  زا  هک  نیدـلا  قفوم  دـیؤملاوبا  («. 1) داب وت  ياراوگ  تمارک  نیا 
رد ار  یـسک  هچ  دمحم ! هک  دش  لاؤس  نم  زا  مدیـسر  یهتنملا  هردـس  هب  جارعم  رد  یتقو  دـنک : یم  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
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دـش لاؤس  نم  زا  هاگنآ  يداد . خساپ  تسرد  هک  یتسار  هب  دـنتفگ  ار ،» یلع   » مدرک ضرع  یتفای ؟ دوخ  هب  تبـسن  رترادربنامرف  قلخ  نایم 
: مدرک ضرع  دـهد .» میلعت  مباـتک  زا  ارم  ناگدـنب  دـناسرب و  مدرم  هب  ار  وت  دـصاقم  اـت  يا  هدوـمن  باـختنا  يا  هفیلخ  دوـخ  يارب  اـیآ   » هک

یـصو هفیلخ و  وت  يارب  زا  ار  یلع  نم  هک  دـمآ  باطخ  سپ  درک . مهاوخ  رایتخا  ار  وا  مه  نم  ییامن  باختنا  وت  ار  سک  ره  اراـگدرورپ !
نینچ اب  يدـحا  هدـنیآ  رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  هک  قح ، هب  تسا و  نانمؤم  ریما  وا  مدومن . رختفم  دوخ  ملح  ملع و  هب  ار  وا  مدرک و  راـیتخا 

رب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  : » تسا هتفگ  تایفولاب » یفاو   » رد يدفـص  نیدـلا  حالـص  نینچمه  («. 2) دمآ دـهاوخن  یتلزنم  ماقم و 
باطخلا نب  رمع  اـما  دنتـسناد ; یم  ار  نآ  زین  هباحـص  دـیزگرب . تماـما  هب  ار  ترـضح  نآ  هدومن و  تحارـص  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تماـما 

ص397;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوـملا  عیباـنی   . 1 (3 ــــــــــ .») دومن ناـمتک  رکبوبا  رطاـخ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تفـالخ  تماـما و 
بیبح یتادع و  زجنم  یئاول و  بحاص  یضوح و  بحاص  تنأ  یلع  ای   » ص322 رواشیپ ، ياهبش  ص279 ;  ج 9 ، راونالا ، تاقبع  ۀصالخ 

تنأ ناـمیإلا و  نکر  تنأ  هتیرب و  یلع  هللا  ۀـجح  تنأ  هضرأ و  یف  هللا  نیمأ  تنأ  ءاـیبنألا و  ثیراوم  عدوتـسم  تنأ  یملع و  ثراو  یبلق و 
حضاولا و قیرطلا  تنأ  کله و  کنع  فلخت  نم  اجن و  کعبت  نم  ایندلا  لهأل  عوفرملا  ملعلا  تنأ  يدـهلا و  رانم  تنأ  یجدـلا و  حابـصم 
ۀنمؤم ال نمؤم و  لک  یلوم  انأ  هالوم و  انأ  نم  یلوم  تنأ  نینمؤملا و  بوسعی  تنأ  نیلجحملا و  رغلا  دئاق  تنأ  میقتـسملا و  طارـصلا  تنأ 

دّمحم ای  یل  لاق  الإ  یبر  ینملک  طق و  ءامـسلا  یلإ  ّلج  ّزع و  ّیبر  یب  جرع  ام  ةدالولا و  ثیبخ  الإ  کضغبی  ةدالولا و ال  رهاط  الإ  کبحی 
ياهبش  ; ص303  بقاـنملا ،  . 2 ۀـمارکلا .» هذـه  ّیلع  ای  کل  ًائینهف  یتعاط  لـهأ  رون  یئاـیلوأ و  ماـمإ  ّهنأ  هفرع  مالـسلا و  یّنم  اـیلع  ئرقأ 

ریخ کتریخ  نإف  یل  رتخا  تلق  لاق : نوملعی ، ام ال  یباتک  نم  يدابع  ملعی  کنع و  يدؤی  ۀفیلخ  کسفنل  تذـختا  لهف   » ص323 رواشیپ ،
دحأ هلبق و ال  دحأ  اهلنی  مل  ًاقح  نینمؤملا  ریمأ  وه  یملح و  یملع و  هلتحن  ًاّیصو و  ۀفیلخ و  کسفنل  هذختاف  ًایلع  کل  ترتخا  دق  لاق : یل ،
صن  » و 324  323 صـص رواشیپ ، ياهبـش  ص123 ;  نازحـالا ، تـیب  ص240 3 .  ، 19 لـصف مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریمأ لئاضف  هدعب .»

«. امهنع هللا  یضر  رکب  یبأ  لجأل  رمع  همتک  نکلو  کلذ  ۀباحصلا  تفرع  و  هنیع ـ  و  یلع ـ  مامإلا  ّنأ  یلع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ّیبنلا
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لوسر زا  مود  هفیلخ  لوق  زا  یمزراوـخ و ... بیطخ  یفنح و  یخلب  نامیلـس  يزوـج و  نبا  طبـس  هلمج  زا  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يرایـسب 
دنوش هدنـسیون  نایمدآ  رگباسح و  ناینج  بکرم ، اـهایرد  ملق ، ناـتخرد  ماـمت  رگا  : » دـننک یم  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ 

رس ینک  رت  هک  تسین ***  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک  دنرمـش .» رب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  لئاضف  دنناوت  یمن  مهزاب 
اب یلع  : » دنا هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  زا  یطویـس ، یناریط و  لبنح ، دـمحا  ماما  یفرط  زا  يرامـشب  هحفـص  ناتـشگنا و 
ار یلع  سک  ره  متـسه . یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دنوش . یمن  ادـج  مه  زا  رثوک  ضوح  رانک  ات  ود  نیا  تسا . یلع  اب  نآرق  نآرق و 

رمع نامز  ات  هک  وا  نانیشناج  هیواعم و  تیعضو  هاگنآ  («. 1) تسا هدرک  بس  ار  ادخ  دنک  بس  ارم  سک  ره  هدومن و  بس  ارم  دیامن  بس 
يارب عوضوم  نیا  ثیداحا  هصالخ  دوش . یم  نشور  دـننک  تناـها  شنادـنزرف  نینمؤملاریما و  رب  رباـنم  رد  دـنداد  روتـسد  زیزعلا  دـبع  نب 

لقن فلتخم  قرط  زا  تنـس  لها  ياملع  ربتعم  كردم  تسیب  رد  ار  ثیدح  نیا  راذنالا : موی  رادـلا  ثیدـح   . 1 زا : دنترابع  رتشیب  یئانشآ 
زا دیدحلا  یبا  ممالا  خیرات  رد  ریـسفت و  رد  يربط  راذنا ، هیآ  ریـسفت  رد  یبلعث  دنـسم ، زا  لحم  رد 3  لبنح  نب  دمحا  هلمج  زا  دـنا : هدرک 
رد مکاـح  صئاـصخ ، رد  یئاـسن  هریـس ، رد  یبـلح  لـئالدو ، ننـس  رد  یقهیب  عـمج ، رد  يدـیمح  هـیلح ، رد  میعنوـبا  ریثا ، نـبا  یفاـکس و 
ره دومرف : ترضح  ثیدح  نایاپ  رد  دش ، رکذ  البق  ثیدح  لصا  دنشاب . یم  هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  عیبانی و  رد  یفنح  یخلب  كردتسم ،
راب هس  نینمؤملاریما  دادن . خساپ  سکچیه  دوب . دهاوخ  نم  زا  دعب  هفیلخ  نم ، ثراو  نم ، ریزو  نم ، ردارب  دریذـپب  زورما  ارم  توعد  سک 

، داـهتجالاو صنلا  ص297 ;  ج 11 ، داشرلاو ، يدـهلا  لبـس   . 1 ربمایپ ــــــــــ  منک . یم  يرای  ار  امـش  نم  ادـخ  ربماـیپ  يا  دـنداد  خـساپ 
یکم رجح  نبا  لامعلا ص153 ج 6 ـ  زنک  ص124 ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم  ص146 ، ج 1 ، همغلا ، فشک  10 و 144 ;  صص
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یّتح اقرتفی  نل  ّیلع  عم  نآرقلاو  نآرقلا  عم  یلع   » ص330 رواشیپ ، ياهبش  یطویس ص116 و ، ... ءافلخلا  خیرات  هقرحم ـ  قعاوص  ص74 
«. هللا ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبس و  دقف  هّبس  نم  ّیلع  نم  انأ  یّنم و  ّیلع  ضوحلا . ّیلع  ادری 
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ای دندومرف : دروم  دنچ  رد  ربمایپ  تلزنم : ثیدح   . 2 دناسر . یم  ار  هطساو  الب  دعب » قالطا   » یتسه نم  زا  دعب  هفیلخ  یصو و  وت  دندومرف :
ياملع فلتخم  قرط  هب  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسین  يربمایپ  نم  زا  دـعب  هک  نیا  رگم  یـسوم ، يارب  یتسه  نوراـه  هلزنمب  نم  يارب  وت  یلع 

زا تشگزاب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ریدغ : ثیدح   . 3 تشذگ . نآ  حرش  دسر و  یم  قیرط  تسیب  هب  هک  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها 
دح قوف  ثیدـح  نیا  تسوا ، يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف  یلـصفم  هبطخ  یط  هدرک و  عمج  ار  جاجح  مامت  جـح  نیرخآ 
هب لیصفت  يارب  هک  تسا  هدش  هدورس  يدایز  راعشا  هعقاو  نیا  فیصوت  رد  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هعیش و  تنس و  لها  قرط  زا  تسا  رتاوت 
همذ وت  یلع  يا  : دنک یم  لقن  ربمایپ  زا  نارگید  یبرقلا و  ةدوم  رد  یعفاش  یلع  دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا   . 4 دوش . هعجارم  ریدغلا  باتک 

ریـسفت رد  یبلاعث  بقانم و  رد  یعفاش  یلزاغم  ددعتم و  قرط  زا  لبنح  نب  دمحا   . 5 یتـسه . نم  تما  رب  نم  هفیلخ  وت  ینک و  یم  يرب  ارم 
نید هدننک  ءادا  نم و  هفیلخ  نم و  یصو  نم و  ردارب  وت  دندومرف : مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دنک : یم  لقن 

ترخآ و ایند و  رد  نم  ردارب  یلع  نیا  دومرف : ربمایپ  دـنک  یم  لقن  باـطخلا  نب  رمع  زا  یبرقلا  ةدوم  رد  یعفاـش  ینادـمه   . 6 یتسه . نم 
، نم عفن  وا  عفن  وا ، زا  نم  لام  نم و  زا  وا  لام  نم ، نید  هدـننک  ادا  نم ، ملع  ثراو  نم و  تما  رد  نم  یـصو  نم و  هداوناـخ  رد  نم  هفیلخ 

یئاسن  . 7 تسا . هدرک  ینمشد  نم  اب  دنک  ینمـشد  وا  اب  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  نم ، ررـض  وا  ررض 
زا دعب  نمؤم  ره  رب  نم  هفیلخ  وت  دومرف : نینمؤملاریما  هب  ینوراه  تلزنم  ثیدح  زا  دعب  ربمایپ  دنک  یم  لقن  هتـس  حاحـص  زا  یکی  بحاص 

دنسم  . 1 1 ــــــــــ ) .) ددرگب راگزور )  ) هچ ره  یلع  اـب  قح  تسا و  قح  اـب  یلع  راد ; ثیح  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  یتسه 8 ـ  نم 
... يزار و رخف  ریسفت  لبنح و  دمحا 

هحفص 96

ناشیا نوچ  یلو  دروآ . مالسا  هک  تسا  یسک  نیلوا  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  نیا  دوجو  اب  شـسرپ : يدیلقت ؟ ای  دوب  یقیقحت  (ع ) یلع نامیا 
هب دنا  هدوب  لماک  لقع  بحاص  هدـید و  ناهج  هدـیزرو و  ِریپ  هک  افلخ  هیقب  اما  تسا . هدوب  يدـیلقت  شندروآ  نامیا  دوب ، یغلابان  كدوک 

تسا هدمآ  خیرات  رد  خساپ : تسین ؟ مالـسلا ) هیلع  ) یلع يدیلقت  نامیا  زا  لضفا  اه  نآ  یقیقحت  نامیا  ایآ  دنا . هدروآ  نامیا  یقیقحت  روط 
هقرف همه  لوبق  دروم  لوق ، لقن  نیا  تسا . هدروآ  مالسا  هتفگ و  کیبل  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمغیپ  توعد  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک 

ناوجون رب  هک  تسا  هتـسناد  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ ایآ  هک  دومن  یـسررب  دـیاب  لاح  تسا . ینـس  هچ  هعیـش و  هچ  یمالـسا  ياه 
، هتـسناد یم  هک  نیا  دوجو  اـب  رگا  و  میا . هداد  ربماـیپ  ترـضح  هب  لـهج  تبـسن  سپ  تسا ، هتـسناد  یمن  هچناـنچ  تسین !؟ یفیلکت  غلاـبان 
وغل و تبـسن  تروص ، نیا  رد  تسا . هداد  ماـجنا  یثـبع  هدوهیب و  راـک  سپ  تسا ، هدرک  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  تسین و  غلاـبان  رب  یفیلکت 

َوُه ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  امَو  تسا } : هدمآ  دیجم  نآرق  رد  اریز  میا ، هدش  رفک  بکترم  تلاح  ود  ره  رد  نیاربانب  میا . هداد  ناشیا  هب  ثبع 
ًاعطق سپ  («. 1) تسا هدیـسر  وا  هب  هک  تسا  یحو  دـیوگ : یم  هچنآ  دـیوگ : یمن  نخـس  سفن  ياوه  هب  ادـخ  ربماـیپ  یحوـُی ;{ ٌیْحَو  ّـالِإ 

هب ار  وا  هک  تسا  هدـید  وا  رد  ار  نامیا  هنیمز  هتـسناد و  یم  توعد  هدامآ  لباق و  قیال ، ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ
فرط زا  درک . یم  توعد  مالـسا  هب  رتدوز  ار  اـه  نآ  اـسب  هچ  دوب ، رتـهب  رتـشیب و  نارگید  رد  هنیمز  نیا  رگا  تسا . هدومن  توعد  əĘ Šا

مزال هیعرـش  ماکحا  يارب  طقف  ینـس  غولب  هکلب  درادـن ، یتافانم  هدارا  لقع و  لامک  اب  ندوب ، لاـس  نس و  مک  یلاـسدرخ و  اـهنت  هن  رگید ،
ندروآ نامیا  نیاربانب  تسا . ینـالقع  روما  زا  زین  ندروآ  ناـمیا  هک  تسا  یهیدـب  درادـن . دوجو  ینـس  طرـش  ینـالقع  روما  يارب  تسا و 
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3 و 4 (: 3  ) مجن  . 1 نآرق ــــــــــ  هک  هنوگ  نامه  دور . یم  امش  هب  ترضح  نآ  لیاضف  زا  یلاسدرخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع
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نم هک  یتسرد  هب  ًاِّیبَن ;{ ِینَلَعَجَو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  دیامرف } : یم  هدمآ ـ  ایند  هب  هزات  لفط  میرم ـ  نب  یـسیع  نابز  زا  دـیجم 
هروـس ناـمه  زا  يرگید  هیآ  رد  («. 1) تسا هدومرف  اطع  نم  هب  ار  توبن  فرـش  ینامـسآ و  باتک  دـنوادخ  مشاب و  یم  ادـخ  صاخ  هدـنب 

ار توبن  ماقم  ییحی  ترـضح  هب  یکدوک  رد  ًاِّیبَص ;{ َمْکُْحلا  ُهاـْنیَتآَو  ةَّوُِقب  َباـتِْکلا  ِذُـخ  ییْحَی  اـی  دـیامرف } : یم  ییحی  ترـضح  هراـبرد 
دقافو ینیقلت  يدـیلقت و  غولب ، نس  هب  ندیـسر  زا  لبق  ار  یـسیع  ییحی و  هب  ماقم  تلیـضف و  نیا  ياطعا  ناوت  یم  اـیآ  سپ  («. 2) میدیشخب
تفرگ هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب  دوش . یم  بوسحم  تلیـضف  اه  نآ  يارب  نآرق  تایآ  قباـطم  اریز  تسین ، هنوگ  نیا  ًاـنیقی  تسناد ؟ راـبتعا 

لوا هفیلخ  هس  ندروآ  نامیا  هچنانچ  رگید ، فرط  زا  دشاب . یم  تلیـضف  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  يارب  یلاسدرخ  رد  ندروآ  نامیا  هک 
هدیبعوبا رمع و  رکبوبا ، هک  یـسلجم  رد  هک  تسا  دیعب  رود و  هب  ادـخ  ربمایپ  زا  دوب  یم  رترب  لضفا و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ندروآ  نامیا  زا 

نیلوا يدروآ و  ناـمیا  هک  یتسه  ینمؤم  نیلوا  وت  یلع  يا  : » دومرف هدز و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هناـش  رب  تسد  دـندوب  رـضاح  نآ  رد  حارج 
یحو زجب  میدـقتعم  همه  هک  يربماـیپ  (3 ؟») یتسه یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  هلزنم  هب  نم ، يارب  وت  يدـش و  ناملـسم  هک  یتسه  یملـسم 
روظنم هدوب  یسوم  ترضح  لصف  الب  هفیلخ  نوراه  ترضح  نوچ  و  یحُوی { ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  امَو  دیوگ } . یمن  ینخس 
خیرات رد  يربط  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ لصف  الب  هفیلخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  هدوب  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

ناملسم دندروآ ، مالسا  رفن  هاجنپ  زا  شیب  هک  نآ  زا  سپ  رکبوبا  : » دسیون یم  شرسپ  لاؤس  خساپ  رد  صاقویبا ، نبا  دعـس  زا  لقن  هب  دوخ 
 . 2 30 (: 19  ) میرم  . 1 مالسا ــــــــــ   » هک تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  دش .» ناملـسم  نز  درم و 21  ندروآ 45  مالـسا  زا  سپ  زین  رمع  دش .

يوذ بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  ص433 ;  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص290 و ج 3 ص378 ;  ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم   . 3 12 (: 19  ) میرم
ثیدح نیا  یسوم .» نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ  ًامالسإ و  مهلّوأ  نینمؤملا و  لّوأ  تنأ  ّیلع  ای   » ص396 رواشیپ ، ياهبش  ص58 ;  یبرقلا ،

. تسا هدرک  لقن  مود  هفیلخ  رمع  اهراب  ار 
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هب هدمآ و  نوریب  یتسرپ  تب  كرش و  رفک و  زا  اه  نآ  ینعی  تسا . هدوب  كرش » رفک و   » زا اه  نآ  مالسا  و  ترطف ،»  » زا ( مالـسلا هیلع  ) یلع
ربـمغیپ لـیلد ، نیمه  هب  تسا .» هتـشادن  كرـش  رفک و  هب  لـیامت  يا  هظحل  یتـح  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هـک  یلاـح  رد  دـنا ، هدـیورگ  مالـسا 

یلع دیـسریم  ار  ثیدح  نیا  («. 1) دشاب یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نم  نامز  رد  نایملاع  درم  نیرترب  : » دـیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
ۀیافک باتک  باب 24  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  نینچمه  تسا . هدرک  لقن  یبرقلا » ةدوم   » باـتک رد  یعفاـش ـ  هیقف  ینادـمه ـ 

هک دندوب  رفن  هس  دـیحوت  نامیا و  رد  اه  تما  همه  ناگدـنریگ  تقبـس  : » دـنک یم  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  زا  بلاطلا 
ـ  نوعرف لآ  نمؤم  لیقزح ـ  و  نیـسای ـ  بحاص  راـجن ـ  بیبح  و  مالـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نبا  یلع  نت  هس  نیا  دـندرواین . ادـخ  هب  كرش 

ص49;  ج 37 ، راونالا ، راحب   . 1 (2 ــــــــــ .») دوب اه  نآ  لضفا  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  دندوب و  زین  نارادرک  تسار  هک  دندوب 
یبا لآ  بقاـنم   . 2 ّیلع » اذـه  ینامز  یف  نیملاعلا  لاجر  لـضفأ   » ص399 رواشیپ ، ياهبـش  ص298 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی 

مل ۀثالث  ممألا  قابس   » ص398 رواشیپ ، ياهبش  ص20 ;  ج 15 ، یبطرق ، ریسفت  ص205 ;  ج 64 ،  راونالا ، راحب  ص290 ;  ج 1 ، بلاط ،
«. مهلضفأ وه  و  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  نیسای و  بحاص  راجنلا  بیبح  نوعرف و  لآ  نمؤم  لیبرخ  نیع  ۀفرط  هللااب  اورفکی 
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: زا دنترابع  هک  تسا  هدیدرگ  تیاعر  طرش  هس  لوا  هفیلخ  باختنا  رد  شسرپ : دنهن ؟ یمن  ندرگ  هفیلخ  باختنا  طرش  هس  هب  نایعیش  ارچ 
«. دوش یمن  عمج  نادناخ  کی  رد  توبن  تنطلـس و   » هک هدرک  لقن  رمع  هک  یثیدح  زین  و  ندوب » هدید  ناهج   » و نس » «، » نیملـسم عامجا  »
نم تما   » هک تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  زا  اریز  تسا . ربمغیپ  زا  دعب  تفالخ  تیناقح  يارب  یلـصا  طورـش  هس ، نیا 

تحـص ضرف  اب  عامجا : فلا ـ  خساپ : دـنهن ؟ یمن  ندرگ  قح  نیا  هب  نایعیـش  ارچ  («. 1) دننک یمن  عامتجا  تلالـض ) یهارمگ و   ) اطخ رب 
تما مومع  هک  تسا  انعم  نیدـب  هدـش ، هارمه  ملکتم » يای   » اب تما  هملک  نوچ  ثیدـح  نیا  رد  تسا : هجوت  لباق  ریز  دراوم  ثیدـح ، نیا 

نیا دوب . دـهاوخن  اطخ  راک  نآ  دنتـشاد  رظن  قافتا  يراک  ماجنا  رب  ربمغیپ  تما  همه  هاگ  ره  ینعی  دـنور . یمن  یهارمگ  اطخ و  هار  رب  نم ،
هداد رارق  ار  يدارفا  تما ، نایم  رد  هراومه  دنوادخ  نوچ  تسا . ام  لوبق  دروم  دیسر ، دهاوخ  هجیتن  هب  انثتـسا » نودب  ِعامتجا   » ینعی بلطم 
دشاب یم  اه  نآ  نایم  رد  ادخ  هدنیامن  تجح و  هشیمه  ینعی  دننک . لمع  نآ  هب  دنهد و  صیخـشت  ار  قح  دنرداق  تسا و  اه  نآ  اب  قح  هک 

هب لاح  نیع  رد  اما  دـننک . یم  يریگولج  تما  نتفر  اطخ  زا  لیلد  نیدـب  تسا و  اه  نآ  اـب  هیقب  یهارمه  ياـنعم  هب  مه  اـب  همه  یهارمه  و 
نیاربانب درادـن . تلالد  دـشاب ، هدرک  راذـگاو  تما  هب  طـقاس و  دوخ  زا  ار  تفـالخ  نییعت  قح  ربمغیپ  هک  نیا  رب  ثیدـح  نیا  ناونع ، چـیه 

هک لاحم  ضرف  نیا  اب  نیاربانب  ددرگ . یمن  طقاس  قح  نیا  ثیداحا ، هنوگنیا  اـب  هدوب و  ربمغیپ  نآ  زا  هفیلخ  نیـشناج و  نییعت  قح  هراومه 
عمتجت ال   » ص480 رواشیپ ، ياهبـش  ص246 ;  هقفلا ، لوصا  یف  عـمللا   . 1 هدرک ــــــــــ  راذـگاو  تما  عاـمجا  هب  ار  یقح  نینچ  ربـمغیپ 

«. ۀلالضلا یلع  یتمأ  عمتجت  ال  ءاطخلا ـ  یلع  یتّمأ 
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همه یتسیاب  لقادـح  ای  ددرگ . لصاح  عامجا  ات  دنـشاب  هتـشاد  رظن  قاـفتا  هدوب و  لـیخد  تفـالخ  نییعت  رد  نیملـسم  یگمه  دـیاب  دـشاب ،
ددرگ باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  دشاب  هتشاد  ار  ءارآ  تیرثکا  هک  یسک  دنشاب و  هداد  ار  دوخ  يار  هفیلخ  نییعت  يارب  دنوش و  عمج  نیملسم 

یم رب  روهمج  سیئر  ناونع  هب  ار  تیرثکا  زئاح  دارفا  دـننک و  یم  لمع  روهمج  سییر  باختنا  يارب  ایند  یمامت  رد  نالا  هک  روط  ناـمه   ـ
، دـنناسر تفالخ  هب  ار  رکبوبا  ات  داتفا  قافتا  هفیقـس »  » مان هب  یکچوک  هدیـشوپرس  لحم  رد  ربمغیپ و  تافو  زا  دـعب  هک  هچنآ  اـما  دـننیزگ .

هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  هباحص  رباکا و  القع ، عامجا  رب  تنس ـ  لها  لوق  هب  رت ـ  هنانیبشوخ  یلیخ  ای  هتـشادن و  نیملـسم  عامجا  رب  تلالد 
مـشاه ینب  هک  یماگنه  ربمایپ ، توف  زا  دـعب  هلـصافالب  تسا : هدـمآ  نینچ  ینـس  هعیـش و  لوبق  دروم  خـیرات  رد  درادـن . تلـالد  مه  هلآو )
ربمایپ نیـشناج  هرابرد  ات  دـندش  عمج  هدـعاس  ینب  هفیقـس  مان  هب  یلحم  رد  راصنا  زا  يا  هدـع  دـندوب ، ربمغیپ  نفد  نفک و  لسغ و  مرگرس 

رد هب  ار  دوخ  وا  دیسر و  رمع  شوگ  هب  ربخ  دسیون : یم  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  دنیامن . تروشم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ
یلص ) هللا لوسر  نفد  نفک و  لیـسغت و  مسارم  مرگرـس  هک  هباحـص  هیقب  ات  دشن  هناخ  دراو  یلو  دیناسر ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هناخ 

دـصاق هب  رکبوبا  ناسرب . نم  هب  ار  تدوخ  رتدوز  هدمآ و  شیپ  یمهم  رما  هک  داتـسرف  ماغیپ  رکبوبا  يارب  دننیبن . ار  وا  دندوب  هلآو ) هیلع  هللا 
مزال یلیخ  وت  دوجو  هک  هدمآ  شیپ  یمهم  رایـسب  رما  تفگ : دنادرگرب و  هرابود  ار  دـصاق  رمع  مرادـن . ندـمآ  نوریب  تصرف  نالا  تفگ :

. درک وگزاب  رکبوبا  يارب  ادخ  ربمایپ  نیـشناج  نییعت  روظنم  هب  ار  هفیقـس  رد  راصنا  عامتجا  هیـضق  رمع  دمآ و  نوریب  رکبوبا  هرخالاب  تسا .

. دندیسر هفیقس  هب  هلجع  اب  دندرب و  دوخ  اب  زین  ار  وا  دندید و  ار  ( 1) حارج هدیبعوبا  هار  نیب  رد  دنداتفا و  هار  هب  هفیقس  تمـس  هب  يرفن  ود 
اه نآ  درک . فراعت  رمع  هدیبعوبا و  هب  ار  تفالخ  دومن و  یتسد  شیپ  یکریز  ینیبزیت و  اب  رکبوبا  دش . لدب  در و  ییاه  تبحـص  اجنآ  رد 

هلیبق زا  هک  هدابع  نب  دعـس  لباقم ، فرط  رد  رگید ، يوس  زا  یتسه . یلوا  رتگرزب و  وت  دـنتفگ : دـندنادرگرب و  وا  دوخ  هب  ار  شفراـعت  مه 
. دوب نکروگ  هدیبع  وبا   . 1 تراما ــــــــــ  دصق  دوب و  جرزخ 
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زا رگید  رفن  دنچ  دنهد . رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  ار  نیملسم  دننک و  تعیب  رکبوبا  اب  ًاروف  هدیبعوبا  رمع و  ات  دش  بجوم  تشاد ، ار 
شوگ هب  ربخ  نیا  هک  یعقوم  دـندومن . تعیب  رکبوبا  اـب  زین  دنتـشاد  جرزخ  هلیبق  اـب  هک  یتوادـع  يور  زا  دـندوب  سوا  هلیبـق  زا  هک  راـضح 

یـشارت هفیلخ  دیا و  هدومن  اپرب  امـش  هک  تسا  ییاغوغ  هچ  نیا  هک  دروآرب  دایرف  دیناسر و  دجـسم  هب  ار  دوخ  اروف  دیـسر ، دیز  نب  ۀـماسا 
تلامتـسا و تهج  رمع  دینک ؟ یم  هفیلخ  باختنا  نییعت و  هب  مادقا  ناناملـسم  تروشم  نودب  هک  دیتسه  تما  نیا  هراکچ  امـش  دینک ؟ یم 
( دوب سوا  هلیبق  زا  يدودعم  هدیبعوبا و  شدوخ و  روظنم   ) دنا هدرک  تعیب  اه  یلیخ  هدـش و  مامت  راک  تفگ : تفر و  ولج  هماسا  زا  شزوپ 

هنوگچ ما . هدشن  لوزعم  مه  تراما  نیا  زا  هداد و  رارق  ریما  امـش  رب  ارم  ادـخ  ربمغیپ  تفگ : یتحاران  اب  هماسا  امن ! تعیب  رکبوبا  اب  مه  وت  و 
هدش عمج  يدودحم  رایـسب  دادعت  هک  کچوک  ناکم  نیا  رد  دیامن ؟! تعیب  دوخ  رومأم  اب  دیایب و  تسا  هدـیزگرب  ادـخ  ربمغیپ  هک  يریما 
لیلد هب  هک  دندقتعم  تنس  لها  زا  يرایسب  دنتشادن . روضح  اجنآ  رد  زین  هباحص  ناگرزب  رباکا و  یتح  هکلب  نیملسم ، همه  طقف  هن  دندوب ،
خساپ رد  تسا . هتـشادن  دوجو  هکم  ماش و  نمی و  دننام  فلتخم ، قطانم  رد  هباحـص  هیقب  هب  یناسر  ربخ  تصرف  تفالخ ، رما  ندوب  یتایح 

دنتساوخ یم  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  طقف  هک  تسا  دقتعم  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  یتح  تفگ : دیاب  تنس  لها  هناهب  نیا  هب 
مه ودرا  نیا  رد  دوب . هنیدم  یکیدزن  نامه  رد  دیز  نب  هماسا  یهدنامرف  هب  مالسا  رکشل  يودرا  نیا ، رب  هوالع  دننک . نییعت  ریما  دوخ  يارب 

نیمه ناـگرزب  رگید  یلو  دـنناسرب  هفیقـس  هب  ار  دوخ  دنتـسناوت  رکبوبا  رمع و  هنوگچ  دـندوب . هماـسا  یهدـنامرف  تحت  رکبوبا  مه  رمع و 
دنتسناوت رکبوبا  رمع و  هک  لیلد  نامه  هب  نیاربانب  دنتشاذگ ؟!! ربخ  یب  هدرکن و  توعد  تقو  قیـض  لیلد  هب  ار  هماسا  دوخ  هلمج  زا  ودرا ،

نآ رد  هک  ار  يا  هباحـص  هیقب  تقو  توف  نودـب  ناـمز و  ناـمه  رد  دنتـسناوت  یم  دـنناسرب ، هفیقـس  هب  ار  دوـخ  هدـش و  ادـج  هاـگودرا  زا 
همانرب و هک  تفایرد  ناوت  یم  هماسا  رکشل  هباحـص و  هب  یناسر  عالطا  مدع  زا  نیاربانب ، دنروایب . هفیقـس  هب  هدومن و  علطم  دندوب  هاگودرا 

نبا یلع  رگید  یفرط  زا  تسا . هدوب  ارجا  نیوکت و  لاح  رد  يا  هدش  یحارط  شیپ  زا  هئطوت 
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ربمایپ يومع  سابع  زین  و  دوب ، نیملسم  هعماج  رثؤم  رایسب  وضع  تسا و  نیملـسم  همه  قافتا  دروم  وا  لیاضف  هک  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا 
لاح دندراذگ . عالطا  یب  ار  دندوب  رضاح  مه  هنیدم  رد  و  دندوب ، ربمایپ  دییأت  دروم  هک  مشاه  ینب  زا  رگید  يرایسب  دوب و  هلیبقلا  خیش  هک 

زا دناسرب و  هباحـص  مشاه و  ینب  همه  عالطا  هب  ًانلع  ار  هیـضق  ات  دشن  ربمغیپ  هناخ  دراو  رمع  ارچ  دوب ، هدـشن  یحارط  لبق  زا  يا  هشقن  رگا 
ربمایپ ترتع  دـندمآ و  یمن  باسح  هب  هباحـص  وزج  هیقب  و  دوب ؟ تما  درف  هب  رـصحنم  لک  لقع  رکبوبا  ایآ  دـیامن ؟ دادمتـسا  اـه  نآ  همه 

، رکبوبا  ) دوب رفن  هس  هلیـسو  هب  هفیلخ  نییعت  باختنا و  داتفا  قافتا  هک  هچنآ  نیاربانب  درک !! یم  علطم  ار  اه  نآ  دیابن  اذـل  و  دـندوب ؟ هناگیب 
اه نآ  بوصنم  هفیلخ  اب  تعیب  زا  ربمایپ  ترتع  هباحـص و  نانچمه  یلو  دنتـسویپ . اه  نآ  هب  سانلا  ماوع  جیردت ، هب  دعب  و  هدیبعوبا ) رمع و 

نیا هب  رصحنم  ار  مالسا  تما و  یشیدنا ، تحلصم  هناهب  هب  هک  دیراد  غارس  یشیدنا  تحلصم  همه  نیا  ایند ، ياجک  رد  دندرک . یم  عانتما 
يارب دنوش و  عمج  تکلمم  کی  تختیاپ  رد  رتشیب ، ای  رفن  هس  هک  تسا  یلوبق  لباق  هدـیقع  نیا  ایآ  دـنمانب ؟ عامجا  ار  نآ  دـننک و  رفن  هس 

زین هدـنیآ  رد  هک  يدارفا  همه  هک  نیا  رت  بلاج  دـنرادنپ ؟ بجاو  ار  دارفا  هیقب  تیعبت  هاگنآ  دـنیامن !؟ نییعت  هفیلخ  روهمج و  سییر  هیقب ،
هچناـنچ دـننادب . تیعبت  نیا  هب  فظوم  ار  یگمه  لاـس  زا 1400  سپ  هک  يروـط  هب  دنـشاب . هفیلخ  نآ  هار  تـعیب و  تـحت  دـمآ  دـنهاوخ 

یضفار و مدلا ، رودهم  ار  اه  نآ  دننکن  تیعبت  تعاطا و  اه  نآ  زا  دنـشاب و  فلاخم  اه  نآ  اب  لمع ) رد  هن   ) هدیقع رکف و  رد  یتح  یناسک 
عمج هفیقـس  رد  هک  یناسک  دودعم  همه  ًالـصا  ای  و  هدیبع ،) وبا  رمع و  رکبوبا و   ) رفن هس  نیا  یقح  هچ  اب  نوناق و  مادـک  اب  دـنناوخب ! رفاک 
ینعی عامجا  دراد . دوجو  یـشحاف  توافت  تیلقا ، تیرثکا و  عامجا ، نیب  هک  یتروص  رد  میناوخب ؟ نیملـسم  عاـمجا  دـیاب  ار  دـندوب  هدـش 

زا رتمک  ینعی  تیلقا  هدننک و  تکرـش  دارفا  زا  یمین  زا  شیب  ینعی  تیرثکا  عنتمم . ای  فلاخم و  رفن  کی  یتح  نودـب  دارفا  همه  رظن  قافتا 
عوقو هب  یعامجا  اهنت  هن  هفیقـس ، رد  ناگدـننک  تکرـش  نایم  رد  تفگ : دـیاب  فیراـعت  نیا  اـب  اذـل  ناگدـننک . تکرـش  تیعمج  زا  یمین 
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هب ار  تفالخ  جرزخ ـ  هلیبق  گرزب  هدابع ـ  نب  دعس  هک  نیا  سرت  زا  هکلب  تسویپن 
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هدابع نب  دعـس  هنیدـم  دوخ  رد  یتح  دـندرک . تعیب  رکبوبا  اب  هدومن و  يزاـب  یـسایس  سوا ، هلیبق  حارج و  هدـیبعوبا  رمع و  دریگن ، تسد 
شش ات  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  زین  اه و  نآ  ناتسود  مشاه و  ینب  مامت  هباحص ، صاوخ  زا  يرایسب  شا ، هلیبق  دالوا و  يراصنا و 

ـ  هرونم هنیدـم  دوخ  رد  هک  تفایرد  ناوت  یم  يا  هعلاطم  رـصتخم  اب  نیاربانب  دـنتفرن . تعیب  راب  ریز  هداد و  همادا  تفلاخم  هب  نانچمه  هاـم ،
هکلب تسویپن . عوقو  هب  زگره  هباحـص ) ناـگرزب  رباـکا و  عاـمجا  یتـح   ) یعاـمجا نینچ  دوب ـ  ناـمز  نآ  یمالـسا  تموکح  تختیاـپ  هک 

رد هاش  دنواخ  دمحم  زین  يرذالب و  ینالقسع ، رجح  نبا  دندرک . ثحب  هلداجم و  رکبوبا ، اب  هتفر و  دجسم  هب  لاجر  هباحـص و  زا  يرایـسب 
یسراف ناملس   . 1 دنا : هدرک  رکذ  نینچ  ار  دندرکن  تعیب  هدومن و  تفلاخم  رکبوبا  اب  هک  هباحص  ناگرزب  زا  رفن  یماسا 18  افصلا ، هضور 

ۀمیزخ بعک 8 .  نب  یبا  یملسالا 7 .  ةدیرب  صاعلا 6 .  نبا  دیعس  نب  دلاخ  رسایرامع 5 .  يدنک 4 .  دوسا  نب  دادقم  يرافغ 3 .  رذوبا   . 2
نیتداهشلاوذ 12 فینح  نب  نامثع  فینح 11 .  نب  لهس  ناهیتلا 10 .  نب  مثیهلاوبا   . 9 داد ) وا  هب  ربمغیپ  هک  یبقل   ) نیتداهشلاوذ تباث  نب 

نامیلا ۀفیذح  يراصنا 14 .  هللادبع  نب  رباج  يراصنا 13 .  بویاوبا  . 
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يرگید دارفا  هک  دیازفا  یم  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی  مقرا . نب  دـیز  سابع 18 .  نب  هللادـبع  دعـس 17 .  نب  سیق  هدابع 16 .  نب  دعـس   . 15
ءارب صاعلا 23 .  نب  ماوعلا  نب  ریبز  سابع 22 .  نب  لضف  بلطملا 21 .  دبع  نب  سابع  02 ـ مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع   . 19 نوچ :

باصتنا هنوگ  نیا  قوف ، بلاطم  هب  هجوت  اب  دندش . مالـسلا ) هیلع  ) یلع هعیـش  دندرکن و  تعیب  رکبوبا  اب  زین  رمع  نب  دادقم  بزاع 24 ـ  نب 
ۀیاهن  » رد زین  يزار  رخف  ماما  تسا . هدرک  تبث  ار  نآ  خیرات  هک  دیمان  مالسا  ملاع  ياتدوک  نیلوا  دیاب  ار  هفیقـس  رد  رفن  هس  طسوت  هفیلخ ،
دقعنم عامجا  هدابع ، نب  دعس  ندش  هتـشک  زا  سپ  ات  دشن  عقاو  عامجا  رمع  رکبوبا و  تفالخ  رد  زگره  : » دیوگ یم  تحارـص  هب  لوصالا »
ِْنیَلَقَّثلا ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ   » نیلقث ثیدح  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ تیب  لهاو  ترتع  لقادح ، دـیاب  داتفا  یم  قافتا  عامجا  رگا  دـیدرگ ».

، حون ۀنیفـس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم   » هنیفـس ثیدح  و  ًاَدبَأ » اهدَعب  اوُّلِـضَت  َْنل  َو  ُمتوََجن  دَقَف  امِِهب  ُمتْکَّسَمَت  ْنإ  ِیْتَیب  َلْهَأ  ِیتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَتِک 
رب رگید ، فرط  زا  دنتشاد . یم  روضح  اجنآ  رد  دنا ، هتسناد  تاجن  كالم  نازیم و  ار  اه  نآ  کله » مهنع  فّلخت  نمو  اجن  مهب  لّسوت  نم 
زین رجح  نبا  دنشاب . یم  كاله  لها  دنا ، هتفرگ  يرود  ربمایپ  ترتع  تیب و  لها  زا  هفیقس  ناگدنهد  لیکشت  نوچ  ثیداحا ، نیمه  ساسا 

: دنک یم  لقن  ربمایپ  زا  دعس  نبا  زا  ثیدح  ود  مالسلا ) هیلع  ) هرهاط ترتع  تلاسر و  تیب  لها  هب  هجوت  موزل  هرابرد  قعاوص ،»  » باتک رد 
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هب دیاب  دبایب ، ادـخ  يوس  هب  یهار  دـهاوخب  هک  سک  ره  سپ  تسا . ایند  رد  نآ  ياه  هخاش  هک  میتسه  تشهب  رد  یتخرد  متیب  لها  نم و  »
نایعدم ياعدا  ناهارمگ ، فیرحت  هک  دراد  دوجو  نم  تیب  لها  زا  یلودـع  نم  تما  يارب  هرود  ره  رد   » زین و  ( 1 .«) دیوج کسمت  اه  نآ 

يوس هب  ار  امـش  هک  دنتـسه  امـش  نایاوشیپ  امـش ، ناماما  دـینادب  هک  یتسرد  هب  دـیامن . یم  رود  مالـسا  نید  زا  ار  نیلهاج  لـیوات  لـطاب و 
لیلد هب  هک  دیامن  یم  يروآدای  ًاددجم  اذـل  ( 2 .«) دنتـسه یناسک  هچ  امـش  نایاوشیپ  هک  دینک  تقد  سپ  دننک . یم  تیاده  یلاعت  يادـخ 
نیمز يور  رد  اـه  تجح  نیا  يا  هرود  ره  رد  و  دـنور ـ  یمن  یهارمگ  هب  زگره  هک  تما ـ  ناـیم  رد  وا  ترتـع  ربماـیپ و  تیب  لـها  دوـجو 

ادج ربمایپ  تیب  لها  زا  ار  دوخ  هار  ناگدننک  تعیب  هفیقس ، هیضق  رد  نکیل  دور . یمن  اطخ  یهارمگ و  هب  ربمایپ  تما  عامجا  دنراد ، دوجو 
هب تیهاـم  اـت  تخادرپ  میهاوخ  دـندرکن  تعیب  هک  يدارفا  اـب  راـتفر  یگنوگچ  یـسررب  هب  نونکا  دـنتفر . یهارمگ  هب  هجیتـن  رد  دـندرک و 
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نبا زین  و  باعیتسا »  » باتک رد  تسا  تنـس  لها  ياملع  ناگرزب  زا  هک  یبطرق  ربلادـبع  نبا  ددرگ . رت  نشور  نیملـسم » عاـمجا   » حالطـصا
رد مه  اه  نآ  درکن و  تعیب  رمع  رکبوبا و  اب  زگره  دوب ، تفالخ  ماقم  یعدـم  دوخ  هک  يراـصنا  هداـبع  نب  دعـس  دـنیوگ : یم  یکم  رجح 

تفر و ماش  هب  دوشن  اپ  رب  ییاولب  شروش و  نیملـسم  نیب  رد  هک  نیا  سرت  زا  دوب ، یگرزب  هلیبق  بحاص  هک  يو  دـندشن . وا  ضرعتم  رهاظ 
ار ریت  ندز  دندرکن و  ادیپ  ار  وا  لتاق  دنتشک . ار  وا  دش و  يزادناریت  وا  هب  هنابش  ماش ، ناگرزب  زا  یکی  کیرحت  هب  دیزگ . ینکـس  اجنآ  رد 

یف ةرجـش  یتیب  لهأ  انأ و   » ص493 رواشیپ ، ياهبش  ص439 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی   . 1 3 ــــــــــ ) .) دنداد تبسن  هنجا  هب 
ص378;  نیعبرالا ، باتک  ص138 ;  داهتجالاو ، صنلا   . 2 اهب » کسمتیلف  ًالیبس  ّهبر  یلإ  ذختی  نأ  ءاش  نمف  ایندـلا  یف  اهناصغأ  ۀـّنجلا و 

اذـه نع  نوفنی  یتیب  لـهأ  نم  لودـع  یتمأ  نم  فلخ  ّلـک  یف   » ص493 رواشیپ ، ياهبـش  ص135 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیباـنی 
لتاق  . 3 نودـفوت .» نم  اورظنف  ّلجوّزع  هللا  یلإ  مکدـفو  مکتمئأ  ّنإ  ّالإ و  نیلهاجلا  لـیوأتو  نیلطبملا  لاـحتنا  نّیلاـضلا و  فیرحت  نیدـلا 

درک و فرـصت  ار  وا  رـسمه  تشک و  ار  هریون  نب  کلام  رکبوبا ، تموکح  يادتبا  رد  وا  دوب . دیلو  نب  دـلاخ  ریت  هدـننز  هدابع و  نب  دـعس 
يزادنا ریت  يراصنا  هدابع  نب  دعس  هب  هنابش  دنک ، ینیریـش  دوخ  رمع  تفالخ  هرود  رد  تساوخ  یم  نوچ  دلاخ  دش . عقاو  هفیلخ  بوضغم 

. دزاس كاپ  هفیلخ  دزن  ار  دوخ  ات  درک 
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تعیب دنسیون ، یم  دوخ  حیحص  مجنپ  دلج  رد  ملسم  حیحـص و  موس  دلج  رد  يراخب  هک  روطنامه  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع تعیب  دروم  رد  اما 
يدوعسم تسا . هدرک  توف  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هام  دنچ  مه  ( مالسلا مهیلع  ) همطاف تسا . هدوب  مالـسلا ) مهیلع  ) همطاف تافو  زا  دعب  یلع 

هیلع ) یلع دندرکن ». تعیب  رکبوبا  اب  تفای ، تافو  مالسلا ) مهیلع  ) همطاف هک  یتقو  ات  مشاه  ینب  زا  کی  چیه  : » دیوگ یم  بهذلا  جورم  رد 
زا رفن  لقادـح 12  دـندرک . رکبوـبا  اـب  تعیب  هب  روـبجم  ندز ، ندرگ  هب  دـیدهت  شا و  هناـخ  ندز  شتآ  ریـشمش ، روز  اـب  مـه  ار  مالـسلا )

یبا نبا  يدادغبلا ;3 .  رباج  نب  ییحی  نب  دـمحا  يرذالب ;2 .  رفعج  وبا   . 1 لاثم : يارب  دنا . هدرک  لقن  ار  قوف  ربخ  تنـس ، لها  نیخروم 
دقع موس  ءزج  رد  هبر  دبع  نبا  ررغ ;6 .  باتک  رد  هبازخ  نبا  يربط ;5 .  ریرج  نب  دمحم   . 4 ( 1;) هغالبلا جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا 

نب دـمحا  نیدـشارلا ;8 .  اـفلخلا  خـیرات  لوا  دـلج  رد  يرونیدـلا  یلهاـبلا  ورمع  نب  ۀـبیتق  نب  ملـسم  نبا  هللادـبع  دـمحم  وـبا  دیرفلا ;7 . 
 . و 10 رخاوالاو » لئاوالا  رابخا  یف  رظانملا  ۀضور   » باتک رد  یفنحلا  هنحـشلا  نب  دـمحم  نیدـلا  بحم  دـیلو  وبا  يرهوج ;9 .  زیزعلادبع 

(2 :) دـنا هدرک  تیاور  نینچ  یتوافت  رـصتخم  اب  ار  ربخ  نیا  نومـضم  هیـصولا » تاـبثا   » باـتک رد  يدوعـسم  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  یبا 
هارمه رمع  سپ  نک . لاتق  اه  نآ  اب  دـندرک  يراددوخ  مه  ندـمآ  زا  رگا  دـننک . تعیب  نم  اب  ات  روایب  ار  اه  نآ  ورب  تفگ : رمع  هب  رکبوبا  »

هناخ رد  رب  يرایـسب  مزیه  دوخ  اب  اه  نآ  دـنتفر . مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف هناـخ  رد  هب  رگید  يا  هدـع  ملـسا و  نب  هملـس  ریـضخ و  نب  دیـسا 
للملا  ; ص17  ج6 ،  تاـیفولاب ، یفاولا  ص143 ; هیـصولا ، تابثا  ص193 2 .  ج14 ،  ; ص60  ج2 ،  . 1 مالـسلا ــــــــــ ) اهیلع  ) همطاف

ص57 ج1 ، لحنلاو ،
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، هفیلخ اب  دـییآ و  نوریب  تفگ : رمع  دـندوب . اجنآ  رد  ( 1) ریبز و  مالـسلا ) مهیلع  ) یلع ربمغیپ و  يومع  سابع  هلمج  زا  مشاـه  ینب  دـندرب .
دیشک و ریشمش  ریبز  نک . نوریب  تسا  هناخ  رد  هک  ره  تفگ : زین  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف هب  منازوس . یم  ار  امـش  هنرگ  دینک و  تعیب  رکبوبا 
. دندرک یم  عانتما  ندمآ  نوریب  زا  مشاه  ینب  تسکـش . دندیبوک و  گنـس  رب  دـنتفرگ و  ار  شریـشمش  دـیریگب . ار  گس  نیا  تفگ : رمع 

یم تسا  اـجنآ  رد  هک  ره  اـب  ار  هناـخ  اـی  دـییآ ، نوریب  اـی  تسا  وا  تردـق  هضبق  رد  رمع  ناـج  هک  ییادـخ  هب  تفگ : دـیبلط و  مزیه  رمع 
رد سک  ره  تفگ : خساپ  رد  رمع  تسا . هناخ  نیا  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف دوب ـ  صفحابا  رمع  هینک  صفحابا ـ ! ای  دنتفگ : مدرم  منازوس .
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صاخـشا رکبوبا  تشگرب . رکبوبا  دزن  ییوج  هراچ  تهج  رمع  دندمآ . نوریب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زج  هب  همه  سپ  منازوس . یم  دشاب  اجنآ 
قد نوچ  دندرب و  موجه  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  رب  رگید  یتعامج  اب  رمع  ًاددجم  دنتـشگرب . سویام  یلو  داتـسرف  راب  دنچ  ار  يرگید 

دسر و یم  هچ  ام  هب  رکبوبا  رمع و  زا  وت  زا  دعب  نیبب  ادخ ! ربمایپ  يا  ردپ و  يا  : » تفگ دنلب  يادص  اب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف دندرک ، بابلا 
رد يرگید  هدع  رمع و  نانچمه  یلو  دنتشگرب ، ( مالسلا اهیلع  ) همطاف هیرگ  هلان و  ندینـش  يادص  اب  مدرم  دننک ». یم  تاقالم  ار  ام  هنوگچ 

ایاضق رظان  دـندمآ و  یم  وا  اب  مه  مشاه  ینب  دندیـشک . رکبوبا  يوس  هب  روز  رابجا و  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هرخالاب  دـندنام . یقاب  اجنآ 
ماقم نیا  هب  نم  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دنک . تعیب  ات  تساوخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  رکبوبا  دندیـسر ; رکبوبا  دزن  هب  نوچ  دندوب .

زا تسد  ینکن  تعیب  ات  تفگ : رمع  سپس  دییامن . فارتعا  ام  قح  هب  دیاب  دیسرت  یم  ادخ  زا  رگا  درک . مهاوخن  تعیب  امش  اب  مرت و  قح  رب 
نآ وا  ادرف  ینک و  یم  راک  وا  يارب  وت  زورما  دیا ، هتخاس  رگیدکی  اب  بوخ  تفگ : رمع  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع تشاد . مهاوخنرب  وت 
زا دـیابن  امـش  میتسه و  رت  قح  رب  رما  نیا  هب  تیب  لها  ام  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : مدرم  هب  باطخ  ماما  هاگنآ  دـنادرگ . یم  رب  وت  هب  ار 
هک یماداـم  تفگ : رمع  هب  رکبوبا  دز . مهاوخ  ار  تندرگ  ینکن  تعیب  رگا  هک  درک  دـیدهت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رمع ، دـیوش . رود  قـح 
ربق هب  ار  دوخ  تشگرب و  دنک ، تعیب  هک  نیا  نودب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما سپـس  مینک . یمن  هارکا  ار  وا  تسه  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف

ام زا  ار  وا  دـندش و  گرزب  شنارـسپ  اـت  دوـب  اـم  اـب  هـشیمه  ریبز  دـنیامرف : یم  ریبز  هراـبرد  مالــسلا ) هـیلع  ) یلع ماـما   . 1 ربـمغیپ ــــــــــ 
. دندنادرگرب
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.« دنشکب ارم  دنتساوخ  دنتخاس و  فیعض  ارم  مدرم  ( » 1};) ِینَنُوُلتْقَی اوُداکَو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  درک } : ضرع  هلان  هیرگ و  اب  دیناسر و 
تیاـضر بلج  تهج  رمع  رکبوـبا و  یتدـم  زا  دـعب  تشگرب . مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف دزن  دوـخ  هناـخ  هب  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع نآ ، زا  سپ 

مزامن ره  رد  و  دیدرک ، تیذا  ارم  رفن  ود  امش  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف مالسلا ) اهیلع  ) همطاف یلو  دندمآ ; وا  هناخ  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف
اب ات   ) ما هدنز  ات  ادخ  هب  : » داد همادا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف سپـس  منک ». تیاکـش  امـش  زا  وا  دزن  منیبب و  ار  مردپ  ات  منک  یم  نیرفن  ار  امش 

. دندرک تعیب  هب  روبجم  هرابود  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع مالسلا ) اهیلع  ) همطاف تلحر  زا  سپ  دز ». مهاوخن  فرح  رمع  اب  میامن ) تاقالم  ادخ 
و دوش ، مامت  ربمایپ  نیفدـت  لیـسغت و  مسارم  ات  دـندرکن  گنرد  لمأت و  تعاـس  دـنچ  و  دـندومن ، هفیقـس  زور  رد  هک  یلیجعت  اـب  نیارباـنب 

دنیایب دوب ـ  هلیبقلا  خیش  هک  ربمایپ ـ  راوگرزب  يومع  زین  و  تسا ـ  لطاب  قح و  هدننک  ادج  ربمایپ  هدومرف  هب  هک  مالسلا ـ ) هیلع  ) یلع لقادح 
زورما و  تسا ، هدوب  راک  رد  يا  هئطوت  تفگ : دهاوخ  دوخ  شیپ  دوش و  یم  نیبدـب  داد  خر  هفیقـس  رد  هچنآ  هب  تبـسن  يرکف  بحاص  ره 

زا ای  هماسا  يودرا  زا  يدارفا  ات  دـندرک  یم  ربص  هچنانچ  دوب : رارق  نیا  زا  هئطوت  اما  دـمآ . یمن  شیپ  اه  فالتخا  نیا  لاـس  زا 1400  سپ 
اب دش . یم  هدرب  ربمغیپ  قوثو  دروم  بلطواد ، کی  ناونع  هب  مه  سابع  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع مان  دنوش ، رـضاح  هفیقـس  رد  مشاه  ینب  هلیبق 
یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع ینعی  نآ  بحاص  هب  تفالخ  دـش و  یمن  رمع  رکبوبا و  بیـصن  تفالخ  هالک  دوب ، رایتخا  رد  هک  ینئارق  دـهاوش و 
دیاب دنربمغیپ  نفد  نفک و  لسغ و  لوغشم  ناگرزب ، ریاس  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نارادفرط  ات  دنتفگ : هتـسنادن و  زیاج  ار  گنرد  اذل  دیـسر .

تفالخ رد  حیرصت  ربمایپ  هک  يرابخا  ثیداحا و  داد . رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  ار  نیملسم  هیقب  نیرضاح و  نت  هب  ار  تفالخ  سابل 
نامه  . 1 تشذگ ــــــــــ . ( 89 95 ـ   ) تاحفص رد  هک  دنا  هدرک  لقن  رتاوت  دح  ات  یضعب  تنس  لها  ياملع  ار  همه  دومرف و  نینمؤملاریما 

. تسا هدمآ  هیآ 150  (: 52  ) روط هروس  رد  تفگ و  روط  هوک  زا  تشگزاب  رد  یسوم  شردارب  هب  نوراه  هک  يا  هلمج 
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هفاحقوبا ًاققحم  دـندوب . رایـسب  رمع  رکبوبا و  زا  رت  نسم  رتگرزب و  دوب  یم  تفالخ  طیارـش  زا  یکی  نس ، هچنانچ  رکبوبا : يـالاب  نس  ب ـ 
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وا و  دـندیزگ . یم  رب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  دـیاب  هجیتـن ، رد  دوب و  رت  نسم  رکبوبا  دوخ  زا  تشاد  تاـیح  ناـمز  نآ  رد  هک  رکبوبا ) ردـپ  )
ناهج هبرجت و  رظن  زا  اما  دشاب . تسرد  دـناوت  یمن  ًاقطنم  ًالمع و  لیلد  نیا  اذـل  دوب ، هتـشون  رکبوبا  شرـسپ  هب  يا  همان  رد  ار  دروم  نیمه 
تایح نامز  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  دـیاب  دوب ، یم  تفـالخ  طیارـش  زا  دـش و  یم  تیاـعر  دـیاب  زین  طرـش  نیا  رگا  یگدـید ،

تکرح مزاـع  كوبت  هوزغ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  یتـقو  میناد  یم  هک  یتروص  رد  دـیناشوپ . یم  لـمع  هماـج  نآ  هب  شیوخ 
تیب لها  رد  وت  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  نامز  نآ  رد  ناشیا  داد . رارق  دوخ  هفیلخ  بیان و  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع دوخ ، بایغ  رد  دوب ،

هبرجت اب  خویش  دوجو  اب  ارچ  هک  درک  دراو  ربمغیپ  هب  ار  داریا  نیا  دیاب  اذل  ( 1 .«) یتسه نم  هفیلخ  نم  ترجه  لحم  رد  نم و  هناخ  رد  نم ،
درمریپ هکم ، لها  رب  تئارب  هروس  لوا  تایآ  نداتـسرف  عقوم  رد  ارچ  داد ؟ رارق  دوخ  هفیلخ  ار  لاس  نس و  مک  ناوج و  یلع  هدید ، ناهج  و 

خویـش نانچ  دوجو  زا  نمی  لها  تیاده  يارب  ارچ  ای  دومن ؟ گرزب  راک  نآ  رومام  ار  ناوج  یلع  هدنادرگرب و  هار  طسو  زا  ار  هدید  ناهج 
رمع لوق  هب  خساپ  رد  اما  تنطلس : توبن و  ج ـ  دومن ؟ نمی  لها  تیاده  رومام  ار  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما درکن و  هدافتـسا  يا  هبرجت  اب 
هکلب تسین  یهاشداپ  تنطلس و  تماما ، تفالخ و  الوا  تفگ : دیاب  ( 2) دوش یمن  عمج  نادناخ  کی  رد  توبن  تنطلس و  هک  نیا  رب  ینبم 

زین مالـسلا ) هیلع  ) یلع دوبن ، رانکرب  تفالخ  زا  یـسوم  ترـضح  ردارب  نوراه  هک  یلیلد  ناـمه  هب  تسا . نآ  کـفنیال  وزج  تّوبن و  همادا 
نب رمع  هب  بوـسنم  ثیدـح  در  رب  لـیلد  نیرت  نشورو  نیرتراکـشآ  دـشاب . راـنک  رب  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  تفـالخ  زا  دـیابن 
هیلع ) یلع هرخـالاب  هک  نیا  اـت  دـشاب ، یم  شدوخ  تفـالخ  زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يدزماـن  يارب  وا  دوخ  داهنـشیپ  لـمع و  باـطخلا ،

2 یترجه .» راد  یتیب و  لهأ  یف  یتفیلخ  تنأف   » ص496 رواشیپ ، ياهبش  ص62 ;  ۀفیقسلا ، باتک   . 1 دش و ــــــــــ  مراهچ  هفیلخ  مالسلا )
54 (: 4  ) ءاسن . 
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!( تنطلـس  ) تفالخ لصا ، نیا  نداد  رارق  انبم  اـب  هک  تسا  بیجع  رایـسب  اذـل  دـنراد . لوبق  مراـهچ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  تنـس  لـها  همه 
هیآ هب  دانتسا  رت  مکحم  لیلد  هرخالاب  دننک . یم  لوبق  ار  صخش  نامه  هلصافاب  تفالخ  یلو  دننک  یم  در  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هلـصافالب 

هب مدرم  ایآ  };  » ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآَو  َۀَـمْکِْحلاَو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَـقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ  هفیرش } 
میداتـسرف و تمکح  باتک و  میهاربا  لآ  رب  ام  قیقحت  هب  سپ  دنزرویم . دـسح  تسا  هدومن  رادروخرب  ار  اه  نآ  دوخ  لضف  هب  ادـخ  هچنآ 

حیرـص صن  فالخ  رب  زگره  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  هک  ییاجنآ  زا  دشاب . یم  میدومن » اطع  گرزب  تموکح )  ) کلم اه  نآ  هب 
اجکی رد  تسا  نکمم  و  دیاب ) و   ) دنناوت یم  توبن  تفالخ و  ینعی  تسا . رمع  نخـس  در  رب  لیلد  هیآ ، نیا  سپ  دیوگ  یمن  ینخـس  نآرق 

دنک یم  لقن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  زا  بلاطلا  ۀیافک  باب 44  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  هک  روطنامه  دـندرگ . عمج 
ص283 ج 3 ، نازیملا ، ناسل   . 1 1 ــــــــــ ) .«) تسا نم  هفیلخ  نم ، زا  دعب  وا  دـیآ . یم  هک  تسا  نم  باب  وا  تسا و  نینمؤم  هاشداپ  وا  «و 

يذلا یباب  وه  نینمؤملا و  بوسعی  وه  و   » ص499 رواشیپ ، ياهبش  ص43 ;  ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص3 ;  ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ; 
«. يدعب نم  یتفیلخ  وه  هنم و  یتوأ 
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یم لطاب  قح و  هدننک  ادـج  قوراف و  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يدانتـسا  هچ  هب  ارچ و  شـسرپ : لطاب  قح و  هدـننکادج ي  قوراف و  (ع ) یلع
ثحب نآ  هرابرد  تنس  لها  عبانم  هب  دانتـسا  اب  هک  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ تاشیامرف  نایعیـش ، ياعدا  نیا  لیلد  خساپ : دیناوخ ؟

، یعفاش هللادبع  نب  دـمحا  رفعج  وبا  هدوملا ، عیبانی  باب 16  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  نوچ  تنـس ، لها  ياملع  زا  يرایـسب  دوش . یم 
رذوبا زا  لقن  هب  ار  یثیدح  بلاطلا ، ۀیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دومحم  نینچمه  یبرقلا و  ةدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم 
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یم اپرب  يا  هنتف  نم  زا  دعب  يدوز  هب  : » دومرف نینچ  ترـضح  نآ  هک  دننک  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  يرافغ 
نم اب  تمایق  زور  دنیب و  یم  ارم  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  نوچ  دیشاب  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هک  دیتسه  مزلم  امش  دش  نینچ  رگا  سپ  دوش ،

رد یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  ( 1 .«) تسا لـطاب  قـح و  نیب  هدـننک  ادـج  وا  تسا . یلاـع  دـنلب و  يا  هبترم  رد  نم  اـب  وا  دـنک . یم  هحفاـصم 
ربمایپ هک  دـننک  یم  لـقن  یـسراف  ناملـس  ساـبع و  نبا  زا  همهملا » لوصف   » رد یکلاـم  نیدـلارون  و  ننـس »  » رد یقهیب  لوئـسلا ،» بلاـطم  »

لوا یلع  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هدرک و  هراشا  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  يوس  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ
گرزب يوگتـسار  قیدص و  یلع ، نیا  و  دنک . یم  هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  هک  تسا  یـسک  لوا  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک 

خیرات ص387 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی   . 1 2 ــــــــــ ) .«) دـنک یم  ادـج  ار  لطاب  قح و  هک  تسا  تما  نیا  قوراف  وا  تسا و 
کلذ ناک  اذإف  ۀنتف  يدعب  نم  نوکتس   » ص497 رواشیپ ، ياهبش  ص287 ;  ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص450 ;  ج 42 ، قشمد ، هنیدم 

نیب قرفی  ۀـمألا  هذـه  قوراف  وه  ربکألا و  قیدـصلا  وه  ۀـمایقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لوأ  یناری و  نم  لوأ  ّهنإف  بلاط  یبأ  نب  یلع  اومزلاـف 
 ، ج 8 دـیاوزلا ، عمجم  ص267 ;  ج 1 ، مالـسلا ،) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  بقاـنم  ص269 ;  ج 6 ،  ریبـکلا ، مجعملا   . 2 لـطابلا .» قحلا و 
اذه ۀمایقلا و  موی  ینحفاصی  نم  لّوأ  یب و  نمآ  نم  لّوأ  اذـه   » ص498 رواشیپ ، ياهبش  ص41 ;  ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  ص102 ; 

«. لطابلا قحلا و  نیب  قرفی  ۀّمألا  هذه  قوراف  اذه  ربکالا و  قیدصلا 
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قح هارمه  یلع  : » دننک یم  لقن  نینچ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  زا  دوخ  ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  دنسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما 
هیلع ) یلع تسا . مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  قح  قح و  اب  یلع  : » رب ینبم  يرگید  شیامرف  ای  و  ( 1 «) دنک تکرح  اج  ره  تسا  یلع  هارمه  قح  و 

قح اب  هراومه  هک  یسک  دومن : طابنتـسا  ناوت  یم  ثیدح  ود  نیا  زا  ( 2 .«) دنک تکرح  قح  هک  هنوگ  ره  دور ، یم  قح  فرط  هب  مالـسلا )
وبا هب  یتقو  مینک : یم  هدنـسب  یخیرات  هعقاو  کی  رکذ  هب  نایاپ  رد  دـشاب . یم  زین  قح  صیخـشت  كـالم  دـشاب ، وا  هارمه  قح  اـی  دـشاب و 

