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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ 

: هدنسیون

یناگیاپلگ یفاص  ّهللا  فطل  خیش  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  10يوترپ 

باتک 10تاصخشم 

10هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  24زور 

ناگدنیوگ ناگدنسیون و  هّجوت  28تلع 

28هراشا

: هدش فیلأت  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  31عون 

مالسلا هیلع  نیسح  لیاضف  تیصخش و  تسخن : 34شخب 

34هراشا

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  36تیصخش 

ادخ باتک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ناشخرد  37يامیس 

37هراشا

: تّدوم هیآ   137

: ریهطت هیآ   239

: هلهابم هیآ   343

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ثیداحا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  46يامیس 

تشهب لها  ناناوج  دّیس  نیسح ،  146

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  بوبحم  نیسح ،  248

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هناحیر  نیسح ،  354

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  تیب  لها  نیرت  هیبش  مالسلا  هیلع  نیسح   455

دیسوب یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   556

تفرگ یم  شود  هب  ار  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   661

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  یتسود   763
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ترضح نآ  اب  ینمشد  شهوکن  مالسلا و  هیلع  نیسح  یتسود  تلیضف   864

تشهب لها  ناوج  ياقآ  هب  ندومن  رظن   966

دنتشهب لها  مالسلا  هیلع  نیسح  ناتسود   1067

هلیسو هجرد   1168

ناکم کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح   1268

تسا تابجاو  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای   1369

دوش یم  تشهب  دراو  هک  یسک  لّوا   1472

تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  دّمحم  لآ  مئاق   1572

تسا مالسلا  هیلع  نیسح  دنزرف  نیمهن  مالسلا  هیلع  مئاق   1673

تّوبن تخرد  هویم  هخاش و   1774

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هعیدو   1875

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعد   1976

یلاعت يادخ  مان  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  قاقتشا   2077

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ثرا   2178

مالسلا هیلع  نیسح  تداهش  زا  ییوگ  82شیپ 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  102تازجعم 

ّقح لها  ربارب  رد  لطاب  لها  128عوضخ 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  تداهش  142ساکعنا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماقم  زا  نیعبات  هباحص و  156میظعت 

مالسلا هیلع  نیسح  یقالخا  164تیصخش 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  قالخا  170مراکم 

170هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ملع   1175

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  تدابع   2185

مالسلا هیلع  نیسح  تواخس   3188

ماما هفطاع  بدا و   4191
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ماما یهاوخ  تلادع   5194

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دهز   6196

مالسلا هیلع  نیسح  ینتورف  عضاوت و   7198

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  راوتسا  صلاخ و  نامیا   8201

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  تعاجش   9208

مالسلا هیلع  نیسح  ياه  تمظع   10221

ییابیکش ربص و   11229

هّیما ینب  مشاه و  ینب  مود : 240شخب 

240هراشا

هّیما ینب  مشاه و  242ینب 

242هراشا

هّیما 251ینب 

قالخا نازیم  رد  هّیما  251ینب 

هّیما ینب  252بسن 

ثیدح نآرق و  رد  هّیما  253ینب 

مکحلا 255ینب 

نایفس یبا  259نادناخ 

هیواعم همان  267بسن 

تّنس ثیدح و  رد  269هیواعم 

هیواعم يراسگ  271یم 

یخیرات گرزب  276گنن 

یحیسم 278ناراشتسم 

هیواعم ياه  282فده 

؟ تسیک 286دیزی 

دیزی یگداوناخ  286تیبرت 

دیزی 288ردام 
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دیزی 288تیبرت 

دیزی شور  290قالخا و 

دیزی گرزب  ياه  293تیانج 

دیزی 300رفک 

دیزی رصع  رد  یعامتجا  304عاضوا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع  موس : 310شخب 

310هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  312للع 

312هراشا

فیلکت يادا  ادخ و  نامرف  تعاطا   1312

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   2339

ماما دوخ  نابز  زا  مایق  للع   3359

تفالخ هاگتسد  داسف   4368

عاجترا رطخ   5388

یناج نیمأت  نتشادن   6393

تسایس یمالسا و  403تموکح 

يراک هابتشا  413عفد 

هکلهت رد  سفن  423ياقلا 

؟ درکن مایق  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  431ارچ 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح  مایق  دیاوف  جیاتن و  مراهچ : 443شخب 

443هراشا

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  مایق  445هجیتن 

445هراشا

هجرد ياقترا  برقت و   1449

مالسا تاجن   2451

ینید روعش  يرادیب   3460
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ناگدنامزاب تّزع  تیب و  لها  تّیبوبحم   4462

تیبرت میلعت و  یناگمه  یلاع و  بتکم  سیسأت   5467

للم ریاس  نیملسم و  راکفا  رد  هیما  ینب  تیموکحم   6478

بالقنا شروش و  هب  هیما  ینب  يراتفرگ   7480

يرکف لوحت   8484

رادیاپ نادواج و  لمعلا  سکع   9488

اروشاع 493بش 

ارهز نامشچ  494رون 

ذخآم 497عبانم و 

زکرم 505هرابرد 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ 

باتک تاصخشم 

 . 1297 هّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  هسانشرس : 

 . یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  مالسلا /  هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 . 1390 نارکمج ،  سّدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

488 ص يرهاظ :  تاصخشم 

978 964 973 321 0 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

تاراشتنا طسوت  مالسلا "  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ   » ناونع اب  راب  نیتسخن  رضاح  باتک  تشاددای : 

.تسا هدش  رشتنم  لاس 1353  رد  ردص 

 . سیونریز تروص  هب  نینچمه  .ص 483 488 ؛ همانباتک : تشاددای : 

مالسلا هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  رگید :  ناونع 

.ق  61 4 موس ، ماما  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

4/41BP/1390 4پ2ص هرگنک :  يدنب  هدر 

953/297 ییوید :  يدنب  هدر 

2330445 یّلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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2 ص :
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3 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ 

یمظعلا هّللا  تیآ  ترضح 

یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  خیش  جاح  ياقآ 
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4 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  يوترپ  باتک : مان 

یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  هّللا  تیآ  فلؤم :

يدیعسدیعسریما ارآ : هحفص 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :

دلج  2000 شتسرپ /  ناگرامش : هناخپاچ و 

ناتسبات 1390 لّوا /  پاچ : خیرات  تبون و 

ناموت  5400 تمیق :

978 964 973 321 0 کباش :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 

0251 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 

617 یتسپ : قودنص  مق 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


5 ص :

بلاطم تسرهف 

13 مالسلا •••  هیلع  نیسح  زور 

17 ناگدنیوگ ••• ناگدنسیون و  هّجوت  تلع 

20 هدش ••• فیلأت  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  عون 

تسخن شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  لیاضف  تیصخش و 

25 مالسلا •••  هیلع  ءادهشلا  دیس  تیصخش 

26 ادخ ••• باتک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ناشخرد  يامیس 

26 تّدوم ••• هیآ   1

28 ریهطت ••• هیآ   2

32 هلهابم ••• هیآ   3

35 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ثیداحا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  يامیس 

35 تشهب ••• لها  ناناوج  دّیس  نیسح ،  1

37 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  بوبحم  نیسح ،  2

43 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هناحیر  نیسح ،  3

44 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  تیب  لها  نیرت  هیبش  مالسلا  هیلع  نیسح   4

45 دیسوب ••• یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   5

50 تفرگ ••• یم  شود  هب  ار  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   6

52 تسا ••• بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  یتسود   7
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6 ص :

53 ترضح ••• نآ  اب  ینمشد  شهوکن  مالسلا و  هیلع  نیسح  یتسود  تلیضف   8

55 تشهب ••• لها  ناوج  ياقآ  هب  ندومن  رظن   9

56 دنتشهب ••• لها  مالسلا  هیلع  نیسح  ناتسود   10

57 هلیسو ••• هجرد   11

57 ناکم ••• کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح   12

58 تسا ••• تابجاو  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای   13

61 دوش ••• یم  تشهب  دراو  هک  یسک  لّوا   14

61 تسا ••• مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  دّمحم  لآ  مئاق   15

62 تسا ••• مالسلا  هیلع  نیسح  دنزرف  نیمهن  مالسلا  هیلع  مئاق   16

63 تّوبن ••• تخرد  هویم  هخاش و   17

64 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هعیدو   18

65 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعد   19

66 یلاعت ••• يادخ  مان  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  قاقتشا   20

67 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ثرا   21

71 مالسلا •••  هیلع  نیسح  تداهش  زا  ییوگ  شیپ 

91 مالسلا •••  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  تازجعم 

117 ّقح ••• لها  ربارب  رد  لطاب  لها  عوضخ 

131 مالسلا •••  هیلع  ءادهشلا  دّیس  تداهش  ساکعنا 

145 مالسلا •••  هیلع  نیسح  ماقم  زا  نیعبات  هباحص و  میظعت 
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153 مالسلا •••  هیلع  نیسح  یقالخا  تیصخش 

159 مالسلا •••  هیلع  ءادهشلا  دّیس  قالخا  مراکم 

164 مالسلا •••  هیلع  نیسح  ملع   1

174 مالسلا •••  هیلع  ءادهشلا  دّیس  تدابع   2
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7 ص :

177 مالسلا •••  هیلع  نیسح  تواخس   3

180 ماما ••• هفطاع  بدا و   4

183 ماما ••• یهاوخ  تلادع   5

185 مالسلا •••  هیلع  نیسح  ماما  دهز   6

187 مالسلا •••  هیلع  نیسح  ینتورف  عضاوت و   7

190 مالسلا •••  هیلع  ءادهشلا  دّیس  راوتسا  صلاخ و  نامیا   8

197 مالسلا •••  هیلع  ءادهشلا  دّیس  تعاجش   9

210 مالسلا •••  هیلع  نیسح  ياه  تمظع   10

218 ییابیکش ••• ربص و   11

مود شخب 

هّیما ینب  مشاه و  ینب 

293 دیزی ••• رصع  رد  یعامتجا  عاضوا 

موس شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع 

301 مالسلا •••  هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع 

301 فیلکت ••• يادا  ادخ و  نامرف  تعاطا   1

328 رکنم ••• زا  یهن  فورعم و  هب  رما   2

347 ماما ••• دوخ  نابز  زا  مایق  للع   3

356 تفالخ ••• هاگتسد  داسف   4
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376 عاجترا ••• رطخ   5

381 یناج ••• نیمأت  نتشادن   6

391 تسایس ••• یمالسا و  تموکح 

401 يراک ••• هابتشا  عفد 
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411 هکلهت ••• رد  سفن  ياقلا 

419 درکن •••؟ مایق  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ارچ 

مراهچ شخب 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح  مایق  دیاوف  جیاتن و 

433 مالسلا •••  هیلع  ءادهشلا  دّیس  مایق  هجیتن 

437 هجرد ••• ياقترا  برقت و   1

439 مالسا ••• تاجن   2

448 ینید ••• روعش  يرادیب   3

450 ناگدنامزاب ••• تّزع  تیب و  لها  ّتیبوبحم   4

455 تیبرت ••• میلعت و  یناگمه  یلاع و  بتکم  سیسأت   5

464 للم ••• ریاس  نیملسم و  راکفا  رد  هیما  ینب  تیموکحم   6
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َْمل َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَیَو  ِِهلْضَف  ْنِم    ُ هّللا ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری *  ْمِّهِبَر  َْدنِع  ٌءآیْحَأ  َْلب  اتاْومَأ    ِ هّللا ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  الَو  »
(1) ؛» َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  ال    َ هّللا َّنَأَو  ٍلْضَفَو    ِ هّللا َنِم  ٍهَمِْعِنب  َنوُرِْشبَتْسَی  َنُونَزْحَی *  ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی 

لضف هب  نانآ  .دنوش  یم  هداد  يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  رد  دنا و  هدنز  هکلب  دنناگدرم ؛ ادخ  هار  رد  ناگدش  هتشک  هک  رادنپن  هتبلا  »
مغ دنسرتن و  چیه  هک  دنهد  هدژم  دنا ، هتسویپن  اهنآ  هب  زونه  هک  یناسک  هب  دننامداش و  هدیدرگ ، ناشبیـصن  دنوادخ  زا  هک  یتمحر  و 

«. دنک یمن  عیاض  زگره  ار  نامیا  لها  رجا  دنوادخ  انامه  دنهد ، تراشب  دنوادخ  لضف  تمعن و  هب  ار  اهنآ  دنروخم و 

تایآ 169 171. نارمع ، لآ  هروس  - 1
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ْنِم ًهَفْحَـصَو  ٍنََبل  ْنِم  ابْعَق  ِنَْمیَأ  ُّمُأ  اَنل  ْتَدـْهَأَو  ًهَریِزَخ  َُهل  اْنلِمَعَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  اـنَراز  : » َلاـق مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع 
َُّمث ِهِدَِیب ، ُهَتَْهبَجَو  ُهَسْأَر  َحَـسَمَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا َلوُسَر  ُتأَّضَو  َُّمث  ُهَعَم ، اْنلَکَأَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  َلَکَأَف  ٍرْمَت ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  انَبَّیَهَتَف  .ٍتاّرَم  َثالَث  َِکلذ  ُلَعْفَی  ٍهَزیِرَغ  ٍعُومُِدب  ِضْرَءْالا  َیلِإ  َّبَکَأ  َُّمث  َءآش ، اِمب  اعَدَف  َهَْلبِْقلا  َلَبْقَتْـسا 

َُکْتیَأَر َِتبَأ ! ای  َلاق : َکیِْکُبی ؟ ام  ِمُأَو  یّ ِیبَأـِب  َُهل : َلاـقَف  یَکبَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ِلوُسَر  ِرْهَظ  یلَع  ُْنیَـسُْحلا  ََبثَوَف  َُهلَأْـسَن ، ْنَأ 
َّنَأَو ُّطَق ، ُهَْلثِم  ْمُِکب  َّرِسَأ  َْمل  اروُرُس  َمْوَْیلا  ُمُِکب  ُتْرِرُس  َّیَُنب ! ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َلاقَف  .ُهَْلثِم  ُعَنْصَت  ُْتیَأَر  ام  اْئیَش  ُعَنْـصَت 

(1) ؛» ِهَرَیِْخلِاب ْمَُکل  یلاعَت  هّللا  ُتْوَعَدَو  َِکلذ ، ِینَنَزْحَأَف  یّتَش  ْمُکَعِراصَم  َّنَأَو  یْلتَق ، ْمُکَّنَأ  ِینَرَبْخَأَو  ِیناتَأ  مالسلا  هیلع  َلِیئَْربَج  ِیبِیبَح 

هیهت یماعط  سپ  دمآ ، ام  ندید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  میتشاذگ ،) ترـضح  دزن  ار  نآ   ) دروآ هیده  هب  امرخ  زا  یفرظ  ریـش و  زا  یحدق  نمیا  ّما  میدرک و 
ار شکراـبم  تسد  نوچ   ) متخیر بآ  شتـسد  رب  نم  میدـش ) غراـف  نوچ   ) میدروخ ترـضح  نآ  اـب  زین  اـم  دومن و  لـیم  نآ  زا  هلآ 

هدجـس هب  هاگ  نآ  درک ، اعد  تساوخ  یم  هک  ردـق  نآ  درک و  هلبق  فرط  هب  ور  سپـس  دیـشک ، شا  یناـشیپ  رـس و  رب  تسد  تسش )
ام هک  دش  عنام  ربمایپ  تباهم  .داد  ماجنا  راب  هس  ار  راک  نیا  تسیرگ و  رایسب  هداتفا و 

ص 468 469. ج 2 ، یفطصملاراد ، رابخاب  ءافولا  ءافو  - 1
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیرگب ، تسجرب و  هّللا  لوسر  تشپ  رب  تساخرب و  نیسح  سپـس  مینک ، لاؤس  يو  زا  ار  راک  نیا  تلع 
هک دیدرک  يراک  امش  مدید  ردپ ! يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  داب ! تیادف  مردام  ردپ و  دومرف : هلآ  و 

! مدوب هدشن  نامداش  هنوگ  نیدب  زگره  هک  مدش  رورـسم  نانچ  امـش ) ندید  زا   ) زورما دـنزرف ! يا  دومرف : هّللا  لوسر  تشادـن ! هقباس 
ربخ نیا  سپ  تسا ، رود  مه  زا  امش  ندش  نتشک  لحم  دیوش و  یم  هتشک  امش  هک  داد  ربخ  نم  هب  دمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج  متـسود 

.متساوخ ار  امش  ریخ  یلاعت  يادخ  زا  نم  دومن و  نوزحم  ارم 
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مالسلا هیلع  نیسح  زور 

مـسارم هلاس  همه  البرک ، زوسناج  هثداح  دننام  هک  تسین  يا  هعقاو  چیه  خـیرات ، شارخلد  گرزب و  ياهدـماشیپ  ثداوح و  نایم  رد 
نآ راکذـت  دوبدای و  سلاجم  رازگرب و  ناوج  ریپ و  درم ، نز و  زا  تاقبط  ماـمت  تکرـش  ناوارف و  تمظع  هوکـش و  اـب  نآ  درگلاـس 

و ینارنخـس ، نآ  نوماریپ  اـبطخ  و  ددرگ ، لیکـشت  ناـبایخ  رازاـب و  اـه و  هینیـسح  اـیاکت و  سرادـم ، دـجاسم و  لزاـنم ، رد  هراومه 
نآ تیمها  رابتعا و  زا  دزاسن و  هنهک  ار  نآ  مسارم ، نیا  رارکت  نامز و  رورم  هاگ  چـیه  دنـسیونب و  تالاقم  اه و  باتک  ناگدنـسیون 

كرد هدنزرا  ییاه  فده  یلاع و  ییانعم  نآ  هفسلف  يارب  يرـصع  ره  رد  نوزفازور و  شتمظع  هکلب  ددرگن ؛ هتـساک  يزیچ  اهنت  هن 
.دوش طابنتسا  و 

تسا يا  هعقاو  اروشاع  هثداح  .درب  دهاوخن  دای  زا  ار  نآ  راگزور ، نامز و  تشذگ  زگره  هک  دش  يزور  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  زور 
نورق و رد  هک  دـش  یـشاپرون  لعـشم  و  داتفا ، میظعت  كاخ  هب  نآ  ربارب  رد  تقیقح  تلیـضف و  قاشع  ناـمیا و  باـبرا  ياـه  لد  هک 

.داد تاجن  ینادرگرس  ریحت و  تاملظ  زا  ار  اهنآ  و  دیدرگ ، حلصم  ناربهر  گرزب و  نادرم  تیاده  غارچ  راگزور ، راودا 

ناشن ار  نآ  دننام  خیرات  هک  دوبن  يداع  راک  کی  درک  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  يراک 
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ألم توکلم و  عماوص  ناّکـس  توربج و  ملاع  عماوج  هک  دوب  ییادـخ  لمع  راک و  کی  .دوب  هقباس  یب  مایق  راک و  کی  هکلب  دـهد ؛
قیاقح نالصاو  و  هلماک ، لوقع  نابحاص  يرشب و  تلیـضف  نانامرهق  و  دنتـسناد ، یناسنا  ماقم  لامک  یّلجت  نیرت  گرزب  ار  نآ  یلعا 
تردق شیامن  درف  هب  رـصحنم  زاتمم و  هنومن  ار  نآ  تیاده ، حالـصا و  هار  يادهـش  ردـق و  یلاع  يایلوا  مزعلاولوا ، ناربمغیپ  هیلاع ،

.دندرمش تعاجش  يراکادف و  ربص و  نامیا ، لامک  تابث ، مزع و  توق  هدارا ،

هثداح نیا  رساترس  زا  متس ، زواجت و  ربارب  رد  تمواقم  تماقتسا ، ییابیکش و  تمه ، ّولع  افو و  تحارـص ، یگنادرم ، صلاخ ، نامیا 
تّزع و اب  گرم  و  تایّدام ، ایند و  فراخز  هب  ییاـنتعا  یب  سفن و  ياـبِا  دـصقم ، تمظع  .تسا  ادـیوه  ناـیامن و  از  َملَأ  یخیراـت و 

.تسا ادیپ  رهاظ و  نآ  نایرج  زا  ندیزگرب ، ّتلذ  گنن و  اب  یگدنز  رب  ار  تفارش 

متـس و رفک و  كرـش و  نتخاس  موکحم  يویند و  ذیاذل  يّدام و  رهاظم  مامت  ریقحت  و  ناسنا ، حور  لامک  حرـش  ناتـساد ، نیا  حرش 
و ّقح ، تمارک  فرـش و  زا  مارتحا  و  هدیقع ، أدبم و  هار  رد  دننام  یب  يراکادف  خـیرات  هاکناج ، هعجاف  نیا  خـیرات  .تسا  يرگدادـیب 

شوگ رد  شگناب  و  هدیچیپ ، ناهج  رد  شیادص  رگا  تسین  زیگنا  تفگش  سپ  .تسا  مورحم  عماوج  تاجن  يدازآ و  يارب  ششوک 
ناگدـنیوگ و هک  تسا  لاس  دصیـس  رازه و  زا  شیب  هکنآ  اب  و  تسا ، هدـنام  رادـیاپ  اجرب و  هدـنکفا و  نینط  ناذا  گناب  نوچمه  اه 
هب نامیا  هار  رد  هک  ینامیااب  نادرمدار  نآ  رب  و  تسا ، یقاب  اـه  لد  رد  ناـنچمه  نآ  تیّمها  دـنیوگ ، یم  نخـس  نآ  زا  ناگدنـسیون 

.دنتسرف یم  دورد  دندیشون ، تداهش  تبرش  هدیزرو و  تماقتسا  ادخ  ماکحا  يارجا  ادخ و 
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تسـس و لطاب ، لها  نایغط  ربارب  رد  ار  اهنآ  هزین ، ریـشمش و  ریز  رد  گرم  بیهم  هفایق  اـیند و  یتسود  هک  دـندوب  ینادرمناوج  ناـنآ 
تشپ دنزرف  رسمه و  رویز ، رز و  ماقم ، هاج و  زا  دوش  یم  تّمه  یهاتوک  هدارا و  فعـض  ثعاب  ار  هچنآ  و  تخاسن ، ریقح  عضاخ و 

.دندش کلام  ار  حور  یگدازآ  هبترم  نیرخآ  هتشاذگ و  رس 

ذیاذل هجرد و  بصنم و  یگدنب  دنمک  زا  زگره  ناش  لد  حور و  هک  دـنتفرگ  رارق  دـیلپ  یـسوفن  تسپ و  یهورگ  مه ، اهنآ  ربارب  رد 
ناگراوخریش لافطا و  ادخ و  ناگدنب  رایخا و  نتـشک  زا  دندوب و  هرهب  یب  نادجو  يرادیب  ریمـض و  تیّرح  زا  هتـشگن و  دازآ  يّدام 

.دنتشادن كاب 

هک يا  هدـیقع  نامیا و  نانآ ، رظن  رد  و  دوب ، نید  نانمـشد  رارـشا و  هورگ  اب  يزوریپ  دُرب و  راـکیپ  نیا  رد  يّداـم ، مدرم  باـسح  رد 
زور ِنایاپ  هثداح ، نآ  نایاپ  و  تشادن ، شزرا  داد ، رارق  ریظن  یب  يراکادف  تماقتسا و  نآ  رهظم  ار  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیـسح 

.دوب اروشاع 

، مالـسا نآرق و  عرـش  نیزاوم  باـسح  رد  ناـسنا و  حور  یبلط  لاـمک  ییوج و  تقیقح  یهاوخ ، تلیـضف  خـیرات  تقیقح و  رد  اـّما 
.دش شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  بیصن  دیواج  يزوریپ 

تسکـش و نایز و  دوس و  باسح  تسین و  رذـگدوز  ذـیاذل  هیناف و  عفاـنم  نیا  ناـسنا ، ياـهب  تمیق و  تلیـضف ؛ باحـصا  نازیم  رد 
.تسین حیحص  اهوزارت  نیا  اب  گرزب  نادرم  يزوریپ 

، رهاـظ رب  نطاـب  يزوریپ  یعقاو ، يزوریپ  و  تسا ، اـهنآ  هدارا  ناـمیا و  تّوق  رادـقم  هب  صاخـشا  شزرا  تمیق و  تقیقح ؛ نازیم  رد 
تقیقح و  مسج ، رب  حور 
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.تسا نامیا  یهابت  حور و  فعض  لماوع  رب  طلست  فده و  دصقم و  هار  رد  يرادیاپ  يزوریپ ، تسا ؛ زاجم  رب 

رادـمان و البرک  نادیهـش  دـننام  یلو  دـندرپس ؛ ناج  ّقح  هب  نامیا  هدـیقع و  هار  رد  هک  یناسک  اسب  هچ  دـنریم ؛ یم  همه  مدرم  يرآ ،
.دشن راکشآ  لطاب  ّقح و  ههجاوم  ياه  نادیم  ریاس  رد  دنداد ، ناشن  اهنآ  هک  یتماقتسا  یگدازآ و  نآ  دندنامن و  دیواج 

ياپ اب  نکیل  دننک ؛ ظفح  ار  دوخ  ناج  كانرطخ ، هاگتـسیا  نآ  زا  نتفر  رانک  اب  دنتـسناوت  یم  هکنآ  اب  دـندوب ، یلدریـش  ناریلد  نانآ 
لام و ناج و  یتسود  هدرک و  ینیـشن  بقع  نادـیم  نآ  رد  زور  نآ  اـهنآ  رگا  یتسار  دـنتفر و  تداهـش  گرم و  لابقتـسا  هب  شیوخ 

رتارف دش ، یم  دراو  یمالسا  هیلاع  نیزاوم  تیناسنا و  هب  هک  يررض  نایز و  داد ، یم  تسکش  ار  اهنآ  گرم ، ریشمش و  زا  میب  ماقم و 
.دوب رّوصت  زا 

مه اب  اجنآ  رد  هک  یصاخشا  نآ  دربن  اهنت  دربن ، دوبن و  البرک  نیمز  طقف  گنج ، داهج و  هنحص  هک  دوب  يدربن  نادیم  البرک ، نادیم 
ینیشن بقع  دندرک ، یم  ینیـشن  بقع  ّقح  لها  رگا  دوب و  رفک  مالـسا و  نایم  لطاب و  ّقح و  دربن  دربن ، هکلب  دوبن ؛ دندش ، ور  هب  ور 

هدننک سویأم  كانرطخ و  تارثا  يرـشب  هدـنیآ  ياه  لسن  ناگدـنیآ و  يارب  دیـسر و  یمن  نایاپ  هب  زور  نآ  رد  اج و  نامه  رد  اهنآ 
نآ نایچاشامت  هکلب  دـندوبن ؛ نامز  نآ  ياه  ناملـسم  اهنآ و  رـصاعم  يایند  مدرم  اهنت  نینوخ ، هنحـص  نآ  نارگاـشامت  اریز  تشاد ؛
نآ شناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  اذـل  دنتـسه ، هدوب و  راـصعا  رورم  رد  مورحم  مولظم و  ياـه  هدوـت  مالـسا و  لـلم  ماـمت  هنحص ،

تماقتسا
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هدارا و حور و  رب  یلو  تخاس ؛ هراپ  هراپ  ار  اهنآ  كاپ  ياه  ندـب  نمـشد  دـنداد و  ناشن  ـالب  نادـیم  نآ  رد  ار  ازفا  تریح  بیجع و 
.تفاین تسد  اهنآ  فده  ّتین و 

ِرَیِْغلا َنِم  ٍْنمَأ  ِیف  َمِراکَْملا  َِّالا  ٍهحراج  َّلُک  مُْهنِم  ُنْعَطلا  َرَّیَغ  دَق 

«. تسا ناما  رد  ینوگرگد  زا  هک  ار  نانآ  ياه  يراوگرزب  رگم  درک ) هراپ  هراپ   ) داد رییغت  ار  نانآ  ندب  ياضعا  مامت  حالس )  ) هزین »

ناگدنیوگ ناگدنسیون و  هّجوت  تلع 

هراشا

شزرا رگید  و  یبهذم ، ینید و  تیمها  تسخن  تسا ، هدش  البرک  هعقاو  حرش  هب  ناگدنسیون  ناگدنیوگ و  هّجوت  ببـس  رتشیب  هچنآ 
.تسا يرشب  هعماج  اه و  ناسنا  يارب  نآ  یعقاو  يونعم و 

یمومع و بتکم  کـی  نآ ، بتکم  و  هدوـب ، دـنمدوس  هدـنزومآ و  یلاـع و  همه  دـهد ، یم  اـه  ناـسنا  هب  هعقاو  نیا  هک  ییاـه  سرد 
هب ار  نیزگ  شارخنامـسآ  نیـشنرداچ و  ییاتـسور ، يرهـش و  نیـشن  مدآ  قطانم  مامت  رد  نآ  بعـش  اه و  سالک  هک  تسا  یناگمه 

هقالع و دروم  هدوب و  هزات  ون و  هشیمه  دوش ، یمن  هنهک  هاگ  چـیه  یعوضوم  نینچ  تسا  یهیدـب  .دـنک  یم  تیادـه  یناسنا  لـیاضف 
رایـسب رجا  نآ ، نوماریپ  یگدنـسیون  ینارنخـس و  ربتعم ، حیحـص و  ثیداحا  قبط  رب  زین  يورخا  باوث  هبنج  زا  .تسا  ناـگمه  هّجوت 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  بّرقت  هجرد و  ّولع  بجوم  هتشاد و 

اب تلیضف  هزرابم  و  يرگدادیب ، اب  راکیپ  لطاب و  اب  ّقح  یعقاو  دربن  کی  تشذگرس  نوچ  البرک ، یقیقح  تشذگرس  اهنیا ، رب  هوالع 
يدازآ هوژپ و  تلادع  صخش  ره  نادجواب و  ناسنا  ره  هّجوت  دروم  دوخ ، هبون  هب  اعبط و  تسا ، تلیذر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


18 ص :

نیا تسرپ  ّقح  نانامرهق  هتخابلد  هتفیـش و  ار  یـسک  ره  ینطاـب ، روعـش  ریمـض و  يرادـیب  یناـسنا و  كاـپ  تاـساسحا  تسا و  هاوخ 
.دزاس یم  هثداح 

رد یّتح  ارعش  ناگدنسیون و  هدش و  هدورس  عوضوم  نیا  رد  رعـش  رازه  اهدص  هدمآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  باتک  اهرازه  لاح ، نیا  اب 
"، اه لّکوتم   " تنطلـس نارود  و  سابع ، ینب  هّیما و  ینب  ياه  تموکح  لاّمع  تخـس  راشف  تحت  راکفا و  دیدش  قانتخا  ياه  نارود 

دعب هدرکن و  شومارف  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  قوقح و ...  يرمتسم و  عطق  لاوما و  هرداصم  تّزع و  وربآ و  نتفر  داب  رب  لتق و  رطخ  و 
.درک دنهاوخن  شومارف  ار  وا  هتفای و  همادا  شور  نیا  تسا ، رارقرب  ایند  ات  مه  نیا  زا 

تلیضف هاوخ و  تلادع  رشب ، تسا و  یقاب  تیناسنا  ات  هدومن و  يراد  هاگن  ار  نآ  هراومه  زوسلد ، هثداح  نیا  يرادیاپ  اقب و  تابجوم 
رتدازآ هچ  ره  یگدـنز  يوس  هب  ار  وا  تسا و  هدـنز  هعقاو  نیا  تسا ، یگماکدوخ  تموکح  روز و  متـس و  ملظ و  نمـشد  تسود و 

.دوب دهاوخ  امنهار 

نیرت هناراکادف  لطاب  اب  هزرابم  ّقح و  زا  عافد  هار  رد  البرک ، رد  هک  یتسرپ  ّقح  نادرم  تشذگرـس  ندینـش  زا  رـشب  هاگ  چـیه  يرآ !
، تلیضف تقیقح و  نادیهش  شنیرفآ و  ناهج  هنومن  هبخن و  نادرم  نآ  ياه  يراکادف  ناتساد  (1) و  دوش یمن  ریس  دندومن ، ار  داهج 

هتـسخ لولم و  نآ  ندـناوخ  هعلاطم و  زا  اـه  ناـبز  اـه و  مشچ  ندینـش و  زا  اـه  شوگ  و  تسا ، خـیرات  قاروا  نادواـج  شخب  تنیز 
.دش دهاوخن 

نادجو باجح  يرگدادیب ، اه و  ناسنا  قوقح  هب  زواجت  يوخ  ای  دنـشاب و  عالطا  یب  هعقاو  نیا  ماجنا  زاغآ و  زا  هک  یناسک  رگم  - 1
.دشاب هدش  اهنآ  ترطف  و 
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فیدر مه  دنراد  تسود  ناوارف ، روش  قشع و  اب  همه  هتخانـش و  اه  باتک  تالاقم و  عوضوم  نیرت  هدیزگرب  زا  ار  نآ  ناگدنـسیون ،
.دشاب هدنام  راگدای  هب  اهنآ  زا  يرثا  عوضوم  نیا  رد  هک  دنشاب  یناسک 

قوذ ترارح و  اب  هدروآرد و  اّرغ  غیلب و  دـیاصق  و  اویـش ، زغن و  راعـشا  سابل  رد  ار  دوخ  كانبات  ياه  هشیدـنا  مجع  برع و  يارعش 
لطاب و لها  اب  تقیقح  ادخ و  نادرم  زیگنا  تفگش  راکیپ  یخیرات و  هنحص  نیا  زا  يا  هشوگ  زا  ینابز  ینحل و  هب  مادک  ره  راشرس ،

.دنا هتفگ  نخس  تلالض ،

هنارت هب  يرمق  یناوخ و  لزغ  هب  لبلب  دیوگ  وت  حدم  زا  نخس  ینابز  هب  سک  ره 

ون زا  هک  ییاه  باتک  مه  زاب  هدـش ، هدورـس  هتـشون و  عوضوم  نیا  رد  هک  يرایـسب  مظن  رثن و  نوتم و  راعـشا و  اه و  باـتک  هکنیا  اـب 
.دوش یم  ور  هب  ور  مومع  لابقتسا  نسح  اب  اهنآ  هعلاطم  دراد و  یگزات  تقیقح  تلیضف و  قاشع  يارب  دوش ، یم  فیلأت 

تعسو نیا  مامت  دناوت  یمن  هدنسیون  ره  و  تسا ، هدرتسگ  رایسب  هدوب ، روظنم  نآ  زا  هک  یفده  دصقم و  تبسانم  هب  عوضوم  نوچ  و 
هدـنزرا و تاکن  هزات و  دـیاوف  زا  یلاخ  دوش ، یم  هتـشاگن  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  رتشیب  دـیامن ، دوخ  تریـصب  هاگدـید  ار 

نیا زا  هک  هدـش  ییاه  يریگتـسد  ناگدنـسیون  زا  کی  ره  يارب  ترـضح ، نآ  هیحان  زا  مییوگب  رگا  تساج  هب  و  تسین ، رکب  راـکفا 
.دنشچب يا  هعرج  تقیقح  نارک  یب  يایرد  نیا  زا  هدنامن و  مورحم  ضیف  رپ  نمرخ 

يا هدنـسیون  ره  هتـشون و  عوضوم  نیا  رد  باتک  هلاقم و  نارازه  گرزب ، نیرّکفتم  املع و  ناگدنـسیون ، تاظحالم ، نیا  هب  هّجوت  اب 
ناوخ روانهپ و  هرفس  نیا  راوخ  هزیر  تسا  لیام  هتفای ، ییانشآ  كدنا  مالسلا  هیلع  نیسح  هیلاع  فادها  اب  هک 
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کلم فسوی  نآ  تیانع  فطل و  نارادیرخ  و  تقیقح ، ناگتفیش  رامش  رد  ار  دوخ  هدراذگ و  راگدای  هب  يرثا  هدش ، ینیـسح  تمعن 
.دروآرد تداهش 

: هدش فیلأت  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  عون 

زوسناج هعقاو  نیا  زا  هدیدرگ ، فیلأت  هباحص  لاوحا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  مالـسا و  خیرات  رد  هک  ییاه  باتک  مامت  رد 
اه باتک  نیا  رتشیب  هتبلا  هک  تسا ، رامش  یب  هتفای ، شراگن  عوضوم  نیا  رد  لقتـسم  روط  هب  هک  ییاه  باتک  دادعت  تسا و  هدش  دای 

.دنا هدشن  دراو  میقتسم  روط  هب  نآ  هفسلف  هب  عجار  اّما  دنا ؛ هتخادرپ  عیاقو  تروص  لقن  هثداح و  نتم  هب 

هار نیا  زا  ار  یخیرات  ثداوح  تمظع  و  دـنیامن ، یم  باسح  عیاقو  جـیاتن  للع و  ثداوح و  لـیلحت  يور  راـکفا  رتشیب  اـم  ناـمز  رد 
هّجوت دروم  رتـشیب  رت و  بلاـج  ناـشیارب  دـشاب ، یخیراـت  ثداوح  لـیلحت  نآ  عوـضوم  هک  ییاـه  باـتک  دـننک و  یم  يریگ  هزادـنا 

.دوش یم  عقاو  نارکفنشور  ناوج و  لسن  ناگدنناوخ و 

ریثأت مایق و  نیا  لماوع  للع و  تداهش و  رارسا  هفسلف و  زا  هک  ییاه  باتک  مه ، مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  تداهش  هب  عجار 
: دننادب دنهاوخ  یم  اریز  دنراد ؛ رایسب  هدنناوخ  دنیامن ، یم  ثحب  نیملسم  يرکف  لّوحت  یمالسا و  عماوج  رد  نآ 

؟ درک مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ارچ 

؟ دماین نوریب  یتشآ  شزاس و  رد  زا  وا  اب  درکن و  تعیب  دیزی  اب  ارچ 

؟ دومن ترجه  قارع  هب  هّکم  زا  هّکم و  هب  هنیدم  زا  ارچ 

؟ داد یجیاتن  هچ  دوب و  دوصقم  هچ  يارب  تضهن  نیا 

؟ درب یم  يدوس  هچ  ینیسح  ياروشاع  دوبدای  يراوگوس و  مسارم  يرازگرب  زا  اصوصخ  هعیش  امومع و  مالسا  تلم  نونکا  و 
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.دنتسه نآ  يارب  یخساپ  نتفای  یپ  رد  تیالو  تماما و  ناتسآ  ناگتفیش  هک  رگید  شسرپ  اهدص  اه و  هد  و 

یعس هدرک و  يرتشیب  هّجوت  دشاب ، اه  شسرپ  نیا  يوگ  خساپ  هک  یتالاقم  اه و  باتک  نتـشون  هب  ناگدنـسیون  رـصاعم ، نرق  رد  اذل 
نیا هک  یطیحم  لاوحا  عاضوا و  طیارـش و  تضهن و  نیا  هفـسلف  هب  ار  مدرم  هدـش و  قیقحت  دراو  زین  تاـعوضوم  نیا  رد  دـنا  هدومن 

.دنزاس هاگآ  تفای ، ماجنا  نآ  رد  گرزب  يراکادف  مایق و 

هتـشونن يزیچ  تداهـش  رارـسا  هفـسلف و  رد  هدیـشوپ و  مشچ  عوضوم  نیا  زا  یلک  هب  ناینیـشیپ  امدـق و  هک  هدوـبن  مه  روـط  نیا  هتبلا 
تیب لها  مالسلا و  هیلع  ءادهشلا  دّیس  صخش  دومن ، یلاع  ياه  فده  رارسا و  نیا  هب  هّجوتم  ار  مدرم  هک  یسک  نیتسخن  اریز  دنشاب ؛

ثیداحا و رد  هک  دندوب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  سپـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ناشیا  زا  شیپ  هکلب  ترـضح و  نآ 
لها هعیش و  نیرّکفتم  املع و  مه  ادعب  دنداد ، حیضوت  حیرشت و  ًالماک  ار  عوضوم  نیا  اه  ترایز  تارابع  نمض  رد  یتح  و  تایاور ،

نآ تاعوضوم  نیا  رد  لقتسم  باتک  نتشون  یلو  دنتخاس ؛ انشآ  قیاقح  هب  ار  مدرم  دوخ  راعـشا  نمـض  رد  گرزب  يارعـش  و  ّتنس ،
.تسا هدوبن  جیار  نیا  رب  قباس  تسا  موسرم  هزورما  هک  روط 

ار نآ  خـیرات  لصا  هک  ییاه  باتک  هب  تبـسن  هدـش ، هتـشون  البرک  ثداوح  یخیرات  لیلحت  هب  عجار  هک  ییاه  باـتک  تهج ، نیا  زا 
؛ تسا ظوفحم  ام  دزن  دنا ، هتشاد  هگن  ار  ثداوح  نتم  هک  ییاه  باتک  تیمها  لاح ، نیع  رد  .تسا  مک  رایسب  دنا ، هدومن  يراد  هگن 

دنچره البرک  ثداوح  رهاوظ  تروص و  لقن  مه  تسا و  نیقّقحم  نیرّکفتم و  صحف  قیقحت و  ساسا  أدبم و  مه  اه ، باتک  نآ  اریز 
زا يرادومن  مالسلا و  هیلع  ماما  تیمولظم  تقیقح  زا  یکاح  دشاب و  هدرشف  راصتخا و  تیاهن  رد 
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نآ يارب  يراوـگوس  هیرگ و  بیاـصم و  رکذ  زا  دـنهاوخ  یم  هـک  یناـسک  نینمؤـم و  يارب  مـه  و  تـسا ، تداهـش  هفـسلف  رارـسا و 
همه یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  .دـشاب  یم  هدافتـسا  عاـفتنا و  دروم  هشیمه  دنـسرب ، لاـعتم  دـنوادخ  برق  باوث و  رجا و  هب  ترـضح 

ماجنا هب  هدنیآ  هتشذگ و  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  مان  يالتعا  هار  رد  يوحن  ره  هب  هک  ار  یناسک  ناگدنیوگ و  ناگدنـسیون و 
.دیامرف اطع  شاداپ  هجو  نیرتوکین  هب  دنا ، هتفای  قیفوت  یتمدخ 

زا يا  هراپ  مالسلا و  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  لیاضف  زا  يرصتخم  نّمضتم  درذگ ، یم  دنمجرا  ناگدنناوخ  رظن  زا  هک  باتک  نیا 
ءاسن هدیس  هاگرد  هب  يراسمرش ، لامک  اب  هایسور  هدنب  نیا  هک  تسا ، یخلم  نار  تاجزم و  تعاضب  تسا ، البرک  هعقاو  جیاتن  للع و 

لآ مئاق  ترـضح  نیـضرالا  یف  هّللا  هیقب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  دـنزرف  نیمهن  هانپ  نید  هاگـشیپ  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف  نیملاعلا 
دیما .دـنیامرف  لوبق  ار  نآ  مراد  راظتنا  زیزع  دـنزرف  نیا  ردام و  نآ  میمع  مرک  زا  و  هدومن ، هیدـه  ءادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا  دّـمحم 
ّقحب مشاب ، بوسحم  ناشناتسود  هرمز  رد  راگتسر و  ترخآ  ایند و  رد  تلاسر ، تمصع و  نادناخ  ناتـسآ  هب  لسوت  تکرب  زا  تسا 

.نیعمجا مهیلع  یلاعت  هّللا  تاولص  نیرهاطلا  هلآ  دّمحم و 

مالسلا مهیلع  توبن  تیب  لها  ناتسود  هاگرد  هدنب  نیرتمک 

یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل 
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مالسلا هیلع  نیسح  لیاضف  تیصخش و  تسخن : شخب 

هراشا
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مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  تیصخش 

هتخانش و ار  مایق  نآ  ربهر  تیـصخش  هک  درک  رظن  راهظا  یتضهن  مایق و  للع  فده و  شزرا و  نوماریپ  ناوت  یم  یماگنه  قیقحت  هب 
نتخانـش زا  شیپ  تضهن ، کـی  نوماریپ  رگا  و  میـشاب ، هاـگآ  وا  یگدـنز  قباوس  طـیحم و  فراـعم و  ملع و  لـیاضف و  قـالخا و  زا 

.دوب دهاوخن  دامتعا  لباق  میهدب ، يرظن  نآ  بحاص  تیصخش 

ربمایپ ترـضح  یگدنز  قباوس  دیاب  مالـسا ، ياه  همانرب  میلاعت و  دـیجم و  نآرق  رب  هوالع  مالـسا ، توعد  تقیقح  نتخانـش  رد  ًالثم 
رگید تاوزغ و  اه و  گنج  رد  ار  ترضح  نآ  شور  ترشاعم و  كولـس و  قالخا و  یمارگ ، نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا 

.داد رارق  قیقحت  تفرعم و  يامنهار  تالاح ،

تازجعم و بقانم و  ثیداحا  لیاضف و  میریزگان  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  جـیاتن  للع و  و  تقیقح ، شزرا و  نتخانـش  يارب 
ار ترضح  نآ  ریظن  یب  تیـصخش  هب  نانمـشد  فارتعا  یعامتجا و  ذوفن  تیبوبحم و  فاصوا و  دماحم  قالخا و  مراکم  تامارک و 
نآ ّقح  هب  مه  و  میوش ، لیان  ترـضح  نآ  لیاضف  رکذ  باوث  هب  مه  اـت  مینارذـگب ؛ رظن  زا  دـشاب ، هصـالخ  هنومن و  روط  هب  دـنچره 

.مینک ادیپ  تفرعم  دوخ  شنیب  دادعتسا و  ردق  هب  نادرمدازآ ، گرزب  ياوشیپ 
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ادخ باتک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ناشخرد  يامیس 

هراشا

(1) ادخ باتک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ناشخرد  يامیس 

: تّدوم هیآ   1

(2) ؛» یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »

«. منادنواشیوخ یتسود  تّدوم و  زج  مهاوخ  یمن  تلاسر  رجا  امش  زا  نم  وگب  »

.تسا همیرک  هیآ  نیا  دوش ، یم  هدافتسا  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماقم  تمظع  هک  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یکی 

، رذـنم نبا  يرـشخمز ، رجح ، نبا  يواربش ، يزار ، يروباشین ، مکاح  یناربط ، یبلعث ، ظفاح ، میعنوبا  دنـسم ،"  " رد لـبنح  نب  دـمحا 
ُْلق ال  » هیآ هک  هاگ  نآ  دـنا : هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ّتنـس  لها  ياملع  زا  رگید  یهورگ  یطویـس و  هیودرم ، نبا  متاـح ، یبا  نبا 

؟ هدیدرگ بجاو  ام  رب  نانآ  یتسود  تّدوم و  هک  وت ، نادنواشیوخ  نیا  دنتسیک  ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ : دش ، لزان  ...ْمُُکلَئْسَأ »

صخش هب  هک  یتایآ  دشاب و  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناشیا ، هلمج  زا  هک  تیب  لها  نأش  رد  هدش  لزان  تایآ  دنامن  هدیـشوپ  - 1
ریاس زا  دـنهاوخب  هک  یناسک  و  میراگن ، یم  ار  تایآ  نیا  زا  هیآ  هس  طقف  راصتخا  هب  انب  هک  تسا ، رایـسب  هدـش  ریـسفت  ترـضح  نآ 

هیآ هرقب و  هروس  تایآ 35 و 37  تسا ؛ تایآ  نیا  هلمج  زا  .دنیامرف و  هعجارم  ثیدـح  ریـسفت و  ياه  باتک  هب  دـنوش ، علطم  تایآ 
.رگید تایآ  یتا و  له  هروس  رجفلا و  هروس  هیآ 27  نمحر و  هروس   22

هیآ 23. يروش ، هروس  - 2
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(1) .اهنآ رسپ  ود  همطاف و  یلع و  دومرف :

: تسا هدروآرد  مظن  هب  یبرع  نبا  نیدلا  سمش  خیش  ار  انعم  نیا  و 

یبْرُْقلا ِیُنثِرُوی  ِدُْعْبلا  ِلْهَأ  ِمْغَر  یلَع  ًهَضیِرَف  هط  َلآ  ِیئالِو  ُتیَأَر 

(2) یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ِهِغِیْلبَِتب  يدُْهلا  یَلَع  ارْجَأ  ُثوُْعبَْملا  َبَلَط  امَف 

ادـخ هب  ارم  دـنرود ، تیب  لـها  زا  هک  یناـنآ  مغر  هب  هک  مناد  یم  يا  هضیرف  ربـمغیپ ) تیب  لـها   ) هط لآ  هب  تبـسن  ار  دوـخ  ّتبحم  »
«. شناکیدزن یتسود  تّدوم و  زج  تساوخن  دوخ  تلاسر  غیلبت و  يارب  يرجا  تیاده ، رب  ثوعبم  ربمایپ  نآ  سپ  دنک ؛ یم  کیدزن 

: تسا هتفگ  مه  یعفاش  و 

َُهلَْزنَأ ِنآرُْقلا  ِیف    ِ هّللا َنِم  ٌضْرَف  ْمُکُّبُح    ِ هّللا ِلوُسَر  ِْتَیب  َلْهَأ  ای 

(3) َُهل َهالَص  ْمُْکیَلَع ال  ِّلَُصی  َمل  ْنَم  ْمُکَّنَأ  ِرْدَْقلا  ِمیِظَع  ْنِم  ْمُکافَک 

هک تسا  یفاک  امش  تمظع  رد  ردق  نیمه  تسا ، هدرک  لزان  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هضیرف  امش  ّتبحم  ربمایپ ! نادناخ  يا  »
«. تسا لطاب  شزامن  دتسرفن ، تاولص  زامن ) رد   ) امش رب  یسک  رگا 

صیاصخ ص 307 ؛ ج 2 ، ریدـغلا ، ص 191 ؛ لـیلکالا ، ص 168 ؛ هقرحملا ، قـعاوصلا  ص 5 ؛ فاـحتالا ، ج 2 ؛ تـیملا ، ءاـیحا  - 1
ص 23 25. ف 9 ، هدمعلا ، ص 52 55 ؛ ف 5 ، نیبملا ، یحولا 
ص 119. نیبغارلا ، فاعسا  ص 170 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  - 2

ص 148. هقرحملا ، قعاوصلا  ص 29 ؛ فاحتالا ، ص 121 ؛ نیبغارلا ، فاعسا  ص 18 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  - 3
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: ریهطت هیآ   2

(1) ؛» اریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل    ُ هّللا ُدیُِری  امَّنِإ  »

بیع ره  زا  ار  امـش  دربب و  تیب ) لها   ) توبن هداوناخ  امـش  زا  ار  شیالآ  ره  يدـیلپ  سجر و  هک  دـهاوخ  یم  نینچ  دـنوادخ  انامه  »
«. دنادرگ هزنم  كاپ و 

ریز رد  شنیرفآ  ملاع  زاتمم  تیـصخش  جـنپ  نآ  عامتجا  دروم  رد  ریهطت  هیآ  ینـس ، هعیـش و  نیب  روهـشم  رتاوتم و  ثیداحا  بسحرب 
همطاف هناخ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لزنم  رد  ددعتم  تاعفد  هک  اهنآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تاولـص  اعد و  و  اسک ،

، هدش دراو  نآ  ریسفت  رد  هک  یثیداحا  هفیرش و  هیآ  .دش و  لزان  داتفا ، قاّفتا  رگید  ياهاج  هملس و  ّما  هرجح  رد  مالـسلااهیلع و  ارهز 
.دنراد مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  نأش  تلالج  تمصع و  رب  تلالد 

هب  (2) حیبص لـثم  ناـیوار  یـضعب  و  هدـش ، هتـشاگن  لـصفم  ياـه  باـتک  نآ ، نوتم  دانـسا و  ءاـسک و  ثیداـحا  هیآ و  نیا  هب  عجار 
دبع نبا  ریثا ، نبا  يذمرت ، يربط ، ّبحم  یعازوا ، يدحاو ، يوغب ، ملـسم ، هلمج : زا  .دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  زا  یتمـسق  طقف  یتابـسانم 

، راسی نب  لقعم  هملس ، یبا  نب  رمع  حیبص ، هلثاو ، سنا ، هملس ، ّما  هشیاع ، زا  نارگید  یقهیب و  نالحد ، ینیز  ینیومح ، دمحا ، ّربلا ،

هیآ 33. بازحا ، هروس  - 1
ص 175. ج 2 ، هباصالا ، ص 11 ؛ ج 13 ، هباغلا ، دسا  - 2
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.دنا هدرک  لقن  همیظع  تبقنم  هلیلج و  هعقاو  نیا  رد  ینوگانوگ  تایاور   (1) میلس ّما  و  دیعس ، یبا  هیطع و  ءارمحلا ، یبا 

( دـش یم  هتفاب  هایـس  يوم  زا  هک   ) ینمی ياهدُرب  زا  عون  کی  هک  یلاح  رد  يدادـماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـیوگ : یم  هشیاـع 
لخاد دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وا  زا  دعب  دومن ، دُرب  لخاد  ار  وا  ربمغیپ  دمآ ، مالـسلا  هیلع  نسح  سپـس  دمآ ، نوریب  تشاد ، َربرد 

ار وا  دمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  هرخألاب  درک و  دُرب  لخاد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دمآ و  مالـسلااهیلع  همطاف  هاگ  نآ  دش ، دُرب 
: دومرف هدرک و  دُرب  لخاد 

(2) «. اریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل    ُ هّللا ُدیُِری  امَّنِإ  »

تراسج شردپ  ترضح و  نآ  هب  یماش  يدرم  دش ، هدروآ  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  یتقو  هدرک : تیاور  هّللادبع  نب  داّدش  زا  یعازوا 
نآ زا  دعب  مراد ، یم  تسود  ار  همطاف  نیـسح و  نسح ، یلع ، هراومه  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : تساخرب و  عقـسا  نب  هلثاو  درک ،

ربـمغیپ تمدـخ  رد  هملـس  ّما  هناـخ  رد  زور  کـی  .دومرف  هک  ار  هچنآ  دومرف ، اـهنآ  ّقـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مدینـش  هک 
، دیسوب دیناشن و  شپچ  نار  رب  ار  وا  دمآ و  نیسح  سپ  دیسوب ، دیناشن و  شتـسار  نار  رب  ار  وا  ربمغیپ  دمآ ، نسح  هک  مدوب  فَّرـشم 

هاگ نآ  دیناشن ، دوخ  يور  شیپ  ار  وا  دمآ و  همطاف  سپس 

ص 200 و 242 و ج 23 ، يذمرت ، ننس  ص 24 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 278 ؛ ج 2 ، هنسلا ، حیباصم  ص 130 ؛ ج 7 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص يدحاو ، لوزنلا  بابسا  ص 175 433 ؛ ج 2 ، هباصالا ، ص 413 ؛ ص 20 و ج 3 ، ص 11 12 و ج 2 ، ج 1 ، هباغلا ، دسا  248 ؛

ص 481. ج 1 ، یقهیب ، يواسملا  نساحملا و  267 ؛
ص 24. یبقعلا ، رئاخذ  ص 278 ؛ ج 2 ، هنسلا ، حیباصم  ص 130 ؛ ج 7 ، ملسم ، حیحص  - 2
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(1) ؛» اریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل    ُ هّللا ُدیُِری  امَّنِإ  : » تفگ درک و  بلط  ار  یلع 

تنارسپ رهوش و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدرک : تیاور  هملـس  ّما  زا  هرهاطلا " هیّرذلا   " رد یبالود 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دومن ، رـضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  ار  اهنآ  مالـسلااهیلع  همطاف  روایب ! نم  دزن  ار 

: دومرف هدراذگ و  ناشیا  رب  ار  شتسد  و  دناشوپ ، ناشیا  رب  ار  یکدف  ییاسک 

؛» ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  َِکتاکَربَو  َِکتاوَلَص  ْلَعْجاَف  ٍدَّمَُحم  ُلآ  َءآلُؤه  َّنِإ  َّمُهّللَا  »

! یتسه دیجم  دیمح  وت  هک  یتسرد  هب  هدب ، رارق  دّمحم  لآ  رب  ار  دوخ  تاکرب  تاولص و  سپ  دنتسه ، دّمحم  لآ  اهنیا  ایادخ 

: دومرف تشاد و  هگن  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  موش ، لخاد  اهنآ  رب  هک  مدرک  دنلب  ار  اسک  نم  تفگ : هملس  ّما  و 

؛» ٍْریَخ یلَع  ِکَّنِإ  »

(2) .یتسه ریخ  رب  وت 

(3) .تسا هدرک  تیاور  هلثاو  زا  ینیومح  ار  تیاور  نیا  ریظن  و 

يردخ دیعس  یبا  زا  یناربط  بقانم ، رد  دمحا  لوزنلا ، بابسا  رد  يدحاو 

ص 20. ج 2 ، هباغلا ، دسا  - 1
يرایسب ثیداحا  رگید  ياه  لصف  رد  زا ص 15 22 و  لصف 8  رد  باتک  نیا  رد  ص 25  ف 9 ، هدمعلا ، ص 24 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  - 2

.تسا هدرک  لقن  ءاسک ) ثیدح   ) ادخ ناگدیزگرب  نت  جنپ  نیا  عامتجا  هب  عجار  ّتنس  لها  زا 
ص 24. ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  - 3

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_30_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_30_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_30_3
http://www.ghaemiyeh.com


31 ص :

(1)  . مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، ادخ ، لوسر  دش : لزان  رفن  جنپ  ّقح  رد  هّللا »..ُ.  ُدیُِری  امَّنِإ   » هیآ هک : دنا  هدرک  لقن 

نآ رد  هک  یگنس  گید  اب  مالسلااهیلع  همطاف  .دوب  وا  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک : هدرک  تیاور  هملس  ّما  زا  دمحا  زین  و 
یلع سپس  ناوخب ، ار  تنارسپ  رهوش و  دومرف : دوب  هتسشن  ییاسک  رد  هک  یلاح  رد  ربمغیپ  دش ، دراو  ترـضح  نآ  رب   (2) دوب هریزخ 

ار هیآ  نیا  ادخ  مدناوخ  یم  زامن  هرجح  رد  نم  تفگ : هملـس  ّما  .دندروخ  ماعط  نآ  زا  مه  اب  دنتـسشن و  دندمآ و  نیـسح  نسح و  و 
: درک لزان 

(3) «. اریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل    ُ هّللا ُدیُِری  امَّنِإ  »

نامـسآ هب  هراشا  دروآ و  نوریب  ار  شتـسد  سپـس  .دـیناشوپ  نآ  اب  ار  اهنآ  تفرگ و  ار  اسک  هلابند  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ 
: تفگ درک و 

؛» اریِهْطَت ْمُهْرِّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبَهْذاَف  ِیتَّصاخ ) ْيَأ   ) ِیتَّماحَو ِیْتَیب  ُلْهَأ  ِءآلُؤه  َّمُهّللَا  »

.یندرک هزیکاپ  نک  هزیکاپ  ار  ناشیا  و  نادرگ ، رود  ناشیا  زا  ار  یشیالآ  سجر و  ره  سپ  دننم ، ناّصاخ  تیب و  لها  نانیا  ایادخ 

ص 267. لوزنلا ، بابسا  تسا و  روکذم  ثیدح  نیا  قرط  زا ص 21 24  باتک  نیا  رد  ص 24 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  - 1
هتخپ هک  یتقو  دـنراذگب ، شتآ  يور  هتخیر  گید  رد  داـیز  بآ  هارمه  ار  تشوگ  ياـه  هکت  نآ ، رد  هک  تسا  ییاذـغ  هریزخ ؛ - 2

(. برالا یهتنم   ) .دنروآ دورف  هتخیر و  نآ  رد  درآ  دش ،
هیآ 33. بازحا ، هروس  - 3
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؟ هّللا لوسر  ای  میامش  اب  نم  متفگ : هدومن و  لخاد  هناخ  زا  ار  دوخ  رس  نم  تفگ : هملس  ّما 

: دومرف

(1) ؛» ٍْریَخ یلِإ  ِکَّنِإ  ِْریَخ ، یلِإ  ِکَّنِإ  »

.يریخ يوس  هب  وت  يریخ ، يوس  هب  وت 

.تسا هدرک  تیاور  میلس  ّما  زا  دوخ  دنس  هب  زین   (2) يدحاو ار  ثیدح  نیا  ریظن  و 

، دیامنب هک  یتضهن  مادـقا و  لمع و  ره  هکنیا  دـنراد و  تلالد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  تمـصع  رب  ریثک ، ثیداحا  نیا 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  عامجا  همه  تسا : هتفگ  هدومن و  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  لیلکا "  " رد یطویـس  .تسا  تقیقح  باوص و  قباطم 

(3) .تسا هدش  یفن  ناشیا  زا  زین  يدیلپ  سجر و  تسا و  سجر  اطخ  اریز  دنناد ؛ یم  تّجح  ار 

: هلهابم هیآ   3

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُفنَأَو  انَـسُفنَأَو  ْمُکَءآِسنَو  انَءآِسنَو  ْمُکَءآْنبَأَو  انَءآْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءآج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجآـح  ْنَمَف  »
(4) «. َنِیبِذاْکلا یَلَع    ِ هّللا َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 

ص 366. ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 1
ص 267. لوزنلا ، بابسا  - 2

لیصفت روط  هب  ثیداحا  نیا  زا  یضعب  نتم  ترثک و  تیاهن  رد  ثیدح  نیا  دانسا  هعیش ، بتک  رد  دنامن  یفخم  ص 178 ؛ لیلکا ، - 3
.تسا ءاسک » ثیدح   » اهنآ هلمج  زا  هک  هدش  تیاور 

هب یتفای ، یهاگآ  وا ) لاوحا  رب  ادخ  یحو  اب   ) هکنآ زا  دعب  دیآرب ، هلداجم ) و   ) هّجاحم ماقم  رد  یـسیع  هرابرد  وت  اب  سکره  سپ  - 4
وگ و غورد  ات  مینک  رارـصا  ادـخ  هاگرد  هب  اجتلا  اعد و  رد  میزیخرب و  هلهابم  هب  دوخ  نانز  نادـنزرف و  اـب  امـش  اـم و  دـییایب  وگب : وا 

هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  .میزاس  راتفرگ  ادخ  باذع  نعل و  هب  ار  نارفاک 
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هلهابم هیآ  تسا ، قطان  ایوگ و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ماقم  هبتر و  يدنلب  تلیـضف و  رب  ناناملـسم ، قاّفتا  هب  هک  یتایآ  هلمج  زا 
.تسا

نآ فرط  زا  هلهاـبم  داهنـشیپ  اریز  تسا ؛ هلهاـبم  ناتـساد  شتلاـسر ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناـمیا  تّوق  لـیالد  رهاـظم و  زا 
مسق ود  زا  لاح  نوچ  دوب ؛ نمشد  تسد  هب  توعد  نالطب  دنس  نداد  یعقاو و  راحتنا  کی  دوبن  دوخ  توعد  هب  نمؤم  رگا  ترـضح 

هللا یلص  ربمغیپ  نیرفن  هن  يراصن و  نیرفن  هن  هکنآ  ای  و  دش ، یم  باجتـسم  بانج  نآ  ّقح  رد  نارجن  ياراصن  نیرفن  ای  دوبن ، نوریب 
يدنمدرخ چیه  و  تشگ ، یم  راکـشآ  ترـضح  نآ  ياعدا  نالطب  تروص ، ود  ره  رد  هک  تشگ ؛ یم  باجتـسم  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و 

دـص رد  دص  هکنآ  رگم  داد  دهاوخن  مدرم  تسد  هب  ار  دوخ  ياوعد  نالطب  دنـس  هدادن و  يداهنـشیپ  نینچ  دـشاب ، تّوبن  یعّدـم  هک 
تلاسر تّحص  هب  یمزج  نیقی  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  و  دشاب ، هتشاد  نمشد  تکاله  دوخ و  ياعد  تباجتـسا  هب  نانیمطا 

.داد هلهابم  داهنشیپ  تحارص  تعاجش و  لامک  اب  تشاد ، هلهابم  تروص  رد  نمشد  يدوبان  دوخ و  ياعد  تباجتسا  و 

هک تسا  نیا  رب  لیلد  زین  دوب ، دنوادخ  رما  نییعت و  هب  هک  هلهابم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  نداد  تکرش 
و ادـخ ، دزن  قلخ  نیرت  یمارگ  نیرت و  هتـسیاش  دـندش ، رـضاح  هلهابم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  هک  سّدـقم  رون  راـهچ  نیا 

.دنا هدوب  ادخ  ربمایپ  دزن  همه  نیرتزیزع 
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زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  تلیـضف  نیا  سپ  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  هب  اهنآ  ّصاخ  برقت  و  ماقم ، تلالج  نـالعا  هلهاـبم ، هیآ 
مامت نایم  زا  یلاعت  يادـخ  و  دوش ، ربمغیپ  هارمه  ماـگمه و  یخیراـت ، تیّمهااـب و  مسارم  نینچ  رد  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  لـیاضف 

.دیامن باختنا  ار  شردارب  ردام و  ردپ و  وا و  درم ، نز و  ریبک و  ریغص و  تّما ،

اهنآ زا  یخرب  هب  هک  دنا  هدرک  لقن  خیرات  ثیدح و  ریسفت و  ياه  باتک  رد  نیخّروم  نیثّدحم و  گرزب و  نیرّسفم  ار  هلهابم  نایرج 
، هنسلا حیباصم  یطویـس ، لیلکا  يدحاو ، لوزنلا  بابـسا  روثنملا ، ردلا  فاشک ، يروباشین ، يواضیب ، يربط ، ریـسفت  دوش : یم  هراشا 

.رگید ُبتُک  يذمرت و  ننُس 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ثیداحا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  يامیس 

تشهب لها  ناناوج  دّیس  نیسح ،  1

ریغـصلا و عماـجلا  رد  یطویـس  ننـس ، رد  هجاـم  نبا  ریبک ، طـسوا و  مجعم  رد  یناربط  ننـس ، رد  یقهیب  دنـسم ، رد  لـبنح  نب  دـمحا 
نبا قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  قعاوص ، رد  رجح  نبا  كردتـسم ، رد  مکاـح  ننـس ، رد  يذـمرت  يربکلا ، صئاـصخلا  يواـحلا و 

دئارف رد  یعفاش  ینیومح  هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  هنسلا ، حیباصم  رد  يوغب  باعیتسالا ، رد  ّربلا  دبع  نبا  هباصالا ، رد  ینالقـسع  رجح 
، نینمؤملاریما صیاصخ  رد  ییاسن  هقفاوملا ، رد  نامـسلا  نبا  یبقعلا ، رئاـخذ  رد  يربط  بحم  هوبنلا ، فرـش  رد  دیعـسوبا  نیطمـسلا ،
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نارگید  و  قئاقحلا ، زونک  رد  يواـنم  لـماک ، رد  يدـع  نبا  لـتقم ، رد  یمزراوخ  هیلح ، رد  میعنوبا 

«. دنتشهب لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیسح  نسح و  : » دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  یثیداحا 

، رمع رکبوبا ، رباج ، هفیذح ، دوعسم ، نبا  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لثم  هباحص  یخرب  زا  نوگانوگ  ياهدنـس  هب  ثیداحا  نیا 
تیاور سنا  ءارب و  هماسا ، هریرهوبا ، يردخ ، دیعس  یبا  هدیرب ، ثریوح ، نب  کلام  هرق ، رمع ، نب  هّللادبع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


36 ص :

تفـص نیا  هب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اـهنآ  عوـمجم  زا  و  هدـش ،
: هک ظفل  نیا  رودص  و  هدومرف ، یفرعم 

«. ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَش  ِیَس  ادّ ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  »

.تسا هدوب  روهشم  فورعم و  ناناملسم  نایم  رد  مّلسم و  رتاوتم و  ترضح  نآ  زا 

هتشرف دومرف : هک  تسا  نیا  رگید  یضعب  نتم  همجرت  ِهَّنَْجلا .» ِلْهَأ  ِبابَش  ِیَـس  ادّ ُْنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلَأ  : » هک تسا  نیا  ثیداحا  رثکا  نتم 
: هک داد  هدژم  داد و  ربـخ  نم  هب  سپ  تساوـخ ، نذا  یلاـعت  يادـخ  زا  نم  تراـیز  يارب  دوـب ، هدرکن  تراـیز  ارم  هک  نامـسآ  زا  يا 

: دنتشهب لها  ناناوج  ياقآ  ود  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  تسا و  نم  تّما  نانز  هدیس  همطاف ، مرتخد 

«. ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَش  ِیَس  ادّ اْنیَسُحَو  انَسَح  َّنَأَو  »

: تسا روکذم  زین  هلمج  نیا  تایاور  یضعب  رد  و 

؛» امُْهنِم ٌْریَخ  امُهُوبَأَو  »

.تسا رتهب  اهنآ  زا  ناشردپ  و 

(1) .تسا هدش  نایب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  زین  يرگید  لیاضف  نآ ، قرط  ضعب  رد  و 

و 152؛ ص 7  ج 1 ، ریغـصلا ، عماجلا   ، ص 56 هلآ ،  هـیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  باحـصا  لـضف  ب  ج 1 ، هجاـم ، نبا  ننـس  - 1
ص 191 و 192 و 198؛ يذمرت ج 13 ، ننس  ص 330 ؛ هباصالا ، ص 376 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، ص 185 و 189 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا 
یبقعلا ص 93 رئاخذ  ص 205 ؛ نیطمسلا ، ررد  ص 35 ؛ نیطمسلا ، دئارف  ص 457 ؛ ج 2 ، يواحلا ، ص 280 ؛ ج 2 ، هنسلا ، حیباصم 
، يربکلا صیاصخلا  ص 92 ؛ ف 6 ،  یمزراوخ ، لتقم  ص 71 ؛ ج 5 ،  ءایلوالا ، هیلح  ص 48 و 49 و53 ؛  ییاسن ، صیاصخ  و 129 ؛

ص 97. ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 65 ؛  لؤسلا ، بلاطم  ص 265 ؛ ج 2 ،
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  بوبحم  نیسح ،  2

«. ٍْنیَسُح ْنِم  اَنَأَو  ِنِم  یّ ُْنیَسُح  »

هقالع راهظا  هداعلا  قوف  اهنآ  هب  تبسن  و  تشاد ، یم  تسود  رایسب  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.درک یم  تفوطع  و 

ناکیدزن ناسک و  مدرم و  مامت  زا  ار  مالسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  یلع و  ترـضح  نآ  هک : دنراد  قاّفتا  نیا  رب  خیراوت  تایاور و 
قیمع ینابم  قیالع و  رب  نآ  هشیر  هکلب  دوبن ؛ دنزرف  هب  تبـسن  ردـپ  هداس  یتسود  کی  اهنآ  یتسود  تشاد و  یم  تسود  رتشیب  دوخ 

: ریبعت هک  دوب  يرکف  لماک  قفاوت  يونعم و  ینتسسگان  لاصتا  داحتا و  کی  زمر  و  راوتسا ، حور  یگناگی  و 

؛» ْمُْهنِم اَنَأَو  ِنِم  یّ ْمُهَّنِإ  »

.ناشیا زا  نم  و  دنتسه ، نم  زا  ناشیا 

: تسا مقرا  نب  دیز  ثیدح  رد  هچنانچ  ای 

؛» ُْمْتبَراح ْنَِمل  ٌبْرَحَو  ُْمتَْملاس  ْنَِمل  ٌْملِس  اَنَأ  »

(1) .مدربن گنج و  رد  دشاب ، دربن  گنج و  رد  امش  اب  هکره  اب  و  مشزاس ، حلص و  رد  دشاب ، شزاس  حلص و  رد  امش  اب  هکره  اب  نم 

.تسا تقیقح  عقاو و  نیع  هکلب  تسین ؛ هغلابم  فازگ و  ّتبحم ، هطبار و  نیا  ریسفت  همجرت و  رد  رگید  تاریبعت  و 

مزال صلاخ  یگناگی  رایع و  مامت  يرکف  مه  و  یحور ، یعقاو  لاّصتا  کی 

ص 248. ج 13 ، يذمرت ، ننس  ص 65 ؛  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  باحصا  لضف  باب  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - 1
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رد تسا  حیرص  ُْمْتبَراح » ْنَِمل  ٌبْرَحَو  ُْمتَْملاس  ْنَِمل  ٌْملِس  اَنَأ   » هلمج دهد ، حرـش  هنوگ  نیا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ات  تسا 
قرف هنوگ  چیه  و  تسا ، یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شور  كولس و  رّکفت و  عضو  اب  اهنآ  شور  كولـس و  رّکفت و  زرط  هکنیا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حلص  گنج و  راتفر و  رادرک و  نامه  اقیقد  اهنآ  حلـص  گنج و  راتفر و  رادرک و  درادن ، یتوافت  و 
.تسا

یم هاگآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسود  هقالع و  تّدش  زا  و  مینک ، یم  هعلاطم  ار  رابخا  نیا  یتقو  ام 
هرود رد  هک  تسا  یـسک  وا  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  ظافلا ، تاملک و  نیا  هدنیوگ  هک  مینک  شومارف  دیابن  میوش ،

نوناق و تّجح و  رشب  يارب  شیاهراک  نانخس و  تشاد ؛ هزرابم  اج  یب  حدم  تقیقح و  زا  رود  نانخـس  ییوگ و  فازگ  اب  یناگدنز 
.تسا تقیقح  نامجرت  هدومرف  هچنآ  هدوب و  تعیرش 

يرایـسب نادـنواشیوخ  اه و  هدازومع  زین  یلع  زا  ریغ  و  رگید ، نارتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  ریغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـبپ 
ناـسک و همه  زا  ربـمغیپ  ارچ  دـش ؟ اـهنآ  نادـنزرف  یلع و  همطاـف و  هب  صوصخم  ّتبحم  هقـالع و  راـهظا  همه  نیا  ارچ  سپ  تشاد ،

؟ دیزگرب ار  اهنآ  دوخ ، باحصا 

.دندوب وا  تالامک  قالخا و  تایحور ، تافص ، هدنیامن  نت ، راهچ  نیا  هکنیا  يارب 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس  نیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمظع  فّرعم  نیرتهب  نمؤم ، ناملسم  رفن  کی  يارب 

، دنک یم  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هقالع  یتسود و  نیا  زا  هک  یثیداحا  هلمج  زا 
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هاگان دنتفر ، یم  دندوب ، هدش  توعد  هک  ینامهیم  سلجم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هارمه  هک  تسا   (1)" هرم نب  یلعی   " ثیدح
ياه تسد  و  تفر ، ناهارمه  ولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درک ، یم  يزاب  هچوک  رد  هک  دندرک  دروخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب 

ات دـینادنخ  یم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  تخیرگ ، یم  يوس  نآ  هب  يوس  نیا  زا  كدوک  درک ،) زاب  لغب   ) دوشگ ار  دوخ 
: دومرف دیسوب و  ار  وا  و  دراذگ ، وا  رس  تشپ  ار  شرگید  تسد  نیسح و  هناچ  ریز  ار  شتسد  کی  سپ  تفرگ ، ار  يو 

؛» ِطابْسَءْالا َنِم  ٌْطبِس  ٌْنیَسُح  اْنیَسُح ، َّبَحَأ  ْنَم    ُ هّللا َّبَحَأ  ٍْنیَسُح ، ْنِم  اَنَأَو  ِنِم  یّ ُْنیَسُح  »

.تسا طابسا  زا  یطبس  نیسح  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  نیسح  هک  ار  یسک  دراد  تسود  ادخ  منیسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح 

: دنا هدرک  تیاور  ظفل  نیا  هب  مکاح  هجام و  نبا  يذمرت ، يراخب ، ار  ثیدح  نیمه  زین  و 

(2) «. ِطابْسَءْالا َنِم  ِناْطبِس  ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  .اْنیَسُح  َّبَحَأ  ْنَم    ُ هّللا َّبَحَأ  ُْهنِم ، اَنَأَو  ِنِم  یّ ُْنیَسُح  »

: هک سوماق "  " نایب حرش  رد  یصابرش " "

«. ِمَمُءْالا َنِم  ٌهَّمُأَو  ِطابْسَءْالا  َنِم  ٌْطبِس  ٌنیَسُح  »

ص ج 5 ،  هباغلا ، دسا  ص 195 و 196 ؛ ج 13 ، يذمرت ، ننس  ص 281 ؛ ج 2 ، هنسلا ، حیباصم  ص 65 ؛  ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  - 1
ص 71. لؤسلا ، بلاطم  و  ص 395 ، ص 233 و ج 3 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  ص 19 ؛ 130 و 574 و ج 2 ،

ص 219. ج 1 ، یضترملا ، فیرشلا  یلاما  ح 3953 ؛ ص 223 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  ص 148 ؛ ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  - 2
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، ماقم يدنلب  تعفر و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دشاب  نیا  ثیدح  يانعم  دیاش  و  تسا ، هلیبق  تعامج و  طبس ،"  " يانعم دیوگ : یم 
رداص وا  زا  هک  یلمع  شزرا  تلیـضف و  تمظع و  يارب  تسا  تّما  کی  رجا  لثم  وا  باوث  رجا و  هکنیا  ای  دراد ؛ ار  تّما  کـی  هبترم 

(1) .دش

: دومرف نیسح  نسح و  ّقح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دننک  یم  تیاور  هریرهوبا  زا  یجنلبش  ملسم و  ّربلا و  دبع  نبا 

؛» امُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحَأَو  امُهَّبِحَأَف  امُهُّبِحُأ  ّیِنِإ  َّمُهّللا  »

(2) .دراد یم  تسود  ار  اهنآ  هک  سک  ره  رادب  تسود  و  ار ، اهنآ  رادب  تسود  زین ) وت   ) سپ مراد  یم  تسود  ار  ود  نآ  نم  ایادخ 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  هناخ  رد  بش  کی  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  هماسا  زا  ییاسن  ریثا و  نبا  ینیز ، دمحا  دّیس  يذمرت ، يوغب ،
نم هک  دوب  هدـیچیپ  دوخ  ياـبع  رد  ار  يزیچ  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  متفر ، یتجاـح  ضرع  يارب  هلآ 

، درک وس  کـی  هب  ار  اـبع  يا ؟ هدـیچیپ  نآ  رب  اـبع  هک  تسیچ  نیا  مدیـسرپ : مدـناسر و  ضرع  هب  ار  متجاـح  نوچ  تسیچ ، متـسنادن 
: دومرف مدید ؛ ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 

؛» امُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحَأَو  امُهَّبِحَأَف  امُهُّبِحُأ  ّیِنِإ  َّمُهّللَا  ِیتَْنبِا ، اْنباَو  َياْنبا  ِناذه  »

سکره رادب  تسود  و  ار ، اهنآ  رادب  تسود  سپ  مراد  یم  تسود  ار  اهنآ  نم  ایادخ ! .دنتسه  مرتخد  ياهرسپ  نم و  نارسپ  ود ، نیا 
.دراد یم  تسود  ار  اهنآ  هک 

ص 40. لوسرلا ، هدیفح  - 1
ص 368. ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  ص 104 ؛ راصبألا ، رون  ص 376 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، - 2
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: دومرف هک  هدرک  لقن  ءارب  زا  يذمرت  و 

(1) «. امُهَّبِحَأَف امُهُّبِحُأ  ّیِنِإ  َّمُهّللَا  »

ار مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  کی  مادـک  دـش : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  سنا  زا  يوغب  يذـمرت و 
.ار نیسح  نسح و  دومرف : يراد ؟ یم  تسود  رتشیب 

: دومرف یم  هک  دنا  هدرک  لقن  يوانم  یطویس و  و 

(2) «. ُْنیَسُْحلاَو ُنَسَْحلا  ََّیلِإ  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ُّبَحَأ  »

.دنتسه مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  نم ، تیب  لها  نیرت  بوبحم 

: دومرف یم  مالسلااهیلع  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک : دنا  هدرک  ثیدح  سنا  زا  يوغب  يذمرت و  زین  و 

(3) ؛» ِْهَیلِإ امُهُّمُضَیَو  امُهُّمُشَیَف  َّیَْنبِا  ِیل  یِعْدُأ  »

.دینابسچ یم  دوخ  هب  دییوب و  یم  ار  اهنآ  سپ  دنیایب ) نم  شیپ  ات  نک  ناشیادص   ) میارب ناوخب  ار  میاهرسپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  لبنح  نب  دمحا 

(4) ؛» ُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحَأَو  ُهَّبِحَأَف  اْنیَسُح ، ُّبِحُأ  ّیِنِإ  َّمُهّللا  »

.دراد یم  تسود  ار  وا  هک  سک  ره  ار و  وا  رادب  تسود  سپ  مراد ، یم  تسود  ار  نیسح  نم  ایادخ 

ص یئاسن ، صئاصخ  ص 11 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 192 و 193 و 198 ؛ ج 13 ، يذمرت ، ننس  ص 280 ؛ ج 2 ، هنسلا ، حیباصم  - 1
 . 52 و 53

ص 11. ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  ص 11 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ص 194 ؛ ج 13 ، يذمرت ، ننس  ص 281 ؛ ج 2 ، هنسلا ، حیباصم  - 2
ص 114. راصبالا ، رون  ص 143 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  - 3

ص 44. ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  - 4
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: دومرف هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  هبیش  یبا  نبا 

(1) ؛» امُهُضِْغُبی ْنَم  ْضِْغبَأَو  امُهَّبِحَأَف  امُهُّبِحُأ ، ّیِنِإ  َّمُهّللا  »

.دراد یم  نمشد  ار  اهنآ  هک  سک  ره  رادب  نمشد  و  ار ، اهنآ  رادب  تسود  سپ  مراد ، یم  تسود  ار  نیسح  نسح و  نم  ایادخ !

: تفگ هک  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  ناّبص 

(2) ؛» َهَرْمَّتلا ُلُجَّرلا  ُُّصتْمَی  امَک  ِْنیَسُْحلا  َباِعل  ُّصَتْمَی    ِ هّللا َلوُسَر  ُْتیَأَر  »

.دکم یم  ار  امرخ  درم  هک  روط  نآ  دیکم ، یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناهد  بآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید 

هناـخ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تفگ : هک  هدرک  ثیدـح  داـیز  یبا  نب  دـیزی  زا  زین  وا  عینم و  تنب  نبا  زا  يربـط  نیدـلا  ّبحم 
: دومرف دینش ، ار  نیسح  هیرگ  يادص  دومرف ، روبع  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  رب  سپ  دمآ ، نوریب  هشیاع 

(3) ؛» ِینیِذُْؤی ُهَءآُکب  َّنَأ  یِمَْلعَت  َْملَأ  »

!؟ دنک یم  تیذا  ارم  وا ، هیرگ  یناد  یمن  ایآ 

یم دـعب  ياه  لصف  رد  هک  رگید  رابخا  زا  و  دـنک ، یم  تیاـفک  دـش ، لـقن  هچنآ  هنومن  يارب  هک  تسا  رایـسب  ثیداـحا  هنوگ  نیا  زا 
.دوش یم  مولعم  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هفطاع  ششوج  هقالع و  تّدش  ّتبحم و  زین  میروآ ،

ص 44. ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  - 1
ص 182. نیبغارلا ، فاعسا  - 2

ص 114. راصبالارون ، ص 143 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هناحیر  نیسح ،  3

دنا هدرک  تیاور  هرکبوبا  و  دشار ، نب  دیعس  هریرهوبا ، رمع ، نبا  مالسلا ،  هیلع  یلع  زا  ّتنـس  لها  رادمان  نیثدحم  زا  يرایـسب  هورگ 
.دنتسه ایند  زا  نم  هناحیر  ود  نیسح  نسح و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک 

ثیدح ظفل  اریز  دنا ؛ هدومرف  فلتخم  ظافلا  هب  ار  نومـضم  نیا  رّرکم  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  ثیدح  ظافلا  فالتخا  زا  و 
: تایاور یضعب  رد 

«. اینُّدلا َنِم  َياتَناْحیَر  امُه  َْنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّنِإ  »

: رگید یضعب  رد  و  دشاب ، یم 

«. ُْنیَسُْحلاَو ُنَسَْحلا  َّیَتَناْحیَرَو  ٌهَناْحیَر  َُدلَْولا  »

: دومرف رگید  ثیدح  رد  و  تسا ،

؛» اْینُّدلا َنِم  َياتَناْحیَر  ِْنیَذه  َّیَْنبا  َّنِإ  »

.دنتسه ایند  زا  نم  هناحیر  ود  نم ، رسپ  ود  نیا 

: هدومرف رگید  ياج  رد  و 

«. اْینُّدلا َنِم  َياتَناْحیَر  امُه  »

(1) .تسا هدش  لقن  ثیدح  نیا  زین  رگید  ظافلا  هب  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  هب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هک : هدرک  لقن  دشار  نب  دیعس 

حیباصم ص 332 ؛ ج 1 ، هباصالا ، ص 19 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 193 ؛ ج 13 ، يذمرت ، ننس  ص 188 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 1
 ، ج 6 لامعلا ، زنک  ص 54 ؛  یئاسن ، صئاصخ  ص 151 ؛ ص 63 و 67 و ج 2 ، ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  ص 279 و 280 ؛ ج 2 ، هنسلا ،

ص 191. هقرحملا ، قعاوصلا  ص 56 ؛  لؤسلا ، بلاطم  ص 212 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  ح 3912 ؛ ح 3874 و ص 221 ، ص 220 ،
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: دومرف تفرگ و  رگید  لغب  رد  زین  ار  يرگید  تفرگ و  لغب  کی  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندیود ، یم 

(1) ؛» امُهَّبُِحْیلَف ِینَّبَحَأ  ْنَم  اْینُّدلا ، َنِم  َياتَناْحیَر  ِناذه  »

.درادب تسود  ار  اهنآ  دیاب  دراد  یم  تسود  ارم  سک  ره  دنتسه  ایند  زا  نم  هناحیر  ود ، نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک : هدرک  تیاور  رابخالا  سودرف  رد  یملید  زا  يوانم 

(2) ؛» ِْنیَتَناْحیَّرلا َابَأ  ای  َْکیَلَع    ِ هّللا ُمالَس  »

.هناحیر ود  ردپ  يا  وت  رب  ادخ  مالس 

: لثم تسه ، زین  يرگید  تایاور  ثیداحا ، نیا  رب  هوالع 

(3) ؛» اْریَخ َّیَتَناْحیَِرب  َکیِصوُأ  »

.ینک راتفر  یکین  هب  نم  هناحیر  ود  اب  هک  وت  هب  منک  یم  شرافس 

.مینک یم  تعانق  دش ، لقن  هچنآ  هب  راصتخا  تیاعر  هب  هک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  تیب  لها  نیرت  هیبش  مالسلا  هیلع  نیسح   4

رارق یتشط  رد  ار  رّهطم  رس  دندروآ ، دایز  نب  هّللادیبع  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  یتقو  هک : دنا  هدرک  تیاور  ریثا  نبا  يراخب و 
نآ ییابیز  ییوکین و  زا  مه  ینخس  و  دز ، یم  نینزان  ینیب  مشچ و  نآ  رب  دوخ  یتسد  بوچ  ای  ریشمش  اب  و  داد ،

ص 124. یبقعلا ، رئاخذ  - 1
ص 145. ج 1 ، قئاقحلا ، زونک  - 2

.ریثا نبا  هیاهن  ص 149 ؛ ج 2 ، سورعلا ، جات  - 3
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.دوب هلآ (1)  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هب  تیب ) لها  ینعی   ) ناشیا نیرت  هیبش  تفگ : سنا  .تفگ  ترضح 

.ما هدیدن  ییابیز  نیا  هب  ییور  تفگ : یم  دز و  یم  ترضح  نآ  كرابم  يور  هب  هّللادیبع  هک : هدش  لقن   (2)" خیراتلا ءدبلا و   " رد

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هیبش  وا  هک  شاب  هاگآ  تفگ : کلام  نب  سنا 

دیسوب یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   5

ناشخرد باـتفآ  روهظ  زا  شیپ  تیلهاـج و  رد  .تسا  وا  ندیـسوب  دـنزرف ، هب  تبـسن  رداـم  ردـپ و  هفطاـع  ّتبحم و  رهاـظم  زا  یکی 
تمحر و تفأر ، رهم ، محَر ، .دوب  هتفر  نایم  زا  اه  برع  رد  اـصوصخم  یناـسنا  كاـپ  تاـساسحا  هفطاـع و  شزرا  مالـسا ، تیادـه 

طوقس بلق و  تواسق  رهظم  نیرت  كانتشحو  و  دنتسناد ، یم  راختفا  ار  یلد  تخس  و  هدرمـش ، سفن  فعـض  عون  کی  ار  بلق  تَّقر 
.دندرک یم  روگ  رد  هدنز  ار  دوخ  نارتخد  دوخ  ناتسد  اب  ناردپ  هکنیا  فطاوع ،

یم ار  دوخ  دنزرف  یسک  رگا  .دش و  یم  هدرمش  گنن  راع و  دوب ، رتخد  رگا  اصوصخم  وا  هب  تبـسن  هفطاع  راهظا  و  دنزرف ، ندیـسوب 
.دندرک یم  بّجعت  نآ  زا  نارگید  دیسوب ،

تمـشح زا  و  دوب ، تّهبا  زا  رود  هناعـضاوتم و  لمع  کی  هک  وا  ندرک  راوس  شود  هب  لـفط و  ندیـسوب  زا  ناّربکتم  ناـشک و  ندرگ 
اب هک  ینامدرم  يروص 

ص 20. ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 188 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 11. ج 6 ،  خیراتلا ، ءدبلا و  - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 56 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

.دندرک یم  يراددوخ  تساک  یم  دنهد ، یم  ناشن  گرزب  مدرم  رظن  رد  ار  دوخ  تافیرشت ، يراکایر و 

وزج و  درک ، یم  یگدـنز  يداع  درف  کی  دـننام  و  اّربم ، قافن  اـیر و  زا  و  دوب ، ناـیملاع  تمحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
تاساسحا لقع و  تیاده  راثیا و  یتسودرـشب ، مدرم ، همه  هب  تبـسن  ّتبحم  ناسحا ، رهم ، تمحر ، طسب  وا  توعد  مهم  ياه  همانرب 

(1) .تسا هدش  دای  تیمیحر  و  تینامحر ، هب  ادخ  وا ، ینامسآ  باتک  ياه  هروس  زاغآ  رد  و  دوب ،

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  هب  تبسن  شا  هناردپ  هفطاع  دوب ، یناسنا  یلاع  فطاوع  لامک  مامت و  رهظم  مدرم  هب  تبسن  هک  روط  نامه  و 
یم دوخ  یگدنز  ياقب  ار  اهنآ  یگدنز  اقب و  و  دوخ ، دوجو  دادتما  ار  نیـسح  نسح و  دوجو  و  دوب ، لامک  ّدح  رد  زین  وا  نادنزرف  و 

.دید

نادنزرف هب  تبسن  ربمایپ  هفطاع  بُح و  تّدش  هب  عجار  سمشلا ، نیع  هاگشناد  داتسا  يرصم و  دنمشناد  يوناب  یطاشلا " تنب   " رتکد
تبیصم هب  هک  يزور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » دیوگ یم  نآ  نمض  رد  هتشاگن و  یغیلب  لصف  مالسلااهیلع  ارهز  شزیزع  رتخد 
تـسیز يزیچ  ایند  رد  مه  نآ  هک  میهاربا  زا  ریغ  ترجه  موس  لاس  ات  دش  التبم  شیافواب  ردق و  یلاع  رـسمه  هناگی  هجیدـخ ، گرم 

ادخ ربمایپ  زا  ار  کی  چیه  دومن ، جاودزا  ددعتم  نانز  اب  هکنیا  اب  هجیدخ  زا  دعب  لاس  هدفه  تّدم  رد  و  دشن ، يدنزرف  بحاص  درکن 
.تشگن يزور  يدنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.هبوت هروس  زا  ریغ  - 1
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درادن یبجعت  سپ  دنامب ، یقاب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  زا  ربمغیپ  لسن  دیاب  هک  دوب  راکـشآ  همه  رب  ینامـسآ ) یحو  رب  هوالع   ) اذـل
يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبن  لد  .تشاد  یم  تسود  ار  اهنآ  بلق ، مامت  هب  دوب و  رپ  همطاف  نادـنزرف  رهم  ّبح و  زا  ربمغیپ  لد  رگا 
سنا اهنآ  هب  و  تفرگارف ، تشاد  وا  عیـسو  گرزب و  لد  هک  يا  هناردـپ  هفطاع  ماـمت  هب  ار  اـهنآ  و  دـش ، زاـب  همطاـف  زیزع  دـنزرف  ود 

نارسپ ار  اهنآ  دش ، یمن  هتسخ  نآ  رارکت  زا  ربمغیپ  هک  دوب  يزاون  لد  يادص  شوخ و  گنهآ  وا  يارب  نیـسح  نسح و  مان  و  تفای ،
.دوب مالسلااهیلع  ارهز  هناخ  رد  شلد  اّما  دوب  جراخ  رد  ربمغیپ  صخش  هکنیا  اب  و  دناوخ ، یم  دوخ 

یلع و  داد ، رارق  ارهز  نادنزرف  رد  ارصحنم  ار  شدوخ  ربمایپ  هیّرذ  هک  دیزگرب  گرزب  رایسب  یتمعن  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  دنوادخ 
ینادواج و تمظع  فرش ، نیا  زا  و  دراذگ ، وا  بلص  رد  ار  ایبنالا  متاخ  لسن  هک  دینادرگ  صوصخم  تمارک  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

.داد صاصتخا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  یگشیمه  تّزع  يرادیاپ و 

یقاب ارهز  نادنزرف  و  دنزب ، ادص  ردپ  ار  وا  هک  دشاب  هتشاد  يدنزرف  ربمایپ  ات  دنام  یقاب  ربمایپ  نارتخد  مامت  نایم  زا  مالسلااهیلع  ارهز 
(1) «. دربب تذل  میاهرسپ »  » ياراوگ ظفل  نیریش و  مسا  رارکت  زا  ربمغیپ  ات  دندنام 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دینش  میاه  شوگ  دید و  میاه  مشچ  نیا  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  هریرهوبا  زا  یبطرق  ّربلا  دبع  نبا 
َْنیَع َّقََرت  : » دومرف یم  ربمغیپ  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياهاپ  يور  رب  نیسح  ياهاپ  و  دوب ، هتفرگ  ار  نیسح  تسد  ود  ره 

.ینعم هب  لقن  راصتخا و  هب  همجرت  ص 244 253 ، یبنلا ، تانب  - 1
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ایادخ تفگ : سپس  و  شدیسوب ، سپ  نک ! زاب  ناهد  دومرف : ربمغیپ  سپ  دراذگ ، ربمغیپ  هنیس  رب  ار  شیاهاپ  ات  تفر  الاب  نیسح  ٍهََّقب »
.مراد یم  تسود  ار  وا  نم  اریز  رادب ؛ تسود  ار  وا 

ِمَدَق یلَع  ُهامَدَقَو  ٍْنیَسُح ، ْیَّفَِکب  ٌذِخآ  َوُهَو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا َلوُسَر  َيانُذُأ  ْتَعِمَـسَو  ِناتاه ، َياْنیَع  ْتَرَْـصبَأ  ِهَْریَرُهُوبَأ : َلاق  »
هیلع هللا  یلص    ِ هّللا ِلوُسَر  ِرْدَص  یلَع  ِْهیَمَدَق  َعَضَو  یّتَح  ُمالُْغلا  یَقَرَف  َلاق : .ٍهََّقب  َْنیَع  َّقََرت  ُلوُقَی : َوُهَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ِلوُسَر 

(1) «. ُهُّبِحُأ ّیِنِإَف  ُهَّبِحَأ  َّمُهّللا  َلاق : َُّمث  ُهَلَّبَق ، َُّمث  َكاف  ْحَْتِفا  هّللا : ُلوُسَر  َلاق  َُّمث  هلآ ،  و 

یم تحـالم  یکبـس و  توارط و  لـفط  حور  رد  هک  تسا  يا  هملک  هََّقب » َنیع  : » دـیوگ یم  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نـیا  یلئـالع 
.دروآ

و دوب ، گرزب  قیاقح  یناعم و  هنیجنگ  شناج  نوچ  دیـسوب ، یم  ذیذل  نیریـش و  هسوب  نآ  هب  ار  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
: دومرف یم  هک  هاگ  نآ 

ررغ و رد  عیکو  زا  وا  هک  هدرک  لـقن  بیطخ  زا  ص 148  ج 3 ، ریغصلا ، عماجلا  رد  یطویس  ص 182 و 383 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، - 1
َّقََرت ٌهُّقُزُخ  ٌهُّقُزُخ   » هدرک ثیدح  ظفل  نیا  هب  هریرهوبا  زا  رکاسع  نبا  زا  نینچمه  و  تسا ، هدومن  تیاور  هلیل  موی و  لمع  رد  ینـس  نبا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دشو  یم  هدافتـسا  وا  ترابع  زا  هدرک و  تیاور  ظفل  نیمه  هب  برعلا  ناسل  رد  زین  روظنم  نبا  و  ٍهََّقب » َْنیَع 
( ود ره  ّمض  هب  ای  ءاز ، مض  ءاخ و  حتف  هب  " ) هَّقُزُخ  " .دنا و هدومن  یم  راهظا  تفطالم  هنوگ  نیا  هراومه  نیسح  نسح و  هب  تبسن  هلآ 
.دشاب و کیدزن  مه  هب  هاتوک و  شیاه  مدق  یکچوک ، يدرخ و  ای  فعض  هطـساو  هب  هک  دنیوگ  یـسک  هب  هتفگ ، سوماق  رد  هچنانچ 

.تسا هثج  يدرخ  مسج و  یکچوک  زا  هیاـنک  دـیوگ ، یلئـالع  هچناـنچ  هََّقب » َْنیَع   » و ورب ! ـالاب  ینعی  تسا  ْدعـصا »  » ياـنعم هب  َّقََرت » »
.دیوگ یم  وا  ندروآ  طاشن  هب  لفط و  اب  حازم  تفطالم و  راهظا  ماگنه  ار  هلمج  نیا  برع 
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؛» ُهُّبِحُأ ّیِنِإَف  ُهَّبِحَأ  َّمُهّللَا  »

.مراد یم  تسود  ار  وا  نم  نوچ  رادب  تسود  ار  وا  ایادخ 

: دومرف یم  مدرم  هب  درک ، یم  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هک  یلاح  رد  ییوگ 

؛» انُه اَنَأ  »

.متسه اجنیا  نم 

.دییوجب نیسح  شیپ  ارم  ینعی 

ّبح اّما  دوش ؛ یمن  هظحالم  نآ  رد  ّتبحم  طیارـش  هدوب و  ّبح  زا  رتمک  هفطاع  هک  تسا  نیا  هفطاع  ّبح و  قرف  دـیوگ : یم  سپس 
ّبح یتسود و  تقیقح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  دـشاب ، هدـیزگرب  بوبحم  هک  دوش  یم  ادـیپ  یتـقو 

(1) .دوب تّوبن  باتفآ  قفش  هک  اریز  تشاد ؛ یم  تسود  ار  نیسح  ادخ  و  دوب ، وا  هدیزگرب  نیسح  اریز  تشاد ؛ یم  تسود 

هب یتسد  بوچ  ای  ریشمش  اب  دندروآ ، دایز  نبا  دزن  ار  ادهش  ياهرـس  یتقو  هک : دنا  هدرک  لقن  يربط  يزوجلا و  نبا  طبـس  ریثا و  نبا 
ار تبوچ  تفگ : دراد ، یمن  رب  متـس  یبدا و  یب  نیا  زا  تسد  دایز ) نبا   ) دـید یتقو  مقرا  نب  دـیز  دز ؛ یم  نیـسح  كرابم  ياه  بل 

یم ار  اهنآ  هک  مدـید  اه  بل  نیا  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياـه  بل  تسین ، ییادـخ  وا  زا  ریغ  هک  سک  نآ  هب  مَسَق  ریگرب !
.تسیرگ سپس  .دیسوب 

.مدز یم  ار  تندرگ  يدوبن ، تفرخ  يریپ  رگا  دنایرگب  ار  تیاه  مشچ  ادخ  تفگ : دایز  نبا 

نامالغ دننام  امش  زورما  زا  دعب  برع ! هورگ  يا  تفگ : یم  دمآ و  نوریب  دیز 

ص 76 و 77. تاذلا ، ومس  یف  ینعملا  ومس  - 1
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رارق دوخ  هدنب  ار  امش  نادب  دشکب و  ار  امش  ناکین  ات  دیدومن  دوخ  ریما  ار  هناجرم  رسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رسپ  نیـسح  دوب ، دیهاوخ 
(1) .دهد

هک يدجـسم  نامه  رد  رب  ار  ترـضح  نآ  ناوناب  ینیـسح و  مرح  نانیـشن  هدرپ  ات  درک  رما  دیزی  هدش : لقن   (2)" خیراتلا ءدبلا و   " رد
دراذگ و دوخ  ولج  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  كرابم  رس  شدوخ  و  دننیبب ؛ ار  اهنآ  مدرم  ات  دنرادب  هاگن  دنتشاد ، یم  هاگن  ار  ناریـسا 

: تفگ یم  دز و  یم  رهطم  نادند  بل و  نآ  هب  ریشمش  ای  بوچ  اب 

ِلَسَءْالا ِْعقَو  َعَم  ُجَرْزَْخلا  َعَزَج  اوُدِهُش  ٍردَِبب  یِخایْشَأ  َْتَیل 

ِلَشَت ُدیزَی ال  ای  اُولاَقلَو  احَرَف  اوُّلَهَتْساَو  اوُّلَهَءِال 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدید  ررکم  هک  دروخ  یم  یعـضوم  نامه  هب  وت  بوچ  مسق  ادـخ  هب  تفگ : تساخرب و  یملـسا  هزربوبا 
.دیسوب یم 

نبا هک  یلاح  رد  ییآ  یم  تمایق  زور  وت  هک  دـیزی  يا  شاب  هاـگآ  تفگ : هزربوبا  هک  دـنا ، هدرک  تیاور  يربط  يذـمرت و  ریثا و  نبا 
تساخرب و سپ  .تسا  وا  عیفش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  مالسلا )  هیلع  نیسح   ) نیا و  تسا ، وت  عیفـش  دایز 

(3) .تفر نوریب 

تفرگ یم  شود  هب  ار  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   6

دننام ّتنس  لها  زا  یعمج  تسا و  رایسب  تایاور  مه  عوضوم  نیا  رد 

و ص 106 ؛ ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 298 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 349 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 21 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  - 1
ص 267. صاوخلا ، هرکذت 

ص 12. ج 6 ،  خیراتلا ، ءدبلا و  - 2
ص 356. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 197 ؛ ج 13 ، يذمرت ، ننس  ص 20 ؛ ج 5 ،  هباغلا ، دسا  ص 299 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 3
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هّللادـبع و زا  متاح  یبا  دوعـسم و  نبا  زا  هیلح  رد  میعن  یبا  داـهلا و  نب  دادـش  زا  يوغب  هّللادـبع و  هریرهوبا و  زا  ینالقـسع  رجح  نبا 
تیاور مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتبحم  راـهظا  شزاون و  نیا  سنا ؛ زا  ءارفلا  یبا  نبا  رباـج و 

(1) .دنا هدرک 

رد ترـضح  نآ  فتک  رب  نانآ  و  تفرگ ، یم  شود  هب  ار  نیـسح  نسح و  ارارک  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  نیا  زا 
یم زاربا  اهنآ  هب  تبـسن  ار  ینابرهم  فطل و  لامک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  و  دنتـسشن ، یم  رگید  تالاح  رد  زاـمن و  لاـح 

یسک هب  تبسن  تخس  خیبوت  و  اهنآ ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ّتبحم  تّدش  سنا ) ثیدح  لثم   ) ثیداحا یـضعب  زا  و  تشاد ،
.دوش یم  هدافتسا  دسانشن ، ار  اهنآ  تلزنم  ردق و  هک 

وا يوس  هب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هک  دوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک : هدومن  تیاور  هّوبنلا " فرـش   " رد دیعـسوبا 
ای دیدمآ  رید  دومرف : ینعی   ) درمـش رید  ار  ناشندمآ  تساخرب و  ناشیا  يارب  دید ، ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  دندمآ ،

: دومرف دراذگ و  دوخ  شود  رب  ار  اهنآ  درک و  لابقتسا  اهنآ  زا  سپ  دیدمآ )؟ رید  ارچ 

(2) ؛» اُمْتنَأ ِنابِکاّرلا  َمِْعنَو  امُُکتَّیِطَم ، ُّیِطَْملا  َمِْعن  »

.امش دیتسه  ییاهراوس  بوخ  و  امش ، بکرم  تسا  یبکرم  بوخ 

اهنآ دروآ و  دورف  ار  كرابم  ندرگ  سپس  دومرف ، رذگ  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  رب  ترضح  نآ  يزور  هدرک : تیاور  یجنلبش 
: دومرف تشادرب و  ار 

ص 123 و 132. یبقعلا ، رئاخذ  ص 118 ؛ ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  ح 1719 ؛ ص 330 ، ج 1 ، هباصالا ، - 1
ص 130. یبقعلا ، رئاخذ  - 2
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(1) ؛» امُه ِنابِکاّرلا  َمِْعنَو  امُُهتَّیِطَم ، ُهَّیِطَْملا  َمِْعن  »

.اهنآ دنتسه  ییاهراوس  بوخ  اهنآ و  بکرم  تسا  یبکرم  بوخ 

هیلع نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  رجح  نبا  يذـمرت و  يدـنرز و  یفنح  نیدـلا  لاـمج  و 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يا ! هدش  راوس  یبکرم  بوخ  تفگ : يدرم  دوب ، هتفرگ  شود  رب  ار  مالسلا 

(2) ؛» َوُه ُبِکاّرلا  َمِْعن  »

.وا تسا  يراوس  بوخ 

(3) .تسا هدرک  تیاور  سنا  دعس و  رباج و  رمع و  زا  زین  يرگید  تایاور  يدنرز  عوضوم ، نیا  رد  و 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  یتسود   7

یثیدح رد  يربط  بحم  متاحوبا و  ّربلا و  دـبع  نبا  هلمج  زا  تسا ؛ رتاوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تدوم  یتسود و  بوجو  رد  ثیداحا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هّللادبع  زا 

؛» ِْنیَذه َّبُِحیَلَف  ِینَّبَحَأ  ْنَم  »

.درادب تسود  زین )  ) ار ود  نیا  دیاب  دراد  تسود  ارم  سک  ره 

(4) .تسا هدش  تیاور  داهلا  نب  دادش  زا  ثیدح  نیا  ریظن  یثیدح  زین  يوغب  مجعم  رد  تسا : هتفگ  ّربلا  دبع  نبا 

ص 109. راصبالا ، رون  - 1
ص 135. هقرحملا ، قعاوصلا  ص 212 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 198 و 199 ؛ ج 13 ، يذمرت ، ننس  - 2

ص 211 و 212. نیطمسلا ، ررد  مظن  - 3
ص 123. یبقعلا ، رئاخذ  ص 330 1719 ؛ ج 1 ، هباصالا ، - 4
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هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  يوس  هب  دندمآ  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هک : دنا  هدرک  تیاور  هرم  نب  یلعی  زا  لبنح  نب  دمحا  یبالود و 
، دیسر يرگید  زا  شیپ  ناشیا  زا  یکی  .دنتـسج  یم  یـشیپ  رگیدکی  زا  دوخ  راوگرزب  ّدج  رـضحم  هب  فّرـشت  رد  هک  یلاح  رد  هلآ  و 

نآ دیسوب ، ار  یکی  نآ  سپس  و  دیسوب ، دینابسچ و  شیوخ  هنیـس  هب  ار  وا  تخادنا و  شندرگ  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
: دومرف هاگ 

(1) ؛» امُهوُّبِحَأَف امُهُّبِحُأ  ّیِنِإ  »

.ار ناشیا  دیرادب  تسود  زین )  ) امش سپ  مراد  یم  تسود  ار  ناشیا  نم 

ترضح نآ  اب  ینمشد  شهوکن  مالسلا و  هیلع  نیسح  یتسود  تلیضف   8

بحم و  سابع ، نبا  زا  شناردپ  زا  دیشرلا  نوراه  یمتیه و  رجح ، نبا  یطویس ، مکاح ، دمحا ، يوانم ، یملید ، رجح ، نبا  هجام ، نبا 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يزوج  نبا  يرسلا و  نبا  یـسلابلا ، رهاطوبا  یفلـس ، یئاطلا ، برح  نبا  دیعـسوبا ، يربط ،

: دومرف هک  دنا  هدرک 

؛» ِینَضَْغبَأ ْدَقَف  امُهَضَْغبَأ  ْنَمَو  ِینَّبَحَأ ، ْدَقَف  َْنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّبَحَأ  ْنَم  »

نمشد ارم  هتبلا  درادب ، نمـشد  ار  اهنآ  سکره  هتـشاد و  تسود  ارم  انامه  درادب ، تسود  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  سکره 
.تسا هتشاد 

نآ قرط  زا  یضعب  و  تسا ، هدش  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  رّرکم  هدوب و  فورعم  روهـشم و  نیثّدحم  نیب  رد  ثیدح  نیا 
مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک : نومـضم  نیا  هب  دوش ، یم  هریرهوبا  هب  یهتنم 

، دندوب وا  اب 

ص 123. یبقعلا ، رئاخذ  - 1
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، دیـسر ام  هب  ات  ار  نیـسح  رگید  راـب  دیـسوب و  یم  ار  نسح  راـب  کـی  دوب ، شرگید  شود  رب  نآ  ترـضح و  نآ  شود  کـی  رب  نیا 
.تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمشد  ار  اهنآ  سکره  هتشاد و  تسود  ارم  قیقحت  هب  درادب ، تسود  ار  اهنیا  سکره  دومرف :

نسح و  ) ود نیا  دومرف : هک  دـنا  هدرک  لقن  نینچ  نیا  رگید  یـضعب  و  دـنا ، هدرک  تیاور  ار  یلّوا  هلمج  طقف  نآ ، ناـیوار  یـضعب  و 
.تسا هتشاد  تسود  ارم  هتبلا  سپ  درادب  تسود  ار  اهنآ  سکره  دنتسه ، نم  ياهرسپ  نیسح )

«. ِینَّبَحَأ ْدَقَف  امُهَّبَحَأ  ْنَم  َياْنبا ، ِناذه  »

: تسا نیا  ثیدح  ظفل  هدرک ، تیاور  عوضوم  نیا  رد  دیشرلا  نوراه  هک  یثیدح  ود  زا  یکی  رد  و 

(1) ؛» ِراّنلا یِفَف  امُهَضَْغبَأ  ْنَمَو  ِهَّنَْجلا ، یِفَف  امُهَّبَحَأ  ْنَم  ُْنیَسُْحلاَو ، ُنَسَْحلا  »

.تسا شتآ  رد  درادب  نمشد  ار  اهنآ  سکره  و  تسا ، تشهب  رد  درادب  تسود  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  سکره 

: دنا هدرک  تیاور  دمحا  يذمرت و 

ِینَّبَحَأ ْنَم  َلاقَف : ٍْنیَسُحَو  ٍنَسَح  ِدَِیب  َذَخَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  َلوُسَر  َّنِإ  »

ص ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  ص 94 ؛ ج 2 ، قیاقحلا ، زونک  ح 1719 ؛ ص 330 ، ج 1 ، هباصالا ، ص 56 ؛  ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  - 1
مظن ص 123 و 124 ؛ یبقعلا ، رئاـخذ  ص 288 ؛ ج 2 ، دمحا ، دنـسم  ص 194 ؛ ءافلخلا ، خـیرات  ص 90 ؛ هقرحملا ، قـعاوصلا  160 ؛

ص 71. لؤسلا ، بلاطم  ص 210 ؛ نیطمسلا ، ررد 
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(1) ؛» ِهَمایَْقلا َمْوَی  ِیتَجَرَد  ِیف  یِعَم  َناک  امُهَّمُأَو  امُهابَأَو  ِْنیَذه  َّبَحَأَو 

ود و نیا  دراد و  تسود  ارم  سکره  دومرف : سپ  تفرگ ، ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دوب دهاوخ  نم  هجرد  رد  نم  اب  تمایق  زور  رد  دراد ، تسود  ار  ناشردام  ردپ و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  درک  تیاور  ناملس  زا  یناربط 

ْنَمَو ُُهتْـضَْغبَأ ، اـمِهیَلَع  یَغب  ْوَأ  امُهَـضَْغبَأ  ْنَمَو  ِمیِعَّنلا ، ِتاـّنَج  ُهَلَخْدَأَو    ُ هّللا ُهَّبَحَأ  ُُهْتبَبْحَأ  ْنَمَو  ُهـُتَبَبْحَأ ، َْنیَـسُْحلاَو  َنَـسَْحلا  َّبَـحَأ  ْنَـم  »
(2) ؛» ٌمیِقُم ٌباذَع  َُهلَو  َمَّنَهَج  ُهَلَخْدَأَو    ُ هّللا ُهَضَْغبَأ  ُُهتْضَْغبَأ 

تسود ار  وا  ادخ  مراد  تسود  نم  ار  سکره  و  مراد ، یم  تسود  ار  وا  نم  دراد  تسود  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  سکره 
ار وا  نم  دنک  متـس  اهنآ  رب  ای  درادب  نمـشد  ار  اهنآ  سکره  و  دنک ، تشهب  لخاد  ار  وا  دراد  تسود  ار  وا  ادخ  هک  سکره  و  دراد ،

.تسا نادواج  باذع  وا  يارب  زا  دزاس و  منهج  لخاد  ار  وا  دراد و  نمشد  ادخ  مراد  نمشد  نم  ار  سکره  و  مراد ، نمشد 

تشهب لها  ناوج  ياقآ  هب  ندومن  رظن   9

: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  ناّبص  و  یجنلبش ، يربط ، بحم  دیعس ، نبا  رکاسع ، نبا  یلعیوبا ، ناّبح ، نبا 

ح ص 216 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  ص 368 ؛ ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  ص 187 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص 176 ؛ ج 13 ، يذمرت ، ننس  - 1
.3782

ح 3916. ص 222 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 2
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«. اذه یلِإ  ْرُظنَْیلَف  ِهَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِبابَش  ِیَس  ِدّ یلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَس ) ْنَم  ْوَأ   ) َّبَحَأ ْنَم  : » ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس 

: دومرف هک  هدر  تیاور  رباج  زا  مه  ظفل  نیا  هب  و 

(1) «. ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  ْرُْظنَْیلَف  ِهَّنَْجلا ) ِلْهَأ  ِبابَش  ِیَس  ِدّ یلِإ  ٍظفل : یفو   ) ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  یلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم  »

ناناوج دّیـس  ای   ) تشهب لها  زا  يدرم  هب  هک  دوش  یم  ناـمداش  اـی  دراد  یم  تسود  سکره  هک : تسا  نیا  ثیدـح  ود  ره  نومـضم 
.دنک هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دنک ، هاگن  تشهب ) لها 

دنتشهب لها  مالسلا  هیلع  نیسح  ناتسود   10

هدش تیاور  مالـسلاامهیلع  نینـسح  لیاضف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ینالوط  یثیدح  سابع  نبا  زا  نآ  ریغ  الم و  هریـس  رد 
دراد تسود  ار  اهنآ  سکره  دنتـشهب ، رد  ناشیا  هّمع  ومع و  نیـسح و  نسح و  هک  ینادیم  وت  ایادـخ  : » دـیامرف یم  نآ  نایاپ  رد  هک 

«. تسا شتآ  رد  درادب  نمشد  ار  اهنآ  سکره  و  تسا ، تشهب  رد 

تیاور ار  ثیدح  نیا  نوراه  تقو  ره  هک : هدومن  لقن  و  هدرک ، تیاور  دیشرلا  نوراه  زا  ار  ثیدح  نیا  نیطمسلا " ررد  مظن   " رد و 
(2) .تفرگ یم  ار  شیولگ  هار  هیرگ  يراج و  شکشا  دومن ، یم 

(3) .تسا هدرک  تیاور  هفیذح  زا  هّنسلا "  " باتک بحاص  ار  ثیدح  نیا  ریظن  و 

ص 182. نیبغارلا ، فاعسا  ص 130 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 114 ؛ راصبالا ، رون  - 1
.تسا ّقح  لها  تقیقح  هب  لطاب  لها  فارتعا  زا  يا  هنومن  مه  نیا  - 2

ص 207 و 213. نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 131 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  - 3
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هلیسو هجرد   11

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هیودرم  نبا 

ُهَمِطافَو ٌِّیلَع  َلاق : اهِیف ؟ َکَعَم  ُنُکْسَی  ْنَم  هّللا ِ!  َلوُسَر  ای  اُولاق : .َهَلیِـسَْولا  َِیل  اُولَـسَف    ُ هّللا ُُمْتلَأَس  اذِإَف  ُهَلیِـسَْولا ، یَعُْدت  ٌهَجَرَد  ِهَّنَْجلا  ِیف  »
(1) ؛» ُْنیَسُْحلاَو ُنَسَْحلاَو 

.دـینک لاؤس  نم  يارب  ار  هلیـسو  سپ  دـیدرک  لاؤـس  ادـخ  زا  هاـگره  سپ  دوـش ، یم  هدـناوخ  هلیـسو  هک  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد 
 . مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف : ددرگ ؟ یم  نکاس  هجرد  نآ  رد  وت  اب  یسک  هچ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ :

ناکم کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح   12

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  دیعـسوبا  زا  كردتـسم  رد  مکاح  و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  زا  ریثا  نبا  یناربط و  دمحا 
: دومرف مالسلااهیلع  همطاف  هب 

(2) ؛» ٍدِحاو ٍناکَم  یَِفل  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َْنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلاَو  اِّیلَع ) ینْعَی   ) َِدقاّرلا اذهَو  ِكاّیِإَو  ّیِنِإ  ُهَمِطاف ! ای  »

.میشاب یم  ناکم  کی  رد  تمایق  زور  نیسح  نسح و  و  یلع ) ینعی   ) هدیباوخ هک  نیا  وت و  نم و  همطاف  يا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دراد  تیاور  یسوموبا  زا  یناربط 

 . ص 523 ج 5 ،  هباغلا ، دسا  ح 3816 ؛ ج 6ع ص 217 ، لامعلا ، زنک  - 1
ح 3793. ص 216 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 2
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(1) ؛» ِشْرَْعلا َتَْحت  ٍهَُّبق  ِیف  ِهمایِْقلا  َمْوَی  ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  ُهَمِطافَو  ٌِّیلَعَو  اَنَأ  »

.میتسه شرع  ریز  رد  هّبق  کی  رد  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، نم ،

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  باطخ  نب  رمع 

؛» ِنمحَّرلا ُشْرَع  اهُفْقَسَو  َءآْضَیب  ٍهَُّبق  ِیف  ِسُدُْقلا  ِهَریظَح  ِیف  ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  ُهَمِطافَو  ٌِّیلَعَو  اَنَأ  »

.میشاب یم  تسا ، نامحر  شرع  نآ  فقس  هک  يدیفس  هبق  رد  سدقلا  هریظح  رد  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، نم ،

(2) .تسا هدش  تیاور  زین  هریرهوبا  زا  ثیدح  نیا  ریظن  و 

تسا تابجاو  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای   13

نارـس رگا  و  دوش ، یم  هدافتـسا  دـش ، دـهاوخ  موقرم  زین  نیا  زا  دـعب  دـش و  هدروآ  نیا  زا  شیپ  هک  يرایـسب  ثیداـحا  زا  ناونع  نیا 
، دندوب هدرک  يرای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نارگید ) رمع و  نبا  ریبز و  نبا  دننام   ) دنتسناد یمن  یعرش  اردیزی  تموکح  هک  ناناملسم 

.تسا نیمه  تسا ، دراو  مدرم  نآ  رب  هک  یگرزب  ضارتعا  تسه و  نونکا  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  مالسا  خیرات 

زا یکی  هک  شردـپ  زا  دـش ، لیان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باکر  رد  تداهـش  تداعـس  هب  هک  تسا  یناسک  زا  هیبن  نب  ثراـح  نب  سنا 
رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  تسا ، هّفـص  لـها  زا  هباـحص و 

: دومرف یم  دوب ، شناماد 

ص 36. ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ح 3798 و  ص 217 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 1
ص 36. ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  - 2
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(1) ؛» ُهْرُْصنَْیلَف ُهَکَرْدَأ  ْنَمَف  ُقارِْعلا ، اََهل  ُلاُقی  ٍضْرَأ  ِیف  ُلَتُْقی  اذه  ِیْنبا  َّنِإ  »

شا يرای  دـیاب  دـنک  كرد  ار  وا  سکره  سپ  دوش ، یم  هتـشک  دوش  یم  هتفگ  قارع  نآ  هب  هک  ینیمز  رد  مرـسپ  نیا  هک  یتسرد  هب 
.دنک

: تسا هدرک  تیاور  ظفل  نیا  هب  ثراح  نب  سنا  زا  رکاسع  نبا  هدنم و  نبا  و  يدرواب ، نکسلا و  نبا  يوغب ، زا  یطویس  و 

(2) «. ُهْرُْصنَْیلَف ْمُْهنِم  َِکلذ  َدِهَش  ْنَمَف  ُءآلَبْرَک ، اَهل  ُلاُقی  ِقارِْعلا  َنِم  ٍضْرَِأب  ُلَتُْقی  اذه  ِیْنبا  َّنِإ  »

لوسر رتخد  رسپ  نم  هک  یناد  یم  ایآ  دومرف : سابع  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک : هدرک  لقن  ینالوط  يربخ  نمـض  رد  یمزراوخ 
؟ متسه ادخ 

نانچ نآ  تسا ، بجاو  تّما  نیا  رب  وت  ترصن  يرای و  و  دشاب ، ربمغیپ  رـسپ  هک  مسانـش  یمن  ار  یـسک  وت  زا  ریغ  يرآ ! درک : ضرع 
.دوشن هتفریذپ  يرگید  نودب  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  بجاو  تاکز  هزور و  هک 

و شهاگداز ، هاگیاج و  هناخ و  نطو و  زا  ار  ربمغیپ  رتخد  رسپ  هک  یمدرم  ّقح  رد  تسیچ  وت  يأر  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هک دـندراذگ  نادرگرـس  كانمیب و  ار  وا  و  دـندومن ، جراخ  ترـضح  نآ  ترجه  لـحم  دجـسم و  ربمغیپ و  ربق  راوج  لوسر و  مرح 

زا ناشدصق  دشاب و  هتشادن  ییاوأم  لزنم و  هاگرارق و 

ص 68 266. ج 1 ، هباصالا ، ص 349 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  - 1
ح 3939. ص 223 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 2
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رارق دوخ  رما  ّیلو  ار  ادخ  زا  ریغ  هدرواین و  ادخ  هب  یکرش  وا  هک  یلاح  رد  دشاب  شنوخ  نتخیر  وا و  نتـشک  اه ، يریگ  تخـس  نیا 
؟ دشاب هدرکن  فّلخت  وا  نانیشناج  ربمغیپ و  شور  زا  هدادن و 

تلاسک يور  زا  دنناوخب ، زامن  رگا  و  دندش ، ربمغیپ  ادخ و  هب  رفاک  ناسک  نآ  هکنآ  رگم  اهنآ  ّقح  رد  میوگ  یمن  تفگ : سابع  نبا 
، یتاهابم راختفا و  هلـسلسرس  وت  سپ  هّللادبعابا ! يا  اّما  و  ددرگ ، لزان  یهلا  رت  گرزب  باذـع  مدرم  نیا  لثم  رب  .تسا و  يراکایر  و 

متس هچنآ  زا  ادخ  هک  ادخ  لوسر  رسپ  يا  ربم  نامگ  سپ  .دوب  میرم  دننامه  هک  ییارهز  دنزرف  ربمغیپ و  ّیـصو  رـسپ  يربمغیپ ، رـسپ 
ترخآ رد  دنک ، يریگ  هرانک  وت  نادنزرف  ترواجم  وت و  ترواجم  زا  سکره  مهد  یم  یهاوگ  نم  و  تسا ، لفاغ  دـننک  یم  ناراک 

.تشاد دهاوخن  يا  هرهب  بیصن و 

.شاب هاوگ  ایادخ  تفگ : مالسلا  هیلع  نیسح 

هب دـنگوس  منک ، يراـی  ار  وت  یهاوخ  یم  نم  زا  یهد و  یم  تدوخ  گرم  زا  ربـخ  نم  هب  اـیوگ  موش ! وـت  يادـف  تفگ : ساـبع  نبا 
ّقح زا  یکدنا  دوش ، عطق  میاه  تسد  دنکشب و  مریشمش  ات  منزب  ریـشمش  وت  يور  شیپ  رد  رگا  تسین ، ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  ییادخ 

! هدب نامرف  يراد  نامرف  هنوگره  هب  متسه ، وت  تمدخ  رضاح  نم  نونکا  مه  مشاب  هدرکن  ادا  ار  وت 

رمع نب  هّللادـبع  هک  تسا  ربخ  نیا  زاغآ  رد  .مینک  یم  لقن  هدـنیآ  رد  ار  نآ  رگید  ياه  تمـسق  زا  یـضعب  تسا و  ینالوط  ربخ  نیا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


61 ص :

(1) ؛» ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ    ُ هّللا ُمُهََّنلُذْخََیل  ُهُوُرُْصنَی  َْملَو  ُهُولَذَخ  ِْنئَلَف  ٌلُوتْقَم ، ٌْنیَسُح  »

.درک دهاوخن  يرای  تمایق  زور  ات  ار  اهنآ  ادخ  دننکن  شا  يرای  و  دنراذگباو ، ار  وا  رگا  سپ  دوش  یم  هتشک  نیسح 

دوش یم  تشهب  دراو  هک  یسک  لّوا   14

: دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دعس  نبا  مکاح و 

(2) ؛» ْمُِکئآرَو ْنِم  َلاق : انوُّبِحُمَف ؟ ٌِّیلَع : َلاق  .ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  ُهَمِطافَو  َْتنَأَو  اَنَأ  َهَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ْنَم  َلَّوَأ  َّنِإ  »

؟) یچ  ) ام ناتسود  سپ  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  .میتسه  نیسح  نسح و  همطاف ، وت ، نم ، دوش  یم  تشهب  لخاد  هک  یـسک  لّوا 
.دنوش یم  دراو  امش  رس  لابند  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

(3) .دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  بقانم  رد  لبنح  نب  دمحا  یناربط و 

تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  دّمحم  لآ  مئاق   15

: دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هفیذح 

ِّيَأ ْنِم  ُناْملَس : َلاقَف  .یِمْساَک  ُهُمْسا  يِْدلُو  ْنِم  ًالُجَر  َثَْعبَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ    ُ هّللا َلَّوََطل  ٌدِحاو ، ٌمْوَی  ّالِإ  اْینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َْمل  َْول  »

ص 191 و 192. ف 10 ، نیسحلا ، لتقم  - 1
ح 3787. ص 216 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  ص 123 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 151 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  - 2
ح 3826. ص 218 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  ص 123 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 151 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  - 3
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(1) ؛» ِْنیَسُْحلا یَلَع  ِهِدَِیب  َبَرَضَو  .اذه  يِْدلُو  ْنِم  َلاق : هّللا ِ؟  َلوُسَر  ای  َكِْدلُو 

نآ .تسا  نم  مان  مه  هک  دزیگنارب  ار  منادـنزرف  زا  يدرم  ات  دزاس  ینالوط  ار  زور  نآ  ادـخ  زور ، کی  رگم  دـنامن  یقاـب  اـیند  زا  رگا 
.دز نیسح  رب  ار  شتسد  و  مدنزرف ! نیا  زا  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسا  وت  نادنزرف  مادک  زا  درک : ضرع  ناملس  هاگ 

تسا مالسلا  هیلع  نیسح  دنزرف  نیمهن  مالسلا  هیلع  مئاق   16

وا تمحرم  يوناز  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغبپ  رب  مدش  دراو  تفگ : هک  تسا  تیاور  ناملـس  زا 
ردپ ماما ، رـسپ  ماما ، وت  و  ینایاقآ ، ردـپ  اقآ و  رـسپ  اقآ ، وت  : » دومرف یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  ناهد  درک و  یم  يور  وا  هب  ربمغیپ  دوب ،

(2) «. تسا اهنآ  مئاق  ناشیا  نیمهن  دنتسه ، وت  بلُص  زا  هک  يا  هناگ  هن  ياه  تّجح  ردپ  تّجح ، وت  یناماما ،

دعب نم  تّما  ماما  ود  نیسح  نسح و  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ینالوط  لصفم و  یثیدح  رد  ینیومح 
زا و  تسا ، نیّیـصولا  دّیـس  ناشردپ  نایناهج و  نانز  هدّیـس  ناشردام  و  دنا ، تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  و  دنـشاب ، یم  ناشردـپ  زا 

تیصعم ناشیا  تفلاخم  تیصعم و  نم و  تعاط  ناشیا  تعاط  نم ، نادنزرف  زا  تسا  مئاق  اهنآ  نیمهن  هک  دنرفن  هن  نیسح  نادنزرف 

 ، باب 8 هدنراگن ، فیلأت  رثألا ، بختنم  باتک  دراد ؛ تلالد  نومضم  نیا  رب  ثیدح  زا 180  شیب  ص 136 137 . یبقعلا ، رئاخذ  - 1
ف 2.

.هرشاعلا هدوملا  رد  یبرقلا ، هدوم  ص 445 ، هدوملا ، عیبانی  ف 7 ؛ ص 146 ، یمزراوخ ، لتقم  - 2
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عیاض نم  زا  دـعب  ار  ناشمارتحا  راکنا و  ار  ناشیا  تلیـضف  هک  یناـسک  زا  منک  یم  تیاکـش  ادـخ  يوس  هب  .تسا  نم  اـب  تفلاـخم  و 
ّقح هک  یناسک  زا  تسا  هدـنریگ  ماقتنا  و  نم ، تّما  ناماما  نم و  ترتع  ترـصن  اهراک و  تیالو  رد  تسا  یفاک  دـنوادخ  و  دـنیامن ،

.دنیامن راکنا  ار  اهنآ 

(1) «. َنُوِبلَقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  »

تّوبن تخرد  هویم  هخاش و   17

: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  رباج  زا  یمزراوخ  يزودنق و  یناعمس ، ینیومح ،

یلع نم و  هب  دومرف  هراـشا  ربماـیپ  .دوـب  ترـضح  نآ  يور  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـب و  تاـفرع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
ای : » دومرف سپ  راذـگب ! نم  تسد  رد  ار  تتـسد  دومرف : تفر ، کیدزن  یلع  ایب ، نم  کیدزن  یلع ! ای  دومرف : سپ  میتفر ، وا  تمدـخ 

هخاش زا  یکی  هب  سکره  نآ ، ياه  هخاـش  نیـسح  نسح و  و  نآ ، عرف  وت  و  نآ ، هشیر  لـصا و  نم  میتخرد ؛ کـی  زا  وت  نم و  یلع !
دنوش هدیمخ  اه  نامک  لثم  هک  يردق  هب  دنریگب  هزور  نم  تّما  رگا  یلع ! ای  .دیامن  تشهب  لخاد  ار  وا  ادـخ  ددرگ ، قلعتم  نآ  ياه 
شتآ رد  تروص  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنرادب ، نمشد  ار  وت  دندرگ و  تکرح  یب  کشخ و  اه  خیم  لثم  هک  يردق  هب  دنناوخب  زامن  و 

(2) «. دزادنا

یتـخرد دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  دراد  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  خـیرات "  " رد يدادـغب  بیطخ  زا  یعفاـش  یجنگ 
، نآ عرف  یلع  و  نآ ، لصا  هشیر و  نم  هک  تسا 

باب هدـنراگن ، فیلأت  رثألا ، بختنم  هب  دوش  عوجر  .تسا  رتاوتم  عوضوم  نیا  رد  ثیداحا  ص 42 و 43 ؛ ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  - 1
ف 2. ، 10

ص 91. هدوملا ، عیبانی  ف 6 ؛  ص 108 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 39 ؛ نیطمسلا ، دئارف  - 2
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ینعی هزیکاپ ؟ ّبیط و  زا  ریغ  ّبیط  هزیکاپ و  زا  دوش  یم  نوریب  ایآ  سپ  .دنتسه  نآ  گرب  هعیش  و  نآ ، هویم  هرمث و  نیسح  نسح و  و 
.دنشاب یم  كاپ  همه  كاپ  تخرد  گرب  هویم و  عرف و 

(1) .تسا هدرک  تیاور  یلهاب  هماماوبا  زا  زین  ار  ثیدح  نیا  ریظن  و 

: تسا هدروآرد  مظن  هب  نینچ  ار  اهنآ  نومضم  برع  رعاش  تسا و  اهنیا  رب  هدایز  نومضم  نیا  هب  رابخا  و 

ٍرَجَش ْنِم  ِْدلُْخلا  ِیف  ْتَتَبَن  اُهْلثِم  ام  ٌهَِتبان  ِْدلُْخلا  ِیف  ٌهَحْوَد  اذَّبَح  ای 

ِرَشَْبلا ِیَس  ُدّ ٌِّیلَع  ِللا  ُحاقّ َُّمث  ُهَمِطاف  ُعْرَْفلاَو  اُهلْصَأ  یفَطْصُْملا 

ِرَمَّثلِاب ُّفَْتلُْملا  ُقَرَْولا  ُهَعیِّشلاَو  ٌرَمَث  اَهل  ُهاْطبِس  ِناّیِمِشاْهلاَو 

ِرَمُّزلا ِلَْضفَأ  ْنِم  ٍهَْرمُز  ِیف  َزوَْفلاَو  اَدَغ  َهاجَّنلا  وُجْرَأ  ِبُِحب  ْمِهّ اَنَأ 

َِرثَءْالا َنِم  ِیلاْعلا  ِیف  ِهَیاوِّرلا  ُلْهَأ  ِِهب  َءآج  ُرُوثْأَْملا  ُرَبَْخلا  َوُه  اذه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هعیدو   18

ینالوط ینامز  رد  نم  تفگ : درک و  ضارتعا  دایز  نبا  هب  مقرا  نب  دـیز  یـسلجم ، رد  دـنا : هدرک  لـقن  يزوجلا  نبا  طبـس  يواربش و 
هب ار  وا  درک و  یتشرد  وا  اـب  داـیز  نبا  سپ  تسیرگ ، دـیز  دیـسوب ، یم  ار  بل  ود  نیا  ناـیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مدـید  یم 

.مدز یم  ار  تندرگ  يدوبن  یفرخ  ریپ  رگا  تفگ : دومن و  دیدهت  نتشک 

نارازگراک هیما و  ینب  هدـنب  مالغ و  دـیاب  ینعی   ) دـیناگدنب سپ  نیا  زا  امـش  مدرم ! تفگ : یم  تساخرب و  داـیز  نبا  سلجم  زا  دـیز 
ادخ هب  .دیداد  تموکح  يرادمامز و  ار  هناجرم  رسپ  دیتشک و  ار  مالسلااهیلع  همطاف  رسپ  دیشاب ) اهنآ 

ص 98 و 178. بلاطلا ، هیافک  - 1
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سپس .ددرگ  یضار  راع  ّتلذ و  هب  هک  سک  نآ  تّزع ، زا  داب  رود  سپ  .دنزاس  یم  هدنب  ار  امـش  نادب  و  دنـشک ، یم  ار  امـش  ناکین 
رب ار  نسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدید  دوش ؛ رتشیب  نآ  زا  وت  مشخ  هک  میوگب  وت  يارب  یثیدح  تفگ : دایز  نبا  هب  تشگرب و 

: تفگ دراذگ و  اهنآ  رس  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  .پچ  نار  رب  ار  نیسح  و  دوب ، هدناشن  شتسار  نار 

؛» َنِینِمْؤُْملا َِحلاصَو  َكاّیِإ  امُهُعِدْوَتْسَأ  ّیِنِإ  َّمُهّللَا  »

.مدراذگ هدرپس  هعیدو و  وت  دزن  ار  یلع )  ) نینمؤملا حلاص  ود و  نیا  نم  ایادخ 

.تفرگ دیز  لتق  هب  میمصت  دش و  مشخ  رد  دایز  نبا  دایز ؟ رسپ  يا  تسا  هنوگچ  وت  دزن  رد  ادخ  لوسر  هعیدو  سپ 

(1) .دنا هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  اعد  نیا  یناربط  زا  يوانم  یطویس و  زین  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعد   19

اعد مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ّقح  رد  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنک : یم  تیاور  هلثاو  زا  یناربط 
: درک

ْلَعْجاَـف ْمُْهنِم ، اـَنَأَو  ِنِم  یّ ْمُهَّنِإ  َّمُهّللَا  .َمیِهاْربِإ  ِلآَو  َمیِهاْربِإ  یلَع  َکـَناوْضِرَو  َکـَتَرِفْغَمَو  َکَـتَمْحَرَو  َِکتاوَلَـص  َْتلَعَج  َکَّنِإ  َّمُـهّللَا  »
(2) ؛») اْنیَسُحَو انَسَحَو  َهَمِطافَو  اِّیلَع  ِینعَی :  ) ْمِْهیَلَعَو َّیَلَع  َِکناوضِر  َکَتَرِفْغَمَو و  َکَتَمْحَرَو  َِکتاوَلَص 

ح 3906. ص 221 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  ص 43 ؛ ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  ص 267 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص 17 ؛ فاحتالا ، - 1
ح 3807. ص 217 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 2
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، همطاف یلع ، ینعی   ) ناـشیا ایادـخ  .میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  ار  تا  يدونـشوخ  ترفغم و  تمحر و  تاولـص و  يداد  رارق  وت  ایادـخ 
نم رب  ار  تا  يدونشوخ  شزرمآ و  تمحر و  تاولص و  هدب  رارق  سپ  .متسه  ناشیا  زا  نم  نم و  زا  مالسلا )  مهیلع  نیـسح  نسح و 

.اهنآ رب  و 

یلاعت يادخ  مان  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  قاقتشا   20

جنپ شرع ، تسار  تمـس  رد  دـیرفآ ، ار  مدآ  ادـخ  نوچ  هدرک : تیاور  یثیدـح  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  هریرهوبا 
باطخ دنتسیک ؟ دنتـسه  نم  تروص  تبیه و  رد  هک  حبـش  جنپ  نیا  دیـسرپ : مدآ  .دنتـسه  عوکر  هدجـس و  رد  هک  دید  رون  رد  حبش 

تشهب و دوبن ، ناشیا  يارب  رگا  و  ما ، هدرک  قتـشم  دوخ  ياه  مان  زا  اهنآ  يارب  مسا  جنپ  هک  دنتـسه  وت  نادنزرف  زا  نت  جنپ  نانیا  دش :
نم و  تسا ، دّمحم  نیا  و  مدومحم ، نم  سپ  .مدیرفآ  یمن  ار  ناّینج  نایمدآ و  ناگتشرف و  نیمز ، نامسآ و  یسرک ، شرع و  منهج ،

نیـسح نیا  منـسحم و  نم  و  تسا ، نسح  نیا  و  مناـسحا ، نم  و  تسا ، همطاـف  نیا  و  مرطاـف ، نم  و  تسا ، یلع  نیا  و  متـسه ، یلاـع 
ناشیا .منک  یم  شتآ  لخاد  ار  وا  دـشاب ، هتـشاد  لد  رد  ار  ناشیا  هنیک  زا  يا  هّرذ  سکره  هک  ما  هدومن  داـی  دـنگوس  متّزع  هب  .تسا 

لـسوتم نت  جـنپ  نیا  هب  يراد  یتجاح  تقو  ره  .میامن  یم  كاله  ناشیا  هب  مهد و  یم  تاجن  ناـشیا  هب  دنتـسه و  نم  ناگدـیزگرب 
ددرگرب نآ  زا  سک  ره  دـبای و  تاجن  دوش  قلعتم  نآ  هب  سکره  تاجن ! یتشک  مییام  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  وش !

