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مالسا ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف 

: هدنسیون

یناحبس رفعج 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  21ییاهزارف 

باتک 21تاصخشم 

خیرات هسامح  22نیرتروشرپ 

یمالسا ندمت  هراوهگ  ای  ناتسبرع  هریزج  هبش   127

27هراشا

همظعم 28هکم 

هّکم رهش  29هچخیرات 

29هنیدم

مالسا زا  شیپ  برع   231

31هراشا

برع یمومع  32قالخا 

ناتسبرع رد  36بهذم 

بارعا نایم  رد  نز  38تیعقوم 

برع دزن  یتسرپ  هناسفا  40تافارخ و 

یلهاج برع  دیاقع  رد  43تافارخ 

43هراشا

ناراب ندمآ  يارب  يزورفا  شتآ  - 144

دندز یم  ار  رن  واگ  دروخ ، یمن  بآ  هدام  واگ  رگا  - 244

دوشن روشحم  هدایپ  تمایق  ماگنه  ربق  بحاصات  دندرک ، یم  سبح  يربق  رانک  رد  ار  يرتش  - 344

دندرک یم  یپ  ربق  رانک  رد  ار  يرتش  - 445

تافارخ زا  يرگید  تمسق  - 545

تافارخ اب  مالسا  45هزرابم 

زاجح رد  شناد  46ملع و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  ناکاین   349

مالسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  دیحوت  نامرهق  - 149

49هراشا

« مالسلا هیلع  میهاربا   » 49هاگداز

نکش تب  52میهاربا 

نامحرلا لیلخ  55ترجاهم 

دش ادیپ  هنوگچ  مزمز  56همشچ 

رادید 57دیدجت 

بالک نب  یّصق  - 259

فانمدبع - 360

مشاه - 461

61هراشا

درب یم  کشر  سمش  دبع  نب  62هّیما 

دنک یم  جاودزا  63مشاه 

بلّطملادبع - 565

65هراشا

نامیپ هار  رد  66يراکادف 

لیفلا ماع  68ياغوغ 

دور یم  ههربا  هاگرکشل  هب  71بلّطملادبع 

شیرق 72راظتنا 

ههربا تسکش  زا  74سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ردپ  هَّللادبع  - 675

75هراشا

« برثی  » رد هَّللادبع  76گرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دالیم   479

79هراشا
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تدالو  زور  هام و  81لاس و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يراذگمان  81مسارم 

دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روهشم  ياه  مان  زا  یکی  دمحا » »82

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگراوخریش  83نارود 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یکدوک  نارود   587

هداوناخ شوغآ  هب  تشگزاب   689

89هراشا

ردام گرم  و  برثی »  » هب 89يرفس 

بلّطملادبع 91گرم 

بلاطوبا 91یتسرپرس 

ماش يوس  هب  92يرفس 

یناوج نارود   795

95هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یحور  96تردق 

تراجت ات  ینابش  زا   897

97هراشا

: رگید 98ِتلع 

: موس 98تلع 

بلاطوبا 99داهنشیپ 

مالسا يوناب  102هجیدخ 

جاودزا نیا  ِینطاب  يرهاظ و  104للع 

هجیدخ يراگتساوخ  106تّیفیک 

هجیدخ 107نس 

تثعبات جاودزا  زا   9109

هلآ هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  یناوج  109نارود 

وا یناوج  109فطاوع 
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هجیدخ زا  وا  110نادنزرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  111هدناوخرسپ 

: درب یم  دوخ  هناخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شیرق  112نیما 

تثعب زا  شیپ  وا  112نیئآ 

ارح هوک  رد  شیرق  114نیما 

یحو 115زاغآ 

یحو لوزن  116هلابند 

دور یم  لفون » نب  هقرو   » شیپ 117هجیدخ 

دندروآ نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  هک  ینز  درم و  117نیتسخن 

« هجیدخ ، » نانز 118زا 

دوب مالسلا  هیلع  یلع  نادرم ، نیرت  119مدقشیپ 

دنناوخ یم  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  119یلع 

نادنواشیوخ توعد  يّرس - توعد   10121

121هراشا

نادنواشیوخ توعد  124زرط 

یمومع توعد   11127

127هراشا

فده هار  رد  128تماقتسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یئابیکش  129تماقتسا و 

دنور یم  بلاطوبا  شیپ  موس  راب  يارب  132شیرق 

دنک یم  عیمطت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  132شیرق 

شیرق رازآ  اه و  هجنکش  زا  134هنومن يا 

دنیشن یم  ادخ  لوسر  نیمک  رد  136لهجوبا 

ناناملسم 137رازآ 

137هراشا

یشبح لالب  - 1138
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وا ردام  ردپ و  رسایرامع و  يراکادف  - 2139

دوعسم نب  هَّللادبع  - 3140

رذوبا - 4141

مالسا يدانم  142نیتسخن 

دنوش یم  ناملسم  رافغ  144هلیبق 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تخسرس  144نانمشد 

شیرق نارس  یشکرس  146هزیگنا 

146هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  کشر  - 1146

نیسپزاب زور  زا  سرت  - 2147

رگید يارس  ياه  باذع  زا  تشحو  - 3147

كرشم برع  هعماج  زا  سرت  - 4148

ترجه نیتسخن   12149

149هراشا

دتسرف یم  هدنیامن  هشبح  رابرد  هب  152شیرق 

هشبح زا  157تشگزاب 

دنوش یم  هکم  دراو  نایحیسم  یقیقحت  158تئیه 

شیرق یمازعا  159تئیه 

هدز گنز  ياه  هبرح   13161

161هراشا

اوران ياه  تمهت  - 1162

162هراشا

نونج تبسن  رد  164يراشفاپ 

نآرق اب  هلباقم  هشیدنا  - 2166

! دندرک میرحت  ار  نآرق  ندینش  - 3167

167هراشا
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! نکش نوناق  167نارازگنوناق 

يداصتقا هرصاحم   14169

169هراشا

« شیرق  » 170هیمالعا

بعش رد  مشاه  ینب  راب  تقر  172عضو 

بلاطوبا گرم   15177

177هراشا

بلاطوبا فطاوع  زا  179هنومن يا 

بلاطوبا يراکادف  زا  181هّمش يا 

بلاطوبا نامیا  184لئالد 

بلاطوبا یبدا  یملع و  184رئاخذ 

وا نامیا  تابثا  يارب  مود  187هار 

گرم ماگنه  بلاطوبا  188تّیصو 

هار 189نیرخآ 

جارعم  16192

خیرات ثیدح و  نآرق و  رظن  192زا 

فئاط هب  يرفس   17196

196هراشا

ددرگ یمزاب  هکم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  199یلصربمایپ 

: هجوت لباق  هتکن  200کی 

جح مسوم  رد  رئاشع  نارس  201توعد 

هبقع نامیپ   18204

هبقع 204نامیپ 

هبقع نامیپ  205نیتسخن 

هبقع نامیپ  205نیمود 

« هبقع  » نامیپ لباقم  رد  شیرق  لمعلا  207سکع 
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مالسا يونعم  209ذوفن 

شیرق تشحو  211سرت و 

ترجه تشذگرس   19214

214هراشا

یبیغ ياه  216کمک 

دزاس یم  هاگآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یحو  217هتشرف 

یحو هناخ  هب  نافلاخم  219موجه 

« روث  » راغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  220یلصربمایپ 

دننیشن یمن  ياپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ندرکادیپ  رد  220شیرق 

تقیقح هار  رد  221يزابناج 

ربمایپ ترجاهم  نایرج  222هلابند 

راغ زا  223جورخ 

خیرات هحفص  224نیتسخن 

؟ تفرگ رارق  خیرات  أدبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترجه  224ارچ 

؟ داد رارق  خیرات  ءادبم  ار  ترجه  یسک  225هچ 

ترفاسم 225همانرب 

ابق هدکهد  هب  227دورو 

هنیدم رد  يداش  ویرغ  شورخ و  228شوج و 

قافن 231هشیر 

ربمایپ تبثم  لمع  نیتسخن   20232

یمالسا ياه  شبنج  زکرم  232دجسم 

رامع 234ناتساد 

نامیا وترپ  نیرت  گرزب  ای  236يردارب 

گرزب تبقنم  237ود 

مالسلا هیلع  یلع  يارب  رگید  238تبقنم 

ترجه مود  لاس  238ياهدادیور 
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هلبق لیدبت   21240

240هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  یملع  تمارک  242کی 

ردب گنج   22244

244هراشا

دوش یم  نارفَذ »  » نیمزرس مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  245یلصربمایپ 

دندش وربور  نآ  اب  شیرق  هک  248یلکشم 

یماظن 249ياروش 

نمشد عاضوا  زا  تاعالطا  251بسک 

تخیرگ نایفسوبا  253هنوگچ 

دندش هاگآ  ناوراک  تاجن  زا  254ناناملسم 

شیرق نایم  رظن  254فالتخا 

یهدنامرف جرب  ای  شیرع » »255

شیرق 256تکرح 

شیرق 256ياروش 

شیرق نایم  رد  257یگتسدود 

تخاس یعطق  ار  گنج  هک  258يزیچ 

نت هب  نت  ياه  259گنج 

: ددرگ یم  زاغآ  یمومع  261هلمح 

قوقح 262تیاعر 

دوش یم  هتشک  فلخ  نب  262هّیما 

تافلت تاراسخ و  263نازیم 

دیتسین رتاونش  نانآ  زا  264امش 

: دهد یم  تیدبا  گنر  بلطم  هب  264رعش 

ردب گنج  زا  265سپ 

هار رد  ریسا  ود  ندش  267هتشک 
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هنیدم هب  ربمایپ  ياه  268یمازعا 

دنوش یم  هاگآ  دوخ  نارس  ندش  هتشک  زا  268نایکم 

دیدرگ عونمم  یئارس  هحون  269هیرگ و 

ناریسا هرابرد  میمصت  270نیرخآ 

دیدحلا یبا  نبا  271راتفگ 

دنک یم  جاودزا  مالسا  يوناب  هناگی   23274

274هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  هیزیهج  276تروص 

یسورع 277مسارم 

يدازآ میرح  زا  عافد   24280

دحا هوک  هنماد  رد  يدازآ  میرح  زا  عافد  ای  دحا  280هوزغ 

دنوش یم  لفکتم  ار  گنج  هنیزه  280شیرق 

دهد یم  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتاعالطا  282هاگتسد 

شیرق شترا  282تکرح 

دحا 283هقطنم 

عافد هویش  رد  284تروشم 

یماظن 284ياروش 

تداهش يارب  یشک  285هعرق 

اروش 287هجیتن 

دنک یم  نترب  یماظن  سابل  هلآ  هیلع و  هللا  288یلصربمایپ 

دور یم  نوریب  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  288یلصربمایپ 

زابناج زابرس  289ود 

رکشل ود  یئارآ  292فص 

نازابرس هیحور  293تیوقت 

دنک یم  مظنم  ار  دوخ  فوفص  ، 294نمشد

یناور 295کیرحت 
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دوش یم  زاغآ  296دربن 

دندیگنج یم  توهش  يارب  هک  298یتلم 

يزوریپ زا  سپ  299تسکش 

دوش یم  رشتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ندش  هتشک  301ربخ 

؟ درک راکنا  ار  هدع يا  رارف  ناوت  یم  301ایآ 

دراد یم  رب  هدرپ  قیاقح  هلسلس  کی  زا  نآرق  302تایآ 

خلت 304تایبرجت 

دنوش یم  نامیپ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نتشک  يارب  رفن  305جنپ 

ددجم يزوریپ  اب  زیمآ  تیقفوم  307عافد 

دحا تشذگرس  316هلابند 

بلط تصرف  317نمشد 

گنج 318نایاپ 

عیبر نب  دعس  نانخس  320نیرخآ 

ددرگ یمزاب  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  321یلصربمایپ 

نامیااب نز  کی  زیگنا  ناجیه  322تارطاخ 

راکادف نانز  زا  يرگید  323هنومن 

درک بیقعت  دیاب  ار  325نمشد 

دروخ یمن  بیرف  رابکی  زا  شیب  نامیااب  327صخش 

غیلبت هاپس  هعجاف   25330

330هراشا

غیلبت لاجر  نتشک  يارب  هنارهام  330هشقن 

هنوعمرئب 331هعجاف 

« ریضنلا ینب   » هوزغ  26334

334هراشا

؟ درک دیاب  هچ  تیانج  نیا  ربارب  336رد 

هناحاسمت ياه  337کشا 
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قافن بزح  338شقن 

دوش یم  میسقت  نارجاهم  نایم  ریضنلا  ینب  339عرازم 

مود 340ردب 

طلغ ياه  تنس  ندیبوک  رطاخ  هب   27342

342هراشا

!؟ تسیک هثراح  نب  342دیز 

دنک یم  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  همع  رتخد  اب  343دیز 

دوش یم  ادج  دوخ  رسمه  زا  344دیز 

رگید طلغ  ندیبوک  يارب  345جاودزا 

قدنخ 347هوزغ 

ناناملسم یتاعالطا  349هاگتسد 

ناملس هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  یفورعم  351هلمج 

دننک یم  هرصاحم  ار  هنیدم  دوهی  برع و  351شترا 

نیفرط ياوق  زا  قیقد  352رامآ 

هفولع رابراوخ و  دوبمک  امرس و  353رطخ 

ددرگ یم  هظیرق  ینب  ژد  دراو  بطخا  نب  353یَّیُح 

ددرگ یم  هاگآ  هظیرق  ینب  ینکش  نامیپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  355یلصربمایپ 

هظیرق ینب  یئادتبا  355تازواجت 

رفک نامیا و  356لباقت 

دننک یم  روبع  قدنخ  زا  برع  هاپس  زا  358ینانامرهق 

ددرگ یم  زاغآ  نامرهق  ود  361دربن 

تبرض نیا  361شزرا 

362يدرمناوج

دوش یم  قرفتم  برع  362هاپس 

تخاس قرفتم  ار  برع  هاپس  هک  364یلماوع 

دنور یم  هظیرق  ینب  ژد  هب  شیرق  366ناگدنیامن 
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لماع 367نیرخآ 

داسف هنال  نیرخآ   28370

370هراشا

ژد نورد  رد  نایدوهی  371ياروش 

هبابلوبا 373تنایخ 

؟ دیماجنا اجک  هب  مجنپ  نوتس  375راک 

ذاعم دعس  كرادم  376یسررب 

قلطصملا ینب  379هوزغ 

! یسایس یبهذم و  رفس  کی   29382

382هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  رد  شیرق  386ناگدنیامن 

دتسرف یم  هدنیامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  388ربمایپ 

دنک یم  مازعا  يرگید  هدنیامن  هلآ  هیلع و  هللا  389یلصربمایپ 

ناوضر 390تعیب 

.دریگ یم  سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ورمع  نب  391لیهس 

دوش یم  رارکت  393خیرات 

هیبیدح نامیپ  394نتم 

يدازآ 396شورس 

حلصظفح يارب  شالت  397نیرخآ 

هیبیدح نامیپ  399یبایزرا 

دننک یم  رارصا  داوم ، زا  یکی  ياغلا  يارب  401شیرق 

دندش یمن  هداد  لیوحت  شیرق  هب  ناملسم  403نانز 

دنک یم  مالعا  ار  دوخ  یناهج  تلاسر  ربمایپ   30404

404هراشا

ناریا رابرد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  405ریفس 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  406هب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


یبوقعی 408هیرظن 

نمی رادنامرف  هب  زیورپورسخ  408ِنامرف 

ربیخ نینهآ  ژد  ای  رطخ  نوناک   31412

412هراشا

.دوش یم  لاغشا  هنابش  اه  هار  ساسح و  415طاقن 

يراتفرگ نیع  رد  416يراکزیهرپ 

دوش یم  هدوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  417اهژد 

ربیخ رد  گرزب  420يزوریپ 

يزوریپ ماگنه  رد  422تشذگ 

كدف تشذگرس   32426

426هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  كدف  429تشذگرس 

« يرواد شجنس  رد  كدف  »430

ءاضق هرمع   33432

432هراشا

دوش یم  هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  434یلصربمایپ 

دیوگ یم  كرت  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هللا  436یلصربمایپ 

هتوم گنج   34438

438هراشا

رتزادگناج 439هثداح 

مالسا مور و  هاپس  ییارآ  441فص 

مالسا هاپس  444ینادرگرس 

تسیرگ تخس  رفعج  گرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  445یلصربمایپ 

هکم حتف   35448

448هراشا

دنوش یم  نارگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میمصت  زا  451شیرق 
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داتفا ماد  هب  453یسوساج 

دننک یم  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  457یلصربمایپ 

مالسا شترا  بلاج  458کیتکات 

درب یم  ناناملسم  هاگودرا  نایم  زا  ار  نایفسوبا  460سابع 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  رد  460نایفسوبا 

دوش یم  میلست  يزیرنوخ  نودب  462هکم 

ددرگ یم  هکم  راپسهر  464نایفسوبا 

دنوش یم  رهش  دراو  مالسا  یماظن  466ياهورین 

هبعک يوشتسش  اه ! تب  468نتسکش 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شود  رب  مالسلا  هیلع  470یلع 

دنک یم  مالعا  یمومع  وفع  هلآ  هیلع و  هللا  472یلصربمایپ 

دننک یم  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هکم  473نانز 

دوش یم  ناریو  نآ  یلاوح  هکم و  ياه  474هناختب 

دلاخ رگید  476تیانج 

نینح گنج   36478

478هراشا

ریظن مک  479شترا 

تاعالطا 479بسک 

ناناملسم 481تازهیجت 

راکادف هورگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  482يرادیاپ 

فئاط هوزغ   37484

484هراشا

یگنج ياه  هبارا  هلیسو  هب  ژد  راوید  486نتفاکش 

ددرگ یم  زاب  هنیدم  هب  مالسا  487شترا 

گنج زا  سپ  488ثداوح 

« یط  » هلیبق نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یلع   38490
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متاح نب  يدع  490مالسا 

یط هلیبق  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  492یلع 

دوش یم  هنیدم  راپسهر  متاح  نب  494يدع 

كوبت هوزغ   39498

498هراشا

گنج هنیزه  نیمأت  ناگدنمزر و  499يروآدرگ 

درکن تکرش  هوزغ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  500یلع 

هار ياه  501یتخس 

یطایتحا 502ياهروتسد 

هدرپ تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  502یهاگآ 

: بیغ هدرپ  تشپ  زا  رگید  ربخ  503کی 

كوبت نیمزرس  رد  مالسا  506شترا 

رارض دجسم  507تشذگرس 

« ینم  » زور همانعطق   40510

دنزرف كوس  رد   41514

514هراشا

دروم یب  515ضارتعا 

تافارخ اب  516هزرابم 

هنیدم رد  نارجن »  » یگدنیامن تئیه   42518

518هراشا

نارجن ناگدنیامن  520هرکاذم 

دور یم  هلهابم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  522یلصربمایپ 

هلهابم زا  یگدنیامن  تئیه  524فارصنا 

عادولاهجح  43526

526هراشا

ددرگ یم  زاب  نمی  زا  مالسلا  هیلع  529یلع 
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ددرگ یم  زاغآ  جح  530مسارم 

عادولاهجح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یخیرات  531نانخس 

« ریدغ  » 534تشذگرس

مخریدغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  535هبطخ 

تسا ینادواج  يدبا و  ریدغ ، 537هعقاو 

هعقاو نیا  تیدبا  رب  رگید  538لیالد 

عیقب لها  يارب  شزرمآ  546بلط 

دشن هتشون  هک  همان يا   44548

548هراشا

مسیونب همان يا  ات  دیروایب  تاود  549ملق و 

!؟ دوب هچ  همان  زا  550فده 

نارای اب  عادو  551نیرخآ 

یگدنز ياه  هلعش  نیرخآ   45554

554هراشا

دیوگ یم  نخس  دوخ  رتخد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  555یلصربمایپ 

تلحر 558زور 

زکرم 560هرابرد 
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مالسا ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف 

باتک تاصخشم 

 - 1308 رفعج ، يزیربت ، یناحبس  هسانشرس : 

شزومآ و تنواعم  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  ششوک ] هب  [ ؛ یناحبس رفعج  مالـسا / ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.تاقیقحت

.1373 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص 536 يرهاظ :  تاصخشم 

(: مهن پاچ  ) لایر 10000 مشـش ؛ ) پاچ  ) لایر 8500 مراهچ ؛ ) پاچ  ) لاـیر 7000 موس ؛ ) پاچ  ) لاـیر 6500 لایر ؛  5500 کباش : 
پاچ ) لایر 15000 مهدزاود ؛ ) پاـچ  ) لاـیر 15000 مهدزای ؛ ) پاـچ  ) لاـیر 10000 مهد ؛ ) پاـچ  ) لاـیر 15000 9646293085 ؛ 
پاچ ) لایر 22000 مهدـجه ؛ ) پاچ  ) لاـیر 22000 مهدزناپ ؛ ) پاـچ  ) لاـیر 17000 مهدراهچ ؛ ) پاـچ  ) لاـیر 17000 مـهدزیس ؛ )

-964-978 (: مکی یـس و  پاچ   ) لاـیر  70000 مشـش ؛ ) تسیب و  پاـچ   ) لاـیر  54000 متـسیب ؛ ) پاچ  ) لاـیر  28000 مهدزوـن ؛ )
3-08-6293

.مود پاچ  تشاددای : 

زیئاپ 1374. موس : پاچ  تشاددای : 

.1374 مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.1375: مشش پاچ  تشاددای : 

.1377 مهن : پاچ  تشاددای : 

.1378 مهد : پاچ  تشاددای : 

.1378 مهدزای : پاچ  تشاددای : 

.1379 مهدزاود : پاچ  تشاددای : 

.1379 زییاپ مهدزیس : پاچ  تشاددای : 

.1381 مهدراهچ : پاچ  تشاددای : 
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.1382 مهدزناپ : پاچ  تشاددای : 

راهب 1385. مهدجه : پاچ  تشاددای : 

زییاپ 1385. مهدزون : پاچ  تشاددای : 

راهب 1386. متسیب : پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1389. مشش : تسیب و  پاچ  تشاددای : 

.1391 مکی : یس و  پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

تاقیقحت شزومآ و  تنواعم  .ترایز  جح و  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هدوزفا :  هسانش 

BP22/9/س 25ف 37 1373 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

م 3588-74 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

خیرات هسامح  نیرتروشرپ 
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.دنک یم  ثحب  گرزب  نادرم  یناگدنز  زا  هک  تسا  یتاحفص  ، خیرات ياهزارف  نیرت  شزرارپ 

.تسا ثداوح  عاونا  زا  ولمم  دراد و  صوصخم  جاوما  اهنآ ، یگدنز 

يا هدـننک  هریخ  یگدنـشخرد  تسا ، تمظعاـب  گرزب و  ناـشخیرات ، هلمج  زا  تساـهنآ ؛ هب  طوبرم  هچنآ  دـنا و  هدوب  گرزب  اـهنآ 
.تسا زیمآرارسا  ینعمرپ و  هدنزومآ و  میهاوخب  هک  اجنآ  ات  دراد ،

.تسا شنیرفآ  روشرپ  ياه  هسامح  زا  ولمم  و  خیرات ، راکهاش  مه  اهنآ  یگدنز  دنا ، تقلخ  شنیرفآ و  راکهاش  اهنآ 

هثداحرپ و جومرپ ، یگدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  گرزب  ربمایپ  دمحم »  » هزادنا هب  کی  چیه  خیرات ، گرزب  نادرم  نیا  ِنایم  رد 
.تسا هدرکن  یقیمع  دوفن  نینچ  ناهچ  مامت  رد  سپس  و  دوخ ، طیحم  رد  تعرس  نیا  اب  کی  چیه  .تسا  هتشادن  بالقنارپ 

نیا هدرواین ، دوجو  هب  دنمهوکـش  یلاع و  ناـنچ  نآ  یندـمت  هداـتفا ، بقع  طـحنم و  يا  هعماـج  ناـنچ  ناـیم  زا  اـهنآ  زا  کـی  چـیه 
.دنفرتعم نآ  هب  برغ  قرش و  ِناسیون  خیرات  هک  تسا  یتقیقح 

ام رظن  زا  يا  هدـنزومآ  نوگانوگ  ياه  هنحـصو  دزومایب  ام  هب  دـناوت  یم  اـهزیچ  رایـسب  یگرزب ، درم  نینچ  ِیگدـنز  خـیرات  هعلاـطم 
.دنارذگب

هاپـس هلمح  هکم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناکاین  تنوکـس  هبعک و  يانب  ياهزور  نیتسخن  دننام  يزیمآ ، باجعا  ياه  هنحص 
ادخ و هناخ  نتخاس  ناریو  يارب  لیف 

.هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دلوت  ثداوح 

.كاندرد عضو  نآ  اب  رمع ، ِزاغآ  رد  ترضح  نآ  ردام  ردپ و  هنمآ ،»  » و هَّللادبع »  » نتفر تسد  زا  نوچمه  يزیگنا ، مغ  ياه  هنحص 

بیجع و تمواـقم  نآ  لاـبند  هب  و  ارح »  » ِهوک ثداوح  یحو و  لوزن  ياـهزور  نیتسخن  دـننام  يزیمآرارـسا ، تهبارپ و  ياـه  هنحص 
.یتسرپ تب  اب  هزرابم  هکم و  رد  مالسا  نیئآ  رشن  هار  رد  وا ، دودعم  ِنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هلاس  هدزیس  هناتخسرس 

نیرت یلاع  زا  يا  هنومن  مادـک  ره  هک  نآ ، زا  سپ  ياه  لاس  ترجه و  لوا  لاس  عیاقو  دـننام  يا ، هثداحرپ  ناـجیهرپ و  ياـه  هنحص 
یتسرپداژن و اوران و  تاضیعبت  اب  هزرابم  هار  رد  یتسرپ ، تب  رهاظم  عاونا  ندیبوک  هار  رد  اه ، فده  نیرت  یلاع  هار  رد  اه  يراکادـف 

.دوش یم  بوسحم  رشب  هلیسو  هب  رشب  رامثتسا  رامعتسا و  هنوگره 

؛ میناوخب ددنویپ ، یم  مه  هب  ار  دیدج  میدق و  يایند  هک  يا  هطقن  ار  وا  یگدنز  و  خیرات ،» هسامح  نیرتروشرپ   » ار نآ  رگا  ور  نیا  زا 
.میا هتفگن  قارغا 

هیلع و هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  یگدنز  هرابرد  برغ ، قرـش و  نیخّروم  فرط  زا  نوگانوگ ، ياه  نابز  هب  باتک  اهدـصنونکات  هچرگ 
یلو دـنا ، هتـشادرب  گرزب  خـیرات  نیا  فلتخم  طاـقن  نتخاـس  نشور  يارب  يرثؤم  مدـق  دوـخ ، مهـس  هب  کـیره  هدـش و  هتـشون  هلآ 
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.تسین فعض  طاقن  زا  یلاخ  اهنآ  بلاغ  هنافسأتم 

یم تریح  هب  ار  ناسنا  هک  هدـش ، ینـشور  تاهابتـشا  هب  هتخیمآ  نانچ  یهاـگ  ناسانـشرواخ ، ناقرـشتسم و  ياـه  هتـشون  ًاـصوصخم 
.دزادنا

ءاکتا هب  هک  گرزب ، ربمایپ  نیا  یگدـنز  زا  ایوگ  نشور و  تسا  یخیرات  درذـگ ؛ یم  مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  نآلا  هک  یباتک  اما 
.تسا هتفای  شراگن  اویش  ناور و  اًلماک  یملق  اب  و  هدش ، هیهت  مالسا  یخیرات  كرادم  نیرتربتعم 

، مزال لیلحت  هیزجت و  هدـش  یعـس  هکلب  هدـشن ؛ تعانق  یخیرات  ثداوح  رکذ  هب  اهنت  هک : تسا  نیا  باتک  نیا  ّمهم  ياـیازم  زا  یکی 
نامه هک  ییاهن  فده  ات  دـیآ  لمع  هب  تسا  ققحم  هدنـسیون  کی  هویـش  هک  نانچنآ  اهنآ ، جـیاتن  نوگانوگ و  ثداوح  للع  هرابرد 

.ددرگ نیمأت  لماک  روط  هب  تسا ، خیرات  ندوب  هدنزومآ 

ص:2
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ياه تسد  هک  یتافارخ  اه و  هناسفا  زا  تسا و  قبطنم  اًلماک  هعیـش ، یخیرات  كرادـم  اب  هک ؛ تسا  نیا  باـتک  نیا  رگید  مهم  زاـیتما 
.دشاب یم  یلاخ  تسا ، هتخیمآ  مالسا  گرزب  ياوشیپ  یگدنز  خیرات  هب  هدولآ 

صوصخب ام  ناملسم  مدرم  میراودیما  مینک و  یم  هیـصوت  زیزع  ناناوج  ًاصوصخم  ناناملـسم  مومع  هب  ار  باتک  نیا  قیقد  هعلاطم  ام 
فلتخم طاقن  رد  هک  یثداوح  زا  دـننک و  هعلاطم  ار  باـتک  نیا  جـح  هب  فّرـشت  زا  لـبق  هرونم  هنیدـم  همظعم و  هّکم  راّوز  جاّـجح و 
نیمزرس زا  یفاک  تخانـش  اب  ّجح  هب  فرـشت  زا  سپ  ات  دنوش  علطم  تسا  هداد  خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  نامز  رد  زاجح 

ار دوخ  يرکف  ياه  هتخودنا  رترابرپ و  ار  دوخ  رفس  مالساردصنیملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تامحز  هرطاخ  دیدجت  یحو و 
.دنزاس رت  ینغ 
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یمالسا ندمت  هراوهگ  ای  ناتسبرع  هریزج  هبش   1

هراشا

ًابیرقت ینعی  تسا ، عبرم  رتمولیک  نویلیم  هس  نآ  تحاسم  دراد و  رارق  ایسآ  یبرغ  بونج  رد  هک  تسا  یگرزب  هریزج  هبش  ناتـسبرع ،
.دشاب یم  سیوس  ربارب  ایلاتیا و 80  ربارب  هسنارف و 10  ربارب  ناریا و 6  تحاسم  ربارب  ود 

هلجد و هریح و  هب  قرشم  زا  ماش ؛ يارحصو  نیطسلف  هب  لامـش  زا  هک  تسا  عالـضالا  يزاوتم  ریغ  ِلیطتـسم  روط  هب  هریزج ، هبـش  نیا 
.دوش یم  دودحم  رمحا  رحب  هب  برغم  فرط  زا  و  نامع ؛ جیلخ  دنه و  سونایقا  هب  بونج  زا  سراف ؛ جیلخ  تارف و 

.تسا هدش  روصحم  سراف  جیلخ  ارحصهلیسو و  هب  قرشم  لامش و  زا  و  ایرد ، هلیسو  هب  بونج  برغم و  فرط  زا  نیاربانب ،

: دنا هدرک  میسقت  شخب  هس  هب  ار  نیمزرس  نیا  هتشذگ  ياه  نامز  زا 

.دنمان یم  زاجح »  » هک یبرغ  یلامش و  شخب  - 1

.دنیوگ یم  برغ » يارحص   » ار نآ  هک  یقرش  يزکرم و  شخب  - 2

.دوش یم  هدیمان  نمی »  » هک یبونج  شخب  - 3

يارحص ، اهارحـصنیا زا  یکی  .تسا  ناوارف  تنوکـس  لباقریغ  ًابیرقت  مرگ و  ياهرازنـش  گرزب و  ياهارحـص  ، هریزج هبـش  لخاد  رد 
مان و  دراد ، دادتما  سراف  جـیلخ  ات  هک  تسا  یعیـسو  يارحـصرگید  و  دوش ؛ یم  هتفگ  ذوفن »  » نآ هب  زورما  هک  تسا  هوامـس » هیداب  »

.دنتفگ یم  انهد »  » ار رگید  تمسق  و  فاقحا »  » اهارحص نیا  زا  یتمسق  هب  ًاقباس  و  تسا ، یلاخلا » عبرلا   » نآ زورما 
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.دهد یم  لیکشت  تسین ، تنوکس  لباق  هک  فلع  بآ و  یب  ياه  نیمزرس  ار ، هریزج  هبـش  تحاسم  موس  کی  اهارحـص ، نیا  رثا  رد 
رتش و یمک  تدـم  برع ، لیابق  زا  يا  هراـپ  دوش و  یم  ادـیپ  يرـصتخم  ياـه  بآ  اهارحـصبلق ، رد  یگدـنراب  رثا  رد  یهاـگ ، طـقف 

.دنرب یم  اجنآ  هب  ارچ  يارب  ار  دوخ  نایاپراچ 

لدتعم طاقن  زا  يا  هراپ  رد  بوطرم و  لحاوس ، رد  کشخ و  مرگ و  رایسب  يزکرم  ياه  نیمزرس  اهارحـصرد و  هریزج ، هبـش  ياوه 
.دنک یمن  زواجت  رفن  نویلیم  هدزناپ  زا  نآ  تیعمج  اوه ، بآ و  يدب  رثا  رد  و  تسا ،

دودح رد  نآ  عافترا  نیرخآ  و  هدش ، هدیـشک  لامـش  فرط  هب  بونج  فرط  زا  هک  تسا ؛ ییاه  هوک  هلـسلس  کی  نیمزرـس ، نیا  رد 
.تسا رتم   2470

هب رتشیب  تاناویح  نایم  رد  و  دوب ، هریزج  هبـش  تورث  عباـنم  میدـق ، زا  تمیقرپ ) ياـه  گنـس   ) همیرک راـجحا  هرقن و  ـالط و  نداـعم 
.تشاد دوجو  رگید  ياه  غرم  زا  شیب  غرمرتش  رتوبک و  ناغرم ، نایم  زا  و  دنتخادرپ ؛ یم  بسا  رتش و  تیبرت 

« نارهظ  » رهش هریزج ، هبش  تفن  زکرم  .دوش  یم  نیمأت  تفن  رودصو  جارختسا  قیرط  زا  ناتـسبرع ، زورما  تورث  هلیـسو  نیرت  گرزب 
.تسا هدش  عقاو  سراف  جیلخ  دودح  رد  ءاسحا ،»  » هیحان رد  ناتسبرع  رد  رهش  نیا  .تسا 

: دییامرف هجوت  ریز  حرش  هب  رتشیب  ییانشآ  يارب 

رمحارحب رانک  رد  نمی ، زرم  ات  هتفرگ  نیطسلف  زا  نآ  كاخ  همه  دهد و  یم  لیکشت  ار  ناتسبرع  یبرغ  یلامـش و  شخب  هک  زاجح » »
.دایز ياه  خالگنس  عرزی و  مل  ياه  نابایب  ياراد  یناتسهوک و  تسا  ینیمزرس  دراد ، رارق 

هدافتـسا نآ  زا  هکم  یلاها  هک  هدج »  » یکی هدوب ؛ ردنب  ود  ياراد  قباس  زا  زاجح  .دشاب و  یم  هنیدم  هّکم و  زاجح ، ّمهم  ياهرهـش  زا 
رد ردنب  ود  نیا  .دنروآ  یم  تسد  هب  ردنب  نیا  زا  ار ، دوخ  ياهزاین  زا  یمهم  تمـسق  هنیدـم  لها  هک  عوبنی »  » يرگید و  دـنیامن ، یم 

.تسا هدش  عقاو  رمحا  يایرد  رانک 

همظعم هکم 

دودح تسا و  زاجح  ياهرهش  نیرت  تیعمجرپ  ناهج و  ياهرهش  نیرتروهشم  زا 
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.تسا رتدنلب  ایرد  حطس  زا  رتم ،  3000

.دوش یمن  هدید  رود  زا  تسا ؛ هدش  عقاو  هوک  هلسلس  ود  نایم  نوچ  هکم ، رهش 

هّکم رهش  هچخیرات 

هب تماقا  يارب  رجاه ، شردام  اب  ار  لیعامـسا »  » دوخ دنزرف  يو  .دوش  یم  عورـش  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نامز  زا  هکم  خیرات 
.درک تلصو  دندرک  یم  یگدنز  اه  یکیدزن  نآ  رد  هک  یلیابق  اب  اجنآ  رد  يو  دنزرف  داتسرف ، هکم  نیمزرس 

راگدای هک  ار  هبعک  يانب  حیحـصتایاور  هتـشر  کی  هب  انب  و  درک ، انب  ار  هبعک  هناخ  دنوادخ  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
.دش عورش  هکم  رهش  يدابآ  سپ  نیا  زا  و  دومن ، ریمعت  دوب  حون  ترضح 

هنیدم

نآ نیمز  و  تسا ، اه  ناتسلخن  تاغاب و  رهش ؛ فارطا  رد  دنراد ، هلـصاف  مه  زا  گنـسرف  ًابیرقت 90  هک  هّکم ، لامـش  رد  تسا  يرهش 
.تسا رت  هدامآ  عرز  تشک و  و  راجشا ، سرغ  يارب 

، فیفخت يارب  اهدعب  دش ؛ هدیمان  لوسرلاهنیدم » « ؛ هلآ هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  و  برثی »  » نآ مان  مالـسا ، زا  لبق 
هورگ دندیزگ ، ینکـس  موب  زرم و  نیا  رد  هک  یناسک  نیتسخن  هک  میناوخ  یم  خیرات  رد  .دنتفگ  هنیدم »  » هدرک و فذح  ار  نآ  رخآ 

.دندش هدناوخ  راصنا  مان  هب  ناناملسم ؛ نایم  رد  هک  جرزخ  سوا و  و  دوهی ، هفئاط  سپس  دندوب  هقلامع » »

گرزب يروطارپما  ود  ناریا - مور و  ندـمت  راثآ  و  هدـنام ، ظوفحم  نایاشگروشک  دربتـسد  زا  قطانم ، ریاس  فـالخرب  زاـجح  هقطنم 
هب يارب  ات  هک  تشادن  یشزرا  نادنچ  نآ ، تنوکس  لباقریغ  عرزی و  مل  یـضارا  اریز  دوش  یمن  هدید  اجنآ  رد  مالـسا - زا  لبق  ناهج 

یلاـخ تسد  هزاـت  دوـب ، هقطنم  نآ  كاـخ  رب  طلـست  همزـال  هک  تالکـشم  نارازه  زا  دـعب  و  دـننک ، یـشکرکشل  نآ  ندروآ  تـسد 
.دندرگرب
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مالسا زا  شیپ  برع   2

هراشا

: دومن هدافتسا  ریز  عبانم  زا  ناوت  یم  مالسا ، زا  لبق  برع  عضو  نتخانش  يارب 

(. تسا هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  هک  یتافیرحت  مامت  اب   ) تاروت - 1

.یطسو نورق  رد  نایمور  ناینانوی و  ياه  هتشون  - 2

.تسا هتفای  شراگن  یمالسا  نادنمشناد  ملق  هب  هک  یمالسا  خیراوت  - 3

.تسا هتشادرب  یبلاطم  يور  زا  هدرپ  يّدح  ات  هدمآ و  تسد  هب  ناسانشرواخ  ياه  شواک  اه و  يرافح  رد  هک  یناتساب  راثآ  - 4

دوبان ثداوح  یط  رد  نانآ  زا  یخرب  هک  هدوب ، يداـیز  لـیابق  ِنکـسم  هتـشذگ  ياـه  ناـمز  زا  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  ملـسم ، روط  هب 
: دنراد ناشن  مان و  همه  زا  شیب  تسا ، هدش  ادج  اهنآ  زا  ییاه  هریت  هک  هلیبق  هس  نیمزرس ، نیا  ِخیرات  رد  یلو  .دنا  هدیدرگ 

دوبان ینیمز  ینامـسآ و  ياهالب  هلیـسو  هب  یپایپ ، ياه  ینامرفان  رثا  رب  موق  نیا  اریز  تسا ، هدـش  دوبان  يانعم  هب  نآ  و  هدـئاب ... » - » 1
.تسا هدش  دای  ررکم  روط  هب  اهنآ  زا  دیجم  نآرق  رد  هک  دندوب ؛ دومث  داع و  موق  نامه  نانآ  دیاش  .دنتشگ 

یم لیصا  برع  ار  نانآ  و  دنتشاد ، نکسم  ناتـسبرع  یبونج  طاقن  ریاس  و  نمی »  » رد هک  ناطحق ، نب  برعی  نادنزرف  نایناطحق :» - » 2
یم ناطحق  لسن  زا  دندوب ، هنیدم  رد  گرزب  هلیبق  ود  مالـسا  زاغآ  رد  هک  جرزخ ،»  » و سوا »  » ياه هلیبق  و  زورما ، ياه  ینمی  دنمان و 

رد و  دندوب ، يدایز  ياه  تموکح  ياراد  نایناطحق  .دنشاب 
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لوصا اب  نانآ  ياه  هبیتک  زورما  .دـنا و  هدراذـگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  ییاه  ندـمت  هدیـشوک و  رایـسب  نمی  كاـخ  يداـبآ  نارمع و 
یم هتفگ  مالـسا  زا  لبق  برع  ندـمت  هرابرد  هچره  دـیامن و  یم  نشور  ار  یناطحق  هچخیرات  يدودـح  ات  دوش و  یم  هدـناوخ  یملع 

.دشاب یم  نمی ، نیمزرس  رد  مه  نآ  هورگ ؛ نیمه  هب  طوبرم  یگمه  دوش ،

هدنیآ ياه  ثحب  رد  ار  هریت  نیا  هشیر  هک  دنشاب ، یم  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دنزرف  لیعامـسا ، ترـضح  نادنزرف  نایناندع :» - » 3
: هک تسا  نیا  نآ  هصالخ  .تخاس و  میهاوخ  نشور 

زا ار  ود  ره  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دهد ، ياج  هکم  نیمزرـس  رد  رجاه ،»  » يو ردام  اب  ار  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  هک  دش ، رومأم  میهاربا 
يوس هب  ناـهج  راـگدرورپ  رهم  فطل و  تسد  داد ، تکرح  دوب ، فلع  بآ و  یب  هک  هکم )  ) یقیمع هرد  يوـس  هب  نیطـسلف  كاـخ 

، دـندوب هدز  همیخ  هکم  یکیدزن  رد  هک  مهرج ،»  » هلیبق اب  لیعامـسا  دراذـگ ، نانآ  راـیتخا  رد  ار  مزمز  همـشچ  دـیدرگ و  زارد  ناـنآ 
.دسر یم  لیعامسا  هب  يو  بسن  هطساو ، دنچ  اب  هک  تسا  ناندع »  » اهنآ زا  یکی  هک  دش ، يو  بیصن  يدایز  نادنزرف  .دومن  تلصو 

نایم رد  شیرق و  هلیبق  دروآ ، تسد  هب  یترهـش  هک  يا  هلیبق  نانآ  نایم  زا  دندش و  میـسقت  ینوگانوگ  ياه  هریت  هب  ناندع ، نادـنزرف 
.دندوب مشاه  ینب  نانآ 

برع یمومع  قالخا 

نایم رد  موسر  نیا  زا  یخرب  تشاد ، جاور  نانآ  نایم  رد  مالـسا  زا  شیپ  هک  تسا ، یعاـمتجا  بادآ  قـالخا و  زا  هتـشر  نآ  دوصقم 
: دومن هصالخ  هلمج  دنچ  رد  ناوت  یم  ار  برع  هدیدنسپ  یمومع و  فاصوا  یلک  روط  هب  .دوب  هدرک  ادیپ  شرتسگ  برع  مامت 

نامیپ دـندرک ؛ یم  تنایخ  تناما  هب  رتمک  دـندوب ، زاون  نامهم  یخـس و  ًاعبط  ناندـع ، نادـنزرف  صوصخ  هب  یلهاج و  نامز  بارعا 
ياه هظفاح  دندوب ؛ رادروخرب  اًلماک  هجهل  تحارصزا  دندوب و  راکادف  هدیقع  هار  رد  دنتـسناد ؛ یم  یـششخب  لباقریغ  هانگ  ار  ینکش 

تعاجش و دندوب ؛ راگزور  دمآرس  ینارنخـس  رعـش و  ّنف  رد  و  دش ؛ یم  ادیپ  نانآ  نایم  رد  اه  هبطخ  راعـشا و  ظفح  يارب  يدنمورین 
؛ دوب لثملا  برض  نانآ  تأرج 
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.دندرمش یم  هدیدنسپان  تشز و  ار  نمشد  هب  تشپ  رارف و  دنتشاد ؛ تراهم  يزادناریت  یناود و  بسا  رد 