رد بویاوبا  يدرکن ؟ تعیب  رکبوبا  اب  یتفر و  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  فرط  هب  ارچ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دـندرک و  ضارتعا  بویا 
یلص ) لوسر ترضح  دیسرپ . یلاؤس  ترضح  نآ  زا  دش و  دراو  مه  رسای  رامع  یتدم  زا  سپ  مدیسر  ربمغیپ  تمدخ  يزور  تفگ : خساپ 

، دریگ شیپ  رد  ار  يرگید  هار  ییاهنت  هب  یلع  دنورب و  یهار  هب  مدرم  یمامت  رگا  رامع ! يا  : » دومرف شیاه  تبحص  نمـض  هلآو ) هیلع  هللا 
هار زا  ار  وت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اریز  وش ; زاین  یب  مدرم  همه  زا  رامع  يا  ورب . دور  یم  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نبا  یلع  هک  یهار  هب  سپ 

ادـخ تعاطا  نم  تعاطا  نم و  تعاطا  یلع  تعاطا  رامع ! يا  دـنکن . ییامنهار  یهارمگ  تکاله و  هار  هب  ار  وت  دـنادرگن و  زاـب  تیادـه 
 . 2 راد .» ثیح  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عـم  ّیلع   » ص499 رواشیپ ، ياهبش  ص260 ;  ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم   . 1 3 ــــــــــ ) .«) تسا

فیک قحلا  عم  لـیمی  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عـم  ّیلع   » ص499 رواشیپ ، ياهبش  ص73 ;  نیرونلا ، عمجم  ج 28 ص190 ;  راونالا ، راحب 
نع لخ  ّیلع و  يداو  کلـساف  ًایداو  ّیلع  ًایداو و  مهّلک  سانلا  کلـس  نإ  رامع  ای   » ص506 رواشیپ ، ياهبش  ص67 ;  ۀفیقسلا ،  . 3 لام .»
وبا ظفاح  ءایلوالا ، هیلح  هللا ; » ۀعاط  یتعاط  یتعاط و  یلع  ۀعاط  راّمع  ای  يدر ، یلع  ّکلدی  الو  يدـه  نع  كدری  یلع ال  راّمع  ای  سانلا ،

تدوم یبرقلا ، ةدوـم  ص287 ;  ج 2 ، یفنح ، یخلب  نامیلـس  باب 43 ، هدؤملا ، عیبانی  یعفاش ;  هحلط  نب  دـمحم  لوئـسلا ، بلاـطم  میعن ; 
... خیرات و يرذالب ـ  یعفاش ;  ینادمه  یلع  دیس  ریم  مجنپ ،
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دنک هیرگ  نیسح  رب  هک  یسک   » دننام نایعیش  ثیداحا  دیاقع و  یضعب  شسرپ : (ع ) نیسح رب  هدننک  هیرگ  و  (ع ) یلع ّبحم  شاداپ  تشهب 
ثعاب دـناسر » یمن  ررـض  نآ  هب  یهاـنگ  چـیه  هک  تسا  يا  هنـسح  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نتـشاد  تسود   » اـی دوش » یم  بجاو  وا  رب  تشهب 
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نب نیـسح  يارب  کشا  هرطق  دـنچ  طقف  لاس ، ره  رد  هک  یـسک  تفگ : ناوت  یم  اـیآ  ددرگ ؟ یمن  نایعیـش  نیب  رد  اـشحف  داـسف و  جـیورت 
؟ تسا تشهب  شهاگیاج  و  دوش ، یم  كاپ  وا  هتـشذگ  ناـهانگ  همه  هدـش و  دـلوتم  هزاـت  هک  تسا  نیا  لـثم  دزیر  یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
رد دـیاب  دـشاب  تاداقتعا  ثیداحا و  نیا  دوجو  لیلد  هب  نایعیـش  نیب  رد  اـشحف  داـسف و  هعاـشا  هدـننک ، لاؤس  داـقتعا  هب  رگا  ًـالوا ، خـساپ :
زین یهلا و  نایدا  ریاس  نیب  رد  هک  نآ  لاح  دوشن . هدـید  یـصاعم  ناهانگ و  لیبق  نیا  درادـن ، دوجو  یثیداحا  نینچ  هک  یناـیدا  بهاذـم و 

بتک هب  رـصحنم  طقف  ثیداحا  نیا  ًایناث  دوش . یم  هدید  مه  رتشیب  یتح  دروخ و  یم  مشچ  هب  یـصاعم  هنوگ  نیا  بهاذـم ، ریاس  نیملـسم 
عیبانی باب 42  رد  یفنح  يزودنق  نامیلس  بقانم ، مشش  لصف  رد  یمزراوخ  بیطخ  دنسم ، رد  لبنح  دمحا  ماما  هکلب  تسین ، هعیش  ياملع 

: هک دـنا  هدرک  تیاور  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  زا  لـبج  نب  ذاـعم  کـلام و  نب  سنا  زا  تنـس ، لـها  ياـملع  زا  يرایـسب  هدوملا و 
تسا یهانگ  زین  ناشیا  اب  ینمشد  دناسر . یمن  بیـسآ  نآ  هب  یهانگ  چیه  هک  تسا  يا  هنـسح  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  یتسود  »

: دـنا هدروآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوـسر  زا  نینچمه  ( 1 .«) دوش عقاو  دـیفم  دـناوت  یمن  يریخ  راک  چـیه  نآ  دوجو  اـب  هک 
، یبرقلا يوذل  ةدوملا  عیبانی   . 1 رد ــــــــــ  ار  مزیه  شتآ ، هک  روطنامه  دروخ ، یم  ار  ناهانگ  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  یتسود  »
ۀئیس و اهعم  رضی  ۀنسح ال  ّیلع  ّبح   » ص525 رواشیپ ، ياهبش  ص122 ;  تایولعلاو ، دئاصقلا  و 292 ;  ، 75 صص ص375 و ج 2 ، ج 1 ،

«. ۀنسح اهعم  عفنت  ۀئّیس ال  ّیلع  ضغب 
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هدرب مان  هئیس  ناونع  اب  هریغص  ناهانگ  زا  دیجم  نآرق  رد  دوش . یم  میسقت  هریغص  هریبک و  عون  ود  هب  ناهانگ  ( 1 .«) دشک یم  ورف  دوخ  ماک 
رگا };  » ًامیِرَک ًالَخْدُم  ْمُْکلِخُْدنَو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  دیامرف } : یم  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  تسا . هدـش 

میهاوخ وکین  دـنلب و  ماـقم  هب  ار  امـش  هدوـمن و  یـشوپ  مشچ  امـش  ناـهانگ  هیقب  زا  دـییامن  يرود  دـیا  هدـش  یهن  هک  یگرزب  ناـهانگ  زا 
. ددرگ یمن  زین  نایاپ  یب  دیما  بجوم  هک  دنچ  ره  دنک ، یم  يریگـشیپ  ناناملـسم  يدیما  ان  زا  ثیداحا  هنوگ  نیا  دوجو  ًاثلاث  ( 2 .«) دیناسر

رگید هک  دـیامن  هسوسو  ار  اـه  نآ  ناطیـش  تسا  نکمم  دـنوش ، يا  هئیـس  بکترم  هدـش و  سوه  يوه و  راـتفرگ  دـقتعم ، دارفا  هک  یتـقو 
نایغط بجوم  درادن و  یموهفم  سفن ، لرتنک  رگید  هک  دنک  نیقلت  اه  نآ  هب  هجیتن  رد  تسا و  هدش  هتـسب  ناتیور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد 

رازبا و دـیاب  ناهانگ ، شزرمآ  يارب  نیاربانب  دـهد . قوس  هریبک  ناهانگ  يوس  تمـس و  هب  ار  اـه  نآ  ماجنارـس  دوش و  اـه  نآ  یـشکرس  و 
یـسک زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع بحم  هک  دش  روآ  دای  دیاب  هتبلا  تسا . یلع  دالوا  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع بح  هلمج  نآ  زا  هک  دشاب  یلیاسو 
تماما توبن و  ماقم  صوصخم  تمـصع ، نوچ  اما  دورب . ناشیا  لاـبند  هب  ًـالوق  ًـالمع و  دراذـگب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ياـج  اـپ  هک  تسا 
ناهانگ ماجنا  رب  دوشن و  هریبک  ناهانگ  یـصاعم و  بکترم  دیاب  لقادح  اذـل  دوش . مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـننامه  لمع  رد  دـناوت  یمن  تسا ،

ماـما رب  هیرگ  روط  نیمه  دوش . یم  قوف  هیآ  لومـشم  هتفرگ و  رارق  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نایعیـش  هرمز  رد  هاـگنآ  دزروـن . رارـصا  زین  هریغص 
نیـسح : » تسا هدومرف  ادـخ  ربمایپ  هک  ینیـسح  رب  هیرگ  تسا . هریغـص  ناهانگ  شزرمآ  وفع و  رازبا  زا  رگید  یکی  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح
دهاوخ ایحا  نیسح  يزابناج  تیمولظم و  يورین  هب  نم  نید  تسا و  نت  هراپ  نیـسح  هک  تسا  انعم  نادب  ثیدح  نیا  نیـسح » نم  انأو  یّنم 

ج بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص370 ;  ج 1 ، تاعوضوملا ،  . 1 تاصخشم و ــــــــــ  نیا  اب  نیسح ، رب  یناملـسم  رگا  ًاقطنم  القع و  ایآ  دش .
رانلا لکأت  امک  بونذلا  لکأی  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّبح   » ص525 رواشیپ ، ياهبش  ص241 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی  ص3 ;  ، 3

31 (: 4  ) اسن  . 2 بطحلا .»
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زا لقن  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  زا  یثیدح  دوب ؟ دهاوخن  تشهب  رد  شهاگیاج  دسانـشب  ار  نیـسح  هار  ینعی  دیرگب  اه  یگژیو 
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وا قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  ار  نیسح  سکره  : » دومرف ناشیا  دوب . دهاوخ  لاؤس  نیا  يوگخساپ  کلام ، نب  سنا  رباج و  لوق  زا  هشیاع 
قح و رب  ماما  ربمغیپ ، رـسپ  ار  ناشیا  هک  تسا  انعم  نادـب  زین  نیـسح  قح  هب  فراع  ( 1 .«) دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک  ترایز  دـشاب ،
هک يرادازع ، نینچ  ایآ  تسا . هدـش  هتـشک  قح  قاـقحا  يارب  هدوب و  قح  هب  مئاـق  هک  مینادـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  موس  یـصو 

تهج نیدب  دورن ؟ ار  نیموصعم  ایبنا و  هار  و  دنک ؟ لمع  دوخ  يالوم  هیور  فالخ  رب  دناوت  یم  دنک  هیرگ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يارب 
نیرب تشهب  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  رد  اذل  دور . یمن  هریبک  یـصاعم  درگ  هتخانـش و  ار  نانآ  هار  نیـسح ، رادازع  یلع و  بحم  هک  تسا 
لوخد بجوم  ُهّللا » َّالِإ  َهلِإ  ال   » لوق هک  تسا  هدـمآ  نیقیرف  تایاور  رد  ددرگ . یم  بجاو  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح رادازع  یلع و  بحم  يارب 

. دوش یم  تشهب  دراو  دـیوگب  ار  ُهّللا » َّالِإ  َهلِإ  ال   » سک ره  هک  هدـش  لقن  ربماـیپ  زا  ص 272  ءاضیبلا ، ۀجحم  دـلج 2 ، رد  دوش . یم  تشهب 
نتفگ اب  دنا  هدوب  قسف  هانگ و  ره  لها  یـضعب  تسرپ و  تب  كرـشم و  يرمع  هک  ربمایپ  هباحـص  تسا  نکمم  هنوگچ  میـسرپ  یم  ام  الاح 

یبا نب  یلع  بح  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رب  هیرگ  یلو  هلبق . ام  بجی  مالـسالاو  دوش . كاـپ  ناـشناهانگ  همه  ُهّللا » ـَّالِإ  َهلِإ  ـال   » کـی
یفالخ ياهراک  شرمع  رد  هک  یناملسم  هک  تسا  هنوگچ  ًاعقاو  دوش . هانگ  لاسکی  شزرمآ  بجوم  هک  تسین  لوقعم  ( مالسلا هیلع  ) بلاط

رب هک  هیواعم  یلو  دوش . هدیزرمآ  هک  دشابن  لوقعم  دنک  هیرگ  نیـسح  ماما  رب  یتقو  دنک و ... یم  تبیغ  دیوگ ، یم  غورد  دهد ، یم  ماجنا 
ربمایپ هباحـص  زا  اه  نآ  زا  يرایـسب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نارادفرط  زا  رفن  رازه  اه  هد  ندش  هتـشک  ثعاب  درک و  مایق  مراهچ  هفیلخ  هیلع 
ياهبش ۀنجلا .» هل  تبجو  هّقحب  ًافراع  ءالبرکب  نیسحلا  راز  نم   » ص532 رواشیپ ، ياهبش   . 1 دش و ــــــــــ  رسای ) رامع  دننام   ) دندوب ادخ 

«. ۀّنجلا هل  تبجو  هّقحب  ًافراع  نیسحلا  یلع  یکب  نم   » ص532 رواشیپ ،
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هاگیاج ربانم و  رب  ار  نیملسم  مراهچ  هفیلخ  وا  روتـسد  هب  تفر و  ناناملـسم  رب  شیدایا  وا و  طسوت  ملظ  همه  نآ  شتفالخ  رارقتـسا  زا  دعب 
تشک و ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  نتـسجن  تئارب  مرج  هب  ار  شنارای  يدع و  نب  رجح  دننام  يدارفا  دندرک و  یم  بس  نعل و  هعمج  زامن  ياه 
رد مس  نتخیر  تروص  رد  دـیزی  اب  جاودزا  هدـعو  ترـضح و  نآ  رـسمه  هدـعج  يارب  مس  نداتـسرف  اب  ار  یبتجم  نسح  ماما  ربماـیپ  طـبس 
مه هنع  هللا  یـضر  دراد ، مه  باوث  کی  شطلغ  داـهتجا  رطاـخ  هب  هکلب  تسین  راـکهانگ  اـهنت  هن  وا  دـناسر . تداهـش  هب  ترـضح  ياذـغ 
یلو تسین ، لوـقعم  دـشخبب  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـما  هدـننک  هیرگ  رب  ار  تبیغ  غورد و  دـنچ  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  هنوـگچ  تسه !!؟

هب تبحم  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـمارب  هیرگ  یتاـیاور  رگا  تـسا ! (1) لقعلا تابـس  نم  هللااب  ذوعن  هیواـعم  نب  دـیزی  هیواـعم و  ندیـشخب 
مزتلم دـیاب  اه  نآ  نیاربانب ، دوش !؟ یم  هانگ  ماجنا  رب  نایعیـش  تأرج  بجوم  دـناد  یم  ناهانگ  ندـش  كاپ  بجوم  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

ره كرـش  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  شداـفم  هک  ُءاـشَی ;{ ْنَِمل  َکـِلذ  َنُود  اـم  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  ـال  َهللا  َّنِإ  هفیرـش }  هیآ  هـک  دـنوش 
ال هفیرش }  هیآ  و  دوش ،) یم  هدیشخب  مه  كرـش  یتح  هبوت  اب  اریز   ) دریگ رارق  یهلا  ترفغم  دروم  تسا  نکمم  هبوت  نودب  یتح  یهانگ ،

راـک زا  تلفغ و   . 1 تسا ــــــــــ ! هدـش  هاـنگ  رب  اـه  ناملـسم  همه  تأرج  بجوم  ًاـعیِمَج ;{ َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهللا  َّنِإ  ِهللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت 
. لقع نداتفا 
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بحاصت تفالخ و  يوعد  لیلد  هب  دیزی  طسوت  يو  ندش  هتشک  و  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق  ایآ  شـسرپ : (ع ) نیـسح ماما  مایق  لیالد 
هاگ چیه  ترـضح  نآ  هدوب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  مایق  لیلد  اهنت  هفیظو  هب  لمع  و  مالـسا ، زا  عافد  خساپ : تسا ؟ هدوبن  تسایر 

قطنم لقع و  زین  ثیدح و  دیجم ، نآرق  زا  یلیالد  اعدا  نیا  هناوتشپ  تسا . هدوبن  تسایر  هاج و  بح  تفالخ ، ماقم  تردق ، بسک  یپ  رد 
هدارا دنوادخ  };  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  امَّنِإ  دیامرف } : یم  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـشاب * . یم 
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زا يرایسب  ( 1 .«) دـنادرگ هزنم  كاپ و  یـصقن  بیع و  ره  زا  ار  امـش  دـیادزب و  توبن  نادـناخ  زا  ار  یـسجر  یکاپان و  ره  هک  تسا  هدومن 
رخف ریثا ، نبا  يواضیب ، يرـشخمز ، لبنح ، نب  دمحا  ینیومح ، یطویـس ، یناتـسجس ، یبلعث ، يذـمرت ، ملـسم ، لیبق : زا  تنـس  لها  ياملع 
مهیلع ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، دمحم ، ینعی : ابع  لآ  نت  جنپ  هرابرد  هیآ  نیا  هک : دـنا  هدروآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ینالقـسع  يزار و 
یتسود تبحم و  : » دیامرف یم  ربمایپ  نوچ  رگید ، فرط  زا  دنشاب . یم  اربم  كاپ و  يدیلپ  سجر و  ره  زا  اه  نآ  هدیدرگ و  لزان  مالـسلا )
ترضح نآ  ًاملاع  ًادمع و  یسک  رگا  هدوبن و  یتسایر  نینچ  لابند  نیـسحلا  هللادبعابا  ًاعطق  سپ  ( 2 «) تسا اهاطخ  اهیدب و  مامت  سار  ایند ،
تسایر یبلط و  هاج  هبنج  دیزی ، هیلع  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا هللادبع  ابا  مایق  رگا  تسا * . هدش  دیجم  نآرق  رکنم  ًانیقی  دناوخب ، بلط  ایند  ار 

عیبانی باب 60  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  داد . یمن  ناشیا  کمک  يراـی و  هب  روتـسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  تشاد ، يویند 
رد نیـسح  ینعی  نم  رـسپ  هک  یتسرد  هب  : » دـنک یم  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  زا  ثراـح  نب  سنا  لوق  زا  يراـخب  زا  هدوملا 

، یعادلا ةدـع  ص25 ;  لاـصخلا ،  . 2 33 (: 33  ) بازحا  . 1 نآ ــــــــــ  رد  هک  امـش  زا  سک  ره  سپ  دوـش . یم  هتـشک  ـالبرک  نـیمزرس 
«. ۀئیطخ ّلک  سأر  ایندلا  ّبح   » رواشیپ ص535 ياهبش  ص211 ; 
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درک لمع  ربمغیپ  روتـسد  هب  تفر و  البرک  فرط  هب  ثراح  نب  سنا  : » دهد یم  همادا  و  ( 1 «) دناسر يرای  نیسح  هب  دیاب  دشاب  رضاح  زور 
هب دیاب  ادتبا  دنک ، مایق  یتلود  هیلع  دهاوخب  دشاب و  هتـشاد  تسایر  يوعد  یـسک  رگا  دش * ». هتـشک  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا هللادـبعابا  اب  و 

تروص رد  دورب و  گنج  نادیم  هب  رهام  نایماظن  اب  هک  دنک  یم  مکح  قطنم  لقع و  دشاب . برجم  هدـیزرو و  نایرکـشل  يروآ  عمج  رکف 
ندرب زا  دیاب  تسایر ، یعدم  هجیتن  رد  دربب . هدش  حـتف  تموکح  لحم  هب  ار  شا  هداوناخ  عاضوا ، ندـش  مارآ  نمـشد و  رب  هبلغ  يزوریپ و 

ماما یعمج  هتـسد  تکرح  اما  دـیامن . بانتجا  رازراک  نادـیم  هب  هراوخریـش  نادازون  رادراب و  نانز  لاسدرخ ، ناکدوک  نادـنزرف ، رـسمه ،
يرهاظ و تفالخ  تسایر و  دصق  ترضح ، نآ  هک  تسا  يرگید  لیلد  راوخریش ، لاسدرخ و  ياه  هچب  هداوناخ و  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

هیلع ) یلع شردپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ شراوگرزب  دج  هک  ُهّللا » َّالِإ  َهلِإ  ال   » هبیط هرجـش  يرایبآ  تسا . هتـشادن  ار  نمـشد  رب  هبلغ 
دوب هداتفا  یموق  تسد  هب  دوب  هدنام  ياج  هب  ربمغیپ  زا  هک  يا  هبیط  هرجـش  اریز  تسا . هدوب  ناشیا  فده  اهنت  دندوب ، هدرپس  وا  هب  مالـسلا )
هدش تموکح  روما  رادمامز  دوب و  هدش  زاب  هیما  ینب  تسد  هک  موس ـ  هفیلخ  نامثع ـ  نامز  رد  لاثم  يارب  دنتشادن . داقتعا  زیچ  چیه  هب  هک 

اب وا  دنک . ینارنخـس  هلیبق  گرزب  ناونع  هب  ات  دندروآ  یـسلجم  هب  هتفرگ و  دوب  انیبان  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  نایفـس  وبا  تسد  يزور  دندوب ،
هیما ینب  يا  یمنهج . هن  تسا و  راـک  رد  یتـشهب  هن  هک  دـیریگ  تسد  هب  ار  تفـالخ  ناـیاپ  یب  تلود  هیما ، ینب  يا  : » تـفگ دـنلب  يادـص 

نآ ما . هدرک  یم  وزرآ  ار  نآ  امش  يارب  هتسویپ  مروخ  یم  مسق  اهتب )  ) هک نآ  هب  مسق  دیروآ . تسد  هب  يوگ  دننام  ار  تفالخ  دیـشوکب و 
دوب و هتفرگ  تسد  هب  ار  یمالـسا  تموـکح  ماـمز  يدـناعم  دـحلم و  موـق  نینچ  ( 2 !«) دـیناسرب ثرا  هب  دوـخ  دـالوا  هب  تسد  هب  تـسد  ار 

ینبا ّنإ   » ص535 رواشیپ ، ياهبش  ص247 ;  مالسلا ،) هیلع  ) نیسحلا مامالا  ۀمجرت  ص8 ;  ج 3 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی   . 1  ــــــــــ
ای ران . الو  ۀّنج  ّهنإف ال  ۀفالخلا  اولوادت  ۀـّیمأ  ینب  ای   . 2 هرصنیلف .» مکنم  کلذ  دهـش  نمف  ءالبرک  اهل  لاقی  ضرأب  لتقی  نیـسحلا  ینعی  اذه 

. ًۀثارو مِکنایبص  یلإ  ّنریصتلو  مکل  اهوجرأ  تلز  ام  نایفسوبأ  هب  فلحی  يذلاوف  ةرکلا  فّقلت  اهوفّقلت  ۀّیمأ  ینب 

هحفص 119

ندرکن تعیب  اب  1 ـ  داد : رارق  فده  ار  هناشن  هس  ریت  کی  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تفگ : ناوت  یم  دیناکـشخ . یم  ار  دـیحوت  مالـسا و  هشیر 
. تخاس هدنیاپ  هدنز و  ار  مالسا  دوخ  هنامولظم  تداهش  اب  3 ـ  درک . مامت  هفوک  مدرم  رب  ار  تجح  2 ـ  تخانشن . تیمسر  هب  ار  دیزی  دوخ ،
زا ماما  یلو  دمآ  ماما  شود  رب  هیما  ینب  تردـق  ندرک  طقاس  هفیظو  رهاظ  بسح  رب  هفوک  مدرم  یپایپ  ياه  توعد  اب  تفگ  ناوت  یم  سپ 
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یلص ) هللا لوسر  مدج  تفگ : هدومن و  راکشآ  ار  تقیقح  نانآ  بلق  توق  يارب  سپس  تسا . تداهـش  هار  ياهتنا  هک  دوب  علطم  بیغ  ملاع 
اجنآ رد  ار  وت  دـهاوخ  یم  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  وش ، جراـخ  قارع  يوس  هب  : » دومرف نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا 

يادـخ : » دومرف مدـج  تفگ : دـیرب  یم  دوخ  اب  ار  ناکدوک  نانز و  ارچ  دندیـسرپ  یم  هک  ییاه  نآ  هب  خـساپ  رد  ناـشیا  ( 1 .«) دنیبب هتشک 
تداهش هک  تسا  انعم  نادب  نیا  میرب . یم  اجنآ  هب  ار  نادنزرف  نانز و  وا  رما  هب  سپ  (. 2 .«) دنیبب ریسا  اجنآ  رد  ار  اه  نآ  دهاوخ  یم  یلاعت 

ات دـنرب  یم  ماش  هب  دنـشک و  یم  شود  رب  ار  ادهـش  تیمولظم  مچرپ  ارـسا  دـنرگیدکی . لمکم  ممتم و  ناریـسا ، تراسا  البرک و  نادـیهش 
بنیز و ترـضح  ياـه  هباـطخ  دـیزی ، يزوریپ  نشج  تردـق و  سلجم  رد  هـک  روـط  ناـمه  دـننک . رب  ار  دـیزی  تردـق  تفـالخ و  هـشیر 

تـسا هدمآ  خیرات  رد  دیدرگ . زاغآ  نایوما  دض  تضهن  درک و  يزیر  هیاپ  ار  هیما  ینب  ینوگنرـس  ساسا  رادیب و  ار  مدرم  نیدجاسلادیس ،
رقم هفوـک و  هب  نم  تفگ : یم  داد و  یم  ار  دوـخ  تداهـش  ربـخ  تحارـص  هب  هیاـنک و  هب  هراوـمه  هار  لوـط  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح هک 

 . 1 دراد ــــــــــ . تافانم  يویند  تفـالخ  تساـیر و  تین  اـب  تاـشیامرف  نیا  و  دـش ، مهاوخ  هتـشک  ـالبرک  رد  دیـسر و  مهاوخن  تفـالخ 
73 و صص ناجشالا ، جعاول   . 2 ًالیتَق .» َكارَی  ْنَأ  َءاش  ْدَـق  َهللا  َّنِإَف  ْجُرْخُأ   » ص539 رواشیپ ، ياهبش  ص85 ;  فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا 

«. ایابَس َّنُهاَرَی  ْنَأ  َءاش  َهللا  َّنِإ   » ص540 رواشیپ ، ياهبش  ص60 ;  ج 3 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی   ; 254

هحفص 120

سک ره  : » دومرف ناشیا  تشادرب . سرت  فوخ و  ار  بلط  هاج  مدرم  هک  دومن  نایب  یبلاـطم  ًاحیرـص  يا  هبطخ  رد  ترـضح  نآ  یفرط  زا  * 
نم زا  ریغ  هب  نمـشد  دش و  دهاوخ  هتـشک  دشاب ، نیمزرـس  نیا  رد  هک  یـسک  ره  هک  دنادب  دراد  رـس  رد  يویند  تموکح  تسایر و  لایخ 

.« دیورب دیزیخرب و  دنیب ، یمن  ار  امـش  یـسک  تسا و  کیرات  بش  ات  متـشادرب و  امـش  ندرگ  زا  ار  متعیب  اذل  دهاوخ . یمن  ار  يرگید  دحا 
ناشیا رگا  لاح  دندنام . یقاب  یمک  هدع  طقف  دـندرک و  كرت  ار  ناشیا  تیعمج  زا  يرایـسب  هک  دوب  هدـشن  مامت  ترـضح  نآ  هبطخ  زونه 

زا ار  دوخ  دـهع  تعیب و  دروخ ، دـهاوخ  مقر  خـیرات  زور ، نآ  يادرف  هک  يزاس  تشونرـس  بش  رد  دـیابایآ  تشاد  يویند  تسایر  دـصق 
ندـنام و هب  ار  اه  نآ  هک  نیا  اـی  دـنوش ; قرفتم  اـت  دـهد  ربخ  بش  نآ  يادرف  رد  ندـش  هتـشک  زا  ار  اـه  نآ  درادرب و  شنایرکـشل  ندرگ 

زور رهظ  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دهد * ؟ دیون  اه  نآ  هب  ار  يرهاظ  يزوریپ  حتف و  دیامن و  بیغرت  قیوشت و  تماقتـسا 
ار رهظ  زامن  درکن و  كرت  ار  شزامن  دوب ـ  هدرک  هطاحا  ار  ناشیا  ایالب  بیاصم و  دندوب و  هدیـسر  تداهـش  هب  شنارای  رثکا  هک  اروشاع ـ 

دوب زامن  هماقا  يایحا  هک  ار  دوخ  هزرابم  مایق و  فده  یگدنز ، تاظحل  نیرخآ  رد  تساوخ  یم  راک  نیا  اب  ناشیا  درک . هماقا  تعامج  هب 
: دـننک یم  دادـملق  نینچ  ار  ماما  نآ  مایق  لیالد  ناشیا  هب  باطخ  ترـضح ، نآ  نیرئاز  ثراو ، ترایز  رد  هرخـالاب  دـناسرب . نارگید  هب  ار 

شلوسر ادـخ و  زا  تاـفو ، ماـگنه  اـت  يدوـمن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاـکز و  يادا  زاـمن و  هماـقا  وـت  هک  میهد  یم  تداهـش  »
ــــــــــ  هدش لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر  زا  هک  ( 2 «) منیسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح   » ثیدح ( 1 .«) يدومن تعاطا 

َْتیَتآ َو  َةَالَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ   » ص532 رواشیپ ، ياهبـش  ص6 ;  فوـفطلا ، یلتق  یف  فوـهللا  ص720 ;  دهتجملا ، حابـصم   . 1
ص428; ج 15 ، ناـبح ، نبا  حیحـص   . 2 ُنیِقَْیلا .» َكاـَتَأ  یَّتَـح  َُهلوُـسَر  َو  َهللا  َْتعَطَأ  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَـع  َتـْیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َتْرَمَأ  َو  َةاَـکَّزلا 
نم انأ  یّنم و  ٌنیسح   » ص532 رواشیپ ، ياهبش  34 و 38 ;  صص ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی  ص176 ;  ج 6 ،  ةریسلا ، نم  حیحصلا 

«. نیسح

هحفص 121

ثیدح نیا  مود  تمسق  ریسفت  تسا . نشور  تسا  نم  زا  نیـسح  هک  لوا  تمـسق  يانعم  دشاب . یم  نیقیرف  ياملع  مامت  لوبق  دروم  تسا ،
ار ینادناخ  ملظ  هشیر  شیوخ  تیمولظم  يزابناج و  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح تسا . نیسح  هطساو  هب  نم  نید  يایحا  هک : دشاب  نینچ  دیاش 
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. دییوجب مالسلا ) هیلع  ) نیسح هار  رد  ارم  نید  سپ  تخاس . راومه  ار  نید  شرتسگ  هار  درب و  نیب  زا  دننکب  ار  نید  هشیر  دنتساوخ  یم  هک 
نایب البرک  ات  هّکم  زا  اـه  هبطخ  رد  نوگاـنوگ  ياـه  لـحم  رد  ماـیق  زا  ار  دوخ  فدـه  دـصق و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  رگید  فرط  زا 

ْجُرْخَأ َْمل  یِّنأ  : » دندومرف داعم  توبن و  دیحوت و  هب  تداهـش  زا  سپ  دنراد  هیفنح  دّمحم  ناشردارب  هب  هک  دوخ  همان  تیـصو  رد  دـندومرف :
َو ِفوُْرعَْملِاب  َُرمآ  ْنَأ  ُدـْیِرُأ  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص  ) يِّدَـج ِۀَّمُأ  ِیف  حَالْـصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  َو  ًاِملاَظ  َو َال  ًادِـسْفُم  َو َال  ًارََطب  َـال  َو  ًارِـشَأ 

داسف ملظ و  وهل و  ناـیغط و  يارب  نم  ( 1 ...«.) ِینَِلبَق ْنَمَف  مالسلا ) هیلع  ) ِبلاط ِیبَأ  َْنب  ِّیلَع  ِیبَأَو  يِّدَج  ِةَریِِـسب  َریِـسَأ  َو  ِرَْکنُْملا ... ِنَع  َیْهنَأ 
زا یهن  منک و  فورعم  هب  رما  هک  نیا  و  مدش . جراخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ترـضح  مدج  تما  رد  حالـصا  يارب  طقف  مدشن  جراخ 

راکـشآ ناشیا  تاشیامرف  زا  ترـضح  نآ  فده  اذل  تفریذپن .... ارم  هار )  ) هک ره  سپ  منک  تکرح  مردپ  مّدج و  هریـس  هب  میامن و  رکنم 
هک روطنامه  ناشیا  تامادقا  رهاوظ  اب  دنچ  ره  هدوب ، تموکح  لیکـشت  ترـضح  نآ  فادـها  زا  یکی  هک  دوش  ضرف  هچنانچ  یلو  تسا .
زا رتدساف  رت و  بصاغ  یـسک  هچ  ربمایپ و  ینیـشناج  تفالخ و  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما زا  رت  حلاص  یـسک  هچ  دنک ، یمن  قیبطت  تشذگ 

ص329 ج44 ، راونالا ، راحب   . 1 دیزی ــــــــــ !
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: خساپ دراد ؟ يا  هدـیاف  هچ  اه  ترایز  نیا  تسین ؟ تعدـب  دارفا  ریاس  همئا و  روبق  ترایز  ایآ  شـسرپ : نارگید  همئا و  روبق  ترایز  دـیاوف 
هب نتفر  نکیل  دـشاب . هدـماین  نآ  هرابرد  يزیچ  تیب  لها  شلوسر و  ای  ادـخ  بناـج  زا  هک  دوش  یم  قـالطا  يروتـسد  لـمع و  هب  تعدـب 

تنـس لها  بتک  رد  لاثم  يارب  تفای . ناوت  یم  زین  تنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح تراـیز  ًاـصوصخم  روبق ، تراـیز 
ار وا  ربمغیپ  دش . دراو  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح هک  دنتـشاد  فیرـشت  هشیاع  هناخ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  يزور  : » هک تسا  هدمآ 

هراپ وا  یناد  یمن  رگم  دومرف : ترضح  يراد ؟ یم  تسود  ار  نیسح  ردقچ  درک : لاؤس  هشیاع  دییوب . دیسوب و  رایسب  دیـشک و  شوغآ  رد 
دنهاوخ منیـسح  رب  هیما  ینب  هک  مسوب  یم  ار  اهریـشمش  اه و  هزین  ياج  دومرف : تسیرگ و  ترـضح  سپـس  تسا . نم  هناـحیر  نم و  رگج 
تداهـش زا  دـعب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دـسر . یمن  اه  نآ  هب  زگره  نم  تعافـش  دنـشک و  یم  هنـشت  بل  اب  ار  وا  داد : همادا  سپـس  دز .

لاؤس نیا  درک و  بجعت  هشیاع  نم . جح  کی  دومرف : ترضح  تسا ؟ ردقچ  نیـسح  رئاز  رجا  دیـسرپ : هشیاع  دنک . ترایز  ار  وا  منیـسح ،
ترایز باوث  دومرف : هک  نیا  ات  تفگ . رتدایز  ار  نیـسح  تراـیز  باوث  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  راـب  ره  دیـسرپ و  راـب  نیدـنچ  ار 

ریاس تنـس و  لها  رد  راک  نیا  هتبلا  ( 1 .«) دوش یم  هتشون  رئاز  لمع  همان  رد  هک  تسا  نم  هرمع  دون  جح و  دون  ربارب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
ربکا خیـش  ای  دـنه ، رد  نیدـلا  ماظن  هجاوخ  ای  دادـغب ، رد  هفینحوبا  ماما  ینالیگ و  رداقلادـبع  خیـش  ربق  ترایز  ـالثم  دراد ، دوجو  مه  قرف 
ربمایپ زا  مه  یتیاور  چیه  دننک و  یم  ترایز  دنور و  یم  تنس  لها  زا  یتعامج  دراد و  باوث  زئاج و  اه  نآ  رظن  زا  رصم ، رد  نیدلا  لبقم 

لماک  . 1 تداـبع ــــــــــ  لـحم  تسادـخ ، هب  برقت  لـحم  نیموصعم  همئا  ادـخ و  ءاـیلوا  روبق  یفرط  زا  تسا . هدیـسرن  اـه  نآ  نأـش  رد 
66 خیش یلاما  ص260 ، ج44 ، راونالاراحب ، ص67 ;  باب 22 ، تارایزلا ،
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یم ترایز  ار  ربمایپ  هکلب  مینک ، یمن  تدابع  ار  ربمایپ  مینک . یم  تدابع  ار  دـنوادخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مرح  رد  تسا . دـنوادخ 
اوُمَلَظ ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  هفیرش } : هیآ  قبط  دنک ; شزرمآ  بلط  تعافش و  ام  يارب  دنوادخ  دزن  میهاوخ  یم  ناشیا  زا  ربمایپ  ترایز  اب  مینک و 

نینمؤملاریما تسا . دنوادخ  دییأت  دروم  راک  نیا  اذـل  ( 1 }.) ًامیِحَر ًاباَّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ 
ترضح ربمایپ  یمارگ  رتخد  دنتسین . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  نیموصعم  تیب  لها  دوش و  یم  بوسحم  ربمایپ  سفن  هلهابم  هفیرش  هیآ  رد  هک 

. دـنتفر یم  ارهز  ترـضح  ربق  ترایز  هب  نینمؤملاریما  ترـضح  دـنتفر . یم  ربمایپ  ترایز  هب  دـعب  هزمح و  ترایز  هب  ( مالـسلا امهیلع  ) ارهز
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رب زین  تنـس  لها  ياملع  هباحـص و  هریـس  دنتفر . یم  دحا  يادهـش  ترایز  هب  لاس  ره  لوا  رد  دنتفر و  یم  عیقب  روبق  ترایز  هب  ادخ  ربمایپ 
یم دروخرب  یلکـشم  هب  هاگ  ره  دیوگ : یم  هلبانح  خیـش  لالخ ، یلع  وبا   . 1 زا : دنترابع  نآ  دراوم  زا  یـضعب  هک  تسا  هدوب  لاونم  نیمه 

 . 2 ( 2 .) دـنک یم  ناسآ  ارم  لکـشم  دـنوادخ  موش و  یم  لسوتم  ناـشیا  هب  منک و  یم  تراـیز  ار  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ربق  منک 
دنک یبات  یب  دنک و  تعافش  بلط  دوش ، لسوتم  دنک ، هثاغتسا  اعد و  دایز  ربمایپ  ربق  رانک  رد  رئاز  هک  تسا  هتسیاش  دیوگ : یم  ینالطـسق 
خیش حالطـصاب  ملـسم و  يراخب و  داتـسا )  ) خیـش همیزخ ، نبا   . 3 ( 3 .) دریذـپب وا  قح  رد  ار  ربمایپ  تعافـش  دـنوادخ  هک  تسا  راوازـس  و 

یـسوم نب  یلع  ربق  ترایز  هب  یعمج  همیزخ و  نبا  مداتـسا  هارمه  هب  دـیوگ  یم  هک  لموم  نب  دـمحم  مانب  دراد  يدرگاـش  تسا ، مالـسالا 
متـس دوخ  هب  هانگ ) هب   ) اـه نآ  رگا  ، 64 (: 4  ) اسن  . 1 هکربتم ــــــــــ  هعقب  لباقم  رد  نانچ  مداتـسا  میتفر . سوط  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اـضرلا

ار ادخ  درک  شزرمآ  بلط  اه  نآ  يارب  ربمایپ  دندرک و  دنوادخ  هاگرد  زا  شزرمآ  رافغتسا و  تساوخرد  دندمآ و  وت  دزن  هاگنآ )  ) دندرک
ص417 ج 3 ، هیندللا ، بهاوملا  ص120 3 .  ج 1 ، دادغب ، خیرات   . 2 دنتفای . نابرهم  ریذپ و  هبوت 
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یعفاش ربق  هب  لبنح  نب  دـمحا  هفینحوبا و  ربق  هب  یعفاـش  سیردا  نب  دـمحم   . 4 ( 1 .) میدنام تفگـش  رد  یگمه  هک  درک  عضاوت  میظعت و 
ترایز ارم  ربق  هک  ره  یتعافش .» هل  تبجو  يربق  راز  نم  : » هدومرف هک  هدرک  تیاور  ربمایپ  زا  يربکلا ، ننـس  رد   . 5 ( 2 .) دندش یم  لسوتم 

تسا یسک  دننام  دنک  ترایز  تافو  زا  دعب  ارم  هک  یسک  دنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  ۀملس  مأ  6 ـ  ( 3 .) دوش یم  بجاو  وا  رب  نم  تعافش  دنک 
کلام نب  سنا   . 7 تسا . هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نآ  لثم  دنک  ترایز  ارم  تیب  لها  هک  یسک  هتشاد و  تبحاصم  نم  اب  تایح  رد  هک 
دناوتب سک  ره  هدرک و  ترایز  تایح  لاح  رد  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، ترایز  تافو  زا  دعب  ارم  هک  یسک  دومرف  ربمایپ  دنک  یم  تیاور 

زا روکذم  ثیدح  هباشم  رتاوتم  ثیدـح   22 ریدغلا »  » فیرـش باتک  رد  ینیما  همالع   . 8 ( 4 .) درادن يرذع  چیه  دنکن  دـنک و  ترایز  ارم 
ار ترایز  نوتم  دروآ و  یم  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتـسا  دیکأت  رد  تنـس  لها  همئا  زا  مالک  تسا و 42  هدرک  لقن  تنـس  لها  ربتعم  بتک 
 . 10 ( 6 .) دنا هدرک  لقن  ییاه  همان  ترایز  عیقب  همئا  يارب  نیدـلا  مولع  ءایحا  رد  یلازغ  بدألا و  نسح  رد  یهکاف   . 9 ( 5 .) دیامرف یم  لقن 

بدالا نسح  ریبج 153 ; نبا  هلحر  دنا . هدرک  لقن  هباحص  قیرط  زا  هزمح  ترضح  هژیوب  دنا  هتسناد  بحتسم  ار  یتارایز  دحا  ءادهش  يارب 
ج بیذهتلا ، بیذهت   . 1 تسا ــــــــــ . هدش  هتشون  نآ  صوصخ  رد  يدایز  بتک  هک  اه  نآ  ریاظن  و  حالفلا 152 . یقارم  افولا ; ءافو  ; 83

ترایز ج5 ،  ریدغلا ، ص1346 5 .  ، 4 ءافولا ، ءافو  ص245 4 .  ج5 ،  يربکلا ، ننس  ص199 3 .  ج 2 ، هفینح ، یبا  بقانم  ص339 2 .  ، 7
ص232 ج1 ، مولعلا ، ءایحا   ; 83 بدالا : نسح   . 6 هفرشم . دهاشم 
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رب تاولص  مالس و  یهلا  تنس  زا  راک  نیا  اب  رئاز   . 1 درک : هراشا  نینچ  هفرشم  دهاشم  ترایز  دئاوف  زا  یضعب  هب  ناوت  یم  هصالخ  روط  هب 
هب لمع  تلاسر و  بحاص  زا  رکشت   . 2 تسا . ناوارف  نآرق  رد  ناحلاص  ءایبنا و  رب  ادخ  تاولص  مالـس و  دنک ، یم  تیعبت  برقم  ناگدنب 
هب تدارا  راهظا  اب  دنا 4 .  هدناسر  اه  ناملـسم  رب  ار  اه  نآ  هک  تسا  يوبن  مولع  نالماح  زا  یـسانشردق   . 3 تسا . یبرقلا  يذ  تدوم  هیآ 

. دیوج یم  برقت  دنوادخ  هب  دنوادخ ، نابرقم 

هحفص 126

رد خساپ : دیناد ؟ یم  ایبنالا ) متاخ  زج  هب   ) ایبنا هیقب  زا  لضفا  رترب و  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ارچ  شـسرپ : ایبنا  رگیدرب  (ع ) یلع يرترب  لیالد 
شگرزب دـنزرف  هب  ماما  دوب . هدـش  رهاظ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هرهچ  رب  گرم  راثآ  يرجه ، ملهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام  متـسیب  زور 
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دـش و زاب  برد  دـننیبب . ارم  دـنیایب و  ات  دـیهد  هزاجا  دـنا  هدرک  عامتجا  لزنم  برد  ولج  هک  ینایعیـش  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما 
تصرف هک  نآ  زا  لبق  : » دومرف نانآ  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دنتخادرپ . يراز  هیرگ و  هب  هدش و  عمج  ترـضح  نآ  رود  نایعیش ،

لاؤـس زا  یکی  دـشاب ». رـصتخم  هاـتوک و  ناـتتالاؤس  نـکیل  دیـسرپب ، نـم  زا  دـیراد  یلاؤـس  ره  دـینیبب ، ارم  دـیناوتن  رگید  دور و  تـسد  زا 
. دشاب یم  نیقیرف  ياملع  دامتعا  دروم  هدش و  هدروآ  مه ، تنس  لها  حاحص  رد  یتح  وا  تایاور  هک  دوب  ناحوص  نب  هعـصعص  ناگدننک ،
(1 «) دیامن فیرعت  شدوخ  زا  یسک  هک  تسین  بوخ  : » دومرف ترضح  مدآ »؟ ترـضح  ای  دیراد  يرتشیب  تلیـضف  امـش   » دیـسرپ ماما  زا  وا 
: میوگب دیاب  ( 2 }) ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اّمَأَو  دینک } : لقن  ار  دوخ  هب  يدادادخ  ياه  تمعن  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  تهج  نیا  زا  نکل 

مدآ يارب  : » تسا نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  خساپ  هصالخ  دـش و  ایوج  ار  يرترب  نیا  لیلد  هعـصعص  ما .» لضفا  مدآ  ترـضح  زا  نم  »
نیا دوجو  اـب  دومن . عنم  مدـنگ  ندروخ  زا  ار  وا  دـنوادخ  طـقف  دوـب و  مهارف  تشهب  رد  تاـمعن  شیاـسآ و  یتـحار و  لـیاسو  روـج  همه 
یمن هجوت  لباق  ار  ایند  نوچ  و  ما ، هدشن  عنم  مدنگ  ندروخ  زا  نم  هک  یلاح  رد  دـش . هدـنار  تشهب  زا  دروخ و  مدـنگ  زا  مدآ  تیعونمم ،

عرو و دهز ، هب  دنوادخ  دزن  دارفا  تلیضف  تمارک و  هک  تسا  نآ  ترضح  روظنم  ما .» هدروخن  مدنگ  نان  زگره  دوخ ، هدارا  لیم و  هب  منیب 
زا بانتجا  مه ، يوقت  دـهز و  لامک  تسا . رت  برقم  ادـخ  دزن  ًانیقی  دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  ضارعا  ایند  زا  یـسک  ره  تسا . اـه  نآ  ياوقت 

ص220 ءاضیبلا ، ۀعمللا  ص369 ;  مالسلا ،) هیلع  ) یلع مامالا   . 1 دنا ــــــــــ . هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  ناشیا  هک  تسا  هدـشن  عونمم  لالح 
11 (: 93  ) یحض  . 2 حیبق .» هسفنل  ءرملا  ۀیکزت   » ص474 رواشیپ ، ياهبش  ;
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ار حون  رب  يرترب  نیا  تلع  و  ما » لضفا  حون  زا  نم  : » داد خساپ  ترـضح  ءایبنالا »؟ خیـش  حون  ای  دـیا  لضفا  امـش   » دیـسرپ هعـصعص  سپس 
تیذا رازآ و  راوگرزب  نآ  هب  دندرکن و  تعاطا  ار  وا  اه  نآ  یلو  درک ، توعد  ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  موق  مالسلا ) هیلع  ) حون : » دومرف نینچ 

اب نونکا  راذگن . یقاب  نیمز  يور  رب  ار  نیرفاک  زا  يدحا  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  نیرفن  ار  نانآ  ربمغیپ ، حون  سپس  دندناسر . يرایـسب 
ًالماک هدرکن و  نیرفن  ار  نانآ  زگره  تسا ، هدیـسر  نم  هب  تما  نیا  زا  یناوارف  رازآ  تامدص و  ایبنالا ، متاخ  تافو  زا  دـعب  هک  نیا  دوجو 
میولگ رد  راخ و  ممشچ  رد  هک  مدومن  ربص  یلاح  رد  : » دنک یم  فیصوت  نینچ  هیقـشقش  هبطخ  رد  ار  دوخ  ربص  ناشیا  مدرک .» هشیپ  ربص 

هعـصعص هاگنآ  تسا . رت  برقم  دـشاب  هتـشاد  ربص  رتشیب  اه  یتخـس  اهالب و  رب  هک  سک  ره  هک  تسا  نیا  ماما  روظنم  ( 1 .«) دوب یناوختسا 
نابز زا  نآرق ، رد  ار  شلیلد  و  مشاب » یم  لضفا  میهاربا  زا  نم  : » داد خـساپ  ناشیا  مالـسلا »؟) هیلع  ) میهاربا ای  دـیتسه  لضفا  امـش  : » دیـسرپ

اراـگدرورپ ِیبـْلَق ;{ َِّنئَمْطَِیل  ْنِکلَو  یَلب  َلاـق  ْنِمْؤـُت  َْملَوَأ  َلاـق  یتْوَْـملا  ِیُْحت  َفـْیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  دـیامرف } : یم  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا
هدهاشم اب  مهاوخ  یم  اما  مراد ، رواب  ارچ  داد : خساپ  يرادن ؟ رواب  ایآ  دومرف : دنوادخ  هد . ناشن  نم  هب  ار  ناگدرم  ندرک  هدنز  یگنوگچ 

نآ ماما  روظنم  ( 3 «.) دش دـهاوخن  رتدایز  نم  نیقی  دور ، الاب  اه  هدرپ  ددرگ و  باجح  فشک  رگا  : » متفگ نم  اما  ( 2 «.) دریگ مارآ  ملد  نآ 
زا ار  دوخ  ماـما  هعـصعص ، ِشـسرپ  همادا  رد  ددرگ . نیقیلا  قـح  ماـقم  دـجاو  هک  دـشاب  یم  وا  نیقی  هجرد  سک ، ره  هجرد  وـلع  هک  تسا 
هب نوعرف  توعد  هب  ات  داد  تیرومام  ار  وا  دـنوادخ  هک  یتقو  : » دومرف نینچ  ار  نآ  لیلد  دـناوخ و  رترب  لـضفا و  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم

ًاناِسل یِّنِم  ُحَْـصفَأ  َوُه  ُنوُراه  یِخَأَو  ِنُوُلتْقَی  ْنَأ  ُفاخَأَف  ًاـسْفَن  ْمُْهنِم  ُْتلَتَق  یِّنِإ  ِّبَر  درک } : ضرع  ناـشیا  دـیجم ، نآرق  قباـطم  دور ، رـصم 
ــــــــــ  لتق هب  ارم  نانآ  هک  مسرت  یم  ما و  هتشک  ار  رفن  کی  نانآ  زا  نم  ادنوادخ  };  » ِنُوبِّذَُکی ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِیُنقِّدَُصی  ًاْءدِر  یِعَم  ُْهلِسْرَأَف 
ءامسالا حرش   . 3 260 (: 2  ) هرقب  . 2 اًجَش .» ِْقلَْحلا  ِیف  َو  يًذَق  ِْنیَْعلا  ِیف  َو  ُتْرَبَصَف   » ص474 رواشیپ ، ياهبش  ص124 ;  ج 10 ، ریدغلا ،  . 1

«. ًانیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول   » ص475 رواشیپ ، ياهبش  ص190 ;  ج 1 ، ینسحلا ،
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و دشاب ، تلاسر  رما  رد  نم  کیرـش  روای و  ات  نادرگ  هارمه  نم  اب  دراد ، نم  زا  يرتایوگ  رت و  حیـصف  نابز  هک  ار  نوراه  مردارب  دنناسرب .
تیرومأم نم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  هک  یعقوم  اما  ( 1 «.) دنیامن بیذکت  ار  متلاسر  اه  نآ  مسرت  یم  اریز  دیامن ; قیدـصت  ارم 

یـسک رتمک  اجنآ  رد  هک  نآ  اب  میامن ـ  تئارق  شیرق  رافک  رب  هبعک  ماب  يالاب  رد  ار  تئارب  هروس  لوا  تایآ  و  مور ، همظعم  هکم  هب  اـت  داد 
تعاطا ار  ادخ  ربمایپ  رما  مدیـسارهن . ًادبا  زگره و  دـشاب ـ هدـشن  هتـشک  نم  تسد  هب  شناگتـسب  ناشیوخ و  زا  یکی  هک  تفای  ناوت  یم  ار 

زا هیانک  ماما  نخـس  نیا  مدرک ». تعجارم  هدومن و  تئارق  نانآ  رب  ار  تئارب  هروس  تایآ  هداد ، ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  ییاهنت  هب  مدومن و 
دامتعا اکتا و  نوراه  شردارب  هب  هللا  میلک  یـسوم  دراد و  يرـشتیب  تلیـضف  دـشاب  رتشیب  شلکوت  سک  ره  نوچ  تسا ; ادـخ  هب  وا  لـکوت 

ار دوخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نینچمه  دومن . دامتعا  لکوت و  گرزب  يادـخ  هب  لـماک  روط  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یلو  تشاد ،
، دیمد میرم  نابیرگ  رد  لیئربج  یتقو  راگدرورپ ، تردق  نذا و  هب  درک : نایب  نینچ  زین  ار  نآ  لیلد  تسناد و  حیسم  یسیع  زا  لضفا  رترب و 

تدابع لحم  هناخ  نیا  يآ ،  نوریب  سدـقملا  تیب  هناخ  زا  : » هک دـش  یحو  میرم  هب  دیـسر  شلمح  عضو  عقوم  هک  ینامز  دـش و  هلماح  وا 
یتقو اما  دش . دلوتم  يا  هدیکـشخ  نابایب  رد  یـسیع  تفر و  نوریب  سدقملا  تیب  زا  لیلد  نیمه  هب  ( 2 .«) هاگشیاز تدالو و  لحم  هن  تسا 
قحب هبعک و  هناخ  نیا  قحب  اهلاراب  تفگ : دش و  لسوتم  هبعک  راجتـسم  هب  هبعک  طسو  رد  تفرگ  ندییاز  درد  دسا ـ  تنب  همطاف  نم ـ  ردام 
همطاف مردام  دش و  هتفاکش  هبعک  راوید  تقو  نامه  رد  نادرگ . ناسآ  لهس و  نم  رب  ار  نامیاز  درد  تسا ، هداهن  انب  ار  هناخ  نیا  هک  یسک 

دراد و يرترب  سدـقملا  تیب  رب  همظعم  هکم  نوچ  نیاربانب  مدـش . دـلوتم  هبعک  هناخ  نامه  رد  نم  تفای ، هار  هناخ  لخاد  هب  یبیغ  يادـن  اب 
ـ  هبعک نورد  هب  وا  نداز  يارب  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ردام  یلو  دش ; یهن  هکم ـ  زا  رت  نیئاپ  یناکم  سدقملا ـ  تیب  رد  یـسیع  نداز  زا  میرم 
 . 2 33 (: 2  ) صصق  . 1 تسا ــــــــــ . رت  هزیکاپ  یـسیع  زا  وا  ندب  سفن و  حور ، تهج  نیدب  دش ، توعد  سدقملا ـ  تیب  زا  رترب  یناکم 

تیب هذـه  ّنإـف  تیبلا  نع  یجرخا   » و 814  476 صـص رواشیپ ، ياهبـش  ص221 ;  ءاـضیبلا ، ۀـعمللا  ص369 ;  مالـسلا ) هیلع  ) یلع مامالا 
«. ةدالولا تیب  ةدابعلا ال 
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ربمایپ زا  ار  ریز  ثیدح  رگید ، يرایـسب  یفنح و  یخلب  نامیلـس  خیـش  يزار ، رخف  ماما  لبنح ، ماما  دیدحلا ، یبا  نبا  نوچ  یناسک  هرخالاب 
یم سک  ره  دنک . هجوت  یلع  ملع  هب  دـنک ، رظن  مدآ  ملع  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره  : » دومرف هک  دـنا  هدومن  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
یلع يوس  هب  سپ  دنیبب  ار  یـسیع  تدابع  یـسوم و  تبیه  میهاربا ، تلخ  ملح و  زین  دـنیبب و  ار  وا  تمکح  حون و  ياوقت  تقیقح  دـهاوخ 

تلصخ زا  تلصخ  دون  : » دیازفا یم  ثیدح  نیا  نایاپ  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیسریم  هرخالاب  ( 1 «.) دنک رظن  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب 
مدآ هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ندومن  هیبشت  هتبلا  ( 2 «.) دشاب یمن  رگید  سک  رد  هک  دشاب  یم  عمج  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  رد  ایبنا  ياه 
مدآ هب  ار  ءامـسا  همه  دـنوادخ  };  » اهَّلُک ءامْـسألا  َمَدآ  َمَّلَعو  دـیامرف } : یم  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نادـب  ملع ، دـعب  زا 

َمیِهاْربإ َّنإ  دومرف } : هبوت  هروس  رد  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  میهاربا  ملح  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ملح  ندومن  هیبـشت  و  ( 3 «) تخومآ
يواسم یبن  نآ  اب  ایبنا  زا  کی  ره  زراب  یگژیو  رد  یـسک  هچنانچ  نیارباـنب  ( 4 «.) دوب میلح  راـبدرب و  میهاربا  هک  یتسرد  هب  ٌمیلَح ;{ ٌهاَّوـأل 

یجنگ یفنح و  یخلب  ددرگ . یم  تاـبثا  اـه  نآ  رب  وا  يرترب  اذـل  دراد و  ار  اـیبنا  همه  ياـه  یگژیو  ماـمت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دـش 
زا کی  چیه  يارب  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  يارب  هک  یلئاضف  دنا : هدومن  لقن  لبنح  دمحا  ماما  زا  بلاطلا  ۀیافک  رد  یعفاش 

نیدلا یحم  هلهابم ;  هیآ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  لبنح ;  نب  دـمحا  دنـسم  باب 33 ;  بلاطلا ، ۀـیافک   . 1 5 ــــــــــ ) .) تسا هدماین  هباحص 
یف حون  یلإ  هملع و  یف  مدآ  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نم  ... » ةّدوملا و عیباـنی  باب 40 ،  همهملا ، لوصف  رهاوج ص121 ، تیقاوی و  یبرع 172 ; 

عیبانی  . 2 مالـسلا .» ) هیلع  ) بلاط یبأ  نب  یلع  یلإ  رظنیلف  هتداـبع  یف  یـسیع  یلإ  هتبیه و  یف  یـسوم  یلإ  هملح و  یف  میهاربإ  یلإ  هاوقت و 
نم ۀلصخ  نیعست  هیف  ّنإف   » ص477 رواشیپ ، ياهبش  ص301 ;  مالسلا ،) هیلع  ) یلع مامالا  307 و 80 ;  صص ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا 
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بقانم باـب 40 ـ  ةّدوملا  عیباـنی   . 5 114 (: 9  ) هبوـت  . 4 31 (: 2  ) هرقب  . 3 هریغ .» دـحأ  یف  اهعمجی  مل  هیف و  هللا  اـهعمج  ءاـیبنألا  لاـصخ 
باب 2 بلاطلا ، ۀیافک  یمزراوخ ،
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دنناد و یم  ماما  هب 12  رـصحنم  ار  تفالخ  تماما و  نایعیـش  ارچ  شـسرپ : ارچ ؟ تسا ، موصعم  ماما  هدزاود  هب  رـصحنم  تفالخ  تماما و 
ياملع هلیسو  هب  یتح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  تاروتـسد  رماوا و  زا  يرایـسب  خساپ : دنرادن ؟ لوبق  ار  تنـس  لها  هناگراهچ  همئا 

زا دنیوج . کسمت  نانآ  هب  ات  دنا  هدش  یفرعم  تما  هب  نآرق  لیدع  ناونع  هب  هرهاط  ترتع  تیب و  لها  نآ ، رد  هک  هدش  تیاور  تنـس  لها 
کی ناوت  یمن  تنس ، لها  بتک  رد  یتح  تسا . نایعیـش  مکحم  دانـسا  زا  هطح  باب  ثیدح  هنیفـس و  ثیدح  نیلقث ، ثیدح  اه  نآ  هلمج 
لها ماما  راهچ  زا  تعاـطا  زین  یلزتعم و  يرعـشا و  نسحلاوبا  زا  يوریپ  هب  ار  شتما  ربمغیپ  هک  دومن  ادـیپ  هفرط ـ  کـی  دـنچ  ره  ثیدـح ـ 
رجح نبا  اما  دشاب . هدرک  نومنهر  قیوشت و  بیغرت ، یعفاش  سیردا  نب  دـمحم  ای  هفینحوبا  لبنح ، نب  دـمحا  سنا ، نب  کلام  ینعی  تنس 

باحصا زا  رفن  زا 20  شیب  هک  دنا  هدومن  لقن  هدوملا  عیبانی  باب 59  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  زین  قعاوص و  باتک  باب 11  رد  یکم 
هک تهج  نادـب  دـنا . هدرک  لـقن  فلتخم  قرط  زا  ار  ربمغیپ ـ  ترتـع  نآرق و  نیلقث ـ  هب  کـسمت  ثیدـح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر 

دیاب نونکا  ود . نیا  زا  یکی  طقف  هن  تسا ـ  بجاو  مزال و  اـه  نیا  يود  ره  زا  يوریپ  دـنراد و  ار  نیلقث  مکح  رگیدـمه  اـب  ترتع  نآرق و 
باختنا ار  يرگید  باتک  درک و  ضوع  ار  نآ  هدومن و  ناکم  نامز و  تحلـصم  يادف  ار  اه ــ  لقث  زا  یکی  نآرق ـ  ناوت  یم  ایآ  هک  دـید 

رییغت نتفریذپ  اب  هجیتن  رد  دوب . دهاوخ  نکمم  زین  ترتع  نامه  ینعی  رگید  لقث  رییغت  سپ  دـشاب ، تبثم  خـساپ  رگا  درک ؟ نآ  نیزگیاج  و 
زگره ینعی  تسا  یفنم  لاؤس  نیا  خساپ  هعیش ، رظن  زا  نوچ  اما  دوش . یم  لاکشا  نودب  رـسیم و  تیب  لها  ریغ  زا  يوریپ  نآرق ـ  لوا ـ  لقث 

یم رییغت  لباق  ریغ  زین  رگید  لقث  داد ، رییغت  ناوت  یمن  ار  اـه  لـقث  زا  یکی  نوچ  اذـل  دومن ، نآرق  نیزگیاـج  ار  يرگید  باـتک  ناوت  یمن 
زا نامثع ـ  رمع و  رکبوبا و  هناگ ـ  هس  يافلخ  زا  کیمادک  هک  درک  یسررب  دیاب  لاح  دشاب .
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ًانیقی میـشاب ؟ اه  نآ  زا  يوریپ  تعاطا و  هب  روبجم  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  روتـسد  قباطم  اـت  دـنا  هدوب  ربمغیپ  تیب  لـها  ترتع و 
تیب لها  ترتع و  زا  اه  نیا  اذل  دنا ; هدوب  رفن  هس  نیا  زج  هب  يرگید  ناسک  ربمغیپ ، ترتع  هک  دنراد  رظن  قافتا  نیملـسم  عامجا  خـیرات و 

ای درف  زا  يوریپ  تعاطا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمغیپ  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  کنیا  دنیآ . یمن  باسح  هب  ربمغیپ 
ایآ دییامن ، يوریپ  يرگید  دارفا  زا  هک  تسا  نآ  رد  حالـص  هک  دنیوگب  تما  هباحـص  احلـص و  زا  یعمج  دـیامن و  هیـصوت  رما و  ار  یموق 
زا ضحم  تعاطا   » لاؤس نیا  خساپ  هعیش  رظن  زا  تما !؟ ناگرزب  احلص و  یـشیدنا  تحلـصم  زا  تعاطا  ای  تسا  بجاو  ربمغیپ  رما  تعاطا 

راهچ هن  یلزتعم و  هن  يرعشا ، نسحلاوبا  هن  هثالث ، يافلخ  زا  مادک  چیه  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات  هک  لاح  تسا . مالسا » یمارگ  ربمغیپ 
ًالـصا و  دنتـسین ، ربمغیپ  ترتع  تیب و  لها  زا  یعفاش ) سیردا  نب  دـمحم  ای  هفینحوبا  لبنح ، نب  دـمحا  سنا ، نب  کلام   ) تنـس لها  ماـما 

نایم رد  اه  نآ  زا  یمان  ربمغیپ  زا  دعب  اه  لاس  ات  یّتح  تسا و  هدیـسرن  اه  نآ  زا  يوریپ  رب  ینبم  ربمغیپ  زا  یـشرافس  روتـسد و  هنوگ  چـیه 
لـسن همه  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ  تسا ـ  هدش  رگ  هولج  نانآ  مان  اهدـعب  دـنا و  هدوب  یمالـسا  ياهقف  املع و  زا  هک  نیا  ضرف  اب  هدوبن ـ 

کی یتح  هک  یتروص  رد  دـنیامن ؟ تعباتم  يوریپ و  دـننک ـ  یم  شرافـس  تنـس  لها  هک  رفن ـ  راهچ  نیا  زا  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ ، ياه 
و مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماـما  هک  دـنلوقلا  قفتم  مالـسا  تما  همه  رگید ، فرط  زا  درادـن . دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  تیاور  اـی  ثیدـح 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  دـنیآ . یم  باسح  هب  ربمغیپ  صاخ  تیب  لها  زا  بسنلا و  حیحـص  ترتع  زا  یگمه  ناشیا ، دـنزرف  هدزای 

لیالد دنتسه . امش  رب  ملعا  اه  نآ  اریز  دیریگن ، تقبس  اه  نآ  زا  تسا : هدومرف  ًاحیرص  هتـسناد و  تاجن  بابـسا  ار  اه  نآ  زا  تعاطا  اهراب 
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هدوب و هچ  تنـس  لها  ماما  راهچ  زا  يوریپ  لـیلد  هک  دـید  دـیاب  لاـح  دراد . دوجو  ماـما  هدزاود  نیا  زا  تعباـتم  رب  ینبم  يداـیز  نیهارب  و 
هک دندومن  روبجم  ار  مدرم  ناهاشداپ  افلخ و  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  رد  تنس  لها  هعبرا  همئا  زا  يوریپ  تلع  تسا ؟ هدمآ  دوجوب  هنوگچ 

مغر یلع  دنیامن . دیلقت  بهذم  راهچ  نیا  زا  یکی  زا  دیاب  ًامتح 

هحفص 132

نیا ایآ  درادـن ، دوجو  رفن  راهچ  نیا  هب  دـیلقت  ندرک  رـصحنم  هرابرد  ربمغیپ  بناج  زا  یـصاخ  روتـسد  حیرـص و  صن  هنوگ  چـیه  هک  نیا 
ناشن خیرات  هک  یلاح  رد  دوش ؟ یمن  بوسحم  اه  نآ  یملع  قوقح  عییضت  مالـسا و  گرزب  ياملع  اهقف و  هیلک  هب  یـشحاف  ملظ  راصحنا ،

نیا دوخ  ایآ  دنا . هتشاد  دوجو  هراومه  دنا ، هدوب  ماما  راهچ  نیا  زا  هقفا  ملعا و  هک  یگرزب  رایـسب  ياملع  اهقف و  اه ، نآ  زا  دعب  تسا  هداد 
سایق اب  یـضعب  خساپ ، رد  تسا  نکمم  دـننک ؟ دـیلقت  رفن  راهچ  نیا  زا  دـیاب  دـنوش ، یم  تیبرت  ماما  راهچ  نیا  زا  سپ  هک  یگرزب  ياملع 

راهچ نیا  هب  هباشم  لیالد  نامه  اب  ار  تماما  زین  ام  دنا ، هدومن  رـصحنم  ماما  هب 12  ار  تماما  نایعیش ، هک  لیلد  نامه  هب  هک  دننک  لالدتسا 
خیـش تسا . هدومن  رـصحنم  رفن  نیا 12  هب  ار  دوخ  زا  دـعب  ياـفلخ  ددـع  ادـخ  ربماـیپ  دوخ  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  مینک . یم  رـصحنم  رفن 

رد یلزاغم  نبا  یمزراوخ و  هغالبلا ، جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دوخ ، ریسفت  رد  یبلعث  ماما  دئارف ، رد  ینیومح  ِیفنح  يزودنق  نامیلس 
هدزاود نم  زا  دعب  يافلخ  همئا و  دادعت  هک : دنا  هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  فلتخم  قرط  هب  یگمه  بقانم ،
هدزاود رفنراهچ و  نیا  نیب  سایق  ًالـصا  نیاربانب  دـنا . هدومن  نایب  بیترت  هب  ار  اه  نآ  مان  یتح  دنـشاب . یم  شیرق  زا  یگلمج  هک  تسا  رفن 

زا دشاب . یمن  اور  زیاج و  دنشاب ، یم  یلاعت  قح  بناج  زا  صوصنم  بوصنم و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  يایـصوا  هک  هعیـش ، ماما 
نیا رت  بلاج  دنا . هدوب  سایق  لها  طقف  هکلب  هدوبن  داهتجا  هقف و  لها  ًادـبا  ًالـصا و  هفینحوبا  ریظن : هناگراهچ ، همئا  زا  یخرب  رگید ، فرط 

ارچ دشاب ، اور  زیاج و  رفن  راهچ  نیا  رب  دیلقت  رگا  سپ  دنا . هدوب  هعیش  ماما  نمرخ 12  نانیچ  هشوخ  زا  دوخ  هناگراهچ ، همئا  زا  یضعب  هک 
!!؟ تفر دیابن  ( مالسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  نوچ  یناسک  ینعی  اه  نآ  ناداتسا  غارس  هب 
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فورعم يرفعج  بهذم  هب  يرشع  ینثا  هعیش  بهذم  تلع  هچ  هب  شسرپ : يرفعج  بهذم  هب  يرـشع  ینثا  هعیـش ي  بهذم  راهتـشا  تلع 
متاخ دنک ، یم  نیعم  ادخ  بناج  زا  ار  شیوخ  نیشناج  یصو و  شتافو ، زا  لبق  يربمغیپ  ره  هک  توبن  لصا  ساسا  رب  خساپ : تسا ؟ هدش 

زا دعب  دـنچره  دومن . رما  يو  زا  تعاطا  هب  ار  تما  یفرعم و  دوخ  هفیلخ  ّیـصو و  ملع ، باب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  زین  ایبنالا 
ـ  رکبوبا تفالخ  لیاوا  يانثتساب  دوخ ـ  تفالخ  هرود  مامت  رد  لوا  هفیلخ  ود  اما  دیـسرن ; مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هب  تفالخ  ربمایپ ، تافو 

هیلع ) یلع ترـضح  یتح  دـندرک . یم  لمع  ناشیا  ياه  ییامنهار  قباطم  هدومن و  تروشم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  اـب  روما  ماـمت  رد 
هب قیاقح  فشک  يارب  نایدا ، ریاس  نادنمـشناد  لاجر و  هک  یتقو  تسا . هدوب  اه  نآ  تواضق  رما  رد  مود  لوا و  هفیلخ  ياـمنهار  مالـسلا )

نایاش تامدخ  هیارا  زا  قیرط  نیدب  درک و  یم  باجم  ار  نانآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دنیامن ، یملع  هثحابم  هرظانم و  ات  دندمآ  یم  هنیدم 
نـسح ماما  داتفا و  هیما  ینب  تسد  هب  روما  مامز  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  تداهـش  زا  سپ  دـیزرویمن . غیرد  نیملـسم  هعماج  هب  دوخ  یملع 
لرتنک رظن و  تحت  هتفرگ و  رارق  اه  يوما  تیذا  رازآ و  دیدش و  راشف  تحت  مالـسلا ) مهیلع  ) رقاب ماما  داجـس و  ماما  نیـسح ، ماما  یبتجم ،
لوسر نادنزرف  زا  مادک  ره  هرخالاب  دندش . یم  مولع  قیاقح و  ذـخا  اه و  نآ  رادـید  هب  قفوم  صاخ ، نایعیـش  زا  یلیلق  هدـع  طقف  دـندوب .