(1) .دوش كاله 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  یثیدح  نمض  رد  یسراف  ناملس 

.راصتخا هب  همجرت  ص 25 و 26  نیطمسلا ، دئارف  - 1
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یلعا دنوادخ  و  مدّـمحم ، نم  تسا و  دومحم  ّلجوّزع  دـنوادخ  سپ  تخاس ، قتـشم  دوخ  ياه  مان  زا  ییاه  مان  ام  يارب  زا  دـنوادخ 
یم نیـسح  نسح و  مرـسپ  ود  تسا و  نسحم  دـنوادخ  و  تسا ، همطاـف  مرتخد  تسا و  رطاـف  دـنوادخ  و  تسا ، یلع  مردارب  تسا و 

(1) .دنشاب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ثرا   21

امیس و رد  مدرم  .دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یمسج  یقالخا و  یحور ، یملع ، تالامک  ثراو  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و 
ربمغیپ دوجو  دـش ، هتفگ  رّرکم  هچنانچ  .دـندرک  یم  اـشامت  ار  وا  تیناـحور  تمظع و  و  دـندید ، یم  ار  ربمغیپ  اـهنآ  شور  راـتفر و 

یم تسود  ار  اهنآ  .دوب  هناردپ  تمحر  فطل و  شزاون ، قافشا ، رهم ، نوناک  مالسلاامهیلع ،  نینسح  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يراتـسرپ اهنآ  زا  اصخـش  درک ، یم  ناشراوس  شیوخ  كرابم  شود  رب  دیکم ، یم  ار  ناشنابز  و  دیـسوب ، یم  دـییوب و  یم  تشاد و 

ناشمسا ندینـش  زا  دیناباوخ ، یم  دوخ  هنیـس  يور  ار  اهنآ  دش ، یم  تحاران  اهنآ  هیرگ  زا  دناوخ ، یم  دوخ  رـسپ  ار  اهنآ  دومرف ، یم 
.درب یم  تذل 

بّدؤم اهنآ  هکنیا  دشاب و  هبیط  هسمخ  نت و  جـنپ  لامک  ماقم  هب  هراشا  تسا  نکمم  ثیداحا  هنوگ  نیا  ص 30 ؛ نیطمسلا ، دئارف  - 1
اهنآ دناسر ، یم  یّمـسم  هب  ار  ناسنا  مان ، هک  نانچ  دـنراد و  ّقلخت  یهلا  قالخا  هب  دنتـسه و  یبوبر  تیبرت  هب  ّیبرم  یهلا و  بادآ  هب 
بیغ ملاوع  اب  اهنآ  طابترا  رب  تلالد  نینچمه  دننک و  یم  تیاده  ادخ  هب  ار  ام  دنتـسه  وا  ياه  مان  زا  قتـشم  ّقح و  ياه  مسا  هک  زین 

نیا اّما  دنتسه ، ّقح  ياه  مسا  انعم  نیا  هب  تادوجوم  همه  هچ  رگا  و  ینْسُْحلا ،» ُءامْـسَءْالا    ِ هّللاَو ُنَْحن  : » هک تسا  تایاور  رد  .دراد و 
مادـکره رون  جـنپ  نیا  ارچ  هکنیا  اـّما  .تسا و  نیبا  رهظا و  یّمـسم  رب  اـهنآ  تلـالد  دـنراد و  رگید  خـماش  ماـقم  سّدـقم ، روـن  جـنپ 

.تسا جراخ  باتک  نیا  هلصوح  زا  شحرش  دنا ، هدش  یمسا  هب  صوصخم 
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مالـسلاامهیلع نینـسح  زاـمن ، لاـح  رد  هبطخ و  ینارنخـس ، ماـگنه  رد  مدرم ، هباحـص و  روضح  رد  دجـسم ، هناـخ و  رد  هچوـک ، رد 
.دندوب ربمغیپ  صوصخم  محارم  لومشم 

يا هنومن  هک  لاح  نیع  رد  اه  ینابرهم  نیا  .تسا  كاپ  فطاوع  نیا  زا  یتیاکح  همه  تسا ، ّتنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  هک  يراـبخا 
رد ار  وا  هناردـپ  دـیدش  فطاوع  زکرمت  دوب ، مالـسا  تمظع  اـب  رایـسب  ربـمغیپ  یگدـنز  یگداـس  هداـعلا و  قوف  ینتورف  عضاوت و  زا 

لادـتعا و ّدـح  رد  تالامک  همه  رد  هک  دـش  یم  رداـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  نوچ  .داد  یم  ناـشن  مالـسلا  مهیلع  ارهز  همطاـف  نینـسح و 
لیلد دـیوگب ، رتـشیب  يا  هملک  تقیقح ، تسار و  نخـس  زا  هک  تشاد  یمن  نآ  رب  هاـگ  چـیه  ار  وا  اـضر  ّتبحم و  و  دوـب ، تماقتـسا 

ار یفاصوا  دومرف و  یم  اهنآ  ّقح  رد  یتاریبعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اریز  دوب ؛ نینـسح  یگتـسیاش  تیحالـص و  تقایل ، لامک 
هللا یلص  ربمغیپ  هک  دوب  مولعم  و  دیامن ، زیوجت  ار  تاریبعت  نآ  دناوت  یمن  هناردپ  تاساسحا  فطاوع و  اهنت  هک  تفگ  یم  اهنآ  يارب 

.درک یم  هدهاشم  یهلا  ّرس  کی  اهنآ  يامیس  رد  هلآ  هیلع و 

هعیـش و هقف  تیجح  تابثا  نوماریپ  یفیلأت  رد  ام  هک  رگید  رایـسب  ثیداحا  هنیفـس و  ماما ، هدزاود  نیلقث ، هفیرـش  ثیداـحا  بسح  رب 
هتخاس راکشآ  حضاو و  ار  اهنآ  تلالد  دانسا و  تّحص  هدرک و  رکذ  ار  اهنآ  میا ، هتـشون  ماکحا  رد  هیماما  ثیداحا  هب  عوجر  بوجو 

بات ناهج  باتفآ  ظفاح  مالسا و  تّما  یقیقح  ربهر  دوخ  رصع  رد  کی  ره  ربمغیپ و  مولع  ثراو  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  میا ؛
.دندوب عرش 

، تقیقح رد  و  دـشاب ، روما  لادـتعا  لداـعت و  نازیم  هک  تسا  نیمه  شا  هتـسجرب  تافـص  زا  یکی  ربمغیپ ، نیـشناج  ّیـصو و  ماـما و 
اهنآ هلصاف  دننامن و  بقع  ات  دنوش  یم  هداد  قوس  زکرم  نآ  هب  اهوردنُک  تقیقح و  هار  ناگدناماو  هک  تسا  يزکرم 
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، ّدح زا  جراخ  باتش  ات  دنوش  یم  هدنادرگرب  زکرم  نآ  هب  یطارفا  ياهوردنت  دوشن و  دایز  تسا ، ناتسرپادخ  هلفاق  ورشیپ  هک  ماما  اب 
: نیلقث هحیحص  ثیداحا  یضعب  لیذ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالک  يانعم  تقیقح  تسا  نیا  .دوشن و  اهنآ  یهارمگ  ببس 

(1) ؛» ْمُْکنِم ُمَلْعَأ  ْمُهَّنِإَف  ِلَُعت  ْمُهوُمّ الَو  اوُکَلُْهتَف  امُْهنَع  اُورِصْقَت  الَو  اوُکَلُْهتَف  امُهُومِّدَُقت  الَف  »

؛ دیزوماین يزیچ  ترتع  هب  و  دیوش ، یم  كاله  هک  دـیتفین  بقع  اهنآ  زا  و  دـیدرگ ، یم  كاله  هک  دـیوشن  مّدـقم  ترتع  نآرق و  رب 
.دنرتاناد امش  زا  اهنآ  اریز 

جاـتحم وا  شناد  ملع و  هب  مدرم  همه  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  لاـمک  ملع و  ثراو  ههبـش  یب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  سپ 
.دندوب

ار نیـسح  نسح و  شردپ ، تدوم  ضرم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هدـش  لقن  ربتعم  ياه  باتک  رد  هک  ددـعتم  تایاور  بسح  رب 
اهنآ هب  ای  امرف ، صوصخم  ییاطع  شخبب و  ار  اهنآ  دنتـسه  وت  نارـسپ  ود  نیا  هّللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  و  دروآ ، ترـضح  نآ  دزن 

! نک اطع  ثرا  هب  يزیچ 

.ینابرهم دوج و  نیسح  هب  و  مشخب ، یم  يرابدرب  تمظع و  نسح  هب  دومرف : ربمغیپ 

ّتبحم و نیسح ) ینعی   ) کچوک نآ  هب  مدیـشخب و  ملح  تباهم و  نسح ) ینعی   ) گرزب نیا  هب  دومرف : هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
ثیدح رد  .اضر و 

ص 148. هقرحملا ، قعاوصلا  - 1
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(1) .نم تأرج  دوج و  تسوا  يارب  زا  سپ  نیسح ، اّما  و  تسوا ، يارب  نم  ییاقآ  تبیه و  سپ  نسح ، اّما  دومرف : هک  تسا  رگید 

.دنهد یم  ناشن  دنا  هدرب  ثرا  دوخ  ّدج  زا  نیسح  نسح و  هک  ار  یقالخا  تالامک و  زا  يا  هشوگ  ثیداحا ، نیا 

تسا ود  ره  شور  قیدصت  اهنآ و  ياه  همانرب  يربهر و  یگنوگچ  نیسح و  نسح و  ّصاخ  ياه  شور  هب  هراشا  تاریبعت  نیا  ّرـس  و 
ار اهنآ  یهلا  یحو  اب  ربمغیپ  هک  تسا ، یـصاخ  فیلاکت  و  ینید ، ياه  تیرومأم  شور  ود  نیا  عبنم  همـشچرس و  هک  دننادب  مدرم  ات 

تالامک مامت  عماج  ود  ره  نیـسح  نسح و  هنرگو  تسین ، ادـج  وا  هریـس  ربمغیپ و  شور  زا  شور  ره و  دوب و  هتخاـس  فلکم  نآ  هب 
.دنا هدوب  سّدقم  نآرق  نید و  ظفاح  و  ردپ ، دج و  ثراو  یقالخا و 

هیافک ص 189 ؛ هقرحملا ، قـعاوصلا  ص 129 ؛ یبقعلا ، رئاـخذ  ص 316 481 ؛ ج 4 ، هباـصالا ، ص 212 ؛ نیطمـسلا ، ررد  مـظن  - 1
ص 277. بلاطلا ،
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مالسلا هیلع  نیسح  تداهش  زا  ییوگ  شیپ 

مالسلا (1) هیلع  نیسح  تداهش  زا  ییوگ  شیپ 

ترـضح نآ  هک  تسا  ییاهربخ  اه و  ییوگ  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راکنا  لـباقریغ  نشور و  و  گرزب ، تازجعم  زا  یکی 
رد دوش ، انشآ  مالـسا  خیرات  اب  سک  ره  هدرک و  ظفح  ار  نآ  یخیرات ، كرادم  دانـسا و  نیرتربتعم  هک  تسا  هداد  هدنیآ  ثداوح  زا 

.دیامن یمن  دیدرت  ههبش و  نآ 

تّمه و  هتشگ ، فیعض  قیاقح  هب  تبسن  اهرواب  و  مک ، بیغ  ملاوع  اب  ییانشآ  هدش و  ّطلـسم  مدرم  رب  يّدام  راکفا  نوچ  ام  نامز  رد 
يرآ .دنیامن  یم  لّمأت  رکف و  قیاقح  نیا  فارطا  رد  رتمک  هدش ؛ ندیشوپ  ندروخ و  رتشیب  رهاظ و  شیارآ  لّمجت و  هّجوتم  رتشیب  اه 

و تسا ، ندرب  یـسنج  ذاذـتلا  ندیـشوپ و  ندـیماشآ ، ندروخ و  هلأسم  هداد : رارق  نیعلا  بصن  تسرپ  يّدام  هارمگ  رـشب  نیا  ار  هچنآ 
هار هب  یعمج  هتسد  ياهراتشک  یمومع و  ياه  گنج  شیارب  هک  تسا  نیمه 

رد شخب " هجیتن  نومزآ  کی   " ناونع تحت  چیپ " سیروم  تربار   " نادکیزیف دنمـشناد  زا  يا  هلاقم  لصف ، نیا  نتـشون  زا  دـعب  - 1
درم نیا  رگا  .تسا  هدومن  تاـبثا  ناربماـیپ  ياـه  ییوگ  شیپ  ساـسا  رب  ار  ادـخ  دوجو  هک  دیـسر  رظن  هب  ادـخ ص 25  تابثا  باتک 

شیپ مالسا و  خیرات  زا  هدیدرگ ، یملع  شزرااب  ياه  هزیاج  تفایرد  هب  قفوم  هدش و  تبث  عارتخا  تفه  یـس و  ياراد  هک  دنمـشناد 
.دش یم  رتراوتسا  ادخ  هب  شنامیا  تشاد ، یهاگآ  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ربمغیپ و  ياه  ییوگ 
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.دوش یم  بکترم  نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  كانتشحو  تایانج  ملاظم و  نارازه  دزادنا و  یم 

يواست نوناق ، تلادع ، تسایس ، يدازآ ، زا  مد  تسار ، غورد و  هب  رگا  و  هداد ، رارق  هلأسم  هس  نیا  همّدقم  ار  زیچ  همه  ام  نامز  رـشب 
یم یقرت  عاجترا و  بوخ ، دـب و  تعنـص  هناخراک ، هاگـشناد و  هدکـشناد و  سیـسأت  گـنهرف ، ملع و  میمعت  نطو ، روشک ، قوقح ،

شیاه یناماسبان  اه و  ینارگن  زور  ره  دوش ، یمن  باـیماک  نوچ  .دوش و  رت  باـیماک  هلحرم  هس  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  دـنز ؛
.ددرگ یم  رتدایز 

یعماج كرتشم و  ردق  کی  نیا  یلو  تسا ؛ اه  ناویح  اه و  ناسنا  همه  نیب  كرتشم  ردق  ندرب ، یسنج  تذل  ندیـشوپ و  ندروخ و 
هاج یهاوخ و  هدایز  زآ و  صرح و  شتآ  دوش و  عنام  رگیدکی  هب  اهنآ  زواجت  زا  دـنک و  عمج  دوخ  رود  ار  اه  ناسنا  همه  هک  تسین 

قوقح هب  يزارد  تسد  هلیسو  هب  نتفرگ  هرهب  رتشیب  زا  ار  یسک  تسناوت  دهاوخن  زگره  كرتشم  ردق  نیا  دناشنب ، ورف  ار  رـشب  یبلط 
.دنک يریگولج  نارگید 

ماظتنا زا  زجاع  و  تسین ، بسانم  ناسنا  ماقم  نأش و  اب  هکنیا  و  زورما ، يّدام  تیناسنا ) ياهنم   ) ندـمت نایز  ناـیب  ماـقم  رد  نونکا  اـم 
.دراد زارد  رس  هتشر  نیا  نوچ ؛ میتسین  تسا ، وا  یگدنز  تالکشم  لح  رشب و  روما 

، تسا یناویح  ظوظح  زا  عتمت  يریگ و  هرهب  يارب  شالت  و  تیدام ، بالجنم  رد  قرغ  يّدام  رشب  مینک : نایب  هک  تسا  نیا  ام  ضرغ 
ياهدیشروخ قیاقح و  راونا  وا ، تریصب  هدید  هک  هدش  نادرگرس  اه  یکیرات  رد  نانچ  نآ 
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هب هک  دنتسه  ایند  روما  قرغتـسم  مرگرـس و  ردق  نآ  دننیبب ، یفیعـض  رون  یـضعب  مه  رگا  و  دنیب ، یمن  ار  هدام  هدرپ  نیا  تشپ  ملاوع 
.دنهد یم  همادا  اه  یکیرات  رد  ریس  هب  و  دننک ، یم  مگ  ار  رون  ياج  يدوز 

هدرک و هطاحا  ار  اهنآ  يّدام  يارآ  راـکفا و  هک  يّداـم  ياـه  ناـسنا  نیمه  زا  یهاـگ  اذـل  و  تسا ، یلاـع  رـصاعم  رـشب  كرد  مهف و 
ياوق ناـیغط  لـیاسو  هداـم و  تاوَلَج  تاـیّدام و  اـّما  دـنک ؛ یم  شوارت  دـنلب  یقیاـقح  هتخاـس ، هریخ  ار  ناشمـشچ  تاـیّدام ، رهاـظم 

هدیـشک اه  تریـصب  يولج  هک  ار  یمیخـض  ياه  هدرپ  و  دـنک ، یمن  عطاق  رثا  قیاـقح  نآ  شوارت  هک  هدـش  داـیز  يردـق  هب  یناویح ،
و دندوب ، دـنم  هرهب  یقالخا  یلاع  تاکلم  زا  زورما  مدرم  تیرثکا  دوبن و  نایم  رد  میخـض  ياه  هدرپ  نیا  رگا  .دزاس  یمن  هراپ  هدـش ،

ایند دنسپدرخ ، تایونعم  قالخا و  اب  مأوت  یلعف  یعانـص  لیاسو  اب  امتح  دش ، یم  رـشب  نیا  هب  یحیحـص  یقالخا  ياه  ییامنهار  رگا 
.دوب ناما  نما و  یمارآ و  تیاهن  رد 

ام اهنآ ، خیرات  رد  تقد  هعلاطم و  هک  تسا  يرایـسب  لوقعم  شخب  نانیمطا  لیالد  دنک ، رواب  ار  ایبنا  ياه  ییامنهار  رـشب  هکنیا  يارب 
.دیامن یم  تیاده  راوتسا  مکحم و  لیالد  نآ  هب  ار 

هدنام یقاب  مه  هچنآ  تسا و  هدنامن  ظوفحم  طوبضم و  اهنآ  زا  يرایسب  تالاح  تایّلک  هکلب  هتـشذگ ، يایبنا  خیرات  تایئزج  هچرگ 
زا نآرق ، بتکم  ناگدش  تیبرت  ترـضح و  نآ  يایـصوا  هّمئا و  مالـسا و  ربمغیپ  تایح  خیرات  اّما  دشاب ؛ یمن  نیققحم  دامتعا  دروم 

هب دنناوت  یم  یناسآ  تلوهس و  هب  قیقحت  لها  نادنمشناد و  تسا و  هدنام  تباث  ظوفحم و  ربتعم ، كرادم  اب  نشور و  تهج  همه 
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.دنبای تسد  یمالسا  ذخآم  كرادم و  يور  زا  ایبنا  فده  یحو و  توبن و  هب  عجار  هدنزرا  گرزب و  قیاقح 

خیرات ترضح ، نآ  تایح  یحاون  ریاس  گنج و  حلص و  ترشاعم ، یگنوگچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  قالخا  تالاح و 
نآ زا  ییاه  تمسق  .تسا و  مولعم  ظوفحم و  همه  وا  هباحـص  هلیبق و  موق و  نادنواشیوخ ، تاّدج و  دادجا و  ردام و  ردپ و  یگدنز 

لـصاح نیقی  ناسنا  يارب  هک  تسا  مأوت  ینئارق  دـهاوش و  اب  ای  اریز  تسا ؛ دامتعا  دروم  ربتعم و  خـیرات  کی  لقن  قوفاـم  راـبتعا ، رد 
ار نآ  ناگدننک ، لقن  نایوار و  ترثک  ای  و  تسا ، هدرک  یگدنز  رـصع  نآ  رد  هدرک و  كرد  ار  نامز  نآ  هک  یـسک  لثم  دوش ، یم 

یم رواب  ار  نآ  تّحـص  رتشیب  دوش ، رتشیب  ناسنا  یخیرات  تاعلاطم  هچره  هک  تسا  یعوضوم  کی  نیا  تسا ، هدیناسر  رتاوت  ّدـح  هب 
.دیامن

هللا یلص  مالسا  ربمغیپ  کش ، نودب  .تسا  ترضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  دراد ، طابترا  ام  ثحب  عوضوم  اب  هک  اه  تمـسق  نیا  هلمج  زا 
.تسا هدش  عقاو  هداد ، ربخ  هک  مه  روط  نامه  هداد و  ربخ  یبیغ  روما  هدنیآ و  ثداوح  زا  هلآ  هیلع و 

رد هک  یعیاقو  بیغ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنام  یمن  یقاب  دیدرت  ياج  دنک ، عوجر  مالـسا  خیرات  هب  هک  سکره  يارب 
اه و هد  زا  شیب  رد  هکلب  دروم ؛ هد  دروم و  ود  دروم و  کی  رد  هن  داد ، ربخ  داتفا ، قاّفتا  شتلحر  زا  دعب  ترـضح و  نآ  دوخ  تایح 

.تسا زرحم  مولعم و  رتاوت  هب  مه  و  تسا ، ملسم  تباث و  روآ ، نیقی  نیارق  دهاوش و  هب  مه  رابخا  نیا  و  دروم ، اهدص 

نآ رد  غورد  هابتشا و  لامتحا  هنوگ  چیه  هک  اهربخ  نیا  زا  یکی  هنومن ، روط  هب 
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هتشک زا  ار  مالسا  ربمغیپ  ربخ  دشاب ، رواب  رید  كاّکش و  یمدآ  هچره  .تسا  راّمع  لتق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ربخ  دور ، یمن 
.درک دهاوخ  رواب  تسا ، همیمض  نآ  اب  روآ  عطق  نیارق  دهاوش و  مه  رتاوتم و  وا  ریغ  رجح و  نبا  حیرصت  هب  مه  هک  راّمع  ندش 

: دومرف راّمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  لقن  همه  رگید ، بتک  هباحص و  مجارت  ثیدح و  هریس و  ياه  باتک 

؛» ُهَیِغاْبلا ُهَئِْفلا  َُکُلتْقَت  »

.دنشک یم  ّقح  زا  فرحنم  راکمتس و  هورگ  ار  وت 

یم راک  نارگید  زا  شیب  راّمع  هک  قدـنخ  رفح  تقو  رد  هنیدـم ، دجـسم  ياـنب  ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  هلمج  نیا 
: هدش تیاور  هنوگ  نیا  هب  قرط  یضعب  رد  و  تسا ، هدومرف  رّرکم  رگید ، عقاوم  رد  و  درک ،

«. ِراّنلا َیلِإ  َكوُعْدَتَو  ِهَّنَْجلا ، َیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ُهَیِغاْبلا  ُهَئِْفلا  َُکُلتْقَت  »

: هک تسا  نیا  نآ ، رگید  ظافلا  یضعب  و 

«. ِراّنلا ِیف  َُکِلتاقَو  ُهَیِغابلا ، ُهَئِْفلا  َُکُلتْقَت  »

: هک تسا  نینچ  رگید  قرط  یضعب  رد  و 

(1) «. ُهَیِغاْبلا ُهَئِْفلا  َراّمَع  ُُلتْقَت  »

ص ج 1 ، هباصالا ، ص 114 ؛ ص 47 و ج 2 ، ج 4 ، هباغلا ، دسا  ص 114 ؛ ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 76 ؛ ج 2 ، هیبلحلا ، هریسلا  - 1
ص 17؛ ص 108 و ج 2 ، ج 1 ، قئاقحلا ، زونک  ص 481 ؛ ص 418 و ج 2 ، ج 1 ، باعیتسالا ، ص 512 5704 ؛  426 2251 و ج 2 ،

خیرات باتک  زا  دعب ) هب  ص 271  رصم ، ط  ج 2 ،  ) متشه ءزج  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  ص 66  ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا 
ار زیزع  هدـنناوخ  یلو  میروذـعم ؛ تسا  لیوطت  بجوم  نوچ  اجنیا  رد  نآ  ندروآ  زا  هک  هدرک  لقن  یتیاکح  محازم  نب  رـصن  نیفص 

ناشدوخ رب  هکنیا  اب  شنایفارطا  هیواعم و  هدوب و  فورعم  تباث و  ثیدـح ، نیا  هنوگچ  دـننادب  ات  مییاـمن  یم  هیـصوت  نآ  هعلاـطم  هب 
.دندرک دربن  ّقح  ماما  اب  دنلطاب ، رب  دوب  رهاظ 
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تیالو هاش  ترـضح  باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  راّمع  یتقو  دوب ، فورعم  روهـشم و  نیقفانم ، یّتح  ناناملـسم  مامت  ناـیم  ربخ  نیا 
! دش هتشک  راّمع  تفگ : دمآ و  هیواعم  دزن  كانمیب  تحاران و  صاع  ورمع  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ هدش هچ  رگم  هدش ، هتشک  راّمع  تفگ : هیواعم 

«. ُهَیِغاْبلا ُهَئِْفلا  َراّمَع  ُُلتْقَت  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مدینش  تفگ : صاع  ورمع 

هکنیا يارب  دریذپ ، یمن  ار  وا  باوج  صاع  ورمع  تسناد  یم  هکنیا  اب  دوب ، ریظن  یب  ایح  مرش و  نتشادن  یمرزآ و  یب  رد  هک  هیواعم 
یلع ضرع  هب  خساپ  نیا  یتقو  .دروآ  نوریب  شا  هناخ  زا  ار  وا  هک  تشک  یسک  ار  راّمع  تفگ : دراد ، هاگن  یهارمگ  رد  ار  شرکشل 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  اریز  تسا ؛ هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  هزمح  هیواعم ، هتفگ  هب  سپ  دومرف : دیسر ، مالـسلا  هیلع 
(1) .درب داهج  هب  ار  وا  هلآ 

هتشک ات  درک  داهج  مالسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  دیشک و  فالغ  زا  ریـشمش  نیتداهـشلاوذ )  ) تباث نب  همیزخ  دش ، هتـشک  راّمع  یتقو 
یم يراددوخ  گنج  زا  و  دوب ، هدزن  هحلـسا  هب  تسد  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  هاگرکـشل  رد  هکنیا  اب  تقو  نآ  ات  هک  یلاـح  رد  دـش ،
یم اریز  درک ؛ لابقتسا  ار  تداهش  مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  مامت  تریـصب  رطاخ و  نانیمطا  لامک  اب  دش  هتـشک  راّمع  یتقو  .درک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مدینش  تفگ :

ص 78. ج 2 ، هیبلحلا ، هریسلا  - 1
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(1) «. ُهَیِغاْبلا ُهَئِْفلا  ُُهُلتْقَت  ُراّمَع  : » دومرف هک 

: تفگ هیواـعم  هب  زور  کـی  دوب ، ریما  راوـس  رفن  رازهراـهچ  رب  و  دوـب ، هیواـعم  هاپـس  يارما  ناهدـنامرف و  زا  یکی  هک  عـالکلاوذ " "

عالکلاوذ اقاّفتا  .دوش  یم  هتـشک  ام  اب  ددرگ و  یمزاب  ام  هب  راّمع  تفگ : هیواعم  دیهد ؟ یم  مزر  راّمع  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  هنوگچ 
هیلع یلع  يوس  هب  ار  ام  هاپس  فصن  نونکا  دوب ، هدنز  عالکلاوذ  رگا  تفگ : هیواعم  دش ، دیهش  راّمع  یتقو  .دش  هتشک  راّمع  زا  شیپ 

(2) .درب یم  مالسلا 

نیا رد  مییامن ، یمن  کش  وا  ردام  ردپ و  راّمع و  دوجو  لصا  رد  هک  نانچمه  مینک ، یم  هعجارم  ثیدـح  خـیرات و  بتک  هب  یتقو  ام 
نایهاپـس تسد  هب  نیّفـص  گنج  رد  راّمع  میراد  نیقی  هک  روط  نامه  و  مییامن ، یمن  کش  تسا  راّـمع  لـتق  هب  عجار  هک  مه  يربخ 

(3) .دنا هتشاد  رارقا  فارتعا و  نآ  هب  صاعورمع  هیواعم و  هداد و  ربخ  وا  تداهش  زا  ربمغیپ  هک  میراد  مه  نیقی  دش ، هتشک  هیواعم 

لّوا هکنیا  هب  ترـضح  نآ  ربخ  لـثم  تسا ؛ مّلـسم  روهـشم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  زین  يرگید  یبیغ  راـبخا  ربـخ ، نیا  ریظن 
بأوح ناگس  ندرک ) سراپ   ) حاین هشیاع و  مایق  زا  ربخ  لثم  و  تسا ، مالسلااهیلع  همطاف  دوش ، یم  قحلم  وا  هب  شلها  زا  هک  یسک 

زا مه  ار  رعش  نیا  ص 426 2251 و  ج 1 ، هباصالا ، ص 114 ؛ ص 47 و ج 2 ، ج 4 ، هباغلا ، دسا  ص 78 ؛ ج 2 ، هیبلحلا ، هریسلا  - 1
يَّذـلا ُضَْعب  ْمِهیف  امَو  ِهِّلُک  ِْریَْخلا  َنِم  ْمِهِیف  يِّذـلا  هیفَو  ِنَتِْفلا  َنِم  ُفاَخن  اّمِم  ٍنَسَحُْوبَأ  اُنبْـسَحَف  اَِیلَع  انْعَیاب  ُنَْحن  اذِإ  هدرک : لـقن  همیزخ 

ص 418. ج 1 ، باعیتسالا ، ِنَسَح  ْنِم  ِهیف 
ص 78. ج 2 ، هیبلحلا ، هریسلا  - 2

« هَیِغابلا ُهَئِْفلا  َراّمَع  ُُلتْقَت  : » هدش لقن  رتاوتم  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دیوگ : یم  باعیتسالا  رد  یبطرق  ّربلا  دـبع  نبا  - 3
.تسا ترضح  نآ  يربمایپ  ياه  یناشن  یبیغ و  ياهربخ  زا  ثیداحا و  نیرت  حیحص  زا  نیا  و 
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اجنیا رد  ام  هک  رگید  رابخا  و  نیملـسم ، تاحوتف  زا  ربخ  و  هباحـص ، یعمج  دادترا  زا  ربخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  داهج  زا  ربخ  و  وا ، رب 
دزن هک  یّما  رـشب  رفن  کی  هک  تسا  يرادـیاپ  راوتـسا و  لیلد  ناهرب و  نیا ، هک  مییامن  یم  هفاضا  مینک و  یم  اـفتکا  رادـقم  نیمه  هب 

رتشیب رتمک و  لاس و  رازه  هکلب  لاس  تصـش  لاس و  لهچ  لاس و  یـس  زا  دـعب  هک  دـهدب  بیغ  زا  ییاهربخ  هدـناوخن ، سرد  یـسک 
.دوش عقاو  هداد ، ربخ  هچنآ 

و تسا ، یفاک  وا  يارب  دراد ، یّلجت  مالـسا  ربمغیپ  تایح  خـیرات  رد  هک  عوضوم  کـی  نیمه  دـشاب ، رواـب  ناـمیا و  لـها  یـسک  رگا 
.تسا تاوبن  ساسا  تّحص  هدننک  نیمضت  ایبنا و  ریاس  ترضح و  نآ  توبن  ناهرب  یبیغ ، رابخا  نیمه 

هداد مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  ترـضح  تداهـش  زا  هک  تسا  ییاهربخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یبیغ  ياهربخ  زا  یکی 
زین ّتنـس  لـها  مجارت  ثیدـح و  بتک  خـیراوت و  رد  هدـش ، تیاور  هعیـش  ددـعتم  قرط  زا  هک  یثیداـحا  همه  نآ ، رب  هوـالع  هک  دـنا 

ینعم و بسح  هب  مه  و  دزاـس ، یم  تباـث  دـییأت و  ار  راـبخا  نآ  تّحـص  ندوـب و  ینیقی  ینئارق  مه  هک  هدـش  لـقن  يرایـسب  تاـیاور 
.دنرتاوت قوفام  هکلب  رتاوت  ّدح  رد  نومضم ،

لها ربتعم  رایسب  رداصم  زا  رگید  ثیدح  دنچ  زین  اجنیا  رد  میا ، هدش  روآدای  رگید  دراوم  رد  نیا  زا  شیپ  ار  ثیداحا  نیا  زا  یتمسق 
: مییامن یم  لقن  ّتنس 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  یناربط  دعس و  نبا   1

؛» ُهَعَجْضَم اهِیف  َّنَأ  ِینَرَبْخَأَف  َِهبْرُّتلا  ِهِذِهب  ِینَءآجَو  ِّفَّطلا ، ِضْرَِأب  يِدَْعب  ُلَتُْقی  َْنیَسُْحلا  َِیْنبا  َّنَأ  ُلِیئَْربَج  ِینَرَبْخَأ  »
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ربخ دروآ و  میارب  ار  كاخ  نیا  و  فط ، نیمز  رد  نم ، زا  دعب  دوش  یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح  مرـسپ  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج 
.تسا وا  عجضم  نآ  رد  هک  داد 

هدرک تیاور  ظفل  نیا  هب  هملس  ّما  هشیاع و  زا  ار  نآ  مه  داشرا  رد  یلیلخ  و  هدرک ، تیاور  محالم  نبا  زا  رت  لّصفم  ار  ثیدح  نیا  و 
: تسا

«. ِضْرَءْالا َْکِلت  َُهبُْرت  ِهِذهَو  ُلَتُْقی ، َْنیَسُْحلا  َِیْنبا  َّنَأ  ِینَرَبْخَأ  َلیئَْربَج  َّنِإ  »

: هک تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  رگید  قیرط  رد  و 

(1) «. ُهَمَد ُکِفْسَی  ْنَم  یلَع    ِ هّللا ُبَضَغ  َّدَتَشاَف  ُْنیَسُْحلا  اَْهیَلَع  ُلَتُْقی  ِیتَّلا  ََهبْرُّتلا  ِینارَأ  َلیئَْربَج  َّنِإ  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ثراح  رتخد  لضفلا  ّما  زا  مکاح  دوادوبا و   2

(2) ؛» َءآرْمَح ٍَهبُْرت  ْنِم  ًَهبُْرت  ِیناتَأَو  َْنیَسُْحلا ، ِینْعَی : اذه  ِیْنبا  ُُلتْقَتَس  ِیتَّمُأ  َّنَأ  ِینَرَبْخَأَف  ُلیئَْربَج  ِیناتَأ  »

میارب خرـس  كاخ  زا  یکاـخ  و  دنـشک ، یم  ار  مالـسلا )  هیلع  نیـسح   ) مرـسپ نم ، تّما  هک  داد  ربخ  نم  هب  و  دـمآ ، نم  دزن  لـیئربج 
.دروآ

: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شحج  تنب  بنیز  زا  یلعیوبا  یناربط و   3

ح 294 و 2943. ص 223 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  ص 190 و 191 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  - 1
ف 7. ص 156 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 190 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  - 2
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(1) ؛» َءآرْمَح ٍَهبُْرِتب  ِیناتَأَف  ُهََتبُْرت ، ِینِرَأَف  ُْتلُقَف : .ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  اذه  ِیْنبا  َّنَأ  ِینَرَبخَأَو  ِیناتَأ ، َلِیئَْربَج  َّنِإ  »

نم هب  ار  وا  تبرت  متفگ  .دنـشک  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینعی  مرـسپ  نیا  نم ، تّما  هک : داد  ربـخ  نم  هب  دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج 
.دروآ میارب  یخرس  تبرت  سپ  هد ، ناشن 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  لبنح  نب  دمحا   4

ِیتَّلا ِضْرَءْالا  َِهبُْرت  ْنِم  َُکْتیَرَأ  َْتئِـش  ْنِإَو  ٌلُوتْقَم ، اْنیَـسُح  اذه  َکَْنبا  َّنِإ  ِیل : َلاقَف  اهَْلبَق ، َّیَلَع  ْلُخْدَی  َْمل  ٌکَلَم  َْتیَْبلا  َّیَلَع  َلَخَد  ْدََـقل 
(2) ؛» َءآرْمَح ًَهبُْرت  َجَرْخَأَف  َلاق : .اِهب  ُلَتُْقی 

رگا تسا و  لوتقم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترسپ  نیا  تفگ : دوب ، هدشن  دراو  نم  رب  نیا  زا  شیپ  هک  دش  دراو  هناخ  رد  نم  رب  يا  هتشرف 
.دروآ نوریب  ار  یخرس  كاخ  سپ  مهد ، یم  ناشن  وت  هب  دوش  یم  هتشک  نآ  رد  هک  ینیمز  نآ  تبرت  یهاوخب 

نیمز رد  ار  نیسح  مدنزرف  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  هملس  ّما  زا  دعس  نبا   5
.وا تبرت  تسا  نیا  و  تفگ : دروآ و  سپ  .هدب  ناشن  نم  هب  دوش  یم  هتشک  نآ  رد  هک  ار  ینیمز  كاخ  متفگ : .دنشک  یم  قارع 

: دراد ثیدح  ظفل  نیا  هب  هملس  ّما  زا  رکاسع  نبا  و 

(3) «. ُُهُلتْقَی ْنَم  یلَع    ِ هّللا ُبَضَغ  َّدَتْشاَف  ُلَتُْقی ، اذه  ِیْنبا  َّنَأ  ِینَرَبْخَأ  َلِیئَْربَج  َّنِإ  »

ح 3944. ص 223 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 1
ص 190. هقرحملا ، قعاوصلا  - 2

ح 3936 و ح 3941. ص 223 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 3
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هب و  داـتفا ، ـالبرک  هب  ناشرذـگ  تفر ، یم  نیّفـص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هاـگ  نآ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبعـش  زا  دعـس  نـبا   6
ردق نآ  تسیرگ  سپ  .تسا  البرک  دش : هتفگ  دیسرپ ، نیمز  نآ  مان  زا  داتسیا و  دیسر ، تسا ) تارف  رانک  رد  یهد  هک   ) اونین يذاحم 

.دش رت  شمشچ  کشا  زا  نیمز  هک 

هّللا ِْدبَعابَأ  ای  اْربَص  هّللا ِ!  ِْدبَعابَأ  ای  اْربَص  : » دومرف دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  مازتلا  رد  هک  شردپ  زا  ییحی  نب  هّللادبع  تیاور  هب  و 
«. ِتارُْفلا ِئِطاِشب    ِ هّللا ِْدبَعابَأ  ای  اْربَص  ِ! 

: دومرف مدیسرپ ، هیرگ  ببس  زا  درک ، یم  هیرگ  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  مدش  دراو  دومرف : سپ 

ْنِم ًهَْضبَق  ُلِیئَْربَج  َضَبَق  َُّمث  ُءالَبْرَک ، َُهل  ُلاُقی  ٍعِضْوَِمب  ِتارُْفلا  ِئِطاِشب  ُلَتُْقی  َْنیَـسُْحلا  َيِدـَلَو  َّنَأ  ِینَرَبْخَأَو  اـِفنآ  ُلـِیئَْربَج  يِدـْنِع  َناـک  »
(1) ؛» اتَضاف ْنَأ  َّیَْنیَع  ِْکْلمَأ  ْمَلَف  ُهاّیِإ  ِینَّمَش  ٍباُرت 

هک یعضوم  رد  تارفلا  ئطاش  هب  دوش  یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  و  دوب ، نم  دزن  شیپ  ینامز  لیئربج 
زا ار  مناگدـید  متـسناوتن  سپ  دـیناسر ، نم  ماشم  هب  و  درک ، ضبق  یکاخ  زا  تشم  کی  لـیئربج  سپ  .دوش  یم  هتفگ  ـالبرک  نآ  هب 

«. مراد هاگن  کشا  نتخیر 

هتفگ هک  نانچ  زین  ییحی  نب  هّللادبع  و  دنا ، هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  ثیدـح  نیا  مه  كاحـضلا  نبا  لبنح و  نب  دـمحا 
.تسا هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شردپ ، زا  لقن  هب  دش 

ص 260. صاوخلا ، هرکذت  ص 148 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 191 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  - 1
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هیلع نیـسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  هدرک  لـقن  دوخ  خـیرات  رد  یقهیب  یمالـس  یلعوـبا  هک : هدرک  تیاور  یمزراوـخ   7
: دومرف مالسلا 

؛» ِهَداهَّشلِاب ّالِإ  اُهلانَت  ًهجَرَد ال  ِهَّنَْجلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  »

.تداهش هب  رگم  یسر  یمن  نآ  هب  هک  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد  وت  يارب  هک  یتسرد  هب 

تسناد یم  دندرک ، عامتجا  ترضح  نآ  اب  گنج  يارب  نمشد  هاپـس  هک  یتقو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  تفگ : یمالـس  یلعوبا 
وا رب  اه  مالـس  نیرت  لضاف  دیـسر ، تداهـش  تداعـس  هب  ات  دومنن  ییابیکـشان  عزج و  درک و  ربص  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  هتـشک  هک 

(1) .داب

، البرک دنتفگ : دراد ؟ مان  هچ  نیمز  نیا  دیسرپ : دیسر ، البرک  نیمز  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هدرک : تیاور  يزوجلا  نبا  طبـس   8
.نآ رد  تسا  یهد  مان  هک  دوش  یم  هتفگ  نآ  هب  مه  اونین  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  لیئربج  هک  داد  ربخ  نم  هب  هملـس  ّما  .الب  تسا و  برک  دومرف : تسیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یم تسود  ار  وا  تفگ : لیئربج  .دراذگ  دوخ  نماد  رد  تفرگ و  ار  وت  سپ  ار ، مرـسپ  راذـگب  دومرف : ربمغیپ  يدوب ، نم  اب  وت  و  دوب ،

.يرآ دومرف : يراد ؟

نیمز لیئربج  سپ  .مهد  یم  ناـشن  وت  هب  دوش  یم  هتـشک  نآ  رد  هک  ار  ینیمز  یهاوخب  رگا  و  تشک ، دـنهاوخ  ار  وا  وت  تّما  تفگ :
.داد ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ار  البرک 

 . ف 8 ص 170 ، یمزراوخ ، لتقم  - 1
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ربخ ربمغیپ  هب  لیئربج  هک  ینیمز  تسا  نیا  دومرف : دـییوب و  ار  نآ  .تسا  البرک  نیمز  اجنیا  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نوچ 
.موش یم  هتشک  نآ  رد  نم  هک  داد 

هدرک لقن  يدقاو  زا  تاقبط  رد  دعـس  نبا  ار  ثیدـح  نیا  ریظن  .دـییوب  تشادرب و  ار  نآ  زا  تشم  کی  هک : تسا  رگید  تیاور  رد  و 
(2) .دراد هملس  ّما  زا  باب  نیا  رد  ثیدح  ود  زین  عینم  تنب  نبا  (1) و  .تسا

یلاس نامه  رد  دوب ، نامثع  نارادفرط  زا  هک  یلجب  نیق  نب  ریهز  تفگ : هک  دـنا  هدرک  لقن  هرازف "  " زا نارگید  يربط و  ریثا و  نبا   9
نوچ دروخرب ، نیسح  هب  هار  نیب  تشگزاب  رد  هک  دوب  هتفر  ادخ  هناخ  ّجح  هب  دومن ، تکرح  قارع  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک 

دش راچان  اهزور  زا  یکی  رد  .دیآ  دورف  لزنم  کی  رد  دنشاب و  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هک  تشاد  تهارک  دوب ، نامثع  تسود 
.دیآ دورف  دوب ، هدمآ  دورف  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلزنم  رد 

هداتسرف ارم  هّللادبعوبا  ریهز ! تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  هداتسرف  ناهگان  میدوب ، هناحبـص  لوغـشم  هکنآ  نیب  رد  تفگ : هرازف 
ریهز هک  میتشاد  تهارک  اریز  میدش ؛ توهبم  دراذگ و  دوب ، شتسد  رد  يا  همقل  سکره  ماغیپ ) نیا  زا   ) .ییایب ترـضح  نآ  دزن  هک 

.دورب ترضح  نآ  دزن 

؟ يور یمن  وت  دبلط و  یم  ار  وت  دتسرف ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  هّللا ! ناحبس  تفگ : ریهز  نز  ومعرتخد و  ملید 

نیـسح ياه  همیخ  دزن  ار  دوخ  همیخ  دوب و  نابات  شیور  نامداش و  هک  یلاح  رد  تشگرب  هک  دیـشکن  یلوط  تفر ، تهارک  اب  ریهز 
نم تفگ : دز و  مالسلا  هیلع 

ص 259 و 260. صاوخلا ، هرکذت  - 1
ص 147 و 148. یبقعلا ، رئاخذ  - 2
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ادخ تفگ : درک و  عادو  وا  اب  شنز  .منک  عافد  وا  زا  و  منک ، وا  يادف  ار  مناج  ات  مشاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هارمه  هک  متفرگ  میمـصت 
.ینک دای  ارم  مالسلا  هیلع  نیسح  ّدج  شیپ  تمایق  رد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دهدب ! ریخ  وت  هب 

ار امش  نم  و  تسا ، امش  اب  نم  رادید  نیرخآ  نیا  هنرگ  و  دنک ، يوریپ  نم  زا  دهاوخ  یم  امش  زا  سک  ره  تفگ : شباحـصا  اب  ریهز 
درک و ام  بیـصن  ار  حـتف  دـنوادخ  میدوب ، هتفر  داهج  هب  تسا  ناتـسکرت  ياهرهـش  زا  هک  رجنلب "  " رد اـم  مهد : یم  ربخ  یثیدـح  هب 

: تفگ ام  هب   (1) یسراف ناملس  .میدش  كانحرف  دیسر ، ام  هب  ییاه  تمینغ 

؛» ِِمئآنَْغلا َنِم  ُْمْتبَصَأ  اّمِم  ْمُهَعَم  ْمُِکلاتِقب  احَرَف  َّدَّشَأ  اُونوُکَف  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َبابَش  ُْمتْکَرْدَأ  اذِإ  »

.دیسر امش  هب  هک  یمیانغ  نیا  زا  اهنآ  هارمه  داهج  هب  دیشاب  رت  نامداش  دیتفایرد ، ار  دّمحم  لآ  ناناوج  یتقو 

.دش دیهش  ترضح  نآ  باکر  رد  ات  تشگ  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  تمدخ  مزالم  سپس  .مدرپس  ادخ  هب  ار  امش  نم 

: هک تسا  نیا  ریثا  نبا  لماک  ترابع  و 

«. ِِمئآنَْغلا َنِم  َمْوَْیلا  ُُمْتبَصَأ  اِمب  ُهَعَم  ْمُِکلاتِِقب  احَرَف  َدَّشَأ  اُونوُکَف  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َبابَش  ِیَس  َدّ ُْمتْکَرْدَأ  اذِإ  »

رد یلهاب  ناملس  اریز  تسا ؛ حیحص  یلهاب  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا و  هدرک  رکذ  یلهاب  ناملس  یـسراف ، ناملـس  ياج  هب  يربط  - 1
ص 299. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 277 و 278 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 141 ؛ ینعملا ، ومس  .دیسر  لتق  هب  رجنلب 
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یلع نأـش  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  تسا ، هّفـص  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  باحـصا  زا  هک  يدزا  هفرغ  زا  ریثا  نبا   10
رگید يوس  هب  هار  زا  مالسلا  هیلع  یلع  .متفر  نوریب  تارفلا  ئطاش  تمس  هب  ترضح  نآ  اب  سپ  دش ، ادیپ  نم  رد  یکش  مالـسلا  هیلع 

: دومرف تسد  هراشا  اب  سپ  میداتسیا ، ترضح  نآ  درگ  رد  مه  ام  و  داتسیا ، یناکم  رد  تفر و 

(1) ؛ُ»  هّللا ّالِإ  ِءآمَّسلا  ِیف  الَو  ِضْرَءْالا ، ِیف  َُهل  َرِصان  ْنَم ال  ِیبَِأب  ْمِِهئآمِد ، ُقارْهَمَو  ْمِِهباکِر ، ُخانَمَو  ْمِِهلِحاوَر ، َعِضْوَم  اذه  »

نیمز و رد  يروای  وا  يارب  هک  سک  نآ  يادـف  مردـپ  تسا ، اهنآ  نوخ  نتخیر  لـحم  و  اـهنآ ، بکارم  نارتش  لـحم  عضوم و  اـجنیا 
.تسین ادخ  زا  ریغ  نامسآ 

، دندوب هدش  هتشک  نآ  رد  شنارای  ترضح و  نآ  هک  یناکم  هب  مدیسر  ات  متفر  دش ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  تفگ ) هفرغ  )
رد ادـخ  زا  متـساوخ  شزرمآ  سپ  تفگ : ار ، يزیچ  دوب  هدرکن  اطخ  دوب ، هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یناکم  نامه  مدـید 

.نآ رد  وا  يوس  هب  دوب  هدش  دهع  هچنآ  هب  رگم  درکن  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  متسناد  و  مدوب ، هدرک  هک  یکش 

، مدرک روبع  يرقلا  يداو  زا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  يدرم  هک ، تسا  هدش  ثیدح  هلفغ  نب  دیوس  زا   11
.)؟ منک رافغتسا  شیارب  ایآ  تفگ :  ) مدرک رافغتسا  وا  يارب  دوب و  هدرم  اجنآ  رد  هطفرع  نب  دلاخ 

.دوب دهاوخ  رامح  نب  بیبح  رکشل  نآ  رادملع  دوش و  هدنامرف  ار  یهارمگ  رکشل  هکنیا  ات  دریم  یمن  هدرمن و  وا  دومرف : ترضح 

ص 169. ج 4 ، هباغلا ، دسا  - 1
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! مرامِح نب  بیبح  نم  متسه و  وت  تسود  نم  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  تساخرب و  يدرم 

نآ يور  هب  ور  هک  يرد  يوس  هب  درک  هراـشا  و  يوش » یم  دراو  رد  نیمه  زا  ملع  نآ  اـب  و  دوـب ، یهاوـخ  وا  رادـمچرپ  وـت  : » دوـمرف
.دوب ترضح 

داد رارق  شرکشل  همّدقم  رد  ار  هطفرع  نب  دلاخ  داتسرف و  مالسلا  هیلع  نیسح  گنج  هب  ار  دعس  نب  رمع  دایز  نبا  هک  داتفا  قاّفتا  سپ 
(1) .دش هفوک  دجسم  دراو  رد  نامه  زا  و  دوب ، رامح  نب  بیبح  وا  رادملع  و 

: دومرف مالسلا و  هیلع  نیسح  ربق  ناکم  هب  درک  روبع  مالسلا  هیلع  یلع  هک : تسا  هدرک  تیاور  الم   12

ُءآمَّسلا ْمِْهیَلَع  یِْکبَت  ِهَصًرَْعلا  ِهِذـِهب  َنُولَتُْقی  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ٌهَْیتَف  ْمِِهئآمِد  ُقارْهَم  انُهیهَو  ْمِِهلاحِر ، ُعِضْوَم  انُهیهَو  ْمِِهباـکِر ، ُخاـنَم  اـنُهیه  »
(2) ؛» ُضْرَءْالاَو

نیا رد  دّـمحم  لآ  زا  ینادرمناوج  .تسا  اهنآ  نوخ  نتخیر  لحم  اجنیا  ناشیا و  لزانم  عضوم  اـجنیا  و  اـهنآ ، نارتش  هاـگباوخ  اـجنیا 
.تسیرگ دهاوخ  اهنآ  رب  نیمز  نامسآ و  هک  دنوش  یم  هتشک  هصرع 

هیلع یلع  زا  غبـصا ، زا  ظافلا ، یـضعب  رد  فالتخا  یکدـنا  اب  ار  ثیدـح  نیا  هرهاطلا  هرتعلا  ملاعم  رد  يذـبانج  زیزعلا  دـبع  ظـفاح  و 
(3) .تسا هدرک  تیاور  مالسلا 

نآ رب  یلیلذ  نوچ  اّما  هدرک ؛ لقن  دـیفم  خیـش  بقانم  زا  ار  ربخ  نیا  هباصالا  بحاص  هچرگا  ح 2182 . ص 410 ، ج 1 ، هباصالا ، - 1
رکذ راد ) هطقن   ) همجعم ءاز  و  هطقن ) یب   ) هلمهم ءاح  هب  رامح ، نب  بیبح  داشرا ، رد  .هتخانـش  ربتعم  ار  نآ  دوش  یم  مولعم  هتـشاگنن ،

.تسا هدش 
ص 191. هقرحملا ، قعاوصلا  - 2

ص 115. راصبألارون ، - 3
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ترـضح نآ  ربارب  شنایهاپـس  ّرح و  دـندش ، ـالبرک  دراو  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نوچ  دـیوگ : یم  يرونید  هفینحوـبا   13
.تسا کیدزن  تارف  اریز  يآ  دورف  ناکم  نیمه  رد  تفگ : ّرح  .دندش  اهنآ  نتفر  ریس و  زا  عنام  و  دنداتسیا ،

.البرک دنتفگ : دراد ؟ مان  هچ  ناکم  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح 

مسا زا  داتسیا و  مدوب ، وا  اب  نم  و  داتفا ، ناکم  نیمه  هب  شراذگ  تفر ، یم  نیفـص  هب  یتقو  مردپ  .تسا  الب  برک و  بحاص  دومرف :
سپ .تسا  نانآ  نوخ  نتخیر  لحم  اجنیاو  اهنآ ، نارتش  هاگباوخ  اـجنیا  دومرف : نآ ، مسا  هب  ار  وا  دـنداد  ربخ  سپ  .دیـسرپ  نیمز  نیا 

(1) ؛» انُهیه َنُولِْزنَی  ٍدَّمَُحم  ِلآِال  ٌلِْقث  : » دومرف مالک ، نیا  يانعم  زا  ترضح  نآ  زا  دش  لاؤس 

.تسا هدرک  تیاور  رفن " "، " لقث  " ياج هب  يریمد  و 

: دومرف درک و  هیرگ  داتسیا ، دیسر  البرک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  دنا : هدرک  تیاور  ریخ  دبع  ریثک و  نب  نسح   14

(2) ؛» ِلُجَّرلا ُعَرْصَم  اذه  ْمِِهلاحِر ، ُعِضْوَم  اذهَو  ْمِِهباکِر ، ُخانَم  اذه  انُهیه ، َنُولَتُْقی  ًهَمَْلیَغُأ  ِهِیبَِأب  »

تـسا نیا  و  تسا ، اهنآ  ياه  لزنم  عضوم  اجنیا  و  اهنآ ، نارتش  هاگباوخ  اجنیا  .دـنوش  یم  هتـشک  اجنیا  رد  هک  یناناوج  يادـف  مردـپ 
 (. مالسلا هیلع  نیسح  ینعی   ) درم هاگلتق  عرصم و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ذاعم  زا  یملید   15

 . ص 60 ج 1 ، ناویحلا ، هایح  ص 226 ؛ لاوطلا ، رابخا  - 1
ص 260. صاوخلا ، هرکذت  - 2
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(1) ؛» ِِهِلتاِقب ُتِْربْخُأَو  َِهَتبُْرِتب  ُتِیتوُأَو  ُْنیَسُْحلا ، ََّیلِإ  َیُِعن  »

.مدش هداد  ربخ  وا  هدنشک  زا  دش و  هدروآ  میارب  وا  تبرت  و  نیسح ، تداهش  هب  مدش  هداد  ربخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  ورمع  نبا  زا  رکاسع  نبا   16

َْنَیب ُلَتُْقی  ُهَّنَأ ال  امَأ  .ُهَِلتاق  ُْتیَأَرَو  ِِهَتبُْرِتب  ُتِیتوُأ  ٌْنیَـسُح ، ِیلیِخَـسَو  ِیبیبَح  ََّیلِإ  َیُِعن  ُهَّنِإ  امَأ  .ِناـعَّللا  ِناـعَّطلا  َدـیِزَی  ِیف    ُ هّللا َكِراـب  ـال  »
(2) ؛» ٍباقِِعب   ُ هّللا ُمُهَّمَع  ّالِإ  ُهوُرُْصنَی  الَف  ٍمْوَق  ِینارْهَظ 

میارب شتبرت  و  نیـسح ، مدـنزرف  مبیبح و  گرم  هب  مدـش  هداد  ربخ  هک  شاب  هاگآ  ار ، ناعل  ناعط  دـیزی  دـنک  مورحم  تکرب  زا  ادـخ 
هکنآ رگم  دننکن  يرای  ار  وا  هک  یمدرم  نایم  رد  دوشن  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  شاب  هاگآ  .مدید  ار  وا  هدنـشک  و  دش ، هدروآ 

.دیامرف باقع  ار  اهنآ  همه  دنوادخ 

: دومرف دعس  نب  رمع  هب  هک  هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رکاسع  نبا   17

(3) ؛» َراّنلا ُراتْخَتَف  ِراّنلاَو  ِهَِّینَملا  َْنَیب  ِهیف  ُرَّیَُخت  اماقَم  َتْمَقَأ  اذِإ  َْتنَأ  َْفیَک  »

!؟ ینک رایتخا  ار  شتآ  وت  يوش و  راتخم  شتآ  گرم و  نایم  هک  یتسیاب  یماقم  رد  یتقو  وت  يا  هنوگچ 

کیدزن تسا  یناکم  هک  فط ، رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  هب  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  یقهیب   18
(4) .دوش یم  هتخانش  البرک  هب  هفوک و 

ح 3952. ص 223 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 1

ح 3949. ص 223 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 2
ح 960. ص 111 ، ج 7 ، لامعلا ، زنک  - 3

ص 220. ج 3 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 4
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یلاح رد  یمیمت  ریهز  نب  هماسا  نب  میمت  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هدرک : تیاور  يربخ  نمـض  رد  دیدحلا  یبا  نبا   19
نامه .دوب و  دهاوخ  وا  لتق  رب  ناگدننک  صیرحت  زا  و  نیـسح ، نیلتاق  زا  وا  هک : داد  ربخ  دوب ، هراوخریـش  لفط  نیـصح  شرـسپ  هک 

مه و  تخاس ، بوصنم  ینابرهش  تسایر  هب  ار  وا  هّللادیبع  ات  تسیزب  میمت  نب  نیصح  داد ، ربخ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  هنوگ 
راک رد  هک  يریخأت  زا  ار  وا  و  دزاس ، رومأم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گنج  هب  ار  دعـس  نب  رمع  اـت  داتـسرف  ـالبرک  هب  اـعوسات  زور  ار  وا 

(1) .دهد میب  دومن ، گنج 

: دومرف بزاع  نب  ءارب  هب  هک  هدرک  تیاور  تابیغم ، هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رابخا  نمض  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا   20

؛» ُهوُرُْصنَت الَف  ٌّیَح  َْتنَأَو  ُْنیَسُْحلا ، ُلَتُْقیأ  »

!؟ ییامنن يرای  ار  وا  یشاب و  هدنز  وت  نیسح و  دوش  یم  هتشک  ایآ 

: تفگ ءارب 

؛» َنِینِمْؤُْملا َریمَأ  ای  َِکلذ  َناک  «ال 

! نینمؤملاریما يا  تسین ، روط  نیا 

هک دروخ  یم  ترسح  درک و  یم  دای  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یبیغ  ربخ  نیا  ءارب  دش ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  یتقو 
(2) .تفاین تداهش  تداعس  مالسلا  هیلع  نیسح  هار  رد  و  دشن ، رضاح  البرک  رد  ارچ 

؟ تسیچ هعقب  نیا  یناد  یم  ایآ  دومرف : سابع  نبا  هب  تفر ، یم  نیّفـص  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو  هدرک : لقن  یمزراوخ   21
.هن تفگ :

 . ص 508 و 509 ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
 . ص 509 ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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هب سپ  داـتفا !؟ هچ  نایفـس  یبا  اـب  ارم  دومرف : تسیرگ و  تّدـش  هب  سپـس  .یتـسیرگ  یم  نم  دـننام  یتخانـش  یم  ار  نآ  رگا  دومرف :
(1) .دید یهاوخ  وا  زا  سپ  وت  ار  هچنآ  دید  اهنیا  زا  تردپ  هک  نک  ربص  مرسپ ! دومرف : و  درک ، هّجوت  مالسلا  هیلع  نیسح 

ربمغیپ رسمه  هملس  ّما  هلان  دش ، دنلب  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیـصم  رد  شا  هلان  گناب  هک  یـسک  لّوا  دیوگ : یم  یبوقعی   22
داد و نم  هب  دوب ، یتـبرت  نآ  رد  هک  ار  يا  هشیـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يزور  دـیوگ : یم  هملـس  ّما  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یتقو دومرف : هاگ  نآ  .هداد  نم  هب  ار  تبرت  نیا  دنـشک و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  تّما  هک  هدرک  مالعا  نم  هب  لیئربج  دومرف :
.تسا هدش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  نادب  دیدرگ ، هزات  كاخ  نیا 

نآ دید  یتقو  .درک  یم  رظن  نآ  رد  هراومه  هملس  ّما  درک ) تکرح  قارع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  یتقو  ات   ) دوب هملس  ّما  دزن  كاخ  نآ 
 !ِ«. هّللا ِلوُسَر  َْنبِا  او  ُهاْنیَسُحاو ! : » دز دایرف  هدش ، نوخ  كاخ ،

هدشن هدینـش  زگره  نآ  دننام  هک  يروط  هب  دش ، هّجـض  نویـش و  زا  رپ  هنیدـم  هکنآ  ات  دـش  دـنلب  هلان  هب  ناش  گناب  وس  ره  زا  اه  نز 
(2) .دوب

(3) .دوب ترضح  نآ  هاگلتق  نیمز  تبرت  تبرت ، نآ  هک : هدرک  تیاور  هدرک و  لقن  توافت  رصتخم  اب  رجح  نبا  ار  ثیدح  نیا 

هیلع نیسح  رب  تداهش  هک  دوش  یم  مولعم  تسا و  رایسب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  رابخا  هنوگ  نیا 
هدوب وا  تداهـش  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  ترـضح و  نآ  تاراختفا  و  گرزب ، لیاضف  زا  یکی  هدش و  هتـشون  مالـسلا 

.تسا

 . ف 8 ص 162 ، یمزراوخ ، لتقم  - 1
ص 218 و 219. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 2

ص 191. هقرحملا ، قعاوصلا  - 3
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مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  تازجعم 

مالسلا (1) هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  تازجعم 

.تسا هزجعم  تسا ، راوتسا  نآ  رب  ربمایپ  توعد  و  ینامسآ ، تالاسر  تّحص  و  یتسرد ، هب  نامیا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 

ایبنا زا  رفن  دنچ  تازجعم  دیجم  نآرق  هلمج  زا  ینامـسآ  ياه  باتک  و  دزاس ، یم  تباث  ایبنا  زا  ار  هزجعم  رودص  لصا  تاوبن ، خیرات 
.دنا هداد  حرش  لیصفت  هب  تحارص و  اب  ار 

ناشن هزجعم  دنچ  ای  کی  زین  اهنآ  و  دنتساوخ ، یم  هزجعم  دندومن  یم  توبن  ياعدا  هک  یناسک  زا  هدوب ، يراج  نیا  رب  ّتنس  هراومه 
.دنداد یم 

هب اصع  لیدـبت  ناگدرم ، نتخاس  هدـنز  نارامیب ، يافـش  لثم  يّدام  روما  هب  عجار  تازجعم  هب  تبـسن  مدرم  ضعب  رواب  ام ، ناـمز  رد 
، هدمآرب لمأت  هیجوت و  ماقم  رد  دنتسه ، ایبنا  هب  نمؤم  هک  یناسک  زا  يا  هراپ  هدش و  مک  هدئام ، لوزن  و  نابعث ،

یتافیرعت مالک  بتک  رد  و  ددرگ ، یم  رهاـظ  وا  ياـعدا  قدـص  رب  تلـالد  يارب  ربمغیپ  تسد  هب  هک  تسا  یتداـع  قرخ  هزجعم ، - 1
ناشیا باحـصا  صاوخ و  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  زا  هک  یتاداع  قراوخ  رب  هزجعم  قالطا  فیراعت ، نآ  رباـنب  هک  دـنا  هدومن  نآ  يارب 
هرداص تاداع  قراوخ  هچنانچ  دـنا ، هدرک  تمارک  هب  ریبعت  تاداع ، قرخ  نیا  زا  رتشیب  یلو  تسا ؛ هحماـسم  وحن  هب  دوش  یم  رداـص 

.دوش یم  هزجعم  قالطا  همه  رب  دنراد ، هک  یکارتشا  هجو  ظاحل  هب  یهاگ  یلو  دنمان ؛ یم  تاصاهرا "  " ار توبن  زا  لبق  ّیبن  زا 
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رد .دننک و  یفرعم  هّدام  ملاع  دـعاوق  ننـس و  ءزج  و  دـنیامن ، قیبطت  يّدام  يرهاظ و  بابـسا  للع و  هب  ار  اهنآ  دـنهاوخ  یم  یخرب  و 
تازجعم لـیبق  نیا  نتفریذـپ  يارب  اـهنآ  كرد  مهف و  و  هدـش ، رتشیب  نآرق  یملع  تازجعم  هب  تبـسن  ناـشرواب  ناـمیا و  لاـح ، نیع 

.تسا هدیدرگ  رت  هدامآ 

یهلا قلطم  ییاـناوت  هیبـیغ و  تردـق  هدـنیامن  هزجعم ، اریز  تشاد ؛ ناـمیا  تازجعم  ماـمت  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  یلو 
اج تسا ، هدـیرفآ  میکح  ملاع  رداق  يادـخ  ار  ملاع  نیا  هک  دـناد  یم  تسا و  وا  ملع  تردـق و  ادـخ و  هب  نمؤم  هک  یـسک  و  تسا ،

گرزب کچوک و  تاقولخم  میظع و  تارک  نیا  اب  روانهپ  ناهج  نیا  و  ملاع ، نیا  رگم  .دیامن  دیدرت  هزجعم  رودص  ناکما  رد  درادن 
؟ تسین هزجعم 

ملاع نیارباـنب  .دزاـس  رهاـظ  درواـیب و  ار  نآ  لـیاسو ، تامدـقم و  هیهت  نودـب  دوخ  شیپ  زا  دـناوتن  رـشب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هزجعم 
.تسا هزجعم  همه  اه ، هموظنم  اهدیشروخ و  اه و  سونایقا  اه و  تخرد  اه و  هوک  شنیرفآ  نیا  تسا و  هزجعم 

يّدام بابـسا  نودب  اهراک  نیا  ریاظن  لاثما و  هزیرگنـس و  مّلکت  ناگدرم ،) ندرک  هدنز   ) تاوما يایحا  تخرد ، راضحا  هدئام ، لوزن 
لاـبج و و  ملاـع ، هریبـک  تازجعم  نیا  هک  تسا  نیا  شقرف  .دـنا و  هزجعم  مه  اـهنیا  دنتـسه  هزجعم  اـهنآ  هک  ناـنچمه  .تسا  هزجعم 

تازجعم اّما  مییامن ؛ یمن  داعبتـسا  مینک و  یمن  بّجعت  نآ  زا  اذـل  دنتـسه ، ام  هاگن  دـید و  دروم  هشیمه  تارک ، اهایرد و  سونایقا و 
.ددرگ یم  داعبتسا  بّجعت و  دروم  دوش ، لقن  یتقو  دنتسین ، ام  رظنم  رد  هتسویپ  دنا و  هدوبن  يدبا  ابلاغ  نوچ  ایبنا 
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هزجعم دیاب  دنوش  یم  هدیزگرب  يربمایپ  هب  ادـخ  فرط  زا  هک  یناسک  هکنیا  هب  تسا  یهلا ) ياه  ّتنـس   ) هیهلا ننـس  زا  یکی  مه  نیا 
.دوشن هتفریذپ  شیاوعد  دشاب و  هیهلا  ّتنس  فالخرب  دیامنن ، راهظا  هزجعم  دنک و  يربمغیپ  ياعّدا  یسک  رگا  ات  دنشاب ، هتشاد 

.دنا هتشاد  نامیا  ایبنا  تازجعم  هب  هیوکسم  نبا  یباراف و  انیس ، نبا  دننام  گرزب  هفسالف 

، هتشاگن یحرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ایبنالا  متاخ  ترضح  ایبنا و  تازجعم  هب  عجار  هکنآ  زا  دعب   (1) فراعملا هریاد  رد  يدجو  دیرف 
رگا مه  اهنآ  و  نییّدام ، زا  یعمج  رگم  دوش  یمن  تفای  دیامنب ، ار  تازجعم  ثودح  ناکما  راکنا  دناوتب  هک  یسک  زورما  دسیون : یم 

ناغروس و جدول ، سکراب ، لدـنت ، نوسکا ، يربفا ، درول  سالو ، لسور ، سکورک ، میلو  لاثما  ینادنمـشناد  تاـقیقحت  تاـعلاطم و 
هورگ و  هسنارف ، نادنمـشناد  زا  هشیر  لراـش  داتـسا  هیبـیج و  رتـکد  سکیراد و  رتـکد  نویرمـالف ، سیلگنا و  نادنمـشناد  زا  نارگید 

هنیآره دندرک ، یم  هعلاطم  حور ) هب  عجار  ثحابم   ) هسیفن ثحابم  رد  ار  ناشیا  هریغ  سور و  ناملآ ، ایلاتیا ، نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
یپ هّدام  رب  همکاح  سیماون  زا  يرتالاب  سیماون  هب  دـنا ، هدومن  هسیفن  ياوق  يور  هک  ییاه  شیامزآ  اب  صاخـشا  نیا  هک  دـندید  یم 

ناشن دنـشاب  هّدام  تعیبط و  ماظن  قراخ  هک  ییاه  هدیدپ  دنیامن و  لاطبا  ار  يّدام  سیماون  لمع  دنناوت  یم  سیماون  نآ  هک  دـنا  هدرب 
دوخ هب  صوـصخم  سیماوـن  عباـت  زین  تازجعم  هک  تسا  هدـش  موـلعم  تباـث و  اـم  رـصع  رد  تازجعم  ناـکما  تهج  نیا  هب  .دـنهدب 

 . ...دنتسه

ص 202. ج 6 ،  فراعملا ، هرئاد  - 1
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نآ رد  فالخ  لامتحا  هک  یلقن  هن  اّما  تسا ؛ لقن  هب  دنراد  رواب  ار  هزجعم  عوقو  هک  یناسک  ياکتا  هدـمع  ام  نامز  رد  تسا  یهیدـب 
هزجعم ياوعد  دـننک  یم  ناـمگ  یـضعب  .تسین  رتـمک  مشچ  تیؤر  زا  نآ  هب  نیقی  عطق و  لوـصح  هک  یلقن  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  هار 

؛ دنشاب یم  هابتشا  رد  تخس  ناسک  نیا  اّما  .تسا  راوشد  نآ  عوقو  تابثا  ای  و  تسین ، قفاوم  یملع  نیزاوم  لوصا و  اب  ای  دنـسپدرخ ،
يرـصب هدهاشم  هار  زا  ار  نآ  عوقو  دیامن و  یم  قیدصت  دییأت و  ار  نآ  ناکما  هکلب  درادـن ؛ اوعد  نیا  ّدر  يارب  یهار  چـیه  لقع  اریز 

.دریذپ یم  رتاوتم  یعطق و  لقن  یعمس و  لیلد  ای 

نیا زا  ناشدوصقم  رگا  دنناد ، یمن  قفاوم  ملع  نیزاوم  اب  ار  نآ  دنراذگ و  یمن  شیپ  مدق  تازجعم  ندرک  رواب  يارب  هک  ناسک  نیا 
طیحم رد  ییاه  ییاسانـش  کی  وا ، يارب  هتفای و  تسد  نآ  هب  يّدام  مولع  هیحاـن  رد  رـشب  نونکاـت  هک  تسا  ینیزاوم  نیمه  نیزاوم ،

نآ اریز  میرادـن ؛ جاـیتحا  نیزاوم  نیا  هب  هزجعم  عوقو  ياوعد  تّحـص  رد  اـم  هک : میهد  یم  خـساپ  اـهنآ  هب  تسا ، هدـش  هّداـم  ملاـع 
.تسین نیزاوم  نیا  هب  رصحنم  قیاقح  فشک  كرد و  هار  و  دنتسین ، قیاقح  مامت  كرد  هلیسو  نیزاوم 

نیزاوم بابـسا و  نیا  و  هدـشن ؛ اهنآ  نتخانـش  هب  لیان  زونه  رـشب  هک  دنتـسه  یتالوهجم  ام  ربارب  رد  نونکا  مه  میراد  نیقی  هک  نانچ 
هار زا  هکنآ  رگم  میوش ، تالوهجم  نآ  دوجو  رکنم  میناوت  یمن  اّما  دـنک ؛ یمن  تیادـه  تالوهجم  نآ  هب  ار  ام  مه  یبرجت  یّـسح و 

.دوش تباث  نآ  عانتما  یلقع  ناهرب 

هداعلا قراخ  هثداح  کی  عوقو  هسوسحم ، یملع  نیزاوم  هار  زا  رگا  سپ 
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تـشم کی  مامتان و  تاعالطا  هلـسلس  کی  هب  اـجیب  داـمتعا  رورغ و  یخاتـسگ و  رب  لـیلد  و  تسین ، حیحـص  نآ  راـکنا  دـشن  مولعم 
.تسا یعطقریغ  ياه  هیضرف  لومرف و 

زا اجکی  ار  یکـشزپ  ملع  لئاسم  دهاوخب  دـشاب و  ملاع  صـصختم و  علطم و  یمیـش ، رد  هک  تسا  یـسک  لَثَم  صاخـشا ، نینچ  لَثَم 
هک یلئاسم  نامه  ساسا  رب  ملاع  ناکـشزپ  هک  یلاـح  رد  دـهد ، رارق  ماربا  ضقن و  لوبق و  ّدر و  دروم  یـسررب و  یمیـش  ملع  هچیرد 

ار رامیب  نارازه  زور  ره  هتـسجن ، نآ  رب  یلیلد  شدوخ  ملع  يایند  رد  درادـن و  تفرعم  نآ  هب  تسا و  یمیـش  ملاـع  نآ  دـیدرت  دروم 
.دننک یم  نامرد 

تبـسن هک  تفگ  دیاب  ار  يزیچ  نامه  ناشدوجو ، لیلعت  و  اهنآ ، هب  تبـسن  هک  تسا  ییاه  هدیدپ  کی  ایلوا  تامارک  ایبنا و  تازجعم 
یمـسا ره  دینادب ، تاداع  قراوخ  دیهاوخ  یم  دییوگب ، تقلخ  ملاع  رارـسا  ار  اهنآ  دـیهاوخ  یم  امـش  .مییوگ  یم  ملاع  نیا  مامت  هب 

لقن نیرتالاب  هب  و  تسا ، هداد  يور  ملاع  رد  تسا  هزجعم  شمـسا  هک  ییاـهزیچ  نیا  مییوگ : یم  اـم  هرخـألاب  دـیراذگب ؛ اـهنآ  يور 
هکنیا يارب  دهاوخب  یسک  رگا  و  تسین ، حیحص  مه  يّدام  للع  هب  نآ  لیلعت  و  تسا ، یعطق  ملـسم و  تباث و  نآ  عوقو  رتاوتم ، ياه 

؛ تسا هتفر  اطخ  هب  دـیامنب ، هنیمز  نیا  رد  یتاهیجوت  دـهد و  تبـسن  يّدام  للع  هب  ار  اهنآ  دـنک و  بلج  لیاسم  نیا  اـب  ار  مدرم  رواـب 
.درادن يا  هطبار  چیه  يّدام  للع  اب  ناگدرم ) ندرک  هدنز   ) یتوم يایحا  و  اهدژا )  ) نابعث هب  اصع  لیدبت  اریز 

اب دوب ، يداع  دماشیپ  کی  زا  ربخ  و  دوبن ، هزجعم  دروم  رد  اه  لقن  نیا  رگا  و 
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فالخ سونأم و  ریغ  راک  کی  زا  رابخا  تازجعم ، زا  رابخا  نوچ  اّما  تفریذپ ؛ یم  ار  نآ  سک  همه  اهربخ  اه و  لقن  نیا  مدص  کی 
.مینک یم  لوبق  ار  نآ  لمأت ، زا  دعب  میتسیا و  یم  نآ  ربارب  رد  يردق  تسا ، تداع 

يارب نآ  رواب  هک  دنهد  یم  زیگنا  تفگـش  بیرغ و  عیاقو  يّوج و  ثداوح  زا  يرابخا  اه  همانزور  یهاگ  نامدوخ ، رـصع  نیمه  رد 
یلو میدرمـش ؛ یم  شدرخ  مک  روابدوز و  و  میدرک ، یم  ازهتـسا  ار  وا  داد ، یم  ار  ربخ  نآ  يداع  درف  کـی  رگا  و  تسا ، راوشد  اـم 
یم رواب  ار  نآ  همه  هدرک ، هرباخم  ار  نآ  سرپدتیـشوسآ  ًالثم  يرازگربخ  دـهد و  یم  ربخ  ویدار  ای  دـسیون  یم  هماـنزور  هک  نونکا 
رانک ار  اه  يرازگربخ  رابخا  مامت  دیاب  دنهدن ، رثا  بیترت  دننک و  دـیدرت  اه  يرازگربخ  ربخ  رد  دـنهاوخب  دـشاب  انب  رگا  اریز  دـننک ؛

.دراد نایرج  اهربخ  نیمه  ساسا  رب  يداصتقا  یسایس و  روما  هک  یلاح  رد  دنراذگب 

در لیلد  نودـب  دـیابن  دـشاب ، قباطم  عقاو  اب  دراد  ناکما  هک  ار  يداع  درف  کی  ربخ  مه  تسا ؛ طلغ  باسح  نیا  مییوگ : یم  اـم  یلو 
مه ّدر  دنچره  درک ، رواب  ناوت  یمن  دنک ، یمن  دییأت  ار  نآ  ینیارق  دهاوش و  کی  هک  یلاح  رد  ار  يرازگربخ  نالف  ربخ  مه  و  درک ،

.تشاذگ دیاب  ناکما  هعقب  رد  دومن و  دیابن 

سانـش هراتـس  کی  زا  رگا  ای  دـنهد ، یم  رثا  بیترت  نآ  هب  دـننک و  یم  رواـب  ار  دـهد ، یم  راـگنربخ  کـی  هک  ییاـهربخ  دارفا  رتشیب 
دنریذپ و یم  دوش ، یم  یـشالتم  نیمز  دنک و  یم  مداصت  نیمز  اب  راد  هلابند  هراتـس  نالف  زور  نالف  رد  هک  دوش  لقن  هیوهلا  لوهجم 

ایبنالا متاخ  ترضح  تازجعم  اصوصخ  ایبنا  تازجعم  دروم  رد  هک  ار  يرابخا  همه  نیا  یلو  دنرب ؛ یم  رس  هب  ینارگن  تشحو و  رد 
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عالّطااب عّبتتم و  رایسب  ناراگن  خیرات  و  تسا ، تبث  طبض و  ثیدح  خیرات و  ياه  باتک  نیرتربتعم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  و 
لقاّدح دنتـسین  رـضاح  دنریذپ و  یمن  تسا ، تسد  رد  روآ  عطق  دهاوش  اهنآ  زا  يرایـسب  تّحـص  رب  هکنیا  اب  دـنا ، هدومن  لقن  ار  نآ 

.دننادب عقاو  قباطم  تسار و  ار  اهربخ  نیا  زا  ربخ  دنچ 

كرادـم هب  طـیحم  بتک و  رد  عّبتتم  رفن  کـی  هک  روـط  نآ  تازجعم ، رتاوـت  زا  هک  دنـشاب  یناـسک  یتـسار  هب  منک  یمن  ناـمگ  نم 
یب تلع  هب  صاخـشا  نیا  نتـشادن  رواب  دور  یم  نامگ  رتشیب  هکلب  دنریذپن ؛ ار  نآ  لاح ، نیا  اب  دنـشاب و  هاگآ  تسا ، هاگآ  یخیرات 
هوق دوجو  اب  هنرگو  دشاب ؛ رگید  ضارغا  بصعت و  يور  زا  تردـن  هب  ثیدـح و  خـیرات و  ياه  باتک  هب  ندرکن  هعجارم  یعالطا و 

.تسا یلقع  فارحنا  ذوذش و  و  هیرکف ، هوق  لادتعا  مدع  زا  یکاح  اهنآ ، یلک  ّدر  رابخا و  نیا  نتفریذپن  رکف ، تماقتسا  لقعت و 

دنتسم و  نادنمدرخ ، يانتعا  دروم  هاگ  چیه  مه  داعبتسا  دنرادن و  رگید  فرح  داعبتسا  زا  ریغ  هزجعم ، نیرکنم  ام ، رظن  هب  لاح  ره  هب 
.دوب دهاوخن  هدوبن و  یلقع  یمزج  مکح 

قراوخ تازجعم و  هب  نمؤم  هک  دنتـسه  یناسک  رتشیب  ام  ناگدـنناوخ  هک  اـصوصخ  درادـن ، دروم  نیا  زا  شیب  ثحبم  نیا  رد  نخس 
.میرادن رتشیب  تاحیضوت  همدقم و  هب  يزاین  مالسلا  هیلع  نیسح  نامولظم  دّیس  تازجعم  زا  يا  هراپ  رکذ  ماقم  رد  نیاربانب  دنتداع ،

زا یتازجعم  نینچ  رودص  تسا و  رتاوتم  مّلسم و  تداهش  زا  دعب  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  هزجعم  رودص  اّما 
عاعش مه  هک  ترضح  نآ 
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هدوبن یناملسم  چیه  راظتنا  فالخرب  دوب ، تماما  تیالو و  ماقم  بحاص  مه  و  ربمایپ ، تیصخش  دوجو و  دادتما  توبن و  رون  یقیقح 
.تسین و 

تاـیانع هب  صوـصخم  وا  رگا  و  دراد ؟ تمارک  هزجعم و  یـسک  هچ  سپ  دـشاب ، هتـشادن  تمارک  هزجعم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا 
؟ دوش دنوادخ  هصاخ  تایانع  لومشم  دناوت  یم  یسک  هچ  سپ  دشابن ، هیهلا  هّصاخ 

تلیضف و یحاون  مامت  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تیلوبقم  لیاضف و  هریاد  تعـسو  میهاوخ  یم  هک  نآ  تبـسانم  هب  باتک ، نیا  رد  ام 
ربتعم حیحص و  ياهدنس  هب  ترضح  نآ  ّصاوخ  هعیش و  هک  رایسب  تازجعم  زا  میهدب ، ناشن  نیملـسم  مومع  نیب  تیـصخش  تمظع 

اهنآ گرزب  نیثّدحم  ّتنـس و  لها  ماقم  یلاع  نیخروم  هک  هزجعم  دنچ  هنومن ، يارب  طقف  مینک و  یمن  لقن  يزیچ  دنا ، هدرک  تیاور 
: مینک یم  افتکا  تسا ) رایسب  تمالع  كدنا  و  راورخ ، هنومن  تشم   ) فورعم لثم  هب  و  مییامن ، یم  رکذ  دنا ، هدرک  لقن 

زا ار  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  هک  تشون  دعـس  نب  رمع  هب  دایز  نب  هّللادـیبع  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک : یم  لقن  يربط   1
ترـضح و نآ  نایم  اهنآ  .تشامگ  تارف  دور )  ) هعیرـش رب  راوس  دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  دعـس ، رمع  دیامن ، عنم  بآ  ندیـشون 

نآ تداهـش  زا  شیپ  زور  هـس  زوسناـج  هـعقاو  نـیا  و  دنـشونب ، بآ  زا  يا  هرطق  دنتـشاذگن  دـندش و  لـیاح  بآ  ناـیم  شباحـصا و 
.داتفا قاّفتا  ترضح 

دنگوس ادخ  هب  تسا ؟ نایامن  نامـسآ  مکـش  دننام  هک  بآ  هب  ینک  یمن  هاگن  ایآ  نیـسح ! ای  تفگ : يدزا  نیـصح  یبا  نب  هّللادیبع 
.يریمب یگنشت  زا  ات  یشچن  نآ  زا  يا  هرطق 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح 

؛» اَدبَأ َُهل  ْرِفْغَت  الَو  اشَطَع  ُْهُلتقا  َّمُهّللَا  »

.زرماین ار  وا  زگره  و  شکب ، هنشت  ار  وا  ایادخ 

! دنگوس تسین  ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  ییادخ  هب  مدرک ، تدایع  شا  يرامیب  رد  نیا  زا  دعب  ار  وا  مسق  ادخ  هب  تفگ : ملـسم  نب  دیمح 
.دش و یمن  باریـس  نانچمه  دیـشون ، یم  بآ  هرابود  درک ، یم  یق  سپ  دـش ، یم  رپ  شمکـش  ات  دـیماشآ  یم  بآ  هک  ار  وا  مدـید 

(1) .درپس ناج  ماک  هنشت  ات  دوب  نینچ  هراومه 

هک یناسک  زا  یکی  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  زا  بئاس ، نب  دّمحم  شردـپ  زا  ماشه  دـیوگ : یم  يربط  زین   2
يوس هب  دش و  تانـسم  رب  راوس  ترـضح  نآ  دندش ، بولغم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاپـس  یتقو  تفگ :  (2) دوب هدش  رـضاح  البرک  رد 

نیا .دنا  هتسویپن  وا  هب  شنایعیش  ات  بآ ! وا و  نایم  دیوش  لیاح  امـش ! رب  ياو  تفگ : مراد  نب  نابا  ینب  زا  يدرم  دیدرگ ، ناور  تارف 
.دندش عنام  بآ  ترضح و  نآ  نایم  دنتفر و  وا  لابند  هب  رکشل  دز و  دوخ  بسا  رب  تفگب و 

: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح 

؛» ُهْمِظَأ َّمُهّللَا  »

.ار وا  زاس  هنشت  ایادخ !

 . ص 68 هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 257 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص 312 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
یناسک زا  هزجعم  نیا  هدننک  لقن  هک : تسا  نیا  هلمج  رهاظ  و  ِهِرَکْسَع .» ِیف  َْنیَسُْحلا  َدِهَـش  ْنَم  ِینَثَّدَح  : » تسا نیا  يربط  ترابع  - 2

شیاـنعم هرکـسع » یف   » هلمج دـشاب و  دعـس  رمع  نایرکـشل  زا  یکی  دوصقم  تسا  نکمم  و  هدوب ، ترـضح  نآ  رکـشل  رد  هک  هدوـب 
.دندوب هتفر  ترضح  نآ  لتق  يارب  هک  دشاب  يرکشل 
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ار تسد  ود  ره  دیشک و  نوریب  ار  ریت  مالسلا  هیلع  نیسح  دیـسر ، شکرابم  هناچ ) ریز   ) کنح هب  هک  دز  ترـضح  هب  يریت  ینابا  درم 
: تفگ دندش ، نوخ  زا  رپ  تفرگ ، نوخ  ریز 

؛» ِِیبَن َکّ ِْتِنب  ِْنبِاب  ُلَعُْفی  ام  َْکَیلِإ  وُکْشَأ  ّیِنِإ  َّمُهّللَا  »

.دنوش یم  بکترم  وت  ربمغیپ  رسپ  هب  تبسن  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکش  وت  هب  نم  ایادخ !

بآ هچره  تخاس و  راتفرگ  یگنشت  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم  تشذگن  شیب  كدنا  ینامز  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  ربخ  يوار 
.دش یمن  باریس  دروخ  یم 

ریش و ياه  فرظ  دنتخیر و  یم  نآ  رد  رکش  دندرک و  یم  کنخ  شیارب  ار  بآ  هک  دیشک  ییاج  هب  شراک  تفگ : غبـصا  نب  مساق 
شناسک تشک ! ارم  یگنشت  دیهدب ، نم  هب  بآ  امش  رب  ياو  تفگ : یم  نانچمه  مسق  ادخ  هب  و  دندرک ، یم  رـضاح  بآ  ياه  هزوک 

یم یتخل  دیـشون و  یم  ار  همه  نآ  وا  دوب ، یفاک  هناخ  لـها  همه  ندرک  باریـس  يارب  هک  دـنداد  یم  وا  هب  ریـش  فرظ  بآ و  هزوک 
: تفگ یم  هرابود  دیباوخ ،

؛» ُءآمِّظلا َِینَلَتَق  ِینْوَقِْسا  ْمُکَْلیَو ! »

! تشک ارم  یگنشت  دیهدب ، نم  هب  بآ  امش ! رب  ياو 

(1) .دیکرت رتش  مکش  لثم  شمکش  ینامز  كدنا  رد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :

: تفگ یم  هک  ءاجر  یبا  زا  هدرک  تیاور  بقانم  رد  لبنح  نب  دمحا   3

؛» ِْتیَْبلا اَذه  َلْهَأ  الَو  اِّیلَع  اوُّبُسَت  «ال 

.دییوگن ازسان  ّبس و  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ریاس  یلع و 

ص 144. یبقعلا ، رئاخذ  ص 294 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 344 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
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لداع مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدوصقم  ...رـسپ و  ...نیا  هب  دینک  یمن  هاگن  ایآ  : » تفگ و  دش ، هفوک  دراو  مجه  ینب  زا  ام  هیاسمه  اریز 
(1) .تخاس انیبان  روک و  ار  شمشچ  و  دز ، شمشچ  ود  هب  دیفس  هطقن  ود  دنوادخ  سپ  دوب  لداع  رسپ 

ام درک ، اّیهم  یماعط  ام  يارب  یط  هلیبق  زا  يدرم  ریپ  متفر ، البرک  هب  امرخ  شورف  يارب  تفگ : هک  دراد  تیاور  يدس  زا  حارج  نبا   4
.میدروآ نایم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  نخس  سپ  میدروخ  وا  دزن  ار  ماش 

نآ لتق  هطساو  هب  یتازجعم  تایآ و  و  درم ، اه  ندرم  نیرتدب  هب  هکنآ  رگم  درکن ، تکرش  ترضح  نآ  نتشک  رد  یـسک  متفگ : نم 
.دش رهاظ  ترضح 

.متشاد تکرش  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  رد  هک  متسه  ناسک  نآ  زا  نم  دیتسه ! وگ  غورد  قارع  لها  امش  ردقچ  تفگ : درمریپ 

وا رد  شتآ  هک  درواـیب  نوریب  شتـشگنا  اـب  ار  نآ  هلیتف  تساوخ  تخوس ، یم  تفن  اـب  هک  تفر  یغارچ  کـیدزن  سلجم  ناـمه  رد 
مامت هک  مدـید  ار  وا  سپ  تخادـنا ، بآ  رد  ار  شدوخ  داتفا ، شـشیر  رد  شتآ  دـنک  شوماخ  ناـهد  بآ  اـب  ار  نآ  تساوخ  داـتفا ،

(2) .دوب هدش  همجمج  دننام  هتخوس و  شندب  تشوگ 

، همجمج ياـج  هب  هدرک و  لـقن  ار  هزجعم  نـیا  هـقرحملا ،" قـعاوصلا   " یقهیب و يواـسملا " نساـحملا و  "، " بلاـطلا هیاـفک   " رد و 
(3) .دوب هدش  یلاغذ  دننام  ینعی  دنا ؛ هتشون  هممح " "

ص 145. یبقعلا ، رئاخذ  - 1

ص 145. یبقعلا ، رئاخذ  - 2
ص 98. ج 1 ، يواسملا ، نساحملا و  ص 193 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص 289 ؛ بلاطلا ، هیافک  - 3

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 112 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_101_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_101_3
http://www.ghaemiyeh.com


102 ص :

زا ریغ  و  دندوب ، هتفر  مالسلا  هیلع  نیسح  گنج  هب  هک  دوب  یناسک  ءزج  وا  هک : دنک  یم  تیاور  يروک  درمریپ  زا  يزوج  نبا  طبس   5
هدز الاب  ار  اـه  نیتسآ  هک  یلاـح  رد  مدـید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ : .دوب  هتـشگن  يرگید  متـس  بکترم  نیا 

هدیرب رس  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک  زا  رفن  هد  نآ  رب  هک   (1) دوب یعطن  شرگید  تسد  هب  ریـشمش و  شتـسد  کی  هب  و  دوب ،
(2) .مدوب روک  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  دیشک ، ممشچ  رب  نوخ  زا  یلیم  دومرف و  ّبس  نعل و  ارم  سپ  دندوب ،

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ایآ  تفگ : دمآ و  شیپ  دوب ، هزوح  نبا  شمان  هک  يدرم  دنک : یم  تیاور  البرک  عیاقو  نمـض  رد  ریثا  نبا   6
ْرِْـشبِا ُنیَـسُح ! ای  : » تفگ یهاوخ ؟ یم  هچ  يرآ  دنتفگ : شخـساپ  رد  تفگ ، هبترم  هس  ات  دادن  باوج  ار  وا  یـسک  تسا ، امـش  نایم 

«. ِراّنلِاب

نبا تفگ : یتسیک ؟ وت  .عاطم  عیفـش  میحر و  راگدرورپ  رب  موش  یم  دراو  نم  یتفگ ! غورد  دومرف : شباوج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.هزوح

: تفگ درک و  دنلب  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح 

؛» ِراّنلا َیلِإ  ِهِّزَح  َّمُهّللَا  »

.ناشکب شتآ  هب  ار  وا  ایادخ !

نآ هب  وس  نیا  زا  ار  وا  بسا  و  دـش ، هتخیوآ  باکر  هب  شیاـپ  داد ، تکرح  رهن  فرط  هب  ار  دوخ  بسا  دـش و  كانمـشخ  هزوح  نبا 
نیمز هب  بسا  زا  ات  درب  یم  وس 

.دنتخادنا یم  دوب ، هدش  رگید  یندب  تاهیبنت  ای  رس  ندیرب  هب  موکحم  هک  یسک  ریز  رد  ار  نآ  تسوپ ، زا  تسا  یشرف  عطن ؛ - 1
ص 193. هقرحملا ، قعاوصلا  ص 192 ؛ نیبغارلا ، فاعسا  ص 121 ؛ راصبالا ، رون  - 2
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گنـس و ره  هب  ار  وا  بسا  دوب ، هتخیوآ  باکر  هب  ناـنچمه  شندـب  رگید  تمـس  کـی  و  دـش ، عطق  وا  ياـهاپ  قاـس و  نار و  داـتفا ،
.درم ات  دز  یم  تخرد 

، دریگب هبتر  بصنم و  دربب و  دایز  نبا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  هکنآ  عمط  هب  دعس  رمع  هاپس  اب  هک  یمرضح  لئاو  نب  قورسم 
دربن اهنآ  اـب  زگره  هک  مدـید  يزیچ  تیب  لـها  زا  نم  تفگ : تشگزاـب و  دـید ، هزوح  نبا  اـب  ار  ییادـخ  رفیک  نآ  نوچ  دوب ؛ هدـمآ 
هدرک تیاور  هریرج  مان  هب  يدرم  هرابرد  همقلع  نب  لئاو  ای  لـئاو  نب  همقلع  زا  عینم  تنب  نبا  ار  هزجعم  نیا  ریظن  (1) و  .درک مهاوخن 

(2) .تسا

يارب درک  هراپ  ار  نآ  دـیبلط و   (3) ینامی یلیوارـس  دنام ، یقاب  رفن  راهچ  ای  هس  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هدرک : تیاور  يربط   7
(4) ینابنت نآ  ریز  رد  هک  تسا  هنوگچ  دندرک : ضرع  باحـصا  یـضعب  .درواین  نوریب  شندـب  زا  دـنکن و  عمط  نآ  رد  یـسک  هکنآ 

نآ بعک ، نب  رحبا  دش ، دیهـش  ترـضح  نآ  نوچ  .مشوپب  ار  نآ  تسین  هتـسیاش  نم  يارب  و  تسا ، ّتلذ  سابل  نآ  دومرف : دیـشوپب ،
.تشاذگ هنهرب  ار  هدازآ  نادرمدار  رورس  نآ  و  دروآ ، نوریب  شکرابم  ندب  زا  ار  لیوارس 

یم بآ  ناتـسمز  رد  بعک  نب  رحبا  ياـه  تسد  زا  هک  درک  لـقن  نمحرلا  دـبع  نـب  دّـمحم  زا  بیعـش  نـب  ورمع  تـفگ : فـنخموبا 
(5) .دش یم  کشخ  بوچ  دننام  ناتسبات  رد  و  دیکچ ،

ص 389. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 1
ص 144. یبقعلا ، رئاخذ  - 2

.دناشوپ یم  ار  ندب  نییاپ  فصن  هک  تسا  يا  هماج  لیوارس  - 3
( راخزلا ماقمقلا   ) .دننک ياپ  هب  ناحالم  و  دیشوپ ، دناوتن  نیتروع  زا  هدایز  هک  یبجو  يزارد  هب  تسا ، هاتوک  تخس  يرازا  نابنت  - 4

ص 345. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 5
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ریت میمت  نب  نیصح  دشونب ، بآ  تساوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  یتقو  تسا : هدومن  تیاور  رهزا  عماج  قبسا  خیش  سیئر و  يواربش ،  8
.شکب هنشت  ار  نیصح  ایادخ  تفگ : تفرگ و  ار  نوخ  كرابم  تسد  اب  دش ، نوخ  زا  رپ  شناهد  دز ، شکرابم  ناهد  هب 

، دز یم  هحیص  یگنشت  امرگ و  زا  دش و  التبم  تشپ  رد  یتدورب  مکش و  رد  یترارح  هب  میمت  نب  نیـصح  دیوگ : یم  يروهجا  همالع 
تّدم زا  دـعب  ات  دوب  لاح  نیا  هب  دوب  هنـشت  نانچمه  دیـشون و  یم  ار  نآ  دوب ، یفاک  ار  رفن  جـنپ  هک  دـندروآ  یم  اذـغ  بآ و  شیارب 

(1) .دش كاله  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  یهاتوک 

اب مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بیلک  زا  يدرم  زا  تسا  ّتنـس  لـها  گرزب  ياـملع  زا  هـک  ـالم  زا  يربـط  بـحم   9
: دومرف دنلب  يادص 

؛» ًءآم انْوَقِْسا  »

.دیهدب بآ  ام  هب 

ار وت  ادـخ  دومرف : ترـضح  .درک  هراـپ  هنوگ  هیحاـن  زا  ار  ادـخ  هار  دـهاجم  هناـگی  نآ  ناـهد  هک  تخادـنا  يریت  بآ  ضوع  يدرم 
ات دیشون  بآ  تخادنا و  تارف  بآ  رد  ار  نتشیوخ  هک  تخادنا  تمحز  هب  ار  وا  یگنشت  ردقنآ  و  دش ، هنشت  درم  نآ  .دزاسن  باریس 

(2) .درم

: تفگ هک  تسا  هدومن  تیاور  ریمع  نب  هرامع  زا  هدرک ، یهاوگ  ار  نآ  تّحص  احیرص  هک  یثیدح  رد  يذمرت   10

(. صیخلت اب  ینعم  هب  لقن   ) ص 16 فاحتالا ، - 1
ص 144. یبقعلا ، رئاخذ  - 2
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: دنتفگ یم  مدرم  متفر ، اهنآ  دزن  هب  نم  .دندوب  هدش  هدیچ  مه  شیپ  دجسم  نحص  رد  اهنآ  دندروآ ، ار  شنارای  دایز و  نبا  رس  یتقو 
.دمآ دمآ 

رگید راب  .دش  ناهنپ  ات  تفر  دمآ و  نوریب  دیشکن  یلوط  دش ، دایز  نبا  ینیب  لخاد  درک و  شدرگ  اهرـس  نایم  رد  هک  مدید  ار  يرام 
(1) .دش رارکت  نایرج  نیا  دمآ و  تفر و  هبترم  هس  ای  ود  .دمآ  دمآ  دنیوگ : یم  مدرم  مدید 

یگنوگچ دـمآ و  دایز  نبا  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لـتاق  نوچ  هدرک : تیاور  دوخ  خویـش  ضعب  زا  رـشعم  یبا  زا  عینم  تنب  نبا   11
(2) .دش هایس  شتروص  درک ، تیاکح  ار  ترضح  نآ  نتشک 

بیـسآ ضرعت و  زا  دـندوب ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  لـتق  يارب  هک  ناـسکان  نآ  هدرک : تیاور  فـنخم  یبا  زا  يربـط   12
دیدرگ و یمزاب  دمآ  یم  ترـضح  نآ  کیدزن  سکره  .دـندرک  یم  يراددوخ  زور  زا  ینالوط  یتّدـم  ات  ترـضح  نآ  هب  ندـناسر 
ار وا  هک  هدـنک  زا  يدرم  تبقاع  .دـنک  هدولآ  ار  دوخ  گرزب  هانگ  نیا  هب  دوش و  ترـضح  نآ  لـتق  بکترم  هک  تشاد  یم  شوخاـن 
دز ریـشمش  نانچ  دوب ، نآ  رب   (3) سنرب هک  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  رب  دمآ و  شیپ  دوب ، ءادب  ینب  زا  دنتفگ و  یم  ریـسن  نب  کلام 

: دومرف ترضح  .دش  رپ  نوخ  زا  سنرب  هک  یعون  هب  تفای  نایرج  نآ  زا  نوخ  دیسر ، شرونا  رس  هب  درک و  هراپ  ار  سنرب  هک 

؛» َنیِِملاّظلا َعَم    ُ هّللا َكَرَشَحَو  َْتبِرَش ، الَو  اِهب  َْتلَکَأ  «ال 

.دزاس روشحم  ناراکمتس  اب  ار  وت  ادخ  و  یشونن ، يروخن و  تسد  نیا  اب 

ص 189. نیبغارلا ، فاعسا  ص 20 ؛ ج 5 ،  هباغلا ، دسا  ص 197 ؛ ج 13 ، يذمرت ، ننس  - 1
ص 144. یبقعلا ، رئاخذ  - 2

.دنتشاذگ یم  رس  هب  مالسا  ردص  رد  هک  هدوب  یهالک  سنرب  - 3
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يدنک درم  نآ  .دوب  هدش  هتسخ  دیچیپ و  نآ  رب  همامع  و  تشاذگ ، رس  رب  دیبلط و  رگید  یهالک  دنکفیب و  رس  زا  ار  سنرب  نآ  سپس 
ّما هک  شنز  دـیوشب ، نوـخ  زا  ار  سنرب  نآ  تساوـخ  یم  تشگرب  ـالبرک  زا  یتـقو  .تفرگرب  دوـب  زخ  زا  هک  ار  ترـضح  نآ  سنرب 
یم نم  هناخ  هب  ار  شسابل  یشک و  یم  ار  ربمغیپ  رتخد  رسپ  : » تفگ تفشآرب و  دوب ، يدب  رح  نب  نیسح  رهاوخ  رح و  رتخد  هّللادبع 

(1) .درم ات  دوب  راگزوردب  تسدگنت و  هراومه  هایسور  نآ  هک  دندرک  لقن  کلام  ناسک  ربب »! نوریب  نم  دزن  زا  ار  نآ  يروآ ،

تراغ هب  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  مایخ  زا  تایرطع  بیط و  زا  رکـشل  ار  هچنآ  هک : تسا  هدـش  لـقن  مکح  نب  راـسی  زا   13
(2) .دش یماذج )  ) هصوربم سیپ و  دینادرگ ، وب  شوخ  نآ  هب  ار  دوخ  ینز  ره  دندرب ،

(3) .دش رتسکاخ  دندرب ، تراغ  هب  هایگ ) یعون   ) سرو زا  ار  هچنآ  هدرک : تیاور  یطویس   14

نب کلملا  دبع  تفگ : هک  تسا  يرهز  ثیدح  ترـضح ، نآ  تامارک  نیرت  بیجع  زا  دیوگ : یم  اضردّمحم  يرـصم  دنمـشناد   15
سدقملا تیب  رد  نیسح  لتق  دادماب  دیسرپ : دندوب ، شروضح  رد  هک  یعمج  زا  دوب ، هتسشن  دوخ  خاک  ناویا  رد  هک  یلاح  رد  ناورم 

.دادن خساپ  ار  وا  سک  چیه  داد ؟ يور  هچ 

زین و  دش ، هتشک  بلاط " یبا  نب  یلع  ، " نآ دادماب  رد  هک  یبش  تفگ : يرهز 

 . ص 69 هّللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 342 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
وا تامارک  هتفگ : تامارک  نیا  لقن  زا  دـعب  ص 69 و 70 و  هّللا ، لوسر  اطبس  نیـسحلا  نسحلا و  ص 384 ؛ ج 4 ، دیرفلا ، دـقع  - 2

.تسا رامش ) یب   ) یصحتال
ص 192. هقرحملا ، قعاوصلا  ص 192 ؛ نیبغارلا ، فاعسا  ص 138 ؛ ءافلخلا ، خیرات  - 3
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کلملا دـبع  .دـش  تفای  هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  هکنآ  رگم  دـشن  هتـشادرب  سدـقملا  تیب  رد  یگنـس  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  لتق  بش 
بیرغ و ثیدـح ، نیا  لقن  رد  وت  نم و  هدرک و  لقن  مه  نم  يارب  درک ، لـقن  ار  نیا  وت  يارب  هک  یـسک  ناـمه  یتفگ  تسار  تفگ :

(1) .داد وا  هب  يرایسب  لام  سپس  میدرفنم ،

رگم دشن  هتـشادرب  ماش  رد  یگنـس  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هدرک : تیاور  يرهز  زا  يرـسلا  نبا  زا  يربط  ّبحم  زین  و 
(2) .دش هدید  نوخ  نآ  ریز  رد  هکنآ 

، دندرب دیزی  دزن  هب  ار  شفیرـش  رـس  دش و  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  دراد : تیاور  لیبق  یبا  زا  هعیهل  نبا  زا  يربط  ّبحم   16
هک دندرک ، یم  ینامداش  فیرـش  رـس  نآ  هب  هدش و  لوغـشم  يراسگ  یم  هب  دندش ، دراو  هک  لّوا  لزنم  رد  كرابم  رـس  نآ  نالماح 

: تشون نوخ  اب  ار  اهرطس  نیا  دش و  رهاظ  نهآ  زا  یملق  اب  یتسد  هاگان 

(3) ِباسِْحلا َمْوَی  ِهِّدَج  َهَعافَش  اْنیَسُح  ْتَلَتَق  ٌهَّمُأ  وُجَْرتَأ 

(4) .دنتخیرگ دنتشاذگ و  ار  رس  دندیسرتب و  ناهارمگ  نآ 

ررد بحاص  رجح ، نبا  يزوج ، نبا  طبـس  هلمج  زا  هدیـسر و  رظن  هب  ددـعتم  رابخا  تایاور و  رعـش ، نیا  هب  عجار  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
(5) .دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  نارگید  يریمد و  يواربش ، نیطمسلا 

ص 138. ءافلخلا ، خیرات  ص 192 ؛ نیبغارلا ، فاعسا  ص 70 ؛ هّللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  - 1
ص 145. یبقعلا ، رئاخذ  - 2

!؟ دنتمایق زور  رد  شّدج  تعافش  راودیما  دنتشک ، ار  نیسح  هک  یتّما  ایآ  - 3
ص 193. نیبغارلا ، فاعسا  ص 145 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  - 4

، ناویحلا هایح  ص 290 و 691 .  بلاطلا ، هیافک  ص 219 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 284 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص 12 ؛ فاحتالا ، - 5
ص 193 و 194. هقرحملا ، قعاوصلا  ص 60 .  ج 1 ،
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تامارک نوخ و  شراب  دـننام  ترـضح ، نآ  تداهـش  نراقم  تاداع  قراوخ  و  تایآ ، یـضعب  ثودـح  هب  عجار  يدـنچ  تایاور   17
رد میعن  یبا  ظفاح  دـننام  دنـشاب ؛ یم  دامتعا  دروم  رادـمان و  ملع  ثیدـح و  رد  هک  ینادرم  ار  تایاور  نیا  و  تسا ، هدـش  لقن  رگید 

(1) .دنا هدومن  تیاور  نابص  يزوج و  نبا  یجنلبش ، يواربش ، يربط ، بحم  عینم ، تنب  نبا  هوبنلا ، لیالد 

رت هایس  شیور  زور  دنچ  زا  دعب  .تخیوآ  شبـسا   (2) ببل رد  ار  كرابم  رس  نآ  یصخش  تسا : هدرک  تیاور  يزوج  نبا  طبـس   18
؟ يدوب برع  نیرتور  شوخ  وت  دـش : هتفگ  وا  هب  دـنا ) هدرک  یم  گنر  نآ  اب  ار  اه  یتشک  هک  تسا  یهایـس  هداـم  راـق   ) دـش راـق  زا 

يوس هب  دنریگ و  یم  ارم  يوزاب  رفن  ود  هکنآ  رگم  درذـگ  یمن  نم  رب  یبش  مدرک ، لمح  ار  كرابم  رـس  نآ  هک  عقوم  نآ  زا  تفگ :
.دنازوس یم  ینیب  یم  هک  هنوگ  نیا  هب  ار  میور  شتآ  منک و  یم  ینیـشن  بقع  نم  و  دنزادنا ، یم  نآ  رد  دنرب و  یم  هتخورفا  یـشتآ 

.درم یتلاح  نیرت  تشز  رب  سپ 

(3) .دینازوس ار  وا  داتفا و  شنت  رب  شتآ  درک ، راکنا  ار  تمارک  نیا  يدرم  هک : هدرک  لقن  زین  و 

ادخ هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدسا  لاهنم  زا  شمعا  زا  هیولاخ  نبا   19

ص نیطمـسلا ، ررد  مظن  ص 138 ؛ ءافلخلا ، خـیرات  ص 120 ؛ راصبالارون ، ص 24 و 25 ؛ فاحتالا ، ص 145 ؛ یبقعلا ، رئاـخذ  - 1
ص 192. نیبغارلا ، فاعسا  221 و 222 ؛

.دندنب یم  بسا  هنیس  رب  دورن ، بقع  هب  نیز  هکنیا  يارب  تسا ، بسا  نیز  زا  ییاهدنب  ببل ؛ - 2
ص 192 و 193. نیبغارلا ، فاعسا  ص 121 ؛ راصبالارون ، - 3
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، درک یم  تئارق  فهک  هروس  يدرم  ترضح  نآ  يولج  رد  و  دندروآ ، یم  قشمد  هب  یتقو  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  مدید  دنگوس 
(1)« ابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ  : » دیسر هیآ  نیا  هب  ات 

: دومرف دمآرد و  نخس  هب  كرابم  رس  نآ 

؛» ِکلذ ْنِم  ُبَجْعَأ  ِیْلتَق  »

.تسا میقر  فهک و  ناتساد  زا  رت  بیجع  نم  نتشک 

: تسا هنوگ  نیا  هب  شترابع  و  هدرک ، لقن  ار  هرهاب  تمارک  نیا  زین  نابص  و 

؛» ِیلْمَحَو ِیْلتَق  ِفْهَْکلا  ِباحْصَأ  ْنِم  ُبَجْعَأ  اراهَج : َلاقَف  ٍحیِصَف ، ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  ُفیِرَّشلا  ُْسأَّرلا  َقَطَنَف  »

نم رـس  لـمح  نم و  نتـشک  فهک ، باحـصا  زا  رت  بیجع  دومرف : اراکـشآ  دـمآ و  قطن  هب  حیـصف  یبرع  ناـبز  هب  فیرـش  رـس  نآ 
(2) .تسا

«. َنوُمَْلعَی یِمْوَق  َْتَیل  ای  : » تفگ هک  راجنلا  بیبح  ایرکز ، نب  ییحی  دنتفگ : نخس  ندرم ، زا  دعب  رفن  راهچ  تسا : هتفگ  يریمد 

(3)  .ِ..« هّللا ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  الَو  : » تفگ هک  رایط  رفعج 

(5).(4)« َنُوِبلَقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  : » تفگ هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  و 

هک یبش  رد   (6): تسا هدرک  لقن  باتک  نآ  رد  خیراتلا  ءدبلا و  بحاص   20

هیآ 9. فهک ، هروس  - 1
ص 193. نیبغارلا ، فاعسا  ص 122 ؛ راصبالارون ، - 2

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس  - 3
هیآ 227. ءارعش ، هروس  - 4

 . ص 55 ج 1 ، ناویحلا ، هایح  - 5
ص 12 و 13. ج 6 ،  خیراتلا ، ءدبلا و  - 6
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: تفگ یم  دیدن ، یسک  ار  وا  صخش  هک  يا  هدنیوگ  دندینش  هنیدم  مدرم  داتفا ، قاّفتا  شزور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش 

ِدودُْخلا ِیف  ٌقیَِرب  ُهَلَف  ُهَنِیبَج  ُلوُسَّرلا  َحَسَم 

ِدوُدُْجلا ُْریَخ  ُهُّدَجَو  ٍْشیَُرق  اْیلُع  ْنِم  ُهاَوبَأ 

ینارون قارب و  شتروص  سپ  دومن ، حـسم  ار  شنیبج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  »
«. تساهّدج نیرتهب  شّدج  دنشیرق و  ناگرزب  زا  شردام  ردپ و  .تشگ 

لها هک  یتعامج  تسا : هدرک  تیاور  وا  هب  لصّتم  دنس  هب  هریـس  باتک  رد  ماشه ) ای   ) مشاه نب  کلملا  دبع  زا  يزوج  نبا  طبـس   21
، دندمآ یم  دورف  یلزنم  رد  تقو  ره  دندرب ، یم  ماش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  رینم  رس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب 
زا ندرک ، چوک  تقو  ات  ار  بش  مامت  دندز و  یم  هزین  رب  و  دندروآ ، یم  نوریب  دندوب  هدراذـگ  یقودنـص  رد  هک  ار  كرابم  رـس  نآ 

نیدب دندراذگ ، یم  قودنص  رد  ار  رس  هرابرگید  دننک ، چوک  لزنم  نآ  زا  دنتساوخ  یم  یتقو  دندرک ، یم  ینابساپ  فیرـش  رـس  نآ 
.دندرک یم  یط  ار  ماش  هار  نیب  لزانم  هنوگ 

هزین رب  دـندروآ و  نوریب  دنتـشاد  هک  یتداـع  هب  ار  كراـبم  رـس  دوب ، یبهار  رید  اـجنآ  رد  هک  دـندیزگ  لزنم  یناـکم  رد  هار  نیب  رد 
.دنتخاس راوتسا  رید  هب  ار  هزین  دنتشامگ و  نآ  رب  ینابساپ  و  دندز ،

هاپس ام  دنتفگ : دیتسیک ؟ امش  تفگ : هشیپ  متس  هورگ  نآ  هب  دید ، نامـسآ  ات  كرابم  رـس  زا  يرون  بهار  دیـسر ، همین  هب  بش  نوچ 
.میدایز نبا 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نیسح  رس  دنتفگ : تسیک ؟ رس  نیا  تفگ :
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.يرآ دنتفگ : امش ؟ ربمغیپ  تفگ :

.میداد یم  ياج  نامناگدید  ياه  هقدح  رد  ار  وا  ام  دوب ، يدنزرف  ار  حیسم  رگا  .امش  دیتسه  یمدرم  دب  تفگ :

؟ یهد یم  ام  هب  هچ  دنتفگ : مهدب ؟ يزیچ  امش  هب  دیهاوخ  یم  ایآ  تفگ : سپس 

ار نآ  دیورب  دیتساوخ  هک  یماگنه  و  دشاب ، نم  دزن  بش  مامت  هک  دیهدب  نم  هب  ار  كرابم  رس  نیا  ات  مهد  یم  رانید  رازه  هد  تفگ :
.دیریگب نم  زا 

شوخ و يوب  و  تسش ، رابغ  درگ و  زا  ار  نآ  تفرگ و  ار  رس  بهار  .دنتفرگ  ار  اهالط  دنداد و  وا  هب  ار  رس  دندرک و  لوبق  ایقشا  نآ 
! رـس يا  تفگ : دش ، علاط  دادماب  نوچ  .تخادرپ  هیرگ  هب  دادـماب  ات  ار  بش  و  داهن ، دوخ  نماد  رب  هدز و  نینزان  رـس  نآ  رب  تایرطع 
ار ادخ  و  دّمحم ، وت  دج  تلاسر  ادخ و  یگناگی  تینادحو و  هب  مهد  یم  تداهـش  متـسین ! يزیچ  یـسک و  کلام  مدوخ  زا  ریغ  نم 

.دش لوغشم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمدخ  هب  دمآ و  نوریب  رید  زا  سپس  .متسه  وت  هدنب  هک  مریگ  یم  هاوگ 

دنتـساوخ دندش و  کیدزن  قشمد  هب  یتقو  دندش ، دوخ  هار  هب  دـنتفرگ و  ار  زیزع  رـس  نآ  هورگ  نآ  دـیوگ : یم  هریـس  رد  ماشه  نبا 
ُلَمْعَی اّمَع  ًالِفاغ    َ هّللا َّنَبَـسَْحت  الَو  : » دوب هدش  هتـشون  اهنآ  يوس  کی  رب  هدش و  فزخ  هب  لیدبت  همه  دندید  دننک ، تمـسق  ار  اهالط 

(1) «. َنوُِملاّظلا

(2) «. َنُوِبلَقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  : » دوب هدش  هتشون  رگید  يوس  رب  و 

هیآ 42. میهاربا ، هروس  - 1
هیآ 227. ءارعش ، هروس  - 2
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(2) .تسا هدرک  تیاور  زین  رجح  نبا  ار  هزجعم  نیا  (1) و  دنتخیر قشمد  رد  تسا  يرهن  هک  يدرب  رد  ار  اهنآ  سپ 

ینالوط و نوچ  هک  تسا  هدرک  لـقن  لصف 24 )  ) افـش حرـش  رد  یناسملت  همـالع  هک  تسا  يا  هزجعم  هبیجع ، تازجعم  هلمج  زا   22
.میهد یم  هلاوح   (3) یجنلبش راصبالارون  باتک  باتک و  نآ  هب  ار  ناگدنناوخ  ام  تسا ، لصفم 

: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  هب  يدرم  هک  هدرک  تیاور  جرفلاوبا   23

؛» اشَطَع ُتوُمَت  ْوَأ  ُُهقوُذَت  ال    ِ هّللاَو ِتایَْحلا ، ُنوُُطب  ُهَّنَأَک  ُْنیَسُح ! ای  ِتارُْفلا  َیلِإ  يَرت  الَأ  »

! یهدب ناج  یگنشت  زا  ات  دیشچ  یهاوخن  نآ  زا  مسق  ادخ  هب  دشخرد ! یم  یهام  مکش  دننام  تارف  بآ  ینیب  یمن  ایآ  نیسح ! يا 

شیارب بآ  دیهدب ! نم  هب  بآ  تفگ : یم  دومن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  یتراسج  نینچ  هک  درم  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : يوار 
نیمه هب  سپ  تشک ! ارم  یگنـشت  دیهدب ، نم  هب  بآ  تفگ : یم  زاب  دمآ ، یم  نوریب  شناهد  زا  هک  دیـشون  یم  ردقنآ  دـندروآ  یم 

(4) .درم ات  دوب  لاح 

: دوب بوتکم  نآ  رب  رعش  ود  نیا  هک  دش  تفای  یگنس  تسا : لوقنم  راسی  نب  نامیلس  زا   24

ٌخَّطَُلم ِْنیَسُْحلا  ِمَِدب  اهُصیِمَقَو  ُهَمِطاف  َهَمایِْقلا  َدَِرت  ْنَأ  َُّدبال 

(5) ُخَْفنَی ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  ِیف  ُروُّصلاَو  ُهُؤآمَصُخ  ُهُؤآعَفُش  ْنَِمل  ٌْلیَو 

ص 273 و 274. صاوخلا ، هرکذت  - 1
ص 197. هقرحملا ، قعاوصلا  - 2

ص 123 و 124. راصبالارون ، ءافش و  حرش  - 3
ص 117. نیبلاطلا ، لتاقم  - 4

ص 274. صاوخلا ، هرکذت  ص 219 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  - 5
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رب ياو  تسا ؛ نیگنز  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  هب  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  تمایق  هنحص  دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  راچان  هب  »
«. دوش یم  هدیمد  روص  رب  هک  تمایق  زور  رد  دنشاب ، شنانمشد  شناگدننک  تعافش  هک  یسک 

رصم رد  هک  ینیسح  دهشم  رد  تقو  ره  ار  املع  زا  یکی  مالس  ترـضح ، نآ  دنا : هدرک  تیاور  مزج  روط  هب  یجنلبـش  يواربش و   25
(1) .داد یم  باوج  دش ، یم  فرشم  هدش  عقاو 

، هرهاق رد  ینیـسح  دهـشم  سدق  ناتـسآ  راددیلک  مداخ و  زا  فسوی  نیدلا  حالـص  ناطلـس  دزن  دنک : یم  تیاکح  يواربش  زین  26 و 
ار لاوما  هبلاطم  وا  زا  هچره  دش و  راتفرگ  صخش  نآ  .تسا  هاگآ  تسا  دهـشم  رد  هک  يریاخذ  لاوما و  زا  دنتفگ : دندرک و  تیاعس 

.داد نامرف  وا  بیذعت  هب  نیدلا  حالص  .تخاسن  علطم  ار  اهنآ  دادن و  باوج  دندومن ،

نیرت تخس  هجنکـش  نیا  .تسب  گنر  زمرق  یتسوپ  اب  ار  شرـس  دراذگ و  کسوس  هیبش  ییاهروناج  شرـس  رب  تفرگ و  ار  وا  دّالج 
نآ رب  درادن  تقاط  یسک  هک  يروط  هب  دننک ، یم  خاروس  دنروخ و  یم  ار  مهتم  رـس  ناروناج  نآ  اریز  دش ؛ یم  هدرمـش  اه  هجنکش 

نیدلا حالـص  هب  یتقو  .دندرک  یمن  تیذا  ار  وا  دندرم و  یم  ناروناج  نآ  دندرک ، باذـع  هنوگ  نیا  هب  ار  وا  هبترم  دـنچ  .دـنک  ربص 
، دنداد ربخ 

مالسلا هیلع  نیـسح  كرابم  رـس  هب  بوسنم  همظعم  دهاشم  زا  یکی  هک  دنامن  یفخم  ص 122 . راصبالارون ، ص 26 ؛ فاحتالا ، - 1
تیعمج هلاس  همه  و  دور ، یم  رامـش  هب  نیملـسم  هفورعم  ياهرازم  زا  و  تیمها ، اب  رایـسب  هک  تسا  هرهاـق  رد  نیـسحلا  سأر  دهـشم 

دروم هراومه  تسا و  میظع  مارتحا  مامت و  داقتعا  دهشم  نآ  هب  ار  رـصم  لها  و  دنوش ، یم  فرـشم  دهـشم  نآ  ترایز  هب  هوبنا  ییاه 
.تسه هدوب و  راید  نآ  مدرم  ماکح و  رصم و  ینامثع و  نیطالس  رهزالا و  خیاشم  گرزب و  ياملع  ترایز  لیلجت و 
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، دندروآ یم  اجنیا  هب  ار  فیرش  رس  یتقو  هکنآ  زج  مناد  یمن  نآ  يارب  یببس  تفگ : دومن ، شسرپ  نآ  ببس  زا  درک و  راضحا  ار  وا 
ار وا  تسا و  رت  فیرش  نیا  زا  یببس  هچ  تفگ : نیدلا  حالص  .مدراذگ  حیرض  رد  ات  متفرگ  رـس  رب  شوخ  يوب  ریرح و  اب  ار  نآ  نم 

(1) .درک وفع 

رـصم ینیـسح  دهـشم  کیدزن  رد  تشاد ، مان  ینیوعق  نیدـلا  سمـش  هک  یـصخش  تسا : نیا  ترـضح  نآ  تاـمارک  هلمج  زا  27 و 
حبص زامن  زا  دعب  زور  ره  دش ، هدیشوپ  شمشچ  درک ) یم  شقن  تمالع  مسر و  نآ  رب  ینعی   ) دوب هفیرش  هوسک  ملعم  و  دوب ، نکاس 

! هدش انیبان  ممشچ  و  متسه ، وت  هیاسمه  نم  اقآ ! يا  تفگ : یم  فیرش و  حیرض  رد  رب  داتسیا  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهـشم  رد 
.دشاب ممشچ  کی  هچرگا  دنادرگرب ، نم  هب  ار  نآ  هک  مهاوخ  یم  وت  هطساو  هب  ادخ  زا 

وا نارای  ربمغیپ و  نیا  دنتفگ : وا  هب  دنتسیک ؟ اهنیا  دیسرپ : .دنروآ  یم  فیرـشت  دهـشم  يوس  هب  یعمج  هک  دید  باوخ  رد  یبش  سپ 
ترضح نآ  اب  يرادیب  رد  هک  ار  یباطخ  نامه  دش و  دهشم  دراو  اهنآ  اب  سپ  مالـسلا .  هیلع  نیـسح  ترایز  يارب  دنا  هدمآ  دنتـسه ،

.درک رارکت  مه  باوخ  رد  تشاد ،

لیبـس رب  تفگ ، یم  درم  نآ  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يارب  درک و  هّجوـت  شّدـج  يوـس  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دـّیس 
.درک ضرع  وا  زا  تعافش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

؛» ُْهلِّحَک ُِّیلَع ! ای  »

.شکب شمشچ  رد  وراد  یلع ! ای 

ص 122. راصتخا ، هب  راصبالارون  ص 28 ؛ فاحتالا ، - 1
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دز لحک  زا  یمک  هب  ار  لیم  و  مشکب ، تمشچ  رد  وراد  ات  ایب  شیپ  دومرف : وا  هب  دروآ و  نوریب  یلیم  ناد و  همرـس  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد ترارح  نآ  زونه  هک  یلاح  رد  دش  رادیب  باوخ  زا  .درک  هلان  درک و  شزوس  ساسحا  هک  يروط  هب  دیشک ، وا  تسار  مشچ  رد  و 

دهـشم يارب  ییاه  شرف  تمارک ، نیا  هنارکـش  هب  و  دید ، یم  نآ  اب  دوب  هدنز  ات  درک و  زاب  ار  تسار  مشچ  سپ  دوب ، یقاب  شمـشچ 
(1) .درک میدقت  هیهت و  ینیسح 

لـسوت و تکرب  زا  هک  تسا  نیا  نآ  رـصتخم  هدرک و  لـقن  هیتوـلخ  بـیقن  لـضفلا  یبا  خیـش  زا  يرگید  تـمارک  يواربـش  زین  28 و 
(2) .داد افش  دندوب ، هدش  زجاع  نآ  نامرد  زا  ناکشزپ  هک  یتخس  يرامیب  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  ینیسح ، دهشم  ترایز 

زا شیپ  هک  یلاح  رد  مدـید  هایـس  يا  هرهچ  اب  ار  مراد  نب  نابا  ینب  زا  يدرم  هدرک : تیاور  هتابن  نب  غبـصا  نب  مساـق  زا  جرفلاوبا   29
هدجس رثا  هک  متشک  دندوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هک  یناسک  زا  ار  یناوج  تفگ : مدیـسرپ ، وا  زا  ار  ّتلع  دوب و  وردیفـس  ابیز و  نآ 

دریگ و یم  ارم  نابیرگ  دیآ و  یم  هکنآ  رگم  مباوخ  یمن  یبش  لاح  ات  متشک  ار  وا  هک  نامز  نآ  زا  .دوب  رهاظ  شیاه  مشچ  نایم  رد 
هکنآ رگم  دـنام  یمن  یقاـب  هلیبـق  رد  یـسک  هک  یعون  هب  منز  یم  هحیـص  نم  سپ  .دـنکفا  یم  نآ  رد  ارم  درب و  یم  منهج  يوـس  هب 

.دونش یم  ارم  هحیص  يادص 

(3) .دوب هتشک  ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  درم  نآ  تفگ : غبصا 

ص 29 و 30. فاحتالا ، - 1
ص 30. فاحتالا ، - 2

تسناوتن هدنسیون  اّما  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلا  یبا  تازجعم  رامـش  رد  هزجعم  نیا  هچ  رگا  ص 118 . نییبلاطلا ، لتاقم  - 3
اج و هب  ردارب ، ود  نیا  طابترا  تّدش  تبسانم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  تازجعم  زا  مه  نآ  ندرمـش  دنک و  رظن  فرـص  نآ  شراگن  زا 

.تسا بسانم 
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سکره تسا ، رایـسب  هعیـش  ینـس و  بتک  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  تامارک  تازجعم و  هک  دشاب  مولعم  زیزع  ناگدـنناوخ  رب 
.دیامن عوجر  رگید  ياه  باتک  ملاوع و  راحب و  و  بوشآرهش ، نبا  بقانم  باتک  هب  دهاوخب ، نیا  رب  هدایز 
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ّقح لها  ربارب  رد  لطاب  لها  عوضخ 

تناـما تلادـع و  یتـسرپ ، قح  یتـسار و  هب  ار  وا  هک  تسا  نکفاوترپ  يرون  نشور و  بیغ  ملاـع  زا  یغارچ  کـی  ناـسنا  دوجو  رد 
.دیامن یم  ییامنهار 

یم تّوق  حیحـص  تیبرت  تفرعم و  ملع و  هحلاص و  لامعا  رثا  رد  و  دـسر ، یم  وا  هب  بیغ  ملاع  زا  هک  ییاهددـم  هطـساو  هب  رون  نیا 
.دراذگ یمن  یقاب  یمدآ  دوجو  رد  یکیرات  هطقن  چیه  دوش و  یم  نشور  ناسنا  عیسو  نطاب  مامت  نآ  هّعشا  زا  هک  اجنآ  ات  دریگ ،

فراعم و قیاقح و  زا  یعالطا  یب  لهج و  و  سوسحم ، يّدام و  روما  هب  هزادـنا  زا  دایز  هّجوت  تشز و  رادرک  راـتفر و  ءوس  هچناـنچ 
هاج و ایند و  ّبح  یهالم و  یهانم و  هب  لاغتـشا  و  دریگب ، ار  لد  مشچ  شنیب  میخـض  ییاـه  هدرپ  هک  دوش  یم  بجوم  و  تـالوقعم ،
، تسا وا  راظتنا  رد  هک  يا  هدنیآ  دراد و  شیپ  رد  هک  یتشونرس  روما و  بقاوع  رد  رّکفت  زا  هدومن و  مرگرس  ار  رشب  تاوهـش  ماقم و 

.دراد یم  زاب 

َِکئآلوُأ  » قادصم دنک و  طوقس  هچره  ناسنا  مه ، هلحرم  نیا  رد  یلو 
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زاب تقیقح  بیغ و  ملاع  يوس  هب  شدوجو  زا  ییاه  هچیرد  اه و  هنزور  اـه و  هار  یهاـگ  مه  زاـب  ددرگ ،  (1)« ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاک 
یناویح ملاع  تاوهـش و  نارحب  زا  رپ  کیرات و  طیحم  طوقـس و  لاـچ  هایـس  زا  ار  دوخ  دـنک و  یـشهج  دـهاوخب  رگا  هک  ددرگ  یم 

.دناوت یم  دزادنا ، نوریب 

، دادادـخ تشرـس  یهاوـخ و  تقیقح  هزیرغ  .دـیمانب  دـیمان ، یم  ناـسنا  یعقاو  نادـجو  .دـیراذگب  دـیراذگ ، یم  كرد  ار  نیا  مـسا 
هک تسه  ردق  نیا  دیامنب ، دهاوخ  یم  يریبعت  ره  يرـشب ، كاپ  شنیب  یلاع و  دید  نیا  زا  سک  ره  و  دـشاب ، شمـسا  هچره  ترطف ،

فیفخ كرد  مهف و  نامه  هک  دیامن  یم  ییامندوخ  یفیفخ  فیعض و  ینشور  کی  یهاگ  دوش ، کیرات  مه  هچره  ناسنا  نطاب  رد 
هب لـمع  هفیظو و  ماـجنا  راـظتنا  وا  زا  همه  هک  يروط  هب  دـنک ، یم  ماـمت  وا  رب  ار  تّجح  دزاـس و  یم  لوؤـسم  ادـخ  لـباقم  رد  ار  وا 

تمالم و قحتـسم  ار  وا  دـهد ، رَد  نت  یفرـش  یب  هب  دـنک و  راتفر  هفیظو  فالخ  رگا  .دـنراد و  تیناـسنا  فرـش  هب  مارتحا  فیلکت و 
.دنناد یم  بیدأت  تازاجم و  لباق  شنزرس و 

رد دـندوب ، ادـخ  نادرم  اب  هزرابم  مرگ  هک  يا  هماگنه  رد  تلادـع ، تیرح و  یتسرپ و  قح  ياه  بتکم  ایبنا و  نافلاخم  مینیب  یم  اـم 
، تقیقح ینمادـکاپ ، ریثأت  تحت  و  دـندوشگ ، یم  اهنآ  يانث  حدـم و  هب  نابز  دنـشاب ، هاگآان  ای  رایتخا  یب  هک  نآ  لثم  یعقاوم  کـی 

همادا ار  دوخ  هار  نامه  هرابود  اّما  دندروخ ؛ یم  هودنا  دندرک و  یم  هیرگ  دـندش ، یم  عقاو  اهنآ  تراهط  يوقت و  سدـق و  تیونعم ،
رارقا شدوخ  نایز  رب  یبلاطم  هب  هناشوهدم  دوش و  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  یسک  لثم  دنداد ، یم 

هیآ 179. فارعا ، هروس  - 1
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.دنیشنب راکنا  اشاح و  هعلق  رد  و  ددرگرب ، لّوا  هلپ  نامه  هب  زاب  دیآ و  دوخ  هب  ناهگان  دنک و  فارتعا  و 

.اهنآ تقیقح  هب  نیرهاط  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تخسرس  نانمشد  تافارتعا  ریراقا و  زا  تسا  نوحشم  مالسا  خیرات 

دوخ نالطب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسرپ  قح  تلیـضف و  هب  تداهـش  رورغم ، تسرپایند و  بّصعتم و  زوت و  هنیک  نانمـشد  يرآ 
.تسا هتخیگنارب  تفلاخم  هب  ار  اهنآ  جاجل  دانع و  ای  ایند  ّبح  هک  دندرک  یم  رارقا  دنداد و  یم 

رود هنایفخم و  هنوگچ  هک  دیناوخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  ترضح  خیرات  رد  ار  لهج  یبا  سنخا و  نایفس و  یبا  ناتساد 
ترـضح نآ  اب  زور  و  دـنتفر ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  دزن  دـیجم  نآرق  تاـیآ  ندینـش  يارب  اـه  بش  نارگید ، رظن  زا 

.دنتشاد هزیتس  تفلاخم و 

یم مالـسا  ملاـع  تیـصخش  نیرت  قیـال  ار  وا  دـندوب و  فرتعم  وا  لـیاضف  هب  دـندرک ، نیـشن  هناـخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یناـسک 
یتح یصوصخ و  سلاجم  رد  وا  تایح  زا  دعب  هچ  مالسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  تایح  نامز  رد  هچ  صاعورمع ، هیواعم و  .دنتـسناد 

دـهز و تادابع و  دای  رکذـت و  ریثأت  تحت  یهاـگ  و  دـنتفگ ، یم  نخـس  یلع  دـهز  ملع و  لـیاضف و  زا  ررکم  یمومع ، سلاـجم  رد 
فورعم و درک ، یم  تکرش  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هزانج  لمح  رد  یتقو  ناورم  نانخـس  .دنتـسیرگ  یم  ترـضح  نآ  تلادع 

لقن يریمد  یقهیب و  هچنانچ  راچان  دروخرب ، مهم  بیجع و  لکـشم  نآ  هب  دوقن ، برـض  رد  یتقو  ناورم  کلملادبع  .تسا  روهـشم 
لیذ هب  لسوتم  دنا  هدرک 
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(1) .دیبلط ار  لکشم  نآ  ّلح  ادخ ، ّیلو  نآ  زا  دیدرگ و  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  ملع 

، هدمتعم ياه  لقن  بس  رب  و  تشک ، یعـضو  نیرت  حـیبق  هب  ار  ربمغیپ  نادـنزرف  تاداس و  همه  نآ  هک  یـسک  نامه  یقیناود  روصنم 
يارب سابع  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  لیعمسا  زا  یبوقعی  لقن  هب  انب  .دندرک  دیهش  مومسم و  وا  رما  هب  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.تفر ایند  زا  ناکین  هدـنام  یقاب  تیب و  لـها  ياـقآ  تفگ : یم  و  دـش ، رت  شکـشا  زا  شـشیر  هک  درک  هیرگ  ردـق  نآ  ترـضح  نآ 

: دومرف اهنآ  نأش  رد  ادخ  هک  دوب  ناسک  نآ  زا  رفعج  تفگ : سپس 

(2) ؛» انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اْنثَرْوَأ  َُّمث  »

(3)  . ...میداد ثاریم  هب  دوخ  هدیزگرب  ناگدنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامسآ )  ) باتک نیا  سپس 

مظاک ترضح  زا  وا  مارتحا  هب  عجار  نومأم  هک  یناتساد  و  دوب ، فرتعم  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تاماقم  هب  نوراه 
یم فارتعا  ناشلیاضف  هب  اـهنآ  نانمـشد  اـفلخ و  هدوب و  هنوگ  نیمه  زین  هّمئا  ریاـس  هب  عجار  .تسا  روهـشم  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع 

.دندرب یم  هانپ  اهنآ  هب  یملع  هلضعم  لیاسم  تالکشم و  ّلح  رد  دندرک و 

هب ییامندوخ و  زور و  تحلـصم  گنرین و  تسایـس و  ساسا  رب  نمـشد ، يوس  زا  تافارتعا  نیا  رتشیب  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا 
یم تباث  وا  تیحالـص  تقایل و  رب  ار  مومع  قاّفتا  ترهـش و  نسح  فرط و  تیلوبقم  اه  فارتعا  نیا  یلو  هدوب ؛ مدرم  لاـفغا  دـصق 

.دنیب یمن  نآ  راکنا  ای  دیدرت  يارب  هنیمز  تصرف و  مه  نمشد  هک  دنک 

 . ص 63 ج 1 ، ناویحلا ، هایح  ات 236 ؛ ص 232  ج 2 ، يواسملا ، نساحملا و  - 1
هیآ 32. رطاف ، هروس  - 2

ص 117. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 3
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مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیـس  ترـضح  یگدنز  خیرات  رد  ادخ ، نادرم  تقیقح  ربارب  رد  وا  عضاوت  نمـشد و  عوضخ  زا  دش  هتفگ  هچنآ 
هیلع نیـسح  گنج  هب  هک  یناسک  نایم  رد  دـیوگ : یم  يرـصم  فورعم  دنمـشناد  داقع  دومحم  ساـبع  .تسا  راکـشآ  ناـیامن و  زین 
دوبن دنک ، یفرعم  مالسا  شیک  زا  ریغ  یشیک  هب  ار  دوخ  دنادب و  لطاب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  توعد  هک  دوبن  رفن  کی  دنتفر ، مالسلا 

(. دندرک یم  مالسا  راهظا  رهاظ  هب  زین  اهنآ  هک   ) دندومن یم  ناهنپ  دوخ  نطاب  رد  ار  رفک  هک  یناسک  رگم 

یم گنج  دوخ  نادجو  لد و  اب  شکمـشک  يارب  هک  دوب  یهاپـس  تفر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  گنج  هب  هک  یهاپـس  دـیوگ : یم  يو 
، دوب رگید  يا  هدیقع  گنج  هورگ ، نآ  گنج  رگا  .دومن  یم  دربن  شدوخ  يادخ  اب  شدبشترا  هدنامرف و  یلاو و  رطاخ  يارب  درک و 

.دـش یمن  هدولآ  قالخا  یتشز  قافن و  راع  گنن و  هب  ناـشنماد  ردـق  نیا  يراـصن ، نیملـسم و  اـی  سوجم  نیملـسم و  گـنج  دـننام 
زا رت  هدوتـسان  تسا ) ّقح  درم  دنتـسناد  یم  هک  يدرم  اب  اهنآ  گنج  و   ) تسا ّقح  دنتـسناد  یم  هک  يا  هدـیقع  اـب  مدرم  نیا  ینمـشد 

«. َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َّقَْحلا  َنُوبِراُحی  ْمُهَّنَءِال   » .دنیامن یم  گنج  ینادان  لهج و  هار  زا  هک  تسا  یناسک  گنج  ینمشد و 

زا یـششخرد  نیرتمک  زا  یتح  هک  دـندوب  هتفر  ورف  یتملظ  یکیرات و  رد  نیـسح  نانمـشد  كاـنرطخ ، فقاوم  نآ  رد  تهج  نیا  زا 
رون ملاع  زا  ییورین  اب  یناملظ  ملاع  زا  ییورین  داضتم ، يورین  ود  البرک ، زور  تقیقح  هب  دندوب و  هدش  مورحم  يراکادف  رون و  ملاع 

(1) .دندش دربن  رد  مه  اب 

حیرص نامرف  نآ  رد  هک  دیسر  دیلو  هب  دیزی  همان  یتقو  هدرک : تیاور  مثعا  نبا 

ص 146. ءادهشلاوبا ، - 1
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 «ِ هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  : » تفگ دش و  گنت  لد  تخس  دوب ، هداد  یهدنامرف  هزیاج و  هدعو  نیسح و  لتق  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  نوخ  رد  زگره  نم  دـهدب ، نم  هب  شیاه  تمعن  اه و  تنیز  عاونا  اب  ار  اـیند  همه  دـیزی  رگا 
(1) .شاب وگ  دهاوخ  هچره  دش ، مهاوخن  کیرش 

: تفگ داد  دیلو  هب  ار  نیسح  نتشک  داهنشیپ  ناورم  یتقو  دیوگ : یم  يرونید 

َمْوَی ِْنیَـسُْحلا  ِمَدـِب  ُبَساُحی  يِذَّلا  َّنِإ  هّللاَو ِ!  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ِلوُسَر  ِْتِنب  َهَمِطاف  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِلـْتَِقب  َّیَلَع  ُریُِـشتَأ  َکَْـحیَو ! »
(2) ؛ِ»  هّللا َْدنِع  ِنازیِْملا  ُفیِفََخل  ِهَمایِْقلا 

هب دوش  هبـساحم  هک  سک  نآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ینک ؟ یم  هراشا  هّللا  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  نیـسح  نتـشک  هب  ارم  ایآ  وت ! رب  ياو 
.تسا کبس  شنازیم  ادخ  دزن  رد  تمایق  زور  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نوخ 

ناملسم ار  دوخ  هک  یصخش  تشادن  راظتنا  هدومن و  بّجعت  رایسب  ناورم  يدیلپ  یمرش و  یب  زا  دیلو  هک  تسا  راکـشآ  هلمج  نیا  زا 
.دهدب ار  يداهنشیپ  نینچ  دشاب ، هقباسدب  قفانم و  ناورم ، لثم  دنچره  دناد ، یم 

! ناورم يا  تفگ : وا  هب  دیلو  دیوگ : یم  يزوجلا  نبا  طبس 

؛» اْنیَسُح ُْتلَتَق  ّیِنِإَو  ُسْمَّشلا ، ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  ام  ِیل  َّنَأ  ُّبِحُأ  ام    ِ هّللاَو »

(3) .مشاب هتشک  ار  نیسح  نم  دشاب و  نم  لام  دبات ، یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  مراد  یمن  تسود  مسق ! ادخ  هب 

ص 345. مثعا ، نبا  خیرات  همجرت  - 1
ص 208. لاوطلا ، رابخا  - 2
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: تفگ هک  هدرک  تیاور  ریثا  نبا 

ّیِنِإ   ِ هّللاَو ُِعیابُأ  ال  َلاق : ْنَأ  اْنیَـسُح  ُْتلَتَق  ّیِنِإَو  اهِْکُلمَو ، اْینُّدـلا  ِلاـم  ْنِم  ُْهنَع  َْتبُرَغَو  ُسْمَّشلا ، ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  اـم  ِیل  َّنَأ  ُّبِحُأ  اـم    ِ هّللاَو »
(1) ؛» ِهَمایِْقلا َمْوَی    ِ هّللا َْدنِع  ِنازیِْملا  ُفیِفََخل  ِْنیَسُْحلا  ِمَِدب  ُبِساُحی  ًأَْرما  َّنَأ  ُّنُظَءَال 

رد باتـش  رگا  تفگ : درک و  صیرحت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  نتـشک  هب  ار  دیلو  ناورم ، هکنیا  زا  دعب  هدرک : تیاور  یمزراوخ 
: تفگ دیلو  .یتفیب  يراد  دیزی  دزن  هک  يرابتعا  هجرد و  زا  هک  مسرت  یم  ینکن ، نیسح  راک  هب  نداد  نایاپ 

(2) ؛» ِِیبَّنلا َنیّ ِْدلُو  ُهَّیَِقب  ُهَّنِإَف  َهَمِطاف ؛ ِْنبا  ِیف  َلْوَْقلا  ِنِسْحَأَو  اذه ، َکِمالَک  ْنِم  ِینْعَد  ْکَْحیَو ! ًالْهَم  »

ناربمغیپ نادنزرف  هدنام  یقاب  وا  اریز  زاس ! وکین  همطاف  رسپ  نأش  رد  ار  تراتفگ  .نانخـس  نیا  زا  ارم  نک  اهر  وت ! رب  ياو  شاب ، مارآ 
.تسا

نآ زا  هک  تشون  يا  هماـن  داـیز  نبا  هب  دـش ، هاـگآ  قارع  يوس  هب  ینیـسح  بکوم  هّجوت  زا  دـیلو  یتقو  هدرک : لـقن  یمزراوخ  زین  و 
راکـشآ مومع  بولق  رد  وا  تامارتحا  کته  ساکعنا  ءوس  تّدـش  نیملـسم و  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماقم  تمظع  تیبوبحم و 

: تسا نیا  همان  نتم  .تسا 

ْرَذْحاَف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ِلوُسَر  ُْتِنب  ُهَمِطافَو  ِلُوتَْبلا ، ِهَمِطاف  ُْنبا  َوُهَو  ِقارَْعلا ، َیلِإ  َهَّجََوت  ْدَـق  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنِإَف  ُدـَْعب ، اّمَأ  »
ْنَأ ٍدایِز  َْنباَی 

ص 265. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 1
ص 265. ج 3 ، یمزراوخ ، لتقم  - 2
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؛» اْینُّدلا ِتَماد  ام  اَدبَأ  ُهَّمآْعلاَو  ُهَّصآْخلا  ُهاْسنَت  الَو  ْیَش ٌء ، ُهُّدُسَی  ام ال  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  َکِسْفَن  یلَع  ِیَُهتَف  َجّ ٍءآوُِسب  ِْهَیلِإ  َِیتَْأت 

سپ تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  رتخد  همطاف  و  لوتب ، همطاف  رسپ  وا  و  هدش ، قارع  هّجوتم  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 
هـشیمه و  دـیامنن ، ناربـج  ار  نآ  زیچ  چـیه  هک  يزیگنارب  يراـع  بیع و  دوـخ  رب  و  ییاـمن ، يراتفردـب  وا  هب  تبـسن  هکنآ  زا  سرتـب 

.دنزاسن شومارف  ار  نآ  تسا  یقاب  ایند  ات  ماوع ، صاوخ و 

: دیوگ یم  ناتساد  نیا  لقن  زا  دعب  یمزراوخ 

؛» ِدِیلَْولا ِباتِک  یلِإ    ِ هّللا َّوُدَع  ْتِفَْتلَی  ْمَلَف  »

(1) .درکن ییانتعا  دیلو  همان  هب  ادخ  نمشد  نآ 

دمآ و لزنم  هب  دنک ، رکف  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ندیگنج  هرابرد  ات  تفرگ  تلهم  هّللادیبع  زا  دعس  نب  رمع  یتقو  دیوگ : یم  ریثا  نبا 
.تشاد یمزاب  میظع  مرج  نیا  هب  مادقا  زا  ار  وا  دومن ، یم  تروشم  سکره  اب  درک ، تروشم  شدوخ  ناهاوخریخ  اب 

شرهاوخ رـسپ  دوب ، دیزی  یهاشداپ  ناراذـگ  هیاپ  زا  فورعم و  تیب  لها  زا  فارحنا  رد  هریغم  شردـپ  هک  هبعـش  نب  هریغم  نب  هزمح 
هب .ییامن  محر  عطق  ینک و  تفلاخم  ار  ادخ  يورب و  مالسلا  هیلع  نیسح  گنج  هب  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : دمآ و  وا  دزن 
وت يارب  تسا  رتهب  ییایب ، نوریب  دندوب  وت  يارب  رگا  نیمز  يور  مامت  تنطلـس  زا  و  يراد ، هچنآ  دوخ و  يایند  زا  رگا  دنگوس ! ادـخ 

(2) .دشاب تندرگ  هب  نیسح  نوخ  هک  یلاح  رد  ینک  یم  تاقالم  ار  ادخ  هکنیا  زا 

ف 11. ص 221 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  - 1
ص 283. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 309 و 310 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 2
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اه نآ  دهدن و  ریخ  زگره  هفوک )  ) رهش نیا  لها  هب  ادخ  تفگ : یم  بعصم  تراما  رد  یعبر  نب  ثبش  مدینش  تفگ : یـسبع  ریهزوبا 
يارب شرـسپ  اب  وا  زا  دـعب  مالـسلاامهیلع و  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ام  هک  دـینک  یمن  بجع  ایآ  .دزاس  مورحم  تماقتـسا  دـشر و  زا  ار 
نیمز لها  نیرتهب  هک  یلع  رـسپ  اب  هیناز ، هیمـس  رـسپ  هیواعم و  لآ  رانک  رد  نآ  زا  سپ  میدرک ، دربن  لاس  جـنپ  نایفـس  یبا  لآ  يرای 

.ٍلالَض ْنِم  ََکل  ای  ٌلالَض  میدرک  گنج  دوب 

؛» اَدبَأ َهَّنَْجلا  يََرتال    ِ هّللاَو   ِ هّللا ِلوُسَر  ِْتِنب  َْنبا  َْتلَتَق  ُثِیبَخ ! ای  : » تفگ وا  هب  هّللادیبع  ردام  هناجرم  هتفگ : تاقبط  رد  دعس  نبا 

(1) .دید یهاوخن  ار  تشهب  زگره  ادخ  هب  یتشک ! ار  ادخ  لوسر  رسپ  ! . ثیبخ يا 

شلاح زا  متفر و  وا  دزن  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  گنج  زا  نتـشگزاب  زا  دعب  دوب ، تسود  نم  اب  دعـس  نب  رمع  تفگ : ملـسم  نب  دیمح 
عطق دـشاب ، نم  زا  رتدـب  وا  تشگزاـب  هک  تشگنرب  و  تفرن ، نوریب  شلزنم  زا  سک  چـیه  هک  سرپـن  نـم  لاـح  زا  تـفگ : مدیـسرپ ،

(2) .مدش بکترم  ار  یگرزب  هانگ  مدرک و  يدنواشیوخ 

درکن رفـس  زا  تشگزاب  سک  چیه  : » تفگ یم  هار  نایم  تفر ، یم  شلزنم  هب  و  تساخرب ، دایز  نبا  دزن  زا  یتقو  دعـس  نب  رمع  زین  و 
يدـنواشیوخ و  مدرک ، تیـصعم  ار  لداع  يادـخ  و  ار ، رجاف  دایز  رـسپ  ملاـظ  قساـف  مدرک  تعاـطا  متـشگزاب ، نم  هک  هنوگ  نیا  هب 

«. مدیرب ار  هفیرش 

یهورگ هب  تقو  ره  .دندرک  یم  يریگ  هرانک  وا  زا  مدرم  دوب ، هدنز  ات  دعس  رمع 

ص 269. صاوخلا ، هرکذت  - 1
ص 232. لاوطلا ، رابخا  - 2
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، دید یم  ار  وا  سک  ره  و  دندمآ ، یم  نوریب  مدرم  دش  یم  دجسم  لخاد  تقو  ره  دندنادرگ و  یم  يور  وا  زا  تشذگ ، یم  مدرم  زا 
(1) .تشگ هتشک  ات  دش  نیشن  هناخ  راچان  داد ، یم  مانشد  وا  هب 

دراو دـیزی  رب  دـندوب ، هدروآ  ماش  هب  هفوک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک  تعامج  نآ  یتقو  دـنا : هدرک  تیاور  يربط  ریثا و  نبا 
نب رماع  نب  هّللادبع  رتخد  دنه  دنتفگ ، شیارب  ار  البرک  تشذگرـس  دـندراذگ و  نوعلم  نآ  يور  شیپ  ار  كرابم  رـس  نآ  دـندش و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  نیسح  رس  ایآ  تفگ : دمآ  نوریب  ابع ) نودب  و   ) دیشوپ ار  شرـس  شا  هماج  اب  دیزی  نز  زبرک ،

؟ تسا هلآ  هیلع و 

نبا شوپب ! ازع  سابل  شیرق  صلاخ  و  ادخ ، لوسر  رتخد  رـسپ  يارب  و  نک ، هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  وا  تبیـصم  رد  يرآ  تفگ : دـیزی 
(2) .دشکب ار  وا  ادخ  تشک ، ار  وا  درک و  باتش  دایز 

ص 269. صاوخلا ، هرکذت  - 1
هب ثبش ، دعـس و  نب  رمع  دیزی و  تاراهظا  نیا  دنامن : هدیـشوپ  ص 298 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 356 ؛ ج 4 ، يربط ، خـیرات  - 2

اهنآ زا  مدرم  رفنت  ضارتعا و  لیس  هّجوت  راکفا و  راشف  هناشن  هکلب  تسین ؛ مالسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زا  اهنآ  ینامیـشپ  هناشن  هجو  چیه 
نوردنا رد  یتح  دید  یم  دیزی  .دنهاکب  ناش  ترفن  مشخ و  زا  دننک و  مارآ  ار  مدرم  نانخـس ، هنوگ  نیا  اب  دنتـساوخ  یم  اهنآ  تسا ،
بالقنا لتق و  رطخ  ضرعم  رد  دنا و  هدش  رازیب  وا  زا  نمشد و  وا  اب  همه  و  هدرک ، رثا  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  ساکعنا  شا  هناخ 

هقالع و لامک  دروم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زا  دـعب  دایز  نبا  هکنیا  اب  دوب  هدـش  نامیـشپ  دـیزی  هنوگچ  .تسا  هدـش  عقاو  یناـهگان 
نییمـشاه هلیقع  هک  روط  ناـمه  تشون !؟ وا  هب  هماـن  خـیبوت  هن  دومن و  هذـخاؤم  همکاـحم و  هن  هدرک و  لزع  ار  وا  هن  دوـب ، وا  داـمتعا 

نوـخ ماـقتنا  دـندروآ ، شیارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هکنیا  زا  دوـمرف : یخیراـت  هبطخ  نآ  رد  مالـسلااهیلع )  بـنیز  ترـضح  )
دروم هکنآرب  هوالع  دعـس  رمع  .دوب  دونـشوخ  داش و  هتفرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ار  دوخ  رفاک  كرـشم و  نادـنواشیوخ 
وزرآ مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  زا  هچنآ  هب  اریز  درک ؛ ینامیشپ  راهظا  دیسرن ، ير  تموکح  هب  نوچ  دوب ، هدش  مدرم  ضارتعا  مانشد و 

ير يرادناتسا  هب  رگا  یلو  دربن ؛ يا  هرهب  شنادناخ  دوخ و  ییاوسر  زا  ریغ  دیدرگ و  هّماع  روفنم  ماندب و  هعماج  رد  دیسرن و  تشاد 
راهظا زگره  دنک ، هفخ  ار  مدرم  رگید  ناراکمتس  دننام  دگنجب و  یمومع  تاساسحا  اب  هزینرـس  روز و  اب  تسناوت  یم  دوب و  هدیـسر 
لاجر همه  ماقم ، رطاخ  يارب  داد و  یم  ماجنا  لـیم  لاـمک  اـب  دـنداد  یم  وا  هب  مه  رگید  ياـه  تیرومأـم  رگا  درک و  یمن  ینامیـشپ 

.دیامن یم  ار  تاراهظا  نیا  هعماج  لافغا  يارب  يرادم  تسایس  رگمتس و  ملاظ و  ره  ّالا  .درک و  یم  ماع  لتق  ار  یلم  یناحور و 
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مان هدـیهوکن  قرغ و  یمومع  راجزنا  رفنت و  جاوما  رد  عقاو و  نیملـسم  هبطاق  تاضارتعا  ریثأت  تحت  ناـنچ  زین  نوعلم  داـیز  نبا  یتح 
.دمآرب دوب ، هتشون  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  هب  عجار  هک  ییاه  همان  وحم  دوخ و  هئربت  هشیدنا  رد  هک  دش 

وت هب  نیسح  نتشک  هب  عجار  هک  يا  همان  نآ  تفگ : دعس  رمع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  دعب  دایز  نبا  تفگ : هناوع  نب  ماشه 
.دش مگ  همان  متفر و  وت  نامرف  ماجنا  يارب  نم  تفگ : تسا ؟ اجک  متشون ،

.دش مگ  تفگ : هک  يروایب  ار  نآ  دیاب  تفگ :

شیرق هدروخ  لاس  نانز  دزن  رد  نم  راذتعا  زیوآ  تسد  نآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : يروایب ! ار  نآ  دـیاب  هتبلا  مسق ! ادـخ  هب  تفگ :
.تسا

تحیصن ّقح  مدوب ، هدرک  صاّقو  دعس  مردپ  اب  ار  نآ  رگا  هک  مدرک  وت  هب  یتحیصن  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  عجار  نم  دنگوس ! ادخ  هب 
.مدوب هدومن  ادا  ار 

رگم دنامن  يدرم  دایز  نارـسپ  زا  هک  متـشاد  یم  تسود  دنگوس ! ادـخ  هب  .دـیوگ  یم  تسار  تفگ : هّللادـیبع  ردارب  دایز  نب  نامثع 
.دشاب هدشن  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  یلو  دشاب ؛ تمایق  زور  ات  یمالغ  هقلح  وا  ینیب  رد  هکنآ 
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(1) .درکن در  ار  نخس  نیا  هّللادیبع  هّللاو  تفگ : ماشه 

گرزب هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  یلع  نب  نیـسح  دنتفگ : سنا  نب  نانـس  هب  مدرم  هدرک : تیاور  فنخموبا 
ماـمت رگا  ریگب ، شاداـپ  تدوخ و  ناهدـنامرف  دزن  هب  ورب  یتشک ! دـهد ، ناـیاپ  هیما  ینب  تموکح  هب  تساوخ  یم  هک  ار  برع  نیرت 

درم رعاش و  خاتـسگ و  وا  .دـمآ  دعـس  رمع  همیخ  يوس  هب  ور  هراوس  نانـس  تسا ! مک  دـنهدب  وت  هب  ار  ناـشدوخ  ياـه  هنیزخ  لاوما 
: تفگ داتسیا و  رمع  همیخ  رد  رب  دمآ  دوب ، یقمحا 

ابَّجَحُْملا َِکلَْملا  ُْتلَتَق  ّیِنِإ  ابَهَذَو  ًهَِّضف  ِیباکِر  ِْرفْوَأ 

ابَسَن َنُوبَْسنَی  ْذِإ  ْمُهُْریَخَو  ابَأَو  اّمُأ  ِساّنلا  َْریَخ  ُْتلَتَق 

هک ار  یـسک  متـشک  متـشک ، ار  لالج ) تمظع و  بحاص   ) نیـشن هدرپ  ناطلـس  نم  اریز  نک ! ناراب  هرقن  الط و  ارم  مبـسا  باکر  ات  »
«. دوب اهرابت  نیرتهب  زا  شبسن  بسن ، هب  راختفا  ماقم  رد  و  ردام ، ردپ و  تهج  زا  دوب  مدرم  نیرتهب 

دراو ار  وا  یتقو  دـیروایب ، نم  دزن  ار  وا  تفگ : سپـس  .یتفاین  هقافا  زگره  هک  یتسه  يا  هناوید  مهد  یم  تداهـش  تفگ : دعـس  رمع 
رگا ادـخ  هب  ییوگ ؟ یم  نخـس  هنوگ  نیا  ایآ  هناوید ! يا  تفگ : دز و  وا  هب  دوخ  یتسد  بوچ  ای  کچوک  رجنخ  اـب  دـندومن ، همیخ 

(2) .دنز یم  ار  تندرگ  دونشب  وت  زا  ار  نانخس  نیا  دایز  نبا 

(3) .درک تئارق  ار  راعشا  نیمه  درب ، دایز  نبا  دزن  ار  كرابم  رس  یتقو  یلوخ  درک ، نانس  زا  دعس  رمع  هک  یهیبنت  نیا  اب 

ص 357. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 12. فاحتالا ، ص 379 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، ص 21 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 347 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 2

ار راعـشا  نیا  دایز  نبا  دزن  ترـضح  نآ  لتاق  دیوگ : یم  ص 195  هقرحملا ، قـعاوصلا  رد  رجح  نبا  ص 21 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دـسا  - 3
َْریَخ ُْتلَتَق  ابَـسَّنلا  َنوُرُکْذَـی  ْذِإ  ْمُهُْریَخَو  ابَّصلاِیف  ِْنیَتَْلبِْقلا  ِلَُـصی  یّ ْنَمَو  ابَّجَحُْملا  َِکلَْملا  ُْتلَتَق  ْدَـقَف  اـبَهَذَو  ًهَِّضف  ِیباـکِر  ْءَـالِْما  دـناوخ :

یهاوخن هزیاج  نم  زا  مسق  ادـخ  هب  یتشک ؟ ار  وا  ارچ  یتسناد ، یم  ار  نیا  هک  وت  تفگ : دـش و  كانمـشخ  دایز  نبا  َابَأَو  اـّمُأ  ِساـّنلا 
.دز ار  شندرگ  دید و 
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، دش یم  راذگاو  وا  هب  هفوک  يرادنامرف  تباین  اهنآ  فرط  زا  یهاگ  و  دوب ، هّللادـیبع  شرـسپ  دایز و  ّصاوخ  زا  هک  ثیرح  نب  ورمع 
رـس نآ  ياـضعا  تشوگ و  زا  یکچوک  ياـه  هعطق  هدـش ) هدـیرب  درگ  درگ   ) ریوقت هاـکناج ، ربـخ  رد  يزوج  نبا  طبـس  لـقن  هب  اـنب 
نفک دز و  اهنآ  رب  بیط  رطع و  داد و  لسغ  و  درک ، يروآ  عمج  دوب  ششود  هب  هک  يزخ  يادر  رد  تفرگ و  دایز  نبا  زا  ار  كرابم 

(1) .دیدرگ زخلاراد  هب  فورعم  هناخ  نآ  دومن و  نفد  شدوخ  هناخ  رد  و  درک ،

نوفدم دوخ  هناخ  رد  ار  نآ  دومن و  لیلجت  مارتحا و  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  تشوگ  زا  ثیرح  نب  ورمع  هکنیا  زا  درک  بّجعت  دیابن 
اجنآ ات  ار  نید  صاخشا  هنوگ  نیا  اریز  درک ؛ یم  راک  هّللادیبع  دایز و  نامرف  قبط  رب  دوب و  هیما  ینب  بزح  رامش  رد  هکنیا  اب  تخاس 

رد اهنیا  .دنـشورف  یم  ایند  هب  ار  نید  هضراعم ، تمحازم و  ماگنه  رد  و  دنرامـش ، یم  مرتحم  دـنکن  تمحازم  اهنآ  يّدام  عفانم  اب  هک 
.دنرایسب مه  ام  رصع 

لتاق اّما  درمش ؛ یم  دوخ  هناخ  تکرب  بجوم  ار  نآ  دیاش  و  دومن ، یم  سیدقت  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  تشوگ  زا  ثیرح  نب  ورمع 
؛ دننک یم  تدارا  راهظا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  هب  تبسن  هک  دنتسه  یمدرم  مه  ام  نامز  رد  درک و  یم  يرای  ار  ترضح  نآ 

ص 270. صاوخلا ، هرکذت  - 1
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ناشنانز تّفع  باجح و  هب  تبسن  اّما  دننک ؛ یم  هیرگ  تیب  لها  ناوناب  ریاس  بنیز و  يریسا  يارب  دنیامن ، یم  هزرابم  وا  فده  اب  اّما 
اب یلو  دـنریگ ؛ یم  رـس  رب  نآرق  دـننک ، رفـس  دـنهاوخ  یم  تقو  ره  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  ناکدوک  دـنبوزاب  ار  نآرق  دـنتوافت ، یب 

.دننک یم  تفلاخم  مالسا  میلاعت  نآرق و  ماکحا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  يور  هب  ریـشمش  ندیـشک  زا  هدرک و  يراکمه  دیزی  اب  دندوب ، نامز  نآ  رد  رگا  مه  اهنیا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
.دندرک یمن  يراددوخ 

«! یناملسم نیا  رب  فا  ناناملسم و  نیا  رب  فا  »
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مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  تداهش  ساکعنا 

اه ناملسم  يارب  .دش  ور  هب  ور  دیدش  فّسأت  ّرثأت و  اب  نیشن ، ناملسم  دالب  یمالـسا و  عماجم  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهش 
.دوبن يربخ  رورس  نآ  راگدای  ربمغیپ و  طبس  هناگی  تداهش  عیجف  ربخ  زا  رتزیگنا  مغ 

زا ار  اهنآ  راـبخا ، لرتنک  دوب و  يوما  دـیدش  هطلـس  تحت  اـهنآ  تیبرت  هک  مالـسا  زکرم  زا  هداـتفا  رود  طاـقن  زا  يا  هراـپ  رد  هچرگا 
دارفا شوگ  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  دـیاب  هک  روط  نآ  ادـتبا  رد  دوب  عنام  داتفا ، یم  قاّفتا  مالـسا  ملاع  رد  هچنآ  قیاقح  هب  یهاـگآ 

ربمغیپ نادناخ  اب  هیما  ینب  راتفر  ءوس  زا  مدرم  مومع  نیعلطم ، دمآ  تفر و  البرک و  ناریسا  ياه  يرگاشفا  تاغیلبت و  اب  یلو  دیـسرن ؛
.تفرگ ارف  ار  اج  همه  يدوز  هب  راجزنا  ترفن و  جوم  و  دندش ، هاگآ 

هریج و هب  ار  دوخ  فرش  هک  میخژد  نازابرس  یتلود و  نارومأم  دندرک  دیهش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یطیارـش  نآ  رد  یتسار  هب 
نیرت کچوک  رانک ، هشوگ و  رد  تموکح  ناهاگآراک  یـسوساج و  هاگتـسد  هتفرگ و  رظن  تحت  ار  اج  همه  دندوب ، هتخورف  قوقح 

ياج هب  رگا  دـنتخاس  یم  التبم  دـیدش  تابیذـعت  نادـنز و  ياه  لاچ  هایـس  هب  ار  اهنآ  و  دـنداد ، یم  شرازگ  ار  مدرم  لـمعلا  سکع 
مه ار  ربمغیپ  نیسح 
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.تشگ یمن  راکشآ  نیملسم  عماوج  رد  نآ  ساکعنا  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  دیاش  ادتبا  رد  دندرک ، یم  دیهش 

هنایـشحو و لـمع  نیا  تباـهم  زا  و  دـندیزگ ، نادـند  هب  تریح  تشگنا  هعقاو  نیا  زا  درم ، نز و  لـهاج ، ملاـع و  نمـشد ، تسود و 
.دندومن اه  بّجعت  لوسر  ادخ و  تمرح  کته  هب  تبسن  ناش  تراسج  یخاتسگ و 

، دوـب هدینـش  تداـبع  بارحم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  هکنیا  اـب  صاـع  ورمع  نب  هّللادـبع  دـننام  سانـشرس  دارفا  زا  یـضعب 
.درک یمن  رواب  ینیب و  شیپ  ترضح  نآ  لتق  هب  ار  رارشا  رساجت  نیسح و  تداهش 

دـیحوت و گناب  هک  دوب ، هتـشذگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  تلحر  زا  لاـس  هاـجنپ  زونه  اریز  دوبن ؛ مه  یندرک  رواـب  يرآ 
اه تب  شتسرپ  زا  اه  ناسنا  يدازآ  تضهن  مالسا و  تاحوتف  هنماد  و  هدیسر ، نایناهج  شوگ  هب  بیجع  تعرس  اب  وا  تلاسر  يادص 

دراو گرزب  ياهروشک  زا  هدـمع  تمـسق  و  دوب ، هداد  ناکت  ار  اقیرفآ  ایـسآ و  ناروطارپما ، ناهاشداپ و  نارادـمامز و  اه و  هرکیپ  و 
.دنتشاذگ یم  رس  تشپ  ار  یقالخا  میامذ  هدیورگ و  نآرق  میلاعت  هب  هدش و  مالسا  ینامسآ  تضهن 

، رشب دارفا  همه  يوس  هب  شموق و  يوس  هب  هک  يربمغیپ  .تخاس  یم  حتف  ار  يرایـسب  ياهلد  ربمغیپ ، نیا  تمظع  تیـص  زور  هب  زور 
هب تملظ  زا  ییانـشور و  هب  یکیرات  زا  ار  اهنآ  دوشگ و  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تورث و  انغ و  تداعـس ، تّزع ، تمحر ، ياهرد  همه 

عاونا یلاع و  عامتجا  هنادـنم و  تفارـش  تایح  نآ  هب  یماکان ، گنن و  زا  رپ  هنایـشحو و  عضو  نآ  زا  و  یگدـنز ، هب  گرم  زا  و  رون ،
.دیناسر اه  تمعن 
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وا تّما  نیقفانم  رارشا و  زا  یعمج  هک  دوب  هتـشذگن  تکرب  تّزع و  هیامرـس  نابرهم و  فوطع و  ربمایپ  نیا  تشذگرد  زا  لاس  هاجنپ 
همه وا  ینامـسآ  ياه  همانرب  ربمغیپ و  توعد  هک  یناسک  زا  دـنداد ، یم  وا  يربماـیپ  تلاـسر و  هب  تداهـش  ناـبز ، هب  هک  یناـسک  زا 

یـسانشن ّقح  خیرات و  تایانج  نیرت  گرزب  بکترم  دندش و  عمج  دوب ، هدش  ناشراختفا  و  ناشتردق ، ناشدجم ، ناشتّزع ، ناشزیچ ؛
يارب دوب و  تیناسنا  تالامک  ماـمت  رهظم  اـهنآ و  يدنلبرـس  راـختفا و  هیاـم  ربمغیپ ، دوخ  دـننام  هک  ار  ربمغیپ  نآ  زیزع  رـسپ  .دـندش 

ضرا و داتوا  زا  همه  هک  شباحـصا  نارای و  زا  دـنچ  ینت  لاسدرخ و  لافطا  تیب و  لها  اب  درک ، یم  شـشوک  شالت و  تّما  تاـجن 
بّرقم ناگتـشرف  هنومن  تراهط  یکاپ و  رد  هعماج و  يامنهار  یناسنا و  هلـضاف  قالخا  گرزب  نامّلعم  داّهز و  داـّبع و  و  نآرق ، ءاّرق 

هتسب و دندوب ، نامهیم  هک  اهنآ  يور  رب  ار  بآ  و  هداد ، رارق  یگنـشت  تمحز  تّدش  رد  دندروآ و  دورف  ینابایب  کی  رد  دندوب ، ادخ 
.دنتشک دهد ، یمن  ناشن  ار  نآ  ریظن  خیرات  هک  یعضو  نیرت  عیجف  هب 

رد هنوگ  نیا  تیرشب  تفر  یمن  راظتنا  اریز  دورب ؛ ولج  مه  ّدح  نیا  ات  رشب  تیانج  تنایخ و  تفر  یمن  راظتنا  اریز  دوبن ؛ یندرکرواب 
.دنک طوقس  متس  ملظ و  لیاذر  یقالخا و  تابکن  تاکرد  نیرت  قیمع 

رد وا  زا  و  دنتخانـش ، یم  ار  نیـسح  دـندوب ، هدرک  توعد  ار  وا  نیـسح ، ناگدنـشک  زا  يرایـسب  اریز  دوب ؛ زیگنارب  فسأت  تیاهن  یب 
.دنتسناد یمن  رت  لضاف  ار  یسک  مالسا  ملاع 

مه ناشدوخ  دش ، راکشآ  همه  رب  اهنآ  یشورف  تفارش  یشورف و  نید  اریز 
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تکرش رافک  اب  نیملسم  گنج  نیدنچ  رد  و  هدرک ، رایتخا  مالـسا  ربمغیپ ، دهع  رد  هک  يدهن  نامحرلا  دبع  نامثعوبا  .دنتـشاد  رارقا 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  دوب ، فورعم  نآرق  تئارق  تدابع و  رد  و  هتفاـی ، ار  یـسراف  ناملـس  تبحاـصم  لاـس  هدزاود  و  هدومن ،

: تفگ درک و  ترجه  هفوک  زا  یتحاران  رثأت و  تّدش  زا  دیسر ، تداهش 

(1) ؛»  مالسلا مهیلع  هّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبا  ِهِیف  َِلُتق  ادََلب  ُنُکْسَأ  «ال 

.منیزگ یمن  تنوکس  دشاب  هدش  هتشک  مالسلا  مهیلع  ربمغیپ  ِرتخد  ِرسپ  نآ  رد  هک  يرهش  رد 

تیاور هب  دوب ، ناملـسم  نز  کی  هتـسجرب  هنومن  نینمؤملا ، ّما  هجیدخ  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانز  نیب  رد  هک  هملـس  ّما 
اه هناخ  دنوادخ  دندرک ؟ ار  يراک  نینچ  ایآ  تفگ : تریح  بّجعت و  اب  دیسر ، وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  ربخ  یتقو  دعس  نبا 

(2) .دش شوهیب  ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  سپس  .دنک  رپ  شتآ  زا  ار  ناشیاهربق  و 

شتآ دنتخاس ، یم  راتخم  منهج  تشهب و  نایم  ارم  دندوب و  نم  موق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  رگا  تفگ : یم  يرـصب  نسح 
هدنمرش ترـضح  نآ  زا  دتفین و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يور  رب  ممـشچ  تشهب ، رد  هکنآ  يارب  مدیزگ  یم  تشهب  رب  ار  منهج 

(3) .موشن

ص 325. ج 3 ، هباغلا ، دسا  - 1

ص 277. صاوخلا ، هرکذت  - 2
.تسا هدش  لقن  زین  یعخن  میهاربا  زا  نخس  نیا  دننام  ص 24 و 25 ؛ فاحتالا ، ص 106 ؛ راصبالا ، رون  - 3
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رگا هک  ار  یناناوج  دنتشک  تفگ : درک و  هیرگ  دیـسر ، میثخ  نب  عیبر  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ربخ  یتقو  دیوگ : یم  يرهز 
رب ار  اه  نآ  داد و  یم  اذـغ  اهنآ  هب  دوخ  تسد  اب  و  ار ، اهنآ  تشاد  یم  تسود  دـید  یم  ار  ناشیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(1) .دیناشن یم  دوخ  يوناز 

زا ام  رب  دندش  دراو  دنتفگ : دیدرک ؟ هچ  دیسرپ : دندوب ، هدروآ  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  رس  هک  یناسک  زا  یتقو  مکح  نب  ییحی 
: تفگ  (2) مکح نب  ییحی  تسا ، اهنآ  ریسا  نانز  نیا  اهنآ و  ياهرس  نیا  و  میتشک ، ار  همه  ام  درم ، هدجه  تیب ، لها  ینعی  ناشیا 

(3) ؛» َفَرَْصناَف َماق  َُّمث  اَدبَأ ، ٍْرمَأ  یلَع  ْمُکَعِماجُأ  َْنل  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ٍدَّمُْحم  ْنَع  ُْمْتبِجُح  »

نم داتفا ) دـهاوخن  ترـضح  نآ  لامج  هب  نات  مشچ  ینعی   ) تمایق زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  زا  دـیا  هدـش  بوجحم  اـمش 
.درک مهاوخن  يراکمه  امش  اب  يراک  چیه  رد  زگره 

.تفر نانآ  دزن  زا  دش و  دنلب  سپ 

.دناوخ دیزی  سلجم  رد  ار  فورعم  راعشا  نآ  هک  تسا  سک  نامه  ییحی  نیا  و 

: تفگ ناورم  ردارب  مکح  نب  ییحی  تفگ : یسبع  هرامع  یبا  زا  یسبع  رفعجوبا  ارم  داد  ربخ  دیوگ : یم  فنخموبا 

ص 278. صاوخلا ، هرکذت  - 1
.درک یم  کیرحت  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  هب  ار  دیلو  هک  تسا  یسک  نامه  ناورم  تسا و  ناورم  ردارب  ییحی  - 2

ص 356. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 3
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ِلْغَْولا ِبَسَْحلا  يِذ  ِْدبَْعلا  ِدایِز  ِْنبا  ِنِم  ًَهبارَق  ینْدَأ  ِّفَّطلا  ِْبنَِجب  ٌماُهل 

ٍلْسَن ْنِم  َمْوَْیلا  یفَطْصُْملا  ِلآِال  َْسَیلَو  یصِْحلا  َدَدَع  اُهلْسَن  یْسمَأ  ٌهَّیَمُس 

هب شرابت  لسن و  هک  هّیمـس  رهگدب  هدرب  دایز  نبا  زا  دـنرت  کیدزن  ام  هب  یـشیوخ  رد  دـندوب  البرک  نیمز  رد  هک  گرزب  رکـشل  نآ  »
«. هدنامن یقاب  یلسن  زورما  یفطصم  لآ  يارب  هک  یلاح  رد  تساه ، گیر  ددع 

(1) .وش تکاس  تفگ : دز و  وا  هنیس  هب  دیزی 

دنراد هاگن  ار  دوخ  نابز  دنتسناوت  یمن  دندروخ و  ناکت  تخس  هک  دندوب  رایسب  هیما  ینب  ناسک  نایفارطا و  زا  مکح  نب  ییحی  دننام 
هّیما و ینب  نماد  رب  مرج  نیا  باکترا  زا  هک  یگنن  راع و  زا  و  دنیامنن ، زاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنـشک  شهوکن  ّمذ و  هب  ار  نآ  و 

يادص دش  هداد  حرش  اقباس  هک  نانچ  زین  دیزی  هناخ  نوردنا  رد  یتح  دنیوگن ؛ يزیچ  تسـشن  اهنآ  یتموکح  ياه  هاگتـسد  ناوعا و 
نادرم هک  دـنک  اـشامت  ار  اـه  هنحـص  نیا  تسناوت  یمن  دوب ، هدرب  ییوـب  هرهب و  مالـسا  زا  يا  هّرذ  سکره  اریز  دـش ؛ دـنلب  ضارتـعا 

.دنکن نیرفن  تنعل و  میارج ، نآ  نیلماع  هب  دیاشگن و  ضارتعا  هب  نابز  دننک و  ریسا  ار  ناشنانز  دیهش و  ار  تّوبن  نادناخ 

هیلع نیـسح  ادخ  .دیزگرب  ّتلذ  یتسپ و  اب  یگدنز  رب  ار  تفارـش  تمارک و  اب  ندرم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  : » تفگ ریبز  نب  هّللادـبع 
نانیمطا هیما ) ینب  ینعی   ) مدرم نیا  هب  یسک  رگید  مالسلا ،  هیلع  نیسح  زا  دعب  .دزاس  راوخ  ار  وا  هدنـشک  و  دنک ، تمحر  ار  مالـسلا 

ادیپ

ص 352. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
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هب شنداتسیا  هک  ار  یـسک  دنتـشک  دنگوس ! ادخ  هب  .دریذپ  یمن  ار  ناشدهع  دومن و  دهاوخن  قیدصت  ار  اهنآ  نخـس  درک و  دهاوخن 
نید و تهج  زا  نیملـسم  تماـعز  تفـالخ و  هب  دوب  رتراوازـس  و  دوـب ، رایـسب  شا  يراد  هزور  و  ینـالوط ، بش  رد  تداـبع  زاـمن و 
ار ادـخ  دای  رکذ و  سلاـجم  هزور و  ادـخ ، میب  زا  هیرگ  نآرق ، تئارق  هک  دوبن  سک  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مسق ! ادـخ  هب  .لـیاضف 

(1) «. تشاد ضارتعا  دیزی  هب  تاملک ، نیا  رد  .دیامن و  رایتخا  ار  راکش  مارح و  ندیشون  یناوخ و  هزاوآ  انغ و  و  دنک ، كرت 

: متفگ .دوب  نوخ  زا  یگُنت  شتـسد  رد  هدولآ و  رابغ  ناشیرپ و  مدـید ، باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  : » تفگ ساـبع  نبا 
عمج ار  نآ  زورما  تسا ، وا  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نوخ  نیا  دومرف : تسیچ ؟ نیا  هّللا ! لوسر  اـی  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و 

(2) .هدش دیهش  نیسح  اروشاع ) زور   ) زور نامه  رد  هک  دش  فوشکم  دعب  مدرک .» يروآ 

رثا وا  ياه  هنوگ  رد  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  دیـسر ، يرـصب  نسح  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  تداهـش  ربخ  نوچ  دـیوگ : يرهز 
رـس دنگوس ! ادـخ  هب  .تشک  ار  وا  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  تّما ، نآ  نایم  زا  يا  هدازانز  هک  یتّما  ّتلذ  زا  ياو  تفگ : و  دـش ، رهاظ  هیرگ 

(3) .تفرگ دنهاوخ  ماقتنا  هناجرم  رسپ  زا  شردپ  شّدج و  سپ  ددرگ ، یمزاب  شنت  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

ص 364. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 12. فاحتالا ، ص 381 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، ص 335 1724 ؛ ج 1 ، هباصالا ، - 2

ص 278. صاوخلا ، هرکذت  - 3
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ار نآرق  نایراق  دّیـس  ریرب  يدرک و  يرای  ار  همطاف  رـسپ  ناگدنـشک  تفگ : دوب ، هتـشک  ار  ریرب  باـنج  هک  وا  هب  رباـج  نب  بعک  نز 
(1) .تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  زگره  نم  یتشک !