زا يا  هنزور  رگا  و  دوب ، هدرب  نیب  زا  ار  یلامک  ره  هولج  هک  دوب  هدـش  اهنآ  ریگنماد  قالخا ، داسف  هتـشر  کی  اـه ، نیا  ربارب  رد  یلو 
مـشش نرق  طساوا  رد  رگا  ینعی  .دـش  یم  هدـیچیپ  مه  رد  اهنآ  یناسنا  تایح  راموط  ملـسم  روط  هب  دـش  یمن  زاب  نانآ  يور  هب  بیغ 

راب دیدرک و  یمن  هدهاشم  یناندع  برع  زا  يرثا  زورما  امش  رگید  دوب ؛ هدیباتن  نانآ  ياه  لد  رب  مالسا ، رورپ  ناور  باتفآ  يدالیم ،
! تشگ یم  دیدجت  هدئاب »  » بارعا ناتساد  رگید 

طاطحنا یگدـنز و  رظن  زا  نانآ  هک  تسا  يا  هدـنز  دـهاش  مالـسا ، زا  لبق  ِبرع  عاضوا  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤملاریما  ناـنخس 
نینچ ار  مالـسا  زا  شیپ  برع  عاضوا  دوخ ، ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  نانمؤمریما  .دـندوب  یکانفـسا  عضو  رد  یقـالخا  داـسف  يرکف و 

: دنک یم  نایب 

رد برع  هورگ  امـش  .دوـمن و  ثوـعبم  دوـخ  باـتک  یحو و  نیما  و  ناـیناهج ، هدـنهد  میب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـنوادخ ، »
.دیتشاد تماقا  دندیمر ) یمن  ییادصچیه  زا  هک   ) رک ياهرام  اه و  خالگنس  نایم  رد  .دیدرب  یم  رس  هب  اهاج  نیرتدب  نییآ و  نیرتدب 

یم ار  رگیدـکی  نوـخ  دـیدروخ و  یم  رامـسوس ) اـمرخ و  هتـسه  درآ  دـننام   ) نشخ ياهاذـغ  دـیدیماشآ و  یم  ار  نـجل  ياـه  بآ 
ام « (1) «. » دـیدومن یمن  باـنتجا  ناـهانگ  زا  دوـب ، اپرــس  امــش  ناـیم  رد  اـه  تـب  دـیدرک ، یم  يرود  نادـنواشیوخ  زا  و  دـیتخیر ،

: میروآ یم  اجنیا  رد  دشاب ، زاجح  مدرم  یگدنز  زا  يدایز  طاقن  رگنشور  دناوت  یم  هک  ار ، هرارز » نب  دعسا   » تشذگرس

يزور دوب ، رو  هلعـش  دنتـشاد  ینکـس  هنیدـم  رد  هک  جرزخ ،»  » و سوا »  » هلیبق ود  نایم  يزادـنارب  نامناخ  ِگنج  ِشتآ  زارد  ناـیلاس 
ِنارس زا  یکی 

ص:11

ٍراَد ِّرَـش  ِیف  ٍنیِد َو  ِّرَـش  یَلَع  ِبَرَْعلا  َرَـشْعَم  ُْمْتنَأ  ِلیِْزنَّتلا َو  یَلَع  ًانیِمَأ  َنیَِملاَْعِلل َو  ًاریِذَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َثََعب  َهَّللا  َّنِإ  - » 1
ْمُکِیف ُماَنْصَْألا  ْمُکَماَحْرَأ  َنوُعَطْقَت  ْمُکَءاَمِد َو  َنوُکِفْـسَت  َبِشَْجلا َو  َنُولُکْأَت  َرِدَْکلا َو  َنُوبَرْـشَت  ٍّمُص  ٍتاَّیَح  ٍنْشُخ َو  ٍهَراَجِح  َْنَیب  َنوُخِینُم 

خ 26 هغالبلا ،» جهن  ٌَهبوُصْعَم «.» » ْمُِکب  ُماَثْآلا  ٌَهبوُْصنَم َو 
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« شیرق  » یلام یماظن و  ياه  کـمک  هلیـسو  هب  اـت  دومن ، هکم  هب  يرفـس  دوخ ، هلیبق  تیوقت  يارب  هرارز » نب  دعـسا   » ماـن هب  جرزخ » »
، دش دراو  يو  هناخ  هب  تشاد ، هعیبر » نب  هبتع   » اب هک  يا  هنیرید  ِطباور  رطاخ  هب  يو  .دزاس  بوکرس  ار ، سوا »  » دوخ هلاسدصنمـشد 

: داد خساپ  نینچ  هبتع ،»  » يو هنیرید  تسود  .درک  کمک  ياضاقت  و  دراذگ ، نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  فده  و 

هب هتساخرب ، ام  نایم  زا  يدرم  میا ، هدرک  ادیپ  یبیجع  یلخاد  يراتفرگ  زورما  اریز  میهد ، تبثم  خساپ  امش  ياضاقت  هب  میناوت  یمن  ام 
بذج دوخ  هب  ار  ام  ناناوج  زا  یهورگ  دوخ ، نیریـش  نایب  اب  درمـش و  یم  لقع  کبـس  هلبا و  ار  ام  ناکاین  دیوگ : یم  دب  ام  نایادخ 

رد درب و  یم  رس  هب  بلاطوبا » بعِش   » رد جح  مسوم  ریغ  رد  درم  نیا  .تسا  هدروآ  دیدپ  ام  نایم  یقیمع  فاکش  هار  نیا  زا  و  هدرک ،
.دنک یم  توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  مدرم  دنیشن و  یم  لیعامسارجح  رد  دیآ و  یم  نوریب  بعش »  » زا جح  مسوم 

، برع هنیرید  مسر  هب  وا  یلو  .تفرگ  هنیدم »  » هب تشگزاب  هب  میمـصت  دریگب ، سامت  شیرق  رگید  نارـس  اب  هک  نآ  زا  شیپ  دعـسا » »
دونـشب و ار  درم  نیا  نخـس  فاوط ، ماگنه  ادابم  هک  داد ، میب  ار  وا  راک  نیا  زا  هبتع  اما  .دنک  ترایز  ار  ادـخ  هناخ  هک  دـش  دـنمقالع 

ّلح يارب  ماجنارـس  دوـب ، هدـننز  تشز و  ادـخ ، هناـخ  تراـیز  نودـب  هکم  كرت  مـه  رگید  فرط  زا  .دراذـگب  رثا  يو  رد  وا  نـخس 
.دونشن ار  وا  نخس  ات  درب  ورف  دوخ  شوگ  رد  يا  هبنپ  دعسا »  » هک درک  داهنشیپ  هبتع » ، » لکشم

هیلع و هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  وا  مشچ  فاوط ، طوش  نیتسخن  رد  .درک  فاوط  هب  زاغآ  دش و  مارحلادجسم »  » دراو هتسهآ  دعـسا ،» »
ِسرت زا  یلو  دنیامن ، یم  تظفاحم  يو  زا  هتفرگ و  ار  وا  رود  مشاه  ینب  زا  يا  هدع  هتسشن و  لیعامسارجح  رد  يدرم  دید  داتفا ، هلآ 

یم ماجنا  نم  هک  تسا  هنادرخبان  هناقمحا و  راک  هچ  نیا  هک  دیـشیدنا ، دوخ  اب  فاوط  يانثا  رد  ماجنارـس  .دماین  ولج  وا  نخـس  ریثأت 
مزال تهج  نیا  زا  میوگب ؟ هچ  نانآ  خـساپ  رد  نم  دـنیامنب ، یتالاوئـس  هثداح  نیا  نوماریپ  نم  زا  هنیدـم  رد  ادرف  تسا  نکمم  مهد ،

.دروآ تسد  هب  یتاعالطا  هثداح  نیا  هرابرد  هک  دید 

معنا : » تفگ درک و  مالس  یلهاج  برع  مسر  هب  و  دمآ ، شیپ  يردق  وا 
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ٌمالـس : » مییوـگب هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هداتـسرف  ورف  نیا  زا  رتـهب  یتـّیحت  نم  يادـخ  دوـمرف : یم  باوـج  رد  ترـضح  اـحابص ،»
ياه هیآ  وا ، شسرپ  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درک ، لاوئـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فادها  زا  دعـسا »  » هاگنآ مکیلع .»

هک هیآ ، ود  نیا  .دومن و  توالت  دوب ؛ یلهاـج  برع  بادآ  تاـیحور و  ياـمن  ماـمت  هنییآ  ًاـعقاو  هک  ار  ماـعنا  هروس  زا  و 153 ،  152
مالسا ًاروف  اذل  .دراذگ  يو  لد  رد  یقیمع  ریثأت  دنتشاد ؛ گنج  رگیدکی  اب  لاس  تسیب  دص و  هک  دوب ، یتلم  نامرد  درد و  نمـضتم 

هب ار  ریمع » نب  بعـصم   » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیامرف و  مازعا  هنیدـم »  » هب غّلبم ، ناونع  هب  ار  یـسک  هک  دوـمن  اـضاقت  و  دروآ ،
.دومن مازعا  هنیدم  هب  مالسا ، نآرق و  ملعم  ناونع 

یم اراکـشآ  هیآ  ود  نیا  اریز  .دـیامن  یم  زاـین  یب  برع  عاـضوا  رد  هعلاـطم  ثحب و  هنوـگ  ره  زا  ار  اـم  هیآ ، ود  نیا  داـفم  رد  تـقد 
یقرواپ و رد  ار  اه  هیآ  نتم  ام  تهج  نیا  زا  .درک  یم  دـیدهت  ار  تیلهاج  برع  یگدـنز  یقـالخا ، نمزم  ياـه  يراـمیب  هک  دـناسر 

: مینارذگ یم  ناگدنناوخ  رظن  زا  حیضوت  رصتخم  اب  ار  اهنآ  همجرت 

: زا دنترابع  نم  فادها  منک  حیرشت  ار  دوخ  تلاسر  فادها  نم  دییایب ، وگب :

ردپ هب  ییوکین  ناسحا و  نم  همانرب  هحولرس  رد  - 2 « (1)  » .مربب نیب  زا  ار  یتسرپ  تب  كرش و  هک  ما ، هدش  ثوعبم  نیا  يارب  نم  - 1
«(3)  » .دوش یم  هدرمش  لمع  نیرت  تشز  رقف ، زا  سرت  روظنم  هب  یشکدنزرف  نم ، كاپ  نییآ  رد  - 3 « (2)  » .تسا هتفرگ  رارق  ردام  و 
رد - 5 « (4)  » .مراد زاـب  راکـشآ  ناـهنپ و  ِيدـیلپ  ره  زا  منک و  رود  تشز  ياـهراک  زا  ار  رـشب  هک ، ما  هدـش  هتخیگنارب  نیا  يارب  - 4

«(5)  » .دیشیدنیب ات  تسا  ادخ  ياه  شرافس  اه  نیا  و  تسا ، عونمم  ًادیکا  قحانب  يزیرنوخ  و  یشک ، مدآ  نم  تعیرش 

ص:13

«. 151 ماعنا ، .ًاْئیَش « ِِهب  اوُکِرُْشت  اَّلَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  اَْولاعَت  ُْلق  - 1
«151 ماعنا ، .ًاناسْحِإ « ِْنیَِدلاْولِاب  َو  - 2

ماعنا 151» .ْمُهاَّیِإ « ْمُُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  - 3
«151 ماعنا ، .َنََطب « ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَت  َو ال  - 4

ماعنا 151» .َنُولِقْعَت « ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال  - 5
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ار سک  چیه  - 8 « (2)  » .دشاب یم  مارح  یـشورف  مک  تسا و  تلادع  نم  نییآ  ِساسا  - 7 « (1)  » .تسا مارح  میتی  ِلام  هب  تناـیخ  - 6
هار رد  دـیاب  تسا ، وا  تایحور  يامن  مامت  هنییآ  هک  ناسنا  ياهراتفگ  نابز و  - 9 « (3)  » .مینک یمن  فیلکت  دوخ  ییاـناوت  زا  شیب  هب 

نامیپ هب  - 10 « (4)  » .دشاب هدـنیوگ  ررـض  رب  هچرگا  دوش ، يراج  نابز  رب  دـیابن  تسار  زج  دـتفا و  راک  هب  تقیقح  قح و  هب  کمک 
.دینک يوریپ  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  امش  يادخ  ياه  شرافس  اه  نیا  « (5)  » .دیراذگب مارتحا  دیا ، هتسب  ادخ  اب  هک  ییاه 

ریگنماد تسپ ، تافـصنیا  ماـمت  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دعـسا ،»  » اـب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوگتفگ  زرط  هیآ و  ود  نیا  نیماـضم 
دناوخ و وا  يارب  ار  هیآ  ود  نیا  دعسا ، اب  دروخرب  نیتسخن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تهج  نیمه  يارب  هدوب و  برع  هدوت 

«(6)  » .تخاس انشآ  دوخ  تلاسر  فادها  اب  ار  وا  قیرط  نیا  زا 

ناتسبرع رد  بهذم 

هچ ات  هک  تسین  مولعم  تسرد  اما  .دنتـسویپ  وا  هب  یهورگ  تشارفارب ، زاـجح  طـیحم  رد  ار  یتسرپاـتکی  مچرپ  لـیلخ ، میهاربا  یتقو 
.دهد لیکشت  ناتسرپادخ  زا  ار  يا  هدرشف  فوفصو  دهد ، شرتسگ  ار  دیحوت  نییآ  تسناوت  یهلا ، درمدار  نآ  هزادنا 

: دنک یم  حیرشت  نینچ  ار  برع  للم  یبهذم  عاضوا  نانمؤمریما ،

هیبشت شقلخ  هب  ار  دنوادخ  یهورگ  دـندوب ، قرفتم  فئاوط  فلتخم و  ياه  تعدـب  و  نوگانوگ ، ياه  بهذـم  ياراد  زورنآ  مدرم  »
لئاق ییاضعا  وا  يارب  و   ) دندرک یم 

ص:14

ماعنا 152» .ُهَّدُشَأ « َُغْلبَی  یَّتَح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِمِیتَْیلا  َلام  اُوبَْرقَت  َو ال  - 1
«152 ماعنا ، ِطْسِْقلِاب « َنازیِْملا  َْلیَْکلا َو  اُوفْوَأ  َو  - 2

ماعنا 152» .اهَعْسُو « اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ال  - 3
«152 ماعنا ، .یبُْرق « اذ  َناک  َْول  اُولِدْعاَف َو  ُْمْتُلق  اذِإ  َو  - 4

«152 ماعنا ، .َنوُرَّکَذَت « ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  اُوفْوَأ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َو  - 5
.11 - 8 ج 19 / راونالاراحب ،» زین « و  ، 40 - 35 يرولا /» مالعا  - .» 6
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یعمج دندوب ،) هتفرگ  زیزع  زا  ار  يّزع »  » هَّللا و زا  ار  تال »  » هک ناتسرپ ، تب  دننام   ) دندرک یم  فرـصت  وا  مسا  رد  یخرب  و  دندوب ،)
« تخاس انشآ  یهلا  فراعم  هب  درک و  تیاده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوسر  هلیـسو  هب  ار  نانآ  سپـس  دندرک  یم  هراشا  وا  ریغ  هب 

.دندیتسرپ یم  ار  هام  هراتس و  برع ، رکفنشور  هقبط  « (1)»

لاس 360 ياهزور  دادعت  هب  یگناخ ، يا و  هلیبق  ياه  تب  رب  هوالع  داد ؛ یم  لیکشت  ار  ناتسبرع  هنکس  ّتیرثکا  هک  طحنم ، هقبط  اما 
.دنتسناد یم  هتسباو  اهنآ  زا  یکی  هب  ار  زور  ره  ثداوح  و  دندیتسرپ ، یم  تب 

رد مّلـسم  روط  هب  یلو  .تفرگ  ماجنا  یـصق » نب  ورمع   » شـشوک هب  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  زا  سپ  هکم ، طـیحم  رد  یتسرپ  تب 
اهنآ مک  مک  هداـهن ، رتارف  ماـگ  هاـگنآ  هتـسناد ؛ عیفـش  ار  اـهنآ  تسخن  زور  هـکلب  دوـبن ، هدرتـسگ  تروـصنیا  هـب  تـسخن  ياـهزور 
يا هلیبق  ياه  تب  اما  هدوب ؛ فئاوط  همه  مارتحا  هقالع و  دروم  دوب ، هدش  هدیچ  هبعک  رود  هک  ییاه  تب  .دنتشادنپ  تردق  نابحاصار 

دـندرک و یم  نیعم  ییاـهاج  اـهنآ  يارب  دـنامب ، ظوـفحم  هلیبـق  ره  تب  هـکنیا  يارب  دوـب و  یـصاخ  هتـسد  کـی  مـیظعت  دروـم  اـهنت 
.تشگ یم  تسد  هب  تسد  تثارو  هب  دوب  ناتب  هاگیاج  هک  دباعم ، يراددیلک 

لاح رد  و  دـندیلام ؛ یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  ترفاسم  ماگنه  دـش ؛ یم  شتـسرپ  هداوناخ  کـی  ناـیم  زور  بش و  ره  یگناـخ ، ياـه  تب 
باختنا ار  گنـس  راهچ  دـندمآ ، یم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  و  دـندیتسرپ ؛ یم  ار  ناـبایب  ياـه  گنـس  دوخ ، تداـبع  يارب  ترفاـسم 

.دنداد یم  رارق  قاجا  هیاپ  ار  هّیقب  دوبعم و  ار  همه  زا  رتابیز  و  هدرک ،

، دندمآ یم  دورف  یلزنم  ره  رد  و  هدرب ، دوخ  هارمه  نآ  زا  ییاه  گنـس  ترفاسم  ماگنه  هتـشاد و  مرح  هب  یطرفم  هقالع  هّکم ، یلاها 
ربارب رد  و  هدش ؛ ریسفت  لکش  یب  فاصیاه و  گنس  هب  هک  دنشاب  باصنا »  » نامه اهنیا  دیاش  .دندیتسرپ و  یم  هدرک و  بصن  ار  اهنآ 

راد و لکش  ياه  گنس  هب  هک  تسا  ناثوا »  » نانآ

ص:15

ِهِْریَغ َیلِإ  ٍریِـشُم  ْوَأ  ِهِمْـسا  ِیف  ٍدِْحُلم  ْوَأ  ِهِْقلَِخب  ِهَِّلل  ٍهِّبَـشُم  َْنَیب  ٌهَتِّتَـشَتُم  ُِقئاَرَط  ٌهَرِـشَْتنُم َو  ٌءاَوْهَأ  ٌهَقِّرَفَتُم َو  ٌلَِلم  ٍِذئَمْوَی  ِضْرَْألا  ُلْهَأ  َو  - .» 1
خ 1. هغالبلا ، جهن  َِهلاَهَْجلا ،» َنِم  ِِهناَکَِمب  ْمُهَذَْقنَأ  َِهلالَّضلا َو  َنِم  ِِهب  ْمُهاَدَهَف 
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هدیشارت بوچ  زا  ای  هتخیر و  میس  رز و  زا  اهنآ  هک  دندوب ، ییاه  تب  مانـصا »  » اما .تسا و  هدیدرگ  ینعم  هدیـشارت  راگن و  شقنرپ و 
.دندش یم 

.دش یم  شتسرپ  هک  دوب  يدیفس  گنس  تروصهب  تشاد و  رارق  فئاط »  » ِکیدزن شدبعم  دمآ ؛ یم  رامش  هب  نایادخ  ردام  تال ،» »
.دوب هنیدم  هکم و  نیب  شدبعم  هک  دوب ، لجا  گرم و  راگدرورپ  تشونرس و  ِيادخ  تانم ،» »

.تسج یم  دادمتسا  اهنآ  زا  و  دوب ، هدروآ  شیوخ  هارمه  دحا ، زور  رد  نایفسوبا  ار  يّزُع »  » و تال » »

هرخالاب اهراتـشک و  تشک و  اه و  فالتخا  اه و  گنج  اه و  ضراعت  اهداضت و  نوگانوگ ، یلاـشوپ  ياـهدوبعم  نیا  شتـسرپ  رثا  رب 
.دوب یشحو  نانیشنارحصنیا  ریگنماد  یناوارف ، يونعم  يدام و  ياه  تراسخ  اه و  یتخبدب 

هیلع و هللا  یلـصدمحم  ادخ  : » دـیامرف یم  مالـسا  زا  شیپ  بارعا  هرابرد  دوخ ، ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
يا امـش  لاح ، نآ  رد  .داد  رارق  دوخ  ینامـسآ  ياهروتـسد  نیما  ار  وا  دـهد و  میب  ار  نایناهج  ات  تخاس ، ثوعبم  تلاـسر  هب  ار ، هلآ 

ياهرام نشخ و  ياه  گنـس  نیب  رد  و  دـیدومن ؛ یم  یگدـنز  اه  نیمزرـس  نیرتدـب  رد  و  دـیتشاد ؛ ار  اـه  نید  نیرتدـب  برع  هورگ 
ياهدـنویپ دـیتخیر و  یم  ار  رگیدـکی  نوـخ  دـیدروخ ، یم  راوگاـن  ياذــغ  دیدیــشون و  یم  هریت  بآ  زا  دــیدیباوخ ، یم  هدــنزگ 

«(1) « » .دوب هتفرگ  ارف  ار  امش  دوجو  رسارس  ناهانگ  دوب و  اپرب  امش  نایم  رد  اه  تب  دیدومن ؛ یم  عطق  ار  يدنواشیوخ 

بارعا نایم  رد  نز  تیعقوم 

رد هک  ینآرق  تاـیآ  نیا ، زا  هتـشذگ  .تسا  هدرک  یم  یگدـنز  عضو  نیرت  عیجف  اـب  هتـشاد و  ناـنآ  ناـیم  رد  یبیجع  تیمورحم  نز 
لمع میرک ، نآرق  .دزاس  یم  نشور  تمـسق  نیا  رد  ار  نانآ  یقالخا  طاطحنا  تسا ؛ هدـیدرگ  لزان  نانآ ، تسیاشان  لاـمعا  تمذـم 

دنک و یم  تیاکح  نینچ  ار  نارتخد ) نتشک   ) نانآ تسیاشان 

ص:16

خ 26. هغالبلا ،» جهن  - » 1
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«(1)  » ْتَِلئُس ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  دیامرف : یم 

طاطحنا راتفرگ  هزادنا  هچ  ات  دیاب  ناسنا  یتسار  دوش ! یم  لاوئـس  هدـش  روگ  هب  هدـنز  نارتخد  زا  هک  تسا ، يزور  تمایق  زور  ینعی 
دایرف و زا  و  دنک ، ناهنپ  كاخ  اهراورخ  ریز  تدالو ، ياهزور  نامه  رد  ای  ومن ، دشر و  زا  سپ  ار  دوخ  لد  هویم  هک  دشاب ، یقالخا 

! دوشن رثأتم  وا  هلان 

بوکرس يارب  قارع ، ياورنامرف  رذنم ،» نب  نامعن   » .دندوب میمت » ینب   » هلیبق دندش ؛ مدق  شیپ  عوضوم  نیا  رد  هک  يا  هفیاط  نیتسخن 
ناگدنیامن .درک  ریسا  ار  اهنآ  نارتخد  هرداصم و  ار  نانآ  لاوما  .تخاس  رام  رات و  ار  دوخ  نافلاخم  یهوبنا  رکشل  اب  نافلاخم  ندرک 

رد ناریـسا  زا  یخرب  هک  نیا  رطاخ  هب  یلو  دنادرگزاب  ار  اهنآ  نارتخد  هک  دـندرک  تساوخرد  و  دندیـسر ، وا  روضح  هب  میمت ،» ینب  »
: هک درک  ریخم  ار  اهنآ  نامعن » ، » دندوب هدرک  جاودزا  نادنز ، طیحم 

.دندرگزاب دوخ  نطو  هب  هتفرگ  قالط  هک  نیا  ای  و  دنربب ؛ رـسب  نارهوش  اب  نیمزرـس  نآ  رد  دـننک و  عطق  ناردـپ  اب  ار  دوخ  طباور  ای 
لمع نیا  زا  دوب ، میمت » ینب   » ناگدنیامن زا  یکی  هک  هدروخلاس  درمریپ  نآ  .تشاد  مدـقم  ار  یئوشانز  طیحم  مصاع ، نب  سیق  رتخد 

هب مسر  نیمه  مک  مک  و  دزاـس ؛ دوباـن  یگدـنز  زاـغآ  رد  ار ، دوخ  نارتـخد  نیا  زا  دـعب  هک  درک  دـهع  دوخ  اـب  دـش و  رثأـتم  تخس 
.درک تیارس  لیابق  زا  يرایسب 

.دومن لاوئس  يو  نارتخد  زا  راصنا ، زا  یکی  دش ، بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  لوسر  تمدخ  مصاع ، نب  سیق  یتقو 

ما هدومنن  ساسحا  دوخ  لد  رد  رثأت  نیرت  کچوک  و  ما ، هدرک  كاـخ  هب  هدـنز  ار  دوخ  نارتخد  ماـمت  نم  تفگ ؛ خـساپ  رد  سیق ،» »
زا سپ  دـیماجنا ، لوط  هب  مرفـس  ًاقافتا  .دوب  کیدزن  مرـسمه  لمح  عضو  مایا  و  مدوب ، رفـس  رد  هک  دوب  یعقوم  نآ  و  رابکی ،)! رگم  )
زا و  دوب ، هدییاز  رتخد  عقاو  رد  یلو  دمآ ؛ ایند  هب  هدرم  هچب ، یللع ، هب  تفگ : نم  خساپ  رد  يو  .مدیسرپ  مرـسمه  لمح  زا  تعجارم ،

نیرت کـچوک  نم  و  دیـسر ، ارف  رتخد  توارط  یناوج و  ماـیا  تشذـگ و  اـه  لاـس  .دوب  هدرپس  دوخ  نارهاوخ  هب  ار  رتخد  نم ، سرت 
دراو يرتخد  ناهگان  مدوب ، هتسشن  هناخ  رد  يزور  هک  نیا  ات  .متشادن  يرتخد  نتشاد  زا  یعالطا 

ص:17

.8 ریوکت / هروس  - 1
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زا نم  .دوب  هتخادـنا  ندرگ  هب  يدـنب  ندرگ  هتفاب و  مه  هب  ار  شناوسیگ  ابیز و  دوب  يرتخد  تفرگ ، ار  شرداـم  غارـس  و  دـش ، هناـخ 
: تفگ دوب ، هدز  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  هک  یلاح  رد  يو  تسیک ؟ ابیز  رتخد  نیا  هک  مدیسرپ  دوخ  رسمه 

ربارب رد  نم  توکـس  .مدوب  هدرک  ناهنپ  وت  ِسرت  زا  هدـمآ ؛ ایند  هب  وت  ترفاسم  ماـگنه  هک  تسا ، يرتخد  ناـمه  .تسا  وت  رتخد  نیا 
لایخ اـب  مرـسمه  يزور  اذـل  .درک  مهاوخن  يو  نوخ  هب  هدولآ  ار ، دوخ  تسد  نم  هک  درک  روصت  وا  .دوب  تیاـضر  هناـشن  مرـسمه ،

، مدرب تسدرود  هطقن  کـی  هب  هتفرگ  ار  مرتخد  تسد  متـشاد ؛ هک  يدـهع  ناـمیپ و  بجوم  هب  نم  دـیدرگ ، جراـخ  هناـخ  زا  نئمطم 
تسد غارف  زا  سپ  تسیچ »!؟ نیمز  ندنک  زا  روظنم  : » هک دیسرپ  یم  نم  زا  ررکم  رتخد  رفح ، ِماگنه  .مدمآرب  لادوگ  رفح  ِددصرد 

يو شارخلد  ياه  هلان  هب  و  هتخیر ، وا  تروصو  رـس  هب  ار  اه  كاخ  و  مدـنکفا ، لادوگ  ناـیم  رد  ار  وا  ناـشک  ناـشک  هتفرگ ، ار  يو 
.مدادن شوگ 

رب مردام  يوس  هب  هدراذـگ  اهنت  هشوگ  نیا  رد  و  يزاس !؟ یم  ناهنپ  كاخ  ریز  ارم  ناجردـپ  : » تفگ یم  درک و  یم  هلان  نانچمه  وا 
.تفرگ ارف  ار  وا  كاخ  و  دیدرگ ، ناهنپ  كاخ  اهراورخ  ریز  وا  هک  اجنآ  ات  متخیر  یم  ار  اه  كاخ  نم  یلو  يدرگ !؟ یم 

هیلع و هللا  یلـصادخ  لوسر  ياه  مشچ  تفای ، ناـیاپ  سیق  نانخـس  یتقو  .تسا  دروم  نیمه  تخوس ؛ ملد  هک  يدروم  هناـگی  يرآ ،
تسا و یلد  گنـس  کی  لـمع  نیا  ینعی  مَحُریاـَل ؛» ْمَحرَیـال  نَمو  ٌهَوسََقل  ِهِذـه  َّنإ  : » دومرف ار  هلمج  نیا  دوب ، هدـش  کـشا  زا  رپ  هلآ 

«(1) ! » دندرگ یمن  یهلا  تمحر  لومشم  دنشاب ؛ هتشادن  فطاوع  محر و  هک  یتلم 

برع دزن  یتسرپ  هناسفا  تافارخ و 

هک اهنآ  زا  یکی  .تسا  هدرک  نایب  یهاتوک  ياه  هلمج  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تثعب  سدقم  ياه  فده  دیجم ، نآرق 
ُعَضَی َو  تسا : هیآ  نیا  دشاب ، یم  رتشیب  هجوت  نایاش 

ص:18

روگ هب  هدـنز  رتخد  دـنچ  نونکات  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لـقن  وا  زا  سیق ، هّداـم  هباغلادـسا » رد « ریثا ، نبا  - 1
.تسا هدش  لقن   25 ص 24 - نیملاس » یلعدمحم  ِشراگن « دمحم ، هایح  باتک « رد  تشذگرس  نیا  .رتخد   12 تفگ : يدرک ،
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«(1)  ... » ْمِْهیَلَع َْتناک  ِیتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْصِإ َو  ْمُْهنَع 

«. دراد یم  رب  تسا  اهنآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  لغ و  و  قاش ، فیلاکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  »

؟ تسیچ دوب ؛ تیلهاج  نارود  برع  ياـپ  تسد و  هب  مالـسا ، رجف  عولط  نارود  رد  هک  يریجنز  لـغ و  زا  دوصقم  دـید  دـیاب  نونکا 
ومن دـشر و  زا  ار  اـهنآ  لـقع  رکف و  هک  تسا  یتاـفارخ  ماـهوا و  ناـمه  روـظنم  هکلب  تسین ؛ نـینهآ  ریجنز  لـغ و  دوـصقم ، ًاملـسم 

.تسا رترابررض  رت و  شخب  نایز  نینهآ ، هلسلس  زا  بتارم  هب  دوش ، هتسب  رشب  رکف  لاب  هب  هک  دنب  ریگ و  نینچ  کی  و  دوب ؛ هتشادزاب 

و دومن ، هزرابم  لایخ ؛ هناسفا و  ماهوا و  تافارخ و  اب  هک : تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  تاراـختفا  نیرتگرزب  زا  یکی 
و منک ؛ تیوقت  ار  رشب  يرکف  تردق  هک  ما  هدمآ  نیا  يارب  نم  دومرف : .داد و  وشتـسش  تافارخ  گنز  رابغ و  زا  ار  رـشب  درخ  لقع و 

.میامن هزرابم  هناتخسرس  دنک  کمک  مفده  تفرشیپ  هب  رگا  یتح  دشاب ، هک  گنر  ره  هب  تافارخ  هنوگره  اب 

.دننک یم  هدافتسا  دوخ  عفن  هب  يدمآ  شیپ  ره  زا  هتسویپ  دنرادن ، يدصقم  ضرغ و  مدرم  رب  تموکح  زج  هک  ناهج ، نارادمتسایس 
؛ دنیامن یمن  يراددوخ  نآ  جیورت  زا  دنک ، کمک  اهنآ  تموکح  تسایر و  هب  یتّلم  یفارخ  دئاقع  یناتـساب و  ياه  هناسفا  رگا  یّتح 

ماهوا اه و  هناسفا  زا  تیرثکا ، دـیاقع  یمومع و  راکفا  هب  مارتحا  ماـن  هب  تروصنیا  رد  دنـشاب ، یقطنم  رکفتم و  يدارفا  ناـنآ ، رگا  و 
.دننک یم  يرادفرط  دنک ، یمن  قیبطت  لقع  سایقم  نازیم و  اب  هک 

؛ دومن یم  يریگولج  دش ، یم  مامت  عامتجا  دوخ و  ررـض  هب  هک  یفارخ  دـئاقع  نآ  زا  اهنت  هن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  یلو 
یم هزرابم  نآ  اب  ورین  اوق و  مامت  اب  درک ، یم  کمک  وا  فده  تفرشیپ  هب  ساسا  یب  يرکف  کی  یلحم ؛ هناسفا  کی  رگا  یتح  هکلب 

.تافارخ هناسفا و  هدنب  هن  دنشاب  تقیقح  هدنب  مدرم  هک  درک  یم  ششوک  دومن و 

: دییامرف هعلاطم  ار  ریز  ناتساد  هنومن  باب  زا  کنیا 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .تشذگرد  میهاربا »  » مان هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترضح  روکذ  دنزرف  هناگی  ... 

ص:19
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تلم تفرگ ، باـتفآ  وا  گرم  زور  .دـش  یم  ریزارـس  وا  نامـشچ  هشوگ  زا  کـشا  راـیتخا  یب  و  دوب ؛ دـنمدرد  نیگمغ و  يو  گرم 
: دنتفگ هتسناد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تبیصم  تمظع  هناشن  ار  دیشروخ  یگتفرگ  برع ، دنسپ  هناسفا  یفارخ و 

: دومرف تفر و  ربنم  يالاب  دینش ، ار  هلمج  نیا  ربمایپ  .تسا  هتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنزرف  گرم  يارب  باتفآ 

یمن یـسک  یگدنز  گرم و  يارب  زگره  دنراد ، وا  نامرف  هب  رـس  دنتـسه و  ادـخ  نایاپ  یب  تردـق  زا  گرزب  هناشن  ود  هام ، باتفآ و 
«(1)  » .دـناوخ تایآ  زامن  مدرم  اب  و  دـمآ ، نییاپ  ربنم  زا  هظحل  نیا  رد  .دـیناوخب  تایآ  زامن  تفرگ ، باـتفآ  هاـم و  عقوم  ره  .دـنریگ 
رد و  تخاس ؛ یم  رت  خـسار  يو  هب  تبـسن  ار  مدرم  هدـیقع  هچرگ  تلاسر ، بحاصِدـنزرف  گرم  رطاـخ  هب  دیـشروخ ، ِیگتفرگ  رکف 

.ددرگ میکحت  مدرم  لد  رد  هناسفا  قیرط  زا  وا  تیعقوم  هک  دشن  یضار  زگره  وا  یلو  درک ؛ یم  کمک  وا  نییآ  تفرشیپ  هب  هجیتن 

نارود هویـش  اهنت  هن  دشاب ؛ یم  نکمم  ِعونـصم  ره  تیهولا  یتسرپ و  تب  اب  هزرابم  نآ ، زراب  هنومن  هک  هفارخ ، هناسفا و  اب  يو  هزرابم 
.دومن یم  هزرابم  تافارخ  ماهوا و  اب  یکدوک  نامز  رد  یّتح  یگدنز ، راودا  مامت  رد  وا  هکلب  دوب ، وا  تلاسر 

« همیلح  » دوخ ِیعاضر  ردام  هیاد و  رظن  ریز  ارحـصرد  و  درک ، یمن  زواجت  لاس  راهچ  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ّنس  هک  يزور 
: دیوگ یم  همیلح »  » .دور ارحص  هب  دوخ  یعاضر  ناردارب  هارمه  هک  تساوخ  دوخ  ردام  زا  دومن ، یم  یگدنز 

هب ارحـصیاهوید  هکنیا  يارب  مدیـشک ، همرـس  شنامـشچ  هـب  مدز ، نـغور  شیاـهوم  هـب  و  مداد ، وشتـسش  ار  دـمحم  زور ، نآ  يادرف 
.متخیوآ وا  ندرگ  هب  تظفاحم  يارب  دوب ، هتفرگ  رارق  خن  رد  هک  ینامی  هرهم  کی  دنناسرن ، همدصوا 

نم اـب  هتـسویپ  هک  نم  يادـخ  مارآ ، ناـجردام  تفگ : نینچ  دوـخ  رداـم  هب  دروآرد و  ندرگ  زا  ار  هرهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 
«(2)  » .تسا نم  ظفاح  رادهگن و  تسا ،

ص:20

.155 ج 22 / راونالا ،» راحب  - .» 1
.392 ج 15 / راحب ،» .ینُظَفحَی « ْنَم  یعَم  َّنإَف  هاّمأ ، ای  اًلهَم  - 2

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_20_2
http://www.ghaemiyeh.com


یلهاج برع  دیاقع  رد  تافارخ 

هراشا

ياه هناسفا  و  دوب ، هتخیمآ  اه  هناسفا  تافارخ و  زا  یعاونا  اـب  مالـسا ، هراتـس  عولط و  زور  ناـهج ، ياـه  هعماـج  لـلم و  ماـمت  دـیاقع 
ِللم نایم  رد  نونکا  مه  .درک و  یم  تموکح  دـنتفر ؛ یم  رامـش  هب  زور  نآ  هعماج  نیرت  یقرتم  هک  یللم  راکفا  رب  یناساس  ینانوی و 

.درادرب مدرم  یگدنز  سوماق  زا  ار  اهنآ  هتسناوتن  ینونک  ِنّدمت  هک  دراد ؛ دوجو  يدایز  ياه  هفارخ  قرش ، یقرتم 

لاوحا هفرعم  یف  برالا  غولب   » باتک هدنـسیون  و  تسا ، هدرک  طبـض  يداـیز  ياـه  هناـسفا  هفارخ و  هریزج ، هبـش  مدرم  يارب  خـیرات ،
نیا هب  هعجارم  زا  سپ  ناسنا  .تسا  هدروآ  درگ  هریغ  يرعـش و  دهاوش  هلـسلس  کی  اب  باتک ، نامه  رد  ار  اهنآ  رتشیب  « (1) «، » برعلا

زا یکی  ساسا ، یب  ياه  هتشر  نیا  .دوب و  هدرک  رپ  ار  یلهاج  برع  زغم  هک  ددرگ  یم  وربور  تافارخ  زا  یهوبنا  اب  نآ ، ریغ  باتک و 
نیا زا  و  دوب ؛ اه  هناـسفا  ناـمه  مالـسا ، ِنییآ  تفرـشیپ  ربارب  رد  دـس ، نیرتگرزب  .دوب  رگید  لـلم  زا  تلم ، نیا  یگداـتفا  بقع  لـلع 

.درادرب نایم  زا  دوب  ماهوا  هناسفا و  نامه  هک  ار ، تیلهاج »  » راثآ هک  دیـشوک  یم  تردـق  ماـمت  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تهج 
: داد روتسد  نینچ  وا  هب  دومن ، مازعا  نمی  هب  ار  لبج » نب  ذاعم   » هک یماگنه 

«(2) « » ُهَریبَک ُهَریِغَصُهَّلُک َو  ِمالسإلا  َرمَأ  ْرِهظأ  مالسإلا َو  ُهَّنَس  امّالإ  ِهَّیلِهاجلا  َْرمَأ  ِْتمَأ  «َو 

لقعت رکفت و  هب  توعد  نامه  هک  ار  مالـسا  ننـس  و  نک ، دوبان  مدرم  نایم  زا  ار ، یفارخ  دـیاقع  راکفا و  تیلهاج و  راثآ  ذاـعم ، يا  »
« .امن هدنز  تسا ،

یم نینچ  دوب ؛ هدرک  تموکح  اـهنآ  رب  یفارخ  دـئاقع  یلهاـج و  راـکفا  يزارد  ناـیلاس  هک  برع  زا  يداـیز  ياـه  هدوـت  ربارب  رد  وا 
: تفگ

«(3) « » یمدق تحت  هّیلهاجلا  یف  هرثأم  ّلک  »

.تفرگ رارق  نم  ياپ  ریز  دیدرگ و  دوبان  وحم و  موهوم ، ِراختفا  لیاسو  دیاقع و  مسارم و  هیلک  مالسا ، ندمآ  دیدپ  اب  ینعی :

ص:21
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: میروآ یم  اج  نیا  رد  ار  ییاه  هنومن  مالسا ، فراعم  شزرا  نتخاس  نشور  يارب  کنیا 

ناراب ندمآ  يارب  يزورفا  شتآ  - 1

« علس  » مان هب  یتخرد  زا  ار  ییاه  بوچ  ناراب ، ندمآ  يارب  اجنآ  مدرم  .تسا  وربور  یکشخ  اب  لوصف  رتشیب  رد  ناتسبرع ، هریزج  هبش 
سپـس .دـندنار  یم  هوک  يالاب  ات  ار  واگ  هتـسب ، واگ  مد  هب  ار  اـهنآ  دـندروآ و  یم  درگ  رـشع »  » ماـن هب  يرگید ، زوسدوز  تخرد  و 

رثا رب  واگ  دـش و  یم  دـنلب  اهنآ  زا  شتآ  ياه  هلعـش  رـشع ،»  » ياـه بوچ  رد  هقرتحم  ِداوم  دوجو  تهج  هب  هدز ، شتآ  ار  اـه  بوچ 
هیبشت دیلقت و  عون  کی  ِناونع  هب  ار ، هنادرمناوجان  لمع  نیا  نانآ  و  درک ؛ یم  ندز  هرعن  بارطـضا و  ندـیود و  هب  عورـش  یگتخوس 

و دنتـشاد ، یم  بوسحم  دعر ، ياج  هب  ار  واگ  هرعن  و  قرب ، ياج  هب  ار  شتآ  ياه  هلعـش  .دـنداد  یم  ماجنا  ینامـسآ  قرب  دـعر و  هب 
.دنتسناد یم  رثؤم  ناراب  لوزن  رد  ار  لمع  نیا 

دندز یم  ار  رن  واگ  دروخ ، یمن  بآ  هدام  واگ  رگا  - 2

یلو دندیـشون  یم  بآ  رن ، ياـهواگ  هک  دـش  یم  یهاـگ  دـندرب ، یم  بآ  يوـج  راـنک  بآ ، ندیـشون  يارب  ار  هداـم  رن و  ياـهواگ 
واگ ياه  خاش  نایم  رد  هک  تسا  اهوید  دوجو  نامه  عانتما ، ِتلع  هک  دندرک  یم  روصت  نانآ  دـندز ، یمن  بآ  هب  بل  هدام  ياهواگ 

«(1)  » .دندز یم  رن  ياهواگ  تروصو  رس  هب  اهوید  ندنار  يارب  دنشونب و  بآ  هدام  ياهواگ  دنراذگ  یمن  دنا و  هتفرگ  اج  رن 

دوشن روشحم  هدایپ  تمایق  ماگنه  ربق  بحاصات  دندرک ، یم  سبح  يربق  رانک  رد  ار  يرتش  - 3

سبح یلادوگ  نایم  رد  وا  ربق  رانک  رد  ار  يرتش  درک ، یم  توف  یگرزب  درم  رگا 

ص:22
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.ددرگن روشحم  هدایپ  و  دوش ، راوس  نآ  رب  زیخاتسر  زور  یفوتم  و  درپس ، ناج  ات  دنداد ، یمن  وا  هب  فلع  بآ و  و  دندرک ، یم 

دندرک یم  یپ  ربق  رانک  رد  ار  يرتش  - 4

یفوـتم و زا  مـیرکت  يارب  درک ؛ یم  رحن  رتـش  دوـخ ، ناـنامهیم  نازیزع و  يارب  یگدــنز  نارود  رد  یفوـتم ، صخــش  هـک  اــجنآ  زا 
.دندرک یم  یپ  یکاندرد  زرط  هب  ار  يرتش  وا ، ربق  ياپ  رد  شناگدنامزاب  وا ، زا  يرازگساپس 

تافارخ زا  يرگید  تمسق  - 5

: دندرک یم  هدافتسا  ریز  لیاسو  زا  سرت ، ینارگن و  عفر  يارب 

غالا يادصراب   10 اتـسور ، هزاورد  ربارب  رد  سرت  عفر  يارب  دندیـسرت ، یم  وید  ای  ابو ، يرامیب  زا  دندش و  یم  یهد  دراو  هک  یعقوم 
.دندومن یم  مأوت  دوخ ، ندرگ  هب  هابور  ِناوختسا  نتخیوآ  اب  ار  راک  نیا  یهاگ  دنداد و  یم 

.دندیشوپ یم  دندرک و  یم  ور  تشپ  ار  دوخ  نهاریپ  دندش ، یم  مگ  ینابایب  رد  رگا  و 