هیما ینب  سابع و  ینب  نیب  يدیدش  ياه  يریگرد  يرجه ، مود  نرق  لیاوا  رد  دندناسر . تداهش  هب  یقیرط  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا
ار اـه  لرتـنک  اـه و  يریگتخـس  نآ  همادا  ناوت  هجیتـن  رد  دـندش . دوخ  تموکح  زا  عاـفد  هب  روبجم  لوغـشم و  اـه  يوـما  تفرگ و  لـکش 
. تشاذگ زاب  مدرم  همه  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  ِرد  دمآ و  نوریب  اوزنا  زا  تصرف ، نیا  زا  هدافتسا  اب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  اذل  دنتـشادن .
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ملع يوجشناد  هبلط و  رازه  راهچ  زا  شیب  نامز  نیا  رد  تخادرپ . یم  نید  دعاوق  ماکحا و  مولع و  رـشن  هب  دجاسم  ربنم  رد  هنادازآ  ناشیا 
، ناشیا سرد  تاسلج  زا  يریگ  هرهب  اب  ترـضح  نآ  صاـخ  نادرگاـش  دـنتفرگ . یم  هرهب  ترـضح  نآ  ملع  نارک  یب  ياـیرد  زا  شناد  و 

ینابم هرابرد 
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نآ بتکم  ناـنیچ  هشوـخ  زا  یکی  . دـش فورعم  هئاـم » هعبرا  لوـصا   » هب هک  دنتـشون  ار  فورعم  لـصا  دـصراهچ  زا  ییاـه  تمـسق  یملع ،
: ریظن تنـس ، لها  ياهقف  املع و  رباکا  دروآ . رد  ریرحت  هتـشر  هب  هلاسر  دـصناپ  قرو و  رازه  لماش  یباتک  نایح  نب  رباج  ماـن  هب  ترـضح 

يروث نایفس  هنییع و  نب  نایفس  ناطق ، دیعس  نب  ییحی  قحسا ، نب  دمحم  حیرج ، نبا  يراصنا ، دیعـس  نب  ییحی  سنا ، نب  کلام  هفینحوبا ،
هب دنناوتب  ات  دوب  هدماین  شیپ  یتصرف  نینچ  تراهط ، ترتع و  تیب  لها  زا  مادک  چیه  يارب  نیاربانب  دـنتفرگ . هرهب  ترـضح  نآ  بتکم  زا 

رفعج ماـما  يارب  رتـشیب  تیعقوـم  نیا  نوـچ  دـنزادرپب . قیاـقح  رارـسا  فـشک  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  ریـسفت  یهقف ، دـعاوق  ماـکحا و  رـشن 
( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  مان  هب  هعیش  بهذم  راهتـشا  دش . فورعم  ترـضح  نآ  مان  هب  هعیـش  بهذم  اذل  دمآ ، شیپ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
، تسا هعیـش  قح  رب  ناماما  زا  هک  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  شراوگرزب  يومع  زین  شدادجا و  ناشیا و  نیب  توافت  رب  یتلالد  چـیه 

دننام یبتک  رد  ار  ناشیا  ياه  تیاور  یتح  هتفرگن و  رارق  هعبرا  همئا  مان  وزج  تیب ، لها  هیقف  نیا  مان  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياـج  درادـن .
! دنا هدرک  لقن  ار  بصاون  جراوخ و  زا  یبلاطم  نآ  ياجب  و  دنا ؟ هدرواین  زین  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص 
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ّبس و داقتنا ، خساپ : تسناد ؟ رفاک  هباحص  هب  داقتنا  ّبس و  نعط ، لیلد  هب  ناوت  یمن  ار  نایعیش  ایآ  شسرپ : تسین ؟ رفک  هباحص  هب  داقتنا 
تسین روآرفک  طقف  هن  دشاب  یقطنم  لدتسم و  دنتـسم ، هباحـص  ّبس  داقتنا و  هچنانچ  دشاب * : تلاح  دنچ  ياراد  دناوت  یم  نمؤم  هب  نعط 

، تهج نودب  یسک  رگا  ددرگ * . یمن  رفک  بجوم  مه  زاب  یلو  تسا  ماهتا  دشاب ، ناهرب  لیلد و  نودب  هچنانچ  درادن * . مه  تمذم  هکلب 
هب هک  یتقو  طقف  دش * . دهاوخن  رفاک  زگره  یلو  دوش ، یم  قساف  درف  نآ  دیامن  نعل  یتح  ای  دقن و  نعط ، ار  یباحـص ـ  دـنچ  ره  ینمؤم ـ 
وا لوسر  ادخ و  هب  تناها  توادع و  هب  یهتنم  شنداد  مانـشد  تروص  نیا  رد  دوش ، هداد  مانـشد  اه  نآ  هب  ندوب  ادخ  ربمایپ  هباحـص  لیلد 

هراب نیا  رد  لحنلاو  للملا  یف  لصفلا  باتک  موس  ءزج  رد  یـسلدنا  يرهاظ  مزح  نبا  دوش . یم  رفاک  هدنهد  مانـشد  هجیتن  رد  و  ددرگ ، یم 
يور زا  رگا  و  تسا ، روذعم  دشاب  ینادان  لهج و  يور  زا  مانـشد  نیا  دهد و  مانـشد  هللا  لوسر  باحـصا  هب  یـسک  رگا  : » دیوگ یم  نینچ 

نیخیش بس  یتح  دوش  یمن  رفک  بجوم  ًادبا  هباحص  متش  بس و  دیوگ : یم  زین  یلازغ  دمحم  ماما  دوب * ». دهاوخ  قساف  دشاب ، تریـصب 
اه ندرک  بس  اه و  نداد  مانـشد  نیا  دیآ ـ  یم  ریز  رد  اه  نآ  زا  یخرب  هک  يدراوم ـ  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دشاب . یمن  روآرفک  زین 

هدب هزاجا  درک : ضرع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هب  رمع   . 1 میناوخ . یمن  رفاک  ار  اه  نآ  ام  یلو  تسا ، هداتفا  قافتا  هباحـص  دوخ  نیب 
هب نداد  مانشد  یباحص و  نیا  هب  قافن  نداد  تبسن  اب  دوب . گرزب  نیرجاهم  زا  ردب و  باحـصا  زا  بطاح  منزب ـ  ار  قفانم  بطاح »  » ندرگ

یبهذ دنـسم و  لوا  زج  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  مولعلا ، ءایحا  مود  دلج  رد  یلازغ  دمحم  ماما   . 2 دناوخ . یمن  رفاک  ار  رمع  سک  چیه  وا ،
رکبوبا تفالخ  نامز  رد  يزور  هک : دننک  یم  لقن  كردتسم ، صیخلت  رد 
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هد هزاجا  هفیلخ ! يا  تفگ : یملسا  هزربوبا  لاح  نیا  رد  دندش ، رثاتم  ًادیدش  نیرضاح  داد . مانشد  شحف و  وا  هب  ًادیدش  دش و  دراو  يدرم 
 . 3 دنک . رداص  یمکح  نینچ  دناوت  یمن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ زج  هب  يدحا  داد : خساپ  هفیلخ  مناسر . لتق  هب  هدش  رفاک  هک  ار  وا  ات 
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4 دنناوخ ؟ یمن  رفاک  ار  وا  ارچ  سپ  دندرک . یم  نعل  بس و  دوب  هباحص  لضفا  هک  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع مراهچ  هفیلخ  وا ، عابتا  هیواعم و 
سپ ( 1 «) دیـشکب ار  تسا  هدـش  رفاک  هک  تفرخ  ریپ  نیا  : » تفگ یم  ًانلع  درک و  یم  نعل  بس و  ار  موس ـ  هفیلخ  نامثع ـ  هراومه  هشیاع  . 

رد دیدحلا  یبا  نبا   . 5 دنناوخ . یم  رفاک  ار  وا  تقو  نآ  دنزب  هعیـش  کی  ار  فرح  نیا  رگا  لاح  دناوخ !؟ یمن  رفاک  ار  هشیاع  یـسک  ارچ 
هیلع ) نینمؤملاریما زا  داقتنا  ماقم  رد  ربنم  يالاب  دجـسم و  رد  كدف  بصغ  نایرج  رد  رکبوبا  دـیوگ : یم  هغالبلا  جـهن  حرـش  مراهچ  دـلج 
یلو ( 2 ...«) دشاب و یم  یهابور  مد  ناس  هب  وا  : » تفگ داد و  مانـشد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هباحـص  نیرتهب  هب  دمآ و  رب  مالـسلا )

هب يدرف  تشون : یناث  هفیلخ  هب  یـصخش  دسیون : یم  دنـسم  موس  دلج  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما   . 6 دنک . یمن  حیبقت  ًادبا  ار  وا  سک  چـیه 
يارب یناملسم  چیه  نوخ  تشون : خساپ  رد  رمع  مشکب . ار  وا  دیهد  یم  هزاجا  ایآ  دنک ، یم  بس  ار  امش  هک  دهد  یم  مانشد  امـش  صخش 

زین دنسم و  مود  دلج  رد  لبنح  نب  دمحا   . 7 دوش . یمن  حابم  هلآو ـ ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  رگم  رگید ـ  ناملسم  هب  ندومن  متش  بس و 
دوخ روضح  رد  هریغ  رکبوبا و  دننام  یباحصا  هک : تسا  هدمآ  يراخب  حیحص  ملسم و  حیحـص  رد  زین  یبلح و  ۀیبلحلا  ةریـس  مود  دلج  رد 

(3 .) داد یم  یتشآ  ار  اه  نآ  دناوخ و  یمن  رفاک  ار  اه  نآ  ادخ  ربمایپ  و  دندز ، یم  ار  رگیدمه  یتح  دنداد و  یم  مانشد  رگیدمه  هب  ربمغیپ 
و 162;  13 صص ج 1 ، هشیاـع ، نینمؤملا  ما  ثیداـحا  و 426 ;   393 صـص داهتجالاو ، صنلا  و 128 ;   24 صـص لمجلا ،  . 1  ــــــــــ

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص67 ;  خیراتلا ، یف  كدـف  ص104 ;  كدف ، ۀفیقـس و   . 2 رفک .» دـقف  ًالثعن  ولتقا   » ص584 رواشیپ ، ياهبش 
ام دعب  ۀـعذج  اهورک  لوقی  يذـلا  وه  ۀـنتف  ّلکل  برم  هبنذ  هدیهـش  ۀـلاعث  وه  اّمنإ   » ص585 رواشیپ ، ياهبـش  ص215 ;  ج 16 ، دیدحلا ،
یم ادیپ  تنس  لها  بتک  رد  طقف  رابخا  لیبق  نیا   . 3 یغبلا .» اهیلإ  اهلهأ  بحأ  لاحط  مأک  ءاسنلاب  نورصنتسی  ۀفعضلاب و  نونیعتسی  تمره 

. تفای ار  يرابخا  نینچ  ناوت  یمن  نایعیش  بتک  رد  دوش و 
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لوسر ادخ و  ای  دیامن  رهاظت  رفک  هب  یلو  نمؤم  ًابلق  یسک  رگا  يرعشا  نسحلاوبا  ریظن : تنس ، لها  ياملع  یخرب  لاوقا  ربانب  رتمهم  نیا  زا 
مراهچ ءزج  رد  یـسلدنا  مزح  نبا  تخاس . يراج  وا  رب  ار  رفاـک  مکح  ناوت  یمن  دوش و  یمن  رفاـک  دـهد  مانـشد  ًادـیدش  رذـع ، نودـب  ار 

رگا دوش و  یمن  رفک  بجوم  هباحص  زا  کی  چیه  هب  مانشد  نعل و  نیاربانب  تسا . هداد  حرـش  لصفم  روط  هب  ار  دیاقع  نیا  لصفلا ، باتک 
هدع رگا  لیلد  نیمه  هب  دشاب . یم  شزرمآ  وفع و  لباق  یقـسف  لمع  ره  تسا و  قساف  دـیامن  بس  ار  ینمؤم  ناهرب ، لیلد و  نودـب  یـسک 

لیلد و نودـب  اه  نآ  بس  هک  میرواب  نیا  رب  دـنچ  ره  دـناوخ ، رفاک  ار  اـه  نآ  ناوت  یمن  دـنیامن  بس  ار  هباحـص  زا  یخرب  نایعیـش  زا  يا 
هب یضعب  هک  اجنآ  زا  تسین ، رفک  بجوم  یباحص  بس  دیوگ : یفـسن  دیاقع  حرـش  رد  ینازاتفت  دعـس  الم  هک  نانچمه  دشاب . یمن  ناهرب 

هداتفا و قافتا  هباحـص  نیب  هک  تسا  ییاه  گنج  راتفگ  نیا  در  دـنتفرگ و  یم  هدـیدان  ار  اه  نآ  ياه  يدـب  دنتـشاد و  نظ  نسح  هباـحص 
. دنا هدوبن  نوصم  تشز  ياهراک  زا  هباحص  ناگرزب  یتح  هدرک  فرحنم  تسار  هار  زا  ار  اه  نآ  یبلط  هاج  تداسح و 
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متیدتقا مهّیأب  موّجنلاک  یباحـصأ  ّنإ  : » تسا هدومرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  نوچ  شـسرپ : تسین  ادتقم  يداه و  يا  هباحـص  ره 
ثیدح لولدم  يور  ثیدح  دنس  تحـص  ضرف  رب  ادتبا  خساپ : دنا ؟ هدشن  هداد  رارق  تما  يادتقم  يداه و  باحـصا ، یمامت  ایآ  متیدتها »

قفومایو هدومن  ترایز  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  هک  ددرگ  یم  قالطا  یناسک  هب  هباحص  میزادرپب . دنس  هب  دعب  ات  مینک  یم  ثحب 
نوقفانم و هروس  بلاطم  لیلد  هب  دنشاب . اه  نآ  یلاوم  ای  راصنا  ای  رجاهم  دنناوت  یم  باحصا  دنشاب . هدش  ترضح  نآ  زا  ثیدح  طبـض  هب 

هزنم كاپ و  ار  هباحـص  همه  ناوت  یمن  دشاب ، یم  نیقـساف  نیقفانم و  تمذم  رد  اه  نآ  لوزن  نأش  هک  بازحا  هبوت و  ياه  هروس  زا  یتایآ 
لها تمذـم و  ار  اه  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  زین  دـیجم و  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ینیقفاـنم  هلمج  زا  تسناد . بویع  عیمج  زا 
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دمحم نب  ماشه  ریظن  تنس ، لها  ياملع  یخرب  یتح  دندوب . ترضح  اه  نآ  باحصا  هرمز  رد  هک  دنتسه  يدارفا  دنا ، هدومن  یفرعم  شتآ 
یقهیب نیـسح  نب  دـمحا  رکبوبا  ظفاح  هک  تسا  يزراب  لاثم  هبقع  ناتـساد  دـنا . هتـشاگن  هباحـص  هرابرد  صوصخم  باـتک  یبلک  بیاـس 

باحـصا زا  يا  هدع  نامه  هعقاو  نیا  رد  دـنا . هدرک  نایب  ار  نآ  دنـسم  مجنپ  دـلج  رد  لبنح  دـمحا  ماما  و  هوبنلا » لیالد   » باتک رد  یعفاش 
ام نآ  رد  داتفا . قافتا  كوبت  هوزغ  زا  ربمغیپ  تعجارم  رد  هعقاو  نیا  دندمآ . رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ایبنالا متاخ  لتق  ددص  رد  هک  دـندوب 

رایسب هار  هوک ، نماد  رد  هبقع و  نطب  رد  دنتفرگ . هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  لتق  هب  میمـصت  هنامرحم  روط  هب  نیقفانم  زا  رفن  ارج 14 
; دنیامن یلمع  ار  دوخ  موش  تین  هشقن و  دنتساوخ  یم  لحم  نآ  رد  نیقفانم  دنیامن . روبع  نآ  زا  یکی  یکی  یتسیاب  دارفا ، هک  دوب  یکیراب 
رد دوش و  یفخم  اجنآ  رد  ات  درک  رومام  ار  یعخن  هفیذـح  ناشیا  دـیامن و  علطم  هئطوت  نآ  زا  ار  ادـخ  ربمایپ  ات  تفای  تیرومأم  لیئربج  اما 

ار نیقفانم  مه  هفیذح  دیامن . ییاسانش  ار  اه  نآ  دننک  یم  تبحص  مه  اب  هک  یعقوم 
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هفیذـح هب  ترـضح  دـندوب . هیما  ینب  زا  نارگ  هئطوت  زا  رفن  تفه  دومن . یفرعم  ار  اـه  نآ  دـیناسر و  ربـمغیپ  هب  ار  دوـخ  درک و  ییاـسانش 
رتولج ربمغیپ  دوخ  دیشروخ ، بورغ  زا  دعب  یمک  بش ، يادتبا  رد  دشاب . یم  وا  هدنراد  هگن  دنوادخ  اریز  دیامن ; يرادزار  ات  داد  روتـسد 

، دندیـسر کیراب  هاگرذگ  هب  یتقو  دینار . یم  بقع  زا  ار  رتش  هفیذح  دوب و  هتفرگ  ولج  زا  ار  رتش  راهم  رـسای  رامع  دومن . تکرح  هیقب  زا 
هرد هب  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  مَر  رتش  ات  دندرک  باترپ  رتش  فرط  هب  ادص  رـس و  اب  دـندوب  هدرک  گیر  زا  رپ  ار  ییاه  فرظ  هک  نیقفانم 

، دوب هدومرف  یعخن  هفیذح  هب  ربمغیپ  هک  روطنامه  یلو  دندش ; ناهنپ  تیعمج  طسو  رد  دندرک و  رارف  نیقفانم  هاگنآ  دـیامن . باترپ  قیمع 
زا نیخروم  روهمج  قافتاب  درکن ، تعیب  رمع  رکبوبا و  اب  هک  دوب  رابک  باحصا  زا  هدابع  نب  دعس  دومن . تظفاحم  ار  ترضح  نآ  دنوادخ 
هار ثیدـح  مکح  هب  رکبوبا  رمع و  اب  تفلاخم  وا و  هب  ندرکادـتقا  سپ  دـش . هتـشک  رمع  تفالخ  طـساوا  اـت  دـنام  ماـش  رد  ینـس  هعیش و 

. دندش نیملسم  زا  يدایز  هدع  ندش  هتشک  ثعاب  دندرک و  مایق  مراهچ  هفیلخ  لباقم  رد  هک  دندوب  باحصا  زا  ریبز  هحلط و  تسا . تیاده 
!؟ درک تحـص  رب  لمح  ار  اه  نآ  لمع  دوش  یم  هنوگچ  یبرح ; کبرح  دـندوب : هدومرف  نینمؤملاریما  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

ربمغیپ هب  تبـسن  غورد  ثیداـحا  مرج  هب  ار  وا  یناـث ـ  هفیلخ  رمع ـ  هک  دوب  باحـصا  هلمج  زا  زین  باذـک  هریرهوبا  صن !؟ لـباقم  داـهتجا 
رگیدکی فلاخم  هار  ود  هباحص  زا  رفن  ود  رگا  یلک  روط  هب  دوب . هباحـص  زا  دومن ، یم  عضو  ثیدح  هک  زین  بدنج  نب  ةرمـس  دز . هنایزات 

يداه امنهار و  هباحـص  روکذـم ، ثیدـح  قباطم  هک  نونکا  تسا . هتفر  لطاب  رب  اه  نآ  زا  رفن  کی  لقادـح  تروص  نیا  رد  دـننیزگرب ، ار 
ار قح  هار  کی  مادک  دوش  یسررب  دیاب  هک  تسا  نیا  خساپ  رگا  دنبای ؟ تیاده  ات  دنیامن  يوریپ  کیمادک  زا  دیاب  ناناملسم  دنتسه ، تما 

رب دوش  یمن  هک  تسا  انعم  نیدب  ددرگ و  یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  قوف  ثیدح  تروص  نیا  رد  دنور ، یم 
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، ناملـس ریظن  هباحـص ـ  زا  یعمج  هار  هب  هک  نایعیـش  هب  ناوت  یمن  رگید  ثیدح ، نیا  ندوب  تسرد  ضرف  اب  ًالـصا  درک . ادـتقا  يا  هباحص 
لقادـح مالـسلا ) هیلع  ) یلع اـیآ  تفرگ . داریا  دـنور  یم  دـندرکن ، تعیب  رکبوبا  اـب  هک  مالـسلا ـ ) هیلع  ) یلع رـسای و  راـمع  دادـقم ، رذوبا ،

دنداتـسیا و مالـسلا ) هیلع  ) یلع لباقم  رد  ریبز  هحلط و  دننام  یباحـصا  ارچ  سپ  دوبن ؟ ربمغیپ  نیـشناج  نیملـسم و  قح  رب  هفیلخ  نیمراهچ 
؟ تسا تیاده  هار  دنتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  هک  باحصا  هتسد  ود  نیا  زا  کیمادک  هار  دندش ؟ ناناملـسم  زا  يرایـسب  يزیر  نوخ  ثعاب 
رد یتح  دـندیگنج و  مراهچ  هفیلخ  اب  هک  دـندوبن  باحـصا  زا  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  اـیآ  ریبز ؟ هحلط و  هار  اـی  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هار 
رد تسا ؟ تیاده  هار  فرط ، ود  ره  شور  هار و  ایآ  تشاد ؟ همادا  راک  نیا  لاس  داتشه  ات  دندرک و  یم  نعل  بس و  ار  وا  اه  هبطخ  ربانم و 

یلـص ) ادخ ربمایپ  باحـصا  زا  موس ـ  هفیلخ  نامثع ـ  رگم  یبرح . کبرح  دندومرف : ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  ربمایپ  هک  یتروص 
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ياو دوب . شمکش  شتمه  هک  دوب  یغالک  دننامه  وا  و  : » دومرف شا  هرابرد  مراهچ ـ  هفیلخ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  دوبن  هلآو ) هیلع  هللا 
هجیتن دیاب  اه  لاثم  تامدقم و  نیا  رکذ  اب  نیاربانب  ( 1 .«) دوب رتهب  وا  يارب  دش ، یم  عطق  شرس  دش و  یم  هدیچ  شلاب  رپ و  رگا  وا ! لاح  هب 

دنس رظن  زا  میرذگب  هک  لیالد  تّحص  مدع  زا  دنس  فعـض  تشادنپ . تیاده  غارچ  هار و  هراتـس  ار  يا  هباحـص  ره  ناوت  یمن  هک : تفرگ 
ثیدح دانسا  ربلادبع  نبا  لئاضف و  رد  ینطقراد  دیوگ : يافشلا  حرش  مود  دلج  هحفص 91  رد  ضایع  یضاق  تسوربور . لکشم  اب  ثیدح 

. تسا ثیدح  تحـص  رکنم  رازب  هک  هدومن  لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـسم  رد  دـیمح  نب  دـبع  زین  دـنا و  هتـسناد  دودرم  فیعـض و  ار 
عطق هاحانج و  ّصق  ول  هلیو  هنطب ، هتّمه  بارغلاک  ثلاثلا  ماـق  و   » ص378 ج 28 ، راونالا ، راحب  ص181 ;  ج 1 ، ةداعـسلا ، جهن   . 1  ــــــــــ

«. هل ًاریخ  ناکل  هسأر 
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یلو تسا  روهـشم  ثیدح  نیا  نتم  هک  دیوگ  یقهیب  تسا . فیعـض  ثیدح  دانـسا  هدومن  لقن  رمع  نبا  زا  عفان  زا  دوخ  دانـساب  يدـع  نبا 
ثیدـح نیا  هتفگ  مزح  نبا  دراد . لکـشم  باذـک  يریـصن  هزمح  یبا  نب  هزمح  لاحلا و  لوهجم  نیـضغ  نب  ثراـح  دوجو  تلع  هب  دـنس 

ص595 رواشیپ ، ياهبش   . 1 1 ــــــــــ ) .) تسا لطاب  عوضوم  بوذکم و 
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زا ای  دـنا  هدـش  یم  هاـنگ  یلک  روط  هب  دنـسپان و  تشز و  لاـمعا  بکترم  هباحـص  اـیآ  نایعیـش ، رظن  هب  شـسرپ : دنتـسین  موصعم  هباـحص 
همطاف ناشیا  یمارگ  رتخد  ربمایپ ، صخـش  لماش  موصعم  هب 14  رصحنم  تمصع ، هک  دندقتعم  نایعیش  خساپ : دنا ؟ هدوب  رود  هب  تیـصعم 
نایعیش رظن  زا  دشاب . یم  دنتشاد ، هدهع  رب  ار  نایعیش  تماما  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) شدنمجرا دنزرف  هدزای  یلع و  ماما  مالـسلا ،) اهیلع  ) ارهز

رجح نبا  لاثم  يارب  دـنا . هدـش  یم  هانگ  بکترم  دوخ  هنیرید  تاداع  بسح  اه  نآ  زا  یخرب  هدوبن و  نوصم  هانگ  اـطخ و  زا  هباحـص  هیقب 
هب ار  رفن  هد  دوب و  هدید  كرادت  يا  هناتسود  سلجم  شیوخ  لزنم  رد  لهـس  نب  دیز  هحلطوبا  دسیون : یم  يرابلا  حتف  مهد  دلج  رد  یکم 
نب رمع  هفاـحق 2 .  یبا  نب  رکبوـبا   . 1 دـنک : یم  رکذ  نینچ  ار  رفن  هد  نیا  ماـن  دندیـشون . بارـش  یگمه  هـک  دوـمن  توـعد  سلجم  نآ 

بحاـص  ) هحلطوبا يراـصنا 8 .  بویاوبا  اضیب 7 .  نب  لهـس  بعک 6 .  نـب  یبا  حارج 5 .  هدـیبعوبا  بوغـش 4 .  نب  رکبوبا  باطخلا 3 . 
یقهیب زین  ار  قوف  ربخ  تسا .) هدوب  سلجم  یقاس  هلاس و  نامز 18  نآ  رد   ) کلام نب  سنا  هشرخ 10 .  نب  كامس  هناجدوبا   . 9 سلجم )

مدوب سلجم  یقاس  رتکچوک و  همه  زا  زور  نآ  رد  نم  دیوگ : یم  هک  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  دوخ  زا  ننـس »  » باتک متـشه  دلج  رد 
؟! دورس یم  ردب  ناگدش  هتشک  نیکرشم و  رافک و  هیثرم  رد  يراعشا  زین  رکبوبا  و 

هحفص 143

دلج رد  لبنح  دمحا  ماما  رمخلا ،» میرحت  باب  هبرشا   » باتک رد  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  رمخ ، هیآ  ریـسفت  رد  دوخ  حیحـص  رد  زین  يراخب 
دلج رد  یفنح  نیدلا  ردب  هباصا و  مراهچ  دلج  رد  ینالقـسع  ریـسفت ، متفه  دلج  رد  يربط  روثنملارد ، مود  دلج  رد  یطویـس  دنـسم ، موس 

لوزن زا  دـعب  سلجم  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  بتک ، نیا  رد  جردـنم  خـیرات  هب  هجوت  اـب  دـنا و  هدروآ  ار  قوف  بلطم  يراـقلا ، ةدـمع  مهد 
: { تسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  دـنداد . ماجنا  هباحـص  زا  یخرب  هک  تسا  يدـهع  ضقن  يدـعب ، فالخ  تسا . هدوب  بارـش  میرحت  تایآ 

هک نآ  زا  دعب  دینک و  افو  لمع و  نآ  هب  دیدومن ، دهع  ادـخ  اب  یتقو  };  » اهِدـیِکَْوت َدـَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  الَو  ُْمتْدَـهاع  اذِإ  ِهللا  ِدـْهَِعب  اُوفْوَأَو 
: { دـناوخ یم  نوعلم  دـننک ، یم  ضقن  ار  دوخ  دـهع  هک  یناسک  يرگید ، هیآ  رد  دـیجم  نآرق  ( 1 .«) دینکـشن ار  دوخ  نامیا  دیتسب ، نامیپ 

}; ِراّدلا ُءوُس  ْمَُهلَو  ُۀَـنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفیَو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلاَو 
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داسف هنتف و  نیمز  يور  رد  دنتسسگ و  هداد ، نآ  دنویپ  هب  روتسد  ادخ  ار  هچنآ  زین  دنتسکش و  ار  ادخ  دهع  نتـسب ، نامیپ  زا  سپ  هک  نانآ  »
هللا یلص  ) ایبنالا متاخ  هک  دنفرتعم  ینس ـ  هعیش و  نیقیرف ـ  ياملع  زا  يرایسب  ( 2 .«) داب نانآ  رب  یهلا  باذع  اه و  نآ  رب  تنعل  دنتخیگنا . رب 
هتفر ربنم  يالاب  ( 3 ،) ناملسم رازه  داتفه  زا  شیب  روضح  رد  ریدغ و  مسارم  رد  يرجه ، مهد  لاس  هدعقلا  يذ  مهدجه  زور  رد  هلآو ) هیلع 
یم وا  یلو  الوم و  زین  یلع  متـسه ، وا  یلو  الوم و  نم  ار  سک  ره  : » تفگ هدومن و  داریا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لیاضف  حدم و  رد  يا  هبطخ  و 
یلع نمشد  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  یلع  هک  یسک  ادنوادخ  : » دومن اعد  نینچ  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  اه  تسد  هاگنآ  ( 4 .«) دشاب

 . 2 91 (: 16  ) لحن  . 1 سپس ــــــــــ  ( 5 .«) راذگاو دراذگاو  ار  یلع  هک  یسک  امرف و  يرای  دیامن  يرای  ار  یلع  هک  یسک  رادب . نمشد  ار 
ج مالسلا ،) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع  ص193 ;  هقفلا ، رهاوج   . 4 دنا . هدرک  لقن  رفن  رازه  ار 120  نیملسم  دادعت  یخرب   . 3 25 (: 13  ) دعر
ص149; ۀیادبلا ،  . 5 ُهالوَم .» ِّیلَع  اذـهَف  ُهالوَم  ُتنُک  ْنَم   » ص622 رواشیپ ، ياهبـش  ص193 ;  باـطخ ، نب  رمع  138 و 164 ;  صص ، 1

لذخا هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نَم  لاو  ّمهللا   ، » ص601 رواشیپ ، ياهبش  ص428 ;  یلامالا ، ص336 ;  ج 5 ،  فالخلا ،
«. هلذخ نم 
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هیلع ) یلع اـب  هـک  داد  روتـسد  تـما  ماـمت  هـب  دنیــشنب و  هـمیخ  نآ  رد  اـت  تساوـخ  یلع  زا  دـندرک و  اـپرب  يا  هـمیخ  داد  روتــسد  ربـمغیپ 
رکبوبا و دعب  رمع ، ادتبا  رد  مریگب ». تعیب  مالسلا ) هیلع  ) یلع يارب  ات  مرومام  راگدرورپ  بناج  زا  نم  : » دومرف ربمغیپ  دننک . تعیب  ( مالـسلا
دنا و هدرک  لقن  یعبات  یباحص و 84 ار 110  ثیدح  نیا  هدمآ  ج1 ) « ) ریدغلا  » باتک رد  هچنآ  ربانب  دـندرک . تعیب  ریبز  هحلط و  نامثع و 

یم یلاحشوخ  رایسب  رمع ، هک  دنا  هدرک  لقن  زین  هباحص  زا  يرایـسب  ( 1 .) دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  نرق  رد 14  ینس  دنمشناد   360
: دیوگ یم  رمع  دوخ  ( 2 .«) داد رارق  موق  رتگرزب  رتهم و  امنهار و  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  : » تفگ یم  درک و 

نم هب  وا  یلو  متخانـش  یمن  ار  وا  نم  دوب . هتـسشن  نم  يولهپ  دوب  یـشوخ  يوب  تروص و  نسُح  ياراد  هک  ییور  ابیز  ناوج  لاـح  نآ  رد 
نک رذح  سپ  دنکش . یمن  ار  دهع  نیا  یسک  قفانم  زج  هب  تسب و  یمکحم  دهع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  هک  یتسرد  هب  : » تفگ

ور شوخ  ناوج  نآ  هک  مدیـسرپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  زا  دعب ، هک  دهد  یم  همادا  رمع  ( 3 .«) یـشابن دهع  نیا  هدننک  زاب  وت  هک 
امـش رب  نم  هچنآ  رب  ات  دوب  هدـمآ  دوب و  نیما  لیئربج  وا  دوبن . Š لوا زا  وا  : » دومرف ربمغیپ  متخانـش ؟ یمن  ار  وا  نم  هک  دوب  یـسک  هچ 

زا هام  ود  زونه  یتح  دـندرک ؟ تیاعر  ار  نامیپ  دـهع و  نیا  رفن  نآ 5  زا  کیمادـک  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  لاـح  ( 4 .«) دیامن دیکأت  متفگ 
ضقن اه  نآ  راک  نیا  ایآ  دندرب . دجسم  هب  رکبوبا  اب  تعیب  يارب  دیدهت  ریشمش و  روز  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  دوب  هتـشذگن  هعقاو  نآ 
باتک ات 604  تاحفص 602  رد  اه  نآ  زا  رفن  تسیل 60   . 1 تسا ــــــــــ ؟ هدش  تمذم  دیجم  نآرق  رد  هک  تسین  ینکـش  نامیپ  دهع و 

، نتفلا ما  ۀفیقـسلا   . 2 تسا . هدرک  تـیاور  رفن  زا 75  هیـالولا  رد  ( 310 م ـ   ) يربط ریرج  نب  دـمحم  تسا . هدـش  هدروآ  رواـشیپ  ياـهبش 
هللا لوسر  دقع  دقل   » ص82 نتفلا ، ّما  ۀفیقسلا   . 3 ًاملع .» ایلع  هللا  لوسر  بصن   » ص606 رواشیپ ، ياهبش  ص378 ;  ج 1 ، ریدغلا ، ص82 ; 

. مجنپ تدوم  یبرقلا ، ةدوم   . 4 هّلحت .» نأ  رذحاف  قفانملا  ّالإ  هّلحی  ًادقع ال 

هحفص 145

ار نآ  دنتسه  یعدم  یضعب  هک  دوب  ربمغیپ  یصخش  لام  كدف  رگم  تسا و  هدوب  هچ  كدف  هعقاو  شسرپ : دوب ؟ ربمایپ  صخش  لام  كدف 
ربمایپ روضح  هب  ( 1) نآ یلاوح  كدف و  نیکلام  ناگرزب و  ربیخ ، حتف  زا  دعب  خساپ : دنا ؟ هدومن  طبض  هرداصم و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف زا 

زا دعب  دنامب . یقاب  ناشدوخ  لام  رگید  فصن  ترضح و  نآ  يارب  كدف  زا  یمین  هک  دندومن  اضما  يو  اب  ار  یحلص  داد  رارق  و  دندیسر ،
}; ًاریِْذبَت ْرِّذَُـبت  الَو  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْـسِْملاَو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  هفیرـش }  هیآ  دـش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  لیئربج  هنیدـم ، هب  تشگزاب 
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نآ رب  ار  ( 2 «) زیهرپب ریذبت  فارسا و  زا  ناسرب و  ناشدوخ  قح  هب  ار  هراچیب  نارذگهر  ارقف و  نک و  ادا  ار  دوخ  ماحرا  ناشیوخ و  قوقح  »
دش و لزان  لیئربج  ًاددجم  دومن . لمات  اه  نآ  قوقح  قح  و  ماوقا ـ  ناشیوخ و  یبرقلا ـ  وذ  قادصم  رد  ادخ  ربمایپ  سپس  دناوخ . ترـضح 
ار مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ( 3 .«) راذـگاو همطاف  ترـضح  هب  ار  كدـف  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  درک : ضرع 
هب ار  كدـف  سلجم  ناـمه  رد  ناـشیا  هلـصافالب  و  ( 4 «) منک راذـگاو  وت  هب  ار  كدـف  هک  هدوـمن  رما  نم  هب  دـنوادخ  : » دوـمرف تساوـخ و 

یطویس نیدلا  لالج  نایبلا ، فشک  ریسفت  رد  یبلعث  ماما  دننام : تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  ار  بلطم  نیا  دیـشخب . مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف
یلص ) ادخ ربمایپ  دش ، لزان  قوف  هیآ  نوچ  هک : دنا  هدرک  لقن  رگید  يرایسب  یفنح و  یخلب  نامیلس  خیـش  زین  روثنملارد و  مراهچ  دلج  رد 

كدـف دوب ، تایح  دـیق  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  هک  ینامز  ات  دومن . اـطع  وا  هب  ار  كدـف  تساوخ و  ار  همطاـف  هلآو ) هیلع  هللا 
هب مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  دندروآ . یم  طاسقا  هب  ار  هراجالا  لام  و  داد ، یم  هراجا  ار  نآ  ناشیا  دوب و  همطاف  فرـصت  رد  نانچمه 

لیئارسا ینب   . 2 دوب . گرزب  ياه  ناتـسلخن  ياراد  زیخلـصاح و  عیـسو و  گرزب ، هیرق  تفه  لماش  كدـف   . 1 کی ــــــــــ  توق  هزادـنا 
رون ریسفت  ص186 ، ج 3 ، یفاص ، ریسفت   . 4 ۀمطاف .» یلإ  ًاکدف  عفدا   » ص633 رواشیپ ، ياهبش  ص248 ;  ج 1 ، نآرقلا ، هقف   . 3 26 (: 27)

«. ًاکدف کیلإ  عفدا  نأ  ینرمأ  هللا  ّنإ   » ص633 رواشیپ ، ياهبش  ص276 ;  ج 5 ،  نیلقثلا ،

هحفص 146

دعب درک . یم  میـسقت  ارقف  ریاس  مشاه و  ینب  يارقف  نایمرد  شیوخ ، هداراو  لیم  اب  ار  هیقبو  تشاد  یم  رب  هراجا  زا  شنادنزرفودوخ ، بش 
هب رکبوبا  دندومن . طبض  هدروآ و  رد  ترضح  نآ  نیرجاتسم  فرـصت  زا  ار  كدف  کلم  رکبوبا ـ  لوا ـ  هفیلخ  نیرومام  ربمایپ ، لاحترا  زا 

دهاوخ قلعت  تما  هب  هک  تسا  يا  هقدـص  دـنامب ، ام  زا  هچ  ره  میهد و  یمن  رارق  ثرا  ار  يزیچ  ناربمایپ  تعاـمج  اـم   » یگتخاـس ثیدـح 
ناـمز رد  راـگدرورپ  روتـسد  هب  هک  تسا  هدوب  يا  هبه  هدوـبن و  ثرا  كدـف  ـالوا  هک : تشادـن  تقد  نکل  تسج . یم  دانتـسا  ( 1 «) تشاد

ًایناث دشاب . هدیسر  وا  هب  ربمایپ  تافو  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ندوب ، ثرا  همزال  اریز  تسا . هدش  راذگاو  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هب  ربمایپ  تایح 
یم رد  دـنا ، هدومن  فرـصت  ار  ناشکرتام  ناشتوف  زا  سپ  اه  نآ  هثرو  هتـشاد و  ثراو  ثرا و  ماظع ، يایبنا  ناربمایپ و  همه  هک  ییاجنآ  زا 
عافد رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  تسا . دیجم  نآرق  تایآ  اب  راکـشآ  ضراعت  رد  لوعجم و  یگتخاس ، ًالماک  ثیدح ، نیا  هک  میبای 

اسن و هروس  هیآ 12  لافنا ، هروس  هیآ 76  مدرم ـ  مومع  يارب  دیجم  نآرق  رد  ثرا  تایآ  همه  نیا  دومرف : ینآرق  تایآ  هب  دانتـساب  دوخ  زا 
دوواد زا  نامیلس  } » َدُوواد ْناَْمیَلُس  َِثرََوو  هفیرش }  هیآ  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دراد . دوجو  ایبنا  يارب  ًاصوصخ  و  هرقب ـ  هروس  هیآ 176 

ینیشناج حلاص و  دنزرف  شیوخ  فطل  زا  دنوادخ  };  » َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  ِیُنثِرَی  ًاِّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  هفیرش }  هیآ  ( 2 «،) درب ثرا 
ُْریَخ َْتنَأَو  ًادْرَف  ِینْرَذـَت  ـال  ِّبَر  ُهَّبَر  يداـن  ْذِإ  اـّیِرَکَزَو  هیآ }  زین  و  ( 3 «) دـشاب بوـقعی  لآ  همه  نم و  ثراو  هک  درک  اـطع  نم  هب  هتـسیاش 

ثراو ات  امن  اطع  يدنزرف  نم  هب  راذگن و  اهنت  ارم  اهلا ! راب  دز : ادص  ار  ادـخ  ایرکز  هک  یماگنه  };  » ییْحَی َُهل  اْنبَهَوَو  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  َنِیثِراْولا 
تایآ رگم  درک . هراشا  ( 4 «) میدومن اطع  ار  ییحی  وا  هب  باجتـسم و  ار  وا  ياعد  مه  ام  یتسه . ملاـع  لـها  ثراو  نیرتهب  وت  هک  دـشاب  نم 

ج 16، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص6 ;  ج 12 ، يرابلا ، حتف   . 1 یقاب ــــــــــ  دوخ  تقیقح  رب  تمایق  زور  ات  دیابن  دـیجم  نآرق 
(: 21  ) ایبنا  . 4 5 (: 19  ) میرم  . 3 16 (: 27  ) لمن  . 2 ۀقدص .» هانکرت  ام  ثرّون  ایبنألا ال  رـشاعم  نحن   » ص635 رواشیپ ، ياهبش  ص224 ; 

89
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نآ يرجم  وت  هک  هدرک  مورحم  ردـپ  ثرا  زا  ارم  نوناق  مادـک  رکبوبا ! يا  داد : همادا  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاـف  ترـضح  هاـگنآ  دنـشاب ؟
( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نبا  یلع  میومع  رـسپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  مردـپ  زا  نآرق ، تاـییزج  تاـیلک و  هب  وت  رگم  یتسه ؟
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هب تناها  یشاحف و  تینابصع ، اب  سپس  دومن و  هشیپ  توکس  ادتبا  دنامرد ، مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هب  ییوگخساپ  زا  رکبوبا  نوچ  يرتاناد ؟
هک ار  ییاه  تناها  رکبوبا و  نتفر  ربنم  نایرج  رد  هغالبلا ، جهن  حرش  مراهچ  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  درک . زاغآ  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف

دناسر ییاج  هب  ار  اه  تناها  رکبوبا  تسا . هدرک  طبـض  هدومن ، مالـسلا ) امهیلع  ) یلع همطاف و  ینعی  مالـسلا ) هیلع  ) هللا لوسر  هعیدو  ود  هب 
یهلا لدع  همکحم  رد  تمایق  زور  رد  نم  یلو  دیدناتس . ارم  قح  دیتسکـش و  ارم  لد  امـش  زورما  دومرف : دش و  دنلب  همطاف  هلان  دایرف و  هک 

ایآ هفاحق ! یبا  رـسپ  يا  دوزفا : ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف سپـس  دریگ . سپ  زاب  امـش  زا  ارم  قح  رداق ، دنوادخ  ات  درک  مهاوخ  همکاحم  ار  امش 
لمع ًادمع  ایآ  يا ! هتـسب  ادخ  هب  یگرزب  يارتفا  مشاب ؟ مورحم  ردپ  ثرا  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسا  هدمآ  ادـخ  باتک  رد 

رب مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف زا  عافد  ماقم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هاگنآ  يا ؟ هتخادنا  رـس  تشپ  ار  نآرق  هدومن و  كرت  ار  ادـخ  باتک  هب 
هتخاس مورحم  ردـپ  ثرا  زا  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ارچ  : » تفگ رکبوبا  هب  باطخ  نیملـسم  هیقب  راصنا و  نیرجاـهم ، روضح  رد  هدـمآ و 
قوقح زا  عافد  مالسا و  حالس  اب  هک  رکبوبا  تسا »؟ هدوب  كدف  کلام  فرصتم و  ردپ ، تایح  نامز  رد  ثرا ، رب  هوالع  هک  نآ  لاح  يا ؟

دوخ کلم  هک  دروایب  دهاش  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف رگا  تسا و  ناناملـسم  همه  هب  قلعتم  كدف  : » تفگ تشگ  یم  يرفم  لابند  ناناملـسم 
ارچ : » تفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  تسا ». مورحم  كدف  نتـشاد  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  داد . مهاوخ  سپ  زاب  وا  هب  ار  نآ  دـشاب  یم  يو 

. دنک دای  دنگوس  طقف  دـیاب  هیلع  یعدـم  دروایب و  دـهاش  دـیاب  یعدـم  هک  نآ  لاح  ینک ؟ یم  مکح  ناناملـسم  هیقب  زا  توافتم  ام  هرابرد 
یکی ناونع  هب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف دوخ  لوق  لمع و  رگم  یهاوخ !؟ یم  دهاش  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف زا  ربمایپ  روتسد  فالخ  رب  وت  کنیا 

وگب کنیا  سپ  : » دیـسرپ رکبوبا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نآ ، زا  سپ  دشاب »!؟ یمن  قح  تسا  ریهطت  هیآ  لومـشم  هک  اسک  باحـصا  زا 
: تفگ رکبوبا  درک »؟ یهاوخ  هچ  وا  اب  تسا  هدزرس  اشحف  تشز  لمع  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف زا  هک  دنهد  تداهش  دهاش  ود  رگا 
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اریز دوب ، یهاوخ  رافک  هرمز  رد  تروص  نیا  رد  تفگ : رکبوبا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دومن ! مهاوخ  يراج  دـح  وا  رب  اه  نز  دـننامه 
هدومن هدارا  دنوادخ  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  یناد  یمن  رگم  يا . هدرک  در  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف تراهط  هرابرد  راگدرورپ  تداهش 

سپ تسا ؟ هدشن  لزان  ام  قح  رد  هیآ  نیا  رگم  دیادزب ». امـش  زا  ار  يدب  یتشز و  ره  دنادرگ و  هزیکاپ  كاپ و  ار  تیب  لها  امـش  هک  تسا 
هداد یهاوگ  شتراهط  هب  دنوادخ  هک  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ياعدا  وت  دوزفا : مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هیآ ، نیا  لوزن  هب  رکبوبا  رارقا  زا 
نیا نتفگ  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  يریذپ !! یم  دنک  یم  لوب  هداتسیا و  دوخ  ياپ  هنشاپ  رب  هک  ار  یبرع  تداهـش  یلو  يریذپ ، یمن 

دنتسناد و یم  ( مالسلا امهیلع  ) همطاف یلع و  نآ  زا  ار  قح  یگمه  داتفا و  هار  هب  نیملسم  نیب  رد  یبیجع  يوهایه  دش . لزنم  یهار  تالمج 
یسک فرح  هب  هک  تساوخ  مدرم  زا  تفر و  ربنم  يالاب  رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  دندومن . حیبقت  ار  رکبوبا  لمع 

شدـهاش هک  تسا  یهابور  وا  هللااب  ذوعن  : » درک زاغآ  نینچ  ار  مالـسلا ) امهیلع  ) یلع همطاف و  هب  ییوگازـسان  یـشاحف و  وا  دـنهدن . شوگ 
هنتف داسف و  هب  ار  مدرم  و  دـهد ، یم  ناشن  کچوک  ار  گرزب  ياه  هنتف  هک  تسا  داسف  هنتف و  هدـننک  اپ  رب  وجارجام و  وا  دـشاب . یم  شمد 

درمریپ هک  دوب  ییاه  تناها  اـه و  شحف  نیا  ( 1 .«) دـبلط یم  يرای  کمک و  هیناز  لاحط  ما  نوچ  یناـنز  زا  وا  دـنک . یم  قیوشت  بیغرت و 
، نایعیـش طقف  هن  هزورما  درک . راثن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  راگدای  بوبحم و  ود  نیا  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  بحاصم 

ییحی وبا   » مدوخ داتسا  زا  دسیون : یم  شا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ًالثم  دنا . بجعتم  تاملک  نیا  زا  تنـس  لها  ياملع  هکلب 
متفگ تسا . مالک  تحارـص  هکلب  هدوبن  هیانک  تفگ : وا  تسا ؟ هدوب  یـسک  هچ  اه  هیانک  نیا  بطاـخم  هک  مدیـسرپ  يرـصبلا » دـیز  بیقن 
یتشز لمع  ره  ینعی  تسا !! نیمه  تنطلس  يرآ  تفگ : مداتسا  مدرک . یمن  لاؤس  مدیمهف و  یم  نم  هک  تشاد  یم  تحارص  رگا  داتـسا ،

1 نز ــــــــــ  بحاصم  رگ  هنتف  هابور ، مد  هابور ، ریظن  داد  اه  نآ  هب  رکبوبا  هک  ار  ییاه  تبسن  لاح  دنوش . یم  بکترم  نآ  ظفح  يارب  ار 
ص640 رواشیپ ، ياهبش  ص104 ;  كدف ، ۀفیقس و  ص67 ;  خیراتلا ، یف  كدف  ص215 ;  ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  . 
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«. هبنذ هدیهش  ۀلاعث  وه  امنا  »

هحفص 149

یلع : * » تسا هدومن  فیصوت  نینچ  ار  راوگرزب  ود  نیا  هک  دیراذگب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  یتاشیامرف  رانک  رد  ار  هیناز و ...
( * 3 «) هدرزآ ارم  درازایب  ار  یلع  سک  ره  ( * » 2 ...«) تسا و هتفگ  نم  هب  دیوگ  ازسان  یلع  هب  سک  ره  ( * » 1 «) تسا یلع  اب  قح  قح و  اب 
نآ يدورو  یلع  تمکح و  يارـس  نـم  ( * » 5 «) تسا نآ  هزاورد  یلع  ما و  ملع  رهـش  نـم  ( * » 4 «) هدرزآ ارم  درازایب  ار  همطاـف  سک  ره  »

دروم ثیدح  نالطب  رب  رگید  نشور  لیلد  ( 8 .«) تسا رت  یلوا  امش  همه  زا  تواضق  رد  یلع  ( * » 7 «) تسا نم  نت  هراپ  همطاف  ( * » 6 «) تسا
زا هک  ار  هچنآ  همه  دیاب  تشاد  یم  داقتعا  نآ  هب  هفیلخ  دوب و  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  تسا . هفیلخ  صخش  لمع  شور و  رکبوبا ، دانتـسا 

ص322;  ج 14 ، دادغب ، خـیرات   . 1 رد ــــــــــ  فرـصت  زا  ار  ترـضح  نآ  هثرو  و  درک ، یم  طبـض  هرداصم و  دوب  هدنام  ياج  رب  ربمغیپ 
ثیح ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع   » ص643 رواشیپ ، ياهبش  ص98 ;  ج 1 ، ۀیسایسلاو ، ۀمامالا  ص449 ;  ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات 

ج 2، ةریـسلا ، نم  حیحـصلا  ص130 ;  ج 9 ، دـئاوزلا ، عـمجم  ص121 ;  ج 3 ، كردتـسملا ، ص323 ;  ج 6 ،  دـمحا ، دنـسم   . 2 راد .»
، لوقعلا فحت  276 و 284 ;  صص ةدمعلا ،  . 3 هللا .» ّبس  دقف  ینّبس  نم  ینّبـس و  دقف  ًاّیلع  ّبس  نم   » ص643 رواشیپ ، ياهبش  ص293 ; 

ۀمطاف يذآ  نَم   » ص702 رواشیپ ، ياهبش   . 4 یناذآ .» دقف  ًاّیلع  يذآ  نَم   » ص643 رواشیپ ، ياهبش  ص396 ;  ج 1 ، باسنالا ، ص459 ; 
ص644 رواشیپ ، ياهبش  ص415 ;  ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ص58 ;  ج 2 ، یلعیوبا ، دنسم  ص127 ;  ج 3 ، كردتسملا ،  . 5 یناذآ .» دقف 
ج 1، یبرقلا ، يوذـل  ةدوـملا  عیباـنی  ص301 ;  ج 5 ،  يذـمرتلا ، ننـس  و 295 ;   285 صـص ةدمعلا ،  . 6 اهباب .» ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنأ  »
ص141; ج 7 ، ملسم ، حیحـص  ص210 ;  ج 4 ، يراخب ، حیحـص   . 7 اهباب .» ّیلع  ۀـمکحلا و  راد  انأ   » رواشیپ ص644 ياهبـش  ص218 ; 

، نامیالا جهن   . 8 ینبضغأ .» دقف  اهبضغأ  نمف  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف   » ص702 رواشیپ ، ياهبش  408 و 536 ;  صص ج 15 ، نابح ، نبا  حیحص 
«. مکاضقأ ّیلع   » ص645 رواشیپ ، ياهبش  ص127 ;  ج 48 ، راونالا ، راحب  ص407 ;  نآرقلا ، بیرغ  تادرفم  ص301 ; 

هحفص 150

ار ربمایپ  نارسمه  هصفح  هشیاع و  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رتخد  مالـسلا ، ) اهیلع  ) همطاف ياه  هرجح  رکبوبا  اما  دراد . زاب  اه  نآ  همه 
ةریـس خـیرات  موس  دـلج  رد  یعفاش  نیدـلا  ناهرب  نب  یلع  هغالبلا و  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  اه ، نیا  همه  رب  هوالع  داد . اه  نآ  هب 

دـش و رثاتم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف لالدتـسا  زا  رکبوبا  دـش ، عقاو  رکبوبا  لزنم  رد  هک  یتاـقالم  رد  زور  دـنچ  زا  سپ  دنـسیون : یم  هیبلحلا 
نیا رت  بلاج  درک . هراپ  ار  همان  دش و  عنام  رمع  نکل  دنهد . سپ  زاب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هب  ار  كدف  هک  تشون  يا  همان  یط  تسیرگ و 

زا رمع ، زا  دـعب  يافلخ  یتح  دـنداد و  سپ  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دالوا  هب  ار  كدـف  رمع ـ  ینعی  مود ـ  هفیلخ  نیمه  تفـالخ  هرود  رد  هک 
راک سپ  دوب ، تسرد  رمع  راک  رگا  دیـسرپ : دیاب  لاح  دندنادرگرب . مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هثرو  هب  ار  كدف  زین  نویـسابع  نییوما و  هلمج 

هک يا  هفیلخ  : » دنسرپ یم  رکبوبا  زا  عافد  ینوناق و  یعرش و  هیجوت  رد  تنس  لها  زا  يرایسب  ( 1 (؟ دومن هیجوت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  رکبوبا 
رکبوبا مادقا  ًانیقی  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا »؟ هتشاد  كدف  کلم  غاب و  هب  يزاین  هچ  تسا ، هدوب  وا  فرـصت  رد  نیملـسم  لاملا  تیب  مامت 
تقیقح رد  كدف  هرداصم  بصغ و  تسا . هتشاد  یـسایس  هبنج  ًافرـص  هکلب  هدوب ، عرـش  نیناوق  تیاعر  روظنم  هب  هن  جایتحا و  ساسا  رب  هن 

هتشاد تیولوا  تفالخ  ماقم  رد  هک  ار  ربمایپ  نادناخ  قیرط  نیا  زا  ات  هتساوخ  یم  وا  تسا . هدوب  فالخ  بصغ  هفیقس و  ینب  يارجام  همادا 
لایخ دوخ  هب  دوخ  دنیآ و  راتفرگ  یتسدیهت  رقف و  هب  ات  دیامن  هرمزور  تالکشم  اه و  يراتفرگ  لوغـشم  ریگرد و  و  هدومن ، لصاتـسم  دنا 

زا لقن  هب  ص194 ، ریدغلا ج 7 ، رد   . 1 ردقلا و ــــــــــ  لیلج  نادناخ  نآ  رگا  هک  دنتسناد  یم  اه  نآ  اریز  دوش . رود  ناشرـس  زا  تفالخ 
سابع و  مالسلا ) هیلع  ) یلع میلست  ار  كدف  رمع  هک  تسا  هدمآ  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  هلمج  زا  تنـس  لها  ربتعم  كردم  دنچ 
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هب كدف  میلست  يارب  رکبوبا  همان  دش و  عنام  دنک ، همطاف  هب  میلست  ار  كدف  تفرگ  میمصت  رکبوبا  هک  یعقوم  صخش  نیمه  تسا . هدومن 
هب تسا . هدش  تباث  ام  ياعدا  تسا  طلغ  رگا  دنادرگرب و  رمع  ارچ  تسا  تسرد  رکبوبا  راک  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  درک . هراپ  ار  همطاف 

تیب لها  کلم  كدـف  يرآ  تفگ : نامز  کی  رد  هن ، تفگ  ناـمز  کـی  رد  درک . لـمع  اوه  ود  ماـب و  کـی  ارچ  رمع  مییوگ  یم  هوـالع 
تسا هدش  درتسم  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  روهـشم  تیاور  هب  یلو  هدوب  ملـسم  يراخب و  تیاور  هب  انب  نیا  هتبلا  تسا ؟ تسرد  مادک  تسا 

. دش لدب  در و  راب  نیدنچ  درک و  بصغ  نامثع  نامز  رد  ارنآ  ًاددجم  ناورم  تنس ، لها  تیاور  هبانب 

هحفص 151

بـصغ رب  هوالع  تهج  نیدـب  دـنروآ . یم  ور  اه  نآ  هب  مدرم  دـشاب ، رپ  ایند  لام  زا  ناشتـسد  دنـشابن و  یتسدـیهت  رقف و  ریگرد  يوقت ، اب 
یتح تفالخ ، نابـصاغ  دنتـسب . اه  نآ  رب  دش ، یم  يویند  لاوما  بلج  هب  رجنم  هک  ار  ییاه  هار  یمامت  هدومن و  بصغ  ار  كدـف  تفالخ ،
مارح شنادناخ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  رب  ار  تاقدـص  هک  نآ  لیلد  هب  دـنوادخ  دـندرک . عنم  ربمغیپ  نادـناخ  رب  زین  ار  سمخ 
يِِذلَو ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَف  ءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَو  دیامرف } : یم  دیجم  نآرق  رد  هدومن و  زاب  اه  نآ  يارب  ار  سمخ  باب  دومن ،

، ناشیوخ شلوسر ، ادـخ ، يارب  نآ  سمخ  دیـسر  تمینغ  امـش  هب  هک  هچ  ره  ناـنمؤم ! يا  };  » ِلـِیبَّسلا ِْنباَو  ِنیِکاـسَْملاَو  یماـتَْیلاَو  یبْرُْقلا 
یگنج و تازیهجت  فرـصم  هب  دیاب  سمخ  تفگ : دومن و  بلـس  نانآ  زا  ار  قح  نیا  لوا  هفیلخ  ( 1 .«) دشاب یم  ناگدنام  هار  رد  نامیتی و 

ياهقف رظن  قبط  دراد . همادا  زورما  هب  ات  نامز  نآ  زا  هک  دیدرگ  هاتوک  اج  همه  زا  ردقلا  لیلج  نادناخ  نآ  تسد  اذل  دسرب . حالـس  دـیرخ 
، یبرقلا يوذ  مهـس  لوسر ، مهـس  ادخ ، مهـس  دوش : یم  میـسقت  تمـسق  شـش  هب  سمخ  دشاب ، یم  روکذم  هیآ  ساسا  رب  هک  هیماما  هعیش 

نیملسم حلاصم  فرصم  هب  ات  دوش  یم  هداد  مامالا  بئان  ای  ماما  هب  لوا  مهس  هس  مشاه . ینب  ناگدنام  هار  رد  مهس  ارقف و  مهس  ماتیا ، مهس 
ار هفیلخ  راک  نیا  يرشخمز  هللا  راج  یطویس و  نیدلا  لالج  يربط و  یبلعث ، ماما  ریظن  تنس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  نیا  بلاج  دسرب .