نیگنـس و همه  سوفن  مدرم و  نادـجو  رد  يردـق  هب  ترـضح ، نآ  نتـشک  تیانج  یگرزب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  تمظع 
اهنآ هب  هک  ییاه  هبتر  بصانم و  زیاوج و  هب  عمط  تیاهن  اب  دـندوب ، هدـش  رـضاح  البرک  رد  هک  ییاهنآ  یتح  هک  دوب  لمحت  لباقریغ 

تیاـضر و بلج  هلیـسو  هب  تموـکح  تاسـسؤم  تارادا و  رد  دوـخ  تاـماقم  ظـفح  هب  هـک  يا  هقـالع  لاـمک  اـب  دـش و  یم  هـضرع 
اهنآ یقش  کیرات و  هایس و  ياه  نادجو  و  دننک ، لفاغ  نآ  تمظع  تیّمها و  زا  ار  دوخ  دنتسناوت  یمن  دنتـشاد ، هّللادیبع  يدونـشخ 

تـساوخ یم  اهنآ  زا  کی  ره  اذـل  درک ؛ یم  ساسحا  ًـالماک  دـندوب ، هتفرگ  شود  هب  هک  ار  یهاـنگ  راـب  تیاـنج و  نیا  ینیگنـس  زین 
.دریگب هدهع  هب  يرگید  ار  ترضح  نآ  نتشک 

: دیوگ یم  يواربش 

مخز هس  لهچ و  هزین و  مخز  کی  یـس و  شنینزان  كاپ و  رکیپ  هکنآ  ات  داد ، یم  مزر  تعاجـش  اـب  ناـنچ  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ینامز دـندش ، لیاح  مرح  مایخ  ترـضح و  نآ  نایم  نایهاپـس ، زا  یعمج  اب  رمـش  داـتفا ، نیمز  رب  هک  هاـگ  نآ  اـت  تشادرب ، ریـشمش 

زا سکره  یلو  دنتشک ؛ یم  دنشکب ، ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  یم  رگا  و  دش ، یمن  ترضح  نآ  لتق  هدامآ  یسک  تشذگ و  ینالوط 
نوخ نتخیر  هب  شتسد  تساوخ  یم  درک و  یم  يراددوخ  گرزب  مرج  نیا  باکترا 

ص 290. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 1
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.دوش بکترم  يرگید  ار  میظع  متس  نیا  هک  دوب  رظتنم  سکره  دوشن و  هدولآ  مالسلا  هیلع  نیسح 

رب تساخ و  یمرب  دـهاجم  مولظم  ماما  نآ  تاحارج ، همه  نآ  اـب  دـندرک و  هلمح  ترـضح  نآ  هب  وس  ره  زا  رمـش  کـیرحت  هب  سپ 
یشرق و تماهش  اب  دومن و  یمن  انتعا  تاحارج  همه  نآ  هب  درک و  یم  داهج  اهنآ  اب  تعاجش ، تابث  بلق و  تّوق  اب  داتفا و  یم  نیمز 

.تشادن میب  ناگس  دنزگ  زا  هک  دوب  يا  هدنهج  ریش  دننام  دوب ، راوتسا  یمشاه  تّزع 

مالـسا رد  راوگان  گرزب و  هثداح  تخـس و  تبیـصم  نینچ  تشاد  اضتقا  یهلا  تمکح  یلزا و  ردـق  اـضق و  درک ؟ ناوت  یم  هچ  اـّما 
نآ هب  بیاصم  اه و  یتخـس  رد  نارگید  تسا ، مزالم  نآ  اب  تاـمیالمان  تسا و  ریقح  رادـقم و  یب  اـیند  دـننادب  مدرم  اـت  دـهد  يور 
یم وزرآ  ار  ماقم  نآ  گرزب ، تاراختفا  قاشع  هک  دوش  لـیان  یماـقم  هب  تداهـش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  دـننک ، یـسأت  ترـضح 

.دننک

عفد رب  رداق  اناوت و  ادـخ  هک  تسا  مولعم  و  دوبن ، یفطـصم  لوسر  طبـس  یبتجم و  هبیبح  نت  هراپ  زا  رتزیزع  ادـخ  دزن  یـسک  هنرگ  و 
(1) «. ُلَعْفَی اّمَع  ُلَئُْسی  الَو  ُءآشَی  ام  ُلَعْفَی  ُهَّنِکل   » .دوب ترضح  نآ  نانمشد 

.دش رادغاد  تبیصم و  رد  قرغ  مالسا  هک  دش  یعون  هب  دماشیپ ، تمظع  هب  سوفن  هّجوت 

ار مدرم  ردـقچ  قالخا  بیهذـت  حاورا  لـیمکت  سوفن و  تیبرت  هب  دـنم  هقـالع  هعماـج و  يارب  زوسلد  یناـحور و  ملاـع  کـی  گرم 
تشذگرد دزاس ؟ یم  راوگوس 

ص 16 و 17. فاحتالا ، - 1
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؟ دزاس یم  يراج  ار  اه  کشا  دنکش و  یم  ار  بولق  هنوگچ  یبهذم  درف  هب  رصحنم  میعز  ینید و  عجرم  کی 

داد و ناکت  ار  مالسا  ملاع  هنوگچ  هرـس  سدق  يدرجورب  هّللا  تیآ  ام  ردق  یلاع  داتـسا  دهاجم و  گرزب و  میعز  تلحر  میدید  همه 
.دش اپرب  درم  نآ  يازع  رد  یشروش  بالقنا و  هچ  و  تخاس ، قرغ  يراوگوس  متام و  رد 

يایرد كانبات  ياهرهوگ  توبن و  نادناخ  زا  همه  هک  شناگدازردارب  ناردارب و  نادنزرف و  نیسح و  تداهـش  تمظع  تخانـش  رد 
.دومن هدافتسا  نازیم  سایق و  نیا  زا  دیاب  دندوب ، تیونعم  تیاده و 

! لاسدرخ لافطا  زا  یتح  بآ ، عنم  یگنشت و  اب  تداهش  تمظع  تداهش ، تمظع  اهنت  هن 

! ناراوخریش ناکدوک و  هنامحر  یب  عیجف و  ياهراتشک  اب  مأوت  تداهش 

! نادیهش كاپ  ياه  ندب  رب  نتخات  بسا  اب  تداهش 

! ادخ هار  نازابناج  ياهرکیپ  نتخاس  هنهرب  اب  تداهش 

! میتی ياه  هّچب  شوگ  اپ و  زا  هراوشوگ  لاخلخ و  ندرک  نوریب  اه و  همیخ  تراغ  اب  تداهش 

! تلالج تمصع و  تّفع و  ياه  مرح  نیرت  سّدقم  ناراد  هدرپ  تلاسر و  نادناخ  تراسا  اب  تداهش 

زا یـسایقم  ره  تفرگ ، هزادنا  عجرم  کی  ای  ملاع  گرم  سایقم  دـننام  يداع  ياه  سایقم  اب  دوش  یمن  ار  بیاصم  نیا  زا  کی  چـیه 
تاهیبشت و  تسا ، زجاع  اهلد  رد  نآ  ساکعنا  بیاصم و  نیا  تمظع  ینیگنس  هزادنا و  نییعت 
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، دشاب هتـشادن  ار  ولیک  هد  زا  شیب  رادقم  نییعت  تردق  هک  کچوک  يوزارت  کی  اب  دـهاوخب  هک  تسا  یـسک  لثم  ام  ياه  هسیاقم  و 
.دجنسب ار  همیظع  تارک  گرزب و  ياه  هوک 

دهاوخن مارآ  راصعا  راهدا و  رورم  و  نامز ، تشذگ  زا  هک  دنک  یم  داجیا  ینافوط  اهلد  رد  تبیـصم  هنوگ  نیا  ساکعنا  تسا  مولعم 
دوخ هئربت  ماقم  رد  رهاظ  هب  دنتـشاد ، تکرـش  هاکناج  هثداـح  نیا  رد  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  دـیزی و  هک  دوب  ببـس  نیا  هب  .تفرگ 

، نیسح ناگدنشک  و  هدش ، لیکشت  مدرم  نادجو  رد  اج  همه  هک  یهاگداد  گرزب و  همکاحم  رد  دنتساوخ  یم  کی  ره  و  دندمآرب ،
، تقیقح رد  جراخ و  اهنآ  فیدر  زا  هئربت و  ار  دوخ  دنتخاس ، یم  موکحم  دـندرک  متـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هک  ار  یناسک  و 

.دندرک یم  یفرعم  رمآ  رشابم و  لماع و  ار  يرگید  کیره 

قشمد هب  تراسا  لاح  رد  ار  تیب  لها  داد  روتسد  شدوخ  و  دش ، نامداش  دونشوخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  هکنآ  اب  دیزی 
تناها هنوگ  نآ  ربمغیپ ، ادخ و  زیزع  كرابم  رس  اب  دش و  بکترم  تیانج  متـس و  تسناوت  هچره  مه  اهنآ  دورو  زا  دعب  و  دنتـسرفب ،
تداهـش ساکعنا  تمظع  یتقو  تشادرب ، شردـپ  دوخ و  راک  نطاب  يور  زا  هدرپ  دومن و  تئارق  انلع  ار  زیمآرفک  راعـشا  نآ  درک و 

نیز بنیز و  هناعاجـش  اّرغ و  ياه  هبطخ  نآ  اب  یتقو  دـید و  دوخ  مراـحم  ناـکیدزن و  یتح  مدرم  سوفن  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دمآرب و يزاسرهاظ  ماقم  رد  دش ، هجاوم  کچوک  لافطا  یتح  تیب  لها  ریاس  تاجاجتحا  و  ماش ، دجسم  رد  مالسلاامهیلع  نیدباعلا 

هچره مدوب ، البرک  رد  نم  رگا  ار ! هناجرم  رسپ  دنک  تنعل  ادخ  َهَناجْرَم ؛ َْنبا    ُ هّللا َنََعل  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  هب 
نم زا  تردپ 
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هچنآ دش  نکل  .دوب و  منادنزرف  زا  یضعب  نتشک  هب  دنچره  مدرک ، یم  عافد  وا  زا  متـسناوت  یم  ات  مدیـشخب و  یم  وا  هب  تساوخ  یم 
(1) .تسا هدروآرب  هک  سیونب  يراد  هک  یتجاح  ره  و  امرف ، هبتاکم  نم  اب  هنیدم  زا  نونکا  دش ،

وا دـشاب ؛ لئاق  يرابتعا  شزرا و  قیاقح ، لیاضف و  يارب  هک  دوبن  یـسک  دوبن و  نامیـشپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  زا  زگره  دـیزی 
، دیـسرت یمن  مومع  رفنت  راجزنا و  نتفای  تّدـش  زا  رگا  و  تسا ؛ هتفرگ  ار  دوخ  ماقتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  لاحـشوخ 

.درک ماع  لتق  ار  هنیدم  رهش  هچنانچ  درک ، یم  ماع  لتق  مه  ار  هیقب  نیا 

شباسح نوچ  اّما  داد ؛ رارق  دوخ  ّتبحم  ناسحا و  دروم  میهد  یم  حرـش  مه  ادـعب  دـش و  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  ار  دایز  نبا  وا 
.درک یم  ار  تاراهظا  نیا  راچان  دوب ، هدش  طلغ 

یم بیرف  ار  نادان  مدرم  میتسناوت  رگا  میزات ، یم  بسا  شندـب  رب  میـشک و  یم  ار  نیـسح  ام  هک  دوب  نیا  داـیز  نبا  دـیزی و  باـسح 
شمارآ مظن و  هب  ّلخم  تسا ، یقیقح  حلـصم  هک  ار  وا  مینک و  یم  یفرعم  ینوناق  یعرـش و  لمع  کی  ار  ترـضح  نآ  لتق  میهد و 

یم شوماخ  تکاس و  ار  نیـضرتعم  زا  یعمج  لاملا ، تیب  ياهرد  ندراذـگ  زاـب  هوشر و  عیمطت و  اـب  میتسناوتن  رگا  و  میرامـش ، یم 
تسد عطق  دیعبت و  باعرا و  دیدهت و  اب  دنوش ، یمن  مارآ  هبتر  عیفرت  تسایر و  یـسرک  هوشر و  لام و  اب  هک  ار  یناسک  نآ  و  مینک ،
نارـس مالـسلا و  هیلع  یلع  ناتـسود  اب  دوخ  یهاشداپ  تّدـم  رد  هیواـعم  هک  روط  ناـمه  میریگ ؛ یم  ار  ناـش  سفن  ینیب ، شوگ و  و 

رد ربانم  رب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ازسان  ّبس و  انلع  و  درک ، راتفر  ناناملسم 

ص 206. ءادهشلاوبا ، - 1
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، دماین رد  تسرد  مه  یهاتوک  تّدم  يارب  ّتقوم و  روط  هب  یتح  هیما  ینب  باسح  اجنیا  اّما  تخاس ؛ جیار  نیملـسم  دجاسم  اهرهش و 
تداهش راثآ  تسناوتن  رگید  ملاظم  هنیدم و  ماع  لتق  و  دش ، دنلب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  لّوا  زور  نامه  زا  مدرم  ضارتعا  گناب  و 

.دیامن وحم  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس 

زا تیمورحم  يراسمرـش و  یگدنکفارـس و  زج  ترـضح  نآ  ناگدنـشک  هک  درک  یّلجت  يروـط  هب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  تیموـلظم 
.دندوبن يرابتعا  وربآ و  کلام  یمومع ، رفنت  یعامتجا و  قوقح 

باذع راشف و  یتحاران ، رد  دندوب  هدنز  ات  دندوب ، هتفر  البرک  هب  ترضح  نآ  اب  گنج  يارب  هک  یناسک  زا  یهورگ  دیوگ : یم  داّقع 
هیجوت ار  دوخ  هانگ  دنزاسب و  يرذع  دـنناوتب  هکنیا  زا  دنتخانـش و  دـندوب ، هدـش  بکترم  هک  ار  یهانگ  یگرزب  اریز  دـندوب ؛ یحور 

(1) .دنک یم  تیاور  میدرک  لقن  جرفلا  یبا  زا  هک  نانچ  مراد  نب  نابا  ینب  زا  یناوج  ناتساد  سپس  .دندوب  زجاع  دننک ،

ص 165. ءادهشلاوبا ، - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماقم  زا  نیعبات  هباحص و  میظعت 

نآ اب  مالسلا و  هیلع  نیـسح  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ  هداعلا  قوف  ياه  شزاون  اه و  ّتبحم  ینابرهم و  همه  نآ  اب 
سلاجم و لقن  رشتنم و  نیملسم  نایم  رد  و  هدش ، هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وا  لیاضف  بقانم و  رد  هک  یثیداحا  همه 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  شردارب  وا و  زا  رت  کیدزن  یـسک  هکنیا  اب  و  دوب ، ماوع  صاوخ و  دزـشوگ  لـفاحم و 
رد لماک  وحن  هب  دزاس ، یم  همه  لوبقم  ینتشاد و  تسود  ار ، درف  کی  هک  یـصیاصخ  تالامک و  مامت  هکنیا  اب  هصالخ  و  دوبن ، هلآ 

.تسا هدوب  ریظن  یب  لماک و  ترضح  نآ  هب  ناناملسم  ّتبحم  هقالع و  هک  تسا  مولعم  .هدوب  عمج  مالسلا  هیلع  نیسح 

، دوب مظعا  یبن  تبیـصم  رد  نیملـسم  ییابیکـش  يراودـیما و  ثعاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  هک  يزیچ  نآ 
زکرمت لحم  و  رهم ، ّتبحم و  هقالع و  فرط  رفن ، راهچ  نیا  تهج  نیا  زا  .دوب  مالسلا  مهیلع  نینـسح  ارهز و  همطاف و  یلع و  دوجو 

.دندوب ناناملسم  فطاوع  تاساسحا و 

هیام هناـگی  دـندوب ، هدـش  راـتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قارف  نارجه و  هب  رادـغاد و  ربمغیپ ، گرم  زا  هک  ییاـهلد  يارب 
.دوب یمارگ  زیزع و  ناگدنامزاب  نیا  دوجو  هودنا ، نزح و  فیفخت  شمارآ و 
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ردـپ هب  يدوز  هب  درکن و  تسیز  ایند  رد  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  میناد  یم  هک  نانچ  اّما 
زکرم مالـسلااهیلع ،  ارهز  همطاف  تافو  زا  دعب  .تشگ  هدوسآ  تحار و  بیاصم  هودـنا و  مغ و  جاوما  نآ  زا  و  دـش ، قحلم  راوگرزب 

.دندوب مالسلا  مهیلع  شزیزع  نادنزرف  یلع و  نیملسم ، تاساسحا  یّلجت 

مارتحا و اهنآ ، ّتبحم  مارتحا و  دـندوب ، ربمغیپ  راگدای  اـهنآ  .دوب  رپ  نینـسح  یتسود  زا  شلد  تشاد ، یم  تسود  ار  ربمغیپ  سکره 
.دیدرگ یم  دیما  طاشن و  مرگ  نشور و  ناشلد  و  داش ، ناشرادید  زا  اه  ناملسم  .دش  یم  هتخانش  ربمغیپ  ّتبحم 

دـندوب و هدـش  ناملـسم  درم  نز و  ياهلد  کلام  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ  زا  دـعب  لاسدرخ  كدوک  ود  نیا  مییوگب : رگا 
.میا هدرکن  هغلابم  تشاد ، ار  ربمغیپ  رصع  یناحور  تیعقوم  ینیگنس و  نامه  ناشدوجو  زا  هنیدم  رهش 

قوش و هدمآ و  ربمغیپ  هک  دوب  نآ  لثم  دندمآ ، یم  رگید  سلجم  عمجم و  ره  رد  ربمغیپ ، دجسم  هنیدم و  ياه  هچوک  رد  اهنآ  یتقو 
هدنزرـس و ار  همه  اهنآ  لامج  ياشامت  .دش  یم  دیدجت  ناشیارب  ربمغیپ  نامز  تارطاخ  دـمآ ، یم  دـیدپ  مدرم  رد  صوصخم  يروش 

.دوب هداد  رارق  ذوفن  تحت  ار  مومع  ناشتیونعم ، تیناحور و  تخاس و  یم  دنسرخ 

ضیف كرد  ربمغیپ ، زیزع  راـگدای  ود  نیا  رـضحم  زا  هک  دـندوب  رختفم  لد و  شوخ  دـندوب ، هدرکن  ربمغیپ  تمدـخ  كرد  هک  اـهنآ 
برغ قرش و  رد  قافن  لها  زج  یناملسم  چیه  لد  دونشب ، ار  ناش  نخس  دنیـشنب و  اهنآ  سلجم  رد  تسناوخ  یم  سکره  .دنا  هدومن 

هکلب دوبن ؛ یلاخ  نیسح  نسح و  یتسود  زا  مالسا  ناهج 
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یم تدارا  راهظا  اهنآ  هب  دوخ  یـسایس  حـلاصم  یبیرف و  ماوع  يارب  زین ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نیـضغبم  قاـفن و  لـها  زا  یـضعب 
یلع ناشردپ  زا  یتح  ار  اهنآ  مدرم  دندرک  یم  نامگ  یـضعب  هک  دندرک  یم  یتسود  راهظا  نینـسح  هب  ناناملـسم  ردق  نآ  .دـندومن 

.دنراد یم  تسود  رتشیب  مه  مالسلا  هیلع 

نآ لثم  رد  یسک  رتمک  دوب و  هداد  لیکشت  دیزی  تعیب  هنیمز  نتخاس  مهارف  يارب  قشمد  رد  هیواعم  هک  یـسلجم  رد  سیق  نب  فنحا 
ره زا  ارما  نارادـمامز و  هب  برقت  يارب  هک  یناسک  و  دوش ، هتـشون  الط  اب  دـیاب  هک  تفگ  ینانخـس  دراد ، ییوگ  ّقح  تأرج  سلجم 

.دنهد رارق  نیعلا  بصن  ار  سلجم  نآ  نانخس و  نآ  دیاب  دننک ، یمن  يراددوخ  اج  یب  شیاتس  حدم و  ییوگ و  فازگ  ّقلمت و 

ار وا  داد و  میب  دوب ، هتسب  يدهع  تیالو  عوضوم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ترضح  اب  هک  ینامیپ  دهع و  نتـسکش  زا  ار  هیواعم  فنحا ،
ار یحرش  مالسلاامهیلع  نسح  یلع و  هب  تبسن  قارع  مدرم  یتسود  ّتبحم و  زا  دومن و  شرافـس  ناناملـسم  هّماع  راکفا  زا  مارتحا  هب 

مّدقم نیـسح  نسح و  رب  ار  دیزی  رگا  يرادـن ، ادـخ  دزن  رد  يرذـع  یتّجح و  چـیه  وت  هک  نادـب  هیواعم ! تفگ : سپـس  تشاد ، نایب 
هب تفگ  تانایب  نیا  نمض  رد  و  دنتسه !؟ یفده  دصقم و  هچ  يوس  هب  دنتسیک و  نیـسح  نسح و  یناد  یم  وت  هک  یلاح  رد  يرادب !

(1) .دنراد یم  تسود  رتشیب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  مالسلا  هیلع  نسح  قارع ، لها  ادخ 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دهع  هک  یناسک  يراصنا و  دعـس  نب  سیق  رامع و  دننام  هباحـص  ّصاوخ  هدوب ، روط  نیمه  مه  دیاش 
تاماقم اه و  يراکادف  هدرک و  كرد 
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مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  ّتبحم  اّما  دندیزرو ؛ یم  تدارا  رتشیب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دندوب ، هدید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هروهـشم 
تـسود ار  اهنآ  مدرم  نز و  دوب و  هتفرگارف  ار  اهلد  همه  دندوب ، مالـسلااهیلع  ارهز  لد  ياه  هویم  ربمغیپ و  نادنزرف  هکنآ  هظحالم  هب 

یم تسود  ار  ربمغیپ  راگدای  عبطلاب  یناملـسم  ره  دـندوب و  ربمغیپ  راگدای  اهنآ  .دندرمـش  یم  تاکرب  تامارک و  عبنم  دنتـشاد و  یم 
.دراد

چیه دنتـشادن ، زیهرپ  غورد  زا  هک  تشاد  ینانمـشد  هکنیا  اب  درک  یگدنز  لاس  تفه  هاجنپ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیوگ : یم  داقع 
زیمآ باتع  همان  یتقو  هیواعم  یتح  دـنک ، راـکنا  ار  وا  لـیاضف  تسناوتن  ناـنآ  زا  رفن  کـی  و  درکن ، داـی  یبیع  هب  ار  وا  اـهنآ  زا  کـی 

هچ دش  ریحتم  دسیونب ، يزیمآ  تناها  همان  نیسح  باوج  رد  دندرک  داهنشیپ  وا  هب  شنارواشم  دومن ، تفایرد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح 
؛ میوگب هک  متفای  يزیچ  یلع  رد  نم  تفگ : دیامن ، ریقحت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمظع  ینمادکاپ و  تلالج و  هنوگچ  و  دـسیونب ،

(1) .میوگب هک  ما  هتفاین  يزیچ  نیسح  رد  یلو 

و رتشیب ، وا  رادید  ترایز و  هب  اهنآ  قوش  و  دش ، رتدایز  اهلد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ّتبحم  روش  مالـسلا ،  هیلع  نسح  تلحر  زا  دعب 
.دش هدوزفا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ناشتّبحم  رب  مالسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  ربمغیپ و  هب  ناشیاه  ّتبحم  مامت  هغلابم  یب 

نآ هـب  ارتـفا  و  مدرم ، ندرک  هارمگ  يارب  یهار  مالـسلا  هـیلع  یلع  دروـم  رد  هـک  دوـب  نـیا  هیواـعم  ضرغ  ص 73 ؛ ءادهـشلاوبا ، - 1
اربم ماهتا  نآ  زا  یلع  هکنیا  اب  متخاس ، مهتم  وا  لتق  هب  تیاضر  ای  نامثع  لتق  رد  تکرـش  هب  ار  وا  متفاـی و  ناـمثع  لـتق  رد  ترـضح 

نیکّرحم ءزج  ریبز  هحلط و  هشیاع و  دننام  دـندرک ؛ اپرب  اه  هنتف  نامثع ، یهاوخ  نوخ  مسا  هب  هک  رگید  ناسک  هیواعم و  دوخ  هدوب و 
زین اه  تمهت  ارتفا و  هنوگ  نیا  زا  زاب  گنرین  ساّیس و  هیواعم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  دروم  رد  یلو  دندوب ؛ نامثع  هیلع  بالقنا  لتق و 

.دوب زجاع 
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يرگید زا  سپ  یکی  اـهنآ  زا  رفن  راـهچ  گرم  قارف و  غاد  هب  دـشاب و  هتـشاد  هدـنزارب  هغباـن و  هبخن ، دـنزرف  جـنپ  یـسک  هکنآ  لـثم 
هکنیا زا  شسرت  دنک و  یم  هفطاع  راهظا  تیاهن  یب  هدنام ، یقاب  شیارب  هک  يدنزرف  نیمجنپ  هب  تبسن  یـصخش  نینچ  دوش ، راتفرگ 

زا دوش و  یم  تحاران  شا  يرامیب  زا  تسا ، رـسپ  هشیدـنا  رد  هراومه  ردام  اـی  ردـپ  نیا  دوش ، یم  هداـعلا  قوف  دـسرب  وا  هب  يدـنزگ 
راهچ نآ  تبیصم  زا  رت  گرزب  ناشیارب  وا  تبیصم  دنوش ، التبم  زیزع  دنزرف  نیا  غاد  هب  ردام  ردپ و  نیا  رگا  .دوش  یم  داش  شنامرد 

.دوش یم  نت 

دوب و رتشیب  شتیبوبحم  اه  ناملـسم  دزن  یـسک  ره  زا  تشاد  هک  یبسن  فرـش  تیزم  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : یم  داقع 
(1) .دشاب لیام  شیوس  هب  اه  لد  هک  دوب  یسک  رتراوازس 

هچنانچ تسناد ، یم  راختفا  تمینغ و  ار  سلجم  نآ  رد  روضح  سک  همه  هک  ربمغیپ  دجسم  رد  ریسفت  ملع و  سلجم  نیرت  یناحور 
.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  سلجم  تفگ ، یم  مه  هیواعم 

هیلع نیـسح  مزالم  مدرم  دـندیزگ ، تماـقا  اـجنآ  رد  دـندش و  هّکم  دراو  ریبز  نبا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یتقو  دـیوگ : یم  ریثک  نبا 
(2) .دندینش یم  ار  شنخس  دنتسشن و  یم  شفارطا  رد  دندش و  یم  دراو  وا  رب  هورگ  هورگ  و  دندش ، یمن  ادج  وا  زا  و  دندش ، مالسلا 

یلص مظعا  ربمایپ  خیرات  رد  نآ  ریظن  هک  نوع  یبا  زا  یثیدح  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  لتقم  رابخا  رد  مالـسا  خیرات  رد  یبهذ  يدقاو و 
مالـسلا هیلع  نیـسح  یهلا  یحور و  ماقم  هب  مدرم  میظع  داقتعا  نامیا و  رب  تلالد  هک  دنا  هدرک  لقن  هدش ، تیاور  مه  هلآ  هیلع و  هللا 

.دنا هتسناد  یم  شّدج  تالامک  رهظم  ار  وا  هکنیا  و  دراد ،

 . ص 59 ءادهشلاوبا ، - 1
ص 139. ینعملا ، ومس  - 2
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یم اجک  تفگ : عیطم  نبا  دنک ، یم  یهاچ  هک  دروخرب  عیطم  نبا  هب  دش ، جراخ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک : تسا  نیا  ثیدح 
! ورم زاس و  دنم  هرهب  تدوخ  ضیف  زا  ار  ام  وت ! يادف  هب  مردام  ردپ و  يور 

ام يارب  هک  تسا  نآ  عّقوت  هدمآ و  نوریب  ولد  اب  شبآ  زورما  ما و  هدنک  یهاچ  درک : ضرع  عیطم  نبا  .تفریذپن  مالسلا  هیلع  نیـسح 
.دشاب هتشاد  تکرب  ات  دینک  اعد 

.تخیر هاچ  رد  درک و  هضمضم  دیشون و  نآ  بآ  زا  ترضح  دروآ ، ار  ولد  روایب ! نآ  بآ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح 

دیـشون نآ  زا  ماما  نوچ  دوب و  روش  شبآ  درک ، یم  رفح  هک  ار  یهاچ  عیطم  نبا  دیوگ : یم  (1) و  هدرک لقن  ار  ربخ  نیا  رکاسع  نبا 
(2) .دش راوگ  شوخ  دومرف ، هضمضم  و 

تاقبط لیابق و  مامت  هدیدنسپ  هدیزگرب و  سک و  ره  بوبحم  مالسلا  هیلع  نیسح  هکنیا  رد  تسین  یفالتخا  دیوگ : یم  یلئالع  داتسا 
یم نارگید  هب  هک  نآ  زا  رتـالاب  يا  هدـید  اـب  دـندرک و  یم  سیدـقت  ار  وا  هک  تشاد  ذوفن  مدرم  رد  ناـنچ  نآ  وا  هبذاـج  .دوب  مدرم 

(3) .دندرک یم  هاگن  وا  هب  دنرگن ،

.تسا ترضح  نآ  ربارب  رد  سابع  نبا  عضاوت  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  یناحور  تیـصخش  هب  تبـسن  مدرم  عوضخ  ياه  هناشن  زا  یکی 
هب مدرم  نیب  رد  .دوب  رتگرزب  لاس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  مالسا و  سانشرس  لاجر  زا  ربمغیپ و  هدازومع  مشاه و  ینب  زا  سابع  نبا 

ثیداحا فورعم  نایوار  زا  و  روهشم ، شناد  ملع و 

ص 323. ج 4 ، ریبک ، خیرات  - 1
ص 140. ینعملا ، ومس  - 2
ص 139. ینعملا ، ومس  - 3
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رد و  درک ؛ یم  تروشم  وا  اب  رمع  و  دـندرک ، یم  مارتحا  وا  هب  ناشتفالخ  نامز  رد  رمع  رکبوبا و  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.دوب ترضح  نآ  نادرگاش  هباحص و  ناگرزب  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز 

یم و  دـنوش ، راوس  ات  تفرگ  یم  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  باکر  سابع  نبا  دـسیون : یم  تاقبط  رد  دعـس  نبا  لاح ، نیا  اب 
(1)  «ِ. هّللا ِلوُسَر  اْنبِا  امُه  : » تفگ

: تفگ یم  ترضح  نآ  هب  تشاد و  یم  هگن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماقم  تلالج  تمظع و  ساپ  باطخ  نب  رمع 

؛» ُْمْتنَأ َُّمث    ُ هّللا انِسوُؤُر  ِیف  يَرت  ام  َتَْبنَأ  امَّنِإ  »

.امش سپس  و  تسا ، هدینایور  ادخ  ینیب  یم  ام  رس  رد  ار  هچنآ 

(2) .میراد امش  ادخ و  زا  میراد ، ایند  نید و  زا  هچره  و  تّزع ، رابتعا و  همه  نیا  ینعی :

: تفگ دروآ ، یم  فیرشت  دید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دوب ، هتسشن  همّظعم  هبعک  هیاس  رد  رمع  نب  هّللادبع  شرسپ  يزور 

؛» َمْوَْیلا ِءآمَّسلا  ِلْهَأ  یلِإ  ِضْرَءْالا  ِلْهَأ  ُّبَحَأ  اذه  »

(3) .تسا نامسآ  لها  دزن  نیمز  لها  نیرت  بوبحم  زورما  نیا !

(4) .درک یم  راوس  دوخ  ندرگ  رب  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  دیوجب ، هّبشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  هکنیا  يارب  رکبوبا 

ص 245. صاوخلا ، هرکذت  - 1
ص 183. نیبغارلا ، فاعسا  ح 1724 ؛ ص 333 ، ج 1 ، هباصالا ، - 2

ح 1724. ص 333 ، ج 1 ، هباصالا ، - 3
 . ف 60 ص 93 ، یمزراوخ ، لتقم  - 4
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(1) .دوب قلخ  کین  نیملسم و  هاوخریخ  حلاص و  دهاز و  اقآ و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  تفگ : یم  يرصب  نسح 

تمارک و اب  گرم  نیسح ، : » تفگ دناوخ ، مالسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  هب  عجار  مارحلادجـسم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  ریبز  نب  هّللادبع 
لتق هب  نامرف  هک  ار  یسک  و  دزاس ، راوخ  ار  وا  هدنشک  و  دنک ، تمحر  ار  وا  ادخ  دیزگرب ، یتسپ  ّتلذ و  اب  یگدنز  رب  ار  يراوگرزب 
ادخ هب  .رجاف  رسپ  رجاف  زا  دوب  ربمغیپ  هب  رتراوازس  دوب و  راد  هدنز  بش  راد و  هزور  رایسب  نیـسح  دنگوس  ادخ  هب  .دنک  تنعل  داد  وا 

ار بش  زامن  و  يراسگ ، یم  هب  ار  هزور  و  یناوخ ، هزاوآ  هب  ار  ادـخ  سرت  زا  هیرگ  و  انغ ، هب  ار  نآرق  تئارق  هک  دوبن  یـسک  وا  مسق !
هب هراشا  ضرغ  نانخس ، نیا  رد   ) .دنک لیدبت  ناگنیزوب  اب  يزاب  راکش و  هب  ار  ادخ  رکذ  سلاجم  و  برط ، وهل و  تالآ  هب  لاغتشا  هب 

(. دوب دیزی  تشز  لامعا  هدیهوکن و  لاصخ 

(2) «. َنیِِملاّظلا یَلَع    ِ هّللا ُهَنَْعل  الَأ  اّیَغ ، َنْوَْقُلی  َفْوَسَف  ُهُولَتَق  »

ص 153. یمزراوخ ، لتقم  - 1
اجنیا رد  دش ، لقن  ریبز  نبا  هبطخ  همجرت  زا  يرصتخم  يربط  خیرات  زا  تداهـش ، ساکعنا  لصف  رد  ص 288 ، صاوخلا ، هرکذت  - 2

.دیدرگ لقن  تشاد  لصف  نیا  اب  هک  یطابترا  تافاضا و  تبسانم  هب  هرکذت  زا  مه 
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مالسلا هیلع  نیسح  یقالخا  تیصخش 

مسج و تهج  زا  دـنچ  ره  رـشب  دارفا  .تسا  یقالخا  تافـص  لیاضف و  تالامک و  ملع و  هب  اه  ناـسنا  یعقاو  شزرا  هک  تسا  مّلـسم 
رب اهنآ  زایتما  ببـس  اه  توافت  نیا  یلو  دـنراد ؛ ییاـه  تواـفت  مه  اـب  ضراوع  هنوگ  نیا  ماـقم و  لاـم و  ناـکم و  ساـبل و  رهاـظ و 

.تسا کین  راتفر  قالخا و  تلیضف و  ملع و  تسا ، یقیقح  زایتما  ببس  هک  يزیچ  نآ  .تسین  رگیدکی 

، تسا تاناویح  ریاس  ناـسنا و  كارتشا  هجو  هچنآ  زا  يرادروخرب  و  یناویح ، ذـیاذل  زا  عتمت  رد  ناـیمدآ  تلیـضف  رگید : تراـبع  هب 
.تسا تاناویح  زا  وا  زایتما  هجو  هب  هتسباو  یمدآ  لامک  هکلب  تسین ؛

وا یناسنا  شیامن  هولج و  تیناسنا  ملاع  رد  رتداـیز و  یناویح  ملاـع  زا  شا  هلـصاف  دـشاب ، رتشیب  زاـیتما " هجو   " نیا زا  وا  هرهب  هچره 
.دوش یم  رتشیب 

يا هلصاف  مه  یضعب  .دنا  هدنام  تیناویح  ملاع  نامه  رد  ینعم ، تریـس و  هب  اّما  دنناسنا ؛ تروص  هب  هک  دنتـسه  اه  ناسنا  زا  يرایـسب 
دننک و یم  فقوت  هطقن  کی  رد  هاگ  هلـصاف  نیا  رد  دـنیامن و  یم  یط  تسا  رایع  لماک  تیناسنا  ضحم و  تیناویح  ملاع  نیب  هک  ار 

.دنسر یم  رایع  مامت  لماک و  تیناسنا  ّدحرس  هب  ات  هداد  همادا  دوخ  ریس  هب  هاگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


154 ص :

.دنا هدومیپ  هلصاف  نیا  زا  هک  تسا  یلحارم  اهنآ و  ریس  رادقم  هدنهد  ناشن  دارفا ، فراعم  قالخا و  ملع و 

رارق یقالخا  ساسح  رظانم  ریثأت  تحت  و  دراد ، یم  تسود  ار  قالخا  مراکم  نابحاص  و  تسا ، هدیدنـسپ  قالخا  هتفیـش  اترطف  ناسنا 
.دریگ یم 

، ملح ربص و  هجهل ، تحارـص  تعاجـش ، مدق ، تابث  تماقتـسا ، تقادـص ، تناما ، سفن ، تراهط  تلادـع ، راصعا ، نورق و  مامت  رد 
تافـص ریاس  عونمه و  هب  تمدـخ  یهاوخ و  يدازآ  راثیا ، يراکادـف و  تشذـگ ، ضامغا و  ناسحا ، محر ، عضاوت ، دـهع ، هب  يافو 

زا وا  مارتحا  رـشب و  ساسحا  نیا  رد  دنک ، رییغت  یگدـنز  رهاوظ  دوش و  ضوع  ایند  لکـش  مه  هچره  و  هدوب ، رـشب  بوبحم  هدـیمح ،
.دوش یمن  لصاح  يرییغت  نایوخوکین  ناراکوکین و 

رفنت و دروم  هشیمه  ینیبدوخ  يزوت و  هنیک  غورد ، تناـیخ ، یمحر ، یب  ملظ و  قاـفن ، ربـکت ، دـسح ، دـننام  هلیذر  تافـص  هچناـنچ 
.تسا هدوب  عوبطمان 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  وا  ینطاب  كرد  ناسنا و  يرطف  هّجوت  نیمه  ساسا  رب  قالخا  ملع 

ماقم رد  هک  یـسک  يارب  سفنلا ، هفرعم  قالخا و  ملع  ياملع  تاعلاطم  تاقیقحت و  رب  عالطا  نآ ، دادضا  هدـیمح و  قالخا  هب  عجار 
.تسا دنمدوس  مزال و  دشاب ، شیوخ  قالخا  بیذهت 

هوالع تسا و  یقالخا  ياه  همانرب  نیرت  عماج  نیرت و  یلاع  تسا ، ینامـسآ  نایدا  نیرخآ  هک  مالـسا  یقالخا  یتیبرت و  ياه  هماـنرب 
رد تسا ، مالسا  میلاعت  زا  یصوصخم  لصف  ماکحا و  مهم  تمسق  کی  عوضوم  قالخا ، هکنآ  رب 
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، تامرحم تابجاو و  تالماعم ، تادابع و  ماکحا  رد  هدـش و  تیاعر  سوفن  لیمکت  تیبرت و  هبنج  زین  رگید  ماکحا  میلاـعت و  نمض 
ًالماک نطاب  حالـصا  هدارا و  رکف و  شرورپ  هعماج و  تیبرت  رافک ، اب  داهج  رد  یتح  مدرم ، اب  ترـشاعم  تاقافنا و  هنازور ، فیلاـکت 

.تسا هدش  هظحالم 

.دنا هدومن  یفرعم  نامیا  لامک  هناشن  ار  قلخ  نسح  و  دنا ، هدیمان  ربکا " داهج   " ار یقالخا  لیاذر  سفن و  اب  هدهاجم 

برع و تایبدا  و  هتـشون ، قالخا  ملع  رد  ار  اه  باتک  نیرتهب  نید ، نیا  یقالخا  میلاعت  زا  ساـبتقا  اـب  مالـسا ، هفـسالف  نادنمـشناد و 
.تسا یقالخا  ياه  همانرب  تاروتسد و  نیا  هنومن  ود  ره  مجع 

مالـسلا و مهیلع  نیرهاط  هّمئا  ریاـس  نینمؤملاریما و  راـصق  تاـملک  اـه و  هبطخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ  عماـج  تاـملک 
.تسا مالسا  یتیبرت  ياه  همانرب  لامک  هدنز  لیلد  نیملسم و  راختفا  دنس  کیره  تافص ، میارک  قالخا و  دماحم 

قالخا شرورپ  هب  مالسا  يانتعا  هّجوت و  نازیم  دنا ، هدومرف  هنسح  تافـص  زا  کی  ره  يارب  هک  ییاه  باوث  لیاضف و  تاقیوشت و  زا 
.دوش یم  مولعم 

تحارص اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  توعد  راک و  همانرب  هیآ 2 ، هعمج  هروس  و  هیآ 164 ، نارمع  لآ  هروس  رد  دـیجم  نآرق  رد 
: تسا هدش  هصالخ  تمسق  هس  رد 

ادخ تایآ  توالت   1

سوفن تیبرت  هیکزت و   2

تمکح باتک و  میلعت   3
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(1) «. ِقالْخَءْالا َمِراکَم  َمِّمَتُءِال  ُْتثُِعب  امَّنِإ  : » دومرف هک  تسا  فورعم  ثیدح  رد  و 

قالخا داسف  تابکن  رد  ینامسآ ، عماج  ياه  همانرب  یقالخا و  شزرارپ  میلاعت  نتـشاد  اب  ناناملـسم  رگا  تسا  فسأت  یـسب  ياج  - 1
مئارک یمالـسا و  زاتمم  تافـص  زا  دنـشاب ، یم  یقالخا  تیندم  دقاف  هک  نیمز  برغم  للم  اه و  یحیـسم  زا  دیلقت  هب  دنوش و  راتفرگ 

ناناوج و نتخاس  فرحنم  فرـش و  کـته  یتریغ و  یب  یتفع و  یب  هب  هتـسش و  تسد  دوب ، مالـسا  لـلم  تاـهابم  بجوم  هک  بادآ 
هتـشاد یتاعوبطم  تالجم و  دـننک و  راختفا  داسف  هعـسوت  صقر و  رامق و  يراسگیم و  و  ناگناگیب ، اـب  اـهنآ  نداد  شزیمآ  ناوناـب و 

شتآ هحیبق ، روص  اه و  سکع  زیگنا و  توهش  ياه  تشذگرس  اه و  ناتساد  راشتنا  اب  جیورت و  ار  دنسپان  ياه  شور  نیا  هک  دنشاب 
تسا وا  بادآ  قالخا و  تاداع و  ياقب  هب  هتـسباو  تلم ، ره  تیدوجوم  لالقتـسا و  هکنیا  اب  دنزاس ، نشور  ار  ناناوج  یناویح  زئارغ 

قیدـصت هب  .دوش  یم  مضه  هاوخاـن  هاوـخ و  زین  وا  تیـصخش  لالقتـسا و  دـش ، مضه  نارگید  قـالخا  رد  وا  قـالخا  بادآ و  رگا  و 
ياه همانرب  قالخا و  هفسلف و  فعض  هب  طوبرم  اهنآ  ینونک  فعض  نیملـسم و  یلعف  عضو  سانـش ، هعماج  ماقم و  یلاع  نادنمـشناد 

هب اهنآ  ندوبن  مزتلم  نآ ، ّتلع  هکلب  تسین ؛ رت  عماج  رتراوتـسا و  مالـسا  میلاعت  زا  یتاـمیلعت  اریز  تسین ؛ یعاـمتجا  میلاـعت  یتیبرت و 
مولع رد  اهنآ  فعـض  یمالـسا و  ياه  فدـه  هیلاع و  فراعم  هب  لهج  یعرـش و  ياه  همانرب  زا  روما  ندـش  نوریب  مالـسا و  ماـکحا 
فرص هک  ار  ییاه  لوپ  هدرک ، زاین  یب  ناگناگیب  زا  ار  دوخ  دیدج ، مولع  عیانص و  لیمکت  اب  ناناملسم  دیاب  .تسا  تعنص  یبرجت و 

رد یمالـسا  ياهروشک  مه  ات  دننک  تعنـص  ملع و  یّقرت  فرـص  دنیامن ، یم  اه  یبرغ  تشز  بادآ  هدیهوکن و  ياه  شور  زا  دیلقت 
یهاگآ يارب  شاک  يا  .دننامب  نوصم  ظوفحم و  دیدج  ندمت  تافآ  قالخا و  داسف  زا  مه  دـنرادرب و  ماگ  تعرـس  هب  یقرت  هارهاش 

برغ نادنمشناد  هکلب  نیملسم و  ياه  باتک  هب  هعجارم  هدز  برغ  ياه  ناملسم  نیا  نآرق ، یتیبرت  شور  مالسا و  یقالخا  میلاعت  زا 
.دـنتفرگ یمن  شیپ  تسا ، قـالخا  داـسف  ّتلذ و  فعـض و  هار  هک  ار  برغ  هار  هدز ، باتـش  هناروکروک و  ردـق  نیا  و  دـندومن ، یم 

هدرک و هراچیب  ار  ناسنا  اهدرایلیم  یحور ، یتحاران  يرکف و  بارطـضا  دزوس و  یم  اه  یبرغ  یقالخا  تاـبکن  شتآ  رد  اـیند  نونکا 
اهنآ ملاظم  قالخا و  ءوس  زا  زور  ره  تسین و  ناما  رد  هدننک  ناریو  ياه  حالـس  نابحاص  زآ  صرح و  یناهگان  نایغط  زا  سک  چیه 

سفن و تمارک  لـیاضف و  رد  دـیاب  اـه  ناملـسم  يرآ ، .دوـش  یم  هدنمرـش  نآ  لـقن  زا  ناـسنا  هک  میناوـخ  یم  میونـش و  یم  اـهزیچ 
.دنـشاب للم  نیرت  يوق  یمالـسا ، یگتـسبمه  داحتا  دـیحوت و  هملک  هب  کسمت  اب  دنـشاب و  هنومن  تلم  تناـما ، تفع و  ینمادـکاپ و 

یلاع عامتجا  کی  هب  ات  دشاب  رت  هیبش  تیلهاج  ياه  نارود  یحیسم و  عامتجا  کی  هب  اهنآ  عامتجا  هک  دسرب  ییاج  هب  ناشراک  دیابن 
.یمالسا ناشخرد  و 
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يرشب و لامک  هنومن  هناگی  قالخا ، نسح  رد  هتسارآ و  هزاتمم  تافص  هلـضاف و  قالخا  مامت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صخش 
.دوب مدرم  مامت  دمآرس  و  یلعا ، لثم  نمشد  تسود و  قیدصت  هب 

هتشون یصوصخم  ياه  باتک  هچنآ  رب  هوالع  ترضح ، نآ  راتفر  شور و  وخ ، قلخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تافـص  هب  عجار 
هب ناسنا  ییامنهار  يارب  اهنآ  هعلاطم  هک  دنا  هتـشون  یـصوصخم  ياه  باتک  گرزب ، نادنمـشناد  یمالـسا و  مولع  رد  نیرّحبتم  .دنا 

.تسا یفاو  یفاک و  لیاضف  قالخا و 

، فلاخم قفاوم و  قاّفتا  هب  ترضح و  نآ  هنومن  لمع ، ملع و  قالخا و  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يایـصوا  تیب و  لها 
.دندوب هغبان  هتسجرب و 

میظع میرک و  قلخ  دادتما  و  ناسنا ، یقرت  لماکت و  هدنیامن  کیره  مالسلا ،  مهیلع  هّمئا  ریاس  نینسح و  ارهز و  همطاف  نینمؤملاریما ،
.دوب راکشآ  ناشدوجو  رد  ربمغیپ  قالخا  تیونعم  شبات  و  دندوب ، يوبن 
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مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  قالخا  مراکم 

هراشا

قیالع عطق  ایند و  هدنبیرف  تاولج  رهاظم و  زا  یشوپ  مشچ  هدارا ، تردق  لکوت ، یتسرپ ، ّقح  تماقتـسا ، دننام ، یب  يراکادف  هچرگ 
رگید ياه  تمظع  هب  هک  هدومن  وا  بوذجم  ار  اهلد  هدرک و  یّلجت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  زا  يردق  هب  البرک  زوسناج  هعقاو  رد 

.دوش یم  هّجوت  رتمک  ترضح  نآ 

تمظع مامت  کلام  دهد ، ناشن  یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و  ّقح ، يرای  هار  رد  هک  ار  یسک  رشب ، لوقع  هعماج و  راکفا  هکنیا  لثم 
.دوش یم  رتشیب  اهلد  رد  وا  تیصخش  تمظع  دشاب ، رت  صلاخ  رت و  یلاع  يراکادف  هجرد  هچره  دنناد و  یم  لیاضف  اه و 

کی نیمه  اب  دـناوت  یم  هقباسم ، هسیاقم و  نادـیم  ره  رد  هک  هدرب  الاب  ار  وا  هیاپ  يردـق  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـننام  یب  يراکادـف 
.دهد هقباسم  میرک  قلخ  ره  بحاص  اب  تفص 

رد هکنآ  رگم  تسین  قـقحت  لـباق  سک  چـیه  زا  تعاـنم ، يرادـیاپ و  تعاجـش و  تماقتـسا و  نآ  روـهظ  تسا ، نیمه  مه  تـقیقح 
دیاب ربص  دهز و  ادخ ، رب  دامتعا  لکوت و  تریـصب ، نیقی ، تفرعم ، نامیا و  .دشاب  زاتمم  هتـسجرب و  میظع و  زین  قالخا  رگید  یحاون 

ات دشاب  هتشاد  دوجو  صخش  رد  روفو  العا و  ّدح  هب 
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.ددرگ تماقتسا  ربص و  يراد و  نتشیوخ  هبیجع و  همیظع و  تایآ  نآ  رهظم  دناوتب 

ار تبظاوم  لامک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  مینیب  یم  تسا  ام  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  خیرات  رابخا و  زا  هچنآ  رد  دیوگ : یم  یلئالع 
نآ ياه  تمعن  ایند و  زا  نانچ  نآ  و  دوب ، ربمغیپ  لـماک  هنومن  یحاون ، تاـهج و  همه  زا  هک  يروط  هب  تشاد ، شّدـج  هب  یّـسأت  رد 

مراد بجع  دومرف : خساپ  رد  تردـپ ؟ نادـنزرف  دـنا  مک  هچ  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هب  یتقو  هک  دوب  هدـنک  لد 
نآ تصرف  اجک  دشاب ، نینچ  هک  یـسک  سپ  .دوبن  غراف  زور  بش و  رد  تدابع  زامن و  زا  هکنیا  لاح  دـش و  دـنزرف  بحاص  هنوگچ 

هناراکادـف داهج  رد  مینیب  یم  دوب ، یهلا  شتالمأت  رکف و  و  تکرح ، نوکـس و  تالاح ، همه  هک  یـسک  دزادرپب !؟ ناـنز  هب  هک  دراد 
(1) .تشاد یمن  زاب  نارگید  فیلکت  هفیظو و  زا  ار  وا  یفیلکت  راک و  چیه  دوب ، هتشذگ  دوخ  زا  دز و  یم  ریشمش 

، دریمب ادـخ  مان  هب  دورب و  فدـه  لابند  ادـخ  مان  هب  و  دـنک ، مایق  ادـخ  مان  هب  ادـخ و  يارب  هک  يدرم  دـیوگ : یم  یلئـالع  مه  زاـب  و 
هدرک نّیعم  ار  نآ  یناسفن  تاوهش  هک  یفده  هن  اّما  تسا ؛ فده  یـسک ، نینچ  فده  تسا ؟ دنلب  شدصقم  یلاع و  شفده  هنوگچ 

رد يّدام  ییایند و  دصاقم  هک  تسا  يدصقم  نیا  .تسین  نآ  دننام  نارگید  دصاقم  اّما  تسا ؛ دصقم  یـسک ، نینچ  دصقم  .دـشاب و 
.دبلط یمن  یهاگرارق  تقیقح  نامسآ  زا  ریغ  هب  درادن و  رظن  ییاج  هب  یلعا  توکلم  زج  هب  تسا ، ریقح  نآ  رانک 

ص 102. ینعملا ، ومس  - 1
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ناشیاه فدـه  دـصاقم و  اـه و  نطو  هب  مدرم  .دـشاب  هاـگرارق  نآ  هب  نتفر  بلاـط  قاتـشم و  ملاـع ، نآ  هب  رگا  تسین  تفگـش  سپ 
: دیوگ یم  هکنیا  ات  تسا  سونأم  یلعا  توکلم  و  دوخ ، هاگرارق  اب  تیصخش  نیا  و  دنتسه ، قاتشم  لوغشم و 

ار یمیظع  درم  هک  تسین  نیا  طقف  میرادـب ، مّدـقم  تمظع  تیـصخش و  نابحاص  ناـگرزب و  نیب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  اـم 
هک میهد  یم  يرترب  ار  یصخش  تسا و  وا  دورف  تمظع ، رد  یتمظعاب  ره  هک  میا  هتشاد  مّدقم  ار  یمیظع  هکلب  میـشاب ؛ هتـشاد  مّدقم 

چیه میدقت ، نیا  تسا و  اهنآ  عامتجا  لاح  رد  خیرات  لاجر  مامت  قوف  هک  میراد  یم  مدقم  ار  يدرم  و  تسا ، رتالاب  تیـصخش  ره  زا 
نایاپ هب  نیمز  يراوگرزب  دـجم و  لیـصحت  رد  ار  دوخ  رمع  میـسانش  یم  هک  ار  خـیرات  لاجر  مامت  اریز  تسین ؛ یعیدـب  هزات و  راـک 

.تسا رترب  رتالاب و  یسک  نینچ  درک و  ادف  نامسآ  دجم  لیصحت  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مالسلا  هیلع  نیسح  اّما  دندناسر ؛

يرگید و  یگنادرم ، هیحان  زا  یکی  تعاجش و  تهج  زا  یکی  دنا ؛ هدوب  تمظعاب  یتهج  زا  مادک  ره  میـسانش  یم  هک  ار  ییامظع  ام 
تهج ره  زا  سابل و  ره  رد  تمظع  اّما  ییاناد ؛ ملع و  هیحان  زا  یکی  و  يراکادف ، یگتـشذگدوخ و  تهج  زا  يرگید  و  دـهز ، يارب 

، دـننیبب ار  وا  مدرم  هک  دـشاب  هفایق  لکـش و  ره  رد  يراوگرزب  هنومن  تمظع و  ره  همـشچرس  هک  یمـسق  هب  یناسنا ، شیامن  ره  رد  و 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  صخش  هب  رصحنم 

يارب شدوخ  دننام  يردپ  وا  یلو  دوب  وا  لثم  شردپ  يرآ  .مینک  یم  سمل  وا  یلاع  بسن  رد  تایسفن و  رد  ار  یگرزب  عاونا  همه  ام 
.تفاین دوخ 
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تمظع عمجم  هک  تسا  يدرم  ینیبـب ، یگرزب  تمظع و  ینیبـب ، ار  وا  هک  تهج  ره  هب  و  ینک ، هاـگن  وا  هب  رظن  ره  زا  هک  يدرم  سپ 
.تسا اه  یگرزب  نارتقا  زکرم  اه و 

ناشن یناسنا و  تمظع  هنومن  هدمآ ، دوجو  هب  همطاف  تلیـضف  تمظع  یلع و  یگنادرم  تمظع  دّـمحم و  توبن  تمظع  زا  هک  يدرم 
.تسا یگرزب  راکشآ  ياه  هناشن 

خیرات رابخا و  .تسا  نادـیواج  تیناسنا  راکذـت  دای و  هکلب  تسین ؛ گرزب  درم  کی  رکذ  دای و  طقف  وا ، تالاح  رکذ  وا و  داـی  سپ 
.تسا دننام  یب  نامرهق  خیرات  هکلب  تسین ؛ يرشب  تلیضف  نامرهق  کی  خیرات  وا ،

ردصم وا  اریز  میهد ؛ رارق  دوخ  یـسفن  تاماهلا  ردصم  ار  وا  میریگب و  دـنپ  وا  زا  مینک و  دای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  هشیمه  دـیاب  ام 
رد دنک و  یم  ذوفن  نیمز  نامسآ و  رد  یگدنشخرد  عوطـس و  رد  هظحل  ره  هتفرگ و  ار  ناکم  نامز و  نآ  راونا  هک  تسا  یهلا  ماهلا 

(1) .تسین فوقوم  دودحم و  ادخ  رون  اریز  درادن ؛ فوقو  يا  هزادنا  ّدح و 

یلو دندرک ؛ یم  ّبس  ربانم  زارف  رب  ار  شردپ  نیسح و  لاس  تصش  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  دعب  هیما  ینب  دیوگ : یم  داقع 
هب ار  وا  دـیامنب و  یتراسج  نید  ماکحا  زا  وا  تاعارم  يراـکزیهرپ و  ییاـسراپ و  عرو و  ماـقم  هب  تبـسن  تسناوتن  اـهنآ  زا  رفن  کـی 

.دزاس مهتم  دوش ، رداص  تسا  نکمم  ناهنپ  ای  راکشآ  رد  یمدآ  زا  هک  يا  هریغص  نیرت  کچوک 

ات 106. ص 104  ینعملا ، ومس  - 1
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ناشدوخ و نابز  اّما  دنیوجب ؛ یبیع  ای  دوش  هتفگ  يزیچ  ناشتموکح  رب  جورخ  زا  ریغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رد  هک  دنتـساوخ  یم  اهنآ 
(1) .دندید هاتوک  دنهدب ، تبسن  یبیع  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دنناوتب  هکنیا  زا  ار  ناشنارودزم  نابز 

اـشامت هدـهاشم و  يارب  نیملـسم  ریغ  و  دوبداـی ، تربع و  يارب  ار  نآ  ناناملـسم  هک  تسا  یمرح  زورما  ـالبرک  تسا : هتفگ  وا  مه  و 
یم تلیضف  سدق و  زا  یبیـصن  رـشب  عون  يارب  هک  دشاب  یـسک  ره  هاگ  ترایز  دیاب  البرک  هک  تسا  نیا  ّقح  یلو  دننک ؛ یم  ترایز 

بقانم لیاضف و  نآ  هک  دشاب  مَاوت  یبقانم  لیاضف و  اب  هعقب  نآ  مان  هک  میـسانش  یمن  ار  نیمز  عاقب  زا  يا  هعقب  چـیه  ام  اریز  دـسانش ؛
.دیدرگ نورقم  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  دعب  البرک  مسا  اب  هک  دشاب  یلیاضف  زا  رت  مزال 

زا يراددوخ  فیلکت ، تیاعر  ّقح ، میظعت  ریمـض ، يرادـیب  راثیا ، ادـف و  ناـمیا ، زا  رت  فیرـش  رت و  یلاـع  یتافـص  ناـسنا  عون  رد  و 
هکنآ زا  دـعب  البرک  رد  تافـص  نآ  ماـمت  هکنآ  رگم  تسین ، لـیبق  نیا  زا  رگید  تافـص  گرم و  هب  تبـسن  تعاجـش  ّتلذ ، یتسپ و 

.دومن یّلجت  درک ، لوزن  اجنآ  رد  ینیسح  ناوراک 

مالـسلا هیلع  نیـسح  باکر  رد  هک  یناسک  نایم  رد  هک : تسا  یفاک  نیمه  هلیلج ، سوفن  نآ  قالخا  تماقتـسا  رد  دیوگ : یم  سپس 
اب دهد ؛ تاجن  راب  گرم  نادیم  نآ  زا  ار  دوخ  دزیهرپب و  یمدق  ای  يا  هملک  هب  ندش  هتـشک  زا  دناوتن  هک  دوبن  یـسک  دـندش ، هتـشک 
ای دنیوگب  يا  هملک  هکنیا  زا  و  دندرک ، رایتخا  مالسلا  هیلع  نیسح  باکر  رد  ار  هنـشت  بل  اب  ریـشمش و  ریز  رد  گرم  همه  لاح ، نیا 
ایند یگدـنز  عاـتم  رب  ار  قـالخا  لاـمج  اـهنآ  هکنیا  يارب  .دـندرک  يراددوخ  دـشاب  لـتق  زا  اـهنآ  تاـجن  ببـس  هک  دـنرادرب  یمدـق 

 . ...دندیزگرب
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روط هب  بقانم  نیا  مامت  دیوگ :) یم  دنک ، یم  رکذ  اهنآ  بقانم  تعاجش و  افو و  و  باحصا ، لیاضف  زا  یحرـش  هکنیا  زا  سپ  داّقع  )
نامگ دنک ، هاگن  البرک  رد  وا  لامعا  هب  سک  ره  هک  دوب  عمج  مالسلا )  هیلع  نیسح   ) ناشراوگرزب ياوشیپ  دوجو  رد  یلعا  لمکا و 

رد ای  رت  عاجـش  شتعاجـش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسناد  ناوت  یمن  سپ  هدش ، رارقرب  يا  هقباسم  وا  هفیرـش  قالخا  نایم  دنک  یم 
(1) .دوب رتشیب  ّقح  رب  شتریغ  نامیا و  رد  ای  رت  میرک  شمرک  رد  ای  رتابیکش  شربص 

تمظع همه  نآ  دناوتب  یـسک  تشاد  عّقوت  دیابن  تسا و  جراخ  ام  هدهع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  ياه  تمظع  فصو  هکنیا  اب 
راصتخا روط  هب  هناگادج  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  یملع  یقالخا و  لامک  یحاون  زا  یخرب  لاح ، نیا  اب  .دیامن  فیـصوت  حیرـشت و  ار 

ماـمت بحاـص  دـش ، ّقح  هار  رد  يراکادـف  ربـص و  تماقتـسا و  تمظع ، لـماک  رهظم  هک  يدوجو  نآ  دوش  مولعم  اـت  مینک  یم  داـی 
: دوب اه  يراوگرزب  همه  زکرم  یناسنا و  ياه  تمظع 

مالسلا هیلع  نیسح  ملع   1

ناراوگرزب نیا  شناد  ملع و  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  مظعا و  ربمغیپ  یناگدنز  خیرات  میناد و  یم  هچنانچ 
همه نیا  ردصم  یهلا ، ملع  هطـساو  هب  هکلب  تفرگن ؛ يداتـسا  مّلعم و  زا  میلعت  دیدن و  ناتـسبد  جنر  ربمغیپ  تسا ، هدوب  یهلا  تبهوم 

.دیدرگ همکحم  عیارش  هیقیقح و  فراعم  هیلاع و  مولع 

دش سردم  دص  زومآ  هلأسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

.نومضم انعم و  هب  لقن  ص 154 و 150 و 159 . ءادهشلاوبا ، - 1
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نمرخ زا  و  دـنراد ، يدرگاش  راختفا  بتکم  نآ  رد  ماقم  یلاـع  ياـملع  هفـسالف و  تسا  نرق  هدراـهچ  کـیدزن  هک  درک  زاـب  یبتکم 
.دننک یم  یشون  هعرج  نآ  ياه  شناد  راحب  زا  دنیامن و  یم  ینیچ  هشوخ  نآ  مولع  فراعم و 

دوب مظعا  ربـمغیپ  صخـش  صاـخ  میلعت  یهلا و  شـشخب  یناـّبر و  هضاـفا  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاـس  یلع و  مولع  هنوگ ، نیمه 
مولع و رد  هک  دهد  لیوحت  ایند  هب  ار  نالیـصحتلا  غراف  نینچ  تسناوت  یم  ینادان  لهج و  زا  رپ  يایند  نآ  رد  هسردـم  مادـک  هنرگو 

يارب ناشتاملک  زورما  ات  دنـشاب و  یملع  لیاسم  رد  املع  مدرم و  عجرم  یکدوک  توابـص و  نامز  زا  داتـسا و  هبّعـشتم ، هدّدعتم  نونف 
.ددرگ تالکشم  لّالح  هفسلف  ملع و  لاجر 

یلع و ّطخ  هب  هک  یباتک  دـینادرگ و  صوصخم  ییاه  شناد  هب  ار  شنادـنزرف  یلع و  ربمغیپ ، هکنیا  رب  دراد  تلالد  هربتعم  ثیداـحا 
مهیلع ناـماما  تاـمیلعت  تاـغیلبت و  تقیقح ، رد  تسا و  هدوب  هعجارم  دانتـسا و  دروم  نادـناخ  نیا  رد  هراوـمه  دوـب ، ربـمغیپ  يـالما 

.تسا هدوب  رشب  تیاده  هعماج و  تیبرت  رد  ربمغیپ  فده  مامتا  لیمکت و  اهنآ  شور  هریس و  مالسلا و 

تیحالص تسا ، هداد  عاجرا  ناراوگرزب  نیا  هب  ار  تّما  عیمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  روهشم  رتاوتم و  نیلقث  ثیدح  لثم  زا 
.ددرگ یم  راکشآ  رهاظ و  ناشیا  یملع  هّمات 

، توبن بتکم  ناگدش  تیبرت  نیب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ  رب  دنراد  تلالد  ّتنس  لها  قرط  زا  رگید  رایسب  تایاور  اهنیا  رب  هوالع 
هیعرش مولع  دوب و  یملع  هلکشم  لئاسم  رد  مومع  عجرم  ربمغیپ  زا  دعب  دوب و  ضیفتـسم  توبن  راونا  شبات  زا  هباحـص ، همه  زا  رتشیب 

.دوش یم  رورس  نآ  هب  یهتنم  همه 
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هوالع وا  .دندوب  جاتحم  وا  ملع  هب  همه  دش و  یمن  هدرمش  يزیچ  وا  ملع  شیپ  هباحص  مامت  ملع  دوب ؛ هباحص  ملعا  مالـسلا  هیلع  یلع 
مهف و رد  تهج  نیا  هب  و  دوبن ، ربارب  وا  اب  تلیضف  نیا  رد  هباحص  زا  یسک  هک  تشاد  يدادادخ  دادعتسا  صاخ و  یگدامآ  هکنآ  رب 

هطـساو هب  دوب ؛ هناگی  زاـتمم و  ینید  دـعاوق  تاـیلک  یحو و  قیاـقح  هلکـشم و  لـئاسم  هضماـغ و  مولع  فراـعم و  ماـکحا و  كرد 
لوسر زا  هراومه  تشاد ؛ وا  هب  مولع  هضافا  رد  صاخ  مامتها  ربمغیپ  هکنیا  تشاد و  ربمغیپ  اب  هک  یترشاعم  لوط  ناوارف و  صاصتخا 

ملع باب  رازه  ربمغیپ  ییامنهار  کی  زا  هک  دوب  هدیشخب  يردص  حرش  وا  هب  دنوادخ  درک و  یم  ملع  ذخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
.دش یم  زاب  وا  يور  هب 

تموکح و لکـش  مالـسا ، تلادع  مالـسا ، دیحوت  .دیدرگ  لصا  قباطم  يا  هخـسن  دننام و  یب  وا ، يدرگاش  ربمغیپ و  تمدـخ  رد  وا 
.دش نایامن  شراتفگ  رادرک و  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  دوجو  زا  همه  مالسا  ماظن 

ءادهـشلا دّیـس  نیـسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  شنادـنزرف  اب  ینید  یملع و  يربهر  یهلا و  بصنم  نیا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  زا  دـعب 
لوبقم و عطاق و  ناش  نخـس  دـندوب ، یعرـش  ماکحا  ریـسفت و  مولع  یمالـسا و  لئاسم  رد  مدرم  هانپ  أجلم و  اهنآ  .دوب  مالـسلاامهیلع 

.دوب نازیم  قشمرس و  ناش  شور 

شنیب هداعلا و  قراخ  تریصب  کی  هک  دسر  یم  زمر  نیا  هب  رتشیب  دوش ، رت  قیقد  ناسنا  هچره  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  تالاح  رد 
.تسا هدوب  ترضح  نآ  يامنهار  نید  رما  رد  یبیغ 

هب مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  اب  وا  تاجاجتحا  زا  ترضح  نآ  شناد  ملع و 
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هفرع و ياعد  زا  هدومن و  اشنا  یتابـسانم  هب  هک  ییاه  هبطخ  هدومرف و  موقرم  هیواعم  هب  هک  ییاـه  هماـن  و  ناورم ، هیواـعم و  صوصخ 
.تسا راکشآ  رهاظ و  هدش ، لقن  ینس  هعیش و  ياه  باتک  رد  ترضح  نآ  زا  هک  رگید  ياهاعد 

تسا یسک  نیمجنپ  هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  لقن  هب  انب  هک  تسا  نیقباس  زا  الضف و  هباحـص و  رابک  زا  یکی  رذوبا  میناد ، یم  هچنانچ 
.تسا رایسب  شبقانم  لیاضف و  دروآ و  مالسا  هک 

هب ار  وا  ناـمثع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شور  هب  مدرم  توعد  تموکح و  راـجنهان  لاـمعا  هب  ضارتعا  رطاـخ  هب  هک  یماـگنه 
مالسلا هیلع  نیسح  دندمآ ، وا  عادو  تعیاشم و  يارب  راّمع  لیقع و  قاّفتا  هب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  درک ، دیعبت  هذبر 

: دومرف وا  هب  عادو  تقو  رد 

اّمَع َكانْغَأ  امَو  َکَنیِد ، ْمُهَتْعَنَمَو  ْمُهاْینُد  ُمْوَْقلا  َکَعَنَم  ْدَـقَو  ٍنْأَش ، ِیف  ٍمْوَی  َّلُک    ُ هّللاَو يَرت ، ْدَـق  ام  َّرِیَُغی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق    َ هّللا َّنِإ  ُهاّمَع  ای 
َّنَأَو ِمَرَْکلاَو ، ِنیِّدـلا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِإَف  ِعَزَْجلاَو ؛ ِعَشَْجلا  َنِم  ِِهب  ْذِعَتْـساَو  َرْـصَّنلاَو ، َْربَّصلا    َ هّللا ِلَأْساَف  ْمُهَتْعَنَم ، اـم  یلِإ  ْمُهَجَوْحَأَو  َكوُعَنَم ،

(1) ؛» ًالَجَأ ُرِّخَُؤی  الَو  اقْزِر  ُمِّدَُقی  َعَشَْجلا ال 

زا ار  وت  موق  نیا  تسا و  ینأش  رد  زور  ره  دـنوادخ  دـهد و  رییغت  ینک  یم  هدـهاشم  هک  ار  یعـضو  دراد  تردـق  دـنوادخ  ومع ! يا 
هب نانآ  یلو  يزاین ! یب  هچ  دـنتخاس  تمورحم  اهنآ  هک  هچنآ  زا  وت  يدرک ، ظفح  اهنآ  زا  ار  تنید  مه  وت  دـنتخاس ، مورحم  ناشایند 

ردقچ وت  نید 

 . ص 64 ءادهشلاوبا ، - 1
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نـید و ناـکرا  زا  ربـص  هـک  یتـسرد  هـب  سپ  يرارق ، یب  صرح و  زا  رب  هاـنپ  وا  هـب  بـلطب و  يراـی  ربـص و  ادـخ  زا  سپ  دـنجاتحم !
! ار یلجا  دزادنا  یم  ریخأت  هن  ار و  یقزر  دشک  یم  شیپ  هن  صرح  یتسار  هب  تسا و  يراوگرزب 

یلاع درمریپ  کی  هب  باطخ  هدرکن ، زواجت  یـس  زا  شکرابم  نس  هک  یتقو  رد  ههادبلاب  ًالجترم و  اسر ، زیمآ و  تمکح  تاملک  نیا 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  یگدـنز  راعـش  داقع ، هتفگ  هب  هک  یلاح  نیع  رد   ) هدوتـس ار  وا  ربمغیپ  هک  يردـقلا  لیلج  هقباس و  اـب  ماـقم و 
تفرعم و لامک  زاین و  یب  ینغ و  حور  شناد و  ملع و  هداعلا و  قوف  تیناحور  ماقم و  سدـق  دوب ،) شدوخ  یگدـنز  راـک و  هماـنرب 

.دراد یم  مالعا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تریصب 

یتسرپ یم  هک  ار  ییادـخ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  جراوخ  هقرزا  هقرف  ربهر  قرزا  نب  عفان  : (1) هدرک تیاور  رکاسع  نبا 
! نک فیصوت  نم  يارب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح 

ًِالئاق ِلِیبّسلا  ِنَع  ًّالآض  ِجاجِوْعِْالِاب ، انِعاظ  ِجاْهنِْملا  ِنَع  ابَکان  ًِالئام  ِساِبْتلِْالا ، ِیف  ُرْهَّدـلا  ِلَزَی  َْمل  ِسایِْقلا ، یَلَع  ُهَنیِد  َعَضَو  ْنَم  َِعفان ! اـی  »
ُْریَغ ٌدـیَِعبَو  ٍقِصَْتُلم  ُْریَغ  ٌبیِرَق  ِساّنلِاب ، ُساُقی  الَو  ِّساوَْحلِاب  ُكَرْدـُی  ال  ُهَسْفَن ، ِِهب  َفَصَو  اَمب  یِهلِإ  ُفِصَأ  ِقَرْزءالا ! َْنباَی  .ِلـیِمَْجلا  َْریَغ 

؛» ُلاعَتُْملا ُرِیبَْکلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِتامالَْعلِاب ، ٌفوُصْوَم  ِتایآْالِاب  ٌفوُْرعَم  ُضَّعَُبی ، الَو  ُدِّحَُوی  یِصْقَتْسُم ،

ص 323. ج 4 ، قشمد ، خیرات  - 1
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دـنک و چوک  يژک  جاجوعا و  هب  دـتفا و  رد  ور  هب  هار  رد  تسا و  هابتـشا  رد  هراومه  دزاسب ، سایق  رب  ار  دوخ  نید  سکره  عفاـن ! يا 
هب وا  .تسا  هدومرف  فصو  ار  دوخ  وا  هچنآ  هب  منک  یم  فصو  ار  میادـخ  نم  قرزا ! رـسپ  يا  .دـیوگ  ابیزان  نانخـس  ددرگ و  هارمگ 

برق ینعی   ) هتسجن يرود  اّما  تسا  رود  تسین ، هدیبسچ  يزیچ  هب  یلو  تسا  کیدزن  .ددرگن  سایق  مدرم  هب  دوشن و  كاردا  ساوح 
هک یـسک  يرود  لثم  و  ناکم ، هب  يرود  وا  يرود  و  تسین ، رگیدکی  هب  تانکمم  برق  دننام  ناکم و  هب  هسمالم و  هب  وا  یکیدزن  و 

، ایشا زا  وا  يرود  زا  دوصقم  و  تسا ، همه  هب  وا  ییاناد  ملع و  هطاحا  وا ، یکیدزن  برق و  زا  دوصقم  هکلب  تسین ؛ دشاب  هتسج  يرود 
تـسا کیدزن  ایـشا  هب  هکنآ  نیع  رد  سپ  تسین ، اصقتـسا  هب  لصاح و  تاذلاب  دـعب  نیا  تسا ، تانکمم  تافـص  زا  تاذـلاب  وا  هّزنت 

وا يرود  تسا ، رود  زیچ  همه  زا  هک  نآ  نیع  رد  تسا و  نامز  ناکم و  زا  هّزنم  اریز  درادـن ؛ تاذـلاب  اهنآ  اـب  یناـمز  یناـکم و  برق 
نآ رد  برق  مّهوت  تسا و  تاذلاب  يرود  نیا  هکلب  تسین ؛ دنتـسه ، ود  ره  دعب  برق و  ضرعم  هک  رگیدـکی  زا  تانکمم  يرود  لثم 

، تسا هدش  فصو  تامالع  هب  هدش و  هتخانـش  اه  ناشن  هب  درادـن ، هار  وا  رد  بیکرت  هیزجت و  ضیعبت و  تسا و  هناگی  وا  دوش ) یمن 
.تسین ییادخ  هبترم ، دنلب  گرزب و  دنوادخ  زا  ریغ 

: تفگ تسیرگ و  قرزا  نبا 

؛»! َکَمالَک َنَسْحَأ  ام  »

! وت مالک  تسا  وکین  ردقچ 
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.یهد یم  رفک  هب  یهاوگ  نم  رب  مردارب و  ردپ و  رب  وت  هک  هدیسر  نم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح 

: تفگ قرزا  نبا 

؛» ِماکْحَءْالا َموُُجنَو  ِمالْسِءْالا  َرانَم  ُْمْتنُک  ْدََقل  َِکلذ  َناک  ِْنَئل  ُْنیَسُح ! ای    ِ هّللاَو امَأ  »

ینعی  ) (1) دییادخ ماکحا  ناگراتـس  مالـسا و  غارچ  امـش  هک  نیقی  هب  دنگوس ! ادخ  هب  هدش ، رداص  نم  زا  ازـسان  نیا  رگا  نیـسح ! ای 
.دندرگ تیاده  امش  دوجو  ياه  هراتس  هب  اه  یکیرات  رد  دنیوجب و  ینشور  امش  فراعم  مولع و  راونا  زا  دیاب  مدرم 

.درک مامت  وا  رب  ار  تّجح  و  دومرف ، داهشتسا   (2)« ِْنیَمِیتَی ِْنیَمالُِغل  َناکَف  ُرادِْجلا  اَّمَأَو   » هفیرش هیآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  سپس 

دجسم رد  ترـضح  نآ  دوجو  عمـش  درگ  رد  ار  مدرم  عمجم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  سیردت  ملع و  هقلح  تساوخ  یم  یتقو  هیواعم 
َّنَأَک ٌمْوَق  اهِیف  ًهَْقلَح  َْتیَأَرَف    ِ هّللا ِلوُسَر  َدِجْـسَم  َْتلَخَد  اذِإ  : » دـیوگ یم  شیرق  زا  يدرم  هب  دـنک ، یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

(3) «. ِْهیَقاس ِفاْصنَأ  یلِإ  ارَِزتْؤَم    ِ هّللاِْدبَع ِیبَأ  ُهَْقلَح  َْکِلتَف  ُْریَّطلا ، ُمِهِسوُؤُر  یلَع 

ناشیامیس هّعشا  هک  دنک  یم  روهظ  نینمؤم  رب  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لثم  یـسدق  ّلحم  رد  هدنز  تقیقح  دیوگ : یم  یلئالع 
رظنم امیس و  نآ  هب  هک  یسک  هکنآ  لثم  دروآ ، یم  دیدپ  راقو  نوکس و  نانیمطا و  اب  یمیب  تیشخ و  هدننک  هاگن  لد  رد 

ص 148. ینعملا ، ومس  - 1
 . هیآ 82 فهک ، هروس  - 2

ص 322. ج 4 ، رکاسع ، نبا  زا  لقن  ص 98  ینعملا ، ومس  - 3
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اهنآ سلجم  هناخ و  رد  تیاهن  یب  هک  تسا  نآ  لثم  ای  دنک  یم  ریس  تیاهن  یب  قافآ  رد  ای  دیامن  یم  تیدبا  ياشامت  دنک ، یم  هاگن 
.تسا هدش  عمج 

تـسا نیا  مالک  نیا  زا  هیواعم  دوصقم  دیوگ : یم  دعب  .دوب  رود  یبیغ  یهلا و  ریـس  نیا  كرد  زا  هیواعم  رکف  قفا  دـیوگ : یم  سپس 
مهارف مالسلا  هیلع  نیـسح  يارب  تاراختفا  مامت  هدش و  عمج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگرد  رد  شیاه  تمظع  بابـسا  همه  اب  ایند  هک :

.دشاب هدش  عمج  ناکم  کی  رد  ایند  مامت  هکنآ  لثم  هدمآ ،

هچنآ اب  دنیب  یم  ار  نیـسح  و  ایند ، یهاشداپ  تموکح و  اهرویز و  فراخز و  زا  هدرک  هطاحا  ار  وا  هچنآ  اب  دـنیب  یم  ار  دوخ  هیواعم 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمظع  فرط  دنک  یم  هاگن  دنیب ؛ یم  دوجو  مدـع و  لثم  یتبـسن  سپ  یمظع ، تقیقح  زا  هدرک  هطاحا  ار  وا 

.دنک یم  هدهاشم  هدش  هتشابنا  مه  يور  ياه  یکیرات  ار  شدوخ  هیحان  دنیب و  یم  تیاده  دیشروخ  قرشم  راونا و  علطم 

ندب و شمارآ  تیاهن  رد  دندوب و  هتـسشن  دید ، یم  مشچ  هک  اجنآ  ات  مدرم  فوفـص  هک  دوب  يا  هقلح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـضحم 
هتخود مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  دوخ  مشچ  دوب ، ینیسح  تمظع  هب  تبـسن  ناشدننام  یب  عوضخ  زا  یکاح  هک  یـشوماخ  توکس و 

تیونعم هانپ  هب  ار  یتعاس  یناسفن ، ياهاوه  شتـسرپ  تاوهـش و  تراسا  زا  دنتـساوخ  یم  ییوگ  .دندوب  هدرپس  وا  هب  ار  ناشـشوگ  و 
زا دننک و  کنخ  ار  دوخ  ات  دـنتفیب  نآ  رب  دـنبایب و  یکانمن  نیمز  نازوس ، مرگ و  ياوه  رد  هک  یناغرم  دـننام  دـنورب و  ترـضح  نآ 

ربمغیپ باحصا  هک  نانچمه  دنیوگب ، ینامیا  هملک  یلاع  رضحم  نآ  رد  تین  صولخ  اب  دنتـساوخ  یم  دنیامن ، صالخ  امرگ  تمحز 
: دنتفگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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؛» ًهَعاس اّنِبَِرب  َنِمُْؤِنل  اِنب  اّیَه  »

(1)! میروآ نامیا  نامراگدرورپ  هب  تعاس  کی  دییایب 

هیلع نیـسح  شا  یمارگ  دـنزرف  هضافا  هدافا و  هقلح  لوسر و  رـضحم  رد  هک  هنوگ  نآ  اـّما  تسا ؛ نمؤم  تـالاح  همه  رد  نمؤم  هتبلا 
ینادجو روعش  یلاع ، رضحم  نآ  رد  هک  روط  نآ  ددرگ و  یم  هدوزفا  ملع  تفرعم و  رب  دوش و  یم  هدیـشچ  نامیا  توالح  مالـسلا ، 

.دوش یمن  لصاح  سلجم  لفحم و  چیه  رد  لاح و  چیه  رد  دوش ، یم  هدنز  هزات و  تبیغ  ملاوع  هب  تبسن 

: دیوگ یم  ریثک  نبا 

َنوُِسلْجَیَو ِْهیَلَع  َنُومِدـْقَیَو  ِْهَیلِإ  َنوُدـِفَی  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ُساّنلا  َفَکَع  اِهب ، اماقَأَو  ِهَّکَم  یلِإ  ِهَنیِدَْـملا  َنِم  ُْرَیبُّزلا  َْنباَو  َجَرَخ  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ  »
؛» ُْهنَع َنوُوْرَی  ام  َنوُِطبْضَیَو  ُْهنِم  ُعَمُْسی  اِمب  َنوُعِفَْتنَیَو  ُهَمالَک  َنوُعِمَتْسَیَو  ِهِیلاوَح ،

مالـسلا و هیلع  نیـسح  هّجوتم  مدرم  دندیزگ ، تماقا  هّکم  رد  دندش و  نوریب  هّکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  ریبز  نبا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
ار شنخـس  دنتـسشن و  یم  وا  فارطا  رد  دندش و  یم  دراو  ترـضح  نآ  رب  دندمآ و  یم  وا  يوس  هب  مدرم  .دندش  وا  تمدـخ  مزالم 

.دننک تیاور  وا  زا  ات  دنتشون  یم  دندرک و  یم  طبض  دندش و  یم  دنم  هرهب  دندینش  یم  وا  زا  هچنآ  زا  دندینش و  یم 

دنک یم  نآ  رب  تلالد  فکع )  ) تسا ربخ  نیا  رد  هک  يریبعت  دیوگ : یم  یلئالع 

ص 99. ینعملا ، ومس  - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 183 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_172_1
http://www.ghaemiyeh.com


173 ص :

همه زا  هک  هتشاد  تیبوبحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نانچ  دندوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  حور  تمظع  تیونعم و  هتفیـش  نانچ  مدرم  هک 
همه هک  دوبن  مالسلا  هیلع  نیسح  زج  یسک  .دنتفر  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  دندش و  یم  عطقنم  فرـصنم و  اج  همه  سک و 

، دندرک یم  اشامت  یهلا  عادبا  ملاع  زا  رگید  یتقیقح  شدوجو  رد  مدرم  ییوگ  دنـشاب ، هتـشاد  تدارا  هدوب و  دـنم  هقالع  وا  هب  مدرم 
قیاقح ناهنپ و  رارسا  زومر و  زا  ار  اهنآ  و  هدش ، زاب  بیغ  ملاع  نابز  هک  تسا  نآ  لثم  دیوگب ، نخس  مالسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  سپ 

زا يا  هراپ  اریز  تخاس ؛ یم  ربخاب  رگید  قیاقح  زا  ار  اـهنآ  رگید  روط  هب  شتوکـس  دـش ، یم  شوماـخ  یتقو  .دزاـس و  هاـگآ  ناـهن 
دنراذگ یم  اه  هلمج  تاملک و  اهرطس و  نایم  رد  هک  يا  هلصاف  هطقن و  لثم  درک ، راهظا  ناوت  یمن  قیمع  یشوماخ  اب  زج  ار  قیاقح 

یمن ار  انعم  نآ  يا ، هتـشون  چـیه  اب  هطقن  نآ  اب  زج  هک  دـهد  یم  ییانعم  باتک  ياه  هتـشون  دـننام  هتـشون ، زا  یلاخ  هطقن  نامه  هک 
.درک نایب  ناوت 

راکمتس تموکح  نایغط  دادیب و  راشف  رد  مدرم  هک  ینامز  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماقم  زا  لماک  تروص  کی  ریثک  نبا  ربخ  نیا 
دندوب اهنآ  بیقعت  لابند و  رد  اج  همه  ناهاگآراک ، ناسوساج و  دندوب و  تموکح  راشف  رد  مدرم  هکنآ  اب  .دـهد  یم  ناشن  دـندوب ،

ناشدوخ و زا  ار  مدرم  دناوت  یم  یماظن  روز  هزینرس و  تردق  هنوگچ  یلو  دنشاب ؛ هتشادن  سامت  هطبار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هک 
نطاب هب  دشاب ، ذفان  يراک و  هچره  هزینرس  دوش و  طلسم  رشب  روعـش  رب  دناوت  یمن  دشاب ، هچره  تردق  دنک ؟ ادج  ناشریمـض  لد و 

.دنک یمن  ذوفن  وا  تیونعم  ناسنا و 
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هیاورلا ثیدحلا و  ریثک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک : تسا  نیا  دـیآ ، یم  تسد  هب  ثیدـح  نیا  زا  هک  يرگید  بلطم  دـیوگ : یم  سپس 
سلجم هب  هدرک و  كرت  ار  اـهنآ  همه  مدرم  دـندرک ، یم  ثیدـح  لـقن  دـندوبن و  مک  ربمغیپ  باحـصا  هکنیا  اـب  ناـمز  نآ  رد  هدوب ،

.دندمآ مالسلا  هیلع  نیسح 

هیلع نیـسح  زا  هک  يرابخا  دیوگ : یم  وا  مه  (1) و  .دنک یم  لقن  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یثیداحا  یلئالع  نیا ، زا  سپ 
زا رتشیب  تسا ) قطنم  ماکحتسا  هحیرق و  دادعتسا و  تناطف ، توق  راشرـس ، قوذ  ملع و  زا  یکاح  هک   ) هدش لقن  باب  نیا  رد  مالـسلا 
یم اوتف  درک و  یم  رظن  راهظا  رطاخ ) تدـح  نهذ و  تدوج  اب   ) هیملع لیاسم  رد  یعون  هب  ترـضح  نآ  هدـش ، اـصحا  هک  تسا  نیا 

(2) «. اّرَغ َْملِْعلا  ُّرِغَی  ُهَّنِإ  : » تفگ وا  ّقح  رد  رمع  نب  هّللادبع  هک  يّدح  ات  دش ، یم  مدرم  ریحت  بجوم  هک  داد 

مولع تشگنا  رـس  زا  تیالو  توبن و  تیب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـهد ، یم  اذـغ  شراـقنم  اـب  ار  دوخ  هجوج  غرم  هک  ناـنچمه 
.تسا هتفای  ومن  دشر و  هدیکم و  ریش  مالسا  فراعم  ناتسپ  زا  و  هدروخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  تدابع   2

: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  يریبز  بعصم  زا  ریثا  نبا  ّربلا و  دبع  نبا 

ص 97. ینعملاومس ، - 1
داهنـشیپ وا  هب  یتقو  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  نأش  رد  دـیزی  ار  هملک  نیا  ریظن  ص 148  ینعملا ، ومـس  - 2

اوسر ار  ام  دورب  ربنم  هب  رگا  تفگ : دادن و  هزاجا  دیزی  دورب ، ربنم  هب  دـهد  هزاجا  و  دریذـپب ، ار  ترـضح  نآ  تساوخرد  هک  دـندرک 
ِلْهَأ ْنِم  اذه  : » دیربخ یب  نادناخ  نیا  راک  زا  امش  تفگ : دمآ ؟ دهاوخرب  هچ  لاح  نینچ  رد  ناوجون  نیا  زا  دنتفگ : وا  هب  .دزاس  یم 

ص 242. مومهملا ، سفن  اّقَز .» ِْملِعلا  اوُّقَز  ْذَق  ٍْتَیب 
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؛» ِّجَْحلاَو ِمْوَّصلاَو  ِهالَّصلا  َرِیثَک  ِیَد  انّ ًالِضاف  ُْنیَسُْحلا  َناک  »

(1) .دوب رایسب  وا  ّجح  هزور و  زامن و  دوب و  نید  هب  کّسمتم  تلیضف و  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 

«. ِراهَّنلِاب اماّوَص  ِْلیَّللِاب  اماّوَق  َناک  ْدََقل  : » تفگ وا  تدابع  فصو  رد  ریبز  نب  هّللادبع 

مه رگید  ياه  هام  رد  ناضمر ، هام  هزور  رب  هوالع  دروآ و  یم  اج  هب  رگید  ياهزامن  هناگ ، جنپ  ياهزامن  رب  هوالع  دـیوگ : یم  داقع 
(2) .دشاب هدش  كرت  هب  راچان  هکنآ  رگم  دشن ، توف  وا  زا  ادخ  هناخ  ّجح  لاس ، چیه  رد  و  تفرگ ، یم  هزور  ار  ییاهزور 

یم ار  وا  ياـه  تـبینج  وا  هارمه  و  درازگ ، ّجـح  هداـیپ  هـبترم  جـنپ  تـسیب و  و  دروآ ، یم  اـج  هـب  زاـمن  تـعکر  رازه  زور  هنابـش  رد 
(4) .تسا ادخ  هاگرد  رد  وا  عوضخ  تدابع و  لامک  لیلد  نیا  (3) و  دندیشک

ار وا  درک و  یم  زیزع  يادـخ  هاگرد  رد  ّتلذ  یگدـنب و  راهظا  اـعد و  هنوگ  نیدـب  دـندوب و  هتفرگ  ار  هبعک  نکر  اـهزور ، زا  يزور 
ِنلا َهَمْعّ َْتبَلَـس  َْتنَأ  الَف  اِرباص ، ِینْدَِـجت  ْمَلَف  ِینَْتیَلَْتباَو  ارِکاش ، ِینْدَِـجت  ْمَلَف  ِینَتْمَعَن  یِهلِإ ! : » دومن یم  شیاتـس  تفگ و  یم  انث  حدـم و 

(5) «. ُمَرَْکلا ّالِإ  ِمیِرَْکلا  َنِم  ُنوُکَی  ام  یِهلِإ  .ِْربَّصلا  ِكْرَِتب  َهَّدِّشلا  َْتمَدَأ  الَو  ِرْکُّشلا ، ِكْرَِتب 

ص 378. ج 1 ، باعیتسالا ، ص 20 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  - 1
ص 73. ءادهشلاوبا ، - 2

.دنشک یم  دوخ  لابند  هب  هتشاذگ و  نآ  شود  رب  ار  اهراب  هک  شک ؛ كدی  بسا  تبینج : - 3
یبا خیرات  ص 219 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 244 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص 20 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 382 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، - 4

ص 107. ج 2 ، ءادفلا ،
ص 183. نیبغارلا ، فاعسا  - 5
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هفرع فورعم  ياعد  نامه  هب  دنادب ، ادخ  هاگرد  رد  ار  مولظم  دهاجم  ماما  نآ  تنکـسم  شتـسرپ و  اعد و  لاح  دـهاوخب  یـسک  رگا 
.تسا یفاک  دنک ، عوجر 

اب دندمآ  نوریب  همیخ  زا  میدوب ، ترضح  نآ  تمدخ  تافرع  رد  هفرع  زور  نیسپ  هدش : تیاور  يدسا  بلاغ  نارـسپ  ریـشب  رـشب و  زا 
يوس هب  ار  كرابم  يور  دنداتـسیا و  هوک  پچ  بناج  رد  سپ  عوشخ ، ّللذت و  تیاهن  اب  نایعیـش  نادنزرف و  تیب و  لها  زا  یهورگ 
َْسَیل يِذَّلا   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلا  : » دندناوخ ار  اعد  نیا  و  دبلط ، ماعط  هک  ینیکـسم  دـننام  دنتـشادرب ، ور  ربارب  ار  اه  تسد  دـندینادرگ و  هبعک 

روکذـم نانجلا  حـیتافم  داعملا و  داز  دـننام  یـسراف  ياعد  ياه  باتک  رد  تسا و  هفرع  ینـالوط  ياـعد  ناـمه  هک  ...ٌِعفاد » ِِهئآـضَِقل 
.تسا

«. َمَّلَسَو َنیِصَلْخُْملا  َنیِرِهاّطلا  ِیَطلا  َنِیبّ ِِهلآَو  ِِیبَّنلا  َنیّ ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  ِِهتَرَیِخ  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  : » دندیسر هلمج  نیا  هب  ات  دندناوخ  ار  اعد 

ْءَرْداَو : » دیـسر هلمج  نیا  هب  ات  دـناوخ  اعد  دوب و  يراج  شناگدـید  بآ  اـعد و  رد  دومن  ماـمتها  و  تساوخرد ، هب  درک  عورـش  سپ 
«. ِْسنِءْالاَو ِّنِجلا  ِهَقَسَف  َّرَش  ِنَع  یّ

دنلب يادـص  هب  تخیر و  یم  بآ  کشم  ود  دـننام  شکرابم  ياه  هدـید  زا  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هدـید  رـس و  سپ 
« َنیِعِماّسلا َعَمْسَأ  ای  : » تفگ

«. ِّبَر ای  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأَو  : » دیسر هرقف  نیا  هب  ات 

سپ .دندرک  یم  افتکا  نیمآ "  " نتفگ هب  هداد و  اعد  هب  شوگ  دندوب ، ترضح  نآ  رود  هک  یناسک  و  ّبر ! ای  تفگ : یم  ررکم  سپ 
.دندش هناور  مارحلا  رعشم  يوس  هب  هاگ  نآ  درک ، بورغ  باتفآ  ات  دش  دنلب  ترضح  نآ  اب  نتسیرگ  هب  ناشیاهادص 
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مالسلا هیلع  نیسح  تواخس   3

لزان شنأش  رد  نآرق  زا  یتایآ  دش  بجوم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  یکی  .تسا  لثملا  برـض  نادـناخ  نیا  شـشخب  دوج و 
.دوب ادخ  هار  رد  ترضح  نآ  تاقدص  قافنا و  دوش ،

دنداد و یم  ارقف  هب  دنتـشاد ، هک  ار  ینان  صرق  مهرِد و  اهنت  دندش و  قافآ  هرهـش  تفـص  نیا  رد  مالـسلا ،  مهیلع  شتیب  لها  یلع و 
ار دوخ  هماج  اذغ و  دندرب و  رـس  هب  هنهرب  هنـسرگ و  ناشدوخ  هک  اسب  يا  .دندومن  یم  راثیا  دنتـشاد و  یم  مّدقم  دوخ  رب  ار  نارگید 

.دندیشخب ادخ  هار  رد 

ترضح نآ  و  دروآ ، یم  الاک  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  هرـصب  زا  وا  هک : هدومن  تیاور  داّنف  ماشه  یبا  زا  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا 
(1) .دیشخب یم  مدرم  هب  ار  همه  هتساخنرب  ياج  زا 

هیلع نیـسح  هناـخ  رد  هب  اـت  درک  یم  لاؤس  تشاد و  یمرب  مدـق  هنیدـم  ياـه  هچوک  ناـیم  ییادـگ  هدرک : تیاور  رکاـسع  نبا  مه  و 
: درک اشنا  ار  رعش  ود  نیا  دیبوک و  ار  رد  دیسر ، مالسلا 

َهَقَلَْحلا َِکباب  ِنوُد  ْنِم  َكَّرَح  ْنَمَو  َكاجَر  ْنَم  َمْوَْیلا  ِبِخَی  َْمل 

ِهَقَسَْفلا َِلتاق  َناک  ْدَق  َكُوبَأ  ُُهنِدْعَم  َْتنَأ  ِدوُْجلاوُذ ، َْتنَأ 

، یششخب ندعم  دوج و  بحاص  وت  .دهد  تکرح  ار  وت  هناخ  رد  هقلح  دشاب و  راودیما  وت  هب  هک  یـسک  نآ  زورما  ددرگ  یمن  دیماان  »
«. دوب ناقساف  هدنشک  تردپ  و 

رد دمآ ، نآوریب  دروآ و  اج  هب  يدوز  هب  ار  زامن  .دوب  زامن  لوغشم  مالسلا  هیلع  نیسح 

ص 150 و 151. ینعملا ، ومس  - 1
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جراخم لوپ  زا  دومرف : هّللا .ِ»  ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیََّبل  : » داد باوج  ربنق  دز و  ادص  ار  ربنق  تشگرب و  درک ، هدـهاشم  یتسدـگنت  رثا  یبارعا 
زا هک  هدمآ  یـسک  روایب ! ار  نآ  دومرف : .منک  تمـسق  تیب  لها  نیب  يدومرف  هک  مهرد  تسیود  درک : ضرع  تسا ، هدنام  ردـقچ  ام 

: درک اشنا  ار  راعشا  نیا  داد و  یبارعا  هب  دمآ و  نوریب  تفرگ و  ار  نآ  تسا ، رتراوازس  لوپ  نآ  هب  اهنآ 

ٍهَقَفَشوُذ َْکیَلَع  ّیِنَِأب  ْمَلْعاَو  ٌرِذَتْعُم  َْکَیلِإ  ّیِنِإَف  اهْذُخ 

ًهَِقفَْدنُم َْکیَلَع  انامَس  َْتناک  ْنَذِإ  ُّدِمَت  اصَع  اَنِْریَس  ِیف  َناک  َْول 

ِهَقَفَّنلا ُهَلِیلَق  اّنِم  ُّفَْکلاَو  ٍرَیِغ  وُذ  ِنامَّزلا  َْبیَر  َّنِکل 

ُلَعْجَی ُْثیَح  ُمَلْعَأ    ُ هّللَا : » تفگ یم  هک  یلاـح  رد  تفر  تفرگ و  ار  اـه  لوـپ  یبارعا  .دوـمرف  یهاوخرذـع  درم  نآ  زا  راعـشا  نیا  رد 
(2).(1)« ُهََتلاسِر

.هاّمغاو تفگ : یم  هماسا  .دومرف  هجنر  مدق  وا  لزنم  هب  دیز  نب  هماسا  یسرپلاوحا  تدایع و  تهج  ترضح  نآ  يزور 

؟ يراد مغ  هچ  ردارب  دومرف :

.تسا مهرد  رازه  تصش  هک  یضرق  درک : ضرع 

.تسا نم  هّمذ  هب  نآ  دومرف : نیسح 

.مریمب هدشن  ادا  مسرت  یم  تفگ : هماسا 

(3) .درک ادا  وا  گرم  زا  شیپ  ار  نآ  .منک و  ادا  ار  نآ  نم  ات  يریم  یمن  دومرف :

ص 140. ج 3 ، رابخالا ، نویع  زا  لقن  ص 151 : ینعملا ، ومس  - 1
هیآ 124. ماعنا ، هروس  .دهد  رارق  اجک  ار  دوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ  - 2

هیلع نسح  ترـضح  مان  هب  ار  تیاـکح  نیا  ص 89 .  ج 1 ، يواـسملا ، نساـحملا و  رد  یقهیب  و 152 ؛ ص 151  ینعملا ، ومـس  - 3
مهرد رازه  هاجنپ  دصگی و  کیره  هک : هدرک  تیاور  راوگرزب  ردارب  ود  نیا  دوخ  زا  یتیاکح  هحفـص  نیمه  رد  هدرک و  دای  مالـسلا 

.دندرک اطع  رفن  کی  هب 
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  دجسم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  شردارب  تافو  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدرک : تیاور  ینارحب 
دمآ دوب ، هقان  راوس  هک  یبارعا  يدرم  .دندوب  هتسشن  يا  هیحان  رد  کی  ره  مه  نایفس  یبا  نب  هبتع  ریبز و  نب  هّللادبع  .دوب  هتسشن  هلآ 

زا ما و  هتشک  ار  میومع  رسپ  نم  تفگ : .دینش  باوج  درک و  مالس  داتـسیا و  هبتع  دزن  دش ، دراو  تسب و  ار  هقان  يوناز  دجـسم  رد  رب 
یمن تفگ : یبارعا  .هدب  وا  هب  مهرد  دص  تفگ : شمالغ  هب  هبتع  یهدب ؟ نم  هب  يزیچ  تسا  نکمم  ایآ  دـنا ، هتـساوخ  ار  وا  هید  نم 

هب تفریذـپن و  مه  وا  زا  یبارعا  .داد  وا  هب  مهرد  تسیود  وا  تفر ، ریبز  نـب  هّللادـبع  دزن  دراذـگ و  ار  وا  .ار  هـید  ماـمت  رگم  مهاوـخ 
ایآ دـنهاوخ ، یم  ار  وا  هید  نم  زا  ما و  هتـشک  ار  میومعرـسپ  نم  هّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  تفر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمدـخ 

!؟ ینک اطع  نم  هب  يزیچ  تسا  نکمم 

رازه هد  هک  داد  ناـمرف  و  وت ، نوید  يادا  يارب  نیا  دوـمرف : سپـس  دـنهدب ، وا  هب  مهرد  رازه  هد  اـت  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.وت هلئاع  جراخم  لاح و  نسح  یناشیرپ و  عفر  يارب  نیا  دومرف : سپس  .دنهدب  وا  هب  رگید  مهرد 

: درک اشنا  ار  راعشا  نیا  یبارعا  سپ 

ٌقَشْعَم الَو  ٌماقَم  ِیل  الَو  ٌقَبْعَم  ِیل  َجاه  امَو  ُْتبِرَط 

ُقِْطنَْملاَو ُْرعِّشلا  َِیل  َّذَلَف  ِلوُسَّرلا  ِلآِال  ُْتبِرَط  ْنِکلَو 

ُقِرُْشت ْمِِهب  ِءآمَّسلا  ُموُُجن  َنُوبَْجنَءْالا  ُمُه  َنُومَرْکَءْالا  ُمُه 

ُقَْحَلت الَف  ُداوَْجلا  َْتنَأَو  ِتامَرْکَْملا  َیلِإ  َمانَءْالا  َْتقَبَس 
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ُقَبَّسلا ِهِْقبَس  ْنَع  َرَصَقَف  ِتامَرْکَْملِاب  َداس  يِذَّلا  ِكُوبَأ 

(1) ٌقَْلغُم ْمُِکب  ِداسَفلا  َبابَو  ِداشَّرلا  َباب    ُ هّللا َحَتَف  ِِهب 

.مرادن یقشع  هلیسو  ای  ماقم  چیه  هدیزون و  نم  رب  یشوخ  يوب  فرط  چیه  زا  یلو  مدمآ ؛ برط  هب  »

! تسا هدیدرگ  شخب  تذل  نم  يارب  قطن  رعش و  هک  نیا  يارب  تسا و  ربمغیپ  نادناخ  يارب  نم  برط  طقف 

.دننک یم  یناشفا  رون  اهنآ  هطساو  هب  نامسآ  ناگراتس  دنرت و  بیجن  رتراوگرزب و  همه  زا  هک  دنتسه  نادناخ  نیا 

.دسر یمن  وت  هب  یسک  هک  یتسه  يا  هدنشخب  نآ  وت  یتفرگ و  یشیپ  همه  رب  يراوگرزب  یکین و  رد  وت  نیسح )! يا  )

.دندنام زجاع  وا  هب  ندیسر  زا  مدرم  مامت  تفرگ و  یشیپ  همه  رب  يراوگرزب  اب  هک  تسا  یسک  نآ  تردپ 

«. تسا هدش  هتسب  داسف  ياهرد  هک  تسا  امش  دوجو  زا  دوشگ و  ار  يراگتسر  ِرد  دنوادخ  تردپ ، هلیسو  هب 

ماما هفطاع  بدا و   4

نآ لاصخ  زا  تشذگ  وفع و  .دوب  ریظن  یب  هیاپدنلب و  کیدزن ، رود و  اب  ترـشاعم  نسح  یعامتجا و  بادآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.دوب ترضح 

مالـسلا هیلع  نیـسح  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  هدرک : تیاور  یندم  یفنح  يدنرز  دّمحم  نیدلا  لامج 
رگا دومرف : یم  مدینش  هدرک : تیاور 

.لآلا بقانم  یف  لائللا  دقع  زا  لقن  ص 152 و 153 : ینعملا ، ومس  - 1
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؛ مریذپ یم  ار  وا  رذع  مرگید ، شوگ  رد  دروایب  رذـع  دومرف و  هراشا  شتـسار  شوگ  هب  شوگ و  نیا  رد  دـهد  مانـشد  نم  هب  يدرم 
: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مّدج  زا  دینش  هک  ارم  درک  ثیدح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنیا  يارب 

؛» ٍلِْطبُم ْوَأ  ٍّقُِحم  ْنِم  َرْذُْعلا  ِلَبْقَی  َْمل  ْنَم  َضْوَْحلا  ُدِرَی  «ال 

(1) .لطاب ای  دیوگب  ّقح  روآرذع  هاوخ  دریذپن ، ار  رذع  هک  یسک  دوش  یمن  رثوک )  ) ضوح دراو 

تـسیز تدوم  سنا و  یناـبرهم و  تمحر ، ّتبحم ، بدا ، تیاـهن  رد  دوخ ، تیب  لـها  ناوناـب و  نادـنزرف و  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.تشاد

: دومرف ترضح  .درک  يزیچ  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  و  دمآ ، مالـسلا  هیلع  نسح  ترـضح  تمدخ  يدرم  هدرک : تیاور  هبیتق  نبا 
: درک ضرع  .دوش  ییاوسر  ببـس  نآ  ندرکن  ادا  هک  یناوات  هید و  ای  هدننکراوخ  رقف  ای  نیگنـس  ماو  يارب  رگم  تسین  هتـسیاش  لاؤس 

.دنداد وا  هب  رانید  دص  داد  نامرف  ترضح  .اهنآ  زا  یکی  يارب  رگم  امش  تمدخ  هب  مدماین 

هب ار  شردارب  نخس  نامه  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  درک ، لاؤس  زین  ترضح  نآ  زا  تفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  تمدخ  درم  نآ  سپس 
رانید هن  دون و  مالسلا  هیلع  نیسح  .رانید  دص  درک : ضرع  داد ؟ ردقچ  وت  هب  مردارب  دیسرپ : سپس  .دینـش  ار  خساپ  نامه  دومرف و  وا 

(2) .دشاب هدرک  يربارب  شردارب  اب  تساوخن  اریز  درک ؛ اطع  وا  هب 

ترـضح نآ  يارب  یلگ  هتـسد  یکزینک  مدوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمدخ  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سنا  زا  یمـصعتسم  توقای 
.يدازآ ادخ  يارب  وت  یلاعَت ؛»   ِ هّللا ِهْجَِول  ٌهّرُح  ِْتنَأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  دروآ ،

ص 209. نیطمسلا ، ررد  مظن  - 1
ص 152. ینعملا ، ومس  - 2
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اذِإَو : » دومرف هک  تسا  هتخومآ  بدا  ام  هب  ادخ  نینچ  نیا  دومرف : ینک ؟ یم  دازآ  ار  وا  هدروآ  تیارب  لگ  هتسد  کی  یکزینک  متفگ :
(2) .دوب وا  نتخاس  دازآ  لگ ، هتسد  نیا  زا  رتوکین  (1) و  «. اهوُّدُر ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ِیُح  ُْمتیّ

: تسا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  رعش  نیا  هک  نآ  زا  دعب  داقع 

ُبابُّرلاَو ُهَنیِکَس  اِهب  َنوُکَت  اراد  ُّبِحُءَال  ِینَّنِإ  َكُرْمََعل 

ُباتِع يِْدنَع  ٍِبتاِعل  َْسَیلَو  ِیلام  َّلُج  ُلُْذبَأَو  امُهُّبِحُأ 

نانآ راثن  ار  ملام  رتشیب  مراد و  تسود  ار  ود  نآ  .مراد  تسود  دنشاب  نآ  رد  بابر  هنیکس و  هک  ار  يا  هناخ  نآ  دنگوس ! وت  ناج  هب  »
«. دنک تمالم  یتسود  نیا  رب  ارم  دناوت  یمن  یسک  منک و  یم 

فطاوع و  دنتـسه ، اراد  ار  ّتبحم  رهم و  قیالع  نیرت  مکحم  دوخ  نادنزرف  هب  هک  دوب  ناسک  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : یم 
.تسا فطاوع  نیرتدنمورین  نیرتهب و  ناشنارسمه  هب  تبسن  اهنآ 

رعـش ود  نیا  رد  شمان  هک  ییوناب  نامه   ) بابر هک : تسا  نیا  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  دعب  شنارـسمه  يافو  زا  دیوگ : یم  سپس 
: تفگ تفریذپن و  دش ، يراگتساوخ  شیرق  ناگرزب  لاجر و  فرط  زا  هدش ) هدرب 

؛ِ»  هّللا ِلوُسَر  َدَْعب  امَح  َذِخَّتَءِال  ُْتنُک  ام  »

باختنا يرهوش  ردپ  هب  ار  یسک  متفای ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  يرهوش  ردپ  هک  گرزب  راختفا  تفارش و  نیا  زا  سپ 
.منک یمن 

هیآ 86 ءاسن ، هروس  .دیهد  خساپ  نآ ، دننام  ای  نآ ، زا  رتهب  یشیاتس  هب  لباقم  رد  دیاب  زین  امش  دنک ، شیاتس  ار  امش  یسک  هاگره  - 1
.