عقوم دنتـسب ، یم  یتخرد  هخاـش  اـی  هقاـس  رب  ار  یخن  ناـنیمطا  بسک  يارب  دندیـسرت ، یم  دوخ  ناـنز  تناـیخ  زا  هک  ترفاـسم  عقوم 
، دـیدرگ یم  دوقفم  ای  زاب ، رگا  و  تسا ، هدـیزرون  تنایخ  اهنآ  نز  هک  دـندش  یم  نئمطم  دوب ، یقاب  دوخ  لاح  هب  خـن  رگا  تشگزاب 

.دنتخاس یم  مهتم  تنایخ  هب  ار  نز 

.هدب نیا  زا  رتهب  نادند  باتفآ ! دنتفگ : یم  هدرک  باترپ  باتفآ  يوس  هب  تشگنا  ود  اب  ار  نآ  داتفا ، یم  نانآ  دنزرف  نادند  رگا 

 ... دنام و یم  یقاب  وا  هچب  هک : دندوب  دقتعم  تشاذگ ، یم  مدق  یگرزب  درم  هتشک  رب  راب  تفه  رگا  دنام ؛ یمن  شا  هچب  هک  ینز 

جوا هب  زاورپ  زا  ار  اهنآ  رکف  و  هایـس ، کیرات و  ار  تیلهاج  نارود  ِبارعا  یگدـنز  طـیحم  هک  یتاـفارخ  هوبنا  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 
.دوب هتشادزاب  یلاعت 

تافارخ اب  مالسا  هزرابم 

هک یماگنه  .تسا  هدرک  هزرابم  یفلتخم  قرط  زا  اه ، هفارخ  نیا  اب  مالسا 
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نارامیب دش ، یم  هدیـشک  دنب  هب  اه  ناوختـسا  اه و  گنـس  اهنآ  رد  هک  ییاه  هدالق  یئوداج و  هزیوآ  اب  هک  ینابایب  بارعا  زا  يا  هدع 
یبط ياهوراد  ناـهایگ  اـب  اوادـم  هراـبرد  دـندش و  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  دـندرک ، یم  هجلاـعم  ار  دوخ 

ار درد  هک  یئادـخ  اریز  دور ، وراد  غارـس  راـمیب  درف  ره  رب  تسا  مزـال  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  دـندومن ؛ شـسرپ 
ثراح  » شیپ دیاب  دومرف : ترضح  تفرگ ، یبلق  يرامیب  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  یعقوم  یّتح  « (1)  » .تسا هدیرفآ  زین  وراد  هدیرفآ 

، نیا رب  هوـالع  « (2)  » .درک یئاـمنهار  یـصوصخم  ِيوراد  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  دوخ  سپـس  دـیورب ، فیقث  فورعم  بیبـط  هدـلک »
یم افتکا  هراب  نیا  رد  تیاور  ود  لقن  هب  کنیا ، .تسا  هدـش  دراو  دـنراثآ ؛ هنوگ  همه  دـقاف  هک  یئوداج ، ياه  هزیوآ  هرابرد  یتانایب 

: میزرو

هللا یلصربمایپ  .دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  دراو  یئوداج  ياه  هزیوآ  اب  دوب ، هدش  دردولگ  راچد  وا  دنزرف  هک  يدرم  - 1
هدافتسا يدنه » دوع   » هراصع زا  يرامیب  نیا  رد  تسا  مزال  دیناسرتن ، یئوداج  ياه  هزیوآ  نیا  اب  ار  دوخ  نادنزرف  دومرف : هلآ  هیلع و 

.تسا كرـش  اه  هزیوآ  اهدـنبوزاب و  زا  يرایـسب  كرـش ،» مئامتلا  نم  ًاریثک  نا  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  « (3)  » .دییامن
، مالسا گرزب  ناثدحم  ار  اهنآ  همه  هک  دایز ، ياهوراد  هب  مدرم  یئامنهار  اب  وا  یمارگ  يایـصوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (4)»

ماهوا نیا  رب  یمکحم  هبرـض  رگید  راب  دـنا ؛ هدروآ  درگ  مالـسلا و ...  هیلع  اضرلا  بط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصیبنلا  بط  ِناونع  ِتحت 
.دنا هتخاس  دراو  دوب ؛ هتفرگ  ار  تیلهاج  نارود  برع  نابیرگ  هک 

زاجح رد  شناد  ملع و 

هدـییاز ردام  زا  هک  یتلاح  نامه  هب  درف  کی  ینعی  تسا ، هدـناوخن  سرد  ِینعم  هب  یّما ،»  » .دـندناوخ یم  یّما »  » مدرم ار  زاجح  مدرم 
.دنامب یقاب  تسا ، هدش 

ص:24

.تسین رثؤم  يرامیب  عفر  رد  اه  هزیوآ  نیا  ینعی  ، 178 ج 3 / جاتلا ،» - .» 1
.179 نامه ، - 2

.184 ج 3 / نامه ، - 3
«. یقر هدام « هنیفس ،» - .» 4
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رفن هدفه  طقف  شیرق  نایم  رد  مالسا ، هراتس  عولط  نارود  رد  هک  دینادب  تسا  یفاک  برع  نایم  رد  ملع ، شزرا  ِنازیم  تخانش  يارب 
اب « (1)  » .دندوب یلامک  نینچ  ياراد  رفن  هدزای  طقف  جرزخ ،»  » و سوا »  » هورگ نایم  رد  هنیدم ، رد  .دنتشاد  نتـشون  ندناوخ و  یئاناوت 

يداصتقا و يداقتعا و  زا  معا  نوئـش  هّیلک  رد  مالـسا ، میلاعت  ِتمظع  هقطنم ، نیا  مدرم  هراـبرد  هدرـشف ، هاـتوک و  ثحب  نیا  هب  هجوت 
ار تمظع  هاگنآ  درک ، یـسررب  ار  یلبق  هقلح  اه  ندمت  یبایـشزرا  رد  دـیاب  هتـسویپ  ددرگ و  یم  نایامن  نشور و  یگنهرف  یقالخا و 

«(2)  » .دومن یبایزرا 

ص:25

457 و 459. يرذالب / نسحلاوبا  نادلبلا ،» حوتف  - » 1
غولب فلا «- دـییامن : هعجارم  ریز  باتک  ود  هب  برع ، هعماج  ياـه  هریت  دـیلاقت و  گـنهرف و  دـیاقع و  زا  هدرتسگ  یهاـگآ  يارب  - 2

«، مالسالا لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا  .ق ب «- .ه  لاس 1270  يافوتم  یسولآ ، دومحم  شراگن  برعلا ،» لاوحا  هفرعم  یف  برالا 
.تسا هدرک  میسرت  ار  یلهاج ، برع  یگدنز  هب  طوبرم  ثحابم  مامت  هدش و  میظنت  دلج  هد  رد  باتک  نیا  یلع ، داوج  داتسا  شراگن 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  ناکاین   3

مالسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  دیحوت  نامرهق  - 1

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناکاین  دادـجا و  ندناسانـش  مالـسلا ، هیلع  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  یناگدـنز  حیرـشت  زا  فدـه 
.تسا یمارگ 

زا یخرب  رفن و  ود  نیا  نوـچ  و  دـسر ، یم  میهاربا »  » دـنزرف لیعامـسا ، ترـضح  هب  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فیرـش  بـسن  اریز 
روط هب  تسا  بسانم  تهج  نیا  زا  دنراد ؛ یمهم  مهـس  مالـسا  برع و  خیرات  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ماقمالاو  ناکاین 
عولط نراقم  ثداوح  هب  ریجنز  تاقلح  دننام  مالـسا ، خیرات  ثداوح  هک  صوصخب  .دوش  وگتفگ  نانآ  تالاح  زا  هدرـشف ، هصالخ و 

.دراد لماک  یگتسب  نآ ، زا  رترود  ای  مالسا 

« مالسلا هیلع  میهاربا   » هاگداز

.دوب هتفرگ  ارف  یتـسرپ  رـشب  یتـسرپ و  تب  ياـه  یکیراـت  ار  نآ  رـسارس  هک  داـهن  دوـجو  هصرع  هب  اـپ  یطیحم  رد  دـیحوت ، ناـمرهق 
.درک یم  عوضخ  ناگراتس  دوخ و  تسد  هب  هدیشارت  ياه  تب  ربارب  رد  دازیمدآ 

تمظع و رد  و  دـنا ، هدرمـش  ایند  هناگ  تفه  بیاجع  زا  ار  اـجنآ  ناـسیون  خـیرات  هک  دوب  لـباب »  » روشک دـیحوت ، رادـمچرپ  هاـگداز 
: دسیون یم  نینچ  سندوریه ،» ، » فورعم ِسیون  خیرات  .دنا  هدومن  لقن  نوگانوگ  بلاطم  روشک  نیا  ندمت  تعسو 

خسرف و نآ 120  زا  کی  ره  فارطا  لوط  هک  هدش  انب  یلکشلا  عبرم  روط  هب  لباب 

ص:27
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همیمـض هب   ) راکنا لباقریغ  تقیقح  کی  زا  زاب  دشاب ، هغلابم  اب  هتخیمآ  هزادـنا  ره  راتفگ  نیا  « (1)  » .دنشاب یم  خسرف  شطیحم 480 
يرگید زیچ  تارف  هلجد و  نایم  یکاخ  ّلت  زج  دنلب ، ياه  خاک  ابرلد و  رظانم  نآ  زا  زورما  یلو  .دنک  یم  فشک  رگید ) ياه  هتـشون 
ندـمت عضو  هب  ندرب  یپ  يارب  ناسانـش ، ناتـساب  هک  یهاگ  رگم  .تسامرفمکح  اج  همه  رب  يراـبگرم  توکـس  و  دوش ، یمن  هدـید 

.دننکشب مهرد  ار  توکس  نیا  دوخ ، تایرفح  هلیسو  هب  لباب ،

زین مدرم  هب  دوب ، تسرپ  تب  هکنآ  اـب  دورمن »  » .دوشگ اـیند  هب  مشچ  ناـعنک ،» نب  دورمن   » ِتموـکح نارود  رد  دـیحوت ، راذـگ  ناـینب 
یئادـخ مدرم  هب  مه  و  دـشاب ، تسرپ  تب  مه  رفن  کـی  تسا  نکمم  روـطچ  هک  دـسرب  بیجع  رظن  هـب  دـیاش  .تـخورف  یم  یئادـخ 
تموکح هاگتسد  نارمع ،» نب  یسوم   » هک یماگنه  .میونـش  یم  رـصم  نوعرف  هرابرد  نآرق  نابز  زا  ار  بلطم  نیا  ریظن  یلو  دشورفب 

: دندرک باطخ  نوعرف  هب  يزیمآ  ضارتعا  نحل  اب  نوعرف  ناراداوه  تخاس ، لزلزتم  دوخ  يوق  ِقطنم  اب  ار  نوعرف 

«(2)  » .َکَتَِهلآ َكَرَذَی َو  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُدِسُْفِیل  ُهَمْوَق  یسُوم َو  ُرَذَت  َأ  ... 

«. دنراپسب یشومارف  تسد  هب  ار  تنایادخ  وت و  دنناروشب و  وت  دض  رب  ار  هعماج  ات  يراذگ  یم  ار  يو  هفئاط  یسوم و  ایآ  »

«(3)  » یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  هلمج ...  هدنیوگ  درک و  یم  ییادخ  ياعدا  نوعرف  هک  تسا  حضاورپ 

«(4)  ... » يِْریَغ ٍَهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  اَم  هلمج ...  زین  و 

نیع رد  دـشاب ، یهورگ  دوبعم  ادـخ و  يدرف  هک  درادـن  عنام  ناتـسرپ  تب  قطنم  رد  یلو  .دوب  زین  تسرپ  تب  لاـح  نیع  رد  یلو  دوب 
هب هک  تسا  یـسک  هکلب  تسین ، ناهج  قلاخ  دوبعم ،»  » و ادـخ »  » زا دوصقم  اریز  .دتـسرپب  ار  رت  گرزب  يادـخ  زین ، دوبعم  دوخ  لاـح 

.دریگ تسد  رد  يا  هنوگ  هب  ار  نانآ  یگدنز  مامز  دشاب و  هتشاد  نارگید  رب  يرترب  يا  هنوگ 

هتسویپ هداوناخ ، کی  ناگرزب  مور ، رد  دیوگ : یم  خیرات 

ص:28

.لباب هدام  سدقم ، باتک  سوماق  - 1
.127 فارعا / هروس  - 2

.متسه امش  گرزب  يادخ  نم  : 24 تاعزان / هروس  - 3
.مناد یمن  دوخ  زج  ییادخ  امش  يارب  نم  : 38 صصق / هروس  - 4
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.دنتشاد يدوبعم  دوخ  يارب  نارس  نآ  لاح  نیع  رد  دندوب و  لیماف  نآ  دارفا  شتسرپ  دروم 

بوسحم زور  نآ  نادنمشناد  هک  دوب  نانهاک  نامجنم و  زا  یهورگ  هجوت  بلج  دوب ، هدروآ  تسد  هب  دورمن  هک  يرگنس  نیرتگرزب 
میهاربا ناگتـسب  زا  نیا ، رب  هوالع  .دوب  هتخاس  رت  هدامآ  عـالطا  یب  طـحنم و  هقبط  رامعتـسا  يارب  ار  هنیمز  ناـنآ  عوضخ  .دـندش  یم 

دوخ نیا  و  دوب ، هدمآرد  دورمن  نایرابرد  وزج  تشاد ، ناگراتس  عاضوا  رد  یتاعالطا  دوب و  رگتروصیدرم  هک  رزآ ،»  » دننام یناسک 
.دوب وربور  زین  دوخ  ناگتسب  تفلاخم  اب  یمومع ، راکفا  اب  هزرابم  رب  هوالع  اریز  .دوب  میهاربا  يارب  یگرزب  عنام  زین 

: دنتفگ و  دنتخاون ، ار  رطخ  گنز  نیتسخن  ناسانش ، هراتس  ناهگان  هک  دوب ، هتفر  ورف  ییایؤر  یگدنز  رد  دورمن ،

: دیسرپ دش و  رادیب  دورمن  هتفخ  ِراکفا  .دش  دهاوخ  نوگنرس  تسوا ، هاگداز  طیحم ، نیمه  هک  یصخش  هلیسو  هب  وت ، تموکح 

.تسا هدشن  ّدلوتم  دنتفگ : هن ؟ ای  هدش  ّدلوتم  ایآ 

تخـسرس ِنمـشد  نیا  هفطن  ناسانـش ، هراتـس  یموجن  تابـساحم  ینیب و  شیپ  قباطم  هک  یبش  رد   ) نادرم نانز و  یئادج  ِنامرف  يو 
ار نادازون  تروصدنتشاد  روتـسد  اه  هلباق  دنتـشک ؛ یم  ار  اه  هچبرـسپ  وا ، نامیخژد  فصولا  عم  .دومن  رداص  ( تشگ دهاوخ  دقعنم 

بـش نامه  رد  میهاربا  هفطن  دوب ؛ عونمم  درم  نز و  شزیمآ  عون  ره  هک  یبش  نامه  رد  ًاـقافتا ، .دـنیامن  لاـسرا  وا  صوصخم  رتفد  هب 
سپ .دیناسر  نایاپ  هب  ناهنپ  یتروص  هب  ار  يرادراب  نارود  نارمع ، نب  یـسوم  ِردام  دننام  دش و  رادراب  میهاربا  ِردام  .دیدرگ  دـقعنم 
راـغ هشوگ  رد  ار  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  درب و  هاـنپ  دوب ، رهـش  راـنک  رد  هک  يراـغ  هب  دوخ ، زیزع  دـنزرف  ظـفح  يارب  لـمح ، عـضو  زا 
رطاخ هدوسآ  ار  دورمن  نامز  رورم  هب  يراکمتـس  عون  نیا  .درک  یم  یـشکرس  وا  زا  ناـکما  دودـح  رد  اـه  بش  اـهزور و  هدراذـگ ،

.تسا هدیناسر  لتق  هب  ار  دوخ  تموکح  تخت و  ِنمشد  هک  درک  نیقی  و  تخاس ،

هدروآ نوریب  ار  وا  ردام ، لاس  هدزیس  زا  سپ  درب ، رـس  هب  تشاد  یگنت  ِيدورو  هار  هک  راغ  نآ  هشوگ  رد  مامت  لاس  هدزیـس  میهاربا ،
زا شیپ  تسا  نم  دنزرف  نیا  تفگ : میهاربا  ردام  داتفا ، یسانشان  هب  نایدورمن  مشچ  داهن ، عامتجا  رد  ماگ  میهاربا 

ص:29
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؛ نامـسآ نیمز و  هدـهاشم  اب  ار  دوخ  « (2)  » يرطف دـیحوت  دـمآ  نوریب  راغ  زا  میهاربا  « (1) ! » تسا هتـشگ  ّدلوتم  نامجنم  یئوگـشیپ 
لقع و ناگراتـس ، ِیگدنـشخرد  ربارب  رد  هک  دید  ار  یهورگ  وا  .تخاس  رت  لماک  ناتخرد ، نتـشگ  زبسرـس  ناگراتـس ، ندیـشخرد 
ار هدیشارت  ياه  تب  دوب و  رت  تسپ  مه  نیا  زا  ناشراکفا  حطـس  هک  دومن  هدهاشم  ار  يرگید  هدع  .دنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  شوه 

.تخورف یم  یئادخ  مدرم  هب  هدرک  هدافتسا  مدرم  ینادان  لهج و  زا  یصخش  اهنیا ، همه  زا  رتدب  .دندومن  یم  تدابع 

.دزاس هدامآ  فلتخم  ههبج  هس  نیا  رد  هزرابم  يارب  ار  دوخ  تسا  راچان  میهاربا 

.تسا هدرک  لقن  هنحصهس  نیا  رد  ار  میهاربا  ياه  هزرابم  ناتساد  دیجم ، نآرق 

نکش تب  میهاربا 

؛ دندش هناور  ارحصفرط  هب  دیع  مسارم  يارجا  و  ورین ، دیدجت  یگتسخ و  عفر  يارب  لباب ،»  » هدز تلفغ  مدرم  و  دیسر ، ارف  دیع  مسوم 
زین میهاربا ، هک  دندرک  اضاقت  تهج  نیا  زا  دوب ، هدرک  ینارگن  دیلوت  يو ، ییوگدـب  شهوکن و  میهاربا ، قباوس  .دـش  یلاخ  رهـش  و 

«(3)  » ٌمیِقَس یِّنِإ  هلمج  اب  يو  دش ، هجاوم  میهاربا  يرامیب  اب  نانآ  رارصا  هکلب  داهنشیپ  یلو  .دنک  تکرش  مسارم  نیا  رد  نانآ  هارمه 

.درکن تکرش  دیع  مسارم  رد  داد و  ار  نانآ  راتفگ  خساپ  مرامیب ،) نم  )

تافیرـشت يرازگرب  روظنم  هب  هک  دوب  یلاـسنهک  دـیع  ناکرـشم ، يارب  .دوب  یناـمداش  زور  كرـشم  دّـحوم و  يارب  زور  نآ  یتسار ،
هقباس یب  ییادتبا  دیع  کی  زین ، دیحوت  نامرهق  يارب  و  دندوب ، هتفر  زبسرـس  عرازم  هوک و  هنماد  هب  ناکاین  موسر  ندرک  هدنز  و  دیع ،

ار كرش  رفک و  رهاظم  و  دنیب ، یلاخ  رایغا  زا  ار  رهش  هک  تشاد ، ار  يا  هدنخرف  زور  نینچ  ندیسرارف  يوزرآ  اه  تّدم  هک  دوب ، يا 
.دنکش مهرد 

، درمش تمینغ  ار  تصرف  میهاربا  دندش ؛ جراخ  رهش  زا  مدرم  زا  هورگ  نیرخآ 

ص:30
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.دریگ رارق  یجراخ  لماوع  ریثأت  تحت  شیارگ 
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هدهاشم دبعم  رودارود  ار  حور  یب  ياه  همـسجم  هدیـشارت و  ياه  بوچ  دـش ، هناختب  دراو  ادـخ ، هب  دامتعا  نامیا و  زا  زیربل  یبلق  اب 
اهاذـغ غارـس  درک ، بلج  ار  میهاربا  هّجوت  دـندراذگ ، یم  دوخ  دـباعم  رد  كربـت  ناونع  هب  ناتـسرپ  تب  هک  يداـیز  ياهاذـغ  درک ،
هتفگان دـیروخ ؟ یمن  گنراگنر  ياهاذـغ  نیا  زا  ارچ  تفگ  اهنآ  هب  هراشا  اب  رخـسمت  ناونع  هب  تفرگ و  تسد  رد  ینان  هکت  تفر ،
ياضف يرابگرم  توکس  .دنروخب  هک  دسر  اجک  دنتشادن ، ار  یـشبنج  نیرتکچوک  تردق  ناکرـشم ، ِیعونـصم  ياهدوبعم  تسادیپ 

ار توکـس  نیا  دـمآ ، یم  دراو  اـه  تب  رکیپ  ياـپ و  تسد و  رب  هک  میهاربا  هدننکـش  تابرـض  یلو  دوب ، هتفرگارف  ار  هدـکتب  ِگرزب 
طقف و  دمآ ، دیدپ  دبعم  طسو  رد  هدش  درُخ  هتسکش و  زلف  بوچ و  زا  یگرزب  ِّلت  و  درک ، هعطق  هعطق  ار  اه  تب  مامت  .تسکش  مهرد 
نامه اه ، تب  نیا  هدننکـش  هک  دـنایامنب  رهاظ  رد  هک  دوب  نیا  فدـه  .داهن  نآ  شود  رب  ار  ربت »  » و تشاد ، هاگن  ملاس  ار  گرزب  تب 

زا سپ  ناکرـشم  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  .ددرگ  یم  ناـیب  هک  تـشاد  یفدـه  يزاـسرهاظ  نـیا  زا  یلو  تـسا ، گرزب  تـب 
اریز .دومن  دنهاوخ  یقلت  تقیقح  یب  یعونصم و  راک  کی  ار  هیـضق  رهاظ  و  تفر ، دنهاوخ  هثداح  تلع  غارـس  ارحـصزا ، تشگزاب 

تروصنیا رد  درادـن ، تیلاـعف  تکرح و  رب  تردـق  ًاـساسا  هک  تسا  گرزب  تب  نیا  تابرـض ، نیا  بحاـصهک  درک  دـنهاوخن  رواـب 
سپ درادن ، ار  تردق  نیرتکچوک  امش  فارتعا  هب  گرزب  تب  نیا  هک  دنک ، هدافتـسا  یتاغیلبت  رظن  زا  دناوت  یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

!؟ دیتسرپ یم  ار  وا  هنوگچ 

هناور رهـش  يوس  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم ، .دـیچرب  ارحـصو  تشد  زا  ار ، دوـخ  ِینـشور  روـن  و  دـش ، هدیـشک  قـفا  يوـس  هب  دیـشروخ 
نایادـخ ینوبز  تلذ و  زا  یکاح  هک  بقرتمریغ  هرظنم  دـندش ، دـبعم  دراو  یهورگ  دیـسرارف ، ناتب  تداـبع  ِمسارم  عقوم  دـندیدرگ ،

ار یشوماخ  رهُم  رفن  کی  .دوب  امرف  مکح  دبعم  طیحم  رد  يربص ، یب  اب  مأوت  يرابگرم  ِتوکس  .درک  بلج  ار  انرب  ریپ و  هّجوت  دوب ،
رد وا  هجهل  تحارـصو  اه  تب  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یئوگدب  قباوس  تسا ؟ هدـش  لمع  نیا  بکترم  یـسک  هچ  تفگ : تسکش و 

لیکـشت دورمن »  » یتسرپرـس هب  همکاـحم  هسلج  .تسا  هدز  راـک  نیا  هب  تسد  يو  هک  تخاـس  نـئمطم  ار  ناـنآ  ناـتب ، شیاتـس  ربارب 
.تفرگ رارق  ییوجزاب  دروم  یمومع  همکاحم  کی  رد  دوخ ، ردام  اب  ناوج  میهاربا  دیدرگ ،

ص:31
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هب رـس  ات  تسا ، هدرکن  یفرعم  تقو  تموکح  صوصخم  رتفد  هب  هدرک و  ناـمتک  ار  دوخ  دـنزرف  دوجو  ارچ  هک  دوب  نیا  رداـم ، ِمرج 
عالطا تهج  نیا  زا  تسا ؛ یهابت  هب  ور  روشک  نیا  مدرم  ِلسن  مدـید  نم  تفگ : نینچ  سرپزاب  خـساپ  رد  میهاربا ، ردام  .دوش  تسین 

انب تروصنیا  رد  دنا  هداد  ربخ  نانهاک )  ) نایوگـشیپ هک  دشاب  نامه  صخـش  نیا  رگا  .دوش  یم  هچ  دنزرف  نیا  هدنیآ  منیبب  ات  مدادـن 
ناوج ِلسن  زا  درف  کی  تروصنیا  رد  دشابن ، درف  نآ  رگا  .دنرادرب و  تسد  نارگید  نوخ  نتخیر  زا  ات  مهد  عالطا  ار  سیلپ  متـشاد ،

.درک بلج  ار  تاضق  هجوت  اًلماک  ردام  قطنم  ما ؛ هدرک  ظفح  ار  روشک  نیا 

و تسا ؛ گرزب  تب  هیحان  زا  هبرـض  نیا  هک  دـناسر  یم  لمع  تروصتفگ  يو  .دیـسرارف  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یئوجزاـب  هبون  سپس 
هب ریقحت ؛ رخسمت و  اب  هتخیمآ  الابرس ، ِباوج  نیا  .دنـشاب  هتـشاد  ملکت  رب  تردق  رگا  دینک ، لاوئـس  وا  زا  ار  نایرج  دیناوت ! یم  امش 

: تفگ دنهاوخ  نینچ  يو  باوج  رد  نانآ  هک  تشاد  نیقی  میهاربا  هکنیا ، نآ  و  دوب ، رگید  روظنم 

هتکن کـی  هب  ار  تاـضق  تئیه  دـناوت  یم  میهاربا  تروـصنیا  رد  دـنرادن ، ندز  فرح  تردـق  اـه  تب  نیا  هک  یناد  یم  وـت  میهاربا !
یکاح هک  نانآ  راتفگ  ربارب  رد  مالسلا ، هیلع  میهاربا  .دش  زین  دوب ، هدرک  ینیب  شیپ  يو  هک  يروط  نامه  ًاقافتا  .دزاس  هجوتم  یساسا 

: تفگ نینچ  دوب ، ناتب  ِیناوتان  ینوبز و  فعض و  زا 

!؟ دیهاوخ یم  اهنآ  زا  ار  دوخ  تاجاح  دیتسرپ و  یم  ار  اهنآ  ارچ  سپ  دینک ، یم  فیصوت  هک  دنتسه  نینچ  یتسار  هب  اهنآ  رگا 

يا هراچ  میهاربا  نکـش  نادـند  خـساپ  ربارب  رد  و  درک ، یم  تموکح  ناسرداد  ِلقع  لد و  رب  هناروکروک ، دـیلقت  تجاجل و  لهج و 
شتآ جاوما  ناـیم  رد  ار  دـیحوت  ناـمرهق  و  دـش ، هتخورفا  شتآ  زا  ینمرخ  .دـننازوسب  ار  میهاربا  هک  دـنداد  يأر  هکنیا  زج  دـندیدن 

يرـشب یعونـصم  ِمّنهج  و  دومن ، ظفح  نانآ  دنزگ  زا  ار  میهاربا  دش و  زارد  میهاربا  يوس  هب  ادخ  رهم  فطل و  تسد  یلو  دندنکفا ،
«(1) ! » تخاس لدبم  مّرخ  زبسرس و  ناتسلگ  هب  ار ،

ص:32

لماک هب «: اه ، تب  نتـسکش  زین  میهاربا و  دـلوت  هب  طوبرم  روما  لصف و  نیا  تایـصوصخزا  یهاگآ  يارب  ، 70 - 51 ءایبنا / هروس  - 1
.دییامن هعجارم   55 - 14 ج 12 / راحب ،» 62 و « - 53 ریثا /» نبا 

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_32_1
http://www.ghaemiyeh.com


نامحرلا لیلخ  ترجاهم 

رـصم نیطـسلف و  گنهآ  تفگ و  كرت  ار  دوخ  هاگداز  راچان  وا ، دومن و  دـیعبت  هب  موکحم  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لـباب ،»  » هاـگداد
نانآ يایادـه  زا  و  دـیدرگ ، وربور  دـندوب  دودـح  نآ  نایاورنامرف  هک  هقلامع »  » مرگ لابقتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  اجنآ  رد  .درک 

.دوب رجاه »  » مان هب  يزینک  ایاده ، هلمج  زا  دش ، رادروخرب 

، وا .درک  کیرحت  دوخ  دنمجرا  رهوش  هب  تبسن  ار  يو  فطاوع  دمآ ، شیپ  نیا  .تشادن  دنزرف  تقو  نآ  ات  هراس ،» ، » میهاربا رـسمه 
هلیسو هب  نانآ  یناگدنز  ناتـسبش  و  دوشب ، يدنزرف  بحاصوا  زا  دیاش  دنک ، شزیمآ  رجاه  اب  ات  دومن  قیوشت  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

زین هراس  تشذگن ، يزیچ  .دـش  هدـیمان  لیعامـسا  هک  دروآ  يرـسپ  يدـنچ  زا  سپ  رجاه ،»  » تفرگ و ماجنا  مسارم  .ددرگ  نشور  وا 
«(1)  » .داهن مان  قاحـسا »  » ار وا  شردپ  هک  درک  اطع  وا  هب  يدنزرف  دنوادخ ، .دش  رادراب  زین  وا  دوخ  و  دـیدرگ ، یهلا  فطل  لومـشم 
و درب ، هّکم )  ) بونج يوس  هب  رجاه ،» ، » شردام اب  ار  لیعامـسا  تفای ، تیرومأم  ادخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یتّدـم ، زا  سپ 

ماش هب  اجنآ  زا  نمی و  هب  ماش  زا  هک  یئاه  ناوراک  طقف  دوبن و  یـسک  تنوکـس  ِّلحم  هّرد ، نیا  .دـهد  ياـج  یماـنمگ  هرد  ناـیم  رد 
.دوب هنکس  هنوگره  زا  یلاخ  و  نازوس ، ینابایب  ناتسبرع  طاقن  رئاس  دننام  لاس  هّیقب  .دندز و  یم  همیخ  اجنآ  رد  دنتشگ ، یمرب 

.دوب اسرف  ناوت  هداعلا  قوف  دوب ، هدرک  یگدنز  هقلامع »  » راید رد  هک  ینز  يارب  كانتشحو ، ِنیمزرس  نینچ  کی  رد  تنوکس 

شیپ نینچ  زا  زین  میهاربا  دوخ  تخاس ، یم  مسجم  وا  نامـشچ  ربارب  رد  ار  گرم  يالویه  نآ ، مرگ  ياهداب  ناـبایب ؛ نازوس  ياـمرگ 
دوب و ریزارس  وا  نامشچ  هشوگ  زا  کشا  بالیـس  هتفرگ و  تسد  هب  ار  بکرم  نانع  هک  یلاح  رد  يو  .دوب  هتفر  ورف  رکف  رد  يدمآ 

: تفگ نینچ  رجاه  هب  دیوگ ، كرت  ار  دوخ  دنزرف  رسمه و  تساوخ  یم 

يزیرگ ادخ  نامرف  زا  و  تسادخ ، نامرف  قبط  رب  اهراک  نیا  همه  رجاه ! يا 

ص:33
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نینچ ادـخ  يوس  هب  صاخ  هّجوت  اب  سپـس  .دومن  دـهاوخن  لیلذ  راوخ و  ار  اـم  وا  هک  نادـب  نیقی  و  نک ، هیکت  ادـخ  فطل  هب  .تسین 
: تفگ

«. امرف رادروخرب  تاج  هویم  زا  دنراد ، نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  اجنآ  لها  و  هدـب ، رارق  نما  رهـش  ار  هطقن  نیا  اراگدرورپ ! »
.دومن تساوخرد  نانآ  يارب  ار ، راگدرورپ  تیانع  فطل و  درک و  یهاگن  رس  تشپ  هب  دش ، یم  ریزارس  هپت  زا  یتقو  « (1)»

هبعک و ياـنب  اریز  .تشادربرد  ار  یگرزب  جـیاتن  هک  دـش  نشور  ًادـعب  یلو  دوب ، اـسرفناج  لکـشم و  رهاـظ  هب  هچ  رگا  ترفاـسم  نیا 
ینید قیمع  تضهن  کی  يزیر  یپ  و  هقطنم ، نیا  رد  دـیحوت  مچرپ  ندروآرد  زازتها  هب  و  دـیحوت ، لها  يارب  گرزب  هاگیاپ  نتخاـس 

.دوب ترجاهم  نیا  تارمث  زا  دمآ ، دهاوخ  دیدپ  موب  زرم و  نیا  رد  ناربمایپ  متاخ  هلیسو  هب  هک 

دش ادیپ  هنوگچ  مزمز  همشچ 

.تفگ كرت  ار  دوخ  دنزرف  ورجاه  هکم و  كاخ  راب ، کشا  یمشچ  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  بکرم  نانع  مالسلا ، هیلع  میهاربا 
زا کشا  بالیـس  دراذگ ؛ تماخو  هب  ور  دنزرف  لاح  دیکـشخ ؛ رجاه »  » ناتـسپ دـش و  مامت  نانآ  ياذـغ  بآ و  هک  تشذـگن  يزیچ 
رود زا  .دیسر  افصهوک  ياه  گنس  کیدزن  هب  ات  تساخرب  دوخ  ياج  زا  همیـسارس  تخیر ؛ یم  شنماد  هب  هداتفارود  ِردام  نامـشچ 

.درک هدهاشم  تشاد ، رارق  هورم  هوک  کیدزن  رد  هک  ار  یبارس  هرظنم 

، وا دنمجرا  دنزرف  ِندیچیپ  مه  هب  يراز و  .دمآ  نارگ  رایسب  وا  هب  هدنبیرف  يامنرود  نیا  یخلت  یلو  تفاتش ، نآ  يوس  هب  ناود  ناود 
درک و تکرح  بآ  دیما  هب  راب  تفه  هورم ،»  » و افـص »  » هوک ود  نایم  هکنیا  ات  دیناشک ، یم  وس  ره  هب  همیـسارس  ار  يو  شیپ  زا  شیب 

.تشگزاب دنزرف  يوس  هب  دیماان  سویأم و  هرخالاب 

هجض و نتسیرگ و  يارب  یلاح  رگید  دوب و  هداتفا  هرامش  هب  لفط  ياه  سفن 

ص:34
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ریز زا  یلالز  بآ  هک  درک  هدـهاشم  هدوسرف  هتـسخ و  ِردام  .تشگ  باجتـسم  میهاربا  ياعد  يا ، هظحل  نینچ  رد  اـما  تشادـن ؛ هلاـن 
حور غرم  تشاد  نیقی  درک و  یم  هدهاشم  ار  دنزرف  ِیگدنز  تاظحل  نیرخآ  هک  يردام  .درک  ندیشوج  هب  عورـش  لیعامـسا  ياهاپ 

دیجنگ و یمن  دوخ  تسوپ  رد  هک  تشگ  لاحـشوخ  نانچ  بآ  نیا  ندید  اب  دومن ، دهاوخ  زاورپ  نت  ِسفق  زا  یقیاقد  زا  سپ  دنزرف 
، هک يدیمون  سأی و  ياهربا  دندش و  باریس  شدنزرف  دوخ و  لالز ، ِبآ  نآ  زا  .دیشخرد  یم  وا  نامـشچ  رد  یگدنز  تایح و  قرب 
هب اـت  زور  نآ  زا  هک  همـشچ  نیا  شیادـیپ  « (1)  » .دش هدـنکارپ  یهلا  فطل  میـسن  اب  دوب  هدـنکفا  هیاس  نانآ  یگدـنز  نامـسآ  زارف  رب 

هطقن رد  هک  مهرج ،»  » هفئاط .دنیآرد  زاورپ  هب  نآ  زارف  رب  اوه  ناغرم  هک  دیدرگ  ثعاب  تسا ؛ هدش  هدیمان  مزمز ، همشچ  مان  هب  لاح ،
هدش ادیپ  یبآ  یلاوح  نیا  رد  هک  دندش  نئمطم  ناگدـنرپ  ِدـمآ  تفر و  ناغرم و  زاورپ  زا  دـندرک ؛ یم  یگدـنز  هّرد  نیا  زا  رود  يا 
یتقو .دندرب  یپ  یهلا  تمحر  زکرم  هب  دایز ، تشگ  زا  سپ  نانآ  .دـندرک  هناور  تقیقح  فشک  يارب  ار  دوخ  هلیبق  زا  رفن  ود  .تسا 

هب ار  نایرج  دنتـشگزاب و  هار  نامه  زا  .دراد  رارق  بآ  نیا  رانک  رد  دنزرف  کی  اب  ینز  هک ، دـندرک  هدـهاشم  دـندمآ ؛ رجاه  کیدزن 
ار رجاه »  » هک یئاهنت  ِیخلت  ترارم و  و  دـندز ، همیخ  تمحر  همـشچ  نیا  درگادرگ  هتـسد ، هتـسد  نانآ  .دـندرک  غالبا  هلیبق  ياسؤر 

جاودزا مهرج »  » هفیاط اب  لیعامـسا  هک  دیدرگ ، ثعاب  لماک  ترـشاعم  دـنزرف و  دـشر  دـیدرگ و  لئاز  هلیـسو  نیا  هب  دوب ؛ هتفرگارف 
دومن جاودزا  هلیبق  نآ  زا  يرتخد  اب  لیعامـسا  هک  تشذگن  يزیچ  .دربب  یفاک  هرهب  نانآ  عامتجا  تیامح و  زا  هلیـسو  نیا  هب  و  دنک ،

.دندنویپ یم  هفیاط  نیمه  هب  ردام  هیحان  زا  لیعامسا ، نادنزرف  تهج  نیا  زا  و 

رادید دیدجت 

كاخ رد  ادخ  نامرف  هب  شردام ، اب  ار  دوخ  زیزع  دنزرف  هکنآ  زا  سپ  میهاربا ،

ص:35
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رفـس نیتسخن  دـیاش  هک  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  .دومن  یم  هّکم  گنهآ  دوخ  دـنزرف  ندـید  يارب  یهاگ ، هاگ  تفگ ، كرت  هکم 
« مهرج  » زا ینز  اب  هدش و  دـنمورب  درم  کی  لیعامـسا  ماگنه ، نآ  رد  .دـید  لیعامـسا  زا  یلاخ  ار  هناخ  و  دـش ، هکم  دراو  هدوب ، يو 
؟ دیراد یئاذغ  دیسرپ : وا  زا  سپس  .تسا  هتفر  راکش  هب  داد : خساپ  يو  تساجک ؟ ترهوش  دیسرپ : شرسمه  زا  .دوب  هدومن  تلـصو 

نم فرط  زا  تشگرب  لیعامـسا  عقوم  ره  تفگ  .دـش  گنتلد  رایـسب  دوخ ، دـنزرف  رـسمه  ِيرهم  یب  تنوشخ و  زا  میهاربا  هن ، تفگ 
.تشگرب دوخ  دصقم  هب  هبترمود  اجنامه  زا  هدب و  رییغت  ار  تا  هناخ  ناتسآ  وگب  و  ناسرب ؛ مالس 

میهاربا شردپ  صخـش  نآ  هک  درک  نیقی  رـسمه  يوگتفگ  زا  دومن و  مامـشتسا  ار  ردـپ  يوب  تشگزاب ؛ دوخ  دـصقم  زا  لیعامـسا ،
نینچ اریز  .دیامن  باختنا  ار  يرگید  دهد و  قالط  ار  شرسمه  هک  هدومن  رما  شردپ  هک  دیمهف  دش و  هاگآ  ردپ  دوصقم  زا  و  هدوب ،

ربصتفاـسم نینچ  ّیط  اـب  میهاربا  ارچ  دوش ، لاوئـس  تسا  نکمم  یهاـگ  « (1)  » .درادن ار  يو  يرـسمه  تقایل  یگتـسیاش و  يرـسمه 
.ددرگرب دنزرف  رادید  نودب  گنسرف ، اهدص  ِّیط  اب  دش  رضاح  هنوگچ  و  ددرگرب ، راکش  زا  شدنزرف  ات  دومنن 

دوخ لوق  زا  هکنیا  يارب  دوشن ؛ لطعم  نیا  زا  شیب  دوب  هداد  لوق  هراس  هب  هک  دوب  نیا  يارب  هلجع  نیا  هک  دنسیون  یم  ناسیون ، خیرات 
هک ار  هبعک  .دیامن و  هّکم  گنهآ  هک  دش  رومأم  ادخ  فرط  زا  میهاربا  رگید  راب  رفس ، نیا  زا  سپ  .دشن  لطعم  رتشیب  دیامنن ، فّلخت 

.دزاس هجوتم  هطقن  نآ  هب  ار  دیحوت  لها  بولق  و  دنک ، انب  دوب  هدش  ناریو  حون  نافوط  رد 

اریز .دوب  هدمآرد  رهش  تروص  هب  هبعک ، نتخاس  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  رمع  نایاپ  رد  هکم ، نابایب  هک  دهد  یم  تداهـش  نآرق 
: درک تساوخرد  نینچ  ملاع  دنوادخ  زا  راک ، همتاخ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میهاربا 

رود ناتب  تدابع  زا  ار  منادنزرف  نم و  هدب ، رارق  نمأم  ار  رهش  نیا  اراگدرورپ ! »

ص:36
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: تفگ نینچ  هکم  نابایب  هب  دورو  عقوم  هک  یتروصرد  « (1) «. » نادرگ

نایب ار  نآ  یلامجا  خـیرات  هبعک و  ياـنب  تیفیک  ثحب ، لـیمکت  يارب  دوب  هتـسیاش  « (2) «. » هدـب رارق  نما  رهـش  ار  اجنیا  اراگدرورپ ! »
یم دنروهـشم ، خـیرات  رد  هک  یمارگ  ربماـیپ  یماـن  ناـکاین  زا  یـضعب  تایـصوصخ  هب  میناـمنزاب ؛ فدـه  زا  هکنیا  يارب  یلو  .مـینک 

.میزادرپ

بالک نب  یّصق  - 2

، بعک هّرم ، بالک ، ّیـُصق ، فانمدبع ، مشاه ، بلّطملادبع ، هَّللادبع ، زا : دنترابع  بیترت  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ناکاین 
«(3)  » .ناندع دعم ، رازن ، رضُم ، سأیلا ، هکردُم ، همیزُخ ، هنانک ، رضن ، کلام ، رهف ، بلاغ ، يُول ،

هرامش رظن  زا  لیعامسا ، ترضح  ات  الاب ، هب  ناندع  زا  یلو  .تسا  رارق  نیمه  هب  ناندع ، نب  دعم  ات  ترضح ، نآ  بسن  ملـسم  روط  هب 
هب ترـضح  نآ  بسن  عقوم  ره  هدرک ؛ لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  سابع  نبا  هک  یتیاور  قبط  تسا و  فالتخا  دروم  یماسا  و 

یمن زواجت  ناندع  زا  دومن ، یم  نایب  ار  دوخ  ناکاین  مان  هک  یماگنه  ترضح ، نآ  دوخ  اریز  .درک  زواجت  وا  زا  دیابن  دیـسر ، ناندع 
بارعا نایم  رد  هچنآ  هک  دومرف  یم  زین  .دننک و  يراددوخ  لیعامسا  هب  ات  بسن  ِیقاب  ندرمش  زا  مه  نارگید  داد  یم  روتسد  و  درک ،

یم اهنآ  لاح  حرـش  هب  هدرک و  لقن  ار  نآ  ملـسم  تمـسق  مه  ام  ظاحل ، نیا  زا  « (4)  » .تسین تسرد  تسا ، فورعم  تمـسق  نیا  رد 
.میزادرپ

یناگدـنز حرـش  هب  تهج  نیا  زا  .دراد  هطبار  اـهنآ  زا  یخرب  یگدـنز  اـب  مالـسا  خـیرات  و  دـنفورعم ، برع  خـیرات  رد  هدربماـن  دارفا 
نادنچ هک  ترضح ، نآ  ناکاین  رگید  یناگدنز  حیرشت  زا  هتخادرپ و  هَّللادبع )  ) ترضح نآ  دنمجرا  ردپ  ات  یُّصق ،» »

ص:37

«. 35 میهاربا / هروس  َمانْصَْألا «.» َُدبْعَن  ْنَأ  َِّیَنب  ِیْنُبنْجا َو  ًانِمآ َو  َدَلَْبلا  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر  - .» 1
«. 126 هرقب / هروس  ًانِمآ «.» ًادََلب  اذه  ْلَعْجا  ِّبَر  - .» 2