نشور كدف  بصغ  هلأسم  یبناج  ضراوع  بقاوع و  یلامجا ، یسررب  کی  اب  دنا . هدرک  دییأت  ار  هعیش  ياهقف  رظن  و  هتـشادنپ ، تعدب  زین 
ادخ بناج  زا  هک  يربمغیپ  ایآ  ُْهنِم ;{ ٌدِهاش  ُهُوْلتَیَو  ِهِّبَر  ْنِم  ۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَفَأ  دیامرف } : یم  ًاحیرـص  دوه  هروس  رد  دنوادخ  ددرگ . یم 
نبا زا  دـیوگ : یم  بقانم  رد  زین  یمزراوخ  بیطخ  ( 2 .«) دراد مالـسلا ) هیلع  ) یلع نوچ  یقداص  هاوگ  اب  دراد و  نآرق  نوچ  ینـشور  لیلد 

 . 2 41 (: 8  ) لافنا  . 1 تداهش ــــــــــ  ربمغیپ  يارب  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) یلع وا  : » داد خساپ  وا  تسیک و  دهاش  زا  دارم  دندیسرپ  سابع 
17 (: 11  ) دوه

هحفص 152

: دنیوگ یم  دننک و  یم  در  تسا ، هدوب  ربمغیپ  دهاش  كدف  هیـضق  رد  هک  ار  یـسک  یعرـش  تداهـش  لاح  ( 1 .«) تسا ربـمغیپ  زا  وا  هداد و 
یسک يارب  تسا . دودرم  شتداهش  اذل  دراد و  دوخ  عفن  هب  لیامت  شتداهش  سپ  دشاب ، یم  عفنیذ  هیـضق  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نوچ 

الوم بس  بیذا و  رازآ و  نیا  ایآ  داد ؟ ناوت  یم  یمکح  هچ  دنک  در  تسا ـ  نآرق  قیدصت  دروم  هک  ار ـ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تداهـش  هک 
، دنـسم رد  لـبنح  دـمحا  حیحـص ، رد  يراـخب  رگید : ثیدـح  تسین ؟ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربـمغیپ ًاـبقاعتم  و  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع ناـیقتم 
زا ییوم  هب  سک  ره  یلع ! ای  : » دومرف هتفرگ و  تسد  هب  ار  شیوخ  يوم  ادخ ، ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  رگید  يرایـسب  بقانم و  رد  یمزراوخ 

(2 .«) دیامن تیذا  ار  ادخ  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  سپ  تسا . هدـناسر  رازآ  ار  ادـخ  درازایب  ارم  سک  ره  هداد و  رازآ  ارم  دـناسر  رازآ  وت 
تفرگ تسد  هب  ار  دوخ  يوم  هنوگ  نیا  ربمغیپ  صخـش  هک  دنداد  ناشن  هتفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  يوم  رات  مادک  ره  ثیدح ، نیا  نایوار 
ربمایپ زا  يداصلا » ۀفشر   » باتک رد  نیدلا  باهش  نب  رکبوبا  نب  دیس  دومن . نایب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیذا  رازآ و  هرابرد  ار  ثیدح  نیا  و 
کلم ایآ  ( 3 .«) داـب وا  رب  يادـخ  تنعل  سپ  دـیامن ، تیذا  مترتـع  قـیرط  زا  ارم  سک  ره  : » تسا هدرک  تیاور  نـینچ  مالـسلا ) هـیلع  ) ادـخ
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دهاوخن ادخ  ربمغیپ  تیذا  رازآ و  یلع ، تداهـش  در  ندیرب و  ار  همطاف  ياهدالوا  نان  ندومن و  بصغ  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف یفرـصتم 
هچنانچ تشاد . همادا  یگدنز  تاظحل  نیسپاو  ات  گرم و  مد  ات  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف یتیاضران  تسین ؟ نانآ  رب  ادخ  تنعل  بجوم  و  دوب .

، مارملا ۀیاغ  رد  ینارحب   . 1 رتسب ــــــــــ  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف دیوگ : یم  هسایـسلا » ۀمامالا و   » رد يرونید  ملـسم  نب  هللادبع  دمحموبا 
لیوات  . 2 هنم .» وه  ّیبـنلل و  دهـشی  ّیلع  وُه   » ص696 رواشیپ ، ياهبـش  ص420 ;  ج 1 ، رابخالا ، حرـش  ثیدـح 2 ;  باب 63 ،  ص369 ،
کنم ةرعش  يذآ  نم  یلع  ای   » ص699 رواشیپ ، ياهبش  ص97 ;  ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص337 ;  ج 3 ، ناهربلا ، ص65 ;  ج 2 ، تایالا ،
يوذل ةدوملا  عیبانی   . 3 یلع .  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  میعن ، وبا  ظفاح  هللا .» ۀنعل  هیلعف  هللا  يذآ  نم  هللا و  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دـقف 

، رواشیپ ياهبش  ص158 ;  ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ص161 ;  ج 1 ، رابخالا ، حرش  ص464 ;  یلع ، نب  دیز  دنسم  ص192 ;  ج 3 ، یبرقلا ،
. نابح نبا  حیحص  هللا .» ۀنعل  هیلعف  یترتع  یف  یناذآ  نم   » ص699

هحفص 153

بلج ار  متیاـضر  هدوـمن و  نیگمـشخ  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگ  یم  تداهـش  هـب  ار  هکئـالم  ادـخ و  : » دوـمرف رمع  رکبوـبا و  هـب  يراـمیب 
رمع رکبوبا و  زا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف : » دیوگ یم  زین  و  دومن ». مهاوخ  وا  دزن  ار  امـش  تیاکـش  منک ، تاقالم  ار  ادخ  ربمایپ  رگا  دیدرکن .
ماما هک  دـیراذگب  یثیدـح  رانک  رد  ار  قوف  ربخ  لاح  تفگ ». عادو  ار  یناف  راد  ات  دومن  كرت  لاـح  نیمه  هب  ار  اـه  نآ  دـش و  كانبـضغ 

، نم نت  هراپ  همطاف  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  هک : دنا  هدروآ  هدوملا  عیبانی  رد  يزودـنق  نامیلـس  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحا 
همطاف سک  ره  تسا . هدرزآ  ارم  درازاـیب  ار  وا  سک  ره  و  دراد . رارق  نم  يولهپ  ود  نیب  هک  تسا  نم  حور  نم و  لد  هویم  نم ، مشچ  رون 
تیذا ار  ادـخ  دـنک  تیذا  ارم  هک  یـسک  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا . هدروآ  رد  بضغ  هب  ارم  دروآ  بـضغ  هـب  ار 

دنا هدروآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  نیبغارلا  فاعـسا  رد  نابـصلا  نافرعلا  وبا  قعاوص و  رد  زین  یکم  رجح  نبا  ( 1 .«) تسا هدومن 
يا هدـع  هک  تسا  بلاج  ( 2 .«) ددرگ یم  دنـسرخ  وت  ياضر  زا  كانبـضغ و  وت  بضغ  زا  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  همطاـف ! يا  : » دومرف هک 

: دنیوگ یم  هدرک ، میسقت  یـساسحا  ینید و  تمـسق  ود  هب  ار  بضغ  هدومن و  هطـسفس  شیوخ ، فالـسا  ندومن  هئربت  روظنم  هب  بصعتم ،
بضغ كدف  هیضق  رد  همطاف  بضغ  هک  یتروص  رد  تسا ، ینید  بضغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  ثیداحا  رد  هراشا  دروم  بضغ  »
راکشآ وا  رد  بضغ  عون  نیا  هداد و  تلاح  رییغت  فده ، هب  ندیسرن  عقوم  رد  هک  یسک  بضغ  مشخ و  دننام  تسا . ینید  ریغ  یساسحا و 

ریغ یساسحا و  بضغ  تهج  نیمه  هب  تسا . هتـشاد  ار  یبضغ  نینچ  زین  ماگنه  نآ  رد  زین  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دوش ، یم  رثاتم  هتـشگ و 
ننس  . 1 هب ــــــــــ  درادن . لابند  هب  ار  شراگدرورپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  بضغ  كدف  هیضق  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ینید 

ياهبش ص176 ;  نیطمسملا ، ررد  مظن  ص112 ;  ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص404 ;  ج 22 ، ریبکلا ، مجعم  ص97 ;  ج 5 ،  يربکلا ،
یناذآ ْنَم  َو  یناذآ  دَـقَف  اهاذآ  ْنَم  یبنج  نیب  یتلا  یحور  یه  يداؤف و  ةرمث  یه  ینیع و  رون  یه  یّنم و  ۀعـضب  ۀـمطاف   » ص701 رواشیپ ،

ج 2، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی  ص156 ;  ج 3 ، قشمد ، هنیدم  خیرات   . 2 اهاذآ .» ام  ینیذؤی  ینبَضْغَأ  ْدَقَف  اهَبَـضْغأ  ْنَم  َو  هللا  َيذآ  دَقَف 
هباصا مکاح ، كردتـسم  كاضرل .» یـضری  کبـضغل و  بضغی  ّلج  ّزع و  هللا  ّنإ  ۀـمطاف  ای   » ص702 رواشیپ ، ياهبـش  و 464 ;  ص132 

ص375 ج4 ، ینالقسع ،

هحفص 154

اهدعب دنیوگ : یم  نینچ  بصعتم  نارادفرط  نیا  تسا . هداد  تیاضر  هفیلخ  مکح  هب  هدیدرگ و  فرط  رب  همطاف  رثات  نیا  ًادـعب  لیلد  نیمه 
تیاضر یلبق و  يافلخ  مکح  تحـص  رب  لیلد  نیا  دـنادرگنرب و  همطاـف  هثرو  هب  ار  كدـف  دیـسر  تفـالخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  هک 

لماک و ناسنا  دـنک ، تیاعر  ار  یقالخا  تاروتـسد  دـیاب  نمؤم  هک  تهج  نادـب  تسا : نینچ  اه  نآ  خـساپ  تسا ». ( مالـسلا اـهیلع  ) همطاـف
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: دومرف شا  هرابرد  ربمغیپ  هک  يا  همطاف  تسا ، هدیسر  نامیا  لامک  هب  هک  يا  همطاف  ایآ  درک . دهاوخن  ادیپ  یساسحا  بضغ  زگره  نمؤم ،
رما میلست  هک  يا  هنمؤم  ایآ  ( 1 «) تسا هدومن  نامیا  زا  لامالام  شا  هناش  يالاب  ياه  ناوختـسا  ات  ار  همطاف  مرتخد  حراوج  بلق و  دنوادخ  »

و هنیک ، اـب  هارمه  یبـضغ  مه  نآ  دـیامن !؟ یم  بضغ  وا  رب  دـش و  دـهاوخ  هتفـشآ  دـیامن ، مکح  قـح  هب  یمکاـح  هک  یتـقو  تسا ، ادـخ 
لیلد نیمه  هب  دنرادن و  ار  وا  هزانج  رب  ندناوخ  زامن  قح  نامکاح  نآ  هک  دنک  یم  تیصو  دنام و  یم  یقاب  گرم  مد  ات  شیوخ  بضغرب 
دیاب دشاب  یساسحا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف بضغ  هچنانچ  رگید ، فرط  زا  دنباین !؟ ار  نآ  دنیامن  وجتـسج  هچ  ره  ات  دننک  نفد  هنابـش  ار  وا 

رد ( 2 .«) دـنامب یقاـب  دوخ  هنیک  دـقح و  رب  دـیابن  نمؤم  : » تسا هدومرف  ربـمغیپ  شردـپ  اریز  دوش . فرط  رب  ندومن ، یهاوخ  رذـع  زا  سپ 
اهیلع ) همطاف هک  دوش  یم  هظحالم  اما  دشاب . هتـشاد  لد  رد  زور  هس  زا  شیب  ار  شا  هنیک  توادع و  دیابن  نمؤم  هک  تسا  هدمآ  زین  تایاور 
ناوت یم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف ياـه  یگژیو  نیا  هب  هجوت  اـب  ( 3 .) تفر اـیند  زا  رمع  رکبوبا و  زا  یتیاـضران  بضغ و  تلاـح  اـب  مالـسلا )

یبا لآ  بقاـنم  ص46 ;  ج 43 ، راونـالا ، راـحب  ص139 ;  ۀـمامالا ، لئالد   . 1 نآ ــــــــــ  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف بضغ  هک  تفاـیرد 
، تاعوضوملا ةرکذت   . 2 اهشاشم .» یلإ  ًانامیإ  اهحراوج  اهبلق و  هللا  ألم  ۀمطاف  یتنبا  ّنإ   » ص707 رواشیپ ، ياهبش  ص116 ;  ج 3 ، بلاط ،
ج نیماشلا ، دنسم   . 3 دوقحب » سیل  نمؤملا   » ص707 رواشیپ ، ياهبش  ص321 ;  دیرملا ، ۀینم  ص293 ;  ج 2 ، ءاـفخلا ، فشک  ص14 ; 
ص573 ص153 و ج 14 ، ج 11 ، نایح ، نبا  حیحص  ص82 ;  ج 5 ،  يراخب ، حیحص  ص30 ;  ج 1 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ص198 ;  ، 4

مل هترجاهف و  رکب  یبأ  یلع  ۀمطاف  تبضغف   » ای تتام » نأ  یلإ  هترجه  رکب و  یبأ  نم  ۀمطاف  تبضغ   » 700 و 708 صص رواشیپ ، ياهبش  ; 
«. تیفوت یّتح  هلکّتت 

هحفص 155

هعقاو نیا  زا  دعب  همطاف  توکس  نیاربانب  تسا . هدش  رداص  شراوگرزب  ردپ  تاروتسد  فالخ  رب  یمکح  هک  هتشاد ، نید  رد  هشیر  تهج 
دروم رد  تسا . هدوب  شیوخ  يوربآ  ظفح  و  تقو ، ماکح  ياهراشف  تدـش  رطاخ  هب  هلأسم  نیا  هکلب  تسناد  وا  تیاضر  رب  لیلد  دـیابن  ار 

تردق نامز ، نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  تفگ : دیاب  دنادرگن ؟ رب  ار  كدف  ندیسر ، تفالخ  هب  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ارچ  هک  نیا 
نیخیـش هریـس  فالخ  رب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  تساوخ  یم  رب  نیفلاخم  دایرف  يراک ، نینچ  ماجنا  تروص  رد  تشادـن و  لمع  يدازآ  و 

توق دریگ  یم  رظن  رد  ار  شیوخ  عفانم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  نیا  رب  ینبم  ار  شعابتا  هیواعم و  ریظن  ینیفلاـخم  ماـهتا  و  دـنک ، یم  لـمع 
( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  نیا  تابثا  يارب  دوب . هتفر  ایند  زا  مه  قح  بحاص  هک  ًاصوصخم  درک ، هشیپ  ربص  يراچان  يور  زا  اذل  دیـشخب . یم 

يافلخ ربمغیپ  تافو  زا  دعب  درب . مان  نیفـص  رد  مکح  نییعت  حـیوارت و  زامن  ربمغیپ ، ربنم  زا  ییاه  لاثم  ناوت  یم  تشادـن  يدازآ  لمع  رد 
ریز مدرم  دـنادرگرب ، شلوا  ياج  هب  ار  نآ  تساوخ  یم  ناشیا  نوچ  دـندرک و  ضوع  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ربنم  ياـج  یلبق 

هک حیوارت ـ ، یبحتسم  زامن  ندناوخ  زا  ار  مدرم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  یماگنه  و  دندناوخ . نیخیش  هریـس  فالخ  ار  نآ  دنتفرن و  راب 
یم لمع  رمع ، مکح  فالخ  رب  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  دش  دنلب  اهدایرف  درک ، عنم  دوب ـ  هتـشاذگ  تعدب  تعامج  هب  ار  نآ  يرازگرب  رمع 

رد تیمکح  هلأسم  رد  يرعـشا  یـسوموبا  نییعت  رد  یتردق  يدازآ و  چیه  ناشیا  هک  تسا  حضاو  ناگمه  رب  زین  مکح  نییعت  هیـضق  دـنک .
هدع هک  دندوب  هیواعم  رب  يزوریپ  هناتسآ  رب  رتشا  کلام  شریلد  هدنامرف  ناشیا و  نیفص ، گنج  نامه  رد  یفرط  زا  تشادن . نیفص  گنج 

کلام اه  نآ  دـندومن . راداو  تیمکح  شریذـپ  هب  ار  ماما  هدومن و  گنت  ناشیا  رب  ار  هصرع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  دوخ  نایهاپـس  زا  يا 
هفیلخ ایآ  تشک . دنهاوخ  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع صاع ، ورمع  هیواعم و  اب  گنج  رد  يورـشیپ  همادا  تروص  رد  هک  دندرک  دیدهت  ار  رتشا 
دمحم وبا  !؟ دشاب هتـشاد  لمع  يدازآ  دناوت  یم  ردقچ  یماظن  ریغ  طیارـش  رد  دشاب ، راشف  تحت  ردـق  نیا  یماظن  يارجام  کی  رد  هک  يا 

: تفگ رمع  هب  رکبوبا  هک : دنا  هدرک  لقن  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زین  هسایـسلا و  همامالا و  لوا  دـلج  رد  يرونید  ملـسم  نب 
لزنم برد  هب  مه  اب  مینک . ییوجلد  وا  زا  میورب و  شا  هناخ  هب  مه  اب  ایب  میا  هدرک  ینابصع  نیگمـشخ و  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ام  نوچ 
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یلو دنتفر ; مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

هحفص 156

. دومن توکـس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لباقم  رد  همطاف  دـنداد . رارق  هطـساو  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رمع ، رکبوبا و  دادـن . تاقالم  هزاجا  ناشیا 
، دندرک مالـس  همطاف  هب  دندش  هناخ  دراو  رمع  رکبوبا و  یتقو  داد . لزنم  هب  دورو  هزاجا  هدومن و  افتکا  رادقم  نیمه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
زا ارت  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هبیبـح  يا  تفگ : رکبوـبا  درک . راوـید  هب  ور  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف یلو 

لوـسر روتـسد  يارجا  رطاـخ  هب  ار  راـک  نیا  نم  تفگ : درک و  دوـخ  لـمع  هیجوـت  هب  عورـش  سپـس  مراد . تسود  رتـشیب  هشیاـع  مرتـخد 
هیلع ) نینمؤملاریما هب  خـساپ ، رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف دـنرب . یمن  ثرا  اـم  هثرو  دوب : هدومرف  هک  ما  هداد  ماـجنا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا

مـشخ تسا و  نم  ياضر  همطاف  ياـضر  : » دومرف هک  مروآ  یم  ناـشدای  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  زا  یثیدـح  تفگ : مالـسلا )
ار همطاـف  سک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف مرتـخد  هک  سک  ره  سپ  تسا . نم  مشخ  همطاـف 

رمع مه  سپس  ( 1 .«) تسا هتخاس  نیگمشخ  ارم  هک  قیقحت  هب  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا . هتشاد  هگن  یضار  ارم  دراد  هگن  یـضار 
یم یهاوگ  هب  ار  هکئالم  ادخ و   » داد همادا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هاگنآ  میا . هدینـش  ار  ثیدـح  نیا  يرآ  هک  دـنداد  یهاوگ  رکبوبا  مه  و 

زا تفگ  تسیرگ و  دـش ، رثاـتم  رکبوبا  نآ  زا  سپ  دـیدروآ و ».... مشخ  هب  ارم  هدوـمنن و  مهارف  ارم  رطاـخ  ياـضر  رفن  ود  امـش  هک  مریگ 
یم نیرفن  زامن  ره  رد  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هرخالاب  مرب . یم  هانپ  ادخ  هب  ترـضح  نآ  مشخ  وت و  مشخ 
رگا هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  دومن . كرت  نانک  هیرگ  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  تاملک ، نیا  ندینـش  اب  رکبوبا  ( 2 .«) منک

یم هچ  وا  اب  دنک  یشاحف  هداد و  تبـسن  اوران  ياه  یگژیو  امـش  ناکاین  دادجا و  هب  دیامن و  هرداصم  روز  هب  ار  امـش  دادجا  لاوما  یـسک 
نم ۀمطاف  اضر   » ص712 رواشیپ ، ياهبش  ص88 ;  باطخ ، نب  رمع  ص20 ;  ینیزلا ، قیقحت  ج 1 ، ۀسایسلاو ، ۀمامالا   . 1 دینک ــــــــــ ؟
دقف ۀـمطاف  طخـسأ  نم  یناضرأ و  دـقف  ۀـمطاف  یـضرأ  نم  ینّبحأ و  دـقف  یتنبا  ۀـمطاف  ّبحأ  نم  یطخـس و  نم  ۀـمطاف  طخـس  ياضر و 
ص184; مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلا لآ  قوقح  20 و 31 ;  صص ج 1 ، ۀسایـسلاو ، ۀمامالا  ص87 ;  موصخلاو ، ادـعالا  ماحفا   . 2 ینطخسأ .»

«. ًایکاب جرخ  ّمث  اهیّلصأ .. ةالص  ّلک  یف  کل  هّللا  ّنوعدأل  هّللا  و   » ص712 رواشیپ ، ياهبش 
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؟ دنیوگ یم  دب  وا  هب  یـضعب  دنناد ;و  یمن  ربمایپ  وریپ  حلاص و  ار  وا  و  دننک ، یم  حـیبقت  ار  هشیاع  نایعیـش  ارچ  شـسرپ : هشیاع  نایعیش و 
رگا ًاصوصخم  تسا . هدش  یمارح  لمع  بکترم  دهد  فذق  شحف و  تبسن  ناناملسم ، زا  کی  ره  هب  یـسک  رگا  دندقتعم  نایعیـش  خساپ :

نوعلم رفاک و  دحلم ، درف  نآ  دشاب  هصفح  هشیاع و  هلمج  زا  ناشیا  نانز  )و  هلآو هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  مرح  هب  تبسن  دنسپان  لمع  نیا 
صاخشا یخرب  دنناد . یمن  زین  ادخ  ربمایپ  زارت  مه  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  نارسمه  نایعیـش ، هک  دومن  يروآدای  دیاب  اما  تسا .

اّمِم َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  ِتابِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلاَو  َنِیبِّیَّطِلل  ُتابِّیَّطلاَو  ِتاثِیبَْخِلل  َنُوثِیبَْخلاَو  َنِیثِیبَْخِلل  ُتاثِیبَْخلا  دـیامرف } : یم  هک  رون  هروس  زا  يا  هیآ  هب 
وکین هزیکاپ و  نانز  دنتفص ، نیدب  ینانز  هتسیاش  كاپان  راکتشز و  ینادرم  دنا ، هنوگنیا  ینادرم  هتـسیاش  كاپان  راکدب و  نانز  };  » َنُولوُقَی

یم نانآ  هرابرد  ناکاپان  هک  ناتهب  نخـس  زا  ناگزیکاپ  نیا  دـنفاصوا و  نیدـب  ینانز  روخ  رد  وکین  هزیکاـپ و  ینادرم  نینچ ، ینادرم  قیـال 
همه زا  نیجوز  هک  تسین  اـنعم  نادـب  هیآ  نیا  نکل  دـنناد . یم  ناـشیا  زارت  مه  ار  ربماـیپ  نارـسمه  هدوـمن و  دانتـسا  ( 1 «) دنتـسه اربم  دننز 
یلو تشهب  قحتـسم  نمؤم و  بوخ ، نیجوز ، زا  یکی  هک  تسا  هدـش  هدـید  خـیرات  رد  مه  هعماج و  رد  مه  دنـشاب . یم  مه  لـثم  تاـهج 

رد دنوادخ  هچنانچ  دنتسه . اعدم  نیا  رب  یلاثم  یبن  طول  ایبنالا و  خیش  حون  نارسمه  تسا . هدوب  شتآ  قحتسم  قساف و  رفاک ، دب ، يرگید 
اتَناخَف ِْنیَِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَدـْبَع  َتَْحت  اتَناک  طُول  َتَأَْرماَو  حُون  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهللا  َبَرَـض  دـیامرف } : یم  میرحت  هروس  تایآ 
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اب تفلاـخم  ربمغیپ  حون  نز  تناـیخ  هتبلا  ( 2 .«) دـنا هدرک  یم  تنایخ  اه  نآ  هب  هتـشادن و  لوبق  ار  دوخ  نارهوش  };  » اـمُْهنَع اـِینُْغی  ْمَلَف  اـمُه 
هناوید وا  مربخاب و  وا  تـالاح  زا  متـسه  وا  اـب  هشیمه  نم  نوچ  تفگ : یم  مدرم  هب  تسا و  هدوب  ترـضح  نآ  زا  ییوگدـب  يو و  تلاـسر 

10 (: 66  ) میرحت  . 2 26 (: 24  ) رون  . 1 طول ــــــــــ  نز  دیروخن . ار  يو  بیرف  تسا و 
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هنتف و بجوم  داد و  یم  ترضح  نآ  نانمشد  هب  ار  شرسمه  هناخ  رارسا  تخاس و  یم  ربخاب  دراو  هزات  دارفا  دوجو  زا  ار  طول  موق  زین  یبن 
نانز نیرتهب  وزج  نوعرف  نز  هیـسآ  سکعرب ، اما  تسا . هدرب  راک  هب  نانآ  هرابرد  ار  امهاتناخ »  » هملک ًاتحارـص  دیجم  نآرق  دـش . یم  داسف 

هدش و هدرب  مان  نانآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  ینز  راهچ  هرمز  رد  هیسآ  دوخ  یلو  منهج ، شتآ و  قحتسم  شرهوش  هک  يروط  هب  تسا . ایند 
هب بغار  زین  كاپان  نادرم  كاپان و  نادرم  هتـسیاش  كاپان  نانز  : » تسا نینچ  روکذم  هیآ  يانعم  نیاربانب ، تسا . ناوضر  تشهب  قحتـسم 

نیمه زا  يرگید  هیآ  ریـسفت  هیآ  نیا  تقیقح  رد  دـنراد ». اه  نآ  هب  لیامت  زین  كاپ  نادرم  كاپ و  نادرم  قیال  كاپ  نانز  دنتـسه . اه  نآ 
راکانز نز  اب  زج  راکانز  درم  };  » ٌكِرْـشُم َْوأ  ناز  ّالِإ  اهُحِْکنَی  ُۀَِیناّزلاَو ال  ًۀَکِرْـشُم  َْوأ  ًۀَِینازّالِإ  ُحِْکنَی  ِیناّزلا ال  دیامرف } : یم  هک  تسا  هروس 
یخرب رگا  نیاربانب  ( 1 .«) دنشاب یم  مه  هب  لیامتم  هقرف  ود  نیا  دنک =  یمن  جاودزا  كرـشم  راکانز و  درم  اب  زج  راکانز  نز  و  كرـشم ، و 

زا یـضعب  هب  لیذ  رد  اما  دشاب . یمن  قوف  تایآ  صن  فالخ  رب  دـنا ، هدومن  درمت  ای  دـنا  هدرک  تکرح  ناشیا  فالخ  رب  مه  ربمایپ  نانز  زا 
مارآ دوخ  رمع  نارود  مامت  رد  وا  دوش . یم  هراشا  دـنهد  یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  وا  تهج ، نادـب  ینـس ـ  هعیـش و  هک ـ  هشیاـع  تالکـشم 

. دـنا هدـشن  بکترم  ار  یلاـمعا  نینچ  رمع ـ  رتـخد  هصفح  یتـح  ربـمغیپ ـ  ناـنز  ریاـس  هک  هدـش  یم  بکترم  ار  یلاـمعا  هراوـمه  هدوـبن و 
نیا يروآدای  تسا . هدومن  راد  هکل  ار  وا  یگدـنز  خـیرات  دروخ ، یم  مشچ  هب  ناوارف  مه  تنـس  لها  بتک  رد  هک  هشیاع  لامعا  نیاربانب ،

ما زج  هب  هدوس ـ  هبیبـح و  ما  هنوـمیم ، هملـس ، ما  هصفح ، هشیاـع ، هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نارـسمه  یماـمت  هک  تسا  يرورـض  هتکن 
هشیاع و يارب  نیملـسم ، ياه  هقرف  ریاس  فالخ  رب  دنناسکی و  نایعیـش  دزن  ندوب ، هللا  لوسر  هجوز  تهج  هب  هجیدـخ ـ  ترـضح  نینمؤملا 
هب طقف  هن  ار  هشیاع  نایعیـش ، دنتـسین . لـئاق  یـصاخ  يرترب  ربماـیپ ، نارـسمه  هیقب  هب  تبـسن  ندوب ـ  رمع  رکبوبا و  رتخد  لـیلد  هب  هصفح ـ 

3 (: 24  ) رون  . 1 و ــــــــــ  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  مالسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  اب  شیاه  تفلاخم  رطاخ 
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لوسر تاروتـسد  زا  اهراب  وا  دنهد . یم  رارق  داقتنا  دروم  درک ، یم  ربمغیپ  دوخ  هب  یتح  هک  یتیذا  رازآ و  لیلد  هب  هکلب  تراهط  تیب  لها 
ِةَرِخْالاَو اْینُّدلا  ِیف  ُهللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هفیرـش } : هیآ  زا  یهاگآ  مغر  یلع  درک و  یچیپ  رـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا

باذـع نانآ  يارب  هدرک و  نعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادـخ  دـننک  تیذا  رازآ و  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هکنانآ  ًانیِهُم ;{ ًاباذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَأَو 
یلع یلوم  مولعلا ، ءایحا  مود  ءزج  رد  یلازغ  ماما  لاثم  يارب  دومن . یم  مهارف  ار  ربماـیپ  یتحاراـن  تاـبجوم  ( 1 «) تسا هتخاس  ایهم  یگرزب 

هـشیاع شرتخد  تاقالم  هب  رکبوبا  يزور  هک : دنا  هدروآ  لاثما  باتک  رد  خیـشلاوبا  دنـسم و  رد  یلعیوبا  لامعلا ، زنک  متفه  دلج  رد  یقتم 
درک یم  تناها  نتفگ : نخس  تقو  رد  هشیاع  دیبلط . تواضق  هب  ار  رکبوبا  ربمغیپ  اذل  دوب ، هدمآ  شیپ  یتحاران  هشیاع  ربمغیپ و  نیب  تفر .

هلـصافالب هک  تشاذـگ  ریثات  رکبوبا  رد  نانچ  زیمآ  تناها  تاملک  نیا  نک »! هشیپ  تلادـع  ترادرک  راـتفگ و  رد  : » تفگ یم  ربمغیپ  هب  و 
یتقو هک  هدومن  لـقن  باـتک  ناـمه  رد  زین  یلازغ  ماـما  تشگ . ریزارـس  شا  هماـج  رب  نوخ  تخاون و  شرتـخد  تروص  رب  یمکحم  یلیس 

اه نآ  نایم  ات  تساوخ  اذـل  تسا . تحاران  هشیاع  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هک  تفایرد  دـش ، هشیاع  شرتخد  لزنم  دراو  رکبوبا 
فرح زج  هب  نکل  دـییوگب . امـش  : » تفگ خـساپ  رد  هشیاع  میوگب ؟ نم  ای  ییوگ  یم  وت  تفگ : هشیاـع  هب  باـطخ  ربمغیپ  دـنک . تواـضق 

رگا ( 2 (»؟! ییادخ ربمغیپ  ینک  یم  رکف  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  : » تفگ يرگید  هلمج  رد  سپس  دییوگن ».!! يزیچ  قح  نخس  تسار و 
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ار هشیاع  هک  دوش  یم  هظحالم  دوش ، هعلاطم  تنس  لها  گرزب  ياملع  ریاس  یفوک و  مثعا  نبا  يدوعسم ، يربط ، خیرات  یلازغ ، ماما  بتک 
الَو َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَقَو  هک } : تسا  هدـماین  ربمغیپ  نانز  ماـمت  هب  باـطخ  بازحا  هروس  رد  رگم  دـنا . هدـناوخ  شلوسر  ادـخ و  رماوا  درمتم 

تیلهاج نامز  دننام  دـیورن و  نوریب  تجاح  ترورـض و  نودـب  دـیریگ و  مارآ  هتـسشن و  ناتیاه  هناخ  رد  یلوُْألا ;{ ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت 
1 دراوم ــــــــــ  زا  ریغ  هب  دندومن و  تعاطا  ار  نآرق  روتسد  هللا  لوسر  نارـسمه  یمامت  لیلد  نیمه  هب  ( 3 .«) دینکن شیارآ  ییارآ و  دوخ 

33 (: 33  ) بازحا  . 3 تسا . هدش  هداد  تبسن  هصفح  رمع و  هب  نایرج  نیا  عبانم  یضعب  رد   . 2 57 (: 33  ) بازحا . 
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بجاو نم  رب  جـح  رابکی  تفگ  يور ؟ یمن  هرمع  جـح  ارچ  هک  دندیـسرپ  هدوس  زا  هک  یتقو  لاثم  يارب  دـنتفرن . نوریب  هناـخ  زا  يرورض ،
. داد ماجنا  ار  راک  نیمه  دوب  هدنز  ات  ناشیا  منکب . ار  َّنُِکتُوُیب { ِیف  َنْرَقَو  قح }  رما  تعاطا  دیاب  دـعب  هب  نیا  زا  ما و  هدروآ  ياجب  هک  هدوب 

نانز يا  َُّنْتیَقَّتا ;{ ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  دَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  دیامرف } : یم  هتسناد و  نانآ  ياوقت  ار  ربمغیپ  نانز  تلیضف  طرـش  دیجم  نآرق 
زا دوب و  ینثتسم  هشیاع  ربمایپ ، نارسمه  نایم  رد  ( 1 .«) دیشاب سرت  ادخ  یقتم و  رگا  دیرترب ، نانآ  زا  دیتسین و  نانز  رگید  دننام  امش  ربمایپ 
ات داد  روتـسد  هتفر  هرـصب  هب  هناخ ، رد  نتـسشن  ياج  هب  دـش و  ریبز  هحلط و  تسد  هچیزاب  لاـثم  يارب  درک . یم  درمت  نآرق  هفیرـش  تاـیآ 
وا متش ، برض و  زا  سپ  دندنک و  هرصب  رد  ار  مالسلا ـ ) هیلع  ) یلع ماما  بوصنم  یلاو  فینح ـ  نب  نامثع  ناوربا  تروص و  رـس و  ياهوم 

هتشک دجـسم  رد  اه  نآ  رفن  لهچ  هک  دندناسر  لتق  هب  ار  ناماس  نآ  عافد  یب  مدرم  زا  رفن  دص  کی  زا  شیب  دندومن و  جارخا  هنایزات  اب  ار 
نامز یگنج  درم  کی  دـننامه  شوپ ، هرزوگنلپ  تسوپ  اـبدوخ  هاـگنآ  دـیدحلا ـ  یبا  نباو  يربط  يدوعـسم ، ریثا ، نبا  زا  لـقن  هب  دـندش ـ 

هناخ رد  ار  دوخ  نانز  نارگید ، ریبزو و  هحلط  نامه  هک  یتروص  رد  دمآ . نادیم  هب  دـش و  راوس  تشاد  مان  رکـسع  هک  يرتش  رب  تیلهاج 
هیلع ) یلع ینینمؤملاریما ـ  نامه  دنداتـسرف . ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  دربنو  رازراک  نادیم  هب  قوف  فاصوااب  ار  ادخربمایپ  هجوز  یلو  دـندناشن 

هـشیاع تکرح  لیلد  هب  هک  رازراک ـ  نیا  رد  دـشاب . یم  يو  بقانم  رد  رکاسع ، نبا  ظفاح  يدـلج  دـص  باـتک  زا  دـلج  هس  هک  مالـسلا ـ )
توادع يور  زا  هکلب  هدوبن ، یلع  هب  تبحم  يور  زا  اهنت  هن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  هشیاع  گنج  دش . هتخیر  رفن  نارازه  نوخ  داتفا ـ  قافتا 

نایب مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  گنج  ضغب و  ار  قافن  رفک و  ياه  هناـشن  زا  یکی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  هدوب و  يو  اـب  ینمـشد  و 
هیلع هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  دوخ  زا  یبرقلا  ةدوم  موس  دلج  رد  یعفاش ـ  ینادمه  هیقف  یلع ـ  دیـس  ریم  تسا . هدومن 

بلاج هتکن  ( 2 .«) دشاب یم  شتآ  رد  شهاگیاج  تسا و  رفاک  دنک  جورخ  یلع  رب  سک  ره  هک  هدومن  دهع  نم  اب  دـنوادخ  : » دومرف هلآو )
ص275; ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی  ج 9 ;  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2 32 (: 33  ) بازحا  . 1 تسا ــــــــــ  نآ  هجوت 

«. رانلا یف  رفاک  وهف  ّیلع  یلع  جرخ  نم  یلإ  دهع  دق  هللا  ّنإ   » ص732 رواشیپ ، ياهبش  ص195 ;  یمالسالا ، خیرات  زاقنا  وحن 
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: تفگ يدرک ؟ جورخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رب  یثیدح  نینچ  ندینـش  اب  ارچ  هک  دندیـسرپ  هشیاع  دوخ  زا  یتقو  هشیاع ، خساپ  مغر  یلع  هک 
هکم زا  هک  يزور  دسیون : یم  نینچ  هشیاع  تکرح  نیا  هرابرد  خیرات  مدروآ . دایب  هرصب  رد  هک  نآ  ات  مدوب  هدرک  شومارف  ار  ثیدح  نیا 

عنم یتکرح  نینچ  ماجنا  زا  ار  وا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  كاپ  نانز  یتح  شناتسود و  یمامت  دومن ، تکرح  يدربن  نینچ  دصق  هب 
هللا یلـص  ) ادخ ربمایپ  هک  دننک  یم  لقن  تنـس  لها  نیخروم  تسا . ربمغیپ  اب  تفلاخم  یلع  اب  تفلاخم  هک : دـندومن  يروآ  دای  و  دـندرک ،
بآ هب  بش  لوا  دوب ، هرـصب  مزاع  هک  ینامز  دـننک » سراپ  وت  رب  بأوح  ياه  گـس  هک  یهار  نآ  زا  سرتب  : » دومرف هشیاـع  هب  هلآو ) هیلع 

رد یلو  تسا  بأوح » : » دنتفگ دیـسرپ ، ار  لحم  نیا  مان  هشیاع  دـندومن . سراپ  هتفرگ و  ار  وا  لمحم  فارطا  اه  گس  دیـسر . بالک  ینب 
دش رطاق  راوس  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  تلحر  زا  سپ  داد . همادا  دوخ  هار  هب  دوب و  ریبز  هحلط و  هئطوت  ریـسا  مهزاب  لاح  نیع 
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ربق رانک  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ات  دادـن  هزاجا  تسب و  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هزانج  رب  ینعی  ربمغیپ ، ربکا  طبـس  هزاـنج  رب  ار  هار  و 
هدومن و يریگولج  ( مالسلا هیلع  ) نیـسح ماما  اما  دننک ، رود  هار  رـس  زا  ار  وا  ات  دندیـشک  ار  اهریـشمش  مشاه  ینب  نادرم  دننک . نفد  ربمغیپ 
رد دـندنادرگرب و  ار  هزاـنج  اذـل  دزیرب . نوخ  شا  هزاـنچ  یپ  رد  ینزوس  رـس  هزادـنا  هب  تسین  یـضار  هک  هدوـمن  تیـصو  مردارب  دوـمرف :
نبا بهذلا ، جورم  رد  يدوعسم  همالع  همالا ، صاوخ  ةرکذت  رد  يزوج  نب  طبس  فسوی  ار  قوف  بلاطم  دندرپس . كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق 

یفوک و مثعا  خیرات  همجرت  رد  یفنح  دمحم  نب  دمحا  افـصلا ، ۀضور  رد  هاش  دنواوخ  دمحم  هغالبلا ، جـهن  مراهچ  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا 
زور ایآ  : » دومرف هشیاع  هب  باطخ  هک  دنک  یم  تیاور  سابع  نبا  لوق  زا  يدوعسم  ًاصوصخم  دنا . هدروآ  رظانملا  ۀضور  رد  هنحش  نبا  زین 

رطاق و راوس  یهاگ  رتش ، راوس  یهاگ  يدنبب ؟ ادخ  ربمایپ  رسپ  هزانج  رب  ار  هار  يوش و  رطاق  راوس  زورما  هک  نیا  ات  تسین  سب  ار  وت  لمج 
يربط و ریرج  نبا  دمحم  رگید ، فرط  زا  تفر ». یهاوخ  زین  ادخ  گنج  هب  هک  نیا  زا  هیانک  دـش ـ  یهاوخ  زین  لیف  راوس  ینامب  هدـنز  رگا 

ياجب رکش  هدجس  دیسر ، هشیاع  شوگ  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  تداهـش  ربخ  نوچ   » دنا هدروآ  نیبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
ینامداش و راهظا  دروآ و 
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( مالـسلا هیلع  ) یلع ندـش  هتـشک  زا  هک  تسا  راوازـس  ایآ  دیـسرپ : هشیاـع  زا  دوب  رـضاح  اـجنآ  رد  هک  هملـس  ما  رتخد  بنیز  درک »!! رورس 
یشومارف يور  زا  ًاوهس  : » تفگ دیامن  هیجوت  ار  دوخ  راک  تساوخ  یم  هک  هشیاع  یناوخب ؟ دورس  ینک و  ینامداش  ییآ ، دجو  هب  هنوگنیا 

هب دـقتعم  رگم  نیا  رب  هوالع  میوگن »! ات  دـییامن  يروآدای  داد  تسد  نم  هب  تلاح  نیا  هراـبود  رگا  مدوبن ، مدوخ  لاـح  هب  دـش و  روط  نیا 
رابخا رد  يدوعسم  هغالبلا ، جهن  حرش  مود  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  میشاب ؟ یمن  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  لبق  يافلخ  تیالو  مارتحا و  ظفح 

هک ییاج  ات  درک  یم  ییوگدب  نامثع  زا  هراومه  هشیاع  هک : دننک  یم  لقن  نارگید  همالا و  صاوخ  ةرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  نامزلا و 
( مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  اب  ات  درک  ادـیپ  يا  هناهب  نامثع ، ندـش  هتـشک  ضحم  هب  یلو  دیـشکب » هدـش  رفاک  هک  ار  تفرخ  ریپ  نیا   » دز دایرف 

شتاهابتـشا دنوادخ  هدرک و  هبوت  وا  دندقتعم  هک  بصعتم  نارادفرط  زا  يا  هدع  هب  خساپ  رد  دناوخب . نامثع  لتاق  ار  وا  و  دزرو ، تفلاخم 
ةریـس مالعا   » باتک رد  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  كردتـسم ، رد  مکاح  فراعم ، رد  هبیتق  نبا  دومن : يروآدای  دـیاب  تسا ، هدومن  وفع  ار 

دزن عیقب  رد  دـینکن و  نفد  ربمغیپ  يولهپ  ارم   » هک درک  تیـصو  ریبز  هللادـبع  هب  هشیاـع  هک : دـنا  هدرک  لـقن  يروباـشین  عیبـلا  نبا  و  یبـنلا »
شدالوا نینمؤملاریما و  ادخ ، ربمایپ  طقف  هن  هشیاع  ما ». هداد  ماجنا  ییاهراک  هچ  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  مناد  یم  هکنوچ  دینک ، نفد  منارهاوخ 

هارمه و ایاضق  نیا  رد  دـبیرفب و  ار  اـه  نآ  اـت  تفر  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نارـسمه  ریاـس  غارـس  هب  هکلب  درک ، یم  تیذا  ار 
هشیاع هرابرد  ییحی  نب  طول  فنخم  نبا  خیرات  زا  دیدحلا  یبا  نبا  ار  ریز  هعقاو  دشن . قفوم  زگره  هناتخبشوخ  اما  دزاس ، دوخ  ناتـسادمه 

، تسا هرصب  مزاعو  هتساخرب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هشیاع  هک  دینـش  نوچ  دوب . هدش  فرـشم  جح  ماجنا  يارب  مه  هملـس  ما  : » دنک یم  لقن 
تسدمه دبیرفب و  ار  وا  ات  تفاتش  وا  تاقالم  هب  هشیاع  تخادرپ . یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع ماما  لیاضف  نایب  هب  سلاجم  رد  دش و  رثاتم  رایـسب 

ار شلتق  يدـیمان و  یم  تفرخ  ریپ  ار  وا  يداد و  یم  ناـمثع  هب  مانـشد  همه  نآ  زورید  اـت  تفگ : هملـس  ما  درب . هرـصب  هـب  هتخاـس و  دوـخ 
ربمایپ نم و  هک  ار  يزور  مروآ  یم  تدایب  یتسیا !! یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع لباقم  رد  يا و  هدرک  هناهب  ار  شنوخ  الاح  يدرمش . یم  بجاو 

نآ رد  میدمآ ، وت  هناخ  هب  ادخ 
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ترضح نآ  رب  یتساوخ  وت  دیشک ، لوط  نانآ  ياوجن  دومن ، يوجن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ اب  دش و  دراو  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نایم 
نم تبون  زور  کی  زور  هن  ره  هک  يدرک  ضارتعا  يدرب و  هلمح  راوگرزب  نآ  رب  يدادـن و  شوگ  اـما  مدرک ، تعناـمم  نم  يرب و  موجه 
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دش نوگ  خرس  شکرابم  تروص  كانبضغ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ يا . هدومن  لوغـشم  ار  ربمغیپ  يا و  هدمآ  وت  مه  نآ  دوش ، یم 
(1 .«) دشاب هتفر  نوریب  نامیا  زا  هک  نآ  رگم  دیامنن ، ینمـشد  یلع  اب  نم  تیب  لها  زا  يدحا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ورب ، رانک  : » تفگ وت  هب  و 

ربمایپ كرابم  رس  يوشتسش  لوغشم  وت  يزور  : » داد همادا  هملس  ما  مراد . رطاخ  هب  يرآ  تفگ : هشیاع  یتشگرب . نامیـشپ  مدان و  وت  سپس 
رب بأوح  ياه  گس  هک  دیتسه  يراک  هنگ  رتش  بحاص  امـش  زا  کیمادک  دومرف : ترـضح  نآ  مدرک . یم  هیهت  سیح  ياذغ  نم  يدوب ،
وت تشپ  رب  تسد  ترـضح  هاگنآ  مرب . یم  هانپ  شلوسر  ادخ و  هب  هللا ! لوسر  ای  متفگ  نم  دـتفا . ور  هب  طارـص  لپ  رد  و  دـنیامن ، سراپ  وا 

یکی رد  : » تفگ هملس  ما  ًاددجم  مراد . رطاخ  هب  يرآ  هک  درک  دییأت  هشیاع  سپس  یـشاب ». وت  صخـش  نآ  هک  نیا  زا  زیهرپب  : » دومرف دز و 
. میدوب هتـسشن  یتخرد  هیاس  رد  ام  و  تخود ، یم  ار  ناشیا  ياه  شفک  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماـما  میدوب و  ربمغیپ  هارمه  وت  نم و  اهرفـس  زا 

هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  اب  وگتفگ  یتدم  زا  سپ  میتفر . هدرپ  تشپ  هب  وت  نم و  دنتـساوخ  دورو  هزاجا  یتقو  دندمآ ، رمع  رکبوبا و  تردپ 
ام رب  امـش  نیـشناج  هفیلخ و  یـسک  هچ  دـییامرفب  و  هد ، میلعت  ار  ام  سپ  میناد  یمن  ار  وت  تبحاصم  ردـق  ام  هللا ! لوسر  ای  دندیـسرپ : ( هلآو
هک روطنامه  منک ، یفرعم  ار  وا  رگا  یلو  مسانـش  یم  ار  وا  ناکم  ماقم و  هبترم ، نم  دومرف : ربمغیپ  دشاب . ام  هاگهانپ  امـش  زا  دـعب  ات  دـشاب 

نوریب هدرک و  رایتخا  توکـس  رمع  رکبوبا و  سپـس  تشاذـگ . دـیهاوخ  اهنت  ار  وا  زین  امـش  دـندش  قرفتم  نوراه  فارطا  زا  لیئارـسا  ینب 
ناشیا دـشاب ؟ یم  هفیلخ  اه  نآ  رب  یـسک  هچ  هللا ! لوسر  ای  مدرک  لاؤس  ناـشیا  زا  نم  میدـمآ . نوریب  هدرپ  تشپ  زا  اـم  نآ  زا  سپ  دـنتفر .

. دزود یمن  ار  امـش  شفک  یـسک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زج  هب  هللا ! لوسر  ای  متفگ  دزود . یم  ارم  هراپ  ياه  شفک  هک  یـسک  ناـمه  دومرف :
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1 زین ــــــــــ  ار  نآ  ًاددجم  هشیاع  تسا ». هفیلخ  یلع  نامه  : » دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر 

لهأ نم  دحأ  هضغبی  هللا ال  كءارو و  یعجرا   » ص740 رواشیپ ، ياهبش  ص28 ;  هنزاوملاو ، رایعملا  ص220 ;  ةدمعلا ، ص217 ;  ج 6 ، 
«. نامیإلا نم  جراخ  وه  ّالإ و  سانلا  نم  مهریغ  نم  یتیب و ال 
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يارب تفگ  وا  یلو  یتسه ؟ اجک  مزاع  سپ  یناد ، یم  ار  ثیداحا  نیا  همه  هک  نیا  دوجو  اب  تفگ : هشیاع  هب  هملـس  ما  سپـس  درک . دـییأت 
!!؟ دوب هدرک  هبلغ  وا  رب  نایسن  یشومارف و  ای  دوب  هدروخ  بیرف  هشیاع  تفگ : ناوت  یم  مهزاب  ایآ  مور !! یم  مدرم  نیب  حالصا 
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یم تنعل  ار  وا  هتـسویپ  دـیناد و  یم  رفاک  تسا ، هدوب  زین  یحو  بتاـک  هک  ار  هیواـعم  نینمؤملا  لاـخ  ارچ  شـسرپ : هیواـعم  رب  نعل  لـیالد 
هک تسا  يرورض  هتکن  نیا  يروآ  دای  خساپ : دشاب ؟ یم  هچ  دنتسه  هیما  ینب  يافلخ  زا  ود  ره  هک  دیزی  هیواعم و  نعلو  رفک  لیالد  دینک ؟

، ساـسا نیا  رب  دـشاب . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  رـسمه  هبیبـح  ما  ردارب  هک  دـنناوخ  یم  نینمؤملا  لاـخ  تهج  نآ  زا  ار  هیواـعم 
ماقم مه  هک  دشاب  یم  هشیاع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نارـسمه  هلمج  زا  دنـشاب . نینمؤملا  لاخ  دیاب  ربمایپ  نارـسمه  همه  ناردارب 

زا تسا . حرطم  رتشیب  خـیرات  رد  مه  هدوب و  رت  تلیـضف  اب  نایفـس ـ  وبا  هبیبح ـ  ما  ردـپ  زا  رکبوبا ، شردـپ  مه  دراد و  هبیبح  ما  زا  يرتـالاب 
لاخ هژاو  زا  هدافتـسا  اذـل  دـنناد ، یمن  نینمؤملا  لاخ  ار  هشیاـع  ردارب  رکبوبا  نب  دـمحم  تنـس ـ  لـها  ًاـصوصخم  نیملـسم ـ  هک  ییاـجنآ 
تیب لها  ترتع و  تلاسر و  نادـناخ  اب  تفلاخم  ًافرـص  اه  هزیگنا  نیا  دراد . یـسایس  ياـه  هزیگنا  لـیالد و  ًاـعطق  هیواـعم ، يارب  نینمؤملا 

. تساخرب هرهاط  ترتع  اب  گنج  هب  هک  دـهد  یم  يا  هیواعم  هب  ار  نینمؤملا  لاخ  ناونع  هک  تسا  یـسایس  ياه  هزیگنا  نیمه  تسا . توبن 
ياه هناحیر  هک  ار  مالسلا ) امهیلع  ) نیسح نسح و  شراوگرزب  دنزرف  ود  درک و  یم  نعل  بس و  ار  وا  نیدحوملا ، ماما  اب  گنج  زا  دعب  وا 

دنزرف مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما هدـش  تیبرت  هک  ار  رکبوبا  نب  دـمحم  طقف  هن  دومن . راتـشک  دنـشاب ، یم  تشهب  لها  دیـس  ود  ربماـیپ و 
متـش و ار  وا  یتح  هکلب  دـنناوخ ، یمن  نینمؤملا  لاخ  دـشاب  یم  هرهاط  ترتع  صلاخ  نایعیـش  زا  و  هشیاـع ، نینمؤملا  ما  ردارب  لوا ، هفیلخ 
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بآ صاع ، ورمع  هیواعم و  طسوت  رصم  حتف  زا  دعب  یتح  دنتخاس ، مورحم  مه  ردپ  ثرا  زا  ار  وا  هک ، نیا  رتدب  دنیامن . یم  زین  بس  نعل و 
یم نینمؤملا  لاخ  ار  هیواعم  هک  یناسک  زا  دـندرک . شدیهـش  دـندز و  شتآ  هداـهن ، يا  هدرم  غـالا  مکـش  رد  ار  وا  دنتـسب و  شیور  هب  ار 

رازآ و ار  رکبوبا ـ  نب  دـمحم  يرگید ـ  نینمؤملا  لاخ  دـناوت  یم  هیواـعم ـ  نینمؤملا ـ  لاـخ  اـیآ  هک  دوش  یم  هدیـسرپ  لاؤس  نیا  دـنناوخ 
ناونع نیاربانب  تسا ، یفنم  لاؤس  نیا  خساپ  رگا  دناسرب ؟ لتق  هب  ار  وا  سپس  دهد و  هجنکش 
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. تسا هدماین  خیرات  ياجک  چیه  رد  هیواعم  ندوب  یحو  بتاک  رگید ، فرط  زا  دوش . بوسحم  یـشزرا  دـیابن  هیواعم ، يارب  نینمؤملا  لاخ 
دناوت یمن  دوب ، هدنام  یقاب  یحو  نارود  نایاپ  هب  لاس  هس  ود ـ  طقف  هک  هدروآ  مالـسا  ترجه ، مهد  لاس  رد  هک  يا  هیواعم  تسا ، یهیدب 
متشه لاس  رد  هک  نیا  زا  دعب  تسا . هدوب  تالـسارم  بتاک  طقف  هیواعم  هک ، تسا  نیا  دهد  یم  ناشن  خیرات  هک  هچنآ  دشاب . یحو  بتاک 

هک درک  یم  شنزرس  ار  وا  تشون و  شردپ  يارب  یناوارف  ياه  همان  هیواعم  دش ، ناملـسم  نایفـسوبا  شردپ  هکم  حتف  نایرج  رد  يرجه و 
رد هک  نیا  ات  تفگ . یم  ازـسان  ناشیا  هب  دومن و  یم  تیذا  رازآ و  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  هراومه  وا  يا ؟ هدروآ  مالـسا  ارچ 

شرات هریت و  قباوس  لیلد  هب  وا  دش . ناملـسم  دروآ و  مالـسا  ریزگان  نآ ، ياروام  برعلا و  هریزج  هب  مالـسا  طسب  رثا  رب  ترجه  مهد  لاس 
هیواعم هب  یتیلوئـسم  هک  دومن  اضاقت  ترـضح  نآ  زا  ربمایپ ـ  راوگرزب  يومع  ساـبع ـ  دوب . هدنکفارـس  اـمن و  تشگنا  ناناملـسم ، نیب  رد 

تالـسارم بتاک  ار  وا  شیوخ ، يومع  ياضاقت  تباجا  يارب  مه  ترـضح  نآ  دیآ . نوریب  تلاجخ  یگدنکفارـس و  زا  ات  دـیامن  راذـگاو 
نب دیز  : » دیوگ یم  زین  ینیادـم  و  ( 1 «) دوب ربمغیپ  روضح  هدنـسیون  هیواعم  : » دیوگ یم  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  هک  روطنامه  دومن . دوخ 
ماما یبلعث و  ماما  ریظن : تنـس ، لها  ياملع  نیرـسفم و  ( 2 .«) تسا هدوب  برع  ترـضح و  نآ  نیب  هدنـسیون  هیواعم  و  یحو ، بتاک  تباـث 
نیا لیئربج  دنور . یم  نییاپ  الاب و  ترـضح  نآ  ربنم  زا  ناگنیزوب  دننام  هیما  ینب  دید  ایؤر  ملاع  رد  ادـخ  ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  يزار  رخف 

ًانایْغُط ّالِإ  ْمُهُدـیِزَی  امَف  ْمُُهفِّوَُخنَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َۀـَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلاَو  ِساـّنِلل  ًۀَْـنِتف  ّـالِإ  َكاـْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَـیْؤُّرلا  اَْـنلَعَج  اـمَو  دروآ } : ار  هفیرـش  هیآ 
دای نعل  هب  نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  یتخرد  و  دـشاب ، یم  مدرم  نیا  يارب  ناـحتما  هنتف و  میداد  ناـشن  وت  هب  باوخ  رد  هک  هچنآ  };  » ًارِیبَک
ّنإ  » ص775 رواشیپ ، ياهبش  ص206 ;  ۀیفاکلا ، حیاصنلا   . 1 ادخ ــــــــــ  زا  ار  اه  نآ  میظع ، تایآ  رکذ  هب  ام  و  هیما ـ  ینب  هرجـش  هدش ـ 

تباث نب  دیز  ناک   » ص775 رواشیپ ، ياهبش  ص128 ;  ج 8 ،  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا   . 2 هلآو .» ) هیلع  هللا  یلـص  ) ّیبنلا يدی  نیب  بتکی  ۀیواعم 
رکاسع 59 نبا  قشمد  خیرات  برعلا » نیب  هنیب و  امیف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ّیبنلل بتکی  ۀیواعم  ناک  یحولا و  بتکی 
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تنعل هدرک و  یفرعم  نوعلم  ار  هیما  ینب  هرجـش  دـنوادخ  یتقو  سپ  ( 1 .«) دـیازفین اه  نآ  رب  ناـیغط  رفک و  زج  يزیچ  نکل  میناـسرت و  یم 
ِیف اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف  هفیرش }  هیآ  نیا  رد  دوب . دنهاوخ  نوعلم  زین  دیزی  هیواعم و  ینعی  نآ  ياه  هخاش  ًاعطق  تسا ، هدومن 

محر و عطاق  مادک  دهد . یم  رارق  تنعل  دروم  ار  محر  ناگدننک  عطق  ضرالا و  یف  نیدسفم  ًاحیرـص  زین  ( 2 }) ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقتَو  ِضْرَْألا 
َّنِإ دـیامرف } : یم  بازحا  هروس  رد  نینچمه  دـشاب ؟ یم  شنمـشد  تسود و  دزنابز  وا  داسف  هک  تسا  رتالاب  هیواعم  زا  ضرـالا  یف  دـسفم 

نانآ دنوادخ  دنیامن ، تیذا  ار  شلوسر  ادخ و  هک  نانآ  };  » ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا 
رامع نوچ  باحصا  ریاس  و  مالسلا ) مهیلع  ) نیسح نسح ، یلع ، هب  هیواعم  زا  رتشیب  یسک  ایآ  ( 3 .«) درک دهاوخ  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار 

دنوادخ هجیتن  رد  ادخ و  ربمایپ  تیذا  رازآ و  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع تیذا  رازآ و  دـش ، هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه  دـناسر ؟ تیذا  رازآ و  رـسای 
زا نیسح  : » تسا هدومرف  ناشیا  نوچ  تشگ ، دهاوخ  رب  ربمغیپ  صخـش  هب  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح نسح و  تیذا  رازآ و  یتح  دشاب . یم 

ُهَنََعلَو ِْهیَلَع  ُهللا  َبِضَغَو  اهِیف  ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَمَو  تسا }  هدـمآ  زین  اـسن  هروس  رد  ( 4 .«) منیسح زا  نم  تسا و  نم 
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هدش هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  یگرزب  باذع  نعل و  و  تسا ، منهج  شتآ  شیازج  دشکب  ًادمع  ار  ینمؤم  سک  ره  ًامیِظَع ;{ ًاباذَع  َُهل  َّدَـعَأَو 
زا ریغ  یـسک  ار  يزنغلا  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  و  دندشن ؟ هتـشک  هیواعم  روتـسد  هب  شنارای  زا  نت  تفه  يدـع و  نب  رجح  ایآ  ( 5 .«) تسا
ـ  هدعج هب  هیواعم  رگم  دش ؟ هدیرب  نانآ  رـس  دندش و  هتـشک  دیزی  زج  یـسک  تسد  هب  شنارای ، نیـسح و  ایآ  درک ؟ روگ  هب  هدـنز  هیواعم 
 . 3 24 (: 47  ) دمحم  . 2 60 (: 17  ) لیئارـسا ینب   . 1 ماما ــــــــــ ، نتـشک  تروص  رد  هک  دادن  هدـعو  مالـسلا ـ ) هیلع  ) نسح ماما  رـسمه 

ج 2، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی  ص51 ;  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص172 ;  ج 4 ، دمحا ، دنسم  ص406 ;  هدمعلا ،  . 4 57 (: 33  ) بازحا
(: 4  ) اسن  . 5 نیسح » نم  انأ  یّنِم  ٌنیسح   » ص532 رواشیپ ، ياهبش  ص324 ;  ج 5 ،  يذمرتلا ، ننس   ; 482 ، 208 ، 207 ، 91 ، 38 ، 34 صص
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ماما هدنرب  ریـشمش  هک  لدکاپ ، نمؤم  نآ  رتشا  کلام  ایآ  دروآ ؟ رد  دیزی  شرـسپ  يرـسمه  هب  زین  ار  وا  دهدب و  وا  هب  مهرد  رازه  دـصکی 
رد سپـس  دنتـشکن و  هیواعم  روتـسد  هب  ار  رکبوبا  نب  دمحم  ایآ  دـش ؟ مومـسم  هیواعم  زج  یـسک  تسد  هب  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما

ار مالسلا ) هیلع  ) یلع نایعیش  زا  رازه  اه  هد  ماشآ ، نوخ  كافس  نآ  هاطرا  نب  رـسب  ایآ  دندیـشک ؟ شتآ  هب  هداد و  رارق  يا  هدرم  رخ  مکش 
، هنیدملا خیرات  رد  يدوهمس  همالع  درکن ـ  محر  نانآ  نانز  اه و  هچب  هب  سپس  درکن و  ماع  لتق  هیواعم  روتسد  هب  نمی  اعنـص و  هنیدم ، رد 

ریغ هب  رفن  رازه  ار 30  ناگتشک  دادعت  هغالبلا  جهن  حرش  لوا  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دوخ و  خیرات  رد  يربط  رکاسع و  نبا  ناکلخ ، نبا 
نینمؤملاریما نیدحوملا  یلوم  ندومن  نعل  بس و  هیواعم ، نعل  رفک و  رب  رگید  لیلد  دننک . یم  نایب  دندش  هدـنازوس  شتآ  رد  هک  نانآ  زا 

البق هک  روطنامه  دـندرک . یم  بس  ار  ناـشیا  اـهزامن  تونق  رد  هعمج و  زاـمن  ياـه  هبطخ  رد  هک  يروط  هب  دـشاب . یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
تیذا ناگدننک و  بس  هجیتن  رد  تسناد . یم  ادخ  بس  سپس  دوخ و  بس  تیذا و  رازآ و  ار  یلع  بس  تیذا و  رازآ و  ربمایپ  دش ، هتفگ 

تیب لـها  هب  ار  تیاور  نیا  هقرحم  قـعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  هک  نیا  رتـالاب  نیا  زا  دـنا . هدـناوخ  منهج  قحتـسم  نوـعلم و  ار  ناگدـننک 
هب  » هک تسا  هدش  هدینـش  ادخ  ربمایپ  زا  تارک  هب  یفرط  زا  تسا . بجاو  شلتق  دترم و  دـنک  بس  ارم  تیب  لها  سک ، ره  هک  هداد : میمعت 
 . 1 1 ــــــــــ ) .«) دزرویمن ینمشد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  یـسک  رفاک ، زج  هب  دراد و  یمن  تسود  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع یـسک  نمؤم ، زج 

بیذهت ص244 ;  ج 6 ،  ءالبنا ، مالعا  ریس  ص274 ;  ص85 و ج 2 ، ج 3 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی  ص622 ;  ج 11 ، لامعلا ، زنک 
«. ًارفاک ّالإ  هضغبی  نمؤم و ال  ّالإ  ًاّیلع  ّبحی  ال   » ص782 رواشیپ ، ياهبش  ص375 ;  ج 23 ، ریبکلا ، مجعم  ص233 ;  ج 15 ، لامکلا ،
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؟ دـشاب یم  عورـشم  زاجم و  نایعیـش  نیب  رد  تسا ، ادـخ  ربمایپ  تنـس  فالخ  رب  هک  هعتم  ارچ  شـسرپ : نایعیـش  نایم  رد  هعتم  ندوب  زاجم 
دـیتفرگ و هرهب  نانآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  };  » ًۀَـضیِرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  اسن }  هروس  رد  دـیجم  نآرق  مکح  هب  خـساپ :

هرود مامت  رد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد  ( 1 .«) تسا هضیرف  بجاو و  هک  دیزادرپب  نانآ  هب  ار  نیعم  رهم  دـیتشادرب ، عتمت 
يراج و یمالـسا  تما  نایم  رد  راک  نیا  دوب . عورـشم  زیاـج و  ناناملـسم  هیلک  يارب  هعتم  رمع ، تفـالخ  طـساوا  اـت  زین  رکبوبا و  تفـالخ 
ار تشاد  دوجو  ربمایپ  نامز  رد  هک  اـسن  هعتم  جـح و  هعتم  هعتم ، ود   » هلمج ناـیب  اـب  شتفـالخ ، نارود  طـساوا  رد  رمع  تسا . هدوب  لـالح 

یلص ) ادخ ربمایپ  تنـس  دومن و  مارح  ار  ادخ  لالح  (، 2 «) منک یم  تازاجم  ار  اه  نآ  هب  ناگدـننک  لمع  منک و  یم  مالعا  مارح  بناـجنیا 
و دش ، تیوقت  رمع  مالک  هتـسویپ  نونکات ، خـیرات  نآ  زا  دروآ . دوجو  هب  مالـسا  نید  رد  هزات  یتعدـب  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  هلآو ) هیلع  هللا 

مارح هک  نآ  لاح  دشاب . یم  نایعیـش  بناج  زا  یتعدب  ادخ ، لالح  نیا  دـننک  یم  نامگ  کنیا  هک  دـنتفریذپ  ار  نآ  ننـست  تعامج  نانچ 
رمع هک : نیا  رت  بلاج  تسا . ناشیا  باحـصا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لمع  دیجم و  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  هعتم ، ندومن 
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ربماـیپ و ناـمز  رد  راـک  نیا  هک  دـنک  یم  رارقا  مکح ، نیمه  رد  یتح  وا  تسا . هدرکن  هماـقا  یناـهرب  لـیلد و  الـصا  دوخ  مکح  نیا  يارب 
، دوخ بتک  رد  هدش و  شآ  زا  رت  غاد  هساک  تنـس ، لها  ياملع  زا  یخرب  مناد . یم  مارح  ار  نآ  نم  تسا و  هدوب  لالح  عورـشم و  رکبوبا 

يارب دـنا . هدروآ  لوا  هفیلخ  ربمایپ و  تنـس  نآرق ، مکح  ندوب  ساسا  یب  لطاب و  و  رمع ، مکح  نیا  ندوب  قح  رب  تابثا  يارب  لیلد  اـه  هد 
یلع اتناک  ناتعتم   » ص802 رواشیپ ، ياهبش   . 2 24 (: 4  ) اسن  . 1 نکیل ــــــــــ  دنناد ، یم  مئاد  حاکن  هب  طوبرم  ار  قوف  هیآ  يا  هدـع  لاثم 

«. امهیلع بقاعأ  امهمّرحأ و  انأ  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دهع 
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باب رد  دوخ  بتک  رد  ار  هیآ  نیا  نارگید ، بیغلا و  حیتافم  موس  ءزج  رد  يزار  رخف  ماما  دوخ ، ریسفت  مجنپ  ءزج  رد  يربط  نوچ  ییاملع 
هعتم هیآ  : » تفگ هک  دنا  هدرک  لقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  دوخ  نیحیحـص  رد  زین  لبنح  دمحا  ماما  يراخب و  ماما  دنا . هدروآ  هعتملا  حاکن 
نامز رد  مه  ادخ  ربمایپ  دشن و  لزان  نآ  تمرح  رد  مه  يا  هیآ  میدرک . یم  لمع  نآ  هب  ادخ  ربمایپ  نامز  رد  ام  دش . لزان  ادـخ  باتک  رد 

باطخلا نب  رمع  درم  نیا  دـیوگ : یم  يراـخب  تفگ !! تساوخ  شلد  هچ  ره  دوخ  لـیم  يأر و  هب  يدرم  درکن ، عنم  نآ  زا  ار  اـم  شتاـیح 
تفج رب  رگم  };  » َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  ّالِإ  هفیرـش }  هیآ  اـت  دـنراد  شـالت  رگید  یخرب  ( 1 .«) تسا هدوب 

یکدنا اب  دننک . دادملق  قوف  هیآ  خسان  ار  ( 2 «) تسین نانآ  رب  نانز  نیا  ترشابم  رد  یتمالم  هنوگ  چیه  هک  اه  نآ  یکلم  نازینک  ای  ناشیاه 
مدقم ینامز  رظن  زا  یکم  ياه  هروس  هک  اجنآ  زا  تسا . یندـم  هروس  اسن  هروس  یکم و  هروس  نونمؤم ، هروس  هک  تفایرد  ناوت  یم  هجوت 
رارقا هب  یتح  ارچ ـ  اعدا ، نیا  ندوب  تسرد  ضرف  اب  نیا و  رب  هوالع  دشاب . خوسنم  زا  لبق  دیابن  خسان  اذل  دنـشاب ; یم  یندم  ياه  هروس  رب 
هلمج زا  تنـس  لها  ياملع  رباکا  زا  يرایـسب  دـشن . مارح  لیطعت و  رکبوبا  اـی  ربماـیپ و  تاـیح  ناـمز  رد  لـمع  نیا  مود ـ  هفیلخ  رمع  دوخ 

کلام هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدشن  مه  خسن  هک  دنا  هتـسناد  نآرق  تامکحم  زا  ار  هعتم  هیآ  فاشک  ریـسفت  رد  يرـشخمز  هللاراج 
يرگید لیلد  هقفن ، هدع و  قالط ، ثرا ، ریظن  ییوشانز  طیارش  نتشادن  دناد . یم  عورشم  زاجم و  زونه  ار  هعتم  اه ـ  یکلام  ماما  سنا ـ  نب 

حاکن یعون  دوخ  هعتم  ًالوا  تفگ * : دـیاب  خـساپ  رد  دـنناد . یمن  یقیقح  هجوز  ار  هعتم  نز  دـننک و  یم  نایب  نآ  يارب  يا  هدـع  هک  تسا 
طیارـش دویق و  زا  یخرب  انز ، زا  يریگولج  روظنم  هب  تما و  یناسآ  تلوهـس و  يارب  هک  تسا ، بترتم  نآ  رب  زین  تیجوز  قادصم  تسا و 

حرش ص48 ;  ج 4 ، ملسم ، حیحـص  ص429 ;  ج 4 ، دمحا ، دنـسم  ص158 ;  ج 5 ،  و  ص53  ج 2 ، يراخب ، حیحـص   . 1 نآ ــــــــــ 
هنی مل  هتمرحب و  نآرق  لزنی  مل  هللا و  لوسر  عم  اهانلعفف  هللا  باتک  یف  ۀعتملا  ۀیآ  تلزن   » ص800 رواشیپ ، ياهبش  ص205 ;  ج 8 ،  ملسم ،

6 (: 23  ) نونمؤم  . 2 رمع .») هنا  لاقی  : ) دّمحم لاق  ءاشام . هیأرب  لجر  لاق  تام  اذإ  یتح  هللا  لوسر  اهنع 
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تـسین تقوم  مئاد و  زا  معا  قلطم  روط  هب  تیجوز ، تباـث  طیارـش  زا  ندرب  ثرا  تفگ : دـیاب  ثرا  دروم  رد  تسا * . هدـش  هداد  فیفخت 
دوخ جوز  لتاق  هک  ینز  زین  هزـشان و  هجوز  هیباـتک و  هجوز  دـننام : دـنرب ، یمن  ثرا  رهوش  زا  تیجوز ، دوجو  اـب  هک  دنتـسه  یناـنز  نوچ 
یمن تیجوز  یمتح  تباث و  طیارـش  زا  زین  هقفن  سپ  دنمورحم . رهوش  هقفن  زا  هک  نانز  زا  هورگ  نیا  هقفنلا  قح  تسا  روط  نیمه  دشاب * .
دراد هگن  هدع  دیاب  مه  هعتم  نز  هدع ، دروم  رد  دراد * . فلتخم  ياهقف  ياوتف  هب  یگتـسب  زین  ثرالا  قح  زا  هعتم  نز  تیمورحم  دـشاب * .
دیاب خساپ  رد  دنناد . یم  یفاک  هعتم ، وغل  خـسن و  يارب  ربتعم و  يدنـس  ییاهنت  هب  ار  رمع  مکح  رگید ، یخرب  تسا . زور  نآ 45  لقادح  و 
سپ دشاب ، رتالاب  دناوت  یمن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  رمع  نوچ  دشاب . هدننک  غالبا  زا  رتالاب  دیاب  خـسان  تیعقوم  ماقم و  تفگ :

دنشخب تیدنس  ار  رمع  لوق  ربمایپ ، هک  درادن  دوجو  ینس ، زا  هچ  هعیـش و  زا  هچ  یثیدح ، چیه  هک  نیا  رب  ًافاضم  تسا . لطاب  مه  لیلد  نیا 
نامکاح و هک : تفگ  ناوت  یم  دنک ، خسف  ار  يربمایپ  مکح  دناوتب  يا  هفیلخ  رگا  نیا  رب  هوالع  دنناوخارف . نآ  زا  يوریپ  هب  ار  نیملـسم  و 
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ای دـنا و  هتفریذـپن  ار  مکح  نیا  هاگچیه  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  هلمج  زا  دـننک . خـسف  ار  هفیلخ  مکح  دـنناوت  یم  زین  يدـعب  ياـه  هفیلخ 
هک دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  نیاربانب  تساجرباپ !! نانچمه  رمع  نخس  اما  دنا  هدرمش  زیاج  ار  هعتم  هغیص  یمالـسا  ياهروشک  نامکاح 

تنـس نآرق و  حیرـص  صن  سپ  هدیدرگن ، خسن  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نامز  رد  تسا و  تامکحم  تایآ  زا  هعتم ، هیآ  نوچ 
اب یلو  جاودزا  نامه  هعتم ، تقیقح  رد  دیامن . يریگولج  انز  اشحف و  عویش  زا  و  دشاب ، هتشاد  همادا  دبا  ات  دیاب  هک  تسا  ادخ  ربمایپ  هنـسح 

. تسا رت  ناسآ  رت و  فیفخ  طیارش 
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چیه خساپ : دنناد ؟ یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  یصو  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نایعیـش  ارچ  شـسرپ : (ص ) هللا لوسر  یـصو  (ع ) یلع
دنناوت یمن  نامز  کی  رد  يددـعتم  دارفا  و  دـشاب ، ناشیا  یـصو  ربمغیپ و  نیـشناج  هفیلخ  يدـحاو  درف  دـیاب  هک  تسین  يدـیدرت  کش و 

نیا رد  اذل  دیدرگ ، نایب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  تماما  ینیـشناج و  تابثا  رب  یلیالد  ًالبق  نوچ  دنـشاب . تیلوئـسم  نیا  راد  هدهع 
یصو ار  وا  دراد و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ماما  ندوب  یصو  رب  تلالد  طقف  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  زا  یثیداحا  نایب  هب  طقف  تمـسق 
ةدوم رد  ینادـمه  یلعدیـسریم  بقانم و  رد  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  ریـسفت و  رد  یبلعث  ماـما   . 1 میزادرپ . یم  تسا ، هدومن  یفرعم  دوـخ 

نیا دومرف : تسب ، يردارب  توخا و  دقع  باحـصا ، نیب  هک  يزور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  : » دننک یم  لقن  مود  هفیلخ  زا  یبرقلا 
نم نید  هدـننک  ادا  نم و  ملع  ثراو  متما ، رد  نم  یـصو  نم ، لها  رد  نم  هفیلخ  وا  تسا . نم  ردارب  ترخآ  اـیند و  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
نم ررـض  وا  ررـض  نم و  عفن  وا  عفن  تسا . وا  لام  نم  لام  نم و  لام  وا  لام  تسین . ییادـج  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نم و  نیب  هصـالخ  تسا .