ص 72. ءادهشلاوبا ، ص 159 ؛ ینعملا ، ومس  - 2
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.دشن مک  وا  هودنا  هیرگ و  درک ، تافو  ات  و  درکن ، لزنم  یفقس  ریز  رد  لاس  کی  ات 

ماما یهاوخ  تلادع   5

هریس و و  تلادع ، ّقح و  تموکح  ناشتموکح  .دنرادن  ملاع  رد  يدننامه  مولظم ، زا  تیامح  تلادع و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نادناخ 
وا يارب  اـت  دـندش و  یم  تحاراـن  هدـش ، یمتـس  یـسک  هب  دندینـش  یم  رگا  .دوـب  نیموـلظم  يارب  یهاوـخداد  يرگداد و  ناـشراتفر 

.دنتشگ یمن  هدوسآ  دندرک ، یمن  یهاوخداد 

وا .دوب  تلادع  رد  یناف  ّقح و  هتخاب  لد  وا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ، خیرات  ياه  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  لدـع  زا  هک  یتایاکح 
: درک تیصو  شنادنزرف  هب 

؛» انْوَع ِمُولْظَْمِللَو  امْصَخ  ِِملاّظِلل  انوُک  »

.دیشاب هدیدمتس  رای  رگمتس و  نمشد 

زا شیب  دندومن ، یم  مدرم  هب  اهنآ  لاّمع  هیما و  ینب  هک  ییاه  متس  زا  .دوب  تافص  نامه  ثراو  ردپ و  نآ  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیـسح 
تاجن تضهن  وا  تضهن  و  يرگمتـس ، دادـیب و  ملظ و  هیلع  مایق  وا ، مایق  .دـش  یم  تحاراـن  تّدـش  هب  دیـشک و  یم  جـنر  سک  همه 

.دوب نیمولظم  ناگدیدمتس و  شخب 

شخب و تذل  يرگداد  تلادع و  یتسرپادخ و  رظانم  دننام  يزیچ  چیه  شردارب  شردپ و  ّدج و  دننام  مالسلا  هیلع  نیـسح  جازم  رد 
هب هدوب و  نکمم  هک  اجنآ  ات  دوبن ، راوگان  خلت و  نارگمتس ، دادیب  ملظ و  رفک و  زیگنا  مغ  ياه  هنحـص  لثم  زیچ  چیه  و  دوبن ، نیریش 

.درک یم  عافد  اه  ناملسم  لام  ناج و  سومان و  وربآ ، تفارش ، زا  دش  یم  رسیم  وحن  ره 
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یم رهاظ  هانپ  یب  ناگراچیب  زا  تیامح  نیمولظم و  زا  عافد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هقالع  تّدـش  نآ ، زا  هک  ییاـه  ناتـساد  زا  یکی 
.تسا مالس  نب  هّللادبع  رسمه  قاحسا و  رتخد  بنیُرا  ناتساد  دوش ،

هک دـهد  یم  ناشن  دراد و  یمرب  دـیزی  هیواعم و  تلاذر  هیما و  ینب  یتسپ  یقـالخا ، طوقـس  طاـطحنا ، زا  هدرپ  فورعم ، ناتـساد  نیا 
.دندوب یناسنا  فرش  زا  هرهب  یب  ناماد و  هدولآ  نیملسم ، تموکح  تفالخ و  دنسم  نابصاغ  هنوگچ 

، باتک کی  ناونع  هب  نآ  رب  هوـالع  (1) و  دنا هدومن  لقن  نارگید  نوردـب و  نبا  يریون ، یلئالع ، يواربش ، هبیتق ، نبا  ار  ناتـساد  نیا 
و نآ ، یبرع  رداصم  هعلاطم  هب  ار  ناگدـنناوخ  تسا  ینالوط  روهـشم و  یناتـساد  نوچ  ؛(2) و  تسا هدش  فیلأت  زین  لقتـسم  روط  هب 

: مینک یم  هراشا  نآ  هب  هصالخ  روط  هب  اجنیا  رد  و  میهد ، یم  هلاوح  راخز  ماقمق  دننام  یسراف  ياه  باتک 

ماقم و لوپ و  دننام  ینار  توهش  لیاسو  مامت  و  دوب ، هیواعم  دهعیلو  هدازهاش و  حالطـصا  هب  هک  دیزی  هک : تسا  نیا  ناتـساد  لامجا 
يرادرهوش يوناب  هب  عمط  مشچ  زاب  اهنیا  همه  اب  دوب ، شرایتخا  رد  شورفدوخ  هدنناوخ  هصاقر و  ياه  نز  ور و  هام  ناکزینک  روز و 

شون شیع و  روفو  رد  هک  یناتسرپ  توهش  لذارا و  هویـش  هب  و  تخود ، دنـشاب  وا  تفع  تمـصع و  رادساپ  شردپ  دوخ و  دیاب  هک 
نمادکاپ هبیجن و  نز ، نآ  نوچ  و  دش ، مارآان  دنوش ، یم  تیبرت  تموکح 

ات 141. ص 139  ءادهشلاوبا ، ات 159 ؛ ص 156  ینعملا ، ومس  ات 83 ؛  ص 79  فاحتالا ، ات 212 ؛ ص 203  همایسلا ، همامالا و  - 1
عبط 1950. یلعلا ، نوسح  هّللادبع  هتشون  هیخیراتلا » هصق  بنیرا   » باتک - 2
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هک تریغ  یب  كاپان و  هیواعم  دومن ، یم  لاحم  ییاسراپ  قیرط  زا  وا  نتخاس  فرحنم  بیرف و  هار  زا  وا  هب  یسرتسد  دوب و  تفعاب  و 
درم دز و  يا  هقباـس  یب  بیجع و  رایـسب  گـنرین  هب  تسد  دـیزی ، توهـش  سفن و  شهاوخ  يارب  دـناوخ  یم  نینمؤـملاریما  ار  دوـخ 

.تخاس مهارف  نز  نآ  زا  ار  دیزی  یبایماک  تامدقم  درک و  ادج  شیابیز  هفیفع و  نز  زا  ار  تخبدب 

بآ رب  شقن  ار  وا  هشقن  داتـسیا و  هیواعم  یناطیـش  تشز  میمـصت  نیا  لباقم  توتف  يدرمناوج و  تریغ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو 
كاپان و سوه  هب  دـیزی  ندیـسر  زا  عنام  داد و  ناشن  نیملـسم  سیماون  ظـفح  هب  ار  دوخ  هقـالع  یمـشاه و  تیمح  تریغ و  و  درک ،
مالـس و نب  هّللادبع  زا  ار  گرزب  متـس  نآ  و  دومن ، لاّصتا  هب  لّدـبم  درک ، داجیا  گنرین  اب  هیواعم  هک  ار  یقارتفا  و  دـیدرگ ، شریرش 

(1) .دراذگ یقاب  نادواج  هیما  ینب  ملاظم  مالسلا و  هیلع  یلع  لآ  رخافم  خیرات  رد  ار  ناتساد  نیا  .درک  عفد  شرسمه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دهز   6

باحصا ناردارب و  ناناوج و  دوخ و  ناج  زا  ترضح  نآ  تشذگ  يراکادف و  نامه  ایند ، ندرمش  راوخ  لماک و  دهز  هناشن  نیرتهب 
.دوب الب  تبیصم و  همه  نآ  هب  نداد  نت  و  نارای ، و 

دناوت یمن  دشابن ، شزرا  ردق و  یب  یسک  رظن  رد  نآ ، تمعن  لام و  ایند و  رگا 

ار نآ  لامجا  ام  هک  هچنآ  .دوش  یم  هدید  نآ  رداصم  نیب  یتافالتخا  مالعا  یضعب  دننام  ناتـساد  نیا  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رد  - 1
.هسایسلا همامالا و  رد  هبیتق  نبا  و  فاحتالا ، رد  يواربش  لقن  اب  تسا  قفاوم  میدرک  لقن 
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هعطق هعطق  ندب  هک  يّدح  هب  ات  دزرو ، تماقتسا  يرادیاپ و  دوخ  یلاع  فده  تشادگرزب  ادخ و  نید  يرای  ّقح و  هار  رد  هنوگ  نیا 
درد هب  ار  وا  هفطاع  رهم و  زا  رپ  لد  هّچب ، نز و  هیرگ  دونـشب و  یگنـشت  تمحز  زا  ار  شناکدوک  هلاـن  يادـص  دـنیبب و  ار  شنازیزع 

شمرن لطاب  لباقم  رد  دـنامب و  اجرباپ  تباث و  ادـخ  نید  يراـی  رد  یلو  دوش ؛ دراو  يراـک  ياـه  مخز  همه  نآ  شرکیپ  رب  دروآ و 
.دهدن ناکت  ار  وا  بئاصم  نیا  مامت  هوک  دننام  دهدن و  ناشن 

فالخ ایند  لها  فرع  رد  هک  يوحن  هب  و  دیآرد ، شزاس  هحماسم و  ِرد  زا  دیزی  اب  هک  دش  یم  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  يرآ 
؛ دنوش دنم  هرهب  عتمتم و  ایند  زا  شناسک  لیماف و  نادناخ و  شدوخ و  ضوع  رد  و  دیایب ، رانک  وا  اب  دوشن ، هدرمش  وا  فرـش  نأش و 

نتفرگ اب  دریگب و  هدیدان  ار  یمالسا  هیلاع  حلاصم  ینارذگ ، شوخ  ایند و  یگدنز  رطاخ  يارب  هک  دوبن  یسک  مالسلا  هیلع  نیسح  اّما 
هب ادخ  فرط  زا  هک  یمهم  هفیظو  فیلکت و  يادا  رد  دـیامن و  اضما  ار  رفک  ملظ و  دـساف و  هاگتـسد  نانچ  يرارقرب  توکـسلا ، ّقح 

.دیامن یهاتوک  هحماسم و  دراد ، هدهع 

زا تسد  هک  دنراذگب  مپچ  تسد  رد  ار  هام  و  تسار ، تسد  رد  ار  باتفآ  رگا  : » دومرف هک  تسا  یسک  نآ  رسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رتراوخ یماـکز  زب  کـی  ینیب  بآ  زا  نم  دزن  امـش  ياـیند  : » تفگ یم  هک  تسا  یـسک  رـسپ  وا  تشاد .» مهاوخنرب  مرادرب ، توـعد 

«. تسا

میب و گرم  زا  و  درمـش ، یم  راوخ  ار  اـیند  یگدـنز  دوب ، هناـگی  گرزب و  هیحاـن ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیوگ : یم  یلئـالع 
ناهرب زج  هب  و  تشادن ، یساره 
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نیعم  ) يدنه رعاش  دننام  تسا  راوازـس  تهج  نیا  زا  تخودـن ؛ رظن  زیچ  چـیه  هب  درک ، یم  نآ  يادـف  ار  زیچ  همه  هک  شراگدرورپ 
(1) .میمانب یتسرپاتکی  دیحوت و  يانب  دّدجم  و  شّدج ، زا  دعب  مالسا  خاک  هدننک  انب  نیمود  ار  وا  يریمجا ) نیدلا 

دننام مالسلا  هیلع  نیسح  سپ   (2) .دوب هدنادرگ  ور  ایند  زا  شا  یتسه  مامت  دوجو و  ّلک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : یم  وا  زین  و 
.دوب داهز  دیس  سیئر و  شردپ 

«. َدَجَو ٍِبلاطَک  ْوَأ  َدَرَو  ٍبراقَک  ّالِإ  اَنَأ  امَو  « » ِمُأ ِهّ ِيْدَِثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  َسَنآ  ٍِبلاط  ِیبَأ  َْنبا  َّنِإ    ِ هّللاَو : » تفگ یم  ردپ 

«. امََرب ّالِإ  َنیِِملاّظلا  َعَم  َهایَْحلا  َالَو  ًهَداعَس ، ّالِإ  َتْوَْملا  يَرَأ  ّیِنِإ ال  : » تفگ یم  رسپ 

: دش هتفگ  وا  هب  هک  دیوگ  ترضح  نآ  دهز  زا  يا  هلمج  رد  بوشا  رهش  نبا 

؛» َّکِبَر ْنِم  َکَفْوَخ  َمَظْعَأ  ام  »

؟ ادخ زا  وت  میب  تسا  گرزب  ردقچ 

: دومرف

؛» اْینُّدلا ِیف    ُ هّللا َفاخ  ْنَم  ّالِإ  َهَمایِْقلا  ُنَمْأَی  «ال 

(3) .دسرتب ادخ  زا  ایند  رد  هک  سک  نآ  رگم  تمایق  زور  یسک  تسین  ناما  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ینتورف  عضاوت و   7

، دوش رتشیب  ناسنا  تمکح  ملع و  و  دیحوت ، یسانشادخ و  تفرعم و  هچره 

.انعم هب  لقن  ص 119  ینعملا ، ومس  - 1
.انعم هب  لقن  ص 102  ینعملا ، ومس  - 2

 . ص 69 ج 4 ، بقانملا ، - 3
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ثیداحا همیرک و  تایآ  رد  .تسا  يدنسپدوخ  تلفغ و  و  ینادان ، لهج و  زا  یـشان  رـشب  ربکت  .دوش  یم  رتدایز  وا  ینتورف  عضاوت و 
.تسا هدش  شیاتس  حدم و  عضاوت ، زا  تّمذم و  تّدش  هب  ربکت  زا 

هلـصاف هعماج  درف و  نایم  ّربکت  دنـشاب ، رود  ّربکت  زا  دـنریگب و  وخ  ینتورف  عضاوت و  هب  دـیاب  رتشیب  نارادـمامز  ناگرزب و  اصوصخم 
عامتجا نایم  رد  هک  یلاـح  ناـمه  رد  ّربکتم  صخـش  .دزاـس  یم  رّفنتم  وا  زا  ار  مدرم  و  نیبدـب ، هعماـج  هب  تبـسن  ار  وا  دزادـنا و  یم 

.تسا اهنت  درفنم و  تسا ،

رظن رکف و  دنلیام  دننک و  یم  هاگن  تراقح  رظن  هب  نارگید  هب  دنزادنا و  یم  ینیب  رد  داب  ماقم ، ای  لام  زا  يزیچ  كدنا  هب  نادان  دارفا 
.دننک لیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ 

.دوب هلـصاف  ياغلا  نارادمامز و  عضاوت  رب  یکتم  دـش ، هدـهاشم  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  رد  هچنانچ  یمالـسا  تموکح  زرط 
تفر و یم  رازاب  هب  دوخ  جیاوح  يارب  اصخش  يداع  درف  کی  لثم  وا  .تفر  نیب  زا  تافیرـشت  نآ  مالـسا و  زا  شیپ  يرادمامز  مسر 

جیاوح هار  نیب  رد  دروآ و  یم  لزنم  هب  تخیر و  یم  ابق  ای  ابع  نماد  رد  دوب  هدـیرخ  هک  ار  ینان  امرخ و  تفرگ و  یم  سامت  مدرم  اب 
رد شدوـخ  دیـشوپ ، یم  راد  هلـصو  ساـبل  دوـمن ، یم  یگدیـسر  ناشتایاکـش  هب  درک و  یم  کـمک  اـهنآ  هب  دروآ و  یمرب  ار  مدرم 

هکلب دوب ؛ يداع  هداس و  رایـسب  شیاذـغ  .تشادـن  سابل  تسد  کی  زا  رتشیب  ابلاغ  دز ، یم  هلـصو  ار  شـشفک  سابل و  مدرم  روضح 
.دندرک یمن  يریگ  تخس  هنوگ  نیا  كاشوپ  كاروخ و  رد  نارگید  هب  هک  یلاح  رد  دوب ، ریش  نان و  ای  کمن  نان و  ابلاغ 

دوخ یتسد  گنت  زا  دننک و  هاگن  وا  هب  ارقف  هک  نآ  يارب  زین  تفالخ ، نامز  رد 
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.درک یم  یگدنز  هنوگ  نیا  ددرگن ، جیار  تافیرشت  هب  راختفا  یتسرپ و  لمجت  دنوشن و  تحاران 

تسـشن و یم  هاگداد  رد  دوخ  یعّدـم  لثم  دـش و  یم  رـضاح  هاگداد  رد  دنتـشاد ، وا  هب  مدرم  هک  ییاوعد  رد  تکلمم ، لّوا  صخش 
.درمش یمن  هفیلخ  ماقم  هب  نیهوت  ار  نآ  یسک  تخاس و  یم  موکحم  ار  وا  هاگداد  هک  اسب 

ار اهنآ  یبلط  هدایز  هزیرغ  ادابم  ات  دندرک  یم  تداع  تعانق  هب  دندرک و  یم  راهم  ار  دوخ  سفن  شاعم ، یگداس  عضاوت و  دـهز و  اب 
.دزاس ینیشن  خاک  لّمجت و  لاملا و  تیب  لاوما  لیم  فیح و  هب  راداو 

: تسا هدیسر  تایاور  رد 

؛» ِراّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم  َءَّوَبَتَْیلَف  ُلاجِّرلا  َُهل  َلَّثَمَتَی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَم  »

.دریگب شتآ  زا  ار  دوخ  هاگیاج  دیاب  دنشاب ) مارتحا  لاح  هب  و   ) دنتسیاب وا  ولج  مدرم  دهاوخب  سکره 

، دریگب يرترب  نکسم  بکرم و  سابل و  هب  دوخ  ناتسدریز  رب  رادمامز  صخش  هک  تسا  نیمز  رد  داسف  یشک و  ندرگ  عون  کی  نیا 
وخ مالـسا  زا  شیپ  تیلهاج و  نارود  تاداع  هب  دننادب و  يداع  مدرم  زا  ریغ  ار  وا  هک  دـهد  رارق  تافیرـشت  هاگتـسد و  دوخ  يارب  و 
هب شیارگ  دوخ و  ریـسم  زا  تفالخ  فارحنا  زا  سپ  دـندرک و  دـیدجت  هیما  ینب  هک  تسا  یموسر  نامه  تشز ، تاداـع  نیا  .دریگب 

.دش رارقرب  هرابود  یمالسا  ياهروشک  رد  تیلهاج ، کبس 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ینتورف  عضاوت و  زا  نخس  اجنیا  رد  تفای ، دهاوخ  همادا  ثحب  نیا  هدنیآ  رد  دنوادخ  تساوخ  اب 
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مامت دـنتفر ، یم  ّجـح  هب  هدایپ  مالـسلاامهیلع  یبتجم  نسح  شردارب  وا و  یتقو  دوب ، مرتحم  رایـسب  مدرم  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مالسلا هیلع  نیسح  مارتحا  نیا  دنتفر ، یم  هدایپ  دندش و  یم  هدایپ  بکارم  زا  ناشمارتحا  هب  دندوب  اهنآ  اب  هک  هباحص  خویـش  لاجر و 

ناـمالغ و اـی  دوب  تمیق  نارگ  وا  يراوس  ياـه  بکرم  اـی  تشاد  لـّلجم  خاـک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  نآ  يارب  هن  سوـفن ، رد 
دمآ و عقوم  رد  ار  اه  هار  دندومن و  یم  تولخ  وا  يارب  ار  ربمغیپ  دجـسم  هک  نآ  ای  دنتفر ، یم  وا  بکوم  لابند  شیپاشیپ و  نازابرس 
رد دوبن ، ادج  مدرم  زا  درک و  یم  یگدنز  مدرم  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دوبن  اهنیا  زا  کی  چیه  يارب  هن ! .دنتـسب  یم  مدرم  رب  وا  دـش 

ترـشاعم ارقف  اب  تشاد ، دش  دـمآ و  تساخرب و  تسـشن و  مدرم  اب  تفر ، یم  ّجـح  هب  هدایپ  هلاس  همه  دوب ، عضوت  یگداس و  تیاهن 
شّدج دجـسم  رد  درک ، یم  تکرـش  اه  هزانج  عییـشت  رد  تفر ، یم  نارامیب  تدایع  هب  دش ، یم  رـضاح  تعامج  زامن  رد  درک ، یم 

، ناـجاتحم يارب  شدوخ  دوـمن ، یم  ناـمهیم  ار  اـهنآ  تفریذـپ و  یم  ار  ارقف  توـعد  .تسـشن  یم  شباحـصا  ناتـسود و  اـب  ربـمغیپ 
.درب یم  اذغ  نان و  نامیتی ، نانز و  هویب  نایاونیب ،

راب نتـشادرب  زا  هناشن  شکرابم  هناش  رب  دـندنکفا ، كاخ  رب  ناـیرع  ار  شرّهطم  ندـب  هفوک ، لد  گنـس  هشیپ و  متـس  نایهاپـس  یتقو 
یمرب كرابم  شود  هب  هنیدم  رد  هک  تسا  اه  نابنا  نآ  رثا  دومرف : مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  دندیـسرپ ، نآ  تلع  زا  یتقو  دندید ،

.درب یم  نانز  هویب  ماتیا و  ارقف و  ياه  هناخ  هب  و  تفرگ ،

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  راوتسا  صلاخ و  نامیا   8

اه بالقنا  ناربهر  اه و  تضهن  بابرا  يارب  دصقم  فده و  هب  نامیا 
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.تسا همانرب  زا  ندرکن  لودع  بقع و  هب  نتشگنزاب  تفرشیپ و  گرزب  لماع  یعامتجا ، ینید و  تاحالصا  يامعز  و 

فدـه يوس  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  دسانـشب ، تقیقح  عقاو و  نیع  ار  نآ  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  نامیا  نآ  فدـه  هب  مایق  کـی  ربهر  رگا 
اـه و یتخــس  تاـمیالمان و  دریگ و  یم  ورین  دراد ، هـک  یناـمیا  زا  لاـح  هـمه  رد  دــنک و  یمن  يدــنک  یتســس و  دور و  یم  شیپ 

.دنک یمن  دراو  یللخ  وا  هدارا  رد  دزاس و  یمن  فیعض  ار  وا  مزع  تالکشم ،

تیقفوم هدمع  بابـسا  زا  یکی  مینیب  یم  مینک ، تقد  هعلاطم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  صوصخ  هب  ایبنا ، خیرات  رد  یتقو 
مظعا ربمایپ  مکحم ، نامیا  نانچ  اب  .تشاد  ادـخ  یحو  دوخ و  تّوبن  هب  هک  دوب  یمزاج  نیقی  و  تباث ، عطاـق و  ناـمیا  ترـضح ، نآ 
تـسد هب  ار  للم  مامت  توعد  مچرپ  دومرف و  زاغآ  تسرپ  تب  ماوقا  نیرت  یـشحو  نایم  رد  ار  دیحوت  هب  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دایرف اب  رطاخ  نانیمطا  بلق و  تّوق  اـب  دوب ، رامـش  یب  وا  توعد  تفرـشیپ  هار  رد  میظع  تارطخ  گرزب و  عناوم  هکنیا  اـب  و  تفرگ ،
.درک یتسرپاتکی  دیحوت و  هب  هّجوتم  ار  ناهج  اوُِحْلُفت »   ُ هّللا َّالِإ  َهلِإ  ال  اُولُوق : »

، تاوزغ اه و  گنج  رد  .تسا  راکـشآ  نایامن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثداوح  زا  رپ  یگدـنز  نارود  مامت  رد  يوق  نامیا  نیا 
هب اهنآ  ياهرازآ  راشف و  رافک و  طلست  نیملـسم و  فعـض  راگزور  توعد و  يادتبا  رد  يرهاظ ، تسکـش  عقوم  رد  حتف ، ماگنه  رد 

شیپ فده  دصقم و  يوس  هب  درک و  یم  ارجا  ار  ینامسآ  ياه  همانرب  مارآ ، لد  شخب و  نانیمطا  هفایق  اب  ربمغیپ  اج  همه  ناناملسم ،
.تفر یم 
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.دوب اراد  ار  یلعا  هبترم  شّدج  دننام  دوخ ، مایق  دصقم  فده و  هب  نامیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  نیسح 

هار داد و  صیخشت  نیملسم  مالسا و  تاجن  ببس  درک ، ارجا  هک  ار  ییاه  همانرب  تسناد و  یم  لطاب  ار  نییوما  و  ّقح ، ار  دوخ  فده 
، دور یم  هک  یهار  نیا  تشاد  نیقی  وا  .تسناد  میلست  تعیب و  زا  يراددوخ  ار  هیما  ینب  هنانئاخ  ياه  هشقن  اب  هزرابم  درف  هب  رـصحنم 

يرادمامز اب  ار  دوخ  تفلاخم  هناعطاق  هناقداص و  تهج ، نیا  هب  .تسا  تداعس  تداهش و  هب  یهتنم  ربمغیپ و  ادخ و  ياضر  اب  قفاوم 
ادخ ياضر  نوچ  یلو  دوش ؛ یم  مامت  نارگ  تیاهن  یب  شیارب  تعیب  زا  عانتما  تفلاخم و  نیا  تسناد  یم  دنچره  درک ، مالعا  دـیزی 

.درک لابقتسا  اه  یتخس  بیاصم و  نآ  همه  زا  دید ، یم  نآ  رد  ار 

هیلع نیـسح  .تشذـگ  دـهاوخن  هلماعم  نآ  زا  دـنک ، دوس  نویلیم  رازه  هب  نیقی  هلماعم  کـی  رد  رگا  ناـگرزاب  کـی  هک  روط  ناـمه 
ياراد هک  یـسک  و  تشاد ، يورخا  ینید و  يونعم و  هدیاف  دوس و  مسق  همه  هب  نیقی  درک ، ادخ  اب  هک  يا  هلماعم  نیا  رد  مه  مالـسلا 

ره هک  درادن  دیدرت  ههبـش و  چیه  و  دنک ، رظن  فرـص  هلماعم  نیا  زا  دناوت  یمن  تسا ، ادـخ  باوث  ادـخ و  هب  مکحم  نامیا  نانچ  نآ 
.تسا باسح  یب  وا  عفن  دوس و  مه  زاب  دهد ، رارق  ضوع  هلماعم  نیا  رد  ار  هچ 

عافد همانرب  و  تسا ، مزال  بجاو و  هدش ، هّجوتم  مالسا  هب  هک  یکلهم  تابرض  تارطخ و  اب  هعفادم  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.تسین الب  يور  الب  لوبق  تداهش و  زا  ریغ  مه 

هتشون وا  رب  تداهش  هک  تسناد  یم  تشاد و  نامیا  دوخ  تداهش  هب  ماما 
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.دش دهاوخ  شیوخ  تاجرد  عافترا  تلاسر و  نادناخ  راختفا  دیزم  ببس  تداهش  نیا  و  هدش ،

ناوناب و باحـصا و  نادـنزرف و  نیـسح و  راوتـسا  نامیا  نآ ، ياج  همه  رد  دـیناوخب ، ماجنا  ات  زاغآ  زا  البرک  زوسناـج  هعقاو  خـیرات 
.دروخ یم  مشچ  هب  شنارتخد  نارهاوخ و 

تاماقم تبـسانم  هب  هچرگا  و  دوب ، نومـضم  کی  هب  هار ، نیب  رد  البرک و  هّکم ، هنیدـم ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تاـملک  ناـنخس و 
.درک یمن  ادیپ  توافت  یناعم  بلاطم و  اّما  دش ؛ یم  ضوع  تاریبعت  ظافلا و 

: دومرف دنک ، تعیب  دیزی  اب  درک  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  دیلو  یتقو  هنیدم ، رد 

ٍرْمَخ ُبِراش  ٌقِساف  ٌلُجَر  ُدـیِزَیَو  َمَتَخ ، اِنبَو    ُ هّللا َحَـتَف  اِنب  هَمْحَّرلا ، ُطَبْهَمَو  ِهَِکئآلَْملا ، ُفَلَتُْخمَو  َِهلاـسِّرلا ، ُنِدـْعَمَو  ِهَُّوُبنلا  ِْتَیب  ُلـْهَأ  اـّنِإ  »
(1)« ُهَْلثِم ُِعیاُبی  ِیْلثِمَف ال  ِقْسِْفلِاب ، ٌِنْلعُم  ٍسْفَن  ُِلتاق 

هب درک و  عورش  ام  هب  دنوادخ  میـشاب ، یم  تمحر  لوزن  لحم  ناگتـشرف و  دش  دمآ و  لحم  ام  میتلاسر ، ندعم  توبن و  تیب  لها  ام 
یمن تعیب  وا  نوچ  يدرف  اـب  نم  نوچ  يدرف  تسا ، قسف  هب  رهاـجتم  شکمدآ و  راوخبارـش و  قساـف و  يدرم  دـیزی  دومن و  متخ  اـم 

.دنک

: دومرف وا  هب  ینک ، تعیب  هک  تسا  نآ  رد  وت  حالص  تفگ : ناورم  یتقو  و 

(2) ؛» ٍدیِزَی ِْلثِم  ٍعاِرب  ُهَّمُءْالا  ِتَِیُلب  ْذِإ  ُمالَّسلا ؛ ِمالْسِءْالا  یَلَعَو  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  ّانِإَو   ِ ِ هّلل ّانِإ  »

ف 9. ص 184 ، یمزراوخ ، لتقم  - 1

ف 9. ص 184 ، یمزراوخ ، لتقم  - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 204 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_193_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_193_2
http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :

التبم دیزی  نوچ  يربهر  هب  تّما  رگا  دناوخ ، دیاب  ار  مالسا  هحتاف  دوش ) یم  هتفگ  تبیـصم  لوزن  ماگنه  رد   ) نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا 
!! دوش

راسگیم و قسف ، هب  رهاجتم  یـصخش  اب  تسا ، لیاضف  همه  ندـعم  زکرم و  هک  وا  لثم  یـصخش  درک : مـالعا  احیرـص  تاـنایب  نیا  رد 
اب دیاب  دندرگ ، التبم  دـیزی  لثم  يرادـمامز  هب  اه  ناملـسم  یتقو  .دـنک و  تعیب  دـیابن  ینعی  دـنک ؛ یمن  تعیب  هانگ  یب  مدرم  هدنـشک 

.دشاب هداد  يأر  مالسا  ضارقنا  هب  هک  تسا  نیا  لثم  دنک ، تقفاوم  دیزی  يرادمامز  اب  سکره  .درک و  عادو  مالسا 

.تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  تالاقم  هنوگ  نیمه  زین  رگید  دراوم  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ربق  رس  رد 

.تشاد مالعا  ار  دوخ  مایق  تبقاع  راک و  همانرب  احیرص  ...َمَدآ » ِْدلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ   » فورعم هبطخ  نآ  نمض  هّکم ، رد 

باوخ لاح  نامه  رد  دـندرک ، یم  یط  هار  هنابـش  ار  یتعاس  تشگزاب ، رحلا  هّللادـیبع  دزن  زا  ماما  هکنآ  زا  دـعب  هدرک : لـقن  ریثا  نبا 
«. َنیَِملاْعلا ِّبَر   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلاَو  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  ّانِإَو   ِ ِ هّلل ّانِإ  دومرف : تشگ و  رادیب  سپس  دش ، ضراع  ترضح  نآ  رب  يا  هنوگ 

هچ دمح  عاجرتسا و  نیا  ببس  موش ، تیادف  ردپ ! درک : ضرع  دومن و  ترضح  نآ  هب  ور  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدنزرف 
؟ دوب

: تفگ دش و  رهاظ  نم  رب  يراوس  دومرف :

؛» ْمِْهَیلِإ ُریِسَت  ایانَْملاَو  َنوُریِسَی ، ُمُوَْقلا  »

.دیآ یم  ناشیا  يوس  هب  گرم  هک  یلاح  رد  دنور  یم  موق  نیا 
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.دوش یم  هداد  ام  هب  گرم  ربخ  هک  متسناد  سپ 

: درک ضرع 

؛» ِّقَْحلا یَلَع  انَْسلَأ  اءآوُس ؟   ُ هّللا َكارَأ  ال  َِتبَأ ! ای  »

؟ میتسین ّقح  رب  ام  رگم  دنایامنن ! يدب  وت  هب  ادخ  ردپ ! يا 

؛» ُدابِْعلا ِْهَیلِإ  ُعِجْرَی  يِذَّلاَو  یَلب  : » َلاق

(. میّقح رب  ام   ) دندرگ یمزاب  وا  يوس  هب  ناگدنب  هک  ییادخ  هب  مسق  یلب ! دومرف :

«. َنیِّقُِحم َتوُمَن  ْنَأ  ِیلاُبن  ْنَذِإ ال  َلاق : »

.میرادن گرم  زا  یکاب  ام  تروص ، نیا  رد  سپ 

؛» ِهِِدلاو ْنَع  اَدلَو  يزَج  ام  َْریَخ  ٍَدلَو  ْنِم    ُ هّللا َكازَج  َلاقَف : »

(1) .دهد یم  شردپ  زا  ار  يدنزرف  هک  یشاداپ  نیرتهب  دهد  شاداپ  ار  وت  ادخ  دومرف :

: دومرف راگدیرفآ  يانث  دمح و  زا  سپ  .دناوخ  ّرح  نایهاپس  دوخ و  باحصا  هب  باطخ  يا  هبطخ  قارع ، هار  نیب  لزانم  زا  یکی  رد 

ِنُِـسل ِهّ اِفلاُخم  هّللا ِ،  ِدـْهَِعل  اثِکان  هّللا ِ،  مُرُِحل  ًّالِحَتْـسُم  اِرئآج  اناْطلُـس  يأَر  ْنَم  َلاـق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا َلوُسَر  َّنِإ  ُساـّنلا ! اَـهُّیَأ  »
ُهَلِخْدـُی ْنَأ    ِ هّللا یَلَع  اّقَح  َناک  ٍلْوَق ، الَو  ِلْعِِفب  ِْهیَلَع  ّْرِیَُغی  ْمَلَف  ِناوْدـُْعلاَو ، ِْمثِءْالِاب  هّللا  ِدابِع  ِیف  ُلَمْعَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ِلوُسَر 

، َداسَْفلا اوُرَهْظَأَو  ِنمْحَّرلا ، َهَعاط  اوُکََرتَو  ِناْطیَّشلا ، َهَعاط  اُومَِزل  ْدَق  ِءآلُؤه  َّنِإَو  الَأ  .ُهَلَخْدُم 

.توافت كدنا  اب  ص 111 : نیبلاطلا ، لتاقم  ص 282 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 1
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(1) «. ...َرَّیَغ ْنَم  ُّقَحَأ  اَنَأَو  َُهلالَح  اُومَّرَحَو    ِ هّللا َمارَح  اوُّلَحَأَو  ِءْیَْفلِاب ، اوَُرثْأَتْساَو  َدوُدُْحلا ، اُولَّطَعَو 

: هک تسا  نیا  ترابع ، نومضم 

دهع دهد و  رارق  لالح  ار  ادخ  ياه  مارح  هک  ار  يراکمتس  ناطلـس  دنیبب  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدرم ! يا 
هب ای  يرادرک  هب  سپ  دـنک ، راک  زواجت  هانگ و  هب  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  رد  دـنک و  راـتفر  ربمغیپ  ّتنـس  فـالخرب  دنکـشب و  ار  ادـخ 

.دنک دراو  دنک ، یم  دراو  ار  راکمتـس  ناطلـس  هک  عضوم  نامه  رد  ار  وا  هک  تسا  ّقح  ادخ  رب  دنکن ، شاخرپ  رییغت و  وا  رب  يراتفگ 
، هدومن راکـشآ  ار  داسف  هدرک و  كرت  ار  ادـخ  تعاطا  هدـش و  ناطیـش  تعاطا  مزالم  اهنآ ) نادـنمراک  هیما و  ینب   ) ناـنیا مدرم ! يا 

نم دـنا و  هدرک  لـالح  ار  ادـخ  مارح  مارح و  ار  ادـخ  لـالح  و  هتخاـس ، صوـصخم  دوـخ  هب  ار  تمینغ  یف ء و  لـیطعت و  ار  دودـح 
 . ...دبوشآرب اهنآ  رب  هک  متسه  یسک  رتراوازس 

: دومرف قدزرف  هب  و 

(2) ؛» اْیلُْعلا َیِه    ِ هّللا ُهَِملَک  َنوُکَِتل  ِِهلِیبَس  ِیف  ِداهَْجلاَو  ِهِعْرَش  ِزازْعِإَو    ِ هّللا ِنیِد  ِهَرُْصِنب  َماق  ْنَم  یلْوَأ  اَنَأ  »

.دشاب رتدنلب  ادخ  هملک  هکنآ  يارب  وا ، هار  رد  داهج  و  وا ، عرش  نداد  تّزع  ادخ و  نید  يرای  يارب  مایق  هب  مدارفا  نیرتراوازس  نم 

ص 304. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 280 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 1
ص 252. صاوخلا ، هرکذت  - 2
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زا هک  يا  همانرب  زا  ترـضح  نآ  هنوگچ  دـهد ، یم  ناشن  هدـش و  تیاور  اروشاع  زور  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  یمـالک  نیرت  حـیرص 
یغیلب ياه  هبطخ  زا  یکی  نمـض  رد  هک  تسا  نیا  دومرفن ، لودع  راک  نایاپ  ات  درک ، مالعا  هنیدـم  رادناتـسا  دـیلو ، سلجم  رد  زاغآ 

: دومرف دناوخ ، دعس  رمع  هاپس  هب  باطخ  اروشاع  زور  رد  هک 

َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَرَو  اَنل  َِکلذ  یلاعَت    ُ هّللا َیبأَی  ُهَّلِذلا ! اَّنِم  َتاْهیَهَو  ِهَّلِّذلاَو ، ِهَّلِّـسلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  َزَکَر  ْدَق  ِّیِعَّدـلا  َْنبا  َّیِعَّدـلا  َّنِإَو  الَأ  »
(1) ؛» ِمارِْکلا ِعِراصَم  یلَع  ِللا  ِمائّ َهَعاط  َّرِثَُؤن  ْنَأ  ْنِم  ٌهَّیِمَح  ٌفُونُأَو  ْتَرُهَطَو  َْتباط  ٌروُجُحَو 

زا ّتلذ  نکیل  ندش ، میلست  ّتلذ  يراوخ و  هب  ای  ندش  هتشک  نیب  هداد : رارق  تیعضو  ود  نیب  ار  ام  هدازانز  رسپ  هدازانز  دیـشاب ! هاگآ 
نآ رد  ام  هک  يا  هزیکاپ  كاپ  ياه  نماد  نانمؤم و  ادـخ و  ربمغیپ  میوش و  میلـست  ّتلذ  هب  ام  هک  تسین  یـضار  ادـخ  .تسا  رود  اـم 
رب ار  تسپ  نادرم  تعاـطا  هک  دنتـسین  یـضار  دـنرانکرب ، هزنم و  متـس  راـب  ریز  هب  نداد  نت  زا  هک  ینادرم  نآ  و  مـیا ، هتفاـی  شرورپ 

.مینیزگرب ناراوگرزب  نامیرک و  هاگلتق 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  تعاجش   9

گنج نییآ  هب  ترضح  نآ  ملع  یندب و  تّوق  تردق و  وزاب و  روز  نامه  مالسلا  هیلع  نیسح  تعاجش  هک  دننک  نامگ  یضعب  دیاش 
هک دننادب  یتالمح  ار  ترضح  نآ  تعاجـش  ياه  شیامن  نیرت  گرزب  و  تسا ، هدوب  ناروالد  ناریلد و  نتخادنا  كاخ  هب  دربن و  و 

مه هب  راموط  دننام  ار  اهنآ  دومن و  یم  نمشد  هاپس  هب  هنت  کی 

ص 302. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  لتاقم  بتک  - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 208 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_197_1
http://www.ghaemiyeh.com


198 ص :

نآ هچرگا  .دنداد  رارق  ریت  گنس و  فده  ار  شکاپ  رکیپ  فارطا ، زا  دنوش ، یمن  وزاب  تسد و  نآ  فیرح  دندید  یتقو  دیچیپ ، یم 
روز هب  نم  هک  درکن  اعّدا  یسک  اّما  تخاس ؛ ادج  ندب  زا  یلوخ ) ای  نانس  ای   ) رمـش ار  شرونا  رـس  و  دندرک ، دیهـش  ار  نامولظم  دّیس 

دهاجم ماما  نآ  دح ، زا  شیب  يزیر  نوخ  یگنشت و  رایسب و  تاحارج  مخز و  ترثک  .متـشک  ار  ترـضح  نآ  دوخ  یـصخش  يوزاب 
راگدای نآ  وزاب ، روز  دربن و  اب  دناوتب  هک  دوبن  یـسک  هنرگ  و  دندش ، ریلد  شلتق  هب  ادخ  نانمـشد  نآ  هک  دروآرد  اپ  زا  رهاظ ) هب   ) ار

.دناسرب لتق  هب  ار  رارک  ردیح 

دنتشارفارب ندرگ  هراظنب  دنتشادرب  هدرپ  نایتاباجح 

همه نادند  هب  تریح  تشگنارس  همه  ناریح  وحم و  نایتاوامس 

نیا تسا  وزارت  مه  ردق  اب  رگم  نیا  تسا  وزاب  هچ  روز و  هچ  برای  هک 

تسا یلع  ناسب  يدرم  يورین  هب  تسا  یلی  راوسهش  نکش  فص  بجع 

دنتشون همان  ترضح  نآ  هب  هک  دندوب  یناسک  دنتخادرپ ، نیسح  اب  گنج  هب  هک  یناسک  رتشیب  تسا : هتفگ  هیزمه  حرش  رد  رجح  نبا 
هک یهاپس  دنتفر و  شنمشد  دزن  دمآ ، ناشیوس  هب  هدرک و  تباجا  ار  ناشتوعد  مالسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  دندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  و 

رکـشل نآ  اب  مک ، تیعمج  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .دندوب  نت  رازه  تسیب  دوب ، هداتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دربن  يارب  دایز  نبا 
نآ رد  دومن و  رازراک  رایسب 
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نیسح اریز  دنتشگ ؛ یمن  بلاغ  وا  رب  دندوب ، هدشن  لیاح  بآ  نایم  وا و  نایم  رگا  و  داد ، ناشن  يزیگنا  تفگش  یگداتـسیا  هاگتـسیا 
(1) .دش یمن  بولغم  دربن  نادیم  رد  هک  دوب  یگرزب  عاجش  مالسلا  هیلع 

تسا و نخـس  عوضوم  هک  تعاجـش  .تسا  تعاجـش  ياه  شیامن  زا  یـشیامن  هناریلد  تالمح  ینامـسج و  يورین  وزاـب و  روز  نیا 
دجاو سکره  و  تسا ، نبج  روهت و  نیب  طسو  ّدح  هک  یحور  یناسفن و  تسا  یتلاح  مالسلا ،  هیلع  نیسح  هتـسجرب  لیاضف  زا  یکی 

یخاتسگ یکاب ، یب  يدنت ، بابسا  و  روتف ، یتسس و  يدنک و  نبج و  سرت و  لماوع  هک  تسا  یّصاخ  سفن  طبـض  ياراد  دشاب ، نآ 
.دوش یمن  طلسم  وا  رب  تراسج  و 

ّالا دش و  دهاوخ  تعاجـش  رهظم  تردق  نآ  دنک ، يربهر  ار  رگید  تردـق  هوق و  ره  یمـسج و  تردـق  وزاب و  روز  رگا  تفـص  نیا 
.ددرگ یم  تمالم  شنزرس و  ببس 

.تسا هتسباو  تفص  نیا  هب  وا  رد  هلماک  ياوق  تیلعف  رشب و  دادعتسا  لامک  روهظ  تسا و  هلضاف  تافص  نیرت  فیرش  زا  تفص  نیا 

تحت يدوز  هب  تشگ و  دهاوخ  یتسین  راید  راپس  هر  ّتلم  نآ  دنشابن ، دنم  هرهب  یقالخا  یحور و  تعاجش  زا  نآ  دارفا  هک  یتّلم  ره 
.تفرگ دنهاوخ  رارق  ناگناگیب  طلست 

.دنشاب هتشاد  تعاجش  زا  هک  تسا  يا  هرهب  نازیم  هب  هتسباو  اهنآ ، يدنلبرس  تّزع و  مما و  ياقب  رادقم  دوجو و 

ص 16. فاحتالا ، - 1
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تراسج اه ، يوردـنت  راکفا ، قانتخا  نارگید ، يدازآ  زا  يریگولج  داقتنا ، زا  سرت  یبیرف ، ماوع  اج ، یب  تاطایتحا  يراک ، هظفاـحم 
روما و رد  ّرتـست  تسایـس  ندرک  هشیپ  ّتلم و  هب  تناـیخ  یـشورف ، نطو  يرگمتـس و  یبیکـشان ، هیحور و  نتخاـب  زیمآ ، نونج  ياـه 

.تسا تعاجش  تفص  نتشادن  زا  فشاک  همه  ییوربآ ، یب  یفرش و  یب  هب  ندش  یضار 

داقتنا و زا  نتشادن  میب  راگزور و  ياه  یتخـس  تامیالمان و  اب  تمواقم  هجهل و  تحارـص  يراد و  نتـشیوخ  سفن و  طبـض  هچنانچ 
.تسا تعاجش  هکلم  زا  یشان  نارگید ، يدازآ  هب  مارتحا 

ات دوب ، تعاجش  هبترم  نیرت  یلاع  شیامن  زکرم  وا ، مسج  حور و  تشاد و  دوجو  مالسلا  هیلع  نیسح  رد  تعاجـش ، نیا  رهاظم  مامت 
.تشگ لثملا  برض  هینیسحلا " هعاجشلا   " هک ییاج 

عماج ار  لیاضف  ماـمت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  ناـگرزب  زا  یکی  زا  رهزـالا  عماـج  قبـسا  خیـش  يواربش 
هکلب دوبن ؛ نتخومآ  زا  یلیـصحت و  اـهنآ  ياـه  شناد  تعاجـش و ...  دوج و  ییوـگ ، ههیدـب  اـکذ ، تحاـصف ، ملح و  ملع و  دـندوب ؛

.دوب یهلا  تبهوم  ششخب و 

رد اهنآ  هک  درکن  یلاؤس  اهنآ  زا  سک  چیه  .دناشوپب  ار  باتفآ  دهاوخب  هک  تسا  یسک  لثم  دناشوپب ، ار  ناشلیاضف  دهاوخب  سکره 
.دش بولغم  هکنآ  رگم  دماینرب ، يزارط  مه  هضراعم و  ماقم  رد  اهنآ  اب  سک  چیه  .دنوش  زجاع  باوج 

یناوتان یتسس و  و  دندرک ، لّمحت  ار  نآ  لیمج  ربص  اب  دیـسر و  اهنآ  هب  لاتق  داهج و  ماگنه  رد  هک  بیاصم  اه و  یتخـس  رایـسب  هچ 
یتقو .دشن  ادیپ  اهنآ  رد 
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لیاضف و .دوش  یم  هدامآ  ناشنانخس  ندینـش  يارب  اه  شوگ  همه  و  ددرگ ، یم  شوماخ  اهادص  همه  دوش ، دنلب  نخـس  هب  ناشیادص 
.تسا هدینادرگ  صوصخم  نآ  هب  ار  ناشیا  یلاعت ، يادخ  هک  تسا  ییاه  تلصخ 

زا ایرث  هک  تسا  يّدح  هب  وا  هبترم  ولع  و  تفرگ ، رارق  هیلاع  تافـص  جوا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ :) یم  يواربش  سپـس  )
رترفاو و مهـس  دـندرک ، تمـسق  ار  یگرزب  دـجم و  ياه  تمینغ  هک  يرازاب  نآ  رد  و  تسا ، ریقح  هیامورف و  نآ  ياـنعم  هب  ندیـسر 

راـصحنا مالـسلا  هیلع  نسح  شردارب  وا و  رد  توبن  نادـناخ  و  تلاـسر ، تیب  تّزع  هموثرج  و  دـیدرگ ، وا  صوصخم  رتشیب  بیـصن 
لوتب و همطاف  دنزرف  راوگرزب  ود  نآ  هکنآ  لاح  و  دـشابن !؟ نینچ  ارچ  و  تسا ، قاّفتا  دروم  اهنآ  تلیـضف  دـجم و  لاصخ  .دوب  هتفای 

.دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لوبقم 

ادْجَم امَُهل  ٌِدلاو  ْسِّسَُؤی  َْمل  ْنَأَک  ِِهناِینَْتبَی  ِدْجَْمِلل  ارَّمَش  امُه 

اِّدن ادَجَو  الَو  ًالثِم  ارَظَن  اَمل  اعَْلقَأَو  احارَتْساَو  اّدِجَی  َْمل  َْولَو 

هدرکن يدجم  سیـسأت  نانآ  يارب  يردپ  ایوگ  دنزاس ، اپرب  دوخ  ار  تمظع ) و   ) دجم يانب  هک  دـندز  رمک  هب  ار  تّمه  نماد  ود  نآ  »
هک یتمظع  دجم و  هطساو  هب  اهنآ  يارب  مه  زاب  دندرک ، یمن  یششوک  چیه  هدرک و  تحارتسا  تهج  نیا  رد  رگا  هکنآ  لاح  تسا و 

«. دنتفای مین  شیوخ  يارب  يریظن  لثم و  دنتشاد ،

داهج زا  رارف  دومن و  یم  هلمح  هنارباص  درک ، یم  مادقا  ناریلد  اب  دربن  رد  بلق  توق  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا :) هتفگ  نآ  زا  سپ  )
هار رد  ار  هزین  ریشمش و  اب  هحفاصم  تفر ، یم  هدیدش  لاوها  لابقتـسا  هب  مارآ  یمزع  نئمطم و  یـسفن  اب  .تسناد  یم  راع  یتسپ و  ار 

لد نوخ  نتخیر  يزابناج و  تسناد و  یم  تمینغ  ادخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


202 ص :

.دشاب تداهش  لتق و  نمضتم  هچرگا  درک ، یم  ابا  تئاند  یتسپ و  زا  .درمش  یم  مک  ییاهب  تّزع  هار  رد  ار 

ّالُّذلا َبِکَر  ْنَم  ُْشیَع  ٍْشیَِعب  َْسَیلَو  ِِینَد  ٍهّ ِبوُکُر  ْنِم  یلْحَأ  َتْوَْملا  يَرَی 

«. تسین یگدنز  ینوبز ، ّتلذ و  اب  یگدنز  اریز )  ) دنیب یم  رت  نیریش  تئاند  یتسپ و  اب  یگدنز  زا  ار  گرم  »

دـش و نارگن  تحاران و  ربخ  نیا  ندینـش  زا  دایز  نبا  درک ؛ تکرح  هفوک  دـصق  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  تسا :) هتفگ  سپـس  )
وا درکن  تعیب  رگا  دنریگب و  تعیب  ترضح  نآ  زا  دیزی  يارب  درک  رما  اهنآ  هب  و  داتـسرف ، ترـضح  نآ  دربن  يارب  ار  رفن  رازه  تسیب 

یضار راع  گنن و  روز و  ملظ و  لّمحت  هب  درک و  یّـسأت  شردپ  ّدج و  هب  تفریذپن و  دندرک ، تعیب  داهنـشیپ  وا  هب  یتقو  .دنـشکب  ار 
هدرک هرصاحم  ار  شباحصا  ناسک و  نازیزع و  تیب و  لها  دوخ و  هکنیا  اب  درک و  راکشآ  ار  هیمشاه  زا  تعاجـش  تدجن و  و  دشن ،
ریطخ عقوم  نینچ  رد  بلق  تّوق  اب  بارطـضا و  نودب  یلاع  تماهـش  اب  دنامب و  مدق  تباث  داهج  رد  دـنداد ، رارق  ریت  هزین و  فدـه  و 

: درک ادن  درک و  يرادیاپ 

َهَعْرُـس اِنتَْعَیب  یلِإ  ُْمتْعَرْـسَأَو  ْمُکاْنیَتَأَف  انوُُمتْخَرْـصَتْسا  .ُْلیَْولا  َُّمث  ُْلیَْولا  ُمَُکل ، اسْعَتَو  ْمَُکل  اْحُبق  ْمُْکنِم ، َرَدـْغَأ  ُْتیأَر  ام  ِهَفوُْکلا ! َلْهَأ  اـی  »
الَأ ْمُْکَیلِإ ، َناک  اّنِم  ٍْبنَذ  الَو  ْمُکِیف ، ُهْوَْشفَأ  ٍلْدَع  ِْریَغ  ْنِم  اِنئآدْعَأ  َفُویُـس  اْنیَلَع  ُْمْتلَلَـسَو  ِشارَْفلا ، َُتفاهَت  ْمُّتَفاهَت  ْمُکاْنیَتَأ  اَّملَو  ِبابِّذلا ،

: ُدِْشُنی َوُهَو  ِهِدَی ، ِیف  ٌهَّلَصُم  ُهُْفیَسَو  ْمِْهیَلَع ، َلَمَح  َُّمث  .َنیِِملاّظلا  یَلَع    ِ هّللا ُهَنَْعل 
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ُرُْخفَأ َنیِح  ارَْخفَم  اذِهب  ِینافَک  ٍمِشاه  ِلآ  ْنِم  ُْربِحلا  ٍِّیلَع  ُْنبا  اَنَأ 

؛ تایبألا رخآ  یلا 

هب ار  ام  دیدرک و  هثاغتسا  ام  هب  هک  امش  رب  تواقـش  يدوبان و  تکاله و  یتشز و  ما ، هدیدن  امـش  زا  رت  نکـش  دهع  هفوک ! مدرم  يا  »
امـش يوس  هب  هک  نونکا  دـیتفرگ ! باتـش  سگم  دـننام  ام  تعیب  يوس  هب  امـش  میتفریذـپ ، ار  امـش  توعد  ام  دـیدناوخ ، دوخ  يراـی 
هکنآ یب  دیدیشک ، ام  يور  هب  ار  ام  نانمشد  ياهریشمش  دیدرک و  ور  يدب  ّرش و  يوس  هب  دیتخیر و  ورف  کبـس  هناورپ  دننام  میدمآ 
ناراک متس  رب  ادخ  تنعل  دیـشاب  هاگآ  .دشاب  هدش  رداص  امـش  هب  تبـسن  یهانگ  ام  زا  دننک و  شاف  امـش  نایم  رد  يداد  لدع و  اهنآ 

! تسا

مشاه و لآ  زا  متسه  حلاص  ملاع  درم  نآ  یلع  دنزرف  نم  دومرف : یم  درک و  هلمح  هدیـشک  ماین  زا  ریـشمش  اب  راّدغ  مدرم  نآ  رب  سپ 
 «. ...تسا سب  نم  يارب  راختفا  نیا  هرخافم  ماقم  رد 

زا تفر و  یم  ورف  گنج  يایرد  رد  تخادـنا و  تکاله  كاخ  هب  ار  هفوک  هاپـس  ناعاجـش  زا  يرایـسب  اـت  درک  یم  داـهج  هراومه  و 
(1) .درک یمن  هشیدنا  گرم 

نآ رب  ریشمش  برض  هس  لهچ و  و  هزین ، مخز  کی  یس و  هکنآ  ات  دیمزر  یم  هناعاجش  مالسلا  هیلع  نیسح  دیوگ : یم  يواربش  زین  و 
لیاح مرح  ياه  همیخ  ترضح و  نآ  نایم  رگشل  زا  یعمج  اب  رمش  داتفا ، نیمز  رب  هاگ  نآ  .دش  دراو  نینزان  رکیپ 

ص 17 و 20. فاحتالا ، - 1
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زا سکره  یلو  دنتـشک ؛ یم  دنـشکب ، ار  وا  دنتـساوخ  یم  رگا  دش و  یمن  وا  لتق  ضّرعتم  یـسک  تشذگ و  ینالوط  ینامز  دندش و 
نیا يرگید  هک  دوب  رظتنم  و  دوشن ، هدولآ  نیـسح  نوخ  نتخیر  هب  شتـسد  تساوـخ  یم  دوـمن و  یم  يراددوـخ  مرج  نیا  باـکترا 
نیمز رب  تساخ و  یمرب  لاح  نآ  اب  هک  ترـضح  نآ  دـندرک و  هلمح  وس  ره  زا  رمـش ، کیرحت  هب  سپ  .دوش  بکترم  ار  میظع  متس 

یـشرق و تماهـش  .درک  یمن  انتعا  تاحارج  همه  نآ  اب  دومن و  یم  دربن  اهنآ  اب  تعاجـش  تابث و  توق و  يدـنمورین و  اب  داتفا و  یم 
(1) .دشاب هتشادن  میب  ناگس  دنزگ  زا  هک  هدنهج  ریش  دننام  دوب  راوتسا  وا  یمشاه  تّزع 

نآ دـندرک ، هلمح  ترـضح  نآ  هب  تسار  پچ و  زا  رکـشل  ناـگدایپ  یتـقو  دـنا : هدرک  لـقن  راـمع  نب  هّللادـبع  زا  ریثا  نبا  يربـط و 
دومرف هلمح  دندوب ، پچ  تمس  زا  هک  اهنآ  رب  و  دنتخیرگ ، ات  درک  هلمح  دندوب ، هدش  رو  هلمح  تسار  بناج  زا  هک  اهنآ  رب  ترضح 

هک مدیدن  ار  يا  هتـسکش  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  .تشاد  ربرد  يزخ  نهاریپ  رـس و  رب  همامع  لاح  نیا  رد  و  داد ، زیرگ  زین  ار  اهنآ  ات 
مالـسلا هیلع  نیـسح  زا  رت  میب  یب  رت و  يوق  رتریلد و  لاح  نیع  رد  دنـشاب و  هدش  هتـشک  شنارای  باحـصا و  تیب و  لها  نادـنزرف و 

هب .دنتخیرگ  یم  وا  زا  رکـشل  نآ  درک  یم  هلمح  وس  ره  هب  مدیدن ! وا  لثم  ار  یـسک  وا  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  دـنگوس ! ادـخ  هب  .دـشاب 
: تفگ یم  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  همطاف  رتخد  شرهاوخ  دومن و  یم  داهج  نانچمه  وا  دنگوس ! ادخ 

؛» ِضْرَءْالا یَلَع  ْتََقباطَت  ُءآمَّسلا  َْتَیل  »

.دوب هتشگ  ناسکی  نیمز  اب  نامسآ  شاک 

.انعم هب  لقن  ص 16 و 17 : فاحتالا ، - 1
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: دومرف دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  کیدزن  لاح  نیا  رد  هک  دعس  نب  رمع  هب 

؛» ِْهَیلِإ ُرُْظنَت  َْتنَأَو    ِ هّللا ِْدبَعُوبَأ  ُلَتُْقیَأ  ٍدْعَس ! َْنب  َرَمُع  ای  »

؟ ینک یم  هاگن  وت  ار و  نیسح  دنشک  یم  ایآ 

(1) .دیدرگ يراج  ششیر  اه و  هنوگ  رب  هک  رمع  مشچ  کشا  هب  منک  یم  هاگن  ایوگ  تفگ : رامع  نب  هّللادبع 

وا زا  رت  عاجش  ام  دنتفگ : البرک  نادیم  رد  هک  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  دننام  تعاجـش  رد  تسیک  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
هدنمزر ریـش  دـننام  دـشاب ؛ هدـش  ادـج  نارای  لها و  ناردارب و  زا  هدـش و  رو  هلمح  وا  رب  مدرم  هوبنا  هک  یلاح  رد  میدـیدن ، ار  یـسک 

هتـشک ات  دراذـگن  اـهنآ  تسد  رد  تسد  دـشن و  یتسپ  هب  یـضار  هک  يدرم  هب  يرب  یم  ناـمگ  هچ  تسکـش و  یم  مهرد  ار  ناراوس 
(2) .دش

: دیوگ یم  داقع 

؛» ِِهنِدْعَم ْنِم  ُءْیَّشلا  اَهَّنَءِال  ُْهنِم  ُبَْرغَتْسَت  ٌهَفِص ال  ِْنیَسُْحلا  ُهَعاجُشَو  »

زا الط  روهظ  لثم  وا  زا  تعاجـش  روهظ  هکنیا  يارب  تسین ؛ بیرغ  وا  زا  نآ  روهظ  هک  تسا  یتفـص  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  تعاجش 
.تسا الط  ندعم 

(. دیوگ یم  هکنیا  ات   ) .داد ثرا  هب  شنادنزرف  هب  ار  نآ  درب و  ثرا  هب  ناکاین  ناردپ و  زا  ار  نآ  هک  تسا  یتلیضف  تعاجش 

؛» َءآلَبْرَک ِمْوَی  ِیف  ُْنیَسُْحلا  ِْهیَلَع  َمَْدقَأ  ام  یلَع  َمَْدقَأ  ْنَّمِم  اْبلَق  ُعَجْشَأ  َوُه  ْنَم  ِناْسنِءْالا  ِیَنب  ِیف  َْسَیلَو  »

ص 295. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 345 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 482. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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نیـسح هچنآ  رب  دوش  دراو  دنک و  مادقا  هک  یـسک  زا  تسین  رت  عاجـش  یحور ، توق  یبلق و  تعاجـش  رد  یـسک  اه ، ناسنا  نایم  رد 
(1) .درک مادقا  نآ  رب  البرک  رد  مالسلا  هیلع 

هبتر هجرد و  نیرتالاب  نیرخآ و  یندب ، یحور و  تعاجش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هّچبریش  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا : هتفگ  داقع  مه  و 
لد دوب ، شنوماریپ  هچره  هک  یماگنه  دش  شبلق  کلام  .دوب  لثملا  برـض  شتعاجـش  لّوا ، هجرد  ناعاجـش  نایم  رد  و  دوب ، اراد  ار 

.دوشگ یم  ار  تمیزع  هرگ  درک و  یم  تسس  ار 

هنـشت هتـسرگ و  باداش  ياه  هرهچ  نشور و  ياه  هفایق  اب  شنادـنزرف  ناکدوک و  ناناوج و  ناوناب و  هک  یلاح  رد  دـش  شبلق  کلام 
.دنتسیرگ یم  دنتفرگ و  یم  ار  شنماد  دوب و 

ار دوخ  دنوش و  یم  كانمـشخ  دنیآ و  یم  شبنج  هب  ناهگان  هک  یناسک  لثم  هن  ملح ، راقو و  تریـصب و  يور  زا  دـش  شبلق  کلام 
تمیزع زا  ار  فعـض  دوب و  شنیب  توق و  اب  داهج  ماگنه  رد  گنج و  زا  شیپ  هکلب  دـنزادنا ؛ یم  کلاهم  تاـئالتبا و  تاـمحز ، رد 

فقوم نآ  رد  زگره  دناکت ، یم  دوخ  زا  دننکفا  یم  وا  رب  هک  ار  اه  هزیرگنـس  ياه  هدرگ  ریـش ، هک  نانچ  نآ  دـناشفا ، یم  دوخ  ياه 
تهج زا  دنچره  دشن ، دراو  وا  رب  یفسأت  ینامیشپ و  دومن ، هک  یمایق  تضهن و  زا  درک و  ارجا  هک  يا  همانرب  زا  كانتـشحو  بیهر و 

.دوبن فسأتم  شمادقا  راک و  زا  اّما  دروخ ؛ یم  فسأت  شنازیزع  ناناوجون و  غاد  ناتسود و  گرم 

همیخ رد  مالسلا  هیلع  نیسح  اروشاع  بش  رد  دنک : یم  لقن  ار  ناتساد  نیا  سپس 

ص 71. ءادهشلاوبا ، - 1
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ار زجر  نیا  وا  دوب و  هتسشن  شیور  شیپ  رد  شرامیب  دنزرف  درک و  یم  حالصا  دوب ، هتخیر  وا  ولج  رد  هک  ار  ییاهریت  و  دوب ، هتسشن 
: دناوخ یم 

ِلیِصَءْالاَو ِقارْشِءْالِاب  ََکل  ْمَک  ٍلِیلَخ  ْنِم  ََکل  ٍّفُأ  َرْهَد  ای 

ِلیِدَْبلِاب ُعَنْقَی  ُرهَّدلاَو ال  ٍلِیتَق  ٍدِجامَو  ٍبِحاص  ْنِم 

ٍلِیبَس ُِکلاس  ٍّیَح  ُّلُکَو  ِلِیلَْجلا  َیلِإ  َكاذ  ِیف  ُرمَءْالاَو 

ضوع و چیه  هب  راگزور  و  يا ! هتـشک  ار  دـجم  بحاص  دوخ و  رای  ماشو  حبـص  ره  رد  رایـسب  هچ  وت ! لثم  یتسود  رب  ياو  ایند ! يا  »
«. دیامیپ یم  ارم  هار  هدنز ، ناسنا  ره  تسا و  دنوادخ  تسد  رد  روما  مامز  دوش ، یمن  عناق  یلدب 

زا دراد ، هاـگن  ار  دوخ  تسناوتن  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ  اـّما  دـیازفین ؛ ردـپ  ملا  رب  ملا  اـت  تشادزاـب  هیرگ  زا  ار  دوخ  شدـنزرف 
: دز یم  ادص  دمآ و  نوریب  شا  همیخ 

ای اْنیَـسُح  ای  َهایَْحلا ! ِینَمَدْعَأ  َتُوَْملا  َْتیَلَف  .ُنَسَْحلا  یِخَأَو  ٌِّیلَع ، ِیبَأَو  ُءآرْهَّزلا  ُهَمِطاف  ِمُأَو  یّ هّللا ِ،  ُلوُسَر  يِّدَج  َتام  َمْوَْیلا  ُهالْکَث ! او  »
؛» َنِیقاْبلا ََهلاُمثَو  َنیِضاْملا  َهَّیِِقب 

نیا رد  ینعی   ) دنتفر ایند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  ارهز ، همطاف  مردام  ربمغیپ ، مدج  زورما  مدـش  التبم  ردارب  نادـقف  غاد  هک  هآ  »
راگدای يا  نم ! نیـسح  يا  .دوب  هدرک  دوبان  ارم  یگدنز  نیا  گرم ، شاک  سپ  تشاد ) مارآ  وت  هب  ام  ياهلد  هاکناج ، ياه  تبیـصم 

«. ناگدنامیقاب هّمتت  ناگتشذگ و 

اطَْقلا َكُِرت  َْول  َتْخُأ ! اـی  : » دوـمرف تفاـین و  یـشهاک  تشاد ، بش  نآ  رد  هک  یمزع  یلو  تسیرگب ؛ وا  هیرگ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
« َماَنل
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تداهـش گرم و  زا  هک  دوب  رادـیاپ  تشاد  هک  یتّین  رد  هوک  دـننام  و  تباث ، دوخ  میمـصت  رد  و  داد ، یم  تیلـست  يرادـلد و  ار  وا  و 
.درب همیخ  هب  دوب  هدش  شوهیب  هک  یلاح  رد  ار  رهاوخ  سپس  دوشن ، هناجرم  رسپ  مکح  میلست  دنک و  لابقتسا 

یم ناشن  بیاصم  تداهش و  زا  ار  وا  لابقتـسا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  حور  توق  تعاجـش و  هک  كانزوس  تیاکح  نیا  لقن  زا  سپ 
دنوش یم  عقاو  هناگیب  هاپـس  نوشق و  ذوفن  تحت  دنریذپ ، یم  لوحت  رییغت و  دنوش و  یم  لیاز  اه  تلود  اهروشک و  دیوگ : یم  دهد ،
یلاع قالخا  نیا  دـسرن ، شبلاطم  هب  ناسنا  اـی  ددرگ  مهارف  دـصاقم  بلاـطم و  و  ددرگ ، ماـکان  اـی  دوش  هدروآرب  رـشب  ياـه  عمط  و 

نیا هکلب  تسا ؛ اهنآ  فرـصت  هطیح  رد  هچنآ  اه و  تلود  زا  و  تسا ، اـهنآ  رد  هچنآ  اـهروشک و  زا  دنتـسه  دولخ  اـقب و  هب  رتراوازس 
تارک ناهج و  گرزب  ياـه  هوک  زا  هدارا ) مزع و  تّوق  نیا  تعاجـش ، تمه و  ّولع  يرادـیاپ و  نیا  تماقتـسا ، نیا   ) یلاـع قـالخا 

(1) .دنتسه اقب  هب  رتراوازس  نامسآ 

ار ییابیکش  ربص و  هک  ییاه  تنحم  اه و  تّدش  نایم  رد  تریصب  هّجوت و  بلق و  تابث  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : یم  داّقع  مه  و 
.دوب رادیاپ  درب ، یم  رس  زا  ار  درخ  لقع و  و  دوبان ،

مالآ و همه  نآ  راب  نتشادرب  ناوت  بات و  ار  یسک  و  دوبن ، شارخلد  بیاصم  نآ  لمحت  تقاط  ار  رـشب  یندب ، هینب  نوخ و  تشوگ و 
(2) .دنبایمک ردان و  رایسب  اوح  مدآ و  دالوا  رد  هک  یناسک  زا  مزعلاولوا  رگم  تسین ، اه  غاد 

وس کی  زا  یباوخ ، یب  یگنسرگ و  بعت  جنر و  یگنشت و  تّدش  وس  کی  زا 

ات 169. ص 163  ءادهشلاوبا ، - 1
.ینعم هب  لقن  ص 185 ، ءادهشلاوبا ، - 2
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فرط کی  زا  لاـفطا ؛ ناوناـب و  تیب و  لـها  باحـصا و  دوخ و  زا  عاـفد  داـهج و  تمحز  وس  رگید  زا  اـه ، تحارج  زا  يزیر  نوخ 
! مالسا ناهج  ناوناب  نیرت  مرتحم  و  نیرتزیزع ، عوقولا  بیرق  تراسا  رگید  فرط  زا  ناکدوک ، یگنشت  دایرف  بآ و  شهاوخ 

، دراذـگ یم  هزات  غاد  شلد  رب  شیافواب  نارای  زا  يدیهـش  يادـص  تعاـس  ره  و  دـش ، یم  رتدـیدش  وا  رب  تبیـصم  ناراـب  ناـمز  ره 
هراپ ياه  ندب  حورجم و  ياهرکیپ  اب  هک  دید  یم  ار  نامیااب  افواب و  صالخااب و  نادرم  نآ  دش ، یم  رضاح  اهنآ  رس  نیلاب  هب  اصخش 

.دننک یم  بدا  ضرع  وا  هب  تبسن  دنهد و  یم  ناج  هراپ 

عفد دوخ  زا  ار  نانمشد  هک  یعاجش  لثم  درک و  یم  لمحت  ار  بیاصم  نیا  نامیا ، تماقتـسا و  تماهـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو 
.درک یم  هعفادم  دوب ، یفاک  ناعاجش  نیرت  گرزب  ندروآرد  اپ  زا  يارب  کی  ره  هک  تابیصم  نیا  اب  دنک ، یم 

عاعـشلا تحت  ار  شنیرفآ  ملاع  ياه  ییابیز  مامت  وا  هولج  دـنک ، یم  یّلجت  یتقو  تسا ، رما  ملاع  زا  هک  تیناـسنا  تقیقح  داـب  هدـنز 
يربارب تانکمم  مامت  اـب  هک  دـهد  یم  راـبتعا  جرا و  ردـق  نآ  ناوختـسا ، هیپ و  نوخ و  تشوگ و  نم  دـنچ  نیا  هب  و  دـهد ، یم  رارق 

.دیآرد زازتها  هب  یلعا  نامسآ  زارف  رب  شراختفا  مچرپ  و  دنک ،

! دزاس یم  تمظع  اب  نیگنس و  ردقنیا  ار  رشب  ناج  هک  یسانشادخ  یتسرپ و  ّقح  داب  هدنز 

مدق تابث  بلق و  توق  يراکادف ، ییابیکش ، تماقتـسا ، تفارـش ، سرد  هک  توبن  نامدود  تلاسر و  لها  دّمحم و  نادناخ  داب  هدنز 
! دنداد نایناهج  هب 

هلاس همه  هک  هعیش  دیشر  تلم  رب  راختفا  و  ناناملسم ! هعماج  داب  هدنز 
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، مسارم نیا  رد  دهد و  یم  لیکـشت  رایـسب  هوکـش  تمظع و  اب  ار  تیناسنا  حور  میظع  یّلجت  نیا  دننام و  یب  يراکادـف  نیا  درگلاس 
.دنهد یم  تیرشب  هعماج  هب  ار  یقالخا  ياه  سرد  نیرت  یلاع 

مالسلا هیلع  نیسح  ياه  تمظع   10

تحارـص تمظع  زا  تسا ، هتفگ  نخـس  دوب ، هتفای  زکرمت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  رد  هک  ییاه  تمظع  زا  هکنآ  نمـض  یلئـالع 
نیا نوچ  .تسا  هتشاگن  یحرش  ترضح  نآ  یگنادرم  تمظع  تّمه و  يدنلب  سفن و  ّفک  ابِا و  تمظع  میمـصت و  تمظع  هجهل و 

تمسق دریگ ، یم  همشچرس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ریذپان  تسکـش  عاجـش و  ضاّیف و  حور  نامه  زا  همه  هدرک ، دای  هک  ییاه  تمظع 
.میروآ یم  اجنیا  رد  یتافرصت  تافاضا و  اب  انعم ، هب  لقن  سابتقا و  روط  هب  ار  وا  نانخس  زا  ییاه 

دوخ مزع  زا  هنوگ  چـیه  هب  هاگ و  چـیه  هک  يروط  هب  نآ ، نایاپ  راک و  ماـجنا  هب  نتـشاد  خـسار  مزع  ياـنعم  هب  میمـصت : رد  تمظع 
.دریگب میمصت  هنارایشه  دیامنب و  ار  نآ  تبقاع  نایاپ و  هظحالم  راک  زاغآ  زا  و  دزاسن ، تسس  ار  وا  میمصت  زیچ  چیه  ددرگنرب و 

یمرب شریطخ  روعش  زا  هنوگچ  شنانخس  دش و  نادیم  دراو  راک ، نایاپ  ینیب  شیپ  اب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دیونـشب  نونکا 
: دناوخ ار  هبطخ  نیا  تشاد ، ار  قارع  رفس  هّکم و  زا  جورخ  تمیزع  هک  هاگ  نآ  .تساخ 

امَو ِهاتَْفلا ، ِدیِج  یلَع  ِهَدالَْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  ِِهلوُسَر ، یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  هّللِاب ِ،  ّالِإ  َهَُّوق  الَو  هّللا ُ،  َءآش  امَو   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلا  »
ِیل َریِخَو  َفُسُوی ، یلِإ  َبوُقْعَی  َقاِیتْشا  ِیفالْسَأ  یلِإ  ِینََهلْوَأ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


211 ص :

ابْغَـس ال ًَهبِرْجَأَو  افْوَج ، اشارْکَأ  ِنِم  یّ َّنَءَـالْمَیَف  َءـآلَبْرَکَو  ِسیِواوَّنلا ، َْنَیب  ِتاوَلَْفلا  ُنالْـسُع  اـهُعَّطَقَت  ِیلاـصْوَِأب  ّیِنَأَـک  ِهِیقـال  اـَنَأ  ٌعَرْـصَم 
؛ ُُهتَمُْحل   ِ هّللا ِلوُسَر  ْنَع  َّذُشَت  َْنل  َنیِِرباّصلا  َروُجُأ  ِفَُویَو  انَیّ ِِهئآلَب  یلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا ، ِلْهَأ  اناضِر    ِ هّللا یَضِر  ِمَلَْقلِاب ، َّطُخ  ٍمْوَی  ْنَع  َصیِحَم 
، ُهَسْفَن   ِ هّللا ِءآِقل  یلَع  انِّطَُومَو  ُهَتَجْهُم ، انِیف  ًالِذاب  َناک  ْنَمَف  الَأ  .ُهَدـْعَو  ْمِِهب  ُزِّجَُنیَو  ُُهْنیَع  ْمِِهب  ُّرِقَت  ِسُدـُْقلا  ِهَریِظَح  ِیف  َُهل  ٌهَعوُمْجَم  َیِه  َْلب 

(1) «. یلاعَت   ُ هّللا َءآش  ْنِإ  اِحبْصُم  ٌلِحار  ّیِنِإَف  انَعَم ؛ ْلَحْرَْیلَف 

.شربمغیپ رب  ادخ  دورد  و  تسین ، ادخ  هب  زج  ییورین  و  دوش ، یم  تسا  دنوادخ  تساوخ  هچنآ  و  تسا ، یلاعت  يادخ  يارب  ساپس  »

رادید هب  مقاتـشم  رایـسب  نم  و  ناوج ، نارتخد  ندرگ  رب  دنب  ندرگ  دننام  هدرک ، هطاحا  ار  اهنآ  هدش و  هتـشون  مدآ  نادنزرف  رب  گرم 
ایوگ .دید  مهاوخ  ار  نآ  نم  هک  تسا  یهاگلتق  نم  يارب  و  دوب ، فسوی  رادـید  قاتـشم  بوقعی  هک  هنوگ  نامه  مدوخ ، ناگتـشذگ 
نانچ زا  .دننک  رپ  ار  دوخ  هنـسرگ  ياه  مکـش  ات  دننک  یم  هراپ  ارم  ياه  گر  نابایب  ناگرگ  البرک ، سیواون و  نایم  رد  هک  منیب  یم 

دزم ام  هب  ات  وا  يالب  رب  مینک  یم  ربص  .تسا  نادـناخ  ام  ياـضر  ادـخ  ياـضر  تسین ، يزیرگ  هدـش ، هتـشون  اـضق  ملق  اـب  هک  يزور 
هب شمشچ  دشاب ، اج  کی  رد  سدق  هریظح  رد  وا  اب  هکلب  دوشن ؛ ادج  وا  زا  ربمغیپ  نت  هراپ  زگره  .دهد  ار  نارباص 

ص 115. ینعملا ، ومس  - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 222 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_211_1
http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :

.دنک افو  دوخ  هدعو  هب  ناشیا ، هطساو  هب  دوش و  نشور  شنت  ياه  هراپ 

نم هک  دنک  چوک  ام  اب  دهن ، یم  ادخ  ياقل  تداهـش و  هب  لد  و  درادـن ، غیرد  ام  هار  رد  شلد  نوخ  نتخیر  زا  سکره  دیـشاب ! هاگآ 
.یلاعت هّللا  ءاش  نا  .درک  مهاوخ  چوک  دادماب 

.دنتشاد یمزاب  تشاد  هک  یمیمصت  زا  ار  وا  هک  یناسک  ربارب  رد  وا  عطاق  زیگناروش و  نانخس  و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  قطنم  دوب  نیا 

رمع دـننام  گرزب  لاجر  اریز  دوب ؛ تبیهاب  تمظعاب و  یناکم  درک ، اشنا  ار  هبطخ  نیا  نآ ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یناـکم 
یم عـنم  تشاد  هک  یمیمـصت  يارجا  زا  ار  وا  رمع  نب  هّللادـبع  هیفنح و  نب  دّـمحم  ساـبع ، نب  هّللادـبع  یموزخم ، نمحرلا  دـبع  نـب 

میمـصت تارطخ  مامت  لوبق  مالعا  و  ناناملـسم ، زا  اـهنآ  نارکفمه  اـهنآ و  تساوخرد  هب  یخـساپ  تقیقح  رد  هبطخ  نیا  و  دـندرک ،
.دوب

وا روعش  دننام  یـشنیب  روعـش و  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  حور  لثم  یحور  اّما  دندوب ؛ صّخـشتم  رادمان و  همه  دنچره  هدربمان  لاجر 
تبیه مالسلا ،  هیلع  نیسح  یگنادرم  تلوطب و  ربارب  رد  اهنآ  .دوبن  اهنآ  رد  تشاد ، مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  يا  هیام  نآ  و  دنتـشادن ،

یم ریز  هب  ار  اهنآ  دنت  ياهداب  دشاب و  هتخیر  یگرزب  هوک  نماد  رب  هک  دندوب  یکچوک  ياه  گیر  نوچ  و  دـنداد ، تسد  زا  ار  دوخ 
هب مالسا  ناهج  رد  شیامزآ ، ثداوح و  ياهداب  نیرت  تخس  هک  نونکا   ) دنام یم  یقاب  مارآ  راوتـسا و  دوخ  ناکم  رد  هوک  و  دزیر ،

جاوما اهدابدنت و  نیا  ربارب  رد  شنامرهق  تماهـشاب و  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دـنک ، یم  ور  ریز و  ار  مدرم  هدـمآ و  رد  تکرح 
(. دندیزغلن ياج  زا  هوک  دننام  دنداتسیا و  هنادرم  ثداوح ، سونایقا  نیگمهس 
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اب شزاس  داهنشیپ  وا  هک  یماگنه  رمع ، نب  هّللادبع  هب  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  خساپ  دنام ، نادیواج  خیرات  تاحفص  رد  هک  یخـساپ 
: دومرف داد ، میب  ربمغیپ  ادخ و  هب  اهنآ  تراسج  ییاورپ و  یب  روز و  هزینرس و  تردق  تواقش و  زا  ار  وا  داد و  ار  هیما  ینب 

؛» َلِیئآرْسِإ ِیَنب  ایاَغب  ْنِم  ٍّیَِغب  یلِإ  َيِدْهُأ  اّیِرَکَز  َْنب  یَیْحَی  َْسأَر  َّنَأ  هّللا ِ،  یَلَع  اْینُّدلا  ِناوَه  ْنِم  َّنَأ  َتِْملَع  امَأ  ِنمْحَّرلا ! ِْدبَعابَأ  ای  »

شحاوف زا  يراکانز  نز  هب  دش  هیده  ایرکز  نب  ییحی  رـس  هک  تسا  نیا  ادخ  دزن  رد  ایند  يردـق  یب  يراوخ و  زا  هک  یناد  یمن  ایآ 
؟ لیئارسا ینب 

يارب هک  دنک  یم  راکـشآ  ار  شریذپان  للخ  مزع  و  راک ، نایاپ  هب  ار  وا  هّجوت  میمـصت و  تّوق  رادـقم  مالـسلا ،  هیلع  ماما  باوج  نیا 
و تسین ، ینیشن  بقع  هب  رـضاح  یتشگنارـس  ردق  هب  تسناد ، یم  نآ  يارجا  هب  فّظوم  ار  دوخ  هک  يا  همانرب  ماجنا  فده و  هب  لین 

.دومرف یم  هراشا  دوش ، یم  هیده  دیزی  يارب  هک  شدوخ  رونا  رس  تبیصم  هب  نآ  نمض 

زج هب  راک  ماجنا  ات  هک  دـنام  مکحم  شعاجـش  بلق  ناس  نیا  درک و  عورـش  ار  تضهن  ماـیق و  نینچ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرآ ،
باتک نآرق  ادخ ، ربمغیپ  ادخ ، دش : یم  هصالخ  هملک  دـنچ  رد  هک  یئدـبم  تشادـن ، رظن  رگید  ياج  هب  تشاد ، هک  یفدـه  أدـبم و 

.ندشن لطاب  میلست  سفن و  يابِا  رد  تمظع  ادخ ،

یم رظن  رد  ار  یگرزب  أدبم  فده و  هک  یـصاخشا  اسب  .تشاد  ار  تمظع  تاجرد  نیرتالاب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  زین  هیحان  نیا  رد 
شومارف ار  همانرب  دندش ، هجاوم  رطخ  اب  یتقو  هار  طسو  رد  یلو  دننک ؛ یم  مالعا  یلاع  ییاه  همانرب  دنریگ و 
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هتخاس هراچ  یب  لیلذ و  ار  اهنآ  ینار ، توهش  ای  ماقم  لام و  دندرک  داهنشیپ  اهنآ  هب  یماقم  رابتعا و  لام و  هک  یماگنه  ای  دننک ، یم 
یمهس تلیـضف ، نادیم  رد  هکنآ  رب  هوالع  دنـشک و  یم  تسد  دوخ  فده  زا  ناسک  نیا  .دنیامن  یم  یـشوپ  مشچ  دوخ  فده  زا  و 
تفارش دنداد  یمن  يا  همانرب  دنتفگ و  یمن  ینخـس  زاغآ  زا  رگا  و  ددرگ ، یم  هدولآ  گنن  بیع و  هب  ناشنماد  دوش ، یمن  ناشبیـصن 

.دید یم  نایز  رتمک  ناشنامیا  و 

یتقو و  درب ، ار  هقباسم  دندرک  مایق  لدع  مان  هب  ّقح و  يارب  هک  یناسک  مامت  زا  شردپ  ّدج و  دننام  زین  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: دومرف تشگ ، مهارف  تخاس  یم  میلست  هب  راچان  ار  نارگید  هک  یبابسا  هنوگ  همه  دش و  هجاوم  رطخ  هنوگ  همه  اب 

ّیِبَِرب ُذوُعَأ  ِنوُمَجُْرت ، ْنَأ  ْمُّکِبَرَو  ّیِبَِرب  ُتْذُـع  ّیِنِإ  هّللا ِ!  َدابِع  اـی  .ِدـِیبَْعلا  َراِرف  ُِّرفَأ  ـالَو  ِلِیلَّذـلا ، َءآـطْعِإ  يِدَِـیب  ْمُکیِطْعُأ  ـال  هّللاَو ِ!  ـال  »
(1) ؛» ِباسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  ٍّرِبَکَتَم ال  ِّلُک  ْنِم  ْمُّکِبَرَو 

هانپ نم  ادخ ! ناگدنب  يا  .منک  یمن  رارف  داهج  زا  ناگدنب  نوچ  مراذگ و  یمن  امـش  تسد  رد  تسد  يراوخ  هب  دنگوس ! ادـخ  هب  هن 
هب نامیا  هک  يربکتم  ره  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  و  دـینک ، ناراب  گنـس  ارم  هکنیا  زا  امـش  راـگدرورپ  مدوخ و  راـگدرورپ  هب  مرب  یم 

.درادن تمایق  زور 

: دومرف زین  و 

ََّیلِإ ُهَدَهَع  ٌدْهَع  ِرَوْحِْملا  َقَلَق  ْمُِکب  َُقْلقَتَو  یحَّرلا ، َرْوَد  ْمُِکب  َروُدَت  یّتَح  ُسَرَْفلا  ُبَکُْری  ام  ِْثیَرَک  ّالِإ  اهَدَْعب  َنُوِثْبَلت  ال  هّللا ِ!  ُْمیَأ  َُّمث  »
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 ِ هّللا یَلَع  ُْتلَّکََوت  ّیِنِإ  َنوُرِْظُنت ، ـالَو  َّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ ، ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  ـال  َُّمث  ْمُکَءآکَرُـشَو ، ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَـف  يِّدَـج ، ْنَع  ِیبَأ 
(1) ؛» ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ّیِبَر  َّنِإ  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخآ  َوُه  ّالِإ  ٍهَّبآد  ْنِم  ام  ْمُّکِبَرَو ، ّیِبَر 

نوچ ددرگرب و  ایسآ  نوچ  امش  رب  راگزور  ات  دنیشن ، بسا  رب  یـسک  هک  يرادقم  هب  رگم  دینکن  گنرد  نم  زا  دعب  دنگوس ! ادخ  هب 
ناتناراکمه دینک و  مهارف  ار  دوخ  راک  امـش  سپ  .تسا  هداد  ربخ  نآ  هب  ارم  مدج  زا  مردپ  هک  تسا  يدهع  .دیوش  برطـضم  روحم 

يا هدنبنج  چیه  ما ، هدرک  لکوت  تسا  امـش  نم و  راگدرورپ  هک  ییادخ  رب  نم  دیهدن ، تلهم  ارم  دـیزاتب و  نم  رب  دـیروآ و  درگ  ار 
.تسا میقتسم  طارص  رب  نم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  تسا ، ادخ  تسد  هب  وا  هیصان  هکنآ  رگم  تسین 

اسْأَّرلا اَهَنوُد  یطْعَأَو  ِراغِّصلا ، َدَی  اعَضَّتُم  ِْطُعی  َْمل  ًالََطب  ِِهب  َمَظْعَأ 

اساکْرَأَو ًالالدَأ  ِهَِّینَّدلا  ِْشیَع  یلَع  َتامَْملا  يِدْعَتْسَی  ُّرُْحلا  َِکلذَک 

اساْرِبن ِماّیَءْالا  یَلَع  ْتَّرَمَتْسا  َُّمث  اجِهَن  اَهل  َْتناک  ًهَّلُخ  اِهب  ْمِرْکَأ 

.تسا هدش  رکذ  لتاقم  هربتعم  بتک  رد  هک  تسا  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  دیهش  ماما  هبطخ  زا  یتمسق  - 1
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رس تشپ  زا  مه  خیرات  تخابن و  ار  دوخ  شدوخ ، تیصخش  تّزع  تشاد و  شّدج  تّوبن  زا  هک  یتّزع  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرآ !
یگنادرم ار  اـیند  نادرم  وا  .درک  يراددوـخ  دسانـشب ، وا  يارب  يدـننامه  هکنیا  اـی  وا  يارب  يریظن  لـثم و  هب  دـنک  رارقا  هـکنیا  زا  وا 

.تخومآ

: دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 

ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا    ِ هّللاِْدبَعُوبَأ ِهَِّینَدلا ، یَلَع  َُهل  اراِیتْخا  ِفُویُّسلا  ِلالِظ  َتَْحت  َتْوَْملاَو  َهَّیِمَْحلا  َساّنلا  َمَّلَع  يِذَّلا  ِءابِءْالا  ِلْهَأ  ِیَس  ُدّ
(1) ؛» ...ِّلُّذلا َنِم  َِفنَأَف  ِِهباحْصَأَو  ُنامَءْالا  ِْهیَلَع  َضَرَع  يِذَّلا  مالسلاامهیلع  ٍِبلاط 

نتـشیوخ يدرمناوج و  تیمح و  هک  یـسک  نآ  دـندادن ، تمارک  تفارـش و  فالخ  گنن و  ّتلذ و  راب  ریز  هب  نت  هک  یناسک  ياـقآ 
هب هک  هدوب  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  دیزگرب ؛ یتسپ  اب  یگدنز  رب  ار  ریـشمش  ياه  هیاس  ریز  رد  تداهـش  يراد و 

.دشن يراوخ  لّمحت  هب  یضار  تفریذپن و  وا  دش و  هداد  میلست  ناما و  داهنشیپ  شباحصا  وا و 

دوجو و رد  یگنادرم  تشاد و  زیگنا  تفگش  تخس  بیجع و  یماقم  مالسلا  هیلع  نیـسح  زین ، تمظع  نیا  رد  یگنادرم : رد  تمظع 
ترضح و نآ  هشیپرفک ، هاپس  هک  دوب  یتقو  ترضح ، نآ  یگنادرم  روهظ  دراوم  نیرت  هتـسجرب  دیاش  و  تفای ، شیامن  لمکا  ّدح  هب 

: دومرف سپس  شباحصا ، هب  هاگن  کی  درک و  اهریت  نآ  هب  هاگن  کی  تساخرب  مالسلا  هیلع  نیسح  دندومن ، نارابریت  ار  شباحصا 

ص 302. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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؛» ْمُْکَیلِإ ِمْوَْقلا  ُلُسُر  َماهِّسلا  ِهِذه  َّنِإَف  ُْهنِم ؛ َُّدب  يِذَّلا ال  ِتْوَْملا  َیلِإ    ُ هّللا ُمُکَمِحَر  اُومُوق  »

مدرم نیا  ياه  هداتسرف  اهریت  نیا  کنیا  .دییامن  زاوشیپ  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  هک  یگرم  زا  و  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ  دیزیخرب ! »
«. دنیامش يوس  هب 

رب تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماگنه ، نیا  رد  .دندش  دیهش  باحصا  زا  یعمج  ات  دندرک  دربن  اهنآ  اب  ار  یتعاس  دنتـساخرب و  باحـصا 
: دومرف دز و  فیرش  نساحم 

؛ ِسوُجَْملا یَلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْشاَو  .ٍهَثالَث  َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِإ  يراصَّنلا ؛ یَلَع  ُُهبَـضَع  َّدَتْـشاَو  .اَدلَو  َُهل  اُولَعَج  ِْذا  ِدوُهَْیلا ؛ یَلَع    ِ هّللا ُبَضَغ  َّدَتِْـشا  »
اّمِم ٍءْیَش  یلِإ  ْمُُهبیِجُأ  ال    ِ هّللاَو امَأ  ِِیبَن  .ْمِهّ ِْتِنب  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَّتا  ٍمْوَق  یلَع  ُهَبَـضَغ  َّدَتْـشاَو  .ُهَنوُد  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  اوُدَبَع  ْذِإ 

(1) «. یِمَِدب ٌبَّضَُخم  اَنَأَو    َ هّللا یَْقلَأ  یّتَح  َنوُدیُِری 

یکی  ) هثالث ثلاث  ار  وا  یتقو  دش  تخس  يراصن  رب  ادخ  بضغ  و  دنداد ، رارق  دنزرف  وا  يارب  یتقو  تفای  تّدش  دوهی  رب  ادخ  مشخ  »
تفای تّدش  ادخ  مشخ  و  دندیتسرپ ، ادخ  ياج  هب  ار  هام  باتفآ و  یتقو  دش  تخـس  سوجم  رب  ادخ  بضغ  .دندناوخ و  ادخ ) هس  زا 

یمن باوج  دـنهاوخ  یم  هچنآ  هب  ار  اهنآ  ادـخ  هب  ناـشدوخ ، ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نتـشک  يارب  دـندش  قفتم  مـالک و  مه  هک  یموق  رب 
«. مشاب هدش  باضخ  دوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  ار  ادخ  منک  تاقالم  هکنیا  ات  مهد ،
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« ِتْوَْملا َیلِإ    ُ هّللا ُمُکَمِحَر  اُومُوق  : » دومرف هک  تسا  نیا  تسا ، زیگنا  ساره  مالسلا  هیلع  نیسح  یگنادرم  زا  هک  يا  هلمج 

«. ...ْمُُهبیِجُأ ال    ِ هّللاَو امَأ  : » دومرف هکنیا  رگید  و 

چیه كانتـشحو ، بیهم و  فقوم  نانچ  رد  هک  دزاس  یم  راکـشآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یگنادرم  حوضو ، لامک  اـب  هلمج  ود  نیا 
هکنآ دننام  دومرف ، توعد  گرم  زا  لابقتسا  هب  ار  شباحـصا  دشن ؛ دراو  شدوجو  رد  یگتخابدوخ  تسکـش و  ساره و  میب و  هنوگ 

.دناوخب اهاذغ  نیرتذیذل  ناوخ  رب  ار  اهنآ 

ادخ ناهرب  دـنک و  دربن  لطاب  اب  تساوخ  یم  اریز  دوب ؛ ذـیذل  درک ، یم  توعد  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یگرم  نآ  مه  اقح  و 
دینش یم  دوب  شراشرس  نامیا  كاپ و  نادجو  ریمض و  يادص  هک  ار  ادخ  يادص  دوب و  مسترم  شمـشچ  شیپ  رد  دوب ، وا  أدبم  هک 

(. ادخ باتک   ) نآرق ادخ ، ربمغیپ  ادخ ، دید : یمن  رگید  زیچ  تاملک  نیا  زج  و 

رتهب سپ  دسر ، یمن  نایاپ  هب  يدوز  نیا  هب  باتک  مینک ، لابند  ار  نخس  مالسلا ،  هیلع  نیسح  یندب  یحور و  تعاجـش  نوماریپ  رگا 
ترـضح نآ  یگدـنز  خـیرات  رد  رّکفت  لتقم و  ياه  باتک  هب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  مینک و  تعاـنق  رادـقم  نیمه  هب  هک  تسا  نیا 

.میهد هلاوح 

ییابیکش ربص و   11

زا شیب  رد  و  تسا ، رایسب  نآ  تلیضف  رد  ثیداحا  هفیرـش و  تایآ  تسا و  هدیدنـسپ  تاکلم  هدیمح و  قالخا  لوصا  زا  تفـص  نیا 
: تسا تایآ  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ روکذم  نآرق  رد  عضوم  داتفه 
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(1)« ٍباسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  »

(2)« َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنلَو  »

(3)« َنیِِرباّصلا َعَم    َ هّللا َّنِإ  اوُِربْصاَو  »

(4)« اوُرَبَص اَّمل  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَجَو  »

(5)« اوُِرباصَو اوُِربِْصا  »

(6)« ِِهتَدابِِعل ِْربَطْصاَو  »

(7)« َنیِِرباّصلا َعَم    َ هّللا َّنِإ  ِهالَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

: تسا یفاک  ربتعم  فورعم و  ثیدح  نیا  تایاور ، زا  و 

«. ُهَعَم َْربَص  ٍنامیِإ ال  ِیف  الَو  ُهَعَم ، َْسأَر  ٍدَسَج ال  ِیف  َْریَخ  ال  ِدَسَْجلا ، َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِنامیِءْالا  َنِم  ُْربَّصلا  »

: تسا تیاور  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا 

(8) «. ِنیِقَیلا ِنْسُحَو  ِْربَّصلا  ِِمئآزَِعب  ِموُمُْهلا  ِتادِراو  َْکنَع  ْحَرِْطا  »

میدیدن دندرک ، شیامزآ  ناگدـننک  شیامزآ  و  میدرک ، شیامزآ  دومرف : هک  تسا  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  و 
رتدنمدوس شدوجو  هک  ار  يزیچ 

هیآ 10. رمز ، هروس  - 1
هیآ 96. لحن ، هروس  - 2
هیآ 46. لافنا ، هروس  - 3

هیآ 24. هدجس ، هروس  - 4
هیآ 200. نارمع ، لآ  هروس  - 5

 . هیآ 65 میرم ، هروس  - 6
هیآ 153. هرقب ، هروس  - 7

ص 107. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 8
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(1) .دوش یمن  اوادم  دوخ  ریغ  هب  ربص  و  دوش ، یم  اوادم  روما  همه  ربص  اب  .ربص  زا  دشاب  رتراب  نایز  شمدع  و 

هجحملا راحب ، دـننام  قالخا ، ثیدـح و  ياه  باـتک  هب  هعجارم  نآ ، ماـسقا  تاـجرد و  بتارم و  فیرعت و  ربص و  تلیـضف  هب  عجار 
.تسا دنمدوس  دیفم و  هداعسلا  جارعم  هداعسلا و  عماج  ءاضیبلا ،

: دیوگ یم  نآرقلا  تادرفم  رد  بغار 

؛» ُْهنَع اهَْسبَح  ِنایِضَتْقَی  اّمَع  ْوَأ  ُعْرَّشلاَو ، ُلْقَْعلا  ِهیِضَتْقَی  ام  یلَع  ِسْفَّنلا  ُْسبَح  ُْربَّصلا  »

ار سفن  نتشادزاب  عرش  لقع و  هچنآ  زا  تسا  سفن  نتـشادزاب  سبح و  ای  ّرـش ، لقع و  نامرف  قبط  رب  تسا  سفن  ندرک  راداو  ربص ،
.دنرامش یم  مزال  نآ  زا 

همّدقم تاکرب و  دیلک  ربص ، هک  دوش  یم  هتسناد  ددرگ ، یم  مولعم  نارباص  هبتر  ماقم و  يدنلب  هک  نآ  رب  هوالع  تایاور ، تایآ و  زا 
.تسا تلیضف  ره  بسک  راک و  ره  رد  قیفوت  طرش  يونعم و  تاماقم  مامت  هب  لین 

هرقف بسحرب   ) نامسآ ناگتشرف  هکلب  دندش ؛ یتفگش  رد  نآ  زا  نمشد  تسود و  هک  داد  یناحتما  ربص  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح 
نیا روهظ  و  دـندنام ، بّجعت  رد  ییابیکـش  ربص و  نآ  زا  زین  ( (2)« ِءآمَّسلا ُهَِکئآلَم  َكِْربَص  ْنِم  ْتَبَجَع  ْدََقلَو  : » هسّدـقم هیحان  ترایز 

ربص زا  نخس  هک  دش  یعون  هب  ترضح  نآ  زا  تلیضف 

ص 105. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
.دنا هدمآ  تفگش  هب  نامسآ  هکئالم  وت  تماقتسا  ربص و  زا  یتسار  هب  و  - 2
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ار ربص  یلاع  ماسقا  زا  مسق  دنچ  یقالخا ، هدیاف  تهج  زا  لاح ، نیا  اب  .تسا  تاحـضاو  حـضوا  زا  دیهـش  ماما  نآ  يراد  نتـشیوخ  و 
: میهد یم  ناشن  کی  ره  رد  ار  ترضح  نآ  ریظن  یب  میظع و  فقوم  سپس  مینک و  یم  نایب 

زا دنکن و  نادیم  هب  تشپ  هحلسا  مخز  تاحارج و  دورو  هطساو  هب  هّللا  لیبس  یف  دهاجم  هک  تسا  نیا  داهج  رد  ربص  داهج : رد  ربص 
.ددرگن فیعض  نمشد  حّلسم  ياوق  یعمج  هتسد  هلمح  شروی و  زا  شا  هیحور  دوشن و  رطاخ  ناشیرپ  يراک ، ياه  مخز 

رد ادخ  برق  هب  زوف  باوث و  بسک  يارب  هک  دوب  داهج  رد  ناشربص  لاح  نیمه  مالـسا ، ردـص  رد  ناناملـسم  تاحوتف  للع  زا  یکی 
سأب نیح  رد  ربص  و  هدرک ، حدم  مدرم  نیا  زا  میرک  نآرق  .دندرک  یم  داهج  هنارباص  نانیمطا ، اب  ساوح و  هدوسآ  دربن ، ياه  نادیم 

.تسا لاتق  داهج و  ماگنه  رد  ربص  نیمه  هدش ، رکذ   (1)« ِسْأَْبلا َنیِحَو  ِءآّرَّضلاَو  ِءآسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباّصلاَو  : » هیآ رد  هک 

(2) «. َنیِِرباّصلا َعَم    ُ هّللاَو هّللا ِ،  ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  : » دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  و 

اه گنج  زا  کی  چیه  رد  هک  دوب  شنادناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  بیصن  تسخن ، هجرد  رد  یمالسا  داهج  ياه  نادیم  رد  راختفا  نیا 
ربص تیاهن  رد  دنتشاد  تکرش  هک  رگید  تاوزغ  بازحا و  نینح ، ردب ، گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  .دندرکن  داهج  هب  تشپ 

هیآ 177. هرقب ، هروس  - 1
هیآ هرقب ، هروس  .تسا  نایابیکـش  اب  ادخ  دندش و  زوریپ  رایـسب  یهورگ  رب  دنوادخ ، نذا  هب  كدـنا  یهورگ  هک  هدـش  رایـسب  هچ  - 2

.249
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مالسا ربمغیپ و  زا  درک و  یم  مزر  نانچمه  دیسر و  شندب  رب  تحارج  دون  دحا ، گنج  رد  هک  يروط  هب  دندوب ، مدق  تباث  لمحت  و 
شندب رب  هزین  ریـشمش و  مخز  داتفه  زا  شیب  هتوم  گنج  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  ترـضح ، نآ  ردارب  .دومن  عافد  هناقداص  هنادرم و 

ار وا  ات  دیزرو  تابث  نانچمه  و  دندرک ، عطق  ار  شیاه  تسد  ات  تشاد  هاگن  ار  مالـسا  مچرپ  هّللا  لیبس  یف  دـهاجم  نآ  و  دـش ، دراو 
.دنتخاس همین  ود  هب  خیراوت  یضعب  بسح  رب 

تشادرب رجنخ  ریشمش و  مخز  راهچ  یس و  و  هزین ، نعط  هس  یس و  مالسلا  هیلع  نیـسح  داّقع ، لقن  يدوعـسم و  ریثا و  نبا  تیاور  هب 
.دوب اهریت  مخز  زا  ریغ  هب  مخز  تفه  تصش و  نیا  هک 

تاـیاور یـضعب  زا  هکلب  هدوب ؛ تحارج  تسیب  دـص و  دوب ، ترـضح  نآ  ساـبل  رد  شرثا  هک  یتاـحارج  عوـمجم  هدرک : لـقن  داّـقع 
تحارج هد  دصیس و  زا  شیب  گنس ، هزین و  ریت و  ریـشمش و  زا  ادخ  زیزع  ندب  نآ  رب  هدراو  تاحارج  عومجم  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

(1) .دیسر ترضح  نآ  رب  رهطم  هنیس  ور و  شیپ  زا  اه  مخز  نیا  مامت  قاّفتا ، هب  تسا و  هدوب 

و هدایپ ، سپـس  هراوس و  دوب  نکمم  ات  درک و  یم  هنادرم  ياـه  هلمح  دـناوخ و  یم  زجر  درک و  یم  گـنج  تاـحارج  ترثک  نیا  اـب 
رود دوخ  زا  دـندش  تیناسنا  ملاع  گنن  هک  ار  یمدرم  نآ  تساخ و  یمرب  ریـشمش  کمک  اـب  دوب  هداـتفا  نیمز  رب  هک  یتقو  نآ  یتح 

.تشاد ربص  دومن و  یم  عافد  درک و  یم 

رب ربص  زا  ربص  عون  نیا  باحصا : ناردارب و  ناناوج و  تبیصم  رد  ربص 

ص 11. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 188 ؛ ءادهشلاوبا ، ص 468 ؛ راخزلا ، ماقمقلا  - 1
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ياه هوک  زا  شا  ییابیکش  ربص و  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  اّما  تسا ؛ رت  هدنروآرد  اپ  زا  رتراوشد و  بتارم  هب  یندب ، مالآ  تاحارج و 
هب شیور  شیپ  رد  هنـشت  بل  اب  ار  همه  هک  نارای  باحـصا و  نیرتهب  تبیـصم  و  ناردارب ، ناـناوج و  گرم  غاد  رد  دوب ، رتشیب  ملاـع 
زا يربص  نانچ  لاح  هب  ات  ملاع  زاغآ  زا  هک  درک  يربص  دندرک ، یم  هراپ  هراپ  ار  ناشندـب  دـنتخاس و  یم  دیهـش  یعـضو  نیرت  عیجف 

دعب ششوغآ  رد  ار  شردارب  کچوک  دنزرف  .دندرک  كاله  دندز و  ریت  شلغب  رد  ار  شراوخریش  لفط  .تسا  هدشن  راکشآ  یـسک 
.دندرک دیهش  دش ، هتخیوآ  تسوپ  اب  هک  يروط  هب  دندرک  عطق  ریشمش  اب  ار  شتسد  هکنآ  زا 

هاکناج تابیصم  نیا  مامت  رد  .دنتشک  ماک  هنشت  دومع  تبرـض  اب  دوب ، هدمآ  نوریب  همیخ  زا  نازرل  هک  ار  شرگید  لاسدرخ  كدوک 
درک و یم  ربص  هب  رما  ار  وا  هدیدایند ، نادرم  دـننام  دوب ، هدرک  عطق  ار  شتـسد  نمـشد  ریـشمش  هک  ار  یکدوک  یتح  درک ، یم  ربص 

: دومرف یم 

؛» َْریَْخلا َِکلذ  ِیف  ْبِسَتْحاَو  َِکب ، َلََزن  ام  یلَع  ِْربِْصا  یِخَأ ! َْنباَی  »

! نک باسح  ریخ  ار  اهنیا  و  اه ) تبیصم  اهالب و  زا   ) هدش دراو  وت  رب  هک  هچنآرب  نک  ربص  ما ! هدازردارب 

تخـس و رایـسب  دوـب ، یگنادرم  تریغ و  همّـسجم  هـک  وا  يارب  تبیـصم  نـیا  هـکنیا  اـب  دـید ، یم  يریـسا  ضرعم  رد  ار  شتیب  لـها 
داد یم  هدژم  ادخ  تمحر  هب  درک و  یم  شرافس  يراد  نتـشیوخ  یـشوماخ و  راقو و  ربص و  هب  ار  اهنآ  و  دومرف ، ربص  دوب  زادگناج 

«. ِهَرِخآْالاَو اْینُّدلا  ِیف  ْمُُکقِراُفت  ال    ِ هّللا ُهَمْحَرَو  : » دومرف یم  و 
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شیوخ کلام  مشخ ، ماگنه  هب  هک  تسا  یسک  دنمورین  تسا : تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  زا  مشخ : بضغ و  رد  ربص 
رگا و  دوب ، طلـسم  دوخ  رب  بضغ ، ماگنه  رد  دادـن و  ماجنا  ار  يراک  بضغ ، مشخ و  ریثأت  تحت  زگره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .ددرگ 
یمن نوریب  ندز  مه  رب  مشچ  ردـق  هب  باوص  هار  يور و  هنایم  لادـتعا و  قیرط  زا  ترـضح  نآ  دـش ، یم  مهارف  مشخ  لـماوع  ماـمت 

.دش

يور رب  تشَت  بآ  داتفا ، تشَت  رد  شتـسد  زا  قیربا  تخیر ، یم  شکراـبم  تسد  رب  بآ  شناـمالغ  زا  یمـالغ  دـیوگ : یم  یلئـالع 
ِنَع َنِیفاْعلاَو  : » تفگ مالغ  .مدروخ  ورف  ار  ممـشخ  دومرف : َْظیَْغلا .» َنیِمِظاْکلاَو  ! » نم ياـقآ  يا  درک : ضرع  مـالغ  .دیـشاپ  شـسّدقم 
وت هک  ورب  ِمیِرَْکلا ؛»   ِ هّللا ِهْجَِول  ٌّرُح  َْتنَأَف  ْبَهِْذا  : » دومرف  (1) «. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی    ُ هّللاَو : » درک ضرع  .وت  زا  مدرک  وفع  دومرف : ِساّنلا .»

(2)! يدازآ ادخ  هار  رد 

، هنیک مشخ و  بضغ و  لماوع  ربارب  رد  دیهـش  ماما  نآ  دـهد  یم  ناـشن  هک  ترـضح ، نآ  مرک  قلخ و  نسح  ياـه  شیاـمن  زا  یکی 
هنشت یتخس  هب  دید  ترضح  دندیسر و  زور  هاگمرگ  رد  یتقو  .تسا  ّرح  رکشل  ندرک  باریس  تشاد ، ار  یگداتسیا  تردق و  لامک 

دندرک و باریس  بکرم  درم و  زا  ار  نمشد  هاپـس  مامت  ماما ، رما  بسحرب  .دنهدب  بآ  ناشیاه  بسا  اهنآ و  هب  ات  داد  نامرف  دنتـسه ،
.دندیشاپ بآ  ناش  نایاپراهچ  مکش  اهاپ و  رب 

ُّبُِحی   ُ هّللاَو ِساّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلاَو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاـْکلاَو  : »... نارمع لآ  هروس  هیآ 134  زا  یتمسق  زا  تسا  یسابتقا  مالغ  نیا  نانخـس  - 1
«. َنِینِسْحُْملا

ص 161. ینعملا ، ومس  - 2
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نابز هب  دـید ، لاـح  نآ  هب  ارم  رثوک  یقاـس  هدـید  رون  تمرکم و  رحب  نآ  مدیـسر ، همه  زا  سپ  نم  تفگ : یبراـحم  ناـعط  نب  یلع 
: دومرف زاجح  تغل  هب  تمحرم  فطل و  تیاهن  هب  كرابم 

؛» َهَیِواّرلا ِْخنَأ  یِخَأ  َْنباَی  »

.ناباوخب ار  رتش  هدازردارب !

: دومرف مدیناباوخ ، ار  رتش  نم  َلَمَْجلا » ِْخنَأ  : » دومرف مدیمهفن ، هک  تسناد  ماما  متسنادن ، ار  ماما  مالک  يانعم  نم 

؛» اقِّسلا ِثَنِْخا  »

! شونب بآ  نادرگرب و  ار  کشم  هناهد 

(1) .مدیشون بآ  ات  دیچیپ  كرابم  تسد  هب  ار  کشم  هناهد  دمآ و  شیپ  ماما  متسناوتن ، نم 

رکـشل نآ  تسناد  یم  هکنیا  اـب  تشاد ، گـنج  هب  ندرک  عورـش  زا  هـک  تـسا  یعاـنتما  ترـضح ، نآ  ربـص  ياـه  هنوـمن  زا  رگید  و 
لاـمعا نآ  رب  ربـص  هک  دز  یم  رـس  یتاـکرح  اـهراک و  اـهنآ  زا  هکنیا  اـب  دـننک ، یمن  محر  شنازیزع  وا و  رب  هجو  چـیه  هب  هشیپرفک 

.دندربن هحلسا  هب  تسد  شباحصا  هن  دوخ و  هن  تخاس ؛ مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  ترضح  نآ  دوب ، راوشد  هدیهوکن 

ینابایب رد  ار  ناشیا  دریگب و  گنت  ار  راک  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  ّرح  هک  دوب  هداد  روتـسد  نآ  رد  دیـسر و  ّرح  هب  دایز  نبا  همان  یتقو 
دنیایب اهنیا  زا  سپ  هک  یهاپس  نآ  مسق ! ادخ  هب  : » درک ضرع  ماما  هب  نیق  نب  ریهز  دروآ ، دورف  هزبس  بآ و  یب 

.لتقم بتک  ریاس  ص 350 و  راخزلا ، ماقمقلا  - 1
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«. منک یمن  گنج  هب  ادتبا  نم  : » دومرف ترضح  نآ  مینک .» دربن  هورگ  نیا  اب  نونکا  مه  ات  هدب  هزاجا  دنشاب ، رتشیب  یسب 

کچوک و درم ، نز و  زا  دوبن  يرادناج  ترـضح  نآ  هاگرکـشل  رد  دندوب و  هتـسب  شباحـصا  ماما و  يور  رب  ار  بآ  یتقو  نینچمه 
یم ماما  شوگ  هب  هراومه  ناماک  هنشت  هحیـص  دوب و  هنـشت  هکنآ  رگم  بکارم ، اه و  بسا  یتح  ملاس ؛ رامیب و  ریپ ، ناوج و  گرزب ،

.درک يراددوخ  گنج  هب  يادتبا  زا  دیسر ،

تمظع تلالج و  ياه  همیخ  فارطا  دش و  کیدزن  هرهاط  مایخ  هب  اروشاع  زور  نوعلم  رمش  تثابخ ؛ ترارـش و  هموثرج  یتقو  یّتح 
نآ رد  شتآ  هک  دید  ار  یقدـنخ  دزاس ، نّیعم  درک ، هلمح  ماما  هاگرکـشل  مایخ و  هب  ناوت  یم  اجنآ  زا  هک  ار  يا  هطقن  ات  دـیدرگ  یم 

.درک تراسج  ماما  هب  تشادرب و  گناب  .دنا  هتخورفا 

نمشد نآ  ثیبخ  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  دنزب و  ریت  اب  ار  رمش  تساوخ  هزاجا  تشاد ، تراهم  يزادناریت  رد  هک  هجـسوع  نب  ملـسم 
اهنآ اب  شگنج  تساوخ  یم  هکنیا  لثم   (1)، تشاد تهارک  گنج  هب  ندرک  ادبا  زا  نوچ  دومرفن ؛ هزاجا  ترـضح  دزاس ، كاپ  ادخ 

.دشاب هتشاد  عافد  تروص 

ِمْزَع ْنَِمل  َکـِلذ  َّنِإ  َرَفَغَو  َرَبَـص  ْنََملَو  : » هفیرـش هیآ  داـفم  هب  هـک  ترـضح ، نآ  ربـص  وـفع و  تشذـگ و  ياـه  هنوـمن  زا  رگید  یکی 
هک تسا  یتـّبحم  تفطـالم و  همه  نآ  ّرح و  هبوت  لوـبق  تسا ،  تّمه  يدـنلب  میمـصت و  تّوـق  مکحم و  مزع  رب  لـیلد  ، (2)« ِرُومُءْالا

.دش رداص  ششخب  وفع و  ملح و  ربص و  ندعم  نآ  زا  وا  هب  تبسن 

ص 390. راخزلا ، ماقمقلا  ص 172 ؛ ءادهشلاوبا ، - 1
هیآ 43. يروش ، هروس  - 2
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اب نمـشد  هب  ندشن  میلـست  .دشاب  تّدش  تیاهن  رد  یگنـشت  رگا  صوصخ  هب  تسا ، راوشد  تخـس  ییابیکـش  نیا  یگنـشت : رد  ربص 
فرط يور  رب  ار  بآ  هک  مینکن  ادیپ  ار  يدروم  خیرات  رد  دـیاش  .تسا  هداعلا  قوف  خـسار  مزع  میمـصت و  تمالع  یگنـشت ، تمحز 

.دشاب هدرک  يراددوخ  میلست  زا  وا  دنشاب و  هتسب 

نآ زا  .دنتـسب  شباحـصا  نادناخ و  ترـضح و  نآ  يور  رب  ار  بآ  مرحم  متفه  زور  زا  لتقم ، ربتعم  ياه  باتک  خـیراوت و  بسحرب 
اعبط دـش ، هیهت  یبآ  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  سابع  ترـضح  شـشوک  هاچ و  رفح  هلیـسو  هب  رابود  یکی  مهرگا  اروشاع  اـت  زور 
بآ نآ  اب  هدـعو  ود  یکی  ار  هتـسب  نابز  بکارم  نـالاسدرخ و  لاـفطا و  طـقف  دـندرک و  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  ناـگرزب  نادـنملاس و 

.تسا زیمآّریحت  یگنشت  جنر  رب  ترضح  نآ  ییابیکش  زیگنا و  مغ  هداعلا  قوف  مالسلا  هیلع  ماما  یگنشت  ناتساد  نیاربانب  دنداد ؛

رد داهج  تمحز  .تسا  اسرف  تقاط  اجنآ  رد  تعاس  دـنچ  یگنـشت  لـمحت  هک  دـنناد  یم  دـنا ، هدـید  ار  قارع  ياـمرگ  هک  یناـسک 
ربص میظع  جنر  نیا  رب  ماک  هنـشت  ماما  نآ  یلو  تسا ؛ یگنـشت  تّدـش  ثعاب  همه  نوخ ، شزیر  تاحارج و  ترثک  نازوس و  باتفآ 

 .ِ هّللاِْدبَعابَأ ای  َْکیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  .دیدرگن  ناسکان  نآ  میلست  دومرف و 

و دوب ، ادـخ  نامرف  تعاطا  يارب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ربص  ماسقا  مامت  روهظ  هک  تسا  مولعم  ادـخ : ناـمرف  تعاـطا  رد  ربص 
تعیب دیزی  اب  هک  دنداد  نانمشد  ای  ناتسود  هک  ار  ییاهداهنشیپ  درک و  لابقتـسا  اه  تبیـصم  اهالب و  همه  نآ  زا  ادخ  رما  لاثتما  يارب 

.درک ّدر  تفریذپن و  دیامن ، راتفر  توکس  شزاس و  هب  وا  اب  يوحن  هب  ای  دنک 
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هک تسا  عیسو  ردق  نآ  هیحان  ره  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  قالخا  مئارک  بقانم و  میظع و  تیـصخش  یمارگ ! هدنناوخ 
زاجیا و هب  راچان  اذـل  داد ؛ ناشن  ار  يوخ  قلخ و  نآ  لاثمت  باتفآ  لامج  ناوت  یمن  مه  لقتـسم  ياه  باتک  فیلأت  ای  لاقم  طـسب  اـب 
قلخ و تغالب و  تحاصف و  ملح و  تفرعم و  ملع و  رد  ترـضح  نآ  هک  مییوگ  یم  هصالخ  عماـج و  روط  هب  و  میتخادرپ ، راـصتخا 

(1) .دوب قلخ  مامت  دمآرس  يوخ 

بتک رد  هدـش و  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  يا  هیعدا  عماج و  حـیاصن  ظعاوم و  هغیلب و  هحیـصف و  ياه  هبطخ  اسآزجعم و  تاملک  - 1
مکاح تحاصف و  کلم  کلام  شراوگرزب  ردـپ  دـننام  زین  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  ناهرب  کـیره  تسا ، طبـض  هصاـخ  هماـع و 
ُِقْلفَت ِیتَّلا  ِدادُحلا  ِمِشاه  یَنب  ُهَنِْـسلَأ  اهَّنِکل  : » تفگ دیزی  هب  اسر  راتفگ  اویـش و  قطنم  نآ  فصو  رد  هیواعم  .تسا  هدوب  تغالب  میلاقا 

زا هچره  هک  نانچ   ) دریگ یم  هرهب  ایرد  زا  دفاکـش و  یم  ار  گنـس  يزیت ، زا  مشاه  ینب  ياه  ناـبز  نکل  رْحَْبلا » َنِم  ُفْرغَتَو  َرْخَـصلا 
ص 162. ینعملا ، ومس  دوش .» یمن  مامت  ناشبلاطم  دنیوگب ، نخس  ردقره  مه  اهنآ  دوش ، یمن  مک  ایرد  بآ  دنرادرب ، ایرد 
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هّیما ینب  مشاه و  ینب  مود : شخب 

هراشا
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هّیما ینب  مشاه و  ینب 

هراشا

، نارگمتـس ناراکبان و  اب  ناـبلط  حالـصا  ناتـسرپادخ و  ههجاوم  لـطاب و  ّقح و  نیب  هلباـقم  رد  مییوگب : رگا  تسین  هغلاـبم  فازگ و 
ریخ و تلیضف و  باحصا  فص  صخشم ، هتسد  ود  ره  نآ  رد  هک  تسا  هدادن  يور  هّیما  ینب  مشاه و  ینب  ههجاوم  دننام  يا  ههجاوم 

.دشاب زاتمم  لطاب  ّرش و  رصانع  فص  زا  فرش ،

هزرابم نیا  رد  هّیما  ینب  نالطب  یتسپ و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  فده  تسادـق  تقیقح و  هک  هنوگ  نیا  مییوگب : رگا  تسین  فازگ  و 
البرک رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیبج  زا  ّقح  هک  نانچ  نآ  و  تشگن ، راکـشآ  لـطاب  اـب  ناتـسرپ  ّقح  تازراـبم  رگید  رد  دـش ، رهاـظ 

تیمولظم و رد  دومن ، هراپ  ار  اه  يراک  هابتـشا  مامت  ياه  هدرپ  تخاس و  نشور  ار  ملاـع  وا  تقیقح  لاـمج  و  درک ، هولج  شیاـمن و 
.درکن ییامندوخ  تقیقح  هنوگ  نیا  ینید  ناربهر  ّقح و  هار  يادهش  زا  کی  چیه  تداهش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ایبنالا  متاخ  ترضح  تلیضف  تلادع و  یتسودرـشب ، یتسرپ ، ّقح  نامیا ، لاصخ  لمکا  هنومن  یلعا و  لثم  يرآ 
کیدزن و ادص و  مه  ّقح  اب  يردق  هب  و  دوب ، رشب  دارفا  مامت  دمآرـس  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف ، نیا  رد  ترـضح  نآ  زا  سپ  و  دوب ،

.درک یفرعم  رگیدکی  مزالم  ار  ّقح  وا و  یحو ، نابز  هک  تشاد  ینتسسگان  راوتسا و  طابترا  هلصاف  یب 
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؛ دندوب زاتمم  رفک  كرش و  دونج  زا  دیحوت  ّقح و  دونج  لطاب ، كرش و  اب  مالسلاامهیلع  یلع  ربمغیپ و  ياهدربن  رد  هک  هنوگ  نامه 
همه زین  دندرک  مرن  هجنپ  تسد و  مه  اب  دـیزی  مسج  رد  لطاب  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  تیـصخش  مسج و  رد  ّقح  هک  يدربن  نیا  رد 

.داد یم  صیخشت  ار  لطاب  تخانش و  یم  ار  ّقح  سک 

يراکمه نآ  زا  عافد  رد  دـندرک و  یم  يرای  ار  ّقح  .دـندوب  مولظم  یماح  دادـیب و  ملظ و  نمـشد  مالـسا ، تیلهاج و  رد  مشاه  ینب 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  نایوگروز و  زواجت  زا  يریگولج  ناگدیدمتـس و  نامولظم و  يراـی  يارب  هک  دـندوب  اـه  ناـمه  و  دنتـشاد ،

نیا و  دنداد ، بیترت  تسا  خیراوت  رد  هک  یحرـش  هب  ار  لوضفلا  فلح  نامیپ  نادـنمزاین ، ارقف و  هب  کمک  يداصتقا و  نواعت  رکنم ،
ياه ّتلم  ینونک  نّدـمتم  حالطـصا  هب  يایند  رد  رگا  هک  دـندرک  اضما  یتسودرـشب  تین و  نسح  لاـمک  يور  زا  ار  سّدـقم  ناـمیپ 

.دنرامش یم  دوخ  راختفا  هناگی  ار  نآ  دندنبب ، ار  ینامیپ  نانچ  هتفرشیپ  یّقرتم و 

، نطاب تراهط  حور ، تسادـق  زا  يا  هنومن  دـش و  هتـسب  مالـسا  زا  شیپ  هک  تسا  ییاه  نامیپ  نیرت  فیرـش  زا  یکی  لوضفلا  فلح 
كاپ يراکمه  نیا  سیسأت  و  نامیپ ، نیا  نتسب  هک  یـسک  نیتسخن  اریز  تسا ؛ مشاه  ینب  یهاوخ  يدازآ  تلادع و  یقالخا ، تهازن 

و دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ  يومع  بلطملا  دبع  نب  ریبز  دومن ، یعـس  دهع  نیا  نتـسب  رد  درک و  داهنـشیپ  ار  سّدقم  و 
هک دوب  یناسک  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  صخش  و  دندوب ، دراو  هتسج و  تکرـش  نآ  رد  مشاه  ینب  مومع  وا  رب  هوالع 

ّنـس تفاـی و  روضح  دوب ، شیرق  ياـهدرمریپ  خویـش و  زا  هک  ناعذـج  نب  هّللادـبع  هناـخ  رد  سّدـقم ، ناـمیپ  نیا  نتـسب  ماـگنه  رد 
عقوم نآ  رد  شکرابم 
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ِمالْـسِءْالا ِیف  ِِهْلثِم  یلِإ  ُتیِعُد  َْول  اْفلَح  ِناعْذَج  ِْنب    ِ هّللا ِْدبَع  ِراد  ِیف  ُتْدِهَـش  ْدََقل  : » دومرف یم  تثعب  زا  دعب  و  دوب ، لاس  جنپ  تسیب و 
«. ُْتبَجَءَال

رد رگا  و  دشاب ، وم  خرس  نارتش  نآ  ياج  هب  نم  يارب  زا  مراد  یمن  تسود  هک  ار  ینامیپ  ناعذج  نب  هّللا  دبع  هناخ  رد  مدش  رضاح  »
باوج موش ، هدناوخ  ینامیپ  نانچ  هب  مالـسا  رد  رگا  دیدحلا : یبا  نبا  لقن  هب  ای  مهد  یم  باوج  هنیآره  موش ، هدناوخ  نآ  هب  مالـسا 

«. مهد یم 

«. ًهَّدِش ّالِإ  ُمالْسِءْالا  ُهُدیِزَی  ُْتبَجَءَال ال  َمْوَْیلا  ِِهب  ُتیِعُد  َْولَو  ِمَِعنلا ، ُرَمُح  ِِهب  ِیل  َّنَأ  ُّبِحُأ  ام  ...ْدََقل  : » دومرف رگید  لقن  هب  و 

رد صاع  تخورف ، یمهـس  لئاو  نب  صاع  هب  ییالاک  نمی ، لها  زا  يدـیبز  يدرم  هک : تسا  نیا  نامیپ ، نیا  ّتلع  تیاـکح  لاـمجا 
.درک یهاوـخداد  شیرق  زا  تفگ و  يراعـشا  درم  نآ  .دـش  سویأـم  اـت  درک  متـس  هدنـشورف  هب  هدوـمن و  هلطاـمم  نآ  لوـپ  تخادرپ 

، هدنشخب اقآ ، ابیز ، شنم ، دازآ  عاجـش ، هک  بلطملا  دبع  نب  ریبز  .درک  رثا  مشاه  ینب  لد  رد  بیرغ ، هدید  متـس  درم  نآ  یهاوخداد 
هب ملظ  زا  ار  نادنمروز  هک  ددنبب  شیرق  لیابق  اب  ینامیپ  درک  دای  دنگوس  دینـش ، ار  درم  نآ  راعـشا  یتقو  دوب ، کین  بیطخ و  رعاش ،

ار نامیپ ) دنگوس ،  ) فلح نآ  و  تفگ ، يراعـشا  عوضوم  نیا  رد  و  دـنرادزاب ، نابیرغ  هب  متـس  زا  ار  هّکم  لها  دـننک و  عنم  نافیعض 
ردام نوتاخ  هنمآ  هلیبق   ) هرهز ینب  مشاه و  ینب  هلمج  زا  شیرق  لیابق  زا  هلیبق  جنپ  هاگ  نآ  دیمان ، نادرمناوج ) نامیپ   ) لوضفلا فلح 
متـس ره  و  دـنریگب ، ملاظ  زا  ار  مولظم  داد  هک  دـندومن  قاّفتا  دـندرک و  عاـمتجا  هودـنلاراد  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  همظعم 

يرای دنیآ ، یم  هّکم  هب  هک  یناسک  زا  ای  دشاب و  هّکم  لها  زا  هاوخ  ار  يا  هدید 
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دندرک و دای  دنگوس  اجنآ  رد  دنتفر و  ناعذج  نب  هّللادبع  لزنم  هب  و  دنناتـسب ، وا  زا  ار  مولظم  ّقح  ات  دننک  هزرابم  رگمتـس  اب  دننک و 
سّدقم نامیپ  نیا  رد  تکرـش  زا  هّیما  ینب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنداد  وا  هب  دنتفرگ و  لئاو  نب  صاع  زا  ار  يدیبز  درم  يالاک  لوپ 

.دندرک يراددوخ 

.دش یم  لسوتم  نآ  هب  دید  یم  یمتس  سکره  دش و  ناراکمتس  یبوکرس  بجوم  نامولظم و  هاگ  هانپ  نامیپ ، نیا  نآ ، زا  سپ 

.دمآ هّکم  هب  تراجت  يارب  دوب و  ابیز  ور و  شوخ  رایـسب  هک  لوتق ) مان  هب   ) شرتخد اب  معثخ  هلیبق  زا  يدرم  هدـش : تیاکح  هلمج  زا 
شردپ .دریگب  يراکبان  روجف و  يارب  شردپ  زا  ار  وا  روز  هب  تساوخ  تسب ، عمط  وا  رد  دـید و  ار  رتخد  نآ  یمهـس  جاجح  نب  هیبن 

وا هب  .دـنک  هچ  هک  دـنام  هراچیب  درم  .درب  دوخ  اب  تفرگ و  ار  رتخد  دـش و  بلاـغ  وا  رب  هیبن  تسناوتن و  یلو  دـمآرب ؛ عاـفد  ماـقم  رد 
رد ار  رتخد  هک  هیبن  هب  دـندمآ و  مشاه  ینب  درک ، تیاکـش  دـمآ و  مشاـه  ینب  دزن  درم  نآ  .نک  تیاکـش  لوضفلا  فلح  هب  دـنتفگ :

«. یسانش یم  هک  میتسه  ناسک  نامه  ام  هنرگ  و  نک ! اهر  ار  رتخد  : » دنتفگ دوب  هدرب  هّکم  زا  يا  هیحان 

«. دینک اورماک  وا  هب  ارم  بشما  کی  : » تفگ

«. دش دهاوخن  مه  هظحل  کی  دنگوس  ادخ  هب  ینادان ! ردقچ  دنادرگ ، تشز  ار  تیور  ادخ  : » دنتفگ

(1) .تفگ يا  هدیصق  دوخ  یماکان  زا  فسأت  رد  و  درک ، اهر  ار  لوتق  راچان  هیبن 

463 و 464؛ ص 455 ، ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  تسا : رداصم  نیا  زا  دش  هتـشون  هچنآ  لوضفلا  فلح  هب  عجار  - 1
ص ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  ص 1457 ؛ ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  ص 168 ؛ ج 22 ، بهذلا ، جورم  ص 144 و 145 ؛ ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس 
، هدـش لقن  دـندوب ، هدومن  تکرـش  نآ  رد  هک  شیرق  لیابق  نیب  رد  نامیپ  نیا  مارتحا  رابتعا و  هب  عجار  هک  یتایاکح  هلمج  زا  101 و 

نینچمه دـش و  عقاو  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  کلم  هک  ینیمز  رد  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نایم  هک  تسا  يا  هعزانم  تیاکح 
نآ .دننک  متس  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  دنتساوخ  یم  دیلو  هیواعم و  داد ، يور  هنیدم  مکاح  دیلو  ترـضح و  نآ  نیب  هک  رگید  هعزانم 

.دنتشگ میلـست  ترـضح  نآ  ّقح  هب  ات  تشادزاب  دندوب  هدرک  هدارا  هک  یمتـس  زا  هدرک و  دیدهت  لوضفلا  فلح  هب  ار  اهنآ  ترـضح 
(. ص 464 ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 146 ؛ ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  هب  دوش  عوجر  )
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، تریغ ییاسراپ ، تلیضف ، فرـش و  قالخا و  مئارک  مشاه ، ینب  رظن  رد  هک  دهد  یم  ناشن  رگید  یخیرات  يایاضق  لوضفلا و  فلح 
.دوب مرتحم  رایسب  یتسود  عون  نامیا و  يراکادف ، يوقت ، هجهل ، تحارص  تعاجش ، تناما ، تلادع ، تقادص ،

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ  ناـکاین  ناردـپ و  لاوحا  خـیرات  هب  مشاـه ، ینب  یتوکلم  یحور و  تناـکم  زا  رتـشیب  عـالطا  يارب 
.دوش هعجارم 

ینب زراب  تافـص  هلمج  زا  نایجاح ، زا  ییاریذپ  ارقف و  هب  ناسحا  يرورپ ، تلادع  يزاون ، نامهیم  تواخـس ، فافع ، بسن ، تراهط 
.دنراد قاّفتا  نآ  رب  همه  خیراوت  هک  دوب  مشاه 

بدا و فالخرب  ًالصا  هّیما  ینب  اب  اهنآ  هسیاقم  و  تسا ، حضاو  حیـضوت  مک و  دوش ، هتفگ  نخـس  هچره  مشاه  ینب  تلیـضف  هب  عجار 
هب هک  يا  هلیبق  اریز  تسین ؛ راوازس  هتسیاش و  خیرات ، زا  علّطم  صخش  ره  زا  هکلب  ناملـسم ؛ هدنـسیون  کی  زا  هدوب و  فاصنا  زا  رود 

نیرت هدیزگرب  و  تیرشب ، ملاع  لّوا  تیصخش  دوجو 
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ملاع و لیابق  مامت  رب  هتفای ، راختفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ایبنالا  متاخ  ترـضح  تیناسنا ، تقیقح  لمکا  شیامن  یلعا و  هنومن  قلخ و 
اـشحف و كرـش و  رفک و  نوناـک  تلاذر و  ندـعم  هک  هّیما  ینب  دـننام  يا  هلیبـق  رب  دـسر  هچ  اـت  دراد ، حـیجرت  نیرخآ  نیلوا و  قـلخ 

.دندوب تلالض 

هّللا یلو  یلع  نایفسوبا ، لهجوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  بیبح  دّمحم  نوعرف ، هّللا و  میلک  یـسوم  دورمن ، هّللا و  لیلخ  میهاربا 
اّما دنداد ؛ ناشن  ار  دوخ  تیهام  تقیقح و  کی  ره  دندش و  عقاو  مه  ربارب  رد  هچرگا  اهنیا  دیزی ؛ ءادهـشلا و  دّیـس  نیـسح  هیواعم ، و 

.دوب لهج  ملع و  و  ملظ ، لدع و  ّرش ، ریخ و  لطاب ، ّقح و  تملظ ، رون و  هضراعم  هضراعم ، نیا 

، تسا تقیقح  تلیضف و  زایتما و  شتقیقح  مامت  فرط  کی  اریز  دروآ ؛ نایم  هب  حیجرت  زا  نخـس  دیابن  هضراعم  فاصم و  نینچ  رد 
ریخ و  لطاب ، رب  ّقح  يرترب  تابثا  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، تلاذر  ترارش و  یتقیقح و  یب  يزایتما ، یب  شتیوه  مامت  فرط  کی  و 

.تسین ناهرب  لیلد و  هب  جاتحم  لهج ، رب  ملع  و  ّرش ، رب 

رفنت دـیزی و  یماندـب  و  نیملـسم ، نیب  رد  ار  وا  هداعلا  قوف  تیبوبحم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یناحور  سّدـقم و  تیـصخش  اـهنت  رگا 
، میـسانشب لـطاب  ّقح و  دربن  فاـصم و  ياـه  هنحـص  نیرت  لـماک  ار  فاـصم  نیا  هنحـص  هکنآ  يارب  میریگب ، رظن  رد  وا  زا  ار  مومع 

.تسا یفاک 

یتح تشادن ، دیدرت  مه  هیما  ینب  زا  يدحا  وا ، هبتر  يدنلب  ماقم و  سدق  یقالخا و  تیحالص  رد  هک  دوب  یسک  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ار وا  دنتفر و  شگنج  هب  هک  ییاهنآ 
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مدرم نیرتراوازـس  هکنیا  وا و  لیاضف  رکنم  دنتـسناوت  یمن  دندرک ، یم  عوجر  دوخ  نادجو  هب  رگا  دندرک ، دیهـش  ایند  عفانم  عمط  هب 
.دنوشب تسا  ناناملسم  ییاوشیپ  تفالخ و  هب 

نیمه تسیاب  یم  اعبط  و  دوب ، هّجوتم  وا  هب  همه  یبلق  فطاوع  و  دوب ، نیملسم  ياهلد  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  مدرم و  نیرت  بوبحم  وا 
.دشاب هدینشن  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  تبسن  ار  ربمغیپ  هداعلا  قوف  رهم  یتسود و  ای  دشابن ، ناملسم  ناملسم ، رگم  .دشاب  روط 

ار وا  ات  تساوخ  یم  شزیزع  همطاف  زا  و  دـش ، یم  تحاران  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیرگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هن  رگم 
.دوشن دنلب  هیرگ  هب  شیادص  و  دنکشن ، شلد  بوبحم  كدوک  نیا  هک  دشاب  شزاون  رهم و  وا  اب  يروط  و  دنک ، مارآ 

یم تفطالم  وا  اب  دینادنخ ، یم  ار  وا  دینابسچ ، یم  هنیس  هب  دییوب ، یم  دیسوب ، یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
.دش یمن  هدید  فطاوع  نانچ  شدنزرف  هب  تبسن  يردپ  چیه  زا  نامز  نآ  رد  هک  تشاد  یم  راهظا  یفطاوع  درک ،

ناسنا يارب  هک  هدش  هداد  حرـش  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتبحم  تّدش  عوضوم  ردق  نآ 
هتخانش و یم  هتسجرب  تاماقم  بحاص  تایآ و  ردصم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دنام  یمن  یقاب  یکش 

.تسا هتشاد  وا  هب  ار  تیانع  فطل و  همه  نیا  اذل  تسا ؛ هدید  یم  وا  راسخر  امیس و  رد  ناشخرد ، میظع و  رایسب  هدنیآ  کی 

مالـسلا هیلع  نیـسح  يارب  دیکـشخ ، شریـش  دـش و  رامیب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  یتقو  هک : تسا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
ادیپ دنتساوخ ، هدنهدریش ) هیاد   ) هعضرم
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یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناهد  رد  ار  شماـهبا  تشگنا  دـمآ و  یم  مالـسلااهیلع  همطاـف  هرجح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  .دـشن 
نامه هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  داد  رارق  یقزر  شدوخ  ربمغیپ  ماهبا  تشگنا  رد  ادخ  و  دیکم ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشاذگ و 
ربمغیپ تشوگ  زا  ار  وا  تشوگ  دنوادخ  .داد  اذـغ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هنوگ  نیا  هب  ربمغیپ  زور  هنابـش  لهچ  و  دومن ، یم  هیذـغت 

(1) .دینایور

ّقح رد  ییارتفا  تمهت و  ره  زا  هک  تشاد  ینانمـشد  .درک  یگدنز  مدرم  نیب  رد  لاس  تفه  هاجنپ و  دودـح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هکنآ تصرف  مه  اهنآ  يارب  هک  دوب  نانچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترهش  نسح  لیاضف و  یقالخا و  تراهط  یلو  دنتـشادن ؛ اورپ  یـسک 

ینمادکاپ و تیحالص و  رد  سک  چیه  و  دادن ، تبسن  یبیع  هب  ار  وا  سک  چیه  .دوبن  دنزاس  مهتم  فعض  هطقن  بیع و  کی  هب  ار  وا 
.درکن دیدرت  وا  یحور  سدق 

، دوب هدومرف  تمالم  شنزرس و  تایانج  میارج و  باکترا  هب  ار  وا  هک  دیسر  وا  هب  يا  همان  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  یتقو  هیواعم  یتح 
ار وا  دندوب ، هتخورف  هیواعم  دیفس  درز و  ياه  لوپ  هب  ار  تیناسنا  فرش  نادجو و  هک  اهنآ  .درک  تروشم  دوخ  سولپاچ  نایفارطا  اب 
ام   ِ هّللاَو اْنیَسُح ! َبَیْعَأ  ْنَأ  ُْتیَـسَع  امَو  : » تفگ اهنآ  هب  هیواعم  دندومن ، بیغرت  کیرحت و  ماما  ماقم  هب  زیمآ  تراسج  همان  نتـشون  هب 

«. اعِضْوَم ِهِیف  ِْبیَْعِلل  يرَأ 

تمهت هب  ار  ناهانگ  یب  كاپ  نماد  و  تفرگ ، یم  ارتفا  تمهت و  اب  ار  ردق  یلاع  نادرم  هک  ساّیـس  وج و  بیع  هیواعم  راکم ، هیواعم 
هدولآ یسایس  هلیح  و 

 . ص 62 ءادهشلاوبا ، - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  رد  یبیع  نتسج  هب  هار  نم  میوگب ، هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نأش  رد  نم  : » تفگ اهنآ  خساپ  رد  درک ، یم  یفرعم 
«. منیب یمن  یبیع  عضوم  وا  رد  مسق  ادخ  هب  مرادن ،

رد یپ  مه  شناهاگآراک  ناسوساج و  زا  و  دوب ، عالّطااب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یناگدـنز  ناهن  راکـشآ و  ایاوز و  زا  هک  هیواعم  يرآ 
لیام رایسب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  نداد  بیع  تبسن  رد  یـسکره  زا  درک و  یم  تفایرد  شرازگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تالاح  زا  یپ 

«. اعِضْوَم ِهِیف  ِْبیَْعِلل  يرَأ  ام    ِ هّللاَو : » تفگ دوب ،

اریز وگ ! غورد  رب  تنعل  دنیوگ : یم  مدرم  و  دنک ، یم  اوسر  کبس و  ار  دوخ  دیوگب  هچره  تسناد  یم  نوچ  تشادن ، مه  يا  هراچ 
.تسین یبیع  عضوم  مالسلا  هیلع  نیسح  رد  هک  دنتسناد  یم  همه 

يرت هزیکاپ  راب  رازه  هّللاب  يرحس  ربا  دکچ ز  یم  هک  هرطق  ناز 

هب نامگدب  دشاب و  هتشاد  اهنآ  هاگتسد  دایز و  نبا  دیزی و  هب  ّنظ  نسح  اعقاو  هک  رفن  کی  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ناگدنـشک  رد  یتح 
ار اه  نآ  و  دندوب ، هدش  تسدـمه  هیما  ینب  اب  گرزب  مرج  نیا  رد  هک  یناسک  مومع  .دـش و  یمن  تفای  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 

.دوب لاوما  ضرع و  کته  لغش و  زا  يرانکرب  لزع و  زا  سرت  ای  ماقم  ای  لام  رد  عمط  يارب  دندومن ، توکس  ای  دندرک  يرای 

رد ار  دیزی  صخش  تئاند  تلاذر و  میروایب و  رظن  هب  يا  هیحان  بناج و  ره  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماقم  تسادق  طقف  ام  رگا  سپ 
رگا هکلب  دوب ؛ دـهاوخ  اـمنهر  ار  سکره  نامـسآ ، طـسو  رد  باـتفآ  دـننام  لـطاب ، ّقح و  نتخانـش  يارب  مینک ، هظحـالم  یتهج  ره 

یخیرات دربن  نیا  تقیقح  هب  ندرب  یپ  يارب  میزاس ، ور  هب  ور  لباقم  فرط  دارفا  زا  کیره  اـب  ار  اـهنآ  نایهاپـس  ناراـی و  زا  کـیره 
.تسا یفاک 
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ناج هزیکاپ  ناناوج  سباع و  ّرح ، ریرب ، ریهز ، هجسوع ، نب  ملسم  رهاظم ، نب  بیبح  ءاّرقلا  دّیـس  لاثما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا 
.دندوب مالسلا  مهیلع  ربکا  یلع  لضفلا و  یبا  ملسم و  دننام  یمشاه 

فورعم و يایقشا  زا  رگید  ریمن و  نب  نیصح  و  میمت ، نب  نیصح  ناورم ، هبقع ، نب  ملسم  رمش ، دعس ، رمع  دایز ، نبا  دیزی ؛ ناوریپ  و 
بیرخت هنیدم و  ماع  لتق  رد  ای  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  لتق  رد  ای  هک  دندوب  خیرات  محر  یب  ناشک  مدآ  راوخنوخ و  نادالج و 

.دندرک تکرش  رگید  ملاظم  همظعم و  هبعک  هّکم و 

نارـس زا  رفن  دنچ  هّیما و  ینب  تیوه  لامجا  هب  دوش ، مولعم  سّدقم  بالقنا  نآ  موزل  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  مایق  تمظع  هکنیا  يارب 
زا ناگدـنناوخ  .مینک  یم  لقن  راصتخا  هب  ار  اهنآ  ياه  ییاوسر  بسن و  تئاند  كرـش ، رفک و  زا  ییاـه  هشوگ  هنوعلم و  هرجـش  نیا 

.دنناوخب ار  لّصفم  ثیدح  دوخ  لمجم ، نیا 

هّیما ینب 

شیرق زا  ینطب  هک  دـشاب  یم  فورعم  هّیما  ینب  نیمه  اـهنآ  زا  یکی  هک  تـسا  برع  زا  نـطب  دـنچ   (1): دیوگ یم  يدنشقلق  هچنانچ 
.فانم دبع  نب  سمش  دبع  نب  هّیما  ینب  بسن  نیا  هب  دنا ، هدش  هدرمش 

قالخا نازیم  رد  هّیما  ینب 

، یسنج ذاذتلا  تاوهش و  ایند و    ّ بح هب  مالـسا ، زا  سپ  تیلهاج و  نارود  رد  دندوب ، شزرا  دقاف  هیام و  یب  قالخا ، رظن  زا  هّیما  ینب 
.دندوب فورعم  فوصوم و  یلیماف  تیبصع  ینیشن و  خاک  یتسرپروس ، يرورپزان ، يروخرپ و  لّمجت و  ینارذگ و  شوخ  رد  طارفا 

ص 79. برالا ، هیاهن  - 1
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نیا رد  هّیما  ینب  هک : هدرک  تباث  یخیرات  دـهاوش  اب  هیومأ " هفیلخ   " لصف رد  نازیملا " یف  نایفـس  یبا  نب  هیواعم   " باـتک رد  داّـقع 
.دنا هدوبن  جراخ  نازیم  نیا  زا  زین  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نامثع و  تسا  ّتنس  لها  زا  دوخ  هکنیا  اب  وا  رظن  هب  هدوب و  زاتمم  فاصوا 

هّیما ینب  بسن 

تسا نیا  هدش ، هتفگ  شیرق  هب  هّیما  ینب  تبسن  ّدر  رد  هک  هچنآ  .تسا  رایسب  نخس  ناشروهشم  دارفا  زا  يا  هراپ  هّیما و  ینب  بسن  رد 
هب دننک  یم  داهـشتسا  و  دناوخ ، دوخ  رـسپ  ار  وا  تیلهاج ، رد  برع  مسر  هب  دیرخ و  ار  وا  سمـش  دبع  دوب ، یمور  يا  هدنب  هّیما  هک :

: دومرف هک  هیواعم  هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک 

؛» ِقیِصَّللاَک ُحیرَّصلا  َالَو  ِقِیلَّطلاَک ، ُرِجاهُْملا  َالَو  ٍِبلاط ، ِیبَأَک  ُنایْفُسُوبَأ  الَو  ِّبِلَطُْملاِْدبَعَک ، ٌبْرَح  الَو  ٍمِشاهَک ، ُهَّیَمُأ  َْسَیل  »

اب هدرک  ترجه  ادخ ) هار  رد   ) هک یسک  هن  بلاطوبا و  اب  نایفـسوبا  هن  بلطملا و  دبع  اب  برح  هن  تسا و  سایق  لباق  مشاه  اب  هّیما  هن 
مولعم شبسن  هک  یـسک  اب  تسا  نشور  حیرـص و  شبـسن  هک  یـسک  هن  و  هدش ؛ دازآ  تراسا  زا  دعب  هدیگنج و  مالـسا  اب  هک  یـسک 

! تسا هسیاقم  لباق  هدش ، هدنابسچ  يا  هلیبق  هب  تسین و 

و دشاب ، بسنلا  حیحـص  هک  دنیوگ  ار  یـسک  حیرـص " ، " هغالبلا جهن  حرـش  رد  يرـصم  هدبع  دّمحم  دننام  ینادنمـشناد  حیرـصت  هب 
هک دوب  یماندب  درم  هّیما  دنشاب و  هدنابسچ  يا  هلیبق  لیماف و  هب  ار  وا  دشاب و  هناگیب  هک  تسا  یسک  قیصل " "
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كرت نطو و  يالج  لاس  هد  هب  تیموکحم  زا  دـعب  هک  تسا  سک  نامه  و  دوب ، فورعم  اـنز  اـشحف و  هب  و  دـش ، یم  ناـنز  ضرعتم 
يدوهی هک  شرهوش  شارف  رد  نز  نآ  درک و  انز  يرادرهوش  هیدوهی  نز  اب  اجنآ  رد  و  دـنام ، لاس  هد  اجنآ  رد  تفر و  ماش  هب  هّکم ،
شدوخ یگدنز  رد  ار  شدوخ  نز  تخاس و  یّنکم  ورمع  یبا  هب  دیمان و  ناوکذ  درک و  قحلم  دوخ  هب  ار  وا  هّیما  دروآ و  يرـسپ  دوب 

(1) .تسا نامثع  يردام  ردارب  هبقع  نب  دیلو  ردپ  هبقع  ّدج  طیعم و  یبا  ردپ  ناوکذ  نیا  و  داد ، وا  هب 

: تفگ برح  هب  هیواعم  ّدج  هّیما و  رسپ  برح  اب  بلطملا  دبع  همکاحم  رد  يزعلا  دبع  نب  لیفن 

ٍمارَح ٍدََلب  ْنَع  َلیِْفلا  َداذَو  ُّفُع  ُهُوبَأَو  ٌرِهاعُم  َكُوبَأ 

(2) «. درک عفد  مارح  دلب  زا  ار  لیف  بلطملا  دبع  هک  دوب  فیفع  نمادکاپ و  بلطملا  دبع  ردپ  دوب و  يراکانز  درم  هّیما  وت  ردپ  »

ثیدح نآرق و  رد  هّیما  ینب 

ورمع و نبا  هرم ، نب  یلعی  مالسلاامهیلع ،  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زا  ددعتم  تایاور  ّتنـس  لها  قرط  هب  ثیدح  ریـسفت و  بتک  رد 
ناگنیزوب نوچ  يرگید  سپ  زا  یکی  هّیما  ینب  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  هک : هدش  تیاور  بیـسم  نب  دـیعس 

.دیدن نادنخ  ار  وا  یسک  رگید  نآ  زا  سپ  و  دش ، كانمغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمابپ  .دنهج  یمرب  شربنم  هب 

داقع تسا ، وا  بسن  رد  هک  يا  ههبـش  ناوکذ و  هب  عجار  ص 115  هیفاکلا ، حئاصنلا  ص 456 و 467 ؛ ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
نیاربانب .دومن  یفن  شیرق  زا  ار  وا  هیواعم  روضح  رد  احیرـص  هک  دـنک  یم  لقن  هباّسن  لفغد  زا  ص 47  ءادهشلاوبا ، رد  یناتساد  زین 

.تسا هدناوخ  دوخ  رسپ  هیما  ار  وا  هک  هدوب  یمالغ  ای  هدوب ، انزلادلو  ای  ناوکذ  هک  تسین  يا  ههبش 
ص 21. مصاختلا ، عازنلا و  - 2
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َهَرَجَّشلاَو ِساّنِلل  ًهَْنِتف  ّالِإ  َكاْنیَرَأ  آـِیتَّلا  اَـیْؤُّرلا  اَْـنلَعَج  اـمَو  : » دومرف لزاـن  هیآ 60 )  ) لیئارـسا ینب  هروـس  زا  ار  هیآ  نـیا  یلاـعت  يادـخ 
(1)« ارِیبَک انایْغُط  ّالِإ  ْمُهُدیِزَی  امَف  ْمُُهفِّوَُخنَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َهَنوُْعلَْملا 

(2) دیدرگ لزان  زین  ردق  هروس  و  ...ََرثْوَْکلا » َكاْنیَطْعَأ  ّانِإ  : » دش لزان  زین  و 

هب ار  ادـخ  ناگدـنب  دنـسرب ، نت  لهچ  هب  هّیما  ینب  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدرک  تیاور  رذ  یبا  زا  رکاـسع  نبا 
(3) .دندنبن راک  هب  ار  ادخ  باتک  دنزاس و  دراو  دوخ  لاوما  رد  ار  ادخ  لام  دنریگ و  یم  يزینک  یمالغ و 

هک دـنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  یمرـضح  ملاـس  زا  عماـق  نبا  یناـمی و  رباـج  نب  نارمع  زا  میعنوبا  هدـنم و  نبا 
(4) «. َهَّیَمُأ ِینَِبل  ٌْلیَو  َهَّیَمُأ ! ِینَِبل  ٌْلیَو  : » دومرف

رد يا  هیآ  اـم و  نأـش  رد  يا  هیآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هروس  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هیودرم  نبا 
.تسا هیما  ینب  نأش 

« اهِرِخآ یلِإ  اِهلَّوَأ  ْنِم  َهَروُّسلا  ْأَْرقِإ  »

(5) .ناوخب رخآ  هب  ات  لّوا  زا  ار  هروس 

رکذ هب  ام  هدـش و  دای  نآرق  رد  نعل  هب  هک  یتخرد  مدرم و  ناحتما  شیامزآ و  يارب  زج  دوبن  میداد ، هئارا  وت  هب  هک  ییایؤر  اـم  و  - 1
.دیازفین يزیچ  دیدش  راکنا  رفک و  نایغط و  زج  اهنآ  رب  نکیلو  میناسرت  یم  ار  اهنآ  میظع  تایآ  نیا 

ریسفت يروباشین  ریسفت  ص 9 ؛ ءافلخلا ، خیرات  ص 6 ؛  ص 444 و ج 4 ، ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 191 ؛ ج 4 ، روثنملا ، ردلا  - 2
ص 424. ص 6 ،  نایبلا ، عمجم  ردق ؛ هروس 

ص 110. هیفاکلا ، حیاصنلا  - 3
ص 355. ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  ص 110 ؛ هیفاکلا ، حیاصنلا  - 4

ص 110. هیفاکلا ، حیاصنلا  - 5
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هنوـعلم هرجـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نمـشد  تّما و  نیا  تفآ  نید و  تفآ  اـهنآ  هکنیا  هّیما و  ینب  تمذـم  رد  تیاور  اـّما  و 
(1) .تسا رایسب  دنتسه ،

مکحلا ینب 

ادـخ لوسر  درک ، روبع  صاـعلا  یبا  نب  مکح  میدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  هدرک : تیاور  شردـپ  زا  معطم  نب  ریبج 
(2) «. اذه ِْبلُص  ِیف  اّمِم  ِیتَّمُءِال  ٌْلیَو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هتخا تیلهاج  رد  شلغش  دوب و  نایفـس  یبا  هدازومع  نامثع و  يومع  مکح  .دنتـسه  ناورم  ینب  مکحلا و  ینب  هّیما ، ینب  زا  هریت  کی 
نامثع ّدـج  هک  شردـپ  وا و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هشیاـع ، تیاور  هب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  (3) و  .دوب نادنفسوگ  ندرک 

نآ هب  تیذا  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیاسمه  هک  تسا  یـسک  نامه  (4) و  دیتسه هنوعلم  هرجش  امش  دومرف : دوب ،
وا و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : دنا  هدرک  تیاور  ریثا  نبا  ینیز و  دمحا  دیـس  رجح و  نبا   (5) .تشاد رارصا  تّدش و  ترضح 

(6) .درک نعل  ار  شنادنزرف 

.دوش عوجر  ج 8  ریدغلا ، ص 111 و  هیفاکلا ، حیاصنلا  باتک  هب  - 1
شردپ هطـساو  نودـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  معطم  نب  ریبج  زا  ج 1 ؛ هیبلحلا ، هریـسلا  ص 24 ؛ مصاـختلا ، عازنلا و  - 2

.ملعا هّللاو  دشاب ، يولب  هدیبع  نب  معطم  رسپ  لّوا  ثیدح  يوار  هکنآ  رگم  تسا  حیحص  نیمه  ارهاظ  هدرک و  تیاور 
.روزج تغل  ص 194 : ج 1 ، ناویحلا ، هایح  - 3

ص 354. ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  ص 248 ؛ ج 8 ،  ریدغلا ، - 4
ص 25. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 5

.هدش لقن  زین  ص 381  ج 4 ، كردتسم ، رد  مکاح  زا  و  ص 34 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 354 ؛ ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  - 6
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ادخ باتک  تفلاخم  نیا  دومرف : درک و  نعل  ار  مکح  هک : هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  لامعلا ، زنک  رد  و 
رتمک و وا  دنتفگ : مدرم  زا  یضعب  .دسرب  نامسآ  هب  هک  دیآرب  يدود  شبلص  زا  و  درک ، دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ّتنـس  و 

(1) «. دیوش یم  وا  وریپ  تقو  نآ  رد  امش  یضعب  .یلب و  دومرف : تسا ! نیا  زا  رت  لیلذ 

تیذا و زا  تسد  دوب ، رایع  مامت  قفانم  کی  تخاس و  هشیپ  قافن  درک ، رایتخا  مالـسا  رهاظ  هب  دـمآ و  هنیدـم  هب  هکنیا  زا  دـعب  مکح 
رورس نآ  رس  تشپ  زامن ، ماگنه  تفر و  یم  ترضح  نآ  رس  تشپ  .تشادنرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  یخاتـسگ 

رد هک  رگید  ياه  یبدا  یب  اه و  تراسج  درک و  یم  هراشا  ترضح  نآ  هب  ناتـشگنا ، ناهد و  ینیب و  مشچ و  وربا و  اب  داتـسیا و  یم 
شاعترا هب  وا  درک و  نیرفن  شّقح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .دش  یم  رداص  وا  زا  هدش ، رکذ  خـیرات  هریـس و  ياه  باتک 

وا و اب  دوب ، شکرابم  يوخ  قلخ و  هچنانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  تشاد ، یمنرب  راـتفر  ءوس  زا  تسد  یلو  دـش ؛ ـالتبم  ندـب 
ار ییایح  یب  لاح ، نیا  اب  دومرف ، یم  ارادـم  اهنآ  اب  يروص  مالـسا  نامه  رطاخ  هب  درک و  یم  راتفر  يرابدرب  ملح و  هب  نیقفانم  ریاس 

دیعبت فئاط  هب  ار  شنادنزرف  وا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب ، داسف  هنتف و  ببـس  هنیدـم  رد  شفّقوت  نوچ  و  دـینارذگ ، ّدـح  زا 
.درک

زا دعب  .دشن  هتفریذپ  ددرگرب ، هنیدم  هب  دهد  هزاجا  ات  درک  تعافـش  رکب  یبا  دزن  نامثع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لمع  روتسد و  فالخرب  تفای ، تموکح  شدوخ  یتقو  اّما  تفریذپن ؛ زین  وا  درک ، تساوخرد  رمع  زا  وا ،

مارتحا دروم  دنادرگرب و  هنیدم  هب  ار  اهنآ  ناناملسم ، يارآ  فالخ  و 

ح 90. ص 39 ، ج 6 ،  لامعلا ، زنک  - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 256 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_245_1
http://www.ghaemiyeh.com


246 ص :

قلعت نیملسم  لاملا  تیب  هب  هک  ار  هعاضق  تاقدص  مهرد  رازهدصیـس  داد و  وا  هب  هزیاج  رازهدص  دیناشوپ و  وا  هب  تعلخ  داد و  رارق 
« ِنوُْعلَْملا ُْنب  ُنوـُْعلَْملاَو  ِغَزَوـلا ، ُْنب  ُغَزَوـْلا  : » ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  ار  ناورم  شرـسپ  و  دیـشخب ، وا  هب  اـجکی  تشاد ،

.دیشخب وا  هب  ار  اقیرفا  ياه  تمینغ  سمخ  رانید  رازه  دصناپ  داد و  وا  هب  ار  شرتخد  داد ، رارق  دوخ  یشنم  دوب  هدناوخ 

.درک زاـب  وا  يوس  هب  ار  مومع  ضارتـعا  ناـبز  هک  دوب  اـهراک  نیمه  دـش ، ناـمثع  رب  ناناملـسم  شروش  بجوم  هک  يداوـم  زا  یکی 
ملاظم و هدوتـسان ، ياهراک  تشز و  لامعا  حرـش  زا  دهاوخب  سکره   (1) .تسا رایـسب  وا  دالوا  مکح و  نعل  رد  تایاور  ثیداـحا و 
رب ار  جاجح  دننام  يراکمتس  نتخاس  طلسم  ناهانگ و  یب  راتشک  لتق و  و  نیملسم ، مالسا و  هب  ناشنادناخ  ناورم و  مکح و  تایانج 

تعاـمج رب  بنج  زینک  نتخاـس  زاـمن  شیپ  دـیجم و  نآرق  هب  تناـها  هبیط و  هنیدـم  رد  اـشحف  جـیورت  هبعک و  هناـخ  بـیرخت  مدرم ،
.دیامن عوجر  خیراوت  بتک  هب  دیاب  ددرگ ، هاگآ  نیملسم و ... 