1 و 21. ج 2 / ریثا ،» نبا  لماک  - » 3
.26 ج 1 / یبلح ،» هریس  - .» 4
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، يو ردام  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  مراـهچ  دـج  یُّـصق ،» « » (1)  » .مینک یم  يراددوخ  دـنرادن  اـم  ثحب  رد  یتلاـخد 
هک دوب  هراوهگ  رد  یمّود  زونه  .دروآ  یّـصق »  » و هرهز »  » مان هب  دنزرف  ود  هک  تشذـگن  يزیچ  .درک  جاودزا  بالک »  » هلیبق اب  همطاف 

تیاـمح زا  یُّـصق »  » .تفر ماـش  هب  دوخ  رهوش  هارمه  ودومن  جاودزا  هعیبر »  » ماـن هب  يدرم  اـب  ًاددـجم  يو  .درک  توف  همطاـف  رهوـش 
هب دـندنار ، دوخ  داژن  میرح  زا  ار  وا  هجیتن  رد  داد و  خر  فـالتخا  هعیبر »  » هلیبق یُّـصق و  ناـیم  هک  یتـقو  اـت  دوب  دـنم  هرهب  وا  هناردـپ 

ببس وا  هتفهن  دادعتـسا  دیناشک ، هکم  يوس  هب  ار  وا  ریدقت ، تسد  .دنادرگرب  هّکم  هب  ار  وا  دش  روبجم  دش و  رثأتم  وا  ردام  هک  يّدح 
تموکح یلاع و  بصانم  هک  تشذـگن  يزیچ  .دـهد  ناشن  شیرق  هلیبق  هژیو  هب  نایّکم و  رب  ار  دوخ  قّوفت  یمک ، تّدـم  رد  هک  دـش 

هلمج نآ  زا  .دراذگ  ياج  هب  دوخ  زا  يدایز  راثآ  يو  .دیدرگ  ناماس  نآ  مّلسم  ياورنامرف  هدومن ، لاغشا  ار  هبعک  يراددیلک  هّکم و 
ناگرزب و ات  درک ، سیسأت  هودنلاراد »  » مان هب  یئاروش  لحم  بارعا ، يارب  و  دومن ؛ قیوشت  هبعک  رانک  رد  هناخ  نتخاس  يارب  ار  مدرم 

.دننک لصف  لح و  ار  دوخ  تالکشم  هدمآ ، درگ  مه  رود  یمومع  زکرم  نیا  رد  برع  ياسؤر 

راگدای هب  فانم » دـبع   » و رادـلادبع »  » ماـن هب  ار  يروماـن  دـنزرف  ود  درک و  بورغ  يدـالیم  مجنپ  نرق  رد  وا ، رمع  باـتفآ  ماـجنارس 
.دراذگ

فانمدبع - 3

« رادـلادبع  » دوـخ ردارب  زا  يو  .تسا  اـحطبلا » رمق   » يو بقل  هریغم و  وا  ماـن  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  موـس  ياـین  يو 
مدرم اب  يراتفر  شوخ  يوقت و  هب  مدرم  توعد  يراـگزیهرپ ، وا  راعـش  .تشاد  یـصاخ  ّتیعقوم  مدرم  بولق  رد  یلو  دوب ، رتکچوک 
.دوبن هبعک  یلاع  بصانم  ندرک  هضبق  و  راّدـلادبع »  » دوخ ردارب  اب  تباقر  ددـصرد  ًادـبا  گرزب ، ّتیعقوم  نیا  اب  دوب و  ماحرا  هلـصو 

رد نانآ  نادنزرف  ردارب ، ود  توف  زا  سپ  یلو  دوب ؛ رادلادبع »  » وا ردارب  اب  یّصق ،)  ) ردپ تیصو  ِقبط  تسایر  تموکح و 

ص:38

.دییامن هعجارم  ، 21 - 15 دلج 2 / هب  تسا ، هدومن  ثحب  اهنآ  یناگدنز  هرابرد  دوخ ، لماک  رد  ریثا  نبا  - 1
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تفریذـپ و نایاپ  تاماقم ، میـسقت  هحلاصم و  هب  راک  دایز ، ياه  شکمـشک  زا  سپ  ماجنارـس  دـندرک و  عازن  مه  اب  بصانم  ِيّدـصت 
فانمدبع نارـسپ  اب  جاجح  يرادنامهم  تیاقـس و  و  راّدلادبع ، نادنزرف  اب  هودنلاراد ،»  » تسایر هبعک و  تیلوت  هک  دـنتفرگ  میمـصت 

«(1)  » .دوب یقاب  دوخ  لاح  هب  مالسا  روهظ  ات  میسقت  نیا  دشاب و 

مشاه - 4

هراشا

ود دـندوب و  ولقود )  ) مأوت سمـشدبع  اب  هک  تسا ؛ ءالع »  » وا بقل  و  ورمع ، يو  مان  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  مود  ياین  وا 
«. لفون  » و بلّطم » : » زا دنترابع  يو ، رگید  ردارب 

سمـشدبع شردارب ، یناشیپ  هب  مشاه  تشگنا  دـلوت ، ماگنه  هدوب و  مأوت  سمـشدبع  اب  مشاه  هک : تسا  فورعم  خـیرات  لها  ناـیم 
کی « (2)  » .دنریگ دب  لاف  هب  ار  نآ  مدرم  هک  دش  ببس  دمآ  شیپ  نیا  دش و  يراج  يراشرـس  نوخ  ندرک ، ادج  عقوم  .دوب  هدیبسچ 
هبعک راوید  هب  دمآ و  یم  هبعک  يوس  هب  نادادماب  دـش ؛ یم  هدـید  هجحلا  يذ  ِلاله  عقوم  ره  هک  تسا  نیا  مشاه ،»  » ِقالخا زا  هنومن 

: دناوخ یم  ریز  حرش  هب  يا  هبطخ  هدرک و  هیکت 

دوخ هناخ  رانک  رد  ار  امـش  ادخ  تساهداژن ؛ نیرتهب  امـش  داژن  دـیتسه ؛ برع  هورگ  نیرت  فیرـش  نیرت و  لقاع  امـش  شیرق ! هورگ  »
رد ادخ  هناخ  ِراوز  نم ! موق  يا  ناه ، .تسا  هداد  صاصتخا  لیعامـسا  نادنزرف  ریاس  نایم  زا  امـش  يارب  ار  تلیـضف  نیا  هداد و  ياج 
نآ نایم  رد  .تسا  اهامـش  هدهع  رب  اه  نآ  ییاریذپ  دنیادخ ، نانامهیم  نانآ  دـنروآ ، یم  يور  امـش  يوس  هب  یبیجع  روش  اب  هام  نیا 

نیا بحاص  هب  دنگوس  .تسا  رایسب  دنیآ ؛ یم  تسدرود  طاقن  زا  هک  تسد ، یهت  دارفا  اه 

ص:39
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هچنآ اًلعف  یلو  مدرک ، یمن  کمک  ياضاقت  اهامـش  زا  زگره  منک ، یئاریذپ  ادخ  نانامهیم  زا  هک  متـشاد  یئاناوتو  تردق  رگا  هناخ ،
ادابم هناخ ، نیا  مارتحا  هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  امـش  منک و  یم  فرـصم  هار  نیا  رد  ما  هدرک  بسک  لـالح  هار  زا  تسه و  مرودـقم 

و ددرگ ، رابجا  هارکا و  ای  ایر ، راچد  نآ  لذب  نداد و  رد  ای  تسا ، هدروآ  تسد  هب  متـس  هار  زا  ار  نانآ  هک  دنک  لذب  ار  یلام  یـسک 
دوـس هب  تهج  ره  زا  مشاـه  يرادـمامز  « (1) «. » دـیامن يراددوخ  قافنا  زا  دـشاب  هتـشادن  رطاخ  تیاضر  تدـعاسم ، رد  یـسک  رگا 

هک دوب  نآ  زا  عناـم  وا  يدرمناوج  مرک و  یطحق  ياـه  لاـس  رد  .تشاد  يداـیز  ریثأـت  مدرم  یگدـنز  عضو  دوبهب  رد  و  دوب ، ناـیکم 
.دننک ساسحا  ار  یطحق  جنر  مدرم 

، وا ردارب  هک  دش  ببـس  مادـقا  نیا  .تسب  ناسغ »  » ریما اب  هک  دوب  ینامیپ  نایکم ، یناگرزاب  ندرب  الاب  هار  رد  وا  هتـسجرب  ياه  ماگ  زا 
ياـهالاک اـت  دـندنبب  هدـهاعم  ناریا »  » هاـش و  نـمی »  » ریما اـب  وا ، رگید  ردارب  ود  لـفون ،»  » و بـلّطُم »  » هـشبح و ریما  اـب  سمــشدبع ،» »

.درک و لـح  ار  يداـیز  تالکـشم  هدـهاعم ، نیا  دوش ، رداصرگیدـکی  روشک  هب  ناـنیمطا  يدازآ و  لاـمک  اـب  فرط ، ود  یناـگرزاب 
.دوب یقاب  مالسا  هراتس  عولط  ات  هک  دروآ  دیدپ  هکم  رد  ار  يدایز  ياهرازاب 

، دوب نمی »  » يوس هب  ناتـسمز  رد  و  ماش ،»  » يوس هب  ناتـسبات  رد  شیرق  ترفاسم  يزیر  یپ  مشاه »  » دوسرپ ياهراک  زا  نیا ، رب  هوالع 
.تشاد همادا  زین  مالسا  عولط  زا  سپ  یتدم  ات  هویش  نیا  و 

درب یم  کشر  سمش  دبع  نب  هّیما 

تـساوخ شـشخب ، لذب و  هلیـسو  هب  و  دیزرو ، دسح  دوخ  ِيومع  یگرزب  تمظع و  رب  مشاه »  » هدازردارب سمـشدبع ، دنزرف  هّیما ،» »
بیقعت ار  مشاـه »  » شور تسناوتن  داـیز ، ياـه  ینکـشراک  اـه و  شـشوک  مغر  یلع  یلو  .دـنک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  بولق 

.دوزفا مشاه  ِتّزع  تمظع و  رب  يو ، ياه  یئوگدب  و  دنک ،
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دنورب و نهاک )  ) برع نایاناد  زا  یضعب  شیپ  ات  درک  راداو  ار  دوخ  يومع  ماجنارـس  دیـشک ، یم  هنابز  هّیما »  » نورد رد  دسح  شتآ 
عازن هب  دوخ  هدازردارب  اب  هک  دوب  نیا  زا  عنام  مشاه ،»  » تمظع .دریگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  تفرگ ، رارق  وا  نیـسحت  دروم  مادک  ره 

.دنک مادقا  راک  نیا  هب  طرش  ود  اب  هک  درک  روبجم  ار  يو  هّیما »  » رارصا یلو  دزیخرب ؛

.دنک ینابرق  جح  ياهزور  رد  مشچ  هایس  ِرتش  دص  ، دوش موکحم  هک  رفن  ود  نیا  زا  مادک  ره  لوا :

.دورب نوریب  هّکم  زا  لاس  هد  دیاب  موکحم  صخش  مود :

دش روبجم  هّیما » ، » دادرارق قبط  دوشگ و  يو  حدم  هب  نابز  داتفا  مشاه  هب  شمـشچ  ات  نافـسع ،) نهاک   ) برع ياناد  قافتا  نسح  زا 
تشاد و هـمادا  زین  مالـسا  زا  سپ  لاـس ، یثوروم 130  ِدـسح  نیا  راـثآ  « (1)  » .دـنیزگ تماقا  ماش  رد  لاـس  هد  دـنک و  نطو  يـالج 
؛ دـنک یم  نشور  ار  هفئاط  ود  توادـع  زاغآ  هکنیا  رب  هوالع  هتـشذگ ، ِناتـساد  .تسا  هقباس  یب  خـیرات  رد  هک  دروآ  راب  هب  یتاـیانج 

تامدقم موب ، زرم و  نیا  یلاها  اب  نایوما  ِنهک  طباور  هک  دوش  یم  مولعم  دزاس و  یم  حضاو  زین  ماش  طیحم  رد  ار  نایوما  ذوفن  ِللع 
.دوب هتخاس  مهارف  قطانم  نیا  رد  ار  نایوما  تموکح 

دنک یم  جاودزا  مشاه 

رد مشاه ،»  » .دنک جاودزا  یسک  اب  دوبن  رضاح  هتفرگ و  قالط  دوخ  رهوش  زا  هک  دوب  یفیرـش  نز  یجرزخ ،» ورمع   » رتخد یملـس ،» »
.درک يراگتـساوخ  یملـس »  » زا دیزگ و  تماقا  يزور  دنچ  هنیدم ،) « ) برثی  » رد تعجارم  عقوم  ماش ، هب  دوخ  ياه  ترفاسم  زا  یکی 

رـضاح طرـش  ود  اب  درک و  بلج  ار  وا  هجوت  شیرق ، نایم  رد  يو  هملک  ذوفن  وا و  يدرمناوج  تورث و  و  مشاـه »  » یگرزب تمظع و 
دوخ موق  نایم  رد  لمح ، عضو  عقوم  هک  دوب  نیا  طرش  ود  نآ  زا  یکی  دنک : جاودزا  وا  اب  دش 
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رد دومن و  تعجارم  برثی »  » هب لمح  راثآ  روهظ  عقوم  درب ، رـسب  هکم  رد  مشاه »  » اب یتدم  هک  نآ  زا  سپ  دادرارق  نیا  قباطم  .دـشاب 
نینچ ناسیون  خیرات  ار  بقل  نیا  تلع  دش و  روهشم  بلّطملادبع »  » مان هب  اهدعب  هک ، دنداهن  مان  هبیـش »  » ار وا  هک  دروآ  يرـسپ  اجنآ 

: دنسیون یم 

كَدـبَع كردأ  ! » ردارب تفگ : نینچ  بلّطُم »  » دوخ ردارب  هب  دـنارذگ ، یم  ار  دوخ  رمع  قیاقد  نیرخآ  هک  درک  ساسحا  مشاه  یتقو 
مان اب  يو  تهج  نیا  زا  دوب ؛ هدناوخ  بلطم »  » مالغ ار  دوخ  دنزرف  هبیش ،) ردپ  « ) مشاه  » نوچ .بایرد  ار  هبیش  دوخ  مالغ  ینعی  ًهبیَش ،

.تفای راهتشا  بلّطملادبع » »

یم يزادـناریت  اه  هچب  زا  يدایز  دادـعت  دـید  درک ، یم  روبع  برثی  ياه  هچوک  زا  ناـیّکم ، زا  رفن  کـی  يزور  دـنیوگ : یم  یهاـگ 
.هکم ياقآ  دنزرف  منم  ءاحطَبلا ، ُدِّیس  ُنبا  اَنا  تفگ : ًاروف  درب ، ار  هقباسم  اه  هچب  زا  یکی  هک  یماگنه  دننک ،

.فانمدبع نب  مشاه  دنزرف  هبیش  دینش : باوج  یتسیک ؟ وت  دیسرپ : تفر ، شیپ  یکم ، درم 

.تخاس هاگآ  نایرج  زا  ار  هکم  سیئر  مشاه و  ردارب  بلّطم » «، » هکم  » هب برثی »  » زا تعجارم  زا  سپ  درم  نآ 

یم مسجم  بلّطُم »  » رظن رد  ار  ردارب  هفایق  هک  هدازردارب  هفایق  .دش  برثی »  » راپـسهر تهج  نیا  زا  داتفا ، دوخ  هدازردارب  رکف  هب  ومع ،
ردام و تمواقم  .دـننک  لدـب  در و  ار  قوش  روش و  ياـه  هسوب  و  ددرگ ؛ ریزارـس  بلطم »  » نامـشچ زا  کـشا  هک  دـش  بجوم  درک ،
زا سپ  دیـسر و  دوـخ  يوزرآ  هـب  بـلّطم » ، » ماجنارـس .درک  رت  مـکحم  دـکؤم و  ار  ردارب  میمـصت  يو ، دـنزرف  ندرب  زا  وا  تعناـمم 
رد ناتـسبرع  نازوـس  باـتفآ  .دـیدرگ  هـکم  مزاـع  درک و  راوـس  دوـخ  بـسا  كرت »  » رب ار  هبیـش » ، » رداـم فرط  زا  هزاـجا  تفاـیرد 

.تخاس هنهک  هدوسرف و  ار  وا  ياه  سابل  و  هریت ، ار  هدازردارب  ماف  هرقن  تروص  ، هار

نیا دـنتفگ  یم  رگیدـکی  هب  و  تسا ، بلطُم  مالغ  ناوج ، نیا  هک  دـندرک  نامگ  هکم ، هب  بلّطم »  » دورو عقوم  ناـیّکم ، تهج  نیا  زا 
ار دوخ  راک  راتفگ  مهوت و  نیا  یلو  .تسا  نم  هدازردارب  نیا  مدرم  تفگ : ررکم  بلّطُم »  » هکنیا اب  .تسا  بلّطم  مالغ  هبیـش )  ) ناوج

«(1)  » .تفای ّتیفورعم  بلّطملادبع »  » بقل هب  بلطم  هدازردارب  ماجنارس  درک و 
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« بلّطم  » دوخ يوـمع  رهمرپ  ِنماد  رد  يو ، نوـچ  هک  دوـب  نیا  دـندناوخ ؛ بلّطملادـبع  ار  يو  هک  نیا  تلع  دوـش : یم  هتفگ  یهاـگ 
.دندناوخ یم  صخش  نآ  مالغ  ار  یناسک  نینچ  ّیبرم ، تامدخ  زا  ریدقت  روظنم  هب  برع  فرع  رد  دوب و  هتفای  شرورپ 

بلّطملادبع - 5

هراشا

یگدنز رـسارس  رد  دوب و  شیرق  سانـشرس  رادمامز و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ّدج  نیتسخن  مشاه ، دـنزرف  بلطملادـبع ،» »
نیا زا  دراد ، کیدزن  طابترا  مالـسا  خـیرات  اب  وا  ِيرادـمامز  نارود  ثداوح  نوچ  .دراد و  یـساسح  نشور و  طاقن  دوخ ، یعامتجا 

.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  وا  یگدنز  ثداوح  نیا  زا  یخرب  رظن 

دریگ و یم  دوخ  هب  ار  طیحم  گنر  يدودـح  اـت  ماجنارـس  دـشاب ؛ هتـشاد  دـنمورین  يوق و  حور  هزادـنا  ره  ناـسنا  هک ، تسین  یکش 
لماوع ربارب  رد  تماهـش  لامک  اب  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  ینادرم  یهاگ  یلو  .دراذـگ  یم  رثا  وا  رکفت  زرط  رد  طیحم ، موسر  تاداع و 

.دنراد یم  نوصم  یگدولآ  هنوگره  زا  ار  دوخ  هدومن ، یگداتسیا  طیحم ،

.دراد دوجو  ینشور  طاقن  وا  یگدنز  تاحفصرد  تسا و  هورگ  نیا  لماک  ياه  هنومن  زا  یکی  ام ، راتفگ  نامرهق 

زا يراکدب  یـشک و  مدآ  يراوخابر ، يراسگیم ، یتسرپ ، تب  هک  دنک ، یگدـنز  یعمج  نایم  رد  لاس  داتـشه  زا  زواجتم  یـسک  رگا 
يراکدـب يراسگیم و  یـشک و  مدآ  زا  ار  مدرم  و  دـنزن ، بارـش  هب  بل  دوخ  رمع  رـسارس  رد  یلو  دـشاب ؛ اـهنآ  هداـتفااپ  شیپ  موسر 

سفن نیرخآ  اـت  ناـمیپ ، رذـن و  هب  لـمع  هار  رد  و  دـنک ، يریگولج  ًادـج  هنهرب  ندـب  اـب  فاوط  مراـحم و  اـب  جاودزا  زا  و  درادزاـب ،
!! دنوش یم  ادیپ  رتمک  تاعامتجا  رد  هک  دوب  دهاوخ  يا  هنومن  دارفا  زا  درم  نیا  ًاعطق  دیامن ؛ يراشفاپ 

دیاب دوب ؛ هدـش  هدراذـگ  تعیدو  هب  نایناهج ) ربهر  نیرتگرزب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ّیبن  رون  وا  دوجو  رد  هک  یتیـصخش  يرآ ،
.دشاب یگدولآ  هنوگره  زا  هتساریپ  كاپ و  یصخش 

دّحوم و نادرم  رامـش  رد  کیرات  طیحم  نآ  رد  يو  هک ، دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  يو  زیمآ  تمکح  هاتوک و  تاملک  تایاکح و  زا 
تسا و هدوب  داعم  هب  دقتعم 
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لمع يازـس  دوش و  يرپس  وا  رمع  ًاقافتا  رگا  و  دسر ، یم  دوخ  يازـس  هب  یگدنز  يارـس  نیمه  رد  رگمتـس  درم  : » تفگ یم  هتـسویپ 
««. (1)  » دیسر دهاوخ  دوخ  رادرک  يازس  هب  نیسپ  زاب  زور  رد  دنیبن ، ار  دوخ 

وا یگیاسمه  رد  و  تفر ، یم  رامش  هب  شیرق  گرزب  ياه  تیـصخش  ءزج  زین  دوخ  دوب و  يو  کیدزن  ناگتـسب  زا  هّیما ،» نب  برح  »
تاـملک و  داد ؛ جرخ  هب  يدـنت  هماـهت »  » ياـهرازاب زا  یکی  رد  يزور  يدوهی ، درم  نیا  ًاـقافتا  .درک  یم  یگدـنز  يدوـهی  درم  کـی 

.دوـش هتــشک  برح »  » تاـکیرحت اـب  يدوـهی  درم  هـک  دـیدرگ  بجوـم  راـک  نـیا  دــش ، لدــب  در و  برح »  » وا و ناـیم  يا  هدــننز 
دریگب و برح »  » زا ار  يدوهی  ياهبنوخ  هک  درک  ششوک  و  دومن ؛ عطق  وا  اب  ار  دوخ  طباور  تفای و  عالطا  نایرج  زا  بلّطملادبع ،» »

.تسا گرزب  درم  نیا  یهاوخ  تلادع  يزاون و  فیعض  حور  زا  یکاح  هاتوک  ناتساد  نیا  .دناسرب  لوتقم  ناگدنامزاب  هب 

نامیپ هار  رد  يراکادف 

.دوب نیسحت  روخ  رد  اهنآ  ِتافصزا  یخرب  نایم  نیا  رد  دوب ، قالخا  داسف  رد  قرغ  یلهاج  برع  هک  یلاح  رد 

برع لئابق  اب  تخس  نیگنس و  رایسب  ياه  نامیپ  یهاگ  .تفر  یم  رامش  هب  نانآ  نایم  رد  اهراک  نیرتدب  زا  یکی  ینکش ، نامیپ  اًلثم 
يارجا رد  تمحز  تقـشم و  لامک  اب  دندومن و  یم  اسرف  تقاط  رایـسب  ياهرذن  یهاگ  و  دندوب ، دـنبیاپ  نآ  هب  رخآ  ات  دنتـسب و  یم 

.دندرک یم  ششوک  نآ 

تهج نیا  زا  .تسا  ناوتان  فیعـض و  شیرق  نایم  رد  رتشیب ، ِدنزرف  نتـشادن  رثا  رب  هک  درک  ساسحا  مزمز  رفح  عقوم  بلّطملادبع ،» »
علطم ناـمیپ  نیا  زا  ار  یـسک  دـنک و  یناـبرق  هبعک »  » هاگـشیپ رد  ار  یکی  دیـسر ، هد  هب  وا  نادـنزرف  هرامـش  عـقوم  ره  هـک  درک  رذـن 

، هّیـضق رّوصت  .دراذگ  ارجا  دروم  هب  ار  دوخ  نامیپ  هک  دش  نآ  عقوم  دیـسر ، هد  هب  وا  نادنزرف  هرامـش  هک  تشذـگن  يزیچ  .تخاسن 
هراب نیا  رد  یتیقفوم  هک  تشاد  سرت  نآ  زا  لاح  نیع  رد  یلو  .دوب  تخس  رایسب  بلّطملادبع »  » يارب

ص:44

.4 ج 1 / یبلح ،» هریس  - » 1
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نایم رد  دوخ  نادنزرف  اب  ار  عوضوم  هک  تفرگ  میمصت  ظاحل  نیا  زا  .دریگ  رارق  نانکش  نامیپ  فیدر  رد  ماجنارس  دنکن و  لیـصحت 
.دیدرگ وربور  دوخ  نادنزرف  تقفاوم  اب  بلّطملادبع  .دـنک  باختنا  هعرق  هلیـسو  هب  ار  یکی  نانآ ، تیاضر  بلج  زا  سپ  دراذـگب و 

«، بلّطملادبع  » .درک تباصا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ردـپ  « ) هَّللادـبع  » مان هب  هعرق  دـمآ ؛ لمع  هب  یـشک  هعرق  مسارم  « (1)»
لیس دنتفای ، عالطا  یشک  هعرق  رذن و  نایرج  زا  درم ، نز و  زا  شیرق  هورگ  .درب  هاگنابرق  يوس  هب  هتفرگ  ار  هَّللادبع  تسد  هلـصافالب 

.دندرک یم  حبذ  ارم  ناوج  نیا  ياج  هب  شاک ، يا  تفگ : یم  یکی  دوب ، ریزارس  ناناوج  راسخر  زا  کشا 

.میراذگب يو  رایتخا  رد  ار  دوخ  تورث  میرضاح  ام  داد ، ادف  لام  هب  ار  وا  ناوتب  رگا  دنتفگ : یم  شیرق  نارس 

ار دوخ  ناـمیپ  اداـبم  هک  دیـشیدنا  یم  دوخ  اـب  و  دـنک ، هچ  دوب  ریحتم  یموـمع  تاـساسحا  ِناـشورخ  جاوـما  ربارب  رد  بلّطملادـبع ،
: تفگ نایم  نآ  زا  یکی  .تشگ  یم  زین  هراچ  لابند  همه  نیا  اب  یلو  دنکشب ،

تقفاوم موق  نارـس  بلطملادـبع و  .دـشیدنایب  یلح  هار  راک  نیا  يارب  يو  دـیاش  دـیربب ، برع  نایاناد  زا  یکی  شیپ  ار  لکـشم  نیا 
هک مود  زور  تساوخ ، تلهم  زور  کـی  خـساپ  يارب  يو  .دـندش  هناور  دوب ، اـناد  ِدرم  نآ  هاـگتماقا  هک  برثـی »  » يوـس هب  دـندرک و 

: تفگ نینچ  نهاک  دنتفای ، راب  وا  روضح  هب  یگمه 

ینابرق يارب  ار  وا  هک  یـسک  نآ  رتش و  هد  نایم  دـیاب  امـش  تفگ ؛ .رتش  هد  دـنتفگ  تسا ؟ ردـقچ  امـش  شیپ  ناـسنا  کـی  ياـهبنوخ 
نآ نایم  زاب  دیهد ، شیازفا  ربارب  ود  هب  ار  نارتش  هرامش  دمآرد ، صخش  نآ  مان  هب  هعرق  رگا  دینزب و  هعرق  دیا ، هدرک  باختنا  ندرک 

نیمه هب  دـینزب و  هعرق  زاـب  دـیناسرب و  ربارب  هس  هب  ار  نارتش  هرامـش  درک ؛ تباـصا  يو  ماـن  هب  هعرق  مه  زاـب  رگا  دیـشکب و  هعرق  ود 
.دنک تباصا  نارتش  مان  هب  هعرق  هک  یتقو  ات  بیترت 

ندرک ینابرق  اریز  دناشن ؛ ورف  ار  مدرم  تاساسحا  جوم  نهاک ،»  » داهنشیپ

ص:45

، هک تسا  ریدقت  لباق  تهج  نیا  زا  طقف  ناتساد  نیا  دنا و  هتـشون  ناسیون  هریـس  ناخروم و  زا  يرایـسب  ار ، هدش  دای  تشذگرـس  - 1
نامیپ دـنبیاپ  درم  نیا  هزادـنا  هچ  اـت  هک  دـناسر  یم  تسرد  دزاـس و  یم  مسجم  ار  بلطملادـبع  هدارا  مزع و  ِخوسر  حور و  یگرزب 

.تسا هدوب  دوخ 
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.دننیبب ناطلغ  نوخ  كاخ و  رد  ار  هَّللادبع  دننام  یناوج  هک  دوب  رتناسآ  نانآ  يارب  رتش  اهدص 

دـصهب نارتش  هرامـش  هک  راب  نیمهد  رد  دـیدرگ و  زاغآ  یـشک  هعرق  مسارم  یمومع  عمجم  رد  زور  کی  هّکم ، هب  تشگزاب  زا  سپ 
: تفگ بلّطملادبع  یلو  درک ؛ اپ  رب  یبیجع  روش  هَّللادبع  ییاهر  تاجن و  .دمآرد  اهنآ  مان  هب  هعرق  دوب ، هدیسر 

هب هعرق  راب  هس  ره  رد  و  درک ، رارکت  ار  هعرق  راب  هس  .تسا  یضار  راک  نیا  هب  نم  يادخ  هک  منادب  ًانیقی  ات  منک  دیدجت  ار  هعرق  دیاب 
رد ار  دوخ  یـصخش  ِنارتش  زا  رتش  دصهک  داد  روتـسد  .تسا  یـضار  ادخ  هک  درک  ادیپ  نانیمطا  بیترت ، نیا  هب  .دمآرد  رتش  دصمان 

«(1)  » .دنیامنن يریگولج  نآ  ندروخ  زا  ار  یناویح  یناسنا و  چیه  و  دننک ، حبذ  هبعک  هاگشیپ  رد  زور  نامه 

لیفلا ماع  ياغوغ 

هدـیدرگ لزان  هراب  نیا  رد  هک  ار  یتایآ  هثداح  لقن  زا  سپ  ام  و  تسا ، هدـش  نایب  راصتخا  روط  هب  نآرق  رد  لیف » باحـصا   » دادـیور
: دنسیون یم  نینچ  ار  هثداح  هشیر  ناسیون ، خیرات  .دروآ  میهاوخ 

.درک روبع  هنیدـم )  ) برثـی رهـش  زا  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  دوخ ، تموکح  ياـه  هیاـپ  میکحت  زا  سپ  ساوـنوذ »  » نمی راـیرهش 
رـسارس رد  ار  يدایز  ياهدـبعم  هتفاـی و  زکرمت  هطقن  نآ  رد  ناـیدوهی  زا  یهورگ  تشاد ، یبوخ  ینید  ّتیعقوم  تقو  نآ  رد  برثی ،

تموکح هیاس  رد  ات  دندومن ، توعد  دوخ  نیئآ  هب  ار  وا  هدرمـش و  یمارگ  ار  هاش  مدـقم  سانـش ، تیعقوم  ِدوهی  .دـندوب  هتخاس  رهش 
.دنشاب هافر  رد  تسرپ  تب  بارعا  مور و  نایحیسم  تالمح  زا  يو ،

.درک ششوک  رایسب  نآ  تفرشیپ  رد  تفریذپ و  ار  دوهی  شیک  ساونوذ  و  داتفا ، رثؤم  هراب  نیا  رد  نانآ  تاغیلبت 

شیپ يدنچ  زا  ار  حیسم  نید  هک  نارجن  مدرم  یلو  داد ، یتخس  رفیک  تفلاخم  رثا  رب  ار  یهورگ  و  دندیورگ ، وا  هب  سرت  زا  يا  هدع 
يوریپ دوهی  نید  میلاعت  زا  هتفگ و  كرت  ار  دوخ  نیئآ  هک  دندشن  رضاح  یتمیق  چیه  هب  دندوب ، هتفریذپ 

ص:46

هک تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  زا   9 - 74 ج 16 / راونـالاراحب ،» و « ، 153 ج 1 / ماـشه ،» نبا  هریـس  - .» 1
ترـضح لیعامـسا و  ترـضح  ود ، نآ  زا  دوصقم  متـسه و  حـبذ » هب « موکحم  صخـش  ود  دـنزرف  نم  َنیحیبّذـلا ،» ُنبا  اـنأ  دوـمرف «:

تسا ترضح  نآ  ردپ  این و  هَّللادبع ،
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.دـمآرب نارجن »  » نایغای یبوکرـس  ددـصرد  یهوبنا ، رکـشل  اب  دـمآ ، نارگ  تخـس  نمی  ِهاش  رب  نانآ  یئانتعا  یب  یچیپرـس و  .دـننک 
و تخاس ، نشور  نآ  نایم  رد  ینیگمهس  شتآ  قدنخ ، رفح  زا  سپ  داد و  رارق  دوخ  هاگودرا  ار  نارجن »  » رهـش رانک  هاپـس ، هدنامرف 
گرم و هدیسارهن ، دمآ  شیپ  نیا  زا  دنتشاد ، لد  رب  ار  حیسم  نیئآ  هک  نارجن  تماهـشاب  مدرم  .دومن  دیدهت  ندنازوس  اب  ار  نافلاخم 

یم نینچ  يرزج ،» ریثا  نبا  ، » یمالسا خروم  « (1)  » .دیدرگ شتآ  همعط  نانآ  ياهرکیپ  دندومن و  لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  ار  نتخوس 
زا ماگنه  نآ  رد  هک ، ار  مور  روتارپما  تخیرگ و  مور  رصیق  يوس  هب  سود »  » مان هب  نارجن ، یلاها  زا  رفن  کی  ماگنه  نیا  رد  دسیون :

هیاپ و  دنک ، تازاجم  ار  ماشآ  نوخ  درم  نیا  هک  دومن  تساوخرد  و  تخاس ، هاگآ  نایرج  زا  دوب ، حیـسم  نیئآ  تخـسرس  نارادفرط 
زکرم نوچ  تفگ : نینچ  يدردمه  فسأت و  راهظا  زا  سپ  مور ، ياورنامرف  .دزاس  رقتسم  ناهج  زا  هطقن  نآ  رد  ار  حیـسم  نیئآ  ياه 
ماقتنا اـت  مسیون ، یم  یـشاجن »  » هشبح هاـش  هب  يا  هماـن  اـه ، يرگدادـیب  نیا  ناربج  يارب  تسا ، رود  امـش  نیمزرـس  زا  نم  تموکح 

هشبح يوس  هب  رت  مامت  هچ  ره  تعرس  اب  دومن و  تفایرد  ار  رـصیق  همان  ینارجن ، درم  .دریگب  كافـس  درم  نآ  زا  ار  نارجن  ناگتـشک 
رب غلاب  نآ  هرامـش  هک  ار  یهاپـس  دـمآرد ؛ شدرگ  هب  هشبح  هاـش  قورع  رد  تریغ  نوخ  درک ؛ حیرـشت  وم  هب  وم  ار  ناـیرج  .تفاـتش 

قیرط زا  هشبح ، هدامآ  مظنم و  هاپـس  .دومن  مازعا  نمی  يوس  هب  مرـشالاههربا »  » مانب یـشبح ، درم  کی  یهدنامرف  هب  دوب ؛ رازه  داتفه 
هزرابم يارب  ار  لئابق  نارس  هچ  ره  دیـسرن و  هجیتن  هب  درک ، شـشوک  هچ  ره  هدز ، تلفغ  ساونوذ »  » .دز همیخ  نمی  لحاوس  رد  ایرد 

فرـصت هب  نمی  دابآ  روشک  و  تخیر ، مهرد  يو  تموکح  ساـسا  رـصتخم  هلمح  کـی  اـب  ماجنارـس ، .دینـشن  یباوج  دومن ، توعد 
.دیدرگ بوصنم  اجنآ  تموکح  هب  هشبح  هاشداپ  فرط  زا  ههربا ،»  » هاپس هدنامرف  و  دمآرد ، هشبح »  » تموکح

ص:47

هدش دراو   8 ياه 4 - هیآ  جورب  هروس  دودخالا » باحصا  مان « هب  نآرق  رد  هورگ ، نیا  تشذگرـس  دعب : هب   253 ج 1 /، لماک ،» - » 1
هعجارم ادیـص  عبط   466 - 464 ج 5 / ناـیبلا » عمجم  هب « دـنا ، هدرک  لـقن  فلتخم  تروص  هب  ار  تاـیآ  لوزن  نأـش  نارـسفم  تسا و 

.دییامرف
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بلج برقت و  روظنم  هب  يو  .دوبن  راذـگورف  ینارذگـشوخ  ینار و  توهـش  زا  و  دوب ، دوخ  يزوریپ  ماقتنا و  هداب  ِتسمرـس  ههربا ،» »
« یـشاجن  » هب نومـضم  نیا  هب  يا  همان  سپـس  .دوب  ریظن  یب  دوخ  نامز  رد  هک  تخاس ، اعنـص »  » رد یهوکـشاب  ياـسیلک  هشبح ، ِهاـش 

نیمه و  مزاس ، فرـصنم  هبعک  ترایز  زا  ار  نمی  هنکـس  مومع  هک  مراد  رظن  رد  و  تسا ، ماـمتا  تسد  رد  اـسیلک  ناـمتخاس  : » تشون
هلیبق زا  ینز  یبش ، یتح  دروآ ؛ دیدپ  بارعا  لیابق  نایم  رد  يدب  شنکاو  همان ، نومـضم  راشتنا  مهد .» رارق  یمومع  فاطم  ار  اسیلک 
ههربا ياسیلک  هب  تبـسن  ار ، بارعا  ِتوادـع  ریقحت و  ییانتعا و  یب  لامک  هک  لمع  نیا  .تخاس  هدولآ  ار  دـبعم  هطوحم  مقفا ،» ینب  »

.درک ینابصع  رایسب  ار  تقو  تموکح  داد ؛ یم  ناشن 

رتدیدش هبعک  هب  مدرم  هقالع  هزادـنا  نامه  هب  دروآ ، یم  لمع  هب  شـشوک  دـبعم  يرهاظ  تنیز  شیارآ و  رد  هچ  ره  رگید  فرط  زا 
تخاس هدامآ  يرکشل  روظنم  نیمه  يارب  .دنک  ناریو  ار  هبعک  هک  درک  دای  دنگوس  ههربا »  » هک دش  ببـس  اه  نایرج  نیا  .تشگ  یم 

، دوب هدرک  يزاسون  لیلخ ) میهاربا   ) دیحوت نامرهق  هک  ار  يا  هناخ  دش  ممـصم  و  داد ؛ رارق  دوخ  هاپـس  شیپاشیپ  ار  هدنگنج  ِنالیپ  و 
هناتـسآ رد  برع  تلم  تیـصخش  لالقتـسا و  هک  دـندرک  نیقی  دـندید و  كانرطخ  ساسح و  ار  تیعقوم  برع ، نارـس  .دربب  نیب  زا 

نارـس زا  یخرب  فصو  نیا  اب  .تشاد  یم  زاب  دـنمدوس  میمـصت  هنوگ  ره  زا  ار  نانآ  ههربا ،»  » هتـشذگ ياه  يزوریپ  و  تسا ، طوقس 
اب و  دوب ، نمی  فارشا  زا  یکی  هک  رفنوذ ،» ، » اًلثم دندرک ؛ هزرابم  تماهش  لامک  اب  دندوب ، هتفرگ  رارق  ههربا  ریـسم  رد  هک  لیابق  رویغ 

فوفـص ، ههربا نارکیب  هاپـس  هک  دـییاپن  يزیچ  یلو  .دومن  توـعد  هبعک  میرح  زا  عاـفد  يارب  ار  دوـخ  موـق  نیـشتآ ، ياـه  ینارنخس 
تـسکش اب  هک  دیـشکن  یلوط  مه  وا  هدز  يدـیدش  هزرابم  هب  تسد  بیبح ،» نب  لیفن   » نآ زا  سپ  تسکـش ، مهرد  ار  نانآ  لکـشتم 

يوس هب  ار  ام  هک  مشخب  یم  یتروصرد  ار  وت  تفگ  ههربا  درک ، وفع  ياضاقت  ههربا  زا  و  دـش ؛ ریـسا  لیفن »  » دوخ و  دـیدرگ ، هجاوم 
دوخ ناتـسود  زا  یکی  هدهع  هب  ار  هار  هّیقب  یئامنهار  دومن و  تیادـه  فئاط  هب  ات  ار  ههربا  لیفن » ، » ظاحل نیا  زا  .ینک  تیادـه  هکم 

تشاد رارق  هکم  یکیدزن  رد  هک ، سمغم »  » نیمزرس ات  ار  نانآ  دیدج  يامنهار  .دراذگ  لاغرویا »  » مان هب 
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هک درک  فظوم  ار  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  ههربا ،»  » هنیرید مسر  هب  دـنداد و  رارق  دوخ  هاگودرا  ار  اـجنآ  ههربا  هاپـس  .دومن  تیادـه 
قلعت بلطملادـبع  هب  هک  دوب  رتش  تسیود  تفرگ ، رارق  دربتـسد  دروم  هک  ینارتش  هلمج  زا  .دـنک  تراغ  ار  هماهت  ياـه  ماد  نارتش و 
باطخ نینچ  وا  هب  و  دـناسرب ، شیرق  ياوشیپ  هب  ار  يو  ماـیپ  هک  درک  رومأـم  هطاـنح ،»  » ماـن هب  ار  دوخ  رگید  رادرـس  سپـس  .تشاد 

: درک

یلو داد ؛ دنهاوخ  ناشن  تمواقم  دوخ  زا  شیرق  راک ، زاغآ  رد  ًاملـسم  و  دوش ! یم  مسجم  مرظن  رد  هبعک  نتخاس  ناریو  یعقاو  هفایق  »
هک یئوگ  یم  يو  هب  هتفرگ و  غارـس  شیرق  گرزب  زا  و  يریگ ، یم  شیپ  ار  هکم  هار  ًاروـف  دوـشن ، هتخیر  ناـنآ  نوـخ  هک  نیا  يارب 

«. دنام دنهاوخ  نوصم  ضرعت  هنوگره  زا  دنهدن ، ناشن  تمواقم  دوخ  زا  شیرق  رگا  و  تسا ، هبعک  ندرک  ناریو  نم  فده 

هدهاشم دندوب ، نایرج  نیا  هرابرد  هرکاذم  لوغـشم  رانک  هشوگ و  هک ، ار  شیرق  فلتخم  ياه  هتـسد  .دش  هکم  دراو  ههربا ،»  » رومأم
ههربا مایپ  عامتـسا  زا  سپ  بلّطملادـبع ،»  » .دـندرک تیادـه  بلّطملادـبع »  » هناـخ هب  ار  وا  تفرگ ، غارـس  هکم  گرزب  زا  نوچ  .درک 
يزیر یپ  لیلخ » میهاربا   » ار نآ  ناینب  هک  تسا  يا  هناخ  تسادـخ ، هناخ  هبعک ، .دـمآ  میهاوخن  عافد  ماقم  رد  زگره  ام  تفگ : نینچ 

هک شیرق  گرزب  زیمآ  تملاسم  مرن و  قطنم  زا  مه ، ههربا  رادرس  .داد  دهاوخ  ماجنا  ار  نامه  دنادب  حالـصهچ  ره  ادخ  تسا ، هدرک 
هاگودرا هب  وا  هارمه  ات  دـنک  تقفاوم  هک  دومن  تساوخرد  درک و  یتقوشوخ  راهظا  درک  یم  تیاکح  یعقاو  ینورد  ناـمیا  کـی  زا 

.دنورب ههربا 

دور یم  ههربا  هاگرکشل  هب  بلّطملادبع 

باجعا دروم  شیرق  ياوشیپ  یگرزب  تمظع و  راقو ؛ تناتم و  .دندش  هناور  ههربا »  » هاگرکـشل هب  دوخ  نادنزرف  زا  دـنچ  ینت  اب  يو ،
اب سپـس  دـناشن ؛ دوخ  رانک  رد  تفرگ و  ار  بلطملادـبع  تسد  و  دـمآ ، دورف  دوخ  تخت  زا  هک  اجنآ  ات  تفرگ ، رارق  ههربا  میظعت  و 

نینچ وا  خساپ  رد  يو  دهاوخ ؟ یم  هچ  و  تسا ، هدمآ  اج  نیا  هب  ارچ  هک  درک ، لاوئـس  بلطملادبع  زا  مجرتم  هلیـسو  هب  بدا  لامک 
هماهت و نارتش  تفگ :

ص:49

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


ار اهنآ  دیهد  روتسد  هک  تسا  نیا  نم  شهاوخ  .تسا  هتفرگ  رارق  وت  هاپس  دربتسد  دروم  دراد ، قلعت  نم  هب  هک  رتش  تسیود  هلمج  زا 
یلو درک ، گرزب  مرظن  رد  ناـهج  کـی  ار  وـت  وـت ، هدنــشخرد  یناروـن و  يامیــس  تـفگ : هـهربا »  » .دـننادرگزاب دوـخ  ناـبحاصهب 

وت تلـالج  تمظع و  زا  ما ) هدـمآ  وـت  ناـکاین  دـبعم  ندرک  ناریو  يارب  نم  هـک  ماـگنه  نـیا  رد   ) تزیچاـن کـچوک و  تساوـخرد 
لالقتسا و رب  يا  هدننکش  تبرض  هک  فده  نیا  زا  نم  هک  ینک  اضاقت  و  يروآ ، نایم  هب  هبعک  زا  نخس  هک  مدوب  عقوتم  نم  تساک !