لبنح دمحا  ماما   . 2 ( 1 .«) تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وا  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  هک  یـسک  تسا .
لوسر زا  متفگ  ناملـس  هب  تفگ : کلام  نب  سنا  هک : دـننک  یم  لقن  بقاـنم  رد  یعفاـش  هیقف  یلزاـغم  نبا  يزوج و  نبا  طبـس  دنـسم ، رد 
ناشیا تسیک ؟ امش  یـصو  هک  دیـسرپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  ناملـس  « ؟ تسیک وا  یـصو  هک  سرپب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا
ةدوملا عیبانی   . 1 ادا ــــــــــ  ثراو ، یـصو ، دومرف : ناشیا  سپ  نون . نب  عشوی  متفگ : دوب ؟ یـسک  هچ  یـسوم  یـصو  ناملـس ! يا  تفگ :

ةاخاؤملا دقع  دقل  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  ّنإ   » ص647 رواشیپ ، ياهبش  ص28 ;  ج 1 ، فالخلا ، ص289 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذل 
یلام ینم  هلام  ینید  یضاق  یملع و  ثراو  یتمأ و  یف  یّیصو  یلهأ و  یف  یتفیلخ  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یخأ  ّیلع  اذه  لاق : هباحـصأ ، نیب 

«. ینضغبأ دقف  هضغبأ  نم  ینّبحأ و  دقف  هبحأ  نم  يّرض  هّرض  یعفن و  هعفن  هنم 
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دنک یم  لقن  زین  مزراوخ  يابطخلا  بطخا  دـمحا ، نب  قفوم   . 3 ( 1 .«) تسا بلاط  یبا  نبا  یلع  نم  هدعو  هب  هدـننک  افو  نم و  نید  هدـننک 
 . 4 ( 2 .«) تسا نم  ثراو  یصو و  یلع ، هک  یتسرد  هب  تسا و  یثراو  یصو و  ربمغیپ  ره  يارب  : » دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  هک 

تمایق زور  ات  ایـصوا  متاخ  وت  یلع ! يا  مناربمایپ و  متاخ  نم  دومرف : هللا  لوسر  : » دـنک یم  لـقن  يراـفغ  رذوبا  زا  ینیومح  مالـسالا  خـیش 
دومن و رایتخا  ییـصو  يربمغیپ  ره  يارب  دنوادخ  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  هملـس  ما  نینمؤملا  ما  زا  زین  یمزراوخ  بیطخ   . 5 ( 3 .«) یتسه

غبصا زا  ملـسم  يراخب و  ماما  یعفاش ، هیقف  یلزاغم  نبا   . 6 ( 4 .«) دشاب یم  مترتع  رد  متیب و  لها  رد  متما ، رد  نم  یـصو  یلع  نم ، زا  دـعب 
ماما منم  مدرم ! يا  : » دومرف يا  هبطخ  رد  ناشیا  هک  دننک  یم  لقن  مالسلا ـ ) هیلع  ) نینمؤملاریما صاخ  باحـصا  نارای و  زا  یکی  هتابن ـ  نب 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  تسود  هدیزگرب و  یلو ، یـصو ، ردارب ، نم  هیداه . هرهاط  ترتع  ردپ  تاقولخم ، نیرتهب  یـصو  قیالخ و 
اب ملس  حلص و  ادخ ، اب  گنج  نم  اب  گنج  مشاب . یم  ءایصوا  ياقآ  دّیـس و  نادیفـسور و  اپ  تسد و  ياوشیپ  نینمؤملاریما ، نم  مشاب . یم 
یم ادـخ  نارای  نم  نارای  ادـخ و  ناتـسود  نم  ناوریپ  ادـخاب ، یتسود  نم  یتسود  ادـخ ، تعاطا  نم  تعاطا  ادـخ ، اـب  ملـس  حلـص و  نم ،
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جهن  ; ص107  ج 1 ، مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ماـمالا  بقاـنم  یف  بلاـطملا  رهاوـج  ص99 ;  ج 1 ، لـیزنتلا ، دـهاوش   . 1 5 ــــــــــ ) .«) دنشاب
لاقف یسوم  یصو  ناک  نم  ناملس  ای  لاقف : کیصو  نم  هللا  لوسر  ای  ناملـس  هل  لاقف   » ص647 رواشیپ ، ياهبش  ص198 ;  ج 1 ، نامیالا ،

ج 1، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی   . 2 بلاط .» یبأ  نب  ّیلع  يدـعوم  زجنی  ینید و  یـضقی  نم  یثراو  یّیـصو و  لاق  لاـق : نون ، نب  عشوی 
يوذل ةدوملا  عیبانی   . 3 یثراو .» یّیـصو و  ًاّیلع  ّنإ  ثراو و  ّیـصو و  ّیبن  ّلکل   » ص648 رواشیپ ، ياهبـش  ص147 ;  بقانملا ، ص235 ; 

متاخ انأ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لاـق   » ص648 رواشیپ ، ياهبـش  ص54 ;  ج 3 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  ص73 ;  ج 2 ، یبرقلا ،
ياهبش  ; ص235  ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیباـنی  ص147 ;  بقاـنملا ،  . 4 نیدـلا .» موی  یلإ  نیّیـصولا  متاـخ  ّیلع  اـی  تنأ  نییبنلا و 
عیبانی ص702 ;  یلامالا ،  . 5 يدـعب .» یتمأ  یتیب و  لهأ  یترتع و  یف  یّیـصو  ّیلع  ًاّیـصو و  ّیبن  ّلـک  نم  راـتخا  هللا  ّنإ   » ص648 رواشیپ ،

ُوبَأ َو  ۀـقیلخلا  ریخ  ّیـصو  ۀـّیربلا و  مامإ  انأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ   » ص648 رواشیپ ، ياهبـش  ص241 ;  ج 1 ، ص241 ، ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا 
ُدِّیَـس َو  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ُِدئاَق  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اَنَأ  ُُهبِیبَح ، َو  ُهُِّیلَو  َو  ُهُّیِـصَو  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهَّللا ِلوُسَر  وُخَأ  اَنَأ  ِۀَـیِداَْهلا ، ِةَرِهاَّطلا  ِةَْرتِْعلا 

«. ِهَّللا ُراَْصنَأ  يِراَْصنَأ  َو  ِهَّللا  ُءاَِیلْوَأ  یعاْبتَأ  َو  ِهَّللا  ُۀَیَالَو  ِیتَیَالَو  َو  ِهَّللا  ُۀَعاَط  ِیتَعاَط  َو  ِهَّللا  ُْملِس  یِْملِس  َو  ِهَّللا  ُبْرَح  ِیبْرَح  َنیِّیِصَْولا 
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یهتنم یلع  نم و  هب  تلاسر ، توعد و  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  دوعـسم  نبا  زا  یعفاش  یلزاغم  نبا   . 7
رد یعفاش  ینادمه  یلع  دیـس  ریم   . 8 ( 1 .«) داد رارق  یـصو  ار  یلع  ربمغیپ و  ارم  سپ  میدومنن  هدجـس  تب  رب  ام  زا  مادک  چـیه  اریز  دـش .

تینادحو هب  تداهـش  میدومن : تعیب  زیچ  هس  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  اب  : » دـنک یم  لقن  ینهجلا  رماع  نب  هبتع  زا  یبرقلا  ةدوم 
بجوم هس  نیا  زا  مادک  ره  كرت  سپ  تسوا . یـصو  یلع  هک  نیا  دمحم و  يربمغیپ  توبن و  تسین ، وا  يارب  یکیرـش  هک  لاعتم  يادـخ 

ره يارب  لاـعتم  يادـخ  هک  یتـسرد  هب  : » تسا هدـش  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  زا  ذـخأم  ناـمه  زا   . 9 ( 2 .«) ددرگ یم  رفک 
نم یصو  داد . رارق  نم  یصو  ار  یلع  یسیع و  یصو  ار  نوعمش  یسوم ، یصو  ار  عشوی  مدآ ، یـصو  ار  ثیـش  داد . رارق  ییـصو  يربمغیپ 

دمحا نب  قـفوم  زا  عیباـنی  بحاـص   . 10 ( 3 .«) تسا تقیقح  قـح و  هدـننک  نشور  یلع  هدـننک و  توـعد  نم  دـشاب و  یم  ایـصوا  نیرتـهب 
هدمآ وا  نیلاب  رب  همطاف  دوب ، يرامیب  رتسب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هک  یماگنه  دـنک : یم  لقن  يراصنا  بویا  وبا  زا  یمزراوخ 

 . 1 رارق ــــــــــ  یـسک  ار  وـت  رـسمه  هک  تسا  نیا  وـت  هب  راـگدرورپ  ياـه  تمارک  زا  همطاـف ! يا  : » دوـمرف وا  هب  ربـمغیپ  تـسیرگ . یم  و 
اندحأ دجـسی  مل  ّیلع  یلإ  ّیلإ و  ةوعدـلا  تهتنا   » ص649 رواشیپ ، ياهبـش  ص207 ;  ج 25 ، راونـالا ، رحب  ص296 ;  ج 8 ،  فنصملا ،

، رواشیپ ياهبش  ص51 ;  ج 2 ، میقتسملا ، طارص  ص303 ;  ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم   . 2 ًاّیصو .» ًاّیلع  ذختا  ًاّیبن و  ینذّختاف  طق  منـصل 
ۀثالثلا نم  ّيأف  هّیصو  ًاّیلع  هّیبن و  ادّمحم  ّنأ  هل و  کیرـش  هدحو ال  ُهّللا  َّالِإ  َهلِإ  نأ ال  لوق  یلع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  انعیاب   » 649

لامک ص21 ;  هرصبتلاو ، ۀمامالا  ص280 ;  ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی  ص247 ;  ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم   . 3 ًارفک .» هانکرت 
ّیـصو عشویو  مدآ  ّیـصو  ثیـش  لعج  ًایـصو ، ّیبن  ّلکل  لعج  یلاـعت  هللا  ّنإ   » ص649 رواشیپ ، ياهبـش  ص212 ;  ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و 

«. ءییضملا وه  یعادلا و  انأ  ءادبلا و  یف  ءایصوألا  ریخ  یّیصو  ییصو و  ًاّیلع  یسیع و  ّیصو  نوعمشو  یسوم 
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هب گرزب  يادخ  هک  یتسرد  هب  دـشاب . یم  رتشیب  همه  زا  شیرابدرب  ربص و  رتدایز و  همه  زا  شلمع  رت و  مدـقم  همه  زا  مالـسا  رد  هک  داد 
زا ار  وت  رـسمه  هاگنآ  دـنکفا ، يرظن  هرابود  دومن . ثوعبم  لسرم  يربمغیپ  هب  دـیزگرب و  ارم  اه  نآ  نایم  زا  سپ  دـنکفا ، يرظن  نیمز  لها 

همادا رد  ربمغیپ  هک  دـنک  یم  لقن  یلزاغم  نبا  ( 1 .«) داد رارق  نم  یـصو  ار  وا  زین  درک و  یحو  نم  هب  ار  امـش  جیوزت  دـیزگرب و  نانآ  نایم 
ار نآ  زگره  زین  یـسک  تسا و  هدشن  اطع  نونک  ات  يرگید  سک  چیه  هب  هک  هدـش  اطع  تلـصخ  تفه  تیب  لها  ام  هب  همطاف ! يا  : » دومرف

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 99 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیهش تسا ;3 .  وت  رهوش  وا  تسا و  ایصوا  نیرتهب  ام  یـصو  دشاب ;2 .  یم  وت  ردـپ  وا  تسا و  ام  زا  ناربمایپ  لضفا   . 1 دنک : یمن  كرد 
زا دـنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  دـهاوخب  تقو  ره  تسا و  لاب  ود  ياراد  هک  یـسک  تسا ;.4 .  وت  يومع  هزمح  وا  تسا و  ادهـش  نیرتهب  اـم 
نآ هب  دناوت ;6 .  نادنزرف  اه  نآ  دنشاب و  یم  ام  زا  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ود  طبـس و  ود  تسا ;5 .  وت  يومع  رـسپ  رفعج  وا  تسام و 
وا تسا و  ام  زا  دراذگ ، یم  زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  یـسک  نامه  تما ، نیا  يدهم  تسا  وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخ 

يدهم مان  زا  دـعب  ربمغیپ  هک  دـنک  یم  لقن  نینچ  ار  ثیدـح  نیا  هلابند  دـئارف  رد  ینیومح  دـمحم  نبا  میهاربا  ( 2 .«) دـشاب یم  وت  دالوا  زا 
نکن هیرگ  شابم و  نوزحم  همطاف ! يا  دنک . یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دوش  داسف  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هک  نیا  زا  سپ  : » دومرف جـع ) )

، ةدمعلا ص227 ;  نامیالا ، جهن  ص269 ;  ج 3 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی   . 1 رت ــــــــــ  نابرهم  رت و  میحر  وت  رب  نم  زا  دـنوادخ  هک 
هللا نإ  املح  مهمظعأ  املع و  مهرثکأ  املـس و  مهمدـقأ  نم  کتجوز  كایإ  هللا  ۀـمارکل  نإ  ۀـمطاف  ای   » ص650 رواشیپ ، ياهبـش  ص267 ; 

كایإ و هجوزأ  نأ  یل  یحوأف  کلعب  مهنم  راتخاف  ۀعالطا  علطا  مث  السرم  ایبن  ینثعبف  مهنم  ینراتخاف  ۀعالطا  ضرألا  لهأ  یلإ  علطا  یلاعت 
، رواشیپ ياهبش  ص229 ;  نامیالا ، جهن  ص389 ;  ج 3 ، ص209 ، ج 2 ، ص241 ، ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی   . 2 اّیصو .» هذختأ 

انیبن انریغ  نیرخآلا  نم  دحأ  اهکردی  ءایبنألا و ال  لاق  وأ  انلبق  نیلّوألا  نم  دحأ  اهطعی  مل  لاصخ  عبس  انیتوأ  تیب  لهأ  ّانإ  ۀمطاف  ای   » ص650
ریطی ناحانج  هل  نم  انم  کمع و  ةزمح  وه  ءادهـشلا و  ریخ  اندیهـش  کلعب و  وه  ءایـصوألا و  لضفأ  انیـصو  كوبأ و  وه  ءایبنألا و  لـضفأ 

«. ۀمألا هذه  يدهم  هدیب  یسفن  يذلا  انم و  كانبا و  امه  ۀمألا و  هذه  اطبس  انم  کمع و  نبا  رفعج  وه  ءاشی و  ثیح  ۀنجلا  یف  امهب 
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همه زا  بسح  ثیح  زا  هک  هدومن  جیوزت  یسک  يرـسمه  هب  ار  وت  قیقحت  هب  دـشاب ;7 .  یم  نم  بلق  رد  وت  تیعقوم  رطاخ  هب  نیا  و  تسا ،
زا رفن  ود  نیب  تواضق  هب  رت و  لداـع  همه  زا  تاواـسم  هب  رت ، ناـبرهم  همه  زا  تیعر  هب  تبـسن  رت ، یمارگ  همه  زا  بسن  ثیح  زا  رتگرزب ،
یم تقو  هفیلخ  دنیوگ  یم  يا  هدع  هک  تسین ، ناشیا  یصخش  یصو  ثراو و  ندوب ، ربمایپ  یصو  زا  روظنم  ًاملـسم  ( 1 .«) تسا رتانیب  همه 

تیاصو رگید ، ترابع  هب  دوش . عمج  يدحاو  درف  رد  ود  ره  دیاب  تیاصو  تفالخ و  دش ، نایب  هک  روطنامه  دشاب . زین  ربمغیپ  یصو  دناوت 
یـصخش تیاصو  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ندوب  یـصو  رگا  هک  میبای  یم  رد  هطوبرم  ثیداحا  هب  تقد  يردق  اب  نوچ  دـشاب . یم  تفالخ  نامه 

نامز ناربمایپ  یـصخش  یـصو  عشوی ، نوعمـش و  ثیـش ، هک  هنوگنامه  دوبن . راگدرورپ  شرافـس  مکح و  هب  يزاـین  تروص  نیا  رد  دوب ،
هک تسین  ام  دزن  يا  ههبـش  کش و  چیه  : » دیوگ یم  نینچ  هغالبلا  جهن  حرـش  لوا  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ار  انعم  نیا  دـندوبن . شیوخ 

تقیقح نیا  اـب  دنتـسه  داـنع  هب  بوـسنم  اـم  دزن  هک  یناـسک  دـنچ  ره  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  یـصو  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع
هیلع ) نینمؤـملاریما اـنالوم  هنیـس  رب  ترـضح  كراـبم  رـس  ربماـیپ  تاـفو  ماـگنه  هب  هک  تسا  تهج  نـیمه  هـب  ( 2 .«) دنا هدـیزرو  تفلاخم 
هلمج زا  تنـس  لـها  بتک  زا  يرایـسب  تسا . هدومن  زاـب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هنیـس  هب  ار  مولع  باوبا  ماـمت  ماـگنه ، نآ  رد  هدوب و  ( مالـسلا

دنـسم موس  دلج  يروباشین ، كردتـسم  مکاح  موس  دلج  بتاک ، دعـس  نب  دمحم  تاقبط  مود  ءزج  لامعلا ، زنک  مشـش  مراهچ و  ياهدلج 
لوسر هک  دـننک  یم  لقن  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  هملـس و  ما  نینمؤملا  ما  زا  یگلمج  میعن  وبا  ظـفاح  اـیلوالا  ۀـیلح  لـبنح و  دـمحا  ماـما 

ص130 ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات   . 1 رب ــــــــــ  ار  دوخ  رس  دیبلط و  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع لاحترا ، ماگنه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا
ینزحت و ال ۀـمطاف ال  ای  ًاروج  تئلم  امک  ًالدـع  ضرألا  ألمی  و   » ص650 رواشیپ ، ياهبش  ص241 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی  ; 

وه کجوز و  هللا  کـجوز  دـق  یبلق  نم  کـعقوم  یّنم و  کـناکمل  کـلذ  یّنم و  کـیلع  فأرأ  کـب و  محرأ  ّلـج  ّزع و  هللا  ّنإـف  یکبت 
ج 1، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2 ۀیضقلاب .» مهرصبأ  ۀیوسلاب و  مهلدعأ  ۀیعرلاب و  مهمحرأ  ًابصنم و  مهمرکأ  ًابسح و  مهمظعأ 

یف فلاخ  نإ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ّیـصو  ناک  ( مالـسلا هیلع  ) ًاّیلع ّنأ  اندـنع  بیر  ـالف   » ص653 رواشیپ ، ياهبـش  ص139 ; 
«. دانعلا یلإ  اندنع  بوسنم  وه  نم  کلذ 
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نبا هک  تسا  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دوخ  شیامرف  رتمهم ، همه  زا  دومن . تقرافم  شندب  زا  حور  ات  تشاذـگ  وا  هنیس 
دش حور  ضبق  یلاح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  هک  قیقحت  هب  : » دنک یم  لقن  نینچ  هغالبلا  جهن  حرـش  مود  دلج  رد  دیدحلا  یبا 

متروـص رب  ار  میاـه  تـسد  نـم  دـش و  جراـخ  دوـب  نـم  تـسد  يور  هـک  یلاـح  رد  ترـضح  نآ  حور  دوـب . نـم  هنیـس  يور  شرـس  هـک 
یم نفد  ار  يربک  هقیدص  شرـسمه  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  هک  یماگنه  هک  هدـش  لقن  زین  هغالبلا  جـهن  حرـش  مود  دـلج  رد  ( 1 .«) مدیشک

جراخ نم  هنیـس  ولگ و  نیب  وت  حور  مداد و  رارق  ربق  دـحل  رد  ار  وت  هک  قیقحت  هب  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هب  باطخ  درک ،
یم هک  دـیجم  نآرق  روتـسد  قباطم  رمع  رکبوبا و  هک  هنوگناـمه  دنـسرپ : یم  بصعتم  یخرب  زونه  ثیداـحا ، نیا  همه  دوجو  اـب  ( 2 .«) دش

گرم نوچ  };  » َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألاَو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  دیامرف } :
دینک تیصو  یقح  هتسیاش و  زیچ  هب  دوخ  ناشیوخ  نیدلاو و  هب  دیتسه  يویند  عاتم  ياراد  رگا  هک  تسا  امش  رب  دسر  ارف  امـش  زا  یکی  رب 

نآ رد  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  زا  يا  همان  تیصو  ارچ  دنا ، هتشون  ار  دوخ  تیـصو  توف  ماگنه  هب  ( 3 «) تسا نیقتم  راوازس  هک 
تـسا هدمآ  قازرلا  دبع  عماج  رد  هلمج  زا  روکذم ، عبانم  زا  يرایـسب  رد  درادن ؟ دوجو  دشاب  هداد  رارق  دوخ  یـصو  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

ادا ارم  نیِد  یهد ، یم  لسغ  ارم  ینک . یم  يرب  ارم  همذ  افو و  ارم  هدـعو  ادا ، ارم  نید  هک  ینم  ریزو  ردارب و  وت  یلع ! يا  : » دومرف ربمایپ  هک 
ج یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی  ص235 ;  ج 1 ، نیتسردملا ، ملاعم   . 1 خیرات ــــــــــ ، تداهش  هب  ( 4 .«) ینک یم  مناهنپ  ربق  رد  ینک و  یم 
ص652 رواشیپ ، ياهبش  ص179 ;  ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جن  حرش  ص205 ;  ج 2 ، هشیاع ، نینمؤملا  ما  ثیداحا  ص436 ;  ، 3

جهن حرش   . 2 یِهْجَو .» یَلَع  اَُهتْرَْرمَأَف  یِّفَک  ِیف  ُهُسْفَن  َْتلاَس  ْدَق  َو  يِرْدَص  یَلََعل  ُهَسْأَر  َّنِإ  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َِضُبق  ْدََـقل  َو  »
يردص يرحن و  نیب  تضاف  كربق و  ةدوحلم  یف  کتدـسو  دـقلف   » ص652 رواشیپ ، ياهبش  ص266 ;  ج 10 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 

ّیلع ای   » ص654 رواشیپ ، ياهبش  ص52 ;  هلهابملا ، ص370 و 374 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی   . 4 180 (: 2  ) هرقب  . 3 کسفن .»
«. یترفح یف  ینیراوت  ینید و  يدوت  ینلسغت و  تنأ  یتمذ و  ءيربت  يدعو و  زجنت  ینید و  یضقت  يریزو و  یخأ و  تنأ 
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نآ نیِد  مهرد  رازه  دـصناپ  دومن و  نفد  نفک و  لـسغ ، ار  ناـشیا  هداد ، ماـجنا  ار  ربمغیپ  تاشرافـس  نیا  همه  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
نیا رد  يرگید  سک  هدـیدرگ و  ماجنا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع طسوت  قوف ، روما  هک  دـنرادرظن  قافتا  نیملـسم  همه  درک . ادا  مه  ار  ترـضح 
هیلع هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نفد  نفک و  لسغ ، ماگنه  هب  دندیـسر  تفالخ  هب  اهدـعب  هک  هباحـص  رباکا  زا  يرایـسب  دـشن . مدـق  شیپ  اـهراک 

، دوخ نیا  دندرکن و  ادا  لاملا  تیب  زا  ار  مهرد ) رازه  دصناپ   ) ربمایپ نیِد  اهدعب  یتح  دندوب . تفالخ  میسقت  هفیلخ و  نییعت  لوغشم  هلآو )
دیاـب وا  دوب ، ربماـیپ  ثراو  یـصو و  يرگید  سک  رگا  اریز  دـشاب . یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ندوب  ثراو  یـصو و  یلمع  شریذـپ  ياـنعم  هب 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نیا  تفگ : دـیاب  بوتکم  تیـصو  دروم  رد  اما  مالـسلا .) هیلع  ) یلع هن  دـش  یم  روما  نیا  ماجنا  راد  هدـهع 
هتشون ار  دوخ  تیصو  ناشیا  تاروتسد  قباطم  هک  دنارمع  رکبوبا و  هکلب  دسیونب ; ار  دوخ  تیـصو  رمع  رکبوبا و  دننام  یتسیاب  هک  تسین 

هدرم تیلهاج  نامز  دـننام  دریمب  تیـصو  نودـب  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  اـت  دراد  تیـصو  رب  دـیکأت  همه  نآ  هک  يربمغیپ  دـنا .
هب تسا ، هدومن  دزـشوگ  شا  یـصو  هناگی  هب  ار  دوخ  ياه  تیـصو  لاـس ، هک 23  نآ  اـب  دیـسر و  ناـشیا  دوخ  هب  تبون  یتـقو  ( 1 .«) تسا

شتما یگتـسدود  عازن و  تلالـض ، یهارمگ ، زا  هلیـسو  نادـب  ات  دـنک  لـیمکت  دوب  هتفگ  تدـم  نآ  رد  ار  هچنآ  تساوخ  تاـفو ، ماـگنه 
بلطم نیا  دنیامن . یلمع  ار  دوخ  یعرش  یهلا و  هفیظو  ناشیا  هک  دندرک  تعنامم  تردق ، ناگنشت  یـسایس و  نارگیزاب  دیامن . يریگولج 
ذغاـک تاود و  : » دومرف تلحر  ماـگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هک  دـنا  هدرک  لـقن  دوـخ  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراـخب و  ماـما  ار 
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هدومن و اغوغ  باـطخلا ـ  نب  رمع  ياوغا ـ  هب  ناـشیا  نیلاـب  رب  راـضح  زا  يا  هدـع  دـیوشن ». هارمگ  هک  مسیونب  يزیچ  ناـتیارب  اـت  دـیروایب 
لبنح دمحا  ماما  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  زین  نیحیحـص و  رد  ملـسم  مه  يراخب و  مه  دیوگ . یم  نایذه  ترـضح  نآ  دنتفگ :

موی ام  سیمخلا  موی  : » تفگ یم  تخیر و  یم  کشا  درک ، یم  هیرگ  هتـسویپ  ساـبع  نب  هللادـبع  هک  دـنا  هدومن  لـقن  دنـسم  لوا  دـلج  رد 
ص482;  نیظعاولا ، ۀـضور   . 1 هـچ ــــــــــ  هبنـشجنپ  زور  رد  رگم  دندیـسرپ  يو  زا  يا !؟ هبنـشجنپ  زور  هـچ  هبنـشجنپ  زور  سیمخلا ;»

«. ۀیلهاج ۀتیم  تام  ۀّیصو  ریغب  تام  نَم   » ص655 رواشیپ ، ياهبش  ص208 ;  نامیالا ، جهن  ص246 ;  ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم 

هحفص 179

یباتک امـش  يارب  ات  دیروایب  ذغاک  تاود و  : » دومرف تشگ ، یلوتـسم  ربمایپ  رب  يرامیب  نوچ  تفگ : يا ؟ هداتفا  هیرگ  هب  وت  هک  تسا  هدش 
سب ار  ام  نارق  دیوگ و  یم  نایذه  وا  : » دنتفگ دندش و  عنام  سلجم  راضح  زا  یـضعب  اما  ( 1 «) دیوشن هارمگ  زگره  نم  زا  دعب  هک  مسیونب 

نایذه رمع  رخآ  رد  دنتفگ : دندز و  مه  نابز  مخز  ناشیا  هب  هکلب  دندرک ، تعنامم  ترضح  نآ  نتـشون  تیـصو  زا  طقف  هن  اه  نآ  تسا ».
، دیوگ یم  نایذه  وا  هک  دیراذگاو  ار  درم  نیا  : » تفگ رمع  نآ  زا  دـعب  دـیوگ  یم  نیملاعلا  رـس  مراهچ  هلاقم  رد  یلازغ  ماما  دـیوگ . یم 
هب رگید  یعمج  رمع و  زا  يرادفرط  هب  يا  هدع  دندش . هورگ  ود  رضاح  باحصا  رمع ، هتفگ  نیا  زا  سپ  ( 2 .«) تسا سب  ار  ام  ادخ  باتک 

دش و ریغتم  ربمغیپ  سپس  دنتخیر . مه  هب  دش و  دنلب  راضح  دایرف  داد و  هرخالاب  دندش . ممـصم  ربمغیپ  يارب  ذغاک  تاود و  ندروآ  روظنم 
نایم رد  هنتف  نیلوا  ربماـیپ ، رمع  رخاوا  رد  بیترت  نیدـب  ( 3 .«) دـینک عازن  گنج و  نم  دزن  تسین  راوازـس  هک  دـیزیخرب  نم  دزن  زا  : » دومرف
اهنت هن  هک  دناسر  ییاج  هب  ار  تراسج  رمع  هسلج ، نیا  رد  دـش . هدیـشاپ  ناناملـسم  نیب  رد  هقرفت  قافن و  مخت  تفرگ و  لکـش  ناناملـسم 

تفلاخم نآرق  حیرـص  صن  اب  و  دیوگ » یم  نایذـه  درم  نیا  : » تفگ هکلب  دـناوخن  مه  دـمحم »  » مان هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر 
هیلع هللا  یلـص  ) دـمحم };  » نیِِّیبَّنلا َمَتاخَو  ِهللا  َلوُسَر  ْنِکلَو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  دَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناـک  اـم  دـیامرف } : یم  نآرق  اریز  دومن . راکـشآ 

بدا و اب  ار  ناشیا  هراومه  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  هیآ  نیا  ( 4 .«) تسا نییبنلا  متاخ  هللا و  لوسر  نکل  تسین  امـش  زا  کی  چیه  ردپ  هلآو )
ج يربکلا ، ننس  ص486 ;  ج 22 ، راونالا ، راحب   . 1 دینک ــــــــــ . هدافتـسا  نییبنلا » متاخ   » و هللا » لوسر   » ياه هژاو  زا  دینک و  دای  مارتحا 

هدعب نولـضت  ام ال  مکل  بتکأ  ضایب  ةاودـب و  ینوتیا   » هدروآ ص658 دنس   18 رواشیپ ، ياهبش  ص64 ;  باـطخ ، نب  رمع  ص435 ;  ، 3
ص247;  داشرلاو ، يدهلا  بس  ص62 ;  باطخ ، نب  رمع  ص222 2 .  ج1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ص118 . ج2 ، يراخب ، حیحص  ًادبأ »

باتک انبـسح  رجهیل ! ّهنإف  لجرلا  اوعد  رمع  لاـقف   » ص658 رواشیپ ، ياهبـش  ج 4 ص360 ;  يربکلا ، ننـس  ص451 ;  ج 4 ، هیوـبن ، ةریس 
ياهبش ج 4 ص360 ;  يربکلا ، ننس  ص451 ;  ج 4 ، هیوبن ، ةریس  ص247 ;  داشرلا ، يدهلا و  لبـس  ص62 ;  باطخ ، نب  رمع   . 3 هللا .»

40 (: 33  ) بازحا  . 4 عزانتلا .» يدنع  یغبنی  یّنع و ال  اوموق   » ص658 رواشیپ ،
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هک ره  مالک  نیا  هدنیوگ   » دنا هتفگ  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  افش و  باتک  رد  یعفاش  ضایع  یضاق  ریظن  تنس ، لها  ياملع  زا  یخرب 
زا تمـصع ، هک  تسا  یهیدب  تسا ». هدوب  زجاع  ترـضح  نآ  هبترم  ماقم و  هب  لماک  تفرعم  زا  هتـشادن و  هللا  لوسر  هب  نامیا  ًالـصا  دشاب 

ناتیارب يزیچ  دیوگ : یم  هک  ینامز  نیاربانب  تسا . یگدنز  تاظحل  نیـسپاو  ات  ناشیا ، صتخم  یگژیو ، نیا  تسا و  توبن  هصاخ  تافص 
ْنِإ يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  هفیرـش }  هیآ  تسا . هدوب  قح  هب  لصتم  داشرا و  تیاده ، ماقم  رد  هک  تسا  انعم  نیدب  دیوشن ، هارمگ  ات  مسیونب 

راگدرورپ اب  تفلاخم  ترـضح ، نآ  يارب  ذغاک  تاود و  ندروآ  اب  تفلاخم  نیاربانب  دراد . تلالد  انعم  نیمه  رب  زین  یحُوی { ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه 
هژاو تسا . ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) نییبنلا متاخ  هب  تناها  راکـشآ و  یمانـشد  درم ،» نیا   » ترابع اب  هارمه  نایذه »  » هملک زا  هدافتـسا  تسا و 

ربمغیپ هفیلخ  رمع  نوچ  دـنیوگ ـ : یم  يو  نتخاـس  اربم  يارب  رمع  نیعفادـم  زا  یخرب  تسا »!! سب  ار  اـم  نارق  : » تفگ هک  تسا  نآ  رتدـب 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 102 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تاود و ندروآ  زا  تما  یهاوخ  ریخ  فالتخا و  زا  يریگـشیپ  يارب  رمع  تسا ـ . هدوبن  راک  رد  یـضرغ  دصق و  هدومن و  داهتجا  اذل  هدوب ،
هللا یلـص  ) هللا لوسر  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  تسا ـ . هدید  تسا » سب  ار  ام  نآرق   » نتفگ رد  ار  تحلـصم  تسا ـ . هدومن  يریگولج  ذغاک 

. تسا هدوبن  هفیلخ  نامز  نآ  رد  ًالوا  تفگ * : دیاب  دارفا  لیبق  نیا  خساپ  رد  دسیونب ؟ يزیچ  تفالخ  هرابرد  تسا  هتـساوخ  یم  هلآو ) هیلع 
هیلع ) یلع تفـالخ  زا  اـت  تسا  هدوب  هئطوت  حارط  هک  دوـمن  ناـعذا  دـیاب  سپ  تسا ، هتـشاد  رـس  رد  هدـنیآ  رد  ار  ندـش  هفیلخ  روـصت  رگا 
* !؟ دیامن داهتجا  نآرق  حیرص  صن  لباقم  رد  دناوت  یم  هفیلخ  رگم  تسا ، هدوب  هفیلخ  هک  نیا  ضرف  اب  دنچ  ره  دیامن . يریگولج  ( مالسلا

هب دـقتعم  وا  رگا  عقاو  رد  دـیاین . شیپ  یفـالتخا  تسا  هتـساوخ  یم  هتـسناد و  یم  ربمغیپ  دوخ  زا  رتهب  ار  تما  یهاوخ  ریخ  رمع  رگم  ًاـیناث 
ره زا  لبق  دیاب  دوب  فالتخا  زا  يریگولج 
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نیا هدـنهد  ناشن  تسا » سب  ار  ام  نآرق   » ترابع ًاثلاث  ددرگ * . فـالتخا  بجوم  دوخ  هک  نیا  هن  درک ، یم  راـیتخا  توکـس  دوخ ، يزیچ 
ماع و تاهباشتم ، تامکحم و  ياراد  نآرق  دشاب . یم  یناعملاریثک  ظفللا و  لیلق  نآرق  نوچ  تسا  هتشادن  مه  فوقو  نآرق  هب  وا  هک  تسا 

هار هک  تسا  ملسم  رما  نیا  : » دسیون یم  بویغلا  فشک  رد  يزاریـش ، یعفاش  نیدلا  بطق  هچنانچ  دراد . ینابر  نیبم  هب  زاین  تسا و  صاخ 
. میرادـن امنهار  هب  يزاـین  اـم  تسا و  اـم  ناـیم  رد  نآرق  تسا : هتفگ  هک  مبجع  رد  رمع  مود  هفیلخ  مـالک  نیا  زا  دومیپ . ناوتن  اـمنهار  یب 
ام نایم  رد  بط  بتک  نوچ  دیوگب : هک  دنام  یم  یسک  مالک  دننامه  تسا و  ضحم  ياطخ  لوبق و  لباق  ریغ  فرح ، نیا  هک  تسا  یهیدب 
دای دـهاوخب  ربمایپ  ات  دوب  هدـنامن  یقاب  نید  ماـکحا  لوصا و  زا  يرگید  زیچ  ماـگنه  نآ  رد  ًاـعبار  میرادـن * ». يزاـین  بیبط  هب  سپ  تسا 

. دوب هدنامیقاب  ینیـشناج  عوضوم  طقف  اذل  دوب . هدش  لزان   } ْمُُکنید ْمَُکل  ُتلَمْکَا  هیآ }  اریز  ددرگ ; مدرم  تیاده  بجوم  هک  دیامن  يروآ 
: دـیوگ یم  نیملاعلا  رـس  مراهچ  هلاقم  رد  یلازغ  ماما  هک  روطناـمه  دـنک . دـیکأت  دـییأت و  ار  دوخ  نیـشیپ  ياـهراتفگ  تساوخ  یم  ربمغیپ 
زا يرگید  زیچ  تفالخ ، زج  هب  هدوب و  راک  رد  تما  تیادـه  عوضوم  هک  دـناسر  یم  ربمایپ ، راـتفگ  نیرخآ  رد  يدـعب » اولـضت  نل   » هلمج

نکل دـسیونب ; تفالخ  هب  عجار  هتـساوخ  یم  ًامتح  ناشیا  هک  میرادـن  نیا  رب  رارـصا  ام  لاح  ره  هب  یلو  دوب . هدـنامن  یقاـب  تیادـه  لوصا 
يزورما تیعضو  هب  دوش و  نشور  اه  نآ  فیلکت  ات  هدوب ، تما  یهارمگ  زا  يریگولج  يارب  دسیونب  هتساوخ  یم  هچنآ  هک  میتسه  نئمطم 

هب ناشدوخ  ات  دندرک  تعنامم  دسیونب ، يزیچ  هچ  هرابرد  دهاوخ  یم  ربمایپ  هک  دنتفایرد  نامز  نآ  نارادمتـسایس  نوچ  ( 1 .) دنیاین راتفرگ 
; نیلقّثلا مُکِیف  ٌكرات  ّینإ   » هک دشاب  هدینـش  ار  نیلقث  ثیدح  هفیلخ  رگا  هتبلا   . 1 هک ــــــــــ  تفایرد  نینچ  ناوت  یم  یتح  دنـسرب . ییاون 

هارمگ هک  مسیونب  ار  يزیچ  اـت  دـیروایب  تاود  ملق و  دـیامرف : یم  ربماـیپ  هک  یتقو  اولـضت » نل  اـمهب  متکّـسمت  نإ  اـم  یترتع  هللا و  باـتک 
نیلقث و هب  عجار  ربمایپ  هک  دنک  كرد  تسناوت  یم  بوخ  نتفرگ  ار  یهارمگ  يریگولج  نیب  هلمج  رد  نیا  لاصتا  لحم  طبر و  زا  دیوشن .

. مدش عنام  تسیچ و  ربمایپ  دوصقم  مدیمهف  نم  هدرک  فارتعا  هفیلخ  دوخ  ییاج  رد  هتبلا  دیامن . شرافس  دهاوخ  یم  رغصا  لقث  ای 
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هک نآ  لـیلد  هب  دـنک . نییعت  ار  تفـالخ  هلاـسم  هتـساوخ  یم  ربمغیپ  هک  تسا  نآ  لـیلد  دوخ  ذـغاک  تاود و  ندروآ  زا  اـه  نآ  تعناـمم 
، دوشن دودسم  هدنیآ  رد  اه  هار  یمامت  ات  دندومن  يریگولج  نآ  زا  اذـل  دوب ; دـنهاوخن  هفیلخ  ناشدوخ  هک  دـنا  هتـسناد  یم  نارادمتـسایس 
ـ  نییبـنلا متاـخ  كراـبم  دوـجو  مه  نآ  گرم ـ  لاـح  رد  رـضتحم  هتـساوخ  نیرخآ  ندرک  هدروآرب  زا  یبـلقلا  یـسق  ناـسنا  چـیه  هـنرگو 

تمیق هب  یتح  یتمیق ـ  ره  هب  رمع  ندومن  اربم  يارب  هک  تسا  بصعتم  يا  هدـع  تاهیجوت  اه ، نیا  همه  لاـح  ره  هب  دـنک . یمن  يریگولج 
يرامیب رتسب  رد  رکبوبا  یتقو  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـندنب . یم  ًادـمع  یتحار و  هب  ار  شیوخ  نامـشچ  دـننک و  یم  نایب  ربماـیپ ـ  هب  نیهوت 

؟!! تسا سب  ار  ام  ادخ  باتک  نآرق و  درم ، يا  سیونن  نایذه  هک : تفگن  وا  هب  رمع  ارچ  تشون ، یم  ار  دوخ  تیصو  دوب و 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 103 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 183

ناشیا يراذـگمان  هدوب و  اجک  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تدالو  لحم  شـسرپ : ترـضح  نآ  يراذـگمان  یگنوگچ  و  (ع ) یلع هاـگداز 
یماگنه تسا . هدوب  مارحلا  دجسم  لخاد  رد  نامیاز  زا  لبق  دسا ، تنب  همطاف  هک  دننک  یم  روصت  نینچ  یخرب  خساپ : تسا ؟ هدوب  هنوگچ 

اب تسا . هدمآ  ایند  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هدومن و  نامیاز  اجنامه  رد  اذـل  دوش ، جراخ  دجـسم  زا  هتـسناوتن  وا  هدیـسر ، ارف  نامیاز  درد  هک 
هنوگ هب  هبعک  دولوم  دماشیپ  هک  یتروص  رد  دننک . یم  دادملق  یعیبط  تیمها و  نودـب  يرما  ار  هبعک  لخاد  رد  یلع  تدالو  تشادرب  نیا 

هب هک  اـهزور  زا  یکی  رد  تـسا . هدوـب  لـمح  عـضو  هاـم  نـیرخآ  رد  دـسا  تـنب  همطاـف  دوـش . یم  ناـیب  ریز  رد  هـک  تـسا  هدوـب  يرگید 
ار ادخ  دوش . یم  تیدحا  هاگرد  هب  اعد  زاین و  زار و  لوغشم  هبعک  راجتـسم  رد  وا  دسر . یم  ارف  نامیاز  درد  ار  وا  دور ، یم  مارحلادجـسم 

یم هتفاکش  ( 1) هبعک هناخ  راوید  ناهگان  نادرگ . ناسآ  لهـس و  نم  رب  ار  نامیاز  درد  ایادـخ ! هک  دـهد  یم  دـنگوس  شلـالج  تزع و  هب 
هناخ راوید  هک  دندش  هجوتم  دندوب ، هتسشن  هناخ  فارطا  رد  هک  یمدرم  تعامج  ( 2 .«) يآ نورد  همطاف ! يا  : » هک دسر  یم  ییادن  دوش و 

ـ  ربمایپ يومع  سابع ـ  بانج  هلمج  زا  ناگمه  بجعت  تشگزاب . هیلوا  تلاح  هب  هرابود  راوید  دش و  هناخ  لخاد  همطاف  دش ، هتفاکش  هبعک 
دـناسر و هبعک  راد  دـیلک  بلاطوبا ، شردارب  هب  ار  دوخ  ًاروف  هنحـص  نیا  هدـهاشم  اب  دـش . هتخیگنا  رب  دوب  رگ  هراظن  تعامج  نایم  رد  هک 
ات دسا  تنب  همطاف  دیسرن . ییاج  هب  هبعک  ِبرد  ِلفق  ندرک  زاب  يارب  اه  نآ  شالت  دنتـشگرب . مه  اب  هلـصافالب  هداد و  عالطا  وا  هب  ار  هیـضق 

هبعک نامز  نآ  رد   . 1 رد ــــــــــ  هرظتنم  ریغ  هعقاو  نیا  ربخ  دنام . هبعک  هناخ  نورد  يراتـسرپ ، تبقارم و  اذغ ، هنوگ  چیه  نودـب  زور  هس 
یم ار  نآ  برد  یصاخ  مسارم  رد  طقف  دوب . هدز  لفق  هتسب و  هراومه  نیمز و  حطس  مه  نآ ، برد  تشاد و  رارق  مارحلا  دجـسم  طسو  رد 

ۀمطاف ای   » ص815 رواشیپ ، ياهبش  ص345 ;  نیلقثلا ج 4 ، رون  ریـسفت  ص58 ;  بقانملا ، یف  بقاـثلا  ص578 ;  لاصخلا ،  . 2 دندوشگ .
332 زجاعملا ، ۀنیدم  تیبلا .» یلخدا 
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هرابود دوب ، هدـش  زاب  همطاـف  يور  هب  هک  یلحم  ناـمه  زور ، هس  زا  سپ  دـش . هکم  یلاـها  سلاـجم  لـُقن  دـیچیپ و  هکم  ياـه  هلحم  ماـمت 
دهاش هک  يدایز  تعامج  تخاس و  هریخ  ار  اه  مشچ  همه  هعقاو  نیا  دـمآ . نوریب  تسد  يور  رب  يدازون  اب  هارمه  همطاـف  دـش و  هتفاـکش 

حیـسم یـسیع  اـب  هسیاـقم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تدـالو  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ( 1 .) دـندروآ موجه  وا  رب  دـندوب  دـماشیپ  نیا 
تیب زا  : » دیـسر ادـن  دوب ، سدـقملا  تیب  نورد  هک  میرم  ترـضح  هب  یـسیع ، ترـضح  تدالو  ماگنه  هب  اریز  دراد . يریگمـشچ  تواـفت 
اهنت زایتما  یگژیو و  نیا  سدقملا ، تیب  رب  هبعک  يرترب  هب  هجوت  اب  ( 2 .«) ندییاز لحم  هن  تسا  تدابع  لحم  اجنیا  هک  يآ  نوریب  سدقملا 

هک ییاج  نآ  زا  مالسلا :) هیلع  ) یلع يراذگمان  تسا . هدش  هدیمان  هبعک  دولوم  هک  تسا ، درف  هب  رـصحنم  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما يارب 
ناوت یم  دنا  هدرک  رکذ  تماما  توبن و  ناونع  هب  بیترت  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم مان  ینامسآ ، بتک  یمامت 

هیلع ) نینمؤملاریما يراذـگمان  اذـل  تسا ; هدومن  تبث  یلعا  توکلم  رد  تقلخ و  زا  لبق  لاس  نارازه  ار  رفن  ود  نیا  مان  راـگدرورپ  تفگ :
خیرات رد  رکاـسع  نبا  دوخ ، ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم   . 1 هک : يروط  هب  تسا ، هتفرگن  تروص  ناـشیا  تدـالو  زا  سپ  مالـسلا )

ایلوالا و ۀیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  بلاطلا ، تیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع تالاح  فیـصوت  نمـض  دوخ 
هتـشون تاملک  نیا  شرع  يالاب  رب  : » دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هک  دنا  هدرک  لقن  ةدوملا  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیش 

یلع اب  ار  وا  هک  تسا  نم  لوسر  هدنب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم تسین . يرگید  يادخ  کیرـش ، نودب  ياتکی  يادخ  زج  هب  هک  هدش 
 . رواشیپ 816 2 ياهبش  ص14 ;  لوا ، لصف  ۀمهملا ، لوصف  مکاح ، كردتـسم   . 1 3 ــــــــــ ) .«) مدومن دییأت  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب 

تیب ةدابعلا ال  تیب  هذـه  ّنإف  تیبلا  نع  یجرخا   » ص814 رواشیپ ، ياهبش  ص369 ;  مالسلا ) هیلع  ) یلع مامالا  ص221 ;  ءاضیبلا ، ۀعمللا 
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ۀمهملا لوصف  ح2 ، فئاوط 16 ، قیرطب ح 27 ح 8 ،  نبا  هدمع  ح26 ;  ص3 ، راونالا 35 ، راحب  یلزاغملا 6 ح 3 ;  نبا  بقانم  ةدـالولا ; »
َهلِإ شرعلا ال  قاس  یلع  بوتکم   » ص817 رواشیپ ، ياهبش  ص165 ;  ج 1 ، باقلالاو ، ینکلا   . 3 غابـص . نبا  یکلام  دمحم  نب  یلع  ، 30

«. بلاط یبأ  نب  ّیلعب  هتدیأ  یلوسر  يدبع و  دّمحم  هل و  کیرش  هدحو ال  ُهّللا  َّالِإ 
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بـش رد  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هک  تسا  هدمآ  نیدـبعتملا ) ۀلیـسو   ) الم هریـس  زا  مرحلا  ماما  زا  زین  ةدوملا  عیبانی  رد   . 2
هیلع هللا  یلص  ) دمحم دوب : هتـشون  نآ  رب  هک  مدید  يا  هبیتک  مدرک  رظن  شرع  يالاب  تسار  فرط  هب  دندرب ، العا  توکلم  هب  ارم  هک  جارعم 

رد هیوریـش  نبا  بقاـنم ، رد  یمزراوخ  بیطخ   . 3 ( 1 .«) میدومن يرای  دـییأت و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دوجو  هب  ار  وا  تسادـخ و  ربمایپ  هلآو )
شیپ : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  هک  دـنا  هدومن  لقن  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا  یگمه  یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  سودرف و 

یلو یلع  ُهّللا ،» ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  «، » ُهّللا َّالِإ  َهلِإ  ال   » تاملک تشهب  رد  رب  دنک  قلخ  لاس  رازه  ود  رد  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  دنوادخ  هک  نآ  زا 
هب ادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  یبرقلا  ةدوم  زا  متشه  ةدوم  رد  یعفاش  هیقف  یلع  دیس  ریم   . 4 ( 2 .«) دوب هدش  هتشون  ادخ  ربمایپ  ردارب  ادخ و 

مدیـسر سدقملا  تیب  هب  یتقو  جارعم  بش  رد  فلا : ما : هدـید  مدوخ  مسا  اب  هارمه  لحم ، راهچ  رد  ار  وت  مسا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع
ُهّللا َّالِإ  َهلِإ  هللا ال  انأ  ّینإ  مدیـسر ـ  هک  یهتنملا  ةردـس  هب  ب : متفاـی . هریزو ـ  یلعب  هتدـیا  ُهّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهّللا  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  نآ ـ  هرخـص  رب 

رب مدید  مدیـسر  نیملاعلا  بر  شرع  هب  یتقو  ج : مدید . هدش  تبث  ار  هب ـ  هترـصنو  هریزو  ّیلعب  هتدّیأ  یقلخ  نم  یتَوفَـص  ٌدّمَُحم  َو  يِدْحَو 
تـشهب هب  یتقو  د : هب . هترـصنو  هریزو  ّیلعب  هتدـیأ  یقلخ  نم  یبیبح  دّـمحم  انأ  ّالإ  هلإ  هللا ال  انأ  ّّینإ  تسا ـ  هدـش  هتـشون  نآ  ياـه  نوتس 

رد یبلعث  ماما  5 ـ  تسا ». هدش  هتـشون  هب . هترـصن  هریزو و  ّیلعب  هتدّیأ  یقلخ  نم  یبیبح  دمحم  انأ  ّالإ  هلإ  ال  تشهب ـ  رد  رب  مدـید  مدیـسر 
ج 1، لیزنتلا ، دـهاوش  ص624 ;  ج 11 ، لاـمعلا ، زنک   . 1 زا ــــــــــ  ةدوملا  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نایبلا و  فشک  ریـسفت 

نم نمیألا  قاـس  یلإ  ترظن   » ص818 رواشیپ ، ياهبش  ص336 و 360 و 456 ;  ج 16 و 42 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  و 299 ;   293 صص
 . ص167 2 نازیملا 5 ، ناـسل  لادـتعالا ;  نازیم  ةدوـملا ص207 ;  عیباـنی  هب ; » هترـصن  یلعب و  ُهّللا  ُلوُـسَر  ٌدَّمَُحم  ًاـبوتکم  تیأرف  شرعلا 
َّالِإ َهلِإ  ۀّنجلا ال  باب  یلع  بوتکم   » ص818 رواشیپ ، ياهبش  ص123 ;  نیطمسلا ، ررد  مظن  ص250 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی 

«. ماع یفلأب  ضرألا  تاوامسلا و  هللا  قلخی  نأ  لبق  هللا  لوسر  وخأ  ّیلع  ُهّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهّللا 
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دیوم ار  وت  نانمؤم  يرای  دوخ و  ترصن  هب  یلاعت  يادخ  };  » َنِینِمْؤُْملِابَو ِهِرْـصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  هفیرـش }:  هیآ  هک  دنا  هدروآ  سابع  نبا 
شرع رب  هک  مدید  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  نینچمه  تسا . هدـمآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  ( 1 «،) دنادرگ یم  روصنم  و 

هیلع ) بلاط یبا  نب  یلع  اـب  ار  وا  هک  تسا  نم  لوسر  هدـنب و  دـمحم  تسین . کیرـش  نودـب  ياـتکی  يادـخ  زج  هب  ییادـخ  هدـش : هتـشون 
هتفریذپ وا  هبوت  سپ  تخومآ ، یتاملک  دوخ  يادـخ  زا  مدآ  نوچ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  هرقب  هروس  هیآ 37   . 6 ( 2 .«) مدومن دییأت  ( مالسلا

قوف هیآ  لیذ  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  زا  تیاور  هب  ةدوملا  عیبانی  رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نایبلا و  فشک  ریـسفت  رد  یبلعث  ماما  دش .
، دـش هتفریذـپ  شا  هبوت  دومن و  هبوت  تاملک  نآ  هب  مدآ  ترـضح  هک  یتاـملک  هراـبرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  هک  دـنا  هدروآ 

سپ داد ، مسق  مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، دمحم ، قح  هب  ار  ادـخ  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  دندیـسرپ .
ای بلاـطوبا  رگم  هک  دـیآ  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  یخرب  يارب  نونکا  ( 3 .«) دومن وفع  دیزرمآ و  ار  وا  تفریذـپ ، ار  وا  هبوت  دـنوادخ 

غالبا مالعا و  يانعم  هب  یحو  هک  تفگ  دـیاب  تسا ؟ هدـش  یحو  اه  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـن  هک  دـنا  هدوب  ربمغیپ  دـسا ، تنب  همطاـف 
یحْوَأَو تسا } : هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دـشاب و  یمن  اـیبنا  صوصخم  ًافرـص  سپ  تسا ، یبتارم  ياراد  یحو  نوچ  تسا . یناـهنپ 
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ناتخرد و اه و  هوک  رد  هک  درک  یحو  لسع  روبنز  هب  ادـخ  };  » َنوُشِْرعَی اّمِمَو  ِرَجَّشلا  َنِمَو  ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر 
رد دنا . هتفرگ  رارق  ماهلا  یحو و  دروم  یسوم ، ترـضح  ردام  لسع و  روبنز  لثم  مه  يرگید  تاقولخم  ( 4 «،) دریگ لزنم  دنلب  ياه  فقس 
 . 1 ِّمَْیلا ــــــــــ  ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِـضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأَو  دیامرف } : یم  یـسوم  ترـضح  ردام  هب  زین  صـصق  هروس 
یف بلاطملارهاوج  ص173 ;  ج 11 ، دادغب ، خـیرات  ص293 ;  ج 1 ، لیزنتلا ، دـهاوش  ص624 ;  ج 11 ، لاـمعلا ، زنک   . 2 62 (: 8  ) لافنا

ٌدَّمَُحم ُهّللا  َّالِإ  َهلِإ  رونلاـب ال  شرعلا  قاـس  یلع  ًاـبوتکم  تیأر   » ص819 رواشیپ ، ياهبـش  ص92 ;  ج 1 ، مالـسلا ،) هیلع  ) یلع مامالا  بقانم 
ةرکذـت ص379 ;  ةدــمعلا ، ص243 ;  ج 1 ، بلاــط ، یبا  لآ  بقاـــنم   . 3 بلاـط .» یبا  نـبا  ّیلعب  هترــصن  ّیلعب و  هتدــیأ  ُهـّللا  ُلوُـسَر 

لحن  . 4 هل .» رفغ  هیلع و  باتف  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀـمطاف  یلع و  دـمحم و  قحب  هلئـس   » ص820 رواشیپ ، ياهبـش  ص98 ;  تاعوضوملا ،
68 (: 16)
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بیـسآ زا  نوچ  هد و  ریـش  ار  تلفط  هک  میدرک  یحو  یـسوم  ردام  هب  };  » َنِیلَـسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاجَو  ِْکَیلِإ  ُهوُّداَر  ّانِإ  ِینَزَْحت  الَو  ِیفاَخت  ـالَو 
ناربمایپ زا  ار  وا  و  دنادرگ ، میهاوخ  زاب  وت  هب  ار  وا  ام  هک  شابم  نوزحم  سرتن و  زگره  نکفا . ایرد  هب  ار  وا  يدـش ، ناسرت  وا  رب  ناینوعرف 

ِینَزَْحت ّالَأ  اِهتَْحت  ْنِم  اهادانَف  دهد } : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع ترـضح  ردام  میرم  ییامنهار  زا  ربخ  زین  میرم  هروس  ( 1 .«) مینادرگ لسرم 
ًادَـحَأ ِرَـشَْبلا  َنِم  َِّنیََرت  اّمِإَف  ًاْنیَع  يِّرَقَو  ِیبَرْـشاَو  ِیلُکَف  ًاِّینَج  ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِْکَیلِإ  يِّزُهَو  ًاّیِرَـس  ِکَتَْحت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَـق 

وت مدـق  ریز  زا  تیادـخ  هک  شاـبم  نیگمغ  هک  داد  ادـن  ار  وا  تخرد  ریز  زا  ًاّیِْـسنِإ ;{ َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  ًاـمْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذـَن  یِّنِإ  ِیلوـُقَف 
نیا زا  نک و  لوانت  بطر  نیا  زا  دزیر . ورف  هزات  بطر  وت  يارب  نآ  زا  ات  هد  تکرح  ار  تخرد  هخاش  میرم ! يا  دـنک . يراـج  یبآ  همـشچ 
يارب نم  هک  وگب  يو  هب  هراشا  اب  يدید  ار  مدرم  زا  سک  ره  و  شاب ـ  بظاوم  راد ـ  نشور  یسیع  هب  ار  دوخ  مشچ  شونب . بآ  زین  همـشچ 
تنب همطاف  هدش  دلوتم  دازون  يراذگمان  روتـسد  دهاوش ، نامه  دانتـسا  هب  ( 2 .«) میوگن نخس  یـسک  اب  ات  ما  هدرک  رذن  توکـس  هزور  ادخ 

شردام زا  هبعک  دولوم  نوچ  هدش : لقن  بلاطلا  ۀیافک  ةدوملا و  عیبانی  یبرقلا ، ةدوم  رد  هک  هنوگنآ  دـش . یحو  بلاطوبا  هب  هبعک  رد  دـسا 
اب بشما  ایب  : » تفگ همطاف  هب  سپ  دوبن . دنـسرخ  يراذگمان  نیا  زا  بلاطوبا  یلو  داهن ، وا  رب  ار  دسا  شردپ  مسا  همطاف  دش ، دلوتم  همطاف 

هوک هب  ود  ره  ماگنه ، بش  میوش . ییامنهار  هچب  نیا  مسا  يارب  دیاش  ات  میناوخب  ار  ادخ  میورب و  مارحلا ) دجـسم  ای   ) سیبقوبا هوک  هب  مه 
بیغ هنازخ  زا  دـنوادخ  ات  تساوخ  دومن و  زاغآ  ار  شیوخ  ياعد  بلاطوبا  دـندش . لوغـشم  اـعد  هب  هتفر و  مارحلا ) دجـسم  اـی   ) سیبق وبا 

دجربز زا  یحول  درک ، دنلب  نامسآ  هب  رـس  بلاطوبا  تساخرب . نامـسآ  زا  ییادص  ماگنه  نآ  رد  دیامن . راکـشآ  ار  دازون  نیا  مان  شیوخ 
هدش قتشم  هک  یلع »  » مسا حول  نآ  رد  دنابسچ . شا  هنیس  رب  تفرگرب و  ار  حول  دوب . هتشون  رعـش  رطـس  راهچ  نآ  رب  هک  درک  هدهاشم  زبس 

24 و 25 (: 19  ) میرم  . 2 7 (: 28) صصق  . 1 تسا ــــــــــ ، یلعا »  » زا
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رتش هد  میظع ، رما  نیا  هنارکـش  هب  سپـس  دومن . رکـش  ار  یلاعت  يراب  داتفا و  هدجـس  هب  یلاحـشوخ  تدـش  زا  بلاـطوبا  دوب . هدـش  هتـشون 
گنج نامز  ات  حول  نآ  درک . یم  راـختفا  شیرق  رب  حول  نآ  نتـشاد  هب  مشاـه  ینب  تخیوآ . مارحلا  دجـسم  رد  ار  حول  نآ  دومن و  یناـبرق 

هدوملا عیبانی  متشه ، تدوم  یبرقلا ، ةدوم   . 1 1 ــــــــــ ) .) دیدرگ دوقفم  دعب  تشاد و  دوجو  مارحلا  دجسم  رد  ریبز ، نب  هللادبع  اب  جاّجح 
. بلاطلا ۀیافک  باب 7 ،
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؟ دیناد یمن  هسیاقم  لباق  هباحص  ریاس  اب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ياوقت  دهز و  ارچ  شـسرپ : هباحـص  رگید  اب  (ع ) یلع ياوقت  دهز و  هسیاقم 
هب تخادرپ . دـنا ، هتفگ  ناشیا  هرابرد  نارگید  هچنآ  نایب  هب  تسا  یفاـک  طـقف  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ياـه  یگژیو  دروم  رد  خـساپ :
نب رمع  زا  لوئسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا   . 1 دوش : هجوت  لیذ  دراوم  هب  هنومن  ناونع 

یمن ار  يدحا  تما  نیا  رد  ربمایپ ، زا  دعب  : » دننک یم  لقن  دوب  دوخ  نامز  لها  دمآرـس  دز و  نابز  يوقت  دـهز و  رد  هک  يوما  زیزعلا  دـبع 
( مالـسلا هیلع  ) یلع هرابرد  القع  لوقع  : » دـیوگ یم  شباتک  رد  یچـشوق  یلع  الم   . 2 دـشاب ». رتاسراپ  بلاط  یبا  نبا  یلع  زا  هک  مساـنش 

عـضو و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تالاح  ندینـش   » هک دنک  یم  هفاضا  يو  دیـشک ». ملق  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  رب  وا  اریز  تسا  توهبم  تام و 
. متفر مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هناخ  هب  راطفا  ماگنه  هب  يزور  دـیوگ : یم  عفار  هللادـبع   . 3 دـنک ». یم  ریحتم  ار  یمدآ  ره  وا  یناگدـنز 

نآ رد  دندوب  هتفرگن  ار  نآ  ياه  هتسوپ  هک  يراد  سوبـس  درآ  مدرک ، زاب  ار  هسیک  نوچ  دندروآ . شیارب  يا  هتـسب  رـس  هدش و  رهم  هسیک 
رـس دومن و  رکـش  ار  يادـخ  سپـس  دیـشون . نآ  يالاب  زین  یبآ  هعرج  تخیر و  دوخ  ناـهد  رد  ار  درآ  نآ  زا  تسد  فک  هس  یلع  متفاـی .