هک دوب  ءاقرز  دندناوخ ، یم  وا  هب  ار  ناورم  ینب  هک  مکح  ردام  دنتـسه و  هّیما  ینب  هلیبق  زا  يا  هریت  کی  فاصوا ، نیا  اب  نادناخ  نیا 
(2) .دوب رادمچرپ  شحاوف  نایپسور و  زا  نارگید  ریثا و  نبا  لقن  هب 

ار وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  صاع  نب  هریغم  نب  هیواعم  هّیما ، ینب  زا  رگید  یکی 

ص 353 و ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  ص 354 ؛ ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 34 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 444 ؛ ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص 399. ص 62 و ج 2 ، ج 1 ، ناویحلا ، هایح  354 ؛

ص 114. هیفاکلا ، حیاصنلا  - 2
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هللا یلـص  ربمغیپ  نامرف  هب  رامع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ات  دـشن  جراـخ  هنیدـم  زا  یلو  داد ؛ تلهم  وا  هب  زور  هس  دومرف و  درط  هنیدـم  زا 
.دنتشک ار  وا  هلآ  هیلع و 

یلع هک  تسا  دیعس  نب  صاع  رگید  تشک و  ردب  گنج  رد  ار  وا  ریبز  هک  تسا  صاع  نب  دیعـس  نب  هدیبع  هّیما ، ینب  زا  رگید  یکی 
.دیناسر لتق  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع 

هکنیا اب  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تخـسرس  نانمـشد  زا  و  ناگدـننک ) هرخـسم   ) نیئزهتـسم زا  یکی  هک  طـیعم  یبا  نب  هبقع 
ار وا  مالـسلا  هیلع  یلع  یـضعب  زا  ماشه  نبا  لقن  هب  انب  دیناسر ، تیاهن  هب  ار  یبدا  یب  تراسج و  تیذا و  دوب ، ترـضح  نآ  هیاسمه 

(1) .تشک

، دوب نامثع  يردام  ردارب  نوچ  و  تفای ، لوزن  وا  هرابرد   (2)« ...ٌقِساف ْمُکَءآج  ْنِإ   » هیآ هک  تسا  فورعم  هبقع  نب  دیلو  زین  شرسپ  و 
ام بایغ  رد  وت  مناد  یمن  تفگ : دعـس  دمآ ، هفوک  هب  یتقو  .داد  وا  هب  ار  تموکح  لزع و  هفوک  تموکح  زا  ار  صاّقو  دعـس  نامثع ،

يراسگ یم  هب  دیلو  .دینک  یم  یهاشداپ  کلم و  ار  مالسا  تموکح  هّیما ) ینب  ینعی   ) امش منیب  یم  میدش ! سکان  ام  ای  يدش  یـسک 
هب يور  سپس  دروآ ، اج  هب  هناگراهچ  ار  هناگود  و  دناوخ ، زامن  یتسم  لاح  رد  هفوک  دجـسم  رد  یهاگ  حبـص  تشاد ، مامت  صرح 

(3)! مناوخب رتشیب  دیهاوخ  یم  رگا  تفگ : درک و  مدرم 

نز نایفس و  یبا  رهاوخ  بطحلا ) هلاّمح   ) لیمج ّما  هّیما ، ینب  زا  رگید  و 

 . ص 50 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 356 ؛ ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 353 ؛ ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  - 1
.دوش هعجارم  ریسفت  ياه  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  هیآ 6 . تارجح ، هروس  - 2

ص 91. ج 5 ،  هباغلا ، دسا  - 3
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.تخاس راداو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفلاخم  هب  ار  بهلوبا  هک  هدمآ ، نآرق  رد  تحارص  هب  وا  ّمذ  هک  تسا  بهل  یبا 

تسد هب  دیلو  شرسپ  اب  دوب و  نیکرـشم  هاپـس  رادرـس  ردب  گنج  رد  هک  تسا  هّیما  هدازردارب  هعیبر  نب  هبتع  سمـش ، دبع  دالوا  زا  و 
ردب گنج  رد  زین  هبیـش  شردارب  و  تسا ، هیواعم  يردام  ّدج  هبتع  نیا  (1) و  دندش هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  دیحوت ، هار  زابرـس  هناگی 

.دش هتشک  هزمح  بانج  تسد  هب 

نایفس یبا  نادناخ 

ناشن تمواقم  هدرک و  تفلاخم  هناجوجل  هدیزرو و  دانع  یتسرپادخ  دیحوت و  هب  مالـسا  توعد  لباقم  رد  هک  یناسک  مامت  نایم  رد 
يارب دوب ، هدشن  اه  ناملـسم  بیـصن  یعطق  يزوریپ  هک  یتقو  ات  وا  .دوب  رتشیب  نارگید  زا  شرارـصا  دانع و  داسف و  نایفـسوبا  دنداد ،

رکـشل و رادرـس  قدنخ  دحا و  رد  و  نیکرـشم ، نارـس  زا  قدنخ  دحا و  ردـب ، رد  و  درک ، شالت  مالـسا  باتفآ  راونا  ندرک  شوماخ 
.دوب رفک  هاپس  میعز 

ینابیتشپ رفک  كرـش و  زا  و  دـندرک ، تیذا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنتـسناوت  هچنآ  شیاهرـسپ  شنز و  شدوخ ، نایفـسوبا ،
ار ورمع  تشک و  ار  هلظنح  مالسلا  هیلع  یلع  .دنتشاد  تکرش  ورمع  هلظنح و  هیواعم ، شنادنزرف  زا  نت  هس  ردب  گنج  رد  دندومن و 
هب دوب ، هدرک  مرو  شیاه  قاس  هدرک و  داب  شیاهاپ  دیسر ، هّکم  هب  یتقو  هک  درک  رارف  نانچ  نآ  و  تخیرگ ، هیواعم  یلو  درک ؛ ریسا 

(2) .درک یم  هجلاعم  ار  شیاهاپ  هام  ود  ات  هک  يروط 

ص 411. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
هیواعم بّجعتلا ،"  " باتک رد  یکجارک  همالع  لقن  هب  اـنب  ص 294  ج 2 ، ماشه ، نبا  هریـس  ص 412 ؛ ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2

ای جنپ  راچان  دوب ، هدش  رده  شنوخ  نوچ  درک و  شنزرس  دوب ، هدروآ  مالـسا  هکنیا  ّتلع  هب  ار  شردپ  هدوب و  نمی  رد  حتف  لاس  رد 
.دروآ مالسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تافو  زا  شیپ  هام  شش 
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یقاب دوخ  ینطاب  رفک  رد  یلو  دـندروآ ؛ مالـسا  راچان  هب  لتق  میب  هارکا و  يور  زا  شنادـنزرف  نز و  نایفـسوبا و  هّکم ، حـتف  لاس  رد 
.درک یگدنز  اه  ناملسم  نیب  قافن  اب  درم ، ات  دنام و 

نآ هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  هلمج  زا  هدش و  لقن  ناوارف  نایفـس  یبا  ّمذ  رد  رابخا  تایاور و 
دنار یم  ار  نآ  شرگید  سپ  دیزی  هتفرگ و  ار  نآ  مامز  هیواعم  تسا و  راوس  یغالا  رب  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  نایفسوبا  دید  ترضح 

: دومرف

؛» َِقئاّسلاَو َِدئاْقلاَو  َبِکاّرلا    ُ هّللا َنََعل  »

(1) .دنار یم  ار  نآ  هکنآ  هتفرگ و  ار  بکرم  مامز  هکنآ  تسا و  راوس  هک  ار  نآ  دنک  نعل  ادخ 

تایاکح تشادنرب ، اه  ناملـسم  مالـسا و  اب  ینمـشد  زا  تسد  دوب  هدـنز  ات  دوب و  هارکا  يور  زا  شمالـسا  هکنیا  وا و  قافن  هب  عجار 
.تسا خیراوت  رد  رایسب 

: تفگ دوب  هّیما  ینب  تموکح  زاغآ  هک  نامثع  تعیب  زور  رد  هک  تسا  روهشم  فورعم و  هلمج  زا 

؛» ٍران الَو  ٍهَّنَج  ْنِم  ام    ِ هّللاَوَف ِهَرُْکلا ، َفُّقََلت  ِسْمَش  ِْدبَع  ِیَنب  ای  اهوُفَّقََلت  »

دننام ار و  تسایر  تموکح و  نیا  دیریگب  سمشدبع ! نادنزرف  يا 

ص 433. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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(1) .تسین یشتآ  تشهب و  ادخ ! هب  دنگوس  سپ  .دیهدب  مه  تسد  هب  تسد  پوت 

: تفگ هک  تسا  رگید  لقن  رد  و 

؛» ٍران الَو  ٍهَّنَج  ْنِم  ام  ُنایْفُسُوبَأ ! ِِهب  ُِفلْحَی  يِذَّلاَوَف  »

.یمنهج هن  دراد و  دوجو  یتشهب  هن  هّللا ) هب  مسق  هن   ) دروخ یم  دنگوس  نآ  هب  نایفسوبا  هک  یسک  نآ  هب  مسق 

: تفگ و  دش ، دراو  وا  رب  نایفسوبا  دش ، رّرقم  نامثع  رب  تفالخ  یتقو  هک : هدرک  تیاور  يرصب  نسح  زا  ّربلا  دبع  نبا 

؛» ٌران الَو  ٌهَّنَج  ام  يِرْدَأ  الَو  ُْکلُْملا ، َوُه  امَّنِإَف  َهَّیَمُأ ؛ ِیَنب  اهَداتْوَأ  ْلَعْجاَو  ِهَرُْکلاَک ، اهْرِدَأَف  ٍّيِدَعَو ، ٍْمیَت  َدَْعب  ْمُْکَیلِإ  ْتَراص  ْدَق  »

تـسد هب  تسد  پوت  نوچمه  ار  نآ  سپ  هدیـسر ، امـش  تسد  هب  تسا ) رمع  رکبوبا و  زا  هیانک   ) يدـع میت و  زا  دـعب  تموکح  نیا 
(2) !؟ تسیچ مّنهج  تشهب و  مناد  یمن  نم  تسا ! تنطلس  نیا  هک  شاب  شوه  هب  هدب ، رارق  هّیما  ینب  ار  نآ  روحم  نادرگب و 

رب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ّتلع ، هچ  هب  مناد  یمن  تفگ : یم  دوخ  اب  دیـشیدنا و  یم  دوخ  شیپ  دوب ، هدروآ  مالـسا  هکنآ  زا  دعب 
!؟ تشگ زوریپ  ام 

ص 443. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
رب و  داد ، تموکح  اهرهش  رد  ار  هّیما  ینب  تسناوت  ات  درک و  لمع  شا  هدازومع  تیـصو  هب  مه  نامثع  ص 87  ج 4 ، باعیتسالا ، - 2

.دندرک متس  ملظ و  دنتساوخ  یم  هچ  ره  ات  تخاس  طلسم  اه  ناملسم 
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؛» َُکِبْلغَن   ِ هّللِاب َلاقَو : ِهِرْهَظ  ِیف  َبَرَضَف  »

(1) .میدش بلاغ  وت  رب  ادخ  کمک  هب  دومرف : دز و  وا  تشپ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

: تفگ یم  راختفا  اب  دنار و  یم  نخس  دحا  گنج  زا  شهارمه  هب  هداتسیا و  دُحا  هینث  رب  يزور  دوب ، هدش  روک  هک  یماگنه 

« َُهباحْصَأ اْنلَتَقَو  ادَّمَُحم  اْنیَمَر  انُهیه  »

(2) .میتشک ار  شباحصا  و  میتسب ، ریت  هب  ار  دّمحم  اجنیا  رد 

! وت رب  ياو  تفگ : سابع  .هتفای  تمظع  تردارب  رـسپ  یهاشداپ  کـلم و  تفگ : ساـبع  هب  هک  تسا  نیا  وا ، قاـفن  میـالع  زا  رگید  و 
.تسا يربمغیپ  تسین  یهاشداپ 

ار هبتع  ادخ  تفگ : دش ، دنلب  هّللا ِ»  ُلوُسَر  ادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ   » هب شگناب  دیوگ و  یم  ناذا  همظعم  هبعک  رب  لالب  دید  یتقو  نینچمه  و 
(3) .دیدن ار  زور  نیا  هک  تخاس  تخبشوخ 

هنیک قافن و  نایفـسوبا  دندیزرو ، تابث  یلیلق  هّدع  اب  مالـسلاامهیلع  یلع  ربمغیپ و  دنتخیرگ و  نیملـسم  هاپـس  یتقو  نینح ، گنج  رد 
: تفگ یم  دوب  شهارمه  مالزا  هک  یلاح  رد  تخاس  راکشآ  ار  دوخ 

؛» ِرْحَْبلا َنوُد  ْمُُهتَمیِزَه  یِهَْتنَت  «ال 

(4) .درک دنهاوخ  رارف  ایرد  بل  ات  ناناملسم 

ص 179 4046. ج 2 ، هباصالا ، - 1
ص 443. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
ص 444. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 3

 . ص 51 ج 2 ، رصتخملا ، ص 72 ؛ ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  - 4
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یم فسأت  دندرک ، یم  ینیشن  بقع  اه  یمور  یتقو  و  درک ، یم  صیرحت  اه  ناملـسم  رب  ار  نایمور  ماش ، ياه  گنج  رد  نینچمه  و 
(1) .دروخ

يراکانز هب  وا ، هب  دایز  نداد ) تبـسن   ) قاحلا رد  هیواعم  و  تشاد ، زین  رگید  یقالخا  نیگنن  قباوس  دانع ، قافن و  رب  هوالع  نایفـسوبا 
.درک فارتعا  زین  وا 

زا هک  دندرک  انز  رفن  راهچ  دحاو  رهط  رد  دوب ، هیناز  نانز  زا  هک  صاعورمع  ردام  هغبان "  " اب دـسیون : یم  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
وا داد ، یم  ار  هغبان  جراخم  صاع  نوچ  یلو  دنداد ؛ تبسن  دوخ  هب  ار  وا  نت  راهچ  ره  دش ، ّدلوتم  وا  زا  ورمع  دوب و  نایفـسوبا  هلمج 

(2) «. ...ْتََدب دَق  َّکَش  ُنایْفُسُوبَأ ال  َكُوبَأ  : » دیوگ یم  ورمع  هب  دوخ  رعش  رد  ثراح  نب  نایفسوبا  .داد  صاع  هب  تبسن  ار 

دش و مالسا  هیلع  رب  هنتف  جییهت  کیرحت و  لوغشم  هّکم  رد  نایفـسوبا  دومرف ، تلحر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ  یتقو 
نایفسوبا ياه  هشقن  دندوب ، برطضم  جنشتم و  تخس  راکفا  هک  ماگنه  نآ  رد  ورمع  نب  لیهس  .دراد  او  عاجترا  هب  ار  مدرم  تساوخ 

هب : » تفگ دـناوخ و  يا  هبطخ  وا  تخاـس ، بآ  رب  شقن  درک ، یم  صیرحت  تیلهاـج  هب  تشگزاـب  مالـسا و  كرت  هب  ار  مدرم  هک  ار 
ار امش  نایفسوبا  .دش  دهاوخ  ریگ  ناهج  دبات ، یم  ملاع  برغم  قرشم و  هب  هک  باتفآ  دننام  نید  نیا  هک  مناد  یم  نم  دنگوس ، ادخ 

(3) «. تسا نیگنس  تحاران و  مشاه  ینب  اب  دسح  زا  شا  هنیس  نکل  دناد ؛ یم  مناد  یم  نم  ار  هچنآ  زین  شدوخ  وا  دهدن ، بیرف 

ص 24. ءادهشلاوبا ، - 1
ص 219. ج 10 ، ریدغلا ، یقرواپ ص 209 ؛ صاوخلا  هرکذت  - 2

ص 110. ج 2 ، باعیتسالا ، - 3
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کی شتآ  ندرک  نشور  يارب  ار  تفـالخ  بصغ  رکبوـبا و  تعیب  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  ناتـساد  دـمآ ، هنیدـم  هب  هّکم  زا  نایفـسوبا 
ادخ هب  .منک  تعیب  وت  اب  ات  هدـب  تسد  : » تفگ دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  اذـل  تخانـش ، یبوخ  هلیـسو  مالـسا ، رد  یلخاد  گنج 

«. منک یم  رپ  هدایپ  راوس و  زا  ار  هنیدم  یهاوخب  رگا  دنگوس !

هنتف زا  ریغ  راـک  نیا  زا  وت  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : دـنارب و  دوخ  شیپ  زا  ار  وا  دوب ، ربخاـب  شا  هشیدـنا  زا  نوـچ  مالـسلا  هیلع  یلع 
(1) .تسین وت  هب  تجاح  ار  ام  يا و  هدوب  مالسا  هاوخدب  لاح  ات  زاب  رید  زا  مسق  ادخ  هب  يرادن و  يدصق 

هکلب دوب ؛ تخـسرس  بطحلا  هلامح  دننام  تّوبن ، نادناخ  ربمغیپ و  اب  ینمـشد  رد  نز  نیا  دـیزی : گرزبردام  نایفـس و  یبا  نز  دـنه 
هنایـشحو و تیبرت  یلد و  گنـس  رد  درک و  یم  قیوشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  گنج  هب  ار  اـهدرم  .دوب  رتشیب  وا  زا  شا  هنیک 

مالغ  ) یشحو وا  عیمطت  کیرحت و  هب  اریز  تسا ؛ یفاک  دشابن ، رگید  هاوگ  چیه  هزمح  ترضح  تداهش  زا  ریغ  رگا  وا ، يزرو  هنیک 
هلثم ار  هزمح  كانتـشحو  عضو  نآ  هب  و  داد ، هزیاج  وا  هب  ار  دوخ  ياه  تنیز  دـنه  و  تخاـس ، دیهـش  هنادرمناوجاـن  ار  هزمح  دـنه ،)
ناهد رد  دروآ و  نوریب  ار  شرگج  درک و  هراپ  ار  هزمح  مکـش  و  تخاس ، لاخلخ  وا  ندـب  ياضعا  ریاس  ینیب و  شوگ و  زا  و  درک ،

(2) .تسناوتن دعلبب  ار  نآ  تساوخ  تشاذگ ،

: دومرف هراشا  یخیرات  هبطخ  نآ  نمض  دیزی ، سلجم  رد  دیلپ  تواسق  تیانج و  نیمه  هب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

ص 220. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماکلا  - 1
ص 341. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  - 2
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؛» ِءآدَهُّشلا ِءآمِِدب  ُهُمَْحل  َتَبَنَو  ِءآیِکْزَءْالا ، ِدابْکَأ  َهُوف  َظَِفل  ْنَم  ُهَبَقاُرم  یَجتُْری  َْفیَکَو  »

!؟ تسا هدییور  ادهش  نوخ  هب  شتشوگ  هدیوج و  ار  نابوخ  دبک  هک  یسک  زا  ار  دارفا  ظفح  تمرح  تشاد  عقوت  ناوت  یم  هنوگچ 

هدرک دای  تشادرب ، انز  زا  هک  یلمح  وا و  نداد  انز  زا  شراعـشا  رد  تباث  نب  ناسح  دوب ؛ مان  دب  ینز  تیلهاج  رد  دنه  اهنیا  رب  هوالع 
: دیوگ یم  و 

ِرْهَّدلا َهَّبَس  ِکَْحیَو  ُْدنِه  ای  اِهب  ِْتیَتَأ  ًهَشِحاف  ِْتیَسَنَو 

(1) ٍرِهَع نِم  َناک  اریِغَص  اْنبا  ْتََدلَو  اهَّنِإ  ُِلباوَْقلا  َمَعَز 

زا یکدوک  وا  هک  دنراد  هدیقع  اه  هلیبق  راگزور ! مان  دـب  يا  وت  رب  ياو  يا ، هداد  ماجنا  هک  ار  یتّفع  یب  يا  هدرک  شومارف  دـنه ! يا  »
«. تسا هدییاز  انز 

( دیزی ردپ   ) نایفس یبا  نب  هیواعم 

؟ دیسر هچ  ربمیپ  هب  وا  سک  هس  وزک و  يدینشن  رگم  دنه  رسپ  ناتساد 

دیکمب ربمیپ  ّمع  رگج  وا  ردام  تسکشب  ربمیپ  نادند  بل و  وا  ردپ 

دیربب ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رسپ  تفرگب  ربمیپ  داماد  ّقح  قحان ، هب  دوخ 

سک چیه  رد  مالسلا )  هیلع  یلع  ضغب   ) قافن تمالع  هک  تسا  یقفانم  نامه  هیواعم 

ج 1، هغالبلا ، جهن  حرـش  ص 170 و  ج 10 ، ریدغلا ، هب : دوش  عوجر  دـنه  قباوس  حرـش  عالطا  يارب  ص 115  هیفاکلا ، حـیاصنلا  - 1
ص 134. هینیسحلا ، سلاجملا  ص 111 و 
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تاقبوم و .دندیشکن  يدحا  تسد  زا  دندیـشک ، وا  ياه  تیانج  اه و  تنایخ  زا  ناناملـسم  مالـسا و  هچنآ  .تشگن  راکـشآ  وا  دننام 
.تسا جراخ  هرامش  اصحا و  ّدح  زا  وا  ياهراتشک  تشز و  ياه  تعدب  ناهانگ و  رئابک 

تاحفـص رد  وا  زا  هک  یتشز  هفایق  كانرطخ و  كاپان و  رـصنع  نیا  تیهام  هب  دناوخن ، ار  وا  یگدـنز  خـیرات  هرود  کی  یـسک  رگا 
.دمآ دهاوخنرب  هدهع  زا  دنک ، یفرعم  ار  وا  دهاوخب  سک  ره  و  درب ، دهاوخن  یپ  هدنام ، یقاب  خیرات 

.دوب هیواعم  تسب ، مالسا  تاحوتف  هعسوت  رب  ار  هار  هک  یسک  هدبع ، دّمحم  خیش  هب  یناملآ  دنمشناد  درم  نآ  هتفگ  هب 

دصیـس و داد و  نتـشک  هب  ار  رفن  رازه  هد  دـص و  و  درکاـپرب ، یگنج  ناـمثع  یهاوخ  نوخ  ماـن  هب  تموکح  تساـیر و  هب  لـین  يارب 
لمج گنج  رد  .دومن  دیهش   (1) دنتشاد تکرش  ناوضر  تعیب  رد  هک  یناسک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  رفن  تصش 

.دش ثداح  ماما  رب  وا  جورخ  هجیتن  رد  ناورهن  گنج  تشاد و  تسد 

.تسا ادیوه  شا  یگدنز  نارود  مامت  رد  نادجو  فرش و  هب  وا  ییانتعا  یب  نآرق و  نید و  هب  ینامیا  یب  ینید و  یب  راثآ 

برح و لآ  شور  تیلهاج و  تعیرش  نایفس و  یبا  نید  ار  نید  درادرب و  نایم  زا  ار  مالسا  هک  درک  یم  شالت  هیواعم  نیقی ، روط  هب 
یلص ربمغیپ  اب  ینمشد  مالـسلا  هیلع  یلع  اصوصخم  مشاه  نادناخ  اب  وا  ياه  گنج  ینمـشد و  همه  نآ  دهد و  رارق  هّیما  ینب  هقیرط 

.دوب مالسا  هب  شلیماف  يردام و  ّدج  ردپ و  ياه  گنج  بیقعت  هلآ و  هیلع و  هللا 

 . ص 5075 ص 389 ، ج 2 ، هباصالا ، - 1
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یسک نینچ  مّلسم ، روط  هب  مینادب ، دننام  یب  ینکـش  نامیپ  تنایخ و  ردغ ، رکم و  هلیح ، ّقح ، راکنا  نایغط ، قافن ، رد  ار  یـسک  رگا 
.تسا هیواعم  نامه 

ّبح يزیگنا و  هنتف  تلاذر و  رد  دنوش ، یم  هدیزگرب  هتـسجرب و  هبخن و  يدودـعم  دارفا  هیلاع ، تاکلم  لیاضف و  رد  هک  هنوگ  نامه 
، کلملا دبع  هبقع ، نب  ملـسم  دایز ، ناورم ، دیزی ، صاعورمع ، هیواعم ، دنتـسه ؛ لاحلا  مولعم  يدارفا  زین ، ّقح  لها  اب  توادع  هاج و 
ناراطق و مه  ناـیم  رد  راـتفر ، یتشز  ریمـض و  یکاـپان  سفن و  تثاـبخ  رد  هک  دنتـسه  هقبط  نیا  زا  رمـش  هّللادـیبع و  رـسب ، جاـجح ،

.دنراد ینامرهق  هبتر  رافک ، زا  دوخ  ناراکمه 

هیواعم همان  بسن 

زا یعمج  .تسین  باسنا  ياملع  همه  قیدـصت  دروم  همان  بسن  نیا  اّما  تسا ؛ نایفـس  یبا  رـسپ  تسا ، فورعم  هک  يروط  هب  هیواـعم 
تـسا هیواعم  نادناخ  یقالخا  عضو  دیدرت ، نیا  تّحـص  رب  لیلد  نیرت  مهم  .دنراد  دـیدرت  وا  بسن  تّحـص  رد  باسنا  ملع  نیقّقحم 

هب ار  اهنآ  مالـسا  تیلهاج و  نارود  يارعـش  دنتـسناد و  یمن  راع  ار  یناماد  هدولآ  هدوب و  رایـسب  اهنآ  رد  روجف  قسف و  انز و  لها  هک 
، دندرک یمن  مرـش  گنن  نیا  زا  هدوب و  اشحف  روجف و  لها  هکنیا  شردپ و  هیواعم و  یکاپان  رد  دنا و  هدرک  وجه  تشز  فاصوا  نیا 

ربمغیپ مکح  فالخرب  نهوم  اوسر و  عضو  نآ  هب  تسا  یفاک  شردـپ ، هب  ار  هیبا  نب  دایز  هیواـعم  نداد ) تبـسن   ) قاحلتـسا ناتـساد 
.تخاس قحلم  ردپ  هب  ار  وا  ُرَجَْحلا » ِرِهاْعِللَو  ِشارِْفِلل  َُدلَْولا  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، هدش هداد  تبسن  ردپ  راهچ  هب  هیواعم  تسا : هتفگ  راربالا  عیبر  رد  يرشخمز 
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یناوج حابص  دوب و  دق  هاتوک  لکشدب و  نایفسوبا  .دوب  هدش  نایفس  یبا  ریجا  هک  تسا  دیلو  نب  هرامع  یّنغم  حابـص ، نانآ ؛ هلمج  زا 
(1) .تسا حابص  زا  مه  هیواعم  ردارب  هبتع  دنا : هتفگ  .داد و  ماجنا  ار  دنه  شهاوخ  حابص  .دناوخ  دوخ  هب  ار  وا  دنه  .دوب  ور  شوخ 

ُتِْملَع دَق   » هیواعم هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  نخس  يانعم  هک : هدرک  لقن  بلاثم  رد  یبلک  و  یعمـصا ، زا   (2) يزوجلا نبا  طبس 
: هلمج زا  هدش ، هداد  تبـسن  دندوب  نایفـس  یبا  میدـن  همه  هک  شیرق  زا  نت  راهچ  هب  هیواعم  هک : تسا  نیا  ِهِیف » َتْدـِلُو  يِذَّلا  َشارِْفلا 

يارب دنتسناد ، یم  رفاسم  زا  ار  هیواعم  مدرم  مومع  هتفگ : یبلک  .دوب  شیرق  نادرم  نیرتابیز  زا  رمع ، یبا  نب  رفاسم  دیلو و  نب  هرامع 
زا لمح  دوش  مولعم  ادابم  هک  دش  كانمیب  رفاسم  دش ، نتـسبآ  هیواعم  هب  دـنه  یتقو  .تشاد  قشع  رتشیب  دـنه  هب  همه  زا  رفاسم  هکنیا 

(3) .درم دنه  قشع  زا  ات  دنامب  هریح  هاشداپ  دزن  رد  تخیرگ و  هریح  هب  تسوا ،

ریغ زا  ار  وا  شیرق  یخرب  هکنیا  هب  ار  هیواـعم  فارتعا  هیواـعم و  روضح  رد  ار  هیاـط  نب  قاحـسا  دـیزی و  يوگ  تفگ و  یبلک ، مه  و 
(4) .تسا هدرک  لقن  دنتسناد ، یم  نایفس  یبا 

دهاوش ضعب  هدرمـش و  دّرفتم  نآ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  ییأر  هیواعم  بسن  رد  ار  ءاـطغلا  فشاـک  نیـسحدّمحم  خیـش  ریبک  همّـالع  و 
.دنک یم  دییأت  ار  نآ  زین  یخیرات 

ص 134. هینیسحلا ، سلاجملا  ص 111 ، ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 170 ؛ ج 10 ، ریدغلا ، ص 115 ؛ هیفاکلا ، حیاصنلا  - 1
ص 211. صاوخلا ، هرکذت  - 2

ص 169. ج 10 ، ریدغلا ، - 3
ص 213 و 214. صاوخلا ، هرکذت  - 4
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هب هعلاطم  صحف و  نمـض  رد  یلو  هدومنن ؛ رکذ  هتفاـی  دوخ  يأر  رب  هک  ار  يدـهاوش  لـیلج  خیـش  نآ  دـنچره  دـیوگ : یم  هدـنراگن 
افتکا بسن  ّنف  يامدق  يارآ  نامه  هب  هدرک و  يراددوخ  باتک  نیا  رد  نآ  حیضوت  زا  هک  میدش  علطم  ناشیا  يأر  رب  دهاوش  یضعب 

.میدومن

تّنس ثیدح و  رد  هیواعم 

یم لقن  اجنیا  رد  ار  تایاور  نیا  زا  یـضعب  ام  هک  تسا  هدـش  یناوارف  تاـیاور  هربتعم  بتک  رد  هیواـعم ، تّمذـم  نیرفن و  نعل و  رد 
: مییامن

: دومرف هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  زا  دیدحلا  یبا  نبا   1

؛» ُهَیِواعُم َعَلَطَف  ِیتَِّلم  ِْریَغ  یلَع  ُرَشُْحی  ِیتَّمُأ  ْنِم  ٌلُجَر  ِّجَْفلا  اَذه  ْنِم  ُعَلْطَی  »

(1) .دمآ هیواعم  سپ  دوش ، یم  روشحم  نم  تلم  ریغ  رب  هک  دیآ  یم  نم  تّما  زا  يدرم  هار  نیا  زا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ  یم  هیواعم  اب  نایفسوبا  تفگ : هک  تسا  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا   2

؛» ُهَیِواعُم َلاق : ُسِْعیَقُءْالا ؟ ِنَم  ِهِیبَءِال : ِءارَْبلا  ُْنبا  َلاقَف  ِسِْعیَقُءْالِاب ! َْکیَلَع  َّمُهّللَا  .َعُوْبتَْملاَو  َِعباّتلا  ِنَْعلا  َّمُهّللَا  »

: تفگ تسیک ؟ سعیقا  تفگ : شردپ  هب  ءارب  رسپ  .سعیقا  هب  داب  وت  رب  ایادخ  نک ! نعل  ار  نایفـسوبا )  ) عوبتم و  هیواعم )  ) عبات ایادخ 
(2) «. تسا هیواعم 

ص 141. ج 10 ، ریدغلا ، ص 444 ؛ ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص 139. ج 10 ، ریدغلا ، - 2
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  عوفرم  روهشم  ثیدح  رد   3

َنِم َْتنُکَو  ُْلبَق ، َْتیَـصَع  ْدَـقَو  َنآْالا  َُهل : ُلاُقیَف  ُناّنَم ! ای  ُناّنَح  ای  يِداُنی : ٍمیِحَج  ْنِم  ٍكَرَد  ِلَفـسَأ  ِیف  ٍراـن  ْنِم  ٍتُوباـت  ِیف  َهَیِواـعُم  َّنِإ  »
(1) ؛» َنیِدِسْفُْملا

ْدَقَو َنآلا  : » دوش یم  هتفگ  وا  هب  ناّنم ! اـی  ناـّنح  اـی  دـنک : یم  ادـن  تسا ، منهج  تاـکرد  نیرت  تسپ  رد  شتآ  زا  یتوباـت  رد  هیواـعم 
«. ...َْتیَصَع

: دومرف هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مه  4 و 

؛» ُهُوُلْتقاَف يِرَْبنِم  یلَع  َهَیِواعُم  ُْمْتیَأَر  اذِإ  »

! دیشکب ار  وا  دیدید ، نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  یتقو 

سپ  ، دندرکن تعاطا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رما  دیوگ : یم  تسا  ثیدـح  نیا  ناگدـننک  تیاور  زا  یکی  هک  يرـصب  نسح 
(2) .دندشن زوریپ  راگتسر و 

ترضح .درک  هحماسم  یبای  فرش  رد  ندروخ ، اذغ  رذع  هب  وا  دیبلط ، ار  هیواعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک : تسا  تیاور  رد   5
: دومرف

؛» ُهَنَْطب   ُ هّللا َعَبْشَأ  «ال 

.دنکن ریس  ار  وا  زگره  ادخ 

زا یگتـسخ  تهج  زا  هـکلب  نآ ؛ زا  يریـس  يارب  مـشک  یمن  اذـغ  زا  تـسد  نـم  تـفگ : یم  و  دـشن ، ریـس  هیواـعم  رگید  نآ  زا  سپ 
(3) .ندروخ

ص 142. ج 10 ، ریدغلا ، ص 444 ؛ ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص 142 و 143. ج 10 ، ریدغلا ، ص 19 ؛ ج 1 ، قیاقحلا ، زونک  ص 444 ؛ ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

ص 444. ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 3
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ریدغلا باتک  مهد  دـلج  هب  دسانـشب ، نیعبات  هباحـص و  ناگرزب  ثیداحا و  نابز  زا  ار  هیواعم  دـهاوخب  سک  ره  رادـقم  نیا ، زا  شیب 
.دیامن عوجر 

هیواعم يراسگ  یم 

هانگ نیا  بکترم  انلع  درک و  یم  يراسگ  یم  رمخ و  برـش  هک  هیما  ینب  زا  هدوب  یـسک  نیتسخن  دـیزی  دـننک  ناـمگ  یـضعب  دـیاش 
هقباس دـیزی  نادـناخ  رد  تشز  راک  نیا  هک  دـننادن  و  دـش ، یم  دـنراد ، قاّفتا  نآ  عنم  شهوکن و  رب  ملع  لقع و  عرـش و  هک  گرزب 

.دوب هدیسر  ثرا  وا  هب  شدج  ردپ و  زا  هتشاد و 

لیماف نیا  زا  و  تسا ، روهشم  فورعم و  هیناز  هّیمس  اب  شیانز  و  فئاط ، رد  راّمخ  میرم  یبا  هناخ  رد  نایفس  یبا  يراسگ  یم  ناتساد 
زامن  ) هناگراهچ ار  یتعکر ) ود  زامن   ) هناگود تفر و  دجـسم  رد  یتسم  لاح  اب  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  هبقع  نب  دیلو  تسا 

شردارب نوچ  وا  رب  یعرـش  ّدح  يارجا  زا  دش ، وا  رب  دوهـش  هماقا  هک  نآ  اب  نامثع  و  درک ، یق  بارحم  رد  و  دـناوخ ، یتعکر ) راهچ 
.تخاس يراج  وا  رب  ار  ادخ  ّدح  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  درک ، يراددوخ  دوب 

رد هکنیا  ياج  هب  وا  .دـنا  هداد  حرـش  ار  دـندرک  یم  لمح  قشمد  هب  بارـش  شیارب  انلع  هکنیا  هیواعم و  يراسگ  یم  ربتعم ، خـیراوت 
ار وا  یتقو  و  دومن ، یم  خاتـسگ  قیوشت و  ماکحا  مارتحا  کته  هب  ار  مدرم  شور  نیا  اب  شدوخ  دـنک ، تراـظن  ادـخ  ماـکحا  يارجا 

.دش یم  كانمشخ  دندرک  یم  رکنم  زا  یهن 

يزور دنا : هدرک  تیاور  ریثا  نبا  ّربلا و  دبع  نبا  رجح ، نبا  رکاسع ، نبا 
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(1) .دندرک هراپ  ار  شیاه  کشم  يراصنا  لهس  نمحرلا  دبع  تماص و  نب  هدابع  هک  دش  یم  لمح  هیواعم  يارب  ییاه  بارش 

هیواعم قافن 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ضغب  قافن ، میالع  نیرت  نشور  زا  یکی  دـنا ، هدرک  تیاور  ّتنـس  لها  رایـسب  تاـیاور  رد  هچناـنچ 
ییاه توادع  اه و  هنیک  مامت  وا  .دوب  قافن  لها  لیخرـس  فورعم و  تفـص  نیا  رد  هیواعم  دنناد  یم  همه  دش و  هتفگ  هچنانچ  .تسا 

دنتـساوخ یم  شردپ  شدوخ و  هک  ار  یماقتنا  تشاذگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  باسح  هب  تشاد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  هک  ار 
.دیشک شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  دنشکب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا 

، دش سویأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صخش  اب  ینمشد  زا  یتقو  و  دوب ، نمشد  مالسا  نآرق و  مالسلاامهیلع و  یلع  ربمغیپ و  اب  وا 
یلع زا  یسک  هک  نآ  رب  هوالع  اریز  دمآرب ؛ ینمشد  يزوت و  هنیک  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  صوصخ  هب  شنادناخ ، اب 

ربمغیپ .دومنن  يرای  ار  وا  درکن و  يراکمه  ربمغیپ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دننام  مه  یسک  دوبن ، رت  کیدزن  ترضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلع 
 ، مالـسلا هیلع  یلع  دوب و  یبن  ربمغیپ ، هک  توافت  نیا  اب  .دندرک  يرایبآ  دـندناشن و  ار  مالـسا  تخرد  ود  ره  مالـسلاامهیلع ،  یلع  و 

.ّیصو ّیلو و 

قافن تمالع  نیا  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  تخسرس  نمشد  اه  باسح  نیا  اب  هیواعم 

ص 299؛ ج 3 ، هباغلا ، دـسا  ص 44 ؛ ج 2 ، باعیتسالا ، ص 401 و 402 ؛ ج 2 ، هباصالا ، ص 211 ؛ ج 7 ، رکاسع ، نبا  خـیرات  - 1
ص 96. هیفاکلا ، حیاصنلا  ص 180 و 181 ؛ ج 10 ، ریدغلا ،
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، ربانم رـس  رب  ّبس  تراسج و  همه  نآ  زا  شدـصق  و  دوب ، هتفرگ  ناطرـس  لثم  ار  شدوجو  یحاون  همه  هدـیناود ، هشیر  شدوجو  رد 
یلع هب  اهنآ  رب  هک  دوب  ربنم  رازه  داتفه  زا  شیب  هّیما  ینب  ماّیا  رد  هدـش : لقن  یطویـس  زا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ  ّبس 

.دندرک یم  نعل  مالسلا  هیلع 

دجـسم بیطخ  درک ، اغلا  ار  هدیهوکن  تعدب  نیا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یتقو  هدرک : لقن  لیقع  نب  دّمحم  لیمجلا ،" بتعلا   " باتک رد 
ره زا  ناداـن  مدرم  .درکن  ّبس  دوـب ، مسر  شیپ  نآ  زا  هچناـنچ  ار  ترـضح  نآ  و  دـمآ ، ریز  هب  ربـنم  زا  دـناوخ و  هبطخ  نارح  عماـج 

يازجا زا  ازـسان  ّبس و  نیا  دـندرک  یم  ناـمگ  اریز  ...َهَنُّسلا ؛» َتْکََرت  َهَنُّسلا ! َهَـنُّسلا  َکَْـحیَو ! َکَْـحیَو  : » دـش دـنلب  ناـشدایرف  فرط 
(1) .تسا هبطخ  هعورشم 

ياه تیعمج  یهارمگ  ببـس  درک و  ریثأت  هاوخان  هاوخ و  دـندوب  رود  مالـسا  زکرم  زا  هک  ماش  رد  اـصوصخ  هیواـعم  غورد  تاـغیلبت 
.دیدرگ هوبنا 

چیه كاپ  صاخـشا  هب  نتـسب  تمهت  ارتفا و  زا  هک  ار  یناسک  ارعـش و  ناگدـنیوگ ، تشاد ، تسد  رد  هک  یلیاـسو  لوپ و  اـب  هیواـعم 
ار راوگرزب  هباحص  ریاس  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  تشاداو  ار  اهنآ  فیرحت و  ار  مالـسا  قیاقح  تفرگ و  يرودزم  هب  دنتـشادن ، یکاب 

جاوما نایم  رد  مالـسا  دندرگ و  طقاس  دـنراد  عامتجا  رد  هک  يا  هبتر  ماقم و  زا  مشاه  ینب  توبن و  نادـناخ  ات  دـنریگب  تمهت  داب  هب 
.دوش قرغ  هّیما  ینب  تسایس  رفک و  ملظ و  تالاهج و  نتف و 

هاپس زا  یناوج  اهزور  زا  یکی  رد  نیّفص ، گنج  رد  تسا : هدرک  لقن  ریثا  نبا 

ص 25. هعیشلا ، هنسلا و  نیب  مالسالا  - 1
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نارـسفا زا  هک  لاقرم  مشاـه  .دومن  یم  نعل  دز و  یم  ریـشمش  درک و  یم  هلمح  دـناوخ و  یم  رعـش  و  دـمآ ، نوریب  دربن  يارب  هیواـعم 
ادخ زا  تسا ، باسح  تمایق  يادرف  ییامن  یم  هک  يدربن  نیا  ییوگ و  یم  هک  نانخـس  نیا  زا  دعب  تفگ : وا  هب  دوب  ماما  هاپـس  دشرا 

هکنآ يارب  منک  یم  گـنج  امـش  اـب  نم  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  هلمح  گـنج و  نیا  زا  .دـسرپ  یم  وت  زا  هاگتـسیا  نیا  زا  هک  سرتب 
.دیا هدرک  يرای  هفیلخ  نتشک  رد  ار  وا  امش  هتشک و  ار  ام  هفیلخ  وا  دیناوخ ، یمن  زامن  امش  دناوخ و  یمن  زامن  امش  بحاص 

ءاّرق ترضح و  نآ  باحصا  نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  ار  وا  تسا ؟ راک  هچ  نامثع  اب  ار  وت  تفگ : مشاه 
.دنتشک دنتشاذگن  لمهم  ار  نید  نیا  راک  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  دنتسه و  ملع  نید و  لها  همه  هک  نآرق 

قلخ نیرتاناد  و  دروآ ، اج  هب  زامن  هک  تسا  یـسک  لّوا  ام  بحاص  هک  نادـب  سپ  دـناوخ ؛ یمن  زامن  ام  بحاص  یتفگ : هکنیا  اـّما  و 
نآرق ءاّرق  زا  همه  ینیب  یم  هک  یهاپس  رکشل و  نیا  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  همه  نیرت  کیدزن  ادخ و  نید  هب  ادخ 

.دنزاسن هارمگ  ار  وت  شنارودزم ) هیواعم و  ینعی   ) ایقشا نیا  هک  شاب  هّجوتم  .دنرادیب  دجهت  تدابع و  هب  ار  اه  بش  دنتسه ،

ناوج .دیامن  یم  وفع  ناهانگ  زا  دنک و  یم  لوبق  ار  هبوت  ادـخ  نک ! هبوت  يرآ  تفگ : مشاه  تسا ؟ هبوت  نم  يارب  ایآ  تفگ : ناوج 
(1) .تشگرب

ازـسان ّبس و  شور  نیا  تسا  بوخ  يدیـسر ، یتشاد  وزرآ  هچنآ  هب  وت  دنتفگ : هیواعم  هب  هّیما  ینب  زا  یهورگ  هدـش : لقن  ظحاج  زا 
.ینک كرت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هب 

ص 159. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 1
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دای ار  یلع  لیاضف  رفن  کی  و  دندرگ ، ریپ  نادنملاس  گرزب و  شور  نیا  رب  کچوک  ياه  هّچب  ات  منک  یمن  كرت  ادـخ  هب  هن  تفگ :
.دنکن

اهنآ هیواعم  دندرک ، يرای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اهنآ  نوچ  هک  دوب  راصنا  اب  وا  ینمـشد  هیواعم ، قافن  میالع  زا  رگید  یکی 
لقن يدوعـسم  .داد  یمن  ار  رباج  دننام  يدارفا  مهـس  لاملا ، تیب  عیزوت  میـسقت و  رد  یتح  درک ، یم  ازهتـسا  تشاد و  یم  نمـشد  ار 
رباج داد ، تاقالم  نذا  وا  هب  یتقو  .دادن  تاقالم  نذا  وا  هب  زور  دنچ  ات  دـش ، قشمد  دراو  هیواعم  تاقالم  يارب  رباج  هک : تسا  هدرک 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  يا  هدینشن  رگم  هیواعم  تفگ :

؛» ِِهتَجاحَو ِِهتَقاف  َمْوَی    ُ هّللا ُهَبَجَح  ٍهَجاحَو ، ٍهَقاف  اذ  َبَجَح  ْنَم  »

.دهدن هار  دوخ  باوث  سدق و  هاگراب  هب  شجایتحا  رقف و  زور  رد  ار  وا  ادخ  دهدن  راب  ار  يدنم  تجاح  ریقف و  سک  ره 

: دومرف یم  هک  وا  زا  مدینش  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  هب  ازهتسا  رخسمت و  يور  زا   ) دش كانمشخ  هیواعم 

؛» َضْوَْحلا َّیَلَع  اوُدَِرت  یّتَح  اوُِربْصاَف  ًهَْرثُأ  يِدَعب  َنْوَْقُلتَس  ْمُکَّنِإ  »

ای  ) نم رب  دیوش  دراو  ضوح  دزن  ات  دینک  ربص  سپ  دننیزگرب ، امش  رب  ار  دوخ  هک  دیوش  یم  یناسک  راتفرگ  نم  زا  دعب  راصنا )  ) امش
(. دیوش دراو  ضوح  رب 

دـش و راوـس  دـمآ و  نوریب  هیواـعم  دزن  زا  و  مدوـب ، هدرک  شوـمارف  هک  يدروآ  يزیچ  داـی  هب  ارم  تـفگ : رباـج  يدرکن ؟ ربـص  ارچ 
هیواعم هداتسرف  هب  و  تشون ، وا  هب  يراعشا  درک و  در  ار  نآ  رباج  داتسرف ، وا  يارب  رانید  دصشش  هیواعم  .تشگرب 
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(1) .مشاب نآ  ببس  نم  هک  تفای  دهاوخن  يا  هنسح  شلامعا  هفیحص  رد  راوخرگج  دنه  رسپ  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :

یخیرات گرزب  گنن 

ّقح هب  هفیلخ  اب  دورب و  نیّفص  هب  تساوخ  یم  یتقو  هک  دوب  نیا  تشادن ، هقباس  وا  نامز  ات  هک  هیواعم  وفع  لباقریغ  ناهانگ  زا  یکی 
زا ادابم  هک  مور  روطارپما  ناتـسنک  میب  زا  دزاـس ، نشور  نیملـسم  نیب  رد  ار  یـشکردارب  یلخاد و  گـنج  شتآ  و  دـیامن ، هضراـعم 

کی یخیرات  گنن  نیا  .دـهدب  ار  نآ  لاس  ره  هک  داد  روطارپما  يارب  یجارخ  جاـب و  رارق  دـیامن ، هلمح  قشمد  هب  ماـش  رداـنب  فرط 
.تسشن نیدهاجم  تامدخ  نیملسم و  ناشخرد  تاحوتف  همه  نآ  ههبج  رب  هک  دوب  یهایس  هّکل 

رد هک  دناد  یم  دشاب ، هدرک  هعلاطم  ار  نیملسم  دیشر  نارـسفا  نازابرـس و  ياه  يراکادف  تمه و  تریغ و  مالـسا و  خیرات  سکره 
تـسرپادخ رویغ و  نازابرـس  ناناملـسم و  تیبرت  عضو  و  دش ، یم  هدرمـش  اه  تنایخ  نیرتدب  زا  یگنن  نینچ  نتفریذپ  مالـسا  ردـص 

.تشاد ابا  تادهاعم  هنوگ  نیا  لوبق  زا  اهنآ 

حیجرت راّفک  ّطلست  ادخ و  نانمشد  هناگیب و  ربارب  رد  ّتلذ  گنن  لمحت  رب  ار  ندش  دیهش  داهج  نادیم  رد  راب  رازه  مالسا  نیدهاجم 
.درک یمن  روطخ  ناشرکف  رد  دشاب ، نیملسم  ینوبز  فعض و  ياضما  هک  نیگنن  تادهاعم  میلست و  هلأسم  دنداد و  یم 

طقاس ار  مالسا  يزکرم  یعقاو و  تموکح  تساوخ  یم  هکنیا  يارب  هیواعم 

 . ص 58 ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 1
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اب و  درک ، اضما  ار  هیزج  نداد  زیمآ و  ّتلذ  هماندـهع  نایمور  اب  ْمُهَْنَیب » ُءآمَحُر  ِراّفُْکلا  یَلَع  ُءآّدِـشَأ   » مکحم روتـسد  فـالخرب  دـنک ،
.داد گنج  نالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یصو  ناناملسم و 

رد رگید  راب  کی  داتفا ، قاّفتا  يرجه  ابیرقت 47  يدالیم  لاس 668  رد  هک  ناتـسنک  گرم  زا  سپ  .دوب  هدرک  افتکا  نیا  هب  شاک  يا 
هب هلاس  همه  هک  دش  راد  هدهع  رگید  يا  هدهاعم  قبط  رب  امـسر  شگرم  زا  شیپ  هام  دنچ  يدالیم ، قباطم 679  يرجه ، تصش  لاس 

.دهدب هیزج  تانوکوپ ) هب  فورعم   ) نیتناتسنک

تابث يراکادف و  هتشذگ ، دننام  ناناملسم  هک  تسناد  دروخ  نایمور  زا  یشحاف  تسکـش  هینطنطـسق  یلاوح  رد  هکنآ  زا  دعب  هیواعم 
مه و  دوب ، هدـش  فیعـض  دـساف و  تموکح ، هاگتـسد  يدـب  رثا  رد  نازابرـس  رثکا  قالخا  هیحور و  مه  اریز  دـنهد ؛ یمن  ناشن  مدـق 

بجوم اهنآ  يراکادف  هکنآ  يارب  دندرک ، یمن  راهظا  تبغر  داهج  هب  دندش و  یمن  لاحشوخ  نادنچ  تاحوتف  هعـسوت  زا  ناناملـسم 
لثم مالسا ، مهم  زکارم  مالـسالاراد و  رد  هتفرگ و  تسد  هب  ار  توبن  نادناخ  مالـسا و  ّدض  ملع  هک  دش  یم  یتموکح  ورملق  هعـسوت 

كورتم و ًالمع  ار  یمالـسا  ياه  همانرب  ماکحا و  و  درک ، یم  هزرابم  مالـسا  اب  تّدش  هب  هرـصب  هفوک و  هبیط و  هنیدـم  همظعم و  هّکم 
.دوب هتخاس  ارجالا  فوقوم 

تاشاشتغا شگرم ، زا  سپ  تسناد  یم  دوب و  هدرک  یلمع  هزینرـس  روز  هوشر و  اـب  ار  دـیزی  يدـهعتیالو  حرط  هیواـعم  مه  یفرط  زا 
هک تسین  نآ  ییاناوت  دادعتسا و  یضاران ، تلم  رب  تموکح  یلخاد و  شاشتغا  اب  ار  يوما  هاپس  دیزی و  .دسر و  یم  روهظ  هب  یلخاد 

؛ دنهد عفد  ار  اهنآ  هلمح  دننک و  گنج  نایمور  اب  دنناوتب 
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تّدم هب  يا  هدهاعم  داتسرف و  هینطنطـسق  هب  رایـسب  يایاده  اب  ار  ینارـصن  بارعا  زا  نت  دنچ  و  دش ، نایمور  میلـست  مود  راب  يارب  اذل 
الط كوکسم  ددع  رازه  یس  هلاس  همه  دندش  دهعتم  شنانیـشناج  هیواعم و  نآ  قبط  رب  و  دش ، رارقرب  نیتناتـسنک  وا و  نیب  لاس  یس 

هک دش  ررقم  مراهچ  هدام  رد  اصوصخم  و  دنتسرفب ، جاب  هینطنطسق  هب  یبرع  بسا  سأر  دصتشه  يوسیع و  يارسا  زا  رفن  دصتـشه  و 
(1) .درک لوبق  ار  يرتشیب  جارخ  دیزی  هیواعم ، زا  سپ  دنراد و  لاسرا  روطارپما  رابرد  هب  جارخ  مسا  هب  ار  لاوما  نیا 

زا ار  مالسا  دننک و  لیمحت  ناناملـسم  رب  یمومع  راکفا  فالخرب  ار  دوخ  دنتـساوخ  یم  هکنیا  يارب  شرـسپ  هیواعم و  بیترت ، نیا  هب 
.دنداد رارق  هناگیب  ذوفن  تحت  فیفخ و  راوخ و  ار  مالسا  تکلمم  و  دنداد ، گرزب  گنن  نیا  شریذپ  هب  نت  دنریگرب ، نایم 

یحیسم ناراشتسم 

میلاعت فالخرب  .دوب  اه  یحیـسم  هب  نیملـسم  روما  يراذـگاو  هناـگیب و  ناراشتـسم  مادختـسا  هّیما ، ینب  ياـه  تناـیخ  زا  رگید  یکی 
، درک یم  تروشم  اهنآ  اب  و  تشاد ، ار  دامتعا  لامک  يروشک  يرکشل و  یلام و  روما  رد  اه  یحیـسم  هب  هیواعم  دیجم ، نآرق  حیرص 
هیلاـم و ترازو  هیواـعم  هک  هدوـب  روـصنم  شرـسپ  ینارـصن و  نوجرـس  اـهنآ  هلمج  زا  هک  هداد  رارق  دوـخ  رارـسا  مرحم  ار  اـه  نآ  و 

اصوصخم یتموکح  ياه  هاگتسد  مامت  رد  مهم  ساسح و  هداعلا  قوف  لغش  نیا  هطساو  هب  وا  دوب و  هدرپس  وا  هب  ار  شترا  يرادباسح 
رابتعا ذوفن و  نازابرس ، نارسفا و  نیب  رد 

ص 70 و 71. ج 2 ، هداعسلا ، هجح  - 1
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هینطنطسق رد  نیملسم  هاپس  تسکش  رد  دنتـشاد ، طابترا  مور  رابرد  اب  هک  وا  ینارـصن  ياقفر  نوجرـس و  ام  سدح  هب  (1) و  دوب هتفای 
لقن هداعسلا  هّجح  رد  هچنانچ  روصنم ) شرسپ  ای   ) نوجرس و  دنتشاد ، تسد  دش ، ناملسم  زابرس  رازه  یس  ندش  هتشک  هب  یهتنم  هک 

وا تروـشم  اـب  دـیزی  و  تشاد ، تسد  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لـتق  رد   (3) خیراوـت لـقن  بسحرب  هدوـب و  مه  دـیزی  ریزو   (2) هدرک
.درک باختنا  هفوک  يرادناتسا  هب  ار  دایز  نب  هّللادیبع 

اه یحیـسم  هک  دـهد  یم  ناشن  تشاگن ، میهاوخ  دـیزی  تیبرت  هب  عجار  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هچنآ  یخیرات و  ثداوح  نیا  رد  لـّمأت 
نیملسم روما  رب  هّیما  ینب  هاگتـسد  رد  اهنآ  يدایا  هداد و  رارق  دوخ  تسایـس  ذوفن  تحت  دیزی ، هیواعم و  دهع  رد  ار  مالـسا  تموکح 

.دوب یکتم  اه  یحیسم  مور و  يروطارپما  هب  ماش  تموکح  و  دنتشاد ، تراظن 

جاتنتسا یخیرات  ّهلدا  زا  ثداوحلا " تادیهمت   " لصف رد  نازیملا " یف  نایفس  یبا  نب  هیواعم   " باتک رد  مه  داقع  هک  يروط  هب  هکلب 
یسایس دصاقم  یضعب  يارجا  تلآ  نایفسوبا  نامثع و  لثم  اهنآ  زا  یضعب  هتـشاد و  طابترا  مور  رابرد  اب  تیلهاج  زا  هّیما  ینب  هدرک ،

.دنا هدوب  یسنازیب  تموکح  یسوساج  تایلمع  و 

يانحوی ردـپ  نوجرـس  نب  روصنم  هیواعم ، شترا  رادـباسح  هیلام و  ریزو  قرـشلا  مالعا  رد  یحیـسم  لئوت » لاـنیدرف   » لـقن هب  اـنب  - 1
روصنم و نب  نوجرس  هب  ار  یلام  روما  دیوگ : یم  ص 168  نازیملا » یف  نایفس  یبا  نب  هیواعم   » باتک رد  داقع  تسا و  هدوب  یقشمد 

.تسا سویژرس  هتشاگن  ص 72  ج 2 ، هداعسلا ) هجح   ) رد هچنانچ  نوجرس  لصا  درک و  راذگاو  روصنم  شرسپ  هب  وا  زا  سپ 
ص 72. ج 2 ، هداعسلا ، هجح  - 2

ص 84 و 85. هّللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 268 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  یمزراوخ ص 198 ؛ لتقم  - 3
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اریز دـننک ؛ یم  يرادـفرط  دـیزی  هیواعم و  زا  یکیژلب ، سنـال  دـننام  یحیـسم  بّصعتم  نیقرـشتسم  زا  یـضعب  رگا  تسین  بجع  سپ 
ینابیتشپ دروم  هشیمه  اه  تموکح  نینچ  دوب و  یمالسا  ياه  همانرب  یقیقح  يارجا  هار  ّدس  اه و  یحیـسم  ذوفن  تحت  اهنآ  تموکح 

.تسه هدوب و  یحیسم  يرامعتسا  ياه  تموکح  دییأت  و 

هانگ باکترا  هب  هیواعم  رهاجت 

، دروخ یم  اذغ  هرقن  الط و  ياه  فرظ  رد  تشادـن ، زیهرپ  بارـش  ابر و  زا  دوب ، ربمغیپ  ّتنـس  فالخ  تامّرحم و  هب  رهاجتم  هیواعم 
انغ و ياهزاوآ  ندینـش  هب  .دراذـگ  ییاه  تعدـب  نید  رد  و  تسب ، یم  دوخ  هب  یتمیق  ياه  تنیز  .درک  یم  تشگنا  رد  الط  رتشگنا 
رخاف و ياه  سابل  دوب ، بغار  رایـسب  معط  شوخ  ذـیذل و  ياهاذـغ  هب  تخادـنا و  یم  نیگنر  ياه  هرفـس  دوب ، سونأـم  برط  وهل و 
نامالغ و يراد  هاگن  ،(1) و  عیفر ياه  خاک  يانب  ییایند و  كاـشوپ  كاروخ و  رد  وا  شور  یلک  روط  هب  و  دیـشوپ ، یم  اـهب  نارگ 

.دوب مالسا  ياه  همانرب  هباحص و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شور  فالخرب  یتنطلس  تافیرـشت  تروکـسا و  اب  تکرح  نازینک و 
یم فرـص  دوخ  صوصخم  دراگ  نازابرـس  نایفارطا و  اه و  يرابرد  فیاظو  یهاـشداپ و  تالیکـشت  رد  ار  نیملـسم  لاـملا  تیب  وا 

هب نیگنس  ياه  تایلام  راچان  هب  دوش ، یلاخ  لاملا  تیب  هک  دش  بجوم  وا  یلام  تسایس  ءوس  درک و 

ادـخ لام  زا  ار  نآ  رگا  تفگ : رذوبا  ار ؟ خاک  نیا  ینیب  یم  هنوگچ  دیـسرپ : رذ  یبا  زا  تخاس  ار  ءارـضخلا »  » خاک هیواعم  یتقو  - 1
رـصق نیا  نتخاس  لاح  ود  ره  رد  ینعی  یناگدـننک ؛ فارـسا  زا  سپ  يا  هتخاس  تدوخ  لاـم  زا  رگا  یناراـکتنایخ و  زا  يا  هدرک  اـنب 

(. ص 190 نایفس ، یبا  نب  هیواعم   ) يا هدرک  راتفر  ادخ  هدومرف  فالخ  هدوب و  هانگ 
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ّبــس هـکنآ  رب  هوـالع  وا  .دز  مـه  هـب  ار  مالــسا  یلاـم  تاـبیترت  و  درک ، یم  راـتفر  ناـمیپ  فـالخ  رب  هـیزج  لـها  اـب  تـسب و  مدرم 
ماقم هب  دیزی ، تفالخ ) مالعا   ) فالختسا دایز و  ندرک ) بستنم   ) قاحلتـسا رب  هوالع  تخاس و  لومعم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تلاسر هب  یتح  درک ، یمن  یعنم  وا  دش و  یم  تراسج  ترضح  نآ  هب  وا  روضح  رد  درک و  یم  تناها  فافختـسا و  ربمغیپ  سّدقم 
(1) .درکن عنم  نآ  زا  دندرک و  مالس  شدوخ  رب 

زین تسایـس  ملح و  زا  یتح  دوب ، هرهب  یب  یگنادرم  تناما و  يوقت ، تریغ ، فاصنا ، تلادع ، تعاجـش ، دننام  یقالخا  لیاضف  زا  وا 
ّتقد و اب  یلو  دنرامـش ؛ یم  وا  ملح  لیلد  ار  اهنآ  خیرات  زا  عالطا  مک  دارفا  هک  هدـش  لقن  وا  زا  یتایاکح  هچرگا  تشادـن و  یمهس 

اریز هدوب ؛ گنرین  تسایـس و  يور  زا  ملح  هب  وا  رهاظت  هتـسب و  یم  دوخ  هب  ار  ملح  وا  هک  دوش  یم  مولعم  یخیرات  ثداوح  رد  لّمأت 
.درک زاب  ار  شتشم  رجح  لتق  دننام  یعیاقو 

رد هدوب و  ملح  هب  طاـبترا  یب  هیواـعم  تارهاـظت  نیا  هک  هتخاـس  نشور  طوـسبم  روـط  هب  ملحلا »  » لـصف  (2) هیواعم باتک  رد  داـقع 
جاتنتـسا و ءاهدـلا "  " لصف رد  داقع  هچنانچ  .هتـشادن  زایتما  دـنا  هدرک  نامگ  يا  هراپ  هک  روط  نآ  مه  هعدـخ  گـنرین و  تساـیس و 

دایز هریغم و  صاع ، ورمع  لثم  دوخ  نازارط  مه  زا  گنرین  رد  هدوبن و  هیلقع  هوق  تّوق  زا  یـشان  وا  تسایـس  .دـنک  یم  يریگ  هجیتن 
.تسا هدوبن  رتولج  هدوبن ، رتمک  رگا 

ص 27 و 36 و 187 و 189. نازیملا ، یف  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ات 99 ؛ ص 94  هیفاکلا ، حیاصنلا  - 1
ات 117. ص 76  هیواعم ، باتک  - 2
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طسوتم یسایس  صخش  ره  هک  دوب  تیانج  اوران و  راک  ره  زا  وا  ییاورپ  یب  دعاسم و  لاوحا  عاضوا و  دش ، وا  تفرـشیپ  ثعاب  هچنآ 
یعامتجا و یلام و  روما  رد  اصوصخ  هیواعم  تسایس  هنرگ  دسرب و  دوخ  یسایس  دصاقم  هب  تسناوت  یم  لاوحا  عاضوا و  نآ  رد  مه 

(1) .دوب هدیهوکن  رایسب  یتینما 

هیواعم ياه  فده 

درک و اپرب  مالسا  رد  هیواعم  هک  ییاه  هنتف  زا  دنام  دهاوخن  یقاب  یکـش  شیارب  دناوخب ، ار  وا  راتفر  هیواعم و  یگدنز  خیرات  سکره 
یم هکنیا  اب  تشاد و  رس  رد  نامثع  تفالخ  نامز  زا  ار  ادوس  نیا  دوب و  تنطلس  تموکح و  شدصق  دش ، بکترم  هک  ییاه  تیانج 

هک یسک  ادخ و  ّیلو  اب  لاح ، نیا  اب  .تسین  یبیصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفالخ  زا  ار  یـسک  وا  لثم  تسا و  لطاب  رب  تسناد 
.تخادرپ گنج  هب  دوب ، تفالخ  هب  رتراوازس  یلوا و  یسکره  وا و  زا  هباحص  مامت  قاّفتا  هب 

دوخ و حلاصم  وا  دوب ، عرـش  ماکحا  تیاعر  هن  یمالـسا و  حلاصم  ظفح  هب  دـّیقم  هن  .تسناد  یم  دازآ  ار  دوخ  شیاهراک  رد  هیواعم 
چیه هب  مه   (2) نامثع یهاوخ  نوخ  ياوعد  رد  یتح  .دوب  تموکح  شدصقم  دید و  یم  ار  شتموکح 

هدومن و راکـشآ  ًالماک  ار  هیواعم  تیعقوم  ماما و  تیعقوم  باتک  نیا  رد  داّقع  ات 75  ص 41  نازیملا ، یف  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  - 1
هار درمـش و  یمن  زیاـج  ماـما  ار  نآ  زا  فارحنا  هک  هدوب  یهلا  ینید و  میقتـسم و  قیقد و  رایـسب  هار  کـی  ماـما  هار  هک  هدرک  نشور 

ار باـتک  نیا  هعلاـطم  .تسا  هدوبن  ساـیقم  نازیم و  هجو  چـیه  هب  نآ  رد  نیملـسم  حـلاصم  تلادـع و  ّقح و  هک  هدوب  یهار  هیواـعم 
.مییامن یم  هیصوت  رظن  لها  هب  تسین  هابتشا  زا  یلاخ  دنچ ، يدراوم  رد  دنچره 

ناونع تحت  یلصف  هیواعم  باتک  رد  داقع  وا ، یهاوخ  نوخ  مان  هب  هیواعم  یـسایس  ياه  يزاب  نامثع و  زا  یهاوخ  نوخ  هب  عجار  - 2
فالخ هک  یـسایس  فیثک  ياه  نایرج  هب  ار  هدـنناوخ  یلو  تسا ؛ رـصتخم  هچ  رگا  هک  هتـشاگن  ناـمثع » هیـضق  نم  هیواـعم  فقوم  »

.دزاس یم  هاگآ  دش ، التبم  نآ  هب  هّیما  ینب  ندمآ  راک  يور  صوصخ  توبن و  نادناخ  ّقح  بصغ  رثا  رد  مالسا 
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رگید دیـسر ، تنطلـس  هب  یتـقو  اذـل  داد ، رارق  تموکح  زیواتـسد  ار  وا  یهاوخ  نوخ  هکلب  دوبن ؛ وا  زا  یهاوـخ  نوـخ  شدـصق  هجو 
.دراذگ دازآ  درک ، یم  یفرعم  نامثع  نیلتاق  هک  ار  اهنآ  درواین و  نایم  هب  نآ  زا  یفرح 

هحلاصم هب  راچان  مولظم  ماما  نآ  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ترـضح  نارای  باحـصا و  عیمطت  یـسایس و  ياه  گنرین  اب  هک  نآ  زا  دـعب 
نامگ امـش  هفوک ! لـها  يا  تفگ : تشادرب و  دوخ  دـصاقم  يور  زا  هدرپ  اـج  ناـمه  دـناوخ و  يا  هبطخ  هفوک  رد  هیواـعم  دـیدرگ ،

اب نم  دیتسه ؟ ّجح  تاکز و  زامن و  لها  امش  متسناد  یم  هکنیا  اب  ّجح ، تاکز و  زامن و  رطاخ  يارب  مدرک  گنج  امش  اب  نم  دیدرک 
(1) .مبای تموکح  تراما و  امش  رب  ات  مدرک  گنج  امش 

لمع طیارش  نآ  زا  کی  چیه  هب  یلو  درک ؛ لوبق  ار  یطیارش  دش ، عقاو  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  وا و  نیب  هک  یحلص  رد  هکنیا  اب 
تعیب مدرم  زا  روز  هب  دیزی  يارب  و  درکن ، كرت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ّبس  تشک و  ار  قمح  نب  ورمع  شباحصا و  رجح و   (2) .درکن
ربمغیپ مان  هکنیا  زا  وا  .درک  ییانتعا  یب  مالسا  رئاعش  هب  تخاس و  دیهش  مومـسم و  رهز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  تفرگ و 

زا ات  درادرب  نایم  زا  ار  یمان  ماـن  نیا  هک  درک  یم  شـالت  دوب و  تحاراـن  تخـس  دوش ، یم  هدرب  ناذا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا 
.دنامن یقاب  يرثا  مالسا 

 . ص 6 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص 7. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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دراو هیواعم  رب  هریغم  مردپ  اب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هبعـش  نب  هریغم  نب  فرطم  زا  راکب ، نبا  تایقفوملا "  " باتک زا  يدوعـسم 
وا یکریز  زا  تفگ و  یم  نخـس  هیواعم  زا  ام  يارب  تشگزاب  رد  و  درک ، یم  تسلاجم  تاقالم و  هیواـعم  اـب  هراومه  مردـپ  میدـش ،

شدوخ هک  مدـنام  رظتنم  یتعاس  مدـید  كانمغ  ار  وا  .درک  يراددوخ  ماـش  ندروخ  زا  دـمآ و  لزنم  هب  بش  کـی  .درک  یم  بّجعت 
.تسا هدش  هتفرگ  یمیمصت  ام  لغش  راک و  رد  هک  مدرک  نامگ  دیوگب و  ار  شهودنا  مغ و  ببس 

هب وت  متفگ : وا  هب  مدرک و  تولخ  هیواـعم  اـب  نم  ما ، هدـمآ  مدرم  نیرت  ثیبـخ  دزن  زا  نم  رـسپ ! تفگ : یکاـنمغ ؟ بشما  ارچ  متفگ :
تناردارب هب  یهد و  شرتسگ  ار  یکین  ریخ و  ینک و  راهظا  تلادـع  هک  تسا  نآ  تقو  يا  هدـش  ریپ  نونکا  يا ، هدیـسر  تیاهوزرآ 

.تسین ناشیا  دزن  یسرتب ، نآ  زا  وت  هک  يزیچ  زورما  دنگوس ! ادخ  هب  .ییامن  محر  هلص  ینک و  رظن  مشاه  ینب  زا 

یتقو دنتفای ، تموکح  اهنآ  زا  کیره  هک  درک  دای  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  زا  سپـس  .منکن  راک  نینچ  زگره ! زگره  تفگ : هیواعم 
ُلوُسَر ادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  : » دوش یم  دنلب  دایرف  هبترم  جنپ  زور  ره  رد  یلو  تفر ؛ نایم  زا  مه  ناشمسا  دنتفر ، نایم  زا  دندش و  كاله 

(1) .دوش كورتم  نفد و  مسارم  نیا  دیاب  دنگوس  ادخ  هب  دنام ؟ یم  یقاب  يراک  هچ  همانرب  نیا  اب  هّللا ِ» 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ماـن  ندرب  نیب  زا  شدـصق  یـسایس ، ضارغا  رب  هوـالع  هیواـعم  هک  دوـش  یم  موـلعم  تاـیاکح  نیا  زا 
تیلهاج رصع  هب  مدرم  نداد  تشگزاب 

ص 362. ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 1
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تمحز رد  ار  ناگدـنناوخ  دوخ و  میهد ، نخـس  طسب  مینک و  اهر  ار  ملق  هیواـعم  تاـیانج  میارج و  رد  میهاوخب  رگا  اـم  .تسا  هدوب 
.میهاوخب رذع  میا ، هدرکن  ادا  ار  نخـس  ّقح  هکنیا  زا  دیاب  مه  نآ  زا  سپ  دراذـگ و  میهاوخ  گرزب  باتک  کی  ندـناوخ  نتـشون و 

ریدغلا و مهد  دلج  خیرات و  ياه  باتک  دیدحلا و  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  هب  ناشدوخ  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  هک  تسا  نیا  رتهب 
یم مالسا  نمشد  كاپان و  رـصنع  نیا  نعاطم  زا  ام  ار  هچنآ  هک  دننک  قیدصت  ات  دنیامرف  هعجارم  هیفاکلا " حیاصنلا   " شزرااب باتک 

.راورخ زا  یتشم  رایسب و  زا  یکدنا  رگم  تسین  مییوگ ،

نیثدـحم نیخروم و  زا  رفن  کی  زا  و  هدوبن ، یحو  نابتاک  زا  هیواعم  هک  میوش  یم  روآدای  ار  تقیقح  نیا  لصف ، نیا  همتاخ  رد  طقف 
(1) .دشاب هتشون  دیجم  نآرق  زا  هیآ  کی  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يارب  هیواعم  هک  هدشن  هدینش  قثوم 

هرخسم ار  عرش  درمـش و  یم  غورد  ار  یحو  دوب و  یقاب  كرـش  رد  هراومه  هیواعم  هک : هدش  لقن  یچارک  همّالع  بّجعت "  " باتک زا 
دوخ درک و  شنزرس  مظن  رثن و  اب  ار  وا  تشون و  همان  وا  هب  هدروآ ، مالـسا  شردپ  دینـش  یتقو  دوب ، نمی  رد  حتف ، لاس  رد  .درک  یم 

سابع ياپ  رب  ار  دوخ  دمآ و  ربمغیپ  دزن  راچان  هب  تفاین ؛ ییاوأم  اجنآ  رد  نوچ  تخیرگ ؛ هّکم  يوس  هب  ات  دـنام  كرـش  رد  نانچمه 
تاـفو زا  شیپ  وا  مالـسا  .درک و  وفع  ار  وا  ربـمغیپ  دومن ، تعافـش  وا  زا  ساـبع  درک و  مالـسا  راـهظا  دـنکفا و  ترـضح  نآ  يومع 
تـسین مولعم  ًالـصا  هتـشاد ، بتاک  رفن  هدراهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  اب  تّدم  نیا  رد  هدوب ، هام  جـنپ  ای  شـش  هب  ربمغیپ 

يا همان  هیواعم 

ص 164. نایفس ، یبا  نب  هیواعم  ص 75 ؛ ءادهشلاوبا ، ص 12 ؛ ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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هفلؤم  " زا دراد  تلالد  هکنیا  زج  هیواعم  لثم  يارب  نیا  دـشاب ، هتـشون  همان  کی  رگا  مه  ضرف  رب  دـشاب و  هتـشون  ترـضح  نآ  يارب 
.دزاس یمن  تباث  یتلیضف  هدوب ، مهبولق "

؟ تسیک دیزی 

زا گرزب  لاجر  رب  وا  نتفای  تموکح  مالـسا و  خیرات  هنحـص  رد  دیزی  دننام  یـصخش  ندـش  ادـیپ  ایند ، ياه  تربع  نیرت  گرزب  زا 
.تسا نیعبات  هباحص و 

ياه تیانج  اه و  ییاوسر  هچرگا  .تسا  هدش  تبث  دیزی  یگدنز  حرش  نآ ، رد  هک  تسا  یتاحفص  رشب ، خیرات  تاحفـص  نیرت  هایس 
گنن نامدود  نیا  يارب  دیزی  یلو  تخاس ؛ همه  زا  رتروهـشم  رابج ، تسپ و  نارادمامز  خیرات و  ناراک  هزب  نایم  رد  ار  اهنآ  هیما  ینب 

نامرهق هناگی  ار  دـیزی  طقف  دـننک و  شومارف  ار  لیماف  نیا  دارفا  ریاس  ییاوسر  گنن و  همه  نآ  مدرم  دوب  کیدزن  هک  دـش  يراـع  و 
.دنسانشب ربمغیپ  نادناخ  اب  توادع  یتسپ و  يزغم ، کبس  نایغط و  ترارش ، رفک و 

و رت ، کیرات  شا  یهایـس  هک  دش  يا  هطقن  هایـس  هحفـص  نآ  رد  دیزی  و  دـندش ، رهاظ  خـیرات  رد  هایـس  هحفـص  کی  دـننام  هّیما  ینب 
.تشگ ٍضَْعب » َقْوَف  اهُضَْعب  ٍتاُملُظ   » قادصم

دیزی یگداوناخ  تیبرت 

ار دیزی  هکنآ  يارب  میسانشب و  ار  دیزی  تسا  مزال  میمهفب ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  يانعم  هکنآ  يارب  یلئالع ، هتفگ  هب 
ّرثؤم رایسب  تیصخش  نیوکت  رد  شرورپ  تیبرت و  طیحم  هک  تسا  حضاو  نوچ  مینک ؛ هّجوت  وا  یگداوناخ  تیبرت  هب  دیاب  میـسانشب ،

.تسا
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ياملع مه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دـنراذگ ، یم  ریثأت  ناـسنا  يور  رد  یگداوناـخ  قباوس  ردـپ ، قـالخا  راـتفر و  رداـم ، ریـش  نماد و 
.تسا هدش  نآ  تاعارم  یفاک  عماج و  روط  هب  یمالسا  میلاعت  رد  مه  و  دنا ، هدرک  دییأت  ار  نآ  سانشناور  قالخا و 

بـصغ ملظ و  هرفـس  زا  اه  لاس  هدـش و  گرزب  متـس  يراسگ و  یم  رامق و  اشحف و  هاـنگ و  هب  هدولآ  طـیحم  رد  هک  سک  نآ  ناـیم 
، هتفای شرورپ  تعانق  ییاسراپ و  تلادـع و  تباجن ، تفع ، تقادـص ، طیحم  رد  هک  سک  نآ  اـب  هدروخ ، ارقف  قوقح  مدرم و  لاوما 

(1) .تسا رایسب  ییادج  قرف و 

دیزی و  تسا ، مزال  اهنآ  تایـسفن  راکفا و  دشر  طیحم  یگنوگچ  هظحالم  و  خیرات ، لاجر  دارفا و  یگداوناخ  تیبرت  هعلاطم  نیاربانب 
.دوب لصا  قباطم  يا  هخسن  تشاد و  طابترا  شیگدنز  طیحم  یگداوناخ و  تیبرت  اب  شراتفر  لامعا و  هک  تسا  یسک 

ياه تمسق  رد  و  میدناسانش ، رـصتخم  روط  هب  ار  شلیماف  دارفا  زا  یعمج  گرزبردام و  دیزی و  دادجا  هلیبق و  ردپ و  باتک ، نیا  رد 
نآ زا  لاح  ات  هک  شردام  تیوه  شراگن  هب  نونکا  .میهدب  رتشیب  تاحیضوت  دیاش  مه  دعب 

یم قاّفتا  اسب  تسین ، تیبرت  طـیحم  تیـصخش ، نیوکت  هّماـت  ّتلع  رگید : تراـبع  هب  تسین و  ریذـپان  فلخت  یلک و  هدـعاق  نیا  - 1
طیحم رد  هک  یناسک  سکعرب  دـنیآ و  یم  دوجو  هب  راکزیهرپ  اـسراپ و  يدارفا  هدولآ ، ياـه  طـیحم  رد  كاـپان و  دارفا  زا  هک  دـتفا 
ِّتِیَْملا َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی   » قادـصم دـنیآ و  یمن  نوریب  ناـحتما  زا  بوـخ  دـنا ، هدـش  گرزب  تیبرت  دـعاسم  طیارـش  بساـنم و  ياـه 

مه دـساف  طـیحم  اـب  هک  تسا  نآ  لـیلد  هکلب  درادـن ؛ رثا  طـیحم  هک  تسین  نآ  لـیلد  نیا  اـّما  دـنوش ، یم  ِّیَْحلا » َنِم  َّتِیَْملا  ُجِرُْخیَو 
.تسین يراتفردب  رذع  نادب  يارب  طیحم  يدب  و  تسا ، نکمم  هزرابم 
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.میهد یم  ناشن  ار  وا  تاصخشم  ریاس  قالخا و  تیبرت و  سپس  میزادرپب و  میا ، هدرواین  نایم  هب  نخس 

دیزی ردام 

عیبر رد  يرـشخمز  بصاونلا و  مازلا  و  فلـسلا ، براجت  لقن  هب  انب  راـصتخا  روط  هب  تسا و  یبلک  لدـجب  رتخد  نوسیم  دـیزی  رداـم 
شردپ مالغ  زا  دیزی  هب  دندرب ، هیواعم  شیپ  یتقو  ار  شردام  تسا و  دودرم  نعط و  دروم  دـیزی  بسن  یبلک ، هباسن  راعـشا  و  راربالا ،

(1) .دوب هلماح 

دیزی تیبرت 

.مالسا هب  ات  دوب  رت  کیدزن  تیحیسم  هب  ای  دوب  یحیسم  شتیبرت  دیزی و  يامن  وشن و  دیوگ : یم  یلئالع 

هب وا  ییانـشآ  یمالـسا و  تیبرت  زا  هک  يروط  هب  مینادب ، یحیـسم  ار  دیزی  تیبرت  رگا  دیآ  رظن  هب  بیرغ  دیاش  دـیوگ :) یم  سپـس  )
ینب زا  ردام  فرط  زا  دیزی  هک  مینادب  هاگره  درادن  بّجعت  یلو  دنک ؛ بّجعت  نآ  زا  هدنناوخ  دیاش  و  دشاب ، رود  رایـسب  مالـسا  فرع 

.دنتشاد یحیسم  نید  مالسا  زا  شیپ  هک  تسا  بلک 

هفیاط رظن  هب  انب  نیا ، رب  هوالع  .دش  تیبرت  دوب ، هتـشاذگن  رـس  تشپ  ار  تیحیـسم  تاداع  راکفا و  زونه  هک  يا  هلیبق  نینچ  رد  دـیزی 
مولعم دشاب ، نیملسم  روما  راد  مامز  هک  یسک  رد  یتیبرت  نینچ  ریثأت  ءوس  و  هدوب ، یحیـسم  دیزی  ناداتـسا  زا  یـضعب  نیخّروم  زا  يا 

.تسا

فالخرب و  درک ، کیدزن  دوخ  هب  ار  نایحیسم  دیزی  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و 

ص 134. هینیسحلا ، سلاجملا  ص 229 ؛ راخزلا ، ماقمقلا  هب  دوش  هعجارم  - 1
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رارـسا مرحم  صاوخ و  زا  ار  نانآ  درک و  دامتعا  اهنآ  هب   (1)« َءآآِیلْوَأ يراصَّنلاَو  َدوُهَْیلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » نآرق روتـسد 
راذگاو یحیـسم  رفن  کی  هب  نیخروم  قاّفتا  هب  ار  دلاخ  شدنزرف  تیبرت  هک  تشاد  نانیمطا  اهنآ  هب  يردـق  هب  دوب و  هدرک  تموکح 

و تشاداو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راصنا  وجه  هب  ار  وا  و  تشاد ، هنامیمـص  طباور  ینارـصن  رعاـش  لـطخا ، اـب  نینچمه  درک و 
.تفگ هیثرم  شیارب  دیزی  دُرم ، یتقو  هک  دوب  مرگ  نانچ  لطخا  اب  شا  هطبار 

ادیدش ام  نامز  ناگدز  برغ  زا  یـضعب  دننام  دوب و  مورحم  یمالـسا  تیبرت  زا  دیزی  هک  دهد  یم  تداهـش  یخیرات  قیاقد  نیا  مامت 
دیزی هک  دوب  اه  یحیـسم  تاداع  زا  همه  يزاب  گس  يراسگ ، یم  وهل ، انغ و  هب  لاغتـشا  صقر ، دوب : ناگناگیب  تاداـع  ریثأـت  تحت 

هب و  تشگ ، یم  یـصاعم  نیا  بکترم  انلع  درمـش و  یمن  مرتحم  ار  مالـسا  رئاعـش  و  دش ، داتعم  نآ  هب  دـساف ، تیبرت  نآ  ریثأت  تحت 
.درک یمن  هّجوت  انتعا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يونعم  یناحور و  ماقم  تلاسر و  نادناخ 

لباقم رد  و  دنادرگزاب ، سربق  نانوی و  حتف  زا  ار  نیملـسم  ياوق  دـیزی  هک  دـنا  هدرک  لقن  نیخروم  زا  یعمج  رگا  تسین  بجع  سپ 
(2) .تشادن ییانعم  یمالسا  حتف  دیزی  يارب  اریز  تفرگ ؛ یغلابم  لاوما و 

هچنانچ  ) و تسب ، یم  راک  هب  ار  اهنآ  يأر  و  درک ، یم  تروشم  یمور  نوجرـس  نوچ  یناگناگیب  اـه و  یحیـسم  اـب  اـهراک  رد  دـیزی 
(3) .درک باختنا  نوجرس  تروشم  اب  زین  هفوک  يرادناتسا  هب  ار  دایز  نب  هّللادیبع  دش ) هتفگ 

هیآ 51. هدئام ، هروس  .دیریگم  یتسود  هب  ار  يراصن  دوهی و  نامیا ! لها  يا  - 1
ص 3. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ات 68 ،  ص 66  ینعملا ، ومس  - 2

 . ص 6 ج 2 ، هداعسلا ، هّجح  ص 84 و 85 ؛ هّللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 268 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 3
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هتفرگارف یحیـسم  تیبرت  رد  هک  يا  هدیهوکن  تاداع  نآ  زا  شریثأت  هک  تشاد  زین  يا  هیداب  تیبرت  کی  دـیزی  تیبرت ، نیا  رب  هوالع 
، دش ّدلوتم  هیداب  رد  دیزی  داتسرف و  هیداب  هب  ار  وا  و  دیامن ، هکراتم  دیزی  ردام  اب  دش  راچان  هیواعم  میناد  یم  هچنانچ  دوبن ، رتمک  دوب ،

ياه شرف  ابیز و  ناکزینک  تمدانم  لّلجم و  خاک  نآ  رد  يرهـش  یگدنز  زا  نوسیم  تهارک  ار  هکراتم  نیا  ّتلع  یـضعب ، دنچره  و 
هک دوب ، شردـپ  مالغ  هب  هقالع  نامه  ّتلع  ای  دوب ، نیا  هکراتم  نیا  ّتلع  اعقاو  ایآ  یلو  دـنا ؛ هتـسناد  هرقن  الط و  فورظ  اهب و  نارگ 

شهاوخلد لحم  نامه  هب  ار  وا  دش  راچان  هیواعم  ات  درک  یم  یبات  یب  دناوخ و  یم  راعشا  تشادن ، بیکـش  ییاناوت  وا  قشع  رب  نوچ 
!؟ داتسرف

دیزی شور  قالخا و 

اه و نز  سلجم  زا  دنارذگ و  یم  رات  هب  لاغتـشا  يراسگ و  یم  رد  ار  شزور  بش و  هک  دوب  ییوخدب  ناوج  دیزی  دـیوگ : یم  داّقع 
(1) .درک یم  رس  روشک  روما  نایرج  زا  عالّطا  یب  راکش  رد  ار  اه  هتفه  و  راکش ، يارب  رگم  تساوخ  یمن  رب  شیامدن 

هب وا  طرفم  لیم  و  دوب ، هدرک  بغار  امدن  ارعـش و  اب  ترـشاعم  يراسگ و  یم  هب  ار  وا  رعـش  هب  دیزی  دـیدش  هقالع  دـیوگ : یم  وا  مه 
فیدر مه  دادع و  رد  ار  وا  ناگنیزوب ، اهزوی و  تیبرت  هب  وا  هّجوت  .تشاد  یمزاب  تسایس  کلم و  روما  هب  یگدیسر  زا  ار  وا  راکش ،

هب ار  نآ  دـناشوپ و  یم  وا  هب  ریرح  ساـبل  دـناوخ و  یم  سیبقوبا  ار  نآ  هک  تشاد  يا  هنیزوب  دـیزی  .داد  رارق  هنیزوب  زوی و  ناـبحاص 
تاقباسم رد  تخاس و  یم  رضاح  بارش  سلاجم  رد  دومن و  یم  تنیز  هرقن  الط و 

ص 21 و 3. ءادهشلاوبا ، - 1
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زا زین  ربمغیپ  هنیدم  رد  یتح  دـیزی   (1) .دربب اه  بسا  زا  ار  هقباـسم  اـت  دومن  یم  صیرحت  درک و  یم  شراوس  یغـالا  رب  یناود  بسا 
(2) .درک یمن  يراددوخ  هانگ  يراسگ و  یم 

نامه وا  يارب  وت  هدرک ، یفرعم  ار  دوخ  شدوخ  دـیزی  درک : یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دـیزی  هیواعم ، روضح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ناوخ و هزاوآ  ياه  نز  يزابرتوبک و  يارب  ار  اهرتوبک  دزادـنا ، مه  گنج  هب  هکنآ  يارب  ار  اه  گس  هتفرگ  شدوخ  هک  ریگب  ار  زیچ 

(3) .تسا هدرک  يروآ  عمج  ینارذگ  شوخ  يارب  ار  برط  تالآ  نابحاص  هینغم و 

دـنرادن و انتعا  نید  میلاعت  هب  هک  تسا  روط  نیا  اتداع  یفارـشا  هقبط  دالوا  ياـمن  وشن و  دـیوگ : یم  اـضر  دّـمحم  يرـصم  دنمـشناد 
رب دیزی  تیبرت  نیاربانب  تسا ، يراسگ  یم  انغ و  صقر ، راکش ، وهل و  ینارذگ ، شوخ  هب  ناشتّمه  دنسانش و  یمن  مارح  زا  ار  لالح 

تعیب دـیزی  يارب  ماش  لها  زا  تنطلـس  تردـق  اب  تسناوت  هیواعم  .دوب  ینید  اهنآ  تیبرت  اریز  دوب ؛ هباحـص  نادـنزرف  تیبرت  فـالخ 
(4) .دش لّسوتم  هحلسا  روز  هب  دیزی  درم ، یتقو  اذل  .دنک  رثا  هنیدم  لها  رد  تسناوتن  اّما  دریگب ؛

تداهش زا  دعب  .دوب  بارش  سلاجم  اهزوی و  اه و  هنیزوب  يراکـش و  ياه  گس  اهزاب و  برط و  بحاص  دیزی  دیوگ : یم  يدوعـسم 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

ص 77. ءادهشلاوبا ، - 1
ص 317. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 2

 . ص 60 هّللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  - 3
 . ص 60 هّللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  - 4
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: تفگ بارش  یقاس  هب  دوب ، هتسشن  وا  تسار  فرط  رد  دایز  نبا  هک  یلاح  رد  تسشن  بارش  هرفس  رس  رب  يزور 

ٍدایِز َْنبا  اَُهْلثِم  ِقْساَف  ْلَه  َُّمث  يِداُؤف  يوُْرت  ًَهبْرَش  ِینِقِْسا 

يِداهَجَو یِمَنْغَم  ِدیِدْسَِتلَو  يِْدنِع  ِهَنامَءْالاَو  ِّرِّسلا  ُبِحاص 

(1) .درک یناوخزاوآ  یّنغت و  هب  رما  ار  ناینغم  سپس 

وهل تالآ  دش ، راکـشآ  انغ  وا  تموکح  نامز  رد  دندرک و  یم  يوریپ  وا  زا  روجف  قسف و  رد  وا  نارازگراک  لاّمع و  دیزی و  صاوخ 
.دیدرگ ینلع  شاف و  يراسگ  یم  داتفا و  راک  هب 

تشاذگ و یم  اکتم  شیارب  تخاس و  یم  رضاح  وهل  بارش و  سلاجم  رد  ار  وا  هک  ار  سیبقوبا  شا  هنیزوب  ناتساد  يدوعـسم  سپس 
تفگش هب  ار  هدنناوخ  ره  هک  هداد ، حرش  ار  شا  یشحو  رخ  سیبق و  یبا  تافیرشت  تانییزت و  درک و  یم  راوس  یـشحو  رخ  رب  ار  وا 

(2) .دروآ یم 

ود هکنیا  زا  سپ  يو  .دوب  داتعم  يراسگ  یم  هب  تخاب و  یم  درن  تفر و  یم  راکـش  زوی  اب  دـیزی  دـیوگ : یم  یعفاشلا  یـسارهلا  ایک 
، مدـش یم  ددـم  ذـغاک  هب  رگا  تسا : هتفگ  نایاپ  رد  هتـشاگن و  وا  تّمذـم  رد  یلیوط  لصف  هدرک ، لقن  بارـش  فصو  رد  وا  زا  تیب 

(3) .مداد یم  شرتسگ  درم  نیا  يزاخم  رد  ار  مالک  متخاس و  یم  اهر  ار  ملق  نانع 

ص 290. صاوخلا ، هرکذت  ص 15 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 1
ص 15 و 16. ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 2

ص 224. ج 2 ، ناویحلا ، هایح  - 3
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دیزی گرزب  ياه  تیانج 

راربا باحصا  تلاسر و  نامدود  لضافا  رایخا و  و  یمشاه ، ناناوج  ءادهشلا و  دّیـس  لتق  نامه  دیزی ، ملاظم  ربکا  تایانج و  مظعا   1
شتیب لها  و  درک ، دیهش  دیزی  رما  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  دایز ، نب  هّللادیبع  تسا ، تیب  لها  ناوناب  تراسا  ترـضح و  نآ 
روتسد هب  داتسرف و  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  هارمه  ار  ادخ  نازیزع  نآ  دیزی  نامرف  هب  و  تخاس ، ریسا  رافک  دننام  ار 

يرادناتـسا زا  ار  وا  دوب  هدنز  ات  تامدخ ، نیا  ساپ  هب  دیزی  .دننیبب و  ار  اهنآ  مدرم  ات  دنتـشاد  هاگن  قشمد  دجـسم  رد  رب  ار  اهنآ  دیزی 
ناکدوک لاسدرخ و  لافطا  نتشک  تیب و  لها  يور  هب  بآ  نتـسب  زا  دش ، بکترم  هک  یتایانج  میارج و  همه  نآ  زا  درکن و  لوزعم 

رعـش شحدم  رد  تخادرپ و  يراسگ  یم  هب  وا  اب  تشاد و  یمارگ  ار  وا  دمآ ، قشمد  هب  هّللادیبع  یتقو  .دومنن  يا  هذـخاؤم  راوخریش 
.دندومن یم  مرگ  ار  ناشمزب  سلجم  دندناوخ و  یم  انغ  شناگدنزاون  نایّنعم و  تفگ و 

بلطملا دبع  ینب  ناناوج  مالسلا و  هیلع  نیسح  وت  هک  ما  هدرک  شومارف  ینک  یم  نامگ  تشون : وا  هب  دیزی  همان  خساپ  رد  سابع  نبا 
هب ار  اهنآ  ات  تخیگنارب  ار  یمدرم  درک و  يرای  ادـخ  ات  دـنام  كاخ  رب  هنهرب  ناشنوخ  هب  هتـشغآ  ياه  ندـب  هک  یلاـح  رد  یتشک  ار 
هللا یلـص  ربمغیپ  مرح  ادـخ و  مرح  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وت  هک  منک  یمن  شومارف  منک ، شومارف  ار  هچره  نم  دـندرپس ، كاخ 

هب ار  وت  ادخ  هک  مراودـیما  نم  .یتخاس  رومأم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  هب  ار  وا  یتشون و  هناجرم  رـسپ  هب  و  يدرک ، درط  هلآ  هیلع و 
.دیامرف هذخاؤم  یتشک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  هک  هانگ  نیا  رفیک  هب  يدوز 

لوسر تیب  لها  نم و  يومعرسپ  وت  تشون :) همان  نیا  نمض  رد  مه  (و 
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يا هدومن  شومارف  ایآ  یتشک ! دنتسه ، تیاوغ  تاملظ  رد  شخبرون  ناگراتس  تیاده و  ياه  غارچ  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هب هار  راچان  ات  يدوب  وا  لتق  یپ  رد  هراومه  و  دنـشکب ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ات  يداتـسرف  ادـخ  مرح  يوس  هب  ار  تدوخ  نارای  هک 

كاـپ یـشیالآ  سجر و  ره  زا  ناشیادـخ  هک  شتیب  لـها  ربـمغیپ و  ادـخ و  اـب  ینمـشد  يارب  ار  اـه  متـس  نـیا  تـفرگ ، قارع  يوـس 
.يدش بکترم  دینادرگ ،

نارتخد هک : تسا  نیا  تسوت ، شنزرـس  تتامـش و  ثعاب  هک  ییاه  مرج  نیرت  گرزب  زا  دـسیون :) یم  هک  دـناسر  یم  اـجنیا  هب  اـت  )
تبسن ار  وت  رهق  تردق و  مدرم  ات  يدرب  ریسا  ماش  يوس  هب  قارع  زا  ار  ترضح  نآ  مرح  لافطا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لد رد  هک  ار  هنیک  نآ  و  یتفرگ ، یم  ار  ردـب  ناگدـش  هتـشک  ماقتنا  رفاـک و  ناـکاین  هنیک  ـالیتسا ، رهق و  همه  نیا  زا  و  دـننیبب ، اـم  هب 
(1) .يدرک راکشآ  یتخاس 

رـس هک  دوب  نیا  درک ، دـنلب  ار  همه  ضارتعا  گناب  دـمآ و  درد  هب  نآ  زا  مه  شناـکیدزن  ّصاوخ و  لد  هک  وا  زیمآرفک  لاـمعا  زا  و 
ولج رد  ار  رونا  رس  نآ  تخاس و  رضاح  یمومع  سلجم  رد  ترضح  نآ  مرح  ناراد  هدرپ  ناوناب و  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  كرابم 
یم دییوب ، یم  دیـسوب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ینادند  بل و  هرهچ و  نآ  رب  ریـشمش  ای  یتسد  بوچ  اب  دراذگ و  دوخ 

.درک یم  يداش  دناوخ و  یم  رعش  دز و 

هعقاو تخاس ، هدز  تبیـصم  رادـغاد و  ار  مالـسا  ملاع  دـیزی  نامرف  هب  هک  يرگید  هعقاو  البرک ، شارخلد  زوسناج و  هعقاو  زا  سپ   2
مالـسا تاسدـقم  ساـسا و  هب  هیما  ینب  هیحاـن  زا  هک  ار  يرطخ  و  تشادرب ، شردـپ  وا و  رفک  يور  زا  هدرپ  زین  هعقاو  نـیا  .دوـب  هّرح 

.تخاس راکشآ  مدرم  همه  رب  دوب ، هّجوتم 

ص 221 و 222. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 584 ؛  راخزلا ، ماقمقلا  ص 285 و 276 ؛ صاوخلا ، هرکذت  - 1
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دـندرک و ساسحا  مالـسا  يارب  ار  دـیزی  رطخ  امومع  اه  ناملـسم  همیظع ، تیاـنج  نآ  زورب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپ 
ياه همانرب  وزج  تلاسر ، ماقم  هب  ییانتعا  یب  ماکحا و  نیناوق و  ياغلا  تامرحم و  کته  نیملـسم و  مالـسا و  ندـیبوک  هک  دنتـسناد 

درادن و یـشزرا  چیه  عرـش  لدع و  نیزاوم  صاخـشا و  قباوس  شرظن ، رد  هک  تسا  يدـیلپ  رـصنع  دـیزی  و  تسا ، هیما  ینب  یـساسا 
هک هنیدـم  رد  اذـل  دـندرک ؛ عنم  لاملا  تیب  زا  ار  مدرم  يایاطع  .دوش  یمن  فّقوتم  يدـح  زرم و  چـیه  رد  وا  ملاـظم  لاـمعا و  عیاـنش 

.دش مهارف  بالقنا  مایق و  تامّدقم  دوب ، هباحص  عمجم  ینید و  یملع و  زکرم  نیرت  گرزب 

ییوجلد اهنآ  زا  دیزی  ات  داتـسرف  قشمد  هب  ار  رهـش  نارـس  لاجر و  زا  نت  دنچ  دـنک ، يریگولج  شروش  زا  هک  نآ  يارب  هنیدـم  یلاو 
نیا ترفاسم  اّما  درکن ؛ يراددوخ  اهنآ  هب  ایادـه  زیاوج و  ياطعا  عیمطت و  زا  مه  دـیزی  .درخب  ار  اـهنآ  نید  هوشر ، لوپ و  اـب  دـنک و 
یتقو دـندید ، ربمغیپ  ادـخ و  تفلاخم  رد  قرغ  یـصاعم و  مرگرـس  ار  دـیزی  اهنآ  .تخاس  رتراکـشآ  اهنآ  رب  ار  قیاقح  ماش ، هب  دارفا 

اب درادن ، نید  هک  تسا  يدرم  وا  .درابب  گنس  نامسآ  زا  ام  رب  میدیسرت  هکنآ  رگم  میدماین ، نوریب  دیزی  دزن  زا  ام  دنتفگ : دنتـشگرب 
ناوخ هزاوآ  ياه  نز  تبحاصم  رات و  بعل و  وهل و  هب  ار  شراگزور  دناوخ ، یمن  زامن  دشون ، یم  بارش  دنک ، یم  انز  دوخ  مراحم 

.تسا لوغشم  اشحف  هب  داسف  لها  اب  اه  بش  و  دنارذگ ، یم  يزاب  گس  و 

شنیرومأم نارادنامرف و  وا و  ملظ  روج و  دیـسر و  لامک  ّدح  هب  یـصاعم  رد  دیزی  فارـسا  قسف و  نوچ  هک : تسا  ربتعم  خیراوت  رد 
.دندرک نوریب  ار  شرادنامرف  دندیروش و  وا  رب  هنیدم  مدرم  دومن ، دیدجت  ار  نوعرف  شور  و  تفرگ ، ار  مدرم  همه 
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مک يوما  تموکح  نارسفا  نایم  رد  یقالخا  ینید و  تامرتحم  هب  ییانتعا  یب  ملظ و  بلق و  تواسق  رد  هک  ار  هبقع  نب  ملـسم  دیزی ،
لتق هب  زور  هس  داد  روتسد  وا  هب  داتسرف و  هنیدم  هب  نارگ  یهاپـس  اب  دوب ) وا  دامتعا  فرط  هیواعم و  ناگدرورپ  تسد  زا  و   ) دوب ریظن 

: تسا تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هکنیا  اب  دزادرپب ، هنیدم  تراغ  و 

؛» َنیِعَمْجَأ ِساّنلاَو  ِهَِکئآلَْملاَو    ِ هّللا ُهَنَْعل  ِْهیَلَعَو    ِ هّللا ُهَفاخَأ  ِهَنیِدَْملا  َلْهَأ  َفاخَأ  ْنَم  »

! داب وا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دناسرت و  یم  ار  وا  دنوادخ  دناسرتب ، ار  هنیدم  لها  هک  یسک 

ناورم کمک  کیرحت و  هب  دـمآ و  هنیدـم  هب  ماشآ  نوخ  كاب  یب  هاپـس  نآ  اب  فرـسم ، ناراگن  خـیرات  زا  یـضعب  ریبعت  هب  ای  ملـسم 
و نیگمرش ، نآ  لیصفت  زا  ملق  هک  دش  بکترم  یتایانج  عیانـش و  ملاظم و  درک و  حتف  ار  هنیدم  هثراح  ینب  زا  یکی  تنایخ  نوعلم و 

رکشل رب  ار  هنیدم  لها  سومان  ناج و  لام و  دیزی  .تسا  بایمک  دشاب ، ترارش  همه  نآ  زا  یکاح  هک  یظافلا  نآ  لامجا  نایب  يارب 
ریاس دندنام ، نوصم  ضرعت  زا  ناشنادناخ  دوخ و  هک  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دننام  رفن  دنچ  يانثتـسا  هب  تخاس و  حابم  ماش 

.دندش هتشک  هعقاو  نیا  رد  نیعبات  هباحص و 

هباحـص و نیرجاهم و  راصنا و  نارـس  زا  رفن  دـصتفه  رازه و  کی  دـندش ، هتـشک  هعیجف  هعقاو  نیا  رد  هک  ینانز  لاـفطا و  رب  هوـالع 
.دنتشک ار  رفن  رازه  هد  مدرم  ریاس  زا  دندیسر و  لتق  هب  نآرق  نیظفاح  نیلماح و  زا  رفن  دصتفه  تدابع و  لها  داهز و 
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ناناملـسم سیماون  هب  ضرعت  رد  و  دنامن ، یقاب  يزیچ  یـسک  يارب  شرف  ثاثا و  زا  اه  هناخ  رد  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  تراغ  راک 
هدـش ناهنپ  هدـنکارپ و  يرارف و  نارتخد ، نانز و  هکنیا  اب  و  دـندرکن ، یهاـتوک  دنتـسناوت  هچ  ره  دـیزی  رما  هب  سّدـقم  رهـش  نیا  رد 

هرامـش دندرک و  زواجت  ناملـسم  هفیفع  هزیـشود  رازه  هب  زور ، هس  نیا  رد  مالـسا ، هاشداپ  هفیلخ و  حالطـصا  هب  دیزی  نوشق  .دـندوب 
.دیسر رازه  هد  رگید  تیاور  هب  رازه و  ینئادم  تیاور  هب  دنتشادرب ، لمح  انز  زا  هک  ینانز 

هب تفگ : .تساوخ  ار  هناخ  ثاثا  زابرـس  تشاد ، لغب  رد  يدازون  راصنا  زا  ینز  نآ  رد  هک  دـش  يا  هناخ  دراو  يزابرـس  دـنا : هتـشون 
.دنا هدرب  تراغ  هب  هدوب  هچ  ره  و  دنا ، هدراذگن  یقاب  يزیچ  ادخ 

.مشک یم  ار  كدوک  نیا  تدوخ و  هنرگ  یهدب و  يزیچ  نم  هب  دیاب  هتبلا  تفگ : زابرس 

رد هک  متسه  ینانز  زا  نم  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  يراصنا  هشبک  یبا  نبا  رـسپ  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ : نز 
، مدرک افو  مدومن  هک  یتعیب  هب  منزن و  ناـتهب  مشکن ، دـنزرف  منکن ، يدزد  منکن ، اـنز  هک  مدرک  تعیب  متـشاد ؛ تکرـش  هرجـش  تعیب 

.ادخ زا  سرتب  سپ 

.مداد یم  ادف  مهدب ، درم  نیا  هب  وت  يادف  هب  هک  متشاد  يزیچ  رگا  ادخ  هب  ناج  رسپ  تفگ : درک و  شکدوک  هب  ور  سپس 

هک دز  راوید  هب  یتخـس  هب  ار  وا  نانچ  و  دیـشک ، تفرگ و  تشاد  ناهد  هب  ار  ردام  ناتـسپ  هک  نانچمه  ار  لفط  ياپ  محر  یب  زاـبرس 
.تخیر نیمز  يور  هب  شرس  زغم 
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.دش هایس  شیور  فصن  هک  دوب  هتفرن  نوریب  هناخ  زا  زونه  دنا : هدرک  لقن  ناراگن  خیرات 

فیرش ربنم  هب  دندرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد  ار  ناشیاه  بسا  هک  دش  یهتنم  يّدح  هب  ناشرفک  زواجت و  هصالخ ،
اج نامه  رد  دندوب ، هدش  هدنهانپ  ترـضح  نآ  ربنم  ربق و  هسّدقم و  هضور  هب  هک  ار  مدرم  زا  یهورگ  دندرک و  تراسج  رهطم  ربق  و 

.دنتخاس رپ  ناشنوخ  زا  ار  دجسم  هضور و  دنتشک و 

، درک يراکمه  فرـسم  اب  وا  نامرف  يارجا  يارب  هک  ناورم  زا  دیزی  دندش و  بکترم  وا  تردق  دـیزی و  نامرف  هب  ار  میارج  نیا  مامت 
.داد هزیاج  وا  هب  دومن و  ریدقت 

ندرگ و  دنـشاب ، دـیزی  كولمم  مالغ و  همه  هکنیا  رب  تفرگ  تعیب  هنیدـم  لها  زا  هک : دوب  نیا  دـیزی  ملاظم  عیانـش  زا  رگید  یکی   3
.دندز رهم  نامالغ  دننام  ار  اهنآ  ياه 

لتق زا  هک  ار  مدرم  ریاس  سپـس  دندرک ، لغ  رد  ار  ناریـسا  ات  داد  نامرف  نوعلم  فرـسم  مراهچ ، زور  تفای ، نایاپ  زور  هس  نآ  یتقو 
یمکح ره  دـشاب و  وا  کلم  ناشلام  ناج و  هک  تفرگ  تعیب  وا  نیـشناج  دـیزی و  يارب  اهنآ  زا  هدرک و  راضحا  دـندوب  هتفاـی  تاـجن 

.دش هتشک  دروآ ، يرذع  ای  درکن  بیوصت  دز و  زابرس  تعیب  نیا  زا  سکره  زور  نآ  رد  .دهدب  نآ  رد  دهاوخب 

یتقو .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسمه  هملـس  ّما  هدازدـنزرف  هعیبر  نب  هّللادـبع  دـش ، هدـناوخ  تعیب  يارب  هک  یـسک  نیتـسخن 
.منک یم  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ّتنس  ادخ و  باتک  رب  تفگ : داد ، تعیب  داهنشیپ  وا  هب  فرسم 
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هّللادـبع .دـنکب  تساوـخ  هچره  امـش  نادـنزرف  لاوـما و  رد  هک  دـیتسه  دـیزی  كوـلمم  هکنیا  رب  دـینک  تـعیب  دـیاب  تـفگ : فرـسم 
.دندز ار  شندرگ  داد  نامرف  فرسم  درک ، يراددوخ 

نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  يانثتـسا  هب  رگید  تاقبط  دندوب و  هدـنام  یقاب  هک  ار  نیعبات  هباحـص و  زا  یناگرزب  فرـسم  عضو ، نیا  اب 
رب و  هدوب ) دـیزی  كولمم  زین  شرداـم  ردـپ و  هک  يا  هدـنب  ینعی   ) دنتـسه دـیزی  نق  هدـنب  اـهنآ  هک  تفرگ  تعیب  يأر  مالـسلاامهیلع 
هب تبـسن  هک  نانچ  ناشیاه ، تسد  فک  رب  نینچمه  دـنداهن و  تمالع  ناشن و  دـنهن ، یم  اه  بسا  هب  هک  یناـشن  دـننام  همه  ندرگ 

.دندومن شقن  یگدنب  تمالع  دوب ، مسر  نامالغ 

ینب هب  دندومن ، ربمغیپ  ترجه  ماگنه  رد  ناناملـسم  ربمغیپ و  دیحوت و  مالـسا و  هب  هک  ار  یتامدـخ  تمارغ  هنیدـم  لها  تقیقح ، رد 
راکشآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  مالـسا و  هب  تبـسن  ار  شنامدود  دوخ و  هنیک  تفرگ و  اهنآ  زا  ماقتنا  دیزی  دنتخادرپ و  هیما 

.تخاس

هبعک هناخ  هب  نتسب  قینجنم  مارحلا و  دجسم  کته  دومن ، نیملسم  مالسا و  هب  دیزی  هک  یحیرص  ضرعت  گرزب و  هعجاف  نیمراهچ   4
(1) .دوب هناخ  ندرک  بارخ  هبعک و  ياه  هدرپ  فقس و  ندنازوس  ناناملسم و  هاگ  هلبق  همظعم 

: دـییامرف هعجارم  اـه  باـتک  نیا  هب  همظعم  هبعک  ندرک  ناریو  هثیبـخ و  تعیب  نآ  نیملـسم و  قاـنعا  متخ  هّرح و  هعقاو  هـب  عـجار  - 1
ات 199؛ ص 195  ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  ص 139 و 140 ؛ ءافلخلا ، خیرات  ص 11 ؛ ات 232 و ج 2 ، ص 220  ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و 

هرکذت ات 19 ؛ ص 17  ج 3 ، بهذـلا ، جورم  و 224 ؛ ص 223  ج 2 ، یبوـقعی ، خـیرات  اـت 237 ؛ ص 220  ج 1 ، لاوطلا ، راـبخالا 
ص 310. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 370 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 470 ؛ ج 3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 298 و 299 ؛ صاوخلا ،
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دیزی رفک 

.دراذگ یمن  یقاب  وا  رفک  رد  یکش  دشاب ، دانع  بّصعت و  زا  یلاخ  سک  ره  يارب  دش ، هتفگ  دیزی  تایانج  میارج و  زا  هچنآ 

هب هدوبن و  لـئاق  یمارتـحا  همظعم  هبعک  و  ترـضح ، نآ  هضور  دجـسم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يارب  دـیزی  هک  تسا  مولعم 
.دوب كاب  یب  روسج و  هنوگ  نیا  مالسا  تاسّدقم  تمرح  کته  رد  هک  هتشادن  نامیا  توبن  تلاسر و 

هیواعم و هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  یّتح  هک  دـمهف  یم  دـنک ، ّتقد  شردـپ  وا و  تاـکرح  لاـمعا و  رد  سکره 
دوخ ناگتـشذگ  هار  نامه  هب  دندناسر و  یم  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  دندش و  یم  بکترم  ار  اه  تیانج  نیا  دنتـسناوت  یم  رگا  دیزی 

.دنتفر یم  قدنخ  دحا و  ردب و  گنج  رد 

ءادهشلا دّیس  كرابم  رس  هک  ماگنه  نآ  درک ، رفک  راهظا  زین  نابز  اب  تحارـص و  هب  زیمآرفک ، لامعا  نیا  نداد  ماجنا  رب  هوالع  دیزی 
.دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  دز و  یم  نینزان  رس  نآ  هب  نارزیخ  بوچ  اب  دوب ، هدراذگ  دوخ  ولج  رد  ار  مالسلا  هیلع 

َلَصَح دَق  اْرمَأ  ُبُْدنَت  امَّنِإ  ْلُقَف  َْتئِش  ام  ِْنیَْبلا  َبارُغ  ای 

ِلَسَءْالا ِْعقَو  ِیف  ِجَرْزَْخلا  َعَزَج  اوُدِهَش  ٍرْدَِبب  یِخایْشَأ  َْتَیل 

ْلَشَت ُدیِزَی ال  ای  اُولاَقلَو  احَرَف  اوُّلَهَتْساَو  اوُّلَهَأَف 

َلَدَتْعاَف ٍرَْدب  َْلتَق  اْنلَدَعَو  ْمِِهتاداس  ْنِم  َنْرَْقلا  اَْنلَتَق  دَق 

َلََزن ٌیْحَو  الَو  َءآج  ٌرَبَخ  الَف  ِْکلُْملِاب  ُمِشاه  ْتَبَِعل 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


290 ص :

(1) َلَعَف َناک  ام  َدَمْحَأ  ِیَنب  نِم  ْمِقَْتنَأ  َْمل  ْنِإ  ِفَْدنَخ  ْنِم  ُتَْسل 

ردـب رد  هک  نم  ناردـپ  شاک  .تسا  هدـش  یلمع  هک  يراک  رب  ینک  یم  هیرگ  وت  انامه  وگب ! یهاوخ  یم  هچ  ره  ییادـج  غالک  يا  »
! دابم لش  تتـسد  دیزی  يا  دنتفگ : یم  دندز و  یم  دایرف  يداش  زا  هزین ! ندز  زا  ار  جرزخ  هلیبق  ندرک  يراز  دندید  یم  دندش  هتـشک 

يزاب تنطلـس  اب  مشاه  ینب  دش ! هیوست  نامباسح  سپ  میتشاذگ ، ردـب  ناگتـشک  ياج  هب  ار  نیا  میتشک و  ار  اهنآ  ناگرزب  نارتهم و 
، دنا هداد  ماجنا  ار  هچنآ  دمحا  نادنزرف  زا  رگا  متسین  فدنخ  نادناخ  زا  نم  .دش  لزان  ییحو  هن  دمآ و  نامسآ  زا  يربخ  هن  دندرک ؛

«. مشکن ماقتنا 

ار دوخ  یـشیکدب  ریمـض و  تثابخ  داحلا و  اهنآ  رد  هک  تسا  وا  راعـشا  دـیزی ، هقدـنز  رفک و  ياه  لـیلد  زا  یکی  دـیوگ : لـیقع  نبا 
: تسا نیا  نآ  تایبا  زا  یضعب  هک  يا  هدیصق  رد  هلمج  زا  تسا  هدرک  راکشآ 

ایِجانَّتلا ُّبِحُأ  ّیِنِإ ال  َِکلِذب  یِمَّنََرتَو  ِینَلْعاَو  ِیتاه  ُهَّیَلُع 

ایِکاوَْبلا َماقَأ  یّتَح  ٍدَحَأ  یلِإ  اِهب  َیِّمُس  امْدَق  َنایْفُس  ِیبَأ  ُثیِدَح 

ایِماش امَرَک  ُّیِسنَْعلا  اهُِربُْخت  ًهَوْهَق  َكاذ  یلَع  ِینیِقْساَف  ِتاه  الَأ 

اِیلاوَتُم اَهبْرُش  ًالالَح  انْدَجَو  ٍهَمیِدَق  ٍرُومُأ  ِیف  انْرَظَن  ام  اذِإ 

اِیقالَت ِقارِْفلا  َدَْعب  ِیلَّمََأت  الَو  یِحَْکناَف  ِرِْمیَحُءْالا  َّمُأ  ای  ُِّتم  ْنِإَو 

ایِهاس َْبلَْقلا  ُلَعَْجت  ٍمْسَط  ُثیِداحَأ  اِنثَْعب  ْنَع  َْتثِدُح  يِذَّلا ¨ َّنِإَف 

(2) ایِماظِع يِوَْرت  َءآْرفَص  ٍَهلوُمْشَِمب  ادَّمَُحم  َروُزَأ  ْنَأ  ْنِم  ِیل  َُّدب  الَو 

هدیسلا ص 18 ؛ فاحتالا ، ص 120 ؛ نیبلاطلا ، لتاقم  ص 271 و 300 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص 92 و 97 و 204 ؛ هیاهنلا ، هیادبلا و  - 1
 . ص 58 لوسرلا ، هدیفح  ص 12 ؛ ج 6 ،  خیراتلا ، ءدبلا و  ص 17 و 18 ؛ بنیز ،

دناوخب زاوآ  وا  يارب  هوشع  اب  راکـشآ و  ینلع و  هک  دهاوخ  یم  دوخ  همیدن  هقوشعم و  زا  دیزی )  ) دحلم رعاش  تیب  دـنچ  نیا  رد  - » 2
وا هب  دوش  یم  هدیزگرب  بارش  يارب  نآ  روگنا ) تخرد   ) كات هک  ییاه  بارش  زا  دهن و  رانک  ار  زیگنا  لالم  هنهک و  ياه  ناتساد  و 

حاکن هب  ار  يرگید  دشابن و  وا  رادید  دنموزرآ  گرم  زا  سپ  هک  دنک  یم  شرافس  وا  هب  درمـش و  یم  لالح  ار  نآ  سپـس  دناشونب ،
ياه ثیدـح  هدـش ، هتفگ  وت  هب  زیخاتـسر  ثعب و  زا  هچنآ  دـیوگ : یم  هدـش و  زیخاتـسر  تایح و  رکنم  نآ  زا  سپ  دـنیزگرب و  دوخ 
یلص لوسر  ترضح  سدق  ماقم  هب  سپس  ددرگ و  یم  تاوهـش ) بارـش و  ندش  شومارف  و   ) بلق وهـس  بجوم  هک  تسا  يا  هنهک 

«. تسا هدومن  تناها  تراسج و  هلآ  هیلع و  هللا 
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: تسا وا  راعشا  هلمج  زا  و 

ِیناغَءْالا َتْوَص  اوُعَمْساَو  اُومُوق  ِنامْدَّنلا  َرَشْعَم 

ِیناعَْملا َرکِذ  اوُکُْرتاَو  ٍمادُم  َسْأَک  اُوبَرْشاَو 

ِینادَءْالا ِتْوَص  ْنَع  ِنادیِْعلا  ُهَمْغَن  ِیْنتَلَغَشَأ 

(1) ِنانَّدلا ِیف  ازوُجَع  ِروُْحلا  ِنَع  ُتْضَّوَعَتَو 

( هک  ) دیراذگب رانک  ار  تایونعم  زا  تبحـص  دیـشونب و  موادـم  ياه  هلایپ  دیونـشب ، روبنت  رات و  همغن  دـیزیخرب و  نامیدـن  هورگ  يا  »
«. ما هدرک  ضوع  هنهک ) بارش   ) هرمخ رد  نزریپ  اب  ار  یتشهب  ياه  يروح  نم  تسا و  هتشادزاب  ناذا  ندینش  زا  ارم  اهزاس  ياه  همغن 

: تسا وا  زیمآرفک  راعشا  زا  و 

َنوُریِج یبِر  یلَع  ُسومُّشلا  َْکِلت  ْتَقَرَشَأَو  ُلوُمُْحلا  َْکِلت  ْتََدب  اَّمل 

(2) ِینُویُد ِمیِِرَْغلا  َنِم  ْتَیِضَق  ْدقَلَف  ْحَنَت  ْوَأ ال  ْحَن  َْتلُقَف  ُبارُْغلا  َبِعَن 

هچ غالک ) يا  : ) متفگ نم  داد ، رـس  موش  زاوآ  غالک  دیبات ، نوریج  ياه  يدـنلب  رب  اه  باتفآ  نآ  دـش و  نایامن  اه  جدوه  نآ  یتقو  »
«. متفرگ سپ  راکهدب  زا  ار  دوخ  ياه  بلط  نم  ینکن ، ای  ینکب  ییارس  هحون 

ص 291. صاوخلا ، هرکذت  - 1

ص 261. صاوخلا ، هرکذت  - 2
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دیزی رصع  رد  یعامتجا  عاضوا 

ناتسا اهرهش و  رد  هّیما  ینب  نتفای  تموکح  نامثع و  يرادمامز  رصع  زا  ناناملسم  یعامتجا  عاضوا  خیرات ، ملع  نیقّقحم  یهاوگ  هب 
رد یبیجع  تعرس  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  اصوصخ  هیواعم  رـصع  رد  و  تشاذگ ، یبیجع  طاطحنا  هب  ور  اه 

شحاف ياه  توافت  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نارود  مالسا و  ربمغیپ  رصع  یعامتجا  عاضوا  اب  هک  يروط  هب  داتفا ، طوقس  یبیشآرس 
.تفای

هک ناریا  مور و  ياـه  تموکح  موسر  درک ؛ هنخر  اـج  همه  رد  هدافتـسا  ءوس  داـسف و  دـش ، ضوع  ناناملـسم  شور  قـالخا و  رکف ،
دوخ یصخش  لیم  هب  ار  ماکحا  نآرق و  تعیرش و  .درک  تشگزاب  دوب ، هدراذگ  رس  تشپ  ار  نآ  ون  ینامسآ  تضهن  مالـسا و  روهظ 

میلعت و گـنهرف و  .دوب  هدـمآرد  تموکح  نیرومأـم  دـیدش  یـسرزاب  لرتـنک و  تحت  يارآ  دـیاقع و  .دـندرک  یم  هیجوت  لـیوأت و 
دوخ یتـلود و  ياـه  هاگتـسد  ربارب  رد  قلمت  توکـس و  عوضخ و  ملظ و  لوبق  هب  ار  مدرم  درک و  یم  ضوع  ار  راـکفا  يوـما  تیبرت 

.داد یم  شرورپ  هیواعم  يراتخم 

هزینرـس و روز  دوبن و  مرتحم  يدحا  يأر  مکاح ، يأر  زا  ریغ  دیزی ،) تعیب  دننام   ) دوب مسر  یمومع  يارآ  هب  هعجارم  هک  یلئاسم  رد 
لیم هب  ار  ارآ  ریشمش ، قرب 
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هب نیهوت  هرخـسم و  رایـسب  دـش ، یم  رارکت  اـه  ناـبز  رب  رـصع  نآ  رد  هک  اروـش  موـمع و  يارآ  هب  هعجارم  و  داد ، یم  رارق  هیما  ینب 
.دوب هعماج 

اب دـیزی  يدـهع  تیالو  نیفلاخم  روضح  رد  تفر و  یم  ربنم  مارحلا  دجـسم  لثم  یگرزب  عمجم  رد  درک و  یم  نالعا  امـسر  هیواـعم 
رد هک  یلاح  رد  تفگ  یم  نخـس  تّما  نارـس  تقفاوم  دـیزی و  يدـهع  تیالو  رد  باختنا  يدازآ  زا  یمرـش  یب  ییایح و  یب  لامک 

.دننزب ار  شندرگ  اج  نامه  دشکب ، سفن  یسک  رگا  هک  دندوب  هدامآ  وا  ناشک  مدآ  نادالج و  شربنم  ياپ 

یب تایدام  هب  دندرک و  یم  لابقتـسا  راختفا  اب  ار  ادخ  هار  رد  تداهـش  دندرک و  یم  داهج  ادـخ  ياضر  يارب  هک  ییاه  ناملـسم  نآ 
رامع رذوبا و  دننام  دندیـساره و  یمن  ماّکح  توطـس  زا  دندوب و  هتفرگ  وخ  تلادع  تعانق و  یگداس و  یگدازآ و  هب  دندوب و  انتعا 

شوگ و هک  دندرپس  سوهلاوب  تسرپایند و  یمدرم  هب  ار  دوخ  ياج  دـندرک ، یم  هبلاطم  تیّدـج  تّدـش و  اب  ار  نآرق  میلاعت  يارجا 
یقالخا ياوق  ایند  ّبح  هتخاس و  روک  رک و  عیـسو ، ياه  هناخ  یتمیق و  ياه  سابل  ذیذل و  ياهاذغ  تالمجت و  ار  ناشتریـصب  مشچ 

ره دـندرک و  یم  لّـمحت  ار  یتـسپ  ّتلذ و  هنوگ  همه  دـنتفرگ ، یم  نارادـمامز  زا  هک  یقوقح  لوپ و  يارب  هدوـمن و  تسـس  ار  اـهنآ 
.دندوب هتشاذگ  رانک  ار  تیناسنا  تمارک  فرش و  یگنادرم و  تریغ و  هدومن و  تعاطا  اهنآ  زا  ار  ینامرف 

رد قوفام  نامرف  زا  ای  دیامن  تعاطا  نوناق  زا  تعاطا  يارب  قوفام  زا  هک  دوبن  یـسک  نارـسفا ، نارومأم و  نادنمراک و  نایم  رد  رگید 
دندوب هتخورف  تاماعنا  اه و  هزیاج  قوقح و  هب  ار  دوخ  نارومأم  .دنکن  تعاطا  نوناق  فالخ  روتسد 
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یم اپ  ریز  قوفام  تعاطا  يارب  ار  نوناق  دـندرک و  یم  تعاـطا  نارگید  رمـش و  داـیز و  دـیزی و  هیواـعم و  رماوا  زا  ناـگدرب  دـننام  و 
.دنتشاذگ

یم يراددوـخ  تلم  قوـقح  هب  زواـجت  عورـشمان و  رماوا  تعاـطا  زا  هک  دـندوب  هاگتـسد  رد   (1) ناسارخ یلاو  لـثم  یناـسک  رگا  و 
.دندیدرگ نیشن  هناخ  هدش و  هیفصت  جیردت  هب  دندرک ،

یـصخش عفانم  نوچ  هکلب  مالـسلاامهیلع ؛  نیـسح  ماما  یلع و  ماما  ای  دشاب  رادمامز  هیواعم  دیزی و  درک  یمن  توافت  دارفا  نیا  يارب 
.دندوب لیام  اهنآ  تموکح  هب  دش ، یم  نیمأت  دیزی  هیواعم و  تموکح  رد  اهنآ 

نارومأم هدش و  كورتم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  یعامتجا  یگدنز  یحاون  مامت  توکـس ، دوکر و  ناقفخ ،
.دندومن یم  يریگولج  نآ  زا 

یمن نخـس  ادـخ  هتـسیاش  ناگدـنب  رایخا و  هب  ازـسان  نیرفن و  و  دـیزی ، هیواعم و  يارب  شیاین  اـعد و  نارادـمامز و  عفن  هب  زج  اـبطخ 
.دنیوگب دنتسناوت 

روما تفرـشیپ  مدرم و  لاح  هافر  فرـص  دیاب  هک  نیملـسم  لاملا  تیب  هدراذگ و  راشف  رد  تخـس  ار  مدرم  یتسدـگنت  یمومع و  رقف 
هب نالک  ياه  قوقح  ایاده و  زیاوج و  ماعنا و  فرص  رتشیب  دوش ، هعماج  تفرـشیپ  یّقرت و  هّماع و  عفانم  نیمأت  ینارمع و  يداصتقا و 

رامق بارش و  مزب و  سلاجم  هدنزاون و  هدنناوخ و  نازینک  دیرخ  هیما و  ینب  هاگتسد  ياه  نامزاس  ناسوساج و  تسایـس و  نارادفرط 
.دش یم  برط  صقر و  و 

ص 189. نازیملا ، یف  نایفس  یبا  نب  هیواعم  - 1
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يورین عاـمتجا و  تردـق  .دوـب  هدیـسر  طاـطحنا  بتارم  نیرخآ  هب  تفر و  یم  لزنت  هب  ور  ناـمیا  نـید و  موـلع و  فراـعم ، راـکفا ،
ناـقفخ دوبن ، تموکح  هداـس  رومأـم  کـی  فلخت  هب  ضارتعا  تأرج  ار  يدـحا  هک  دوب  فیعـض  ردـق  نآ  یمالـسا  یّلم  یمومع و 
هدیدرگ هچیزاب  یمالسا  تاماظن  دودح و  هدنامن و  یقاب  رتشیب  یمسر  نآرق  زا  و  یمسا ، مالـسا  زا  هک  دوب  يروط  هب  ینید  يرکف و 

تموکح و لـمعلا  روتـسد  هماـنرب و  هک  تهج  نآ  زا  مالـسا  نید  .دوب  وا  هاگتـسد  مکاـح و  هدارا  يوما ، ناـیرج  نازیم  كـالم و  و 
.دوب هداتفا  رابتعا  شزرا و  زا  تسا ، يرادمامز 

نآرق ریسفت  زا  دوب ، مالسا  ياملع  نیرت  فورعم  زا  هک  ار  سابع  نبا  دننام  یصخش  امسر  هیواعم  هک  دوب  یعون  هب  مه  یملع  ناقفخ 
نایب ثیدح و  لقن  ریسفت و  ثحب و  و  دومن ، عنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ناشتایاور  و  تیب ، لها  رظن  قبط  قیاقح  نایب  و 

.تشاد رارق  ناهاگآراک  تبقارم  تحت  مارح  لالح و  ماکحا 

یم لمع  ّقح  هب  هن  .دوب  هدش  جیار  هدنز و  تعدـب  و  هدرم ، ربمغیپ  ّتنـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  روط  نامه  هصالخ  و 
.تشگ یم  هتشادزاب  یسک  لطاب  زا  هن  دش و 

زابرـس و نزریـشمش ، یمدرم  هک  تسا  نیا  زا  رت  نشور  نامیا  رکف و  فعـض  هعماج و  قالخا  طاطحنا  مئازع و  یتسپ  رب  لیلد  مادک 
وا زا  دنتـسرفب و  هداتـسرف  همان و  یپ  رد  یپ  دـننک و  توعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـننام  یـصخش  زا  رارـصا  تبغر و  اب  حّلـسم ،

تعیب لیقع ) نب  ملـسم   ) وا هدنیامن  اب  دـنک و  تباجا  ار  اهنآ  توعد  اه  تعدـب  عفد  عرـش و  يایحا  لدـع و  هماقا  يارب  هک  دـنهاوخب 
نیمه دنیامن و 
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اهنت بیرغ و  ار  ماما  هدـنیامن  دـنراذگب و  رانک  ار  دوخ  تعیب  نید و  لقع و  درک ، عیمطت  اـیند  لاـنم  لاـم و  هب  ار  اـهنآ  داـیز  نبا  هک 
دنریگب هوشر  لوپ و  دارفا  نامه  دمآ ، اهنآ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنآ  زا  دعب  دسرب و  لتق  هب  عیجف  عضو  نآ  هب  ات  دنزاس 

.دندنبب شلاسدرخ  ناکدوک  وا و  يور  رب  ار  بآ  دنورب و  وا  گنج  هب  و 

حور و نادجو و  اب  شنابز  اپ و  تسد و  هک  دوب  يرکشل  هفوک  رکشل  میتفگ : میداد و  یتارّکذت  قالخا  لزنت  نیا  زا  مه  قباس  رد  ام 
رجبا و نب  راجح  جاجح و  نب  ورمع  یعبر و  نب  ثبـش  دعـس و  رمع  لاثما  ماقم ، لاوز  زا  سرت  ایند و  ّبح  درک ، یم  گـنج  شرکف 
يرکف و طاطحنا  يور  زا  هک  دیرگنب  داد ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دعـس  رمع  هک  ییاه  خـساپ  رد  .دـناشک  البرک  هب  ار  نارگید 
وا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تشاد  یمرب  هدرپ  نامز  نآ  مدرم  یقالخا  رقف  ملظ و  راـب  ریز  هب  نداد  نت  میب و  سرت و  حور  طلـست 

؟ يوش یمن  هارمه  نم  اب  ایآ  .یناد  یم  وت  هک  متسه  یسک  نآ  رسپ  نم  یـسرت ؟ یمن  ادخ  زا  ایآ  ینک ؟ یم  گنج  نم  اب  ایآ  دومرف :
.تسا رت  کیدزن  ادخ  هب  نیا  اریز  ینک ؛ یمن  اهر  ار  اهنیا  و 

یم تفگ : هکلب  مناد ؛ یم  تّما  تحلصم  فالخ  ار  امـش  مایق  تضهن و  نوچ  تفگن : .تسا  هیما  ینب  اب  قح  نوچ  تفگن : دعـس  نبا 
.منک یم  انب  ار  نآ  تیارب  نم  دومرف : ماما  .دوش  بارخ  ما  هناخ  مسرت 

مـسرت یم  و  متـسه ، راد  هلئاـع  نم  تفگ : .مهد  یم  زاـجح  رد  وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف : .دوش  هتفرگ  نم  ِهد  مسرت  یم  تفگ :
.دشکب ار  اهنآ  دایز  نبا 

طاطحنا نانخـس ، نیا  لاح  ره  هب  یلو  دوب ؛ ير  تموکح  عمط  نامه  وا ، یلـصا  كّرحم  هچرگا  تفگ ، میب  سرت و  زا  تفگ  هچره 
نامز نآ  رد  ار  قالخا 
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رهاظم هب  هقالع  هتخادـنا و  هیاس  مدرم  رب  يرکف  دـشر  یقـالخا و  تعاجـش  نادـقف  و  میب ، سرت و  حور  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناـشن 
.دوب هدومن  تسس  ار  اه  هدارا  تسپ و  ار  اه  تّمه  ایند ، هدنبیرف 

لوصحم دندرگ ، هعماج  ربهر  رادمامز و  صاعورمع ، رـسب و  دایز ، هریغم ، هبقع ، نب  ملـسم  دـیزی ، هیواعم ، دـننام  يدارفا  یتقو  يرآ 
ییادخ و لاجر  نیحلـصم و  اب  يا  هعماج  نانچ  دوب ، دهاوخن  یتسرپرـشب  يرکف و  هاتوک  عامتجا و  داسف  قالخا و  تئاند  زا  ریغ  نآ 

.تسا مزال  ینیسح  تضهن  نوچ  یتضهن  مایق و  يراکادف و  هعماج ، نآ  تاجن  يارب  و  درک ، دهاوخن  یمدق  مه  یلم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


299 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع  موس : شخب 

هراشا
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع 

هراشا

مالسلا (1) هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع 

فیلکت يادا  ادخ و  نامرف  تعاطا   1

ماک ینیبدوخ و  رگید : ترابع  هب  و  یـصخش ، ضارغا  ییایند و  عفاـنم  يّداـم و  روما  هاـگ  تضهن ، ماـیق و  راـک و  هب  ناـسنا  كرحم 
.تسا هفیظو  فیلکت و  ماجنا  تلیضف و  ریخ و  هب  ّبح  هاگ  تسا و  یناسفن  ياه  يریگ 

تابجوم رارسا و  رگا  و  تسین ، بجاو  نآ  حلاصم  اه و  تمکح  تفرعم  و  ماما ، یبن و  رارـسا  للع و  نتـسناد  هک  دنامن  هدیـشوپ  - 1
هب هک  میتسناد  دش و  تباث  اعرش  ًالقع و  هکنآ  زا  دعب  اریز  دش ؛ دهاوخن  لصاح  یکـش  ماما  تماما  یبن و  توبن  رد  دوشن ، مولعم  نآ 

.تسین مزال  لیصفت  وحن  هب  نآ  نتسناد  رگید  تسا ، یعرش  فیرکت  قبط  رب  حلاصم و  مکح و  نمضتم  ماما  یبن و  رادرک  یلک  روط 
مدع لیلد  تسین و  حیحـص  نآ  راکنا  یلو  تسا ؛ لوهجم  رـشب  رب  تاقولخم  زا  يرایـسب  شنیرفآ  حـلاصم  نیوکت ، ملاع  رد  هچنانچ 
هدید نانآ  زا  ییاهراک  یهاگ  هکلب  تسه ؛ ییاهزیچ  نینچ  زین  ایلوا  ایبنا و  شور  عیرـشت و  رد  .دوش  یمن  ناهج  راگدـیرفآ  تمکح 

نآ نارگید  دـنیامرفن ، نایب  ار  نآ  تحلـصم  تمکح و  هجو  اهنآ  دوخ  رگا  یلو  تسا  تمکح  باوص و  نیع  رد  هکنیا  اـب  دوش  یم 
اقیقد ار  ماما  لامعا  تاکرح و  لـلع  میناوت  یمن  اـم  سپ  تسا  یـسوم  رـضخ و  تیاـکح  ناـمه  نآ  هنومن  .درک  دـنهاوخن  كرد  ار 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  هیجوت  بیوصت و  روظنم  هب  هن  مییوگب  عوـضوم  نیا  رد  ار  هچنآ  نیارباـنب  میهد ، رارق  یـسررب  دروـم 
شیاجنگ نوچ  تسا ؛ سّدقم  مایق  نیا  حلاصم  مکح و  رب  هطاحا  روظنم  هب  هن  تقیقح و  باوص و  نیع  ترضح  نآ  مایق  اریز  تسا ؛

هب ناملـسم ، ناوج  لسن  قالخا  نامیا و  ینابم  تیوقت  و  راکفا ، زا  یـضعب  ندـش  نشور  روظنم  هب  هکلب  تسین ؛ نکمم  وبـس  رد  رحب 
.میهد یم  یتاحیضوت  دوخ  صقان  كرد  رادقم 
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ریدـقت نایاش  نآ  لماع  هدوب و  تسپ  لمع  هجرد  دـشاب ، یـصخش  يّدام و  لماوع  یـصخش ، كّرحم  رگا  تسین  حیـضوت  هب  جاتحم 
رتشیب دـنیآ ، یم  تکرح  هب  هناد  هاک و  فلع و  لابند  هب  اهنآ  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن و  تواـفت  تاـناویح  راـک  اـب  وا  راـک  و  تسین ،

.دشاب یمن  ناویح  فده  زا  رترب  ناشدصقم  مه  اه  ناسنا 

نوزف دـنیامن و  نارگید  قوقح  هب  زواجت  تنایخ و  دـننک و  شـشوک  يّدام  عفانم  نیمأت  يارب  عورـشم  هار  زا  رگا  اه  ناسنا  نیا  یلب ،
ملاـع تفگ : ناوت  یم  و  تسین ، ناـنآ  رب  یتمـالم  دـننک ، تیاـعر  ار  یعرـش  یقـالخا و  بادآ  دزاـسن و  رک  روـک و  ار  اـهنآ  یبـلط ،
ُلوُقَی ْنَم  ْمُْهنِمَو  : » هفیرـش هیآ  قادصم  روجأم و  باثُم و  هکلب  هداهن  مدق  تیناسنا  لّوا  سالک  رد  و  هدراذـگ ، رـس  تشپ  ار  تیناسنا 

.دنشاب یم   (1)« ًهَنَسَح ِهَرِخآْالا  ِیفَو  ًهَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر 

زابرامق و دزد ، یغای ، یغاط و  راـک و  متـس  هدوب و  رفیک  شنزرـس و  ّقحتـسم  دـنیامن ، ریـس  ار  دوخ  زیارغ  عورـشمان  قرط  زا  رگا  و 
.دنیآ یمرد  بآ  زا  سومان و ...  یب  تّفع و  یب  شک و  مدآ  راوخابر و 

یـصخش دصاقم  يّدام و  عفانم  عورـشم ، لالح و  ياه  هار  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هار  هب  رـس  دارفا  هعماج و  نابوخ  تیرثکا  نیاربانب ،
راک ره  هب  زیارغ  عابشا  ماقم  رد  هک  دنتسه  یناسک  دنا ، هدش  فرحنم  میقتـسم  هار  زا  هک  یناسک  مومع  دننک و  یم  لیـصحت  ار  دوخ 

.درادن هزادنا  ّدح و  تهج  ره  زا  اهنآ  یبلط  نوزف  هدوب و  فدارتم  نانآ  سوماق  رد  مارح  لالح و  دننز و  یم  تسد  هلیسو  ره  هب  و 

هبئاش نآ  رد  دشاب و  فیلکت  يادا  یکین و  ریخ و  هب  ّبح  رشب ، كّرحم  رگا  و 

هیآ 201. هرقب ، هروس  - 1
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، تسا ریدقت  نیسحت و  هنوگ  همه  هتسیاش  نآ  بحاص  صلاخ و  تیناسنا  هبنج  زا  رداص  یلاع و  رایسب  لمع  دشابن ، یـصخش  ضرغ 
دنم تفارـش  بوبحم و  تاذلاب  زین  یلمع  نینچ  بحاص  دوش ، یم  كرد  تاذـلاب  تلادـع  تلیـضف و  ریخ و  نسح  هک  روط  نامه  و 

.تسا

نایمدآ رد  ریخ  تاذ  يارب  تلادـع  ملع و  یتسود  و  ریخ ، هب  ّبح  هک : تسا  نیا  ایبنا  توعد  حیحـص و  تیبرت  ياـه  فدـه  زا  یکی 
يوس هب  همه  تکرح  ریـس و  زکرمتم و  هطقن  کی  رد  دصاقم  اه و  ضرغ  مه  ات  دنوش  تیاده  هطقن  نیا  يوس  هب  همه  دوش و  لماک 

.دنوش لیان  تیناسنا  لامک  هب  مه  دشاب و  زیچ  کی  ياوه  هب  دصقم و  کی 

یم باتک  دـصقم  زا  يرود  مالک و  هلاـطا  بجوم  نآ  لیـصفت  حرـش و  و  تسین ، شیب  عوضوم  نیا  رد  يا  هراـشا  دـش ، هتفگ  هچنآ 
.دوش

.تسا دصاقم  نیا  مامت  زا  رترب  لماوع و  نیا  مامت  قوفام  ناشدوجو  رد  ّرثؤم  كّرحم و  هک  دنتسه  رگید  فنص  کی 

هب ار  ناگتفایراب  نیا  راک  .دنرادن  یفده  دصقم و  راک و  يرب ، نامرف  یگدنب و  زا  ریغ  هک  دنتسه  ادخ  ّصاخ  یقیقح و  ناگدنب  اهنیا 
هب رومأم  تحلـصم  زا  هن  اهنآ  .داد  دانتـسا  ناوت  یمن  نامرف  تعاطا  رما و  لاثتما  یگدنب و  ادخ و  يرب  نامرف  زج  یببـس  ّتلع و  چیه 

نیا زا  نخـس  يرب  نامرف  لاثتما و  ماقم  رد  اریز  هدیاف ؛ هفـسلف و  زا  هن  دنـسرپ و  یم  تامّرحم )  ) هنع یهنم  هدسفم  زا  هن  و  تابجاو ،) )
.تسا الوم  هب  یخاتسگ  ّدح و  زا  زواجت  یلوضف و  ندروآ ، نایم  هب  بلاطم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


304 ص :

تسین شیپ  رد  شا  هجاوخ  ياضر  زج  تسین  شیوخ  دنب  هک  دشاب  نآ  هدنب 

ضرغ هن  شرما ، دیوج ز  ببس  هن  ضوع  هن  دهاوخ  دزم  تمدخ  هن ز 

، تسا یلاعت  يادخ  رما  دوش ، یم  مایق  راک و  هب  اهنآ  یعاد  هک  يزیچ  نآ  تسا و  دـنوادخ  ناشروما  رد  فّرـصتم  دوجو و  رد  ّرثؤم 
.تسا قداص  مه  ناشیا  ّقح  رد   (1)« َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  ال  : » هیآ و 

بلاـطم و ماـمت  ددرگ و  یم  رت  لـماک  ّقح  ناـمرف  ربارب  رد  میلـست  تین و  صولخ  دوش ، رت  صلاـخ  رت و  یلاـع  دـیحوت  هبترم  هچره 
صولخ .دوش  یم  فرص  مدع  ضحم و  تسین  یناف و  همه  لامآ ، ياهتنم  تاذلاب و  دوصقم  یقیقح و  بولطم  رانک  رد  اهنآ  دصاقم 

.تسا هتخاس  ادخ  هب  هّجوتم  طقف  ار  اهنآ  گنز ، گنر و  ره  زا  كاپ  هبئاش و  یب  دیحوت  نامیا و 

هتخوس ار  رت  کشخ و  شتآ  وچمه  هتخود  تریغ  ریغ و  زا  ار  مشچ 

: هتشاد هضرع  وا  هاگرد  هب  هفرع  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هچنانچ 

؛» َكِْریَغ یلِإ  اوُؤَْجلَی  َْملَو  َكاوِس ، اوُّبُِحی  َْمل  یّتَح  َِکئّآبِحَأ  ِبُوُلق  ْنَع  َرایْغَءْالا  َْتلَزَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  »

.دنربن هانپ  یسک  هب  وت  زج  هب  دنشاب و  هتشادن  تسود  ار  وت  زا  ریغ  هکنیا  ات  يدنار  تناتسود  بولق  زا  ار  نارگید  هک  ییوت 

وا نامرف  هب  دـننک  هچره  درک و  دـنهاوخن  يراک  ادـخ  رما  زا  شیپ  زگره  هک  دـنیادخ  برقم  ناگدـنب  همه  هیآ 27 ؛ اـیبنا ، هروس  - 1
.دننک
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َّمُهّللَا : » ناشیاعد .تسین  يرگید  زیچ  ادـخ  ياضر  ادـخ و  ّتبحم  ادـخ و  نامرف  زا  ریغ  ناـشیا  تضهن  مادـقا و  تکرح و  لـلع  سپ 
.تسا َِکبُْرق .» یلِإ  ِیُنلِصُوی  ٍلَمَع  ِّلُک  َّبُحَو  َکُّبُِحی ، ْنَم  َّبُحَو  َکَّبُح  ِیْنقُزْرا 

« ُرَبْکَأ   ُ هّللاَو ُلیِکَْولا ، َمِْعنَو    ُ هّللا اَُنبـسَحَو  هّللا ِ،  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأَو  هّللِاب ِ،  ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو    ُ هّللا ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  : » ناـشرکذ راعـش و  و 
.تسا

مداتسا دادن  دای  رگید  فرح  منک  هچ  تسود  تماق  فلا  زج  ملد  حول  رد  تسین 

روشنلا موی  باقع  باذع و  منهج و  زا  سرت  ای  و  دوعوم ، تنج  دوس و  باوث و  روصق و  روح و  رد  عمط  زا  هک  دننآ  زا  رتالاب  ناشیا 
.تسا هابتشا  نتسج  ادخ  نامرف  زج  يزیچ  صاخ  ناگدنب  زاتمم و  دارفا  نیا  تاکرح  للع  رد  دننک ، رما  تعاطا 

مزادرپ يرگید  اب  رگا  وت  لایخ  اب  روصق  نیع  دوب  هک  مهاوخن  روح  تبحص 

، نادـیم نیا  رد  دنناتـسرپادخ ، ناوراک  نازاتـشیپ  صلاخ و  دـیحوت  نایامنهار  هک  نیرهاط  هّمئا  ینید و  ناـیاوشیپ  ناربمغیپ و  اـیبنا و 
.تسا دیحوت  سرد  نیرت  یلاع  اهنآ  یگدنز  خیراوت  هعلاطم  دنتسه و  دنوادخ  قلخ  مامت  دمآرس 

: دومرف یم  لیلخ  میهاربا 

« ِنیِدْهَیَس ّیِبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  ّیِنِإ  »

.درک مهاوخ  متیاده  هتبلا  هک  مور  یم  ادخ  يوس  هب  صالخا ) لامک  اب   ) نم
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؛» َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  امَو  افِینَح  َضْرَءْالاَو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  ّیِنِإ  »

( یفارحنا دیاقع  رد   ) ناکرـشم اب  زگره  نم  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  هدننیرفآ  هک  مدروآ  ییادخ  يوس  هب  ور  صلاخ  نامیا  اب  نم 
.دوب مهاوخن  قفاوم 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ایبنالا  متاخ  ترضح 

»(1)؛ َُهل َکیِرَش  َنیَِملاْعلا ال  ِّبَر   ِ ِ هّلل ِیتامَمَو  َيایْحَمَو  یِکُُسنَو  ِیتالَص  َّنِإ  »

.درادن یکیرش  تسا و  ناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ییادخ  يارب  همه  ما  یگدنز  گرم و  تعاط و  زامن و 

صلاخ هّجوت  یلاع  ياه  هنومن  مالسلا  مهیلع  شنادنزرف  یلع و  ترضح ، نآ  راوگرزب  نادناخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ 
.دندوب یتسرپاتکی  أدبم و  هب 

فک کـی  رد  نیمز  نامـسآ و  رگا  دومرف : ناـشیا  فصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یلع 
.دوب دهاوخ  رت  نیگنس  مالسلا  هیلع  یلع  نامیا  دوش ، هدراذگ  رگید  فک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نامیا  نازیم و 

مالـسلا و هیلع  یلع  رد  هک  یناسنا  تافـص  همه  تحارـص و  تعاجـش ، يوقت ، دـهز ، یـشنمدازآ ، یهاوخ و  تلادـع  یتسرپ و  ّقح 
یم شیپ  ناشیارب  راک  ود  هاـگره  .دوب  أدـبم  هب  صلاـخ  هّجوت  میلـست و  یتسرپادـخ و  دـیحوت و  تخرد  هویم  درک ، زورب  شنادـناخ 

.دشاب رتشیب  نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  دندرک  یم  رایتخا  ار  نآ  دمآ ،

« . ...َُهل َکیِرَش  ال  َنیَِملاْعلا *  ِّبَر   ِ ِ هّلل ِیتامَمَو  َيایْحَمَو  یِکُُسنَو  ِیتَالَص  َّنِإ  : » ماعنا هروس  زا  تایآ 161 و 162  زا  ماهلا  اب  - 1
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ّدـض رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـیق  نادـناخ ، نیا  یتسرپ  ّقح  تقیقح و  تیعقاو و  هولج  يزاـب و  كاـپ  صولخ و  رهظم  نیرت  گرزب 
.دوب ینید  تضهن  یهلا و  صلاخ  مایق  کی  هک  دوب ، هیما  ینب  تموکح  دیزی و 

ادخ تعاطا  يارب  تورث ، لام و  ذوفن  طسب  هن  تساوخ و  یم  يویند  يرهاظ و  ماقم  تموکح و  هن  مایق ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح 
يارب درک و  داـهج  ادـخ  تعاـطا  يارب  دومن و  ترجه  نیفیرـش  نیمرح  زا  ادـخ  رما  تعاـطا  يارب  درک و  يراددوخ  دـیزی  تعیب  زا 

.دوبن فیلکت  يادا  ادخ و  رما  زج  یثعاب  مایق ، نیا  هب  ترضح  نآ  ندش  هتخیگنارب 

تلع مییوگب : هک  تسا  نیمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  ماـیق و  تلع  يارب  ریـسافت  نیرت  یعقاو  تاریبعت و  نیرتهب  نیارباـنب ،
یم قیدصت  دییأت و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنز  قباوس  نید و  خیرات و  هک  تسا  یتقیقح  کی  نیا  دوب و  ادخ  رما  مایق ،

.تسین مه  نیا  زا  ریغ  دنک و 

هیلع نیـسح  ماما  يراکادف  زا  ادخ  نامرف  ربارب  رد  ضحم  میلـست  یگتـشذگدوخ و  تین و  صولخ  يارب  رتراکـشآ  يدهاش  خـیرات ،
.دهد یمن  ناشن  مالسلا 

هب میمـصت  ادـخ  هار  رد  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  صلاخ ، دـیحوت  نطاب و  يافـص  و  تین ، یکاپ  صالخا و  يارب  دـهاش  مادـک 
زیزع و ناـناوج  غاد  نوچ  یهاـکناج  تابیـصم  هداـمآ  لابقتـسا و  زاـب  شوغآ  اـب  ار  تداهـش  دراپـس و  گرم  هب  لد  دریگب و  گرم 

.ددرگ ناگنشت  بل  زوسناج  هآ  ناوناب و  يریسا  لافطا و  باحصا و  ناردارب 

حلاصم يّدام و  عفانم  یسایس و  لماوع  یسک  رگا  تسا  اطخ  رایسب  سپ 
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نآ هب  دنتسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  هک  دنک  روصت  دروآ و  باسح  هب  اجنیا  رد  ار  یگداوناخ  يا و  هلیبق  تافالتخا  ای  یصخش 
دوخ ياه  هتـساوخ  دوب و  هتفایرد  ار  یگدنب  يانعم  تقیقح  هک  يا  هدنب  ادخ و  درم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اریز  تسا ؛ هدوب  للع  هنوگ 
مشچ اب  تسناد و  یم  دوخ  نابهگن  بیقر و  ار  ادخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  .دروآ  یمن  باسح  هب  دید و  یمن  ادخ  هتـساوخ  رانک  رد  ار 

: دوب نیا  ادخ  اب  شمالک  باطخ و  و  دید ، یم  ار  وا  نامیا ، هدید  تفرعم و 

؛» ابیِصَن ِبُح  َکّ ْنِم  َُهل  ْلَعَْجت  َْمل  ٍْدبَع  ُهَقْفَص  ْتَرِسَخَو  ابِیقَر ، اْهیَلَع  َكاَرت  ٌْنیَع ال  ْتَیِمَع  »

.درادن تا  یتسود  زا  يا  هرهب  هک  يا  هدنب  هلماعم  داب  راب  نایز  دنیبن و  دوخ  بقارم  ار  وت  هک  یمشچ  نآ  داب  روک 

قوذ و یناحور و  تاساسحا  شیاـمن  هدـش ، تیاور  رگید  عقاوم  اروشاـع و  زور  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  رگید  هیعدا  هفرع و  ياـعد 
هبترم نانچ  ياراد  یـسانشادخ  تفرعم و  رد  هک  یـسک  .تسا  ادـخ  اب  وا  طابترا  هولج  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ینادـجو  كرد 

.تفگ دهاوخن  ینخس  تشاد و  دهاوخنرب  یمدق  یهلا  یعاد  هب  زج  دشاب ، يدنلب 

تسا نیا  لیلد  همه  وا ، نامدود  یگدنز  قباوس  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  صخش  یگدنز  قباوس  تایاور ، ثیداحا و  مالسا ، خیرات 
هیلع نیـسح  بولطم  هدوبن و  روظنم  رذگدوز  يرهاظ و  يزوریپ  حـتف و  نآ ، رد  هک  هدوب  یهلا  تیرومأم  کی  ترـضح  نآ  مایق  هک 

.تسا هدوبن  ذوفن  طسب  تسایر و  تسایس و  مایق ، تضهن و  نیا  رد  مالسلا 
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زور و ياـه  تسایـس  هب  دوب و  ینامـسآ  تضهن  یهلا و  تیادـه  روهظ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شّدـج  روهظ  هک  روط  ناـمه 
ماما تکرح  مایق و  دوب ، ادخ  نامرف  هب  لحارم  مامت  رد  مدق  هب  مدق  ترضح  نآ  توعد  تشادن و  طابترا  یگتسب و  یسایس  ضارغا 

.دوب تنطلس  کلم و  بلط  یسایس و  ياه  ضرغ  زا  هّزنم  دوب ، شدج  تیاده  دادتما  شدوجو  هک  زین  مالسلا  هیلع  نیسح 

ار نآ  دـنراذگب ؛ ماـیق  نیا  يور  یمـسا  ره  دـنیامنب و  نآ  زا  يریبـعت  ره  دوـخ ، تفرعم  قوذ و  بـسح  هـب  يا ، هتـسد  ره  سکره و 
یمالـسا تموکح  دـیدجت  سیـسأت و  يارب  شـشوک  ای  دوش ، یم  ایلوا  اـیبنا و  زا  یگرزب  حـلاصم  يارب  هک  دـننادب  ییادـخ  ناـحتما 

نیرت گرزب  ار  نآ  ای  دوب ، هتفریذـپ  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگید  ملاوع  رد  هک  دـننادب  يدـهعت  تیرومأـم و  اـی  دنرامـشب ،
ربص و ياه  هولج  نیرتزراب  و  دنیوگب ، ادـخ  نید  تلادـع و  ّقح و  زا  تیامح  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  رـشب  صولخ  شیامن  ياه  هنحص 
زا يریبعت  ره  نارگید  یتاساسحا و  رعاش  ثدحم ، خروم ، فوسلیف ، فراع ، دنـسانشب ؛ رـشب  سفن  توق  حور و  تردـق  ییابیکش و 
یم ار  تقیقح  کی  فلتخم  نایب  رازه  اب  همه  دنیوگب ، نخـس  ریظن  یب  میظع و  يراکادـف  نیا  تمظع  زا  یظفل  ره  اب  دـنیامنب و  نآ 

تـسین نیا  زا  ریغ  تقیقح  نآ  تسا ، تقیقح  نآ  ياه  هولج  زا  هولج  کی  هب  هراشا  مادک  ره  ظافلا ، تاریبعت و  همه  نیا  هک  دنیوگ 
نیا لّمحت  يراکادف و  همه  نیا  هدامآ  ار  وا  هچنآ  دوب و  یهلا  ّرس  یبیغ و  زمر  هژیو و  تیرومأم  کی  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  مایق  هک 