نیا رد  یئوگب و  نخـس  شزرا  یب  زیچان و  رتش  دنچ  هرابرد  هک  نیا  هن  موش ، فرـصنم  دزاس ، یم  دراو  امـش  ینید  یـسایس و  تایح 
: دوب نیا  نآ  تسا و  هدرک  ظفح  ار  دوخ  شزرا  تمظع و  زونه  هک  تفگ  يا  هلمج  يو  خساپ  رد  بلطملادـبع  .یئامن  تعافـش  هار 
! دـیامن یم  يریگولج  نآ  هب  زواـجت  هنوگره  زا  هک  دراد  یبحاـصزین  هناـخ  رتـش ، بحاـصنم  ُهُعَنمَی ،» ٌّبَر  ِتیَبـِلل  و  ِلـِبالا ؛ ُّبَر  اـنأ  »
، درادزاب مفده  زا  ارم  درادن  تردق  یسک  هار  نیا  رد  تفگ : هنارورغم  هفایق  اب  و  داد ، ناکت  يرس  هلمج  نیا  عامتـسا  زا  سپ  ههربا ،» »

.دننک در  اهنآ  نابحاصهب  ار  هدش  تراغ  لاوما  داد ، روتسد  سپس 

شیرق راظتنا 

یتقو .دـنوش  هاگآ  نمـشد  اب  وا  هرکاذـم  هجیتن  زا  هک  دـندوب  بلّطملادـبع  تشگزاب  راـظتنا  رد  رتماـمت ، هچ  ره  ِيربص  یب  اـب  شیرق 
دنزگ هنوگره  زا  ات  دیربب ، هانپ  هوک  هّرد و  هب  دوخ  ياه  ماد  اب  رتدوز  هچ  ره  تفگ : نانآ  هب  دش  هجاوم  شیرق  نارس  اب  بلّطملادبع ،

رد .دندرب  هانپ  اه  هوک  يوس  هب  و  هتفگ ؛ كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  مدرم  همه  هک  دیـشکن  لوط  يزیچ  .دیـشاب  ناما  رد  بیـسآ  و 
ینت اب  بلّطملادبع  بش ، ِلد  نامه  رد  دوب ، زادنا  نینط  هرد  هوک و  رسارس  رد  تاناویح  هحیصو  نانز  هجـض  لافطا و  هلان  بش ، همین 

اب .دوب  هدز  هقلح  وا  ِنامشچ  فارطا  رد  کشا  هک  یلاح  رد  دندناسر ؛ هبعک  رد  هب  ار  دوخ  دندمآ و  دورف  هوک  هلق  زا  شیرق ، زا  دنچ 
: تفگ درک و  وگتفگ  دوخ  راگدرورپ  اب  تیب  دنچ  اب  تفرگ ، تسد  هب  ار  هبعک  رد  هقلح  نازوس ؛ یلد 
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هبعک نمـشد  رادزاب ، دوخ  میرح  زا  ار  نانآ  اراگدیرفآ ! تسین ، وت  ریغ  هب  يدـیما  نانآ ، دـنزگ  رـش و  زا  ندوب  نوصم  يارب  اهلاراب ! »
رد وت  هدنب  اراگدرورپ  .زاس  هاتوک  دوخ  هناتسآ  ندرک  بارخ  زا  ار  نانآ  تسد  اراگدرورپ ! .دراد  یم  نمـشد  ار  وت  هک  تسا  یـسک 

بلاغ و نانآ  هعدخ  دیک و  ددرگ و  زوریپ  نانآ  بیلصهک  ناسرن  ار  يزور  .نک  عافد  دوخ  هناخ  زا  زین  وت  دنک ، یم  عافد  دوخ  هناخ 
««. (1)  » دوش حتاف 

.دنک هدهاشم  ار  نایرج  اجنآ  زا  هک  درب ، هانپ  هوک  هلق  هب  دومن و  اهر  ار  هبعک  رد  هقلح  سپس ،

رهاظ ایرد  تمـس  زا  ناگدـنرپ  زا  یئاه  هتـسد  ناهگان  دـندش ؛ هکم  يوس  هب  تکرح  هدامآ  يو  یماظن  ياوق  ههربا و  هک  نادادـماب ،
و تخاس ، رات  هریت و  ار  هاگرکشل  نامسآ  ناغرم ، هیاس  .دندوب  يزیر  ياه  گنـس  لماح  دوخ  ياهاپ  راقنم و  اب  مادک  ره  هک ، دندش 

رکـشل ادخ  نامرف  هب  هزیر ، ياه  گنـس  هب  حّلـسم  ِناغرم  .تشاذگ  دوخ  زا  ار  یبیرغ  رثا  اهنآ  زیچان  رهاظ  هب  کچوک و  ياه  حالس 
هزیر گنس  نآ  زا  یکی  .دیشاپ  مه  زا  اهنآ  ندب  ياه  تشوگ  تسکـش و  اهنآ  ياهرـس  هک  يروط  هب  دندرک ، ناراب  گنـس  ار  ههربا 

.تسا هدرک  هطاحا  ار  وا  یهلا  بضغ  رهق و  هک  درک  نیقی  تفرگ ، ارف  ار  وا  ندب  رسارس  زرل  سرت و  درک ، تباصا  ههربا »  » ِرس هب  اه ،
هدرب تمالـس  هب  ناج  هک  یهورگ  هب  گنرد  یب  هتخیر ، نیمز  هب  ناتخرد  ِگرب  دننام  اهنآ  داسجا  دـید  دـنکفا ، دوخ  هاپـس  هب  يرظن 

هدنامیقاب .دندرگزاب  اعنص »  » يوس هب  دندوب  هدمآ  هک  یهار  نآ  زا  دنروآ و  مهارف  ار  نمی  هب  تعجارم  تامدقم  ات  داد  نامرف  دندوب ،
، دندرپس ناج  بعر  سرت و  هبلغ  مخز و  رثا  رب  نایهاپـس  زا  يرایـسب  هار  لوط  رد  یلو  درک ، تکرح  اعنـص »  » يوس هب  ههربا ، رکـشل 

.درپس ناج  یبیجع  عضو  اب  هتخیر و  ورف  وا  ندب  ياه  تشوگ  دیسر ، اعنصهب  یتقو  ههربا  ِدوخ  یتح 

ناتساد دیجم  نآرق  و  درک ، ادصناهج  رد  بیجع  شحوم و  ناتساد  نیا 
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: تسا هدرک  نایب  لیف  هروس  رد  ار ، لیف  باحصا 

ناگدنرپ زا  یئاه  هتـسد  دادن !؟ رارق  یهابت  یهارمگ و  رد  ار  ناشرکم  ایآ  درک ؟ هچ  لیف  باحـصا  اب  وت  راگدرورپ  هک  يدـیدن  ایآ  »
«. داد رارق  هدش  هدروخ  ياه  گرب  دننام  ار  اهنآ  داسجا  و  هتخادنا ، اهنآ  رب  هتخپ  لگ  زا  یئاه  گنس  ات  داتسرف ؛ اهنآ  يوس  هب  ار 

.تسا میرک  نآرق  حیرصت  و  « (1)  » یمالسا خیراوت  هصالخ  میتخاس ، سکعنم  تاحفصنیا  رد  ام  هچنآ 

ههربا تسکش  زا  سپ 

.درک گرزب  برع  ِناهج  ِراظنا  رد  ار  هبعک  نایکم و  شیرق ، هبعک و  ِنانمشد  یناگدنز  نامزاس  ندیشاپ  مه  زا  ههربا و  ندش  هتـشک 
.دـنارورپب زغم  رد  ار  دـیحوت  هناخ  نتخاس  ناریو  ای  و  ناـنآ ، رازآ  شیرق و  نیمزرـس  هب  ار  هلمح  رکف  تشادـن ، تأرج  یـسک  رگید 

هب ار  نانآ  ِکی  هرامش  نمشد  شیرق ، تمظع  مارتحا و  و  دوخ ، هناخ  مارتحا  ساپ  هب  ادخ  هک : درک  یم  يرواد  نینچ  یمومع  راکفا 
یکچوک یگرزب و  و  هدوب ، هبعک  زا  تظاـفح  روظنم  هب  طـقف  ناـیرج  نیا  هک  درک  یم  رکف  یـسک  رتـمک  و  دیـشک ، نوخ  كاـخ و 

نانآ زگره  و  دوب ، هتفرگ  ماجنا  شیرق  هب  تقو  ِنارادرـس  زا  يررکم  تالمح  هک  نیا  هاوگ  هب  تشادن ، تلاخد  دروم  نیا  رد  شیرق 
.دندوب هدشن  وربور  یعضو  نینچ  اب 

دیدپ شیرق  لد  رد  ار  يا  هزات  راکفا  تفرگ ؛ تروص  ، شیرق زا  ینوخ  هرطق  ندش  هتخیر  نودب  هک  رـسدرد ، یب  ِيزوریپ  حتف و  نیا 
، دنوش لئاق  نارگید  يارب  یئاه  تیدودحم  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  و  تخاس ، نوزفازور  ار  نانآ  یئانتعا  یب  ربکت و  توخن و  .دروآ 

نانآ تیامح  زا  و  دنشاب ، یم  تب  تصش  دصیس و  هّجوت  دروم  نانآ  طقف  هک  دندرک  رکف  و  دنتسناد ، برع  زاتمم  هقبط  ار  دوخ  اریز 
! دنرادروخرب

ِبارـش ياه  ماج  ظاحل  نیا  زا  .دنهد  شرتسگ  ار  ینارذگـشوخ  برط و  شیع و  ياه  همانرب  هک  دندمآرد  ددصنیا  رب  تهج  نیا  زا 
ًانایحا و  دندیشک ؛ یم  رس  ار  امرخ 
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، دوب برع  لئابق  هب  قلعتم  هک  یبوچ  یگنـس و  ناتب  ِراوج  رد  حالطـصا ، هب  و  دـندرک ؛ یم  نهپ  هبعک  فارطا  رد  ار  يراسگیم  ِطاسب 
نمی لئابق  ماش و  ِنایناسغ »  » هریح و ِنایرذـنم »  » هرابرد هک  ار  یناتـساد  ره  سک ، ره  و  دـندنارذگ ؛ یم  ار  دوخ  رمع  تاعاس  نیرتهب 
برع مومع  هک  تسا ، ناتب  تاهجوت  رثا  رب  نیریـش  ِیگدنز  نیا  هک  دندوب  دنم  هدـیقع  و  درک ؛ یم  فیرعت  راضح  يارب  دوب ، هدـینش 

.تسا هداد  يرترب  همه  رب  ار  نانآ  هدرک و  لیلذ  اهنآ  ربارب  رد  ار 

و تخاس ؛ یم  رت  هدامآ  یناهج  حلـصم  کی  روهظ  يارب  ار  طیحم  اه ، يراب  دـنب و  یب  اه و  شون  شیع و  اه و  تیمورحم  نیا  ماـمت 
تـسد هب  لیجنا  زا  یتاـعالطا  هدـش و  یحیـسم  دوخ  رمع  رخآ  رد  هک  لـفون » نب  هقرو  ، » برع ياـناد  عقوم  ره  هک  تسین  تهج  یب 

یم نایفـسوبا  .دـش  یم  هجاوم  نایفـسوبا » ، » هکم ِنوعرف  ِبضغ  مشخ و  اب  دروآ ، یم  نایم  هب  نخـس  ناربمایپ  ادـخ و  زا  دوب ؛ هدروآ 
«! میرادروخرب ناتب  ِفاطلا  محارم و  زا  اریز  میتسین ، دنمزاین  يربمایپ  ادخ و  نینچ  هب  نایّکم ، ام  : » تفگ

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ردپ  هَّللادبع  - 6

هراشا

« هَّللادبع  » رمع زا  راهب ، راهچ  تسیب و  زا  شیب  دیرخ ؛ زاب  ادـخ  هار  رد  رتش  دـِصنداد  اب  ار  دوخ  دـنزرف  ناج  بلطملادـبع ، هک  يزور 
و دوخ ، لیماف  نایم  رد  درک ؛ ادیپ  یئازس  هب  ترهش  شیرق  نایم  هک  نیا  رب  هوالع  هَّللادبع ،»  » هک دش  ببس  نایرج  نیا  .دوب  هتـشذگن 

جنر نآ  هرابرد  دوش و  مامت  نارگ  ناـسنا  يارب  هک  يزیچ  اریز  .دروآ  تسد  هب  یگرزب  تلزنم  ماـقم و  مه  بلطملادـبع  دزن  هژیو  هب 
هداعلا قوف  دوخ ، ناکیدزن  ناتـسود و  ناشیوخ و  نایم  رد  هَّللادـبع ،»  » ظاحل نیا  زا  دزرو ؛ یم  رهم  وا  هب  لومعم  زا  شیب  دربب ، رتشیب 

.دوب مارتحا  دروم 

زا ینادردـق  ردـپ و  هب  مارتحا  ِّسح  .دوب  وربور  داضتم  ِتاـساسحا  اـب  تفر  یم  هاـگنابرق  يوس  هب  ردـپ  هارمه  هَّللادـبع ،»  » هک يزور 
، رگید فرط  زا  یلو  .تشادـن  دایقنا  میلـست و  زج  يا  هراـچ  تهج  نیا  زا  دوب ؛ هتفرگارف  ار  يو  ِدوجو  نوناـک  رـسارس  وا ، تاـمحز 

تاساسحا بارطـضا و  زا  یجوم  دنک ؛ هدرمژپ  نازخ ، گرب  دننام  ار  وا  یگدنز  راهب  ياه  لگ  هک  تساوخ  یم  ریدـقت  تسد  نوچ 
هدمآ دیدپ  وا  لد  رد 
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.دوب

حور رد  نایرج  نیا  و  دوب ، هتفرگ  رارق  هقالع » هفطاع و  «، » هدـیقع نامیا و   » يوق يورین  ود  شکاشک  رد  بلطملادـبع ، دوخ  هکنانچ 
، دـیدرگ لـح  دـش ، ناـیب  هک  یتروص  هب  لکـشم  نوچ  یلو  .دوب  هدروآ  دـیدپ  ریذـپان  ناربـج  ياـه  یتحاراـن  هلـسلس  کـی  ود ، ره 

یگدنز هتـشر  و  دنک ، ناربج  هنمآ  اب  هَّللادبع  جاودزا  هلیـسو  هب  ار  خلت  تاساسحا  نیا  هلـصافالب  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  بلطملادبع ،» »
.دهد دنویپ  تایح  ياه  هتشر  نیرت  یساسا  اب  دوب ؛ هدیسر  نتسسگ  دحرس  هب  هک  ار  وا 

هناخ يوس  هب  هرـسکی  تشاد ؛ تسد  رد  ار  دوخ  دنزرف  تسد  هک  یلاح  رد  هاگنابرق ، زا  تعجارم  ماگنه  بلطملادـبع  تهج ، نیا  زا 
رد زین  و  دروآرد ؛ هَّللادـبع  دـقع  هب  دوـب ، فورعم  تفع  یکاـپ و  هب  هک  ار ، هنمآ »  » وا رتـخد  تفر و  هرهز » نب  فانمدـبع  نب  بهو  »

دلوتم وا  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لاس  مه  ومع و  هزمح »  » درک و جـیوزت  دوخ  ار  هنمآ »  » يومع رتخد  هلالد ،» ، » سلجم ناـمه 
رد شیرق ، ِلومعم  ِبسح  رب  یـسورع  مسارم  نآ ، ندیـسرارف  زا  سپ  و  درک ، نیعم  ار  یتقو  فافز  يارب  بلّطملادبع ، « (1)  » .تشگ

عقوم رد  دش و  راپـسهر  ماش  يوس  هب  تراجت  يارب  هَّللادبع  هک  نآ  ات  دندوب ، مهاب  هنمآ  هَّللادبع و  یتدـم  و  دـش ؛ رارقرب  هنمآ »  » هناخ
.تسبرب تخر  ناهج  زا  دینش ، دیهاوخ  هک  یحرش  هب  تعجارم 

« برثی  » رد هَّللادبع  گرم 

، هنمآ دننام  يرـسمه ، نتـشاد  اب  ار  دوخ  یگدنز  ناتـسبش  و  دوشگ ، دوخ  يور  هب  یگدنز  زا  ینیون  لصف  جاودزا ، قیرط  زا  هَّللادبع 
ِگنز .تفرگ  شیپ  رد  درک ، یم  تکرح  هکم  زا  هک  یناوراـک  هارمه  ار  ماـش  هار  تراـجت ، يارب  يدـنچ  زا  سپ  و  تخاـس ، نشور 

.دـنارذگ یم  ار  یگلماح  نارود  هنمآ  تقو  نیا  رد  .درب  دوخ  هارمه  زین  ار  لد  اهدـصو  داـتفا  هار  هب  ناوراـک  دـش و  هتخاون  تکرح 
، دوخ ناسک  ناشیوخ و  زا  لابقتسا  روظنم  هب  يا  هدع  تشگ ؛ راکشآ  ناوراک  عیالط  هام ، دنچ  زا  سپ 
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یم وجتسج  ناوراک  نایم  رد  ار  هَّللادبع  زین ، شسورع  واکجنک  ِناگدید  دوب ؛ رـسپ  راظتنا  رد  هَّللادبع ، ریپ  ردپ  .دنتفر  رهـش  نوریب  ات 
هدش و ضیرم  برثی  رد  تعجارم ، ِعقوم  هَّللادبع ، هک  دندش  علطم  قیقحت  زا  سپ  دوبن و  ناوراک  نایم  رد  وا  زا  يرثا  هنافسأتم ، .درک 

دیدپ ود  ره  یناشیپ  رد  رثأت  هودنا و  راثآ  ربخ ، نیا  عامتسا  .تسا  هدرک  فقوت  دوخ  ناشیوخ  نایم  یگتـسخ ، عفر  تحارتسا و  يارب 
.تخیر ورف  سورع  ردپ و  نامشچ  زا  کشا  بالیس  و  دروآ ،

.دروایب دوخ  هارمه  ار  هَّللادبع  و  دورب ، برثی  هب  هک  درک  رومأم  ار  ثراح )  ) دوخ دنزرف  نیرتگرزب  بلطملادبع ،

.تسا هتـسبرب  ناهج  زا  مشچ  يرامیب ، نامه  اب  ناوراک  تکرح  زا  سپ  هام  کی  هَّللادـبع ، هک  تفای  عـالطا  دـش ؛ هنیدـم  دراو  یتقو 
زا هچنآ  .تخاس  علطم  شرهوش  ِتشذگرـس  زا  زین ، ار  شزیزع  رـسمه  دناسر و  بلطملادبع  هب  ار  نایرج  تعجارم ، زا  سپ  ثراح ،

هیلع و هللا  یلـصربمغیپ  راتـسرپ  اهدعب  هک  دوب ، نمیا » ّما   » مان هب  زینک ، کی  دنفـسوگ و  هلگ  کی  رتش و  جنپ  طقف  دنام ، یقاب  هَّللادبع 
«(1)  » .دش هلآ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دالیم   4

هراشا

دش سنوم  سینا و  ار  ام  هدیمر  لد 

دش سلجم  هام  دیشخردب و  يا  هراتس 

هدرتسگ گرزب و  يردق  هب  درف ، کی  تیـصخش  یهاگ  .تسا  ّتقد  روخ  رد  هعلاطم و  لباق  گرزب ، نادرم  یناگدـنز  زا  یلـصف  ره 
یگدـنز رـسارس  .دریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  زین  يو  یگراوخریـش  یکدوک و  هرود  یتـح  وا ، یناگدـنز  لوصف  ماـمت  هک  دـشاب  یم 

تایح هچرتفد  .دشاب  یم  روآ  تفگـش  ساسح و  تاکن  ياراد  بلاج و  ًالومعم  ندـمت ، هلفاق  ناورـشیپ  عامتجا ، ناربهر  نامز ، غباون 
زا ولمم  ددرگ ؛ یم  يرپس  اـهنآ  رمع  قیاـقد  نیرخآ  هک  يزور  اـت  دریگ ، یم  رارق  نارداـم  محر  رد  ناـنآ  هفطن  هک  يزور  زا  ناـنآ ،

.دشاب یم  رارسا 

هکنیا روظنم  هب  موصعم  لفط  اهدص  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  حیرـشت  زیمآرارـسا  رایـسب  ار ، یـسوم  ترـضح  یکدوک  نارود  نآرق ،
هصرع هب  اپ  یسوم  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  هدارا  نوچ  یلو  .دندش  هدیرب  رس  تقو  تموکح  روتسد  هب  دوشن ، دلوتم  یـسوم 

یماح ّیبرم و  نوعرف »  » وا نمشد  نیرتگرزب  هکلب  دنناسرب ، وا  هب  یبیسآ  دنتـسناوتن  وا  نانمـشد  اهنت  هن  ظاحل  نیا  زا  دراذگب ؛ دوجو 
«. تشگ يو 

لحاس هب  ار  وا  بآ  ِجاوما  تسد  و  راذـگب ، یقودنـصنایم  رد  ار  دوخ  دـنزرف  هک  میدرک  یحو  یـسوم  ردام  هب  ام  : » دـیوگ یم  نآرق 
يو زا  وا  نم و  نمشد  دناسر ، یم  تاجن 
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« .مینادرگ یم  زاب  تدوخ  هب  ار  وت  دنزرف  ًاددجم  منکفا و  یم  نمشد  لد  رد  ار  وا  قیمع  تبحم  دنک ، یم  تیامح 

هدهع هب  ار  امـش  هقالع  دروم  دنزرف  نیا  تیبرت  دـناوت  یم  هک  مراد  غارـس  ار  ینز  نم  تفگ  تفر و  نوعرف  راید  هب  یـسوم ، رهاوخ  »
«(1) «. » دـنک یتسرپرـس  نانآ  هقالع  دروم  كدوک  زا  هک  دـش  فظوم  تقو ، تموکح  فرط  زا  یـسوم  ِردام  ظاـحل ، نیا  زا  دریگب ،
ار حیـسم  ّومن  وشن و  ِنارود  نآرق ، .دوب  یـسوم  زا  رتزیگنا  تفگـش  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ِشرورپ  ّدلوت و  يرادراب و  نارود 

: دنک یم  حیرشت  نینچ 

وت هب  مرومأم  نم  هک  داد  دیون  يو  هب  و  دش ، لثمتم  يرشب  تروصهب  لیئربج )  ) حور تفرگ ، هرانک  دوخ  موق  زا  حیسم ، ردام  میرم » »
: تفگ ام  هداتسرف  .متسین  زین  راکدب  نز  هدرکن و  یکیدزن  نم  اب  یـسک  تفگ : دنام و  تفگـشرد  میرم ،»  » .مشخبب يا  هزیکاپ  دنزرف 

يوس هب  ار  وا  ناـمیاز  ِدرد  و  تفرگ ، رارق  رداـم  محر  رد  حیـسم ، ِروـن  ادـخ ، ناـمرف  هب  ماجنارـس  تسا ؛ ناـسآ  ادـخ  يارب  راـک  نیا 
دنزرف دزیر ، ورف  هزات  یبطر  ات  دهدب  ناکت  ار  امرخ  تخرد  هک  میداد  روتـسد  .دوب  نیگمغ  دوخ  عضو  زا  وا  دـیناشک ، امرخ  تخرد 

هب تاضارتعا  لیـس  و  هدنام ، زاب  بجعت  زا  مدرم  ناهد  .دمآ  دوخ  موق  يوس  هب  دوخ  دازون  اب  میرم  دراذگ و  یتسه  ناهج  هب  ماگ  وا 
: دـنتفگ نانآ  .دنـسرپب  كدوک  نیمه  زا  ار  دوخ  تالاؤس  هک ، دـناسرب  مدرم  هب  هک  تشاد  روتـسد  میرم  .دـش  ریزارـس  میرم »  » يوس
: تفگ دوشگ و  نخـس  هب  بل  یـسیع  ماگنه  نیا  رد  دیوگب ؟ نخـس  دـناوت  یم  تسا ، هدـیمرآ  هراوهگ  رد  هک  راوخریـش  لفط  رگم 
ود نیا  تدالو  هرابرد  حیـسم ، تاروت و  نآرق و  ناوریپ  هاـگ  ره  « (2) «. » متـسه ناربمایپ  هرمز  رد  باتک و  ياراد  ادخ و  هدـنب  منم  »

ِنوماریپ هک  يروآ  تفگـش  بلاطم  هرابرد  دـیابن  تروصنیا  رد  دـنهد ؛ یم  یهاوگ  هدـش  دای  بلاـطم  يراوتـسا  هب  مزعلاولوا  ربماـیپ 
یخیرات بتک  يالبال  رد  ام  .دنریگب  یحطس  ار  اهنآ  دننک و  بجعت  تسا ، هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  دوعـسم  دالیم 

: میناوخ یم  نینچ  ثیدح  و 

ص:58

.43 - 41 هط / هروس  - 1
.32 - 18 میرم / هروس  - . 2

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_58_2
http://www.ghaemiyeh.com


هچایرد دش ؛ شوماخ  سراف  هدکـشتآ  ِشتآ  تخیر و  ورف  نآ  هرگنک  دـنچ  تفاکـش و  يرـسک  ِناویا  ترـضح ، نآ  تدالو  ماگنه 
نآ عاعـش  هک  دش  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ترـضح ، نآ  دوجو  زا  يرون  دـش ؛ نوگنرـس  هکم  هناختب  ياه  تب  دـیدرگ ؛ کشخ  هواس 

دمآ و ایند  هب  هدیرب  فان  هدش و  هنتخ  ترضح  نآ  دندید ؛ یکانتشحو  باوخ  نادبؤم  ناوریشونا و  درک ؛ نشور  ار  هار  اه  گنـسرف 
«. اًلیصأ وًهَرُْکب  ِهَّللا  َناحبُس  ًاریثَک  ِهِللُدمحلاَو  ُربکا  هَّللأ  : » تفگ

«(1)  » .تسا دوجوم  ثیدح  عماوج  خیراوت و  ِلیصا  عبانم  رد  بلاطم ، نیا  همه 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تدالو  زور  هام و  لاس و 

اریز .تسا  هدوب  يدالیم  لاس 570  رد  لیفلا ، ماع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  دـّلوت  هک ، دـنراد  قافتا  ناسیون  هریـس  مومع 
رد وا  تدالو  نیارباـنب ، .تسا  هدوب  ات 63  وا 62  كرابم  نس  و  تسا ، هتـشذگرد  يدالیم  لاس 632  رد  عطق ، روط  هب  ترـضح  نآ 

.دوب دهاوخ  يدالیم  دودح 570 

دلوت زور  رد  یلو  هدوب ، لوالا » عیبر   » هام رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دلوت  هک  دنراد  قافتا  لوق  نیا  رب  ناخروم  ناثدـحم و  ِرثکا 
رجف عولط  زا  سپ  هعمج ، زور  لوالا ، عیبر  مهدفه  رد  ترـضح ، نآ  هک  تسا  نیا  هعیـش  ناثدحم  نایم  فورعم  .دـنراد  فالتخا  وا 

هداتفا قافتا  هام  نامه  مهدزاود  هبنشود  زور  رد  ترضح ، نآ  تدالو  هک  تسا  نیا  ننست  لها  نایم  روهـشم  و  دوشگ ؛ ایند  هب  مشچ 
«(2)  » .تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يراذگمان  مسارم 

نآ رد  دومن و  توعد  ار  یهورگ  تشک و  يدنفسوگ  یهلا  هاگرد  هب  يرازگساپس  ضرع  يارب  بلطملادبع ،»  » .دیسرارف متفه  زور 
: دندیسرپ وا  زا  یتقو  .دراذگ  دّمحم »  » ار دوخ  دنزرف  مان  دوب ؛ هدش  توعد  شیرق  مومع  زا  هک  هوکشاب ، نشج 

ص:59

.64 ج 1 / یبلح ،» هریس  ،» 248 ج 15 / راونالاراحب ،» ،» 5 ج 2 / یبوقعی ،» خیرات  - » 1
هعجارم تسا ، هدروآ  دراد ؛ دوجو  ترـضح  نآ  دـلوت  لاـس  هاـم و  زور و  رد  هک  یلاوقا  همه  هحفـص 3 ، عاتمالا ،» رد « يزیرقم ، - 2

.دوش
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: تفگ تسا ؟ هقباس  مک  بارعا  نایم  رد  مان  نیا  هک  یتروصرد  دیدرک ، باختنا  دمحم  ار  دوخ  دنزرف  مان  ارچ 

: دیوگ یم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رعاش  تباث » نب  ناسح   » هراب نیا  رد  .دشاب  هدوتس  نیمز  نامسآ و  رد  هک  متساوخ 

دمحم اذهو  دومحم  شرعلاوذف  هلجیل  همسا  نم  هل  قشف 

ربمایپ و  هدیدنـسپ ) « ) دومحم ( » ادخ  ) تهج نیا  زا  .دومن  قتـشم  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يارب  دوخ  مسا  زا  یمان  راگدیرفآ ،
نیا باختنا  رد  یبیغ  ماهلا  ًاعطق ، « (1)  » .دنناسر یم  ار  ینعم  کی  دنقتشم و  هّدام  کی  زا  هملک  ود  ره  تسا و  هدوتـس ) « ) دمحم  » وا

هدـیمان مان  نآ  هب  نامز  نآ  ات  یـسک  رتمک  یلو  دوب ، فورعم  بارعا  نایم  رد  هچ  رگا  دـمحم ، مان  اریز  تسا ، هدوبن  تلاخد  یب  ماـن 
يراذـگمان مسا  نیا  هب  رفن  هدزناش  طقف  زور  نآ  ات  دـنا ، هدروآ  تسد  هب  ناسیون  خـیرات  زا  یـضعب  هک  یقیقد  راـمآ  ِقبط  .دوب  هدـش 

: دیوگ هراب  نیا  رد  رعاش  هک  نانچ  دندوب ، هدش 

«(2)  » نامث ُفعِض  ِسانلاِریخ  ِلبق  نم  دمحم  ِمساب  اوُمُس  نیّذلا  ّنأ 

.دندوب رفن  هدزناش  دندوب ، هدش  يراذگ  مان  مالسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  شیپ  دمحم ، مان  هب  هک  یناسک 

دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روهشم  ياه  مان  زا  یکی  دمحا » »

نارود زا  ترـضح ، نآ  هک  دناد  یم  دشاب ؛ هتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوسر  یگدنز  خیرات  رد  يا  هعلاطم  رـصتخم  سک  ره 
وا يارب  بلطملادـبع »  » شراوگرزب دـج  هک  دـمحم »  » یکی .دـندرک  یم  باطخ  ماـن  ود  ره  اـب  ار  وا  مدرم  تشاد و  ماـن  ود  یکدوک 

تسا و مالسا  خیرات  تاملسم  زا  یکی  بلطم  نیا  .دوب  هدیمان  نآ ، هب  ار  وا  هنمآ »  » شردام هک  دمحا »  » يرگید و  دوب ، هدرک  باختنا 
«(3)  » .دیناوخب دیناوت  یم  یبلح  هریس  رد  ار  بلطم  نیا  حورشم  دنا و  هدرک  لقن  ار  بلطم  نیا  ناسیون  هریس 

ص:60

.93 ج 1 / یبلح ،» هریس  - » 1
.97 كردم / نامه  - 2

«. 100 - 93 ج 1 / نومأملاو ،» نیمالا  هریس  یف  نویعلا  ناسنا  - » 3
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قشع اب  دوب ؛ هدش  راذگاو  وا  هب  دمحم »  » یتسرپرس تلافک و  بلطملادبع ،»  » تشذگرد زا  سپ  هک  بلاطوبا ،» ، » يو یمارگ  يومع 
تسارح و رد  لاـم  ناـج و  لذـب  زا  و  تشگ ، يو  دوجو  عمـش  درگ  هب  راو  هناورپ  ماـمت ، لاـس  ود  لـهچ و  یفـصولادئاز ، هقـالع  و 

مـسا دـمحا »  » مان هب  یهاگ  و  دـمحم »  » مان هب  وا  زا  یهاگ  هدورـس ، دوخ  هدازردارب  هرابرد  هک  يراعـشا  رد  .دومنن  غیرد  وا  تظاـفح 
.تسا هدوب  دمحا »  » نامه يو  فورعم  ياه  مان  زا  یکی  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دوخ  نیا  تسا و  هدرب 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگراوخریش  نارود 

لئان هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یگ  هیاد  راختفا  هب  رگید  نز  ود  وا ، زا  سپ  و  دروخ ، ریـش  دوخ  رداـم  زا  زور  هس  طـقف  شیرق  دازون 
: دنا هدش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ریدـقت  دروم  تاظحل  نیرخآ  اـت  وا ، لـمع  .داد  ریـش  ار  وا  هاـم  راـهچ  هک  بهلوبا  زینک  هبیوث : - 1
ار یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تثعب ، زا  سپ  .دوب  هداد  ریـش  زین  ار  ربمایپ  يومع  هزمح ، اًلبق  يو  .دوب  هجیدخ )  ) وا كاپ  رـسمه 

.دوب دـنم  هرهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياه  کـمک  زا  رمع  رخآ  اـت  اـما  دـیزرو ، عاـنتما  يو  .درخب  بهلوبا »  » زا ار  وا  اـت  داتـسرف 
شکرابم هرهچ  رد  رثأت  راثآ  دـش و  هاـگآ  وا  گرم  زا  تشگ ، یمرب  ربیخ  گـنج  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه 

«(1)  » .تسا هدرک  توف  دوخ  ردام  زا  رتدوز  وا  هک  تفای  ربخ  یلو  دنک ، یکین  وا  ِّقح  رد  ات  تفرگ  غارـس  وا  دـنزرف  زا  .دـمآ  دـیدپ 
: زا دندوب  ترابع  وا  نادنزرف  تسا و  هدوب  نزاوه  نب  رکب  نب  دعس  هلیبق  زا  هک  بیؤذ  یبا  رتخد  همیلح : - 2

دوب نیا  برع  فارـشا  مسر  .تسا  هدومن  زین  يراتـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  وا  دنزرف  نیرخآ  ءامیـش ؛ هسینا ، هَّللادبع ،
ارحـصیاوه رد  ار  ناکدوک  ات  دندرک  یم  یگدنز  اهرهـش  نوریب  رد  ًالومعم  ناگیاد  و  دـندرپس ؛ یم  اه  هیاد  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هک 

يارب نآ  رطخ  هک  هکم »  » رهش يابو  يرامیب  زا  ًانمض  و  دوش ؛ رت  مکحم  اهنآ  يدنب  ناوختسا  و  لماک ، ومن  دشر و  و  دنهد ، شرورپ 

ص:61

.119 ج 1 / بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ،» ،» 384 دلج 15 / راونالاراحب ،» - » 1
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« دعس ینب   » هلیبق ناگیاد  تمـسق  نیا  رد  .دنریگارف  هدروخن  تسد  هقطنم  کی  رد  ار  یبرع  نابز  و  دننامب ؛ نوصم  دوب  رتشیب  نادازون 
ربمایپ دلوت  زا  هام  راهچ  .دندرب  یم  دوخ  هارمه  هتفرگ  ار  يدازون  مادکره  و  دندمآ ، یم  هّکم  هب  ینّیعم  عقوم  رد  اهنآ  .دندوب  روهشم 

هب رظن  نیا  زا  دوب ، یبیجع  ِیلاس  طحق  لاس ، نآ  دندمآ و  هّکم  هب  دعـس  ینب  هلیبق  ناگیاد  هک  دوب  هتـشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا 
.دندوب دنمزاین  دح  زا  شیب  فارشا  کمک 

لافطا هک  دندوب  بلاط  رتشیب  اریز  دـهد ، ریـش  دـمحم  هب  دـشن  رـضاح  ناگ  هیاد  زا  کی  چـیه  دـنیوگ : یم  ناسیون  خـیرات  زا  یخرب 
همیلح یتح  .دندز  یم  زاب  رـس  میتی  لفط  نتفرگ  زا  ًاعون  و  دنوش ، دـنم  هرهب  اهنآ  ناردـپ  ياه  کمک  زا  ات  دـننک  باختنا  ار  میتیریغ 

ار بلطملادبع  هون  هک  دش  راچان  دادن ؛ وا  هب  ار  دوخ  لفط  سک  چیه  مادـنا ، فعـض  رثا  رب  نوچ  یلو  دز  زاب  رـس  وا  لوبق  زا  راب  نیا 
لماش یهلا  فطل  دـیاش  میدرگنرب ، یلاـخ  تسد  اـب  میریگب و  ار  میتی  لـفط  نیمه  میورب  هک : تفگ  نینچ  دوخ  رهوش  اـب  دریذـپب و 
یهلا فاطلا  دنک ؛ تمدخ  میتی ، كدوک  نآ  دمحم ،»  » هب دش  هدامآ  هک  هظحل  نآ  زا  دمآرد ، بئاصوا  سدـح  ًاقافتا  .ددرگ  ام  لاح 

و مشاـه ؛ ینب  نادـناخ  تمظع  اریز  تـسین ، شیب  يا  هناـسفا  خـیرات  نـیا  تمـسق  نیتـسخن  « (1)  » .تـفرگارف ار  وا  یگدـنز  رـسارس 
ببـس دوب ، ماع  صاخ و  ِدزنابز  ناگداتفا ، زا  وا  يریگتـسد  يراکوکین و  ناسحا ، دوج و  هک  بلطملادبع »  » دـننام يدرم  تیـصخش 

زا شخب  نیا  تهج  نیا  زا  .دیدرگ  یم  وا  هرابرد  ناگیاد  نتـسکش  تسد  رـس و  هیام  هکلب  دننزن  زابرـس  ناگیاد  اهنت  هن  هک  دـش  یم 
.تسین شیب  يا  هناسفا  خیرات 

: هک دوب  نیا  دندادن ، ناگیاد  رگید  هب  ار  وا  هکنیا  تلع 

دجو و هظحل  نیا  رد  .دیکم  ار  وا  ناتـسپ  دـمآ  هیدعـس  همیلح  ماجنارـس ، .تفرگن  ار  هدریـش  نانز  زا  کی  چـیه  ناتـسپ  شیرق  دازون 
«(2)  » .تفرگارف ار  بلطملادبع  نادناخ  رورس 

ص:62

.163 - 162 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.442 ج 15 / راحب ،» - » 2
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«. همیلح : » داد باوـج  تسیچ ؟ تمـسا  تفگ : دعـس .» ینب  : » زا تفگ  يا ؟ هلیبـق  مادـک  زا  تفگ : درک و  همیلح  هب  ور  بلطملادـبع ،
: تفگ دش و  رورسم  رایسب  وا  هلیبق  مان  مسا و  زا  بلطملادبع 

«(1)  » .يرابدرب ملح و  يرگید  یتخبشوخ و  تداعس و  یکی  هتسیاش ، تلصخ  ود  هدیدنسپ و  يوخ  ود  نیرفآ ، نیرفآ 

ص:63

.106 ج 1 / یبلح ،» هریس  همیلح «- ای  دبالا  زع  رهدلاریخ و  امهیف  ناتلصخ  .ملحو  دعس  خب  خب  - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یکدوک  نارود   5

هدـیزگرب يربمایپ  يارب  هک  يزور  ات  یکدوک  زاغآ  زا  ناناملـسم ، ردـقیلاع  ربهر  یناگدـنز  هک : دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات  تاحفص 
یم یهاوگ  یگمه  هتشاد و  تمارک  هبنج  زیگنا ، تفگش  ِثداوح  نیا  مامت  تسا و  زیگنا  تفگش  ثداوح  هلسلس  کی  نمضتم  دش ؛

.تسا هدوبن  يداع  یناگدنز  کی  یمارگ  لوسر  تشذگرس  تایح و  هک  دنهد 

: دیوگ یم  وا  هک  دننک  یم  لقن  نینچ  همیلح »  » لوق زا  ناسیون ، خیرات  - 1

ياراد هک  ار  دوخ  بچ  ناتـسپ  .مهد  ریـش  ار  وا  متـساوخ  وا ، ردام  روضح  رد  مدـش ؛ لفکتم  ار  هنمآ »  » دازون شرورپ  نم  هک  هاـگنآ 
رد يریش  مدوب ، هدش  راد  هچب  هک  يزور  زا  نم  اما  .دوب  لیامتم  رتشیب  نم  تسار  ناتسپ  هب  كدوک  یلو  مداهن ؛ وا  ناهد  رد  دوب  ریش 
هک مدنامه  .مراذگب  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  ریش  یب  ِتسار  ناتسپ  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  دازون ، رارـصا  .مدوب  هدیدن  دوخ  تسار  ناتـسپ 

«(1)  » .دیدرگ راضح  همه  بجعت  بجوم  دمآ  شیپ  نیا  دـش و  ریـش  زا  رپ  نآ  کشخ  ياه  گر  درک ، ندـیکم  هب  عورـش  كدوک ،
رتشیب ما  هناخ  رد  تکرب  ریخ و  زور  هبزور  مدرب ؛ دوخ  هناـخ  هب  ار  هلآ » هیلع و  هللا  یلـصدمحم   » هک يزور  زا  دـیوگ : یم  وا  زاـب  - 2

«(2)  » .دیدرگ رت  نوزف  ما  هلگ  یئاراد و  و  دش ،

ص:65

.345 ج 15 / راحب ،» - » 1
.24 ج 1 / بوشآ ،» رهش  نبا  بقانم  - » 2
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: میناوخ یم  یسیع ) ترضح  ردام   ) میرم ترضح  هرابرد  ار  نایرج  نیا  رئاظن  نآرق ، رد  ام 

يانمت ادخ  زا  ماهتا ) زا  تشحو  یئاهنت و  درد و  تدش   ) زا درب و  هانپ  یتخرد  هب  دیـسر ، ارف  میرم  لمح  عضو  یتقو  دیامرف : یم  اًلثم 
: دینش یئادصعقوم  نیا  رد  .درک  گرم 

یم وت  رب  هزات  يامرخ  هد ، ناکت  ار  امرخ  هدیکـشخ )  ) تخرد هداد و  رارق  وت  ياپ  ریز  یبآ  همـشچ  وت  راـگدرورپ  شاـبم ، كاـنمغ  »
دوـخ یگتـسارآ  تقاـیل و  رگا  یلو  .تسا  داـیز  هلـصاف  هلـضاف ، تاـکلم  ماـقم و  رظن  زا  همیلح ، میرم و  ناـیم  هچ  رگا  « (1) «. » دزیر

هک دوش  ببـس  دراد ، ادـخ  هاـگرد  رد  دازون  نیا  هک  یتـلزنم  ماـقم و  تسا  نکمم  مه  اـجنیا  هدـش ؛ یهلا  فطل  نیا  بجوم  میرم ،» »
.ددرگ یهلا  فطل  لومشم  ترضح  نآ  راکتمدخ 

ص:66

ياه 24- هیآ  میرم ، هروس  ًاِّینَج «» ًابَطُر  ِْکیَلَع  ْطـِقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِکـَْیلِإ  يِّزُه  ًاّیِرَـس َو  ِکَـتْحَت  ِکُّبَر  َلَـعَج  ْدَـق  ِینَزْحَت  اَّلَأ  - » 1
«. 25
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هداوناخ شوغآ  هب  تشگزاب   6

هراشا

ار حیـصف  یبرع  نابز  تدـم  نیا  ّیط  رد  .دیـشوک  وا  شرورپ  تیبرت و  رد  و  درک ، تظفاحم  يو  زا  لاس  جـنپ  دـمحم ، ناـبرهم  هیاد 
و دید ، ار  ردام  مرگ  شوغآ  زین  یتدم  و  دروآ ، هکم  هب  ار  وا  همیلح »  » سپس .درک  یم  راختفا  نیا  هب  شترـضح  اهدعب  هک  تخومآ ،

راگدای هب  وا  زا  هک  دوب  يدنزرف  نامه  هَّللادبع ،»  » ناگدنامزاب یلـست  هیام  هناگی  و  تفرگ ؛ رارق  دوخ  راوگرزب  ّدج  یتسرپرـس  تحت 
«(1)  » .دوب هدنام 