امهیلع ) نیـسح نسح و  نوـچ  دوـمرف : ناـشیا  يدرک ؟ رهم  ار  نآ  هراـبود  ارچ  یلع ! اـی  هک  مدیـسرپ  ار  تلع  دوـمن . رهُم  هراـبود  ار  هسیک 
نیمه هب  درب . تذل  شندروخ  زا  یلع  ِسفَن  دنیامن و  طولخم  نآ  اب  ینیریش  ای  نوتیز و  نغور  مسرت  یم  دنزرویم ، تبحم  نم  هب  مالـسلا )

بش نیرخآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما   . 4 ددرگن . سفن  بولغم  اـت  دریگ  یم  ذـیذل  ياهاذـغ  ندروخ  زا  ار  دوخ  سفن  ولج  یلع  لـیلد 
هعصعص دنسرپب . دنشاب  هتـشادن  یـسرتسد  نم  هب  هک  نیا  زا  لبق  دنراد  یلاؤس  رگا  دنیایب و  مدرم  دیراذگب  تفگ : نسح  ماما  هب  دوخ  رمع 

زیچ همه  هک  یلاح  رد  دروخ ، هدـش  عنم  مدـنگ  زا  مدآ  تفگ : خـساپ  رد  ماما  تسیچ ؟ مدآ  رب  امـش  ندوب  لـضفا  لـیلد  دیـسرپ  ناـشیا  زا 
. دروخن مدنگ  زگره  یلع  یلو  دوب  ایهم  شیارب 
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زا دوخ  خیرات  رد  يربط  بقانم و  رد  یمزراوخ  بیطخ  لوئـسلا ، بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  ةدوملا ، عیبانی  رد  یخلب  نامیلـس   . 5
ماشم هب  نآ  یگدیشرت  يوب  هک  یـشرت  تسام  فرظ  مدیـسر ، مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تمدخ  يزور  : » دنا هدومن  لقن  هلفغ  نب  دیوس 

دش و یمن  هتـسکش  هک  دوب  کشخ  يردق  هب  نان  مدـید . ناشیا  تسد  رد  يراد  سوبـس  هدیکـشخ  نیوج  نان  صرق  اب  هارمه  دیـسر ، یم 
زین نم  هب  ناـشیا  دروـخ . یم  درک و  یم  مرن  شرت  تساـم  ناـمه  رد  و  تسکـش ، یم  دوـخ  يوـناز  اـب  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما

هب لیم  دشاب و  هزور  سک  ره  هک  مدینـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  مبیبح  زا  دومرف : ناشیا  متـسه . هزور  متفگ  نم  درک و  فراعت 
( مالـسلا هیلع  ) یلع لاح  هب  ملد  تفگ : دیوس  دناروخب ». وا  هب  یتشهب  ياه  ماعط  زا  دنوادخ  دروخن ، نآ  زا  ادخ  يارب  دـنک و  ادـیپ  یماعط 

نان شیارب  يریگ و  یمن  ار  وج  سوبـس  هک  یـسرت  یمن  ادـخ  زا  متفگ : دوب ، نم  کیدزن  رد  هک  ترـضح  نآ  همداـخ  هّضف ، هب  تخوس و 
؟ یتفگ یم  هچ  هّضف  هب  دیسرپ : نم  زا  ماما  سپس  مریگن . ار  نآ  سوبس  ات  هدرک  عنم  ارم  شدوخ  هک  دروخ  دنگوس  ادخ  هب  هضف  يزپ ؟ یم 
زا تفرگ و  یمن  ار  شماعط  سوبـس  هک  داب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  يادف  مردام  ردپ و  تفگ  ماما  هاگنآ  مداد . حیـضوت  ناشیارب 
رد یلزاـغم  نبا  یمزراوخ و  دـمحا  نب  قفوم   . 6 تسا . ربمغیپ  هب  ناشیا  یـسأت  زا  هیانک  تفر ـ  ایند  زا  ات  دروخن  ریـس  زور  هس  مدـنگ  ناـن 
نآ زا  تشگنا  اب  يردـق  ناشیا  دـندروآ . ینیریـش  ياولح  شیارب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  تفالخ  هرود  رد  يزور  دـننک : یم  لقن  بقاـنم 

(. تسا هدروخن  اولح  نونک  اـت  ینعی   ) مرادـن ربخ  نآ  معط  زا  اـما  تسا ! وب  شوخ  گـنر و  شوخ  هچ  دومرف : دیـشک و  وب  تشادرب ، اولح 
، منک ریـس  ار  دوخ  مکـش  هک  موش  یـضار  هنوگچ  یلو  دوش  یمن  مارح  ادخ  لالح  دومرف : تسا ؟ مارح  امـش  رب  اولح  رگم  یلع ! ای  متفگ :

نآ يارب  يزور  دنک : یم  لقن  تباث  نب  يدع  زا  یمزراوخ   . 7 دراد ؟ دوجو  هنسرگ  ياه  مکـش  تکلمم ، رانک  هشوگ و  رد  هک  یلاح  رد 
ملهچ لاس  ناضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  بش  رد   . 8 دروخن . نآ  زا  تفرگ و  ار  دوخ  سفن  ولج  ترـضح  نآ  دـندروآ . هدولاف  ترـضح 

رد موثلک  ما  دوب . موثلک  ما  دوخ  رتخد  ناـمهیم  ار  راـطفا  دـش ، هتفاکـش  شکراـبم  قرف  مجلم  نبا  تسد  هب  هک  یبـش  ناـمه  ینعی  يرجه ،
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يا هقالع  لامک  اب  ماما  دوب . هدراذگ  کمن  ریش و  نان ، يرادقم  شا  يراطفا  هرفس 
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؟ ما هدرک  هچ  رگم  ناج  ردپ  دیـسرپ : موثلک  ما  دنک ! افج  ردق  نیا  شردـپ  هب  يرتخد  ما  هدـیدن  دومرف : یتحاران  اب  تشاد ، شرتخد  هب  هک 
بـسح رب  موثلک  ما  درادرب . ار  یکی  تساوخ  وا  زا  سپـس  دشاب ؟ تشروخ  عون  ود  تردپ  هرفـس  رد  هک  يا  هدید  نونکات  ایآ  تفگ : ماما 

. درادرب ار  ریـش  دراذگب و  ار  کمن  ات  تساوخ  وا  زا  ماما  یلو  دنامب ، یقاب  هرفـس  رد  شردپ  يارب  ریـش  ات  تشادرب  ار  کمن  يردپ ، هقالع 
سابل  . 9 ( 1 .«) دراد دوجو  باقع  باذـع و  نآ  مارح  رد  باسح و  ایند  لالح  رد  : » دومرف دروخ و  کـمن  ناـن و  همقل  دـنچ  ماـما  هاـگنآ 

رد لبنح  دـمحا  ماما  و  یعفاش ـ  هیقف  یلزاغم ـ  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دوب . شیالآ  یب  هداس و  رایـسب  ماما  ندیـشوپ 
ار شسابل  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  دوب . هدیرخ  مهرد  جنپ  هب  هک  دوب  ربز )  ) تفاب تشرد  هچراپ  زا  ترضح  نآ  سابل  دنا : هدرک  لقن  دنسم 

بلاطم رد  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم   . 10 دوب . امرخ  فیل  زا  زین  شـشفک  دوب . امرخ  فیل  ای  تسوپ و  زا  اه  هلـصو  بلغا  درک . یم  هلـصو 
هک دوب  هدز  هلصو  شسابل  هب  ردقنآ  شتفالخ  هرود  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  دنا : هدروآ  ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلـس  لوئـسلا و 

هلصو زا  هک  ما  هدز  هلصو  يور  هلصو  ردقنآ  دومرف : شخساپ  رد  ترضح  سپس  دومن . ضارتعا  ناشیا  هب  سابع  نب  هللادبع  شیومع  رسپ 
لاحـشوخ هدرک و  شوخ  لد  درادـن  اقب  هک  یتمعن  هب  یناف و  هک  یتذـل  هب  هنوگچ  راکچ ! ایند  تنیز  اب  ار  یلع  مشک . یم  تلاجخ  هدـننز 

هک تسا  يا  هماج  نیا  : » دومرف ترضح  یشوپ ؟ یم  راد  هلـصو  هعماج  ارچ  تفالخ  نیع  رد  هک  تفرگ  یم  داریا  ناشیا  هب  يرگید  مشاب ؟
لوئسلا و بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم   . 11 دنک ». یم  ادتقا  نآ  هب  نمؤم  دنک و  یم  رود  ناسنا  زا  ار  ربک  دنادرگ ، یم  عشاخ  ار  لد 

یم تمیق  کی  لکش و  کی  ( 2) بوث ود  دیرخ  یم  هک  يا  هماج  ره  دوب . ناسکی  شمالغ  یلع و  سابل  دنا : هدروآ  ریثا  نبا  زا  یمزراوخ 
ایندلا لالح  یف   » ص826 رواشیپ ، ياهبش   . 1 بوخ و ــــــــــ  ياه  سابل  یلو  داد . یم  ربنق  شمالغ  هب  ار  يرگید  دوخ و  ار  یکی  دیرخ .

. سابل شرامش  دحاو   . 2 باقع .» باذع و  اهمارح  یف  باسح و 
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رد تارکاذـم  نیا  لماک  نتم  تسا . لصفم  رایـسب  هیواعم  هرمـض و  نب  رارـض  تارکاذـم   . 12 درب . یم  ناـنز  هویب  ناـمیتی و  يارب  ار  اـبیز 
صاصتخا هرکاذم  نیا  ینایاپ  تمـسق  تسا . هدش  هدروآ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  زین  ةدوملا و  عیبانی  همالا ، صاوخ  ةرکذت 

هتفرگ و تسد  هب  ار  شنـساحم  هک  مدید  ار  یلع  رات ، یبش  رد  : » دـیوگ یم  هیواعم  روضح  رد  رارـض  هک  دراد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هب 
سک نم  زا  ریغ  ورب ، يرگید  غارـس  هب  ایند ! يا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هودـنا  نزح و  تلاح  اب  دـچیپ . یم  دوخب  يا  هدـیزگ  رام  نوچ 

رایـسب وت  شیع  رایـسب و  وت  رطخ  هاـتوک ، وت  رمع  هک  تهج  نادـب  دروـخ . مهاوـخن  ار  وـت  بیرف  نم  هک  اـمن ، رورغم  بیرفب و  ار  يرگید 
رفـس و يرود  هشوت و  داز و  یمک  زا  هآ  تسین . وت  هب  یتشگزاـب  دـیما  رگید  ما و  هدوـمن  هقـالط  هس  ار  وـت  هک  تسا  یتدـم  تسا . كدـنا 

نانخـس ندینـش  زا  سپ  تشاد ، ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هیواعم  هک  يا  هنیک  ینمـشد و  توادـع ، بلق ، تواـسق  همه  نآ  اـب  هار ». تشحو 
نیمه هک  قیقحت  هب  هللاو و  ار ، نسحلا  ابا  دنک  تمحر  ادخ  : » تفگ درک و  هیرگ  رایتخا  یب  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  لاح  حرـش  رد  رارض 

دهز  . 13 ( 2 .«) دنا میقع  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  نوچ  يدرف  ندییاز  زا  ملاع  نانز  : » تفگ يرگید  ياج  رد  وا  ( 1 .«) تسا هنوگ 
فـسوی نب  دـمحم  تسا . هداد  تراشب  يو  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  هک  تسا  یناـبر  تاـضافا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

: دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  دـنک  یم  لـقن  یثیدـح  رـسای  راـمع  زا  بلاـطلا  تیاـفک  رد  یعفاـش  یجنگ 
زیچ چیه  یلاعت  قح  رظن  رد  اریز  دنا . هدشن  تنیز  نادب  ناگدنب  زا  مادک  چـیه  هک  تسا  هتـسارآ  یتنیز  هب  ایند  رد  دـهز  اب  ار  وت  دـنوادخ  »

هب ار  وت  دـنوادخ  دروآ . رد  شیوخ  مادختـسا  هب  ار  وت  تسناوت  اـیند  هن  يدرب و  هرهب  يویند  ذـیاذل  زا  وت  هن  تسین . دـهز  زا  رتـهب  اـیند  رد 
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، رواشیپ ياهبش  ص74 ;  مالسلا ،) مهیلع  ) تیب لآ  قوقح   . 1 وت ــــــــــ  تماما  هب  دقتعم  یـضار و  هک  دینادرگ  قفوم  ینادنمزاین  یتسود 
لوصف ص84 . ج1 ، میعن ، وبا  ظفاح  ءایلوألا ، ۀیلح  ص66 ،  ۀمألا ، صاوخ  ةرکذت  کلذک .» هللاو  ناک  دـقل  نسحلا  ابأ  هللا  همحر   » ص828

ج دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص160 ;  هعیفرلا ، تاجردلا  ص8 2 .  یعفاش ، يواربش  فارـشالا ، بحب  فاحتالا  ، 128 ۀمهملا ،
«. بلاط یبا  نبا  ّیلع  لثم  ندلت  نأ  ءاسنلا  تمقع   » ص828 رواشیپ ، ياهبش  ص254 ;  ، 11
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هب ياو  و  دندومن ، قیدصت  هتشاد و  تسود  ار  وت  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  مدنـسرخ . دندومن  يوریپ  وت  تماما  زا  هک  یناسک  زا  نم  دندش .
رد دوب و  دنهاوخ  وت  ياه  هیاسمه  نیرب  تشهب  رد  دندرک ، قیدصت  دنتشاد و  تسود  ار  وت  هک  نانآ  تناگدننک . بیذکت  نانمشد و  لاح 

بیذـکت ار  وت  دـندیزرو و  ینمـشد  وت  اب  هکنانآ  ات  تسا  مزال  ادـخ  رب  دنـشاب . یم  وت  بحاصم  تشهب  رد  وت  هوکـش  اب  تمظع و  اب  خاک 
نیقتملا ماما  ار  وا  هک  دوب  ماما  عرو  دـهز و  نیمه  دوجو  رطاـخ  هب  ( 1 .«) دهد رارق  نایوگغورد  هاگیاج  رد  ار  اه  نآ  تمایق  زور  دـندرک ،

، درک یفرعم  هعماج  هب  هدومن و  رارکت  اهراب  دناوخ و  بقل  نیا  اب  ار  وا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ایبنالا متاخ  صخـش  راب  نیلوا  دـندناوخ . یم 
نب سنا  زا  یبرقلا  ةدوم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  ایلوالا و  ۀـیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  هغالبلا ، جـهن  حرـش  مود  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

تعکر ود  نتفرگ  وضو  زا  سپ  روایب . نم  يارب  وضو  بآ  تفگ : نم  هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  يزور  دـننک : یم  تیاور  کـلام 
نانمؤم هاشداپ  ناناملسم ، رورـس  دیـس و  نیقتملا و  ماما  دوش  دراو  رد  نیا  زا  هک  یـسک  لوا  سنا ! يا  : » دومرف سپـس  دروآ و  ياجب  زامن 

دیوگ کلام  نب  سنا  ( 2 .«) تسا تشهب  يوس  هب  نادیفسور  ياپ  تسد و  هدنناشک  ایصوا و  متاخ  دنیوگ ،) ار  لسع  روبنز  هکلم  بوسعی  )
یتلاح اب  هللا  لوسر  سپـس  دش . دراو  رد  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناهگان  هک  هد ، رارق  راصنا  زا  يدرم  ار  دراو  هزات  نیا  ایادخ ! متفگ  لد  رد 

ای تفگ : یلع  درک . كاـپ  ار  شیور  قرع  دیـسوب و  ار  وا  تخادـنا ، شندرگ  رد  تسد  تفر ، وا  لابقتـسا  هب  تساـخرب و  نادـنخ  داـش و 
؟ منکن ارچ  تفگ : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  يدرک . یمن  ًالبق  هک  ینک  یم  نم  يارب  يراک  زورما  هلآو !) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر 

هنیدم خیرات  ص87 ;  ج 5 ،  طسوالا ، مجعملا  ص133 ;  ج 2 ، دئاوزلا ، عمجم  ص268 ;  ةدمعلا ،  . 1 بناج ــــــــــ  زا  وت  هک  نآ  لاـح 
یف دـهزلاب  کنیز  اهنم  هللا  یلإ  ّبحأ  ۀـنیزب  دابعلا  نیزی  مل  ۀـنیزب  کنّیز  دـق  هللا  نإ   » ص828 رواشیپ ، ياهبـش  ص282 ;  ج 42 ، قشمد ،

ًامامإ کب  نوضری  ًاعابتأ و  مهب  یـضرت  کلعجف  نیکاسملا  ّبح  کل  بهو  ًائیـش و  کنم  أزرت  ـال  ًائیـش و  اـهنم  أزرت  ـال  کـلعج  ایندـلا و 
كراد و یف  کناریج  کئلوأف  کیف  قدص  کّبحأ و  نم  امأف  کیلع  بذـک  کضغبأ و  نمل  لیو  کیف و  قدـص  کّبحأ و  نمل  یبوطف 
ج 42، هنیدم ، خیرات   . 2 ۀمایقلا .» موی  نیباّذکلا  فقوم  هفقوی  نأ  هللا  یلع  ّقحف  کیلع  بذـک  کضغبأ و  نم  امأ  کتنج و  یف  كؤاکرش 

نم کیلع  لخدـی  نم  لوأ  سنأ  ای   » ص829 رواشیپ ، ياهبش  ص262 ;  ج 2 ، یشایع ، ریـسفت  ص376 ;  ج 1 ، تاعوضوملا ، ص303 ; 
«. نیلّجحملا رغلا  دئاق  نیّیصولا و  متاخ  نینمؤملا و  بوسعی  نیملسملا و  دّیس  نیقتملا و  ماما  وه  بابلا  اذه 
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دـشاب ناشفالتخا  دروم  هک  ار  هچنآ  نم  زا  دعب  زین  دناونـش و  یهاوخ  اه  نآ  هب  ارم  يادص  دناسر و  یهاوخ  ادـخ  قلخ  هب  ارم  تلاسر  نم ،
هیلع ) یلع مالـسا ، ربماـیپ  مهزاـب  اـیآ  دوب  يوقت  لاـمک و  هزادـنا  نیا  ياراد  يرگید  هباحـص  رگا  تاحیـضوت ، نیا  اـب  درک . یهاوخ  ناـیب 
لباق ناشیا  ياوقت  دهز و  هک  میبای  یم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هب  ناونع  نیا  صاصتخا  زا  نکیل  دـناوخ ؟ یم  نیقتملا  ماما  ار  مالـسلا )

. دشاب یمن  نارگید  اب  هسیاقم 
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سپ دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لصفالب  قح و  رب  هفیلخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رگا  شـسرپ : رکبوبا !؟ اـب  تعیب  و  (ع ) یلع توکس 
؟ دومن تعیب  زین  یتدـم  زا  دـعب  درک و  رایتخا  توکـس  هدومنن و  قح  هب  مایق  دوب ، وا  دوخ  صاخ  هک  یتماهـش  تعاجـش و  همه  نآ  اب  ارچ 
، دنهد صیخـشت  دوخ  هفیظو  راگدرورپ ، تاروتـسد  قباطم  یهلا ، يایـصوا  ایبنا و  ار  هچنآ  هک  تسا  یلک  هدـعاق  لصا و  کی  نیا  خـساپ :

ناشیا هب  ناوت  یمن  نیاربانب  تسین . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  تسا  نییصولاریخ  ایـصوالا و  متاخ  هک  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دنیامن . یم  لمع 
دراوم ناوت  یم  ایبنا ، خـیرات  هب  هعجارم  اب  دـش . ایوج  ار  توکـس  نیا  تلع  دـیاب  هکلب  تسا ، هدومنن  ریـشمش  هب  ماـیق  ارچ  هک  تفرگ  داریا 

: دیوگ یم  نینچ  ار  ربمایپ  حون  لاح  حرش  دیجم ، نآرق  دنا . هتشادن  توکـس  زج  يا  هراچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دننامه  هک  تفای  ار  یهباشم 
(1 «.) امن يرای  ارم  دوخ  فطل  هب  وت  سپ  مدش ، بولغم  نم  اهلاراب ! هک  درک  اعد  یلاعت  قح  هاگرد  هب  };  » رِـصَْتناَف ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَـف  { 

: { تفگ دینـش ، یفنم  خـساپ  وا  زا  دـیبلط و  دادمتـسا  رزآ »  » شیوـمع زا  یتـقو  دـیوگ : یم  میهاربا  ناـبز  زا  دـنوادخ  زین  میرم  هروـس  رد 
یم ار  مراگدرورپ  هدرک و  رایتخا  تلزع  جـنک  هدومن ، يرود  ناـتیاه  تب  امـش و  زا  };  » یِّبَر اوُعْدَأَو  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  اـمَو  ْمُُکلِزَتْعَأَو 

ناکم زا  نتـسج  يرود  ندش و  ادج  مکلزتعا ، هملک  زا  میهاربا  روظنم  : » دیوگ یم  دوخ  ریـسفت  مجنپ  دلج  رد  يزار  رخف  ماما  ( 2 .«) مناوخ
تفه درک و  ترجاهم  سراف  ياه  هوک  يوس  هب  لباب  زا  میهاربا  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  تسا ». اـه  نآ  شور  و 

ار شیوخ  توعد  اه  تب  نتـسکش  اب  تشگرب و  لباب  هب  هرابود  سپـس  دیزگرب . تلزع  جـنک  درک و  یگدـنز  اه  هوک  نآ  فارطا  رد  لاس 
49 (: 19  ) میرم  . 2 10 (: 54  ) رمق  . 1 هروس ــــــــــ  رد  دومن . راکشآ 
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َنِم ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  دـنک } : یم  نایب  نینچ  ار  یـسوم  ترـضح  فوخ  سرت و  اـب  هارمه  رارف  ناتـساد  زین  صـصق 
رد نینچمه  ( 1 .«) هد متاجن  راکمتـس  موق  نیا  زا  اراگدرورپ ! تفگ  دـش و  جراخ  فوخ  سرت و  اب  دوخ  راـید  رهـش و  زا  } َنیِِملاّـظلا ِمْوَْقلا 

ترـضح توکـس  دـندش و  تسرپ  هلاسوگ  يرماس ـ  بیرف  اب  یـسوم ـ  ترـضح  بایغ  رد  هک  ار  لیئارـسا  ینب  موق  نایرج  فارعا ، هروس 
َّنِإ َّمُأ  َْنبا  َلاق  ِْهَیلِإ  ُهُّرُجَی  ِهیِخَأ  ِْسأَِرب  َذَـخأو  : ; دـیامرف }  یم  دـیجم  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  دـنوادخ  هرخالاب  دـنک . یم  نایب  ار  نوراه 

اه نآ  مردام ! دنزرف  يا  ردارب و  ناج  يا  تفگ : تفرگ و  ار  نوراه  شردارب  رـس  مشخ ، تدـش  زا  ِینَنُوُلتْقَی { اوُداکَو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا 
هک يرماس ـ  يراکبیرف  لباقم  رد  دوب  یسوم  ترضح  هفیلخ  هک  نوراه  ( 2 .«) دنناسرب لتق  هب  ارم  دوب  کیدزن  دنتـشاد و  نوبز  راوخ و  ارم 
(، هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  هک  میتـفگ  ًـالبق  دربـن . ریـشمش  هب  تسد  درکن و  ماـیق  دوـب ـ  هدرک  تـسرپ  هلاـسوگ  فرحنم و  ار  مدرم 

نوراه دننامه  تفرگ ، رارق  يا  هدـش  ماجنا  راک  لباقم  رد  یتقو  نیاربانب  تسناد . یم  دوخ  يارب  نوراه  هلزنم  هب  زین  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
تاملک نامه  دـناسر و  ربمایپ  ربق  هب  ار  دوخ  دـنریگ ، تعیب  وا  زا  ات  دـندروآ  دجـسم  هب  ار  وا  روز ، هب  هک  ینامز  درک . هشیپ  لمحت  ربص و 

ارم دوب  کـیدزن  دومن و  فیعـض  دراذـگ و  اـهنت  ارم  تما  نیا  ِینَنُوُلتْقَی ;{ اوُداـکَو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  دوـمرف } : ربماـیپ  هب  ار  نوراـه 
يارب مه  ربمایپ و  يارب  مه  هعقاو  نیا  دنا ، هدرک  لقن  بقانم  رد  یمزراوخ  بیطخ  و  یعفاش ـ  هیقف  یلزاغم ـ  نبا  هک  يروط  هب  ( 3 .«) دنشکب

: دوب هداد  رکذت  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هب  نینچ  نیا  ار  نآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  دوب و  ینیب  شیپ  لباق  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع
يراـبدرب ربـص و  هب  ار  وت  نم  دـنزاس . یم  رهاـظ  دـنراد  لد  رد  هک  ار  هچنآ  نم  زا  دـعب  يدوز  هب  دراد و  لد  رد  اـه  هنیک  وـت  زا  تما  نیا  »

هب خساپ  رد  ار ، توکـس  هب  دوخ  مازلا  زین  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دـنک ». تیانع  ریخ  ضوع  ازج و  ار  وت  دـنوادخ  ات  منک  یم  شرافس 
 . 1 زا ــــــــــ  سپ  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  نامز  نآ  رد  دنک . یم  يروآدای  كدف  بصغ  هیضق  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح 

149 (: 7  ) فارعا  . 3 150 (: 7  ) فارعا  . 2 21 (: 28) صصق
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نیشن و هدرپ  ردام ، مکش  رد  نینج  نوچ  : » تفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هب  تشگرب ، هناخ  هب  هنادیمون  دندرک و  بصغ  ار  شقح  هک  نآ 
ياهرپ زا  کنیا  یتسکـش ، مه  رد  ار  اه  باقع  اهزاب و  ياهرپ  هاش  هک  نآ  زا  سپ  يا ! هتـشگ  ناهنپ  هناـخ  جـنک  رد  نونظم ، مهتم و  نوچ 

توق و مردپ و  هدیـشخب  ياطع  رکبوبا ـ  هفاحق ـ  یبا  رـسپ  کنیا  يرادـن !! ار  اه  نآ  رب  ییاناوت  تردـق  يا و  هدـش  زجاع  فیعـض ، ناغرم 
ترـضح هباـطخ  ناـیاپ  زا  سپ  دـنک و ». ... یم  هلداـجم  نـتفگ  نخــس  رد  ینمــشد و  نـم  اـب  دناتــس . یم  روز  هـب  ار  منادـنزرف  تـشیعم 

ات قح  قاقحا  نید و  رما  رد  نم  : » دنک یم  نایب  نینچ  ار  وخ  توکس  لیلد  یهاتوک ، خساپ  اب  هلصوح  ربص و  اب  ماما  مالسلا ،) اهیلع  ) همطاف
»؟ دوش هدرب  دـجاسم  هرانم  رد  مئاد  تردـپ  مان  دـنامب و  رادـیاپ  یقاب و  نید ، نیا  هک  یلیام  ایآ  ما . هدرکن  یهاتوک  دوب ، نکمم  هک  ییاج 
هک ینک  لمحت  ربص و  دیاب  نیاربانب  : » تفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع سپـس  تسا . نم  يوزرآ  لامآ و  ياهتنم  نیا  یتسار  هب  داد : خساپ  همطاف 
نآ هک  نادـب ! یلو  مریگب . ار  تقح  هک  مراد  ار  نآ  تردـق  نم ، هنرگ  هدومن و  شرافـس  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ایبنالا متاـخ  تردـپ 

ترخآ باوث  هک  نک  ربص  شنید  ظفح  ادـخ و  يارب  سپ  ددـنب . یم  رب  تخر  اـم  ناـیم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم نید  رگید  تقو 
ار نایفـسوبا  ربمایپ  دومرف : نایفـسوبا  هب  رگید  ینایب  اب  ماما  ار  بلطم  نیمه  دشاب ». یم  رتهب  تا  هدـش  بصغ  قح  ندـنادرگرب  زا  وت ، يارب 

مامز رکبوبا  دش  علطم  هک  ینامز  تشگزاب . هنیدم  هب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  وا  دوب و  هداتسرف  هنیدم  زا  نوریب  هب  تاقدص  يروآ  عمج  يارب 
رکبوبا هیلع  رب  هدایپ  هراوس و  زا  ار  هنیدـم  یهاوخب  هچنانچ  : » تفگ تفر و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  تسا ، هتفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  روما 

یلو یتسه ، نیملسم  مالـسا و  هب  ندز  هبرـض  ددص  رد  وت  هک  تسا  ینامز  رید  : » تفگ يو  خساپ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  منک ». یم  رپ 
نآ لها  ام  هک  یتسه  يراک  ماجنا  یپ  رد  وت  : » داد همادا  سپـس  ماما  تسین ». يزاـین  وت  هداـیپ  هراوس و  هب  ار  اـم  يا . هدربن  شیپ  زا  يراـک 
زین اجنیا  رد  ماـما  هک  دوش  یم  هظحـالم  ( 1 .«) مدنب ياپ  نادـب  نم  هک  تسا  هدومن  يدـهع  نم  اب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  میتسین .

ص44 ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1 دراد ــــــــــ . یم  نایب  ینشور  هب  ار  دوخ  توکس  لیالد 

هحفص 198

دنتـسکش ار  ماما  اب  شیوخ  تعیب  ریبز  هحلط و  هک  یتقو  دنا : هدروآ  ینادمه  دمحم  نب  یلع  دیدحلا و  یبا  نبا  یفقث ، دـمحم  نبا  میهاربا 
. دناوخ يا  هبطخ  نانآ  عامتجا  رد  دنوش و  عمج  دجسم  رد  تساوخ  مدرم  زا  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دندرک  تکرح  هرـصب  يوس  هب  و 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  : » دومن راـهظا  نینچ  ار  دوخ  هلاـس  دـنچ  تسیب و  توکـس  لـیالد  راـگدرورپ ، ياـنث  دـمح و  زا  سپ 
. میتسه ناـشیا  ماـقم  هبتر و  هب  دارفا  نیرت  قحم  نیرتراوازـس و  هک  میتسناد  یم  ترـضح  ياـیلوا  ناـشیوخ و  ترتع ، تیب  لـها  اـم  هلآو ،)

يرگید هب  هتفرگ و  اـم  زا  ار  تفـالخ  هداد و  رگیدـکی  تسد  هب  تسد  یهورگ ، میتشادـن . تفـالخ  قـح و  هب  ندیـسر  يارب  مه  یلکـشم 
هقرفت فوخ  رگا  دوب . رپ  راک  نیا  ترفن  هنیک و  مشخ و  زا  نامیاه  هنیـس  هدرزآ و  اـه  لد  ناـیرگ ، اـه  مشچ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنداد .

نانآ مدومن و  رایتخا  توکـس  نکل  مداد . یم  رییغت  ار  تفالخ  هظحل  ره  هک  مسق  ادخ  هب  دندرگ ـ  رب  ارقهق  رفک و  هب  هک  دوبن ـ  ناناملـسم 
هب ترـضح  نآ  يرابجا  میلـست  توکـس و  نیاربانب ، ( 1 ... .«) دـندومن و تعیب  نم  اب  دوخ  ناناملـسم  هک  نیا  اـت  دـندش ، تفـالخ  لوغـشم 

لوا و هفیلخ  هب  ناشیا  تدعاسم  تسا . هدوب  مالسا  نید  زا  تیامح  تهج  هب  ًافرص  هدوبن و  ناشیا  تیاضر  رب  لیلد  رمع ، رکبوبا و  تفالخ 
ماـما تسا  هدوـب  نآ  ظـفح  مالـسا و  سدـقم  نید  هب  تدـعاسم  تقیقح ، رد  هکلب  تـسا ، هدوـبن  اـه  نآ  دـییأت  ياـنعم  هـب  زگره  زین ، مود 

زا یتمسق  همجرت  تسا . هدومن  يروآدای  دش  لاسرا  رتشا ، کلام  طسوت  هک  رصم  یلاها  هب  دوخ  همان  رد  ار  بلطم  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
ناناملسم تشذگرد ، ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  نوچ  تسا ..«  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  مراهچ  دلج  قباطم  همان  نآ 

همه نآ  دوجو  اب  ناشیا و  زا  سپ  برع ، هک  مدرک  یمن  رواب  درک و  یمن  روطخ  منهذ  هب  ًالصا  دنگوس  ادخ  هب  دندرک . عازن  تفالخ  يارب 
. دزرو غیرد  نم  زا  ار  نآ  و  دراذـگاو ، يرگید  هب  هتفرگ و  شنادـناخ  تیب و  لـها  زا  ار  تفـالخ  راکـشآ ، صوصن  ربـمغیپ و  تاـشرافس 
ص19;  هئفاکلا ، ص111 ;  ج 32 ، راونالا ، راحب   . 1 تسد ــــــــــ  ادـتبا  دوب . رکبوبا  اب  تعیب  يارب  مدرم  هلجع  تخاس ، هدرزآ  ارم  هچنآ 
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اّنکل نیدلا ، دوعی  و  رفکلا ، یلإ  اودوعی  نأ  نیملسملا  نم  ۀقرفلا  ۀفاخم  ول ال  هّللا  میا  و  رودصلا ، هّللا  تنشخ و  و   » ص840 رواشیپ ، ياهبش 
اقّرفیل ةرـصبلا  یلإ  اضهن  دـق  یناعیاب و  دـق  و  ّیلإ ، رمألا  هّللا  ّدر  مهلیبسل و  اوضم  ةـالو و  کـلذ  یلو  دـق  و  انعطتـسا ، اـم  کـلذ  اـنّریغ  دـق 

«. مکنیب مکسأب  ایقلی  و  مکتعامج ،
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هیلع هللا  یلص  ) دمحم نید  دنتساوخ  یم  دنتشگرب و  مالـسا  زا  هدش و  دترم  مدرم  زا  یهورگ  مدید  هک  نآ  ات  متـشاد  هگن  تعیب  زا  ار  دوخ 
هودنا تبیـصم و  هک  دتفا  نید  رد  یفاکـش  هنخر و  مزادرپن ، ناناملـسم  مالـسا و  يرای  هب  رگا  هک  مدش  نارگن  سپ  دنربب . نیب  زا  ار  هلآو )
دنناـم دـیآ  تسد  هب  هچنآ  تسا و  يا  هزور  دـنچ  يـالاک  هک   ) تسا رتشیب  امـش  رب  تیـالو  تموکح و  نداد  تسد  زا  اـب  هسیاـقم  رد  نآ 

دش هتفرگ  اه  یتسردان  اه و  يراکهبت  نآ  ولج  ات  متـساخرب ، اه  يراکهبت  اهدماشیپ و  همه  نآ  نایم  رد  اذل  تسا .) ینتفر  تسد  زا  بارس 
زا یتمسق  رد  ناشیا  هک  دننک  یم  لقن  يرضخ  دمحم  خیش  هدبع و  دمحم  خیش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 1 .«) تفرگ مارآ  نید  تفر و  نایم  زا  و 

، دـشاب یم  ایـسآ  طسو  روحم  ناس  هب  تفـالخ  يارب  نم  تیعقوم  تسناد  یم  هک  یلاـح  رد  هفاـحق  یبا  رـسپ  : » دـیامرف یم  هیقـشقش  هبطخ 
( روایو رای   ) تسد نودـب  ایآ  هک  مدیـشیدنا  دوخ  راـک  رد  هدرک و  اـهر  ار  تفـالخ  هماـج  نم  سپ  درک ... نت  هب  نهاریپ  نوچ  ار  تفـالخ 

نمؤم ریپ و  هدرمژپ و  ناناوج  توترف ; ناریپ  ات  منک  ربص  قلخ ) یهارمگ  يروک و   ) تملظ رب  هک  نآ  ای  مناتـسب  ار  دوخ  قح  هدرب و  هلمح 
ناوختسا مشچ و  رد  راخ  هک  یلاح  رد  تسا ، ندرک  ربص  رد  يدنمدرخ  مداد  صیخشت  هک  یماگنه  دننک . تاقالم  ار  ادخ  ات  دنـشک  جنر 

شیوخ باحـصا  يارب  هک  يرگید  هبطخ  رد  ناشیا  مدومن ». ... ربص  مدـید ، یم  هتفر  جاراـت  تراـغ و  هب  ار  دوخ  ثاریم  دوب و  میولگ  رد 
نم دومن ..«  نایب  نینچ  ار  رکبوبا  تعیب  زا  عانتما  لیالد  نآ  زا  یتمسق  رد  دومن ، داریا  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  رـصم و  طوقـس  زا  سپ 

همان 62;  حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  حرـش   . 1 رت ــــــــــ  هتـسیاش  رکبوبا  زا  بصنم  نیا  يدصت  يارب  ار  دوخ  نوچ  متـشاد ، هگن  تسد 
َنیَِملاَْعِلل ًاریِذَن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ًادَّمَُحم َثََعب  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  « ـ  رصم یلاها  هب  نینمؤملاریما  همان  زا  یتمـسق   » ص841 رواشیپ ، ياهبش 

اَذَه ُجِعُْزت  َبَرَْعلا  َّنَأ  ِیلاَِبب  ُرُطْخَی  َال  َو  یِعوُر  ِیف  یَْقُلی  َناَک  اَم  ِهَّللاَوَف  ِهِدَْعب  ْنِم  َْرمالا  َنوُِملْسُْملا  َعَزاَنَت  یَضَم ع  اَّمَلَف  َنِیلَسْرُْملا  یَلَع  ًانِْمیَهُم  َو 
ُْتیَأَر یَّتَح  يِدَی  ُتْکَْـسمَأَف  ُهَنوُِعیاَُبی  ناَُلف  یَلَع  ِساَّنلا  ُلاَِیْثنا  اَّلِإ  ِینَعاَر  اَمَف  ِهِدَْعب  ْنِم  یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأ  َو َال  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنَع  ِهِدَْعب ص  ْنِم  َْرمالا 

ًامْدَه َْوأ  ًاْمَلث  ِهِیف  َيرَأ  ْنَأ  ُهَلْهَأ  َو  َمَالْـسِْالا  ِرُْـصنَأ  َْمل  ْنِإ  ُتیِـشَخَف  دَّمَُحم ص  ِْنیَد  ِقْحَم  َیلِإ  َنوُعْدَی  ِمَالْـسِْإلا  ِنَع  ْتَعَجَر  ْدَق  ِساَّنلا  َۀَعِجاَر 
ُعَّشَقَتَی اَـمَک  َْوأ  ُباَرَّسلا  ُلوُزَی  اَـمَک  َناَـک  اَـم  اَْـهنِم  ُلوُزَی  َلـِئاَلَق  ماَّیَأ  ُعاَـتَم  َیِه  اَـمَّنِإ  ِیتَّلا  ُمُِکتَیَـالِو  ِتْوَف  ْنِم  َمَظْعَأ  َّیَلَع  ِِهب  ُۀَبیِـصُْملا  ُنوُکَت 

«. َهَنْهَنَت َو  ُنیِّدلا  َّنَأَمْطا  َو  َقَهَز  َو  ُلِطاَْبلا  َحاَز  یَّتَح  ِثاَدْحالا  َْکِلت  ِیف  ُتْضَهَنَف  ُباَحَّسلا 
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نانآ دنداهن . تشپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم نییآ  هب  هتـشگرب و  مالـسا  زا  ییاه  هورگ  هک  مدید  تشذگ و  نینچ  نیا  یتدم  مدید . یم 
یفاکش مزیخنرب ، نیملسم  مالسا و  يرای  هب  رگا  هک  مدش  نارگن  سپ  دندوب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم تما  ادخ و  نید  يدوبان  یپ  رد 

نیب زا  بارـس  نوچ  دوب و  ایند  هزور  دـنچ  عاتم  هک  امـش ـ  رب  تیالو  نتفر  تسد  زا  تبیـصم  زا  میارب  نآ  تبیـصم  هک  دـیآ  دـیدپ  نآ  رد 
ات مدرامگ  تمه  اهانگنت  اه و  هنتف  نآ  عفر  رب  و  مدومن ، تعیب  وا  اب  هتفر و  رکبوبا  دزن  اذـل  دوب . رتگرزب  تسا ـ  رادـیاپان  ربا  نوچ  ینتفر و 

: دـیامرف یم  نینچ  نامثع  اب  تعیب  هرابرد  ناشیا  ( 1 .«) دـماین شوخ  ار  نارفاک  هچرگ  تفای ; يرترب  هللا  هملک  تفر و  نیب  زا  لـطاب  هک  نیا 
یعفادـم يروای و  رای و  متـسیرگن ، شیوخ  فارطا  هب  مدروآ . باسح  هب  ادـخ  هار  رد  ار  تبیـصم  نیا  مدومن و  تعیب  وا  اب  هارکا  يور  زا  »

هداـهن و مه  رب  هدـید  مشچ ، رد  راـخ  مدومن و  غیرد  منکفا  گرم  ماـک  رد  ار  اـه  نآ  هک  نیا  زا  متفاـین . دوخ  يارب  شیوـخ  تیب  لـها  زج 
هبرض زا  رت  كاندرد  لد ، رد  هک  یتبیـصم  مدروخ . ورف  دوب ، رهز  زا  رت  خلت  هک  ار  دوخ  مشخ  مدرب و  ورف  ار  ناهد  بآ  ولگ  رد  ناوختـسا 
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هیلع ) یلع هک  دوب  يا  هفیظو  مود ، لوا و  يافلخ  اب  تعیب  و  ندربن ، ریـشمش  هب  تسد  ندرکن و  مایق  نیاربانب  ( 2 .«) مدومن لمحت  دوب  يراک 
هعماج رب  نیکرشم  يراصن و  دوهی و  هبلغ  هجیتن  رد  یلخاد و  گنج  عورش  ناناملسم ، هقرفت  نید ، لاوز  زا  ینارگن  داد . صیخشت  مالسلا )

ربخ اب  نایرج  نیا  زا  ار  ناشیا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  هک  ییاجنآ  زا  دوب . ترـضح  نآ  توکـس  یلـصا  لیلد  نیملـسم ، روهظ  ون 
هللا یلـص  ) دـمحم نید  دـنامب ، ناهنپ  اهربا  سپ  رد  یتدـم  تسا  نکمم  هک  تسا  یباتفآ  لثم  دور و  یمن  نیب  زا  نید  لصا  هک  دوب ، هدرک 

ياـضتقا هب  اذـل  ددرگ . یم  ادـیوه  راکـشآ و  تبقاـع  یلو ، دـنامب  یقاـب  داـنع  لـهج و  هدرپ  سپ  رد  یتدـم  تسا  نکمم  زین  هـلآو ) هـیلع 
يرایبآ شیوخ  ياه  تدـعاسم  اب  ار  مالـسا  ياپ  ون  لاهن  یفرط  زا  ددرگن . ناناملـسم  هقرفت  ثعاب  ات  دومن  لـمحت  ربص و  نید ، تحلـصم 

 . 1 دوب و ــــــــــ  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  هویـش ، نیا  رگا   » دنیوگ یم  هک  يا  هدع  هب  خساپ  رد  تفرگ . نمـشد  زا  ار  تصرف  دومن و 
ص843 رواشیپ ، ياهبش  تاراغلا ;  ص95 2 .  ج6 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص842 ;  رواشیپ ، ياهبش  تاراغلا ; 

هحفص 201

تهج نادب  تفگ : دیاب  درکن »؟ تعیب  ادتبا  نامه  رد  ای  دادن و  ار  صیخـشت  نیا  ادـتبا  نامه  زا  ارچ  دوب ، هتخاس  علطم  ار  ناشیا  زین  ربمغیپ 
قوقح قح و  تابثا  هب  سلاجم ، تارظانم و  رد  ات  دومن  بانتجا  تعیب  زا  دربن ، ریـشمش  هب  تسد  هک  یلاـح  نیع  رد  درک و  ربص  ار  یتدـم 

نت تعیب  هب  رابجا ، بسح  رب  هک  دـنبایرد  زین  نارگید  و  ددرگ ، مولعم  ناـگمه  رب  تقیقح  قح و  اـت  دزادرپب ; ربماـیپ  نادـناخ  تیب و  لـها 
رگید نالا  درک ، یم  تعیب  لوا  هفیلخ  اب  يرگنـشور  نودـب  رابجا و  يور  زا  ناشیا  ادـتبا  زا  رگا  تسا  نشور  درادـن . یبلق  تیاضر  هداد و 

يرگید ياج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دهد . خساپ  تاهبـش  نیدب  ات  تشادن  دوجو  يا  هعیـش  اسب  هچ  دوب و  هتـسب  تیب  لها  زا  عافد  هار 
هیـصوت هک  دیدوب  امـش  نیا  : » دومرف دومن »! عیاض  ار  تیاصو  تسناوتن و  اما  دوب  ربمایپ  یـصو  یلع  : » دـنتفگ یم  هک  جراوخ  هب  خـساپ  رد 
ایـصوا هک  دیناد  یمن  ایآ  دیتشاد . غیرد  نم  زا  ار  يربهر  تماعز و  دـیتسناد و  مدـقم  وا ، یـصو  رب  ار  نارگید  دـیتفرگ و  هدـیدان  ار  ربمایپ 
توعد دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دیاب  دـنیزگ  یم  رب  تلاسر  هب  ار  اه  نآ  دـنوادخ  هک  ایبنا  اما  دـننک ، توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  دـنرادن  هفیظو 
هدروآ نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  سک  ره  درادـن و  دوخ  يوس  هب  مدرم  توعد  هب  يزاین  تسا  هدـش  یفرعم  یـصو »  » نوچ نکیل  دـنیامن .

ای  » تسا هدومرف  نم  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  : » دنداد همادا  ناشیا  دنک ». تعاطا  لد  ناج و  اب  ار  ربمایپ  هیـصوت  دیاب  تسا ،
هبعک هک  نیا  هن   ، دنور نآ  دزن  دیاب  مدرم  هک  یتسه  هبعک  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  یلع ! ای  ( 1«;) یتأت الو  یتُؤت  ۀبعکلا  ۀلزنمب  تنأ  یلع 
رطاخ هب  مدرم  هکلب  دـناسر ، یمن  مارحلا  هللا  تیب  هاگیاج  هب  يا  هشدـخ  راـک  نیا  دـننک ، كرت  ار  جـح  مدرم  رگا  لاـح  دور ». اـه  نآ  دزن 

; تسین نآ  رد  يدیدرت  هدومن و  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  هناخ  یلاعت ، كرابت و  يادخ  اریز  دـننک  یم  تیـصعم  ادـخ ، هناخ  ترایز  كرت 
ص407;  ج2 ، قشمد ، خـیرات  ص36 ;  ج4 ، هباغلا ، دـسا   . 1 تسا ــــــــــ ». هدش  بجاو  دـنراد  تعاطتـسا  هک  یناسک  رب  شترایز  اذـل 
ج2، ةّدوملا ، عیبانی  ص38 ;  ج3 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  دـشرتسملا   ; 149 حح ص106 ، یلزاغم ، نبا  بقانم 

. قیاقحلا زونک  ص85 ، 
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هب یعرـش  تالاؤس  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  شـسرپ : نآ  هب  طوبرم  هقف  یعرـش و  تالاوس  هب  رمع  و  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  خـساپ 
ربمایپ زا  ثیدح  کی  رکذ  هب  طقف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دروم  رد  خـساپ : تسا ؟ هدرک  یم  لاؤس  ماما  زا  رمع  ای  هدرک  یم  هعجارم  رمع 

لاؤس باوج  رگا  اهباب ». یلعو  همکحلا  راد  انا   » زین و  اهباب » یلعو  ملعلا  هنیدـم  اـنا  : » دومرف هک  دوش  یم  اـفتکا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
ـ  رمع هب  نآ  هزاورد  رد و  هک  هدوبن  لماک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  تمکح  ملع و  هنیجنگ  هک  تسا  اـنعم  نادـب  دـشاب ، تبثم  لّوا 
هک تفرگ  هجیتن  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا . هتفرگ  یم  رمع  زا  ار  دوخ  یهقف  لـئاسم  خـساپ  وا ، هب  هعجارم  اـب  هتـشاد و  زاـین  مود ـ  هفیلخ 
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نیا خـساپ  هرابرد  يریگ  هجیتن  و  دوش ، یم  هدنـسب  هعقاو  دـنچ  رکذ  هب  رمع ، دروم  رد  اما  تسا !!. هدوب  زین  ربمغیپ  دوخ  عوجر  لـحم  رمع ،
رارـصا رمع  دوب و  هنیدـم  گرزب  ياـهقف  زا  دوعـسم  نب  هللادـبع  تسا : هدروآ  دـیدحلا  یبا  نبا   . 1 ددرگ . یم  راذـگاو  هدـنناوخ  هب  لاؤس 

رباکا  . 2 دـشاب . دنـسرپ ، یم  رمع  زا  هک  یهقف  یملع و  تـالاؤس  يوگخـساپ  موزل ، عـقاوم  رد  اـت  دـشاب  وا  هارمه  هراوـمه  يو  هک  تشاد 
لوا دلج  رد  يروباشین  لضاف  فاشک ، ریسفت  لوا  دلج  رد  يرشخمز  هللاراج  روثنملارد ، رد  یطویس  نیدلا  لالج  ریظن : تنس ، لها  ياملع 

هدروآ كردتسم  صیخلت  رد  یبهذ  نیحیحصلا و  نیب  عمج  رد  يدیمح  هغالبلا ، جهن  حرـش  لوا  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  بیارغ ، ریـسفت 
ار وا  دـشاب  مهرد  دـصراهچ  زا  رتشیب  شنز  رهم  دریگب و  ینز  سک  ره  دومن  راطخا  دـناوخ و  يا  هبطخ  باحـصا  يارب  رمع ، يزور  دـنا :

مالک رمع ! يا  دز : ادص  تساخ و  رب  تیعمج  نایم  زا  ینز  منک . یم  زیراو  نیملـسم  لاملا  تیب  هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  رهم  یتدایز  هدز ، دح 
یم دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هن  رگم  تفگ : نز  سپس  ادخ . مالک  هتبلا  تفگ : خساپ  رد  رمع  ادخ ؟ مالک  ای  تسا  رت  یلوا  وت 

ُْمْتیَتآَو ْجَوز  َناکَم  ْجَوز  َلاْدِبتْسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإَو  دیامرف } :

هحفص 203

، دینک رایتخا  وا  ياج  هب  يرگید  نز  دینک و  اهر  ار  ینز  دیتساوخ  رگا  };  » ًانِیبُم ًاْمثِإَو  ًاناتُْهب  ُهَنوُذُخَْأتَأ  ًاْئیَش  ُْهنِم  اوُذُخَْأت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادْحِإ 
: تفگ دش و  توهبم  تام و  نز ، نیا  خـساپ  ندینـش  زا  رمع  ( 1 .«) دینادرگ زاب  ار  وا  رهم  زا  يزیچ  دیابن  دـیا  هدرک  وا  رهم  يرایـسب  لام  و 
ار دوخ  یلبق  فرح  تشگرب و  ربنم  يـالاب  هب  سپـس  رمع  ( 2 .«) دیرتاناد رت و  هیقف  رمع  زا  دنتـسه  اه  هلجح  رد  هک  ینانز  یتح  امـش  همه  »
هک دش  تباث  و  دندوب ، هتفرگ  ینز  اب  ار  درم  جنپ  رمع ، تفالخ  نامز  رد  هک  دنک  یم  لقن  نیحیحصلا  نیب  عمج  رد  يدیمح   . 3 درک . وغل 

: تفگ رمع  هب  ودش  دراو  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماگنه ، نیا  رد  دننک . راسگنـس  ار  رفن  نآ 5  داد  روتسد  رمع  هلـصافالب  دنا . هدش  انز  بکترم 
هیلع ) یلع ماـما  دـنرادن . یناـسکی  ماـکحا  تـسا و  تواـفتم  مادـک  ره  مـکح  اـما  دـنا  هداد  ماـجنا  ار  لـمع  کـی  اـه  نـیا  هـمه  دــنچ  ره 

یموس دندرک ; راسگنس  ار  یمود  دندز ; ندرگ  ار  یلوا  درک : رداص  نینچ  ار  اه  نآ  مکح  و  دندروآ ، ار  رفن  جنپ  نآ  داد  روتـسد  ( مالـسلا
یلوا تفگ : ماما  دیسرپ . ار  شلیلد  و  درک ، بجعت  رمع  دندز . هنایزات  ار 25  یمجنپ  هرخالاب  هنایزات و  هاجنپ  ار  یمراهچ  هنایزات ; ار 100 

دوب مالغ  یمراهچ  درجم ; درم  یموس  دوب ; راد  نز  يدرم  یمود  تسا ; هدومن  انز  ناملـسم  نز  اب  هدوب و  مالـسا  همذ  رد  هک  تسا  يرفاک 
یمزراوخ و حیحص ، رد  يراخب  نیحیحصلا ، نیب  عمج  رد  يدیمح  دنـسم ، رد  لبنح  دمحا  ماما   . 4 دوب . لقع  مک  هلبا و  يدرم  یمجنپ  و 

رداص ار  وا  راسگنس  مکح  هفیلخ  و  دومن ، انز  هب  رارقا  ییوجزاب ، زا  سپ  دندروآ و  رمع  دزن  ار  يا  هلماح  نز  دننک : یم  لقن  رگید  یعمج 
سپ يرادن . یطلـست  تسا  وا  محر  رد  هک  یلفط  رب  وت  اما  تسا ; ارجا  لباق  نز  نیا  هرابرد  وت  مکح  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  درک .
لقن رگید  يرایـسب  یفنح و  یخلب  نامیلـس  نامیلـس و  یعفاش و  هللادبع  نب  دـمحا  ماما  لبنح ، دـمحا  ماما   . 5 دورب . ات  درک  اـهر  نز  رمع 

ار وا  اـت  داد  روتـسد  هفیلخ  دوـب . هدرک  فارتـعا  زین  نز  نآ  دوـخ  و  دوـب ، اـنز  هب  مهتم  هـک  دـندروآ  رمع  دزن  ار  يا  هناوـید  نز  دـنا : هدرک 
لیبس ص16 ;  ةربـعلا ، نیع  ص427 ;  نیعبرالا ، باـتک   . 2 24 (: 4  ) اـسن  . 1 رد ــــــــــ  هک  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما دـنیامن . راسگنس 

«. لاجحلا یف  تاردخملا  یّتح  رمع  نم  هقفأ  مکّلک   » ص852 رواشیپ ، ياهبش  ص149 ;  ج 3 ، مالسلا ،
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هناوید دوش ، رادیب  ات  هدیباوخ  : » دوش یم  هتشادرب  هورگ  هس  زا  ملق  دومرف : هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  تفگ : رمع  هب  باطخ  دوب ، رـضاح  اج  نآ 
لوا دلج  رد  یقهیب  نیحیحـصلا و  نیب  عمج  رد  يدـیمح  دنـسم ، رد  لبنح  دـمحا  ماما   . 6 دـسرب ». فیلکت  نس  هب  ات  هچب  دوش و  لقاع  اـت 

. منک لسغ  ات  ما  هتفاین  بآ  ما و  هدش  ُبنُج  نم  تفگ : دمآ و  يو  دزن  يدرم  رمع ، تفالخ  نامز  رد  دننک : یم  لقن  رگید  يا  هدع  ننس و 
اجنآ رد  هک  رـسای  رامع  ناوخب . زامن  نک و  لسغ  یتفای  بآ  هاگ  ره  ناوخن . زامن  یتفاین  بآ  یتقو  اـت  تفگ : رمع  تسا ؟ هنوگچ  ممکح 
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زامن وت  دوبن  بآ  نوچ  میدرک ، ادـیپ  جایتحا  لسغ  هب  قاـفتا  بسح  رب  اهرفـس  زا  یکی  رد  هک  دـیآ  یم  تداـی  تفگ : رمع  هب  دوب  رـضاح 
هدناطلغ و نیمز  رب  ار  دوخ  اذـل  ملامب . نیمز  رب  ار  دوخ  ندـب  مامت  هک  تسا  نآ  لسغ ، زا  لدـب  ممیت  هک  مدرک  نامگ  نم  یلو  يدـناوخن 

فک هک  تسا  سب  ردق  نیمه  ممیت  رد  تفگ : درک و  یمسبت  ترـضح  میدیـسر  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  نوچ  مدناوخ . زامن 
فک تسار و  تسد  تشپ  رب  ار  پچ  تسد  فک  سپـس  دـنلامب . یناشیپ  رب  ار  تسد  فک  ود  ره  دـعب  هدز و  نیمز  رب  مه  اب  ار  تسد  ود 

يا تفگ : تشادن  یخساپ  نوچ  رمع  دناوخن ؟ زامن  ییوگ  یم  هنوگچ  سپ  دنیامن . حسم  هتشاذگ و  پچ  تسد  تشپ  رب  ار  تسار  تسد 
وا زا  یعمج  روضح  رد  دندروآ و  رمع  هفیلخ  دزن  ار  يدرم  هک  تسا  هدروآ  همهملا  لوصف  رد  یکلام  نیدلا  رون   . 7 سرتب ! ادخ  زا  رامع 

دوهی و مراد ، تهارک  قح  زا  مراد و  یم  تسود  ار  هنتف  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  : » تفگ وا  يدرک ؟ حبـص  ار  بشید  هنوگچ  دندیـسرپ :
دنورب داد  روتسد  رمع  تسا ». هدشن  قلخ  هک  مراد  يزیچ  هب  رارقا  مراد و  نامیا  نآ  هب  ما  هدیدن  هک  ار  يزیچ  منک ، یم  قیدصت  ار  يراصن 

نیا دومرف : ماما  سپـس  دندرک . وگزاب  ترـضح  نآ  يارب  ار  هیـضق  دمآ ، مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نوچ  دنروایب . ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
(1 }.) ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأَو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ  تسا } : هدمآ  دیجم  نآرق  رد  اریز  تسا ; دالوا  لاوما و  هنتف ، زا  شدارم  دوچ  تسا . هتفگ  تسرد  درم 
دوهی و قیدـصت  زا  شروـظنم  ( 2 }.) ِتْوَْملا ُةَرْکَـس  ْتءاـجَو  دـیامرف } : یم  هروس ق  رد  هچناـنچ  تسا ; گرم  ناـمه  قـح  زا  شروـظنم 

19 (: 50  ) ق  . 2 28 (: 8  ) لافنا  . 1 اه ــــــــــ  نآ  يود  ره  بیذکت  يراصن 
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یم دوهی  ءْیَـش ;{ یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاقَو  ءْیَـش  یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو  تسا } : هدمآ  نآرق  رد  نوچ  دشاب ; یم 
اه نآ  هقرف  ود  ره  بیذکت  هلمج ، نیا  زا  درم  روظنم  اذـل  ( 1 .«) دنتسین قح  رب  دوهی  دنتفگ : یم  يراصن  و  دنتـسین ، قح  رب  يراصن  دنتفگ :
هک يزیچ  هب  رارقا   » زا روظنم  هرخالاب  دراد و  نامیا  یندیدان  يادـخ  هب  هک  تسا  نآ  تسا » هدـیدن  هک  يزیچ  هب  نامیا   » زا دارم  دـشاب . یم 

دشابن و وا  رد  یلع  هک  یلـضعم  ره  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  : » تفگ رمع  سپـس  تسا . هدـماین  دوجو  هب  زونه  هک  تسا  تمایق  هدـشن » قلخ 
هیلع ) یلع و  دیآ ، شیپ  میارب  یلکـشم  هک  يزور  نآ  دابم  : » دوب هتفگ  يرگید  ياج  رد  نینچمه  ( 2 .«) دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

درادن قح  يدحا  تسا  دجسم  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ات  تفگ : یم  ادخ  ربمایپ  هباحـص  ریاس  هب  باطخ  ای  (، 3 «) دشابن سرتسد  رد  مالسلا )
، یلع نب  دـیز  دنـسم   . 2 113 (: 2  ) هرقب  . 1 5 ــــــــــ ) .) تسا هدـش  لقن  داـیز  خـیرات  رد  عیاـقو  نیا  ریظن  و  ( 4 .«) دـیاشگب اوتف  هب  نابز 
ص864 رواشیپ ، ياهبش  ص147 ;  ج 3 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی  185 و 187 ;  ، 184 صص ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  ص335 ; 

نب رمع  ص18 ;  ج 1 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   . 3 رمع .» کَلَهل  ّیلع  ـال  ول  نسح ... وبأ  اـهل  سیل  ۀلـضعم  نم  هللااـب  ذوعأ  »
ج 1، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص141 ، ج 41 ، راونالا ، راـحب   . 4 نسح .» وبأ  اهل  سیل  ۀلـضعمل  تیقب  ـال   » ص371 باطخ ،

دروم یس  ص864 ،  رواشیپ ، ياهبش  باتک  رد   . 5 رضاح .» ّیلع  دجـسملا و  یف  دحأ  نیتفی  ال   » ص445 همامالا ، یف  تارظانملا  ص18 ; 
. تسا هدرک  لاؤس  نینمؤملاریما  زا  لئاسم  لح  يارب  باطخلا  نب  رمع  هک  دنک  یم  لقن  تنس  لها  ياهباتک  زا 
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کیچیه مارح و  ار  نآ  هعیـش  نوچ  1 ـ  خساپ : دناوخ ؟ یمن  زامن  هتسب  تسد  هعیش  ارچ  شسرپ : دناوخ ؟ یمن  زامن  هتـسب  تسد  هعیـش  ارچ 
نامز دنا و  هدرمـش  هورکم  ارنآ  بجاو  ياهزامن  رد  یهورگ  بحتـسم و  ار  نآ  یـضعب  دنا . هتـسنادن  بجاو  ار  نآ  ّتنـس  لها  بهاذم  زا 