.دوب ادخ  نامرف  دومن ، هاکناج  بیاصم 

زا نمشد  ندرک  بولغم  يارب  بالقنا  ناربهر  یسایس ، ياه  بالقنا  رد 
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يراددوخ یناهگان  ياه  سفن  لـتق  غورد و  تناـیخ و  یتح  اهزیواتـسد )  ) تاثّبـشت عاونا  هحلـسا ، تیعمج و  هیهت  دـیدهت ، عیمطت و 
راکمه و بلج  رد  هدومن و  ار  مزال  ياه  ینیب  شیپ  دننک ، راتفر  هنادنم  تفارـش  دوخ  بالقنا  رد  دـنهاوخب  هک  ییاهنآ  دـننک و  یمن 

هدنیآ کی  هکنیا  زا  دنیوگ ، یمن  نخـس  نمـشد  يزوریپ  ناکما  دوخ و  تسکـش  زا  زگره  دـنیامن و  شـشوک  مامتها و  دارفا ، عمج 
ربخ بیاصم  زا  رپ  زوسناج و  نایاپ  کی  زا  ار  دوخ  هاپـس  و  دـنروآ ، یمن  نایم  هب  یفرح  دـشاب ، ناـشراظتنا  رد  شحوم  كاـنرطخ و 

لحم نآ  کته  و  تسا ، مرتحم  ناگمه  رظن  رد  هک  ینما  لحم  زا  زگره  دنزاس ؛ یمن  هدنکارپ  دوخ  رود  زا  ار  رکـشل  و  دـنهد ، یمن 
.دنور یمن  نوریب  دوش ، یم  مامت  نارگ  نمشد  يارب 

همه داهن ، گرم  هب  لد  درک و  ریسفت  نتفر  تداهش  گرم و  لابقتـسا  هب  ار  شمایق  تفرگ و  شیپ  ار  یـشور  نینچ  یمایق  ربهر  رگا 
لامتحا ایند و  لاـم  عمط  هب  هک  مه  یناـسک  .تسین  تنطلـس  بحاـصت  تموکح و  فرـصت  روظنم  هب  یـسایس و  وا  ماـیق  دـنمهف  یم 

.دننک یمن  تکرش  مایق  نیا  رد  دنوش ، یم  ادص  مه  تابالقنا  اه و  شروش  ناربهر  اب  هاج  ماقم و  هب  ندیسر 

! دینک هظحالم  هیحان  نیا  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مایق  کنیا 

تداهش ینیب  شیپ  فلا )

هیلع ءادهشلا  دّیس  تداهـش  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  تسا ، تباث  رتاوتم  لقن  هب  میناد و  یم  هچنانچ 
نادنواشیوخ و نارسمه و  هباحص و  و  تسا ، هدش  طبض  ثیدح  خیرات و  ياه  باتک  نیرتربتعم  رد  رابخا  نیا  و  دنداد ، ربخ  مالـسلا 

یتقو .دندوب  هدینش  هطساو  اب  ای  هطساوالب و  ار  رابخا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ناکیدزن 
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نایعا و تفرگ ، قارع  رفـس  هب  میمـصت  هّکم  رد  هک  یماگنه  و  دش ، ترجه  مزاع  همّظعم  هّکم  هب  هبّیط  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ربمغیپ رابخا  قبط  رب  دنتـسناد  یم  نیقی  روط  هب  هکنیا  هظحالم  هب  مه  .دـندش  نارگن  تخـس  هداتفا و  شیوشت  میب و  رد  مالـسا  لاجر 

، مالسا ناهج  رب  هّیما  ینب  يالیتسا  زور و  عاضوا  هظحالم  هب  مه  تسا و  مالسلا  هیلع  نیـسح  راظتنا  رد  تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تموکح اب  ناوتب  هکنیا  زا  هتفرگ ؛ ارف  ار  نیملـسم  بولق  هک  یناقفخ  و  هداـتفا ، اـه  لد  رد  ناشمتـس  ملظ و  زا  هک  یـساره  بعر و  و 

نینمؤملاریما و ترـضح  رـصع  رد  هفوک  مدرم  هک  ار  یتاناحتما  همه  دـندوب و  دـیماان  سویأم و  تساخرب ، هزراـبم  هب  اـهنآ  راـکمتس 
دنک یم  رفس  تداهش  گرم و  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دوب  مولعم  نشور  هدنیآ  دندوب ، هداد  مالـسلاامهیلع  یبتجم  ترـضح 

.دوب فیعض  رایسب  دبای ، همتاخ  رگید  روط  هب  نایرج  هکنیا  لامتحا  و 

نآ تقیقح  هب  مدرم  نامیا  اب  دـش ، یم  هداد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرهاـظ  يزوریپ  لاـمتحا  دـصرد  تسیب  هکلب  دـصرد ، هاـجنپ  رگا 
هّللادیبع نوچ  یناسک  دـش و  یم  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  ترـضح  نآ  هاپـس  تیعمج  تشاد ، همه  بولق  رد  هک  یتیبوبحم  اب  ترـضح و 

اب یهارمه  هار  دنتسناد  یم  دندوب و  زور  تسایس  رد  دراو  نوچ  صاخشا  نیا  اّما  دنتفر ؛ یمن  رانک  داهج  مایق و  نادیم  زا  یفعج  ّرح 
ربمغیپ رـسپ  يرای  ادـخ و  هار  رد  ناج  هاج و  لام و  رـس  زا  ریهز  دـننام  هک  نآ  تّمه  دوش و  یم  یهتنم  اجک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نید و یماح  هک  ربمغیپ  رـسپ  ای  دـننک و  يراکمه  يوما  بزح  اب  هک  داد  یمن  هزاـجا  اـهنآ  هب  مه  ناشنادـجو  دنتـشادن و  دـنرذگب ،
.دندش مورحم  تقو  ماما  يرای  تداهش و  تداعس  زا  دندرک و  رایتخا  يریگ  هرانک  اذل  دنگنجب ، دوب  ّقح  رادفرط 
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ینیریـش هدرک و  رثا  اهنآ  رد  اه  ینارذـگ  شوخ  ایند و  تـالّمجت  .دـندوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  ناناملـسم  ناناملـسم ،
ایند هب  ار  ناشتاقّلعت  نازینک ، نامالغ و  ناوارف ، لوصحم  نیمز و  لام و  نالک ، ياـه  تورث  .دـندوب  هدیـشچ  ار  تساـیر  تموکح و 

.دوب هتخاس  فیعض  ار  ناشنامیا  دایز و 

ماقم و لوپ و  یتسود  اـیند و  ّبح  هتفر و  نیب  زا  ّقح ، هار  رد  يراکادـف  يوقت و  دـهز و  هب  توعد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
مولعم ناشلاح  مه  دـندرک ، یم  هرادا  ار  هعماج  يربهر  ياه  هاگتـسد  هک  ییاهنآ  .دوب  هدومن  هدولآ  کیرات و  ار  اه  نادـجو  توهش 

نارادفرط نایم  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  هدرک و  رـس  انغ  یگدـنناوخ و  صقر و  بارـش و  رامق و  هنیزوب و  گس و  اب  ار  ناشرمع  دوب !
، دوب هدـش  هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد  هک  یتاعّتمت  دـنداد و  یم  ناهدـنامرف  هب  هک  يدایز  ياـه  قوقح  اـب  دـندومن و  یم  تمـسق  دوخ 

.دندوب هدیرخ  اهنآ  زا  ار  حلاصم  هب  هّجوت  نید و  تریغ و  فرش و 

.دوب يررقم  عطق  یعامتجا و  قوقح  زا  تیمورحم  ناشتازاجم ، ِّلقادح  دندوبن ، هارمه  ناشدصاقم  هیما و  ینب  اب  هک  ییاهنآ 

ار ناگماکدوخ  تموکح  دـننک و  یعامتجا  یّلم  ربهر  ای  ینید  ياوشیپ  کی  درگ  هب  هدرک و  ماـیق  هک  نآ  عّقوت  يا ، هعماـج  نینچ  زا 
(1) .دنتشاذگ اهنت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دندز و  دوخ  تداعس  هب  اپ  تشپ  اذل  تسا ؛ دیعب  دنزاس ، طقاس 

خیبوت و داب  هب  دیابن  ار  اهنآ  طقف  دنتـسین و  اهنت  ّقح  كرت  يّدام و  هدنبیرف  رهاظم  شتـسرپ  رد  هفوک  مدرم  هک  تسا  نیا  فاصنا  - 1
یم اهنت  ار  نید  نایماح  نید و  دـنور و  یم  هفوک  لها  شور  نامه  هب  هک  دنتـسه  هدوب و  ینامدرم  زین  راصعا  ریاس  رد  .تفرگ  تنعل 

فدـه و یلو  دـنرادن ؛ ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیـصخش  ماقم و  دـننک ، یم  ّقح  هب  توعد  هک  یناسک  هک  توافت  نیا  اب  دـنراذگ ،
اهروشک و هیزجت  نانآ و  یتسس  فعض و  ناناملسم و  ياه  يراتفرگ  هدمع  تلع  مه  زورما  تسا و  یقاب  مالسلا  هیلع  نیسح  دصقم 

تیاور رد  هچناـنچ  تسا ، گرم  زا  تشحو  اـیند و  ّبح  يّداـم و  عفاـنم  لاوز  زا  سرت  اـه ، فرح  ندوـبن  یکی  فـالتخا و  هقرفت و 
ْمَأ اُولاق  ِعاصِقلا  یَلَع  ُهلِکَالا  یَعادـَت  امَک  ُمَمُءْالاَو  ْمُْکیَلَع  یعْدـَت  اذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ  هک  تسا 

هنوگچ «. » توَملا ُهّیهارکَو  اینُّدـلا  ُّبُح  مَُکبُوُلق  َنَهْوَأ  دَـق  ِلِیبَّسلا  ِءاثُغَک  ءاثُغ  ْمُکَّنِکلَو  ِهَْرثَک  ْنِم  َْلب  َلاق : هّللا  َلوُسَر  ای  ٍذـئموَی  هِلق  نِم 
!؟ اـه هساـک  رب  ناگدـنروخ  ندروآ  موجه  دـننام  يا ، هلیبق  تّما و  ره  زا  نانمـشد  دـنروآ  موجه  امـش  رب  هک  یتقو  نآ  دوب  دـیهاوخ 

امـش نکل  تسا ، داـیز  تقو  نآ  رد  امـش  تیعمج  هکلب  دومرف : تساـم ؟ تیعمج  یمک  ببـس  هب  نیا  هّللا  لوسر  اـی  دـندرک : ضرع 
هدرک تسـس  گرم  ندوب  دـنیاشوخان  ایند و  یتسود  ار  امـش  ياـهلد  هدرک ، هتـشابنا  لیـس  هک  دنتـسه  يا  هدیکـشخ  ناـهایگ  وچمه 

ریدـقت نیا  رب  و  رَفْـصَالاُوَنب » مُْکیَلَع  یعادـَت  اذِإ  ْمُِکب  َفـْیَک  : » هدـش لـقن  زین  نتم  نیا  هب  روکذـم  تیاور  هک  دـنامن  یفخم  و  تسا .»
دندرک و زاب  نهد  یمالـسا  عماوج  ندیعلب  يارب  هک  دنـشاب  ناورم  ینب  ًّالقا  ای  دنتـسه  یمور  ًالـصا  هیما  ینب  هکنآ  ربانب  تسا ، نکمم 

ینب ات  دندرکن  عافد  مالسا  زا  دوب  هدش  تسس  ناشیاهلد  ایند  بح  گرم و  سرت  زا  نوچ  دوب ؛ دایز  ناش  تیعمج  هکنآ  اب  ناناملـسم 
.دندومن مورحم  مالسا  قوقح  زا  ار  اهنآ  هیما 
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توق يرکف و  دشر  یحور و  تعاجش  یلو  دندوب ؛ وا  شور  رکف و  رادفرط  دنتشاد و  یم  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدرم  همه 
ار تقوم  رذگ و  دوز  عفانم  حلاصم و  تاماقم و  ریهز ، رح و  ملسم و  بیبح و  دننام  دنناوتب  هک  دوبن  يردق  هب  ناش  تشدگ  نامیا و 

.دننک نید  يرای  هماع و  حلاصم  يادف 

: تشاد هضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هب  قدزرف  هک  هلمج  نیا 

(1) ؛» َْکیَلَع ْمُُهفُویُسَو  َکَعَم  ْمُُهبُوُلق  »

.تسا هّیما  ینب  اب  ناشیاهریشمش  یلو  وت ، اب  مدرم  ياه  لد 

ص 251. صاوخلا ، هرکذت  ص 290 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
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رد ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یّلم  یناحور و  تیعقوم  مه  دهد ؛ یم  حرش  ًالماک  راگزور  نآ  رد  ار  مدرم  عضو  هک  دوب  مامت  هلمج  کی 
.دنک یم  نایب  ار  مدرم  یقالخا  تعاجش  نادقف  یحور و  فعض  مه  و  دزاس ، یم  مولعم  بولق 

مدرم نارـس  هب  تفگ : درک و  یفرعم  هنوگ  نیدـب  ار  هفوک  مدرم  تسا ، ـالبرک  يادهـش  زا  هک  يذـئاع  عمجم  نب  هّللادـبع  نب  عمجم 
؛ مدرم ریاس  اّما  و  دندش ؛ تسدمه  وت  اب  ینمشد  ملظ و  رب  اهنآ  سپ  دش ، رپ  ناشیاه  هسیک  و  دش ، هداد  گرزب  ياه  هوشر 

(1) ؛» َْکیَلَع ٌهَروُهشَم  ادَغ  ْمُهَفُویُسَو  َْکَیلِإ ، يِوْهَت  ْمُهَتَِدْئفَأ  َّنِإَف  »

.دوش یم  هدیشک  وت  يور  هب  ناشیاهریشمش  یلو  تسا ؛ لیام  وت  يوس  هب  ناشیاهلد 

تداهش همه  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  دندوب و  زور  نایرج  هب  دراو  نامدرم  مشاه و  ینب  هباحص و  دشاب  مولعم  هک  تسا  نیا  ضرغ 
.دندرک یم  ینیب  شیپ  ار  دوخ 

هتشک فط  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  میتشادن  کش  میدوب ، يرایـسب  عمج  هک  تیب  لها  ام  تفگ : یم  هک  تسا  لقن  سابع  نبا  زا 
(2) .دوش یم 

نآ زا  ار  دوخ  ياضاقت  دنتـشاد و  ترـضح  نآ  فارـصنا  رد  رارـصا  هک  رفعج  نب  هّللادـبع  هیفنح و  نب  دّـمحم  رمع ، نبا  سابع ، نبا 
ینیب شیپ  ار  مولظم  دهاجم  ماما  نآ  تداهش  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دندرک ، یم  رارکت  نادیهش  دّیس 

ص 108. البرک ، هلطب  ص 75 ، ءادهشلاوبا ، ص 86 ؛  نیعلا ، راصبا  - 1
ص 160. ف 8 ،  یمزراوخ ، لتقم  - 2
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(1) .یتسه نانمؤم  دیما  ناگتفای و  هار  هناشن  وت  دوش ، یم  شوماخ  ادخ  رون  يوش ، هتشک  وت  رگا  دندرک : یم  ضرع  .دندومن  یم 

سک همه  زا  رتهب  وا  .دوب  هاگآ  مدرم  تایحور  زا  عالّطااب و  شردـپ  ّدـج و  ياهربخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  صخـش  رتشیب ، همه  زا 
َّلَق ِءآلَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِإَف  ْمِِهتَنِْـسلَأ ، یلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدـلاَو  اْینُّدـلا ، ُدـِیبَع  ُساّنلا  : » تسا ترـضح  نآ  زا  مـالک  نیا  و  تخانـش ، یم  ار  اـهنآ 

« َنُوناّیَّدلا

رب رگم  دیوش  یمن  دراو  امش  درک : ضرع  و  دورن ، هفوک  هب  درک  اضاقت  ترـضح  نآ  زا  همرکع  ینب  زا  رفن  کی  هار  نیب  رد  یتقو  اذل 
: دومرف ترضح  ریشمش ، هزین و 

(2)« ِهِْرمَأ یلَع  ُبَْلُغی  ال    َ هّللا َّنِکلَو  ُْيأَّرلا ، َّیَلَع  ٍّیِفَِخب  َْسَیل  ُهَّنِإ  هّللا ِ!  َْدبَع  ای  »

ناوت یمن  ادخ  مکح  اضق و  رما و  رب  یلو  ینیب ؛ یم  وت  هک  تسا  نامه  راک  نایاپ  تسین و  هدیشوپ  نم  رب  یتفگ  هچنآ  ادخ ! هدنب  يا 
.دش بلاغ 

دوخ تداهش  زا  نیسح  ماما  ربخ  ب )

نایفارطا هیحور  تیوقت  يارب  هراومه  دیامن ، فّرـصت  ار  يرادمامز  دنـسم  دنک و  يربهر  ار  یـسایس  بالقنا  کی  دـهاوخب  سکره 
زا دیامن ، یم  ییارـس  هسامح  دنک ، یم  یفرعم  بولغم  هدنزاب و  ار  فرط  حـتاف و  هدـنرب و  ار  دوخ  نمـشد ، هیحور  فیعـضت  دوخ و 

هک یطیارش  تازایتما و  تیعمج و  دوخ و  تعاجش 

ص 218. ف 10 ، یمزراوخ ، لتقم  - 1
ص 278. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 31 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 2
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.دنشاب وا  فده  لابند  لد  يوق  شنارادفرط  ات  دنک  یم  ینارنخس  دناوخ ، یم  هباطخ  دیوگ ، یم  دنک  یم  بلاغ  نمشد  رب  ار  وا 

تشونرس زا  تحارص  هب  یهاگ  هیانک و  هب  یهاگ  اه  ینارنخس  رد  دروآ و  نایم  هب  شناسک  دوخ و  ندش  هتشک  زا  نخـس  رگا  نکیل 
مدرم تشحو  میب و  بلق و  فعـض  بجوم  اـعبط  هک  دـنک  مـالعا  ار  دوخ  تداهـش  گرم و  دروآ و  ناـیم  هب  نخـس  دوخ  كاـندرد 

بابسا هک  نآ  رب  هوالع  اریز  تسین ؛ تسایر  تسایـس و  شدصقم  هتفرگ ، شیپ  هک  یتضهن  رد  دوش  یم  مولعم  ددرگ ، یم  هدومزآان 
، دوش تسایر  تموکح و  هب  یهتنم  شتـضهن  هکنیا  زا  درب و  یم  نایم  زا  زین  ار  دوجوم  لیاسو  دـنیب ، یمن  كرادـت  ار  نآ  لـیاسو  و 

.دنک یم  سویأم  ار  مدرم 

رد تضهن  مایق و  رد  ار  وا  كّرحم  دراد و  رگید  فدـه  دـبال  یـسک  نانچ  و  تسین ، راگزاس  یـسایس  ضارغا  نیمأت  اب  نانخـس  نیا 
.درک ادیپ  دیاب  یسایس  روما  ياروام 

یسک هب  تموکح  لیکشت  یمالسا و  کلامم  فرصت  دیزی و  علخ  زا  داد و  یم  ربخ  دوخ  ندش  هتشک  زا  رّرکم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
عانتما وا  تعاطا  دـیزی و  اب  تعیب  زا  دـننک و  يراکمه  ترـضح  نآ  اب  هک  تسناد  یم  فّلکم  فّظوم و  ار  همه  دـنچره  دادـن ، ربخ 

مایق دیاب  لیلق  یعمج  اب  شدوخ  و  دش ، دهاوخن  یمایق  نینچ  هک  تسناد  یم  یلو  دنیامن ؛ اپرب  بالقنا  شروش و  وا  دض  هب  دـنزرو و 
.درک یم  مالع  مدرم  هب  ار  دوخ  تداهش  اذل  دنوش ؛ هتشک  دنیامن و 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  دومرف : یم  دورن ، قارع  هب  دنکن و  رفـس  دنتـساوخ  یم  ترـضح  نآ  زا  هک  یناسک  خساپ  رد  یهاگ 
هب باوخ  نآ  رد  و  مدید ، باوخ  رد  ار  هلآ 
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یـسک هب  ار  نآ  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  باوخ  نآ  دـندرک : ضرع  .تسا  رتراوازـس  مهد  ماجنا  ار  راک  نآ  رگا  هک  مدـش  رومأم  يراک 
(1) .منک تاقالم  ار  ادخ  ات  تفگ ، مهاوخن  مه  یسک  يارب  ما و  هتفگن 

یمیمصت زا  ماما  هکلب  ات  دنتفگ  یم  نخس  دوب  هدمآ  شیپ  هک  یعـضو  رد  ترـضح  نآ  اب  رمع  نب  هّللادبع  سابع و  نبا  هک  یماگنه 
نایاپ رد  دندرک ، قیدصت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  راتفگ  ود  ره  هکنآ  زا  دعب  دش ، ینالوط  اهنآ  نیب  نخس  و  دوش ، فرصنم  تشاد  هک 
شیپ هک  يرما  رد  ما و  هتفرگ  شیپ  هک  یـشور  رد  نم  وت  رظن  رد  اـیآ  مسق ! ادـخ  هب  ار  وت  دوـمرف : رمع  نب  هّللادـبع  هب  ترـضح  نآ 

.نک راهظا  ار  تدوخ  رظن  تسا ، نیا  ریغ  وت  رظن  رگا  متسه ؟ اطخ  رب  هدمآ 

وت دـننام  .دـهد  یمن  رارق  اـطخ  هار  رب  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  دـنوادخ  یتسین و  اـطخ  رب  وت  هک  تسا  هاوگ  ادـخ  تفگ : رمع  نبا 
وکین و يور  هب  هکنآ  زا  مکانمیب  نم  اّما  دـنک ؛ تعیب  دـیابن  دـیزی  لثم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  تبارق  تراـهط و  رد  یـسک 

.نکن تعیب  زگره  دیزی  اب  یتساوخ  رگا  و  درگزاب ، هنیدم  هب  ام  اب  دوش  هدز  اهریشمش  وت  يابیز 

رطاخ تغارف  تینما و  اب  اجنآ  رد  مدرگرب و  هنیدم  هب  مناوتب  نم  هک  وزرآ ) نیا  تسا  رود  ینعی  ! ) تاهیه دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح 
ای منک  تعیب  تهارک  اب  هک  نیا  ات  دنبایب  ات  دننک  بلط  ارم  دنشاب ، هتشادن  یسرتسد  نم  هب  رگا  مدرم  نیا  رمع ! رسپ  يا  منک ، یگدنز 

.دنشکب ارم  هکنآ 

يارب ار  ایرکز  نب  ییحی  رس  هک  تسا  نیا  ایند  يراوخ  زا  هک  یناد  یمن  ایآ 

ص 91 و 92. هّللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 292 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
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تفای ار  نادیهش  ییاقآ  هکلب  دیسرن ؛ ینایز  ییحی  هب  متس  نیا  زا  دمآرد و  نخس  هب  رـس  دندرب و  لیئارـسا  ینب  ناراکانز  زا  يراکانز 
!؟ تسا ادهش  ياقآ  تمایق  زور  رد  و 

شورف دیرخ و  هب  دنتسشن و  اهرازاب  رد  نآ  زا  سپ  دنتشک ، ار  ربمغیپ  داتفه  باتفآ  عولط  ات  دادماب  زا  لیئارسا  ینب  هک  یناد  یمن  ایآ 
؟(1) تفرگ یتخس  هب  اهنآ  رب  سپس  درکن و  باتش  اهنآ  هذخاؤم  رد  ادخ  و  دنا ؛ هدادن  ماجنا  یتیانج  هکنیا  لثم  دنتشگ ، لوغشم 

دیهـش رفـس  نیا  رد  هک  مراپـس  یم  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : تسیرگ و  سپـس  دیـسوب ، راـب  هس  ار  ترـضح  نآ  رمع  نب  هّللادـبع  سپس 
(2) .دش یهاوخ 

ربق نیا  ایادخ ! تفگ : سپس  دناوخ ، زامن  تعکر  دنچ  شّدج  ربق  رس  رب  یبش  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک : هدرک  تیاور  یفوک  مثعا  نبا 
ار کین  راک  فورعم و  نم  ایادخ ! .یناد  یم  هدمآ  شیپ  نم  يارب  هچنآ  و  متـسه ، وت  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  تسا ، دّمحم  وت  ربمغیپ 

مهاوخ یم  تسا  نآ  رد  هک  سک  نآ  ربق و  نیا  ّقح  هب  وت  زا  نم  مرامـش ، یم  رکنم  تشز و  ار  دـب  راـک  رکنم و  مراد و  یم  تسود 
.تسا نینمؤم  وت و  ربمغیپ  ياضر  ثعاب  تسا و  نآ  رد  وت  ياضر  ار  هچنآ  ینک  رایتخا  نم  يارب  هک 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفرگ ، ار  ترضح  نآ  یکبس  باوخ  دراذگ ، ربق  رب  ار  رس  حبص  کیدزن  ات  دش  هیرگ  لوغشم  سپس 
! نیسح ای  نم  بیبح  دومرف : دیسوب و  ار  شمشچ  ود  نایم  دنابسچ و  هنیس  هب  ار  وا  دمآ  دید ، ناگتشرف  زا  یعمج  نایم  رد 

ص 191 و 192. یمزراوخ ، لتقم  - 1
ص 333. راخزلا ، ماقمقلا  - 2
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ماگنه نیا  رد  وت  و  نم ، تّما  زا  یهورگ  نایم  رد  هدیربرس  هتـشغآ و  نوخ  هب  البرک  نیمز  رد  یکیدزن  نامز  رد  ار  وت  منیب  یم  ایوگ 
، دناسرن اهنآ  هب  ارم  تعافش  ادخ  دنراد ، ار  تعافـش  دیما  مدرم  نآ  متـس ، همه  نیا  اب  و  دزاسن ، باریـس  ار  وت  یـسک  و  یماک ، هنـشت 

.تسین یبیصن  ادخ  دزن  ار  نانآ 

هب هک  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد  ار  وت  .دنتسه  وت  رادید  قاتـشم  و  دنا ، هدش  دراو  نم  رب  تردارب  ردام و  ردپ ، نیـسح ! ای  نم  بیبح 
.تداهش هب  رگم  یسر  یمن  هجرد  نآ 

.ربب دوخ  اب  ریگب و  ارم  تسین ، ایند  تشگزاب  هب  یتجاح  ارم  هاّدج ! ای  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح 

ومع و ردارب ، ردام ، ردـپ ، وت ، یـسرب ؛ نآ  میظع  باوث  هب  دوش و  وت  يزور  تداهـش  ات  يدرگرب  اـیند  هب  دـیاب  وت  نیـسح ! اـی  دومرف :
.دیوش تشهب  لخاد  ات  دیوش  یم  روشحم  هدحاو  هرمز  رد  تمایق  زور  تردپ ، يومع 

هّصغ و درک ، تیاـکح  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  تـیب و  لـها  يارب  ار  باوـخ  نآ  دـش ، رادـیب  باوـخ  زا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  یتـقو 
هیرگ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یـسک  ملاع  برغ  قرـش و  رد  زور  نآ  رد  هک  يّدـح  هب  دـش  دایز  ناشهودـنا 

(1) .دوبن رتشیب  شهودنا  هّصغ و 

نب ییحی  تداهـش  زا  مردپ  میتسب  راب  میدـمآ و  دورف  لزنم  ره  هب  دومرف : هک  هدرک  لقن  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  زا  هّمغلا  فشک  رد 
زا تفگ و  یمه  نخس  ایرکز 

ص 346. مثعا ، نبا  خیرات  همجرت  ص 263 و 264 ؛ راخزلا ، ماقمقلا  ف 9 ؛ ص 187 ، یمزراوخ ، لتقم  - 1
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ینب زا  يا  هیناز  نز  دزن  هیده  هب  دندیرب و  ار  ییحی  رهطم  رـس  هک  تسا  نیا  یلاعت  يراب  دزن  ایند  يراوخ  زا  دومرف : يزور  هلمج  نآ 
(1) .دندرب لیئارسا 

همظعم هّکم  زا  ترجه  ج )

ناکم ماـقم و  یـصخش و  ره  مارتحا  تیعقوم و  زا  و  دـننک ، یمن  يراددوخ  دـهاشم  هسدـقم و  نکاـما  رد  نصحت  زا  یـسایس  نادرم 
.دنزاس یم  رگنس  هدومن و  هدافتسا  دوخ  عفن  هب  سّدقم 

رگا اریز  دراذـگ ؛ یم  یفرع  ینید و  تسب  نب  کـی  رد  ار  فرط  تسا ، هّماـع  مارتـحا  دروـم  هک  هسدـقم  نکاـما  رد  ندـش  نصحتم 
رگا دریگ و  یم  رارق  مومع  رفنت  مشخ و  دروم  دوش و  یم  هتـساک  سوفن  رد  وا  تیعقوم  زا  دیامن ، کته  ار  سّدقم  ناکم  نآ  مارتحا 

.دشاب وا  هنامصخ  تامادقا  رظان  دنیشنب و  دراذگب و  زاب  ار  نمشد  تسد  دیاب  دنک ، مارتحا  ار  سّدقم  ناکم  نآ  دهاوخب 

هّکم ادـخ و  مرح  ینعی  دوب ؛ نما  لحم  مرتحم و  نیملـسم ، للم و  ماـمت  رظن  زا  هک  اـه  ناـکم  نیرت  سّدـقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.دوب نما  لحم  نمأم و  اـنِمآ » َناـک  ُهَلَخَد  ْنَم   » مکح هب  هک  یـسّدقم  نیمزرـس  ناـکم و  .دوب  هدـیزگ  لزنم  مارحلا ، دجـسم  همظعم و 

رد دنتـشاد ، رگیدکی  اب  هک  ییاه  هنیک  اه و  ینمـشد  مامت  اب  دـندرک و  یم  تیاعر  ار  نآ  مارتحا  زین  تیلهاج  مدرم  هک  ینمأم  نامه 
.دنداد یم  همتاخ  دربن  گنج و  هب  دندراذگ و  یم  نیمز  رب  ار  هحلسا  اجنآ 

تـصرف نیرتهب  نوشق و  يروآ  عمج  هّیما و  ینب  هیلع  توعد  بـالقنا و  زکرم  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  نیمزرـس  نیا  اـعبط 
.دوب

ص 215. نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 359 ؛ راخزلا ، ماقمقلا  - 1
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فارطا و هب  اه  همان  اج  نامه  زا  دـیامن و  نوریب  رهـش  زا  ار  دـیزی  لماع  دـنک و  مایق  هّکم  رهـش  رد  تسناوت  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ار هّکم  داتـسرف و  یم  نوـشق  هّکم  هب  دـیزی  هک  دـش  یم  نیا  هجیتـن  دـنک ، توـعد  بـالقنا  شروـش و  هب  ار  مدرم  دـسیونب و  اـهرهش 

.دومن یم  ماع  لتق  ار  هّکم  لها  بارخ و  ار  هبعک  درک و  یم  هرصاحم 

وا .درامـشب  کبـس  ار  تاسّدقم  ادخ و  رئاعـش  تامرحم و  هک  دوبن  مه  یـسک  (1) و  تشادن یسایس  دصقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اّما 
راک نایرج  دش  یم  یضار  هنوگچ  سپ  دنا ، هدرک  عیاض  ار  ماکحا  رئاعش و  کته و  ار  تامرحم  هک  دوب  نیا  هیما  ینب  هب  شـضارتعا 

دجـسم و کته  بجوم  هّکم ، رد  مایق  نـالعا  هک  تسناد  یم  وا  .دـنیامن  کـته  ار  ادـخ  مرح  مارتحا  هیما  ینب  هک  دـیآ  شیپ  يروط 
اهدعب مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  يأر  تناتم  یـشیدنارود و  نیا  دش ، دهاوخ  مرح  فقاوم  دـهاشم و  مامت  هب  بدا  هئاسا  هناخ و  بیرخت 

.دومرف يراددوخ  اّدج  دهد ، رارق  تضهن  مایق و  زکرم  ار  مرح  هکنیا  زا  اذل  دیدرگ ، راکشآ  ریبز  مایق  ماگنه 

دنزن یفرح  دنامب و  هّکم  رد  هک  دوب  ترضح  نآ  لباقم  زین  رگید  هار  کی 

تسایس رد  دیاب  ادخ  درم  هک  تسین  نیا  تشادن  یسایس  دصقم  مالسلا  هیلع  نیـسح  مییوگ  یم  هکنیا  زا  ام  ضرغ  دوشن ! هابتـشا  - 1
تکاس انتعا و  یب  نیملـسم  هعماج  ّتلذ  تّزع و  داسف و  حالـص و  هب  فرط و  یب  رظن و  یب  هماع  روما  ناـیرج  رد  دـیامنن و  هلخدـم 

تعامج و زامن  زا  تادابع  یتح  مالسا ، ماکحا  رد  .تسا  میلاعت  فالخ  رب  میهد ، یم  حیـضوت  مه  دعب  هچنانچ  شور  نیا  اریز  دشاب 
يراکمه مالـسا و  تکوش  تمظع و  راهظا  رفک و  لطاب و  هلا  اب  هزراـبم  ینعم و  نیا  هب  تسایـس  نید ، رگید  رئاعـش  هزور و  ّجـح و 

ساسا رب  روما  نایرج  نسح  هب  هّجوت  زا  یناکم  چیه  لاح و  چیه  رد  یناملسم  مالسا و  تسا و  دراو  نیملسم  یقرت  تفرـشیپ و  يارب 
تسایس و دنـسم  فرـصت  تسایر و  بلط  مایق ، زا  شدصقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا  ضرغ  هکلب  تسین  ادج  مالـسا  ماظن 

.دوبن ماقم  هاج و 
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یضعب سابع و  نبا  رمع و  نب  هّللادبع  هک  دوب  يداهنشیپ  نیا  .دزرو  عانتما  دیزی  تعیب  زا  دنیشنب و  تسب  اجنآ  رد  دنکن ، مه  تعیب  و 
نامب و اج  نیمه  رد  دش ، دهاوخن  امش  ضّرعتم  یسک  مرح ، مرتحا  هب  نوچ  هک  دندش  راتـساوخ  و  دنداد ، یم  ترـضح  نآ  هب  رگید 

.امرف تماقا  مرکم  مرتحم و  ادخ ، هناخ  راوج  نما و  لحم  نیا  رد  و  نکن ، تعیب  دیزی  اب 

هچرگا دنبای ، تسد  وا  هب  اجکره  رد  و  تشک ، دنهاوخ  ار  ترضح  نآ  هیما  ینب  تسناد  یم  اریز  تفریذپن ؛ مه  ار  داهنـشیپ  نیا  ماما 
.دنرادن هّجوت  هبعک  مرح و  مارتحا  هب  دنتسین و  رادرب  تسد  وا  زا  دشاب ، هناخ  رد  ای  هبعک  هدرپ  ریز  رد 

نیا رد  .دـنزیرب  ار  شنوـخ  دـننک و  هلمح  ترـضح  نآ  رب  ناـهگان  ّجـح  مسوـم  ناـمه  رد  هک  دـنا  هتـشامگ  ار  یناـسک  تسناد  یم 
نکمم اریز  دش ؛ یمن  يرمث  رمثم  مالـسا  يارب  شتداهـش  تفر و  یم  رده  هب  شنوخ  مه  دش و  یم  کته  مرح  مارتحا  مه  تروص ،

.دنک ریگتسد  ترضح  نآ  لتق  رد  هئطوت  تکرش و  مسا  هب  ار  یعمج  دزادنیب و  هابتشا  هب  ار  مدرم  هّکم  مکاح  دوب 

هب داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـشابن  سک  نآ  ات  تفرگ  هّکم  زا  جورخ  هب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تهج ، نیا  زا 
.دوش یم  کته  مرح  تمرح  وا  هطساو 

: دومرف دیسرپ ، کسانم  يادا  زا  شیپ  هّکم  زا  جورخ  ترضح و  نآ  باتش  تلع  زا  قدزرف  یتقو 

(1) ؛» ُتْذِخَُال ْلِجْعَأ  َْمل  َْول  »

.مدش یم  ریگتسد  مدرک  یمن  باتش  رگا 

ص 251. هرکذت ، ص 290 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
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هک ار  یـسک  دزاس  ّطلـسم  اهنآ  رب  ادخ  دنتـشک ، ارم  یتقو  .دننک و  یمن  میاهر  دنزیرن ، ار  منوخ  ات  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : یم  زین  و 
(1) .دنوش رتراوخ  ضیح  هقرخ  زا  هکنآ  ات  دزاس  لیلذ  ار  اهنآ 

سک نآ  هک  مرادـن  تسود  نم  دـیامن و  یم  کـته  ار  نآ  تمرح  هّکم ، رد  یـسیئر  هک  درک  ثیدـح  ارم  مردـپ  دومرف : ریبز  نبا  هب 
(2) .مشاب

تیادف ار  ام  ادخ  دنتفگ : تفگ ؟ هچ  ریبز  نبا  دیناد  یم  ایآ  دومرف : ترضح  تفگ ، ینخس  ترضح  نآ  اب  ریبز  نبا  درک : لقن  يربط 
.میناد یمن  دنک !

نوریب بجو  کی  نم  رگا  مسق ! ادخ  هب  دومرف : سپس  .منک  مهارف  تیعمج  هّدع و  تیارب  زا  ات  شاب  دجـسم  نیمه  رد  تفگ  دومرف :
مرح تمرح  مدـش ، یم  هتـشک  مرح  لخاد  رگا  اریز   ) موش هتـشک  مرح  لخاد  بجو  کی  ات  مراد  تسود  رتشیب  موش ، هتـشک  مرح  زا 

هب .دنناسر  یم  لتق  هب  دنروآ و  یم  نوریب  ارم  مشاب ، مه  ناگدنبنج  زا  يا  هدنبنج  هنال  رد  نم  رگا  ادخ ! هب  دـنگوس  دـش .) یم  کته 
(3) .دندرک کته  ار  هبنش  مارتحا  دوهی  هچنانچ  دننک ، یم  کته  ارم  مارتحا  مسق ! ادخ 

تعیب ّلح  د )

تیعمج تارفن و  هّدع و  هب  جاتحم  یسایس  بالقنا  کی  هک  تسا  مولعم 

ص 334. راخزلا ، ماقمقلا  ص 276 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 269 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 275. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 289 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 2

ندنام و زا  ریبز  نبا  هک  دنامن  هدیـشوپ  ص 116  راصبالا ، رون  ص 276 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 289 ؛ ج 4 ، يربط ، خـیرات  - 3
ار دوخ  هک  دوب  نآ  يارب  تفگ  یم  ار  هچنآ  درک ، یمن  یهجوت  وا  هب  یسک  ماما ، دوجو  اب  اریز  تشاد ؛ تهارک  هّکم  رد  ماما  فّقوت 

(. رگید ياه  باتک  ص 93 و 94 و 95 و  البرک ، هلطب  ص 100 ؛ ءادهشلاوبا ،  ) .دیامن هئربت  ارهاظ 
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.دوش یمن  شخب  هجیتن  یسایس  بالقنا  هاپس  زابرس و  دارفا و  نودب  تسا و  دارفا  و 

تسایر بلاط  ار  وا  ناوت  یمن  دهدن ، تیمها  هاپس  نوشق و  عمج  هب  دهدب و  تموکح  اب  تفلاخم  نالعا  دنک و  مایق  یـسک  رگا  سپ 
قرفتم دوخ  رود  زا  شیوخ  مایق  هودنا  رپ  نایاپ  زیگنا و  نزح  تبقاع  مالعا  اب  ار  دوخ  رکشل  تفر و  رتولج  مه  نیا  زا  رگا  .تسناد و 

یبلط و تنطلـس  تسایـس ، رکف  دوش ، یمن  مهتم  هک  يرکف  هب  مایق  نیا  ربهر  داد ، يریگ  هرانک  هزاجا  اهنآ  هب  امـسر  هکلب  تخاـس و 
.تسا تموکح 

ياـه ناـیب  اـه و  ناـبز  هب  هراوـمه  درک ، قارع  تمیزع  هّکم  زا  هّکم و  هب  ترجه  مزاـع  هنیدـم  زا  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.تخاس یم  یهاگآ  دوخ  تشونرس  زا  داد و  یم  ربخ  تداهش  زا  ار  دوخ  نایفارطا  فلتخم ،

ربخ تضهن  نیا  زیگنا  مغ  نایاپ  زا  ار  دوخ  باحـصا  ررکم  هار  نیب  رد  و  درک ، اشنا  قارع  تمیزع  ماگنه  هّکم ، رد  هک  يا  هبطخ  رد 
.داد

: دناوخ ار  هبطخ  نیا  دندیسر ، مسحوذ  لزنم  هب  یتقو 

ّالِإ اْهنِم  َْقبَی  َْمل  یّتَح  اّدِج  ْتَّرَّمَتْـساَو  اُهفوُْرعَم ، ََربْدَأَو  ْتَرَّکَنَتَو ، ْتَرَّیَغَت  دَق  اْینُّدلا  َّنِإَو  َنْوََرت ، ْدَـق  ام  ِْرمَءْالا  َنِم  َلََزن  ْدَـق  ُهَّنِإ  ُدـَْعب ، اّمَأ  »
ُنِمْؤُْملا َبِغْرَِیل  ُْهنَع  یهانَُتی  َلِطاْبلا ال  َّنَأَو  ِِهب ، ُلَمُْعی  َّقَْحلا ال  َّنَأ  َنْوََرت  الَأ  .ِلِیبَْولا  یَعْرَْملاَک  ٍْشیَع  ُسیِـسَخَو  ِءآنِءْالا ، َِهبابُـصَک  ٌَهبابُص 

ّالِإ َتْوَْملا  يَرَأ  ّیِنِإَف ال  اّقُِحم ؛   ِ هّللا ِءآِقل  ِیف 
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(1) «. امََرب ّالِإ  َنیِملاّظلا  َعَم  َهایَْحلا  َالَو  ًهَداعَس ،

هتفر شا  یگدـنز  هدرک و  تشپ  شیاه  یبوخ  و  هدـش ، شوخان  تشز و  نوگرگد و  اـیند  دـینیب و  یم  هک  هچنآ  هدـمآ  دورف  نونکا 
شنایاپ تبقاع ، دـب  هاـگارچ  لـثم  هک  یتسپ  شیع و  و  دـشاب ، بآ  فرظ  هت  رد  هک  یبآ  كدـنا  رگم  هدـنامن  اـج  هب  يزیچ  و  تسا ،

؟ دوش یمن  یهن  ياریذپ  دتـسیا و  یمن  زاب  یـسک  نآ  زا  هک  ار  لطاب  و  دوش ، یمن  لمع  نادب  هک  ار  ّقح  دینیب  یمن  ایآ  .دـشاب  میخو 
تمالم زج  ار  ناراکمتـس  نیا  اب  یگدنز  تداعـس و  زج  ار  تداهـش )  ) گرم نم  هک  یتسار  هب  دنیزگرب ، ار  ادخ  رادـید  نمؤم  دـیاب 

.منیب یمن 

ام يارب  ایند  رگا  دـنتفگ : دـندرک و  يراثن  ناج  يرادافو و  راهظا  ناـبز  هب  یعون ، هب  کـیره  ماـما  ياـفواب  باحـصا  ماـگنه  نیا  رد 
دنـشکب و ار  ام  وت  ربارب  رد  هک  مینک  یم  راختفا  مینیزگرب و  یگدنز  رب  ار  تداهـش  ام  دشابن ، تداهـش  زج  یگرم  دشاب و  نادـیواج 
هب ار  ادخ  .میتسه  نمـشد  وت  نانمـشد  اب  و  تسود ، وت  ناتـسود  اب  میتباث ؛ دوخ  تریـصب  تین و  رب  ام  .دـنیامن  هراپ  هراپ  ار  ام  ياضعا 

(2) .تسا اه  ّتنم  ام  رب  وت  دوعسم  دوجو 

زا ار  باحـصا  دیـسر ، هلابز  لزنم  هب  هک  یماگنه  .داد  ناـشن  اـهنآ  هب  ار  دوخ  لـتقم  تداهـش و  لـحم  دیـسر ، ـالبرک  نیمز  هب  یتقو 
رطقی نب  هّللادبع  ملسم و  تداهش 

ررد ص 25 ؛ فاحتالا ، ص 152 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  لثم : یظفل ، یفالتخا  كدـنا  اب  رگید  ياه  باتک  ص 353 و  راخزلا ، ماقمقلا  - 1
ص 160. هّللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  ص 39 ؛ ج 2 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 316 ؛ نیطمسلا ،

ص 354. راخزلا ، ماقمقلا  - 2
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: دومرف داد و  یهاگآ 

؛» ٌمامِذ اّنِم  ِْهیَلَع  َْسَیل  ْفِرَْصنَْیلَف ، َفارِْصنِْالا  ُمُْکنِم  َّبَحَأ  ْنَمَف  اُنتَعیِش  اَنلَذَخ  ْدَق  »

.تسین یتعیب  وا  رب  ار  ام  هک  ددرگزاب  دیاب  ددرگزاب ، دراد  یم  تسود  امشزا  سکره  .دنتشاذگاو  ار  ام  ام ، هعیش 

(1) «. دنامن یقاب  یسک  ناگدومزآ  ناگدیزگرب و  زج  دندش و  هدنکارپ  قرفتم و  تسار  پچ و  زا  مدرم  نآ  تقو ، نیا  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ناشیاقآ  دندوب  لوغشم  نآرق  توالت  اعد و  زامن ، رکذ ، تدابع ، هب  ادخ  نادرم  نآ  هک  یماگنه  اروشاع  بش  رد 
: دومرف دناوخ ، ار  هبطخ  نیا  دمآ و  اهنآ  عمج  نایم  رد 

انَتْهَّقَفَو َنآرُْقلا ، اَنَتْمَّلَعَو  ِهَُّوُبْنلِاب ، انَْتمَرکَأ  ْنَأ  یَلَع  َكُدَمْحَأ  ّیِنِإ  َّمُهّللَا  .ِءآّرَّضلاَو  ِءآّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَأَو  ِءآنَثلا ، َنَسْحَأ    ِ هّللا یَلَع  ِیْنثَأ  »
، یباحْصَأ ْنِم  اْریَخ  الَو  یفْوَأ ، اباحْصَأ  ُمَلْعَأ  ّیِنِإَف ال  ُدَْعب ، اّمَأ  .َنیِرِکاّشلا  َنِم  اْنلَعْجاَف  ًهَِدْئفَأَو ، اراْصبَأَو  اعامْـسَأ  اَنل  َْتلَعَجَو  ِنیِّدلا ، ِیف 

.ِءآلُؤه ْنِم  امْوَی  اَنل  َّنَأ  ُّنُظَءَال  ُهَّنِإَو  الَأ  .ُْمْتنَواعَو  ُْمتْرَْربَأ  ْدَـقَف   ) اْریَخ ِنَع  یّ   ُ هّللا ُمُکازَجَف  ِیْتَیب ، ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  ـالَو  ََّربَأ ، ٍْتَیب  َلـْهَأ  ـالَو 
ِءآلُؤهَو ِینْوَعَدَو  ًالَمَج ، ُهوُذِـحَّتاَف  ْمُکَیِـسَغ  ْدَـق  ُْلیَّللا  اَذـهَو  ٌمامِذ ، ِنِم  یّ ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ٍّلِح  ِیف  اعیِمَج  اوُِقلَْطناَف  ْمَُکل  ُْتنَذَأ  ْدَـق  ّیِنِإَو  الَأ 

(2) ؛» يِْریَغ َنوُدیُِری  َْسَیل  ْمُهَّنِإَف  ُمْوَْقلا ،

ص 278. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 104 ؛ البرک ، هلطب  ص 48 ؛ نیعلا ، راصبا  - 1
خیرات ص 120 ؛ هّللا ، لوسر  اطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  ص 156 ؛ ءادهـشلاوبا ، ص 382 ؛ راخزلا ، ماـقمقلا  ص 9 ؛ نیعلا ، راـصبا  - 2

ص 113. البرک ، هلطب  ص 217 ؛ ج 4 ، يربط ،
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میامن یم  دمح  ار  وت  ایادخ  .منک  یم  ساپس  دمح و  یـشوخان  یـشوخ و  رد  ار  وا  و  منک ، یم  انث  حدم و  یهجو  رتوکین  هب  ار  ادخ  »
سپ يداد ، رارق  لد  شوگ و  مشچ و  ام  يارب  يدیـشخب و  ام  هب  نید  هقف  یتخومآ و  ام  هب  نآرق  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  اـم  هک 
لها زا  رتدنویپ  اب  رتوکین و  ار  یتیب  لها  و  دوخ ، باحصا  زا  رتهب  رتافواب و  ار  یباحصا  نم  دعب ) اّما   ) .هدب رارق  نارازگرکـش  زا  ار  ام 
شیپ رد  تخس  يزور  نانیا  اب  ار  ام  دیدروآ ، اج  هب  ار  يرای  یکین و  طرش  هک  .دهد  کین  شاداپ  ار  امش  ادخ  .مناد  یمن  دوخ  تیب 

ار بش  یکیراـت  نیا  .تسین  یتـعیب  دـهع و  امـش  رب  مدوشگزاـب ، امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  دـیورب ، یگمه  هک  مداد  نذا  امـش  هب  .تسا 
«. دننکن بلط  ار  یسک  رگید  نم  زج  نانیا  اریز  دیراذگب ؛ مدرم  نیا  اب  ارم  دیهد و  رارق  دوخ  بکرم 

دنتفگ ینانخس  دندروآ و  اج  هب  يرادافو  طرش  دنتـساخرب و  تبون  هب  کی  ره  ماما  باحـصا  ناگدازردارب و  ناردارب و  زین  اجنیا  رد 
.تسا ایلوا  ایفصا و  قشمرس  تسا ، یقاب  ناهج  ات  هک 

هب تیصو  اهراک و  هب  یگدیسر  لوغـشم  تشگزاب و  همیخ  هب  تشاذگ و  تدابع  اعد و  لاح  رد  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپس 
(1) .دیدرگ دوخ  تاّمهم 

ص 121 و 122؛ هّللا ، لوسر  اطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  ص 157 ؛ ءادهشلاوبا ، ص 383 ؛ راخزلا ، ماـقمقلا  ص 9 ؛ نیعلا ، راـصبا  - 1
تسود هک  دنداد  ناشن  دوخ  زا  ینامیا  مدق و  تابث  يراکادف و  اروشاع  زور  دندرک و  لمع  دنتفگ  هچنآ  هب  افواب  باحصا  نآ  قحلا 

.دندش ریحتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  هب  ناش  ّتبحم  تماقتسا و  يرادیاپ و  افو و  زا  نمشد  و 
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زا زگره  داد و  یم  یهاگآ  راک  نایاپ  زا  ار  دوخ  نارای  باحـصا و  هراومه  اروشاع ، بش  اـت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مینیب  یم  هچناـنچ 
ثعاب و نامرف  لاثتما  یعرـش و  فیلکت  ادـخ و  رما  زج  هب  دروآ و  یمن  نایم  هب  ینخـس  تموکح  بصنم و  ياطعا  تمینغ و  حـتف و 

.تشادن یکّرحم 

هیما ینب  مشاه و  ینب  نیب  هک  یتافالتخا  ای  یـسایس  للع  هب  لیلعت  ار  ماما  مایق  یـسک  رگا  تسا  اطخ  رایـسب  میتفگ ، هچنانچ  نیارباـنب 
زا دوب و  هلیبـق  ود  نیا  رکف  فـالتخا  یحور و  تارفاـنم  یقـالخا و  نیاـبت  ساـسا  رب  زین  تاـفالتخا  نآ  دـنچره  دـیامنب ؛ تسا ، هدوب 

دـساف طیحم  رد  هک  دوب  یتشز  قالخا  مشاه و  ینب  هب  تبـسن  شلیماف  وا و  هنیرید  ياه  هنیک  نامه  دـیزی ، ینمـشد  تّدـش  تابجوم 
.دوب هدرک  بسک  هیما  ینب  تیبرت 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  تثعب  هچنانچ  دریگب ، همشچرس  هتشذگ  تافالتخا  نآ  زا  هک  دوب  نیا  زا  رتالاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  یلو 
هک يا  هملک  هناگی  دوبن و  فالتخا  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  تلع  تشادـن ، هّیما  ینب  مشاه و  ینب  فـالتخا  هب  یطاـبترا  هلآ 

یعقاو يریذپ  نامرف  یهلا و  تیرومأم  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  تضهن  هک  تسا  نیا  مییوگب ، ترـضح  نآ  مایق  تلع  رد  میناوت  یم 
.تشادن یطابترا  هنوگ  چیه  يویند  عفانم  يرادمامز و  تموکح و  دنسم  فرصت  تسایس و  اب  هک  دوب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   2

(1)« َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئآلوُأَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَیَو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُکنِم  ْنُکَْتلَو  »

هیآ 104. نارمع ، لآ  هروس  - 1
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ار تیـصو  نیا  هیفنح  دّمحم  هب  فورعم  یلع  نب  دّـمحم  شردارب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  هدـش  تیاور  خـیرات  ربتعم  بتک  رد 
دّمحم شردارب  هب  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  درک  تیصو  هک  هچنآ  تسا  نیا  .میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  : » تشاگن

: هیفنحلا نبا  هب  فورعم  یلع  نب 

وا هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم ، هکنیا  تسین و  وا  يارب  یکیرـش  هکنیا  ادـخ و  یگناگی  هب  دـهد  یم  یهاوگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  انامه 
یّکـش دمآ و  دهاوخ  تمایق  و  تسا ، ّقح  شتآ  تشهب و  هکنیا  و  دروآ ، ّقح  بناج  زا  ّقح  هب  دروآ ، هک  ار  ینید  تعیرـش و  تسا ،

.تخیگنا دهاوخرب  ار  ناگدرم  مامت  ادخ  هکنیا  و  تسین ، نآ  رد 

مّدـج تّما  روما  حالـصا  يارب  هکلب  مدـشن ؛ نوریب  متـس  داسف و  يارب  ّقح و  لوبق  زا  يراددوخ  نایغط و  زواجت و  يارب  زا  نم  انامه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مّدج  شور  هریـس و  رب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 

سکره و  تسا ، ّقح  هب  یلوا  دنوادخ  سپ  ّقح ، نتفریذپ  هب  ارم  دریذپب  سکره  سپ  مورب ، مالـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردـپ 
تیصو نیا  ردارب ! يا  .تسا  ناگدننک  مکح  نیرتهب  ادخ  و  دنک ، مکح  ّقح  هب  نم  موق  نم و  نایم  ادخ  ات  منک  ربص  نم ، رب  دنک  در 

 ِ هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  ـالَو  يدُْـهلا ، َعَبَّتا  ِنَم  یلَعَو  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلاَو  ُبِینُأ » ِْهَیلِإَو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع    ِ هّللاـِب ّـالِإ  یِقِیفَْوت  اـمَو  «« ؛ وت يوس  هب  تسا  نم 
(1) «. ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا 

؛ تسا تابثا  یفن و  رب  لمتشم  دیحوت ، هملک  دننام  تیصو  نیا 

لامتحا مالسلا  هیلع  نیسح  ّقح  رد  ناناملسم  زا  يدحا  هچرگا  یفن ، هبنج  رد  اّما 

لقن یمزراوخ ص 189  لتقم  زا  تیصو  رخآ  ات  کیلع » مالـسلا   » هلمج ص 112  ینعملا ، ومس  ص 38 ؛ ف 9 ، مومهملا ، سفن  - 1
.تسا هدش 
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یّقح دـیزی ، اب  تعیب  فرط  رد  اریز  دـشاب ؛ ّقح  لوبق  زا  يراددوخ  ای  متـس  زواـجت و  داـسف ، ماـیق  نیا  زا  شتین  دـصق و  هک  داد  یمن 
.درامشب ّقح  لوبق  زا  یچیپرس  ار  نآ  زا  يراددوخ  یسک  ات  دش  یمن  روصت 

ادخ .دنشابن  هاگآ  وا  نادجو  تراهط  ریمض و  یکاپ  سفن و  تمالس  هب  و  دنسانشن ، ار  وا  مدرم  هک  دوبن  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
وا تمصع  تینوصم و  نیلقث ، روهشم  حیحص  ثیدح  قبط  رب  هدینادرگ و  كاپ  یشیالآ  سجر و  ره  زا  ریهطت ، هیآ  حیرـص  هب  ار  وا 

.دوب هدش  نالعا  اطخ  زا 

رد ار  یتمهت  نینچ  يوما  تلود  رودزم  ياه  نابز  اه و  ملق  یتاـغیلبت و  هاگتـسد  تموکح و  ناـنادرگراک  هکنیا  يارب  لاـح ، نیا  اـب 
: تشون ار  هلمج  نیا  دنزادنین ، ههبش  رد  ار  عالطا  یب  ناحول  هداس  دننزن و  ترضح  نآ  هب  ناشدوخ ، لفاحم 

؛» اِملاظ الَو  ادِسْفُم  الَو  ارََطب ، الَو  ارَشَأ  ْجُرْخَأ  َْمل  ّیِنِإ  »

.مدشن جراخ  هنیدم  زا  ملظ  ینارذگ و  شوخ  ای  یهاوخدوخ و  يور  زا  نم 

َرَمآ ْنَأ  ُدـیِرُأ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  يِّدَـج  ِهَّمُأ  ِیف  ِحالْـصِءْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِإ  : » دومرف ار  هلمج  نیا  تابثا ، هبنج  رد  اـّما 
«. ...ٍِبلاط ِیبَأ  ِْنبا  ِِّیلَع  ِیبَأَو  يِّدَج  هَریِِسب  ُریِسَأَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهن   َ ِفوُْرعَْملِاب َو

: درک مالعا  هدام  راهچ  رد  ار  دوخ  راک  همانرب  مایق و  ّتلع  مالسلا  هیلع  نیسح  هلمج ، نیا  رد 

.تّما روما  حالصا   1
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.فورعم هب  رما   2

.رکنم زا  یهن   3

مالسلا هیلع  یلع  شردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شدج  شور  زا  يوریپ   4

هدش و نآ  هب  تبسن  یناوارف  تادیکأت  هتشگ و  مولعم  نآ  تیّمها  ًالقع  اعرش و  هک  یمالـسا  مهم  ضیارف  گرزب و  تابجاو  زا  یکی 
.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا ، نآ  هب  هتسباو  تعیرش  ماکحا و  ياقب 

ره همه و  زا  ار  ماـکحا  يارجا  هک  دـهد  یم  ّقح  دارفا  ماـمت  هب  تسا و  مالـسا  شخب  یقرت  یلاـع و  ماـکحا  زا  يا  هنومن  مکح ، نیا 
يارجا رد  هک  دزاس  یم  رومأم  فظوم و  ار  يداع  درف  کی  دنیامن و  هزرابم  عرـش  نوناق  فالخ  تیـصعم و  اب  دـننک و  هبلاطم  سک 

.تسا مالسا  نیناوق  يارجا  نماض  مکح  نیا  تقیقح ، رد  دیامن و  تراظن  روما  نایرج  نسح  ماکحا و  دودح و 

.تسا بجاو  نیا  كرت  هب  عجار  اهنآ  یگراچیب  ّتلذ و  تسا و  مکح  نیا  هب  لمع  ورگ  رد  ناناملسم  يوربآ  تّزع و 

ادیپ یناسک  دنتسناد و  یم  زواجت  ملظ و  زا  يریگولج  دوخ و  قوقح  ظفح  هناوتشپ  ار  مکح  نیا  تیاعر  ناناملسم  مالسا ، ردص  رد 
داقتنا ناشراتفر  لامعا و  زا  دندومن و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نارادـمامز  ناگرزب و  هجهل  تحارـص  اب  هک  دـندش  یم 

.دنداد یمن  ناشن  یشنکاو  لباقم  رد  مه  اهنآ  دندرک و  یم 

ماکحا ریاس  هب  لمع  رد  یلو  دش ؛ فرحنم  دوخ  لیصا  حیحص و  يارجم  زا  تفالخ  هچرگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب 
نامز هب  نوچ  دودح  يارجا  مالسا و 
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  ظوفحم و  یمالـسا  ياه  همانرب  تروص  و  دندرک ، یم  تبقارم  دـندوب  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
یـسک دندومن و  یم  تراظن  ماکحا  يارجا  رد  دنتـشاد و  یم  هاگن  دوخ  يارب  ار  يدازآ  ّقح و  نیا  اه  ناملـسم  و  دوب ، لومعم  رکنم 

یگداس و زا  تموکح  لکـش  هک  نامثع  تفالخ  نامز  اـت  .درک و  یمن  ضارتعا  رکنم  زا  ناگدـننک  یهن  فورعم و  هب  نیرمآ  هب  مه 
نایفارطا دوخ و  هدومن و  دیلقت  اهرـصیق  اهیرـسک و  شور  زا  هّیما  ینب  ریاس  دعب  هیواعم و  تسخن  دش و  جراخ  جیردت  هب  یگاریپ  یب 

هب زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنتخاس ، فیعـض  ار  یمالـسا  يربارب  يردارب و  هدرمـش و  رتالاب  ادج و  مدرم  زا  ار  ناشناسک  و 
.دش كورتم  دنداد ، یم  ناشن  اهنآ  لاّمع  هک  يدیدش  ياه  لمعلا  سکع  هطساو 

نآ زا  دوش و  یمن  تحاران  داقتنا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دنک ، ریس  هعماج  تداعـس  تلادع و  يارجم  رب  تموکح  یتقو 
يور رئاعـش  تاسّدقم و  مومع و  تاساسحا  راکفا و  هب  یمارتحا  یب  روز و  ملظ و  ساسا  رب  هک  یتموکح  یلو  دنک ؛ یمن  يریگولج 

.دسرت یم  نابز  ملق و  يدازآ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دشاب ، راک 

عقاو نیرومأم  رازآ  هجنکش و  دروم  تفگ ، یم  یّقح  نخس  سکره  دنتفرگ ، مدرم  زا  ار  اه  يدازآ  نیا  هظحالم  نیا  هب  مه  هیما  ینب 
ای دنتخیر و  یم  ار  شنوخ  ای  دندومن  یم  عطق  ار  شقوقح  دـندرک ، یم  دـیعبت  ای  سبح  ار  وا  دومن ، یم  ضارتعا  سکره  دـش و  یم 

.دنتخاس یم  روگ  هب  هدنز   (1)، دومن نفد  هدنز  ار  وا  هیواعم  رما  هب  دایز "  " هک يرثغ  نمحرلا  دبع  لثم 

ص 143. هینیسحلا ، سلاجملا  - 1
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زا نامثع  رما  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مرج  هب  هیواعم  ياضاقت  هب  ردقلا ، لیلج  یباحـص  رذ  یبا  لثم  یتیـصخش  ای  درف  یتح 
رد ات  دش  دیعبت  هذبر  هب  تشادنرب ، هفیظو  ماجنا  زا  تسد  نوچ  مه  اجنآ  زا  مازعا و  هنیدم  هب  یکانفـسا  هدننز و  رایـسب  عضو  هب  ماش 

.تفر ایند  زا  اج  نامه 

هک دوب  نامثع  داد ، جرخ  هب  تمواقم  لمعلا و  سکع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داقتنا و  ربارب  رد  انلع  هک  یـسک  نیتسخن  دـیاش 
هک ینارادمامز  دننام  تفرگ و  هدینـشان  دوخ  یتموکح  باوصان  شور  هب  تبـسن  ار  ناناملـسم  ریاس  هباحـص و  تاداقتنا  تارّکذت و 

.درک راتفر  دنناد  یمن  هعماج  لوؤسم  ار  دوخ 

هب رهاجتم  ملاظ و  نئاخ و  لاّمع  دروم  رد  ار  هباحص  تارّکذت  هدرک و  هّجوت  نیملـسم  هعماج  ربارب  رد  دوخ  تیلوؤسم  هب  نامثع  رگا 
نآ باب  مه  دـنام و  یم  یقاب  دوخ  ماکحتـسا  هب  تفالخ  يونعم  ناینب  مه  دوب ، هتفریذـپ  لاـملا  تیب  فرـص  رد  يور  هداـیز  و  قسف ،

.دش یمن  زاب  نیملسم  عامتجا  يور  هب  تابالقنا  اه و  هنتف  همه 

قطنم و يدازآ  بلـس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  وا  ندرکن  هّجوت  تلع  هب  دـش  هفیلخ  رب  هک  یـشروش  شروی و  تقیقح  رد 
.دندید بالقنا  هب  رصحنم  ار  راک  هراچ  هک  ییاج  ات  دش  زیربل  هعماج  ربص  هساک  هرخالاب  هک  دوب  داقتنا 

ترضح نآ  تفالخ  ورملق  رد  هک  یمالسا  ياهروشک  زا  تمسق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تّدم  رد  هچرگا  نامثع ، زا  سپ 
رد دومرف و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اصخش  مالسلا  هیلع  یلع  و  دش ، دیدجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  عضو  دوب ،

شور نآ  اّما  داد ؛ یم  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  عماجم  اهرازاب و 
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.دندش عضو  رییغت  تفرشیپ و  عنام  نامثع  تموکح  هیما و  ینب  بتکم  ناگدش  تیبرت  نامه  دییاپن و  يرید  تموکح 

هب راک  دندرک و  يریگولج  تّدش  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  هیواعم  تموکح  نارومأم  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  دـعب 
لاچ هایـس  هب  دز ، یم  یفرح  یـسک  رگا  دوبن و  یتموکح  ياه  هاگتـسد  ياهراک  رد  ارچ  نوچ و  تأرج  ار  يدـحا  هک  دیـسر  ییاج 

.داتفا یم  نارگید  دایز و  ياه  نادنز 

ار یمالـسا  تاـعامتجا  رـصع  ره  رد  زور و  نآ  هک  يرطخ  نیرت  گرزب  دنتـسکش و  هّیما  ینب  هک  ار  يّدـس  نیرت  گرزب  اـم ، رظن  هب 
.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندوبن  دازآ  دیامن ، یم  دیدهت 

دادبتـسا و میژر  هار  نیا  زا  دـنیامنب و  عورـشمان  هلخادـم  هنوـگره  مالـسا  روـشک  لـخاد  رد  دنتـسناوت  اـه  ناـبز  نتـسب  اـب  هـیما  ینب 
هدافتسا ءوس  دوخ  تردق  ماقم و  زا  دنتـسناوت  هچنآ  راکمتـس  نارادمامز  و  تخادنا ، هیاس  نیملـسم  عماوج  رـس  رب  اهنآ  یگماکدوخ 
دندناسر ییاج  هب  ار  راک  دنکب و  ییارچ  نوچ و  اهنآ  راک  رد  تسناوت  یمن  یسک  دنتـشاد و  اور  مدرم  رب  ار  یلیمحت  هنوگره  هدومن 

.دیدرگ فورعم  رکنم ، رکنم و  فورعم ، يرایسب  رظن  رد  هکلب  دش ؛ جیار  نآ  سکع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياج  هب  هک 

فورعم و هب  رما  مالـسلا و  هیلع  یلع  یتسود  مرج  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  رامت  مثیم  قمح و  نب  ورمع  يرجه ، دیـشر  يدـع ، نب  رجح 
.دندش هتشک  رکنم  زا  یهن 

 ، مالسلا هیلع  یبتجم  ترضح  تداهـش  زا  دعب  هک  تخادنا  میب  تشحو و  رد  ار  مدرم  يروط  هب  ریـشمش  هزینرـس و  روز  ملظ و  راشف 
هک نآ  تأرج  هباحص  ناگرزب 
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بیجع ناقفخ  رابگرم و  توکس  کی  رد  ناناملسم  هعماج  دنتشادن و  دنیوگب ، نخس  هیما  ینب  تسایس  فالخرب  راکنا و  ار  يرکنم 
.تفر ورف 

تیالو هنیمز  هیواعم  دیکچ ، یم  نآ  زا  هانگ  یب  نارازه  نوخ  هک  ییاهریـشمش  اه و  هزینرـس  ریز  رد  باعرا و  زا  رپ  طیحم  نینچ  رد 
ار شندرگ  گنرد  یب  دنک  تفلاخم  سکره  داد  تیرومأم  شک  مدآ  نامیخژد  دّالج و  نازابرـس  هب  درک و  مهارف  ار  دیزی  يدـهع 
، دوب دـقع  ّلـح و  لـها  اـمعز و  ریاـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نادـناخ  ّرقم  مالـسا و  یعقاو  تختیاـپ  هک  زاـجح  رد  دـننزب و 

.تخاس مهتم  موش  تعیب  نیا  اب  تقفاوم  هب  غورد  هب  ار  یسایس  ینید و  لّوا  هجرد  ياه  تیصخش  درک و  مالعا  ار  دیزی  يدهعتیالو 

یبا لاثما  اب  ندرکن  يراـکمه  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  رثا  رد  ناناملـسم  هک  يزیگنا  ّتقر  راـب و  فسا  عضو  حیرـشت 
.تسا راوشد  اعقاو  حوضو  روط  هب  دندش ، التبم  نآ  هب  رامع  رجح و  دادقم ، رذ ،

داماد و معرسپ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سیفن  سفن  هلزنم  هب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسیچ  رتالاب  نیا  زا  رَکنُم 
تّمه و هب  هک  يربانم  يالاب  رد  دوب ، تّما  دبعا  یقتا و  لدعا و  دهزا و  ملعا و  مالسا و  یماح  دهاجم و  لّوا  و  ترضح ، نآ  یـصو 

!؟ تسا هتشادن  ار  میظع  رکنم  نیا  زا  یهن  تأرج  یسک  دننک و  ّبس  دوب ، هدش  اپرب  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  يزابناج 

نازابرس رب  نیملسم  سومان  ضرع و  لام و  دننک و  ماع  لتق  ار  هنیدم  زور  هس  دیزی ، نامرف  هب  هک  تسا  مادک  رت  گرزب  نیا  زا  رکنم 
!؟ ددرگ حابم  تموکح 

ياه تردق  هب  هعماج  هدش و  كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتقو  يرآ ،
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لاـجر و .دـندش  راـتفرگ  نآ  هب  هیما  ینب  تموکح  رد  هک  دوش  یم  نیمه  هجیتـن  تخورف ، اـهنآ  هب  ار  دوـخ  دـیدرگ و  میلـست  يدرف 
سومان هب  یتح  ددرگ ، یم  یگزره  یشایع و  فرص  لاملا  تیب  لاوما  دنوش ؛ یم  ینادنز  ای  هتـشک  هّماع  حلاصم  نارادفرط  احلص و 

یم هنادرم  نیگنس و  ياهراک  هب  ار  اهنز  ناکزینک و  و  دنیامن ، یم  ریقحت  ار  مالـسا  رئاعـش  و  لیطعت ، دودح  ماکحا و  و  زواجت ، دارفا 
هب یتسم  لاح  اب  هفوک  رادـنامرف  دـنک و  تماما  اهدرم  رب  ات  دتـسرف  یم  دجـسم  هب  تبانج  لاح  اب  ار  شدوخ  زینک  دـیلو  و  دـنرامگ ،

.دوش یم  جیار  یتفع  یب  انز و  و  دور ، یم  دجسم 

تردق همه  رادمامز ، هفیلخ و  مان  هب  هک  دش  یم  صخش  کی  هب  یهتنم  و  تفرگ ، یم  همشچرس  تموکح  زکرم  زا  دسافم  نیا  مامت 
.دوب هتخاس  مورحم  ینید  یعامتجا و  قوقح  زا  ار  مدرم  هدرب و  نیب  زا  ار  اه  يدازآ  هدرک ، هضبق  ار  اه 

تسد هب  ار  متـس  زواجت و  لُر  هیما  ینب  هک  تسا  نیا  ضرغ  تسین ؛ نآ  زا  داقتنا  هّیما و  ینب  تموکح  دسافم  حرـش  نونکا  ام  ضرغ 
دیاب دنیامن ، ارجا  ار  دوخ  دیلپ  دصاقم  دنهد و  همادا  دوخ  تشحو  ملظ و  تموکح  هب  هنادازآ  دـنهاوخب  رگا  هک  دنتـسناد  دـنتفرگ و 

.دنریگب هداد ، هعماج  هب  مالسا  هک  ار  داقتنا  يدازآ  نیا 

یفعـض هطقن  رگا  ای  دشابن و  نآ  رد  يداقتنا  لحم  فعـض و  هطقن  هک  دـنامب  یقاب  دـناوت  یم  یتروص  رد  ینامزاس  تالیکـشت و  ره 
، ددنبب روز  لوپ و  اب  ار  ناگدننک  داقتنا  نهد  دیاب  راچان  دشن ، روط  نیا  رگا  یلو  دریذـپب ؛ ار  اجب  تاداقتنا  دـسارهن و  داقتنا  زا  دراد ،

.داد ماجنا  يوما  تموکح  هیواعم و  هک  دوب  يراک  نیا  و 

داقتنا زا  هک  یناسک  يارب  طیحم  دشابن ، دازآ  رکنم  زا  یهن  رگا  تسا  مولعم 
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ره هب  دـنوش و  یم  بکترم  ار  یعینـش  لمع  تیانج و  ره  دـننک و  یم  هلمح  دـنهاوخب  فرط  ره  هب  دوش ، یم  هداـمآ  دـنراد  تشحو 
زین دـنا ، هتخورف  يّدام  عفانم  عمط  هب  اهنآ  هب  ار  دوخ  فرـش  نید و  هک  یناسک  ناتـسرپ و  لوپ  دـنرب و  یم  ار  هعماج  دنتـساوخ  اجک 

دنشک و یم  مدرم  خر  هب  هباطخ ، قطن و  ياه  یسرک  رب  لفاحم و  عماجم و  رد  ار  ناشراتفر  تشز و  لامعا  دننک و  یم  حدم  ار  اهنآ 
.دننک یم  یفرعم  هعماج  راوخمغ  حلصم و  ار  اهنآ 

ناناملـسم زا  درف  کی  دـننام  هک  نآ  رب  هوالع  دوب ، نیملـسم  یـسایس  یعامتجا و  راجنهان  عاضوا  نیا  رظاـن  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
، تشاد نیملـسم  نیب  رد  هک  یـصاخ  تیبوـبحم  تیعقوـم و  ماـقم و  رظن  زا  دـیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  تـشاد ، فـیلکت 

.دوب رت  نیگنس  شفیلکت 

دنتفگ یم  دوخ  شیپ  مدرم  تیرثکا  هدش و  هتخود  دوب ، مّلسم  یمالـسا  يونعم و  يربهر  هب  هک  ترـضح  نآ  هب  نیملـسم  همه  مشچ 
زا یسک  اریز  تسا ؛ مولعم  نارگید  فیلکت  دنادب ، توکس  رد  ار  تحلصم  عاضوا ، نیا  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتروص  رد 

تارکنم همه  نیا  اب  هزراـبم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  یـسک  هچ  تسین ؛ ماـکحا  هب  رتاـناد  عاـضوا و  هب  رتاـنیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
؟ دوب رتراوازس 

دوخ و ناج  لذب  اب  دنک و  رادیب  ار  مالسا  ملاع  دزیخ و  اپ  هب  رکنم  زا  یهن  يارب  هک  دوب  فلکم  تشاد و  هفیظو  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.دزاس دراو  هیما  ینب  تموکح  سجن  سحن و  رکیپ  رب  ار  يراک  تبرض  نیرت  گرزب  شنارای 

تیلوؤسم نیا  درک ، یم  هک  یتانایب  اه و  هبطخ  نمض  رد  درک و  یم  ساسحا  تشاد  هک  ار  یتیلوؤسم  تّدش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.داد یم  حرش  مدرم  يارب  ار  گرزب 
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ّرح هاپـس  شیوـخ و  باحـصا  يارب  ار  هبطخ  نـیا   (1)، هضیب رد  ترـضح  نآ  رازیع ، یبا  نب  هـبقع  زا  فـنخم  یبا  لـقن  هـب  هـلمج  زا 
: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دناوخ ،

ِلوُسَر ِهُّنُِسل  اِفلاُخم  هّللا ، ِدْهَِعب  اثِکان  هّللا  ِمُرَُحل  ًّالِحَتْسُم  اِرئآج  اناْطلُـس  يأَر  ْنَم  َلاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا َلوُسَر  َّنِإ  ُساّنلا ! اَهُّیَأ  »
ْدَق ِءآلُؤه  َّنِإَو  الَأ  .ُهَلَخْدَـم  ُهَلِخْدـُی  ْنَأ    ِ هّللا یَلَع  اّقَح  َناک  ٍلْوَق ، الَو  ٍلْعِِفب  ِْهیَلَع  ّْرِیَُغی  ْمَلَف  ِناوْدـُْعلاَو ، ِْمثِءْالِاب    ِ هّللا ِدابِع  ِیف  ُلَمْعَی  هّللا ِ، 

، َُهلالَح اُومَّرَحَو    ِ هّللا َلالَح  اوُّلَحَأَو  ِءْیَفلِاب ، اوَُرثْأَتْـساَو  َدوُدُْحلا ، اُولَّطَعَو  َداسَْفلا  اوُرَهْظَأَو  ِنمْحَّرلا ، َهَعاَط  اوُکََرتَو  ِناْطیَّشلا ، َهَعاط  اُومَِزل 
(2) «. ...َرَّیَغ ْنَم  ُّقَحَأ  اَنَأَو 

: دومرف درک و  مالعا  ار  شیوخ  مایق  تلع  تارکنم و  همه  نآ  ربارب  رد  ار  ناناملسم  دیدش  تیلوؤسم  مالـسلا  هیلع  ماما  هبطخ  نیا  رد 
دهع دهد و  رارق  لالح  ار  ادخ  ياه  مارح  هک  ار  يراکمتس  ناطلس  دنیبب  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرم ! يا 

رد وا  یلو  دنک  راتفر  متـس ، هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ّتنـس  تفلاخم  دنکـشب و  ار  ادـخ 
هدش ررقم  ناطلـس  باذع  يارب  هک  یهاگیاج  رد  ار  وا  هک  ادخ  رب  تسا  راوازـس  دنکن ، هزرابم  شراتفگ  ای  راک  اب  ناطلـس ، نیا  ربارب 

هدش ناطیش  تعاطا  مزالم  مدرم  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  .دزاس  دراو 

هک دـمآ  شیپ  یتصرف  دـندرک و  فقوت  اجنآ  رد  تحارتسا  يارب  البرک  هب  ناش  تکرح  ریـسم  رد  ماما  هک  ییاـه  لـحم  زا  یکی  - 1
.دیوگب نخس  ّرح  نایهاپس  اب  مّود  راب  يارب  ماما 

ص 353. راخزلا ، ماقمقلا  ص 280 ؛ ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 34 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - 2
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ار ادخ  لالح  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاملا  تیب  یف ء و  و  لیطعت ، ار  دودح  راکشآ و  ار  داسف  هدرک و  كرت  ار  ادخ  تعاطا  و 
(1) .دنک راکنا  ار  فورعم  هب  رما  طیارش  هک  نانآ  رب  هک  متسه  یسک  رتراوازس  نم  .دنا و  هتخاس  لالح  ار  وا  مارح  و  مارح ،

مالسلا هیلع  نیسح  رظن  زا  نآ  رد  هحماسم  شهوکن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  هب  نیا  زا  شیب  دهاوخب  یـسک  رگا  - 1
ترضح نآ  زا  فرـشا ) فجن  ات 170 ط  ص 168   ) لوقعلا فحت  رد  یناّرح  هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  هک  يا  هبطخ  هب  دوش ، هاـگآ 

! مدرم يا  تسا : نینچ  نومـضم  انعم و  هب  لقن  روط  هب  هبطخ  نیا  ياه  تمـسق  زا  یـضعب  همجرت  .دـیامن  هعجارم  تسا  هدرک  تیاور 
ُمُهیْهنَی الَْول  : » دومرف هک  تسا  يراصن  دوهی و  رابحا  شهوکن  نآ  و  هداد ، زردنا  نآ  هب  ار  دوخ  يایلوا  ادـخ  هچنآ  هب  دـیریگب  تربع 

اْوَصَع اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنب  َیسیِعَو  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َلِیئارْـسِایَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  : » دومرف و  ْْمثِْالا » ْمِِهلْوَق  ْنَع  ِرابْحَءْالاَو  َنوُِّینّابَرلا 
زا هکنآ  يارب  تفرگ  بیع  اـهنآ  رب  یلاـعت  يادـخ  َنوـُلَعْفَی .» اُوناـک  اـم  َْسِئبـَل  ُهوـُلَعَف  ٍرَْکنُم  ْنَـع  َنْوَهاـنَتَی  ـال  اُوناـک  َنوُدَـتْعَی  اُوناـکَو 

یمن رکنم  زا  یهن  دنتـشاد ، هک  یمیب  دـندرب و  یم  اهنآ  زا  هک  یعفاـنم  يارب  ار  ناـنآ  دـندید و  یم  داـسف  تشز و  رادرک  نارگمتس ،
ياـیلوا تاـنمؤم  نینمؤـم و  تسا : هدوـمرف  .دیـسرتب و  نم  زا  دیـسرتن و  مدرم  زا  دـیامرف : یم  یلاـعت  يادـخ  هک  نآ  لاـح  دـندرک و 

درب مان  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسخن  تلع ، نیا  هب  یلاعت  يادـخ  .دـننک  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنرگیدکی ،
مالـسا و هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز  دـنوش ؛ یم  اپرب  راوشد  ناسآ و  تابجاو  مامت  دوش ، اپ  رب  هضیرف  نیا  رگا  هک 
هب تسرد  اج و  هب  هتفرگ و  هنیعم  دراوم  زا  تاقدـص  میـسقت و  اه  تمینغ  یف ء و  نآ  اب  .تسا  ناراکمتـس  اـب  تفلاـخم  ملاـظم و  در 
لد رد  دنوادخ  دیفورعم ! مدرم  یهاوخریخ  هب  روکذم و  يراکوکین  هب  روهـشم و  شناد  هب  هک  یهورگ  يا  امـش  .دسر  یم  فرـصم 
ّقح هب  ماـیق  رد  هک  نیا  يارب  دـیا ، هدـش  لـیان  یگرزب  تّزع و  همه  نیا  هب  هک  تسین  اـیآ  .هداد  رارق  ار  امـش  مارتحا  تباـهم و  مدرم 

یمدرم هن  دیا و  هدومن  لذب  یلام  هن  امـش  دینک !؟ یم  یهاتوک  ادخ  قوقح  رتشیب  رد  امـش  هکنآ  اب  دنراد  تشاد  مشچ  امـش  هب  ادخ ،
لاح نیا  اب  دیا ، هدرک  ینمـشد  دنیادخ ) نمـشد  هک   ) دوخ ناکیدزن  ناسک و  اب  هن  و  دیـشاب ، هدرک  يراکادف  ادخ  هار  رد  هک  دیتسه 

هب وزرآ ، نیا  فالخ  رب  هک  مسرت  یم  نآ  زا  نم  دـیراد ! ار  وا  باذـع  زا  ناما  ادـخ و  ناربمغیپ  اـب  يراوجمه  ادـخ و  تشهب  ياـنمت 
هب دیراد  هک  یتلزنم  ماقم و  رد  هن  .دـینک  یم  هدافتـسا  ءوس  دوخ  ماقم  زا  امـش  هکنیا  يارب  دـیوش  راتفرگ  ادـخ  ياه  باقع  زا  یباقع 

هدرک و ییابیکـش  تیذا  رب  رگا  هک  دییامـش  .دینک  یم  يرای  دنیامن  یم  هفیظو  ماجنا  هک  ار  یناسک  هن  دینک و  یم  راتفر  دوخ  هفیظو 
دیداد نیکمت  دوخ  تلزنم  رب  ار  ناملاظ  یلو  دیتشگ ، یم  روما  ردصم  عجرم و  دیدش ، تمحز ) جرخ و   ) هنوؤم لّمحتم  ادخ  هار  رد 

نیا هب  ندش  یـضار  گرم و  زا  سرت  اب  امـش  دـنیامن ، راتفر  دوخ  تاوهـش  تاهبـش و  هب  اهنآ  ات  دـیتشاذگاو  اهنآ  هب  ار  یهلا  روما  و 
راتفرگ نانآ  دابعتسا  رهق و  هب  یهورگ  سپ  دیدرپس ، اهنآ  دادیب  تسد  هب  ار  نافیعـض  هدومن و  طلـسم  دوخ  رب  ار  اهنآ  یناف ، یگدنز 
ادـتقا رارـشا  هب  دـنیامن و  یم  راتفر  دوخ  هاوخلد  اهاوه و  قفاوم  نانآ  دـنا ، هدـش  بولغم  تشیعم  روما  فعـض و  يارب  رگید  هورگ  و 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  نانآ  دننام   ) وگ تشز  ییوگنخـس  يرهـش  ره  ربنم  رب  دنا و  هدـش  خاتـسگ  رابج  يادـخ  هب  هدرک و 
، دنا هتفرگ  نابرهمان  لاّمع  ناراک و  تنایخ  ار  نیمز  يور  هک  نآ  لاح  منکن و  بّجعت  هنوگچ  ابجع ! .دنا  هدراذگ  دنتفگ ) یم  ازسان 
رد عمط  تبغر و  يارب  هن  هدـش ، رداـص  اـم  زا  هچنآ  یناد  یم  وـت  ایادـخ ! .میراد  عازن  نآ  رد  هچنآ  رد  تسا  یـضاق  مکاـح و  ادـخ 

راهظا ار  حالصا  وت  ياهرهش  رد  هدرک و  راکشآ  ار  وت  نید  ملاعم  میهاوخ  یم  هکلب  نمـشد ؛ زا  نتفرگ  داد  يارب  هن  تسا و  تنطلس 
ام رگا  مدرم ) يا   ) امش سپ  دوش ، لومعم  وت  ماکحا  ضیارف و  ننس و  هتفرگ و  رارق  ناما  نامض  رد  ناگدیدمتس  میهاوخ  یم  مینک ،
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  امـش  ربمغیپ  رون  ندرک  شوماخ  رد  دندرگ و  هریچ  امـش  رب  ناراکمتـس  دیهدن ، ار  ام  فاصنا  دینکن و  يرای  ار 
.ُریِصَْملا ِْهَیلِإَو  اْنبَنَأ  ِْهَیلِإَو  اْنلَّکََوت  ِْهیَلَع  هّللا  اَُنبْسَحَو  دنیامن ، یم  مادقا 
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اریز دوبن ؛ دوجوم  فورعم  هب  رما  بوجو  طیارش  دوب ، هدمآ  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  هک  یعـضو  نانچ  رد  دیوگب : یـسک  رگا 
رب تسد  دوخ  شور  زا  هن  دـنور و  یم  رانک  تموکح  زا  هن  شناوریپ  دـیزی و  دوب  مولعم  هک  تسا  ریثأت  لامتحا  نآ  طیارـش  هلمج  زا 

.دوبن دوجوم  مه  نآ  هک  تسا  ررض  زا  نما  زین  نآ  رگید  طرش  و  دنراد ، یم 
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: هک تسا  نیا  خساپ 

لمع ره  یعرش  زاوج  رب  لیلد  رتراوتسا  مینک و  هدافتسا  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  دیاب  ار  نآ  عورف  تایصوصخ و  ماکحا و  طیارش  ام   1
هیعرـش ماکحا  ّهلدا  زا  ترـضح  نآ  راتفر  راـتفگ و  رگید : تراـبع  هب  .دـشاب و  هداد  ماـجنا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا 

.تسا

دروم نیا  لماش  قالطا  ای  مومع  هب  دراد ، ررـض  زا  نما  ریثأت و  لامتحا  هب  فورعم  هب  رما  طارتشا  رب  تلالد  هک  یلیلد  رگا  اضرف  سپ 
رد هدرب  مان  طرـش  ود  دروم  نیا  رد  هک  میمهف  یم  و  دوب ، دـهاوخ  نآ  ِیقم  دـّ صِّـصخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مادـقا  نامه  دوشب ، مه 

.دشاب مه  ررض  تیبرت  ضرعم  دوشن و  هداد  ریثأت  لامتحا  دنچره  دومن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب  درادن و  تلاخد  بوجو 

: تفگ ناوت  یم  هکلب  دشاب ؛ ررض  زا  نما  هب  طورشم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دروم ، ره  رد  اعرش  هک  تسین  ملـسم   2
نآ زا  هک  يا  هدسفم  ررض و  اب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تحلـصم  تیّمها  دیاب  تسا و  تباث  نآ  سکع  دراوم ، یـضعب  رد 
هب رما  كرت  مزال و  ررـض  لمحت  نید ؛ ياـقب  لـثم  دـشاب ، اـفیتسالا  مزـال  اعرـش  ّمها و  نآ  تحلـصم  رگا  .دیجنـس  دوش ، یم  هّجوتم 

.تسین زیاج  فورعم 

تیـصعم و زا  صاخـشا  يرادزاـب  ضرغ  هک  یلوـمعم  يداـع و  ياـهرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیب  تـسا  قرف  رگید : ناـیب  هـب 
هتـشاد و یلک  یمومع و  هبنج  هک  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیب  و  تسا ، هفیظو  ماجنا  تعاطا و  هب  اـهنآ  يراداو  تفلاـخم و 

، دشاب هتسباو  نآ  هب  رئاعش  ماکحا و  ياقب  نید ، يایحا 
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رـصع رد  هکنآ  لـثم  دوش ، ناناملـسم  رب  ناـنآ  طلـست  راـفک و  تّوق  ریذـپان و  ناربـج  بیاـصم  اـه و  تراـسخ  بجوـم  نآ  كرت  و 
هب هک  داد  یم  ناـشن  لاوحا  عاـضوا و  دوب و  هدـش  عقاو  رفک  تیّلم  هب  لیدـبت  رییغت و  رطخ  رد  مالـسا  هعماـج  تیّلم  دـیزی ، تموکح 

نما هب  طورشم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لّوا ، تروص  رد  .دوش  یم  هدناوخ  مالسا  هحتاف  هداتفا و  تیمسر  رثا و  زا  نید  يدوز 
گرزب هدسفم  تیبرت  مدع  ریثأت و  لامتحا  اب  دـیاب  تسین و  ررـض  زا  نما  هب  طورـشم  نآ  بوجو  مود ، تروص  رد  تسا و  ررـض  زا 

.دسرب ناج  لام و  ندرک  ادف  هب  هچرگا  دومن ، عفد  مالسا  زا  ار  رطخ  درک و  يرای  ار  نید  رت ،

، مینک رکنم  نآ  زا  یهن  میهاوخ  یم  تسا ، یتیصعم  لوغشم  ای  هدامآ  نونکا  هک  ار  یـصخش  یهاگ  تسا : عون  ود  رب  ریثأت  لامتحا   3
یم یلو  میهد ؛ یمن  ریثأت  لامتحا  لعفلاب  مییامن و  یم  رکنم  زا  یهن  یهاگ  .تسین و  بجاو  رکنم  زا  یهن  میهدـن ، ریثأت  لامتحا  رگا 

.درادن قرف  یلعف  ریثأت  لامتحا  تروص  اب  و  بجاو ، رکنم  زا  یهن  تروص  نیا  رد  .دوش  یم  عقاو  ّرثؤم  هدنیآ  رد  میناد 

مدرم شوگ  هب  ار  اهنآ  ءوس  دصاقم  دسافم و  بیاعم و  مینک و  هزرابم  داسف  تاسـسؤم  ای  ّهلاض  قرف  اب  رگا  میهدب  لامتحا  هکنآ  لثم 
ای رتمک و  عامتجا  داسف  رد  اهنآ  رثا  اـی  دوش ، یم  هدـیچرب  يرتشم و  یب  ناـش  هاگتـسد  یتّدـم  زا  سپ  مینک ، رطخ  مـالعا  میناـسرب و 
رد دـنرادنرب ، تنایخ  زا  تسد  اهنآ  نانادرگراک  رگا  دـیآ و  یم  لمع  هب  يریگولج  ناشداسف  تاغیلبت و  رتشیب  شرتسگ  زا  لقاّدـح 
نآ ریثأت  لامتحا  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  نیا  رد  دـش ، دـهاوخن  یهارمگ  ثعاب  اهنآ  ءوس  تاـغیلبت  رکنم ، زا  یهن  رثا 

.تسا بجاو  هدنیآ  رد 
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هزرابم يارب  دنسرب ، لالقتـسا  يدازآ و  هب  دننک و  هراپ  ار  شیوخ  تراسا  ياهدنب  دنا  هتـسناوت  هک  یللم  رتشیب  مه  رـصاعم  يایند  رد 
رد ار  دوخ  نانمـشد  تاساسحا ، جـییهت  بعاتم و  اه و  يراوشد  تامیالمان و  لمحت  يراکادـف و  اـب  دـندرک ، باـختنا  ار  هار  نیمه 
هب مچرپ  هک  يدارفا  نآ  تازرابم ، نیا  رد  دنزاس و  یم  طقاس  جـیردت  هب  لزلزتم و  ار  نانآ  ذوفن  طلـست و  ياه  هیاپ  موکحم و  راکفا 
رد شا  هجیتن  هچرگا  ار  راکیپ  نیا  و  تسا ، هناگیب  ذوفن  نداتفارب  هعماج و  يدازآ  ياهب  ناـشیاهنوخ  دـندش و  زوریپ  دـنتفرگ ، تسد 

تاجن حالـصا و  فده ، هکلب  تسین ؛ تموکح  تسایر و  ضرغ ، اریز  دنرامـش ؛ یم  راختفا  زیمآ و  تیقفوم  دوش ، یم  رهاظ  هدـنیآ 
.تسا تیعمج 

ادـخ نانمـشد  دـنناد  یم  هکنیا  اب  ینعی  دـنراد ؛ یتازرابم  نینچ  یهاگ  دوخ ، یهلا  یناسنا و  یلاع  ياه  فدـه  يارب  زین  ادـخ  نادرم 
ات دـیامن  یم  داهج  راکیپ و  دـیحوت ، مالـسا و  تاجن  يارب  مه  زاب  یلو  دـننک ؛ یم  هزین  يـالاب  ار  ناشرـس  دـنزیر و  یم  ار  ناـشنوخ 

.دنک ضوع  ار  خیرات  ریسم  رادیب و  ار  مدرم  جیردت  هب  اهنآ  مایق  لمعلا  سکع 

و درک ، یم  دیدهت  ار  مالـسا  تیدوجوم  نآرق و  ماکحا  تارطخ ، نیرتدیدش  دوب و  هدـمآ  شیپ  هک  یعـضو  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تیلهاج كرـش و  نارود  و  بورغ ، مالـسا  ینارون  دیـشروخ  يدوز  هب  دوب  مولعم  هک  يروط  هب  هدش ، مهبم  کیرات و  مالـسا  هدنیآ 

رظان دنیشنب و  هناخ  رد  دراذگب و  تسد  يور  تسد  ررض ، هب  عطق  ای  لامتحا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسناوت  یمن  درک ، دهاوخ  تشگزاب 
.دوش مالسا  ملاع  يارب  تابیصم  نیا 
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نآ هب  هنیدـم  رد  ناورم  هک  راـک  زاـغآ  ناـمه  رد  اذـل  دوب ؛ هاـگآ  دوب ، هدـش  نید  هّجوتم  هک  يرطخ  زا  ًـالماک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: دومرف .دیامن  یگدنز  هدوسآ  يرطاخ  اب  مرتحم و  وا ، حالطصا  هب  دنک و  تعیب  دیزی  اب  درک  هیصوت  ترضح 

«. ٍدیِزَی ِْلثِم  ٍعاِرب  ُهَّمُءْالا  ِتَِیُلب  ْدَق  ْذِإ  ُمالَّسلا ؛ ِمالْسِءْالا  یَلَعَو  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإَو   ِ ِ هّلل ّانِإ  »»

رادـمامز دـیزی  یتقو  ینعی  هدـش ؛ التبم  دـیزی  دـننام  ینابـش  یعار و  هب  تّما  اریز  درک ؛ عادو  مالـسا  اب  دـیاب  دومرف : عاجرتسا  زا  سپ 
مالـسا هک  اجنآ  و  تسین ، مالـسا  تسا ، دـیزی  هک  اـجنآ  دوش ، یم  راـتفرگ  یتشونرـس  هچ  هب  مالـسا  هک  تسا  مولعم  .دوش  نیملـسم 

.تسین دیزی  تسا ،

شدوخ و دنچره  دراذگن ، یلاخ  ار  مالـسا  رگنـس  دنک و  عافد  دزیخاپب و  دیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرکنم ، رطخ و  نینچ  لباقم  رد 
مهم شدوخ  ياقب  زا  ار  مالسا  ماکحا  ياقب  مالسا و  ياقب  نیـسح  اریز  دننک ؛ ریـسا  ار  شنارتخد  نارهاوخ و  دنـشکب و  ار  شنازیزع 

.درک مالسا  يادف  ار  دوخ  ناج  سپ  تسناد ، یم  رت 

ار مالـسا  وا ، ماـیق  تضهن و  هک  تسناد  یم  تشاد و  ریثأـت  هب  نیقی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکلب  دوب ؛ دوجوم  مه  ریثأـت  لاـمتحا  طرش 
لاـمآ قّقحت  زکرم  ربـمغیپ و  هریبـن  ار  وا  هیما  ینب  رگا  هک  تسناد  یم  .دوب  دـهاوخ  نید  ياـقب  نماـض  وا  تکرح  دـنک و  یم  ظـفح 

ناشتردق رگید  دنشکب ، تسا  هعماج  بولق  رد  دارفا  نیرت  بوبحم  قلخ و  نیرت  یمارگ  نیرت و  فیرـش  و  مدرم ، یمالـسا  يونعم و 
نایم زا  اهنآ  رد  مالـسا  هب  موجه  لاح  هک  دوش  یم  ریزارـس  ناشیوس  هب  مدرم  ترفن  مشخ و  لیـس  نانچ  و  دوش ، یم  هتـسکش  مهرد 

دوخ هب  یعافد  تیعقوم  دیاب  و  دور ، یم 
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.دنراد هاگن  طوقس  زا  ار  دوخ  فیثک  تموکح  نازرل  ياه  هیاپ  یحابص  دنچ  دنناوتب  ات  دنریگب 

دزاس و یم  راکشآ  ربمغیپ  صخـش  مالـسا و  اب  ار  اهنآ  ياه  توادع  هیما و  ینب  تیهام  تیب ، لها  تراسا  وا و  تداهـش  تسناد  یم 
دیامن یم  داجیا  همه  رد  ار  نییوما  رماوا  زا  یچیپرس  دّرمت و  ّسح  هدرک و  راوتسا  اهلد  رد  ار  مالسا  ياه  هشیر  وا  لتق  لمعلا  سکع 

.دنک یم  هدنز  رادیب و  ار  مدرم  ینید  روعش  یمالسا و  تاساسحا  و 

یم نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم  فالخ  ریـسم  رد  ار  تموکح  تفالخ و  هاگتـسد  مدرم  دنتـشک ، ار  وا  هیما  ینب  یتقو  هک  تسناد  یم 
هتخانش تلاسر  نادناخ  نید و  نمـشد  هک  یتموکح  تسا  مولعم  دنـسانش و  یمن  ناملـسم  ياه  هعماج  راکفا  هدنیامن  ار  نآ  دنناد و 

ار هعماج  یمالـسا  يربهر  دنـسم  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  تسناوت  دهاوخن  دنک ، ییاورنامرف  مدرم  رهاظ  رب  یهاتوک  تّدـم  دـنچره  دـش ،
.دزاس فرحنم  ار  اه  هشیدنا  هارمگ و 

اهرهش مامت  رد  و  دشاب ، هدش  دیهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صخـش  هک  دوب  نآ  لثم  داد و  ناکت  ار  مالـسا  يایند  البرک  هعجاف 
نآ اـت  دـش  عورـش  يرگید  زا  سپ  یکی  نییوما  ّدـض  تاـبالقنا  دـمآ و  شوـج  هب  هیما  ینب  هب  تبـسن  مدرم  نیگآ  مشخ  تاـساسحا 

ياهب دش ، هتخیر  تیب  لها  زا  هک  یکاپ  ياه  نوخ  نآ  دش و  طقاس  درک ، یم  جیورت  رفک  كرـش و  زا  مالـسا ، مسا  هب  هک  یتموکح 
.دوب هیما  ینب  هیلع  مدرم  ینید  ناجیه  روش و  مالسا و  تاجن 

دعاوق رظن  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دش  مولعم  سپ 
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قیال نیرتزیزع و  دوخ و  ناج  زا  فیلکت ، نیا  يادا  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا و  هدوب  تابجاو  زا  مزال و  زین  یهقف  یمومع و 
هب تابیـصم  لیـس  هکنیا  اب  و  درک ، یمالـسا  یلاع  گرزب و  دـصاقم  يادـف  ار  همه  دیـشوپ و  مشچ  نارای  ناردارب و  ناـناوج و  نیرت 

.دومن عافد  دوخ  فده  نید و  زا  درک و  یگداتسیا  رادیاپ  تباث و  دروآ ، موجه  وا  يوس 

ردق هب  دنتشک ، یعـضو  نیرت  عیجف  هب  شناگدید  ربارب  ار  شناکدوک  و  دید ، یم  یگنـشت  تمحز  تّدش  رد  ار  شلافطا  هک  نآ  اب  و 
.دشن فرحنم  هفیظو  يادا  راک و  همانرب  زا  نزوس  رس  کی 

.دوب یعقاو  عاجترا  رفک و  متس و  ملظ و  اب  هزرابم  دوب ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالسلا  هیلع  نیسح  مایق  يرآ ،

نز و اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دننام  رفن  کی  هک  دـهد  یمن  ناشن  رفک  ملظ و  اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  خـیرات  اّما 
داتفه زا  شیب  و  دنک ، هدهاشم  يریسا  ضرعم  رد  ار  شنارتخد  نارهاوخ و  دشاب و  هدرک  هطاحا  رگمتـس  يرکـشل  هوبنا ، هلئاع  هّچب و 
دوـخ هفیظو  نید و  هب  هدرک و  ظـفح  ار  دوـخ  سفن  تمارک  تّزع و  لاـح  نیع  رد  دـشاب و  هدروـخ  نمـشد  زا  هزین  ریـشمش و  مخز 

.دشاب هدنام  رادافو 

زا هک  درک  راهظا  اروشاع  زور  رد  یتعاجش  بلق و  توق  نانچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  نیا 
.دش زیاح  ار  لّوا  هبتر  ّقح ، هار  يادهش  نیب  رد  دمآرب و  گرزب  تاناحتما  همه  نآ  هدهع 

شمسج هب  هک  ییاه  مخز  نآ  رب  هوالع  یپ  رد  یپ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  نیا 
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رد اپ  زا  ار  دارفا  نیرت  عاجش  مادکره  هک  راوخریش ، لفط  ناگدازردارب و  ناردارب و  تداهش  ناناوج و  غاد  زا  یتابیـصم  دیـسر ، یم 
.درک یمن  لزلزتم  ار  وا  نیقی  ربص و  زا  زیربل  لد  نامیا و  زا  رپ  حور  دش و  یم  دراو  وا  رب  دزاس ، یم  میلست  هب  راچان  دروآ و  یم 

هناهب نآ  كرت  يارب  درواین و  يرذع  اه  یتخس  دیادش و  همه  نیا  اب  رکنم ، زا  یهن  هفیظو  يادا  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا 
: دیدرگ يوبن  روهشم  ثیدح  نیا  قادصم  درکن و  ییوج 

؛» ُهَلَتَقَف ُهاهَنَو  ُهَرَمَأَف  ِرئآج  ٍمامِإ  یلِإ  َماق  ٌلُجَرَو  ُهَزْمَح  یِّمَع  ِءآدَهُّشلا  ِیَس  ُدّ »

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وا  دـنک و  ماـیق  رگمتـس  ییاوشیپ  هیلع  هک  تسا  يدرم  نآ  زین  تسا و  هزمح  نم  يومع  نادیهـش ، رورس 
.دوش هتشک  ملاظ  نآ  تسد  هب  سپس  هدومن و  رکنم 

ماما دوخ  نابز  زا  مایق  للع   3

هّللا ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلاَو  ِّقَْحلا  ِنیِِدب  ُِنئاّدلاَو  ِطْسِْقلِاب ، ُِمئآْقلاَو  ِباتِْکلِاب  ُلِماْعلا  َّالِإ  ُمامِءْالا  اَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
«ِ.

دیزی هک  ار  يا  همان  داد و  ترضح  نآ  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  درک و  توعد  يرادناتسا  هب  ار  ماما  هبیط ، هنیدم  رادناتـسا  دیلو  یتقو 
یناهنپ رد  نم  هکنیا  هب  وت  دومرف : شخساپ  رد  ماما   (1)، درک تئارق  دوب  هتشون  وا  هب  تعیب  نتفرگ  يارب 

دنزب و ار  ناشندرگ  دننک ، يراددوخ  تعیب  زا  ریبز  نبا  نیسح و  رگا  دوب : هتشون  دیلو  هب  احیرـص  یمزراوخ  یبوقعب و  لوق  هب  انب  - 1
(. ص 180 ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 15 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   ) .دتسرفب وا  دزن  ار  ناشیاهرس 
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دادماب ات  دومرف : يرآ ! تفگ : دـیلو  .دـنوش  هاگآ  مدرم  ات  منک  تعیب  اراکـشآ  هکنآ  رگم  درک  یهاوخن  تعانق  منک  تعیب  تولخ  و 
! ریگب میمصت  عوضوم  نیا  رد  نک و  ربص 

: تفگ دـیامن ) یتخـس  تّدـش و  ترـضح  نآ  اب  دوبن  لیام  نوچ  اّما  دـنک ؛ یمن  تعیب  هک  دوب  راکـشآ  ماما  مالک  زا  هکنیا  اب   ) دـیلو
.مییامن تاقالم  ار  وت  مدرم  عمج  رد  ات  ادخ  مان  هب  درگزاب 

ار وا  .تفای  یهاوخن  تردـق  وا  رب  رگید  دوش ، ادـج  وت  زا  هدرکن  تعیب  تعاـس  نیا  رد  نیـسح  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : ناورم 
! نزب ار  شندرگ  ای  دنک  تعیب  هکنآ  رگم  دوش ، جراخ  اجنیا  زا  راذگن  نک و  سبح 

سپ .يدرک  یتسپ  یتفگ و  غورد  دیلو ؟ ای  نم  نتشک  هب  ینک  یم  رما  وت  ایآ  ءاقرز ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هاگدورف ناگتـشرف و  دش  دمآ و  لحم  میتلاسر ، يربمغیپ و  ندعم  تّوبن و  نادـناخ  ام  ریما ! يا  : » دومرف درک و  دـیلو  هب  يور  نآ  زا 

قسف هب  رهاجتم  ناهانگ و  یب  لتاق  راوخبارـش و  رجاف و  قساف و  دیزی  و  دنک ، متخ  ام  هب  هدرک و  حتف  ام  هب  ادخ  .میتسه  ادخ  تمحر 
تفالخ تعیب و  هتسیاش  راوازس و  ام  زا  کی  مادک  دید  میهاوخ  نادادماب  یلو  دنکن ؛ تعیب  وا  لثم  اب  نم  دننام  یسک  .تسا  روجف  و 

«. تسا

.داتفا دهاوخن  وت  تسد  هب  یتصرف  نینچ  رگید  ادخ  هب  يدرک ! نم  هتفگ  فالخ  تفگ : ناورم  تفر ، نوریب  دیلو  دزن  زا  ماما  یتقو 
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مامت کلام  هک  مرادن  تسود  دنگوس ! ادـخ  هب  مهدـب ! تسد  زا  ار  دوخ  يایند  نید و  ییوگ  یم  نم  هب  وت  وت ! رب  ياو  تفگ : دـیلو 
هک یـسک  ادخ  هب  .منک  یمن  تعیب  نم  دیوگ  یم  هکنیا  يارب  مشکب  ار  نیـسح  ایآ  هّللا ! ناحبـس  .مشاب  هتـشک  ار  نیـسح  مشاب و  ایند 

تمحر وا  هب  دنک و  یمن  رظن  وا  هب  تمایق  زور  ادخ  تسا و  کبس  شلمع  نازیم  دنک ، تاقالم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هب  ار  ادخ 
(1) .تسا كاندرد  باذع  وا  يارب  دیامنن و 

ماما نآ  أدبم  فده و  نییعت  تعیب و  زا  ترضح  نآ  يراددوخ  تمایق و  تلع  كرد  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  خیرات  زا  هحفـص  نیا 
هک ار  يداوم  .تسا  یفاک  مایق  بوجو  تعیب و  ّدر  يارب  کی  ره  هک  هدش  روآدای  ار  يّداوم  اریز  تسا ؛ مهم  ساسح و  رایسب  دیهش ،

تشادن کش  نآ  یتسرد  تّحص و  رد  يدحا  هک  دوب  يّداوم  هداد ، رارق  تفلاخم  رب  میمصت  تعیب و  زا  عانتما  لیلد  دنتسم و  نیسح 
ار هیدانتـسا  داوم  هلدا و  نیا  تّحـص  وا ، رادناتـسا  دیزی و  هدازومع  دیلو  یتح  دوب ، همه  قاّفتا  لوبق و  دروم  نآ  ياربک  يرغـص و  و 

.دومنن یلاکشا  داریا و  چیه  مالسلا  هیلع  نیسح  جاجتحا  لالدتسا و  تّحص  قطنم و  توق  ربارب  رد  و  درکن ، راکنا 

قدـص رد  مه  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  صخـش  دـنک ، نایب  ار  مایق  نیا  للع  تادنتـسم و  قیاـقح  دـناوت  یم  هک  یـسک  نیرتهب 
ًالماک تشذگ ، یم  یمالسا  عماوج  رد  هک  هچنآ  زا  دوب و  یمالـسا  تسایـس  عاضوا  هب  دراو  مه  دنک و  یمن  دیدرت  یـسک  شراتفگ 

.دوب ربخاب  ناشدصاقم  تاّین و  زا  تخانش و  یم  ار  یتموکح  ياه  هاگتسد  نایدصتم  نارومأم و  لامع و  دیزی و  دوب و  هاگآ 

.رگید ياه  باتک  ف 9 و  ص 184 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 113 و 114 ؛ ینعملا ، ومس  - 1
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ّهلدا و  تادنتسم ، تفرعم  رد  ام  عجرم  نیرتراوتسا  و  تقیقح ، نیع  دیامرف ، نایب  لئاسم  نیا  هب  عجار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هچره  سپ 
.تسا تعیب  زا  يراددوخ  مایق و  موزل 

هک دراذگ  یم  رثا  زین  لطاب  لها  رد  یتح  و  دهد ، یم  ناکت  ار  اهلد  دنک و  یم  ذوفن  سوفن  رد  دشاب ، تقیقح  قباطم  هک  یمالک  ره 
.دنیامن یم  رارقا  نآ  تقیقح  هب  تقو ، تسایس  ایند و  تحلصم  تیاعر  نودب  یهاگ  و  دننک ، یم  توکس  نآ  ربارب  رد  یهاگ 

در ار  نآ  تسناوتن  مه  دیلو  ینعی  دیزی  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  هک  دوب  قباطم  عقاو  اب  نانچ  مالسلا  هیلع  نیسح  حیرـص  ّقح و  نانخس 
.دهدب یحیضوت  وا  تعیب  موزل  يارب  دیامن و  هیجوت  ار  دیزی  ياهراک  ای  دنک 

، َِهلاـسِّرلا ُنِدـْعَمَو  ِهَُّوبُّنلا  ِْتَیب  ُلـْهَأ  اـّنِا  ُریِمَءْـالا ! اَـهُّیَأ  : » دومرف ادـتبا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـیرگنب  دـینک و  ّتقد  بوخ  نونکا 
«. ِهَمْحَّرلا ُطَبْهَمَو  ِهَِکئآلَْملا  ُفَلَتُْخمَو 

يأر راهظا  و  هّماع ، يربهر  نیملسم و  تیاعر  يارب  ار  دوخ  ریظن  یب  ناشخرد و  قباوس  یلمع و  یملع و  یگتسیاش  تمسق ، نیا  رد 
و دومرف ، نایب  تقیقح  انعم و  ملاع  کی  هاتوک و  هلمج  دـنچ  اب  ناناملـسم ، شور  ریـس و  طـخ  نییعت  و  یمالـسا ، گرزب  لـیاسم  رد 
اه و فده  یعرـش و  روما  هب  وا  دـننام  یـسک  هک  دـش  روآدای  و  دومن ، مالـسا  ناهج  رد  دوخ  لیدـع  یب  تیـصخش  هّجوتم  ار  دـیلو 

توبن هناخ  لها  وا  اریز  دشاب ؛ یمن  دنم  هقالع  نیملسم  هیلاع  حلاصم  ظفح  هب  وا  لثم  مه  يدحا  تسین و  فراع  مالسا  ياه  هتساوخ 
.تسا تمحر  هاگدورف  ناگتشرف و  لوزن  ّلحم  يربمغیپ و  ندعم  و 
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.تسین هلمج  دنچ  نیا  زا  رتاسر  یتاملک  ترضح ، نآ  رد  ناناملسم  تماعز  طیارش  زکرمت  نایب  يارب 

تمه مالـسلا و  هیلع  یلع  شردپ  يدرمیاپ  يرای و  تسد  و  ربمغیپ ، شّدـج  يرامعم  هب  مالـسا  میظع  يانب  دـیحوت و  دـنلب  خاک  نیا 
و هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  شردام  ياـه  يراتـسرپ  مالـسلااهیلع و  هجیدـخ  شا  هّدـج  تواخـس  دـنلب و 

اپرب مشاه  ینب  ناراکادف  دـیحوت و  هار  نازابرـس  رگید  هزمح و  شردـپ  يومع  رفعج و  شیومع  غیرد  یب  ياه  کمک  يراکادـف و 
.تسا مالسا  راوخمغ  یماح و  هناگی  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  شردارب  زا  دعب  وا  کنیا  دش و 

تیامح نارگید  انیقی  دنکن ، تیامح  مالسا  زا  هدش ، لزان  شا  هناخ  رد  نآرق  یحو و  نیا  تعیرش و  نیا  نوناق و  نیا  هک  یسک  رگا 
.درک دنهاوخن 

دیاب هک  ار  يا  همانرب  و  تشاد ، نآرق  مالسا و  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ار  ینیگنس  تیلوؤسم  انعمرپ ، هاتوک و  هلمج  دنچ  نیا 
دناوت یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دنک  یم  تابثا  عطاق  لدتـسم و  روط  هب  و  دزاس ، یم  نشور  دیامن ، ارجا  اهدماشیپ  ثداوح و  رد 

.دشاب انتعا  یب  هدمآ ، ولج  مالسا  ملاع  رد  هک  یلاوحا  عاضوا و  هب  تبسن 

اب ربمغیپ  ایآ  .داد  یم  ماجنا  دوب ، ربمغیپ  شّدج  رگا  هک  دهد  ماجنا  ار  يا  هفیظو  دیزی  تموکح  هب  تبـسن  دـیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دوش هرخـسم  هنوگ  نیا  وا  ینیـشناج  تفالخ و  هاگتـسد  هکنیا  ربارب  رد  ربمغیپ  ایآ  داد ؟ یم  ناشن  قفاوم  يور  دـیزی  لثم  يرادـمامز 

؟ درک یم  توکس 

تلادـع و دـیحوت و  ياول  تحت  رد  ار  نآ  سیـسأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یتوکلم  یقرتم و  عامتجا  نآ  دوب  نیا  ایآ 
لاثما هک  داد  داهنشیپ  تیرشب  هب  یعقاو  يدازآ 
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؟ دوش لامیاپ  عرش  ماکحا  نیناوق و  دودح و  دنوش و  طلسم  مدرم  رب  دایز  نبا  دیزی و 

زا تسد  دـنراذگ ، مپچ  تسد  رد  ار  هاـم  و  متـسار ، تسد  رد  ار  باـتفآ  رگا  تفگ : هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناـمه  نیا 
.تشاد مهاوخنرب  توعد 

مهاوخن تعیب  دیزی  اب  منکن ، ادیپ  ندنام  يارب  یّلحم  ایند  مامت  رد  رگا  تفگ : دوب ، ربمغیپ  نامه  دنزرف  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  نیا  و 
.درک

.تسا یکی  مالسلا )  هیلع  نیسح  ربمایپ و   ) ود ره  دصقم  أدبم و 

ناشن و  يرادمامز ، طیارـش  مامت  تیعماج  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یناحور  دنمجرا  تیعقوم  ناهرب  شزرااب ، زغمرپ و  هلمج  دنچ  نیا 
.تسوا یلاع  لاصخ  يونعم و  تیصخش  نامتخاس  و  یحور ، هفایق  هدنهد 

.تسا هدرک  متخ  زین  ام  هب  هدوشگ و  ام  هب  ادـخ  ار  مدرم  ییاـمنهار  تیادـه و  باـب  دـیامرف : یم  َمَتَخ » اـِنبَو    ُ هّللا َحَـتَف  اـِنب   » هلمج رد 
.تسا ام  نادناخ  رد  هراومه  تماعز  يربهر و  تیاده و  یهلا  بصنم  هک  تسا  نیا  دوصقم 

«. ِروُجُْفلاَو ِقْسِْفلِاب  ٌِنْلعُم  ِهمَرَتْحُْملا ، ِسْفَّنلا  ُِلتاق  ِرْمَخلا ، ُبِراش  ٌرِجاف ، ٌقِساف  ُدیِزَیَو  : » رگید هلمج 

ار وا  یلمع  یقالخا و  میامذ  دوب  دیزی  هطلس  تردق و  زکارم  زا  یکی  هک  هنیدم  يرادناتسا  رد  تحارص  لامک  اب  ماما  هلمج ، نیا  رد 
يا هچوک  نابـساپ  ای  هد  کی  يادـخدک  یمالـسا  عامتجا  کی  رد  هک  نآ  تقایل  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  اـهنآ  زا  یکی  سکره  رد  هک 

.داد رکذت  يرادمامز  تفالخ و  دسر  هچ  ات  درادن ، دوش 

زا نیکمت  وا و  اـب  تعیب  تمرح  دـیزی و  تموکح  ندوبن  یعرـش  يارب  عطاـق  لـیلد  هداـم و  کـی  مادـک  ره  لـیاذر ، فاـصوا و  نیا 
: تسا وا  يرادمامز 
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.هانگ انز و  روجف ، قسف و   1

.يراسگ یم   2

.یعرش زوجم  نودب  یشک  مدآ   3

.تیصعم هب  رهاجت   4

بتکم تیبرت  هنومن  مالسا و  میلاعت  تلادع و  رهظم  راتفر ، شور و  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  دشاب ، هفیلخ  رد  دیاب  هک  یتافـص  زا  یکی 
.دنک تیاکح  مالسا  زا  هنیآ  دننام  و  دشاب ، نآرق 

هفیلخ و سپ  تسا ، ماکحا  تعیرـش و  هب  لمع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دودح و  يارجا  رادـمامز ، هفیلخ و  نییعت  زا  ضرغ 
.درامش مرتحم  دارفا  همه  يارب  ار  یمالسا  قوقح  دیامن و  لمع  ماکحا  نوناق و  هب  همه  زا  شیب  شدوخ  دیاب  رادمامز 

رگا دشاب و  رتشیب  نارگید  زا  عرش  نوناق  زا  شمارتحا  تیاعر و  دیاب  دشاب ، رادمامز  نوناق  تعیرش و  مکح  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک 
لزلزتم و ار  تلم  ياـقب  هیاـپ  دـسر ، یم  ّتلم  هب  وا  هیحاـن  زا  هک  ییاهررـض  دـیدرگ ، تناـیخ  يراـکبان و  قسف و  هب  رهاـجتم  هفیلخ 

.تخاس دهاوخ  مادهنا  هب  فرشم 

ار اهنآ  دیاب  هکلب  دنهد ؛ يأر  هانگ  هب  ناگدننک  رهاجت  ناراکبان و  نادبتـسم و  فالخ  ياهراک  هب  درادـن  ّقح  هکنآ  رب  هوالع  هعماج 
.دننک لزع  دنراد  هک  یبصانم  زا 

«. ُهَْلثِم ُِعیاُبی  ِیْلثَمَو ال  : » موس هلمج 

تیصخش ریظن و  یب  تیحالص  هب  عجار  هک  تسا  ییاه  هلمج  هجیتن  هلمج ، نیا 
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هک یّقح  هب  يربهر  ماقم  اـب  ناـشخرد و  هتـشذگ  نیا  اـب  نم ، لـثم  یـسک  ینعی : دومرف ؛ دـیزی  نیگنن  لاوحا  قباوس و  دوخ و  زاـتمم 
هب تسا  دایقنا  تعاطا و  دهعت  نیملسم ، حالطصا  رد  هفیلخ  اب  تعیب  اریز  دنک ؛ یمن  تعیب  دیزی  لثم  یسک  اب  دراد ، هعماج  هب  تبـسن 
هب رمآ  نآرق و  یماح  مالـسا و  هملک  يالعا  نیملـسم و  يالتعا  تّزع و  ردصم  یمالـسا و  هیلاع  ياه  فده  ققحت  زکرم  هک  یـسک 

.دشاب ربمغیپ  نیشناج  ماقم و  مئاق  رگید : ترابع  هب  و  رکنم ، زا  یهان  فورعم و 

مکح هب  هک  تسا  وا  رماوا  ماـجنا  هار  رد  يراکادـف  یعقاو و  هفیلخ  رماوا  زا  ندرب  ناـمرف  رد  یگداـمآ  زاربا  حیحـص ، تـعیب  ياـنعم 
يزاس و تروص  دـنچره  دـیزی  لثم  اـب  تعیب  نیا  تسا و  بجاو  ناملـسم  ره  رب  ْمُْکنِم » ِْرمَءْـالا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو    َ هّللا اوُعیِطَأ  »
هب ياّکتا  قوقح و  عییـضت  یـصاعم و  تارکنم و  هب  رهاـجت  روجف و  قسف و  ندـش  ینوناـق  رب  دـییأت  اـضما و  دـشاب ، ررـض  عفد  يارب 

.تشادن یفرع  یعرش و  ناکما  مالسلا  هیلع  نیسح  لثم  زا  نآ  رودص  تسا و  راّجف  قاّسف و  ناراکمتس و  نیملاظ و 

نیا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سّدـقم  تحاس  تسا و  مالـسا  تّزع  وربآ و  ندرب  و  هانگ ، یب  مدرم  لتق  رد  يراکمه  دـهعت  تعیب ، نیا 
مّلسم قاّفتا و  دروم  یهیدب و  مکح  کی  دننام  ُهَْلثِم » ُِعیاُبی  ِیْلثَم ال   » ار هلمج  نیا  ترـضح ، نآ  اذل  دش ؛ دهاوخن  هدولآ  نیگنن  تعیب 

.دنک تعیب  دیزی  لثم  یسکان  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  لثم  یتیصخش  تفگ  یمن  نادجو  اب  ناناملسم  زا  يدحا  اریز  دومرف ؛ همه 

دیزی گننرپ  ياه  هنیـشیپ  دوخ و  یناحور  ینید و  قباوس  ناـیب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  همه  لوبق  دروم  هجیتن  کـی  نیا 
.دومرف مالعا  ار  نآ 
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يأر وا  لاثما  يرادـمامز  هب  دـننک و  تعیب  يدـیزی  لـثم  اـب  دـنهد و  رد  نت  یتسپ  ّتلذ و  نیا  هب  ناناملـسم  ماـمت  ضرف  رب  رگا  يرآ 
وا ياه  ششوک  یعاسم و  هب  نایمالسا  مالسا و  مشچ  تسا و  تاماقم  لیاضف و  مراکم و  نآ  بحاص  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  دنهد ،

.دنک یمن  تعیب  تسا ، هانگ  قسف و  تواسق و  ترارش و  زکرم  هک  یسک  اب  تسا ، هتخود  ینآرق  ياه  همانرب  نید و  تاجن  رد 

طوبه لحم  هکئالم و  دش  دمآ و  زکرم  تلاسر و  ندعم  تّوبن و  تیب  لها  وا  .تسا  ادج  همه  باسح  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  باسح 
مزالم مدرم  نیا  : » دومرف قدزرف  هب  هک  نانچ  دوب ، ربمغیپ  رتخد  درف  هب  رصحنم  رـسپ  مالـسلا ،  هیلع  نسح  شردارب  زا  سپ  تمحر و 

دنـشون و یم  بارـش  دنا ، هدومن  لطاب  ار  دودـح  رهاظ و  ار  داسف  هدرک و  كرت  ار  نامحر  يادـخ  تعاطا  و  هدـش ، ناطیـش  تعاطا 
رد داهج  عرش و  تّزع  نید و  يرای  يارب  مایق  هب  متسه  دارفا  نیرتراوازس  نم  .دنا و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیکاسم  ارقف و  لاوما 

دوخ دنیشنب و  ربمغیپ  دنسم  رب  دهاوخب  دیزی  دننام  یـسک  هک  دیـشک  اجنیا  هب  راک  یتقو  سپ  . (1) ادخ هملک  يالعا  يارب  زا  ادخ  هار 
، تموکح ندوبن  یعرـش  نالعا  مایق و  رطخ و  مالعا  زج  ماما  يارب  دـنادب ، مالـسا  ملاع  ياوشیپ  نیملـسم و  یـسایس  ینید و  ربهر  ار 

تّحـص ياضما  كاپان ، رـصنع  نیا  اب  نیعباـت  هباحـص و  ناـگرزب  زا  کـیره  وا و  تعیب  مدرم ، رظن  رد  اریز  تسین ؛ رگید  يا  هفیظو 
نیا .دوب  تلالض  رد  هعماج  ياقلا  ربمغیپ و  ینیشناج  یمالسا و  تماعز  طیارش  مامت  زا  لودع  تفالخ و  تقیقح  لاطبا  تموکح و 

اه هوک  ینیگنـس  زا  نانآ  حور  رب  نآ  راشف  ینیگنـس و  و  تسا ، باذـع  ياهریجنز  اـه و  هلـسلس  دـننام  ادـخ  نادرم  ندرگ  رد  تعیب 
.تسا رتشیب 

ص 252. صاوخلا ، هرکذت  - 1
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: دومرف داتسیا و  نخس  نیا  رس  رب  درک و  مایق  قطنم  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 

(1) ؛ِ»  هّللا ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلاَو  ِّقَْحلا ، ِنیِِدب  ُِنئاّدلاَو  ِطْسِْقلِاب ، ُِمئآْقلاَو  ِباتِْکلِاب ، ُلِماْعلا  َّالِإ  ُمامِءْالا  اَم  »

ياضر رب  سبح  ار  نتـشیوخ  دشاب و  داقنم  ار  ّقح  نید  دنک و  اپرب  داد  لدـع و  دـنک و  مکح  ادـخ  باتک  هب  هکنآ  رگم  تسین  ماما  »
«. دنک ادخ 

: دومرف یم  درک و  یم  رارکت  ار  قطنم  نامه  دیراب ، یم  شرس  رب  اه  تبیصم  ناراب  هک  اروشاع  زور  رد  و 

(2) ؛» یِمَِدب ٌبَّضَُخم  اَنَأَو    ُ هّللا یَْقلَأ  یّتَح  َنوُِدیُری  اّمِم  ٍءْیَش  یلِإ  ْمُُهبیِجُأ  ال    ِ هّللاَو امَأ  »

باضخ نیگنر و  منوخ  هب  هک  یلاح  رد  منک ، رادید  ار  ادخ  ات  مهد  یمن  قفاوم  خـساپ  مدرم  نیا  ياه  هتـساوخ  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب 
.مشاب

تفالخ هاگتسد  داسف   4

نیب یفالتخا  دشاب ، مالـسا  تلاسر  ققحم  هعماج و  حور  مّسجت  نیملـسم و  يارآ  راکفا و  هدنیامن  دـیاب  یمالـسا  تموکح  هکنیا  رد 
.تسین نادنمشناد 

ترـضح نآ  تافو  زا  دعب  و  مالـسا ، ربمایپ  صخـش  نآ ، هک  دناد  یم  یهلا  لماک  ياوشیپ  کی  ار  تموکح  ربهر  رادـمامز و  هعیش ،
ِيربهر ربمغیپ ، هک  هنوگ  نامه  .دـنا  هدـش  یفرعم  بوصنم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  بناج  زا  ادـخ  رما  هب  هک  دنتـسه  یناـسک 

ماجنا ار  عامتجا  يربهر  فیاظو  ِّتنس  دراد و  زین  ماما  ار  يربهر  نیمه  دراد ، هدهع  هب  ار  هعماج  یماظتنا  یـسایس و  یناحور ، ینید ،
یحو ربمغیپ  رب  یلو  دهد ؛ یم 

ص 262. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1

ص 262. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 2
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.تسین رگید  یسک  وا  زا  ریغ  بیغ ، ملاع  زا  تعیرش  نید و  ذخا  سابتقا و  هطساو  دش و  یم  لزان 

یـسک انیقی  و  تسا ، رت  شخب  نانیمطا  رتدامتعا و  دروم  رگید  بیترت  ره  زا  عاـمتجا ، هرادا  يارب  بیترت  هشقن و  نیا  هک  تسا  مولعم 
.دراد يربهر  یگتسیاش  تیحالص و  تهج  ره  زا  دنک ، یفرعم  ادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  ار 

: دیوگ یم  انیس  یلعوبا  سیئرلا  خیش  گرزب  فوسلیف  هچنانچ 

(1) ؛» ِفالِتْخِْالاَو ِبُغاشَّتلاَو  ِبُّعَشَّتلا  َیلِإ  يِّدَُؤی  َِکلذ ال  َّنِإَف  ُبَوْصَأ  ِّصَّنلِاب  ُفالِْختْسِْالاَو  »

ّرـش و فـالتخا و  هقرفت و  هب  رجنم  هکنآ  يارب  تسا ، رت  باوص  تسا ) هعیـش  بهذـم  هک   ) ّصن بصن و  هب  هفیلخ  نییعت  باـختنا و  »
«. دوش یمن  هنتف 

ظفح هب  دّیقم  هک  تسا  هعاطالا  بجاو  یتروص  رد  دشاب و  نیملسم  هعماج  حور  رهظم  دیاب  تموکح  زین ، ّتنـس  لها  بهذم  ربانب  و 
دهدن و رارق  دوخ  همانرب  ار  عرش  ماکحا  يارجا  رئاعش و  ظفح  رگا  .دشاب و  هعماج  تردق  رداصمو  ناناملسم  حلاصم  مالسا و  رئاعش 

(2) .تسین یمالسا  یعرش و  دیامن ، فّلخت  نید  صوصن  زا 

هلاقم 10. لصف 5 ،  افش ، تایهلا  - 1
مالـسا ماکحا  هب  مزتلم  هک  یناسک  هشیپ و  متـس  نارادـمامز  تعاطا  هدیـسر  ّتنـس  لـها  قرط  زا  هک  يراـبخا  بسح  رب  هکنیا  اـب  - 2

عرش ظفاح  هک  تسا  ینارادمامز  هب  فرـصنم  مه  هدسر  قلطم  روط  هب  ارما ، زا  تعاطا  هب  عجار  هک  یتایاور  و  تسین ، زیاج  دنتـسین ،
ره زا  هک  هدوب  نیا  رب  ّتنـس  لها  رتشیب  شور  هدش  هدهاشم  ًالمع  هچنآ  لاح ، نیا  اب  .دنـشاب  یمالـسا  ياه  فده  هّماع و  حـلاصم  و 

ّتیعبت ناراکمتـس  قاّسف و  سابع و  ینب  هربابج  دیزی و  جاجح و  دیلو و  دننام  ینارادـمامز  زا  هدومن و  تعاطا  تفای  تموکح  سک 
در ار  شور  نیا  اهنآ  گرزب  نیرکفتم  زورما  یلو  دندرمش ، یم  هعاطالا  بجاو  هدناوخ و  نینمؤملاریما  هفیلخ و  ار  اه  نآ  و  هتـشاد ،

.دنا هتشادرب  هدرپ  دوخ  ناینیشیپ  ياطخ  يور  زا  هتفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار  هرجف  هقسف و  زا  تعاطا  هنوگ  نیا  تّدش  هب  هدرک و 
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نیا هب  تموکح  رگا  .تسا  یمالـسا  ماظن  يارجا  یعامتجا و  تلادـع  هماقا  اه و  يژک  ندرک  تسار  تفالخ ، زا  هدـمع  ضرغ  کی 
.تسا هانگ  نآ  تناعا  يرای و  مزال و  ناکما ، تروص  رد  شرماوا  زا  دّرمت  درادن و  شزرا  يزیشپ  ردق  هب  دهدن ، تیّمها  اه  فده 

زاجح دجن و  لئابق  ياسؤر  ارما و  اقیرفا و  ماکح  يدادبتسا  ياه  تموکح  و  درک ، هزرابم  ایاعر  ماّکح و  تیصخش  لیمحت  اب  مالسا 
الاب ار  هعماج  راکفا  حطـس  و  تخاس ، موکحم  یمـسا  ناونع و  ره  هب  ار  رـشب  لیلذت  درک و  طقاس  ار  رگید  ياهروشک  ناتـسکرت و  و 

ریازجلا و ای  هیروس  ای  ناریا  رد  دـنک و  ضوع  ار  بصاـنم  ناـبحاص  هکنیا  يارب  هن  تسکـش ؛ مه  رد  ار  نارگرامثتـسا  تکوش  درب و 
.دناشنب یبرع  مکاح  ییاقیرفا ، ای  یناریا  مکاح  ياج  هب  شکارم 

، تشادرب نایم  زا  دوب ، هدش  هیهت  مورحم  نازرواشک  و  نارگراک ، جنرتسد  زا  هک  ار  تافیرـشت  تالمجت و  همه  نآ  و  يرـسک ، خاک 
رت و هدننک  هریخ  یتالّمجت  اب  رت  عیفر  ياه  خاک  دـننک و  لابند  ار  مسر  نامه  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  نارگید و  هکنیا  يارب  هن 

ار ادخ  ناگدنب  دنهد و  بیترت  رتشیب  تافیرشت 
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زا هناروکروک  دـنیوجب و  ار  دوخ  فرـش  تیـصخش و  اه  ّتلم  ات  دوب  دابعتـسا  هب  نداد  نایاپ  مالـسا ، فدـه  هکلب  ؛(1)  دننک دابعتسا 
.دننکن تعاطا  نارادمامز 

تافیرشت ذوفن و  میرح  هاگتسد و  دوخ ، يارب  دناوتب  نآ  اب  هک  دناد  یمن  مکاح  یصخش  کلم  ار  تموکح  تردق  هطلـس و  مالـسا ،
مه مکاح  هک  تسا  يا  هعماج  تردق  هولج  تموکح ، هطلس  تردق  هکلب  دشکب ؛ افعض  خر  هب  ار  دوخ  تردق  روز و  ای  دنک ، مهارف 

یصخش تردق  هب  لیدبت  ناوت  یمن  ار  تردق  نیا  سپ  دراد ، یبیصن  تردق  نیا  زا  دوخ  مهس  هب  سکره  و  تسا ، نآ  دارفا  زا  یکی 
.درک هدافتسا  ءوس  نآ  زا  دومن و 

؛ درادن نوناق  عضو  عیرشت و  ّقح  رشب  زا  يدحا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  ماکحا ، عضاو  هک  تسا  راوتـسا  نیا  رب  مالـسا  تموکح  ماظن 
(2) «. ُهاّیِإ ّالِإ  اآوُُدبْعَت  ّالَأ  َرَمَأ   ِ ِ هّلل ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  »

هدرک عنم  تّدـش  هب  هّللا  لزنا  ام  فالخ  عرـش و  فالخ  رب  مکح  زا  و  هتـساوخ ، همه  زا  ار  عرـش  دـعاوق  دودـح و  زا  تیاعر  مالـسا 
(3) «. َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئآلوُأَف  هّللا ُ،  َلَزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  « ؛ تسا

دننام یگنـس  تفالخ ، رابرد  صوصخم و  خاک  هار  رد  هک  دوب  نیا  سابع  ینب  نتفرگ ) یگدـنب  هب   ) دابعتـسا ياه  هنومن  زا  یکی  - 1
نارگد ناهاشداپ و  ناگرزب و  زا  سک  ره  هک  دوب  نیا  رب  مسر  و  دـندوب ، هتخادـنا  یـسلطا  هچراپ  نآ  رب  هدرک و  بصن  دوسـألارجح 

بناج زا  یتلاسر  يادا  يارب  یلاف  لیعمسا  نیدلادجم  مان  هب  املع  زا  یکی  یتقو  .دیسوب  یم  ار  گنـس  نیا  دوب ، هفیلخ  تاقالم  مزاع 
گنـس نآ  رب  ار  دیجم  نآرق  راچان  دـندرک ، مزلم  ار  وا  نوچ  درک ، يراددوخ  گنـس  نآ  ندیـسوب  زا  دـمآ ، دادـغب  هب  سراف  کباتا 

(. افصلا هضور   ) .دیسوب ار  نآرق  دراذگ و 
هیآ 40. فسوی ، هروس  - 2

.تسا هدمآ  هروس  نیمه  زا  هیآ 47  رد  نآ ، ریظن  و  هیآ 45 ؛ هدئام ، هروس  - 3
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یَضَق اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  الَو  ٍنِمْؤُِمل  َناک  امَو  « ؛ تسا هارمگ  دنک ، رایتخا  نآرق  تعیرش  و  مالـسا ، جهنم  شور و  ادخ و  مکح  زا  ریغ  سکره 
(1) «. انِیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَرَو    َ هّللا ِصْعَی  نَمَو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  نَأ  اْرمَأ  ُُهلوُسَرَو    ُ هّللا

.تسا دنوادخ  تموکح  هب  همه  میلست  رشب و  تموکح  هب  نداد  نایاپ  تموکح ، ماظن  رد  مالسا  فده 

وا شابرادـیب  گناب  .تفرگ و  تسد  هب  ار  رـشب  يدازآ  دـیحوت و  هب  توعد  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یعقوم  رد 
هک ار  ییاه  ناسنا  تخاس و  هّجوتم  دوخ  هب  ار  تیرـشب  ینّابر ، شورـس  نآ  یناحور  يادص  رادیب و  ار  ایند  هتفر  باوخ  هب  للم  مامت 

انَْنَیب ٍءآوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  : » دومرف تخاس و  انـشآ  ناشقوقح  هب  دـندوبن ، انـشآ  دوخ  هیلاع  قوقح  شزرا و  ردـق و  هب  ناـمز  نآ  اـت 
(2)  «ِ. هّللا ِنوُد  ْنِم  ابابْرَأ  اضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  الَو  اْئیَش  ِِهب  َكِرُْشن  الَو    َ هّللا َّالِإ  َُدبْعَن  ّالَأ  ْمُکَْنَیبَو 

جیار و رشب ، رب  رشب  تنطلـس  لصا  اج  همه  دوب ، اه  ناسنا  عیـسو  ياه  هدوت  دابعتـسا  رامثتـسا و  هلیـسو  تموکح  ایند ، ياج  همه  رد 
يروشک روما  رد  میمصت  هنوگره  و  داحتا ، یتشآ و  حلص و  دربن ، گنج و  راک  و  دنتـشاد ، هقلطم  تیمکاح  نارادمامز  دوب ، مرتحم 

راـچان روبجم و  ارچ  نوچ و  یب  تامیمـصت ، نآ  لوبق  رد  اـه  تلم  دنتـسناد و  یم  دوخ  ّقح  ار  یعاـمتجا  يداـصتقا و  يرکـشل و  و 
.دندوب

، دوب هداس  رادمامز  ریما و  کی  هک  تهج  نآ  زا  هن  ناریما ، ماّکح و  تیصخش 

هیآ 36. بازحا ، هروس  - 1
 . هیآ 64 نارمع ، لآ  هروس  - 2
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هب مزلم  وا  ربارب  رد  دنتخانـش و  یم  نارگید  قوفاـم  تلم و  راـیتخا  بحاـص  ار  وا  هک  دوب  تهج  نآ  زا  رتشیب  هکلب  دوب ؛ مارتحا  دروم 
.دیامن عضاوت  میظعت و  هنوگ  نآ  دوخ ، لثم  يرشب  لباقم  رد  دیابن  رشب  هک  دندوب  ییاه  میظعت  عضاوت و 

دندرمـش و یم  دوخ  هب  ّقلعتم  ار  اهنآ  ناشتاباطخ  تاـنایب و  رد  و  هدوب ، نارادـمامز  كولمم  هلزنم  هب  اـه  تلم  هک  یناـهج  نینچ  رد 
تافیرشت و نآ  نالعا و  ار  رـشب  يدازآ  درک و  روهظ  مالـسا  ربمایپ  دوب ، راتفرگ  اه  تموکح  یگدرب  بیجع و  طاطحنا  رد  تیرـشب 

.داد تاواسم  تلیضف و  تلادع و  سرد  وا  هب  درک و  اغلا  ار  تانّیعت 

دوب هیاریپ  یب  هداس و  رایسب  ترضح  نآ  رضحم  هکنیا  اب  و  دش ، بای  فرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رضحم  یبارعا  يدرم  يزور 
، لاح نیا  اب  .يدنسم  شلاب و  هن  يریرس و  جات و  هن  تشاد و  یتخت  هن  دنتسشن ، یم  نیمز  يور  رب  هناعـضاوتم  شباحـصا  ربمغیپ و  و 

ربمغیپ .هدش  رـضاح  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  روضح  درک  نامگ  هک  نآ  لثم  دمآ ، هزرل  هب  شندـب  ترـضح  نآ  تبیه  زا  یبارعا  درم 
«. دروخ یم   (1) دیدق تشوگ  هک  مشیرق  زا  ینز  رسپ  نم  متسین ، هاشداپ  نم  سرتن ! : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دننک لمع  دوخ  فیلاکت  هب  هکنآ  رگم  دنتسه ، میظع  رطخ  رد  ارما  تسا و  رایسب  تراما  تیمها  رطخ و  مالسا ، رد 

نوچ هدوب ؛ تموکح  تراما و  دـنا ، هدوب  نازیرگ  نآ  زا  هراومه  ناراـکزیهرپ  ناـیاسراپ و  زا  يرایـسب  هک  لـغاشم  نیرت  كاـنرطخ 
هک دنوش  یم  تفای  یناسک  رتمک 

دـننک و کشخ  هک  یقیرط  ره  هب  یهام  ای  دنفـسوگ  ای  واگ  هدرک  کشخ  تشوگ  دوس ، کمن  هدرک و  کـشخ  تشوگ  دـیدق : - 1
( دیمع گنهرف   ) .دنراد هاگن 
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رگم تسا ، منهج  لادوگ  بل  رب  مکاح  .دنهدن  رییغت  ار  ناشقالخا  حور و  ماقم ، لغـش و  دننکن و  هدافتـسا  ءوس  تموکح  تردـق  زا 
.دیامنن ار  هدافتسا  ءوس  نیرتمک  دوخ  تموکح  زا  هکنآ 

سابرک رازاب  رد  يودـب  یبارعا  کی  دـننام  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : هدرک  تیاور  فرطم  یبا  زا  هوفـصلا »  » باـتک بحاـص 
؟ منک يرادیرخ  وت  زا  يراد  نهاریپ  ایآ  دومرف : يزازب  هب  ناشورف 

يرادیرخ مه  وا  زا  تخانش ، ار  ترضح  نآ  زین  وا  تفر ، يرگید  دزن  هب  دیرخن  وا  زا  ترـضح  نآ  نینمؤملاریما ! ای  هلب  درک : ضرع 
ربخ وا  هب  ناوج  دمآ ، ناوج  ردپ  یتقو  دیرخ ، مهرد  هس  هب  وا  زا  ینهاریپ  .تخانـشن  ار  ترـضح  هک  تفر  یناوج  دزن  هب  سپ  .درکن 

ياهب نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  دـمآ ، ترـضح  تمدـخ  تشادرب و  مهرد  کـی  هدوب ، نینمؤملاریما  شرادـیرخ  هک  تسناد  داد ،
.تسا مهرد  ود  نهاریپ 

(1) .تخورف نم  هب  مدوخ  تیاضر  اب  ار  نهاریپ  ترسپ  دومرف : ترضح 

: دومرف دز ، یم  هلصو  ار  دوخ  شفک  هک  یلاح  رد  تسا ) یلحم  مان  " ) راق يذ   " رد سابع  نبا  هب  ترضح  نآ 

؟ تسا ردقچ  شفک  نیا  تمیق  ِلْعَّنلا ؛» ِهِذه  ُهَمِیق  ام  »

: درک ضرع  سابع  نبا 

.درادن یتمبق  اَهل ؛» َهَمِیق  «ال 

ص 219. هدوملا ، عیبانی  - 1
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: دومرف

؛» ًالِطاب َعَفْدَأ  ْوَأ  اّقَح  َمِیقُأ  ْنَأ  ّالِإ  ْمُِکتَْرمَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َیَِهل    ِ هّللاَو »

ار یلطاب  ای  مراد  اپ  هب  ار  یّقح  هکنآ  رگم  تسا ، رت  بوبحم  نم  شیپ  امـش  رب  يرادـمامز  تراـما و  زا  شفک  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
(1) .منک عفد 

تموکح کبـس  تسا ، فینح  نید  نیا  ياه  فده  میلاعت و  زا  مالـسا و  حور  فّرعم  هک  ییاهزیچ  نیرت  مهم  زا  یکی  ام ، هدیقع  هب 
.تسا یعامتجا  یسایس و  روما  هرادا  یمالسا و  يرادمامز  شور  و 

تموکح نامزاس  دش ، جراخ  دوخ  یعقاو  ریسم  زا  تفالخ  هک  نآ  هطساو  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هنافّـسأتم 
کبس هب  تموکح  کبس  دیدرگ ، رتشیب  توبن  دهع  اب  مدرم  هلصاف  هچره  و  دش ، رود  جیردت  هب  یعرش  تموکح  کی  هب  تهابش  زا 

دـش و طلـسم  ارآ  راکفا و  رب  عاـجترا  بیهم  تیرفع  تشگ و  رت  کـیدزن  دوب  زیتس  رد  تخـس  اـهنآ  اـب  مالـسا  هک  ییاـه  تموکح 
.دیدرگ لصفنم  تیناحور  تعیرش و  تناید و  زا  تسایس  تموکح و 

اهنآ سنا  ربمغیپ و  رصع  هب  اه  ناملسم  نامز  ندوب  کیدزن  هطـساو  هب  دنتفای ، تموکح  مود  لّوا و  هفیلخ  هک  یماگنه  راک  زاغآ  رد 
ندرک ضوع  دوب و  مک  رایـسب  هرـصایق ، هرـساکا و  تموکح  هب  تشگزاب  عاجترا و  هنیمز  ترـضح ، نآ  هداس  يربهر  تموکح و  اب 

رد هکنیا  يارب  تموکح و  ینابم  میکحت  راک و  تفرـشیپ  يارب  ّتلع ، نیا  هب  دـش ، یم  ور  هب  ور  همه  دـیدش  لمعلا  سکع  اـب  عضو 
نآ

خ 32. ص 76 ، ج 1 ، هغالبلا ، جهن  - 1
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(1) دش یم  تیاعر  رهاوظ  دوبن ، نکمم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شور  زا  يوریپ  اب  زج  تاحوتف  تکلمم و  ورملق  هعسوت  طیارش ،
و دنیامن ، تموکح  هب  نمؤم  یمالسا  شور  زا  تیعبت  اب  ار  هعماج  و  دنشکب ، مدرم  خر  هب  ار  یمالسا  تلادع  هک  دندومن  یم  یعس  و 

نآ شور  نیب  مدرم  تیرثکا  هک  دوب  يروط  ناشتموکح  عضو  هتفر  مه  يور  یلو  دندش  جراخ  تلادع  زا  يرایسب  دراوم  رد  دنچره 
ار اهنآ  نیملـسم  هفیلخ  هداس  عضو  اب  نارادمامز  شور  عضو و  هسیاقم  دـندوب ، لئاق  رایـسب  توافت  رگید  ياه  تموکح  تموکح و 

.دییاپن يرید  مه  عضو  نیا  یلو  تخاس ؛ یم  راودیما  یضار و 

لـصا نارادنامرف ، لاّمع و  باختنا  رد  دیدرگ و  دنلب  مدرم  یتیاضران  گناب  دش و  ضوع  ریـس  طخ  امـسر  نامثع ، تفالخ  دهع  رد 
راک هانگ  تشز و  راتفر  ءوس و  قباوس  ياراد  مهتم و  هک  ار  دوخ  نادنواشیوخ  نامثع  و  دش ، یمن  تاعارم  تناما  حالـص و  تقایل و 

.تخاس دراو  گرزب  ياهراک  رد  داد و  یتموکح  بصانم  رد  دندوب ،

تموکح ياهدیلک  هک   (2) دوب نامثع  میدقت  یلع و  ریخأت  تافداصم ، نیرتدب  دیوگ : یم  هیعامتجالا  هلادـعلا  باتک  رد  بطق  دـّیس 
زا یکاپان  درم  رایتخا  رد  ار 

رمع یتقو  هک  يروط  هب  دنتـشاد ، زین  رگید  تافّلخت  كدـف ، نتفرگ  تفالخ و  بصغ  هلأسم  رب  هوـالع  رفن  ود  نیا  لاـح ، نیا  اـب  - 1
ات 191 و ص 166  ات 180 و ج 4 ، ص 147  ج 3 ، هغالبلا ، جهن  هب  دوش  عوجر   ) .دوب ضورقم  لاملا  تیب  هب  مهرد  رازه  داتشه  درم ،

(. ریدغلا باتک  هب 
زا ار  ناناملـسم  يا  هقباس  یب  راـک  نینچ  اـب  هک  دوب  يرمع  هرفن  شـش  ياروش  هجیتن  نیا  دوبن ؛ فداـصت  نیا  بطق ! دّیـس  ياـقآ  - 2
رد نیقی ، روط  هب  دوبن ، اروش  نیا  رگا  درک و  هاتوک  شّقح  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هدرک و  عونمم  هفیلخ  باختنا  يأر و  راهظا 

.دندرک یم  باختنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اه  ناملسم  عقوم  نیا 
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.تفای یم  رارمتسا  مالسا  میلاعت  دوب ، هدش  هفیلخ  مالسلا  هیلع  یلع  هدش و  روای  علاط  نسح  رگا  و  دراذگ ، ناورم  لثم  هیما  ینب 