ردام گرم  و  برثی »  » هب يرفس 

هب هک  دوب  تصرف  دـصرتم  هتـسویپ  دوب ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دـنمجرا  ناوج و  رهوش  هنمآ ،)  ) بلطملادـبع سورعون  هک  يزور  زا 
.دروآ لمع  هب  يرادید  برثی ، رد  دوخ  ناشیوخ  زا  نمض ، رد  و  دنک ، ترایز  کیدزن  زا  ار  دوخ  رهوش  هاگمارآ  دورب و  برثی » »

وا مغ  کیرـش  هار  نیا  رد  دناوت  یم  تسا و  هدش  گرزب  وا  یمارگ  دـنزرف  و  هدـمآ ، تسد  هب  یبسانم  تصرف  هک  درک  رکف  دوخ  اب 
اب شیرق ، دازون  يارب  رفس  نیا  .دندنام  اجنآ  رد  مامت  هامکی  دنتفرگ و  شیپ  ار  برثی  هار  دنتسب و  رفس  راب  نَمیا ،» ّما   » اب نانآ  .ددرگ 

هب وا  ناگدید  راب  نیتسخن  يارب  اریز  .دوب  مأوت  یحور  تاملأت 

ص:67

.167 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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يارب يو  ردـپ  زا  یئاهزیچ  زور  نآ  ات  وا  ردام  ًاعبط  و  « (1)  » دوب هدش  هدرپس  كاخ  هب  هداد و  ناج  نآ  رد  شردـپ  هک  داتفا  يا  هناخ 
.دوب هدرک  لقن  وا 

نزح و زا  رگید  یجاوما  و  دمآ ، شیپ  يرگید  زادـگناج  هثداح  ناهگان ، هک  دوب  امرفمکح  وا  حور  رد  هودـنا  مغ و  زا  یجوم  زونه 
نیا « (2)  » .داد تسد  زا  ءاوبأ »  » مان هب  یّلحم  رد  هار ، نایم  رد  ار  دوخ  زیزع  ردام  هّکم ، هب  تعجارم  عقوم  اریز  .دروآ  دوجو  هب  هودـنا 

ناتسلگ نیا  زا  هک  یلگ  هناگی  و  دینادرگ ، یمارگ  زیزع و  نادنواشیوخ  نایم  رد  شیپ ، زا  شیب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هثداح 
یم تسود  رتشیب  دوخ  نادـنزرف  ماـمت  زا  ار  وا  تهج  نیا  زا  .تفرگ  رارق  بلطملادـبع  هقـالع  دروم  دـح  زا  نوزف  دوب ، هدـنام  یقاـب 

.درمش یم  مدقم  همه  رب  تشاد و 

هقلح طاسب  رانک  رد  وا  نادـنزرف  شیرق و  نارـس  .دـندرک  یم  نهپ  یطاسب  بلطملادـبع )  ) شیرق ياورنامرف  يارب  هبعک ، فارطا  رد 
يور ار  هَّللادـبع  هدـنامزاب  هناگی  ات  دـننک  زاب  ار  هار  هک  داد  یم  روتـسد  داتفا ، یم  هَّللادـبع »  » راگدای هب  وا  مشچ  عقوم  ره  دـندز ، یم 

دوش و یم  روآدای  یحضلا »  » هروس رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یمیتی  هرود  دیجم ، نآرق  « (3)  » .دناشنب تسا  هتسشن  هک  یطاسب 
: دیوگ یم 

«(4) « ؛ يَوآَف ًامِیتَی  َكْدِجَی  َْملَأ 

»؟ دادن هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  رگم  »

، تسین تمکح  یب  ثداوح  ناشورخ  لیس  میناد  یم  ردق  نیمه  .تسین  نشور  نادنچ  ام  يارب  شیرق ،»  » دازون نتـشگ  میتی  تمکح 
دریگب و تسد  هب  ار  روما  مامز  هکنآ  زا  شیپ  رـشب ، ياوشیپ  نایناهج ، ربهر  تساوخ  ادـخ  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  عضو  نیا  اب  یلو 

یناور گرزب و  یحور  ات  دریگ ؛ رارق  یگدنز  زارف  بیـشن و  رد  و  دـشچب ، ار  راگزور  یخلت  ینیریـش و  دـنک ، زاغآ  ار  دوخ  يربهر 
زا هلسلس  کی  اب  ههجاوم  يارب  ار  دوخ  و  دزودنیب ، اه  یتخس  زا  یتایبرجت  و  دنک ، ادیپ  ابیکش  رابدرب و 

ص:68

ًاریخا یلو  دوب  ظوفحم  یبنلادجسم » هکلف « هعسوت  زا  لبق  شیپ و  يدنچ  ات  تشاد ، رارق  نآ  رد  هَّللادبع  ترضح  ربق  هک  يا  هناخ  - 1
.تفر نیب  زا  ربق  راثآ  دیدرگ و  ناریو  هناخ  هکلف ، هعسوت  هناهب  هب 

.125 ج 1 / یبلح ،» هریس  - .» 2
.168 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 3

.6 یحضلا / هروس  - 4
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.دزاس هدامآ  اه ، يردبرد  اه و  تیمورحم  اه ، یتخس  دئادش ،

هتخاسدوخ نادرم  دننام  و  دیآ ، راب  دازآ  ّرح و  یگدنز  ياهزور  نیتسخن  زا  و  دشابن ؛ وا  ندرگ  رب  یـسک  ِتعاط  تساوخ  وا  يادـخ 
ردـپ و و  تسین ، يرـشب  غوبن  غوبن ، هک  ددرگ  نشور  ات  دزاس ، مهارف  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  یلاـعت  یقرت و  تفرـشیپ و  تاـبجوم 

.تسا هتفرگ  همشچرس  یحو  عبنم  زا  وا  یگرزب  تمظع و  دنتشادن و  یتلاخد  وا  تشونرس  رد  ردام 

بلّطملادبع گرم 

زا سپ  یکی  اـیرد ، ِرکیپ  هوک  جاوما  دـننام  .دـننک و  یم  یئاـمندوخ  ناـسنا  یناگدـنز  ریـسم  رد  هتـسویپ  ناـهج ، زادـگناج  ثداوح 
دراو دازیمدآ  ناور  حور و  رب  ار  دوخ  هدننکش  تابرـض  و  دنهد ، یم  رارق  فده  دروم  ار  وا  یگدنز  یتشک  هتـشادرب و  رـس  يرگید 

.دنزاس یم 

هجاوـم يرتـگرزب  تبیـصم  اـب  موـس ، راـب  يارب  هک  درک ، یم  تموـکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لد  رد  هودـنا ، زا  یجاوـما  زوـنه 
گرم .داد  تسد  زا  ار  بلطملادبع )  ) دوخ راوگرزب  ّدـج  تسرپرـس و  هک  دوب ، هتـشذگن  وا  رمع  زا  رتشیب  راهب  تشه  زونه  .دـیدرگ 

.درک یمن  شومارف  ار  وا  هاگ  چـیه  و  تخیر ، کـشا  ربق  بل  اـت  وا ، گرم  زور  رد  هک  درـشف  ار  يو  حور  ناـنچ  نآ  بلطملادـبع » »
«(1)»

بلاطوبا یتسرپرس 

ربمایپ هب  تبـسن  ار  وا  نامیا  مالـسا و  و  تفگ ؛ میهاوخ  « (2)  » یصوصخم شخب  رد  ینانخـس  بلاطوبا  تمظع  تیـصخش و  هرابرد 
نارود هب  طوبرم  ثداوح  زا  یخرب  هک  تسا  بسانم  نونکا  یلو  دومن ، میهاوخ  تابثا  حیحـصکرادم  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ 

.مینک نایب  ار  بلاطوبا »  » یتسرپرس

ص:69

نخس تسرپ ، تب  هن  دوب  تسرپادخ » درف « کی  وا  هکنیا  و  بلطملادبع » هریـس « نوماریپ   8 دوخ ج 2 ص 7 - خیرات  رد  یبوقعی  - 1
.تسا هدش  ءاضما  مالسا  رد  وا  ياهروتسد  زا  يرایسب  هک  تسا  هدش  روآدای  هتفگ و 

.تثعب مهد  لاس  ثداوح  - 2
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زا دمحم ،»  » ردپ هَّللادبع ، اب  بلاطوبا  اریز  .تفرگ  هدهع  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتسرپرـس  راختفا ، اب  یللع  يور  بلاطوبا ،
هون ِيرادهاگن  يارب  ار  وا  بلطملادبع » ، » ظاحل نیا  زا  .يراکوکین  تواخس و  هب  فورعم  دوب  یتیـصخش  و  «، (1)  » دندوب ردام  کی 

.دش دهاوخ  هتفگ  ًاجیردت  هک  تسا  وا  ياهبنارگ  تامدخ  دهاش  خیرات ، یئالط  روطس  .دیزگرب  دوخ  دنمجرا 

ماش يوس  هب  يرفس 

« شیرق  » هنالاس رفس  رد  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  بلاطوبا »  » .دنتفر یم  ماش  يوس  هب  رابکی  لاس  ره  لومعم ، قبط  شیرق ،»  » ناناگرزاب
هدع دراذگب و  هکم »  » رد ار  وا  هک  درک  لح  نینچ  درک ، یمن  ادج  دوخ  زا  ار  وا  ینآ  هک  ار  دوخ  هدازردارب  لکـشم  و  دنک ؛ تکرش 

یئادـج و  دز ، هقلح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  نامـشچ  رد  کـشا  ناوراـک ، تکرح  عقوم  یلو  دراـمگب ، وا  تظاـفح  يارب  ار  يا 
راچان هک  يا  هنوگ  هب  دروآ ؛ دیدپ  بلاطوبا  لد  رد  تاساسحا  زا  ینافوط  دمحم ، نیگمغ  يامیس  .درمـش  تخـس  ار  دوخ  تسرپرس 
هدزاود نس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترفاسم  « (2)  » .دربب دوخ  هارمه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  و  دهدب ، تقشم  هب  نت  دش ،

رظانم زا  درک و  روبع  دومث ،» راید   » و يرقلا » يداو   » و نیدم »  » زا رفس ، نیا  رد  اریز  دور  یم  رامش  هب  وا  نیریش  ياهرفس  زا  یگلاس ،
«، يرـصب  » مان هب  يا  هطقن  رد  هک  دوب  هدیـسرن  دـصقم  هب  شیرق ،»  » ناوراک زونه  .دروآ  لمع  هب  ندـید  ماش  نیمزرـس  یعیبط  ياـبیز 

.نایرج نآ  لیصفت  کنیا  .تخاس  نوگرگد  ار  بلاطوبا  ترفاسم  همانرب  يدح  ات  دمآ و  شیپ  ینایرج 

دروم تداـبع و  لوغـشم  دوخ  صوصخم  هعموصرد  يرـُصب  نیمزرـس  رد  اریَِحب ،»  » ماـن هب  یحیـسم ، یبـهار  هک  دوـب  يزارد  ناـیلاس 
هب كّربت  يارب  دندرک و  یم  فقوت  هطقن  نآ  رد  دوخ  ریسم  رد  یتراجت ، ياه  ناوراک  .دوب  دودح  نآ  نایحیسم  مارتحا 

ص:70

.179 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
بلاطوبا ناوید  272 و  رکاسع ج 1 ص 269 - نبا  خیرات  هب  تسا  هدرک  لقن  ار  رفـس  نیا  تشذگرـس  دوخ  راعـشا  رد  بلاطوبا  - 2

.دییامرفب هعجارم   35 ص 33 -
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« بلاطوبا  » هدازردارب هب  وا  مشچ  .دـیدرگ  وربور  شیرق »  » یناگرزاب ناوراک  اب  ءاریحب » ، » فداـصت ِنسح  زا  .دندیـسر  یم  وا  روضح 
هاگن وا  هب  هریخ  هریخ  یقیاقد  دوب ؛ هتفهن  وا  لد  رد  هک  دوب  يزار  هناشن  وا  قیمع  زومرم و  ياه  هاـگن  .درک  بلج  ار  وا  هجوت  داـتفا و 

هب ور  تیعمج  زا  یهورگ  تسا ؟ اهامـش  زا  کـی  مادـک  هب  قـلعتم  لـفط  نیا  تفگ : تسکـش و  ار  یـشوماخ  رهُم  هبترم  کـی  .درک 
.تسا نم  هدازردارب  وا  تفگ  بلاطوبا  .تسا  بلاطوبا  هب  قلعتم  دنتفگ : دندرک و  وا  يومع 

یناـهج و توـبن  زا  ینامـسآ  ياـه  باـتک  هک  تسا  دوـعوم  ربماـیپ  ناـمه  نیا  دراد ، یناـشخرد  هدـنیآ  لـفط  نیا  تـفگ : ءاریحب » »
ما هدناوخ  ینید  ياه  باتک  رد  ار  وا  لیماف  ردـپ و  مان  وا و  مان  نم  هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا  .دـنا  هداد  ربخ  وا  هدرتسگ  تموکح 
زا ار  وا  هک  تسا  مزـال  امـش  رب  یلو  .دـیامن  یم  ادـیپ  شرتـسگ  ناـهج  رد  وا  نیئآ  وحن  هچ  هب  دـنک و  یم  عولط  اـجک  زا  مناد  یم  و 
نآ زا  بلاطوبا »  » هدازردارب هک  دننآرب  ناسیون  خیرات  رتشیب  « (1)  » .دنشک یم  ار  وا  دنمهفب  نانآ  رگا  اریز  دیزاس ، ناهنپ  دوهی  ِمشچ 

دیعب رایسب  بلطم  نیا  و  ( ؟ داتـسرف هکم  هب  یـسک  هارمه  ار  وا  دمحم  يومع  ایآ  هک  تسین  نشور  یلو  درکن ، زواجت  يرـصب )  ) هطقن
ار هکم  هار  هدازردارب  هارمه  وا  دوخ  هکنیا  ای  دنک ،) ادج  دوخ  زا  ار  وا  بهار ، نانخـس  ندینـش  زا  سپ  بلاطوبا  هک  دسر  یم  رظن  هب 

«(2)  » .تشگ فرصنم  رفس  همادا  زا  تفرگ و  شیپ 

ص:71

تـسا هدرک  لقن  نیا  زا  رت  هدرتسگ  رتطوسبم و  ار  ناـیرج  ، 183 - 180 هریـس ج 1 / رد  ماشه  نبا  34 و  - 33 يربط ج 1 / خیرات  - 1
.میدرک لقن  هک  تسا  نامه  نآ  هدرشف  یلو 

.194 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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یناوج نارود   7

هراشا

.دنشاب گرزب  یحور  ياراد  لدیوق و  سرتن و  روالد و  عاجش و  يوق و  دنمورین و  رباصو ، رابدرب  دیاب  هعماج  ناربهر 

روبع مخ  چـیپ و  رپ  ياـه  هار  زا  ار  عاـمتجا  دـنناوت  یم  هنوگچ  تسـس ، هدارا و  یب  سفنلا ؛ فیعـض  نوـبز و  وـسرت ؛ لدزب و  نادرم 
؟ دنیامن ظفح  نآ  نیا و  دربتسد  زا  ار  دوخ  تیصخش  تیدوجوم و  و  دننک ، تمواقم  نمشد  ربارب  رد  دنناوت  یم  روطچ  دنهد ؟

.دراد دوخ  ناوریپ  رد  یبیجع  ریثأت  وا  یناور  یمسج و  يورین  تردق و  و  رادمامز ، حور  یگرزب  تمظع و 

هک رصم ، روشک  هدیدمتس  مدرم  هب  يا  همان  دومن ؛ باختنا  رصم  تموکح  هب  ار  دوخ  نارای  نیرت  یمیمصزا  یکی  نانمؤم ، ریما  یتقو 
.دومن فیصوت  یحور  تعاجش  يروالد و  هب  ار  دوخ  رادنامرف  همان ، نآ  رد  .تشون  دندوب ، هدمآ  هوتس  هب  تقو  تموکح  ملاظم  زا 

: دنک یم  نایب  ار  رادمامز  کی  یعقاو  طیارش  هک  همان  نآ  زا  دنچ ، يزارف  کنیا 

ساره میب و  تاقوا  رد  نانمشد  زا  دور و  یمن  باوخ  هب  سرت ، ياهزور  رد  هک  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  »... 
دیونشب و ار  وا  نخـس  .تسا  جحذم  هلیبق  زا  ثراح » نب  کلام   » وا تسا و  رت  تخـس  نازوس  ِشتآ  زا  ناراکدب  رب  .دنز  یمن  زاب  رس 

زا تسا  يریشمش  وا  اریز  دینک ؛ ارجا  ار  وا  نامرف  رما و 

ص:73
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«(1) «. » ددرگ یمن  رثا  یب  نآ  تبرض  و  دوش ، یمن  دنک  نآ  يزیت  هک  ادخ  ياهریشمش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یحور  تردق 

هدزناپ نس  رد  يو  .دوب  نایامن  يدنمورین  تبالـص و  ، تعاجـش تردق و  راثآ  یناوج ، یکدوک و  نارود  زا  شیرق ،»  » ِزیزع نیبج  رد 
، مزر ههبج  رد  وا  راک  .تشاد  تکرـش  دنمان ، یم  راجف » برح   » ار نآ  هک  نزاوه »  » هفئاط اب  شیرق  ياه  گنج  زا  یکی  رد  یگلاس ،

.دناسر یم  دوخ  ياهومع  هب  ریت  هک  دوب  نیا 

هب « ؛» یِماـمعأ یلع  لِّبنُأ  ُتنُک  : » دوـمرف شترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  ترـضح  نآ  زا  ار  هلمج  نیا  «، (2)  » دوخ هریـس  رد  ماشه  نبا 
« .دننک باترپ  ات  مداد  یم  ریت  میاهومع 

ریما ارچ  هک  دوش  یم  نشور  دنک و  یم  يربهر  ترضح  نآ  تعاجـش  هب  ار  ام  لاس ، نس و  نیا  اب  مه  نآ  گنج ، نیا  رد  وا  تکرش 
( مالـسا نازابرـس   ) ام رب  هصرع  گنج ، ههبج  رد  راک  عقوم ، ره  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 
هب ام  « (3) « » .دوبن رتـکیدزن  وا  زا  نمـشد  هب  اـم  زا  یـسک  میدرب و  یم  هاـنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دـش ، یم  راوـشد  تخس و 
هک ار  نانآ  هزرابم  زرط  و  درک ، میهاوخ  هراشا  یماـظن  تاـمیلعت  لوصا  هب  ناکرـشم ، اـب  ناناملـسم  داـهج  شخب  رد  ادـخ ، تساوخ 

.تسا مالسا  خیرات  نیریش  ياه  ثحب  زا  یکی  دوخ  نیا  و  درک ، میهاوخ  نایب  تفرگ ؛ یم  تروصترضح  نآ  روتسد  هب  یگمه 

ص:74

قیرَح نِم  ِراّجُفلا  یلع  َّدَشأ  .عوَّرلا  ِتاعاس  ِءادعالا  ِنَع  ُلُْکنَیالو  ِفوَخلا ، َماّیأ  ُمانَیال  ِهَّللادابِع  نِم  ًادبَع  مُکَیلإ  ُتثََعب  دَقَف  ُدـَعب  اّمأ  - 1
ِهَبَّظلا و ُلیلَک  ِهللا ال  فویُـس  نِم  فیـس  ُهَّنإَف  َّقحلا ، ََقباط  امیف  ُهَرمأ  اوُعیطأ  َُهل و  اوعَمـساف  جَحذَم ، اوُخأ  ِثراحلا  ُنب  ِکلام  َوُه  و  ِراّنلا ،

.92 ج 3 / هدبع ،» هغالبلا  جهن  .هبیرَّضلا « ِیباَن  ال 
ِلبنلا هَتلَوان  اذأ  دـیوگ : یم  دـیدشت  اب  لّبَنا » طبـض « ثیدـح و  لقن  زا  سپ  هیاـهنلا » رد « ریثا  نبا   186 ج 1 / ماـشه ،» نبا  هریـس  - » 2

.دوش هعجارم  لبن » هدام « هب  یمرَی ،
ج 3/ هدبع ،» هغالبلا  جهن  .ُهنِم « ِّوُدَـعلا  یلإ  ُبَرقأ  اّنِم  ٌدَـحأ  نُکَی  مَلَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسَِرب  انیَقَّتا  سأبلا  َّرَمحأ  اذإ  اّنُک  - 3

.214
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تراجت ات  ینابش  زا   8

هراشا

تیبرت هب  اه  نابایب  رد  یتدم  .دندنارذگ  یم  ینابـش  یناپوچ و  رد  توبن ، ماقم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ار  دوخ  رمع  زا  یـشخب  ناربمایپ ،
.دنرامشب ناسآ  ار  اه  یتخس  بئاصم و  مامت  و  دنشاب ، رابدرب  ابیکـش و  اه  ناسنا  تیبرت  قیرط  رد  ات  دندیزرو ، یم  لاغتـشا  تاناویح 

ًاعطق دریذـپب ؛ تسین ، هسیاـقم  لـباق  ناـسنا  اـب  مهف  شوه و  رظن  زا  هک  ار ، ناویح  تیبرت  ياـه  يراوشد  تسناوـت  یـصخش  رگا  اریز 
رد تهج  نیا  زا  .دریگب  هدهع  رب  دهد ، یم  لیکـشت  ادخ  هب  نامیا  ار  نانآ  ترطف  هدولاش  هک  ار  ناهارمگ  تیادـه  تسناوت  دـهاوخ 

: میناوخ یم  یثیدح 

«(1) « ؛» ساّنلل هیعر  کلذب  هملعیل  منغلا  هیعرَتسَی  یّتَح  ُّطَق  ًاّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  ام  »

« .دزومایب وا  هب  ار  مدرم  تیبرت  قیرط ، نیا  زا  ات  درامگ  ینابش  رب  ار  وا  هک  نیا  رگم  تخیگناینرب ، ار  يربمایپ  چیه  ادخ  »

لقن ار  هلمج  نیا  ناسیون ، هریـس  زا  يرایـسب  .دینارذگ  قیرط  نیمه  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتمـسق  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن 

: دومرف دیا ؟ هدومن  ینابش  زین  امـش  ایآ  دندرک : ضرع  .دنا  هدرک  یناپوچ  یتدم  دنـسرب ، توبن  ماقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  ناربمایپ  مامت  »
«(2) «. » مدرک یم  ینابش  طیرارق »  » ِنیمزرس رد  ار ، هکم  لها  ِنادنفسوگ  یتدم  نم  یلب 

ص:75

.یبن هدام  راحبلاهنیفس ،» - .» 1
.166 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  ِطیرارقلِاب «- هّکَم  ِلهال  اُهتیَعَر  انأ  لاقف : هَّللا ؟ لوُسر  ای  َتنأ  َلیق و  مَنَغلا ، یعَر  دَقَوّالإ  ِّیبَن  نِم  ام  - . 2
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ربارب رد  هک  دوب  نیا  اهنآ ، كاردا  روعـش و  هزادنا  هک  نوبز  دارفا  زا  و  دـنک ، هزرابم  اه  بهلوبا  اه و  لهجوبا  اب  دـیاب  هک  یتیـصخش 
اه تدم  دیاب  دنوشن ، میلست  عضاخ و  قح  هدارا  زج  يا ، هدارا  چیه  ربارب  رد  هک  دزاسب  يدارفا  دندش ؛ یم  عضاخ  یبوچ  گنس و  ره 

.دزومایب ار  ییابیکش  ربصِسرد و  نوگانوگ ، ياه  هار  زا 

: رگید ِتلع 

: هک نیا  نآ  درک و  يروآدای  ناوت  یم  راک  نیا  يارب  زین  يرگید  تلع  اجنیا ، رد 

هب ناـنآ  رهاـظت  شیرق و  نادـنمروز  یئوگروز  رظاـنم  ِندـید  ددرگ ؛ یم  تعاجـش  تریغ و  نوخ  وا  قورع  رد  هک  يدرمدازآ  يارب 
زا شیب  حور ، یب  ياه  تب  ِفارطا  رد  نانآ  فاوط  قح ، شتـسرپ  زا  هکم ، هعماج  ِینادرگ  يور  .دشاب  یم  نارگ  تخـس و  یکاپان ،
رد یتدـم  هک  دـید  نیا  رد  ار  تحلـصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تهج ، نیا  زا  .تسا  راوگان  هدـیمهف  صخـش  کی  يارب  زیچ  ره 

عاضوا لولعم  هک  یحور  مالآ  زا  ات  درب ، رـس  هب  تشگ  یم  رود  زور  نآ  فیثک  عامتجا  زا  ًاعبط  هک  اه ، هوک  هنماد  اه ، ناـبایب  هشوگ 
.دوش هدوسآ  دوب ، زور  نآ  طیحم  راب  تقر 

نانآ زا  ار  دوخ  یگدـنز  باسح  طقف  دـنیزگرب و  توکـس  داسف  ربارب  رد  دـیاب  یقّتم  ِدرم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  بلطم ، نیا  هتبلا 
زا دوب ، هتـشگن  مهارف  تثعب »  » هنیمز و  دوب ، توکـس  هب  رومأم  ادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  اجنآ  زا  هکلب  دزاس ؛ ادج 

.دیزگرب ار  یشور  نینچ  کی  تهج  نیا 

: موس تلع 

ياه هناشن  یگمه  هک  یسفناو  ینیوکت  تایآ  رد  تقد  ناگراتس ، عاضوا  و  نامسآ ، يابیز  هحفصهعلاطم  يارب  دوب  یتصرف  راک  نیا 
.دنشاب یم  وا  دوجو 

ملاوع یهلا و  تایآ  رد  هعلاطم  زا  ار  دوخ  یلو  دشاب ؛ یم  نشور  دیحوت  نازورف  لعـشم  اب  شنیرفآ  زاغآ  زا  هکنیا  اب  ناربمایپ ، بولق 
توکلم هب  دندیدرگ و  یم  لئان  نامیا  نیقی و  تاجرد  نیرخآ  هب  قیرط  نیمه  زا  و  دندید ، یمن  زاین  یب  یتسه 

ص:76
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«(1)  » .دنتفای یم  هار  نیمز  اه و  نامسآ 

بلاطوبا داهنشیپ 

وا هدازردارب ، یگدنز  راوشد  عضو  تشاد ؛ تیفورعم  عبط  ِتعانم  تماهـش و  تواخـس و  هب  دوب و  شیرق   » گرزب دوخ  هک  بلاطوبا 
: درک داهنشیپ  نینچ  دوخ  هدازردارب  هب  ظاحل ، نیا  زا  .دریگب  رظنرد  یلغش  يو  يارب  هک  دومن  راداو  ار 

زا و  دریگب ، هدـهع  رب  ار  وا  تراجت  مامز  هک  ددرگ  یم  ینمیا  درم  لابند  تسا ؛ شیرق  ناـناگرزاب  زا  هک  دـلیوخ ،»  » رتخد هجیدـخ » »
هب ار  دوخ  دمحم  يا  رتهب ، هچ  دناسرب ، شورف  هب  ماش  رد  ار  وا  هراجتلا  لام  و  دنک ، تکرش  شیرق »  » یناگرزاب ِناوراک  رد  وا  ِفرط 

هقباـس و چـیه  نودـب  ًامیقتـسم  هک  دوـب  نآ  زا  عناـم  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  حور  ِيدـنلب  تعاـنم و  « (2)  » .یئاــمن یفرعم  يو 
نم لابند  هجیدخ  ِدوخ  دیاش  تفگ : نینچ  دوخ  يومع  هب  ظاحل  نیا  زا  .دنک  يداهنـشیپ  نینچ  دورب و  هجیدـخ »  » شیپ یتساوخرد ،

زا هجیدـخ »  » یتـقو .دـش  روـط  نیمه  زین  ناـیرج  ًاـقافتا  .تسا  فورعم  نیما »  » بقل هب  مدرم  ناـیم  رد  وا  تـسناد  یم  اریز  دتـسرفب ،
: تفگ داتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لابند  ار  یسک  ًاروف ، درک ؛ ادیپ  یهاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  بلاطوبا  تارکاذم 
هب هچنآ  ربارب  ود  مرـضاح  نم  و  تسا ، وت  هدیدنـسپ  قالخا  يراد و  تناما  یئوگتـسار ، نامه  تسا ، هدومن  وت  هتفیـش  ارم  هک  يزیچ 

یلصادخ لوسر  « (3)  » .دنشاب وت  رادربنامرف  لحارم  مامت  رد  هک  متسرفب  وت  هارمه  ار  دوخ  مالغ  ود  مهدب و  وت  هب  مداد ، یم  نارگید 
: تفگ نینچ  خساپ  رد  يو  .درک  نایب  دوخ  يومع  يارب  ار  نایرج  هلآ ، هیلع و  هللا 

هداتسرف وت  يوس  هب  ار  نآ  ادخ  هک  یگدنز  يارب  تسا  يا  هلیسو  دمآ  شیپ  نیا 

ص:77

یلص ربمایپ  ینابش » هفسلف « حیرشت  رد  يرابلا ،» حتف  فلؤم « زا  يوریپ  هب  نالحد » ینیز  و « یبلح » دننام « ناسیون  هریـس  زا  یخرب  - 1
هک تسا  نامه  نآ  للع  دشاب  حیحص  ترضح  یناپوچ  رگا  .دنک  یمن  قیبطت  یملع  نیزاوم  اب  هک  دنا  هتفگ  ینانخس  هلآ ، هیلع و  هللا 

.تفای شراگن  الاب  رد 
.22 ج 16 / راحب ،» - .» 2

.24 ج 2 / ریثا ،» نبا  لماک  158 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 3
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: هکنیا نآ  میریزگان و  يا  هتکن  يروآدای  زا  اجنیا  رد  « (1)  » .تسا

: هکنیا نآ  دوب و  رگید  تروصهب  راک  ای  دومن ، تکرش  هجیدخ » ِریجا   » ناونع هب  شیرق  ناوراک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ایآ 

ماجنا هبراضم »  » دـقع تروصهب  نایرج  و  ددرگ ، میهـس  یناگرزاب  ياهالاک  عفاـنم  رد  هک  تسب  دادرارق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.تفرگ

مود تروص  هب  نایرج  هک  دـنک  یم  باـجیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عبط  تعاـنم  سفن و  تزع  یمـشاه ، ِتیب  تیعقوم  ماـقم و 
: دنک یم  دییأت  زیچ  ود  ار  بلطم  نیا  يریجا و  تروصهب  هن  دریگ ، ماجنا 

اًلبق دوخ  ياهردارب  رگید  اب  وا  هکلب  .تسین  دـشاب ، شا  هدازردارب  ِندـش » ریجا   » زا یکاح  هک  يا  هملک  بلاـطوبا ، داهنـشیپ  رد  اـًلوا :
تراجت نآ  اب  وا  ات  دراذگب ، دمحم »  » رایتخا رد  یلام  هک  میهاوخب  وا  زا  هجیدخ »  » هناخ میورب  میزیخرب  تفگ : درک و  هرکاذم  نینچ 

.دـیدرگن یـسک  ِریجا  دوخ  رمع  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زگره  دـسیون : یم  دوخ  خـیرات  رد  یبوـقعی ، ًاـیناث : « (2)  » .دنک
يرتش هجیدـخ ،»  » ماگنه نیا  رد  .دوب  نایم  نآ  رد  زین  هجیدـخ »  » یناـگرزاب ياـهالاک  .دـش  تکرح  هداـمآ  شیرق »  » ناوراـک « (3)»
لامک لحارم  مامت  رد  هک  داد ، روتـسد  دوخ  مالغ  ود  هب  ًانمـض  و  دراذـگ ، دوخ  لیکو  رایتخا  رد  اهبنارگ  يالاک  يرادـقم  راوهار و 

.دنشاب وا  عیطم  لاح  ره  رد  دنیامنن و  ضارتعا  ًادبا  داد ، ماجنا  وا  هچ  ره  و  دنروآ ، اج  هب  ار  بدا 

و درب ؛ دوس  همه  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دندرب ، يدوس  ترفاسم  نیا  رد  یگمه  دیـسر و  دصقم  هب  ناوراک  هرخالاب 
.دیرخ هماهت »  » رازاب رد  شورف  يارب  زین ، یئاهزیچ 
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دومث داع و  راید  زا  مود  راب  يارب  رفـس ، نیا  رد  شیرق »  » ناوج .تفرگ  شیپ  ار  هکم  هار  لـماک ، يزوریپ  زا  سپ  شیرق ،»  » ناوراـک
.دومن هجوتم  رگید  ملاوع  هب  رتـشیب  ار  وا  دوب ؛ اـمرفمکح  شکرـس  هورگ  نآ  یگدـنز  طـیحم  رد  هک  يراـبگرم  توکـس  .تشذـگ 

.داهن یم  رـس  تشپ  ار  اه  نابایب  نیمه  دوخ ، يومع  هارمه  هک  داتفا  يزور  دای  هب  .دـش  دـیدجت  قباس  رفـس  تارطاخ  نیا ، رب  هوـالع 
امـش رتهب  هچ  تفگ : دومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ور  هجیدـخ ، ِمالغ  هرـسیم ،» ، » دـش کیدزن  هکم  هب  شیرق  ِناوراـک 
هاگآ تسا ، هتـشگ  ام  بیـصن  لاـسما  هک  يا  هقباـس  یب  دوس  و  تراـجت ، ناـیرج  زا  ار  هجیدـخ »  » و دـیوش ، هکم »  » دراو اـم  زا  شیپ 

.دش هکم  دراو  دوب ، هتسشن  دوخ  هفرغ  رد  هجیدخ »  » هک یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دیزاس 

حیرـشت ار  اهالاک  نایرج  دوخ ، نیریـش  نایب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دومن  هفرغ  دراو  ار  وا  و  دـیود ، وا  لابقتـسا  هب  هجیدـخ » »
تمظع رب  اهنآ  مامت  هک  دوب ؛ هدید  رفس  نیا  رد  ار  هچنآ  هرسیم  هجیدخ ،»  » مالغ « (1)  » .دش دراو  هرسیم »  » هک تشذگن  يزیچ  درک ،

: هکنیا هلمج  زا  .درک  فیرعت  وم  هبوم  هجیدخ  يارب  داد ، یم  یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصنیما  دمحم  تیونعم  و 

ار وت  نخـس  نم  ات  روخب ، دـنگوس  يزُع »  » و تال »  » هب تفگ : وا  هب  درم  نآ  دومن ، ادـیپ  فالتخا  يرجات  اب  یعوضوم  رـس  رب  نیما ،» »
اه نآ  وت  هک  تسا  يّزُع  تال و  نامه  نم ، شیپ  تادوجوم  نیرت  ضوغبم  نیرت و  تسپ  تفگ : نینچ  وا  خـساپ  رد  نیما ،»  » .مریذـپب

نیمه رد  .تسـشن  یتخرد  هیاـس  ریز  تحارتـسا  روظنم  هب  نیما » «، » يرـصب  » رد هک : دومن  هفاـضا  هرـسیم  زین  و  « (2)  » .یتـسرپ یم  ار 
: تفگ نینچ  سپس  .دیسرپ  ار  وا  مان  نم  زا  دمآ  و  داتفا ، نیما  هب  دوب  هتسشن  دوخ  هعموصرد  هک  یبهار  مشچ  ماگنه ،

یناوارف ياه  تراـشب  وا  هراـبرد  لـیجنا » تاروت و   » رد هک  تسا  يربماـیپ  ناـمه  تسا ؛ هتـسشن  تخرد  نیا  هیاـس  ریز  هک  درم  نیا  »
«(3) ! » ما هدناوخ 
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مالسا يوناب  هجیدخ 

بلاطوبا دوخ  يومع  یلام  ياه  کمک  هب  زونه  و  دوبن ؛ بترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  يداصتقا  یلام و  عضو  زور  نآ  ات 
.دهد هلئاع  لیکشت  دنک و  باختنا  يرسمه  دناوتب  هک  دوبن ، راد  هشیر  نادنچ  ًارهاظ  وا ، بسک  راک و  عضو  .دوب  دنمزاین 

يدـح ات  هجیدـخ ،)  ) شیرق سانـشرس  نکمتم  ِنانز  زا  یکی  فرط  زا  یگدـنیامن  تلاـکو و  زرط  هب  مه  نآ  ماـش ، هب  يو  ریخا  رفس 
هک دـش  رـضاح  .تفرگ  رارق  هجیدـخ  باجعا  دروم  شیرق ، ناوج  ینادراـک  يروـالد و  .دومن  تیبثت  ار  وا  يداـصتقا  یلاـم و  عضو 

تفایرد دوب  هدـش  نیعم  راک  زاغآ  رد  هک  ار  یترجا  طقف  شیرق ،» ناوج   » یلو .دزادرپب  هزیاج  ناونع  هب  دادرارق ، رب  هوـالع  ار  یغلبم 
یگدنز عضو  رد  یشیاشگ  هک  نیا  يارب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  هار  نیا  رد  هچنآ  تفرگ و  شیپ  ار  بلاطوبا  هناخ  هار  سپـس  دومن و 

.دراذگ وا  رایتخا  رد  ار  همه  دیآ ؛ دیدپ  بلاطوبا 

زا و  دز ؛ هقلح  وا  نامـشچ  رد  قوش  کشا  دوب ، ردارب  و  بلطملادبع )  ) ردپ راگدای  هک  دوخ  هدازردارب  ندید  اب  هار ، هب  مشچ  يومع 
رایتخا رد  رتش  ود  بسا و  ود  هک  دش  رضاح  تشگ و  لاحـشوخ  رایـسب  دوب  هتـشگ  وا  دیاع  هک  يدوس  تراجت و  راک  رد  وا  يزوریپ 
هدراذگ ومع  رایتخا  رد  ار  همه  هدروآ و  تسد  هب  رفـس  نیا  رد  هک  یلوپ  زا  و  دهد ، همادا  یناگرزاب  لغـش  هب  ات  دراذـگب ، هدازردارب 

.دنک باختنا  وا  يارب  يرسمه  دوب ،

.دیامن باختنا  یگدنز  کیرش  ناونع  هب  يرسمه  هک  تفرگ  عطاق  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  طئارش ، نینچ  رد 

نب هبقع   » دننام ار  شیرق  لاجر  نیرتذفنتم  نیرتدنمتورث و  داهنـشیپ  اًلبق  هک  یلاح  رد  داتفا  هجیدخ  مان  هب  هعرق  نیا  دـش  روطچ  یلو 
اًلماک یگدنز  رظن  زا  هک  ار  صخش  ود  نیا  یللع  هچ  دوب و  هدرک  در  دوخ ، اب  جاودزا  هرابرد  ار  نایفسوبا »  » و لهجوبا » «، » طیعم یبا 

تورث مامت  هجیدـخ  هک  دروآ  دـیدپ  نانآ  نایم  تیونعم  تبحم و  تفلا و  هطبار و  نانچ  نآ  درک و  کیدزن  مه  هب  دـندوب ، فلتخم 
نآ فارطا  هک  يا  هناخ  .دیدرگ  فرصم  قح  هملک  يالعا  دیحوت و  هار  رد  و  دراذگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رایتخا  رد  ار  دوخ 

هداد شیارآ  ناریا  تفبرز  ياه  هدرپ  دنه و  ياهریرح  و  دوب ، هدرک  رپ  ناشن  فدصو  ناشن  جاع  ياه  یسرک  ار 
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؟ دش ناناملسم  هاگهانپ  هرخالاب  دوب ،

: هک تسا  نیا  تسا  ملسم  هک  يزیچ  .دومن  وجتسج  هجیدخ  یناگدنز  خیرات  رد  دیاب  ار  ثداوح  نیا  هشیر 

.دریذپ یمن  تروص  ، دشاب هتشادن  يونعم  كاپ و  تباث و  هشیر  ات  يراکادف  تشذگ و  عون  نیا 

شیرق زیزع  تناما  تفع و  ینمادکاپ و  يوقت و  هب  هجیدخ  نامیا  دولوم  لولعم و  جاودزا  نیا  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات  تاحفص 
.دیامن یم  نشور  رتشیب  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدش  دراو  وا  تلیضف  رد  هک  یتایاور  هجیدخ و  یناگدنز  حرش  .دوب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن  نیا  زا  تشگ  یم  راـگزیهرپ  یقتم و  يرهوش  لاـبند  هتـسویپ  دوب ، فـیفع  نمادـکاپ و  ینز  هجیدـخ 
، دروآ نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هب  نانز ، زا  هک  یـسک  لوا  تسا .» تشهب  تلیـضفاب  ناـنز  زا  هجیدـخ  : » دومرف يو  هراـبرد 

: دیامرف یم  دیامن ، یم  هراشا  تثعب  زاغآ  رد  مالسا  تبرغ  هب  هک  يا  هبطخ  رد  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  .دوب  هجیدخ 

نم دوب و  هتفای  لیکشت  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  يا  هداوناخ  زج  دوبن ، مالـسا  رد  یناملـسم  هداوناخ  »
کی تدابع  عاـمتجا و  زا  دـش و  مارحلادجـسم  دراو  فیفع »  » ماـن هب  يرجاـت  دـسیون : یم  ریثا » نبا  « » (1) «. » مدوب اـهنآ  رفن  نیموس 

لوغـشم مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا و  اهیلع  هجیدـخ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـید  .دـنام  تفگـش  رد  اًـلماک  يرفن  هس  ِتیعمج 
اب قیقحت ، يارب  يو  .دنا  هتـسویپ  نایادـخ »  » هب دـنا و  هدرک  شومارف  ار  وا  شتـسرپ  هقطنم ، نآ  مدرم  هک  یئادـخ  .دـنیادخ  شتـسرپ 

توبن یعدم  تسخن  رفن  تفگ : يو  .دیـسرپ  رما  تقیقح  زا  تفگ و  يو  هب  دوب  هدید  ار  هچنآ  درک و  تاقالم  سابع »  » ربمایپ يومع 
: دوزفا سپس  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  مردارب  دنزرف  موس  رفن  هجیدخ و  يو  رسمه  نز ، نآ  يربمایپ و  و 

هجیدخ تلیضف  رد  هک  یتایاور  ِلقن  نایب و  « (2)  » .رفن هس  نیمه  زج  دشاب ، نیئآ  نیا  وریپ  هک  مرادن  غارس  ار  یـسک  نیمز  يور  رد 
، دروآ دیدپ  ار  یخیرات  هثداح  نیا  هک  یللع  لیصفت  هب  رتهب  هچ  .تسا  نوریب  ام  راتفگ  هلصوح  زا  تسا ؛ هدش  دراو  مالسلا  اهیلع 

ص:81
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.میزادرپب

جاودزا نیا  ِینطاب  يرهاظ و  للع 

: هک دننک  یم  روصت  نینچ  دوخ  شیپ  دننک ، یم  هعلاطم  يرگیدام  هچیرد  زا  ار  زیچ  همه  هک  يدام  نادرم 

نیا زا  .دوب  دـنمزاین  يزیچ  ره  زا  شیب  نیما  درم  کـی  هب  دوخ ، یتراـجت  روما  يارب  دوـب ، هشیپ  تراـجت  دـنمتورث و  هجیدـخ  نوـچ 
ینـس قفاوت  هک  نیا  اب  دوب  هاگآ  وا  هنادـنموربآ  یگدـنز  عضو  زا  زین  دـمحم  و  دومن ، جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اـب  ظاـحل ،

.تفریذپ ار  وا  ياضاقت  دنتشادن ؛

هن دوب ، يونعم  تاهج  هلـسلس  کی  شیرق ، نیما  اب  جاودزا  يارب  هجیدخ  ِكّرحم  هک  تسا  نیا  دهد ، یم  ناشن  خیرات  ار  هچنآ  یلو 
: ام دهاوش  کنیا  .يدام  ياه  هبنج 

و دوب ، هدـید  وا  زا  رفـس  نیا  لوط  رد  هک  ار  یتامارک  وا  دـسرپ ؛ یم  ار  شیرق  ناوج  رفـس  ِتشذگرـس  هرـسیم ،»  » زا هک  یماگنه  - 1
یلصدمحم ِتیونعم  هب  هقالع  نآ  همشچرس  هک  یطرفم  قوش  هجیدخ ،»  » .دیامن یم  لقن  وا  يارب  دوب ، هدینش  ماش  بهار  زا  ار  هچنآ 

: دیوگ یم  وا  هب  رایتخا  یب  و  دنک ، یم  ساسحا  دوخ  رد  دوب  هلآ  هیلع و  هللا 

بسا و ود  مهرد و  تسیود  مدرک و  دازآ  ار  ترـسمه  وت و  نم  ورب  .يدرک  نادـنچ  ود  دـمحم ؛ هب  ارم  هقالع  تسا ، یفاـک  هرـسیم !
.مراذگ یم  وت  رایتخا  رد  یئاهبنارگ  سابل 

: دیوگ یم  وا  .دنک  یم  لقن  دوب ، برع  ياناد  هک  لفون » نب  هقرو   » يارب دوب ، هدینش  هرسیم »  » زا ار  هچنآ  سپس 