یسلدنا یبطرق  دشر  نبا  دش . هتشاذگ  تعدب  نیا  مود  هفیلخ  نامز  رد  ات  دنا  هدناوخ  یم  زامن  زاب  تسد  هباحـص  همه  لّوا  هفیلخ  ربمایپ و 
سنا نبا  کلام  تسا ، فالتخا  تنس ) لها   ) ءاملع نایم  زامن  رد  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  هرابرد  ( 1 :) دیوگ یم  ّتنس  لها  ياملع  زا 

تایاور رظن  فالتخا  نیا  تلع  دـنا . هتـسناد  بحتـسم  ار  نآ  روهمج  هدرمـش و  زئاج  ار  نآ  هلفاـن  زاـمن  رد  هورکم و  بجاو  ياـهزامن  رد 
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پچ تسد  يور  تسار  تسد  ربمایپ  هک  هدشن  لقن  نآ  رد  دنک و  یم  فیـصوت  ار  ربمایپ  زامن  هک  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  تسا  یحیحص 
لیلد هدـمع  تسین ). مولعم  هدـنهد  روتـسد   ) دـنناوخب زاـمن  هتـشاذگ  تسد  يور  تسد  هک  هدـش  رما  مدرم  هب  یفرط  زا  دـنا . هتـشاذگ  یم 

تـسد يور  تسد  نادرم )  ) هک دندش  رومأم  مدرم  هک  دـنک  یم  لقن  دعـس  نب  لهـس  زا  يراخب  1 ـ  تسا : تیاور  ود  تنـس  لها  روهمج 
مّود تیاور  2 ـ  ( 2 (.) تسین مولعم  هک   ) دشاب ربمایپ  هدننک  رما  هک  نیا  رگم  مناد  یمن  حیحـص )  ) ار نیا  دیوگ  یم  مزاح  وبا  دنناوخب . زامن 

ۀیادب  . 1 3 ــــــــــ ) .) دنرامـش یمن  ربـتعم  دـنناد و  یم  لـسرم  ار  شردـپ  زا  لـئاو  نب  همقلع  تیاور  ّتنـس  لـها  اریز  تسا ; لـسرم  مه 
ج7، بیذهتلا ، بیذهت  ص135 3 .  ج1 ، يراخب ، حیحص   . 2 193 ص136 ـ  مجنپ ، هلأسم  مود ، لصف  ةالـصلا  باتک  لّوا  دلج  دهتجملا ،

ص247
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. دندوب هنیـس  هب  تسد  مارتحا  يادا  تهج  دـندش و  دراو  رمع  رب  سوجم  يارـسا  زا  رفن  دـنچ  يزور  هک  تسا  لوقنم  تایاور  یـضعب  قبط 
نینچ رتـشیب  عوضخ  يارب  زاـمن  رد  داد  روتـسد  دیدنـسپ و  رمع  مینک . یم  نینچ  ناـگرزب  هب  مارتـحا  يارب  اـم  دـنتفگ  دیـسرپ . ار  نآ  تّلع 

. یسبط تاهبش ، هب  خساپ  ص19 ;  ج11 ، مالکلا ، رهاوج   . 1 دنا ــــــــــ . هتسنادن  زئاج  ار  نآ  تیب  لها  همئا  اذلو  ( 1 .) دننک
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؟ دـنا هتـسناد  یم  بیغ  مه  نیموصعم  نوچ  يرگید  ناـسک  اـیآ  تسا . راـگدرورپ  صوصخم  بیغ  ملع  شـسرپ : بیغ  ملع  نیموـصعم و 
. دناد یم  دنوادخ  صوصخم  ار  بیغ  ملع  ًاتحارص  هک  دراد  دوجو  یتایآ  دیجم  نآرق  رد  خساپ : دییامن . نایب  ار  نآ  زا  یقیداصم  ای  دراوم 

ُمَْلعَیَو َوُه  ّالِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِعَو  دیامرف } : یم  دوش ، یم  هدـناوخ  زین  هلیفغ  زامن  رد  هک  ماعنا  هروس  زا  يا  هفیرـش  هیآ  رد  ًالثم 
نزاخم دـیلک  };  » نِیبُم باتِک  ِیف  ّالِإ  ِسبای  الَو  بْطَر  الَو  ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  ِیف  ۀَّبَح  الَو  اهُمَْلعَی  ّالِإ  ۀَـقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اـمَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  اـم 

تفص رد  ندوب  کیرش  دنلئاق  ءایصوا  ءایبنا و  يارب  نایعیـش  هک  یبیغ  ملع  ( 1 ...«) درادن یهاگآ  نآ  رب  وا  زج  یـسک  تسادخ و  دزن  بیغ 
یم فشک  اه  نآ  رب  ار  قیاقح  و  تسا ، هدـش  لزان  اه  نآ  رب  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  تسا  ماـهلا  یحو و  زا  یتمـسق  هکلب  تسین ، ییادـخ 

راگدرورپ سدـقا  تاذ  صوصخم  درفب و  رـصحنم  قلطم ، ملع  اـی  یتاذ  ملع  دـننک . یم  میـسقت  یـضَرَع  یتاذ و  عون  ود  هب  ار  ملع  دـیامن .
یضرع ملع  تسا . نآ  یلامجا  تابثا  دیوگ  یم  رشب  هک  هچنآ  اذل  تسا . زجاع  نآ  زا  رشب  تسین و  روصت  لباق  رـشب  لقع  هطیح  رد  تسا .
تـسد هب  ندید  شزومآ  نتفر و  هسردم  هطـساو  هب  یباستکا  ملع  یندـل . ملع  یباستکا و  ملع  دوش : یم  میـسقت  رگید  مسق  ود  هب  دوخ  زین 
هـضافا ضایف  أدبم  زا  لیـصحت ، نودب  هک  تسا  یملع  ّیندل  ملع  ددرگ . یم  لصاح  میـشک  یم  تمحز  هک  يرادقم  نامه  هب  و  دیآ ، یم 

چیه نیاربانب  ( 2 .«) میتـخومآ ّیندـل  ملع  وا  هب  دوخ  دزن  زا  };  » ًاـْملِع ّانُدـَل  نِم  ُهاـنْمَّلَعَو  دـیامرف } : یم  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  دوش . یم 
بیغ ملع  هب  ملاع  ًاتاذ  دنوادخ ، دننامه  زین  اه  نآ  ینعی  تسا . ناماما  ربمغیپ و  تاذ  وزج  بیغ ، هب  ملع  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  یناملسم 

65 (: 18  ) فهک  . 2 59 (: 6  ) ماعنا  . 1 دنتسه ــــــــــ .
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تردق ملع و  شیوخ  تاقولخم  زا  کی  ره  هب  دنادب ، تحلصم  دریگ و  قلعت  یهلا  هدارا  تیشم و  هک  یعقاوم  رد  نایعیش ، داقتعا  بسح  رب 
، ملع هضافا  مود  عون  دریگ . یم  تروص  اه  نآ  هطـساو  نودب  یهاگ  رـشب و  دارفا  ملعم و  هطـساو  هب  یهاگ  ملع ، هضافا  نیا  دنک . یم  اطع 
: دیامرف یم  ًاحیرـص  نج  هروس  رد  دنوادخ  دوش . یم  لصاح  ندید  ملعم  نتفر و  بتکم  نودب  دوش و  یم  ریبعت  بیغ  ملع  ّیندل و  ملع  هب 

شیوخ بیغ  رب  ار  يدحا  تسا ، بیغ  ياناد  ملاع و  هک  دنوادخ  ...} ;  » لوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  { 
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، نالوسر ناگدـیزگرب و  هک  دراد  لماک  تحارـص  هیآ  نیا  ( 1 ... .«) ار شیوخ  هدـیزگرب  نالوسر  زا  هک  یناسک  رگم  دـنزاس ، یمن  هاـگآ 
ِْبیَْغلا یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهللا  َناک  امَو  دیامرف } : یم  زین  نارمع  لآ  هروس  رد  دنک . یم  هضافا  اه  نآ  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  بیغ  ملع  يانثتسم 

بیغ رارـسا  زا  ار  امـش  همه  لاعتم  يادخ  };  » ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ْمُکَلَف  اوُقَّتَتَو  اُونِمُْؤت  ْنِإَو  ِِهلُـسُرَو  ِهللاِاب  اُونِمآَف  ُءاشَی  ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  ِیبَتْجَی  َهللا  َّنِکلَو 
نامیا نوچ  هک  دـیورگب  شربمغیپ  ادـخ و  هب  امـش  سپ  دـنیزگرب . ار  وا  دریگ  قلعت  يربمغیپ  رب  یهلا  تیـشم  هک  یتقو  نکل  دزاسن ، هاـگآ 
ناونع هب  قـح ، بناـج  زا  يا  هدـیزگرب  دارفا  هک  دراد  تحارـص  زین  هیآ  نیا  ( 2 .«) تفای دیهاوخ  یمیظع  رجا  دـیوش ، راگزیهرپ  دـیروآ و 

انعم نیدـب  دراد  دوجو  هیآ  ود  نیا  رد  هک  ییانثتـسا  دـنوش . یم  بیغ  ملع  هب  ملاـع  راـگدرورپ ، رما  نذا و  هب  دـنوش و  یم  باـختنا  لوسر 
هب انثتـسا  دراوم  نیا  دیجم ، نآرق  زا  يرگید  تایآ  رد  دـنا . هدـش  ینثتـسم  زین  یناسک  یلو  تسا  راگدرورپ  تاذ  وزج  بیغ  ملع  هک  تسا 
امَو َنُولُکَْأت  اـِمب  ْمُُکئِّبَنُأَو  دـیامرف } : یم  لیئارـسا  ینب  دوخ  موق  هب  یـسیع  ترـضح  نارمع ، لآ  هروس  رد  تسا . هدـش  صخـشم  تحارص 
ُْلق دـیامرف } : یم  فهک  هروس  رد  ( 3 .«) دیراد هریخذ  هچ  دیروخ و  یم  هچ  ناتیاه  هناخ  رد  هک  میوگب  امـش  هب  };  » ْمُِکتُوُیب ِیف  َنوُرِخَّدـَت 

یحو نم  هب  هک  متـسه  يرـشب  امـش  نوچ  زین  نم  وگب : اـه  نآ  هب  لوسر ! يا  };  » ٌدِـحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  اـمَّنَأ  ََّیلِإ  یحوـُی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اـَنَأ  اـمَّنِإ 
49 (: 3  ) نارمع لآ   . 3 179 (: 3  ) نارمع لآ   . 2 26 (: 72  ) نج  . 1  ــــــــــ
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قح ملع  هضافا  زج  يزیچ  ناربمایپ ، هب  یحو  ندیـسر  اـیآ  ( 1 .«) تسا يدحاو  اتکی و  يادخ  امـش  يادـخ  هک  تسین  نیا  زج  و  دـسر ، یم 
ْنِم ُهانْمَّلَعَو  میتخومآ } : یندـل  ملع  ربمغیپ ، هب  هک  دراد  تحارـص  فهک  هروس  زا  يرگید  هیآ  تسا ؟ یحو  ناگدـننک  تفایرد  هب  یلاـعت 

دودحم تائانثتسا  نیا  نوچ  اذل  تسا .) هدش  ینثتسم  ربمغیپ  زین  اجنیا  رد   ) تسین بیغ  ملع  زج  يزیچ  ملع ، نیا  شزومآ  و  ( 2 }) ًاْملِع ّانَُدل 
تاـیآ هب  هجوت  اـب  نیارباـنب  تسا . رگیزاـب  باذـک و  دـنک ، ییاـعدا  نینچ  يرگید  سک  ره  تسا ، یلاـعت  قح  ناگدـیزگرب  صوصخم  و 

ناگدیزگرب نیموصعم ، هک  اجنآ  زا  دوش . یم  تابثا  دنوادخ  هدـیزگرب  نالوسر  ناربمایپ و  هب  بیغ  ملع  هضافا  یحو و  تفایرد  روکذـم ،
هدیزگرب ار  اه  نآ  ربمایپ ، دوخ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  دنـشاب  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  صوصنم  بوصنم و  يافلخ  دـنوادخ و 

لباـقم رد  هک  یباـجح  هدرپ و  ناـمه  دراد  داـقتعا  هعیـش  رگید ، تراـبع  هب  داد . میمعت  اـه  نآ  هب  ناوـت  یم  زین  ار  هضاـفا  نیا  سپ  تـسا ،
اه نآ  يایصوا  ایبنا و  ناگدید  لباقم  رد  دنیبب ، ار  تسا  نایامن  رهاظ و  هچنآ  زج  هب  ملاع  نیا  رد  دراذگ  یمن  هک  تسا ، نایملاع  ناگدید 

حالـص هک  تقو  ره  رادقم و  ره  هب  دشاب ، یم  ضیف  هضافا  هب  رداق  هک  بیغلا  ملاع  يادـخ  نامه  ناکم ، نامز و  ياضتقا  هب  دـشاب . یم  زین 
هک مه  هاگ  ره  دنهد . ربخ  بیغ  رارـسا  زا  دننیبب و  ار  هدرپ  تشپ  ات  هتـشادرب  اه  نآ  ناگدید  لباقم  زا  ار  اه  هدرپ  دـشاب ، یـضتقم  دـنادب و 

ترابع دـنا . هدرک  یعالطا  یب  راهظا  دراوم ، یخرب  رد  همئا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـننام . یم  ربخ  یب  دـتفا و  یم  هدرپ  دـشابن ، حالص 
يربخ دوخ  شیپ  زا  ًالقتـسم  هک  تسا  موهفم  نیدب  ( 3 «،) مدرک یم  دایز  ار  دوخ  تاریخ  اـه و  یبوخ  متـسناد  یم  بیغ  ملع  دوخ  زا  رگا  »

هعیش رگید ، ترابع  هب  ددرگ . فوشکم  وا  رب  ناهنپ  روتـسم و  قیاقح  ددرگ و  ضیف  هضافا  دور ، الاب  اه  هدرپ  هک  نآ  رگم  مرادن ; بیغ  زا 
عیمج رد  هکلب  دنـشاب . روما  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  ترـضح ، نآ  دوخ  دننام  دیاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  يافلخ  هک  تسا  دـقتعم 

، رثالا ۀـیافک   ; 185 ج 1 ، مـالکلا ، رهاوـج   . 3 64 (: 18  ) فـهک  . 2 110 (: 18  ) فـهک  . 1 توـبن و ــــــــــ  ماـقم  زا  ریغ  هب  تاـفص ـ 
} . ِْریَْخلا َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  ص912 }  رواشیپ ، ياهبش  ص190 ;  ج 9 ، نایبلا ، عماج  ص300 ; 
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هک تسا  يا  هفیلخ  دوجو  داقتعا ، نیا  همزال  دنـشاب . ناشیا  دـننام  دـیاب  ماکحا ـ  باتک و  یحو و  لوزن  لثم  نآ  هصاخ  طیارـش  تلاـسر و 
ربمغیپ دنچ  ره  دشاب ـ  مدرم  زا  یتعامج  هدیزگرب  هک  يا  هفیلخ  هن  دیامن ، بوصنم  دنوادخ  فرط  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  دوخ 
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ماما اه  نآ  نیلوا  هک  دـنرفن  هدزاود  هعیـش ، رظن  دروم  يافلخ  دـشاب . هدرک  نعل  ار  هیواعم  نوچ  یناسک  یتح  یفن و  ار  یباـختنا  هفیلخ  نآ 
یناوتان زجع و  راهظا  دوش : يروآ  دای  ًاددـجم  تسا  يرورـض  دنـشاب . یم  شراوگرزب  دـنزرف  هدزای  سپـس  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نیقتملا 

يا هناشن  روما ـ  نطاب  رارسا و  زا  یهاگآ  بیغ و  ملع  هب  دسر  هچ  ملع ـ  قلطم  یملع و  تالاؤس  ربارب  رد  مدرم ، زا  یعمج  یباختنا  يافلخ 
ماـما و نیتـسخن  يارب  روتـسم ـ  قیاـقح  ندـش  فوشکم  اـه و  هدرپ  نتفر  راـنک  ار ـ  بیغ  ملع  ندوـب  اراد  تسا . اـه  نآ  ندوـبن  قـح  رب  زا 

ثیدـح تخادرپ . میهاوخ  بیغلا  ملع  زا  یقیداصم  رکذ  هب  طقف  راوگرزب ، ماما  هدزای  هیقب  يارب  مینک و  یم  تابثا  ربماـیپ  قح  رب  نیـشناج 
نآ زا  رفن  یماسا 50  تسا . ام  لیالد  زا  یکی  دنا ، هدرک  لقن  تنس  لها  ياملع  زا  رفن  زا 200  شیب  تسا و  هدیسر  رتاوت  دح  هب  هک  هنیدم 
ياه ناکم  اه و  نامز  رد  ار  ثیدح  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمغیپ  تسا . هدمآ  رواشیپ  ياهبش  باتک  ات 918  تاحفص 916  رد  اه 
هرهب نآ  زا  دـهاوخ  یم  سک  ره  سپ  تسا . نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهـش  نم  : » تسا هدرک  نایب  ینوگانوگ  ياه  تبـسانم  هب  فلتخم و 

نبا زا  رگید ، يرایـسب  یعفاش و  یلزاغم  نبا  ار  ثیدـح  لماک  لصا  (1 .«) دیایب ( مالـسلا هیلع  ) یلع ینعی  نآ  يدورو  رد  يوس  هب  دـیاب  درب ،
ار مالـسلا ) هیلع  ) یلع يوزاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسا : هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  دـنا . هدرک  لقن  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  سابع و 

يادص سپس  ددرگ . راوخ  وا  هدننک  راوخ  دوش و  يرای  وا  روای  تسا . نارفاک  لتاق  ناراکوکین و  سیئر  ریما و  درم  نیا  : » دومرف تفرگ و 
رد يوـس  هب  دـیاب  درب ، هرهب  نآ  زا  دـهاوخ  یم  هک  سکره  سپ  تسا ، نآ  هزاورد  یلع  ما و  ملع  رهـش  نـم  تـفگ : درک و  دـنلب  ار  دوـخ 

ص رواشیپ ، ياهبش  ص 412 ; ج 3 ، لماکلا ، ; ص 351  ج 1 ، تاعوضوملا ، ;  127 ج 3 ، كردتـسملا ،  . 1 ینعی ــــــــــ  نآ  يدورو 
« بابلا تأیلف  ملعلا  دارأ  نمو  اهباب  ّیلعو  ملعلا  ۀنیدم  انأ   » 921

هحفص 212

همکحلا راد  ثیدح  هدیـسر ، رتاوت  دح  هب  هنیدم ، ثیدـح  هزادـنا  نامه  هب  يدودـح  ات  هک  يرگید  ثیدـح  ( 1 .«) دورب مالسلا ) هیلع  ) یلع
رد نوچ  ( 2 .«) دورب یلع  دزن  هب  دیاب  درب ، هرهب  نآ  زا  دهاوخ  یم  سک  ره  نآ ، هزاورد  یلع  متمکح و  يارـس  نم  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا 
هب اـی  ماـع و  روـط  هب  تمکح  ملع و  سپ  تسا ، نآ  تیلک  تیعماـج و  ندوـب ، ماـع  هناـشن  تـمکح »  » و مـلع » » رـس رب  لا »  » ندروآ یبرع ،

نطاب رهاظ و  لماش  عماـج ، ملع  تسا ، هدوب  تمکح  ملع و  رهـش  ربمغیپ ، هک  ییاـجنآ  زا  دوش . یم  لـماش  ار  یتمکح  ملع و  ره  یتراـبع 
همه هب  ندیـسر  هزاورد  يدورو و  رد  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اذـل  تسا . يدادادـخ  مولع  همه  بیغ و  دوهـشم و  روتـسم ، راکـشآ و  روما ،

. تسا هدوب  زین  نآرق  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نیاربانب ، دشاب . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوجو  رد  هک  تسا  یمولع 
زا ةدوملا  عیبانی  رد  یخلب  نامیلـس  بلاطلا و  ۀیافک  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  ایلوالا ، ۀـیلح  لوا  دـلج  رد  میعنوبا  ظفاح  هچنانچ 

ینطاب رهاظ و  ياراد  اه  نآ  زا  یفرح  ره  دـش و  لزاـن  فرح  تفه  رب  نآرق  : » تفگ هک  دـنا  هدرک  لـقن  دوعـسم  نب  هللادـبع  یحو  بتاـک 
هدومن لقن  یندل  ملع  نایب  باتک  رد  یلازغ  دماح  وبا  ( 3 .«) دشاب یم  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  دزن  نآرق  نطاب  رهاظ و  ملع  تسا .
ترضح نآ  ناهد  باعل  زا  سپ  دراذگ . نم  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  : » دومرف مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  تسا 

ربمایپ زا  سابع  نبا  زا  زین  یعفاـش  یلزاـغم  نبا  ( 4 .«) دوش یم  زاب  رگید  باب  رازه  نآ  باـب  ره  زا  هک  دـش  زاـب  ملع  زا  باـب  رازه  نم  يارب 
خیرات یلزاغم ، نبا  بقانم  یمزراوخ ، بقاـنم   . 1 ماقم ــــــــــ  هب  جارعم  بش  نوچ  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
هرـصن نم  روصنم  ةرجفلا  لـتاق  ةرربلا و  ریمأ  اذـه   » ص921 رواشیپ ، ياهبـش  ص219 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیبانی  رکاـسع ، نبا 

ص342;  نامیالا ، جـهن   . 2 بابلا .» تأیلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  ّیلع  ۀـمکحلا و  ۀـنیدم  انأ  لاق  ّمث  هتوص  اهب  دـمف  هلذـخ  نم  لوذـخم 
، رواشیپ ياهبش  ص72 ;  یلعلا ، کلملا  حتف   . 3 بابلا .» تأیلف  ۀمکحلا  دارأ  نمف  اهباب  یلع  ۀـمکحلا و  راد  انأ   » ص920 رواشیپ ، ياهبش 
 . 4 نطابلا .» رهاظلا و  ملع  هدـنع  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  نا  نطب و  رهظ و  هل  ّالإ و  فرح  اهنم  ام  فرحأ  ۀعبـس  یلع  لزنأ  نآرقلا  نا   » ص923

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  نإ   » ص924 رواشیپ ، ياهبش  ص308 ;  ج 2 ، رابخالا ، حرش  ص231 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذل  ةدوملا  عیبانی 
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«. باطخلا لصف  ایالبلا و  ایانملا و  ملع  تملع  یّتح  باب  فلأ  فلأ  کلذف  باب ، فلأ  حتفی  اهنم  باب  لک  باب ، فلأ  ینملع 
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نم ملع  باب  یلع  اذل  متخومآ ; زین  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  متفرگ  دای  ار  هچ  ره  سپ  دومن . يوجن  دز و  فرح  نم  اب  دنوادخ  مدیـسر ، برق 
دوخ هنیس  هب  ار  وا  تساوخ و  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ربمغیپ  : » دیوگ یم  نآ  رخآ  رد  هک  تسا  لوقنم  یلـصفم  ثیدح  هشیاع  زا  ( 1 .«) تسا

تشادرب رس  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  نیا  ات  مدیمهفن . يزیچ  مداد  شوگ  هچ  ره  مدرب و  کیدزن  ار  مرس  نم  دیشک . رـس  هب  ار  ابع  دنابـسچ و 
؟ تفگ یم  هچ  امـش  هب  ینالوط  تدـم  نیا  رد  ربمغیپ  یلع ! ای  متفگ : مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  دوب . هدـش  ریزارـس  شکراـبم  نیبج  زا  قرع  و 

رگید باـب  رازه  نآ ، باـب  ره  زا  هک  تخومآ  ملع  باـب  رازه  نم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربماـیپ  هک  یتـسرد  هب  داد : خـساپ  ناـشیا 
ارم رگید  هک  نیا  زا  لبق  دیـسرپب  : » تسا هتـساوخ  مدرم  زا  تارک  هب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  شیامرف  نیارباـنب ، ( 2 .«) دوش یم  هدوشگ 
هب ناشیا  لماک  هطاحا  زین  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  ملع  میظع  عبنم  دوجو  رب  تلالد  ( 3 «) تسا ناوارف  ملع  نم  هنیس  رد  هک  دیباین ،

هدرکن توعد  دوخ  زا  ندیـسرپ  هب  ار  مدرم  هیانک ، هب  یتح  ای  تحارـص و  نیا  هب  هباحـص ، زا  کی  چـیه  لـیلد  نیمه  هب  تسا . مولع  عیمج 
تفگن ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  ریغ  یـسک  هدـش  لقن  بیـسملا  نب  دیعـس  زا  دـنا  هدرک  لقن  هباحـص  زا  ننـست  لها  ياملع  هک  روطنامه  دـنا .

یبا نب  یلع  هب  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) اـیبنالا متاـخ  هلیـسو  هـب  راـگدرورپ و  بناـج  زا  هـک  ییاـه  هار  هـلمج  زا  هعماـج  رفج  ( 4 ...) ینولس
یباتک هعماج ، رفج  دشاب . یم  زین  تنس  لها  ياملع  دییأت  دروم  هک  تسا  هدوب  ( 5 «) هعماج رفج   » هدش یم  ضیف  هضافا  ( مالسلا هیلع  ) بلاط

، رواشیپ ياهبـش  ص245 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا  عیباـنی   . 1 هیلک ــــــــــ  باـتک  نآ  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع صوـصخم  تـسا 
ص308;  ج 2 ، رابخالا ، حرش   . 2 یملع .» باب  وهف  ًاّیلع  هتملع  ّالإ  ًائیـش  تملع  امف  یناجان  ینملک و  ّیبر  يدی  نیب  ترـص  امل   » ص924

عیبانی ص56 ;  نیقیلا ، فشک   . 3 باب .» فلأ  حـتفی  باب  لک  نم  ملعلا و  نم  باـب  فلأ  هللا  لوسر  ینمّلع  دـق   » ص927 رواشیپ ، ياهبش 
دسا  . 4 ًاّمج .» ًاملع  یّنم  حـناوجلا  نیب  ّنإف  ینودـقفت  نأ  لبق  ینولـس   » ص927 رواشیپ ، ياهبـش  ص224 ;  ج 1 ، یبرقلا ، يوذـل  ةدوملا 

. یبلح هحلط  نب  دمحم  مظنملا  رد  ةدوملا 403 ;  عیبانی  یلازغ ;  دماح  وبا   . 5 یلع . باب  ج4 ، هباغلا ،
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ترجه و مهد  لاس  رد  دـننک . یم  مکح  باتک  نآ  هب  ترـضح  نآ  دالوا  تسا و  هدـش  هتـشون  زمر  قیرط  هب  نآ  ضارقنا  ات  ملاع  ثداوح 
نآ داد . ناـشیا  هب  ار  ترـضح  نآ  تاـفو  ربـخ  ودـش  دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  رب  لـیئربج  عادولا ، ۀـجح  زا  تعجارم  زا  سپ 
هب سپـس  ینک . یمن  هدعو  فلخ  زگره  يداد و  هدعو  نم  هب  ایادخ  تفگ : درک و  دـنلب  راگدرورپ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  ترـضح 

تاناویح دینیشنب . هلبق  هب  تشپ  هتفر و  دحا  هوک  يالاب  هب  وا  اب  رادرب و  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  دیسر  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ
یلع هب  تسا . هدمآ  الاب  یکدنا  وا  ياه  خاش  هک  ینیب  یم  ار  یگرزب  گنر  خرـس  زب  اه  نآ  نایم  رد  دـنهد . باوج  ات  نک  ادـص  ار  ارحص 

ذـغاک و تاود و  وت  يارب  لیئربج  هاگنآ  دـیامن . یغاـبد  هنوراو  دـنکب و  ندرگ  تمـس  زا  ار  نآ  تسوپ  دـنک و  حـبذ  ار  وا  اـت  هد  روتـسد 
نآ رب  اـت  وـگب  یلع  هب  ار  نآ  دـیوگ  یم  وـت  هب  لـیئربج  هچ  ره  نآ  زا  سپ  دـشاب . یمن  نیمز  ياـه  بکرم  سنج  زا  هک  دروآ  یم  بکرم 

هزات دنیاشگب  ار  نآ  هاگره  دـنام . دـهاوخ  ظوفحم  هدـشن و  سردـنم  هدـنام ، یقاب  هشیمه  يارب  تسوپ  نآ  دـسیونب . هدـش  یغابد  تسوپ 
تاود و ملق و  زین  لیئربج  درک . لمع  تفر و  دـحا  هوک  يـالاب  هب  روتـسد ، ناـمه  قباـطم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمغیپ  دوب . دـهاوخ 
زا لیئربج  هاگنآ  دش . هفیظو  ماجنا  هدامآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع داد و  روتسد  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  زین  ترـضح  دروآ . ناشیا  تمدخ  بکرم 
نآ رب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تفگ و  یم  زاب  یلع  هب  مه  ربمغیپ  تفگ . ربمغیپ  هب  ار  ملاع  مهم  عیاقو  تاـییزج  تاـیلک و  لـیلج ، بر  بناـج 
نآ رد  دش . هتـشون  مه  زب  ياپ  تسد و  کیراب  ياه  تسوپ  هک  نآ  ات  تشون  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تفگ و  لیئربج  تشون . یم  تسوپ 
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و نانمشد ، ناتسود و  يرارذ  دالوا و  یماسا  یتح  ار ، عیاقو  مامت  دش . تبث  ( 1 «) دوب دهاوخ  تمایق  زور  ات  تسه و  هدوب و  هچ  ره   » باتک
هب ار  هرفج  هدلج و  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  هاگنآ  دنتـشون . دـش ، دـهاوخ  دراو  تمایق  زور  ات  اه  نآ  زا  کی  ره  رب  هچنآ  ره 
هب دوخ  زا  دـعب  ماما  هب  ار  نآ  دورب ، ایند  زا  هک  یماـما  ره  تفرگ . رارق  تماـما  تیـالو و  تثارو و  بابـسا  وزج  داد و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

، لوسرلا بیتاکم   . 1 يزب ــــــــــ  تسوپ  رد  ملاع  عیاـقو  همه  هنوگچ  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  نونکا  دراپـس . یم  تثارو 
«. ۀمایقلا موی  یلإ  نئاک  وه  ام  ناک و  امّلک   » ص929 رواشیپ ، ياهبش  ص27 ;  ج 26 ، راونالا ، راحب  ص67 ;  ج 2 ،
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جارختسا كرد و  تسا . هتشون  یم  زمر  اب  ار  نآ  زین  مالسلا ) هیلع  ) یلع هدوبن و  یلومعم  يداع و  هلاغزب  هک  تسا  مولعم  دوش ؟ یم  هتـشون 
هب ار  باـتک  نآ  دـندوب  عمج  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نادـنزرف  همه  يزور  دـشاب . یم  راـهطا  همئا  صوـصخم  طـقف  زین  باـتک  نیا  زا 

عیاقو زا  راهطا  همئا  هچ  ره  نیاربانب ، دـیامن . كرد  يزیچ  نآ  زا  تسناوتن  وا  یلو  داد ، دوب  اناد  ملاع و  رایـسب  هک  هفینح  دـمحم  شدـنزرف 
یم ضیف  هضافا  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رب  ربمغیپ  هک  يرگید  هویـش  تسا . هدوب  باـتک  نیا  زا  یگمه  دـنا  هداد  یم  ربخ  دوخ  زا  دـعب 

باتک رد  يدوعسم  نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  ققحم ، خروم  تسا . هدروآ  ترضح  نآ  يارب  لیئربج  هک  تسا  يا  هدش  رهم  باتک  درک ،
دروآ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ يارب  راگدرورپ  بناج  زا  ار  یلجسم  باتک  برقم ، ناگتشرف  اب  لیئربج  دنک : یم  لقن  هیـصولا » تابثا  »

نایفارطا همه  زا  مه  ربمغیپ  ددرگ . ناتمیدقت  تیصو  باتک  ات  دنور  نوریب  سلجم ، رد  رضاح  دارفا  هیقب  امـش  یـصو  زج  هب  درک  ضرع  و 
هیلع هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ای  تفگ : لیئربج  سپـس  دـنور . نوریب  ات  تساوخ  مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاـف ، یلع ، زج  هب  رـضاح 

نآ هاگنآ  دنداد . یهاوگ  کئالم  متـسب و  نامیپ  وت  اب  هک  تسا  يا  هماندهع  نیا  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  امـش  هب  دـنوادخ  هلآو !)
تسا و نم  يوس  هب  نم  راـگدرورپ  دـهع  نیا  دوـمرف : باـتک  نآ  تئارق  زا  سپ  داد . مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  هتفرگ و  لـیئربج  زا  ار  باـتک 
رب یتسار  تحیـصن و  غیلبت ، هب  مه  نم  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مدومن . ادا  هدناسر و  ار  قح  مایپ  قیقحت  هب  سپ  تسا . وا  تناما 

ماما هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  سپس  دهد . یم  یهاوگ  نآ  هب  منوخ  تشوگ و  شوگ ، مشچ ، مهد . یم  تداهش  یتفگ  هک  هچنآ 
هیلع ) یلع امن . تنامض  لوبق و  ار  نآ  هب  يافو  ریگب و  نم  زا  ار  نآ  تسا . راگدرورپ  بناج  زا  نم  تیـصو  نیا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع

هک تسا  هدش  طرش  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اب  باتک ، نآ  رد  تساوخ . ناحبس  دنوادخ  زا  ار  نآ  رب  يرای  درک و  لوبق  ار  نآ  مالـسلا )
ظیغ شتآ  ندناشن  ورف  متس و  ملظ و  رب  ربص  يرابدرب و  اه ، نآ  زا  يرازیب  تئارب و  ادخ و  نانمشد  اب  ینمشد  و  ادخ ، ناتسود  اب  یتسود  »

ترـس نوخ  اب  ار  تنـساحم  دنرادن و  هگن  ار  وت  تمرح  دـنیامن و  فرـصت  ار  وت  سمخ  بلـس و  وتزا  ار  وت  ملـسم  قح  هک  یتقو  بضغ  و 
ار باتک  ماکحا  لیطعت ، ار  تنـس  دنتـسکش ، ارم  تمرح  رگا  هک  مدومن  لوبق  تفگ : ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما خساپ ، رد  دـننک ». نیگنر 

لمحت و ربص و  دننک ، باضخ  مرس  نوخ  زا  ار  منساحم  بارخ و  ار  هبعک  هراپ ،
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هب دوب  هدـناسر  یلع  هب  ار  هچنآ  تفرگ . هاوگ  دـهاش و  نینمؤملاریما  رب  ار  برقم  هکئالم  لیئاکیم و  لیئربج و  هاگنآ  منک . هشیپ  يراـبدرب 
هک ییالط  رهم  اب  ار  همان  تیـصو  نآ  سپـس  داد . حرـش  اه  نآ  يارب  ار  عیاقو  ماـمت  دـناسر و  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاـف ،

هنومن يارب  دنا  هداد  ربخ  هدنیآ  زا  نیموصعم  هک  یعیاقو  زا  یخرب  اما  داد . مالسلا ) هیلع  ) یلع لیوحت  دینادرگ و  روهمم  دوب ، هدیدن  شتآ 
هک دنک  یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  لوا  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا   . 1 دوش . یم  هدروآ  ریز  رد 
دنا هدومن  تبث  خیرات  رد  نیخروم  (1 .«) ینک یم  گنج  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  نم  زا  دعب  يدوز  هب  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب 

ورمع هیواعم و  عابتا   ) نیطـساق هشیاع ،) يربهر  هب  ریبز و  هحلط و  ياوغا  هب  لمج ، لها   ) نیثکان اب  یلع  ماما  لاس ، یـس  دودح  زا  دـعب  هک 

رواشیپ ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 120 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار متشه  ماما  یسابع و  هفیلخ  نومام  هماندهع  يارجام  فقاوم ، حرش  رد   . 2 دیگنج . ناورهن ) جراوخ   ) نیقرام و  نیفص ) هعقاو  رد  صاع 
تشون و يا  هماندهع  دومن ، دوخ  يدهعتیالو  لوبق  هب  روبجم  ار  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  دیدهت ، روز و  اب  نومام  هک  نآ  زا  سپ  هک  هتشون 

يدهع تیالو  هب  ارم  وا  هک  یتسرد  هب  تشون ...« : نآ  رب  نومضم  نیدب  یحرش  ماما  دندرب . مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  دزن  اضما  يارب  ار  نآ 
هدـنز وا  زا  دـعب  ینعی   ) دراد نآ  فالخ  رب  تلالد  هعماـج  رفج  هک  مناـمب  هدـنز  وا  زا  دـعب  رگا  درک . بوصنم  نیملـسم  گرزب  تراـما  و 

هب هک  تسا  ادـخ  نآ  زا  مکح  مناد .) یم  ینعی   ) دوب دـهاوخ  هنوگچ  امـش  نم و  هب  تبـسن  راگزور  تـالوحت  هک  مناد  یمن  دوب ) مهاوخن 
ار هماندهع  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  سپـس  نیلـصافلا ».) ریخ   ) تسا لطاب  قح و  هدننک  ادج  نیرتهب  وا  درک . دهاوخ  يرواد  دارفا  نیب  قح 

هیلع ) نینمؤملاریما زا  تساخرب و  اج  زا  دجسم  رد  یصخش  تسا : هدروآ  هغالبلا  جهن  حرـش  لوا  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا   . 3 دومن . اضما 
ارم هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  دومرف : ترضح  دراد ؟ دوجو  وم  ردقچ  نم  تروص  رس و  فرط  ره  رد  هک  منیبب  وگب  دیسرپ : مالسلا )

ج ریدغلا ، ص 87 ; ج 4 ، یلائللا ، لماوع  ص 130 ; ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1 ره ــــــــــ  ياپ  رد  هک  تسا  هداد  ربخ 
« نیقراملاو نیطساقلاو  نیثکانلا  يدعب  لتاقتس   » ص 911 رواشیپ ، ياهبش  ص 47 ; ، 10
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هلاسوگ وت  هناخ  رد  دبیرف . یم  ار  وت  هک  تسا  یناطیـش  وت  تروص  يوم  ره  ياپ  رد  دنک و  یم  تنعل  ار  وت  هک  تسا  یکلم  وت ، رـس  يوم 
هناخ رد  هک  دوب  یکدوک  نانـس »  » شدنزرف ماگنه  نآ  رد  هک  دوب  یعخن  سنا  هدـننک ، لاؤس  تشک . دـهاوخ  ار  ربمغیپ  رـسپ  هک  تسا  يا 

(1) صاقویبا نب  دعـس  هدننک  لاؤس  هک  دنا  هتفگ  زین  یخرب  دوب . مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  لتاق  يرجه  لاس 61  رد  درک و  یم  يزاـب 
یبا نبا  دنسم و  رد  لبنح  دمحا  ماما   . 4 درک . دیهش  ار  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  دش و  البرک  رکشل  هدنامرف  هک  هدوب  رمع  شرـسپ  هدوب و 

هتسشن هفوک  دجسم  رد  شا  يرهاظ  تفالخ  نارود  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  يزور  دنا : هدروآ  هغالبلا  جهن  حرـش  لوا  دلج  رد  دیدحلا 
وا : » دومرف ترضح  تسا . هتفر  ایند  زا  یبرقلا  يداو  رد  هطیوع  دیلو  نب  دلاخ  تفگ  یصخش  دندوب . هتفرگ  ار  ناشیا  رود  باحصا ، دوب و 

ناـیم زا  یناوج  دوب ». دـهاوخ  راـمع  بیبح  وا  رادـملع  دوش و  تلالـض  یهارمگ و  رکـشل  رادرـس  هک  نآ  اـت  درم  دـهاوخن  تسا و  هدرمن 
مهاوخن هتفگن و  غورد  : » دومرف ترضح  مشاب . یم  امش  یمیمـص  یعقاو و  ناتـسود  زا  هک  رامع ، نب  بیبح  منم  یلع ! ای  دز  ادص  تیعمج 

: تفگ هدومن و  لیفلا  باب  هب  هراشا  ماما  سپس  یتسه . وا  رادملع  وت  تسا و  ناهارمگ  رکـشل  رادرـس  دلاخ ، هک  منیب  یم  ار  ینامز  تفگ .
رد تشذـگ و  عوضوم  نیا  زا  اه  لاـس  دـش ». دـهاوخ  هراـپ  هدرک و  ریگ  دجـسم  رد  هب  وت  مچرپ  هدرپ  يوش و  یم  دجـسم  دراو  رد  نیا  زا 

نامه رثکا  داتـسرف . مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  اب  هلباقم  گنج و  هب  ار  یگرزب  رکـشل  دش . هفوک  یلاو  دایز  هللادـیبع  دـیزی ، تفالخ  نامز 
هلهله و يادص  هک  دندوب  رضاح  دجسم  رد  دندوب ، هدینـش  ار  ربخ  نیا  دندوب و  هتـسشن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع فارطا  رد  زور  نآ  هک  یمدرم 
، تشاد ار  ربمغیپ  رـسپ  اب  گنج  البرک و  مزع  هک  تلالـض  یهارمگ و  رکـشل  رادرـس  هطیوع ، دیلو  نب  دلاخ  دش . دنلب  نایرکـشل  يوهایه 

دجـسم رد  هب  وا  مچرپ  هدرپ  هدوب ، رامع  نب  بیبح  هک  وا ، رادـملع  دورو  ماگنه  هب  دـش . دجـسم  دراو  لیفلا  باب  زا  شیامن  روناـم و  يارب 
زا تیاکح  هغالبلا  جـهن  یمامت   . 5 دـندرب . یپ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تقادـص  ملع و  تقیقح  هب  نیقفانم  هاگنآ  دـش . هراپ  تفرگ و 

ار یلاؤـس  نینچ  فـلتخم  سلجم  ود  رد  زین  اـه  نآ  يود  ره  تسا  نـکمم   . 1 ناخزیگنچ ــــــــــ ، تنطلـس  اه ، لوغم  هبلغ  لثم  يراـبخا 
. دنشاب هدیسرپ 
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نبا هغالبلا  جهن  حرش  لوا  دلج  ات 211  تاحفص 208  رد  اه  نآ  همه  هک  هدومن  ینیب  شیپ  ار  نایعیش  اب  راتفر  زرط  روج و  يافلخ  تالاح 
هب ار  اه  نآ  هدش و  هریچ  اه  نآ  رب  هیواعم  يدوز  هب  هک  داد  ربخ  هفوک  لها  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع  . 6 تسا . هدش  نایب  ًالصفم  دیدحلا  یبا 
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نعل بس و  هب  ار  مدرم  ودش  یلوتـسم  هفوک  رب  هیواعم  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  تداهـش  زا  سپ  دـنک . یم  راداو  نینمؤملاریما  نعل  بس و 
، ربانم زامن و  ياه  هبطخ  رد  یتح  تشاد و  همادا  لاس  داتشه  ات  راک  نیا  درک . یم  رما  ناشیا  زا  نتسج  يربت  و  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

عوقو زا  لبق   . 7 دش . عونمم  حیبق  لمع  نیا  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  نیا  ات  دنداتـسرف . یم  تنعل  هدرک و  بس  ار  ناشیا 
هک دندومرف : ناشیا  داد . ار  دوب  هیدثلاوذ  هب  فورعم  هک  جراوخ  هقرف  سیئر  هلمزت ، لتق  ربخ  ماما  داتفا ، قافتا  جراوخ  اب  هک  ناورهن  گنج 
هب ًانیع  ناشیا  تاشیامرف  یمامت  اهدعب  دوش . یمن  هتشک  ناناملسم  زا  رفن  هد  زا  شیب  دننک و  یمن  ادیپ  تاجن  رفن  هد  زا  شیب  گنج  نیا  رد 

هیلع ) یلع ماما  روضح  هب  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  هک  یناـمز  هدومن : لـقن  ۀـباغلا  دـسا  مراـهچ  دـلج  رد  ریثا  نبا   . 8 تسویپ . عوقو 
وت و  هدیزگرب ، قلخ  تماما  هب  ار  وت  دنوادخ  تفگ : رعش  نابز  اب  دوشگ و  ترضح  نآ  حدم  هب  نابز  باحصا ، روضح  رد  دیـسر  مالـسلا )

و مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هب  مجلم  نبا  هقالع  ترثک  زا  باحصا  عیمج  ییاخـس و .... دوج و  بحاص  وت  یـصقن ، بیع و  زا  صلاخ  يرب و 
تحیـصن ار  وت  نم  تفگ : رعـش  نابز  اب  يو و  خساپ  رد  ماما  یلو  دنتفرگ . ناهد  هب  تریح  تشگنا  هدش و  بجعتم  وا  ياویـش  نابز  زا  زین 

نتشک گرم و  وت  مهاوخ و  یم  ار  وت  یناگدنز  نم  یشاب . نم  نانمشد  زا  هک  نآ  لاح  یشاب  نم  ناتـسود  زا  اراکـشآ  ًانلع و  هک  منک  یم 
ناتـشوخ نم  زا  يا و  هدینـش  ارم  مسا  هک  نیا  لثم  تفگ : نمحرلا  دبع  یتسه . يدارم  هلیبق  زا  تسود ، رهاظ  راّدغ  يا  وت  یهاوخ . یم  ارم 

مجلم نبا  درک . یهاوخ  باـضخ  مرـس  نوخ  هب  ار  منـساحم  ینم و  لـتاق  وت  هک  منیب  یم  اراکـشآ  حوضو و  هب  هن ، تفگ : ماـما  دـیآ . یمن 
هزاجا منید  تفگ : خساپ  رد  ماما  دندومن . ار  ییاضاقت  نینچ  زین  راضح  دـنناسرب . لتق  هب  ارم  ات  دـیهد  روتـسد  سپ  تسا  نینچ  رگا  تفگ :

دصیس زا  شیب  هک  نیرحبلا » عمجم   » فورعم باتک  رد  یفجن  یحیرط  نیدلا  رخف  9 ـ  دهد . یمن  نم  هب  ار  تیانج  زا  لبق  صاصق 
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، دننامـسآ رد  هک  ناگراتـس  نیا  : » دـنک یم  لقن  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  بکوک »  » تغل هرابرد  تسا  هدـش  فیلات  شیپ  لاس 
مدرم دمآ ، ایند  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هللا  لوسر  هناحیر  یتقو  دنا : هدرک  لقن  10 ـ  ( 1 .«) نیمز يور  ياهرهش  لثم  دنتسه  ییاهرهش 
ناشیا هب  تیعمج  نایم  رد  یصخش  دنتفگ . یم  کیربت  ترضح  نآ  هب  دندش و  یم  دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  رب  هورگ  هورگ 

( مالسلا هیلع  ) یلع میسرب ، ناتتمدخ  کیربت  يارب  میتساوخ  یتقو  مدید . یبیجع  رما  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  زورما  هللا ! لوسر  ای  تفگ :
ام دنـشاب . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ روضح  رد  دـنا و  هدـش  لزان  نامـسآ  زا  هتـشرف  رازه  تسیب  دـصکی و  تفگ : درک و  عنم  ار  ام 
هللا یلص  ) ربمغیپ دیا ؟ هدومرف  يزیچ  ناشیا  هب  امش  ایآ  تسا . هاگآ  ناگتـشرف  نیا  رامـش  زا  هنوگچ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  میدش  بجعتم 
دراو امش  رب  هک  یکئالم  دومرف : ترضح  يدرمش ؟ ار  ناگتـشرف  دادعت  هنوگچ  دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  هدومن ، یمـسبت  هلآو ) هیلع 

دصکی و اب  هک  مدید  مدرمش و  ار  اه  تغل  نآ  نم  دندرک . یم  تبحـص  امـش  اب  یتغل  ینابز و  اب  مادک  ره  دندرک ، یم  مالـس  دندش و  یم 
دنوادخ : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  هاگنآ  متفایرد . ار  ناگتشرف  رامآ  سپ  دنا ، هدرک  تبحـص  امـش  اب  تغل  رازه  تسیب 
رواشیپ ياهبش  ص20 ;  ج 9 ، راحبلا ، كردتسم  ص59 ;  ج 4 ، نیرحبلا ، عمجم   . 1 2 ــــــــــ ) .«) نسحلاابا ای  دنک  دایز  ار  وت  ملح  ملع و 

راحب ص331 ;  ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم   . 2 ضرألا .» یف  یّتلا  نئادملا  لثم  نئادم  ءامـسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذـه   » 951 و 958 صص
«. نسحلا ابأ  ای  ًاملح  ًاملع و  هللا  كداز   » ص961 رواشیپ ، ياهبش  ص171 ;  ج 40 ، راونالا ،
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هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ زا  حیحص  رد  يراخب  خساپ : دننک ؟ یم  هدجس  تبرت  رهم و  رب  نایعیش  ارچ  شسرپ : تبرت  رهُم و  رب  نایعیش  هدجس ي 
ندرک هدجس  ( 1 .) تسا هدـیدرگ  نم  يارب  یگزیکاپ  هیام  هاگدجـس و  نیمز  ًاروهطو ; ًادجـسم  ُضرـألا  یل  تَلِعُج  دـنک : یم  لـقن  هلآو )

رب دنناد ، یم  بجاو  ار  نیمز  رب  هدجـس  هک  دوخ  ربمغیپ  زا  یـسات  هب  نایعیـش  اذل  كاپ . نیمز  مه  نآ  ندراذگ ، نیمز  يور  تروص  ینعی 
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یفرط زا  تسین و  ناسآ  نیمز  هب  یـسرتسد  دشاب و  یم  شورفم  دجاسم ، لزانم و  اه ، هناخ  بلغا  هک  نآ  لیلد  هب  دننک . یم  هدجـس  نیمز 
یم هدیمان  تبرت  ای  رهم  هک  ار  كاپ  كاخ  نیمز و  زا  یتاعطق  نایعیش  اذل  دشاب ، یمن  رودقم  نکمم و  زامن  تقو  رد  اه  شرف  ندرک  عمج 

هارمه نیمز  زا  يا  هعطق  تین  هب  ار  يرهم  هراومه  نایعیـش  نیارباـنب  دـنتفین . تمحز  هب  ندرک  هدجـس  يارب  اـت  دـنراد  هارمه  دوخ  اـب  دوـش 
تین هب  دننک  یم  غیلبت  نایعیش  دض  رب  ناضرغم  هک  روط  نآ  نیمز ، زا  هعطق  نیا  دنیامن . هدجس  دیجم  نآرق  روتـسد  قباطم  دنناوتب  ات  دنراد 

بجوم تسا ، فورعم  البرک  كاخ  هب  هک  نیـسح  كاپ  تبرت  رب  هدجـس  هک  تسا  هدیـسر  تراهط  تیب  لها  زا  يراـبخا  دـشاب . یمن  تب 
كاخ تیمها  دروم  رد  تسین . بجاو  تسا و  بحتـسم  البرک  تبرت  رب  هدجـس  هک  تسا  یهیدب  دوش . یم  رتدایز  باوث  رتشیب و  تلیـضف 
شدج شوغآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح مدید  : » دنک یم  لقن  هشیاع  زین  هملـس و  ما  زا  يربکلا  صئاصخ  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  البرک ،
دسوب یم  ار  كاخ  نآ  ترضح  نآ  دشاب . یم  ترضح  نآ  تسد  رد  یگنر  خرس  كاخ  تسا و  هتـسشن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر 

قارع نیمزرس  رد  ار  منیسح  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف : ناشیا  تسیچ ؟ كاخ  نیا  هللا ! لوسر  ای  دیسرپ  هملـس  ما  دیرگ . یم  و 
: دومرف داد و  هملـس  ما  هب  ار  تبرت  سپـس  منک . یم  هیرگ  منیـسح  بیاصم  رب  نم  و  تسا ، هدروآ  میارب  اجنآ  زا  ار  كاخ  نیا  دنـشک . یم 

ص91 ةالصلا ، باتک   . 1 لیدبت ــــــــــ  نوخ  هب  كاخ  نیا  يدید  نوچ 
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نآ يرجه ، لاس 61  ياروشاع  زور  رهظ  رد  ات  تشاد  هاگن  يا  هشیش  رد  ار  كاخ  نآ  هملـس  ما  دنا . هتـشک  ار  منیـسح  هک  نادب  سپ  دش ،
نآرق صن  زا  هتفرگ  هک  نایعیش  داقتعا  ساسا ، نیا  رب  دنا ». هدناسر  تداهش  هب  ار  نیسح  هک  تفایرد  هملس  ما  دش و  لیدبت  نوخ  هب  كاخ 
هچره نیمز و  دوخ  ینعی  تسا ، ضرالا  هجو  رب  هدجـس  تسا ، رغـصا ) لقث  ربمایپ و  ترتع   ) نیموصعم همئا  تاحیـضوت  ربماـیپ و  تنـس  و 

زا هک  ییاهزیچ  دشابن و  یندـعم  یتمیق ) ياهگنـس  تازلف و  ریاس  و   ) هرقن الط و  ریظن  هک  نآ  طرـشب  گنـس  دـننام  دـشاب ، نیمز  قادـصم 
و ریق )  ) تلافـسآ شرف و  دنک و  كاخ  رب  هدجـس  تسا  رتهب  اذل  دشابن .) هبنپ  ریظن  یکاشوپ  یکاروخ و  هک  نآ  طرـشب  ، ) دـیور یم  نیمز 
( دـنا هدومرف  همئا  هک  ییاه  تمکح  اب   ) البرک كاـخ  رب  هدجـس  درک . هدجـس  نآ  رب  ناوت  یمن  تسا  یندـعم  داوم  زا  نوچ  اـه  نآ  ریاـظن 
وا نوخ  هار  نیا  رد  داهن و  یگدنب  كاخ  هب  رس  البرک  رد  تسا و  یگدنب  لماک  هنومن  نیـسح  ماما  تداهـش  نوچ  دراد ، يرتشیب  تلیـضف 

هدجس تسین ، نیسح  ماما  يارب  هدجس  تسا و  لماک  دیحوت  هکلب  تسین ، كرـش  اهنت  هن  البرک  كاخ  رب  هدجـس  اذل  دش . هتخیر  نیمز  رب 
یلاح رد  تسا . كرش  مه  مدآ  كاخ  رب  هکئالم  هدجس  دشاب ، كرش  نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجـس  رگا  ادخ . يارب  تسا  كاخ  نیرتهب  رب 

، تشادن ار  لماک  دـیحوت  تیفرظ  هک  ناطیـش  دـهد . یم  روتـسد  لماک  دـیحوت  هب  هکلب  دـهد ، یمن  كرـش  هب  روتـسد  زگره  دـنوادخ  هک 
ربمایپ لعف  زا  يدهاوش  تسا . ادخ  يارب  ادخ و  رما  هب  دوخ و  نامز  رد  ادخ  هفیلخ  نیرتلماک  كاخ  رب  هدجس  ام ، هدجس  اذل  درکن . هدجس 

مانب تشاد  يریصح  هعطق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  حیحـص  دنـس  هب  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  هباحـص  و 
حیحص  . 1 ربمایپ ــــــــــ  اب  ار  رهظ  زامن  دنک : یم  لقن  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا  يربکلا  ننـس  رد  ( 1 .) دناوخ یم  زامن  نآ  رب  هرمخ و 

ص57 دئاوزلا 2 ، عمجم  ص101 ;  ملسم 1 ،
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زا یقهیب  ننـس  رد  ( 1 .) مدرک یم  هدجـس  نآ  رب  دوش و  کـنخ  اـت  متـشاد ، یم  رب  نیمز  زا  نش  هزیر و  گنـس  زا  یتشم  سپ  مدـناوخ  یم 
. دوب هتـسب  يراتـسد  دوخ  یناـشیپ  رب  هک  دوـمرف  هدـهاشم  دوـخ  راـنک  هدجـس  لاـح  رد  ار  یـصخش  ربماـیپ  دـنک : یم  لـقن  یبابـس  حـلاص 

ادخ ربمایپ  دنک : یم  لقن  یـشرق  هللادـبع  نب  ضایع  زا  باتک  نامه  رد  ( 2 .) دز رانک  يو  یناشیپ  زا  ار  همامع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
وا یناشیپ  هب  رادرب و  ار  دوخ  راتـسد  درک  هراشا  تسد  اب  سپ  دـنک  یم  هدجـس  دوخ  همامع  هشوگ  رب  هک  دـید  هدجـس  لاـح  رد  ار  يدرم 
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نیمز رب  ار  دوخ  یناـشیپ  اـت  تشاد  یمرب  ار  دوخ  راتـسد  هدجـس  ماـگنه  هب  باـطخلا  نب  رمع  نب  هللادـبع  دـیوگ : یم  عفاـن  دوـمرف . هراـشا 
ص105 ج2 ، یقهیب ، ننس  ص105 3 .  ج2 ، یقهیب ، ننس  ص439 2 .  يربکلا 2 ، ننس   . 1 3 ــــــــــ ) .) دراذگب
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صن اب  اه  نآ  تارظن  زا  کی  چیه  ایآ  دنراد ؟ فالتخا  رگیدکی  اب  هناگراهچ  بهذم  ایآ  شسرپ : رگیدکی  اب  هناگراهچ  بهاذم  فالتخا 
نآرق رد  دنوادخ  دـشاب . یم  كاپ  قلطم و  بآ  اب  لسغ  وضو و  تراهط ، باب  رد  نآ  ملـسم  لامعا  زا  یکی  خـساپ : تسا ؟ فلاخم  نآرق 

تروص و سپ  دیتساخرب  زامن  هماقا  يارب  نوچ  };  » ِِقفارَْملا َیلِإ  ْمُکَیِدـْیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  دـیامرف } : یم  دـیجم 
ْمَلَف تسا } : هدـمآ  اسن  هروس  رد  دومن . ممیت  دـیاب  دـشن ، تفاـی  رگا  دـشاب و  كاـپ  دـیاب  بآ  نیا  ( 1 .«) دـییوشب قفرم  ات  ار  ناـتیاه  تسد 

تـسد تروص و  هب  دینک و  ممیت  كاپ  كاخ  اب  سپ  دیباین  بآ  نوچ  };  » ْمُکیِْدیَأَو ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْـسماَف  ًابِّیَط  ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت 
قافتا دروم  مکح  نیا  درادـن . دوجو  يرگید  لح  هار  ندـناوخ  زاـمن  يارب  هک  دوش  یم  طابنتـسا  هیآ  ود  نیا  زا  (2 .«) دیشکب حسم  ناتیاه 

رفس رد  رگا  هک  دهد  یم  مکح  تسا ، سایق  ساسا  رب  شیاهاوتف  بلاغ  هک  هفینحوبا  مظعا  ماما  دشاب . یم  اه  یعفاش  اه و  یکلام  نایعیش ،
هک يروط  هب  هدـش  دـییأت  زین  يراخب  حیحـص  رد  بلطم  نیا  داد . ماجنا  امرخ ) بآ   ) ذـیبن اب  ناوت  یم  ار  وضو  لسغ و  لـمع  دـیتفاین ، بآ 

حیتافم ریـسفت  موس  دلج  رد  زین  يزار  رخف  ماما  دراد . رکـسملا » الو  ذیبنلاب  ءوضولا  زوجی  ال   » ناونع اب  ار  یلـصف  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
یم زیاج  رفـس  رد  ار  نآ  هفینحوبا  هک  نآ  لاح  دـناد  یمن  زیاج  ار  امرخ  بآ  اب  وضو  یعفاـش  : » دـیوگ یم  ممیت  هیآ  لـیذ  رد  دوخ  بیغلا 
یلص ) هللا لوسر  اب  نجلا  ۀلیل  رد  دوعسم  نبا  هک  دننک  یم  لقن  تیرح  نب  رمع  یلوم  دیز  وبا  زا  یثیدح  ار  هفینحوبا  لیلد  یخرب  ( 3 .«) دناد

یم يراد  هک  ییامرخ  بآ  نامه  اب  تسا  هدوب  كاپ  بآ ، مه  امرخ و  مه  نوچ  دومرف : ترضح  دنتـشادن  بآ  نوچ  دوب و  هلآو ) هیلع  هللا 
ذیبن هب  ءوضولا  زوجی  هللا ال  همحر  یعفاشلا  لاق   » ص877 رواشیپ ، ياهبش   . 3 هیآ 43 . (: 4  ) اسن هروس   . 2 6 (: 5  ) هدئام  . 1 یناوت ــــــــــ 

«. رفسلا یف  کلذ  زوجی  هللا  همحر  هفینحوبا  لاق  رمتلا و 

هحفص 224

دوعـسم نب  هللادبع  دوخ  هدوب و  اهنت  نجلا  ۀـلیل  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ ًالوا  تسا . لطاب  لیلد  دـنچ  هب  ثیدـح  نیا  يریگب . وضو 
ممیت هیآ  هداتفا و  قافتا  ترجه  زا  لبق  هکم و  رد  نجلا  ۀلیل  ًایناث  دوبن . هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  اب  يدحا  نجلا  ۀلیل  رد  تسا : هتفگ 
نازیم رد  یبـهذ  ًاـثلاث  دـشاب . یم  نآ  خـسان  هیآ  نیا  ثیدـح ، نیا  ندوب  تسرد  تروـص  رد  یتـح  نیارباـنب  تسا . هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد 
هدمآ هدئام  هروس  زا  يرگید  هیآ  رد  تسا . هدشن  لقن  وا  زا  يرگید  ثیدح  چیه  دیوگ  یم  دناد و  یمن  هدش  هتخانش  ار  درم  نیا  لادتعالا 

یم زین  هیآ  نیمه  ( 1 .«) دینک حسم  نآ  تشپ  یگدـمآ  رب  ات  ار  دوخ  ياهاپ  رـس و  ِْنیَبْعَْکلا ;{ َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأَو  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسماَو  تسا } :
نامه هب  بیترت  دـیاب  فطع » واو   » دوجو لیلد  هب  ( 2 .«) دییوشب ار  دوخ  ياه  تسد  تروص و  };  » ْمُکَیِْدیَأَو ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  دـیامرف } :

هیآ هلابند  رد  لیلد ، نیمه  هب  دوش . هتـسش  اه  تسد  دعب  تروص و  لوا  دیاب  بیترت  نیدب  دـشاب . تسا ، هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  يروج 
وضو رد  اپ  مامت  نتسش  هب  اوتف  تنـس ، لها  ياملع  رثکا  نکل  دنک . یم  ادیپ  بوجو  اهاپ  تشپ  حسم  سپـس  رـس و  حسم  ادتبا  تسا : هدمآ 

فالخ رب  لمع  نیا  هک  دنناد  یم  زاجم  ار  شفک  ای  باروج  رب  حسم  دشاب ، لکـشم  هک  ییاج  ای  ترفاسم  رد  هک  تسا  بلاج  دـنهد . یم 
یلوا قیرط  هب  دنناد . یمن  زیاج  نآ  رب  ار  حسم  تسـش و  دیاب  ار  اهاپ  دنیوگ : یم  اجنآ  رد  هک  نآ  لیلد  هب  دشاب . یم  لوا  ياوتف  روتـسد و 

اپ يوشتـسش  ارچ  هک  تسین  مولعم  درادن و  دوجو  يا  هیآ  تیاور و  ثیدح ، لیلد ، چیه  دشاب . یفاک  دـیابن  زین  باروج  شفک و  رب  حـسم 
یم نایب  يزار  رخف  ماما  ْمُکِسُؤُِرب { اوُحَْسماَو  دراد }  حسم  رب  تلالد  هفیرش  هیآ  هک  یلاح  رد  دنا ؟ هداد  لزنت  شفک  باروج و  حسم  هب  ار 

6 (: 5  ) هدئام  . 1 دنا ــــــــــ ! هداد  ار  هالک  همامع و  رب  حسم  ندوب  زیاج  ياوتف  یعازوا  يروث و  نایفس  قحسا ، لبنح ، دمحا  ماما  هک  دنک 
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6 (: 5  ) هدئام  . 2

هحفص 225

نیمز يور  هک  هچنآ  ره  ًالک  تکوم و  عمشم ، کیلرکآ ، مرچ ، مشیربا ، هبنپ ، مشپ ، زا  هدش  هتفاب  ياه  شرف  تنس ، لها  ياهقف  زا  يرایسب 
نادنمشناد ناصصختم و  ناسانشراک ، زا  رگا  هک  یتروص  رد  دنناد . یم  زاجم  ار  نآ  رب  هدجـس  دنناد و  یم  نیمز  وزج  ار  دشاب  هدش  نهپ 

رایسب تنس ، لها  هناگراهچ  قرف  نیب  تافالتخا  لیبق  نیا  زا  داد . دنهاوخ  یفنم  خساپ  دنتسه ؟ نیمز  وزج  دراوم  نیا  ایآ  هک  دوش  هدیـسرپ 
. دشاب یم  نآرق  حیرص  صن  فالخ  رب  يواتف  نیا  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دننک . یمن  یضارتعا  چیه  زین  رگیدکی  هب  ًالصا  دوش و  یم  هدید 

هحفص 226

لوبق دروم  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  لفاون  خساپ : تسا ؟ هدش  عیرـشت  اجک  رد  تسیچ و  حیوارت  زامن  شـسرپ : تسیچ ؟ حـیوارت  زامن 
ياـهزامن هیقب  دـننام  ار  نآ  یگمه  تیب  لـها  همئا  نینمؤـملاریما و  هدـناوخ و  یم  يدارف  تروـص  هب  ار  نآ  طـقف  ربماـیپ  تـسا و  نـیقیرف 

یم دوب و  دونـشخ  دوخ  هدرک  زا  داد و  تعامج  هب  روتـسد  باطخلا  نب  رمع  يراخب  لقن  قبط  دندناوخ ـ . یم  يدارف  تروص  هب  یبحتـسم 
; دروآ تعدب  ریبعت  اب  ار  نآ  رمع  دناد  یم  رمع  عیرشت  ار  نآ  ینالطـسق  1 ـ ) ()!؟ تسا یبوخ  تعدب  هچ  نیا  ...« ) هذه ۀـعدبلا  معن   » تفگ
; دروآ تعدب »  » ریبعت رمع  ینیع : ( 2 .) تسا هدوبن  رکبوبا  نامزرد  هدرکن و  نایب  ار  حیوارت  زامن  ندـناوخ  تعامج  مدرم  يارب  ربمایپ  نوچ 

تعاـمج هک  تسا  یـسک  نیلوا  رمع  يدنـشقلق : ( 3 .) دوبن مه  رکبوبا  ناـمز  رد  درکن و  عیرـشت  زاـمن  نیا  يارب  ار  تعاـمج  ربماـیپ  نوـچ 
ار همه  دنس  شدوخ  دنک و  یم  لقن  نینمؤملاریما  لوق  زا  تیاور  راهچ  یقهیب  4 ـ ) .) دوب يرجه  لاس 14  رد  نآ  درک و  عیرشت  ار  ناضمر 

تعامجو تعدـب  ار  حـیوارت  زامن  یگمه  هعیـش  همئا  دـنا ـ . هدرک  دـییأت  ار  حـیوارت  زاـمن  نینمؤملاریما  اـه  نآ  رد  هک  درمـش  یم  فیعض 
ناضمر لفاون  ندناوخ  تعامج  هب  زاوج  رد  تسا ـ . هدرک  یم  یهن  نآ  زا  تدـشب  رمع  نب  هللادـبع  5 ـ ) .) دنا هتسناد  مارحار  یبحتسمزامن 

ص656 3 يراسلا ج 4 ، داشرا  ص342 2 .  ج 1 ، يراخب ، حیحص   . 1 6 ــــــــــ ) .) تسا هدیـسرن  ربمایپ  تیب  لها  ربمایپ و  زا  یتیاور  چیه 
ـ  تاهبش یخرب  هب  خساپ  ص639 6 .  ج3 ، رئارس ، ص337 5 .  ج2 ، هفالخلا ، ملاعم  یف  ۀـقانالا  رثآم  ص126 4 .  ج 11 ، يراقلا ، هدمع  . 