هفیلخ نامثع  لـثم  تیاـفک  یب  تقاـیل و  یب  فیعـض و  يدرم  هک  دـش  ثعاـب  نیملـسم  علاـط  ءوس  هکنیا  زا  دروخ  یم  فسأـت  زین  و 
(1) .ددرگ

هللا یلـص  هّللا  لوسر  دـیرط  مکح  هیما و  ینب  طیعم و  ینب  هب  وا  نداد  طلـست  لاملا و  تیب  لواپچ  وا و  شور  نامثع و  عضو  اجنیا  رد 
زور رد  شداماد  هب  ناـمثع  دـیوگ : یم  هدرک و  داـقتنا  ارقف  لاـم  زا  وا  ياـه  یـشخب  متاـح  زا  هدیـشک و  شیپ  مدرم  رب  ار  هلآ  هیلع و 

رب هودنا  نزح و  هک  یلاح  رد  رگید  زور  حبـص  دوب ، راد  هنیزخ  هک  مقرا  نب  دیز  .داد  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  تسیود  وا  یـسورع 
.درک افعتسا  دوب ، کشا  زا  رپ  یمالسا  تموکح  عضو  يدب  زا  شیاه  مشچ  دوب و  یلوتسم  وا 

؟ ما هدومن  محر  هلص  نم  هک  ینک  یم  هیرگ  مقرا ! نبای  تفگ : نامثع 

دنک هبوت  هکنآ  ياج  هب  مشخ  لامک  هب  نامثع  .تسا  رایـسب  یهدب  وا  هب  مهرد  دـص  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  داد  باوج  مقرا  نب  دـیز 
.تفریذپ ار  دیز  يافعتسا 

هب رازهدصـشش و  ریبز  هب  زور  کی  رد  هلمج  زا  تسا ، رایـسب  نامثع  خـیرات  رد  لیبق  نیا  زا  اه  لاثم  دـیوگ : یم  باـتک  ناـمه  رد  و 
.درکن رثا  وا  رد  دندرک ، یهن  ار  وا  هباحص  ناگرزب  هکنآ  اب  دیشخب و  ار  اقیرفا  جارخ  سمخ  ناورم  هب  مهرد و  رازه  تسیود  هحلط 

شور لاملا و  تیب  عیزوت  رد  نامثع  شور  هک  تسا  حضاو  دیوگ : یم  زین  و 

ص 182 و 186. هیعامتجالا ، هلادعلا  - 1
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.تشاذگ رثا  خیرات  ریس  طخ  رد  هک  دوب  یلاوحا  عاضوا و  همه  هیما ، ینب  هب  بصانم  رثکا  يراذگاو  ناورم و  شراشتسم 

دنک و یم  تمـسق  ناشنایم  ار  لاملا  تیب  هدـیزگرب و  ار  دوخ  ناسک  هفیلخ  دـنتفگ : یم  مدرم  هک  دوبن  یمک  زیچ  نیا  دـیوگ : یم  و 
(1) .دهدب ماقم  بصنم و  ار  ربمغیپ  نانمشد  ات  دزاس  یم  رانکرب  اهراک  زا  ار  ربمغیپ  باحصا 

( یتعارز نیمز   ) عایـض تمیق  تشاد و  دقن  لوپ  مهرد  نویلیم  کی  الط و  لاقثم  رازه  هاجنپ  دصکی و  دش ، هتـشک  هک  يزور  نامثع 
(2) .تشاد هک  يرایسب  رتش  بسا و  رب  هوالع  دوب  رانید  رازهدص  وا 

یم امرس  زا  ناتـسمز  لصف  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هفیلخ  مالـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  دیوگ : یم  نینچمه 
هماج کی  دیرخ  لاملا و  تیب  زا  وا  تشادرب  عنام  زیچ  چـیه  دوب و  شتـسد  رد  لاملا  تیب  دوب و  یناتـسبات  هماج  شندـب  رب  دـیزرل و 

(3) .ریمض يرادیب  زج  دوبن  یناتسمز 

لوپ ایند و  هب  ار  وا  درک و  یم  توعد  هیواعم  هب  لاّصتا  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  ییادج  هب  ار  مثیه  نب  ءابلع  یـسودس ، رمعم  نب  دلاخ 
هیلع یلع  تمدـخ  هار  زا  نک ! هشیدـنا  تنادـنواشیوخ  هلیبق و  دوخ و  راک  رد  ءابلع ! يا  تفگ : یم  .داد  یم  هدـعو  هیواـعم  زیاوج  و 

كدنا مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  شنادنزرف  ياطع  رد  متـساوخ  نم  هک  يدرم  هب  يراد  دیما  هچ  .یـسر  یمن  ایند  لام  هب  مالـسلا 
یگنت هکلب  ات  دیازفیب  یمهارد 

ص 188 و 190. هیعامتجالا ، هلادعلا  - 1
ص 209. هیعامتجالا ، هلادعلا  - 2
ص 157. هیعامتجالا ، هلادعلا  - 3
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(1) .دوزفین راوگرزب  ود  نآ  یلومعم  ياطع  رب  يزیچ  و  دش ، كانمشخ  درک و  يراددوخ  دبای  فیفخت  اهنآ  شاعم  یتخس  و 

تیاکـش و هلگ و  ماقم  رد  تسخن  هدـمآ ، هوتـس  هب  نامثع  تموکح  هاگتـسد  عضو  ءوس  زا  دـحوم  شنمدازآ و  ناناملـسم  هلمجلاـب 
ییانتعا نیملـسم  یناگمه  تاساسحا  هب  و  تفرگ ، هدینـشان  ار  مومع  تارکذت  نامثع  دنتفرگن و  يا  هجیتن  نوچ  دـندمآرب ؛ ضارتعا 

وا لتق  علخ و  هب  ماجنارـس  هک  دـندرک  بالقنا  ناناملـسم  تشادـنرب ، ساسح  ياه  تسپ  زا  ار  شرگمتـس  قساف و  ناـشیوخ  درکن و 
(2) .تفای نایاپ 

روتاتکید و لاّمع  دندرکن ، هدافتـسا  نآ  زا  عقوم  هب  دـندوب و  هتـشاذگ  بقع  ار  اه  تصرف  اه  ناملـسم  دوب و  هدـش  رید  بالقنا  یلو 
.دندوب هدرک  ضوع  ار  مدرم  قالخا  عیمطت ، لوپ و  برض  اب  هتفای و  ذوفن  مالسا  روشک  مهم  قطانم  رد  تسرپدوس  ماّکح 

مالسا ّدض  ياه  تموکح  شور  هدرک و  ادتقا  رـصیق  رابرد  هب  تموکح ، کبـس  رد  رمع  تفالخ  نامز  زا  ماش  رد  هیواعم  اصوصخم 
(3) .دوب هتفرگ  شیپ  ار 

کی لیکـشت  هعیلط  هتفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  مالـسلا  هیلع  یلع  يرکف ، جنـشت  دیدش و  بالقنا  یـسایس و  نارحب  نیا  رد 
.دش راکشآ  یمالسا  مامت  تموکح 

 . ص 585 ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
رد زین  دنتسناد ، یم  دوخ  تسایـس  حالـص  هب  ار  نامثع  لتق  هک  هحلط  هشیاع و  هیواعم ، دننام  یناسک  ياه  تسد  نایرج ، نیا  رد  - 2

.تسین نآ  حرش  لحم  باتک  نیا  هک  دوب  راک 
هک ار  هرصایق  هرساکا و  مسر  نیملـسم  ناهدنامرف  یمومع  شور  ربمغیپ و  هریـس  فالخرب  تفای ، تراما  ماش  رد  یتقو  زا  هیواعم  - 3

.تخاس هدنز  دوش ، یم  هعماج  قوقح  بلس  یتسرپرشب و  مدرم و  دابعتسا  هب  یهتنم 
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یمزاب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ییالط  رـصع  دـهد و  یم  ققحت  ار  مالـسا  ياـه  فدـه  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندوب  دـقتعم  همه 
ماکح و ددرگ ، یم  يرپس  یـشک  فیعـض  لاملا و  تیب  تراغ  مجع و  رب  برع  میدقت  ضیعبت و  متـس و  ملظ و  راگزور  دـنادرگ و 
هب یمالـسا  يردارب  تاواسم و  تلادع و  لوصا  دنوش ، یم  رانکرب  اهراک  زا  لهاان  راکانز و  يراسگ و  یم  هشیپ و  متـس  نادـنمراک 

رایـسب میقتـسم و  طاـبترا  و  یلمع ، یملع و  ناـشخرد  هنیـشیپ  تیـصخش و  هظحـالم  هب  ینیب  شیپ  نیا  .ددرگ  یم  ارجا  لـماک  روـط 
.دوبن هغلابم  فازگ و  نآ  رد  دوب و  اج  هب  حیحص و  مالسا  میلاعت  حور  زا  ترضح  نآ  یهاگآ  ملع و  ربمغیپ و  اب  وا  کیدزن 

راظتنا ماظتنا ، مظن و  نیرتهب  يرارقرب  دالب و  نارمع  مولظم و  يرای  تلادع و  ملع و  جیورت  زج  مالـسلا ،  هیلع  یلع  دننام  یمکاح  زا 
راهظا نیا  زا  ریغ  وا  هرابرد  شنانمشد  یتح  نآ  زا  دعب  عقوم و  نآ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  زا  يدحا  و  تفر ، یمن  رگید 

.تسا هدرکن  يأر 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  يرادمامز  دهع  نایم  لاس  جنپ  تسیب و  دندماین ، مالسلا  هیلع  یلع  غارس  عقوم  هب  ناناملسم  هنافّـسأتم  یلو 
، هیواعم ناورم ، لاثما  .دندوب  هدش  دراو  هدرک و  هنخر  اه  هاگتسد  همه  رد  ناتسرپ  تعفنم  نارگ و  لالخا  .دش  هلصاف  توبن  نارود  و 

مقر نیا  زا  مادک  ره  دندوب و  هدش  رثؤم  راکفا  نداد  فارحنا  ناناملـسم و  نوؤش  تشونرـس و  نییعت  رد  صاعورمع  هبقع و  نب  دیلو 
.دندوب هتفرگ  دوخ  يارب  یناراکمه  هتفای و  هّجوت  لباق  ذوفن  يا  هقطنم  هیحان و  رد  دارفا 

ات ود  یکی و  دوب ، یمالسا  مامت  تموکح  کی  لیکشت  هار  رس  رد  هک  یعناوم 
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هیلع یلع  اب  ناشطابترا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  بتکم  ناگدـش  تیبرت  راـمع و  دـننام  هباحـص ، زا  يدودـعم  هّدـع  زج  دوبن ،
.دوبن یمالسا  تلادع  تموکح  رادفرط  طرش  دیق و  نودب  یسک  دوب ، هدشن  عطق  مالسلا 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  يرادمامز  يربهر و  دوب ، هدیسر  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  تّما  يرادمامز  رگا 
طلست نامثع و  تموکح  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  بطق ؛ دّیـس  يرـصم ، رکفتم  دنمـشناد و  هتفگ  هب  هکلب  تفای ؛ یم  دادتما  هلآ 
ینامثع نهاریپ  تشگ و  یمن  هدولآ  دش ، هدولآ  نامثع  رصع  رد  هک  هنوگ  نآ  تفالخ  هاگتـسد  دوب و  هدیدرگ  رادمامز  مه  هیما  ینب 
مالـسلا هیلع  یلع  يارب  مالـسا  ياه  هشقن  يارجا  ربمغیپ و  دهع  دیدجت  هدـمع و  تاحالـصا  زاب  داتفا ، یمن  يا  هیواعم  لثم  تسد  هب 

هک درک  يزاس  هنیمز  يروط  داد ، لیکـشت  ار  اروش  نآ  هک  یـسک  درک و  ار  دوخ  راک  يرفن  شـش  ياروش  هشقن  اـّما  .تشاد  ناـکما 
.دیایب راک  رس  رب  نامثع  دور و  رانک  مالسلا  هیلع  یلع 

تاجن ار  یمالسا  تموکح  ات  درک  شالت  تشاد  هفیظو  تسناوت و  هچنآ  شتفالخ ، لاس  جنپ  تّدم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  لاح  ره  هب 
دعاسم طیحم و  ندوبن  هدامآ  اّما  دناشنب ؛ دوخ  ياج  رس  ار  نارگرامثتسا  نارسدوخ و  دهدب و  یناماس  رـس و  هتفـشآ  عضو  هب  دهد و 
مورحم یناروـن  ناـشخرد و  رـصع  کـی  هـب  دورو  زا  ار  مالـسا  يدارم  مـجلم  نـبا  تواقــش  رگید و  رایــسب  عـناوم  راـکفا و  ندوـبن 

(1) .تخاس

نوؤـش رد  تلاـخد  زا  ار  هـیما  ینب  داد و  یم  رارق  دوـخ  یقیقح  ریـسم  رد  ار  مالـسا  دوـب ، هدـشن  دیهــش  مالــسلا  هـیلع  یلع  رگا  - 1
.درک ضوع  ار  خیرات  ریس  طخ  يدارم  مجلم  نبا  تواقش  یلو  تشاد ؛ یم  رانکرب  ناناملسم 
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لدـع يارجا  رد  هک  یمامتها  یهاوخ و  تلادـع  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  هتفگ ، لاطبالا  باتک  رد  یحیـسم  لیالراک  ساموت  هچنانچ 
.دروخ قرو  ترضح  نآ  تفالخ  هحفص  و  دش ، دیهش  تشاد 

و درک ، رادـیب  ار  اه  ناملـسم  تاـضراعم ، تاـئالتبا و  همه  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  لاـس  جـنپ  ناـمه  لاـح ، نیع  رد  یلو 
رثا مدرم  رد  وا  تادابع  ییاسراپ و  يراکزیهرپ ، یگنادرم ، یگدازآ ، عضاوت ، هداـس ، یگدـنز  مالـسلا و  هیلع  یلع  شور  تـالاح و 
هیلع یلع  هب  مدرم  نامیا  دـندمآ ، راک  يور  يا  هزات  يارما  ماّکح و  تشذـگ و  ناـمز  هچره  هک  دـیدرگ  لـثملا  برـض  تشاذـگ و 
هیلع یلع  نوچ  یگرزب  درمدار  اب  هکنیا  زا  و  دندروخ ، یم  اه  هطبغ  هدرک و  دای  یکین  هب  نارود  نآ  زا  رتشیب و  شنادـناخ  مالـسلا و 

.دندرک یم  ینامیشپ  راهظا  دندز و  یم  تسد  يو  رب  فسأت  تسد  دندرکن ، يراکمه  مالسلا 

کی عفر  یمالسا و  هیلاع  حلاصم  هظحالم  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
هچنآ دیسر ، مالسا  هب  كاپان  نیا  هیحان  زا  هک  یتابیصم  هیواعم و  هب  عجار  .درک  حلص  هیواعم  اب  هعماج ، زا  يرکف  تاهابتـشا  هلـسلس 

.میهد یم  عاجرا  خیرات  ياه  باتک  و  هیفاکلا " حئاصنلا   " باتک هب  ار  ناگدنناوخ  اذل  و  میا ، هتفگ  مک  مییوگب  هچره  میتفگ و 

نیملسم هّمئا  املع و  دیوگ : یم  يرصم  رصاعم  هدنسیون  یلازغ  دّمحم 
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نید و رما  سپـس  تفر ، نوریب  دوخ  یلـصا  يارجم  زا  هیواعم  دـهع  رد  یمالـسا  تموکح  ياـه  هماـنرب  هک  دـنراد  قاـّفتا  عاـمجا و 
یـشیپ يروک  یتسم و  رد  رافک  ناهاشداپ  زا  هک  دندش  ادیپ  یناسک  نیملـسم  نارادـمامز  رد  داتفا و  جرم  جره و  رد  هعماج  حـلاصم 

(1) .دنتفرگ

قبطنم دوب و  يدادبتسا  تنطلس  هکلب  دوبن ؛ یمالسا  تفالخ  نییوما ، تموکح  دیوگ : یم  يرصم  لوتقم  رّکفتم  رّـسفم و  بطق ، دّیس 
.درک شوماخ  ار  یمالسا  حور  شبات  قارشا و  هک  دوب  تیلهاج  یحو  زا  یشان  دوبن و  مالسا  یحو  اب 

هورگ هیواعم  مینیبب ؛ ار  دیزی  تعیب  تروص  نامه  هک  تسا  یفاک  دـش ، راوتـسا  یـساسا  هچ  رب  هیما  ینب  تموکح  مینادـب  هکنیا  يارب 
تـساخرب دنتفگ ، یم  عفقم  نب  دیزی  ار  وا  هک  يدرم  دنهدب ، رظن  دـیزی  يارب  تعیب  نتفرگ  هب  عجار  ات  درک  راضحا  ار  مدرم  زا  ییاه 

دیزی هب  هراشا  و  تسا ، نیا  نینمؤملاریما  درم ، هیواعم  رگا  و  تفگ : سپس  .درک  هیواعم  هب  هراشا  و  تسا ، نیا  نینمؤملاریما  تفگ : و 
.ییابطخ دّیس  وت  نیشنب  تفگ : هیواعم  درک .) ریشمش  هب  هراشا  و   ) تسا نیا  سپ  دریذپن ، ار  نیا  سکره  تفگ : نآ  زا  سپ  .درک 

هعدخ و هزینرس و  تردق  ریشمش و  روز  اب  هنوگچ  هک  دنک  یم  رکذ  هّکم  رد  دیزی  يارب  ار  هیواعم  نتفرگ  تعیب  ناتساد  نآ ، زا  سپ 
(2) .تفرگ تعیب  مدرم  زا  گنرین 

نتـشک دننام  دیزی ، لامعا  دـیوگ : یم  هدرک و  لقن  ار  زامن  كرت  انز و  يراسگ و  یم  دـننام  دـیزی ، ياه  يراکبان  زا  یحرـش  سپس 
ندرک هرصاحم  مالسلا و  هیلع  نیسح 

ص 43. یسایسلا ، دادبتسالا  مالسالا و  - 1
ص 180 و 181. مالسالا ، یف  هیعامتجالا  هلادعلا  - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 383 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_371_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_371_2
http://www.ghaemiyeh.com


372 ص :

هتفگ وا  هراـبرد  هچره  هک  دـهد  یم  تداهـش  همه  هّرح ، هعقاو  نآ و  ندـنازوس  هناـخ و  بیرخت  گنـس و  هب  نآ  یمر  هبعک و  هناـخ 
.تسین فازگ  هغلابم و  هدش ،

مالـسا دصاقم  اه و  فده  مالـسا و  ماظن  هب  مالـسا و  بلق  هب  يراک  تبرـض  کی  تفالخ ، يارب  دـیزی  نییعت  دـیوگ :) یم  هکنیا  ات  )
(1) .دوب

تموکح لکـش  رد  بیجع  یلّوحت  دـش و  یم  رترود  یمالـسا  شور  زا  يرادـمامز  شور  زور  هب  زور  هیواـعم ، تموـکح  ناـمز  رد 
مالسا و بلق  هب  يراک  تبرـض  تفگ ، بطق  دّیـس  هک  روط  نامه  و  درک ، لیمکت  دیزی  يدهع  تیالو  اب  ار  نآ  هیواعم  هک  دش  رهاظ 

مالـسا رکیپ  رب  هک  یتاـحارج  هب  یمهرم  دـیامن و  ناربج  ار  نآ  هک  دوب  بجاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  و  دـش ، دراو  مالـسا  ماـظن  هب 
.درادن تهابش  طابترا و  مالسا  تموکح  اب  تسین و  یعرش  تموکح  لکش  نیا  هک  دنامهفب  مدرم  مومع  هب  دراذگب و  هدیسر 

دیزی و و  تشاد ، دهاوخن  ناکما  دیزی  تافص  لثم  یتافص  نتشاد  اب  ناناملسم  ییاوشیپ  دنک ، مالعا  دوب  مزال  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب 
.تسا ادج  تسا ، مالسا  فده  هک  یتموکح  باسح  زا  ناشتموکح  باسح  دنتسه و  يرادمامز  تفالخ و  بصاغ  وا  لاثما 

هک تاهابتـشا  هلـسلس  کی  زا  ار  اه  ناملـسم  و  درک ، مـالعا  دـیزی  تموکح  هب  عجار  ار  نید  رظن  دوخ  ماـیق  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.درک ادج  نید  باسح  زا  ار  نارادمامز  هنوگ  نیا  باسح  داد و  تاجن  دوش ، یم  نآ  ماکحا  مالسا و  تقیقح  زا  يرود  بجوم 

ص 181. مالسالا ، یف  هیعامتجالا  هلادعلا  - 1
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دروم رد  مالـسا  هماـنرب  دـنداتفا و  یم  هابتـشا  رد  مدرم  رتشیب  درک ، یم  تعیب  اـی  توکـس  درک و  یمن  ماـیق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا 
.دش یم  مالسا  ماظن  رهظم  يوما  تموکح  و  تفر ، یم  نیب  زا  يرادمامز 

کته ار  نآ  عیارـش  مالـسا و  نیناوق  اریز  دـندوب ؛ دبتـسم  شکرـس و  نید ، رظن  زا  اـه  يوما  دـیوگ : یم  فورعم  قرـشتسم  نوسکین 
، دندیشک ریشمش  اهنآ  ّدض  رب  هک  ار  ینانمؤم  دوبن  لالح  ناشیا  رب  دندراذگ و  اپ  ریز  هدرمش  راوخ  ار  مالسا  گرزب  رئاعـش  دندرک و 

تموکح مایق  ای  یهاشداپ  ّدض  رب  نید  مایق  هیما  ینب  ّدض  رب  مایق  خـیرات ، رظن  زا  دـندوب و  تموکح  بصاغ  ناشدوخ  نوچ  دنـشکب ؛
هیما ینب  ندرگ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هکنیا  هب  دنک  یم  مکح  خیرات  فاصنا ، يور  زا  نیاربانب  دوب ، يروطارپما  ّدض  رب  ینید 

(1) .درادن دوجو  ناناملسم  رظن  رد  تموکح  زا  نید  ییادج  مینادب  تسا  هتسیاش  هکنآ  رب  هوالع  تسا ،

: دراد یم  نایب  حرش  نیا  هب  هیما  ینب  دهع  رد  ار  یتموکح  ماظن  دسافم  زا  یضعب  يرصم  یلازغ  دّمحم 

.دمآرد یهاشداپ  يدرف و  تموکح  تروص  هب  دش و  جراخ  دوخ  ریسم  زا  تفالخ   1

، دنتـسه هعماج  مداخ  مدرم و  بیاـن  نارادـمامز  ارما و  و  تسا ، مکاـح  هطلـس  تردـق و  ردـصم  تما ، هعماـج و  هک  ساـسحا  نیا   2
، مکاح دنداد ، رارق  دوخ  عابتا  ار  هعماج  مدرم و  دـندش و  طرـش  دـیق و  یب  تسایر  هقلطم و  تدایـس  بحاص  ماکح ، دـش و  فیعض 

.دندوب وا  هراشا  عبات  مدرم ، قلطم و  يامرف  نامرف 

ص 73. ینعملا ، ومس  - 1
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ار تفالخ  ماقم  خاتـسگ ، هانگ  تیـصعم و  رد  مالـسا و  فراعم  زا  هرهب  یب  هیفـس و  لقع و  مک  یناناوج  ریمـض و  هدرم  یناـمدرم   3
.دندرک لاغشا 

يدـنمزاین رد  دـش و  یم  تشادرب  لاملا  تیب  زا  اهنآ  نایوگ  شیاتـس  ناگتـسب و  ناسک و  افلخ و  ياه  ینارذـگ  شوخ  فراـصم   4
.دیدرگ یمن  فرص  تّما  حلاصم  ارقف و  ياه 

دـش و دـیدجت  دراد ، هزرابم  نآ  اب  تّدـش  هب  مالـسا  هک  يرـصنع  يداژن و  یلیماف و  يا و  هلیبق  ياه  ترخافم  تیلهاج و  تیبصع   5
هک یللم  ریاس  نایناریا و  برع و  نایم  هدش و  میسقت  ددعتم  لیابق  هب  برع  دیدرگ و  لّدبم  ّتتـشت  هقرفت و  هب  یمالـسا  تدحو  يارب 

تسناد یم  دوخ  تحلصم  هب  ار  تافالتخا  نیا  هیما  ینب  ّدبتـسم  تموکح  دش و  عقاو  ییادج  هنیک و  دندوب ، هدرک  رایتخا  مالـسا  ًالبق 
یـشک هنیک  گـنج و  هب  ار  اـهنآ  تخادـنا و  یم  هقرفت  زیاـمتم  ياـه  تیعمج  نـیا  ناـیم  دز و  یم  نـماد  تاـعزانم  نـیا  شتآ  هـب  و 

عاـمتجا هدـننک  ناریو  مالـسا ، لوصا  فـالخرب  یناـعم  نیا  .تسج  یم  هرهب  هلیبق  نآ  ّدـض  رب  هلیبـق  نیا  زا  (1) و  دومن یم  کیرحت 
رس تشپ  ار  زیامت  هوجو  مامت  هک  یعامتجا  دوب ؛ نیملسم 

هنیک هقرفت و  هب  ار  ناناملسم  داد و  رارق  دوخ  تسایس  لوصا  زا  یکی  ار  نیملـسم  نیب  هقرفت  هنانئاخ  كانرطخ و  تسایـس  هیواعم  - 1
مه زا  ار  اهنآ  دوب  مسق  ره  هب  دنیبب و  افص  حلص و  ناناملسم  لاجر  زا  رفن  ود  نایم  تسناوت  یمن  یتح  درک ، یم  کیرحت  فالتخا  و 
زج  ) هیما ینب  نیب  رد  یتح  دارفا ، لیابق و  نایم  هیرـصم ، هینامی و  نایم  مجع ، برع و  نایم  راصنا ، رجاهم و  ناـیم  تخاـس ؛ یم  ادـج 
" تاعامجلا قرفم   " ار هیواعم  دیاب  یخیرات  حیحص  باسح  هب  داقع ، لوق  هب  .تخادنا و  یم  توادع  ینمشد و  نایفس ) یبا  نادناخ 

نب هیواعم  باتک  هب   ) .درمش ییادج  هقرفت و  لاس  .دنا  هتفگ  هعامجلا " ماع   " طلغ هب  هک  يرادمامز ، هب  ار  وا  لالقتـسا  لاس  هدیمان و 
.دوش عوجر  نازیملا ) یف  نایفس  یبا 
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.دوب هتسب  لد  یمالسا ) تموکح  ادخ و  هب  نامیا  مالسا و   ) عماج ردق  کی  هب  هتشاذگ و 

ایح یب  تسپ و  فرش ، یب  يدارفا  تسد  هب  مدرم  ییاوشیپ  تسایر و  اریز  داتفا ؛ رابتعا  شزرا و  زا  تلیضف  يوقت و  هنسح ، قالخا   6
یم نیب  زا  تافص  نیا  دنهدن ، تیّمها  ییاسراپ  تفع و  هب  دنشاب و  هرهب  یب  ایح  فرش و  زا  نارادمامز  یتقو  هک  تسا  مولعم  داتفا و 

.دور

تلیـضف و هتبلا  دـنک ، وجه  ار  راصنا  دـیامن و  حدـم  ار  دـیزی  یحیـسم ، رعاش  دـننک و  نعل  ربانم  رب  ار  هقباساب  اوقتاب و  هباحـص  یتقو 
.دتفا یم  رابتعا  زا  يوقت 

قوقح هب  زواجت  هنوگ  چـیه  زا  دـندوب  هیما  ینب  یتلود  ياه  نامزاس  دراو  هک  یناسک  هدـش و  لاـمیاپ  دارفا  ياـه  يدازآ  قوقح و   7
تسیب دص و  هب  تشک ، اه  گنج  ریغ  رد  جاجح  هک  یناسک  ددع  اهنت  دنتخادنا ، یم  اه  نادنز  هب  دنتشک و  یم  دنتشادن ، كاب  مدرم 

.دیسر رفن  رازه 

هب هک  دوب  دیدش  يروط  هب  دید ، هیما  ینب  ياه  هنتف  هیحان  زا  مالـسا  هک  یناکت  تکرح و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـیوگ : یم  نایاپ  رد 
(1) .تخاس یم  ناریو  ار  نآ  ناکرا  درب و  یم  نایم  زا  ار  نآ  دوب ، هدیسر  همدص  هنوگ  نیا  رگید  توعد  ره 

تموکح لکش  داتفا و  یمالسا  تموکح  ناج  هب  يوما  تموکح  دیزی و  مان  هب  هک  یکانرطخ  تفآ  ياه  نایز  زا  يرصتخم  دوب  نیا 
.دروآرد روفنم  از و  تشحو  تروص  نآ  هب  دوب ، یمالسا  تلادع  شیامن  نیرت  یلاع  هک  ار 

نآ لاصفنا  دوب و  هدیسرن  مالسا  دایرف  هب  عقوم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مایق  رگا 

ص 187 و 188. یسایسلا ، دادبتسالا  مالسالا و  - 1
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تلادع و تخاس و  یم  راد  هکل  ار  مالـسا  نماد  راع ، گنن و  نیرت  گرزب  دوب ، هتخاسن  راکـشآ  یمالـسا  يرادمامز  زا  ار  تموکح 
َماِظن َْتیَیْحَأ  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  هّللا ! ِدـْبَعابَأ  ای  َْکیَلَع  ُهُمالَـسَو  هّللا  ُتاوَلَـصَف   » .تشگ یم  دوبان  لامیاپ و  ادـخ  نید  یتموکح  زاتمم  ماظن 

«. ِمْکُْحلا َدِعاوَق  َتْرَهْظَأَو  ِنیِّدلا 

عاجترا رطخ   5

.دوب رت  هدننکش  رت و  مهم  درک ، یم  دیدهت  ار  ناناملسم  هعماج  زور  نآ  رد  هک  یتارطاخم  مامت  زا  رطخ  نیا 

.داد یم  ناشن  ار  دوخ  بیهم  سوحنم و  هفایق  كدنا  كدنا  تیلهاج ، یتسرپ و  تب  كرش و  رصع  هب  تشگزاب  عاجترا و  تیرفع 

ینید رئاعش  ریقحت  یمالسا و  تاماظن  ياغلا  هعماج و  ینید  ینابم  ندرک  تسـس  رد  ار  اهنآ  عیـسو  ياه  هشقن  هیما ، ینب  هزینرـس  روز 
.درک یم  ارجا 

رابگرم و توکس  رد  هرـصب  هفوک و  هنیدم ، هّکم ، لثم  تیـصخش  اب  گرزب و  لاجر  نطوم  ساسح و  زکارم  اصوصخم  مالـسا  ملاع 
.دوب هتفرورف  دیدش  ناقفخ 

هدـنورپ هلثم ، برـض و  حرج و  همرتحم ، سوفن  لتق  زا  اهنآ  یکاب  یب  و  هریغم ، هرمـس و  دایز ، دـننام  ینارادـنامرف  يرگمتـس  تّدـش 
.دوب هتخاس  سویأم  بوعرم و  ار  هعماج  ناناملسم ، ضارعا  کته  يزاس و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  هریس  ّتنس و  باتک و  صوصن  اب  تفلاخم  مالسا و  هار  زا  مدرم  ندنادرگرب  راک  هب  تسد  هیما  ینب 
.دوب تیب  لها  راصنا و  هباحص و  مالسا و  ّدض  رب  اهنآ  ياه  هلمح  ساسا  وا ، ياه  هشقن  هیواعم و  راکفا  دندش و 

، دـندوب مدرم  مارتحا  دروم  هک  ار  نید  رئاعـش  بادآ و  هب  مزتلم  رادـنید و  تاـقبط  مالـسا و  تیناـحور  هک  دنتـشاد  میمـصت  هیما  ینب 
.دنرادرب نایم  زا  دنبوکب و 
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رهاجت ناناملسم ، هلبق  همّظعم  هبعک  ندنازوس  نتخاس و  ناریو  هنیدم و  هماع  لتق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رسپ  نتـشک  رب  هوالع 
دراما و ناثّنخم و  ناگدـنزاون و  نارگاینخ و  عمجم  ار  هبیط  هنیدـم  همظعم و  هّکم  مالـسا ؛ گرزب  زکرم  ود  دودـح ، لیطعت  هانگ ، هب 

ياهرهش مدرم  رهش ، ود  نیا  عضو  دوش و  مک  سّدقم  رهش  ود  نیا  رابتعا  تمظع و  ات  دنداد  رارق  شابوا  لذارا و  زاب و  قشع  يارعش 
.دزاس خاتسگ  اشحف  یصاعم و  هب  ار  رگید 

ار اهنآ  هب  هعجارم  اهنآ و  يرادمامز  رکف  یسک  هک  دننک  يراک  دنتـساوخ  دندراذگ و  تیب  لها  رد  ریـشمش  هکنآ  رب  هوالع  هیما  ینب 
يرای ار  ترضح  نآ  هکنیا  يارب  زین  ار  ربمغیپ  راصنا  ینمشد  رمک  دنزاس ، یلاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  زا  ار  نیمز  دنکن و 

(1) .دنتخاس راوخ  لیلذ و  مورحم و  یمالسا  قوقح  زا  ار  نانآ  دنتسب و  نایم  هب  دندومن 

یم ار  دودح  يارجا  هبلاطم  تّدش  هب  هک  یسک  هناگی  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دش و  عورش  نامثع  رصع  زا  دوهش  عفد  دودح و  لیطعت 
(2) .دوب هدش  هدناوخ  ماکحا  هحتاف  هتشگ و  لیطعت  دودح  نامثع ، نامز  نامه  رد  دوبن ، دومن 

مامت اب  تیلهاج  رـصع  یگدـنز  دـیدجت  دـندوب و  داسف  تلآ  هیما  ینب  هک  تسا  تباث  یمالـسا  نیرّکفتم  دزن  رد  دـیوگ : یم  یلئالع 
(3) .دوب اهنآ  تعیبط  وزج  شیاه  گنر  مسارم و 

انامه تسا : هتفگ  هرصبت  باتک  رد  مدج  دیوگ : یم  يزوجلا  نبا  طبس 

ص 27 و 28. ینعملا ، ومس  - 1
ص 224 و 225. بهذلا ، جورم  - 2

ص 28. ینعملا ، ومس  - 3
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(1) .درک ششوک  نآ  دعاوق  عفر  رد  سپ  تسا ، هدش  وحم  تعیرش  دید  هکنیا  يارب  تفر  موق  نآ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

هیواعم هک  روط  نامه  دش ، یم  هتشاذگ  زاب  هیما  ینب  هنانئاخ  ياه  هشقن  يارجا  رد  دیزی  تسد  ادص ، رـس و  یب  ضراعم و  نودب  رگا 
، دـنام یم  یمـسا  مه  رگا  و  دـنام ، یمن  یقاب  یمـسا  مالـسا  زا  دـش و  یم  كرت  تلاسر  دـیحوت و  هب  تداهـش  ناذا و  تساوخ ، یم 

.دوب دیزی  لامعا  شور و  هیما و  ینب  هقیرط  نآ  ياّمسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ینیـشناج  تَمِـس  هب  وا  تشگ ، یمن  هجاوم  مالـسا  هعماج  رد  يدیدش  لمعلا  سکع  اب  دیزی  تفالخ  رگا 
اریز دـیدرگ ؛ یم  يراکبان  يزاب و  گس  انغ ، صقر ، بارـش و  رامق و  اشحف ، یـصاعم ، نوناـک  مالـسا  تکلمم  دـش و  یم  هتفریذـپ 

.دنهد یم  رارق  قشمرس  ار  اهنآ  ياهراک  دننک و  یم  يوریپ  دوخ  نارس  ایوقا و  زا  هعماج 

وا شور  تفلاخم  مومع ، هک  دوش  زاغآ  یتضهن  شبنج و  دیزی  شور  هب  تبـسن  عاجترا  رطخ  عفد  مالـسا و  ظفح  يارب  دوب  مزال  اذل 
.دنرادن تیعبت  یمالسا  ياه  همانرب  زا  هیما  ینب  یسایس  نارس  دننادب  دننک و  كرد  مالسا  ياه  همانرب  اب  ار 

همانرب اهراک و  هب  تبسن  هداد و  ناشن  یتخسرس  اهنآ  تفلاخم  رد  ات  تخاس  رادیب  نانآ  ّدض  رب  ار  مدرم  ینید  تاساسحا  دیاب  هوالع 
.دنسانشب مالسا  نمشد  نئاخ و  ار  اهنآ  دنشاب و  نیبدب  دننک ، یم  حرطم  هک  ییاه 

درادرب و هیما  ینب  راک  يور  زا  هدرپ  مه  هک  دوب  مزال  ینعی  دوب ؛ بجاو  مزال و  روظنم  ود  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  مایق 
یفرعم یمالسا  عماوج  هب  ار  اهنآ 

ص 283. صاوخلا ، هرکذت  - 1
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دیامرف بلج  تیب  لها  ربمغیپ و  نادناخ  يوس  هب  ار  هعماج  فطاوع  دنک و  جیسب  نییوما  هیلع  ار  مدرم  ینید  تاساسحا  مه  و  دیامن ،
، دـنزاس فوقوم  ار  ناذا  دـننام  یمالـسا  رئاعـش  دـنوش و  اهلد  کلام  دـننک و  ینارمکح  مدرم  بولق  رب  دـنناوتب  هکنیا  زا  هیما  ینب  اـت 

.دنوش دیماان  مورحم و 

هتسجرب هنومن و  دیهش  مالسلا ،  هیلع  نیسح  دیوگ : یم  رهزالا  هاگشناد  تعیرش  هدکشناد  سیئر  داتسا و  یندم  دومحم  دّمحم  خیش 
تخرد هخاش  هک  دید  ار  دوخ  تسا ، هتـسب  نآ  رب  ار  هار  وس  راهچ  زا  لطاب  هتـسکش و  ّقح  رپ  لاب و  دید  نوچ  ادـخ ، هار  نیدـهاجم 

.تخادنین ریز  هب  رس  ّتلذ  میب و  زا  زگره  هک  تسا  یلدریش  ماما  نآ  رسپ  توبن و 

.تسا هدش  هتساوخ  وا  زا  هدش و  هلاوح  وا  هب  اه  یکیرات  نیا  ندرب  نایم  زا  هودنا و  نزح و  نیا  ندرک  فرطرب  هک  دید  ار  دوخ 

ار اه  یکیرات  وت  ّدـج  هطـساو  هب  ادـخ  یتسه ! دـئادش  نیا  عفر  يارب  ربمغیپ  رـسپ  يا  وت  درک : یم  ادـن  ار  وا  شلد  لامعا  زا  ییادـص 
ادـخ نید  رد  هورگ  هورگ  مدرم  و  ُحـْتَْفلاَو »   ِ هّللا ُرْـصَن  َءآج  اذِإ  : » دـش لزان  وا  رب  ات  تخاس  لطاب  ار  لطاب  رهاـظ و  ار  ّقح  و  فرطرب ،

.دندش دراو 

دننام هّللادبعابا ! زیخرب  .تخاس  دیحوت  لیلذ  ار  نیکرـشم  ياه  ندرگ  ات  تفرن  ماین  رد  هک  دوب  یعطاق  هدنرب و  ریـشمش  نامه  وت  ردپ 
.زاس كاپ  متس  یغب و  يدیلپ  زا  ار  نیمز  و  ربب ، نیب  زا  ار  ناراکمتس  نک و  تیامح  ادخ  نید  زا  نک و  داهج  تدج  ردپ و 

نامیتی لافطا و  ارقف و  ناوناب و  دنا و  هدش  راوخ  وت  باحصا  وت ، نادناخ 
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وت رگا  دزاـس  یم  فرطرب  ار  متـس  ملظ و  راـشف  یناـشیرپ و  يراـتفرگ و  همه  نیا  یـسک  هچ  سپ  .دـنا  هتـشگ  هراـچیب  ناـنز  هوـیب  و 
!؟ همطاف یلع و  رسپ  ینکن ؟ مایق  وت  رگا  دنک  یم  مایق  تّما  تاجن  يارب  یسک  هچ  و  يزاسن ؟ فرطرب 

وا هب  زور  بش و  و  درک ، یم  ادـن  رثؤم ، يادـن  نیا  هب  ار  وا  هک  دینـش  یم  شلد  قاـمعا  زا  ار  ادـص  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ییوـگ 
.دیزرو یم  رارصا 

یم دنتشاد و  یمزاب  مایق  زا  ار  وا  هک  یناسک  هب  تشادن و  ادص  نیا  تباجا  ادن و  نیا  هب  خساپ  زج  يا  هراچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  سپ 
هار رد  داهج  زا  ار  وا  تّوبن ، نادـناخ  مارتحا  هب  وا  ییانتعا  یب  تراسج و  نمـشد و  تواـسق  تّدـش و  دومرفن و  یتاـفتلا  دـندناسرت ،

نوچ روصنم ، ای  دشاب  بولغم  رهاظ  هب  هک  تشادن  توافت  شیارب  درک و  مایق  ادخ  رما  هب  هک  دوب  يدهاجم  وا  اریز  تشادنزاب ؛ ادـخ 
(1) «. ِْنیَیَنْسُْحلا يَدْحِإ  ّالِإ  اِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَه  ُْلق  : » دوب تفارش  شیارب  لاح  ودره 

تاجرد نیرت  گرزب  هب  وا  دندش و  راتفرگ  مدرم  هکئالم و  مامت  ادخ و  تنعل  هب  ناگدنـشک  دش و  دیهـش  ّقح  ادخ و  هار  رد  وا  سپ 
(2) «. َنیِِحلاّصلاَو ِءآدَهُّشلاَو  ِِیبَّنلا  َنیّ َنِم  ْمِْهیَلَع    ُ هّللا َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  « ؛ دش راگتسر  شیادخ  دزن  رد 

.تسا نید  تاجن  هار  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  يراکادف  و  دیحوت ، مالسا و  يارب  دیزی  رطخ  زا  ینامجرت  ریز ، تایبا 

اکَتَف ام  ِدیِحْوَّتلا  يَوِِسب  ُهُْفیَسَف  ِهِّمَف  ِیف  ِدیِحْوَّتلا  ُهَظَْفل  ْتَرَج  ِْنَئل 

(. هیآ 52 هبوت ، هروس   ) .دوش یم  ام  بیصن  يزوریپ ) ای  تداهش   ) یبوخ ود  زا  یکی  هکنیا  زج  دیراد ، يراظتنا  هچ  ام  هرابرد  وگب  - 1
(. انعم هب  لقن   ) فرشا فجن  لاس 2 ص 6 ط  هرامش 9  لدعلا ، هلجم  - 2
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اکَش ِْنیَسُْحلا  َْریَغ  ٍدَحَأ  یلِإ  امَو  امَقَس  یِکتَشَی  ُْهنِم  ُنیِّدلا  َحَبْصَأ  ْدَق 

اکِفُس ِءالَبْرَک  ِیف  ُهُمَد  اذِإ  ّالِإ  افَش  ِفِینَْحلا  ِنیِّدِلل  ُْطبِّسلا  يَأَر  امَف 

دلان یم  درد  زا  وا  تسد  زا  نید  دشک ، یمن  ار  دیحوت  زا  ریغ  يزیچ  شریـشمش  اّما  دوش ؛ یم  يراج  شنابز  رب  دیحوت  ظفل  هچرگا  »
ییافـش فینح  نید  يارب  مالـسلا )  هیلع  نیـسح   ) ربمغیپ دنزرف  سپ  دـنک ، یمن  هوکـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  ریغ  سک  چـیه  هب  و 

«. دوش هتخیر  البرک  رد  شنوخ  هکنیا  زج  تفاین ،

یناج نیمأت  نتشادن   6

(1) یناج نیمأت  نتشادن   6

رطخ هّجوت  ماگنه  رد  وا  ترطف  و  دراد ، عافد  ّقح  دوش ، یم  شناج  هّجوتم  هک  یتارطخ  تامدـص و  ربارب  رد  سکره  ًالقع  اـعرش و 
راوازـس لوؤسم و  دوش ، میلـست  دـنکن و  عافد  مجاهم  نمـشد  لباقم  رد  ناسنا  رگا  و  دزاس ، یم  راداو  ناج  ظـفح  هعفادـم و  هب  ار  وا 

.تسا خیبوت 

دناوت یم  دشن ، تاعارم  شنوخ  مارتحا  ناج و  تینوصم  و  داتفا ، رطخ  هب  عورشم  تلع  نودب  تموکح ، فرط  زا  یـسک  تایح  رگا 
دارفا مامت  يارب  هک  تسا  یّقح  سفن ،) زا  عافد  ّقح  ینعی   ) ّقح نیا  دـنک و  بالقنا  مایق و  شیوخ  سفن  زا  عافد  ناج و  ظـفح  يارب 

.تسا زرحم  تباث و 

دـیحوت و نیئآ  مالـسا و  زا  رطخ  عفد  فیلکت و  يادا  ادـخ و  نامرف  زا  تعاطا  نامه  ماما ، مایق  یـساسا  تلع  هک  تسین  هدیـشوپ  - 1
وا َِهلالَّضلا » ِهَْریَحَو  َِهلاهَْجلا  َنِم  َكَدابِع  ُذِْفنَتْـسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلَذـَبَو  : » تسا نیعبرا  تراـیز  رد  هچناـنچ  دوب ، یمالـسا  ياـه  هماـنرب 

نتـشادن  ) تلع نیا  لثم  شراگن  و  دناهرب ، یهارمگ  تریح  تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  درک  راثن  وت  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  نیـسح ) )
عورـشم و هجوم و  مایق  زین  يدرف  یـصخش و  ظاحل  زا  یتح  نآ ، دوجو  اـب  هک  تسا  یلاوحا  طیارـش و  حیرـشت  يارب  یناـج ) نیمأـت 

.تسا یتسپ  ّتلذ و  هب  ندادن  نت  سفن و  تمارک  تّزع و  یحور و  تعاجش  لامک  هناشن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 393 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_381_1
http://www.ghaemiyeh.com


382 ص :

یم تشادن و  دوجو  ترضح  نآ  يارب  یناج  تینما  هک  یلاوحا  عاضوا و  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  مییوگ : یم  همدقم  نیا  هب  هّجوت  اب 
هراچ سفن  زا  عافد  يارب  درک و  مایق  دنزیرب ، ار  شنوخ  ات  دنراذگ  یمن  شا  هدوسآ  دنتسه و  وا  نتشک  ماقم  رد  هیما  ینب  هک  تسناد 

.تشادن میلست  زا  يراددوخ  مایق و  زج  يا 

تسا نیا  شخساپ  .دش  یم  عفترم  رطخ  درک ، یم  تعیب  رگا  و  دوب ، تعیب  زا  ماما  يراددوخ  تهج  زا  رطخ  نیا  دیوگب : یـسک  رگا 
حالطصا هب  تموکح  رد  اریز  دوبن ؛ ترضح  نآ  لتق  زوجم  عانتما  نیا  اّما  تشاد ؛ عانتما  دیزی  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هتبلا  هک :

یـسک يرادمامز  هب  نداد  يأر  تعیب و  دـش ، یم  نییعت  رادـمامز  هفیلخ و  یمومع ، يارآ  هب  هعجارم  باختنا و  روط  هب  هک  یمالـسا 
ای دراد ، دیدرت  وا  تیحالـص  رد  هک  یـسک  رب  یباختنا  هفیلخ  اب  تعیب  رگید : ترابع  هب  .دوبن و  بجاو  هدش  باختنا  تموکح  هب  هک 

هماع لومعم  ربانب  طقف  .تسین  بجاو  دشاب ، هتشاد  داریا  فرح و  وا  تعیب  تّحـص  لصا  رد  ای  دنادن ، هتـسیاش  يرادمامز  يارب  ار  وا 
يوربآ لام و  نوخ و  ات  تموکح  ّدـض  رب  مایق  ناقفخ ، قانتخا و  نارود  سابع و  ینب  هیما و  ینب  راصعا  رد  صوصخ  ّتنـس ، لها  و 

.دش یمن  هدرمش  زیاج  دشاب ، مرتحم  صخش 

دعاقت ترضح  نآ  تعیب  زا  هک  یناسک  ضرعتم  دوب ، تباث  عامجا  ّصن و  هب  شتفالخ  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یتح 
نیقرام نیثکان و  نیطـساق و  اب  داهج  رد  تکرـش  زا  هناـضرغم  هنـالهاج و  ياهرذـع  هب  اـی  دنتـشادن  یتفلاـخم  رهاـظ  هب  دـندیزرو و 

عـضو ندـش  نشور  يارب  رگا  صوصخ  هب  تعیب ، زا  دـعاقت  ّقح  دومرفن و  مزلم  گـنج  هب  ار  ناـنآ  دـیدرگن و  دـندومن ، يراددوـخ 
يارب دشاب ،
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داهتجا هب  و  دـنک ، یمن  هلخادـم  تسایـس  روما و  قتف  قتر و  رد  هدرک و  يریگ  هراـنک  هک  یـسک  هب  ضرعت  (1) و  دوب تباث  سکره 
هک دوب  يداهنـشیپ  نامه  نیا  و  تسین ، زیاج  هدرکن ، مایق  هک  یمادام  دسانـش ، یمن  يرادمامز  يارب  حلاص  ار  تقو  رادمامز  شدوخ 

دورب و مالسا  ياهزرم  دودح و  زا  یکی  رد  ات  دنوشن  وا  ضرعتم  هک  داد  هیما  ینب  هب  لتاقم  زا  یضعب  لقن  هب  انب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
لام و ندـش  حابم  تینوصم و  بلـس  زّوجم  تعیب ، زا  يراددوخ  هک  تسا  نیا  ضرغ  ْمِْهیَلَع » اـم  ِْهیَلَعَو  ْمَُهل  اـم  َُهل   » .دـنامب اـجنآ  رد 

دراوم للع و  هب  هدوب و  يداع  يدازآ  عون  کی  یعرش و  ّقح  کی  تعیب ، زا  مالسلا  هیلع  نیسح  عانتما  سپ  دوش ، یمن  ناملسم  ناج 
: تسا هدوب  عورشم  اج و  هب  لیذ 

مدـع هب  هدـیقع  ساـسا  رب  رگا  اـصوصخ  دـشابن ، تموـکح  هیلع  یلمع  هضراـعم  اـب  مأوـت  هک  یتروـص  رد  تـعیب  زا  عاـنتما  سفن   1
کی دوش و  یم  بصن  ادخ  بناج  زا  ربمغیپ  ّصن  هب  ماما  هک  هعیـش  بهذـم  قبطرب  یلب ، .تسا  زیاج  دـشاب ، تفالخ  دزمان  تیحالص 

.تسین زیاج  دشاب ، ادخ  نامرف  میلست  مدع  زا  یکاح  هک  یعانتما  هنوگره  تسا ، یهلا  بصنم 

مدع بجوم  وا  تعیب  مدع  تسا و  زیاج  دشاب ، ناناملـسم  روما  عجارم  دـقع و  ّلح و  لها  زا  دوخ  هک  یـسک  يارب  تعیب  زا  عانتما   2
تسا عامجا  داقعنا 

مالسلا و هیلع  یلع  یتقو  هک  دوب  نیا  دندش ، بکترم  تسایس  نانادرگراک  ربمغیپ ، تلحر  زا  دعب  راک و  زاغآ  رد  هک  یملاظم  زا  - 1
اهنآ زا  هکنیا  اب  دندرک و  تعیب  هب  روبجم  ار  اهنآ  دـندومن ، يراددوخ  رکب  یبا  تعیب  زا  راصنا  رجاهم و  زا  یعمج  مشاه و  ینب  ریاس 

مه هتفاین  تیمـسر  تموکح  فالخرب  دوب و  هدـشن  رداص  ّقح  يوس  هب  تشگزاب  رظن و  دـیدجت  هب  توعد  يأر و  راـهظا  زج  یلمع 
صاخـشا يارآ  زا  مارتحا  اروش و  رب  انبم  هک  یتموکح  رد  دـندش  بکترم  یمیارج  هدراذـگ و  راشف  تحت  ار  اـهنآ  دـندرکن ، یماـیق 

.تسین زیاج  دشاب ،
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وا رماوا  زا  ندز  زابرس  تسا و  يدازآ  بلس  نیملسم و  رب  لیمحت  یعرش و  ریغ  مه  ّتنس  لها  بهذم  ربانب  تفالخ  وا  تعیب  نودب  و 
.دوش یمن  هدرمش  یعرش  فلخت 

تسین و هعماج  هدـنیامن  دوش ، باختنا  تعیب  نآ  اب  سکره  و  وغل ؛ دـشاب ، باـعرا  دـیدهت و  لـیوهت و  عیمطت و  هیاـپ  رب  هک  یتعیب   3
.تسا زیاج  هدش ، نییعت  طیارش  نیا  رد  هک  یتموکح  اب  هضراعم 

رد ارچ  هکنیا  مرج  هب  طقف  تهج  یب  ار  وا  دـنهاوخب  دـننک و  داجیا  هرطاخم  يدرف  يارب  یتموکح  لاـمع  رگا  دراوم ، نیا  رباـنب  سپ 
دوخ ناج  ظفح  يارب  دراد  ّقح  درف  نآ  دنناسرب ، لتق  هب  ریگتسد و  هدادن ، يأر  دوب  اهنآ  دزمان  هک  یـسک  هب  هدرکن و  تکرـش  تعیب 

.دنیامن يرای  ار  وا  ات  دهاوخب  مدرم  زا  دیامن و  جورخ  تموکح  رب 

هعجارم تروشم و  اب  تفالخ  رما  دشاب  انب  رگا  ینعی  دوب ؛ دقع  ّلح و  لها  زا  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ًالّوا  دیزی ؛ اب  تعیب  دروم  رد 
تفالخ ندوب  یعرش  رد  وا  يأر  رظن و  هک  دوب  یتیصخش  نیلوا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوش ، دقع  لح و  لها  عامجا  مومع و  يارآ  هب 

سّدقم و رایسب  شیأر  تشاد ، هک  یشزرارپ  یناحور و  گرزب  تیعقوم  يونعم و  دنمجرا  ماقم  هظحالم  هب  مه  اریز  تشاد ؛ تلاخد 
هیما و ینب  زا  یعمج  يانثتسا  هب  نیملسم  مومع  رظن  نازیم  شیأر  ترـضح ، نآ  هب  نیملـسم  مومع  هّجوت  تهج  زا  مه  و  دوب ، مرتحم 

نیاربانب .تفالخ  تموکح و  ندوب  یعرـش  ریغ  اب  تسا  يواسم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندرکن  تعیب  سپ  .دوب  اهنآ  نارادفرط  لامع و 
ار وا  لثم  دشاب  انب  رگا  و  دشاب ، مرتحم  دیاب  تعیب  زا  یتیصخش  نینچ  يراددوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


385 ص :

دهاوخ ار  یبیترت  هدـعاق و  ره  ياج  دادبتـسا  روز و  دـنام و  یمن  یقاب  يزیچ  ظـفل  زج  يروش  عاـمجا و  زا  دـنزاس ، تعیب  هب  روبجم 
.تفرگ

مارتحا و کـته  زاوج  بجوم  تعیب  زا  يراددوخ  زاـب  دوب ، ناناملـسم  يداـع  دارفا  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگا  ضرف  رب  اـیناث : و 
حیحـص دـیزی  تعیب  هک  یتروص  رد  دـش  هتفگ  هک  نانچ  اریز  دـش ؛ یمن  وا  نوخ  ندـش  حاـبم  و  يدازآ ، تمرح و  میرح  هب  ضرعت 

ناملـسم ره  نوخ  تمرح  کـته  ثعاـب  تعیب ، زا  يراددوخ  دوبن و  یفیلکت  وا  رب  ندرکن ، هضراـعم  تفلاـخم و  مدـع  زا  شیپ  دوب ،
.دوش یمن  مرتحم 

، دـشن هظحالم  نآ  رد  هک  يزیچ  دوب و  باعرا  دـیدهت و  عیمطت و  رب  ینبم  تسا  نآ  رب  خـیراوت  مامت  قاـّفتا  هچناـنچ  دـیزی  اـب  تعیب 
و دـندرک ، تعیب  هزین  ریـشمش و  قرب  ریز  بعر و  يور  زا  دـنداد ، يأر  وا  هب  هک  یناسک  رتشیب  دوب و  تّما  تحلـصم  وا و  تیحالص 
زا هتخود و  يروشک  يرکـشل و  تاماقم  هب  عمط  مشچ  هک  دـندوب  ییاه  نامه  دـندرک ، تقفاوم  لیم  تبغر و  اب  هک  یمک  هّدـع  نآ 

تیب زا  یتفگنه  غلابم  هچ  دـناد  یم  ادـخ  .دـندوب  رادروخرب  دـیزی  هیواعم و  زیاوج  زا  دـنتفرگ و  یم  نالک  ياـه  قوقح  لاـملا  تیب 
ذخا يارب  یناراکمتس  هچ  و  دش ، هتخیر  ّقحان  هب  ییاه  نوخ  هچ  و  دش ، راک  نیا  فرص  هنهرب  هنسرگ و  قلخ  ارقف و  قوقح  لاملا و 

.دوب هریغم  اهنآ  زا  یکی  هک  دندش ، هدروآ  راک  رس  رب  تعیب 

ملاظم رد  تکرش  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  دوخ  دنیامن و  عانتما  دیزی  تعیب  زا  دنتشاد  ّقح  یمالسا  ياه  تیصخش  ریاس  ماما و  نیاربانب ،
یسک دننک و  ظفح  وا 
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و تسا ، اهنآ  دوخ  عاـنتما  یکی  دنتـشاد ، ار  ّقح  نیا  اـهنآ  هکنآ  رب  لـیلد  و  دزاـس ، تعیب  هب  مزلم  روبجم و  ار  اـهنآ  تشادـن  ّقح  مه 
زا يراددوخ  زاوج  لـصا  همه  هکلب  درکن ؛ شهوـکن  تمـالم و  تعیب  نیا  كرت  تهج  زا  ار  اـهنآ  ناناملـسم  زا  يدـحا  هکنآ  رگید 

.دنتشاد لوبق  ار  دیزی  اب  تعیب  تمرح  هکلب  تعیب و 

نآ ناج  هب  رطخ  هّجوت  مالسلا و  هیلع  نیسح  زا  تینما  بلـس  هلأسم  تعیب ، زا  عانتما  زاوج  ّهلدا  ّداوم و  نایب  تاحیـضوت و  نیا  زا  دعب 
.دوش یم  حرطم  تسا  عافد  مایق و  يارب  يا  هدننک  عناق  حضاو و  ّتلع  مهم و  هّدام  کی  هک  ترضح 

هدرک ار  شناج  دصق  دیزی  تموکح  هیما و  ینب  و  هدوب ، رطخ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناج  هک : دنا  هدرک  لقن  همه  یمالـسا  خیراوت 
.دنتخیر یم  ار  شکرابم  نوخ  درک ، یمن  تعیب  هاوخ  درک و  یم  تعیب  هاوخ  و  دندوب ،

هب ضّرعت  مدع  دروم  رد  ییاه  نانیمطا  مه  ترـضح  نآ  هب  رگا  هک  دوب  يروط  اهنآ  لاّمع  شردپ و  دیزی و  راتفر  تموکح و  شور 
یـسایس ياهراک  رد  هتـسشن و  هناخ  رد  هک  ار  روشک  ياـه  تیـصخش  لاـجر و  ررکم  اـهنآ  .دوبن  داـمتعا  لـباق  دـنداد ، یم  شناـج 

هن دندرک و  یم  نامیپ  دهع و  تیاعر  هن  .دنتشک  دنراد ، ینارادفرط  نشور و  قباوس  مدرم  نیب  رد  هکنیا  يارب  طقف  دنتشادن ، تلاخد 
ینب نیا  دنتشک و  هنامرحم  ار  صاّقو  دعـس  هک  دندوب  هیواعم  هیما و  ینب  نیا  .دندرمـش  یم  مرتحم  دنداد  یم  صخـش  هب  هک  ار  یناما 

هکنیا يارب  دوب ، ناشدوخ  تخسرس  ناهاوخاوه  زا  هک  ار  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  یحیسم  لاثآ  نبا  تسد  هب  هک  دندوب  هیواعم  هیما و 
.دنداد تموکح  صمح  رهش  رد  اه  ناملسم  رب  دوب  یحیسم  هکنیا  اب  ار  وا  لتاق  دنتشک و  دوش  دیزی  تنطلس  ضراعم  دیاش 
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  هدیدرون  ربکا و  طبس  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هک  دندوب  هیما  ینب  هیواعم و  نیا 
دهعیلو ار  یـسک  دوب  هدرک  دهعت  ترـضح  نآ  اب  همان ، دـهع  رد  هیواعم  هکنیا  يارب  دـندومن ، دیهـش  یتروص  نیرت  عیجف  هب  ار  هلآ  و 

.دنکن

وا هب  سیق  نب  فنحا  تخاـس ، حرطم  نارادمتـسایس  هربخ و  دارفا  اـب  ار  دـیزی  يدـهعتیالو  عوضوم  تروشم  ناونع  هب  یتقو  هیواـعم 
مدرم نیب  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لثم  یـصخش  دوجو  اـب  اریز  تسا ؛ نیملـسم  رب  لـیمحت  تناـیخ و  رکف  نیا  تفگ :

مهتم و صخش  باختنا  دنراد ، یم  تسود  رتشیب  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  ار  وا  هک  تسا  يردق  هب  شذوفن  دراد و  تیبوبحم 
.تسا تنایخ  اطخ و  دیزی  لثم  يداسف  هب  روهشم 

زونه و  دندرک ، راتفر  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  اب  هماندـهع  طورـش  مامت  فالخ  رب  هک  دـندوب  یناسک  نامه  هیما  ینب  هیواعم و 
راکـشآ ار  دوخ  ياه  فدـه  تین و  ءوس  نآ  رد  هک  دـناوخ  يا  هبطخ  دـش و  هفوک  دراو  هک  دوب  هدیکـشخن  حلـص  هماندـهع  بکرم 

: تفگ هبطخ  نآ  نمض  رد  و  تخاس ،

« ِْنیَتاه َّیَمَدَق  َتْحَتَف  ُُهتْطَرَش  ٍطْرَش  ُّلُک  »

.مدراذگ میاهاپ  ریز  مدوب ، هدومن  یطرش  ره 

: دیامرف یم  ادخ  هکنیا  اب  درک  نالعا  ار  دوخ  دهع  ضقن  امسر  و 

(1)« ًالوُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفوُأَو  »

اذل .دندومن  دیهش  ار  ادخ  درم  نآ  دندرکن و  افو  دوخ  ناما  هب  دنداد و  ناما  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  هب  هک  دندوب  یناسک  نانیا 
ثعشا نب  سیق  اروشاع  زور  یتقو 

ص 199. هیعامتجالا ، هلادعلا  - 1
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رد مالسلا  هیلع  ماما  دسر ؟ یمن  وت  هب  يراد  تسود  هچنآ  زج  اهنآ  زا  يوش ؟ یمن  میلست  تیومع  نارسپ  مکح  هب  ایآ  تفگ : ماما  هب 
ینعی  (1) دنهاوخب وت  زا  ملسم  نوخ  زا  رتشیب  مشاه  ینب  یهاوخ  یم  ایآ  یتسه  تردارب  ردارب  وت  َکیِخَأ » وُخَأ  َْتنَأ  : » دومرف شباوج 

، دندرک دیهش  كاندرد  عضو  نآ  هب  ار  وا  ناما ، نآ  اب  و  داد ، ناما  ملـسم  هب  دایز  نبا  فرط  زا  هک  یتسه  ثعـشا  نب  دّمحم  ردارب  وت 
؟ یهد بیرف  ارم  یهاوخ  یم  ییوگ و  یم  ار  نانخس  نیا  هنوگچ  هقباس  نآ  اب 

هچ ات  دـیمهف ، یم  درک ، یم  اشامت  ار  هیما  ینب  خـیرات  هتـشذگ و  لامعا  يامنرود  سکره  هک  دوب  ینـشور  هداس و  بلطم  کـی  نیا 
.دشاب هتخاس  ربخ  اب  هدنیآ  ثداوح  گرزب و  رارسا  زا  ار  وا  ادخ  تماما ، تیالو و  ملع  ییانشور  رد  هک  یسک  هب  دسر 

ار وا  تشادـن و  تینوصم  تینما و  دوب ، اراد  هک  یتیعقوم  تیبوبحم و  رطاخ  يارب  درک ، یم  مه  تعیب  رگا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ 
نامه تشادن ، عافد  مایق و  زا  ریغ  يا  هراچ  هدوب و  رطخ  رد  شناج  اعقاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مینادب  هکنیا  يارب  .دندرک  یم  دـیهش 

دوخ زا  ریغ  یسک  اریز  تسا ؛ یفاک  دومرف ، یم  تیصخشاب  لاجر  ناگرزب و  خساپ  نمض  هار  نیب  رد  همظعم و  هّکم  رد  هک  ینانخس 
.دنک نشور  دهد و  صیخشت  ار  عوضوم  نیا  تسناوت  یمن  رتهب  مالسلا  هیلع  نیسح 

ررکم مالسلا  هیلع  نیسح  .دوب  ترضح  نآ  دوخ  اب  زین  بوجو  طرـشو  عوضوم  زارحا  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  فیلکت  مایق ، عافد و 
اهراک نیا  لها  هیما  ینب  تفگن : ماما  باوج  رد  مه  سک  چیه  و  دنشکب ، ارم  دنا  هتفرگ  میمصت  هیما  ینب  دومرف : یم 

ص 110. هّللا ، لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  - 1
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: دومرف هّکم  رد  ریبز  نبا  هب  هلمج  زا  .دنهد  یمن  ماجنا  ار  راک  نیا  ای  دنتسین ،

ُدوُهَْیلا ِتَدَتْعا  امَک  َّیَلَع  َّنَدَـتْعََیل    ِ هّللاَو ْمُهَتَجاح ، ِیب  اوُضْقَی  یّتَح  ِینوُجَرخَتْـسَال  ِّماوَْهلا  ِهِذـه  ْنِم  ٍهَّماه  ِرْجُح  ِیف  َْتنُک  َْول    ِ هّللا ُْمیَأَو  »
(1) «. ِْتبَّسلا ِیف 

رتخد رسپ  ار  یسک  وت  زا  ریغ  يرآ ، مسق  ادخ  هب  تفگ : مربمغیپ !؟ رتخد  رسپ  نم  یناد  یم  ایآ  سابع ! رـسپ  يا  دومرف : سابع  نبا  هب 
یمن يرگید  نودـب  ار  اهنآ  زا  یکی  ادـخ  هک  تاکز  هزور و  بوجو  لثم  تسا ، بجاو  تّما  نیا  رب  وت  يراـی  مسانـش و  یمن  ربمغیپ 

هک یمدرم  ّقح  رد  ییوگ  یم  هچ  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسین ) لوبقم  وت  يرای  نودـب  تادابع  تاـعاط و  ینعی   ) دریذـپ
نوریب ترـضح  نآ  ترجه  لحم  دجـسم و  ربق و  ترواجم  ربمغیپ و  مرح  شهاـگداز و  هاـگرارق و  هناـخ و  زا  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ 

رد دنشاب  هدرک  ار  وا  نتـشک  دصق  دنیزگ و  نطو  یناکم  رد  دریگب و  رارق  يا  هطقن  رد  دناوتن  هک  دنا  هدومن  كانمیب  ار  وا  دنتخاس و 
ّقح رد  میوگ  یمن  تفگ : سابع  نبا  دشاب ؟ هدشن  جراخ  شنانیشناج  ربمغیپ و  نشور  ادخ و  تیالو  زا  دیحوت و  هار  زا  وا  هک  یلاح 

(2)  . ...دنا هدش  رفاک  لوسر  ادخ و  هب  نانآ  هکنآ  رگم  اهنآ 

یلاس نآ  رد  هک  هدرک  تیاور  هدینش ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا   (3) ًههفاشم هک  یـسک  زا  نامیلـس  نب  رفعج  زا  میظنلا " ّردلا   " بحاص
هداج رانک  زا  متفر ، یم  ّجح  هب  هک 

.دش رکذ  اقباس  هلمج  نیا  همجرت  ص 276  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 1
ص 191. ف 10 ، یمزراوخ ، لتقم  - 2

(. يرگید نابز  زا  میقتسم  روط  هب  يزیچ  ندینش  .ههفاشم  هار  زا  ندینش   ) دنتفگ نخس  رگیدکی  يور  هب  ور  ههفاشم : - 3
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ترضح نآ  تمدخ  هب  تسا ، ابع  لآ  سماخ  ترضح  ياه  همیخ  دنتفگ  مدید ، هتشارفارب  ار  يرایسب  ياه  همیخ  هک  مدرک  یم  روبع 
زا هّللا ! لوسر  نبای  متفگ : درک  یم  رظن  اهنآ  رد  تشاد و  شیپ  رد  رایـسب  ياه  همان  و  هتـسشن ، همیخ  دومع  دزن  مدید  مدش ، فرـشم 

؟ يا هدمآ  دورف  هایگ  بآ و  یب  نابایب  نیا  رد  هچ 

یم تداهـش  هجرد  هب  ارم  هتبلا  دنا و  هدرک  توعد  ارم  هک  تسا  نایفوک  ياه  همان  کنیا  و  دنا ، هدرک  نم  لتق  هدارا  هیما  ینب  دومرف :
(1)  . ...دنناسر

هیما ینب  هرهابا ، وت ! رب  ياو  : » دومرف یتشاذـگب ؟ ار  تّدـج  مرح  ادـخ و  مرح  ارچ  هّللا ! لوسر  نباـی  : » درک ضرع  يدزا  هرهوبا  یتقو 
دنهاوخ ار  نم  نوخ  ناراکمتـس  نیا  هتبلا  دنزیرب ؛ ار  مولظم  نم  كاپ  نوخ  ات  دـنهاوخ  یم  نونکا  ...مدـیزرو  ربص  دـنتفرگ ، ار  ملام 

(2) «. تخیر

هب ار  ترضح  نآ  نتـشک  رمک  هیما  ینب  هتـشادن و  یناج  نیمأت  هجو  چیه  هب  ماما  هکنآ  رب  دراد  تلالد  همه  هک  نانخـس  هنوگ  نیا  زا 
(3) .تسا اهنیا  زا  شیب  لتقم  خیرات و  بتک  رد  دندوب ، هتسب  نایم 

ص 214. نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 345 ؛ راخزلا ، ماقمقلا  - 1
ص 347. راخزلا ، ماقمقلا  - 2

عوجر ص 219  یمزراوخ ، لتقم  ص 276 ؛ ریثا ، نبا  لماک  ص 251 ؛ هرکذت ، ص 289 و 290 و 269 ؛ ج 4 ، يربط ، خـیرات  هب  - 3
.دوش
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تسایس یمالسا و  تموکح 

مایق سپ  دوب ، دیزی  ندرک  رانکرب  یمالسا و  تموکح  لیکـشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تکرح  مایق و  فده  نوچ  دیوگب : یـسک  رگا 
هیلع ملسم  شا  یمارگ  ّمعرسپ  ارچ  تفریذپ ؟ ار  هفوک  لها  توعد  ارچ  سپ  دوب ، نیا  زا  ریغ  فده  رگا  .دوب و  یسایس  ترـضح  نآ 

.داتسرف هفوک  هب  ار  مالسلا 

: هک تسا  نیا  باوج 

ماـکحا و يارجا  یمومع و  یعاـمتجا و  روما  ناـیرج  نسح  نیمـضت  یمالـسا و  تلادـع  ّقح و  تموـکح  لیکـشت  يارب  ماـیق  ًـالّوا :
حیحص و موهفم  ینعم و  هب  تسایس  نیع  مالسلا ،  هیلع  نیسح  لثم  یتیصخش  زا  یقیقح  تاحالصا  دیجم و  نآرق  ینامـسآ  تاماظن 

دـصاقم يارب  ینیچ  همّدـقم  يزیگنا و  هنتف  گنرین و  هئطوت و  نآ  زا  هک  یتسایـس  اب  تسایـس  نیا  ناـیم  و  تسا ، نآ  یعقاو  لوقعم و 
تموکح لیکـشت  نآ  فده  هک  یتسایـس  نآ  .تسین  يا  هطبار  چـیه  دوش ، یم  دـصق  قوفت  تردـق و  ندروآ  تسد  هب  یـصخش و 

یتسایس نآ  اّما  .تسا  مدرم  رب  ادخ  ماکحا  ادخ و  تموکح  اه و  ناسنا  يدازآ  نیمأت  قوقح و  ظفح  يارب  شـشوک  تسا ، یمالـسا 
حضاو رپ  تسا ؛ نارگید  رامثتسا  هعماج و  رب  قوفت  تموکح و  بلط  يانعم  هب  هدش ، لومعم  ام  رـصع  مدرم  زا  یـضعب  فرع  رد  هک 

.تسا مومذم  یتسایس  نینچ  هک  تسا 
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نوشق و ود  ره  و  دندرک ، یم  گنج  ود  ره  .دش  یم  هدرمش  تسایس  مه  هیواعم  تسایس  دوب و  تسایس  مالـسلا ،  هیلع  یلع  تسایس 
ادـخ هملک  هکنیا  ات   (1) ؛» اْیلُْعلا َیِه    ِ هّللا ُهَِملَک  َنوُکََتل   » درک یم  گـنج  مالـسلا  هیلع  یلع  اـجک ؟ نآ  اـجک و  نیا  اـّما  دنتـشاد ؛ هاـپس 

هیواعم .دوش  رارقرب  یمالسا  تلادع  تاواسم و  ددرگ و  مکاح  همه  رب  ادخ  ماکحا  ات  درک  یم  گنج  مالـسلا  هیلع  یلع  .دبای  يرترب 
.دـشاب نارمکح  هعماج  سومان  ناج و  لام و  رب  شـسوه ، لیم و  قباطم  دوش و  راوس  مدرم  ندرگرب  رادـمامز و  اـت  درک  یم  گـنج 

رگا .تسا و  شتآ  هب  ندش  کیدزن  نآ ، هب  ندش  کیدزن  مومذم و  دشاب ، صاعورمع  هیواعم و  شور  تسایـس ، زا  ضرغ  رگا  هتبلا 
.تسا رشب  لامک  تافص  نیرت  یلاع  زا  دشاب ، مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  شور  تسایس ، زا  ضرغ 

ییاپرب و  رت ، یقرتم  رتهب و  هچره  عامتجا  لیکشت  حیحـص و  مظن  يرارقرب  تلادع و  يارجا  مدرم و  هبطاق  تراظن  مومع و  يراکمه 
و تسین ، ادج  تیناحور  تناید و  زا  تسایس  نیا  زگره  .تسا  مالسا  یلاع  ياه  همانرب  وزج  كرتشم ، تیلوؤسم  حلـصا و  تموکح 

نانمشد ناگناگیب و  نخس  تسا ،» ادج  تسایس  زا  تیناحور  : » هداتفا مالسا  قیاقح  زا  عالطا  یب  يدارفا  ياه  نابز  رب  هک  نخـس  نیا 
دیدجت نیملسم و  داحتا  زا  دننک و  سوبحم  قالخا  تادابع و  هرئاد  رد  ار  نآ  هدرک و  هیزجت  ار  مالسا  دنهاوخ  یم  هک  تسا  مالـسا 

.دنزاس جیار  ناناملسم  نیب  رد  ار  رافک  شور  ناگناگیب و  دساف  نیناوق  هدش و  عنام  مالسا  تاماظن  يارجا  اهنآ و  تمظع 

کی طقف  ار  مالسا  ینعی  دشاب  هتشاد  ار  يا  هدیقع  نینچ  یناملسم  رگا 

 . هیآ 52 هبوت ، هروس  اْیلُْعلا » َیِه    ِ هّللا ُهَِملَکَو  - » 1
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يرواد و نییآ  تاماظتنا و  قوقح  نارمع و  يرادروشک ، رد  ار  مالسا  رگید  ياه  همانرب  دنادب و  يونعم  یحور و  ياه  همانرب  هلسلس 
.دوب دهاوخ  مالسا  زا  جورخ  رفک و  هب  موکحم  هدش ، ررقم  هقف  رد  هک  یطیارش  نیزاوم و  قبط  دنک  راکنا  هریغ 

، نطو هدـیقع ، نید و  همه ، يارب  مالـسا  تسا و  ناناملـسم  يدرف  یعاـمتجا و  یگدـنز  لـیاسم  ماـمت  لـماش  مالـسا  هک  هدـیقع  نیا 
، تسین ادج  رـشب  تایح  لیاسم  نوؤش و  زا  کی  چـیه  زا  تسا و  زیچ  همه  گنج و  حلـص و  تسایـس ، تیناحور ، نوناق ، تموکح ،

.ددرگ حیرشت  نآ  دنلب  یناعم  قیاقح و  دوش و  میهفت  ناناملسم  هب  ًالماک  دیاب  هک  تسا  يا  هدیقع 

مایق تلاخد و  قطن و  رد  یعامتجا و  لـیاسم  زا  يریگ  هراـنک  توکـس و  رد  دـیاب  هعماـج ) رد  رثؤم  دارفا  صوصخ  هب   ) ناملـسم ره 
.دشاب هّجوتم  ناناملسم  تمظع  یقرت و  ماکحا و  يارجا  مالسا و  تفرشیپ  هب  دوخ ،

یمالسا تموکح  لیکشت  اب  درک ، یم  دیدهت  ار  مالسا  رصع  نآ  رد  هک  یعاضوا  زا  هعفادم  تاحالـصا و  هک  تسین  یکـش  نیاربانب 
صوصنم و ماما  مه  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  و  دش ، یم  نیمأت  دیزی  لثم  یکاپان  مالسا و  ّدض  رـصنع  زا  تفالخ  دنـسم  نتفرگ  و 

ریـسم رد  مالـسا  هدش و  عفترم  دسافم  نآ  دش ، یم  رادـمامز  دوب ، ناناملـسم  قاّفتا  دروم  شتیحالـص  یگتـسیاش و  تهج  ره  زا  مه 
.تفر یم  ولج  هب  دوخ  یعقاو 

یعرش و یمالـسا  تموکح  لیکـشت  دیزی و  ندرک  رانکرب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  مدرم ، يرای  يراکمه و  تروص  رد  سپ 
زا ار  مایق  دصقم  نیا  و  دوب ، بجاو 
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.درک یمن  هدولآ  یسایس  ضارغا  تنطلس و  بلط  هب  تخاس و  یمن  جراخ  حالصا  ریخ و  نید و  ظفح  صولخ و  تقیقح و 

مایق نآ  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  تشاد  ار  نآ  شزرا  مدرم ) يراکمه  تروص  رد  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  ینعی   ) لصا نیا 
؛ دوب مالسلا  هیلع  نیسح  فده  هب  هار  نیرت  کیدزن  نیرتهب و  دیاش  مدرم  تماقتـسا  يرادیاپ و  يراکمه و  تروص  رد  هکلب  دیامن ؛

دوخ تداهش  هیما ، ینب  ملظ  تین و  ءوس  تّدش  مدرم و  یقالخا  یعامتجا و  عاضوا  زا  تماما ، ملع  رب  هوالع  ترضح  نآ  نوچ  یلو 
مالسا رادیب و  ار  ناناملـسم  هاکناج ، بئاصم  نآ  لمحت  لمعلا  سکع  تیمولظم و  يادص  اب  تفرگ  میمـصت  درک ، یم  ینیب  شیپ  ار 

.دهد تاجن  ار 

قسف هب  هک  دیزی  يدهعتیالو  هیواعم و  گرم  زا  سپ  هک  دوب  نیا  يارب  مالسلا  هیلع  ملـسم  مازعا  هفوک و  مدرم  توعد  لوبق  یناث ، رد 
هداـتفا و یبـیجع  ریحت  ینادرگرـس و  رد  هّجوـتم ، رادـیب و  ناناملـسم  دوـب ، روهـشم  فورعم و  مالـسا  میلاـعت  زا  فارحنا  روـجف و  و 

ینب ناگدـناشن  تسد  ناراوخ و  هریج  زج   ) مومع رظن  زا  مالـسا  ملاع  .دوب  هدرک  تحاراـن  ار  اـهنآ  دـیزی  یلیمحت  تموکح  ینیگنس 
زا هدـش  نییعت  صوصنم و  هفیلخ  ماما و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هعیـش ، بهذـم  رب  اـنب  اریز  دوب ؛ یعرـش  رادـمامز  هفیلخ و  نودـب  هیما )

هیواعم فرط  زا  شباختنا  مه  نوچ  دوبن ؛ یعرـش  دـیزی  يرادـمامز  مه  نارگید  رظن  ربانب  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  بناج 
يراددوخ وا  اب  تعیب  زا  دوب ، مومع  يأر  نازیم  ناشیأر  هک  یناگرزب  دقع و  ّلح و  لها  مه  دوبن ، نیملسم  تحلصم  تیاعر  رب  ینبم 

نب فرسم  دایز و  نبا  لاثما  ریشمش  میب  زا  دندوب ، هدرک  توکس  ای  هداد  يأر  وا  هب  هک  مه  یناسک  .دندوب  هدرک 
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دـندرک و تفلاخم  نآ  اـب  نارگید  ناورم و  هیما ، ینب  نادـناخ  رد  یتح  .دوب  ماـقم  هجرد و  لوپ و  نتفرگ  زیاوج و  عمط  هب  اـی  هبقع ،
هفاضا رانید  دـصکی  ار  رگید  دارفا  رانید و  رازه  یهام  ناورم ، يارب  درک و  تکاس  تموکح  نداد و  هوشر  لوپ و  اب  ار  اهنآ  هیواـعم 

(1) .داد رارق  قوقح 

ار وا  اب  تعیب  و  نارگن ، دیزی  تموکح  زا  مدرم  عون  دندوب ، عفانم  ظفح  عیمطت و  ای  دـیدهت  ریثأت  تحت  هک  یناسک  زج  یّلک ، روط  هب 
.دنتسناد یمن  وا  رب  جورخ  تمرح  تعاطا و  بوجو  ببس  یعرش و 

يربهر تفالخ و  يارب  دنتـشاد و  تدارا  وا  هب  اه  ناملـسم  دوب و  اـه  ناـبز  رب  شماـن  هک  یـسک  نیرت  تیـصخشاب  رگید  يوس  زا  و 
وا زا  اه  مشچ  یمالسا  تموکح  سیـسأت  حالـصا و  يارب  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنتخانـش ، یم  سکره  زا  رت  هتـسیاش  ناناملـسم 
هب درک و  یم  يراددوخ  شیوخ  ّقح  نتفرگ  زا  دوب ، سکره  زا  رتراوازس  همه  رظن  رد  ّقح و  بحاص  هک  وا  رگا  دش و  یمن  هتشادرب 

رذـع و دـیزی ، تموکح  هب  تیاـضر  رد  ار  نآ  همه  و  دـش ، یم  هتـسب  مه  نارگید  تسد  داد ، یم  تیاـضر  هدـمآ  شیپ  هک  یعـضو 
تسد دیامن و  عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  هک  دوب  نیا  دوب ، مزال  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  لّوا  هلحرم  رد  هچنآ  سپ  .دنداد  یم  رارق  تّجح 
ماجنا لمع  ربارب  رد  دوخ  میلـست  تعیب و  اب  ار  اهنآ  دراذگ و  زاب  يراکمه  یمالـسا و  تموکح  دـیدجت  مادـقا و  يارب  ار  ناناملـسم 

تموکح سیـسأت  يارب  ار  اهنآ  توعد  تّجح ، مامتا  يارب  دیاب  مه  دعب  هلحرم  رد  دزاس و  مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  دهدن و  رارق  هدش 
.دریذپب شدوخ  يربهر  هب  یمالسا 

ص 130 و 131. ءادهشلاوبا ، - 1
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يرادمامز امسر  دندوب ، هدرک  توعد  وا  زا  هک  دیسر  ترضح  نآ  هب  لئابق ، ياسؤر  قارع و  مدرم  ياه  هداتـسرف  اه و  همان  یتقو  اذل 
اه و همان  و  دندوب ، هدومن  نیملسم  راجنهان  عضو  يارب  يزوسلد  يراکادف و  تعاطا و  دایقنا و  راهظا  دوش و  راد  هدهع  ار  تفالخ  و 
ار اهنآ  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  دـندرک ، مامت  ساسح  عقوم  نیا  رد  ماما  رب  ار  تّجح  رهاـظ  هب  دـش و  رتاوتم  یلاوتم و  ناشناگداتـسرف 

.داتسرف هفوک  هب  ار  شدنمجرا  زیزع و  مع  رسپ  تفریذپ و 

وا رگا  .دریذپب  ار  اهنآ  توعد  دوب  ریزگان  یخیرات ، تصرف  نانچ  رد  قارع ، مدرم  روضح  راهظا  رارصا و  همه  نآ  اب  هک  تسا  مولعم 
یم تاحالصا  هنشت  ار  دوخ  هک  یناملسم  هعماج  و  دننک ؟ هچ  مدرم  سپ  دهدن ، باوج  اهنآ  هثاغتـسا  يادص  هب  دسرن و  مدرم  داد  هب 

دندوب يراکادف  صالخا و  راهظا  هنوگ  همه  یعدم  هک  ار  اهنآ  توعد  مالسلا  هیلع  نیسح  دوبن  راوازس  دریگ ؟ شیپ  یهار  هچ  دناد ،
.دیامن هذخاؤم  شردارب  ردپ و  اب  ناشرادرک  راتفر و  مرج  هب  ار  نانآ  .دزاس و  مهتم  ینکش  نامیپ  تین و  ءوس  هب  دنک و  ّدر 

عازن و نودب  یتقو  دییامن ، نوریب  ار  دـیزی  لماع  دـینک و  فرـصت  ار  رهـش  لّوا  امـش  دـیوگب : اهنآ  هب  دـنتفگ ، یم  یـضعب  هچنانچ  ای 
تموکح هیلع  بالقنا  ربهر ، نودب  دنتفگ : وا  هب  اریز  دادن ؛ ار  داهنشیپ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .میایب  ات  دیناوخب  ارم  دش ، يزیرنوخ 

یب فاص و  ار  نادیم  رگا  دیهدب ، هتشک  دینک و  گنج  دیورب و  دوخ  امش  هک  تسانعم  نیا  هب  هوالع  هب  و  تسین ، شخب  هجیتن  يوما 
فیلکت راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناـش  ییوج و  هناـهب  مدرم ، راـکفا  رد  اهداهنـشیپ  نیا  .موش  رادـمامز  اـت  دـیناوخب  ارم  دـیدرک  عناـم 

.دش یم  هدرمش 
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دـشاب روما  هب  مئاق  هک  یماما  ربهر و  نودـب  مالـسا  هعماج  میرادـن ، اوشیپ  میرادـن ، ماما  ام  هک : دوب  نیا  ناشلاقم  لاـح و  ناـبز  اـهنآ 
رکف هچره  ام  دیـشیدنا ، يا  هراچ  درک و  يرکف  دـیاب  دوش ، یم  یـشالتم  دـیزی ، لثم  يراک  تیانج  ندـمآ  راک  يور  اـب  اـصوصخم 

ناـسکان نیا  تسد  زا  ار  مالـسا  تموکح  یـسرب و  مالـسا  داد  هب  يربـمغیپ ، رـسپ  هک  وت  هکنآ  زج  میا ، هدومن  تروـشم  میا و  هدرک 
.تسین يا  هراچ  ییایب ، ام  يوس  هب  يزاس و  صالخ 

نتفریذپ وا  فیلکت  دوب ، مه  گنرین  هعدخ و  رگا  دریذپب و  طیارش  نآ  رد  رـصع و  نآ  رد  ار  داهنـشیپ  نیا  دیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: دومرف هک  تسا  لتقم  بتک  زا  یضعب  رد  هچنانچ  دوب ،

؛» َُهل انْعَدَْخنا    ِ هّللا ِیف  انَعَداخ  ْنَم  »

.دنادرگ یم  زاب  وا  هب  ار  شا  هعدخ  ام  بناج  زا  مه  ادخ  دنک ، گنرین  هعدخ و  ام  اب  ادخ  راک  رد  سکره 

بلط يانعم  هب  تسایس  هب  طوبرم  یمالسا ، تموکح  سیسأت  يارب  ندش  راک  هب  تسد  لیقع و  نب  ملسم  مازعا  داهنـشیپ و  نیا  لوبق 
.دوب ادخ  يارب  مایق  ینادجو و  ینید و  هفیظو  یمالسا و  تسایس  تسایس ، نیا  دوبن ، تسایر  کلم و 

.داتسرف اجنآ  هب  ار  ملسم  تفریذپ و  ار  هفوک  لها  توعد  دوش ، یم  یهتنم  اجک  هب  نایرج  تسناد  یم  هکنیا  اب  اذل 

(1)، دروایب لیابق  نارس  يارب  يا  هوشر  یلام و  هکنآ  نودب  دمآ و  هفوک  هب  ملسم 

درک تـخادرپ  هـب  تیـصو  تداهـش  ماـگنه  رد  هـک  درک  ضرق  هفوـک  رد  مـهرد  دـصتفه  دوـخ  جراـخم  يارب  ملـسم  ترــضح  - 1
(. لتقم بتک  رئاس  ص 146 و  ءادهشلاوبا ، )
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نـسح اب  میناد  یم  هچنانچ  درک و  راک  هب  عورـش  دازآ  یطیحم  رد  دنک ، دیدهت  ار  یـسک  ای  دـهد  یـسک  هب  بصنم  ماقم و  هدـعو  ای 
ینب زا  ناشدـیدش  رفنت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هب  اهنآ  ینیب  شوخ  لامک  یعقاو و  ياه  هتـساوخ  نامه  زا  فشاک  هک  مدرم  لابقتـسا 

یپ یمالسا  تفالخ  لیکـشت  دندرک و  تعیب  وا  اب  قوش  تبغر و  اب  رفن ) رازه  تصـش  ای   ) رفن رازه  هدجه  و  دش ، ور  هب  ور  دوب ، هیما 
ترضح نآ  زج  يدحا  اب  هنادازآ  ناناملـسم  دقع و  ّلح و  لها  نوچ  تفای و  تیمـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرادمامز  دش و  يزیر 

کی تعیب ، نیا  دیدرگ و  یعرـش  هفیلخ  دنناد ، یم  عامجا  اب  ار  تفالخ  هک  مه  یناسک  فرع  رد  ترـضح  نآ  دندوب ، هدرکن  تعیب 
زا میب  ایند و  رویز  رز و  لام و  ّتبحم  دـمآ و  شیپ  هک  یثداوح  هنافـسأتم  یلو  روز ؛ هن  دوب و  راک  رد  لوپ  هن  اریز  دوب ؛ یعقاو  تعیب 

عضو نآ  اب  ات  تشادزاب  هدیقع  دصقم و  هار  رد  يراکادف  تماقتسا و  زا  ار  اهنآ  یقالخا ، تعاجـش  نادقف  نامیا و  فعـض  گرم و 
.دندش يّدام  تسپ  عماطم  بولغم  لیلذ و  هدرک و  ییافو  یب  ینکشدهع و  راب ، تیانج  زیگنا و  فسا 

، قارع يوس  هب  ترضح  نآ  دوخ  تمیزع  ملـسم و  مازعا  اه و  همان  باوج  زا  دش ، رداص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  هچنآ  تسا  یهیدب 
.دوب یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  ششوک  هفوک و  مدرم  هثاغتسا  اجتلا و  يادن  هب  تبثم  خساپ  رهاظ  هب  همه 

مدرم توعد  دومن ، یم  ارجا  دـندرک ، ارجا  ایلوا  اـیبنا و  هک  ار  يا  هماـنرب  وا  نوچ  دوب و  مولعم  ترـضح  نآ  رب  راـک  نطاـب  نوچ  اـّما 
راـک هب  ار  َِیب » ٍهَنّ ْنَع  ٍّیَح  ْنَم  ییْحَیَو  َِیب  ٍهَنّ ْنَع  َکَـلَه  ْنَم  َکـِلْهَِیل  : » همیرک هیآ  داـفم  درک و  ماـمت  اـهنآ  رب  ار  تّجح  لوبق و  ار  هفوک 

.تسب
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مالسلا هیلع  نیسح  .تسا  ِلُسُّرلا » َدَْعب  ٌهَّجُح    ِ هّللا یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  ّالَِئل   » رذع و عطق  ناربمغیپ ، توعد  دیاوف  زا  یکی  هک  روط  نامه 
.درک رذع  عطق  تّجح و  مامتا  مدرم  اب  مه  دوب ، ربمغیپ  نیشناج  هفیلخ و  هک 

تارطخ عفد  هار  تسین و  رسیم  طیارش  نآ  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هک  داد  ناشن  مدرم  يرادیاپ  ییافو و  یب  هفوک و  ثداوح 
همانرب ندرک  رثا  یب  يراکادف و  تاساسحا و  جییهت  يرکف و  بالقنا  كرادت  تماقتسا و  میلـست و  تعیب و  زا  يراددوخ  مالـسا ، زا 

.تسا هیما  ینب  یبیرخت  ياه 

: دوب نکمم  هار  ود  زا  یکی  زا  مالسا  تاجن  قیقد ، باسح  اب  هک : تسا  نیا  باوج  هصالخ  و 

.دیزی ندرک  رانکرب  یمالسا و  تموکح  لیکشت  تسخن :

.تداهش زا  لابقتسا  میلست و  تعیب و  زا  عانتما  هار  رد  يراکادف  مود :

مامتا يارب  و  درک ، باختنا  ار  مود  هار  راک  زاغآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دیسر ، یمن  هجیتن  هب  مدرم  يرادیاپان  تلع  هب  لّوا  هار  نوچ  اّما 
.تفر یم  مود  دصقم  فرط  هب  كرتشم  هار  زا  دوب ، هدشن  راکشآ  ینلع و  هفوک  مدرم  ینکش  نامیپ  یتقو  ات  تّجح 

هیلع نیـسح  تمـصع  تماما و  ماقم  زا  نآ ، بلط  هک  دوب  یـسّدقم  دصقم  یلاع و  فدـه  هچرگا  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  سپ 
اب دوبن ، دوجوم  نآ  طیارش  نوچ  اّما  دوب ؛ راوازس  اج و  هب  ترضح  نآ  بناج  زا  زین  نآ  يارب  مایق  هکلب  درک ؛ یمن  مک  يزیچ  مالسلا 

.درمش مایق  بابسا  للع و  زا  ار  نآ  ناوت  یمن  هدنیآ ، ینیب  شیپ  عقاو و  هب  ماما  ملع 
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يراک هابتشا  عفد 

وا يارب  دوش و  یم  ترضح  نآ  یتسرپ  ّقح  يراکادف و  هتخابلد  هتفیش و  دیامن ، هعلاطم  ار  ینیـسح  مایق  خیرات  سکره  تسا  مّلـسم 
.داد ّقح  هار  رد  ار  نارای  نیرتزیزع  دوخ و  ناج  درک و  مایق  ّقح  يارب  دوب و  ّقح  درم  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دنام  یمن  یقاب  یکش 

زا يا  هراپ  نارگرامعتـسا و  تسایـس  اب  يراکمه  ای  تیالو ، تلاسر و  نادـناخ  مالـسا و  اـب  ینمـشد  ساـسا  رب  دـهاوخب  یـسک  رگا 
تضهن نیا  تمظع  زا  هناضرغم  ياه  يریگ  هدرخ  اب  ای  دیامن ، عافد  دیزی  هیما و  ینب  زا  سنمال ) دننام   ) رامعتسا رودزم  ناسانشرواخ 

، دنرادن تفرعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ینید  دنمجرا  ماقم  تیصخش و  هب  دنتسین و  مالسا  طیحم  دراو  هک  ار  یعالّطا  یب  دارفا  دهاکب و 
نیـسح صولخ  و  هدرکن ، ریثأت  اجنیا  رد  هدش  رگراک  رگید  دراوم  رد  رگا  ارتفا  تمهت و  هبرح  اریز  تسناوت ؛ دـهاوخن  دزاس ، هارمگ 

.تخاس هراپ  ار  اه  يراک  هابتشا  ماهبا و  ياه  هدرپ  مامت  هک  دش  رهاظ  نانچ  ّقح  زا  تیامح  نید و  هار  رد  يراکادف  رد  مالسلا  هیلع 

يارب درک و  هدولآ  تنطلس  هاج و  بلط  ینعی  یـسایس ، ياه  تمهت  هب  ناوت  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دندید  نوچ  هیما  ینب  یتح 
ره دنزاس ، كاپ  عیجف  ملظ  نیا  گنن  راع و  زا  ار  دوخ  نماد  هکنیا  يارب  دنرادن ، لوبقم  رذع  چیه  ترضح  نآ  لتق 
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هعماج رد  دنتـسناوتن  همه  نیا  اب  درک ، یم  دادـملق  رـصقم  ار  يرگید  سکره  دومن و  یم  راکنا  ماما  لتق  رد  ار  دوخ  تکرـش  مادـک 
.دننک یفرعم  روذعم  ترضح  نآ  لتق  باکترا  رد  ار  دوخ  یمالسا ،

دارفا نیا  زا  یکی  .دنرامـش  تشگنا  دودعم و  دنهاکب ، تضهن  نیا  رابتعا  تیّمها و  زا  دنا  هتـساوخ  دیلپ  ضارغا  يور  زا  هک  یناسک 
هتفگ .دـنهد  یم  تبـسن  وا  هب  هک  تسا  یبرعلا  نب  رکبوـبا  دـشاب ، درفنم  يرکف  فارحنا  یهارمگ و  نیا  رد  دـیاش  ناینیـشیپ  رد  هـک 

: تسا

(1) ؛» ِهِّدَج ِْفیَِسب  َِلُتق  اْنیَسُح  َّنِإ  »

!. دش هتشک  شدج  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 

نیرت گرزب  تّما ، عامجا  هرتاوتم و  تایاور  بسحرب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک  زا  عافد  رهاـظ  هب  هچرگا  مـالک  نیا 
هئاسا عقاو  رد  یلو  دـندیرخ ؛ دوخ  يارب  ار  ترخآ  ایند و  نارـسخ  تواقـش و  لوسر و  ادـخ و  مشخ  هدـش و  بکترم  ار  اه  تیاـنج 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  خماش  ماقم  هب  یخاتسگ  بدا 

.دوش هتشک  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  هدوب  زیگنچ  كاحض و  ریشمش  تّوبن ، تلاسر و  ریشمش  هدرک : نامگ  یبرع  نبا 

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ریشمش  دوب ، هیما  ینب  تسد  هب  هک  یمتس  ریشمش  نآ  دیوگ : یم  یبرع  نبا 

هللا یلص  ربمغیپ  ریشمش  تخیر ، ار  نیعبات  ردق و  یلاع  هباحص  هانگ و  یب  ناناملسم  نوخ  نآ  اب  هیواعم  هک  يریشمش  نآ  دیوگ : یم 
.دوب هلآ  هیلع و 

ص 71. ینعملا ، ومس  - 1
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دیـشر طهار و  جرم  يادهـش  ریاس  يدع و  نب  رجح  ناهیت ، نبا  همیزخ ، سیوا ، رامع ، دـننام  ینادرم  هک  يریـشمش  نآ  دـیوگ : یم 
.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ریشمش  دندش ، هتشک  نآ  اب  رامت  مثیم  يرجه و 

تاسدـقم تمرح  و  تخیر ، ار  اه  ناملـسم  نوخ  ربمغیپ  مرح  رد  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدـم  هک  يریـشمش  نآ  دـیوگ : یم  یبرع  نبا 
.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ریشمش  داد ، داب  هب  ار  هنیدم  تباجن  تفع و  اب  نانز  سومان  و  کته ، ار  یمالسا 

دیلو جاجح و  ریمن و  نب  نیصح  هاطرا و  نب  رسب  هبقع ، نب  ملسم  دایز ، نبا  دایز ، دیزی ، تسد  هب  هک  يریشمش  دیوگ : یم  هرخالاب  و 
! دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ریشمش  دوب ، ناراکمتس  نیا  لاثما  و 

ادخ رب  هانپ 

تسد هب  وا  ریشمش  دیوگب : هیانک  هب  ای  احیرص  یـسک  هک  دوش  یمن  رتالاب  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سّدقم  ماقم  هب  تناها 
« َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإَو   ِ ِ هّلل ّانِإ  هّللِاب ِ،  ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال   » .دندوب مالسا  یماظن  یسایس و  ياه  همانرب  رهظم  دارفا  نیا  ینعی  دوب ؛ دارفا  نیا 

تلاسر تیب  لها  اب  ار  ینمـشد  تراسج و  دنوش و  ادـیپ  یبرع  نبا  دـننام  يدارفا  مالـسا ، رد  هک  اه  تبیـصم  نیا  لثم  يارب  دراد  اج 
.مینک هیرگ  نوخ  کشا ، ياج  هب  دنناسرب ، ّدح  نیا  هب  مالسلا  مهیلع 

؟ تسین رتدب  یبرع  نبا  هلمج  نیا  زا  مالسا  ربمغیپ و  هب  ازسان  مانشد و 

.دشن هتشک  ربمغیپ  ریشمش  اب  درک ، مایق  مالسا  ترصن  ّقح و  يرای  يارب  سکره  شباحصا و  نارای و  نیسح و  یبرع ! نبا  يا  هن ،
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اب عاجترا ، رفک و  ریشمش  اب  .دش  هتشک  دندرک ، هزرابم  مالسا  اب  هک  ینیکرشم  دیلو و  هبیـش و  هبتع و  ریـشمش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نآ اب  ار  هزمح  هک  يریـشمش  اب  دش ، هدیـشک  مالـسا  يور  هب  بازحا  دُحا و  ردـب و  گنج  رد  هک  شیاهرـسپ  نایفـس و  یبا  ریـشمش 

هتشک سولپاچ  قلمتم و  ناگدنسیون  امش  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  .دش  هتشک  ناورم  صاعورمع و  هیواعم و  ریشمش  اب  دنتـشک ،
.دش

هب دوخ ، باتک  رد  هک  تسا  هیمالسإلا " ممألا  خیرات  تارـضاحم   " باتک بحاص  گیب " يرـضخ  دّمحم  ، " دارفا نیا  زا  رگید  یکی 
.تسا هدرک  اه  تنایخ  خیرات  مالسا و 

یسایس و راحتنا  يوردنت و  کی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  هدوب ، دیزی  هیواعم و  اصوصخم  هیما  ینب  رادفرط  یبصان و  هک  درم  نیا 
داقتنا مالـسلا  هیلع  نیـسح  تضهن  زا  زیمآ ، ضارتعا  یظافلا  اب  هدرمـش و  قارع  مدرم  هب  ینامگ  شوخ  یـشیدنارود و  مزح و  كرت 

درک و جورخ  ّقح  هب  هفیلخ  رب  دـش و  نیملـسم  فالتخا  هقرفت و  بجوم  هک  ار  هیواعم  اـصوصخم  هیما و  ینب  هکنیا  ياـج  هب  هدرک و 
سّدقم كاپ و  شور  هب  دنک ، خیبوت  شهوکن و  تخاس  دهعیلو  هرصایق  هرـساکا و  مسر  هب  تشادن ، یگتـسیاش  هک  ار  دیزی  شرـسپ 

تفلاخم دیزی  اب  یعقوم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : یم  لاقم  نایاپ  رد  هدرک و  هلمح  دیزی  ّدض  رب  وا  مایق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
.دوب هدشن  رهاظ  یمتس  روج و  وا  زا  زونه  هک  درک 

وا بقانم  لیاضف و  مالسلا و  هیلع  ءادهشلا  دّیس  نشور  قباوس  هب  هّجوت  اب  اصوصخ  مالسا  ناهج  نیملـسم و  طیحم  رد  مییوگ : یم  ام 
هیلع نیـسح  هکنآ  لامتحا  هدش ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  شماقم  يدنلب  نأش و  رد  هک  يا  هرتاوتم  ثیداحا  رابخا و  و 

مالسلا
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يأر رظن و  یمومع و  رکف  کـی  ترـضح ، نآ  ندوـب  باـصم  تسا و  یفنم  دودرم و  دـشاب ، هتـشادرب  هابتـشا  هب  یمدـق  ماـیق  نیا  رد 
.تسا یناگمه 

نافیعـض رامثتـسا  متـس و  ملظ و  اب  ناکما  ّدح  رـس  ات  دـیاب  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  ایند  لضاف  تاقبط  القع و  مومع  ام ، رـصع  رد 
یم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شور  دـنناد و  یم  متـس  ملظ و  ربارب  رد  اهنآ  تمواقم  هب  هتـسباو  ار  لـلم  ياـقب  تاـیح و  درک و  هزراـبم 

گیب يرـضخ  ياه  ییارـس  هوای  هب  دـنناد و  یم  تاحالـصا  اـه و  تلم  يدازآ  رـشب و  تاـجن  هار  ناراکادـف  ياوشیپ  ار  وا  دـنیاتس ،
نیا اب  .دـنوش  یم  عقاو  نیملـسم  ّدر  نعط و  دروم  دوش ، يراج  ناشنابز  ملق و  رب  اه  هوای  نیا  هک  یناسک  دـننک و  یمن  اـنتعا  یبصاـن 

لوسر اطبـس  نیـسحلا  نسحلا و   " باتک رد  اضر  دّمحم  داتـسا  يرـصم  دنمـشناد  هک  ییاه  خـساپ  هب  هّجوت  اب  راصتخا  روط  هب  لاح ،
: میهد یم  وا  هب  خساپ  دنچ  هداد ، گیب  يرضخ  هب  هّللا "

مزح و كرت  تلع  هب  نآ  ندـشن  لصاح  هدوب و  تنطلـس  بلط  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـیق  هدرک : ناـمگ  گـیب  يرـضخ   1
هدرمش یشیدنا  رود  راک و  تبقاع  هعلاطم  نودب  ار  ماما  تکرح  تهج  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  بابسا  لیاسو و  نتخاسن  هدامآ  طایتحا و 

.تسا هداد  رارق  داقتنا  دروم  و 

تبقاع زا  مه  نارگید  دوب و  علّطم  رما  بقاوع  زا  ترـضح  نآ  دوبن و  تموکح  بلط  يارب  ماما  مایق  میا ، هتفگ  ررکم  هک  ناـنچ  یلو 
.دهد ناشن  لمعلا  سکع  هدمآ  شیپ  هک  یعضو  ربارب  رد  تسناد  یم  فّلکم  ار  دوخ  ماما  دندوب و  هاگآ  تکرح  نیا  نایاپ  و 

.تسناد یم  بجاو  دوش ، مامت  شکاپ  نوخ  تمیق  هب  دنچ  ره  ار  نآ  زا  عانتما  تسناد و  یمن  زیاج  ار  دیزی  اب  تعیب  وا 
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هب دوب ، تلاسر  نادناخ  زا  وا  .دوب  عمج  وا  رد  یمالـسا  يرادمامز  طیارـش  مامت  لّوا و  تیـصخش  تّما ، نیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.ددرگ هانگ  هب  رهاجتم  رجاف و  قساف ، یناوج  هچیزاب  تفالخ  دوش  یضار  هنوگچ  .داد  یم  تیمها  تّما  حالص 

تسا یـسک  لّوا  و  دنک ، لمع  نآ  هب  دیاب  هک  دوب  یـسک  لّوا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دشاب ، بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا 
هار رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  .دنک  مادقا  دـشاب  ناج  لذـب  هب  هچرگا  ملظ  رفک و  تارکنم و  زا  طیحم  ندرک  كاپ  يارب  دـیاب  هک 

؟ دنک داهج  یسک  هچ  سپ  دنکن  يراکادف  هدهاجم و  عرش ، زا  عافد  نید  ياقب 

ّالِإ َتْوَْملا  يَرَأ  ال  : » دومرف هک  تسناد  یم  بجاو  ار  مالـسا  تاجن  لطاب و  هتاما  ّقح و  هماقا  هار  رد  يراثن  ناج  يراکادـف و  نیـسح 
«. امََرب ّالِإ  َنیِِملاّظلا  َعَم  َهایَْحلا  َالَو  ًهَداعَس ،

«. ِِهب ابَحْرَمَف  ُتْوَْملا  َّالِإ  َوُه  ْلَهَف  ٍدایِز  َْنبا  ُبیِجُأ  ال  : » دومرف و 

خیرات نابلط  تسایر  نارادـم و  تسایـس  مایق  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مایق  هک  تسا  اجنیا  رد  گیب  يرـضخ  يراـک  هابتـشا  اـی  هابتـشا 
اّربم هزنم و  یصخش  ییایند و  ضارغا  هبئاش  هنوگره  زا  مایق  نیا  هکنآ  اب  هدرمش ، مزح  كرت  یسایس و  راحتنا  ار  نآ  هدرک و  هسیاقم 
دیاب دوب و  ییادـخ  تیرومأم  ینید و  فیلکت  يادا  یهلا و  مایق  کی  ماما ، مایق  هک  میتخاـس  نشور  شخب  نیمه  لّوا  لـصف  رد  .دوب 

.دوبن يرهاظ  يّدام و  يورین  ياکتا  هب  هک  درک  هسیاقم  ایلوا ) ایبنا و  ياه  تضهن   ) نآ هباشم  ياه  مایق  اب  ار  نآ 

دورمن نوچ  يراّبج  هاشداپ  ربارب  رد  يرکف ، مه  راکمه و  هن  هحلـسا و  ریـشمش و  هن  تشاد و  ینوشق  هن  هک  یلاح  رد  لـیلخ  میهاربا 
نایادخ درک و  مایق 
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نوعرف زا  ریقف  شوپ  هنیمـشپ  ناپوچ  میلک  ياسوم  .دومن  لامیاپ  تسکـش و  ار  ناشیاه  تب  درمـش ، راوخ  ار  شتلم  وا و  تاسّدقم  و 
هارمگ ار  وا  دزاس ، دازآ  ار  لیئارسا  ینب  دنک و  كرت  ار  ادخ  ناگدنب  دابعتسا  درادرب و  دوخ  ياعّدا  زا  تسد  هک  دش  راتساوخ  رـصم 

.درکن میب  شهاپس  نوشق و  وا و  زا  درمش و 

ار مجع  برع و  ربکتم  ناشک  ندرگ  توعد  مچرپ  رکشل ، تیعمج و  یب  اهنت و  روای و  رای و  نیعم و  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
هب دناوخ و  هناگی  يادـخ  شتـسرپ  دـیحوت و  هب  دنتـشاد ، تب  تصـش  دصیـس و  هک  ار  یـشحو  كرـشم و  لیابق  و  تفرگ ، شود  هب 

.درک توعد  ادخ  نید  شریذپ  هب  ار  همه  تشون و  همان  مور  رصیق  ناریا و  هاشداپ 

هیلع نیسح  .داتسرف  هیده  يا  هشحاف  يارب  ار  شرـس  تشک و  ار  وا  يراکمتـس  هاشداپ  دناوخ ، ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  ربمغیپ ، يایحی 
.دندرب هیده  دیزی  يارب  ار  شرس  دنتشک و  ار  وا  درک ، توعد  شدج  نید  تلادع و  ّقح و  هب  ار  مدرم  زین  مالسلا 

مایق يّدام  لیاسو  يرهاظ و  بابـسا  مادـک  هب  اکتا  اب  دـنتفریذپ ، ار  ناـشتوعد  مدرم  اـی  دـندش ، هتـشک  هک  یناربمغیپ  ریاـس  اـیرکز و 
.دوب ناسکی  اهنآ  يارب  يرهاظ  تسکش  هبلغ و  تشادن و  ثعاب  ینید  تیرومأم  زج  هقبط  نیا  مایق  دندرک ؟

هکلب دندرمش ؛ یم  رطخ  هنوگره  گرم و  زا  لابقتسا  یطایتحا و  یب  يوردنت و  ار  ناشیا  توعد  هک  دندوب  یناسک  زین  ایبنا  رـصع  رد 
دـنداد و یمن  زییمت  تسودایند  بلط و  هاج  ناـمدرم  فدـه  زا  ار  اـیبنا  فدـه  نوچ  دـنتفرگ ، یم  رخـسمت  ازهتـسا و  داـب  هب  ار  اـهنآ 

هک ار  ینامسآ  يونعم و  یناحور و  ياه  تضهن 
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رب هک  ییایند  ياه  تضهن  دـننام  تسا ، تّجح  مامتا  تلادـع و  تقیقح و  یتسود و  رـشب  تلیـضف و  ادـخ و  رما  تعاـطا  ساـسا  رب 
.دندرک یم  نامگ  تسا  یصخش  تعفنم  تسایر و  هاج و  ایند و  هب  ّبح  ساسا 

دنک و ربص  هک  دوب  نیا  رتهب  دوب و  هدشن  رهاظ  یمتس  دیزی  زا  زونه  هک  درک  مایق  یتقو  مالسلا  هیلع  نیـسح  گیب ، يرـضخ  رظن  هب   2
! دنک مایق  تقو  نآ  دریگب ، ار  ملاع  شمتس  ملظ و  دوش و  راوس  شدارم  بکرم  رب  دیزی  ات  دنک  اضما  ار  وا  تموکح  دنزن و  یفرح 

قالخا و داسف  هب  روهشم  دیزی  .دنتخانش  یمن  ار  وا  اه  ناملسم  ای  تخانـش ، یمن  ار  دیزی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدرک  نامگ  يرـضخ 
وا يدـهعتیالو  اب  هیواعم  نامز  رد  هک  یناسک  .دوب  فورعم  یـصاعم  هب  وا  رهاـجت  يزاـب و  گـس  يراـسگ و  یم  .دوب  تشز  لاـمعا 

.دنتسناد یم  وا  يرادمامز  عنام  ار  وا  راتفر  ءوس  قالخا و  داسف  همه  دندرک ، تفلاخم 

هباحص مالسا و  ناگرزب  شوگ  هب  شراتفر  رادرک و  تسناد  یم  هکنآ  اب  دمآ ، یم  هنیدم  هب  هک  یماگنه  یتح  شردپ  نامز  رد  دیزی 
(1) .تشاد یمنرب  يراسگ  یم  زا  تسد  دسر ، یم 

ار یبیاغ  هکنآ  لثم  يزادـنیب ، هابتـشا  هب  ار  مدرم  یهاوخ  یم  وت  دومرف : هیواعم  هب  تخانـش و  یم  ار  وا  هیواعم ، دـهع  نامه  رد  ماـما 
هدـنناوخ و نازینک  شیاـهرتوبک و  اـه و  گـس  اـب  ار  شدوخ  دـیزی  یناسانـشب ! تسا ، هدرپ  تشپ  رد  هک  ار  یـسک  اـی  ینک  فـصو 

نک اهر  تسا ، هدناسانش  وهل  ياهراک  عاونا  اب  شا و  هدنزاون 

ص 317. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 1
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، يراد قلخ  نیا  هب  هک  یمتـس  زا  تهاـنگ  راـب  هک  یلاـح  رد  يوش  دراو  ادـخ  رب  هک  ار  وت  دـهد  یمن  دوـس  يا ! هدرک  هدارا  ار  هچنآ 
(1) .دشاب نیا  زا  رتشیب 

راتفر تشز و  رادرک  نآ  دوب و  هدومن  لمع  تنس  باتک و  هب  هدرک و  هشیپ  داد  لدع و  مالسلا  هیلع  ماما  تداهش  زا  دعب  دیزی  رگا   3
.دومرف باتش  تضهن  رد  تخانشن و  دیاب  هک  نانچ  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  دیوگب : یـسک  تشاد  اج  دوب ، هدرک  كرت  ار  هدیهوکن 

هب وا  تموادم  همظعم و  هّکم  بیرخت  هّرح و  هعقاو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخ  تراسا  البرک و  هثداح  هکنآ  زا  دـعب  یلو 
زج گیب  يرـضخ  زا  داریا  هنوگ  نیا  درک ، یفرعم  مدرم  هب  شیپ  زا  شیب  ار  وا  هریبک ، ناـهانگ  روجف و  قسف و  هب  رهاـجت  یـصاعم و 

.درادن ییانعم  دنک ، یم  تیب  لها  اب  توادع  زا  تیاکح  هکنآ 

ره هیلع  سکره  دـنک  یم  ناـمگ  وا  تسا ، مالـسا  فدـه  كرد  مدـع  تهج  زا  اـی  بصعت  تـهج  زا  اـی  گـیب  يرـضخ  نانخـس   4
تعاطا نیکمت و  یتموکح ، ره  رگمتـس و  ملاظ و  ره  زا  دـیاب  تسا و  فالتخا  هقرفت و  لماع  دـنک ، ماـیق  یطیارـش  ره  رد  یتموکح 

ناراکمتـس و اب  هچرگا  تسا ، هدیدنـسپ  يراکمه  داحتا و  و  دـیاین ، شیپ  فالتخا  هقرفت و  ات  دومن  شزاس  يراکمه و  وا  اـب  درک و 
هب ار  اهنآ  دنیآرد و  شزاس  رد  زا  خیرات ، نارگدادیب  هیواعم و  جاجح ، دیلو ، دیزی ، تموکح  اب  دیاب  همه  دـشاب و  متـس  ملظ و  يارب 

.دوشن داجیا  هقرفت  ات  دنسانشب  تیمسر 

یمن هزاجا  یتعیرـش  چـیه  هدوب و  هشیمه  لطاب  قح و  لها  نیب  هقرفت  فالتخا و  يا ، هدـش  هارمگ  تخـس  گیب ! يرـضخ  ياـقآ  هن ،
، امش باسح  نیا  اب  .دوشن  ثداح  فالتخا  هقرفت و  هکنآ  يارب  دنوش ، لطاب  لها  میلست  ّقح  لها  هک  دهد 

 . ص 53 ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  - 1
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فالتخا هقرفت و  لماع  هّللاب  ذایعلا  درک ، مایق  یتسرپ  تب  هیلع  هک  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  و  دورمن ، لباقم  رد  هک  مه  لیلخ  میهاربا 
.دندش

نید میلاعت  اب  نانآ  تفلاخم  دیزی و  و  تاعامجلا ) قّرفم   ) هیواعم لاثما  تموکح  نیملـسم ، تافالتخا  هشیر  گیب ! يرـضخ  ياقآ  هن 
.دوب یبلطایند  یتسرپ و  هاج  مالسا و  تاروتسد  و 

هک یفده  دصقم و  يوس  هب  يرایشوه  يرادیب و  لامک  اب  دوب و  نشور  راک  باسح  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  رد  گیب ! يرضخ  ياقآ   5
ینب تموکح  هک  دـید  نانچ  ار  راک  كرادـت  درک و  یم  ینیب  شیپ  ار  دـعب  عاضوا  نامز ، ياـه  هدرپ  يارواـم  زا  تفر و  یم  تشاد 

رد مالسلا  هیلع  نیـسح  .دندرگ  راتفرگ  دبا  نعل  هب  جراخ و  یمالـسا  ياه  تموکح  رامـش  زا  وحم و  یمومع  ترفن  مشخ و  رد  هیما 
رد شدوخ  اب  ار  ناناملـسم  درادرب و  اهنآ  راک  نطاب  زا  هدرپ  دروآرد و  اپ  زا  ار  هیواـعم  دـیزی و  اـصوصخم  هیما و  ینب  هک  تهج  نیا 

هقیقد دومن و  جیـسب  راک  نیا  يارب  دوب ، مزال  هک  ار  ییاوق  مامت  دهد ، تاجن  اهنآ  ّرـش  زا  ار  مالـسا  دنک و  ادص  مه  اهنآ  ندوب  لطاب 
دومرف و هظحالم  ار  راک  بناوج  فارطا و  مامت  شیوخ  فده  دصقم و  نیمأت  هار  رد  درکن و  كرت  ار  طایتحا  مزح و  قیاقد ، زا  يا 
دندش و لوذخم  روفنم و  هیما  ینب  و  دیچیپ ، ملاع  رد  شتیمولظم  يادص  تشگ و  نیمأت  شدصقم  هک  درک  مهارف  نانچ  ار  تامدقم 

یلع لیاضف  شّدج و  ردپ و  میارج  ملاظم و  هب  قشمد  ربنم  رب  امـسر  مود ) هیواعم   ) دیزی رـسپ  و  دـش ، رثا  یب  دنتـشاد  هک  ییاه  هشقن 
.داد تداهش  تیب  لها  تیحالص  مالسلا و  هیلع 
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هکلهت رد  سفن  ياقلا 

(1) هکلهت رد  سفن  ياقلا 

ًالقع هک  تسا  هکلهت  رد  سفن  ياقلا  دشاب ، لایع  لها و  تراسا  تیمولظم و  ندش و  هتـشک  ناسنا ، فده  رگا  دیوگب : یـسک  دیاش 
ماما هنوگچ  سپ  تسین ؛ زیاج  .دـیزادنین  تکاله  هب  ار  ناتدوخ   (2) ؛» ِهَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  الَو  : » همیرک هیآ  بسحرب  اعرـش  و 

نادناخ تراسا  ماما و  نتشک  تخاس ، مهارف  دوخ  رایتخا  اب  ار  نآ  تامدقم  دش و  نوریب  ندش  هتـشک  تداهـش و  يارب  مالـسلا  هیلع 
.درادن يدوس  ررض  نایز و  زا  ریغ  و  تسا ، ادخ  ضوغبم  تسا و  تایانج  نیرت  گرزب  توبن ،

: هک تسا  نیا  باوج 

هاـگ یمیرحت و  مکح  عوضوم  هاـگ  نیواـنع ، لاوحا و  فـالتخا  بسحرب  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  یکی  هکلهت ؛ رد  سفن  ياـقلا   1
بجاو مه  یهاـگ  هکلب  دـشاب ؛ مارح  هکلهت  رد  سفن  ياـقلا  اـقلطم  هک  تسین  روط  نیا  دوش و  یم  یبوجو  یمازلا و  مکح  عوـضوم 

.دروخ یم  صیصخت  رگید  ّهلدا  اب  دشاب ، هتشاد  مومع  هیآ  نیا  ضرفرب  رگا  و  دوش ، یم 

ره هکلهت : نتخادـنا  ءاقلا =   ) دوش یم  تکـاله  بجوم  راـک  نآ  هک  نتخادـنا ، يراـک  رد  ار  دوخ  ینعی  هکلهت : رد  سفن  ياـقلا  - 1
(. دشاب تکاله  شتبقاع  هک  يراک 

هیآ 195. هرقب ، هروس  - 2
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زیاج هکلهت  رد  سفن  ياقلا  مه  زاب  ایآ  دـشاب ، هکلهت  رد  سفن  ياقلا  رب  فقوتم  هکلهت  زا  نآ  تاجن  و  دـتفیب ، هکلهت  رد  مالـسا  رگا 
؟ تسین

یلوا داهج ، عافد و  زا  دروم  نیا  ایآ  تسین ؟ لوؤسم  دراذگب  هکلهت  رد  ار  مالسا  دوخ ، ناج  ظفح  يارب  هک  یسک  اعرـش  ًالقع و  ایآ 
؟ تسین بوجو  يراکادف و  هب 

هکلهت زا  نید  تاجن  مالسا و  تاجن  مالسا و  ظفح  ادخ و  ریغ  شتسرپ  زا  رشب  ندرک  دازآ  دیحوت و  هب  توعد  عافد ، داهج و  هفسلف 
رایسب سوفن  نداتفا  ندش و  هتـشک  هب  نیقی  اب  عافد  داهج و  ماکحا  قبط  مدرم  رب  هک  تسا  بناجا  طلـست  زا  مالـسا  روشک  ظفح  ای  و 

.تسا بجاو  هکلهت  رد 

ترورض نآ  زا  عافد  مالـسا ، تکلمم  ظفح  يارب  درک و  ادیپ  رکـشل  زا  یعمج  ندش  هتـشک  رب  فقوت  يزرم ، رگنـس و  زا  عافد  رگا 
.تسا بجاو  هکلب  زیاج  هکلهت ، رد  ياقلا  نیا  تخادرپ و  عافد  هب  نیگنس  تافلت  لمحت  اب  دیاب  تشاد ،

تـسا یهیدـب  تسا و  هکلهت » رد  ياقلا   » حـبق هب  لـقع  مکح  دـییأت  يداـشرا و  مکح  هکلهت ) رد  سفن  ياـقلا  تمرح   ) مکح نیا   2
لقع تفای ، نآ  رب  فقوت  يرت  گرزب  تحلصم  ظفح  رگا  یلو  دشابن ؛ نیب  رد  رت  مهم  تحلصم  هک  تسا  يدروم  رد  لقع  راکنتـسا 

.دیامن یم  مکح  اقلا  نسح  موزل و  هب  هاگ  زاوج و  هب 

رد هکلهت  زا  دارم  تسا  نکمم  و  تسا ، ندـش  هدوهیب  عیاض و  اـنف و  هلمج : نآ  زا  هک  تسا  رّوصتم  وحن  دـنچ  هب  هکلهت  كـاله و   3
حیحص دصقم  رگا  اّما  دشابن ؛ هتشادن  یلقع  یعرش و  حیحص  دصقم  هک  تسا  يدروم  رد  نیا  دشاب و  تکاله  مسق  نیا  هفیرش ، هیآ 

.تسین انف  هکلهت و  رد  ياقلا  يزابناج ، يراکادف و  دشاب ، رظن  رد  ماکحا  زا  عافد  فیلکت و  يادا  نید و  ظفح  لثم  یعرش  و 
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ار دوخ  هدیدرگ و  رت  تباث  یقاب و  هکلب  هدشن ؛ لطاب  عیاض و  دوش ، هتشک  مومع  حلاصم  نید و  ظفح  يارب  ادخ و  هار  رد  هک  یـسک 
ظفح زا  رت  مهم  اعرـش  هک  یتدـسفم  عفد  ای  تحلـصم  لیـصحت  هنیمز  رد  سپ  تسا ، هتخورف  اـه  تمیق  نیرت  نارگ  نمثلا و  یلعا  هب 
دزیرب رود  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک  لام  فرـص  ریظن  تسین ، هکلهت  رد  ياقلا  تداهـش ، گرم و  هب  نداد  نت  ناـج و  لذـب  دـشاب ، ناـج 

.تسا عورشم  اج و  هب  دهدب ، رتشیب  هدافتسا  ای  تفارش  وربآ و  ظفح  يارب  رگا  یلو  تسا  ریذبت 

هاپـس تسکـش  لزلزت و  ببـس  گنج  هب  ندرک  تشپ  هک  يدراوم  رد  صوصخ  نید ، زا  عافد  داهج و  نادیم  رد  تماقتـسا  ربص و   4
سک چیه  تسا و  بجاو  هکلب  حودـمم ، تداهـش  هب  ملع  اب  ددرگ ، نیدـهجم  قیوشت  بجوم  يراکادـف  دوش و  راّفک  هبلغ  مالـسا و 

صوصخ هب  هشیمه  هکلب  هدرمشن ؛ تسا ، مارح  عونمم و  هک  هکلهت  رد  سفن  ياقلا  ار ، تماقتـسا  مدق و  تابث  یگنادرم و  هنوگ  نیا 
دننام تسا ؛ هدوب  ناهدـنامرف  هاپـس و  نارادـمچرپ  اصوصخ  نازابرـس  ياه  يدنلبرـس  گرزب و  تاراختفا  زا  یکی  مالـسا  ردـص  رد 

هب مادـقا  تدـهاجم  يزاـبناج و  نیا  هتوم ؛ گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  راـیط  رفعج  باـنج  يراکادـف  يزاـبناج و  یخیراـت و  تماقتـسا 
.تکاله رد  سفن  ياقلا  یشکدوخ و  هن  تسا ، لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  يراگتسر و  تداعس و  كرد  تداهش ،

قلعت لثم  و  تسا ، هکلهت  رد  ياقلا  ناونع  یهن  قلعتم  نوچ  اّما  دراد ؛ هکلهت  رد  سفن  ياـقلا  تمرح  رب  تلـالد  هچرگا  همیرک  هیآ   5
رادم رئاد  نآ  درف  قادصم و  قّقحت  تسین ، رامق  ای  رمخ  برش  دننام  هّیجراخ  تاعوضوم  هب  یهن 
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رگید یلاح  رد  دشاب و  هکلهت  رد  ياقلا  یصخش  هب  تبسن  ای  یلاح  رد  یلمع  مادقا و  کی  تسا  نکمم  تسا ، روکذم  ناونع  قّقحت 
ناونع نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  مه  تایاور  زا  هدرک ، رکذ  ریسفت  ياملع  زا  یکی  هک  يروط  هب  .دشابن و  رگید  صخـش  هب  تبـسن  ای 

عافد یهاگ  داهج و  عافد و  كرت  یهاگ  لام و  قافنا  یهاگ  لاـم و  قاـفنا  كرت  یهاـگ  هکلهت ، رد  ياـقلا  دراد : فلتخم  قیداـصم 
ار دـسافم  حـلاصم و  تابـسانم و  دراوم و  دـیاب  تسا ؛ یناگمه  یمومع و  یهاـگ  يدرف و  یهاـگ  هکلهت ، رد  ياـقلا  هچناـنچ  تسا ،
مه رگا  دراوم ، زا  يا  هراپ  رد  و  تسین ، قداص  دراوم  یـضعب  رد  تسا و  قداص  هکلهت  رد  ياـقلا  دراوم ، یـضعب  رد  .تفرگ  رظنرد 

.دوش یم  ناربج  لباقریغ  رت و  گرزب  يورخا  ای  يویند  هکلهت  رد  طوقس  ببس  نآ  كرت  دشاب ، قداص 

: مینک هفاضا  زین  ار  لیذ  حیضوت  تسا  مزال  اه ، خساپ  نیا  زا  سپ 

وا زا  هچنآ  تسا و  هابتـشا  اطخ و  زا  موصعم  ماکحا و  هب  ملعا  تّما  مامت  زا  تسا ، تمـصع  تماـما و  ماـقم  بحاـص  هک  ماـما  ًـالّوا :
.دشاب یم  یعرش  فیلکت  یهلا و  نامرف  قبط  دوش ، رداص 

ار حـلاصم  ماـمت  هظحـالم  دروم  نیا  رد  ماـما  .دـنام  یم  هّکم  رد  اـی  تفر  یم  قارع  يوس  هب  هاوخ  دنتـشک ، یم  ار  وا  هیما  ینب  اـیناث :
ار ترـضح  نآ  مایق  همانرب  ّتقد  اب  سکره  .دوشن  کته  مرح  تمرح  دنـشکن و  ار  وا  هّکم  رد  هکنیا  يارب  دمآ  نوریب  هّکم  زا  دومن ،
، دشاب هتـشاد  نید  يایحا  مالـسا و  ياقب  يارب  ار  هدیاف  رثکادح  شتیمولظم  تداهـش و  هکنآ  يارب  ماما  هک  دمهف  یم  دـنک ، هظحالم 

.درک تاعارم  ار  تاکن  قیاقد و  مامت 
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یفده نیا  و  دوب ، نید  تاجن  همیظع ، بیاصم  نآ  لمحت  ندشن و  میلست  تعیب و  زا  عانتما  مایق و  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  فده  اثلاث :
درک و رایتخا  ار  تداهـش  تهج  نیا  زا  دنک ، ادـف  ار  شباحـصا  ناناوج و  دوخ و  ناج  نآ ، لوصح  يارب  ماما  تشاد  شزرا  هک  دوب 

.دومن لابقتسا  گرزب  تابیصم  نآ  زا 

ینب تموکح  رب  نالطب  طخ  ندیشک  ّقح و  زا  تیامح  نید و  ظفح  ادخ و  رما  لاثتما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  تاذلاب  یلـصا و  دوصقم 
هثداح همه  نآ  تداهش و  دحرس  ات  تماقتسا  ندشن و  میلـست  دوصقم ، نیا  هب  ندیـسر  همدقم  دوب و  اهنآ  ياه  فده  راکفا و  هیما و 

.دوب تیناسنا  كاپ  نادجو  لقع و  لوبقم  ربمغیپ و  بوبحم  ادخ و  بوبحم  ماما ، دوصقم  .دوب 

نتـشک ماما  اریز  تفر ؛ نآ  يوس  هب  دوخ  ماما  هنوگچ  دوب ، ادـخ  ضوغبم  ماما  نتـشک  هکنیا  اب  دـیوگب : یـسک  رگا  تسا  هطلغم  نیا 
تحیصن هظعوم و  ار  نارگمتـس  نآ  تّجح ، مامتا  يارب  دش و  عنام  نآ  زا  تسناوت  ات  تساوخ و  یمن  دوب  نارگید  لمع  هک  ار  دوخ 

یم يراگتـسر  برق و  لامک  لیاسو  مظعا  زا  ار  نآ  دوب و  ترـضح  نآ  بوبحم  ادـخ  هار  رد  تداهـش  ندـش و  هتـشک  یلو  دومرف ؛
.دشاب تداهش  قاتشم  دنموزرآ و  دیابی  ناملسم  نمؤم و  ره  تسناد و 

رد هک  روط  نامه  تسا و  رئابک  ربکا  زا  هکلب  هریبک  ناهانگ  تایانج و  زا  دـنوادخ و  ضوغبم  تیب ، لها  ندرک  ریـسا  ماـما و  نتـشک 
ملاع يارب  نآ  نایز  ررض و  و  دوب ، ریذپان ") ناربج  ررض   ) همیظع هملث   " هدش نایب  هبیط  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  هبطخ 

یم ناشرـس  رب  ار  ملاع  ياه  هوک  رگا  و  دنتفین ، یتیانج  نینچ  هشیدنا  رد  ایقـشا  نآ  هک  دوب  بجاو  دوب و  روصت  ّدـح  زا  شیب  مالـسا 
نآ ضّرعتم  دندز ،
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تعیب دیزی  اب  هدش و  اهنآ  میلـست  یمظع  هملث  نیا  عفد  ناج و  ظفح  يارب  دوبن  مزال  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  یلو  دـندرگن ؛ ترـضح 
زا عاـنتما   " و نید " ظـفح   " تحلـصم هچناـنچ  .دوب  رتشیب  بتارم  هب  مالـسا  يارب  نآ  ناـیز  ررـض و  وا ، نیب  عقاو  رظن  رد  اریز  دـنک ؛

مالسا يایحا  هار  رد  تشذگ و  شنازیزع  نادنزرف و  دوخ و  ناج  زا  نآ ، هار  رد  هک  تسناد  یم  گرزب  يردق  هب  ار  تعیب " میلست و 
.درک ادف  ار  همه  دیحوت  هملک  ياقبا  و 

ترـضح نآ  تمرح  میرح  هب  ضرعت  كرت  وا و  سّدـقم  دوجو  زا  عافد  يرای و  ماما ، زا  تعاطا  مدرم ، فیلکت  رگید : تراـبع  هب  و 
هب مدرم  نوچ  ایآ  .دوب  مالـسا  ياقب  يارب  تبیـصم  تداهـش و  هب  نداد  نت  دـصقم و  هدـیقع و  هار  رد  تماقتـسا  ماما ، فیلکت  دوب و 

نآرق و نید و  و  دنک ، ینیـشن  بقع  هدش و  میلـست  ّتلذ  هب  دهدن و  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  دیاب  مه  ماما  دندرکن ، لمع  دوخ  فیلکت 
.!؟ دراذگب اهنت  بیرغ و  ار  تعیرش 

دیناوخب و هدومرف  دای  ار  ناشربص  تریصب و   (1) میرک نآرق  رد  يادخ  هک  ار  نامیااب  نانز  نادرم و  نآ  دودخا و  باحصا  ناتـساد 
ناـحتما نآ  هتوب  زا  و  دـندیزگرب ، رفک  هب  تشگزاـب  ناـمیا و  كرت  رب  ار  شتآ  هب  ندـش  هتخوس  هنوگچ  هک  دـینک  هعلاـطم  تقد  هب 

.دندمآ نوریب  صلاخ  شغ و  لغ و  یب  میظع ،

تریـصب و اب  یناسنا  یلاع  یـساسا و  ياه  فده  نید و  ظفح  ادخ و  هب  توعد  نامیا و  هدـیقع و  هار  رد  تماقتـسا  تابث و  نیاربانب 
زا ادخ  نید  ادخ و  يرای  يراکادف و  .رگید  یبلطم  هکلهت ، رد  سفن  ياقلا  تسا و  یبلطم  تفرعم ، هّجوت و 

.جورب هروس  - 1
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ای اصّـصخت  اعوضوم و   ) یملع نابز  هب  تسا و  راـختفا  يدنلبرـس و  ثعاـب  دـشاب ، نآ  ماـکحا  عقوم و  لـحم و  هب  فراـع  هک  یـسک 
.دشاب یم  جراخ  هکلهت  رد  سفن  ياقلا  زا  اصیصخت )

لعف و دش ، هتفگ  ررکم  هچنانچ  اریز  تسین ؛ تاحیـضوت  نیا  هب  جاتحم  ماما ، ای  ربمغیپ  مادـقا  دروم  رد  هابتـشا  نیا  عفد  تسا  یهیدـب 
نّیعم ار  ماما  هفیظو  دوخ ، داهتجا  اب  هک  تسین  ام  نأش  رد  تسا و  هیعرـش  ماکحا  ّهلدا  زا  ربمغیپ  دـننام  زین  ماما  ّتنـس )  ) ریرقت لوق و 

.مینک

ایبنا شور  لامعا و  رد  لاح  ره  هب  .تسا  دنمدوس  دیفم و  ثحب  نیا  بیقعت  نامدوخ ، فیلکت  نییعت  طابنتـسا و  یهقف و  رظن  زا  یلب ،
هک تسا  جردنم  ناگدنب و ...  حالصتسا  سوفن و  لیمکت  تّجح و  مامتا  دابع و  ناحتما  زا  یمکح  رارـسا و  مالـسلا ،  مهیلع  هّمئا  و 

.تسا و ناشیا  راتفر  تالاح و  ثیداحا و  تایآ و  رد  رایسب  تقد  روغ و  هب  جاتحم  حلاصم ، اه و  تمکح  نآ  هب  هلمجلا  یف  ییانشآ 
.ایرد زا  يا  هرطق  رایسب و  زا  یگدنا  رگم  تسین  میسیونب ، ام  هچنآ 

دنرامشب هحفص  تشگنارس و  دننک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 
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؟ درکن مایق  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ارچ 

هیلع یبتجم  ترضح  ارچ  هک : دیایب  شیپ  لاؤس  نیا  دنناوخب ، ار  هتشذگ  ياه  لصف  بلاطم  یتقو  ناگدنناوخ  زا  يا  هراپ  يارب  دیاش 
مامتها هقالع و  يراکادف و  هن  دوب و  ردارب  زا  رتمک  وا  بلق  توق  تعاجش و  هن  هکنآ  اب  دومن ، شزاس  هیواعم  اب  و  درکن ، مایق  مالسلا 

.دوب رتشیب  ترضح  نآ  زا  مالسا  تاجن  نید و  ظفح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

نیسح یلو  دومن ؛ شیوخ  راعش  ار  ییابیکـش  ربص و  تخاس و  هشیپ  يرابدرب  ملح و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  دش  هنوگچ  سپ 
.درک رایتخا  ار  تداهش  داهج و  تساخرب و  مایق  تضهن و  هب  مالسلا  هیلع 

حلاصم رارسا و  (1) و  هتشون اه  باتک  مالسا  ردص  خیرات  ثداوح  رارسا و  زا  هاگآ  ققحم و  نادنمشناد  لاؤس  نیا  خساپ  رد  دنچره 
للع و زا  یضعب  دنامن  باوج  یب  اجنیا  رد  لاؤس  نیا  هکنیا  يارب  مه  ام  لاح ، نیا  اب  دنا ، هداد  حرش  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص 

ار مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  نامز  توافت  ماما و  حلص  ياه  تمکح 

.تسا هتشاگن  هحفص  دصراهچ  رد  نسحلا " حلص   " مان هب  سی ، لآ  یضار  خیش  همالع  هک  تسا  یباتک  هلمج  زا  - 1
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اه باتک  نآ  هعلاطم  هب  ار  هدنناوخ  رتشیب  تاحیـضوت  يارب  میراگن و  یم  دوخ  یخیرات  یملع و  تاداهتجا  بسح  رب  ردارب ، رـصع  اب 
: میهد یم  هلاوح 

ار مدرم  یگدامآ  دـندوب ، هداد  نیفرط  هک  يرایـسب  ياه  هتـشک  و  دوب ، هقباس  یب  نامز  نآ  ات  هک  یلخاد  ياه  گـنج  تّدـم  لوط   1
شوه لـماک ، ناـمیا  اـب  هک  دعـس  نب  سیق  دـننام  یلیلق  هّدـع  زج  دوب و  هدرک  مک  دوـب  هدربـن  نیب  زا  یّلک  هب  رگا  گـنج  همادا  يارب 
رتشیب دندرک ، یم  اشامت  ار  شحوم  عضو  نآ  يامنرود  دندید و  یم  هیما  ینب  تموکح  رد  ار  مالـسا  هدنیآ  صاخ ، تیبرت  راشرس و 

.دندوب هدش  هتسخ  گنج  زا  دندوب و  شزاس  حلص و  رادفرط  دنتشادن و  هقالع  گنج  هب  دارفا 

تعاطا و راهظا  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  دومن ، یم  داـهج  هب  بیغرت  ار  اـهنآ  هچره  یگدـنز ، نارود  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
تسد زا  ترضح  نآ  هک  يروط  هب  دنداد  یم  ناشن  یتسس  ینیگنس و  ترـضح  نآ  رماوا  لاثتما  رد  و  دندرکن ، دننک ، يریذپ  نامرف 

.دوب هدش  دنم  هلگ  رطاخ و  هدرزآ  اهنآ 

هداد و هتـشک  اه  گنج  نیا  رد  هک  ییاه  هداوناخ  دـش ، رتشیب  داهج  هب  اـهنآ  یتبغر  یب  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 
.دنداد یمن  ناشن  شوخ  يور  داهج  همادا  اب  رتشیب  دندوب ، رادازع 

رفن رازه  راهچ  ناورهن  گنج  ناگتشک  رامـش  رازه و  هد  دص و  نیفرط  زا  يدوعـسم ، لقن  هب  انب  نیّفـص ، گنج  ناگدش  هتـشک  هّدع 
.دوب رفن  رازه  دنچ  یس و  داد ، يور  ناورهن  نیفص و  زا  لبق  هک  لمج  گنج  نیلوتقم  هّدع  ، (2) یبوقعی لقن  هب  انب  و  . (1) دوب

ص 274. ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 1
ص 159. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 432 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_420_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_420_2
http://www.ghaemiyeh.com


421 ص :

تحار رکف و  هاتوک  نامدرم  هتخاـس و  از  تشحو  بیهم و  ار  داـهج  هفاـیق  یلخاد ، ياـه  گـنج  نیا  رد  ناگدـش  هتـشک  ترثک  نیا 
بیغرت داهج  هب  ار  مدرم  تفرگ و  داهج  هب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  یتقو  اذـل  دوب ، هدرک  نازیرگ  نآ  زا  ار  بلط 

ار هلیخن  و  داد ، رارق  دوـخ  نیـشناج  هفوـک  رد  ار  لـفون  نب  هریغم  تـفر و  نوریب  هفوـک  زا  اصخـش  هـکنیا  اـب  .دـنتفریذپن  رتـشیب  درک ،
هب راچان  ماما  دندماین ، نوریب  ترـضح  نآ  باکر  رد  داهج  يارب  يرفن  رازهراهچ  زا  شیب  دـنام ، اجنآ  رد  زور  هد  درک و  هاگرکـشل 

(1) .درک صیرحت  داهج  هب  ار  مدرم  تشگزاب و  هفوک 

تّجح و مامتا  يارب  دنا ، هدراذـگ  بیرغ  اهنت و  ار  وا  تیرثکا  هک  دـش  هتـسناد  و  مولعم ، داهج  رما  رد  اهنآ  یتسـس  نواهت و  یتقو   2
ام هک  دنتشادرب  دایرف  فارطا  زا  نانآ  تساوخ ، رظن  اهنآ  زا  راکـشآ  روط  هب  حلـص  داهج و  عوضوم  رد  دناوخ و  يا  هبطخ  رذع  عطق 

.نکن كاله  ار  ام  میتسین ، داهج  هب  رضاح 

ماش لها  اب  داهج  زا  ار  ام  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : َلجوَزع  دنوادخ  دمح  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  هدرک : تیاور  ریثا  نبا 
ربص و لاح  رد  ینمـشد و  تافالتخا و  زا  یتمالـس  لاح  رد  میدرک  یم  گنج  ماش  لها  اـب  اـنامه  یتمادـن ، هن  یکـش و  هتـشادن  زاـب 
و دوب ، امش  يایند  يولج  امـش  نید  نیّفـص ، هب  نتفر  ماگنه  رد  دش ، لیدبت  یبیکـشان  هب  ربص  ینمـشد و  هب  یتمالـس  سپ  ییابیکش ،

.تسا امش  نید  ولج  امش  يایند  هک  یلاح  رد  دیا  هدرک  حبص  زورما 

.دیتسین دیدوب ، هک  نانچ  نآ  ام  يارب  امش  و  میدوب ، هک  میتسه  نانچمه  امش  يارب  ام  دیشاب  هاگآ 

 . ص 62 نومکاحلا ، هعیشلا و  - 1
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گرم يراکادـف و  هدامآ  رگا  تسین ، تلادـع  فاصنا و  تّزع و  نآ  رد  هک  هدـناوخ  يرما  هب  ار  اـم  هیواـعم  دومرف : هبطخ  ناـیاپ  رد 
یم ار  اـیند  یگدـنز  نیا  رگا  و  میتـسرف ، یم  ادـخ  يوـس  هب  همکاـحم  يارب  ریـشمش  اـب  ار  وا  مـینک و  یم  در  ار  وا  داهنـشیپ  دـیتسه ،

، میریگ یم  ار  امش  ياضر  دیتسین ) داهج  هب  رضاح  و   ) دیهاوخ

؛» َهَّیِقَْبلا َهَّیِقَبلا  ٍِبناج  ِّلَک  ْنِم  ُمْوَْقلا  ُهادانَف  »

! روآ نوریب  هشیر  زا  ار  ام  رادب  یقاب  ار  ام  دندز  دایرف  وس  ره  زا  مدرم 

؛» َْحلُّصلا یَْضمَأ  ُهوُدَْرفَأ  اّمَلَف  »

(1) «. درک حلص  دندراذگ ، اهنت  ار  وا  نوچ  سپ  »

، دوش لابند  گنج  رگا  هک  دنتـشاد  نآ  میب  دنتـسناد و  یم  نیملـسم  یّلک  فعـض  بجوم  ار  گـنج  همادا  هک  دـندوب  مه  یهورگ   3
ورملق همیمـض  هزات  هک  یکلامم  رد  دنروآ و  موجه  اهنآ  هب  یجراخ  نانمـشد  دوش و  مامت  هّدُـع  هّدِـع و  زا  ناناملـسم  یگنج  ریاخذ 
یلخاد گنج  ههبش  یب  اریز  دوب ؛ اجب  مه  لامتحا  نیا  و  ددرگ ، زاغآ  يزکرم  تموکح  هیلع  اتدوک  بالقنا و  هدش ، مالسا  تموکح 
تـسا مولعم  و  درادـن ، ار  تکلمم  زا  عافد  ییاناوت  دوش ، بلاغ  هک  فیرح  ود  زا  مادـک  ره  گنج  زا  دـعب  دوش و  یم  فعـض  ببس 
بـصغ ار  تفالخ  هکنآ  رطاخ  هب  ار  ربمغیپ  باحـصا  درک و  جورخ  ّقح  هب  هفیلخ  رب  و  دـش ، بکترم  ار  ملاـظم  همه  نآ  هک  هیواـعم 

.درادرب تموکح  زواجت و  زا  تسد  نیملسم ، هیلاع  حلاصم  مالسا و  ياقب  يارب  هک  دوبن  یسک  نانچ  دیناسر ، لتق  هب  دنک 

رب هک  هدش  بکترم  اه  تیانج  اه و  تنایخ  هدرک و  اه  یشک  هشقن  اهلاس  وا 

ص 13 و 14. ج 2 ، هباغلا ، دسا  - 1
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زا دوب  مالسا  تّزع  هب  هقالع  نید و  تریغ  يا  هرذ  وا  رد  رگا  دوش !؟ ّقح  میلست  دور و  رانک  دش  رضاح  هنوگچ  دبای ، تنطلـس  مدرم 
.دومن یمن  اپرب  ار  اه  هنتف  نیا  درک و  یمن  تفلاخم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تسخن  زور 

یم رظن  فرص  رهاظ  هب  تسا  وا  ّقح  هک  تفالخ  يرادمامز و  ماقم  زا  دنک و  یم  ظفح  ار  نیملسم  حلاصم  هک  یسک  طیارش  نیا  رد 
رد ار  اه  نابز  مخز  دیادش و  همه  نآ  و  داد ، رد  نت  حلص  هب  نید  ظفح  يارب  راچان  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  دنک ،

.درک فالغ  رد  ریشمش  نامثع ، رمع و  رکب و  یبا  رصع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ  دننام  دش و  رادیرخ  ادخ  هار 

یمن ینیب  شیپ  دروآ ، یم  راب  هب  اهنآ  تموکح  هک  ار  ییاه  تراسخ  هیما و  ینب  ملاظم  هیواعم و  ياه  گـنرین  رتشیب  اـه  ناملـسم   4
مـشاه ینب  دـننام  يرتسگ ، تلادـع  مالـسا و  هب  هقـالع  مدرم و  يربهر  دـیاقع و  رکف و  رد  هیما  ینب  دنتـسناد  یم  دـنچره  دـندرک و 

ادیپ یتوافت  ضرف  رب  و  دـبای ، توافت  نادـنچ  رمع  رکب و  یبا  رـصع  رد  تموکح  اب  تموکح  عضو  دـندرک  یمن  نامگ  اّما  دنتـسین ؛
یلخاد گرزب  گنج  و  دشاب ، مزال  راتـشک  همه  نیا  هک  دوش  یمن  اهردق  نآ  توافت  دشابن ، اهنآ  لثم  رهاظ  ظفح  رد  هیواعم  دنک و 

.دوش رجنم  هدرک  هیزجت  ار  مالسا  ملاع  هک 

مامت دیدجت و  ار  تیلهاج  نارود  مدهنم و  ار  مالـسا  ساسا  دنتـسه  تصرف  ددـصرد  هیما  ینب  هک  دـندرک  یمن  رکف  رگید  مدرم  نیا 
.دنیامن رامثتسا  ار  همه  لاماپ و  ار  دارفا  قوقح 

ریسم زا  تفالخ  جورخ  هدش و  ضوع  هعماج  جازم  ًالصا  و  دراد ، رایسب  توافت  رمع  رکب و  یبا  رـصع  اب  رـصع  نیا  دندرک  یمن  رکف 
دوخ راک  جیردت  هب  یقیقح 
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نآ یهلا  تموـکح  شور  ربـمغیپ و  دـهع  هب  مدرم  هک  دوـب  نآ  يارب  دـش ، یم  تیاـعر  عرـش  رهاوـظ  راـک  زاـغآ  رد  رگا  هدرک و  ار 
دّیقم و هدوهیب  تافیرشت  موسر و  همه  وغل  هب  هتفرگ و  وخ  عضو  نآ  اب  هک  هباحص  ناگرزب  و  دندوب ، دهعلا  ثیدح  انـشآ و  ترـضح 

لاـمعا هنادبتـسم و  ياـه  تموکح  لیکـشت  عضو و  رییغت  هنیمز  دـندوب و  هدـنز  زونه  دـندوب  سونأـم  یمالـسا  تاررقم  زا  تیعبت  هب 
.دوبن دوجوم  یصخش و ...  ياه  تردق 

ناتـسرپدوس و هدش و  انـشآ  نامثع  نامز  رد  اصوصخم  ماّکح ، زواجت  ملظ و  هب  مدرم  هدرک و  رییغت  عامتجا  جازم  رـصع ، نیا  رد  اّما 
ظفح تیحالـص و  تقایل و  ار ، بصانم  ياطعا  طرـش  دندوب و  هدیدرگ  تاماقم  يدـصتم  کیدزن و  تفالخ  هاگتـسد  هب  نابلط  هاج 

مالسا هب  تمدخ  یعرش و  فیلکت  ماجنا  يرایسب ، روظنم  زین  بصانم  لوبق  رد  دنتسناد و  یمن  یمالسا  ياه  همانرب  يارجا  حلاصم و 
.دوبن

دهاوخن ادیپ  توافت  لّوا  عضو  اب  نادـنچ  تفالخ  عضو  هک  دـندرک  یم  روصت  دوب و  هدیـشوپ  مدرم  رتشیب  رب  شیب  مک و  بلاطم  نیا 
.دندرمش یم  كانرطخ  هکلب  دنتسناد و  یمن  مزال  ار  راتشک  گنج و  نیا  همادا  هک  دوب  نیا  درک ،

تروص نیا  رد  دـنوش ، یم  بولغم  رهاـظ  تروص  هب  ماـما  هاپـس  درب و  یم  ار  گـنج  هیواـعم  هک  داد  یم  ناـشن  لاوحا  عاـضوا و   5
هیلع ماما  ترـضح  هب  مدرم  ضارتعا  گناب  .دیدرگ و  یم  رتشیب  دـش  یم  دراو  هعماج  دارفا  رب  یلک  روط  هب  هعیـش و  رب  هک  یتامدـص 

دندوب و رتشیب  حلص  نارادفرط  رتمک و  گنج  نارادفرط  هک  اصوصخم  دش  یم  دنلب  تفریذپن ، طیارش  نآ  اب  ار  حلص  ارچ  هک  مالسلا 
رگید ترابع  هب 
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ار دوخ  موش  دصاقم  طرـش ، دیق و  یب  یـسک و  هب  انتعا  نودب  ات  دیدرک  خاتـسگ  روسج و  ار  هیواعم  هک  دیدوب  امـش  نیا  دنتفگ : یم 
هک يدهع  هداد و  هک  یلوق  ياپ  دوب  راچان  تاداع  فرع و  بسح  رب  هیواعم  دوب ، هدش  ماجنا  طیارـش  نآ  اب  حلـص  رگا  دهد و  ماجنا 

.دنک تیاعر  ار  حلص  طیارش  دتسیاب و  هدرک 

افو دوخ  دـهع  لوق و  هب  دـیزی  لثم  یکاپان  مه  نآ  هیما  ینب  هکنآ  لامتحا  رگید  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  رـصع  رد  هک  یلاـح  رد 
راکـشآ هنامرحم و  روط  هب  لاجر  نتـشک  ناهانگ و  یب  لتق  تنایخ و  ردغ و  ینکـشدهع و  هب  ار  اهنآ  همه  دوب و  هتفر  نایم  زا  دنک ،

.دنتسناد یم  مزال  ار  اهنآ  هیلع  مایق  دندوب و  هتخانش 

ياقب ثعاب  زین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شور  دیدرگ ؛ شخب  تاجن  عفان و  مالسا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  هک  روط  نامه  سپ 
رمث یب  شنوخ  درک ، یم  مایق  لاوحا  طیارش و  نآ  رد  مک  ناروای  اب  هنت  کی  ترـضح  نآ  رگا  دش و  نیملـسم  حلاصم  ظفح  نید و 

.تشگ یمن  ّبترتم  مایق  نآ  رب  يرثا  دش و  یم  رتزاب  مالسا  وحم  رد  هیما  ینب  تسد  تفر و  یم  رده  هب 

یم تقیقح  هار  هب  ینمشد  یتسود و  حلـص و  گنج و  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع ، دننام  یهلا  لاجر  ینید و  ناربهر   6
.دنهد یمن  رارق  دوخ  دصاقم  هب  لین  نابدرن  ار  رکم  تنایخ و  غورد و  مدرم و  بیرف  لطاب و  ياه  تسایس  دنور و 

لـسوتم تنایخ  غورد و  هلیح و  هلیـسو ، ره  هب  نارگید  يراکمه  بلج  دوخ و  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  يّدام  یـسایس و  ناربهر  اّما 
یم ار  اهنآ  نید  تیـصخش و  فرـش و  دـنراذگ و  یم  نابلط  هاج  ناتـسرپ و  لوپ  رایتخا  رد  ماـقم  هاـج و  هوشر و  لوپ و  .دـنوش  یم 

.دنرخ
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عقوم رد  یـسایس  ناربـهر  یلو  دـننک ؛ یم  بلج  ّقح  يوس  هب  ناـمیا ، تلیـضف و  تقیقح و  هب  توـعد  هار  زا  ار  مدرم  ینید  ناربـهر 
بصانم و هدرک و  يرادـیرخ  ار  مدرم  يارآ  دوخ  ضارغا  يارب  دـننک و  یم  زاب  ار  لاملا  تیب  هنازخ و  رد  لامیاپ و  ار  تقیقح  موزل 
افعـض و هافر  تلادع و  تیحالـص و  اهنآ ، سوماق  رد  .دنـشخب  یم  دوش ، رای  اهنآ  اب  رتشیب  لطاب ، راک  رد  هک  سکره  هب  ار  تاماقم 

.درادن دوجو  ترارش  ملظ و  زا  زیهرپ  حالصا و 

هعلاطم هیواعم  ّبلقت  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ترـضح  تفالخ  نامز  رد  ار  هعماج  یحور  عضو  مینک و  عوجر  مالـسا  خـیرات  هب  یتقو 
نایفارطا و رتشیب  و  درک ، شوماخ  ار  هیواـعم  هنتف  ناوتب  اـهنآ  اـب  هک  تشادـن  ینارواـی  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  مینیب  یم  مینک ،

هتخاس یقالخا  دیدش  طاطحنا  راتفرگ  ار  هعماج  طلغ ، ياه  تیبرت  قیالان و  نامدرم  ياه  يربهر  .دـندوبن و  دامتعا  دروم  شنایهاپس 
.دوب

دنتفرگن شیپ  يّدام  روما  هب  ییانتعا  یب  مدرم و  لیمکت  سوفن و  تیبرت  رد  ار  ربمغیپ  هار  دندش ، ربمغیپ  ینیشناج  یعّدم  هک  یناسک 
.دندش نارگید  ضارعا  سوفن و  کته  تشز و  لامعا  هلسلس  کی  دراو  ناشراک ، زاغآ  نامه  زا  و 

هبتر ماقم و  دندروآ و  یم  راک  رـس  رب  دندوب  اهنآ  عفانم  رادفرط  هک  ار  يدارفا  دندومن و  رانک  مالـسا  ياه  هاگتـسد  زا  ار  یـصاخشا 
یلاع تمه  ياراد  ربمغیپ  نامز  رد  هک  ییاه  ناملسم  هک  دندرک  يراک  جیردت  هب  و  دندومن ، جراخ  یگداس  زا  ار  مالسا  .دنداد  یم 
رـصع نیا  رد  دـندرک ، یم  يراثن  ناج  داهج و  مالـسا ، هملک  يالعا  ادـخ و  هب  بّرقت  باوث و  دـیما  هب  و  دـندوب ، ایند  زا  تشذـگ  و 

رتشیب
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.دندوب هدش  تورث  لام و  عمج  ییوجدوس و  یبلط ، تحار  ینارذگ ، شوخ  تالمجت ، ایند ، هب  هّجوتم 

، تسا وا  فده  هک  یتموکح  لیکـشت  يارب  نامز  عضو  طیارـش و  هک  تسناد  دومن و  ار  هدافتـسا  رثکادح  تصرف  نیا  زا  مه  هیواعم 
رب دـمآ و  شیپ  هار  نیا  زا  تسا ، نکمم  نداد  تیالو  تلایا و  لوپ و  اب  مدرم  نامیا  نید و  فرـش و  ندـش  کـلام  اریز  تسا ؛ اـّیهم 

هیلع هئطوـت  راـک  هب  تسد  هار  نـیمه  زا  و  تخاـس ، دوـخ  رودزم  ار  هریغم  صاـع و  ورمع  نوـچ  يدارفا  و  دـش ، راوـس  دارم  بـکرم 
.دش ترضح  نآ  باحصا  نیب  رد  یلخاد  فالتخا  جرم و  جره و  داجیا  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ترضح 

اب ار  ماما  رکـشل  ناهدـنامرف  نیرت  فورعم  زا  یکی  .داتـسرف و  هوشر  اهنآ  زا  یـضعب  يارب  داد ، دـیون  هدـعو و  درک و  عیمطت  ار  اهنآ 
.تخاس ادج  ترضح  نآ  زا  يدایز  هوشر  نداد 

کیره هب  دنـشکب ، ار  ماـما  رگا  داد  هدـعو  درک و  عیمطت  ار  یعبر  نب  ثبـش  رجبا و  نب  راـجح  سیق و  نب  ثعـشا  ثیرح ، نب  ورمع 
(1) .دزاس بوصنم  ماش  ياهرکشل  زا  یکی  یهدنامرف  هب  دهدب و  ار  شنارتخد  زا  يرتخد  مهرد و  رازهدصکی 

رکف و هاتوک  مدرم  ناهذا  ندومن  راد  هشدخ  يارب  رگید  ياهگ  نرین  تخاس ، مهتم  هوشر  نتفرگ  هب  ار  ماما  باحصا  زا  رگید  یضعب 
زا لاس  جنپ  تسیب و  هک  دندوب  یمدرم  زا  رثکا  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاپس  تهج  نیا  هب  .درب  راک  هب  حول  هداس 
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ار دوخ  نارس  زا  يرایسب  دننک و  تمواقم  دش  هضرع  اهنآ  هب  هچنآ  ربارب  رد  دنتـسناوتن  دندوب ، هدنام  رانکرب  یمالـسا  حیحـص  تیبرت 
و تسین ، زیاج  دوش  تسدمه  وا  اب  نمشد  زا  لوپ  نتفرگ  اب  دشاب  رضاح  هک  یهاپس  رب  دامتعا  هک  تسا  مولعم  و  دنتخورف ، هیواعم  هب 
ملظ و جـیورت  بجوـم  اریز  دوـب ؛ یلع  لآ  شور  فـالخرب  هاـج ، بصنم و  ماـقم و  هـب  عـیمطت  و  لاـملا ، تـیب  لوـپ  اـب  اـهنآ  بـلج 

.دش یم  ناگشیپ  تنایخ  ناراکمتس و  تسد  نتشاذگزاب 

ینهوم عـضو  هب  شهاپـس  هدـنامیقاب  هکنآ  رب  هوـالع  درک ، یمن  حلـص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  رگا  طـیحم ، نیا  اـب  عـضو و  نیا  اـب 
نینمؤملاریما نامز  زا  هک  ثعـشا  نوچ  قفانم  نایرکـشل  یـضعب  هلیـسو  هب  مه  ترـضح  نآ  دوخ  دوب  نکمم  دـندروخ ، یم  تسکش 

هعدخ تانیهوت  هلسلس  کی  زا  سپ  ددرگ و  هیواعم  میلست  ریگتسد و  ای  هتـشک و  درک  یم  يراکمه  هنامرحم  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع 
ربمغیپ و نادـناخ  رب  دوخ  زا  یتّنم  هداد و  رارق  يرابدرب  ملح و  هناـشن  ار  نآ  هیواـعم  دوش و  دازآ  دوب  هیواـعم  هب  صوصخم  هک  زیمآ 

عضو نامه  اب  مه  ماجنارس  دربب و  نیب  زا  تشاد ، سوفن  رد  ترـضح  نآ  هک  ار  یتیبوبحم  تلالج و  تباهم و  درامـشب و  مشاه  ینب 
.دناسرب لتق  هب  ار  ترضح  نآ  هنامرحم  عیجف ،

مالسلا هیلع  نیسح  مادقا  مایق و  يارب  يا  هنیمز  رگید  دوبن و  ناربج  لباق  دش ، یم  دراو  ّقح  لها  هب  عضو  نیا  زا  هک  يا  همطل  املـسم 
.دش یمن  مهارف 

روط هب  داد و  یم  ماجنا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  شور  نامه  دوب ، هدنز  هیواعم  گرم  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  رگا   7
امسر ار  دیزی  يدهعتیالو  هیواعم  ترضح ، نآ  تایح  رد  رگا  هکلب  درک ؛ یم  تفلاخم  تّدش  هب  دیزی  يرادمامز  اب  نیقی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 440 

http://www.ghaemiyeh.com


429 ص :

هیلع یبتجم  ترـضح  تایح  رد  یتقو  اذـل  داتفا ؛ یم  تمحز  هب  تخـس  دـش و  یم  هجاوم  ترـضح  نآ  تفلاخم  اـب  دومن  یم  ناونع 
دیزی يدـهعتیالو  ماما ، دوجو  اب  هک  تسناد  تساوخ ، رظن  دـیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  عوضوم  رد  هلداـبع  زا  دـمآ و  هنیدـم  هب  مالـسلا 

درک و ناونع  ار  دیزی  يدهعتیالو  ینلع ، روط  هب  سپس  .تخاس  دیهش  ار  ماما  ات  تفگن  نآ  زا  ینخس  سپ ، نآ  زا  .تسین  ریذپ  ماجنا 
.تفرگ تعیب  مدرم  زا  روز  هب  شیارب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنیا  رب  دنراد  عامجا  هلبق  لها  هدرک : تیاور  بوشآرهش  نبا   8

(1)« ادَعَق ْوَأ  اماق  ِنامامِإ  ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلَا  »

.هتسشن ای  دنشاب  هداتسیا  دنتسه  اوشیپ  ماما و  نیسح  نسح و 

هاوخ دنتـسه ؛ اراد  ار  تماما  بصنم  لاح  ره  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  رگید  یثیداحا  ثیدـح و  نیا 
.دنشاب نیشن  هناخ  هاوخ  دننک و  مایق 

بسحرب هک  تسا  هدوب  یـصاخ  فیلاکت  ادخ و  رما  بسحرب  دنتفرگ ، شیپ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  ردارب و  ود  نیا  هک  یـشور  ره 
لاعتم دنوادخ  رما  هب  رومأم  رگید  لاوحا  و  داهج ، حلص و  ملکت ، توکس و  رد  ناراوگرزب  نیا  هدوب و  اهنآ  هدهعرب  حلاصم  ياضتقا 

.دنتسه هدوب و  تاجن  یتشک  مدرم و  ناما  ادخ و  نید  مداخ  دوخ ، رصع  رد  مادک  ره  دنا و  هدوب 

تموکح نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شردپ  و  همظعم ، هّکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شدج  نارود  دننام  مالـسلا  هیلع  نسح 
مالسلا هیلع  نیسح  و  درک ؛ راتفر  نامثع  رمع و  رکب و  یبا 

ص 394. ج 3 ، بقانملا ، - 1
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هیلع نینمؤملاریما  شردپ  دننام  دوب و  هنیدـم  رد  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  شدـج  دـننام  هیواعم  گرم  زا  دـعب 
.دومن راتفر  درک ، داهج  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  هک  لاس  جنپ  تّدم  رد  مالسلا 

يا دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  دیامن ، حلـص  شردارب  دننام  هک  داد  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  رباج  هک : تسا  تیاور  رد 
یم راـتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  رما  هب  مه  نم  و  درک ، حلـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  رما  هب  مردارب  رباـج !