هتفرگ نامالغ  نازینک و  ار  وا  رود  و  دوب ، هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  هجیدخ »  » يزور - 2 « (1)  » .تسا یبرع  ربمایپ  تامارک  نیا  بحاص 
دنمـشناد مشچ  و  تشذـگ ، اـه  نآ  لزنم  راـنک  زا  شیرق » ناوج   » ًاـقافتا .دوب  لـفحم  نآ  رد  زین  دوهی »  » نادنمـشناد زا  یکی  .دـندوب 
فرـصنم دوخ  دـصقم  زا  دـنک  اضاقت  دـمحم »  » زا هک  دومن ؛ تساوخرد  هجیدـخ  زا  ًاروف  .داتفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دوهی » »

ياضاقت هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  .دیامن  تکرش  سلجم  نیا  رد  هقیقد  دنچ  دوش و 

ص:82
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« يدوهی  » دنمـشناد هب  ور  هجیدـخ » ، » ماگنه نیا  رد  .تفریذـپ  دوب  وا  ندـب  رد  توبن  مئالع  نداد  ناشن  رب  ینبم  هک  ار  دوهی »  » ياناد
: تفگ درک و 

هب دوهی  هورگ  زا  ناـنآ  اریز  .دـنهد  یم  ناـشن  يدـب  لـمعلا  سکع  دـندرگ ، هاـگآ  وت  يواـکجنک  شیتفت و  زا  وا  ياـهومع  هاـگره 
.دنناساره دوخ  هدازردارب 

: تفگ دوهی »  » ياناد عقوم ، نیا  رد 

هداد شرورپ  مدرم  داـشرا  توبن و  متخ  يارب  ار  وا  ریدـقت ، تسد  هک  یتروصرد  دـناسرب ! يا  همدصیـسک  دـمحم  هب  دوـش  یم  رگم 
؟ دوش یم  ماقم  نینچ  زئاح  وا  هک  یئوگ  یم  اجک  زا  تفگ : هجیدخ »  » .تسا

دج و  دنریم ، یم  وا  ردام  ردـپ و  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  و  ما ؛ هدـناوخ  تاروت  رد  ار  نامزلارخآ  ربمایپ  مئالع  نم  تفگ : يو 
.تسا شیرق  هدیس  هک  دیامن  یم  باختنا  ار  ینز  شیرق »  » زا دنیامن و  یم  تیامح  وا  زا  يو  يومع  و 

يومع هقرو ، - 3 « (1)  » .دروآ تسد  هب  ار  وا  يرـسمه  راختفا  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  تفگ : دومن و  هجیدـخ »  » هب هراـشا  سپس 
زا شیرق ،»  » نایم زا  يدرم  هک : تفگ  یم  ررکم  تشاد و  نیدـهع  بتک  هرابرد  یناوارف  ِتاعالطا  و  دوب ، برع  نایاناد  زا  هجیدـخ ،
«، هجیدــخ  » نوـچ .دریگ و  یم  ار  شیرق »  » ناــنز نیرتدــنمتورث  زا  یکی  دوــش و  یم  هـتخیگنارب  مدرم  تیادــه  يارب  ادــخ  فرط 

نیمز يور  ِدرم  نیرتفیرـش  اب  وت  هک  دسر  ارف  يزور  تفگ : یم  هجیدخ  هب  هاگیب  هاگ و  ظاحل  نیا  زا  دوب ؛ شیرق  نانز  نیرتدنمتورث 
! ینک یم  تلصو 

ار دوخ  باوخ  .دمآ  دورف  وا  هناخ  رد  دمآ و  نیئاپ  مک  مک  دروخ و  خرچ  هکم  يالاب  دیـشروخ ، دید ، باوخ  رد  یبش  هجیدـخ ، - 4
: دومن ریبعت  نینچ  يو  .درک  لقن  هقرو  يارب 

.دش دهاوخ  ریگ  ملاع  وا  ترهش  هک  دومن  یهاوخ  جاودزا  یگرزب  درم  اب 

عومجم .تسا  هدش  تبث  زین  یخیرات  بتک  زا  يرایـسب  رد  دنا و  هدومن  لقن  « (2)  » ناخروم زا  یـضعب  هک  تسا  ییاه  نایرج  اه  نیا 
هک نیا  .دوب و  شیرق  ناوج  تیونعم  هب  وا  داقتعا  نامیا و  دولوم  رتشیب  لیامت  نیا  هک  دنک  یم  یباتفآ  ار  هجیدخ  لیامت  للع  اه ، نیا 

رد يرثا  نیرتمک  دیاش  تسا ؛ رت  بسانم  نارگید  زا  وا  تراجت  يارب  نیما ،

ص:83
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.تسا هتشادن  تلصو  نیا  داجیا 

هجیدخ يراگتساوخ  تّیفیک 

: هک دنک  یم  لقن  « (1)  » ماشه نبا  یتح  .تسا  هدوب  هجیدخ  دوخ  فرط  زا  ادتبا  داهنشیپ ، هک  تسا  نیا  ملسم  ردق 

: تفگ نینچ  درک و  راهظا  ار  دوخ  ِتالیامت  ًاصخش  هجیدخ ؛

، قلخ نسح  تناما و  يراد و  دوخ  موق  نایم  هک  یتّزع  تمظع و  نآ  تسا و  رارقرب  وت  نم و  ناـیم  هک  یـشیوخ  رثا  رب  نم  هدازومع !
ار دوخ  ياهومع  تسا  مزال  هک ؛ داد  خساپ  وا  هب  شیرق ،» نیما   » .منک جاودزا  وت  اب  ملیام  ًادج  تسا ؛ دوهشم  وت  زا  هک  یئوگتـسار  و 

.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  اهنآ  تروشم  اب  دزاس و  هاگآ  راک  نیا  زا 

: دناسر ریز  زرط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ار  هجیدخ  مایپ  هیلع ،»  » رتخد هسیفن ، هک  دندقتعم  ناخروم  رتشیب 

تزع تفارـش و  تورث ، یئاـبیز و  هب  ار  وت  نم  هاـگره  ینک ؟ یمن  نشور  رـسمه  غارچ  اـب  ار  دوـخ  یگدـنز  ناتـسبش  ارچ  دـمحم ! »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يریذپ ؟ یم  منک  توعد 

.درک یفرعم  ار  هجیدخ »  » يو تسیک ؟ تروظنم 

؟ دراد يدایز  قرف  وا  اب  نم  یگدنز  عضو  هک  نیا  اب  دوش ؛ یم  رضاح  راک  نیا  هب  هجیدخ )  ) ایآ دومرف : ترضح 

اب « (2) ( » دسا نبورمع   ) وا لیکو  هک  نک ، نیعم  ار  یتقو  وت  .منک  یم  رضاح  ار  وا  نم  و  تسا ، نم  تسد  رد  وا  رایتخا  تفگ : هسیفن 
«. دوش رازگرب  نشج  دقع و  مسارم  هدمآ و  درگ  مه  رود  ناتماوقا  امش و 

ياهتیصخش هک  یهوکشاب  ِسلجم  .درک  هرکاذم  ار  نایرج  بلاطوبا )  ) دوخ راوگرزب  ياهومع  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر 
هدازردارب تسادخ و  يانث  دمح و  نآ  زاغآ  هک  دناوخ  يا  هبطخ  بلاطوبا  تسخن ، .دیدرگ  لیکشت  تشادربرد ، ار  شیرق  گرزب 

ص:84

.204 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
هغیـص وا  فرط  زا  وا  يومع  تهج ، نیا  زا  .دوب  هدرک  توف  راجف  گنج  رد  دسا  نب  دلیوخ  هجیدخ  ردـپ  هک  تسا  نیا  فورعم  - 2

تیاضر راک ، زاغآ  رد  دـلیوخ  هک : دـنا  هدرک  طبـض  ناسیون ، خـیرات  زا  یخرب  هک  یبلطم  باـسح ، نیا  يور  .درک  يراـج  ار  دـقع 
.تسا ساسا  یب  دش ؛ یضار  هجیدخ  دیدش  تالیامت  يور  سپس  تشادن ،
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رگا .دراد و  يرترب  وا  رب  دوش ؛ هسیاقم  هنزاوم و  شیرق  زا  يدرم  ره  اب  هَّللادبع ، نب  دمحم  نم ، هدازردارب  درک : یفرعم  نینچ  ار  دوخ 
هبطخ نوچ  « (1)  ... » یندـنام تسا  يزیچ  بسن  لـصا و  ینتفر و  تسا  يا  هیاـس  تورث  نکل  تسا ، مورحم  یتورث  هنوـگره  زا  هـچ 
نمـض دوب ، هجیدـخ  ناگتـسب  زا  هک  دـسا » نب  لفون  نب  هقرو   » نآ ربارب  رد  دوب ؛ مشاـه  نادـناخ  شیرق و  ِیفرعم  رب  ینبم  بلاـطوبا ،

«(2)  » .مینزب امش  تفارش  نامسیر  هب  تسد  میهاوخ  یم  لد  میمـصزا  ام  تسین ، امـش  لضف  رکنم  شیرق  زا  یـسک  تفگ : يا  هباطخ 
.تسا هدوب  رتش  تسیب  هیرهم  هک  دنا  هتفگ  یضعب  هدش و  نیعم  رانید  دصراهچ  هیرهم  دش و  يراج  حاکن  دقع 

هجیدخ نس 

یلو .تسا  هداهن  دوجو  هصرع  هب  مدـق  لیفلا ، ماع  زا  شیپ  لاـس  دوب و 15  هلاـس  جاودزا 40  ماگنه  هجیدـخ  هک  تسا  نیا  فورعم 
هک یمیمتلا » شانب  نب  کلام  هلاهوبا   » و ذـئاع » نب  قیتع   » ياه مان  هب  دوب ، هدرک  رهوش  ود  اًـلبق  يو  .دـنا  هتـشون  نیا  زا  رتمک  یـضعب 

.دوب هدش  هدیشاپ  گرم  هلیسو  هب  مادک  ره  یگدنز  هتشر 

ص:85

مّظعّالا مهنم ، دحأب  ساقیالو  هب ، حجرالا  شیرق  نم  لجرب  نزاویال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دمحم  اذه  یخا  نبا  نا  ّمث  - . 1
.16 ج 16 / راحب ،» ،» 30 ج 1 / بقانم ،» لئاز «...  لظو  لاملا ، نافاًلقم  لاملا  یف  ناک  ناو  هنم ،

» رتـخد هجیدـخ ،» اریز « .تسا  یـسررب  ثحب و  ياـج  بلطم ، نیا  یلو  .دوـب  هجیدـخ » يوـمع « هقرو ،» هک «: تسا  نـیا  فورعم  - 2
وـمع و هن  دوـب  دـنهاوخ  هدازوـمع  ودره  نیارباـنب ، .تسا  دـسا » دـنزرف « لـفون » دـنزرف « هـقرو » یلو « تـسا ، دـسا » دـنزرف « دـلیوخ »

.هدازردارب
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تثعبات جاودزا  زا   9

هلآ هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  یناوج  نارود 

رود دازآ و  طیحم  رد  اریز  .تسین  وگتفگ  ياج  دوب ؛ ملاس  حیحـص و  ، تسردنت دـنمورین و  ریلد ، عاجـش و  شیرق ، ناوج  هک  نیا  رد 
تعاجـش تماهـش و  رـصنع  یگمه  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  اهنآ  نایم  رد  هک  يا  هداوناخ  و  دوب ، هتفاـی  شرورپ  یگدـنز  ِياـغوغ  زا 

وا هک  دید  دیاب  یلو  .دوب  هدامآ  وا  يارب  تهج  ره  زا  ینارذگشوخ  لئاسو  و  تشاد ، رایتخا  رد  هجیدخ  تورث  دننام  یتورث ، .دندوب 
زئارغ عابشا  رکف  رد  ناناوج ، زا  يرایسب  دننام  دومن و  نهپ  ترـشع  شیع و  طاسب  ایآ  درک ؟ هدافتـسا  هنوگچ  يدام  تاناکما  نیا  زا 

؟ دوب ادیوه  وا  تیونعم  زا  رپ  یگدنز  يامنرود  نآ ؛ رسارس  زا  هک  دیزگرب  يرگید  همانرب  تاناکما ، لئاسو و  نیا  اب  ای  دمآرب ؟ دوخ 
.دوب نازیرگ  يربخ  یب  ینارذگشوخ و  زا  هشیمه  .درک  یم  یگدنز  هدومزآراک  لقاع و  نادرم  ناسب  وا  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات 

طاسب راغ ، نایم  اه ، هوک  هنماد  رد  اه  تدـم  یهاـگ  عاـمتجا ، داـسف  زا  يرود  يارب  و  تشاد ، ربدـت  رکفت و  راـثآ  امیـس ، رب  هتـسویپ 
.تخادرپ یم  هعلاطم  هب  دوجو  عنصو  تردق  راثآ  رد  دومن و  یم  نهپ  ار  یگدنز 

وا یناوج  فطاوع 

، تخب ِيدب  زا  تسا و  رامق  لوغـشم  يزابرامق ، دـید  .تخاس  راد  هحیرج  ار  وا  یناسنا  فطاوع  هک  داد  خر  يا  هعقاو  هکم  رازاب  رد 
ینوکسم هناخ  تخاب ، ار  دوخ  رتش 
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رثأتم ار  شیرق  ناوج  نانچ  هعقاو ، نیا  هدهاشم  .داد  تسد  زا  زین  ار  دوخ  یگدنز  زا  لاس  هد  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  تخاب ، ار  دوخ 
.تشگزاب هناخ  هب  بش  زا  یـساپ  زا  سپ  درب و  هانپ  فارطا  ياه  هوک  هب  هکلب  دـنامب ؛ هکم  رهـش  رد  زور  نامه  تسناوتن  هک  تخاس 

بّجعت رکف و  رد  هارمگ ، هقبط  نیا  روعش  لقع و  ِیمک  زا  تشگ و  یم  رثأتم  راب ، ّتقر  زیگنا و  مغ  رظانم  نیا  ندید  زا  یتسار ، هب  وا 
.تفر یم  ورف 

اب هک  نآ  زا  سپ  دوب و  اونیب  مدرم  دیما  هناخ  لامآ و  هبعک  دنک ، جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب  هکنآ  زا  شیپ  هجیدـخ ، هناخ 
.دادن دوخ  رسمه  ششخب  لذب و  هناخ و  عضو  رد  يرییغت  نیرت  کچوک  دومن ، جاودزا  شیرق  ناوج 

ياپ ریز  ار  دوخ  يابع  یمارگ  لوسر  .دمآ  یم  دوخ  دـنزرف  رادـید  هب  همیلح  وا  یعاضر  ردام  یهاگ  یناراب ، مک  یطحق و  عقاوم  رد 
یم هچنآ  نتفر  عقوم  داد ، یم  شوگ  ار  وا  نانخـس  داتفا و  یم  هداـس  یگدـنز  نآ  دوخ و  رداـم  فطاوع  داـی  هب  و  دومن ، یم  نهپ  وا 

«(1)  » .درک یم  کمک  دوخ  ردام  هرابرد  تسناوت 

هجیدخ زا  وا  نادنزرف 

رـسمه .دـشخب  یم  یـصاخ  هولج  نآ  هب  رت و  غورفرپ  ار  یگدـنز  ناتـسبش  دزاس و  یم  رت  مکحم  ار  یئوشاـنز  ِدـنویپ  دـنزرف ، ِدوجو 
« بیط  » و رهاط »  » اهنآ هب  هک  هَّللادبع »  » سپـس و  دوب ، مساق »  » اهنآ ِرت  گرزب  هک  رـسپ  ود  .دروآ  دـنزرف  شـش  وا  يارب  شیرق ، ناوج 

.دوب رتخد  اه  نآ  ياتراهچ  .دنتفگ و  یم 

زا شیپ  ماـمت  وا ، روکذ  نادـنزرف  .دوب  همطاـف »  » و موثلک » ّما   » و بنیز »  » ًادـعب هیقر ،»  » وا رتـخد  نیرت  گرزب  دـسیون : یم  ماـشه  نبا 
رد هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يراد  نتـشیوخ  « (2)  » .دندرک كرد  ار  وا  توبن  نارود  نارتخد ، یلو  .دنتفگ  یگدـنز  دوردـب  تثعب 

هـشوگ زا  کـشا  تارطق  تروصهب  وا ، لد  تارثأـت  یهاـگ  دوخ ، نادـنزرف  گرم  رد  لاـح ، نیا  اـب  .دوب  همه  دزناـبز  ثداوح  ربارب 
وا نامشچ 

ص:88

.123 ج 1 / یبلح ،» هریس  - .» 1
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یم وا  لد  هک  یلاـح  رد  دوـب  رتـشیب  دوـب ، هیراـم »  » وا رداـم  هک  میهاربا ، گرم  رد  وا  رثأـت  بتارم  .دـیتلغ  یم  شیاـه  هنوـگ  يور  هب 
وا ندرک  هیرگ  هب  مالـسا ، ینابم  هب  یناداـن  لـهج و  يور  زا  یبرع  یتح  .دوب  لوغـشم  ادـخ  يرازگـساپس  هب  ناـبز ، اـب  یلو  تخوس 

: دوزفا هاگنآ  .تسا  تمحر  هیرگ  نینچ  کی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دومن  ضارتعا 

«(1) « ؛» مَحُری مَحرَی ال  ْنَم ال  «َو 

« .دریگ یمن  رارق  محرت  دروم  دنکن ، محر  هک  سک  نآ  »

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هدناوخرسپ 

وا برع ، نانزهار  هک  دوب  یسک  دیز »  » .دناوخ دوخ  رـسپ  دوسالارجح ، رانک  رد  ار  هثراح  نب  دیز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ 
روطچ یلو  .دـندوب  هتخورف  مازح » نب  میکح   » مان هب  هجیدـخ ، نادـنواشیوخ  زا  یکی  هب  هکم  رازاب  رد  و  هدوبر ، ماـش  ياـهزرم  زا  ار 

.تسین نشور  نادنچ  دیرخ ، ار  وا  هجیدخ  ًادعب  هک  دش 

هجیدخ زا  دوخ  یلـست  يارب  دوب و  رثأتم  رایـسب  دوخ  نادنزرف  گرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیوگ : یم  دـمحم » هایح   » ِفلؤم
.دیزگرب يدنزرف  هب  درک و  دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  سپس  .درخب  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  مالسلا  اهیلع 

، هجیدخ دوخ  همع  هب  ار  وا  مازح  نب  میکح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  هجیدخ  جاودزا  عقوم  رد  هک  دنیوگ : یم  رتشیب  یلو 
هللا یلـصربمایپ  هب  ار  وا  زین  هجیدـخ  و  تفرگ ، رارق  یمارگ  لوسر  رهم  دروم  دوب ، یـشوهاب  كاـپ و  ناوج  رظن  ره  زا  نوچ  .دیـشخب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  دـنزرف  ياج  ناسرپ ، ناسرپ  دـیز »  » ردـپ یتدـم ، زا  سپ  .دیـشخب  هلآ  هیلع و 

دوخ و نیمزرـس  هب  نتفر  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .ددرگزاب  شیوخ  نیمزرـس  هب  دوخ  ردپ  اب  وا  دـهد  هزاجا  هک  تساوخ 
شیپ دهد و  حیجرت  ار  ربمایپ  رضحم  دیز  هک  دش  ببس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  فطاوع  رهم و  .دومن  ّریخم  هکم »  » رد ندنام 

.دنامب وا 

«(2)  » .تفرگ ار  شحج  رتخد  بنیز »  » وا يارب  دناوخ و  زین  دوخ  رسپ  هدومن و  دازآ  ار  وا  ترضح  تهج ، نیا  يور 
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: درب یم  دوخ  هناخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شیرق  نیما 

يوـمع هب  هک  تفرگ  میمـصت  یمارگ  لوـسر  دوـب ؛ هتفرگربرد  ار  نآ  یحاوـن  هـکم و  یبآ  مـک  یطحق و  هـک  اـه ، لاـس  زا  یکی  رد 
عوضوم سابع »  » مان هب  دوخ  رگید  يومع  اب  تهج ، نیا  زا  .دروآ  نیئاپ  ار  وا  یگدنز  هنیزه  و  دـنک ، کمک  بلاطوبا  دوخ  راوگرزب 

هللا یلـص  یمارگ  لوسر  تهج ، نیا  زا  .دنربب  دوخ  هناخ  هب  ار  بلاطوبا  نادنزرف  زا  یکی  مادـک ، ره  دـش  رارق  تشاذـگ ، نایم  رد  ار 
.دندرب دوخ  هناخ  هب  ار  رفعج »  » سابع و  ار ، مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و 

ياه هناخ  هب  ار ، مالسلا  هیلع  یلع  ادخ  لوسر  ار و  رفعج  هزمح ، ار و  بلاط  سابع ، دسیون : یم  فورعم  خروم  یناهفـصا ، جرفلاوبا 
رگا « (1)  » .تسا هدیزگرب  نم  يارب  ار  وا  ادخ  هک  مدیزگرب  ار  نامه  نم  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگنآ  .دـندرب  دوخ 
یلع هکنیا : نآ  دوب و  يرگید  زیچ  یئاهن  فده  یلو  دنک ؛ کمک  یطحق  لاس  رد  بلاطوبا  یگدنز  هب  هک  دوب  نیا  نایرج  رهاظ  هچ 

.دیامن يوریپ  وا  همیرک  قالخا  زا  دنک و  ادیپ  شرورپ  تیبرت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناماد  رد  مالسلا  هیلع 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  هغالبلا  جهن  رد  نانمؤم ، ریما 

ارم هک  مدوب  یلاسدرخ  نم  درک و  گرزب  دوخ  شوغآ  رد  ارم  وا  .دیهاگآ  یمارگ  لوسر  اب  نم  یکیدزن  تیعقوم و  زا  اهامـش  همه  »
ره مدرک و  یم  مامـشتسا  ار  ترـضح  نآ  شوخ  يوب  نم  .درک  یم  نهپ  دوخ  رانک  رد  ارم  باوختخر  دنابـسچ و  یم  دوخ  هنیـس  هب 

«. (2) « » متخومآ یم  يزیچ  وا  قالخا  زا  زور 

تثعب زا  شیپ  وا  نیئآ 

.دیتسرپن ار  اتکی  يادخ  زج  دیدرگ ؛ هدرپس  كاخ  هب  هک  يزور  ات  دش ، دلوتم  ردام  زا  هک  يا  هظحل  زا  وا 

، لیپ هاپـس  هلمح  عقوم  رد  هک  دیراد  دای  هب  .دـندوب  تسرپادـخ  دـحوم و  یگمه  بلاطوبا ،»  » و بلطملادـبع »  » دـننام وا ، ناتـسرپرس 
هب دحوم  کی  ناسب  دوخ ، يادخ  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  هبعک  هقلح  بلطملادبع 
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 ... متسین راودیما  یسک  هب  وت  زج  ایادخ  تفگ : تخادرپ و  تاجانم 

ناراب داد و  یم  دنگوس  وا  ماقم  هب  ار  ادخ  درب و  یم  یلصم  هب  ار  دوخ  هدازردارب  یلاسکشخ ، یطحق و  عقاوم  رد  بلاطوبا  نینچمه ،
دوخ هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتح  .تسا  هدـش  دراو  خـیرات  ياه  باـتک  رد  هک  دراد  یفورعم  راعـشا  دروم  نیا  رد  دـیبلط و  یم 

.درک راهظا  برع  ِفورعم  ياه  تب  هب  تبسن  ار  دوخ  رفنت  يرصب ،»  » بهار اریحب ، اب  هرکاذم  ماگنه 

لوسر .وگ  خساپ  مسرپ ، یم  هک  هچنآ  زا  ارم  يّزع » تال و   » ِّقح هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  تفگ : درک و  وا  هب  ور  بهار ، هک  اجنآ 
دنناـم نم  دزن  ناـهج  رد  يزیچ  .هدـم  دـنگوس  يّزع » تـال و   » هب ارم  زگره  تفگ  درک و  شاـخرپ  وا  رب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصیمارگ 

.نک هاگآ  ارم  منک  یم  لاوئـس  نم  هک  هچنآ  زا  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ  بهار  هاگنآ  .تسین  ضوغبم  ود  نآ  شتـسرپ 
هللا یلـصیمارگ  لوسر  هک  دـهد  یم  یهاوگ  اهنیا  همه  « (1)  » .سرپـب یهاوخ  یم  هچنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوـسر 

فاکتعا نامه  وا ، یتسرپاتکی  رب  هاوگ  نیرتهب  دنا و  هدوب  دحوم  تسرپادخ و  یگمه  بلطملادبع ، نادـناخ  نارـسپ و  هلآ و  هیلع و 
.تسا ارح  راغ  رد  تثعب  زا  لبق  وا 

نانمؤم ریما  .تخادرپ  یم  ادـخ  تدابع  هب  ارح  راغ  رد  هام  دـنچ  یلاـس  یمارگ ، لوسر  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  یگمه  ناـسیون ، هریس 
: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

«(2) « ؛» ُهُریَغ ُهارَیال  ُهارأَف َو  ءارَِحب  هَنَس  ّلُک  یف  ُرِواُجی  َناک  دََقل  «َو 

«. دید یمن  ار  وا  یسک  نم  زج  مدید و  یم  ار  وا  نم  دیزگ ؛ یم  تماقا  ارح  هوک  رد  لاس ، ره  رد  ربمایپ  »

.دوب تدابع  لوغشم  راغ  دوخ  رد  دش  ثوعبم  یهلا  تلاسر  هب  وا  هک  ار  يزور  یتح 

: دیامرف یم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگدنز  زا  شخب  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

نآ و  دراـمگ ، وا  تیبرت  يارب  ار  يا  هتـشرف  نیرت  گرزب  دـنوادخ  دـش ؛ هتفرگزاـب  ریـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور  زا  »
«(3) «. » تخومآ یم  وا  هب  ار  کین  ياه  يوخ  اه و  يراوگرزب  اهزور  اه و  بش  هتشرف 
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رارق ناهج  هتـشرف  نیرت  گرزب  تیبرت  تحت  یگراوخریـش ، زا  سپ  ِنارود  زا  هک  یـسک  يا ، هداوناـخ  نینچ  هتفاـی  تیبرت  نیارباـنب ،
.دورن رانک  دیحوت  هداج  زا  يا  هظحل  هدوب و  دحوم  دیاب  ًامتح  دریگ ؛

ارح هوک  رد  شیرق  نیما 

ياـه گنـس  هتخت  ار  هوک  نیا  رهاـظ  .دومن  دوعـصنآ  هلق  هب  ناوـت  یم  تعاـس  مین  هلـصاف  هب  .دراد  رارق  هکم »  » لامـش رد  ارح ، هوـک 
زا سپ  ناسنا  هک  تسا  يراغ  نآ ، یلامـش  هطقن  رد  .دوش  یمن  هدید  نآ  رد  تایح  راثآ  نیرت  کچوک  دـهد و  یم  لیکـشت  یهایس 

دیشروخ رون  اب  راغ  لخاد  زا  یتمسق  .تسا  ناسنا  تماق  کی  ردق  هب  نآ  عافترا  هک  دسرب ، نآ  هب  دناوت  یم  اه  گنـس  نایم  زا  روبع 
.تسا هتفر  ورف  یمئاد  یکیرات  رد  نآ  رگید  ياه  تمسق  و  دوش ؛ یم  نشور 

نآ لاح  ِناـبز  زا  ثداوح  نیا  عامتـسا  قشع  هب  مدرم  مه  زورما  هک  تسا ؛ یثداوح  دـهاش  دوخ ، یمیمـصیانشآ  زا  راـغ ، نیمه  یلو 
یتمسق و  یحو »  » تشذگرس نآ ، زا  هک  دنناسر  یم  نآ  هناتسآ  هب  ار  دوخ  ناوارف ، ياه  جنر  لمحت  اب  دنباتش و  یم  وا  يوس  هب  راغ ،

: دیوگ یم  دوخ  لاح  نابز  اب  زین  راغ  نآ  .دننک  راسفتسا  ار  تیرشب  ناهج  گرزب  ربهر  نآ  یگدنز  زا 

نیا يو ، .درب  یم  رسب  اجنیا  رد  دسرب ، تلاسر  ماقم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اهزور ، اه و  بش  وا  .تسا  شیرق » زیزع   » هاگتدابع هطقن  نیا 
ریغ رد  و  دـنارذگ ، یم  هطقن  نیا  رد  ار  اه  ناضمر  هام  مامت  .دوب  هدرک  باـختنا  شتـسرپ  تداـبع و  روظنم  هب  ار  اـغوغ  زا  رود  هطقن 

رد عطق  روط  هب  دـیاین ، هناخ  هب  شیرق  زیزع  عقوم  ره  هک  تسناد  یم  وا  زیزع  رـسمه  یتح  .درب  یم  هانپ  اجنآ  هب  یهاگیب  هاگ  هام  نیا 
یم ادـیپ  تدابع  رکفت و  تلاح  رد  هطقن  نآ  رد  ار  وا  داتـسرف ، یم  وا  لاـبند  ار  یناـسک  عقوم  ره  تسا ؛ تداـبع  لوغـشم  ارح »  » هوک

.دندومن

: درک یم  رکف  رتشیب  عوضوم  ود  هرابرد  دسرب ؛ توبن  ماقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  وا 

هدهاشم ار  ادخ  ملع  ادخ و  تردـق  ادـخ ، رون  يدوجوم  ره  يامیـس  رد  .تخادرپ  یم  رکفت  هب  نامـسآ  نیمز و  توکلم  رد  وا  لوا :
.دوشگ یم  دوخ  يور  هب  بیغ  زا  ییاه  هنزور  قیرط  نیا  زا  و  درک ، یم 
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طاطحنا داسف و  نآ  اب  زور  نآ  رد  هعماج  حالـصا  .درک  یم  رکف  دش ، دهاوخ  هدراذگ  وا  هدـهع  رب  هک  ینیگنـس  هفیظو  هرابرد  مود :
و نایکم ، ِیگدـنز  داسف  ظاحل ، نیا  زا  .دوبن  تقـشم  جـنر و  زا  یلاخ  زین  یحالـصا  همانرب  يارجا  یلو  دوبن ، یلاحم  راـک  وا  رظن  رد 

.تفر یم  ورف  رکف  رد  نانآ  حالصا  هوحن  رد  دید و  یم  ار  شیرق »  » یشایع

اجنآ زا  یلو  دـش ، یم  نایامن  وا  هرهچ  رد  یتحاران  راثآ  دوب و  رثأـتم  هدارا  یب  حور و  یب  ناـتب  ربارب  رد  مدرم  عوضخ  شتـسرپ و  زا 
.دومرف یم  يراددوخ  مدرم  يرادزاب  زا  دوبن ، قیاقح  یئوگزاب  هب  رومأم  هک 

یحو زاغآ 

ار وا  ات  دناوخب  شیرق » نیما   » يارب تداعس ، تیاده و  باتک  زاغآ  هعیلط و  ناونع  هب  دنچ  یتایآ  دش  رومأم  ادخ  فرط  زا  يا  هتشرف 
زور نیا  نییعت  هرابرد  هدـنیآ ، رد  هک  دوب  ثعبم »  » زور نامه  زور  نآ  و  لیئربج )  ) نامه هتـشرف ، نآ  .دزاس  رختفم  توبن  توسک  هب 

.درک میهاوخ  وگتفگ 

راب لمحت  بات  دشابن ، دنمورین  گرزب و  صخش  حور  ات  .دراد  مزال  یـصاخ  یگدامآ  هتـشرف ، اب  ندش  وربور  هک  تسین  کش  ياج 
تایانع دتمم و  ياهرکفت  ینالوط ، ياه  تدابع  هلیسو  هب  ار  یگدامآ  نیا  شیرق ،» نیما   » .تشاد دهاوخن  ار  هتشرف  تاقالم  توبن و 

نشور ِزور  دننام  هک  دید  یم  یئاهایؤر  اه و  باوخ  تثعب  زور  زا  شیپ  ناسیون ، هریس  زا  يرایسب  ِلقن  هب  .دوب  هدروآ  تسد  هب  یهلا 
هب وا  .دوب  یئاهنت  لاـح  رد  تداـبع  تولخ و  تعاـس  وا ، يارب  تاـعاس  نیرت  شخب  تذـل  یتدـم  زا  سپ  « (1)  » .دوـب تیعقاو  ياراد 

: تفگ وا  هب  تفرگ و  وا  ربارب  رد  ار  نآ  و  دـمآ ، دورف  یحول  اب  يا  هتـشرف  یـصوصخم  زور  رد  هک  نیا  ات  درب ، یم  رـسب  لاح  نیمه 
تخـس ار  وا  یحو  هتـشرف  .مرادن  ندناوخ  ییاناوت  نم  هک  داد  خـساپ  دوب ، هدـناوخن  سرد  یّمأ و  هک  اجنآ  زا  وا  .ناوخب  ینعی  ْءَْرقا » »
رارکت راب  هس  لمع  نیا  داد ، راشف  تخس  ار  وا  رگید ، راب  هتـشرف  دینـش ، ار  باوج  نامه  و  درک ، ندناوخ  تساوخرد  سپـس  درـشف ،

دناوت یم  درک  ساسحا  دوخ  رد  ناهگان  موسراشف  زا  سپ  دش و 
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، دور یم  رامـش  هب  رـشب  تداعـس  باتک  هچاـبید  تقیقح  رد  هک  ار  تاـیآ  عقوم  نیا  رد  .دـناوخب  تسا ، هتـشرف  تسد  رد  هک  یحول 
: تایآ همجرت  کنیا  .دناوخ 

تـسا یمارگ  وت  راگدرورپ  ناوخب و  درک ، قلخ  هتـسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  هک  یـسک  دیرفآ ، ار  ناهج  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  »
هللا یلـصربمایپ  داد و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  لیئربج  « (1) «. » تخوـمآ تسناد  یمن  هک  ار  هچنآ  یمدآ  هب  داد و  میلعت  ار  ملق  هکنآ 

همانرب هدش ، دای  تایآ  « (2)  » .دش راپـسهر  هجیدـخ »  » هناخ يوس  هب  و  دـمآ ؛ نییاپ  ارح »  » هوک زا  یحو ، لوزن  زا  سپ  زین  هلآ  هیلع و 
تئارق و ار  وا  نییآ  ساـسا  هک  دـناسر  یم  راکـشآ  روـط  هـب  و  دـنک ، یم  نـشور  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوـسر  ِیلاـمجا 

.دهد یم  لیکشت  ملق  ندرب  راک  هب  شناد و  ملع و  ندناوخ ،

یحو لوزن  هلابند 

طبـض لد  هحفـصرد  دوب ، هتخومآ  لـیئربج )  ) هتـشرف زا  ار  هچنآ  .دـش  ینارون  یحو  ِروـن  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  گرزب  حور 
دوش یم  هتفگ  یهاگ  .ملیئربج  نم  و  یئادـخ ، لوسر  وت  دـمحم ! يا  هک : درک  باطخ  ار  وا  هتـشرف  نامه  نایرج ، نیا  زا  سپ  .دومن 

بارطضا و درب ، ورف  تشحو  بارطضا و  رد  ار  وا  دمآ  شیپ  ود  نیا  دوب ؛ هدمآ  نیئاپ  ارح »  » هوک زا  هک  دینش  یماگنه  ار  ادن  نیا  هک 
.تسا هدش  راد  هدهع  ار  یگرزب  هفیظو  هک  تهج  نآ  زا  تشحو 

.درادن هدش  غالبا  وا  هب  هچنآ  یتسرد  هب  وا ، نانیمطا  نیقی و  اب  تافانم  و  دوب ، یعیبط  يدح  ات  بارطضا  نیا  هتبلا 

هتشرف اب  یتقو  راک ، زاغآ  رد  زاب  دشاب ؛ هتشاد  یگتسب  یناحور  ملاوع  و  بیغ ، هاگتسد  اب  هزادنا  ره  دشاب ؛ اناوت  هزادنا  ره  حور ، اریز 
، هوک يالاب  رد  مه  نآ  دوش ، وربور  تسا  هدشن  وربور  وا  اب  لاح  ات  هک  يا 
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زا ثیدح  نآ  نوماریپ  موس  ج  نآرقلا » میهافم  باتک « رد  ام  .تسا و  دودرم  ًاعطق  هک  درادـن  يا  هیاریپ  ثیدـح  لیذ  رد  یلو  تسا ،

.میا هدومن  وگتفگ  ثحب و  نتم  دنس و  رظن 
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.تفر نیب  زا  بارطضا  نیا  اهدعب  اذل  دهد و  یم  خر  وا  هب  یتشحو  بارطضا و  نینچ 

راـثآ یمارگ  رـسمه  دـش ، هناـخ  دراو  یتـقو  .دریگ  شیپ  ار  هجیدـخ »  » هناـخ هار  هک  دـش  ببـس  هداـعلا ، قوف  ِیگتـسخ  بارطـضا و 
.داد حرـش  هجیدـخ »  » يارب دوب ، هداتفا  قاـفتا  هک  ار  هچنآ  .دیـسرپ  وا  زا  ار  ناـیرج  .درک  هدـهاشم  وا  هرهچ  رد  ار  رکفت  بارطـضا و 

.درک دهاوخ  يرای  ار  وت  ادخ  تفگ : .درک و  اعد  وا  قح  رد  و  تسیرگن ، وا  هب  مارتحا  هدید  اب  هجیدخ ،» »

: دومرف هدومن و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هب  ور  درک ، یگتسخ  ساسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  لوسر  سپس 

.ناشوپب ارم  ینیرثد :

.تفر ورف  باوخ  رد  یکدنا  هدیناشوپ و  ار  وا  هجیدخ » »

دور یم  لفون » نب  هقرو   » شیپ هجیدخ 

هدش یحیسم  لیجنا »  » ندناوخ زا  سپ  اه  تدم  دوب و  برع  نایاناد  زا  وا  هک  میتفگ  و  میدرک ، یفرعم  ار  هقرو » ، » شیپ تاحفـصرد 
هدینش دوخ  یمارگ  رهوش  زا  هک  ار  هچنآ  هک  نیا  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یمارگ  رـسمه  .دوب  هجیدخ »  » هدازومع يو  دوب ،

.داد حرش  وا  يارب  وم  هبوم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  راتفگ  تفر و  هقرو  شیپ  دراذگ ؛ نایم  رد  وا  اب  تسا 

: تفگ نینچ  دوخ  يومعرتخد  خساپ  رد  هقرو » »

 ... دـیآ و یم  دورف  وا  رب  تلاسر )  ) گرزب سومان  نآ  و  تسا ؛ يربمایپ  زاغآ  هدـمآ  شیپ  وا  رب  هچنآ  تسا  وگتـسار  وت  يومعرـسپ 
«(1)»

دندروآ نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  هک  ینز  درم و  نیتسخن 

شیپ نآ  رـشن  نتفریذـپ و  رد  هک  یناسک  هب  نآرق ، حالطـصا  رد  .تسا  هدوب  یجیردـت  ناهج ، رد  نآ  ذوفن  مالـسا و  نییآ  تفرـشیپ 
تلیـضف و كالم  مالـسا ، ردصرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نیئآ  هب  شیارگ  هب  تقبـس  .دوش و  یم  هتفگ  نوِقباسلا » « ؛ دـندوب ماگ 
ار درف  نیرتماگ  شیپ  و  میهد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  عوضوم  حیحـصکرادم ، يور  زا  یفرط  یب  لامک  اب  دـیاب  نیاربانب ، .دوب  يرترب 

رد ار  درم  نیرتمدق  شیپ  نانز و  زا 
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.میسانشزاب مالسا  شریذپ 

« هجیدخ ، » نانز زا 

یمن مشچ  هب  یفلاخم  عوضوم  نیا  رد  تسا و  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  تسا  ینز  نیتسخن  هجیدخ  هک : تسا  نیا  خـیرات  تاملـسم  زا 
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  نانز  زا  یکی  زا  ناسیون  خـیرات  هک  ار  یخیرات  مهم  دنـس  کی  راصتخا ، يارب  اـم  « (1)  » .دروخ

: میروآ یم  اجنیا  رد  دنا ؛ هدرک 

وا هب  ربمایپ ، رهم  هقالع و  زا  مدروخ و  یم  فسأت  مدوب ، هدرکن  كرد  ار  هجیدخ »  » راگزور هک  نیا  رب  هتسویپ  نم  دیوگ : یم  هشیاع 
ناتـسود غارـس  تشک ، یم  يدنفـسوگ  رگا  و  درک ؛ یم  داـی  داـیز  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اریز  .مدرک  یم  بـجعت  هـشیمه 

.داتسرف یم  اهنآ  يارب  یمهس  تفر و  یم  هجیدخ » »

.دومن فیرعت  وا  زا  يردق  درک و  دای  ار  هجیدخ »  » لاح نآ  رد  تفگ ، یم  كرت  ار  هناخ  یمارگ  لوسر  يزور 

: متفگ تأرج  لامک  اب  منک ، لرتنک  ار  مدوخ  متسناوتن  نم  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  ماجنارس ،

! تسا هدرک  امش  بیصن  ار  نآ  زا  رتهب  ادخ  و  دوبن ، شیب  ینزریپ  کی  يو 

: دومرف .دیدرگ  رهاظ  وا  یناشیپ  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  دراذگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رد  يدب  رثا  نم  راتفگ 

یم رـس  هب  كرـش  رفک و  رد  مدرم  رـسارس  هک  دروآ ، نامیا  نم  هب  یماگنه  وا  هتـشگن ! نم  بیـصن  نآ  زا  رتهب  تسین ...  نینچ  ًادـبا 
رگید هب  هک  دوـمن  مبیـصن  يدـنزرف  وا  زا  ادـخ  دراذـگ ، نم  راـیتخا  رد  عـقاوم  نـیرت  تخـس  رد  ار  دوـخ  تورث  لاوـما و  وا  دـندرب ؛
لوزن یحو و  زاغآ  ِتشذگرـس  نامه  ناهج ، نانز  مامت  رب  نامیا  رد  هجیدـخ  ندوب  مدـق  شیپ  رب  رگید  هاوگ  « (2) ! » دادن منارسمه 

؛ دراذـگ ناـیم  رد  دوـخ  رـسمه  اـب  ار  دوـخ  تشذگرـس  دـمآ و  نیئاـپ  ارح » راـغ   » زا یمارگ ، لوـسر  هک  یماـگنه  اریز  .تسا  نآرق 
رهوش توبن  هب  عجار  رابخا  برع ، نایاناد  نانهاک و  زا  ررکم  نآ  رب  هوالع  .دینش  ار  دوخ  رسمه  نامیا  ًاحیولت  ًاحیرـصت و  هلـصافالب 

رابخا و نیمه  دوب و  هدینش  ار  دوخ 
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.دنک جاودزا  یمشاه  ناوج  اب  هک  دش  ببس  وا  یتسرد  تقادص و 

دوب مالسلا  هیلع  یلع  نادرم ، نیرت  مدقشیپ 

هللا یلصربمایپ  هب  نامیا  نادرم  زا  هک  یسک  نیتسخن  هک ، تسا  نیا  هعیش  ینـس و  زا  معا  ناسیون ، خیرات  نایم  قافتا  هب  بیرق  ترهش 
.دوب مالسلا  هیلع  یلع  دروآ ، هلآ  هیلع و 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هعصاق »  » هبطخ رد  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع 

یم ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب ؛ ناشیا  موس  نم  و  هجیدخ ، ادخ و  لوسر  هناخ  رگم  دوب ؛ هدماین  يا  هناخ  رد  مالـسا  نامز ، نآ  رد  »
«(1)  ...«. » مدرک یم  مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدید و 

دنناوخ یم  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  یلع 

وا زا  ار  ریز  ناتـساد  خیرات ، نادنمـشناد  زا  يرایـسب  و  يدنک ،» فیفع   » همجرت رد  هباصالا ،»  » رد رجح ، نبا  هباغلادـسا »  » رد ریثا  نبا 
: تفگ وا  هک  دننک  یم  لقن 

مدید ناهگان  میدوب  هبعک »  » فارطا رد  رفن  ود  ام  و  دوب ، بلطملادبع » نب  سابع   » منابزیم مدـش و  هکم »  » دراو تیلهاج ، راگزور  رد 
هک مدید  ار  ینز  تشذگن  يزیچ  داتسیا ؛ وا  تسار  فرط  رد  دمآ  هک  مدید  ار  يرـسپ  سپـس  داتـسیا و  هبعک »  » ربارب رد  دمآ ، يدرم 

نیا .دـندومن  یم  دوجـس  عوکر و  درم ، نآ  زا  يوریپ  هب  رفن  ود  نیا  هک  مدرک  هدـهاشم  نم  و  تفرگ ، رارق  اـهنآ  رـس  تشپ  رد  دـمآ 
و تسا ، هَّللادـبع  نب  دـمحم  درم  نآ  تفگ : وا  مسرپب ، سابع »  » زا ار  نایرج  هک  درک  کیرحت  ارم  يواکجنک  سح  هقباس  یب  هرظنم 