. یسبط

هحفص 227

؟ دشاب قح  رب  دناوت  یم  دراد ، یکدنا  ناوریپ  تسا و  تیلقا  رد  هک  يا  هعیـش  ایآ  شـسرپ : تسا ؟ تیلقا  رد  هک  نیا  اب  تسا  قح  هعیـش  ایآ 
بهاذـم نایعیـش و  لماش   ) ناناملـسم لـک  تسا . رفن  دراـیلیم  زا 6  شیب  اـیند  تـیعمج  هـک  دـهد  یم  ناـشن  اـیند  یلعف  ياـهرامآ  خـساپ :

یم رفن  نویلیم  دودح 350  ییاهنت  هب  نایعیـش  تیعمج  درایلیم و  دودـح 5/1  نویباهو ) زین  یفنح و  یکلام و  یلبنح ، یعفاش ، هناـگراهچ 
تب نانآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دـنک  یم  یگدـنز  ناتـسودنه  نیچ و  رد  ناـهج  يدراـیلیم  تیعمج 6  زا  دراـیلیم  زا 2  شیب  دـشاب .

هداد و میمعت  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  انعم  نادب  دشاب  حیحص  قوف  لاؤس  قطنم  رگا  دنتـسه . تسرپ  ناطیـش  یتح  تسرپ و  واگ  تسرپ ،
ار نآ  ناـهج  مدرم  رثـکا  دنتـسه و  تیلقا  رد  نیملـسم  ارچ  سپ  تسا ، قـح  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم نـید  مالـسا و  رگا  : » دیـسرپ
، هدیقع کی  نارادفرط  ناوریپ و  دادعت  دشاب و  یمن  تیناقح  هناشن  تیرثکا ، زگره  تفگ : دیاب  لاؤس  ود  ره  هب  خـساپ  رد  دـنا »؟ هتفریذـپن 
؟ تسناد قح  رب  ناوت  یمن  ار  توبن  دـیحوت و  مه  مالـسا و  مه  هعیـش ، مه  تروص  نیا  رد  اریز  دوش . یمن  لـطاب  قح و  تخانـش  بجوـم 
هب دراوم  زا  يرایسب  رد  دیجم  نآرق  تسا . لالدتسا  نیا  هناوتشپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نیدحوملا  ماما  زا  یثیدح  نایب  دیجم و  نآرق  هب  دانتسا 

}; َنیِرِکاش ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِـجت  الَو  دـیامرف } : یم  فارعا  هروس  رد  لاثم  يارب  تسا . هتخادرپ  تیرثکا  شهوکن  اـه و  تیلقا  دـیجمت  فیرعت و 
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ْمُهَرَثْـکَأ ال َّنِـکلَو  َنوـُقَّتُْملا  ـَّالِإ  ُهُؤاـِیلْوَأ  ْنِإ  دـیامرف } : یم  زین  لاـفنا  هروـس  رد  ( 1 .«) تفاـی یهاوخن  رازگـساپس  رکاـش و  ار  ناـنآ  رثکا  »
َيِدابِع ْنِم  ٌلِیلَقَو  تسا } : هدمآ  زین  ابس  هروس  رد  ( 2 .«) دنناد یمن  نانآ  رثکا  هتبلا  تسین و  وا  يایلوا  یسک  ناراگزیهرپ  زج  هب  };  » َنوُمَْلعَی

36 (: 34  ) أبس  . 3 34 (: 8  ) لافنا  . 2 17 (: 7  ) فارعا  . 1 3 ــــــــــ ) .«) دنرازگساپس نم  ناگدنب  زا  یکدنا  ُروُکَّشلا ;{و 

هحفص 228

نافلاخم همه  نیا  تسا  نکمم  روطچ   » دیـسرپ هک  يدرف  خـساپ  رد  لمج  گنج  نایرج  رد  نانمؤم ، ریما  هک  تسا  تایآ  نیمه  ساـسا  رب 
، سانـشب ار  قح  تخانـش . ناوت  یمن  نآ  ناوریپ  دادـعت  اب  ار  لطاب  قح و  : » دومرف دنـشاب »؟ لـطاب  رب  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  وت 

عامجا هقف ، عباـنم  زا  یکی  رگید ، يوس  زا  ( 1 .«) تخانش یهاوخ  ار  نآ  لها  هاگنآ  سانـشب ، ار  لطاب  تخانـش . یهاوخ  ار  نآ  لها  سپس 
تیلقا هک  تسا  هتفهن  مهم  هتکن  کـی  لـصا ، نیا  رد  يرما . ماـجنا  رب  ناـهج  نیملـسم  یماـمت  رظن  قاـفتا  زا  تسا  تراـبع  عاـمجا ، تسا .

تیرثکا دوش و  یمن  لصاح  عامجا  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش . لصاح  عامجا  ات  دنـشاب  تیرثکا  اب  ماگمه  هارمه و  دیاب  نیملـسم ، صاوخ 
، تیلقا اـجنیا  رد  هک  دومن  طابنتـسا  ناوت  یم  اذـل  تسا . نیمه  رد  عاـمجا  تیرثـکا و  تواـفت  هک  تسا  حـضاو  هتبلا  ددـنویپ . یم  عوقو  هب 
هدماین و باسح  هب  هقف  عبانم  وزج  تیرثکا ، هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنراد . يرگید  رظن  تیرثکا  هک  یلاح  رد  دشاب  قح  رب  تسا  نکمم 

فرعا لاجّرلا . رادقأب  نافرعی  لطابلاو ال  ّقحلا  ّنإ   » ص238 فارشالا ، باسنالا   . 1 تسا ــــــــــ . هدـش  دای  هقف  عبانم  ناونع  هب  عامجا  زا 
«. هلهأ فرعت  لطابلا  فرعا  هلهأ ، فرعت  قحلا 
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قوثو دروم  تاور  زا  هک  هتابن  نبا  غبـصا   . 1 خـساپ : لیلد !؟ هچ  هب  تسا ؟ هدوب  نمؤم  بلاطوبا  ایآ  شـسرپ : بلاطوبا  ندوب  نمؤم  لیالد 
ار تب  زگره  فانم  دـبع  مشاه و  بلطملادـبع و  مدـج  بلاـطوبا و  مردـپ  مسق  ادـخ  هب  دـنک : یم  لـقن  نینمؤملاریما  زا  تسا  تنـس  لـها 

توبن دـیحوت و  هب  داقتعا  رب  تیاکح  درک ، ءاـشنا  بلاـطوبا  ترـضح  هک  ار  هجیدـخ  ترـضح  ربماـیپ و  دـقع  هبطخ   . 2 دـندرکن . تدابع 
دمحا نـب  قـفوم  زا  هدوـملا  عیباـنی  رد  یفنح  یخلب  نامیلــس   . 3 میهاربا »... ۀـیرذ  نم  اـنلعج  يذـلا  دـمحلا هللا   » دراد لیعامـسا  مـیهاربا و 
يرای کمک و  ناـبیتشپ و  هراومه  داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع شدـنزرف  هب  بلاـطوبا  هک  هدرک  تیاور  بعک  نب  دـمحم  زا  یمزراوخ 
نایرج  . 4 دنک . ینابیتشپ  ربمایپ  زا  هداد  روتـسد  شدنزرف  هب  ًایناث  تسا . هدرک  ربمایپ  يربمایپ  هب  رارقا  الوا  هجیتن ، رد  شاب . ربمایپ »  » هدـنهد
ربمایپ ياهومع  هیقب  رگم  دنک . یم  عافد  ربمایپ  زا  ناج  ياپ  ات  نینچ  نیا  دشاب ، هتشادن  نامیا  ربمایپ  هب  یسک  رگا  بعش : رد  ربمایپ  زا  عافد 
نامیا وا  هب  داد  روتـسد  رایط  رفعج  شدـنزرف  هب   . 5 درکن . عافد  ربمایپ  زا  بلاطوبا  هزادـنا  هب  سک  چـیه  دنتـشاد !؟ ربمایپ  زا  یعافد  نینچ 

ًایلع نإ  تسوا : نامیا  رب  لیلد  هک  دورس  بلاطوبا  ار  راعشا  نیا  درازگ و  زامن  دروآ و  نامیا  مه  رفعج  رازگب . زامن  ربمایپ  رـس  تشپ  روایب ،
یبّنلا و ال لذـخأ  هللا ال  یبأ و  مهنیب و  نم  یّمأل  یخأ  امکّمع ***  نبا  ارـصنا  الذـخت و  بونلا ال  ناـمزلا و  ملم  دـنع  یتقث ***  ًارفعج  و 

بسح وذ  ینب  نم  هلذخی  *** 

هحفص 230

، دییامن يرای  ار  دوخ  مع  رـسپ  دیراذگناو  دنتـسه ، نم  نابیتشپ  اه  يراتفرگ  تخـس و  ياهزور  رد  دنتـسه ، نم  قوثو  دروم  رفعج  یلع و 
 . 1 راعـشا : نیا  رد  تسا . بسن  بسح و  ياراد  هک  يربمایپ  مراد ، یمن  رب  ربماـیپ  يراـی  زا  تسد  ادـخ  هب  نم ، يرداـم  ردـپ و  ردارب  رـسپ 

رارقا  . 4 هدومن ، ربمایپ  زا  دیدش  ینابیتشپ  مالعا   . 3 هتشاداو ، وا  ینابیتشپ  هب  ار  شنادنزرف  نیرتهب   . 2 هدومن ، ربمایپ  يربمایپ  هب  رارقا  رابود 
هیرگ وا  تافو  زا  دعب  ربمایپ   . 6 تسا . يدیحوت  راعـشا  زا  رپ  بلاطوبا  ناوید  تسا ; هدروخن  مسق  اه  تب  هب  تسوا  مسق  رد  مه  دیحوت  هب 
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دمآ یمن  نوریب  هناخ  زا  یتدم  دننک و  نفد  نفک و  نینمؤم  هیقب  نوچ  ار  وا  داد  روتسد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  هب  درک و  يدیدش 
یم رافغتسا  وا  يارب  (1 }) َِکلذ َنُود  اـم  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  ـال  َهللا  َّنِإ  اـب }  ربماـیپ  دوب  كرـشم  رگا  درک . یم  رافغتـسا  وا  يارب  و 

هب دنوادخ  درک  تافو  ات  اذل  دنک و  عافد  ربمایپ  زا  نیکرشم  نایم  رد  دناوتب  ات  درکن  رهاظ  ار  دوخ  نامیا  ربمایپ  زا  عافد  يارب   . 7 ( 2 (!؟ درک
 . 2 116 (: 4  ) ءاسن  . 1 درک ــــــــــ . ترجه  وا  دنک و  عافد  وت  زا  هک  تسین  بلاط  یبا  رگید  هک  وش  جراخ  هکم  زا  هک  داد  روتـسد  ربمایپ 

، همالا صاوخ  یجنزرب ، لوسر  دّیـس  نب  دّمحم  ءابآو ، معلا  یف  مالـسالا  دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  دعـس ، نبا  دّـمحم  تاقبط 
. رکاسع نبا  قشمد ـ  خیرات  يزوج ، نبا  طبس 
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نبا خساپ : دنتسه ؟ ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  هتخابلد  هتفیـش و  مدرم  ارچ  شـسرپ : (ع ) یلع هب  مدرم  یگتفیـش  يدنمقالع و  لیالد 
هب ثیدح 17  رد  هدرک . لقن  هقرحم » قعاوص   » باتک رد  هدرک و  باختنا  نینمؤملاریما  لئاضف  رد  ثیدح  لهچ  تنس  لها  ياملع  زا  رجه 

یلع هک  یـسک  دراد ، تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ارم  هک  ره  هتـشاد ، تسود  ارم  دراد  تسود  ار  یلع  هک  ره  هدـش : تیاور  ربمایپ  زا  لقن 
زج هب  ارم  دـیوگ : یم  ثیدح 8  رد  وا  تسا . هدرک  ینمـشد  ادـخ  اب  دـنک  ینمـشد  نم  اب  هک  ره  هدرک و  ینمـشد  نم  اب  درادـب  نمـشد  ار 

مملع و رهـش  نم  دومرف : ربمایپ  تسا ، هنیدم  ثیدـح  هک  مهن  ثیدـح  رد  دنتـسین . نمـشد  نم  اب  نیقفانم  زج  هب  دـنرادن و  تسود  نینمؤم 
هب دـنوادخ  هک  تسا  یلیاـضف  رطاـخ  هب  ثیداـحا  نیا  دور . رد  بناـج  هب  دـیاب  دوـش  دراو  نآ  هب  دـهاوخب  سک  ره  رهـش ، نآ  برد  یلع 
هب هکلب  هتشادن ، دوجو  هباحص  زا  کی  چیه  رد  ربمایپ  تداهـش  هب  اهنت  هن  نینمؤملاریما  تالامک  لیاضف و  تسا . هدومرف  اطع  نینمؤملاریما 

ار تلادع  ًاترطف  اه  ناسنا  دنتـسه . تالامک  هتفیـش  ًاترطف  اه  ناسنا  هتبلا  تسا و  هدوب  ریظن  یب  ملاع  ناگرزب  رد  نمـشد  تسود و  تداهش 
هک تسا  یتیـصخش  نینمؤملاریما  دـنزرویم . قشع  نارتسگ  تلادـع  هب  یلو  دـنراد ، رتمک  ار  نآ  لمحت  لـمع  رد  دـنچ  ره  دـنراد  تسود 

: تسا هتفگ  ناشیا  تداهـش  زا  دعب  هدروآ و  دورف  عوضخ  رـس  ترـضح  نآ  تالامک  لباقم  رد  هیواعم  ینعی  ترـضح  نآ  گرزب  نمـشد 
نطاب رهاظ و  هب  ملاع  تسا و  ربمایپ  ملع  باب  نینمؤملاریما  ملع : رظن  زا  دیازب ـ ». بلاطوبا  دنزرف  نوچ  يدـنزرف  هک  تسا  میقع  رهد  ردام  »
یهلا نامرف  هب  ربمایپ  هدز و  یم  داهج  ياه  ههبج  رد  لوا  فرح  تعاجـش : رظن  زا  دنا ـ . هدرک  رارقا  همه  نانمـشد  تسا و  نیرخآ  نیلوا و 

. تسا هدرپس  یم  نینمؤملاریما  هب  ار  یهدنامرف 
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: ربص رظن  زا  داد ـ . رارق  ربماـیپ  ناـج  يـالب  رپس  ار  دوخ  ناـج  دـیباوخ و  ربماـیپ  ياـج  هب  ترجه  بش  رد  تیبـملا  ۀـلیل  رد  راـثیا : رظن  زا   ـ
: ارقف هب  کمک  رظن  زا  دیـشکن ـ . ریـشمش  درک و  هشیپ  ربص  تردـق  نیع  رد  مالـسا  ظفح  رطاـخ  هب  دـش ، هلمح  شا  هناـخ  هب  هک  یماـگنه 
دادـن و حـیجرت  لوصا  رب  ار  يزاب  تسایـس  زگره  يوقت : رظن  زا  دـش ـ . لزان  ناشیا  نأش  رد  تیالو و ... ماعطا و  هیآ  نوچ  يداـیز  تاـیآ 

یم داهج  رهد .) هیآ 9   } ِهللا ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اـمَّنِإ  درک }  یم  ماـعطا  هللا ... هجول  ًاـصلاخ  صوـلخ : رظن  زا  درکن ـ . لودـع  لوـصا  زا  زگره 
کی زگره  دـهز : رظن  زا  هرقب 207 و 265 ـ .)  ) دوب ادـخ  تیاضر  بلج  طقف  شفدـه  درک ، یم  تفالخ  تشذـگ ، یم  دوخ  قح  زا  درک ،

وا اب  هک  تشادن  يدننام  چـیه  یلامک  ره  رد  و  درک ... ـ . هقالط  هس  ار  ایند  و  دروخن ! کمن  مه  نآ  تشروخ  کی  اب  لماک  ياذـغ  هدـعو 
هوالع دوش . یم  ترـضح  نآ  هتفیـش  دوش ، هتفگ  یناسنا  ره  يارب  مان  رکذ  نودب  یتح  نینمؤملاریما  لیاضف  هچنانچ  نیاربانب  دوش . هسیاقم 

، تسا هدومرف  تیانع  مالسلا ) هیلع  ) ماما هب  ملاع  راگدرورپ  هک  يا  هدیمح  ياه  تلصخ  ریاس  تحاصف و  ملع ، تعاجش ، ریظن  یتالامک  رب 
نادب ریز  رد  هک  تسا  يرـصتخم  همدقم  دنمزاین  لاؤس  نیا  خساپ  دشاب ; راوگرزب  نآ  تیبوبحم  رب  یلیلد  دناوت  یم  ییاهنت  هب  مادـک  ره  و 

بـصغ نارگید  تسا ، هدوب  اه  نآ  هرهب  هچنآ  هتـشگ و  عیاض  اه  نآ  قح  هک : دـنرادنپ  یم  نینچ  اـیند  نیا  رد  مدرم  رثکا  دوش : یم  هراـشا 
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. دنمورحم تسا  اه  نآ  هتسیاش  هک  هچنآ  زا  دنراد ، ار  یبصنم  ماقم و  قاقحتسا  هک  یناسک  رثکا  دنا . هدومن 
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هچ تسا . دـنم  هرهب  یگدـنز  تاناکما  مامت  زا  هک  دـننیب  یم  ار  یلهاج  دوخ  رانک  رد  و  هدربن ، يا  هرهب  ایند  عاتم  زا  هک  یناـملاع  اـسب  هچ 
زا یگدـنز  نادـیم  رد  یلو  دـنا ; هدومن  اه  یناشف  ناج  هداد و  ناشن  دوخ  زا  ییاه  يروالد  دربن ، ياـه  نادـیم  رد  هک  یناعاجـش  دنرایـسب 
هک دـنیب  یم  دنـساره ، رد  ناعاجـش ، نآ  هیاـس  زا  هک  ار  وـسرت  لدزب و  دارفا  هک  یلاـح  رد  دـنمورحم . هرهب و  یب  یگدـنز  هیلوا  تاـناکما 
هب ار  راگزور  هک  ربدـم  تسایک و  اب  لقاع و  دارفا  اـسب  هچ  دـنا . هدروآ  مهارف  رایـسب  لاـنم  لاـم و  هتـشگ و  اـیند  زا  یمیظع  شخب  کـلام 

دارفا رایـسب  هچ  دراب . یم  ناشیا  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  میـس  رز و  ییوگ  هک  دـید  ناوت  یم  ار  یناهلبا  هک  یلاح  رد  دـننارذگ ، یم  یتخس 
یلو دـنا ; هدومن  یلاـعت  قح  تداـبع  تعاـط و  فرـص  ار  شیوخ  رمع  هداـهن و  ماـگ  قـح  یگدـنب  هار  رد  صـالخا ، يور  زا  هک  ینمؤـم 

یهفرم یگدـنز  زا  هک  دـننیب  یم  ار  یلابا  دارفا ال  هک  نآ  لاح  تسا . هدومن  هطاحا  ار  اه  نآ  وس  ره  زا  یگدـنز  ياهانگنت  اه و  تیمورحم 
هب یلو  љ �̠ اد ار  یگدنز  يایازم  اه و  تمعن  قاقحتـسا  شیوخ  ریبدت  تسایک و  غوبن ، رطاخ  هب  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  دـنرادروخرب .

نیا زا  دـندرگ . یم  اه  نآ  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  هب  روبجم  هتـشگ و  جاتحم  دـنمورحم ، یتاذ  لـیاصخ  زا  هک  یناـسک  ینعی : نارگید ،
تقشم و اب  ًاعون  دنراد ، يرتشیب  ییآراک  رترهام و  همه  زا  هک  نانآ  تسا . لاونم  نیمه  هب  نف  هفرح و  نابحاص  نایم  رد  میرذگب  هک  دارفا 
، دنـشاب دـنناوت  یمن  زین  اـه  نآ  درگاـش  هک  يدارفا  هک  یلاـح  رد  دـننارذگ ، یم  یتخـس  هب  ار  یگدـنز  هدوب و  وربور  رایـسب  ياـه  یتخس 
ار اه  نآ  یگدـنز  قرب  قرز و  ایند و  لها  تمعن  زان و  مدرم ، هدوت  نوچ  اه  نیا  رب  هوالع  تسا . ناماس  هب  ناـشراگزور  مرگ و  ناـشرازاب 

نینچ و  دنضغب ، هنیک و  راچد  ایند  هب  تبسن  ًامومع  دننک ، یم  هدهاشم  رگید  فرط  زا  ار  شیوخ  یگراچیب  تیمورحم و  و  فرط ، کی  زا 
نایب زا  سپ  تسا . هدمآ  درگ  نادنمتورث  اینغا و  هرفـس  رد  اه  نآ  شـشوک  راک و  هرمث  هتـشگ و  عیاض  اه  نآ  قح  هک  دـننک  یم  ساسحا 

دیـس و نیمورحم و  ياوـشیپ  هکلب  تشگ ، مورحم  شقح  زا  هک  دوـب  یقح  يذ  طـقف  هن  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع هک  تسناد  دـیاب  همدـقم  نیا 
هتشگ عیاض  ناشقح  هک  تسا  یناسک  گرزب 
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هب هدوب و  رگیدکی  راداوه  دنا ، هدش  يراوخ  تلذ و  لمحتم  هتـشگ و  لامیاپ  ناش  قح  دـننک  یم  ساسحا  هک  يدارفا  تسا  یهیدـب  تسا .
نآ قوقح  هک  یناسک  هیلع  رب  دننک و  یم  ساسحا  ار  یکرتشم  درد  تسا ، هتفر  اه  نآ  رب  هک  یملظ  هدیسر و  اه  نآ  هب  هک  یتبیـصم  لیلد 

، دـنراد رارق  حطـس  کی  رد  یگلمج  هک  نیمورحم  نیا  یتقو  تفگ : دـیاب  لاح  دـنوش . ادـص  کی  تسد و  کی  دـنا ، هدرک  لامیاپ  ار  اـه 
لیاضف مامت  هک  ماقم  الاو  يدرم  گرزب  هب  تبـسن  دنناد ، یم  دوخ  مغ  ار  يرگید  مغ  مادک  ره  هتـشاد و  یلدـمه  نینچ  نیا  مه  هب  تبـسن 

نانچ نآ  تایـصوصخ ، نیا  همه  دوجو  اب  و  تسا ، هتخاس  دوخ  نآ  زا  ار  تمارک  تفارـش و  يـالاو  بتارم  و  هدوب ، اراد  ار  یناـسنا  یلاـع 
ایند هک  دوب  يدرم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دنـشاب !؟ هتـشاد  دـیاب  یتواضق  ساسحا و  هچ  دـنناد ، یم  ملاـع  مولظم  ار  وا  هک  هتـشگ  عقاو  مولظم 

زا مه  شیوخ ، یگدنز  لوط  رد  دروآ و  يور  ناشیا  هب  هودنا  زا  سپ  هودنا  تبیصم و  یپ  زا  تبیـصم  دیناشچ . وا  هب  يرایـسب  ياه  یخلت 
هیلع ) یلع رب  هدـید و  طلـسم  دوخ  رب  ار  دـنا  هدوبن  يو  اب  سایق  لـباق  ًالـصا  هک  یناـسک  تسا . هدـید  اـه  یمدرماـن  انـشآ ، زا  مه  هناـگیب و 
بـس ار  وا  دنا  هدوبن  بهذـم  نید و  دـنب  ياپ  دوخ ، هک  یناسک  یتح  دـندش . طلـسم  هدومن و  تموکح  شا  هریـشع  نادـنزرف و  مالـسلا ،)

وا زا  سپ  دندناسر . تداهـش  هب  تدابع  بارحم  رد  ار  فیرـش  راوگرزب و  ناسنا  نیا  زین  ماجنارـس  دندناوخ . یم  زامن  یب  رفاک و  هدومن و 
رارق بیقعت  تحت  يوـس  ره  زا  شناـگدازومع  ناـگداون و  هتفر ، تراـسا  هب  وا  میرح  هدـش و  هتـشک  متـس  غـیت  هـب  یکی  یکی  شنادـنزرف 

، دوجو تدابع  دـهز ، لضف و  هک  نیا  اب  دوب . ناـشراظتنا  رد  رازآ  هجنکـش و  سبح ، لـتق ، دـنداتفا : گـنچ  هب  هک  اـجک  ره  رد  دـنتفرگ و 
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نینچ هب  ار  دوخ  تیرشب  دوش  یم  ایآ  تسین . هدیشوپ  شنانمشد ـ  یتح  يدحا ـ  رب  شنادنزرف  وا و  زا  قلخ  عافتنا  يراوگرزب و  تماهش و 
اه ناسنا  ایآ  درذگن ؟ شیوخ  زیچ  همه  زا  وا ، تبحم  قشع و  هار  رد  هدوبن و  وا  يادیـش  هلاو و  اهلد  دوش  یم  ایآ  دنادن ؟ هتـسباو  یـصخش 

ناج رد  هشیر  انعم  نیا  دنشابن ؟ نیگمشخ  تسا ، هتفر  وا  رب  هک  یمتس  ملظ و  رطاخ  هب  هتسنادن و  مولظم  نیا  روای  رای و  ار  دوخ  دنناوت  یم 
. تسا یعیبط  يرطف و  ًالماک  رما  کی  دراد و  اه  ناسنا 
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مامت دوش ، اـیرد  جاوما  همعط  دـتفا و  بآ  رد  تسین ، دراو  انـش  هب  هک  يدرف  دنـشاب و  هداتـسیا  اـیرد  راـنک  یعمج  رگا  دـینک : ضرف  لاـح 
دوخ دننکفا و  یم  بآ  هب  ار  دوخ  قیرغ ، نآ  تاجن  يارب  مه  یضعب  دننازوس و  یم  لد  وا  رب  لقا  دح  دنتسه ، هنحص  نیا  رظان  هک  یناسک 

ار يورخا  باوث  رجا و  یتح  ای  يویند و  شاداپ  دزم و  عقوت  تشاد و  مشچ  هظحل  نآ  رد  هک  نآ  لاح  دـنزاس . یم  شوغآ  مه  رطخ  اـب  ار 
محر و نامه  یلو  دنـشاب ; هتـشادن  داقتعا  یتح  ای  دنـشاب و  تسـس  تمایق  ادـخ و  هب  داقتعا  رد  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  اـسب  هچ  دـنرادن . مه 

يرهش مدرم  رب  رگمتس  یمکاح  رگا  تسا  روط  نیمه  دراد . یم  او  راک  نیا  هب  ار  اه  نآ  دنراد ، مه  هب  تبـسن  اه  ناسنا  هک  یتاذ  تفوطع 
ملظ عفر  يارب  یگمه  دوش و  یم  ادیپ  مدرم  نآ  نیب  یگتسبمه  یلدمه و  یعون  دزاس ، بذعم  اه  تبوقع  عاونا  هب  ار  اه  نآ  دوش و  طلسم 

تسا مرتحم  اه  نآ  همه  دزن  هک  ردقلا ، لیلج  فیرـش و  يدرف  رگا  لاح  دنرادنپ . یم  دوخ  مغ  ار  نارگید  مغ  و  دنوش ، یم  دحتم  متـس  و 
، دریگ رارق  متش  برض و  دروم  شا  هفیفع  رـسمه  دور ، امغی  هب  شا  ییاراد  لاوما و  دریگ ، رارق  مکاح  رازآ  ملظ و  دروم  نارگید  زا  شیب 

شیارگ دوش  رتشیب  وا  رب  متـس  ملظ و  هچ  ره  هتفرگ و  ار  وا  رود  رتشیب  نانیا  دنـشاب ، بیقعت  تحت  هدیـسر و  لتق  هب  شناگتـسب  نادـنزرف و 
یبوبحم درف  نینچ  قادصم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـنک و  یم  باجیا  ار  رما  نیا  اه  ناسنا  ترطف  اریز  دـش ; دـهاوخ  رتشیب  وا  هب  تبـسن  مدرم 

، مدید مالسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  اب  همیخ  رد  ار  ربمایپ  دیوگ : یم  رکبوبا  هفطن  یکاپ  كالم  یلع ، یتسود  ( 1 .) تسا
گنج رد  اه  نآ  اب  هک  یسک  اب  دشاب و  حلص  رد  همیخ  لها  اب  هک  متسه  یسک  اب  تملاسم  حلص و  رد  نم  ناناملـسم ، تعامج  يا  دومرف :

یمن ینمـشد  هداز و  لالح  رگم  ار  اه  نآ  دراد  یمن  تسود  دـشاب . هتـشاد  تسود  ار  اـه  نآ  هک  ار  یـسک  مراد  تسود  مگنج . رد  دـشاب 
. تسا هدش  هتفرگ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  هبطخ 193  حرش  زا  بلاطم  نیا   . 1 نانآ ــــــــــ  اب  دنک 

هحفص 236

(2 .) میـسانش یم  یلع  ضغب  هار  زا  ار  هدازمارح  دالوا  ام  دـننک : یم  لقن  سنا  نب  کلام  زا  یعفاـش  لـبنح و  نب  دـمحا  ( 1 .) هدازمارح رگم 
ج1 ریثالا ، نبا  ۀیاهن  بلاطملا ص8 ;  ینسا  ریدغلا 4 ص323 2 .  ج2 ص189 ;  يربط ، نیدلا  بحم  ظفاح  رـضنلا ، ضایرلا   . 1  ــــــــــ

ریدغلا 4 ص322 ص118 ; 

هحفص 237

رد ار  هلمج  نیا  نیعبات  هباحـص و  زا  یـسک  ای  هدوب و  ناذا  وزج  ِلَمَْعلا » ِْریَخ  یلَع  َّیَح   » اـیآ شـسرپ : ناذا  رد  لـمعلا  ریخ  یلع  یح  نتفگ 
یم لقن  فینح  نب  لهـس  نب  ۀماما  وبا  رمع و  نبا  هللادبع  زا  حیحـص  تیاور  قبط  یلحملا ،»  » باتک رد  مزح  نبا  خساپ : تسا ؟ هدروآ  ناذا 
نب دیز  دـعجلا و  نب  ییحی  نب  نسح  1 ـ ) .) دنا هدروآ  یم  دوخ  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  نانیا  ناذا ) زا  هلمج  نیا  فذـح  زا  سپ  یّتح   ) دـنک

ناشیا هک  دنک  یم  لقن  نیسحلا  نب  یلع  ماما  زا  یتیاور  یقهیب  2 ـ ) .) دنا هدرک  رکذ  ار  هلمج  نیا  دوخ  لوق  ود  زا  یکی  رد  یعفاش  مقرا و 
نیا وا  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  حیحص  تیاور  هب  يربکلا  ننس  رد  یقهیب  3 ـ ) .) تسا ناذا  ءزج  هدومرف  هدروآ و  یم  ار  هلمج  نیا 

یناکوش ( 5 .) تسا هدـش  لقن  باوخ  کی  رد  هدـش  ِلَمَْعلا » ِْریَخ  یلَع  َّیَح   » نیزگیاج هک  بیوثت  4 ـ ) .) تسا هدروآ  یم  ناذا  رد  ار  هـلمج 
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ار ینیزگیاج )  ) نیا هتفگ  رحب »  » باتک ردو  تسا . تعدب  نآ  فذح  هک  هتفگ  شلوق  ود  زا  یکی  زا  یعفاش  هک  دیوگ  یم  راطوالا  لین  رد 
 . 3 توریب . لیجلا  راد  ط  ص39 ، ج 2 ، راطوالا ، لین  ص160 2 .  ج3 ، یلحملا ،  . 1 رمع ــــــــــ  نب  هللادبع  شدـنزرفو  هدرکداجیا  رمع 

. ذخأم نامه  ص39 5 .  ج2 ، راطوالا ، لین  ص624 4 .  ج 1 ، يربکلا ، ننسلا 

هحفص 238

ناذا رد  بیوثت  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  هک  یماگنه  دیوگ  یم  روکذم  باتک  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  یناکوش  ( 1 .) تسا تعدب  هتفگ 
ص38 ج2 ، راطوالا ، لین   . 1 دینکن ــــــــــ ». هفاضا  نآ  هب  تسین  ناذا  وزج  هک  يزیچ   » دومرف دینش  ار  مونلا » نم  ریخ  ةالصلا  »

هحفص 239

دناد یمن  ناذا  وزج  ار  نآ  هعیش  ریخ ، خساپ : تسا ؟ ناذا  ءزج  هللا » ّیلو  ًایلع  َّنأ  دهشأ   » ایآ شسرپ : ناذا  رد  هللا  ّیلو  ًاّیلع  نأ  دهشأ  نتفگ 
هتـسناد بحتـسم  رکذ  ناونع  هب  ار  نآ  طقف  تسا و  عیرـشت  تعدب و  هعیـش  ياملع  رظن  زا  دـناوخب  ناذا  يازجا  دـصق  هب  ار  نآ  سک  ره  و 

823 رواشیپ ، ياهبش   . 1 1 ــــــــــ ) .) دنا

هحفص 240

هدـش هفاضا  نآ  هب  نآ  زا  دـعب  ای  هدوب  ناذا  ءزج  مونلا » نم  ٌریخ  ةالـصلا   » ترابع ایآ  شـسرپ : حبـص  ناذا  رد  مونلا  نم  ریخ  ةالـصلا  نتفگ 
بیسم نب  دیعس  زا   . 2 ( 1 .) تسا هدوبن  ناذا  رد  هک  دنک  یم  لقن  قاحـسا  نب  دمحم  حیحـص  تیاور  هب  راطوالا  لین  رد   . 1 خساپ : تسا ؟

رما هب  ترابع  نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  أطوم »  » رد کلام   . 3 تسا . هدـش  هفاضا  رجف  ةالـص  رد  هملک  نیا  دـنک ، یم  لقن  عبنم  نیمه  رد 
. دهد ربخ  وا  هب  ار  حبـص  زامن  تقو  ندش  لخاد  ات  دـمآ  رمع  دزن  نذؤم  دـیوگ  یم  وا  تسا . هدـش  هفاضا  حبـص  ناذا  هب  باطخلا  نب  رمع 

ناذا رد  ار  هلمج  نیا  ات  داد  روتـسد  رمع  تسا ، رتهب  ندـیباوخ  زا  زامن  مونلا ، نم  ریخ  ةالـصلا  دروآ : رب  دایرف  اذـل  تفاـی ، هتفخ  ار  وا  یلو 
و مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دوب  ناذا  وزج  رگا  دیوگ : یم  یناکوش  دـناد و  یم  تعدـب  هورکم و  ارنآ  یعفاش   . 4 ( 2 .) دنهد رارق  حبص 
هک دوب  یسک  نیتسخن  دعس  هک  دنک  یم  لقن  صحف  نب  رمع  زا  حیرج  نبا   . 5 ( 3 .) دندرک یمن  ضارتعا  نآ  هب  سوواط  رمع و  نب  هللادبع 
هللا یلص  ) هللا لوسر  نامز  رد  نوچ  مییوگ  یمن  ار  هلمج  نیا  ام  دیوگ : یم  زج م  نبا   . 6 ( 4 .) تفگ ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  رمع  تفالخ  رد 

 . ص38 4 ج2 ، راطوالا ، لـین  ص73 3 .  ج1 ، کلام ، أـطوملا  ص37 2 .  ج2 ، راطوالا ، لـین   . 1 5 ــــــــــ ) .) تسا هدوـبن  هلآو ) هیلع 
ص160 ج 3 ، یلحملا ، ص474 5 .  قازرلا ج 1 ، دبع  فنصم 

هحفص 241

ف 505  ) یلازغلا دمحم  نب  دـمحم  دـماح  وبا  نیدـلا ، مولعلا  ءایحا  2 ـ  يرکسعلا . یـضترم  دیـسلا  هشیاع ، نینمؤملا  ما  ثیداحا  عبانم 1 ـ 
نب دمحم  رفعج  وبا  یـشکلا ،) لاجر   ) لاجرلا ۀـفرعم  رایتخا  3 ـ  توریب . ملقلا ، راد  ناوریسلا ، نیدلا  زع  زیزعلا  دبع  فارـشاب  ححـص  ق ،).

: یفاکلا لوصا  4 ـ  1348 ش . دهشم ، هاگشناد  تاراشتنا  يوفطصملا ، نسح  هل  مدقو  هیلع  قلعو  هححـص  ت 460 ق ،).  ) یسوطلا نسحلا 
، یمجنلا قداص . دمحم  خیش  نیحیحـصلا ، ءاوضا  5 ـ  . 1311 ۀنطلـسلا ، مظن  طو  تیبلا  لها  گنهرف  رـشن  رتفد  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم 

یف باعیتسالا  7 ـ  هثیدحلا . يونینلا  ۀبتکم  يدنه ، يوسوم  نیسح  رصان  دیس  موصخلاو ، ادعالا  ماحفا  6 ـ  مق . هیمالسالا ، فراعملا  هسسوم 
وبا یلامالا ، 8 ـ  . 1396 هیرهزالا ، تاـیلک  رصم 1385 و ط  دمحم ، یفطـصم  یبطرقلا ، يرمنلا  مصاع  نب  ربلا  دبع  نبا  باحـصالا ، ۀفرعم 
وبا یلامالا ، 9 ـ  فجنلا . ۀیردیحلا ، ۀعبطملا  مولعلا ، رحب  قداص . دـمحم  دیـسلا  هل  مدـق  ف 460 ق ،).  ) یـسوطلا نسحلا  نب  دمحم  رفعج 
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ـ  10 ق .  1400 توریب ، تاعوبطملل ، یملعـالا  ۀسـسؤم  ف 381 ق ،). .( ) قودـصلا  ) یمق هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نـب  دـمحم  رفعج 
نب یلع  مامالا  11 ـ  1403 ق . مق ، نیسردملا  ۀعامج  تاروشنم  ف 413 ق ،). ( ) دیفملا  ) يدادغبلا نامعنلا  نب  دمحم  هللادـبعوبا  یلامالا ،

: یسراف همجرت  نافرعلا ، ۀبتکم  تاروشنم  توریب ، دوصقملا ، دبع  حاتفلا  دبع  مالسلا ،) هیلع  ) بلاط یبا 

هحفص 242

، ۀبیتق نبا  ملـسم  نب  هللادبع  دـمحم  وبا  ۀسایـسلاو ، ۀـمامالا  12 ـ  ش .  1351 راشتنا ، یماهـس  تکرـش  نارهت  يرفعج ، يدهم  دـمحم  دـیس 
وبا ۀیاهنلاو : ۀیادبلا  14 ـ  یمق . هیوباب  نبا  هرصبتلاو ، ۀمامالا  13 ـ  توریب . ۀفرعملا ، راد  ط  هاکرش ، یبلحلا و  ۀسسؤم  ینیزلا ، دمحم  قیقحت 

ینارحبلا ینیسحلا  نامیلس  نب  مشاه  دیسلا  نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  15 ـ  م . توریب 1996  فراعملا ، ۀبتکم  یقـشمدلا ، ریثک  نبا  ادفلا 
، توریب رکفلا ، راد  يراخبلا ، لیعامـسا  نب  دمحم  هللادـبع  وبا  ریبکلا ، خـیراتلا  16 ـ  مق . نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسـسؤم  (ف 1107 ق ،).

نب نمحرلا ، دبع  نیدلا  لالج  ریذنلا ، ریشبلا  ثیداحا  یف  ریغـصلا  عماجلا  18 ـ  يریازج . هللادبع  دیس  هینسلا ، ۀفحتلا  17 ـ  1407 ق . نانبل ،
، لاصخلا 20 ـ  ینارحبلا . ققحملا  ةرضانلا ، قئادحلا  19 ـ  1401 ق . توریب ، رکفلا ، راد  یلوالا ، هعبطلا  ف 911 ق ،).  ) یطویسلا رکب  یبا 

ردلا 22 ـ  یسوطلا . خیشلا  فالخلا ، 21 ـ  ناریا . مق ، 1403 ق ،. هیملع ، هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  قودص ،. خیش 
تاجردـلا 23 ـ  نارهت . اـمه ، ریغ  يرفعجلا و  یمالـسالا و  ۀـبتکملا  یطویـسلا ، رکب  یبا  نب  نـمحرلا  دـبع  روثأـملاب ، ریـسفتلا  یف  روـثنملا 

، یقهیب نیـسح  نب  دـمحا  رکبوبا  يربکلا : ننـسلا  24 ـ  ناریا . مـق ، 1397 ق ،. یتریـصب ، تاراشتنا  ناـخموصعم ، نبا  یلع  دیـسلا  هعیفرلا ،
دمحا نبا  نابح  نب  دـمحم  متاح  وبا  ءاـفلخلا  راـبخاو  هیوبنلا ، ةریـسلا  26 ـ  یمریبلا . ارهزلا ، همطاـف  هدیـسلا  25 ـ  نکد 1352 . دابآ  ردـیح 

، توریب هیفاقثلا ، بتکلا  هسسؤم  یلوالا ، هعبطلا  ءاملعلا ، نم  ۀعامج  کب و  زیزع  دیسلا  هیلع  قلعو  هححـص  ت 354 ق ،).  ) یمیمتلا یتسبلا 
یضترم رفعج  مظعالا ، یبنلا  ةریسلا  نم  حیحـصلا  28 ـ  ص226 . بقانم ، زا  لقن  هب  ص128  نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  هعیـشلا  27 ـ  1407ق .
ۀبتکملا نارهت ، 877 ق ،).  ) یلماع یضایب  میدقتلا ، یقحتـسم  یلا  میقتـسملا  ةارـصلا  29 ـ  ق .  1400 مق ، یمالسا ، رـشن  هسـسؤم  یلماعلا ،

دمحا ۀقدنزلاو ، عدـبلا  لها  یلع  درلا  یف  ۀـقرحملا  قعاوصلا  31 ـ  يرتستلا . هللارون  دیهـشلا  ۀقرهملا ، مراوصلا  30 ـ  ق .  1384 ۀیوضترملا ،
.(، ف 974 ق  ) یمتیهلا رجح  نب  دمحم  نب 

هحفص 243

هعماج هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  قیرطب ، نبا  ةدمعلا ، 32 ـ  1385ق . هرهاقلا ، هبتکم  ۀیناثلا ، ۀـعبطلا  فیطللا ، نب  باهولا  دـبع  جـیرخت 
هققح ت 283 ق ،).  ) یفقثلا لاله  نباب  فورعملا  یفوکلا  دمحم  نب  میهاربا  قاحـسا . وبا  تاراغلا ، 33 ـ  ناریا . مق ، 1407 ق ،. نیسردم ،

بدالاو ۀّنسلاو ، باتکلا  یف  ریدغلا  34 ـ  توریب 1407 ق . ءاوضالا ، راد  یلوالا ، ۀعبطلا  بیطخلا ، ینیسحلا  ءارهزلا  دبع  دیـسلا  هیلع  قلعو 
لوصفلا 36 ـ  توریب . ۀیملعلا ، بتکلا  راد  يرشخمز ، هللاراج  ثیدحلا ، بیرغ  یف  قیافلا  35 ـ  نینمؤملاریمأ . مامالا  ۀبتکم  ینیمالا ، ۀمالعلا 

یبا نبا  تایولعلاو ، دـئاصقلا  37 ـ  . 1422 ثیدـحلا ، راد  يزمرقلا ، یماس  هققح  ت855 ) ، ) یکلاملا غابـص  نبا  ۀّمئالا  ۀفرعم  یف  ۀـمهملا :
یبا نب  یلع  نسحلا  وبا  خـیراتلا ، یف  لماکلا  39 ـ  نانبل . توریب ، دیفملا . راد  دیفم ، خیـش  هئفاکلا ، 38 ـ  توریب . یملعالا ، باچ  دیدحلا ،

. حاجنلا ۀبتکم  ینیسحلا ، هللادبع  دیس  هلهابملا ، 41 ـ  يراصنالا . يزیربتلا  ءاضیبلا ، ۀعمللا  40 ـ  توریب 1374 . رکفلا ، راد  ریثا ) نبا   ) مرکلا
، ۀـفرعملا راد  ف 1405 ق ،).  ) يروباـسین مکاـحلا  هللادـبع  نب  هللادـبع  وبا  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  43 ـ  لوا . دیهــش  رازملا ، 42 ـ 
، ماحللا دمحم  دیعس  قیلعت : قیقحت و  ت 235 ق ،).  ) هبیش یبا  نبا  دمحم  نب  هللادبع  رکبوبا  راثالاو ، ثیداحالا  یف  فنصملا  44 ـ  توریب .
، توریب یمظعا ، نمحرلا  دبع  بیبح  جیرخت : حیحـصت و  211 ق ،).  ) یناعنص قازرلا . دبع  فنصملا ، 45 ـ  1409 ق . رکفلا ، راد  توریب ،

.(، ت 360 ق  ) یناربطلا دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  ریبکلا ، مجعملا  یناربطلا 47 ـ  طسوالا ، مجعملا  46 ـ  1390 ق . یمالسالا ، بتکملا 
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رفعج وبا  هنزاوملاو ، رایعملا  48 ـ  1404 ق . هرهاقلا ، هیمیت ، نبا  هبتکم  هیناثلا ، هعبطلا  یلفـسلا ، دیجملا  دبع  يدمح  هثیداحا  جرخ  هققح و 
نـسحلا وبا  رابجلا ، دبع  یـضاق  لدـعلاو ، دـیحوتلا  باوبا  یف  ینغملا  49 ـ  ق .  1402 توریب ، يدومحم ، رقاب  دـمحم  قیقحت : یفاکـسالا ،

، نیسح هط  روتکدلا  فارشاب  روکدم ، میهاربا  روتکدلا  هعجارم  ایند ، نامیلس  روتکدلا  دومحم ، میلحلا  دبع  روتکدلا  قیقحت : يدابآ ، دسالا 
. همجرتلاو فیلاتلل  هیرصملا  رادلا 

هحفص 244

خیشلا همامالا ، یف  تارظانملا  51 ـ  رصم . 1381 ق ،. یبلحلا ، یبابلا  یفطصم  یناهفصا ، بغار  نآرقلا ،) بیرغ  تادرفم   ) تادرفملا 50 ـ 
دمحم هل  مدق  ت 568 ق ،). ( ) یمزراوخلا  ) مزراوخ بطخأب  فورعملا  یفنحلا  دمحا  نب  قفوملا  دیؤما  وبا  بقانملا ، 52 ـ  نسحلا . هللادبع 

، نامثع دمحم  نمحرلا  دبع  قیقحت : 57 ق ،).  ) يزوجلا نبا  تاعوضوملا ، 53 ـ  نارهط . ۀثیدحلا ، يونین  ۀبتکم  ناسارخلا ، يوسوملا  اضر 
، هیبرعلا بتکلا  ءایحا  راد  کلاوحلا ،) ریونت  هارمه  .( ) ت 179 ق  ) سنا نب  کلام  هللادبع  وبا  اطوملا ، 54 ـ  . 1386 ۀیفلسلا ، ۀبتکملا  هنیدم ،

ثیدحلا بیرغ  یف  هیاهنلا  56 ـ  مق 1404 . ادهشلا ، دیس  ۀعبطم  يوسوملا ، نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  دیـسلا  داهتجالاو : صنلا  55 ـ  رصم .
ۀـسسوم يدومحم ، قیقحت  يرذالب ، فارـشالا ، باسنا  57 ـ  هرهاق . ۀـیبرعلا ، بتکلا  ءاـیحالا  راد  رج ، ریثا  نب  دـمحم  نب  كراـبم  رثـالاو ،

توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  یـسلجم ، رقاب  دمحم  راهطالا : ۀـمئالا  رابخا  رردـل  ۀـعماجلا  راونالا  راحب  58 ـ  نانبل . توریب ، یملعـالا ،
، ۀیملعلا بتکلا  راد  يدادغبلا ، بیطخلا  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  مالـسلا ، ۀنیدم  وا  دادـغب  خـیرات  مارملا 60 ـ  هیاـغ  رد  ینارحب  59 ـ  . 1403
، میهاربا لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  ت 310 ق ،).  ) يربطلا ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  كولملاو ،) لسرلا  خیرات   ) يربط خـیرات  61 ـ  توریب .

نباـب فورعملا  نسحلا  نبا  یلع  مساـقلاوبا  ءاـسنلا ، مجارت  قـشمد ، ۀـنیدم  خـیرات  62 ـ  م .  1979 هرهاـقلا ، فراـعملا ، راد  هعبارلا ، هعبطلا 
بوقعی یبا  نبا  دمحا  یبوقعی ، خـیرات  63 ـ  1982 ق . قشمد ، رکفلا ، راد  یلوالا ، ۀعبطلا  یباهشلا ، ۀنیکـس  قیقحت  ت 571 ق ،).  ) رکاسع

، ریما چ  يدابآ ، رتسا  نیدـلا  فرـش  دیـس  ةرهاظلا ، تایآلا  لیوات  64 ـ  توریب . رداـص ، راد  ت 284 ق ،).  ) یبوـقعیلا حـضاو  نب  رفعج  نب 
ۀبتکم مراهچ ،) نرق   ) ینارحلا ۀبعش  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  65 ـ  ناریا . مق ، 1407 ق ،.

جهن حرـش  همجرت  یلع ، ماما  تایح  ناـمجرت  67 ـ  ینتفلا . يدنهلا  نب  رهاط  دـمحم  تاعوضوملا ، ةرکذـت  66 ـ  ق .  1394 مق ، یتریصب ،
.(، ت 230 ق  ) دعـس نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  يربکلا ، تاقبطلا  نم  هلتقم  نیـسحلا و  ماـمالا  همجرت  68 ـ  . 1380 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 

یفاصلا باتک   ) یفاصلا ریسفت  69 ـ  1315 ق . مق ، تارثلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  یلوالا ، ۀعبطلا  ییابطابطلا ، زیزعلا  دبع  دیـسلا  قیقحت 
یناـساوللا ینیـسحلا  نسح  حیحـصت  ف 1091 ق ،).  ) یناـشاکلا ضیفلا  نسحم  ـالم  وعدـملا  یـضترملا  نـب  دـمحم  نآرقلا ،) ریـسفت  یف 

، ۀیمالسالا ۀبتکملا  ۀسماخلا ، ۀعبطلا  یفجنلا ،
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، یتالحملا یلوسرلا  مشاـه  قیقحت  ت 320 ق ،).  ) یشایعلا یملسلا  دوعسم  نب  دمحم  رضنلا  وبا  یـشایعلا ، ریـسفت  70 ـ  1356 ش . نارهت ،
، یبطرقلا ریسفت  توریب 72 ـ  ۀـفرعملا ، راد  یقـشمدلا ، ریثک  نبا  ادـفلا  وبا  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  71 ـ  نارهت . ۀیمالـسالا ، ۀیملعلا  ۀبتکملا 
ف 1360  ) ییابطابطلا نیـسح  دمحم  دیـسلا  نآرقلا ،) ریـسفت  یف  نازیملا   ) نازیملا ریـسفت  73 ـ  توریب . یبرعلا ، خیراتلا  ۀسـسؤم  یبیرقلا ،

هححص ت 1112 ق ،).  ) يزیوحلا یسورعلا  ۀعمج  نب  یلع  یلع  دبع  نیلقثلا ، رون  ریـسفت  74 ـ  مق 1393 ق . یمالسالا ، باتکلا  راد  ق ،).
زکرم بیبش ، لآ  نیسحت  دیـسلا  نیلفاغلا ، هیبنت  75 ـ  مق . ۀـیملعلا ، بتکلا  راد  یتالحملا ، یلوسرلا  مشاـه  هعبط  یلع  فرـشا  هیلع و  قلع  و 

1408 ۀلاسرلا ، ۀسسوم  توریب ، داوع ، راشب  قیقحت : 742 ق ،).  ) يزملا فسوی  جاجح  وبا  لاجرلا ، ءامسا  یف  لامکلا  بیذهت  76 ـ  ریدغلا .
راد یلوـالا ، هعبطلا  ف 911 ق ،).  ) یطویـسلا رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نیدـلا  لالج  ریذـنلا ، ریـشبلا  ثیداحا  یف  ریغـصلا  عماج  77 ـ  ق .
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رهاوج 79 ـ  . 1379 دنمـشیدنا ، تاراشتنا  نارهت ، یعناص ، تاداسلارین  هبعک ، دولوم  تلادع  زا  ییاه  هولج  78 ـ  1401 ق . توریب ، رکفلا ،
ـ  81 جاحلا . نیسح  دمحم  خیـشلا  مالـسلا ،) مهیلع  ) تیبلا لآ  قوقح . 80 ـ  یقـشمدلا . نبا  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع مامالا  بقانم  یف  بلاطملا 

، ندرا ناـمع ، يوونلا ، ماـمالا  راد  ۀـعبطم  يزوجلا ، نبـال  هیبشتلا  هبـش ، عفد  82 ـ  مق . تثعب ، يوقن ، دـماح  دیـسلا  راونلا ، تابقع  هصـالخ 
هعبطملا تاروشنم  مراـهچ ،) نرق  ناـملاع  زا   ) يربـطلا متـسر  نب  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  هماـمالا ، لـئالد  83 ـ  فاقـسلا . نسح  قیقحت 

.(، ت 694 ق  ) يربطلا هللادبع  نب  دمحا  رفعج  وبا  نیدلا  بحم  یبرقلا ، يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  84 ـ  1383 ق . فجنلا ، هیردیحلا ،
لاـتفلا نب  دـمحم  یلع  وبا  نیظعاولا ، ۀـضور  86 ـ  ندرا . ناـمع ، يوونلا ، ماـمالا  راد  حودـمم ، دیعـس  دومحم  هراـنملا ، عفر  85 ـ  توریب .

، ینالقـسع رجح  نبا  مالـسلا ، لبـس  87 ـ  ق .  1406 توریب ، تاـعوبطملل ، یملعـالا  هسـسؤم  یلوـالا ، هعبطلا  ف 508 ق ،).  ) يروباـسینلا
. رصم هدالوا ، یبلحلا و  یبابلا  ۀبعطملا 
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زع هـیاور  ت 323 ق ،).  ) يرهوجلا زیزعلا  دـبع  نب  دـمحا  رکبوبا  كدـف ، هفیقـس و  89 ـ  یماشلا . یحلاصلا  داشرلا ، يدـهلا و  لبـس  88 ـ 
90 نارهط . هثیدحلا ، يونین  هبتکم  ینیمالا ، يداه  دمحم  قیقحت  عمج و  میدقت و  یلزتعملا ، دیدحلا  یبا  نب  هللا  هبه  نب  دیمحلا  دبع  نیدلا 
، یبرعلا تارتلا  ءایحالا  راد  یقابلا ، دبع  داؤف  دمحم  قیقحت  هجام ، نباب  فورعملا  ینیورقلا  دـیزی  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  هجام ، نبا  ننـس   ـ

مالعا ریس  92 ـ  توریب . رکفلا ، راد  ف 29 ق ،).  ) يذمرتلا هروس  نب  یسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  يذمرتلا ، ننـس  91 ـ  ق .  1395 توریب ،
بیعـش هثیداحا  جرخ  باتکلا و  قیقحت  یلع  فرـشا  ف 48 ق ،).  ) یبهذلا نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  هللادـبع  وبا  نیدـلا  سمـش  ءالبنلا ،

ـ  94 نارهت 1349 . یمالسالا ـ  باتکلا  راد  يزاریش ، نیظعاولا  ناطلس  رواشیپ ، ياهبـش  93 ـ  1412 ق . توریب ، هنماثلا ، هعبطلا  طوؤنرالا ،
راد عبط  يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  95 ـ  توریب . یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  يدنسلا ، ۀیشاح  یطویس و  نیدلا  لالج  یئاسنلا ، ننـس  حرش 

لضفلا وبا  قیقحتب  ف 656 ق.9 ،  ) یلزتعم دمحم  نب  دیدحلا  یبا  نب  ۀبه  نب  نیدلا  زع  هغالبلا : جـهن  حرـش  96 ـ  ات .) یب  ، ) توریب ملعلا ،
نب نامعنلا  هفینحوبا  راهطالا ، همئالا  لئاضف  یف  راـبخالا ، حرـش  97 ـ  ق .  1378 رـصم ، ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  یلوالا ، ۀـعبطلا  میهاربا ،

دمحا نـب  هللادـبع  نـب  هللادـبع  لـیزنتلا ، دـهاوش  98 ـ  ق .  1414 توریب ، نـیلقثلا ، راد  یلوــالا ، هــعبطلا  ت 363 ق ،).  ) یمیمتلا دــمحم 
لیعامسا نب  دمحم  هللادبع  وبا  يراخبلا : حیحـص  100 ـ  نابح . نبا  نابح ، نبا  حیحـص  99 ـ  توریب 1393 . یملعالا ، هسسؤم  یناکسحلا ،

: يذمرتلا حیحـص  101 ـ  ق .  1407 توریب ، ملقلا ، راد  یلوالا ، ۀـعبطلا  یعاـفرلا ، یعامـشلا  مساـق  قیقحت  حرـش و  ف 256 ق ،).  ) يراخب
نب ملسم  نیسحلا  وبا  ملسم : حیحـص  102 ـ  . 1350 رهزالاب ، ۀیرصملا  ۀعبطملا  ةروس ، نب  یـسیع  نب  دمحم  یـسیع  وبا  یبرعلا ، نبا  حرـشب 

یمویق داوج  مالسلا ، ) اهیلع  ) ارهزلا هفیحـص  103 ـ  . 1407 توریب ، یبرعلا ، باتکلا  راد  يوونلا ، حرـشب  ت 261 ق ،).  ) يریشقلا جاجحلا 
دمحا نمحرلا  دبع  باطخ ، نب  رمع  یلماعلا 105 ـ  سنوی  نب  یلع  میقتسملا ، طارص  104 ـ  1373 ش . یمالسا ، تاراشتنا  مق  یناهفصا ،

. توریب داشرالا ، يرکبلا ،
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نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  مالسلا ،) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع  107 ـ  مق . باهشلا  راد  سوواط ، لآ  دمحا  دیس  ةربعلا ، نیع  106 ـ 
حتف 108 ـ  ناهج . تاراشتنا  يدروجالا ، ینیـسحلا  يدـهم  دیـسلا  هلییذـتو  هحیحـصتب  ینع  ت 381 ق ،). .( ) قودـصلا  ) یمقلا هیوباـب  نب 

، زاب نب  هللادـبع  نب  زیزعلا  دـبع  قیقحت  ت 852 ق ،).  ) ینالقـسعلا رجح  نبا  یلع  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  يراخبلا ، حیحـص  حرـش  يرابلا 
110 یبرغملا . قیدصلا  نب  دمحا  یلعلا ، کلملا  حتف  109 ـ  توریب 1410 ق . هیملعلا ، بتکلا ، راد  یلوالا ، هعبطلا  یقابلا ، دبع  داؤف  دمحم 

یفوکلا یلماعلا  یلالهلا  سیق  نب  میلس  هفیقسلا ،) باتک   ) سیق نب  میلس  باتک  112 ـ  دیجم . نآرق  111 ـ  یمیرک . نیسح  هعرقلا ، ةدعاق   ـ
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باتک 114 ـ  يزوجاملا . خیـشلا  نیعبرالا ، باـتک  113 ـ  ق .  1400 توریب ، عیزوتلاو ، رـشنلاو  هعاـبطلل  نوـنفلا  راد  دودـح 90 ق ،). (ت 
، ءاـفخلا فشک  116 ـ  توریب . یعفاش ، ماـما  مـالا ، باـتک  115 ـ  ق .  1274 یگنـس ، پاچ  یلماعلا ، دـمحم  نیدـلا  ءاهب  خیـش  نیعبرالا ،
.، 1390 ق هیردیحلا ، ۀـعبطملا  یعفاش ، یجنک  بلاطلا ، ۀـیافک  118 ـ  يدـنه . لضاف  ماثللا ، فشک  117 ـ  هیملعلا . بتکلا  راد  ینوـلجعلا ،
.(، ف 381ق .( ) قودصلا  ) یمقلا هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  119 ـ  قارع . فرشا  فجن 

نیدـلا ءالع  لاعفالاو ، لاوقالا  ثیداحا  یف  لامعلا  زنک  120 ـ  1395 ق . ناره ، قودصلا ،. ۀـبتکم  يرافغلا ، ربکا  یلع  هیلع  قلع  هححص و 
ناـمثع نب  یلع  نـب  دـمحم  دـئاوفلا ، زنک  121 ـ  ق .  1409 توریب ، هلاـسرلا ، هســسوم  ف 975 ق ،).  ) يدـنهلا یقتملا  نیدـلا  ماـسح  نب 
نیدلا باهـش  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  ناسل  122 ـ  ق .  1405 توریب ، ءاوضـالا ، راد  همعن ، هللادـبع  قیقحت  ف 449 ق ،).  ) یکجارکلا
نسحم دیسلا  ناجـشالا ، جعاول  123 ـ  ق .  140 توریب ، رکفلا ، راد  یلوـالا ، ۀـعبطلا  ت 852 ق ،).  ) ینالقـسعلا رجح  نبا  یلع  نب  دـمحا 

، یبرعلا باتکلا  راد  ت 807 ق ،).  ) یمثیهلا رکب  یبا  نب  یلع  نیدلا  رون  دئاوفلا ، عبنم  دیاوزلا و  عمجم  124 ـ  یتریصبلا . ۀبتکم  نیما ،
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هثیداـحا جرخ  هـققح و  ف 307 ق ،).  ) یمیمتلا ینثملا  نب  یلع  نب  دـمحا  یلعیوـبا  یلـصوملا ، یلعیوـبا  دنـسم  125 ـ  ق .  1402 توریب ،
، دنسم 127 ـ  توریب . ةایحلا ، راد  یلع ، نب  دیز  یلع ، نب  دـیز  دنـسم  126 ـ  قشمد . ۀیبرعلا ، ۀفاقثلا  راد  یلوالا ، ۀعبطلا  دسا ، میلس  نیـسح 
ـ  129 یناربط . نیماشلا ، دنـسم  128 ـ  توریب . یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحالا  راد  ق 241 ق ،).  ) ینابیـشلا لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  هللادـبع  وبا 

هحلط نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدـلا  لامک  لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوئـسلا  بلاطم  130 ـ  ردصلا . ۀبتکم  ینادمهلا ، اضر  اقآ  هیقفلا ، حابـصم 
ۀـسسوم يرکـسعلا ، یـضترم  دیـسلا  همالع  نیتسردملا ، ملاعم  131 ـ  ق .  1287 نارهت ، يرجح ، عــبط  ف 652 ق ،).  ) یعفاشلا یبیـصنلا 

.(، ت 1413 ق  ) یئوخلا يوسوملا  مساقلا  وبا  دیـسلا  ةاورلا ، تاقبط  لیـصفت  ثیدـحلا و  لاجر  مجعم  132 ـ  ق .  1410 توریب ، نامعنلا ،
1404 توریب ، ثارتلا ، ءایحا  360 ق ،). 260 ـ   ) یناربط دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  ریبکلا ، مجعم  133 ـ  1403 ق . توریب ، ءارهزلا ، راد 

نب یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  بوشآ ،) رهـش  نبا  بقانم   ) بلاط یبا  لآ  بقاـنم  135 ـ  یمق . سابع  خیـش  جاح  نانجلا ، حیتافم  134 ـ  ق .
دمحا دیـسلا  دادـعا  دیفتــسملا ، دـیفملا و  بادآ  یف  دـیرملا  ۀـینم  136 ـ  ق .  1405 توریب ، ءاوـــضلا ، راد  ف 588 ق ،).  ) بوــشآ رهش 

نب دمحا  نب  دمحم  هللادبع  وبا  نیدلا  سمـش  لاجرلا ، دقن  یف  لادـتعالا  نازیم  137 ـ  1402 ق . مق ، ۀیمالسالا ، ریاخذلا  عمجم  ینیـسحلا ،
ناحرف نب  نسح  یمالـسالا ، خـیرات  زاـقنا  روحن  138 ـ  توریب . رکفلا ، راد  يواـجبلا ، دـمحم  یلع  قـیقحت  ف 748ق ،).  ) یبهذـلا نامثع 

ـ  141 يداه . ماما  عمتجم  پاچ  ربج ، نبا  نامیالا ، جهن  140 ـ  ناریا . نارهت ، يونین ، یفنح ، يدنرز  نیطمسلا ، ررد  مظن  139 ـ  یکلاملا .
ثارتـلا ءاـیحا  راد  نارهت 1378 و ط  ۀیمالـسالا ، ۀـبتکملا  یلماعلا ، رحلا  نسحلا  نب  دـمحم  ۀعیرـشلا : لئاسم  لیـصحت  یلا  هعیـشلا  لئاسو 

، یبرقلا يوذـل  هدوملا  عیباـنی  143 ـ  توریب . هغـالبلا ، راد  فیطقلاو ،) نیرحبلا  ءاـملع  نم   ) همئـالا تاـیفو  142 ـ  توریب 1403 . یبرعلا ،
. توریب تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  یفنحلا ، يزودنقلا  نامیلس 
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