(1) .منک

ص 19. هینیسحلا ، سلاجملا  - 1
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مالسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح  مایق  دیاوف  جیاتن و  مراهچ : شخب 

هراشا
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مالسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  مایق  هجیتن 

هراشا

رگید دصقم  ره  ای  يداصتقا  یعامتجا و  يونعم و  تاحالـصا  دیدج و  ماظن  نیون و  نامزاس  داجیا  روظنم  هب  هک  یمایق  تضهن و  ره 
روظنم هاوخ  تشاد ، دـهاوخ  دـعاسمان  ای  دـعاسم  ییاه  لمعلا  سکع  هعماج ، لاوحا  عاضوا و  راکفا و  رد  هاوخان  هاوخ و  دوش ، اپرب 

، هدیدمتـس مورحم و  تاقبط  هب  کمک  یعامتجا و  تلادع  يرارقرب  روما و  حالـصا  اه و  ناسنا  تاجن  ّقح و  زا  تیامح  هدننک  مایق 
یصخش دصاقم  بالقنا ، زا  وا  ضرغ  هکنآ  ای  دشاب ، یناسنا  حیحص و  ياه  فده  ریاس  يدازآ و  تلیضف و  فرـش و  میرح  زا  عافد 

.دشاب یسایس  ياه  فده  يّدام و  و 

نیا رد  دنک ، یم  هزرابم  شالت و  بصنم  ماقم و  هب  ندیسر  يارب  یصخش و  تحلصم  هب  هک  یـسایس  درف  کی  يزوریپ  حاجن و  هتبلا 
فده هب  تسناوتن  رگا  دنک و  فرصت  ار  دوصقم  ماقم  جراخ و  تسایس  هنحص  زا  ار  وا  بلاغ و  فیرح  رب  یسایس  مایق  رد  هک  تسا 

نامز و نامه  هب  دودحم  يدرف و  يزوریپ  وا  يزوریپ  دوش ، زوریپ  رگا  دش و  دهاوخ  هجیتن  یب  شمایق  بولغم و  دسرب ، دوخ  یسایس 
.تسا ییاورنامرف  تسایر و  نارود 
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و مکاح ، ّقح  هک  تسا  نیا  رد  دـننک ، یم  مایق  عامتجا  هیلاع  حـلاصم  ّقح و  يارب  هک  یناسک  و  یقیقح ، نیحلـصم  رفظ  حاجن و  اـّما 
.دوش زوریپ  بلاغ و  ینکش  نوناق  یمظن و  یب  رب  نوناق  مظن و  و  ملظ ، رب  تلادع  نیمأت و  هعماج  حلاصم 

رد ار  دوخ  ناج  لطاب ، ّقح و  دربن  نادیم  رد  و  دنروآ ، رد  ياپ  زا  دـنزاس و  بولغم  ار  فرط  رهاظ  رد  دـنناوتن  هچرگا  صاخـشا  نیا 
يوس هب  ار  بولق  تسا ، رـشب  ره  كاپ  ترطف  اب  قفاوم  هک  اهنآ  لمع  یعیبط  ياه  شنکاو  اّما  دـنهدب ؛ تسد  زا  ّقح  زا  تیاـمح  هار 

دوش و یم  یتسرپ  ّقح  تلادـع و  حالـص و  ریخ و  هب  هعماج  شیارگ  لیم و  ثعاب  ناشتّمه  ّولع  يراکادـف و  .دزاـس  یم  هّجوتم  ّقح 
.ددرگ یم  لطاب  لها  زا  ناگمه  رفنت  سوفن و  رد  ّقح  مارتحا  توق  ّتلع  دنمدوس و  قشمرس  ناگدنیآ  نارگید و  يارب 

تـسکش دنیامن  یم  زاغآ  هک  يا  هزرابم  رد  دننک ، یم  مایق  ّقح  زا  يرادفرط  رـشب و  تاجن  مومع و  تحلـصم  يارب  نوچ  دارفا ، نیا 
عون تسا و  طوبرم  عون  تحلـصم  ّقح و  اب  ناشلمع  نوچ  .دنتـسه  رّفظم  هدنرب و  دنزابب ، ای  دنربب  ار  دربن  رهاظ  رد  هچ  دـنروخ ؛ یمن 

.تسا يدبا  نادواج و  مه  نانآ  يزوریپ  تسا ، رادیاپ  ّقح  یقاب و 

دش و دهاوخ  ینادواج  تیرفظم  نآ  سپ  تسا ، رادـیاپان  هاتوک و  شرمع  هک  دـشاب  درف  تحلـصم  هب  عجار  شلمع  هکنآ  فالخ  رب 
.تسین یقاب  رتشیب  یحابص  دنچ  دراد ، يدرف  هبنج  هکنیا 

لباق بلطم  نیا  یخیرات ، ثداوح  هبنج  زا  مه  یناور و  هبنج  زا  مه  سپ 
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تبثم و دـعاسم و  لمعلا  سکع  تسرپ ، ّقح  هاوخ و  يدازآ  نایاوشیپ  بلط و  حالـصا  لاـجر  ماـیق  لـمعلا  سکع  هک  تسین  راـکنا 
.تسا رادیاپ 

ترـضح نآ  دصقم  فده و  اب  دعاسم  قفاوم و  تهج  ره  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  دننام  یب  يراکادف  لمعلا  سکع  جـیاتن و 
ریغ هک  درب  هدیاف  دوس و  ردق  نآ  هکلب  درکن ؛ نایز  تراسخ و  طقف  هن  درک ، ادـخ  اب  هک  يا  هلماعم  يراکادـف و  نیا  رد  ماما  و  دـش ،

.دناد یمن  ار  شرادقم  باسح و  یسک  ادخ  زا 

یم شلد  دـناد و  یم  هدـنرب  ار  ّقح  لـها  سکره  لـطاب ، ّقح و  لـها  نیب  تازراـبم  رد  هک  تسا  يرطف  یهیدـب و  رما  کـی  مه  نیا 
.دوش هدرب  شمان  ناتسرپ  ّقح  ههبج  ّقح و  لها  فص  رد  دهاوخ 

رفنتم اهنآ  لامعا  زا  ای  دشاب ، هلمرح  رمش و  راکمه  دشاب  لیام  هک  هدشن  ادیپ  یسک  لاح  ات  دش ، عقاو  البرک  زوسناج  هثداح  یتقو  زا 
.دنوش هدرمش  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  زا  هک  دنتسه  هدوب و  دنموزرآ  مدرم  اه  نویلیم  نامز  رصع و  ره  رد  لباقم  رد  دشابن ،

بولغم و لطاب  لها  دـیزی و  و  درب ، ار  هزرابم  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  مینک  یم  تباث  لاثم  کی  نداد  ناشن  هسیاقم و  کی  اب  ام 
.دندروخ تسکش 

يرکـشل رامـش  رد  ود  ره  .دندوب  دایز  نبا  هاپـس  زا  ود  ره  دـندوب ، هقباس  کی  ياراد  رهاظ ، هب  ود  ره  هک  میروآ  یم  لاثم  ار  رفن  ود 
.دندوب هدش  مازعا  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  يارب  هک  دندوب 

اپ تشاد  هچنآ  تورث و  لام و  ایند و  هب  و  درک ، كرت  ار  تازایتما  مامت  هزیاج و  یهدـنامرف و  تساـیر و  هار ، همین  رد  اـهنآ  زا  یکی 
ادخ هب  ار  دوخ  دز و 
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يزیچ یمحر  یب  تواـسق و  نایفـس و  یبا  ناـمدود  هـب  تمدـخ  تلاـسر و  نادـناخ  اـب  ینمـشد  متـس و  زا  يرگید  نآ  .تـخورف و 
.دوب نشوجلا  يذ  نب  رمش  یمود ، روفنم  مان  یحایر و  دیزی  نب  ّرح  لّوا ، صخش  یمان  مان  .درکن  راذگورف 

هزیاج و عمط  هب  درک و  یم  يراکمه  هیما  ینب  هاپـس  اب  دـیزرو و  یم  رارـصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  اب  گـنج  رد  رگا  ّرح 
رگا هّللاب ) ذایعلا   ) ضرفرب درک و  یم  متس  ملظ و  تسناوت  یم  هچره  تفرگ و  یم  رارق  هفوک  هاپـس  لّوا  فص  رد  ماقم ، هبتر و  عیفرت 

، دوب هدش  بکترم  مه  ار  نآ  زا  رتشیب  هلمرح و  نانـس و  رمـش و  لامعا  دوب و  هدنام  دعـس  نب  رمع  اب  رگید  تعاس  دـنچ  اروشاع  زور 
؟ درب یم  يدوس  هچ  دش ، یم  رکذ  هلمرح  رمش و  فیدر  رد  خیرات  رد  شمان  هکنیا  زج  نآ  ماجنارس 

رد شتّمه  ّولع  رکف و  حور و  اب  اّما  دوب ، هفوک  رکـشل  رد  یحابـص  دـنچ  هچرگا  شمـسج  دوبن ، دعـس  رمع  هاپـس  راـطق  مه  ّرح  یلو 
زا ترخآ و  يوس  هب  ایند  زا  یخیرات  زاورپ  شهج و  کی  اب  دز و  اپ  تشپ  يّدام  روما  مامت  هب  وا  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا 
هک درک  يراک  دیناسر ، ینادواج  تداعس  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالسا  يوس  هب  رفک  زا  ّقح و  يوس  هب  لطاب  زا  رون و  يوس  هب  تملظ 

.درک تبث  هجسوع  نب  ملسم  بیبح و  ریهز و  فیدر  رد  ار  وا  مان  خیرات 

ار شقوقح  درب و  یم  الاب  ار  وا  هجرد  داد و  یم  هزیاج  وا  هب  دایز  نبا  هکنآ  زج  تشگ ، یمن  زاب  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  رگا  ّرح ،
؟ درب یم  يدوس  هچ  درک  یم  دایز 

دنلبرـس ّرح  دش ، هدنرب  ّرح  : » دنهد یم  خساپ  همه  دنتخاب ، مادک  دندرب و  کی  مادک  رمـش  ّرح و  هک  دیـسرپب  سک  ره  زا  زورما  یلو 
«. دش راتفرگ  دبا  نعل  هب  رمش  دش ، راوخ  تسپ و  رمش  دش ، نوگنرس  رمش  .تفای  راختفا  ّرح  دش ،
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يزوریپ حتف و  هک  مینیب  یم  مینک ، هسیاقم  هفوک  رکـشل  نارـس  اب  ار  مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  باحـصا  زا  مادک  ره  سایق ، نیمه  هب 
.تسا ترضح  نآ  باحصا  بیصن 

رکشل رد  هک  شردارب  اب  ار  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  جاجح ، نب  ورمع  اب  ار  رهاظم  نب  بیبح  یعبر ، نب  ثبش  اب  ار  هجسوع  نب  ملـسم 
.دینک هسیاقم  دوب ، دعس  نبا 

.تسا ایقشا  رافک و  رامش  رد  نانوعلم  نآ  مان  تسا و  اهلد  بوبحم  هظرق  نب  ورمع  بیبح و  ملسم و  مان  زورما 

هک تسا  یعرـش  یلقع و  يرطف و  مکح  نیا  و  تسین ، یکـش  اـهنآ  تیرّفظم  قیفوت و  ادـخ و  نادرم  ياـه  يراکادـف  هجیتن  رد  سپ 
: تسا روکشم  روجأم و  اهنآ  يراکادف  ترخآ  ایند و  رد  و  تسا ، شخب  هجیتن  رمث و  رمثم  نیحلصم  لامعا 

« َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  ال    َ هّللا َّنِإ  »

.دنک یمن  هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  هک  یتسار  هب 

رد هکنآ  يارب  لاح ، نیا  اب  میداد ، رکذت  ار  ینیسح  تضهن  جیاتن  مایق و  دیاوف  زا  یتمـسق  هتـشذگ ، ياه  لصف  نمـض  رد  هچرگا  ام 
میهد و یم  همادا  ار  ثحب  دوخ  صقان  عالطا  تریـصب و  رادـقم  هب  دـشاب ، راگزاس  باتک  نیا  عضو  اب  هک  يّدـح  ات  مه  عوضوم  نیا 

: میبلط یم  شزوپ  دنمجرا  ناگدنناوخ  زا  میدش ، رارکت  زا  ریزگان  دراوم  یضعب  رد  رگا  دراد ، طابترا  هتشذگ  بلاطم  اب  نوچ 

هجرد ياقترا  برقت و   1

، تسا لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  ترضح  نآ  هجرد  ياقترا  برق و  تارمث  مالـسلا ،  هیلع  ءادهـشلادّیس  مایق  جیاتن  نیرت  گرزب  زا  یکی 
رابخا ثیداحا و  زا  هک  يروط  هب 
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تاکرب همیظع و  جـیاتن  یهلا ، نید  تاجن  هار  رد  بیاصم  بیاون و  نآ  لـمّحت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  يراکادـف  دوش ، یم  هدافتـسا 
.تسا زجاع  نآ  حیرشت  فیصوت و  زا  ام  ملق  نابز و  هک  دیشخب  هریثک 

لثم یـسراف  ياه  باتک  مومهملا و  سفن  راحب ، ملاوع ، دـننام  لـتاقم  ثیدـح و  ياـه  باـتک  دوخ  ناگدـنناوخ ، هک  تسا  نیا  رتهب 
نایعیش ناتسود و  باحصا و  مالسلا و  هیلع  نیسح  يراکادف  زا  ریدقت  تلیضف و  رد  هک  ار  يرابخا  دننک و  هعلاطم  ار  خیراوتلا  خسان 

ندیشون ماگنه  رد  مولظم  دیهش  نآ  یگنشت  زا  دای  ندینایرگ و  رعش و  ياشنا  ترـضح و  نآ  تبیـصم  رد  ناگدننک  هیرگ  راوز و  و 
صوصخم همیظع  تامارکا  هیلاـع و  تاـماعنا  هچ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لاـعتم  دـنوادخ  دـننادب  اـت  دـنناوخب  هدـش ، تیاور  بآ 

.تسا هدینادرگ 

: مینک یم  لقن  اجنیا  رد  كّربت  نّمیت و  يارب  ار  ثیداحا  نیا  زا  یکی 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک : هدرک  تیاور  مالسلاامهیلع  قداص  ترضح  ای  رقاب  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  قودص  خیش 
هملـس ّما  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـنثا  نیا  رد  .دوشن  دراو  نم  رب  یـسک  دومرف : وا  هب  و  دوب ، اـهنع  هّللا  یـضر  هملـس  ّما  هناـخ  رد 

دید دش ، بایفرـش  وا  لابند  هب  زین  هملـس  ّما  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنک ، عنم  ار  وا  تسناوتن 
ار نآ  هک  تسا  يزیچ  شتسد  رد  و  دنک ، یم  هیرگ  دراد  ربمغیپ  هتسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هنیـس  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ینیمز كاخ  نیا  تسا و  لوتقم  نیـسح )  ) نیا دـهد ، یم  ربخ  نم  هب  هک  تسا  لـیئربج  نیا  هملـس ! ّما  يا  دومرف : سپ  .دـنادرگ  یم 
هملـس ّما  .تسا  هدـش  هتـشک  نم  بیبـح  دـش ، نوخ  هب  لیدـبت  هک  یتـقو  راد ! هگن  دوخ  دزن  ار  نآ  دوش ، یم  هتـشک  نآ  رد  هک  تسا 

ات هاوخب  ادخ  زا  هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 450 

http://www.ghaemiyeh.com


439 ص :

هجرد نآ  هب  قولخم  زا  يدحا  هک  تسا  يا  هجرد  وا  يارب  هک  درک  یحو  ادخ  سپ  متساوخ ، دومرف : دنک ، عفد  وا  زا  ار  ندش  هتشک 
زا مالـسلا  هیلع  يدهم  انامه  و  دوش ، یم  هتفریذـپ  ناشتعافـش  دـننک و  یم  تعافـش  هک  تسا  يا  هعیـش  وا  يارب  انامه  و  دـسر ، یمن 

تمایق زور  وا  نایعیـش  دـنگوس ! ادـخ  هب  و  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناتـسود  زا  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  سپ  تسوا ، نادـنزرف 
(1) .دنراگتسر

مالسا تاجن   2

تـضهن ریثأت  هکنیا  يارب   (2) .تسا هیما  ینب  ياه  هشقن  لاـگنچ  زا  مالـسا  تاـجن  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  هجیتن  نیرت  مهم 
هب هّجوت  تسا ، مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  يراکادف  نیهر  نآرق ، تعیرش و  ياقب  مالسا و  تایح  هنوگچ  مینادب  دوش و  مولعم  ینیسح 

.تسا مزال  هیما  ینب  هدنورپ  قباوس  یلامجا  هعلاطم  و  درک ، یم  دیدهت  تّدش  هب  ار  مالسا  هیما ، ینب  هیحان  زا  هک  یتارطخ 

ح 24. ص 24 ، مومهملا ، سفن  - 1
هروس « ) َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإَو  َرْکِّذلا  اْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِإ   » هدعو بسح  رب  اریز  دـندوبن ؛ مالـسا  وحم  هب  رداق  هیما  ینب  دـیوگب : یـسک  دـیاش  - 2

هّللا َیبْأَی  « ؛ دننک یعس  مالسا  نانمشد  هچره  و  دش ، دهاوخن  شوماخ  نآ  تیاده  رون  تسا و  نید  نیا  ظفاح  دنوادخ  هیآ 9 ) رجح ،
، دیامن یم  دییأت  میمتت و  ار  مالسا  رون  دنک و  یم  ظفح  ار  نید  دنوادخ  هیآ 32 ) هبوت ، هروس  « ) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  نَأ  َّآلِإ  ُ 
؟ درک ظفح  ار  مالسا  داد و  تاجن  ار  نید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  روطچ  دوب و  ضارقنا  لالحمـضا و  ضرعم  رد  نید  هنوگچ  نیاربانب 

یناسک مالسلا و  هیلع  نیسح  اِهبابَـسَِأب .» ّالِإ  َرُومُْالا  َيِرْجَی  ْنَأ    ُ هّللا َیبَأ   » تسا تابّبـسم  بابـسا و  راد  ایند ، نیا  مییوگ : یم  خساپ  رد 
نامرف هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هچنانچ  دنتسه ، ّقح  ياضق  هیهلا و  تیشم  يارجا  بابـسا  دننک ، یم  مایق  نید  زا  تیامح  رب  هک 
ررکم دوب و  نید  ظفاح  مالسا و  عفادم  رادساپ و  مالسلا  هیلع  یلع  دوب و  یمالـسا  یهلا  میظع  نامزاس  دیحوت و  خاک  نیا  یناب  ادخ ،

تیمولظم مایق و  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دنام ، یمن  رادیاپ  اپرب و  نید  نیا  دوبن ، وا  ریـشمش  رگا  درک و  عفد  نآ  زا  ار  گرزب  تارطخ 
.درک ظفح  ار  نید  بیاصم ، دیادش و  لمحت 
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ار مالـسا  اهنآ  بناج  زا  هک  یکانرطخ  عضو  هب  دـنک ، هعلاطم  مالـسا  تیلهاـج و  رد  ار  هیما  ینب  تاـکرح  و  مالـسا ، خـیرات  سکره 
.دوش یم  هاگآ  دومن ، یم  ضارقنا  لاوز و  هب  دیدهت 

ربمغیپ ناج  هّجوتم  هک  يرطخ  ره  رد  هیما  ینب  هّکم ، حتف  بازحا و  هوزع  دحا و  گنج  ات  ترجه ، (1) و  هودنلا راد  ات  تثعب  زاغآ  زا 
یم کیرحت  هتشاد و  تلاخد  تکرش و  نآ ، رد  ای  دندوب و  هدرک  داجیا  ار  نآ  امیقتسم  ناشدوخ  ای  دش  مالسا  نید  دیحوت و  نییآ  و 

.دندرک

، بطحلا هلامح  شرهاوخ  دـنه و  شنز  دوخ و  نایفـسوبا  .دوب  نایفـس  یبا  هناـخ  مالـسا ، ّدـض  تاـکیرحت  تارطاـخم و  ماـمت  هشیر 
وا نادنزرف  ناورم و  مکح و  شیومع  رسپ  دیلو ، شنزردارب  هبیش ، شنز  يومع  هبتع ، شنزردپ  هیواعم ، دیزی و  هلظنح و  شیاهرسپ 
زا مالسا  رد  ار  تیلهاج  ياه  هنیک  دنتشاد و  شالت  ادخ  نید  يارب  رطخ  داجیا  راک  رد  مالسا  تیلهاج و  نارود  رد  دیزی ، شا  هون  و 

.دنتخاسن نوریب  لد 

ییانشور رد  دید ، ادخ  هب  مدرم  توعد  یگدنز و  نارود  رد  اهنآ  زا  هچنآ  رب  هوالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمغیپ 
زا هدنیآ  رد  هک  زین  ار  یتارطخ  یحو 

دوب و یسایس  مهم  تامیمـصت  ذخا  روش و  لحم  هک  بالک  نب  یـصق  هناخ  رد  شیرق  هک : تسا  نیا  هودنلاراد  تیاکح  هصالخ  - 1
دنوادخ .دندرک  بیوصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لتق  ناگمه  هرواشم ، زا  سپ  دندرک و  عامتجا  دنتفگ ، یم  هودنلاراد  نآ  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناج  مالـسلا ،  هیلع  یلع  گرزب  يراکادـف  اـب  تخاـس و  ربخاـب  اـهنآ  دـیک  میمـصت و  زا  ار  دوخ  ربماـیپ 
رکم دیک و  دیباوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياج  هب  دوش ، ارجا  شیرق  هشقن  دیاب  هک  یبش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .دنام  ظوفحم 
هبیـش هبتع و  نایفـسوبا ، دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  نتـشک  هب  يأر  نآ ، هجیتـن  هک  اروـش  نیا  رد  .دـش  رثا  یب  نیکرـشم 

(. ص 93 ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس   ) دنتشاد تکرش 
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" هنوعلم هرجـش   " ار هثیبخ  هفیاط  نیا  دـیجم ، نآرق  رد  دـنوادخ  و  داد ، یم  ربخ  اهنآ  زا  ررکم  دـید و  یم  دوب  مالـسا  هب  هّجوتم  اـهنآ 
.دیمان

شقن ار  نایفس  یبا  ياه  يدنب  هتسد  اه و  یـشکرکشل  سیاسد و  تاکیرحت و  مامت  ادخ ، يرای  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
رفک و نمیرها  هاپـس  رب  یهلا  دونج  دـش و  ناتـسرپادخ  مالـسا و  رخـسم  یتسرپ ، تب  راوتـسا  عالق  هک  دیـشکن  یلوط  دومن و  بآ  رب 

هعیلط تخاـس و  نئمطم  دـیحوت  هملک  تفرـشیپ  هب  ار  يوـما  بزح  نایفـسوبا و  مالـسا ، یپ  رد  یپ  تاـحوتف  .دـیدرگ  زوریپ  كرش 
.تشگ یم  رترهاظ  زور  ره  ناهج  مدرم  بولق  رد  يدّمحم  تعیرش  ذوفن  ناشخرد 

دنتسناد هدش و  دیماان  دنیامن ، يریگولج  ون  نییآ  دشر  زا  یتسرپ  تب  كرـش و  يرادملع  ینلع و  هزرابم  اب  دنناوتب  هکنیا  زا  هیما  ینب 
یلص مالسا  ربمغیپ  هتخابلد  ار  ایند  تلادع  يردارب و  يربارب و  يدازآ و  دیحوت و  هب  توعد  هدیدرگ و  يرپس  یتسرپ  تب  نارود  هک 

يا و هلیبق  زایتما  هب  تلادـع  تاواسم و  يدازآ و  يردارب و  زا  و  كرـش ، هب  دـیحوت  زا  اـهلد  فرـص  و  دومن ، دـهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا 
تاداع ظفح  مالـسا و  تفرـشیپ  زا  يریگولج  يارب  هار  هناـگی  هک  دـندیمهف  .تسین و  نکمم  یتلادـع  یب  نارادـمامز و  قلطم  هطلس 

.تسا قافن  ندرک  هشیپ  نیملسم و  ههبج  رد  ندش  دراو  تیلهاج ،

ياه هویم  نیریش  هزم  مدرم  و  تشادن ، يرادفرط  تثعب  زاغآ  لثم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  توعد  مالـسا و  اب  حیرـص  تفلاخم 
یگدنز يالویه  زا  همه  دننک و  ضوع  یتاقبط  تافالتخا  رفک و  لظنح  اب  ار  نآ  دندوبن  رـضاح  زگره  هدیـشچ و  ار  دـیحوت  تخرد 

.دنتشاد تشحو  تیلهاج  رصع 
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يداـع درف  کـی  لـثم  يّداـم ، رـصتخم  یگدـنز  هداـس و  عضو  اـب  ناـبرهم ، تافیرـشت ، یب  دازآ و  نتورف ، عضاوتم ، یهلا ، رادـمامز 
.درک یم  یگدنز 

.دش یم  ارجا  تخاونکی  همه  ّقح  رد  دیدج  نید  ینامسآ  نیناوق 

دوب هدرک  شنآرق  وا و  هتفیـش  ار  مدرم  نانچ  وا  شور  قالخا و  تشاد ، تسلاجم  تقافر و  ارقف  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ 
.دونشب ار  لهج  یبا  نایفس و  یبا  لثم  نیکرشم  نارس  يرادمامز  یتسرپ و  تب  كرش و  مسا  دوبن  رضاح  یسک  رگید  هک 

نییآ وـن و  راـکفا  هدـش و  موـکحم  اـهنآ  شور  رکف و  رگید  هک  دنتـسناد  شناـسک  نایفـسوبا و  دـنتفایرد و  ار  قیاـقح  نیا  هیما  ینب 
.تسا هتشاذگ  رانک  ار  اهنآ  دیحوت ،

لخاد رد  دـندرک و  مالـسا  راهظا  يراچان  يور  زا  مامت  هارکا  اب  اذـل  دـننام ، یم  بقع  رتشیب  دـننک ، ریخأـت  هچره  هک  دـندش  هّجوتم 
دیحوت نید  لاهن  هدز و  رجنخ  مالسا  هب  تشپ  زا  هک  دندوب  تصرف  رظتنم  هدش و  يزیگنا  هنتف  يزاس و  هسیسد  لوغـشم  مالـسا  ههبج 

.دنروآرد هشیر  زا  دوب ، هدرک  دشر  هب  عورش  هزات  هک  ار 

و تخادنا ، هیاس  هعماج  رب  يرکف  جنشت  کی  رادغاد و  ار  مالـسا  ملاع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تلحر  هک  دیـشکن  یلوط 
یفرعم صوصنم و  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مشاه  ینب  و  دمآ ، شیپ  تفالخ  رـس  رب  فالتخا  دومن و  عاجترا  هب  لیام  ار  يا  هراپ 

شیپ هچنانچ  عقوم  نیا  رد  .دندمآ  راک  يور  نارگید  رانک و  رب  یمالـسا  تموکح  رد  تلاخد  زا  دوب ، اهنآ  زا  ربمغیپ  فرط  زا  هدش 
هبش رساترس  یشالتم و  ار  یمالـسا  هعماج  یلخاد  گنج  کی  اب  ات  داتفا  شالت  وپاکت و  هب  نایفـسوبا  میدرک  هراشا  نآ  هب  مه  نیا  زا 

دش یم  عورش  نیملسم  نایم  یلخاد  گنج  کی  زور  نآ  رگا  نیقی  روط  هب  .دیامن  راداو  عاجترا  هب  ار  ناتسبرع  هریزج 
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مالسا هب  دراو  هزات  مدرم  اریز  دش ؛ یم  راکشآ  تروص  نیرتدب  هب  عاجترا  دندیشک ، یم  ریـشمش  مه  يور  هب  هنیدم  رد  ناناملـسم  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  دوب ، هدشن  راوتـسا  مکحم و  ون ، نییآ  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ریاشع ، لیابق و  اهرهـش و  رد  دـندوب و 

.دوب هتخادنا  دیدرت  هب  ترضح  نآ  نید  ياقب  مالسا و  هدنیآ  هب  تبسن  ار  افعض  داد و  ناکت  ار  اهلد 

هداتفا يرادـمامز  تراـما و  لیـصحت  رکف  هب  مه  يدارفا  .دـش  يراوتم  هّکم  مکاـح  دیـسا ، نبا  باـتع  هک  دـش  يروط  عضو  هّکم  رد 
.دوبن اهنآ  راک  عنام  تیلهاج ، راجنهان  عضو  هب  هعماج  درگ  بقع  نیملسم و  تدحو  مادهنا  مالسا و  روشک  هیزجت  فوخ  هک  دندوب 

زاب ناناملـسم  يوس  هب  ناحتما  هنتف و  ياهرد  تشادـن و  يا  هلـصاف  مالـسا  یعطق  طوقـس  اب  ندرب  ریـشمش  هب  تسد  یتقو ، نینچ  رد 
.دوب هدش 

دیاب عقوم  نیا  رد  هک  تسا  مولعم  دـش و  یلخاد  گنج  کی  يارب  يزاـس  هنیمز  لوغـشم  دوب ، انـشآ  عاـضوا  هب  بوخ  هک  نایفـسوبا 
؛ دنتشاد ترهـش  تیبوبحم و  مه  ربمغیپ و  لیماف  مه  اهنآ  اریز  تفر ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  اصوصخم  اهنآ  نارادفرط  مشاه و  ینب  غارس 
 ، مالـسلااهیلع نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  ارهز  همطاف  هوالع  و  دـندوب ، یـضاران  زور  نآ  عاضوا  زا  دوب و  اهنآ  یعرـش  ّقح  تفـالخ  مه  و 

هدرک و يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  مشاه  ینب  تسناد و  یمن  یعرـش  ار  رکب  یبا  تموکح  رورـس ، نآ  راـگدای  ربمغیپ و  دـنزرف  هناـگی 
هب توعد  ار  شنارادـفرط  رکبوبا و  ریـشمش ، هب  ندز  تسد  زا  رود  مارآ و  روط  هب  صوصنم ، هفیلخ  مالـسلا  هیلع  یلع  يربهر  تحت 

.دندومن یم  هدشانم  جاجتحا و  دجسم  رد  دندرک و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  عوجر 
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راوس و زا  رپ  ار  هنیدم  یهاوخب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  منک ، تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  : » تفگ دمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  نایفـسوبا 
«. مزاس هدایپ 

هراومه وت  دـنگوس ! ادـخ  هب  اـنامه  .يرادـن  يزیگنا  هنتف  زا  ریغ  يدـصق  نانخـس ، نیا  زا  وت  دوـمرف : شخـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب نم  هک  تسا  هدومرف  نم  هب  یتیـصو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  .تسین  وت  تحیـصن  هب  تجاح  ار  ام  یتسه ، مالـسا  هاوخدب 

(1) .منک یم  لمع  تیصو  نآ 

هنتف نایفس  یبا  دننام  یصخش  اریز  درک ؛ یمن  ییوگ  فازگ  دایز  دنک ، رب  هدایپ  راوس و  زا  ار  هنیدم  هک  اعّدا  نیا  رد  نایفـسوبا  دیاش 
هیلع یلع  یلو  دنیبب ؛ هیهت  هاپس  نوشق و  دوب ، مالـسا  رد  ناشخرد  قباوس  همه  نآ  ياراد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  تسناوت  یم  رگ 

.دنک ّقح  هبلاطم  دیامن و  مایق  دنک ، يروآ  عمج  وا  هک  یهاپس  و  نایفس ، یبا  تعیب  يراکمه و  اب  تسناوت  یمن  مالسلا 

رادهپـس و اعبط  هک  یهاپـس  نینچ  اب  دومن ، اـپ  هب  ار  قدـنخ  گـنج  درک و  يروآ  عمج  ار  بازحا  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نایفـسوبا 
یم نایفسوبا  عقاو  رد  و  دش ، یمن  دیاع  يزیچ  مالـسا  يارب  تراسخ  زج  ندش  راک  دراو  دوب ، دهاوخ  نایفـسوبا  نآ ، هدمع  هدنامرف 

کی شدوجو  رد  تسا و  ناتسرپ  تقیقح  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دنک ، دیدجت  رگید  یتروص  هب  ار  بازحا  گنج  تساوخ 
.تخیر وا  تسد  يور  رب  يدیماان  بآ  دوبن ، یصخش  دوس  هظحالم  هاج و  ّبح و  ایند و  هب  لیم  هّرذ 

هب فیاظو  نآ  زا  هک  تشاد  یفیاظو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیصو  بسحرب  مالسلا  هیلع  یلع 
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يارب هک  دنتـسین  یناـسک  ناـفلاخم  دربب ، ریـشمش  هب  تسد  رگا  هک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  .درک  یمن  زواـجت  ییوم  رـس  ردـق 
هناجوجل هناتخـسرس و  اهنآ  هک  تسناد  یم  و  دـننکن ، گنج  دـنوش و  میلـست  مالـسا  تحلـصم  ظفح  یلخاد و  گنج  کی  زا  زیهرپ 

صرح نارگید و  هیحور  زا  نوچ  اذل  دتفا ؛ یم  رطخ  رد  مالسا  ساسح ، عقوم  نیا  رد  دبای ، همتاخ  هک  وحن  ره  هب  و  دننک ، یم  گنج 
.دومن درط  ار  نایفسوبا  دیزگ و  ینیشن  هناخ  درک و  فالغ  رد  ریشمش  دیزرو و  ملح  شدوخ  دوب ، ربخاب  تموکح  تسایر و  هب  اهنآ 

تفای و تموکح  نامثع  یتقو  ات  دوب ، تصرف  راظتنا  هب  دش و  دیماان  دنزب ، مالسا  هب  یتبرض  دناوتب  هکنیا  زا  نایفـسوبا  عاضوا ، نیا  اب 
.دندش روما  رادمامز  امسر  دندوب ) ربمغیپ  نمشد  هک  يا  هلیبق   ) هیما ینب 

.تفگ ار  فورعم  زیمآرفک  نانخس  نآ  دش و  نامثع  سلجم  دراو  تخاس ، راودیما  هداعلا  قوف  ار  نایفسوبا  دماشیپ ، نیا 

اهراک رد  تلاخد  رد  ار  هیما  ینب  تسد  دوب ؛ نایفـس  یبا  دـصاقم  قفاوم  تهج  رد  درک ، هچره  دوخ  تفـالخ  نارود  رد  مه  ناـمثع 
يرادـنامرف و هب  ار  اـهنآ  دیـشخب و  اـهنآ  هب  نیملـسم  لاـملا  تیب  زا  نـالک  ياـه  لوپ  داد و  تردـق  روز و  اـهنآ  هب  تشاذـگ و  زاـب 

ماش رد  ار  هیواعم  و  تخاس ، هفوک  یلاو  ار  رامخ  دیلو  و  داد ، رارق  دوخ  ریزو  ار  ناورم  دـننام  یـسک  و  دـیزگرب ، تیالو  يرادناتـسا 
.درک ذفنتم  لقتسم و 

ندش هتشک  اب  هیواعم  هکنیا  اب  داتفا ، هیواعم  تسد  هب  وا  زا  ینامثع  نهاریپ  دش ، هتـشک  ناناملـسم  شروش  بالقنا و  رثا  رد  مه  یتقو 
نایاپ و  دوب ، قفاوم  وا 
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هقباس یب  ياه  هنتف  نآ  درک و  جورخ  مالسلا ،  هیلع  یلع  ّقح ، هب  هفیلخ  رب  نهاریپ  نآ  اب  تشاذگاو ، نایشروش  هب  ار  شراک  هب  نداد 
زا ار  رگید  ياهاج  تاوزغ و  ردـب و  ماقتنا  درک و  دیهـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  باحـصا  تخاس و  اپ  هب  مالـسا  رد  ار 

تلایا رب  ار  دایز  و  درک ، جیار  ربانم  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یـصو  مع و  رـسپ  داماد و  نینمؤملاریما  ّبس  تخادنا و  رابتعا 
یقاب شنادـناخ  رد  تموکح  هک  نیا  يارب  داد و  ماجنا  اه  ناملـسم  ضرع  ناج و  لام و  اـب  تساوخ  هچنآ  اـت  تخاـس  طلـسم  هفوک 
یتقو و  تخاس ، دهعیلو  دوب ، ترارش  داسف و  یـصاعم و  همّـسجم  هک  ار  دیزی  ددرگ ، مکاح  يدیزی  شور  يوما و  تعیرـش  دنامب و 

.داد ماجنا  دوب ، هدادن  ماجنا  رئاعش  کته  تایانج و  ملاظم و  زا  هیواعم  ار  هچنآ  دیزی  دُرم ،

رگیزاب ار  مالسا  ربمغیپ  انلع  احیرص و  هک  دیزی  دننام  یتسم  کتهتم و  قساف و  ماندب و  ناوج  هک  یتقو  نیملـسم  مالـسا و  تشونرس 
.تسین ادج  مه  زا  یـسایس  ینید و  يربهر  مالـسا  رد  هک  صوصخ  دوب ، مولعم  دنیـشنب  ترـضح  نآ  تفالخ  دنـسم  رب  دـناوخ ، یم 

.دوش یم  هدناوخ  زیچ  همه  هحتاف  هک  دوب  نشور 

نامیا داقتعا و  فعض  ربمغیپ و  ماهتا  ریبعت و  ءوس  بجوم  دنسپان و  رایـسب  مالـسا  روشک  لخاد  جراخ و  رد  عضو  نیا  لمعلا  سکع 
.دش یم  مدرم 

بکترم ار  هریبک  ناهانگ  ددرگ و  سونأم  گس  هنیزوب و  اب  دـهد و  بیترت  بعل  وهل و  سلاجم  دـشونب و  بارـش  امـسر  هفیلخ  یتقو 
.دوش یم  رثا  یب  مالسا  و  کبس ، راظنا  رد  ماکحا  فیعض و  ادخ  نید  دوش ،

يرکف تافارحنا  اه و  ساکعنا  ءوس  نآ  مامت  زا  تفرگ  میمصت  مالسلا  هیلع  نیسح 
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.دنامهفب مدرم  هب  ار  شدج  توعد  فده  یمالسا و  تموکح  تفالخ و  نید و  يانعم  دنک و  يریگولج  مدرم  ینید  و 

هلئاع دنزرف و  لام و  ناج و  زا  تسا و  زیچ  همه  قوفام  مالـسا  هک  دنک  مالعا  مدرم  هب  و  دیامن ، میظعت  ار  ادـخ  نید  تفرگ  میمـصت 
.تسا رت  یتمیق  رتزیزع و 

تیـصعم هانگ و  تیّمها  هب  ار  هعماج  دـنک و  توعد  ینید  ضیارف  تابجاو و  تشادـگرزب  هب  ار  اـه  ناملـسم  ًـالمع  تفرگ  میمـصت 
.دزاس هّجوتم 

رارق هیما  ینب  دـیزی و  هدـننک  هارمگ  تاـغیلبت  ءوـس و  تاـنیقلت  تشز و  لاـمعا  ریثأـت  تحت  هکنیا  زا  ار  اـه  ناملـسم  تفرگ  میمـصت 
.دشخب تینوصم  دنریگب ،

.دهدب سرد  ار  رفک  ملظ و  ربارب  رد  تمواقم  تماقتسا و  يرادنید ، اه  ناملسم  هب  تفرگ  میمصت 

.دزاس هدنز  ار  ربمغیپ  ّتنس  نآرق و  ماکحا  دهد و  تاجن  ار  مالسا  تفرگ  میمصت 

راتفر ءوس  لامعا و  حبق  دومن و  عانتما  دیزی  تعیب  زا  درک و  مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دوبن  رترثؤم  نیا  زا  يا  هلیـسو  راک  نیا  يارب 
دـش و هتـشک  ات  دـیزرو  تابث  يرادـیاپ و  درک و  مالعا  تعیب  تمرح  يرادـمامز و  نالطب  دراوم  زا  ار  وا  دنـسپان  شور  ناهانگ و  و 

.درک ادخ  ماکحا  ادخ و  نید  يادف  ار  دوخ 

لثم یصخش  هک  تسا  زیزع  شزرا و  اب  يردق  هب  تسا ، هدش  وا  هرخسم  دیزی و  هچیزاب  هبعلم و  هک  مالسا  ماکحا  دنتـسناد  یم  مدرم 
.دومرف راثن  اهنآ  ظفح  نیهوت و  عفر  يارب  ار  دوخ  ناج  مالسلا  هیلع  نیسح 
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دش و ادج  نآرق  نید و  باسح  زا  وا  باسح  راظنا ، رد  هک  درک  اوسر  دیبوک و  نانچ  مدرم  راکفا  رد  ار  دـیزی  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح 
.دش فورعم  هتخانش و  توبن  نادناخ  نید و  نمشد  و  داسف ، رد  قرغ  اشحف و  هب  هدولآ  تثابخ و  ترارش و  رصنع  ناونع  هب  وا 

مورحم دنروآرد ، اپ  زا  ار  مالسا  دننزب و  رجنخ  مالسا  هب  تشپ  زا  دنناوتب  هکنیا  يارب  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  هیما  ینب 
هزینرس روز  هب  هک  دندش  یفرعم  دبتسم  یناهاشداپ  رگمتس و  یهورگ  مومع ، راکفا  نیملـسم و  هعماج  مدرم و  نز و  رظن  رد  دندش و 

.دنتسه مالسا  هب  نئاخ  تلم و  قوقح  بصاغ  هدش و  طلسم  مدرم  رب  ریشمش  و 

ناشمازتلا اهنآ ، تسایس  مغریلع  مدرم  هک  دروآ  ناجیه  هب  اهنآ  ّدض  رب  ار  تاساسحا  نانچ  نآ  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  تیمولظم 
.دش رتشیب  مالسا  ماکحا  ننس و  هب 

دعب مالـسا  خاک  هدننک  انب  نیمود  يدنه ، گرزب  رعاش  يریمچ " نیدلا  نیعم   " دـننام ار  وا  ام  هک  تسین  فازگ  چـیه  تهج ، نیا  زا 
.میناوخب یتسرپاتکی  دیحوت و  يانب  دّدجم  و  شّدج ، زا 

ینید روعش  يرادیب   3

هعـسوت مالـسا و  ياـه  هماـنرب  يارجا  لـیطعت  تلاـسر و  دـهع  زا  مدرم  يرود  شناتــسدمه و  وا و  شور  هیواـعم و  تاـغیلبت  رثا  رد 
تشگ فیعض  مدرم  ینید  روعش  ناروشناد ، ناگتسیاش و  ندش  نیشن  هناخ  ینید و  حیحص  تاغیلبت  ندش  عونمم  یمالسا و  کلامم 

.دندوب هدش  درس  رطاخ و  هتسکش  هتخابدوخ و  دوجوم ، عضو  ربارب  رد  مدرم  تیرثکا  تفای ، طاطحنا  اهنآ  راکفا  و 
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اخرتسا و تفرگ و  یم  ارف  ار  عاـمتجا  رکیپ  ناطرـس  يراـمیب  لـثم  یمالـسا ، عماوج  رد  مـالظنا  ینوبز و  ساـسحا  يراوخ و  ّتلذ و 
لیمحت اهنآ  رب  هچره  هک  دوب  هتشادزاب  نانچ  هیما  ینب  ملاظم  ربارب  رد  لمعلا  سکع  نداد  ناشن  تکرح و  زا  ار  اهنآ  بیجع ، یتسس 

: تفگ یلولسلا  مامه  نب  هّللادبع  هک  روط  نامه  و  دنتفریذپ ، یم  دندرک ، یم 

(1) اِینِمُْؤم ًهَریِمَأ  اهُِعیاُبن  ٍْدنِِهب  وَأ  ٍهَْلمَِرب  اُوتَْأت  ْنِإَف 

یسک دندرک ، یم  تموکح  دزمان  مه  ار  دیزی  ناگنیزوب  ای  هیما  ینب  نانز  رگا  دنتخاس و  یم  مکاح  اهنآ  رب  دنتساوخ  یم  ار  سکره 
.دندرک یم  بیوصت  ار  نآ  لتق ، نادنز و  سرت  زا  همه  تفات و  یمنرب  رس  تعیب  زا 

نیب زا  دوب ، ربمغیپ  رصع  ناناملسم  هتسجرب  زاتمم و  تافـص  زا  هک  گرم  زا  ندیـسرتن  یقالخا و  تعاجـش  يراکادف ، تین ، صولخ 
یم حیجرت  ّتلذ  اب  یگدنز  هب  ار  تّزع  اب  گرم  نید و  ترصن  هار  رد  تداهش  هک  تلیـضف  نانامرهق  نامیا و  ناناولهپ  نآ  زا  هتفر و 

، دـندوب روما  نایرج  زا  عالطا  یب  اهرانک  هشوگ و  رد  ای  دـندش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرای  هار  رد  هک  يدودـعم  زج  دـنداد ،
.دوب هدنامن  یقاب  یسک 

یگنادرم سرد  ناناملسم  هب  تخاس و  هدنز  ار  یناسنا  لاصخ  رادیب و  ار  تاساسحا  شرادمان ، باحصا  مالسلا و  هیلع  ماما  تداهش 
تسکش دندومن و  یم  بوکرس  ار  اهنآ  دندرک ، یم  هیما  ینب  هیلع  هک  ییاه  شروش  رد  هچره  هک  داد  تماقتسا  و 

نانز زا  دنه  ای  هلمر  رگا  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  هیما  ینب  يراتخمدوخ  راشف و  يدازآ و  بلس  راک  هک : تسا  نیا  رعاش  دوصقم  - 1
تعیب وا  اب  میرادـن ، ندیـشک  سفن  تردـق  میتسه و  هیما  ینب  ملظ  هراچیب  سب  زا  ام  دـننک ، تراما  تموکح و  دزمان  مه  ار  هیما  ینب 

.مینک یم 
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.دندرمش یم  راختفا  ار  دصقم  فده و  هار  رد  ندش  هتشک  دروخ و  یمن  تسکش  نانآ  هیحور  دندش ، یم  هتشک  دنداد و  یم 

: تفگ دید ، هودنا  نزح و  رد  ار  مالسلااهیلع  هنیکس  شدنمجرا  رسمه  یتقو  ریبز  نب  بعصم 

؛» ارْذُع ٍهَّرُح  ِْنبِال  َكُوبَأ  َْقُبی  َْمل  »

.دراذگن یقاب  يرذع  يا  هدازآ  دازآ  چیه  يارب  تردپ 

ایِسآَّتلا ِمارِْکِلل  اوُّنَسَف  اوُسَْأت  ٍمِشاه  ِلآ  ْنِم  ِّفَّطلِاب  یلوُءْالا  َّنِإَو 

رارق ّتنـس  ار  ییابیکـش  يرادـیاپ و  راوگرزب  میرک و  مدرم  يارب  دـندومن ، يرادـیاپ  ییابیکـش و  مشاه  لآ  زا  ـالبرک  رد  هک  ناـنآ  »
«. دنداد

ناگدنامزاب تّزع  تیب و  لها  تّیبوبحم   4

(1)« اّدُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

تسین يدحا  تسا و  ناملسم  ره  یمالسا  ینامیا و  جازم  ءزج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  ّتبحم و  دش ، هتفگ  ررکم  هک  نانچ 
هناحیر ود  و  نیملاعلا ، ءاسن  هدیس  شا  هزیزع  هبیبح  لاح ، نیا  اب  درادب و  تسود  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دشاب و  ناملـسم  هک 

.دشاب هتشادن  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  یلع  شّمعرسپ  ردارب و  و  نیسح ، نسح و  شا 

یم بوبحم  ّقح ) قلخ و  رظن  رد   ) ار اهنآ  نامحر  يادخ  دنروآ ، اج  هب  هتـسیاش  لامعا  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  نانآ  انامه  - 1
هیآ 96. میرم ، هروس  .دنادرگ 
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هک تسا  یتّبحم  نادناخ ، نیا  صیاصخ  زا  یکی  دومرف : ماش  دجـسم  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هک  روط  نامه 
.تسا هداد  رارق  نینمؤم  ياهلد  رد  اهنآ  زا  لاعتم  دنوادخ 

تاساسحا بذـج  فطاوع و  بلج  بجوم  دـش و  دایز  اهلد  رد  ّتبحم  نیا  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  راثآ  زا  یکی 
.تشگ توبن  نادناخ  هب  مومع 

، دشاب اراد  ار  اهنآ  سکره  هک  دنتسه  یتافص  ملاظ  اب  ینمـشد  تیمولظم و  یگنادرم ، يرادیاپ ، هجهل ، تحارـص  تعاجـش ، نامیا ،
.دوش یم  بوبحم 

مولعم دنا ، هدورس  مالسلا  هیلع  یلع  نادناخ  حدم  ترضح و  نآ  هیثرم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  سپ  ارعـش  هک  يراعـشا  زا 
.دوبر ار  همه  ياه  لد  هنوگچ  درک و  یبیجع  ریثأت  هچ  مدرم  ّتبحم  بولق و  بلج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تداهش  هک  دوش  یم 

، دـنه رد  ترـضح  نآ  يرادازع  ناونع  هب  هک  یمـسارم  نیا  .میا  هتفگ  مک  مییوگب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیبوـبحم  زا  نخـس  هچره 
هصوصخم ياهزور  اه و  بش  رد  صوصخ  و  رگید ، طاقن  رصم و  ناتسناغفا ، اسحا ، نیرحب ، نانبل ، هیروس ، ناریا ، قارع ، ناتـسکاپ ،

ار همه  بولق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـهد  یم  ناـشن  دوش ، یم  رازگرب  اروشاـع  نیعبرا و  نابعـش و  همین  بجر ، همین  هفرع ، دـننام 
.دنا هدش  وا  هتخابلد  قشاع و  زین  ناگناگیب  یتح  مدرم ، هدش و  کلام 

ناهج نادرم  دازآ  ياوشیپ  نآ  هب  هک  يدهاشم  رد  هکلب  دوش ؛ یم  ماجنا  ترـضح  نآ  ربق  فارطا  رد  البرک و  رد  مسارم  نیا  طقف  هن 
یم ارف  ار  همه  ّتبحم  قشع و  ناـجیه و  روش و  لیکـشت و  تاـعامتجا  نیمه  تسا ، بوسنم  وا  نارهاوخ  اـی  نادـنزرف  زا  یکی  هب  اـی 

.دریگ
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ياـه بش  رد  اروشاـع و  ياـهزور  رد  هرهاـق  سأرلا  دهـشم  رد  اـصوصخ  تسا ، ترـضح  نآ  رهطم  رـس  هب  بوـسنم  هک  یعاـقب  رد 
دهـشم مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  دهـشم  رد  دوب ، هیما  ینب  تختیاـپ  هک  قـشمد  رد  و  بلح ) کـیدزن   ) طقـس دهـشم  رد  هبنـشود 

ماقم هب  تبسن  تاساسحا  زاربا  تاعامتجا و  رصم ، یبنیز  دهـشم  رد  و  قشمد ، عماج  سأرلا  دهـشم  و  مالـسلااهیلع ،  بنیز  ترـضح 
.دشابن البرک  رد  نیعبرا  اروشاع و  مسارم  زا  رتمک  دیاش  اهنآ  زا  یضعب  هک  دوش  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  سدق 

، دنک رجح  مالتسا  تساوخ  دروآ ، اج  هب  فاوط  یتقو  دش ، فرـشم  همظعم  هّکم  هب  شردپ  تموکح  نامز  رد  کلملا  دبع  نب  ماشه 
.دنیشنب نآ  رب  ات  دنتشاذگ  شیارب  يربنم  تسناوتن ، ماحدزا  ترثک  زا 

نیرتاـبیز و تـشاد و  نـت  رب  ییادر  رازا و  هـک  یلاـح  رد  مالـسلا  هـیلع  نیدـباعلا  دـیز  نیـسحلا  نـب  یلع  ترــضح  ماـگنه  نـیا  رد 
، ترـضح نآ  مارتحا  هب  دیـسر  یم  دوسألا  رجح  هب  یتقو  طوش  ره  رد  درک ، فاوط  هب  عورـش  دـش و  رهاظ  دوب ، مدرم  نیرتورـشوخ 

.درک یم  رجح  مالتسا  مالسلا  هیلع  نیسح  زیزع  دنزرف  ات  دندش ، یم  وس  کی  هب  مدرم 

.دش كانمـشخ  دـید  مدرم  زا  دـناسرب ، رجح  هب  ار  دوخ  تساوخ  یم  سکره  هک  عقوم  نآ  رد  ار  تاساسحا  مارتحا و  نیا  هک  ماشه 
زا وا  مارتحا  يارب  و  دنراد ، یم  هاگن  هنوگ  نیا  هب  ار  وا  مارتحا  تبیه و  ساپ  مدرم  هک  تسیک  نیا  دیسرپ : وا  زا  ماش  لها  زا  رفن  کی 

؟ دنوش یم  وس  کی  هب  رجح 

.مسانش یمن  ار  وا  نم  تفگ : دنسانشن ، ار  ماما  نایماش  هکنآ  يارب  ماشه 
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.مسانش یم  ار  وا  نم  تفگ : دوب  رضاح  هک  قدزرف 

؟ تسیک وا  سارفابا  يا  تفگ : یماش  درم 

: دورس تسا ، تایبا  نیا  هلمج  زا  هک  ار  ینالوط  هدیصق  نآ  قدزرف 

ُمَرَْحلاَو ُّلِْحلاَو  ُُهفِْرعَی ، ُْتیَْبلاَو  ُهَتَأْطَو  ُءاحْطَْبلا  ُفِْرعَت  يِذَّلا  اَذه 

ُمَلَْعلا ُرِهاّطلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِقَّتلا  اَذه  ِلُک  ْمِهّ   ِ هّللا ِدابِع  ِْریَخ  ُْنبا  اَذه 

ُمَرَْکلا یِهَْتنَی  اذه  مِراکَم  یلِإ  اُهِلئاق  َلاق  ٌْشیَُرق  ُْهتَأَر  اذِإ 

اوُِمتُخ ْدَق    ِ هّللا ُءآِیْبنَأ  ِهِّدَِجب  ُهَلِهاج  َْتنُک  ْنِإ  َهَمِطاف  ُْنبا  اَذه 

ُمَصَتْعُمَو یْجنَم  ْمُُهبُْرقَو  ٌْرفُک ، ْمُهُضُْغبَو  ٌنیِد  ْمُهُّبُح  ٍرَشْعَم  ْنِم 

ِنلاَو ُمَعّ ُناسْحِءْالا  ِِهب  ُدازَتُْسیَو  ِبُِحب  ْمِهّ يْولَْبلاَو  ُّرُّضلا  ُعَفْدَتُسی 

.دسانش یم  ار  وا  مرح  ّلح و  هبعک و  دسانش ، یم  ار  شیاپ  ياج  احطب  كاخ  هک  تسا  یسک  نیا  »

.تسا سانشرس  كاپ و  هزیکاپ ، راگزیهرپ ، نیا  تسادخ ، ناگدنب  نیرتهب  رسپ  نیا 

.دوش یم  یهتنم  يراوگرزب  درم ، نیا  ياه  يراوگرزب  هب  تفگ : شا  هدنیوگ  دید ، ار  وا  شیرق  یتقو 

.دندش متخ  وا  ّدج  هب  ادخ  نالوسر  یسانش ، یمن  ار  وا  رگا  تسا ! همطاف  رسپ  نیا 

.تسا نما  لحم  هاگ و  هانپ  نانآ  هب  ندش  کیدزن  تسا و  رفک  نانآ  ینمشد  و  نید ، اهنآ  یتسود  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا 

«. دوش یم  دایز  اه  تمعن  اه و  یکین  نانآ  یتسود  اب  ددرگ و  یم  عفد  نانآ  یتسود  اب  اهالب  اهررض و 

تّوبن نادناخ  هب  مدرم  هقالع  ّتبحم و  تّدش  هدیصق ، نیا  تیاکح و  نیا  زا 
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، مدرم مومع  هک  دوش  یم  مولعم  ددرگ و  یم  رهاظ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  هناگی  رـسپ  تمظع  و  تّزع ، و 
دروم تسناد  یم  هکنیا  اب  ماع  عمجم  میظع و  رضحم  نآ  رد  تغالب  ياضتقم  هب  قدزرف  هک  دنا  هدوب  تیب  لها  لیاضف  ندینش  هنـشت 

.دورس ار  هدیصق  نآ  دریگ ، یم  رارق  يوما  راکمتس  تموکح  هذخاؤم 

ُرَثْـکَأَو ادَدَـع  یْقبَأ  ِْفیَّسلا  ُهَّیَِقب  : » تسا هدومرف  ناـیب  هاـتوک  هلمج  کـی  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  یتـقیقح  ناـمه  نیا 
(1)« اَدلَو

یم هتـشک  دـننک و  یم  داهج  ادـخ  هملک  يالعا  نید و  زا  تیاـمح  ّقح و  زا  عاـفد  فرـش و  ظـفح  هار  رد  هک  یناـسک  ناگدـنامزاب 
زا تسا  رت  مهارف  ناشیارب  یگرزب  ریثکت و  یقرت ، تّزع و  اقب و  تاـبجوم  ینعی  دـنرتشیب ؛ ناشنادـنزرف  و  رت ، یقاـب  ناشددـع  دـنوش ،

.دننک یم  رایتخا  ار  ناشیکدب  ناراک و  متس  ملظ  راب  ریز  یتسپ و  ّتلذ و  اب  یگدنز  هک  یناسک 

***

دابع حالص  نید و  ظفح  یپ  داهج  ردنا  هک  ینامدرم  نآ  زا 

راع یتسپ و  دندرکن  لمحت  راثن  ناج  ّقح  هار  رد  دندومن 

مقر اهناز  دنام  فرش  حول  هب  متس  راب  ریز  نت  دندادن 

راگزور نیا  رد  تّزع  هب  دنامب  رابت  شیوخ و  دالوا و  سب  اهنآ  زا 

(2) دنزگ سپ  ناز  دننیبن  ملاظ  دنلبرس ز  همه  شیپ  دنزیزع و 

***

 . هک 84 ص 169  ج 3 ، هغالبلا ، جهن  - 1
هملک 384. ص 84 ،  هرس ،  سدق  دلاو  هّللا  تیآ  موحرم  فیلأت  نافرع ، جنگ  - 2
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455 ص :

دیزی هب  ار  دوخ  هک  تسین  یـسک  ایند  رد  زورما  لاح ، نیا  اـب   (1) .تشاد رتخد  رسپ و  هدزیـس  دیزی  یفوتـسم ، هّللادمح  تیاور  هب  انب 
یفخم ار  دوخ  تبسن  مدرم  رفنت  تمالم و  شنزرس و  گنن و  میب  زا  تسا ، بوسنم  وا  هب  دنادب  هک  دشاب  یـسک  رگا  و  دهد ، تبـسن 

.دزاس یم 

اه نویلیم  زورما  یلو  دنامن ؛ یقاب  يرـسپ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  زا  ریغ  البرک ، هعقاو  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  و 
ّتنس و لها  هک  دنراد  دوجو  مالسا  کلامم  دالب و  رد  و  فورعم ، دنروهـشم و  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  دالوا  زا  افَرُـش  تاداس و 

.دنیوج یم  كربت  ناشدوجو  هب  دنیامن و  یم  لیلجت  ناشیا  زا  هتشاذگ و  مارتحا  اهنآ  هب  هعیش 

تیبرت میلعت و  یناگمه  یلاع و  بتکم  سیسأت   5

هب هعماج  تیادـه  تیبرت و  میلعت و  لـیاسو  مومع و  هدافتـسا  دروم  هراومه  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  تداهـش  جـیاتن  زا  یکی 
یم ارجا  لاس  ضرع  رد  ترـضح  نآ  بئاصم  رکذ  يراوگوس و  يرادازع و  ناونع  هب  هک  تسا  ییاه  هماـنرب  تسا ، هلـضاف  قـالخا 

(2) .دوش

ص 36. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 3 ؛ ج 2 ، هداعسلا ، هجح  - 1
مالـسالا و  ) هدـش همجرت  یبرع  هب  هک  ناناملـسم » مالـسا و   » دوخ باـتک  رد  يوسنارف  فورعم  قرـشتسم  فزوج )  ) وـنیر رتـکد  - 2
هتشاگن و ازع  ياه  تأیه  یناوخ و  هضور  مالسلا و  هیلع  ءادهشلا  دّیس  يرادازع  هفسلف  نوماریپ  یقیمع  طوسبم و  حرش  نوملـسملا ،)
درک و هراـشا  دراد ، هعیـش  هعماـج  رد  ناریا  هک  یتـیزکرم  تاـیلامک و  تیبرت و  قـالخا و  تسایـس و  هبنج  زا  مسارم  نـیا  دـیاوف  هـب 

رظن راهظا  هتـسناد و  ءادهـشلا  دّیـس  يراوگوس  هب  طوبرم  دنه ، لثم  طاقن  یـضعب  رد  صوصخ  هب  ار  هعیـش  بهذم  ياقب  تفرـشیپ و 
فاقوا هب  هراشا  نمض  سانش  قرش  نیا  .دش  دهاوخ  رتشیب  هدنیآ  رد  هعیش  یّقرت  تکوش و  تیعمج و  مسارم ، نیا  ظفح  اب  هک  هدرک 

غیلبت هار  رد  هعیش  ردق  هب  رگید  بهاذم  : » دیوگ یم  دیامن ، یم  فرص  ینیسح  يرادازع  يرازگرب  هار  رد  هعیش  هک  يرایسب  هوجو  و 
یم هار  نیا  رد  مالسا  قرف  رئاس  هک  دشاب  یفراصم  ربارب  هس  دیاش  دراد ، هعیـش  هک  یفراصم  دننک و  یمن  لام  لذب  نید ، هب  توعد  و 

ارقف و هب  قاـفنا  هضور و  سلجم  لیکـشت  زا  ار  مسارم  نیا  ییاـهنت  هب  دـشاب ، مه  طاـقن  نیرترود  رد  هعیـش  رفن  کـی  رگا  و  دـنیامن ،
ظاعو ابطخ و  تیبرت  رد  ینارنخس ، هباطخ و  ظعو ، ربنم و  «. » دزادرپ یم  غیلبت  توعد و  هب  تقیقح  رد  دنک و  یم  ارجا  هریغ  ماعطا و 

حرطم و ربانم  رد  لیاسم  مامت  .دراد  یـصاخ  تیعقوم  فراعم  مولع  هب  ندرک  انـشآ  و  ماوع ، قالخا و  شرورپ  اناوت و  ناگدـنیوگ  و 
، مینک رظن  ملاع  راطقا  رد  رگا  دنرتانشآ و  دوخ  بهذم  دیاقع و  هب  قرف  ریاس  زا  هعیـش  ماوع  هک  یعون  هب  دوش ، یم  عقاو  ثحب  دروم 

اهنآ یگدامآ  و  قرف ، نیرت  هتفرـشیپ  هعیـش  هقرف  و  تسین ، يداصتقا  یعانـص و  یملع و  یّقرت  هنیمز  هعیـش ، دننام  يا  هعماج  چـیه  رد 
اب ار  دوخ  نید  هعیـش  .تسا  رتدایز  تیعمج  تبـسن  هب  هعیـش  رگراک  دادـعت  هچنانچ  تسا ، رتشیب  دـیدج  عیانـص  مولع و  بسک  يارب 
هک هدش  بجوم  يراوگوس  مسارم  يرازگرب  هب  اهنآ  مامتها  و  درک ، تفرشیپ  توعد  غیلبت و  يورین  اب  هکلب  هدربن ؛ شیپ  ریشمش  روز 

.دننک تکرش  مالسلا  هیلع  نیسح  يازع  رد  اهنآ  اب  زین  بهاذم  ریاس  سوجم و  دونه و  زا  یتاعامج  هکلب  ناناملـسم و  ثلث  ود  ابیرقت 
هک مسارم  سلاجم و  نیا  هلیسو  هب  هعیـش  دوش ، رتشیب  قرف  ریاس  زا  هدنیآ  رد  هعیـش  تیعمج  مییوگب : تسا  نکمم  بابـسا  نیا  يور 
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نارگید هب  ار  دوخ  بهذم  لوصا  دنک و  ذوفن  رگید  بهاذم  لها  للم و  رد  تسا  هتـسناوت  دـنیوج ، یم  تکرـش  نآ  رد  مه  نارگید 
«. دننک یم  وزرآ  رایسب ، ياه  لوپ  فرص  اب  حیسم  نید  تفرشیپ  يارب  یبرغ  نارادم  تسایس  هک  تسا  يرثا  نامه  نیا  دیامن و  غیلبت 

تکوش یتدایز  داحتا و  رد  ار  رئاعش  نیا  ریثأت  دراگن و  یم  یحرـش  نآ  دئاوف  ازع و  تامالع  اه و  مچرپ  اه و  تأیه  هب  عجار  سپس 
عبط و هب  سکره  هک  تسا  نیا  تسا ، هعیـش  دـّیؤم  هک  يرطف  یعیبـط و  يروـما  زا   » دـیوگ یم  هدـش و  رکذـتم  داـحتا  لالقتـسا و  و 

باـتک رد  هک  دنتـسه  ییاـپورا  ناـّفلؤم  ناگدنـسیون و  نیا  دـنک .» يراـی  ار  مولظم  تسا  لـیام  تسا و  مولظم  رادـفرط  دوخ  ترطف 
يرگمتس و شباحصا و  مالسلا و  هیلع  نیسح  تیمولظم  دنسیون و  یم  ار  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  تداهـش  لیـصفت  ناشیاه 

یمن زیچ  چیه  ترفن ، اب  رگم  دـنرب  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک  مان  دـننک و  یم  قیدـصت  ار  اهنآ  ناگدنـشک  یمحر  یب 
تسا ینالوط  لصفم و  هلاقم  نیا  .دوش  هعیش  بهذم  تفرشیپ  زا  عنام  دتسیاب و  رشب  ینادجو  كاردا  يرطف و  روما  نیا  يولج  دناوت 

هب ام  .دنک  هعلاطم  یلماع  رجاهم  همالع  فیلأت  ات 208 ، مود ص 204  دلج  نیسحلا » يرکذ   » باتک رد  دناوت  یم  دهاوخب  سکره  و 
یب علطم و  ناسانـشرواخ  هک  دننادب  ناگدـنناوخ  ات  میدروآ  اجنیا  رد  ار  نآ  بلاطم  زا  یـضعب  انعم  هب  لقن  هدرـشف و  هصالخ و  روط 

تـسا یهیدب  .دنراد  قیدـصت  یقرت  لالقتـسا و  تمظع و  تیلم و  ياقب  رد  ار  مسارم  نیا  دـئاوف  راثآ و  مه  رگید  للم  ياملع  رظن و 
هدیقع نیمه  رب  ینیـسح  تسایـس  رد  نیبرام )  ) یناملآ سانـشرواخ  دـننام  زین  نارگید  تسین ، اهنت  یهاوگ  نیا  رد  سانـشرواخ  نیا 

هب رامعتـسا  نارودزم  مالـسا و  نانمـشد  یهاگ  رگید ، يوس  زا  اـّما  دنیاتـس ؛ یم  ار  هعیـش  هفطاـع  یتسرپ و  ّقح  شور  نیا  دنتـسه و 
ناشن قفاوم  يور  نآ  هب  دراد ، یمالسا  ياهروشک  رد  اهنآ  عفانم  ذوفن و  يارب  یبهذم  رئاعش  مسارم و  هنوگ  نیا  هک  يرطخ  هظحالم 

یب کبس و  دنناوتب  ات  دشاب ، یمالـسا  تکوش  تّوق و  ای  یّلم  تردق  هدنهد  ناشن  هک  ار  يرهاظت  هنوگره  یّلک  روط  هب  دنهد و  یمن 
رصم رد  هچنانچ  دوش ، رازگرب  راصتخا  هب  لقاّدح  ای  لیطعت و  نآ  مسارم  دننک  یم  یعس  هدرمـش و  شا  یگدنام  بقع  هناشن  هدیاف و 

.دیدرگ عونمم  دوب  سیلگنا  هیامحلا  تحت  اجنآ  هک  داؤف  نامز  رد  دـش و  یم  ماجنا  هوکـش  اب  رایـسب  اروشاع  مسارم  رخاوا ، نیمه  ات 
اروشاع و مسارم  نونکا  نایعیش  تریغ  تّمه و  رثا  رد  یلو  دنوش ؛ لئاق  ییاه  تیدودحم  دنتـساوخ  یهاگهاگ  هچرگا  مه  قارع  رد 
، مدوب فرشم  البرک  رد  اروشاع  ماّیا  هک  هتشذگ  لاس  .دوش  یم  رازگرب  تاقبط  مامت  تکرـش  اب  تمظع و  هوکـش و  اب  رایـسب  نیعبرا 

هرصب لصوم و  دادغب و  زا  هک  قارع  ياه  هدکشناد  اه و  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  نارادازع  هوکشاب  گرزب و  تأیه  اصوصخم 
رئاعـش نیا  ماجنا  ملع  ییانـشور  رد  اریز  درک ؛ یم  هّجوت  بلج  رتشیب  اه  هتـسد  رثکا  زا  .دوب و  ینعم  اـب  مظنم و  رایـسب  دـندوب ، هدـمآ 

ملع طیحم  رد  هک  دنداد  یم  ناشن  دندوب ، هتشون  اه  مچرپ  رب  هک  ییاهراعـش  دندناوخ و  یم  هک  يراعـشا  اه و  هینایب  اب  .تسا  رتذفان 
ار تاقبط  مامت  تکرش  يراکمه و  اهنآ  تأیه  هک  لاح  نیع  رد  و  درک ، يرادرب  هرهب  ناوت  یم  رتهب  رئاعش ، نیا  زا  هتفرـشیپ  يایند  و 

ناگناگیب ءوس  تاغیلبت  ربارب  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  یمالسا  یلاع  روعـش  كرد و  يرکف و  دشر  لالقتـسا و  ناشن  درک ، یم  تباث 
لقع و رظن  زا  هک  دنیامن  یم  جرخ  یفازگ  ياه  لوپ  دننک و  یم  اپرب  یتابسانم  هب  یمـسارم  ندمتم  ياهروشک  رد  نونکا  يرآ ، .دوب 
تشز و ياـهراک  زا  دـنا ، هدز  برغ  نارگید  دـنراد و  تورث  روز و  اـهنآ  نوچ  یلو  تسین ؛ اـه  ناـسنا  نأـش  روخرد  یناـسنا  قطنم 

هرکیپ ناج  هب  ار  ییامن  ناسنا  هرکیپ  کی  دـننک ، یم  اپرب  هقباسم  سکوب "  " يزاب مسا  هب  دـننک ، یمن  بّجعت  اهنآ  راجنهان  تاکرح 
.دشکب ار  وا  یهاگ  هکلب  دزاس ، صقان  ار  شیاضعا  دنک ، روک  ار  شمـشچ  دنزب و  هبرـض  اب  ار  دوخ  فیرح  وا  ات  دنزادنا ، یم  رگید 

هب يایند  رد  یجرخلو  فارـسا و  باسح  .دـننز  یم  فک  شیارب  دـنهد و  یم  هزیاج  يزاب  هدـنرب  هب  دـنناد و  یم  راختفا  ار  راـک  نیا 
دننک و یم  ییاهراک  تاوما ، نفد  زیهجت و  مسارم  دنیامن و  یم  هک  ییاه  تیصو  ات  هیوناژ  دیع  زا  .تسا  هزادنا  یب  ندمتم  حالطصا 

يزغم کبـس  لقع و  ناصقن  تهافـس و  راکـشآ  لیلد  تسا ، تافارخ  زا  رپ  لام و  ریذـبت  هکنآ  رب  هوـالع  هک  دـنهد  یم  ییاـه  لوپ 
شترایز هب  دنناد و  یم  سّدـقم  ار  نآ  هک  تسا  یتخرد  اکیرمآ  رد  مدـناوخ : روهـشم  ياه  همانزور  زا  یکی  رد  شیپ  یتّدـم  .تسا 
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ایلاتیا و هسنارف و  رد  هک  یغلاـبم  .تشاد  رئاز  نویلیم  تشه  مشاـب ) هدرکن  شومارف  رگا   ) تخرد نیا  لاـسما  دوب : هتـشون  دـنور ، یم 
هجدوب اب  دـیاش  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  دـنهد ، یم  رگوداج  ریگ و  لاف  نیب و  علاط  نهاـک ، لاـمر ، هب  لاـس ، رد  رگید  ياـهروشک 
جراخم يارب  برغ  دّلقم  یقرـش  یتح  .دندازآ  درادـن و  يداریا  اهنآ  هب  یـسک  لاح ، نیا  اب  .دوش  ربارب  یقرـش  ياهروشک  زا  یـضعب 

، دنشاب یم  هنهرب  هنسرگ و  هتشادن و  یندیماشآ  بآ  تاهد  رد  شنطو  يانبا  هک  یلاح  رد  گس  کی  دوبدای  سلجم  عیـشت و  نفد و 
رگید تفگنه  ياه  لوپ  و  درک ، نامتخاس  هداتفارود  ياتـسور  کی  رد  هاـگنامرد  کـی  ناوت  یم  نآ  اـب  هک  دـنک  یم  جرخ  یغلاـبم 
رطاخ هب  دارفا  نیمه  اّما  .دنرامش  یم  يرکف  نشور  یقرت و  هناشن  هناتخبدب  ار  لامعا  نیا  دننک و  یم  اشحف  صقر و  یشایع و  فرص 

ماکحا بادآ و  هب  مازتلا  رئاعش و  میظعت و  هب  ناناملـسم  مامتها  زا  ناشرودزم  ياه  ملق  اه و  نابز  اب  نآ ، رئاعـش  مالـسا و  اب  ینمـشد 
نارگرامعتسا نیا  يانح  رگید  یلو  دننک ؛ یم  داقتنا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  تداهش  درگلاس  يرادازع و  مسارم  يرازگربو  مالسا 

مسارم و نیا  ندرک  رازگرب  هک  دـناد  یم  دروخ و  یمن  ار  مومـسم  تاغیلبت  نیا  بیرف  ناملـسم ، هاگآ  ناوج و  لسن  درادـن و  یگنر 
زا تیامح  يراکادف و  حور  رادیب و  ار  هعماج  ترضح ، نآ  تیصخش  زا  قشمرس  نتفرگ  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  مان  هب  تاغیلبت 
ره اب  .تسا  ام  تیدوجوم  لالقتسا و  زمر  و  هعیش ، تیّلم  نوخ و  ءزج  يرادازع  نیا  .دزاس  یم  هدنز  ار  يدرمناوج  تعاجش و  ّقح و 

ینارنخـس غیلبت و  سلاجم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  تکرـش  مسارم  نیا  رد  دارفا  مامت  دـیاب  .دراد  شزرا  میراد ، هاگن  ار  نآ  یتمیق  اـهب و 
دوش میهفت  شیپ  زا  شیب  نایوجشناد  ناوج و  لسن  هب  اصوصخم  همه ، هب  نآ  ياه  فده  مایق و  دیاوف  مالسلا  هیلع  ماما  مایق  نوماریپ 

هعیـش و رگا  دنیامن ، ظفح  ار  دوخ  یمالـسا  تیّلم  رادیاپ  لقتـسم و  هدـشن و  هتخابدوخ  نوبز و  هدـنبیرف ، رهاظم  هناگیب و  ربارب  رد  ات 
ربانم و زا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  هفـسلف  میلعت  سرد و  زا  دـیاب  دـنورب ، ولج  یقرت  هارهاـش  رد  دـنهاوخب  اـمومع  ناناملـسم 

هنیفس عارتخا و  هناخراک و  تعنص و  ملع و  اب  يّدام ، ياه  تفرشیپ  اب  يرادازع  نیا  دنیامنب ، ار  هدافتسا  رثکادح  يراوگوس  سلاجم 
لامک هنوگره  هب  امنهار  يرکف و  دـشر  تیوقت  قیوشت و  لیاسو  زا  هکلب  تسین ؛ فلاخم  یعقاو  نّدـمت  رهاظم  ریاس  ای  ییاضف  ياـه 

.دشاب یم  یملع  یقالخا و 
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؛ دنرامشب فارسا  هدیاف و  یب  هلاس  همه  ار  لاوما  اه  نویلیم  فرص  مسارم و  نیا  يرازگرب  هب  ار  هعیش  مامتها  هک  دنشاب  یناسک  دیاش 
نیا هک  دـننک  یم  قیدـصت  دـنریگب ، رظن  رد  قـالخا  بیذـهت  هعماـج و  تیبرت  رد  ار  نآ  ریثأـت  مسارم و  نیا  يونعم  دـیاوف  رگا  یلو 

.تسا تیبرت  ياه  بتکم  حالصا و  لیاسو  نیرتهب  زا  اه  همانرب 

يارب تافوقوم  لاوما و  نویلیم  نارازه  رگا  .تسا  مالـسا  هکلب  عیـشت و  بهذـم  ياقب  یلاع  زمر  تیب و  لـها  رما  ياـیحا  مسارم ، نیا 
دروم هدنامن و  رادیاپ  ردق  نیا  دشاب ، رارقرب  لاس  نارود  مامت  رد  شیاه  سالک  هک  دنهد  رارق  یعامتجا  یقالخا و  تامیلعت  جـیورت 

.دوش یمن  عقاو  مومع  لابقتسا  نسح 

، ّقح هار  رد  يراکادف  كاپ و  تین  قالخا و  هیامرس  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  یلو 
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تایرشن و  لیکشت ، اج  همه  رد  نوزفا و  زور  هلاس  همه  نآ  ياه  هبعش  اه و  سالک  تسا  نرق  هدزیس  زا  شیب  هک  درک  زاب  يا  هسردم 
تقیقح و سرد  هدومن و  تکرـش  اه  سالک  نیا  رد  درم ، نز و  هدوب و  دایدزا  هب  ور  هراومه  نآ  ینارنخـس  تابعـش  تاـعوبطم و  و 

.دنزومآ یم  يراکادف 

، هدیدنسپ کین و  ار  قالخا  خسار ، ار  نامیا  ترضح ، نآ  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  تضهن  يراکادف و  خیرات  ندینـش  ندناوخ و 
.دزاس یم  دنلب  ار  اه  تّمه  و 

يزوریپ مالعا  كرش و  رفک و  يرگدادیب و  اب  هزرابم  دوش ؛ یم  ارجا  اه  هناخ  اه و  هینیسح  دجاسم و  رد  هلاس  همه  هک  اه  همانرب  نیا 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  فده  زا 

خیرات دوش و  هداد  ناشن  مدرم  هب  یلمع  ياه  هنومن  هک  تسا  نیا  رثؤم  هار  کی  یـشنمدازآ  یقالخا و  لـیاضف  هب  مدرم  بیغرت  يارب 
.دنیوگب اهنآ  يارب  ار  ناهج  هبخن  زاتمم و  دارفا  یگدنز 

؟ تسا رتدنمدوس  رت و  هدنزومآ  مالسلا  هیلع  نیسح  یگدنز  خیرات  زا  یسک  هچ  خیرات  لقن  تیاکح و 

عورف لوصا و  نآرق ، فراعم  سلاجم ، نیا  رد  .تسا  مالسا  هب  توعد  یغیلبت و  سلاجم  نیرتهب  ترضح  نآ  تبیـصم  رکذ  سلاجم 
یعامتجا یقالخا و  ياه  ییامنهار  حیاصن و  ظعاوم ، باحصا ، مالسلا و  مهیلع  هّمئا  ربمغیپ و  هریس  خیرات و  ثیدح ، ریسفت و  نید ،

رد ایر  یب  هداس و  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هبذاج  دوش و  یم  هتخومآ  مدرم  هب  يرادروشک  ات  يراد  هناخ  زا  یگدنز  نییآ  و 
.دزاس یم  رضاح  تیبرت  تیاده و  میلعت و  سلاجم  نیا 
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دنک یم  بذج  ار  همه  سیطانغم  دننام  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  دنک ، نیمأت  ار  روظنم  نیا  دناوت  یمن  رگید  هلیسو  چیه  نیقی ، روط  هب 
شتبیـصم رد  بوسحم و  شناتـسود  رامـش  رد  هتـشاد و  طابترا  وا  اب  دـنهاوخ  یم  همه  هک  تسا  يروط  وا  هداـعلا  قوف  تیبوبحم  و 

.دنزیرب یکشا  هرطق 

یلو دـنهد ؛ یم  يرـصتخم  غلبم  يراوشد  هب  میریگب ، کمک  هناعا و  هیریخ  فراصم  يارب  مدرم  زا  میهاوخب  رگا  هک  تسین  مک  نیا 
.دنناسر یم  قاقحتسا  لها  هب  دننک و  یم  قافنا  رایسب  لاوما  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  هب  ناشدوخ 

رارق ام  تسد  رد  درم  نز و  ییامنهار  ناوج و  لـسن  تیادـه  تکلمم و  تفرـشیپ  یقرت و  تاحالـصا و  يارب  یگرزب  هلیـسو  بجع 
! میهد یم  تسد  زا  ناگیار  ار  مدرم  اه  نویلیم  تاساسحا  جاوما  نیا  و  مینک ، یمن  هدافتسا  هتسیاش  روط  هب  نآ  زا  هتفرگ و 

هک میهدـب  لیکـشت  میناوت  یم  ینامزاس  هچ  یعامتجا  یقـالخا و  ياهزردـنا  هعماـج و  رکف  حطـس  یّقرت  تیبرت و  ییاـمنهار و  يارب 
!؟  مالسلا هیلع  نیسح  يرادازع  نامزاس  زا  رتهب  دننک  لابقتسا  هنادازآ  نآ  زا  مومع 

تلادع يدازآ و  رد  دیاب  دننک ، یم  هیرگ  دننز و  یم  هنیس  رس و  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  دنراد و  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یمدرم 
.دنشاب هنومن  یعامتجا 

تاحفـص رد  اهنآ  ياوشیپ  زا  امََرب » ّالِإ  َنیِِملاّظلا  َعَم  َهایَْحلا  َالَو  ًهَداعَـس ، ّالِإ  َتْوَْملا  يَرَأ  ـال   » اـهبنارگ دـیواج و  هلمج  نیا  هک  یمدرم 
.دنشاب رگمتس  رای  ملاظ و  نابیتشپ  دیابن  تسا ، هدنام  خیرات 

اب شزاس  طابترا و  ار  وا  نعاطم  زا  یکی  دننک و  یم  نعل  ار  دیزی  هک  یمدرم 
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.دنشاب رانک  رب  تشز  شور  نیا  زا  دوخ  دیاب  دنرامش ، یم  مالسا  روشک  هب  تنایخ  رافک و 

مینک و هدافتسا  نآ  زا  رگا  تسین ، مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هیزعت  هضور و  سلاجم  نیمه  زا  رت  مهم  يا  هبعـش  چیه  ام ، نامز  رد 
.تسا هزادنا  یب  رایسب و  یناسنا  لیاضف  هب  توعد  تیبرت و  يارب  نآ  جیاتن  دیاوف و 

هب دـبای ، یم  شیازفا  نآ  دادـعت  رفـص  مرحم و  هام  رد  تسا و  حوتفم  هراومه  ملع  نید و  قالخا و  ياه  سـالک  نیا  لاـس  هرود  رد 
رتهب دـیدج  یغیلبت  لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  ام  نامز  رد  اصوصخم  دـنکن ، تکرـش  اه  سالک  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  رتمک  هک  يروط 

.درک يرادرب  هرهب  تیاده  هلیسو  نیا  زا  ناوت  یم 

رگید طاقن  رـصم و  نمی و  رطق ، نیرحب و  فیطق و  ءاسحا و  نانبل و  هیروس ، قارع ، دنه ، ناتـسکاپ ، ناتـسناغفا ، ناریا ، رد  ام  رظن  هب 
ملاع هعماج و  حالـص  ریخ و  يارب  هک  یتاسـسؤم  هعفنملا و  ماع  تاسیـسأت  ریاس  زا  تسا ، لوادتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرادازع  هک 

.درک هدافتسا  ناوت  یمن  مالسلا  هیلع  نیسح  تالیکشت  دننام  دوش ، یم  سیسأت  یعقاو  يانعم  هب  مدرم  ندرک 

حادم نایاقآ  دنهدب ، ماجنا  دنناوت  یم  ار  یفیاظو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يراذگ  تمدخ  مان  هب  هک  يدارفا  زا  یکی  لاثم : روط  هب 
یگتفه و روط  هب  نایاقآ  نیا  .دنرایـسب  دـنراد ، طابترا  هعماج  اب  حادـم  مان  هب  هک  يدارفا  نارهت ، دـننام  يرهـش  رد  ًالثم  .دنتـسه  اـه 

ًالومعم دنور ، یم  هک  هناخ  ره  رد  دنناوخ ، یم  هیثرم  حدم و  دنور و  یم  اه  هناخ  رد  یلبق  توعد  بسحرب  رگید  عقاوم  رد  هنایهام و 
.دنوش یم  رضاح  زین  درم  نز و  ناگیاسمه  زا  رفن  دنچ 
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ماجنا دوش ، نّیعم  دـیلقت  عجارم  تیناحور و  هعماج  املع و  فرط  زا  طقف  هک  مّظنم  حیحـص و  همانرب  کـی  تحت  فنـص ، نیمه  رگا 
تماقتـسا و تعاجـش و  حور  دنـشاب و  هتـشاد  دوجوم  بیاعم  عفر  زور و  عاـضوا  هب  هّجوت  ناـشراتفگ  راعـشا و  رد  دـنیامن و  هفیظو 

ياه هیثرم  نمـض  رد  و  دـنرامگ ، تمه  یقـالخا  بیع  صقن و  هداـم  کـی  عفر  هب  ًـالثم  هاـم  ره  دـنزاس و  هدـنز  مدرم  رد  ار  هدـیقع 
، تین صولخ  اب  دنناوت  یم  اه  حادـم  نایاقآ  نیمه  و  دـش ، دـهاوخ  دـیفم  رایـسب  دـننک ، دزـشوگ  مه  ار  نآ  دـنناوخ  یم  هک  یفلتخم 

قیمع رت و  یلاع  رتهب و  ار  شقن  نیمه  زین  یناوخ  هضور  یمومع  سلاجم  .دننک  فرطرب  ار  هعماج  یقالخا  بیاعم  زا  یمهم  تمسق 
.دننک افیا  دنناوت  یم  رت 

كرابم هام  رفـص و  مرحم و  تـالیطعت  ماـگنه  رد  مق  هیملع  هزوح  يالـضف  دنمـشناد و  بـالط  ناـیاقآ  هک  هدـش  موسرم  نونکا  مه 
و سوسحم ، يردق  هب  نآ  جـیاتن  دـنور ، یم  اهاتـسور  اهرهـش و  هب  ربنم  غیلبت و  تعامج و  هماقا  يارب  رگید ، ياه  تصرف  ناضمر و 
یغیلبت و فیاـظو  رب  هوـالع  دـنیامن ، یم  رکـشت  ریدـقت و  مدرم  اـمومع  هک  هدـش  نک  ُرپ  مشچ  يروط  هب  ناـشیا  تاـمحز  لوـصحم 

قوف ههام  هس  ود  نیا  رد  زین  ناشیا  هیریخ  ياهداینب  تاسیـسأت و  ینارمع و  ياهراک  ماکحا ، میلعت  تاهبـش و  ّدر  داشرا و  تیادـه و 
.تسا هّجوت  لباق  هداعلا 

مهم لـماوع  زا  یکی  .میوش  یمن  عفتنم  دـیاب ، هک  روط  نآ  هدرتسگ  ناوخ  نیا  زا  اـم  هک  تسا  نیا  فاـصنا  منک : یم  رارکت  مه  زاـب 
ار فلتخم  للم  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرادازع  سلاجم  عالطا ، لها  قیدصت  هب  دنه ، رد  مالـسا  عیـشت و  بهذـم  تفرـشیپ 

هتفگ هب  هداد و  رارق  ترضح  نآ  تیناحور  تقیقح و  ریثأت  تحت 
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زا یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرادازع  تاکرب  زا  نونکا  یلو  دوب ؛ رامـش  تشگنا  دنه  رد  هعیـش  تیعمج  شیپ  يدنچ  ات  نیبرام ،" "

.دنور یم  رامش  هب  دنه  هّجوت  لباق  ياه  تیعمج 

رکذ هضور و  سلاـجم  دـش ، مالـسا  تاـجن  ثعاـب  شتداهـش  يراکادـف و  هک  روط  ناـمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مییوـگب : دـیاب  سپ 
(1) .تسه هدوب و  هعماج  تیاده  نید و  ياقب  بجوم  زین  شبیاصم 

 .ِ هّللا ِْدبَعابَأ  ای  َْکیَلَع    ِ هّللا ُمالَس 

للم ریاس  نیملسم و  راکفا  رد  هیما  ینب  تیموکحم   6

مشخ و هتشادرب و  دوخ  موش  دصاقم  لامعا و  عیانش  يور  زا  يا  هدرپ  و  دندنک ، ار  دوخ  روگ  مالسلا  هیلع  نیسح  نتـشک  اب  هیما  ینب 
.دندرک يرادیرخ  ار  مالسا  للم  بضغ 

مومع و  دندومن ، دروخرب  هعیجف  هثداح  نیا  اب  دیدش ، فسأت  ریثأت و  اب  یمالسا  عماجم  میتشاگن ، تداهش  ساکعنا  لصف  رد  هچنانچ 
.دنتشگ ملأت  رد  قرغ  تحاران و  ناناملسم 

.دنتخانش ناشراکاطخ  دندومن و  شنزرس  ار  اهنآ  همه ، .دندرک  حیبقت  ار  هیما  ینب  لمع  همه ،

، تخاس وحم  ملاع  هحفص  زا  ار  اهنآ  مسر  مسا و  هک  نییوما  یسایس  ياه  طلغ  نیرت  گرزب  دیوگ : یم  نیبرام "  " یناملآ قرشتسم 
.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک 

نآ دوبدای  اروشاع  رد  هلاـس  همه  و  دـش ، عورـش  يرجه  لاـس 61  ناـمه  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  يرادازع  یناوخ و  هیثرم  - 1
اـشنا هغیلب  دـیاصق  لبعد »  » دـننام گرزب  يابدا  ارعـش و  و  تفاـی ، هعـسوت  جـیردت  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  رـصع  رد  دـش و  یم  هتفرگ 

.دندرک
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.دیامن یم  فارتعا  نآ  هب  دنک ، هعلاطم  ار  مالسا  خیرات  هک  سکره  خروم و  ره  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

هب هدرپ  ریز  هناقفانم و  دـنناوتب  هکنیا  زا  هیما  ینب  اریز  دـش ؛ دـیفم  رایـسب  مالـسا  هدـنیآ  يارب  نیملـسم  راکفا  رد  هیما  ینب  تیموکحم 
ار هیما  ینب  ربمغیپ  نادناخ  ندرک  ریـسا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  لتق  دنتخانـش و  ار  اهنآ  مدرم  دندش و  سویأم  دـننزب ، تبرـض  مالـسا 

.تخاس اوسر 

دندرک یم  تفلاخم  اهنآ  دصاقم  تاین و  اب  اعبط  مدرم  .دش  یم  گنن  یماندب و  ببس  اهنآ  هب  ندش  کیدزن  يراکمه و  سپ ، نآ  زا 
هناخ هعطق و  هعطق  ار  هیما  ینب  مشخ ، تّدش  زا  دوبن ، ریـشمش  هزینرـس و  روز  رگا  .دنداتـسیا  یم  اهنآ  دصاقم  ولج  دنتـسناوت  یم  ات  و 

.دوب هنشت  ناشعابتا  اهنآ و  نوخ  هب  هعماج  دندرک ، یم  بارخ  ناشرس  رب  ار  ناشیاه 

: تسا هیما  ینب  زا  مدرم  راجزا  رفنت و  تاساسحا و  نامجرت  یلولس  مامه  نب  هّللادبع  رعش  نیا 

اْنیَوَر ام  َهَّیَمُأ  ِیَنب  َءآمِد  اْنبِرَش  َْول  یّتَح  ُْظیَْغلا  اَنیَشَح 

«. میوش یمن  باریس  میماشایب  ار  هیما  ینب  ياه  نوخ  رگا  هک  میا  هدشرپ  مشخ  زا  يردق  هب  »

: دیوگ یم  هدرک ، هیهت  ار  ریثا  نبا  لماک  باتک  تسرهف  هک  رصم  ياملع  زا  یکی 

ٌهَکِّرَحَتُم ُتادامِج  ْمُه  َْلب  ِهَِّیناْسنِْالاَو ؛ ِهَمْحَّرلا  ُراثآ  ِهِیف  َْسَیلَو  َِملاْعلا ، ِبُوُلق  یْسقَأ  َوَُهل  ُهَْلتَقَو  ِْنیَسُْحلا ، ََهبَراُحم  ّیلََوت  يِذَّلا  َْشیَْجلا  َّنِإ  »
ِراْعلا َرَبْکَأ  ِخیراّتلا  ِیف  ْمِهِسُْفنَءِال  اُولَّجَس  ٌهَریِرَش 
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(1) ؛» ِباقِْعلا َّدَشَأ  ْمِهِِمئازَِجب    ُ هّللا ُمُهَلَماع  ِلاْعفَءْالا ، َعَْطفَأَو  ِلامْعَءْالا  َءَوْسَأَو 

هکلب دوبن ؛ یناسنا  محر  راثآ  نآ  رد  دـندوب و  دارفا  نیرت  لد  تخـس  تشک ، ار  وا  درک و  گنج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هک  یهاـپس 
.دـندرک لّجـسم  ار  رادرک  نیرت  عینـش  اهراک و  نیرتدـب  راع و  نیرت  گرزب  دوخ  رب  هک  دـندوب  يریرـش  كرحتم و  تاداـمج  ناـنآ 

«. دهد رفیک  باقع  نیرتدیدش  هب  ار  اهنآ  ناشمیارج ، رفیک  هب  ار  اهنآ  دنوادخ 

: دسیون یم  لماک  رب  شتاظحالم  رد  رهزالا  داتسا  راجن ، باهولا  دبع  خیش 

يَدَـم یـْسُنت  الَو  ُرَفَتُْغت  ـال  ِیتَّلا  يَْربُْکلا  َِمئارَْجلا  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  اُولَّجَـسَو  ِخـیِراّتلا ، َِفئاحَـص  اوُدَّوَس  دََـقل  َقاّـسُْفلاَو ، َقْسِْفلا    ُ هّللا َنََعل  »
(2) ؛» ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا    ِ هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإَو   ِ ِ هّلل ّانِإَف  ِرْهَّدلا ،

لّجسم ار  یگرزب  میارج  دوخ  رب  ار و  خیرات  ياه  هحفص  نیـسح ) ناگدنـشک   ) دندرک هایـس  انامه  دنک ، تنعل  ار  قاسف  قسف و  ادخ 
.ددرگ یم  شومارف  راگزور  نایاپ  ات  هن  دنوش و  یم  هدیزرمآ  هن  هک  دنتخاس 

بالقنا شروش و  هب  هیما  ینب  يراتفرگ   7

نتخادـنارب يارب  هک  دوـب  یتاـبالقنا  اـه و  شروـش  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  تیموـلظم  تداهـش و  جـیاتن  اـه و  لـمعلا  سکع  زا  یکی 
.دش اپرب  مالسا  ناهج  رد  نییوما  تموکح 

کیرحت جییهت و  ار  مدرم  زیچ  ره  زا  شیب  هک  یلماع  اه ، شروش  نیا  رد 

.ط هحفص ح و  ج 3 ، لماک ، تسرهف  - 1
لیذ ص 297. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 2
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.دوب هیما  ینب  زا  ماقتنا  نتفرگ  ترضح و  نآ  یهاوخ  نوخ  يارب  مایق  هب  توعد  مالسلا و  هیلع  نیسح  تداهش  درک ، یم 

هتشارفا راعـشا  نیا  اب  هک  یمچرپ  رود  هب  مدرم  دش و  یم  يرادفرط  نآ  زا  اج  همه  هک  دوب  يراعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ 
.دندش یم  عمج  دش ، یم 

دنچ جاجح ، ریمن و  نب  نیصح  هبقع و  نب  ملسم  دننام  خیرات  ناماشآ  نوخ  و  دش ، هجاوم  تسکش  اب  يرایسب  هچرگا  اه  شروش  نیا 
هاگن هجنکش  سبح و  یعمج و  هتسد  ياهراتشک  ماع و  لتق  اب  ار  هیما  ینب  تموکح  نازرل  ياه  هیاپ  هدرک و  تمواقم  نآ  اب  یحابص 

طوقـس و هب  ور  ار  اـهنآ  تنطلـس  يرگید  زا  سپ  یکی  دوب ، مدرم  دـیدش  رفنت  زا  یکاـح  هک  یپ  رد  یپ  ياـه  بـالقنا  اـّما  دنتـشاد ؛
.تخاس یم  فیعض  تسس و  ار  هیما  ینب  یسایس  عضو  درب و  یم  ضارقنا 

هتـشادن ینابیتشپ  دـندوب ، هتخورف  لوپ  هب  ار  دوخ  نامیا  فرـش و  هک  یماـظتنا  ياوق  زج  روشک  لـخاد  رد  هک  یتموکح  تسا  مولعم 
هزینرس روز  اب  اهنت  تسناوت  دهاوخن  دشاب ، یضاران  وا  زا  تلم  دسانـشب و  رگمتـس  بصاغ و  ار  وا  مومع  تاساسحا  راکفا و  و  دشاب ،

.دوش یم  طقاس  تبقاع  دش و  دهاوخ  یپ  رد  یپ  تابالقنا  ببس  یمومع  یتیاضران  نامه  دنامن ، رادیاپ  يدایز  تّدم 

( فیفع نب  هّللادبع  مایق  هفوک و  بالقنا  لثم  کچوک  ياه  بالقنا  زا  دعب   ) مالسلا هیلع  نیسح  تداهش  زا  سپ  هک  یبالقنا  نیتسخن 
.درک شوماخ  ار  بالقنا  دش ، بکترم  هبیط  هنیدم  رد  هک  یملاظم  اب  دیزی  رما  هب  هبقع  نب  فرسم  هک  دوب  هنیدم  بالقنا  دش ، اپرب 
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(1) .دنتساخرب شروش  هب  ریبز  نبا  همامی و  رد  یفنح  رماع  نب  هدجن  دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  یتقو  دیوگ : یم  يربط 

زا یکی  یهدـنامرف  هب  نیباّوـت ، بـالقنا  دـش ، اـپرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوـخنوخ  يارب  هـک  یعقاو  هناـقداص و  تاـبالقنا  زا  یکی 
هیلع نینمؤملاریما  باحـصا  نایعیـش و  ناگرزب  زا  یعمج  هک  دوب  درـص " نب  نامیلـس   " ماـن هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا 

كاپ تاساسحا  تین و  قدص  يردق  هب  دـندرک و  مایق  نیـسحلا » تاراثل  ای   » راعـش اب  تیعمج  نیا  دنتـشاد ، تکرـش  نآ  رد  مالـسلا 
.دوش یم  عقاو  اهنآ  صولخ  نامیا و  ریثأت  تحت  دناوخب ، ار  نادرمدار  نآ  مایق  حرش  سکره  هک  دنداد  ناشن 

يرادیب كاپ و  حور  ناجیه  هنومن  خـیرات و  ثداوح  بیاجع  زا  هک  یلاح  نیع  رد  هورگ  نیا  تماقتـسا  راتفر و  اهراعـش ، اه ، هبطخ 
رد تداهـش  تداعـس  توف  زا  مدرم  فسأت  ریثأت و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تیمولظم  تداهـش و  ساکعنا  هدـنیامن  تسا ، رـشب  ریمض 

.تسه زین  ترضح  نآ  باکر 

تساوخ و بسا  سپ  دینـش ، ار  نیباّوت  نیـسحلا " تاراثل  ای   " گناب هک  دوب  هتـسشن  هلهـس  شنز  رتخد و  رانک  رد  مزاـح  نب  هّللادـبع 
.تفرگرب هحلسا 

! مزاح نبا  يا  هدش  هناوید  رگم  تفگ : نز 

یم ار  مولظم  نآ  نوخ  ماقتنا  مریذپ و  یم  ار  ادـن  نیا  هتبلا  تسین ، گنرد  ناکما  نیا  زا  شیب  و  داد ؛ رد  ادـن  ادـخ  يدانم  هن ! تفگ :
.موش یم  هتشک  هار  نیا  رد  ای  مریگ 

؟ يراپس یم  هک  هب  ار  شیوخ  كرتخد  نیا  ییوگ  یمن  سپ  تفگ : شنز 

ارم ایادخ  .مدرپس  وت  هب  ار  مدنزرف  لها و  نم  ایادخ  مراپس ؛ یم  ادخ  هب  تفگ :

ص 367. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1
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(1) .زرمایب ارم  مدرک  تربمغیپ  رتخد  رسپ  يرای  رد  هک  يریصقت  طیرفت و  رطاخ  هب  و  نک ، ظفح  ناشیا  يارب 

هحیص و هب  دایرف  دندنام ، اجنآ  رد  زور  هنابش  کی  دنتفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  تسخن  جورخ ، ماگنه  نیباوت  تعامج 
: دنتفگ یم  دندرک ، راتفر  عرضت  هبوت و  هفیظو  هب  دشن و  هدید  زور  نآ  دننام  هک  يروط  هب  دندرک ، دنلب  هیرگ 

َءآدْعَأَو ْمِهلِیبَسَو ، ْمِِهنیِد  یلَع  ّانِإ  ُدَهْشَن  ّانِإ  َّمُهّللَا  .ِقیِّدِّصلا  َْنب  َقیِّدِّصلا  ِّيِدْهَْملا ، َْنب  َّيِدهَْملا  ِدیِهَّشلا ، َْنب  َدیِهَّشلا  اْنیَسُح  ْمَحْرا  َّمُهّللَا  »
ّانِإَو َءآدَـهُّشلا ، َُهباحْـصَأَو  اْنیَـسُح  ْمَحْراَف  اْنیَلَع ، ُْبتَو  اّنِم  یـضَم  ام  اَنل  ْرِفْغاَف  ِِیبَن  انّ ِْتِنب  َْنبا  اْنلَذَـخ  ّانِإ  َّمُهّللَا  ِبُِحم  .ْمِهیّ َءآِیلْوَأَو  ْمِهِیِلتاـق ،

(2) «. َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرتَو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِاَو  ِْهیَلَع ، اوِلُتق  ام  یلَعَو  ْمِِهنیِد  یلَع  ّانِإ  ُدَهْشَن 

هب هدرولا " نیع   " هعقاو رد  تیب  لـها  هب  ار  دوخ  تیـالو  ّتبحم و  و  مدـق ، تاـبث  تقیقح و  اـفو و  یگنادرم و  نیباّوـت  هورگ  ّقـحلا ،
.دندرک تبث  راختفا  هب  خیرات  تاحفص  رد  ار  دوخ  مان  دندناسر و  توبث 

نارواـی هرمز  رد  ار  ناـنآ  دریذـپب و  ار  ناشرذـع  دـنوادخ  .تسا  زیگنا  تربع  هدـنزومآ و  همه  يارب  مدرم  نیا  تشذگرـس  ّقحلا ، و 
.دیامرف روشحم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

.دیدرگ ضرقنم  هیما  ینب  تنطلس  ات  دوب  بالقنا  شروش و  هراومه  دش و  عورش  راتخم  بالقنا  بالقنا ، نیا  زا  دعب 

ص 688. راخزلا ، ماقمقلا  - 1
ص 341. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  - 2
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تخس یتبوقع  هب  ای  دندوب  هتسج  تکرش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  رد  هک  یناسک  مامت  هکنآ  رگم  تشذگن  يزارد  راگزور  و 
.دندش هتشک  نایشروش  تسد  هب  ای  دندش و  راتفرگ 

؛ ترخآ باذع  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دنامن ، یقاب  دنتفر  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  يارب  البرک  رد  هک  یناسک  زا  يدحا  تفگ : يرهز 
(1) .دندیسر ناشدوخ  لامعا  يازس  هب  یقیرط  هب  مادکره  زین  ایند  رد 

يرکف لوحت   8

، دـش راتفرگ  نآ  هب  ناناملـسم  عامتجا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  يرکف  كانرطخ  ياه  يرامیب  زا  یکی 
یم میلست  دوبن ، هیعرش  میلاعت  تاماظن و  تحلصم و  ریخ و  اب  قفاوم  دنچره  هدش ، ماجنا  لمع  ربارب  رد  مدرم  زا  يرایسب  هک  دوب  نیا 

.دنتسناد یم  افولا  مزال  ار  نآ  اب  تعیب  هعاطالا و  بجاو  دمآ ، یم  راک  يور  هک  ار  یتموکح  ره  دندش و 

دنک و ارجا  ار  یتسایس  داجیا و  ار  یعضو  مدرم  لافغا  ای  یناهگان  شهج  کی  اب  تسناوت  یم  سک  ره  هک  دش  یم  ثعاب  شور  نیا 
زج نارادـمامز  ندـمآ  راک  يور  رد  نیاربانب  .دـنک  تموکح  هعماج  رب  هناّدبتـسم  یمحازم ، ضراـعم و  یب  و  هدـش ، راوس  بکرم  رب 

.دوبن راک  رد  یبیترت  ماظن و  تردق  روز و 

یقرتم حالطصا  هب  عماوج  رد  هکلب  هدنام ، بقع  عماوج  زا  یضعب  رد  مالسا و  هدنـشخرد  بکوک  عولط  زا  لبق  تیلهاج و  رـصع  رد 
هبلاـطم وا  تردـق  هبلغ و  زج  یلیلد  وا  زا  تعاـطا  يارب  دوش ، ّطلـسم  هعماـج  رب  سکره  هک  تسه  هدوب و  شور  نیا  شیب  مک و  مه 

.دوش یمن 

ص 192. نیبغارلا ، فاعسا  ص 53 ،  لوسرلا ، هدیفح  - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 484 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_470_1
http://www.ghaemiyeh.com


471 ص :

هوالع اریز  تسا ؛ بیجع  رایسب  رکف  نیا  شیادیپ  هدمآ ، دوجو  هب  ینامـسآ  تاماظن  نیرت  یلاع  ساسا  رب  هک  یمالـسا  هعماج  رد  اّما 
مهافت ءوس  ماهتا و  بجوم  دننک ، يربهر  دـهد ، یم  ناشن  مالـسا  هک  یفدـه  يوس  هب  ار  هعماج  دـنناوت  یمن  اه  تموکح  هک  نیا  رب 

.دندرگ یم  مالسا  یعامتجا  یسایس و  میلاعت  هب  تبسن  ناگناگیب 

کی نادـجو  رب  دـشاب ، هتـشاد  مه  لادـتعا  شمرن و  هچ  رگا  دـشاب  هدـمآ  راک  يور  هناهاوخدوخ  هنارـسدوخ و  هک  یتموکح  راـشف 
هار نیا  زا  اه  ّتلم  تیصخش  هب  هک  ینیهوت  ریقحت و  و  تسا ، نیگنس  هداعلا  قوف  یعقاو ، ندمتم  هدیمهف و  ناسنا  یقیقح و  ناملـسم 

.دشاب یم  لمحت  لباق  یتخس  هب  دنراد ، یناسنا  كرد  هک  یناسک  يارب  دوش ، یم 

تسا نیا  ناشرذع  دنـشاب ، یم   (1) رمع نب  هّللادـبع  لاثما  فیعـض  ای  راوخ  هریج  ضرغم و  ینامدرم  رتشیب  هک  شور  نیا  نارادـفرط 
هک یتایاور  هب  مه  یهاگ  دوش ؛ يزیر  نوخ  هنتف و  ببس  هک  اسب  هچ  مظن و  ندروخ  مه  هب  هقرفت و  بجوم  تموکح  اب  فلاخم  هک :
یم یلوا  ار  یـشوماخ  هدـیزرو و  توکـس  تاـفارحنا  تاـیانج و  ربارب  رد  اذـل  دـنیوج ؛ یم  کـسمت  تسا  ارما  زا  تعاـطا  هب  عـجار 

! دنرامش

اب ات  هدب  ار  تتـسد  تفگ : دمآ و  وا  دزن  رمع  نب  هّللادـبع  دز ، راد  هب  ار  ریبز  نبا  و  تفرگ ، ار  همظعم  هّکم  جاجح  یتقو  دـنیوگ : - 1
جاّجح ًهَِّیلِهاج .» ًهَتیِم  َتام  ِِهناـمَز  َماـمِإ  ْفِْرعَی  َْملَو  َتاـم  ْنَم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  .منک  تعیب  کـلملا  دـبع  يارب  وت 

يا تفگ : جاجح  ینک ؟ یم  هرخـسم  ارم  ایآ  تفگ : رمع  نبا  .تسا  لوغـشم  متـسد  اریز  ریگب ! ار  میاپ  تفگ : درک و  زارد  ار  شیاپ 
رگم هیلهاج ،» هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  ملو  تام  نم   » ییوگ یم  زورما  يدرکن و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  وت  يدع ! ینب  قمحا 

هب نآ  هب  ریبز  نبا  هک  تخرد  نیا  میب  زا  هکلب  يدماین ؛ ربمغیپ  هدومرف  يارب  وت  دنگوس ! ادخ  هب  دوبن ؟ وت  نامز  ماما  مالسلا  هیلع  یلع 
(. ص 357 ج 1 ، باقلالا ، ینکلا و   ) يدمآ هدش ، هدیشک  راد 
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، دوخ تردـق  میکحت  هعماج و  لافغا  نافلاخم و  ندرک  شوماخ  يارب  مه  اهنآ  یتاـغیلبت  هاگتـسد  بصاـغ و  نارادـمامز  نارادـفرط 
.دنیامن یم  مهتم  هقرفت  داجیا  مظن و  ندز  مهرب  يرگ ، لالخا  يزیگنا ، هنتف  هب  ار  ناگدننک  تحیصن  ناحلصم و 

هقالع فرـش  نید و  هماـع و  حـلاصم  زا  شیب  دوخ  ناـج  لاـم و  هب  هک  یناـسک  و  بلط ، تحار  فیعـض و  ناـمدرم  هک  تسا  مولعم 
.دنیامن یم  تیلوؤسم  عفر  دوخ  زا  هدش و  میلست  دوز  اهرذع  نیا  اب  دنراد ،

دیزی زا  تعاطا  بوجو  دنک و  یمن  یتساوخزاب  هذخاؤم و  اهنآ  زا  یسک  دوش و  یم  هتشاذگ  زاب  ناراکمتس  تسد  عضو ، نیا  رثا  رد 
یم تعامج  تعاـط و  زا  جورخ  ار  وا  رب  ماـیق  و  دوش ، یم  حـلاص  لداـع و  رادـمامز  کـی  تعاـطا  بوجو  لـثم  دـیلو ، جاـجح و  و 

.دنرامش

دنتساوخ یملظ  ره  هنادبتسم  هک  تخاس  یم  نئمطم  ار  رگمتس  نارادمامز  دنداد ، تبسن  مالسا  هب  ینادان  غورد و  هب  هک  یمکح  نیا 
.دنزاس موکحم  لتق  ای  نادنز  هب  هداد و  رارق  بیقعت  تحت  نیملسم  تعامج  زا  جورخ  ناونع  هب  ار  نیضرتعم  دنوش و  بکترم 

تایآ و نیا  زا  دوصقم  یلو  تسا ؛ مارح  اهنآ  اب  تفلاخم  بجاو و  نارادـمامز  زا  تعاطا  یتاـیاور ، تاـیآ و  بسحرب  تسا  یهیدـب 
فده و  دنزاس ، ارجا  هدرک  توعد  نآ  هب  مالـسا  هک  ار  یماظن  هک  تسا  یمالـسا  تموکح  نابـصنم  بحاص  نارادمامز و  تایاور ،

ریاس دـیزی و  تموکح  لثم  ییاه  تموکح  زا  تعاطا  دوش  یم  هنوگچ  .دنـشاب  مالـسا  تلادـع  رهظم  هداد و  قیقحت  ار  مالـسا  ياـه 
؟ دشاب بجاو  خیرات  ناشیک  متس 
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، دننک یم  يرای  ار  تموکح  نآ  احنا ، زا  يوحن  هب  هک  تکلمم  نآ  لها  مامت  دـسرب ، یمولظم  ندـب  هب  يروشک  رد  ملظ  هنایزات  رگا 
(1) «. ُثالَث ٌءآکَرُش  ِِهب ، یِضاّرلاَو  َُهل  ُنیِعُْملاَو  ُِملاّظلا   » .دنلوؤسم

يزیگنا و هنتف  حالـصا ، ریخ و  هب  توعد  نارادـمامز و  هب  زردـنا  فورعم و  هب  رما  ّقح و  هب  مایق  اـیبنا ، بتکم  رد  مالـسا و  قطنم  رد 
هب هعماـج  ندرک  هفخ  افعـض و  قوـقح  هب  زواـجت  متـس و  لـطاب و  ساـسا  رب  هک  یمظن  .تسا  مظن  نیع  هکلب  تسین ؛ مظن  هب  لـالخا 

ار هقبط  کی  ، لیلذ موکحم و  ار  رگید  هقبط  مکاح و  ار  هقبط  کـی  هک  یمظن  .تسا  رتهب  دروخب ، مه  هب  رتدوز  هچره  هدـمآ ، دوجو 
.تسا یمظن  یب  نیع  دشاب ، هتخاس  مورحم  هنهرب و  هنسرگ و  ار  هقبط  کی  ناوارف و  تالمجت  تورث و  بحاص 

هنتف دنشاب ، رازآ  هجنکش و  تحت  ناگتسیاش  ناکین و  و  دنشاب ، روما  رداصم  جاجح  رمـش و  دایز و  نبا  دیزی و  نآ  رثا  رد  هک  یمظن 
.تسا یعقاو  مظن  يرارقرب  يارب  مایق  نآ ، ندز  مهرب  يارب  مایق  تسا و  یمظن  یب  و 

(2) ؛ِ»ِ  هّلل ُنیِّدلا  َنوُکَیَو  ٌهْنِتف  َنوُکَت  یّتَح ال  ْمُهُوِلتاقَو  »

.دشاب ادخ  يارب  تعاطا  نید و  دوش و  فرطرب  نیمز  يور  زا  داسف  هنتف و  ات  دینک  داهج  نارفاک  اب  و 

يراتفرگ هنتف و  یمظن و  یب  اه  تموکح  مامت  .ییادخ  تاررقم  تاماظن و  رگم  تسا ، هنتف  رش و  اه  ماظن  مامت  هیآ ، نیا  ياضتقم  هب 
.یمالسا تموکح  رگم  تسا  رشب  يارب 

.دنکیرش رگیدکی  اب  هانگ  رد  هس  ره  دوش ، یم  یضار  ملظ  هب  هک  یصخش  دنک و  یم  يرای  ار  وا  هک  یسک  راکمتس و  - 1
هیآ 193. هرقب ، هروس  - 2
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دورمن و مظن  سپ  دـشاب ، مظن  دـندروآ ، دوجو  هب  تاسدـقم  کـته  روج و  ملظ و  هنیدـم و  ماـع  راتـشک  اـب  هیما  ینب  هک  یمظن  رگا 
!؟ تسا هدوب  مظن  زین  دندرک ، رارقرب  هعماج  یبوکرس  هیاس  رد  اهنآ  هک  یماظتنا  تینما  و  خیرات ، نایوگروز  رگید  زیگنچ و  نوعرف و 

! دنا هدوب  رگ  لالخا  بلط ، حالصا  نادرم  ایبنا و  مامت  هکلب  یسوم و  ترضح  میهاربا و  ترضح  طلغ ، رایسب  باسح  نیا  اب  سپ 

يدارفا رب  هنوگچ  دنک  یم  بّجعت  ناسنا  هک  تسا  لطاب  فیخس و  يردق  هب  تسا ، بجاو  اعرش  رادمامز  ره  زا  تعاطا  هک  رکف  نیا 
.تسا هدنام  ناهنپ  دنا ، هدش  نآ  رادفرط  هک 

هیما ینب  تموکح  دننام  ییاه  تموکح  هک  هابتشا  نیا  زا  ار  مدرم  درک و  هزرابم  زین  كانرطخ  طلغ و  رکف  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 
اهنآ و نتخادنارب  يارب  شـشوک  هکلب  تسین ؛ بجاو  اهنآ  زا  تعاطا  طقف  هن  هک  دنامهف  دروآ و  نوریب  دنا ، هعاطالا  بجاو  دـیزی ، و 

.تسا بجاو  مزال و  یمالسا ، مامت  تموکح  سیسأت 

ینابیتشپ تیوقت و  ار  نآ  ناناملسم  دیاب  تسا و  هعاطالا  بجاو  هک  یتموکح  نآ  دش  مولعم  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  مایق  زا  سپ 
.دشاب نآرق  ماکحا  میلاعت و  يرجم  یمالسا و  تلادع  رگ  شیامن  یحاون ، مامت  رد  هک  تسا  یتموکح  دنیامن ،

رادیاپ نادواج و  لمعلا  سکع   9

نایماح ّقح و  هار  نادهاجم  نابلط و  حالـصا  شخب  ورین  هراومه  و  دنام ، نادیواج  خیرات  هحفـص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داهج  رثا 
.تسا تلادع  ریخ و 

زا نامز  نآ  رد  هک  دوب  لطاب  رفک و  متس و  ملظ و  اب  هزرابم  ترضح ، نآ  مایق 
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یم دیدهت  ار  مالسا  تلم  تایح  وا  بناج  زا  هک  دوب  يدسافم  ارآ و  اه و  هشقن  راکفا و  اب  هزرابم  .دوب  هدرک  نورب  رـس  دیزی  نابیرگ 
.درک

فرط شراتفر  رادرک و  هکلب  دوبن ؛ فرط  وا  راد  هحرق  ینیب  هایس و  هرهچ  و  ور ، هلبآ  ابیزان و  لکیه  دیزی و  صخـش  هزرابم ، نیا  رد 
.دوب هزرابم 

.نآرق ماکحا  مالسا و  يارب  رطخ  لوسر و  ادخ و  هب  نایغط  روجف و  قسف و  يزیر ، نوخ  تلاذر ، دادبتسا ، داسف ، مّسجت  ینعی  دیزی ؛

هعقاو زا  مالسا ، یناهج  تلاسر  ققحت  دنموزرآ  ره  و  تسرپ ، ّقح  هاوخ  يدازآ  هعیش و  ره  هک  دنمدوس  یلاع و  ياه  سرد  هلمج  زا 
زا هک  یماگنه  ات  هتفاین و  نایاپ  زونه  دش ، عقاو  دیزی  مالسلا و  هیلع  نیـسح  نایم  هک  يدربن  دنادب : هک  تسا  نیا  دزومایب ، دیاب  البرک 

ياه شیامن  رهاظم و  اب  دربن  نیا  تسا ، یقاب  يرثا  اه ، ناسنا  قوقح  بصغ  دابعتـسا و  دادبتـسا و  متـس و  لطاب و  لـهج و  كرش و 
.تشاد دهاوخ  همادا  نوگانوگ 

نانمـشد دیزی و  ناوعا  فیدر  رد  تسا ؟ راکمه  یـسک  هچ  اب  هداتـسیا و  ههبج  ود  نیا  زا  کی  مادـک  رد  ًالمع  درگنب  دـیاب  سکره 
؟ تسا هتفرگ  رارق  تلادع  ّقح و  راصنا  تلیضف و  باحصا  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادّیس  فص  رد  ای  هدرک  مان  تبث  مالسا 

ناوریپ زا  دنوش ؛ یم  هدرمش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارادفرط  ناتـسود و  زا  رهاظ  هب  هک  یناسک  اسب  هچ  یگدیـسر ، باسح و  نیا  رد 
راک و ای  نابز  ای  مدق  ای  ملق  اب  دوش  یم  هدید  فسأت  لامک  اب  و  دـنیآ ! یمرد  بآ  زا  مالـسا  ماظن  تلادـع و  ّقح و  نانمـشد  دـیزی و 

.دندنویپ یم  ترضح  نآ  دصقم  نافلاخم  ناگدنشک و  هب  هدراذگ و  بیرغ  اهنت و  ار ، مالسا  دیحوت و  تقیقح و  نیسح  راتفر ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 489 

http://www.ghaemiyeh.com


476 ص :

يادف ار  هدام  ترخآ و  يادـف  ار  ایند  اراکـشآ  هک  دـندوبن  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  لاثما  يراکادـف  تسرپ و  ّقح  نادرم  رگا 
اه ناسنا  شور  دـش و  یم  رابتعا  جرا و  یب  فیعـض و  تیناسنا  نییآ  دـنیامن ؛ تقیقح  يادـف  ار  زاجم  ّقح و  يادـف  ار  لطاب  حور و 

نیا رب  هک  دـندید  یمن  دوخ  ییاناوت  روخرد  ناسک  رگید  و  دـیدرگ ، یم  یناوهـش  زیارغ  یناویح و  ذـیاذل  هب  لـیامتم  اـهنیا  زا  شیب 
(1)« َنُوِلفاغ ْمُه  ِهَرِخآْالا  ِنَع  ْمُهَو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  َنِم  ارِهاظ  َنوُمَْلعَی  : » قادصم و  دنیالاین ، هجنپ  ایند  شزرا ) یب  تسپ و   ) ناهتسم ناوخ 

.دندیدرگ یم 

اهلد داد و  ناشن  ار  تیناسنا  تقیقح و  يابیز  لامج  شلایع ، لها و  تراسا  باحصا و  يراکادف  مالسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  اّما 
تشوگ و تشم  کی  رهاظ و  مادـنا  نیا  زا  ریغ  يرت  یلاع  يانعم  کی  تیناسنا  هک  دـنامهف  همه  هب  و  تخاس ، هّجوت  انعم  ملاع  هب  ار 

یم دنم  تفارش  يوق و  ردق  نآ  دبای ، هار  تیناسنا  روشک  هب  دنک و  ریس  تیمدآ  يداو  رد  ناسنا  رگا  و  تسا ، هیپ  گر و  ناوختسا و 
.دیرخ ار  وا  ناوت  یمن  ییایند  تاماقم  یناویح و  ظوظح  مامت  اب  تفای و  طلست  وا  رب  ناوت  یمن  يّدام  ياوق  زا  کی  چیه  اب  هک  دوش 

یب هثداح  هناگی  نیا  رارـسا  رد  لمأت  روغ و  تابیـصم و  رکذ  يرادازع و  رتشیب  هچره  تسا و  رمتـسم  نادواج و  لـمعلا ، سکع  نیا 
یحالصا و تاکرح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مدرم  قوش  دش و  دهاوخ  رت  عیسو  بولق  رد  نآ  هنماد  دوش ، یم  رتشیب  ریظن 

.ددرگ یم  رت  خسار  هّماع  حلاصم  دصاقم و  يارب  ایند  عاتم  لام و  زا  تشذگ  نافیعض و  يرای  نامولظم و  زا  تیامح 

هیآ 7. مور ، هروس  .دنربخ  یب  لفاغ و  ترخآ  ملاع  زا  دنا و  هاگآ  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  هب  رتشیب  - 1
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ار نآ  رارـسا  هنادازآ  هناصلاخ و  ابطخ ، نادنمـشناد و  ظاعو و  دـننکن و  فرـصنم  يراکادـف  نیا  یلاع  قیاـقح  زا  ار  ناناملـسم  رگا 
نیسح همانرب  فده و  زا  يوریپ  يراکادف و  نامیا و  یتسرپ ، ّقح  تلادع ، نآ  ياج  هب  نک و  هشیر  داسف  ملظ و  دنسیونب ؛ دنیوگب و 

.دش دهاوخ  جیار  مالسلا  هیلع 

تنطلس مالسلا  هیلع  نیـسح  نانمـشد  هک  ییاهرـصع  رد  يّرعم  ءالعلا  یبا  هکلب  یمورلا ، نبا  لبعد و  تیمک ، دننام  هک  ییارعـش  نیا 
مالسلا و هیلع  نیسح  همکاح ، تأیه  هاوخلد  فالخرب  دنداد ، یم  ناسولپاچ  نایارس و  هحیدم  هب  رایسب  ياه  هزیاج  لوپ و  دنتـشاد و 

لامج هنارعاـش ، قیقر  قوذ  اـب  هک  دوب  نیا  يارب  دـنتخادرپ ، یم  وا  هیثرم  رد  ار  دـیاصق  نیرت  غیلب  دـنتفگ و  یم  حدـم  ار  شنادـنزرف 
.دندرک یم  سمل  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  تایح  خیرات  رد  ار  تیناسنا  يابرلد 

تروص هراتسرپ و  نامسآ  ایرد و  ارحص ، تشد و  هوک و  لبلب و  لگ و  راشبآ و  هزبس و  غاب و  تعیبط و  روحسم  هک  يرعاش  دننام  و 
ار وا  ههیدبلاب  دندوب و  هدش  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  تقیقح  تلیضف و  لامج  روحسم  دوش ، شخب  حور  ياهاون  ابیز و  ياه 

.دنتفگ یم  هیثرم  شتبیصم  رد  ای  دندرک  یم  حدم 

تّمه و يراکادف و  تماهش و  تعاجش و  تقیقح و  یتسرپادخ و  نامیا و  هولج  دوب و  ادخ  تایآ  مظعا  مالسلا  هیلع  نیـسح  يرآ !
راعشا نیرت  نیشن  لد  نیرتاویش و  نیرتزغن و  شرعش  دنک ، فصو  ار  وا  لامج  هک  يرعاش  ره  .دش  رتشیب  هام  باتفآ و  زا  شتیصخش 

.دوش یم 

هچره میدـید  اذـل  داد و  دـهاوخ  رارق  تیبرت  ریثأت و  تحت  ار  تیناـسنا  تقیقح  تسا ، یقاـب  خـیرات  اـت  تداهـش  لـمعلا  سکع  نیا 
لکوتم دننام  راگزور  ناراّبج 
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هعماج صالخا  يرادازع و  دشن و  نکمم  دنربب  مدرم  دای  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دننک و  يریگولج  لمعلا  سکع  نیا  زا  دنتـساوخ 
.تشگ راکشآ  رعش  نیا  ینعم  رتشیب و  ترضح  نآ  هب 

اِیلاعَم ّالِإ  ُدادْزَی  ِرْشَْحلا ال  َیلِإ  اِفقْوَم  ِمْوَْیلا  َِکلذ  ِیف  اوُفَقَو  ْدََقل 

َهَنیِفَـس ایَو  ِرارْحَءْالا  َابَأ  ایَو  ِءآدَـهُّشلا  ِیَـس  َدّ ای  َكِراْصنَأَو  َِکباحْـصَأَو  َِکْتَیب ، ِلـْهَأَو  َكِدـالْوَأ  یلَعَو  َکـْیَلَع ، ُُهتاوَلَـصَو  هّللا  ُمالَـسَف 
ِتانَـسَْحلا َنِم  ِباتِْکلا  اَذـه  ِیف  امَف  َِکتَمْدِـخ ، ِیف  ُتْطَّرَف  اـِمب  ِینْذِـخاُؤت  ـالَو  َلـِیلَْقلا ، اَذـه  ِنِم  یّ ْلَّبَقَت  ِمالْـسِءْالا ، َذـِْقنُم  اـیَو  ِهاـّجِْنلا ،

َيالْوَم ای  ِْهَیلِإ  ْرُْظناَف  ِیتَفِْرعَم ، ِروُُصقَو  ِیلْهَج  ْنِمَو  ِنِم  یّ وُهَف  ِعِیفَّرلا ، ُمُکِماقَم  َنوُد  َوُه  اّمِم  ِهِیف  امَو  ْمُْکنِمَف  ْمُِکبِانََجب ، ِهَِقئآّاللا  ِتاِملَْکلاَو 
.ْمُکاتَأ ْنَم  ُمُرْحَی  الَو  ْمُکاجَر ، ْنَم  ُبیِخَی  ٍْتَیب ال  ُلْهَأ  ْمُکَّنِإَف  ِلُوبَْقلاَو ، ِهَیانِْعلا  ِْنیَِعب 

ْنَأَو ِتانِمْؤُْملاَو ، َنِینِمْؤُْملا  ِعیِمَِجلَو  ِیتَِذتاسَءِالَو  َّيَِدلاِولَو  ِیل  َرِفْغَیَو  ْمِْهیَلَعَو ، ِْهیَلَع  ِلَُصی  َیّ ْنَأ  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  ِِّیبَّنلا  ِّقَِحب  یلاعَت  هّللا  ُلَأْسَأَو 
.ٌبیُِجم ُبیِرَق  ُهَّنَأ  مالسلا ،  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َيالْوَمَو  ِیَس  يِدّ ِهَْرمُز  ِیف  ِینَرُشْحَی 
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اروشاع بش 

تسا مغ  زا  رپ  اهلد  ردنا و  جنر  هب  اهناج  تسا  متام  زور  ام  بش  یتسار  هب  بشما 

تسا مظعم  ماما  عادو  بش  دوخ  ای  زیختسر  زور  ای  تسا و  تنحم  ماش  نیا 

تسا متام  روش و  اپب  زین  رهپس  ردناک  ناغف  دور  یم  کلف  هب  نیمز  زا  هن  اهنت 

تسا مهرد  هدیدمغ  بنیز  يوم  رات  نوچ  البرک  هب  بشما  همطاف  زیزع  لاح 

تسا مرکا  ناطلس  نت  ناپت  نوخ  هب  ادرف  تساور  نیمز  رب  دپتب  نامسآ  رگ  بشما 

تسا مظعا  خرچ  ات  هلولو  ناغف و  گناب  ما  هنشت  لافطا  هیرام ز  تشد  هب  بشما 

تسا ملاع  ود  شدوجو  باتفآ  هرذ ز  کی  نوچ  هلان  ناغفا و  رد  دنملاع  تاّرذ 

تسا مهرم  راّفک  شکرس  بسا  ّمس  زا  هاش  مخز  هب  ادرف  هک  رابب  نوخ  هدید  يا 
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تسا می  نوچ  زاب  یبن  مشچ  تشهب  ردناک  نانچ  نآ  شتآ  شلد  هب  یگنشت  تخورفا 

تسا مکحم  شا  ینیسح  قشع  رات  هک  ار  نآ  نتخیسگ  مغ  نیا  زا  یتسه  رات  تسا  طرش 

(1) تسا مدآ  درک ، رس  هب  كاخ  هک  یسک  لّوا  شمغ  رد  هک  نک  رس  هب  كاخ  تسا  سب  یفاص ) )

ارهز نامشچ  رون 

تماهش ربص و  کلم  هش  يا  نیسح  تداعس  يامه  نویامه  يا  نیسح 

تیاکح رثوک  وت  دوج  يایرد  ناشخر ز  دیشروخ  وت  رون  یغورف ز 

تلاسر ناتسوب  رمحا  لگ  ردیح  ارهز و  نامشچ  رون  ییوت 

تلالض رفک و  مالعا  تشگ  نوگن  نید  مچرپ  دش  وت  مایق  زا  اپب 

تمارک رب  تّزع و  رب  شیدوزف  ادعا  گنچ  زا  مالسا  وت  يدناهر 

.باتک فلؤم  دلاو  یفاص  داوج  دّمحمالم  دنوخآ  ياقآ  هّللا  تیآ  موحرم  یثارم  ناوید  زا  راعشا  - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمظع  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 508زکرم  هحفص 494 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/5855/AKS BARNAMEH/#content_note_480_1
http://www.ghaemiyeh.com


481 ص :

تیامح قحلا  درک  نید  سومان  وت ز  تّمه  تریغ و  يدرمناوج و 

تلالج دجم و  میلقا  دنوادخ  هناگی  يادخ  ّیلو  يا  الا 

تداهش يوک  هب  نارای  ناناوج و  نآرق  نید و  هر  ردنا  درک  ادف 

تعاجش رحب  ّرد  نآ  سابع  رغصا ز  مه  ربکا و  زا  مه  یتشذگ 

تواقش لها  ریشمش  نادیهش  یمارگ  بحص  یمان و  نارای  ز 

تیالو قیرط  ناورهر  همه  تقیقح  افو و  ناقشاع  همه 

تناید هار  نازاتشیپ  همه  ناودع  نایغط و  ملظ و  نمشد  همه 

تیاوغ لخن  عطق  همه  مارم  ربکا  هّللا  دوب  همه  راعش 

تماقتسا نآ  نامیا و  ربص و  نآ  هب  وت  یلاع  تّمه  نآ  هب  مزانب 

تداعس يدنلبرس  اب  تسا  گرم  هک  نادرمدازآ  هب  يدرک  مالعا  وت 
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تمایق زور  هب  ناّبحم  هاصع  تعافش  مشچ  دنراد  وت  فطل  هب 

توالت نآرق  درک  یم  هزین  رب  هک  وت  نت  یب  رونا  رس  يادف 

تیاقس ار  وا  درک  متس  ریت  هک  تراوخریش  كدوک  نآ  نابرق  هب 

تواخس ضیف و  دوج و  ندعم  ایا  یلاعم  نسح و  کلم  کلام  ایا 

تیاکش سب  تهگرد  رب  تسه  ارم  رهد  تّدش  زا  نارود و  عضو  نیا  زا 

تیانک تحارص  زا  دوب  غلبا  هک  میوگ  هتسبرس  وت  بانج  رد  نخس 

تمارک طیحم  يا  تفگش  دشابن  ملاع  ود  ره  رگا  یشخبب  یفطل ) هب  )

(1) تیانع مشچ  هب  رگ  نم  هب  ینیبب  خزود  ران  زا  میب  ارم  دشابن 

.تسا فلؤم  زا  راعشا  - 1
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ذخآم عبانم و 
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داّقع سابعءادهشلاوبا  . 1

يرونید هفینحوبالاوطلا  رابخا  . 2

یطویستیبلا لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا  . 3
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يربطکولملا ممالا و  خیرات  . 18

یبوقعییبوقعی خیرات  . 19

یطویسءافلخلا خیرات  . 20
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