اهنآ تشپ  هک  ینز  و  وا ، هدازردارب  رسپ ، نآ 

ص:97

ٌَدلَو اـَنَأ  ِهِرْجِح َو  ِیف  ِینَعَـضَو  ِهَصیِـصَْخلا  َِهلِْزنَْملا  ِهَبیِرَْقلا َو  َِهباَرَْقلاـِب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  ْنـِم  یِعِـضْوَم  ْمـُتِْملَع  ْدَـق  َو  - 1
ِیف ًَهبْذَک  ِیل  َدَجَو  اَم  ِهِینُمِْقُلی َو  َُّمث  ْیَّشلا َء  ُغَضْمَی  َناَک  ُهَفْرَع َو  ِینُّمُِـشی  ُهَدَسَج َو  ِینُّسُِمی  ِهِشاَِرف َو  ِیف  ِینُُفنْکَی  ِهِرْدَص َو  َیلِإ  ِینُّمُـضَی 

َقیِرَط ِِهب  ُُکلْـسَی  ِِهتَِکئاَلَم  ْنِم  ٍکَلَم  َمَظْعَأ  ًامیِطَف  َناَک  ْنَأ  ْنُدـَل  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِهب  ُهَّللا  َنَرَق  ْدََـقل  ٍلـِْعف َو  ِیف  ًهَلْطَخ  ـال  ٍلْوَق َو 
ًامَلَع َو ِِهقالْخَأ  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِیل  ُعَفْرَی  ِهِّمُأ  ََرثَأ  ِلیِـصَْفلا  َعاَـبِّتا  ُهُِعبَّتَأ  ُْتنُک  ْدََـقل  ُهَراَـهَن َو  ُهَْلَیل َو  َِملاَْـعلا  ِقـالْخَأ  َنِساَـحَم  ِمِراَـکَْملا َو 

ِلوُسَر َْریَغ  ِمالْـسِْإلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ٌدِحاَو  ٌْتَیب  ْعَمْجَی  َْمل  يِْریَغ َو  ُهاَرَی  ُهاَرَأَف َو ال  َءاَرِِحب  ٍهَنَـس  ِّلُک  ِیف  ُرِواَُجی  َناَک  ْدََقل  ِِهب َو  ِءاَِدْتقِْإلِاب  ِینُُرمْأَی 
182 ج 2 / هدـبع ،» هغالبلا  جـهن  ِهَُّوبُّنلا « ...  َحـیِر  ُّمُشَأَو  َِهلاَسِّرلا  ِیْحَْولا َو  َرُون  يَرَأ  اَمُُهِثلاَث  اَنَأ  َهَجیِدَـخ َو  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلُوسرّالإ  ینِقبـسَی  َمل  َباجأو ، َعِمَـسَو  َباـنأ  نَم  لَّوأ  ّینإ  َّمهَّللا  دـیامرف : یم  هبطخ  نآ  رد  زین  رـصم و  عبط 
.ِهالَّصلِاب
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ار رصیق »  » و يرسک »  » ياه هنازخ  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يزور  هک  دیوگ : یم  ما  هدازردارب  تفگ  سپس  .تسا  دمحم »  » رسمه تسا ،
.رفن هس  نیمه  زج  تسین  نییآ  نیا  وریپ  یسک  نیمز  يور  دنگوس ، ادخ  هب  یلو  .تشاد  دهاوخ  رایتخا  رد 

! مدوب اهنآ  رفن  نیمراهچ  نم  شاک  يا  هک  منک  یم  وزرآ  دیوگ : يوار  سپس 

ص:98
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نادنواشیوخ توعد  يّرس - توعد   10

هراشا

هب مدرم ، موـمع  هب  هجوـت  ياـج  هب  تدـم  نیا  رد  تخادرپ و  يّرـس  توـعد  هب  ماـمت  لاـس  هس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ 
هب ار  یهورگ  يرـس ، ياه  سامت  اب  دزاسن و  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  وا  هک  درک  یم  باجیا  تقو  حـلاصم  .دومن  تیانع  يزاـسدرف 

وربور ناـنآ  شریذـپ  اـب  دـنک و  بلج  دـیحوت  نییآ  هب  ار  یعمج  تسناوت  هک  دوب  يّرـس  توعد  نیمه  دـیامن و  توـعد  دوـخ  نییآ 
دارفا نیا  زا  یخرب  .تسا  هدش  روآدای  دنا ؛ هدیورگ  وا  نییآ  هب  تلاسر  زا  عطقم  نیا  رد  هک  ار ، اه  تیـصخش  نیا  مان  خیرات ، .ددرگ 

: زا دنترابع 

یبا نب  دعس  فوع ، نب  نامحرلادبع  ماوع ، نب  ریبز  هثراح ، نب  دیز  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
نب هدـیبع  نوـعظم ، نب  هَّللادـبع  نوـعظم ، نب  همادـُق  مقرـالا ، یبا  نب  مقرا  هملـسوبا ، حارج ، هدـیبعوبا  هَّللادـیبُع ، نـب  هـحلط  صاـقو ،

مالـسا نییآ  هب  عطقم  نیمه  رد  هک  يدارفا  رگید  نافع و  نب  نامثع  هفاُحق ، یبا  نب  رکبوبا  ترا ، نب  بابخ  دیز ، نب  دیعـس  ثراحلا ،
رد دندوب ؛ شون  شیع و  تسمرس  ینارذگـشوخ و  لوغـشم  لاس ، هس  نیا  رد  شیرق  نارـس  « (1)  » .دنتفریذپ ار  وا  توبن  هدـیورگ و 

هدادن ناشن  یشنکاو  نیرت  کچوک  یلو  دندوب  هتفای  یهاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  يّرـس  ِتوعد  زا  شیب  مک و  هک  یلاح 
.دندرک یمن  یتراسج  و 

دوخ نارای  زا  یخرب  اب  یمارگ  لوسر  دوب ؛ يزاسدرف  نارود  هک  لاس  هس  نیا  رد 

ص:99

.262 - 245 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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ياه هّرد  زا  یکی  رد  هک  یلاح  رد  يزور ، .دـندراذگ  یم  اجنآ  رد  شیرق  مشچ  زا  رود  ار  دوخ  زامن  دـنتفر و  یم  هکم  ياه  هرد  هب 
هک دـش  ببـس  راک  نیا  .دـندرک  شهوکن  ار  نانآ  راک  هدرک و  ضارتعا  نانآ  لمع  هب  ناکرـشم  زا  یخرب  دـندراذگ ؛ یم  زامن  هکم 

دعس هلیسو  هب  ناکرشم  زا  یکی  هک  دیآ ، دیدپ  ناکرشم  زا  یخرب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  نارای  نایم  يرـصتخم  يریگرد 
شتـسرپ غیلبت و  هب  اجنآ  رد  و  « (2)  » داد رارق  تدابع  لـحم  ار  مقرا »  » هناـخ یمارگ  لوسر  ور ، نیا  زا  « (1)  » .دیدرگ یمخز  صاقو 

رد هک  دنتسه  یناسک  هلمج  زا  نانس ، نب  بیهصو  رسای  رامع  دشاب ؛ رود  ناکرـشم  زادنا  مشچ  زا  وا  راک  قیرط ، نیا  زا  ات  تخادرپ ؛
.دندروآ نامیا  یمارگ  لوسر  هب  هناخ  نآ 

رکف و رظن  زا  هک  ار  سک  ره  .دیـشوک  یم  دوخ  نیئآ  يّرـس  غیلبت  رد  یگدزباتـش  نودب  مامت ، لاس  هس  مالـسا  ناهج  ردـقیلاع  ربهر 
یناهج گرزب  تلود  کی  نداد  لیکشت  فده ، هکنیا  اب  .تشاد  یم  هضرع  وا  هب  ار  دوخ  شیک  دید ، یم  هدامآ  هتسیاش و  دادعتـسا 

، دزن یمومع  توعد  هب  تسد  ًادـبا  لاس  هس  نیا  فرظ  رد  یلو  دروآ ، درگ  دـیحوت ) مچرپ   ) مچرپ کی  تحت  ار  دارفا  ماـمت  هک  دوب 
ار سک  ره  درک و  یم  رارقرب  یـصوصخ  ياـه  ساـمت  دارفا  اـب  طـقف  درکن ؛ توعد  یـصوصخ  تروصهب  زین  ار  نادـنواشیوخ  یتح 

یهورگ لاس ، هس  نیا  فرظ  رد  تسناوت  هک  اجنآ  ات  .دومن  یم  توعد  دید ، یم  دوخ  نیئآ  نتفریذپ  يارب  دعتسم  قیال و  هتـسیاش و 
.دنک تیاده  ار  يا  هدع  و  دوخ ، وریپ  ار 

بدا و هتسویپ  .دندرک و  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  یتراسج  نیرتکچوک  لاس  هس  نیا  فرظ  رد  شیرق ، نارس 
سامت لوغـشم  طقف  درک ؛ یمن  داقتنا  اراکـشآ  اهنآ  نایادـخ  ناتب و  زا  تدـم ، نیا  فرظ  رد  زین  وا  دنتـشاد و  یم  هاـگن  ار  وا  مارتحا 

.دوب لدنشور  دارفا  اب  یصوصخ  ياه 

ياه شور  نییآ و  ناتب و  زا  وا  داقتنا  و  دیدرگ ، زاغآ  یمومع  و  نادنواشیوخ ) توعد   ) یـصوصخ ياه  توعد  هک ، يزور  زا  یلو 
اه نابز  رس  رب  اهنآ ، یناسنادض 

ص:100

.61 ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 1
نبا هریس  263 و « ج 1 / ماشه ،» نبا  هریـس  دوب «- فورعم  نارزیخراد » مان « هب  شیپ  يدـنچ  ات  دوب و  افـص  هوک  ياپ  رد  هناخ  نیا  - 2

.319 ج 1 / یبلح ،»
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هللا یلـصربمایپ  .دش  عورـش  ینلع  يرـس و  ياه  هزرابم  اه و  تفلاخم  نیاربانب  .دیدرگ  زاغآ  زین  شیرق »  » يرادیب زور  نامه  زا  داتفا ؛
.درک زاغآ  ار  دوخ  یمومع  توعد  نآ  لابند  هب  و  تسکش ، نادنواشیوخ  نایم  رد  ار  یشوماخ  رهم  راب  نیتسخن  يارب  هلآ  هیلع و 

نوگرگد ار  عامتجا  ریـسم  دراذـگ و  ریثأت  مدرم  یناگدـنز  نوئـش  مامت  رد  هک  راد  هشیر  قیمع و  تاحالـصا  هک  تسین  کش  ياج 
: تسا دنمزاین  يوق  يورین  ود  هب  زیچ  ره  زا  شیب  دزاس ،

هتفرگ یحو  ملاع  زا  ار  هچنآ  ای  یـصخش و  راکفا  دیامن و  نایب  ار  قیاقح  یبلاج ، زرط  اب  دناوتب  هدـنیوگ  هک  راتفگ  نایب و  يورین  - 1
.دراذگب یمومع  راکفا  رایتخا  رد 

ره ِتوعد  هلعـش  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـهد ، لیکـشت  یعافد  طخ  نانمـشد  مجاـهت  ربارب  رد  رطخ  عقاوم  رد  هک  یعاـفد  يورین  - 2
.ددرگ یم  شوماخ  تسخن  ياهزور  نامه  رد  یحلصم 

تحاصف و لامک  اب  اناوت  هدـنیوگ  کی  و  رونخـس ، درف  کـی  ناـسب  دوب و  لاـمک  دـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  راـتفگ  ناـیب و 
طقف لاس ، هس  نیا  فرظ  رد  اریز  .دوب  مود  يورین  دـقاف  توعد  ياه  هرود  نیتسخن  رد  یلو  درک ؛ یم  حیرـشت  ار  دوخ  نییآ  تغالب 

زا عاـفد  دنتـسناوت  یمن  مک  ِهورگ  نیا  ملـسم  روط  هب  و  دروآرد ؛ ناـنمؤم  يّرـس  هزوـح  رد  ار  رفن  لـهچ  بیرق  هک  دوـب  هدـش  قـفوم 
.دنریگب هدهعرب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

شیپ ار  دوخ  نادنواشیوخ  يزکرم ، هتسه  لیکشت  یعافد و  طخ  کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  مالـسا  ناهج  لوا  صخـش  رظن ، نیا  زا 
هنوگره ربارب  رد  یمهم  رگنـس  هدرک و  فرطرب  ار  مود  يورین  صقن  تسناوت  هار  نیا  زا  دـناوخ و  دوخ  نیئآ  هب  یمومع ، توـعد  زا 

یمن وا  نیئآ  هب  هکنیا  ضرف  هـب  وا  نادـنواشیوخ  هـک  دوـب ، نـیا  توـعد  نـیا  هدـئاف  ِلقادـح  .دروآ  تـسد  هـب  یلاـمتحا  تارطاـخم 
وا توعد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنتساخ ؛ یمرب  وا  زا  عافد  هب  یموق ، يدنواشیوخ و  تابصعت  تاساسحا و  هطساو  هب  لقاال  دندیورگ ،

.تخاس لیامتم  ار  يرگید  هورگ  داتفا و  رثؤم  ماوقا  نارس  زا  یهورگ  رد  زور ، نآ  رد 

ار وا  ریز  باطخ  اب  نادنواشیوخ  توعد  هرابرد  گرزب  يادخ  ور ، نیا  زا 
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: دومرف تخاس و  بطاخم 

«(1) « ؛ َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو 

« .ناسرتب یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  »

: هیآ اب  ار  وا  یمومع  توعد  هرابرد  هکنانچ 

هرانک ناکرشم  زا  نک و  راکشآ  یتسه  رومأم  هچنآ  هب  « ؛» (2)  » َنِیئِزْهَتْسُْملا َكاَْنیَفَک  اَّنِإ  َنیِکِرْـشُْملا * ْنَع  ْضِرْعَأَو  ُرَمُْؤت  اَِمب  ْعَدْصاَف 
«(3)  » .تخاس بطاخم  میئامن » یم  ظفح  نانمشد  رش  زا  ار  وت  ام  هک  ریگ 

نادنواشیوخ توعد  زرط 

نیا رارسا  اهدعب  هک  دش  راکشآ  زور  نآ  رد  یتقیقح  .دوب  بلاج  رایسب  دوخ  نادنواشیوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  توعد  زرط 
.تشگ رت  نشور  توعد 

: دنسیون یم  نینچ  قافتا  هب  بیرق  ناسیون  خیرات  نینچمه  و  َنِیبَْرقَْألا ، َکَتَریِشَع  ْرِذنَأَو  هیآ  ریسفت  رد  نارسفم 

هب بناوج ، یسررب  زا  سپ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دناوخب  دوخ  نییآ  هب  ار  شیوخ  نادنواشیوخ  ات  دومن  رومأم  ار  وا  دنوادخ 
نآ هارمه  دـنک و  هدامآ  ییاذـغ  هک  داد  روتـسد  درک ، یمن  زواجت  لاس  هدزناپ  اـی  هدزیـس  زا  وا  نس  زور  نآ  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع 

نانامهم زا  ییاریذپ  نمض  رد  تفرگ  میمصت  هدومن و  توعد  ار  مشاه  ینب  نارس  زا  رفن  جنپ  لهچ و  سپـس  .دهد  بیترت  زین  يریش 
( بهلوبا  ) يو ياهومع  زا  یکی  دنک ، نخس  زاغآ  وا  هک  نآ  زا  شیپ  اذغ  فرصزا  سپ  هنافـسأتم ، یلو  .دزاس  راکـشآ  ار  هتفهن  زار 

تلحصم هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .درب  نیب  زا  تلاسر  عوضوم  حرط  يارب  ار  سلجم  یگدامآ  دوخ ، ساسا  یب  کبس و  نانخـس  اب 
سپ رگید ، تفایـض  کـی  بیترت  اـب  هدرک و  رارکت  ار  دوـخ  هماـنرب  ادرف  سپـس  .دزاـس  لوـکوم  ادرف  هب  ار  عوـضوم  حرط  هـک  دـید 

: دومرف نینچ  ًادعب  درک و  زاغآ  يو  تینادحو  هب  فارتعا  ادخ و  شیاتس  اب  ار  دوخ  نخس  دومن و  لیماف  نارس  هب  ور  اذغ ، فرصزا 

هداتـسرف نم  تسین ، يدـنوادخ  وا  زج  هک  یئادـخ  هب  دـیوگ ؛ یمن  غورد  دوخ  ناسک  هب  تیعمج  کی  ياـمنهار  هاـگچیه  یتسار  هب 
و دیریم ، یم  ناگتفخ  ناسب  امش  نم ، ِنادنواشیوخ  يا  ناه  متسه ؛ نایناهج  مومع  هب  و  امش ، يوس  هب  ادخ  هدش 

ص:102

.214 ءارعش / هروس  - 1
.95 ، 94 رجح / هروس  - 2

.درک میهاوخ  وگتفگ  هدنیآ  لصف  رد  یمومع  توعد  هرابرد  - 3
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و ناراـکوکین ) يارب   ) تسا ادـخ  یمئاد  تشهب  نیا  دـیوش و  یم  تازاـجم  دوخ  رادرک  قبط  دـیدرگ و  یم  هدـنز  نارادـیب ، دـننامه 
يارب نم  هچنآ  زا  رتهب  يزیچ  دوخ  ناسک  يارب  مدرم  زا  سک  چـیه  دوزفا : سپـس  « (1) (. » ناراکدب يارب   ) تسا وا  یگـشیمه  خزود 

.تسا هدرواین  ما ، هدروآ  امش 

نابیتشپ امش  زا  کی  مادک  مناوخب : وا  بناج  هب  ار  امش  هک  هداد  نامرف  نم  هب  میادخ  ما ، هدروآ  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  امـش  يارب  نم 
قلطم توکس  دیسر ، هطقن  نیا  هب  ترضح  نآ  نانخس  یتقو  « (2)  » .دشاب امش  نایم  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  ات  دوب ، دهاوخ  نم 

یلع هبترم  کی  .تفر  ورف  رکف  يایرد  رد  دوخ  راک  ماجنارـس  دـصقم و  یگرزب  رد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  و  تفرگ ، ارف  ار  سلجم  همه 
يا درک : ضرع  دنت  نحل  کی  اب  تساخرب و  تسکش و  مهرد  ار  سلجم  توکس  دوب ، هلاس  هدزناپ  یناوج  زور  نآ  هک  مالـسلا  هیلع 

رارکت راب  هس  ات  ار  دوخ  راتفگ  سپس  دنیشنب و  ات  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .متسه  امش  زا  ینابیتشپ  هدامآ  نم  ادخ  ربمایپ 
: دومرف دومن و  نادنواشیوخ  هب  ور  ماگنه  نینچ  رد  .تفگن  خساپ  ار  وا  شسرپ  یسک  هلاس  هدزناپ  ناوج  نامه  زج  .دومن 

ماگنه نیا  رد  « (3)  » .دینک يوریپ  وا  زا  دیهد و  شوگ  وا  نانخس  هب  امش ! نایم  تسا  نم  نیشناج  یـصو و  ردارب و  ناوج  نیا  مدرم !
: دنتفگ دندومن و  بلاطوبا  هب  ور  مسبت  هدنخ و  تلاح  اب  راضح  و  تفای ، نایاپ  سلجم 

هصالخ تفای ، شراگن  هچنآ  « (4)  » .داد رارق  وت  گرزب  ار  وا  و  يربب ! ناـمرف  وا  زا  ینک و  يوریپ  ترـسپ  زا  هک  داد  روتـسد  دـمحم 
دئاقع هک  هیمیت  نبا  زج   ) هدرک و لقن  ار  نآ  نوگانوگ  ياه  ترابع  اب  ناسیون ، خیرات  نارسفم و  رتشیب  هک  تسا  یلصفم  عوضوم 

ص:103

ُّنثَعُبَتلو َنومانَت  امک  َنَتوُمََتل  هللاو  ًهَماع  ساّنلا  یلا  وًهَّصاخ  مُکَیلا  ِهللا  لوسر  ّینا  َوه  الا  هلا  يذلا ال  ُهللاَو  ُهَلها  ُبِذکَی  َدـِئاَرلا ال  َّنأ  - 1
.321 ج 1 / یبلح ،» هریس  ًاَدبا «- ُراّنلاو  ًاَدبا  ُهّنَجلا  اّهنا  َنومَلعَت و  امب  َُّنبِساُحَتل  و  َنوظَقیَتسَت ، امک 

.مُکیف یتفیلخ  ییصَو و  یخا َو  َنوُکَی  نا  یلع  ِرمالا  اَذه  یلَع  ینُرِزاُوی  مُکُّیاَف  - 2
.ُهوُعیِطا َُهل و  اوعَمساَف  مُکیَلع  یتَفیلخ  یّیِصَو و  یِخا و  اذه  َّنا  - 3

«، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  111 و « ج 1 / دمحا ،» دنسم  41 «؛ - 40 / 2 لماک ،» خیرات  63 «؛ - 62 ج 2 / يربط ،» خیرات  - .» 4
.221 - 210 ج 13 /

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 125 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_103_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_103_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_103_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_103_4
http://www.ghaemiyeh.com


زا یکی  ار  نآ  همه  هدرکن و  کیکـشت  ثیدـح  نیا  تحـصرد  یـسک  دراد ) مالـسلا  مـهیلع  ربماـیپ  تـیب  لـها  هراـبرد  یـصوصخم 
.دنا هتسناد  خیرات  تامّلسم 

ص:104
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یمومع توعد   11

هراشا

.دز یمومع  توعد  هب  تسد  نادنواشیوخ  توعد  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  هک  دوب ، هتـشذگ  تثعب  زاغآ  زا  لاس  هس 
مومع اسر ، يادـصاب  راب  نیا  یلو  دوب ، هدرک  تیادـه  مالـسا  نییآ  هب  ار  یهورگ  یـصوصخ ، ياه  سامت  اب  لاس  هس  ِتدـم  رد  يو 

: تفگ دـنلب  ییادـصاب  و  تفرگ ، رارق  يدـنلب  گنـس  يور  افـص »  » هوک راـنک  رد  يزور  .دومن  توعد  یتسرپاـتکی  نییآ  هب  ار  مدرم 
(. دنک یم  زاغآ  هملک  نیا  اب  ًاعون  ار  زیمآ  تشحو  ياه  شرازگ  درب و  یم  راک  هب  رطخ  گنز  ياج  هب  ار  هملک  نیا  برع   ) هاحابصای

هللا یلـصربمایپ  سپـس  دنتفاتـش ؛ يو  روضح  هب  شیرق  فلتخم  لئابق  زا  یهورگ  درک ، هجوت  بلج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يادـن 
عضوم امـش  نانمـشد  افـص )  ) هوک نیا  تشپ  هک  مهد  شرازگ  امـش  هب  نم  هاگره  مدرم  يا  تفگ : درک و  تیعمج  هب  ور  هلآ  هیلع و 

وت زا  یگدـنز  لوط  رد  ام  اریز  يرآ ، دـنتفگ : یگمه  دـینک ؟ یم  قیدـصت  ارم  ایآ  دـنراد ، ار  امـش  لام  ناـج و  دـصق  و  دـنا ، هتفرگ 
يراک مناوت  یمن  ادخ ، هاگشیپ  رد  امش  يارب  نم  دیهد  تاجن  شتآ  زا  ار  دوخ  شیرق ، هورگ  يا  تفگ : سپس  .میا  هدینـشن  یغورد 

.مناسرت یم  كاندرد  باذع  زا  ار  امش  نم  مهد ، ماجنا 

يوس هب  دوخ ، موق  تاجن  يارب  ًاروف  دنیب ، یم  يرود  هطقن  زا  ار  نمـشد  هک  تسا  ینابدید  تیعقوم  نامه  نم  تیعقوم  دوزفا : سپس 
راعش اب  هتفاتش و  اهنآ 

ص:105
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نیا دـندوب ، هاـگآ  علطم و  وا  نیئآ  زا  شیب  مک و  هک  شیرق  « (1)  » .دزاس یم  ربخاب  دمآشیپ  نیا  زا  ار  نانآ  هاحابصای » : » یـصوصخم
هب يور  تسکش ، ار  مدرم  توکس  بهلوبا )  ) رفک نارـس  زا  یکی  هک  تفرگارف  ار  نانآ  لد  سرت  نانچ  نآ  هلمج  نیا  ندینـش  اب  راب 

.دندش قرفتم  تیعمج  سپس  يدومن ؟ توعد  راک  نیمه  يارب  ار  ام  وت  رب  ياو  تفگ : دومن و  ترضح  نآ 

فده هار  رد  تماقتسا 

: تسا زیچ  ود  ِورگ  رد  يدرف  ره  تیقفوم  زمر 

؛ فده هب  نامیا  لوا :

؛ نآ هب  لین  قیرط  رد  ششوک  تماقتسا و  مود :

، دزاس یم  ناسآ  وا  رظن  رد  ار  تالکـشم  و  دناشک ، یم  دـصقم  يوس  هب  ار  ناسنا  هاوخان  هاوخ  هک  تسا  ینطاب  كرحم  نامه  نامیا 
فدـه ِورگ  رد  وا  تداعـس  هـک  تـشاد  ناـمیا  ناـسنا  هاـگ  ره  اریز  دـنک ؛ یم  توـعد  دـصقم  هـب  لـین  يارب  ار  يو  زور ، بـش و  و 

ار دوخ  يدوبهب  هک  يرامیب  اًلثم  .دناشک  یم  دراد ) هک  یتالکـشم  مامت  اب   ) فده يوس  هب  ار  وا  نامیا  يورین  ًارهق  تسا ، یـصخشم 
یئاـهبنارگ تارهاوج  اـیرد  جاوما  ریز  هک  دراد  نیقی  هک  یـصاوغ  دروخ ؛ یم  یناـسآ  هب  ار  نآ  دـناد ، یم  خـلت  يوراد  ندروـخ  رد 

.دیآ یم  نوریب  اه  جوم  لد  زا  هنادنمزوریپ  یقیاقد  زا  سپ  و  دنکفا ، یم  ایرد  جاوما  ماک  رد  ار  دوخ  هغدغد ، نودب  دراد ، دوجو 

اجنآ هدومن ، نایب  یهاتوک  هلمج  اب  تسا ) نآ  قیرط  رد  تماقتـسا  فدـه و  هب  نامیا  یبایماک ، زمر   ) هک ار  بلطم  نیا  دـیجم ، نآرق 
: دیامرف یم  هک 

هب « (2) « ؛ َنوُدَـعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأ  اُونَزْحَت َو  اُوفاـخَت َو ال  اَّلَأ  ُهَِکئـالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هب ملـسم  روط  هب   ) دـنا هداد  ناشن  يرابدرب  تماقتـسا و  نآ  لیـصحت  قیرط  رد  سپـس  دـنا ، هدروآ  ادـخ  هب  نامیا  هک  یناسک  یتسار 

دنهاوخ فده 

ص:106

هریـس ُهاحابـصای «-» ُحیـُصی « َلَعَجَف  ِِهلها  یلا  ُهوِقبـسَی  نا  یـشَخَف  ُهَلها  ُدـیُری  قَلَطناف  وّدَـعلا  يأَر  لُجَر  ِلَـثَمَک  مُُکلَثَم  یلَثَم و  اـمَّنا  - 1
.321 ج 1 / یبلح ،»

.30 تلصف / هروس  - 2
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: دوش یم  هتفگ  اهنآ  هرابرد  دندرگ و  یم  دیؤم  ناگتشرف )  ) یبیغ ياهورین  اب  و  دیسر )

.دیشاب نامداش  دوعوم ، تشهب  اب  َنوُدَعُوت و  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأَو 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یئابیکش  تماقتسا و 

زا سپ  ترضح  نآ  ریذپان  یگتسخ  ياه  تیلاعف  یمومع ، توعد  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  یـصوصخ  ياه  سامت 
توعد زا  شیپ  هک  یناسک  دیآ ؛ دیدپ  یتسرپ  تب  رفک و  فوفصربارب  رد  ناناملسم  زا  هدرشف  فصکی  هک  دش  ببس  یمومع ، يادن 

هتفگ کیبل  ار  وا  توعد  توبن ، نالعا  زا  سپ  هک  ناملسم  هزات  دارفا  اب  دندوب ، هدش  دراو  مالـسا  نامیا و  يّرـس  هزوح  رد  یناگمه ،
ِتضهن کی  ندیبوک  هتبلا  .دمآرد  ادصهب  هکم  كرش  رفک و  لفاحم  مامت  رد  رطخ  ياه  گنز  دندرک و  ادیپ  لماک  یئانـشآ  دندوب ،

کی زا  تضهن  نیا  ياضعا  هک  دوب  نیا  نانآ  سرت  تلع  یلو  دوب ؛ یناسآ  لهس و  راک  رایـسب  زهجم ، دنمورین و  شیرق  يارب  داینبون 
زا دندوب و  هدرک  ادیپ  شیارگ  مالـسا  هب  يدادعت  يا  هلیبق  ره  زا  هکلب  دننک ، شـشوک  نآ  ندـیبوک  يارب  ورین  مامت  اب  هک  دوبن ، هلیبق 

.دوبن یناسآ  راک  یهورگ  نینچ  هرابرد  عطاق  میمصت  تهج  نیا 

نیب زا  فلتخم  لیاسو  اب  ار  بتکم  نیا  راذـگ  ناینب  و  بزح ، نیا  ساـسا  هک  دـنتفرگ ؛ میمـصت  نینچ  تروشم  زا  سپ  شیرق ، نارس 
دـیدهت و هلیـسو  هب  ًانایحا  و  دـنرادزاب ، دوخ  توعد  زا  گنراگنر  ياه  هدـعو  اب  ار  وا  دـنوشب و  دراو  عیمطت  قیرط  زا  یهاگ  .دـنربب 
هب ترجاهم  قیرط  زا  وا  دنتفرگ و  ار  وا  لتق  میمـصت  ماجنارـس  هک  دوب  شیرق  هلاسهد  همانرب  نیا  .دـننک  يریگولج  وا  راشتنا  زا  رازآ 

.دزاس بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  هشقن  تسناوت  هنیدم 

ناـگداتفا و هاـگهانپ  أـجلم و  يو  هناــخ  تمهدــنلب و  لدــکاپ و  درم  وا  دوـب و  بلاــطوبا »  » زور نآ  رد  مشاــه » ینب   » هلیبـق سیئر 
گرزب و ياج  دوب ، وا  اب  هبعک  بصانم  زا  یخرب  هکم و  تسایر  هک  نیا  رب  هوالع  برع ، هعماج  نایم  رد  .دوب  نامیتی  ناگدـنامرد و 
؛ دوب وا  اـب  بلطملادـبع »  » گرم زا  سپ  هلآ » هیلع و  هللا  یلـصربمایپ   » یتسرپرـس تلاـفک و  هک  اـجنآ  زا  و  تشاد ، ریطخ  سب  تلزنم 

روط هب  شیرق »  » رگید نارس 
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.دندومن باطخ  ریز  ياه  هلمج  اب  ار  وا  دنتفای و  راب  يو  روضح  هب  « (1)  » یعمجتسد

ار ام  ناردپ  و  ددنخ ، یم  ام  دیاقع  راکفا و  هب  دـنک و  یم  دای  یتشز  هب  ار  ام  نییآ  و  دـیوگ ، یم  ازـسان  ام  نایادـخ  هب  وت  هدازردارب  »
بلـس وا  زا  ار  دوخ  تیامح  راذگب و  ام  رایتخا  رد  ار  وا  هک  نیا  ای  و  درادرب ، ام  زا  تسد  هک  هدب  روتـسد  وا  هب  ای  درمـش ؛ یم  هارمگ 

زا هک  يا  هنوگ  هب  درک  مرن  ار  ناـنآ  تفگ و  نخـس  ناـنآ  اـب  یـصاخ  ریبدـت  اـب  مشاـه ،» ینب   » سیئر و  شیرق »  » گرزب « (2) «. » نک
و هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  شیک  يونعم  هبذج  .دوب  نوزفازور  مالـسا ، ِراشتنا  ذوفن و  یلو  .دنتـشگ  فرـصنم  دوخ  دصقم  بیقعت 

جاجح موجه  دروم  هکم  هک  مارح  ياه  هام  رد  ًاصوصخ  .درک  یم  کـمک  بلطم  نیا  رب  يو  غیلب  حیـصف و  نآرق  باذـج و  تاـنایب 
یم عقاو  رثؤم  دارفا  زا  يرایـسب  رد  وا  نیـشنلد  نییآ  و  نیریـش ، نایب  غیلب و  نخـس  .تشاد  یم  هضرع  اهنآ  رب  ار  دوخ  نییآ  يو  دوب ،

رد هدومن و  زاب  ییاج  دوخ  يارب  لیابق  مامت  لد  رد  دـمحم »  » هک دـندش  هجوتم  هکم »  » ياه نوعرف  ناهگان  ماگنه  نینچ  رد  .تشگ 
هناگی روضح  هک  دندش  ممـصم  رگید  راب  .تسا  هدومن  ادیپ  يا  هظحالم  لباق  ناوریپ  نارادفرط و  برع ، ياه  هلیبق  زا  يرایـسب  نایم 

، ورنیا زا  .دننک  دزشوگ  اهنآ  شیک  نایکم و  لالقتسا  رب  ار  مالسا  ذوفن  رطخ  حیرصت ، حیولت و  اب  دنـسرب و  بلاطوبا ) ، ) ربمایپ یماح 
: دنتفگ دنتفرگ و  رس  زا  ار  دوخ  نیشیپ  نانخس  یعمجتسد ، روط  هب  زاب 

- رادزاب دـیدج  نییآ  غیلبت  زا  ار  دوخ  هدازردارب  هک : میتفگ  وت  هب  اًلبق  ام  یلو  يراد ؛ يرترب  ام  رب  نس  تفارـش و  رظن  زا  وت  بلاطوبا !
هب ام  زا  يدرف  مینیبب  هک  تسین ، يرابدرب  نیا  زا  شیب  ار  ام  و  هتـشگ ، زیربل  ام  ربصماج  نونکا  یلو  دیدرکن ؛ انتعا  امـش  فصولا - عم 

يرادزاب و تیلاعف  هنوگره  زا  ار  وا  هک  تسا  ضرف  وت  رب  .درمـش  یم  تسپ  ار  ام  راکفا  درخ و  یب  ار  ام  و  دیوگ ، یم  دب  ام  نایادـخ 
ددرگ و نیعم  هورگ  ود  ره  فیلکت  ات  مییامن ، یم  هزرابم  یتسه  وا  یماح  هک  وت  وا و  اب  هنرگ 

ص:108

.تسا هدروآ  دوخ  هریس  رد  ماشه  نبا  ار  دارفا  نیا  تایصوصخ  مان و  - 1
-» ُهَنَیب انَنَیب و  ِیلُخت  نا  اَّمإ  اّنَع و  ُهّفُکَت  نا  اّمإف  انئابآ ، لّلَض  انَمالحا و  َهَّفَسَو  اننید  َباَع  انَتَِهلآ و  َّبَس  دَق  َکیخا  نبا  َّنا  َِبلاطابا  ای  - 2
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ربارب رد  دیاب  هک  تفایرد  تسارف  لقع و  لامک  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عفادم  یماح و  هناگی  « (1)  » .دورب نیب  زا  اهنآ  زا  یکی 
راتفگ هک  داد ، لوق  دـش و  دراو  تملاسم  رد  زا  تهج ، نیا  زا  .داد  ناشن  يرابدرب  هداـتفا  رطخ  رد  اـهنآ  ناـیک  نوئـش و  هک  یهورگ 
يارب ًادـعب  اـت  دوب ؛ اـهنآ  بضغ  مشخ و  شتآ  ندرک  شوماـخ  روظنم  هب  باوج ، عون  نیا  هتبلا  .دـناسرب  دوخ  هدازردارب  هب  ار ، نارس 

ًانمض دناسر و  ار  اهنآ  مایپ  و  تفرگ ، سامت  دوخ  هدازردارب  اب  نارس ، نتفر  زا  سپ  اذل - .دریگ  شیپ  يرت  حیحـصهار  لکـشم ، لح 
يا هلمج  خساپ ، ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  .دش  خـساپ  راظتنا  رد  دوخ ؛ فدـه  هب  تبـسن  وا  نامیا  شیامزآ  روظنم  هب 

: وا خساپ  نتم  کنیا  .دور  یم  رامش  هب  وا  یگدنز  خیرات  هتسجرب  روطس  زا  یکی  هک  دومرف 

ملاع مامت  تنطلـس  ینعی   ) دنهد رارق  نم  پچ  تسد  رد  ار  هام  و  نم ، تسار  تسد  رد  ار  باتفآ  هاگ  ره  دنگوس ، ادخ  هب  ناجومع !
یم بیقعت  ار  دوخ  فدـه  مراد و  یمنرب  زگره  مرادرب ، تسد  دوخ  فدـه  بیقعت  نییآ و  غیلبت  زا  هک  دـنراذگب ) نم  راـیتخا  رد  ار 

هب هقالع  قوش و  کشا  سپـس  « (2)  » .مراپـسب ناج  فده  قیرط  رد  ای  و  مسرب ؛ یئاهن  دـصقم  هب  و  میآ ، زوریپ  تالکـشم  رب  ات  منک 
.تفر تساخرب و  دوخ  يومع  رضحم  زا  و  دز ، هقلح  وا  نامشچ  رد  فده 

هب دوب ، وا  نیمک  رد  هک  یتارطخ  مامت  اب  رایتخا  نودـب  هک  دراذـگ ، هکم »  » سیئر لد  رد  یبیجع  رثا  نانچ  وا  بذاـج  ذـفان و  راـتفگ 
«(3)  » .ناسرب نایاپ  هب  ار  دوخ  تیرومأم  و  مراد ، یمنرب  وت  تیامح  زا  تسد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دوخ  هدازردارب 

ص:109

اِنتَِهلآ و ِمتَش  نِم  اذه  یلع  ِربصَنال  ِهللاَو  ّانا  لَعفَت و  مَلَف  کیخا  َنبا  یهنَت  نا  َكانیَهنَتسا  دَق  ّانا  ًاَفرَـش و  ًاّنِـس و  َکل  َّنا  َبلاطابا  ای  - . 1
.ِنیقیرَفلا ُدَحا  ِکلهَی  یتح  کلاذ  یف  كاّیا  ُُهلِزاُنن و  وا  اّنَع  ُهَّفُکت  یتح  انِمالحا  َهَّفَس  انءابآ و 

.ُُهتکَرَت ام  ِهیف  ِکلها  وا  هَّللا  ُهَرِهُظی  یتَح  رمالا  اذه  كرتا  نا  یلَع  یلامِش  یف  رَمَقلاو  ینیمَی  یف  َسمّشلا  اوعَضَو  َول  هاّمعای  هَّللاو  - 2
.266 - 265 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 3

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_109_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_109_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_109_3
http://www.ghaemiyeh.com


دنور یم  بلاطوبا  شیپ  موس  راب  يارب  شیرق 

: دـنتفگ دوخ  اب  دـندش و  عمج  مه  رود  رگید  راـب  .دـندوب  هراـچ  یپ  رد  هدومن و  ناـشیرپ  ار  شیرق  راـکفا  مالـسا  نوزفازور  راـشتنا 
ناناوج نیرتابیز  تسا  نکمم  تروصنیا  رد  تسا ؛ هدیزگرب  يدنزرف  هب  ار  دمحم »  » هک تسا  رظن  نیا  زا  دـیاش  بلاطوبا ،»  » تیامح

نیرترظنم شوخ  زا  هک  ار  هریغم  نب  دـیلولا  نب  هراـمع »  » ظاـحل نیا  زا  .دـنیزگرب  يرـسپ  هب  ار  وا  میئوگب  و  میربـب ، وا  شیپ  ار  دوـخ 
: دنتفگ دندومن و  زاغآ  ار  اهدیدهت  اه و  هلگ  موس  راب  يارب  دندرب و  دوخ  هارمه  دوب ، هکم  ناناوج 

ینیزگرب يرسپ  هب  ار  وا  ات  میراذگاو  وت  هب  ار  وا  میرضاح  ام  دنمدرخ ، ابیز و  رونخـس ، رعاش و  تسا  یناوج  دیلو »  » دنزرف بلاطوبا !
يا هرهچ  اـب  درک ، یم  شدرگ  وا  قورع  رد  تریغ  نوـخ  هـک  یلاـح  رد  بلاـطوبا »  » .يرادرب دوـخ  هدازردارب  تیاــمح  زا  تـسد  و 
یلو منک ، تیبرت  دوخ  نماد  رد  ار  امـش  دنزرف  نم  دیهد ، یم  ماجنا  نم  اب  يدب  هلماعم  رایـسب  تفگ : دز و  داد  اهنآ  رـس  رب  هتخورفا ،

نب معطم  « » (1)  » .تسین یندـش  راک  نیا  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینک !؟ مادـعا  ار  وا  امـش  هک  مهدـب  ار  دوخ  هشوگرگج  دـنزرف و 
: تفگ بلاطوبا »  » .تفریذپ یهاوخن  ار  نیا  زگره  وت  یلو  دوب ، هنافـصنم  رایـسب  شیرق »  » داهنـشیپ تفگ : تساخرب و  نایم  زا  يدع »

یناروشب نم  دض  رب  ار  شیرق  هک  یـشوک  یم  یهاوخ و  یم  ارم  تلذ  وت  هک  تسا  ملـسم  نم  رب  يدشن و  دراو  فاصنا  رد  زا  زگره 
.هدب ماجنا  یناوت  یم  هچنآ  یلو 

دنک یم  عیمطت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شیرق 

رد یلو  دنک ، یمن  رهاظت  مالـسا  هب  وا  رگا  دروآ و  تسد  هب  ار  بلاطوبا  تیاضر  تسین  نکمم  زگره  هک  درک  ادـیپ  نانیمطا  شیرق 
يراددوخ وا  اب  هرکاذـم  هنوگره  زا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  تهج ، نیا  زا  .دراد  دوخ  هازردارب  هب  تبـسن  یبیجع  نامیا  هقـالع و  نطاـب 

نانز و  فحت ، ایاده و  میدـقت  و  تورث ، بصانم و  داهنـشیپ  اب  ار  دـمحم » : » هکنیا نآ  دیـسر و  اهنآ  رظن  هب  رگید  هشقن  یلو  .دـنیامن 
، رکیپ يرپ  ابیز و 

ص:110

ج ماشه ،» نبا  هریس  68 و « - 67 ج 2 / يربط ،» خـیرات  ُهَنوُلتقَت «؟ ینبا  مُکیطعاو  مَُکل  ُهوُذـغا  مُکَنبا  ینوطُعتا  ِینَنُوموُسَت ، ام  َسِئَبل  - 1
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هک یلاـح  رد  دـندش ، هناور  بلاـطوبا »  » هناـخ يوس  هب  یعمجتـسد  روط  هب  ورنیا ، زا  .درادرب  تسد  دوخ  توعد  زا  اـت  دـننک ، عیمطت 
: تفگ دومن و  زاغآ  ار  نخس  تیعمج  يوگنخس  .دوب  هتسشن  يو  ِرانک  وا  هدازردارب 

ام و و  دیدنخ ، ام  لقع  هب  و  دنکفا ، ام  نایم  رد  هقرفت  گنـس  و  تخاس ، قرفتم  ار  ام  دحتم  هدرـشف و  ِفوفـص  « دمحم ، » بلاطوبا يا 
یم وا  راـیتخا  رد  یتـفگنه  تورث  اـم  تسا ، وا  یتـسد  یهت  يدـنمزاین و  راـک  نیا  رب  وا  كرحم  هاـگره  دوـمن ؛ هرخـسم  ار  اـم  ناـتب 
زاین تسا و  رامیب  هاگره  و  میونش ؛ یم  ار  وا  نخـس  و  میهد ، یم  رارق  دوخ  ياورنامرف  ار  وا  ام  تسا ، بصنم  بلاط  هاگره  میراذگ ؛

 ... مییامن و یم  راضحا  وا  ياوادم  يارب  ار  ابطا  نیرت  قذاح  دراد ، بیبط  هجلاعم و  هب 

ناتب ییوج  بیع  زا  هک  دننک  یم  تساوخرد  دـنا و  هدـمآ  وت  موق  ناگرزب  تفگ : دومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ور  بلاطوبا 
.دنزاس اهر  ار  وت  زین  اهنآ  يرادرب و  تسد 

: تفگ دومن و  دوخ  يومع  هب  ور  یمارگ  ربمایپ 

و دننک ، تموکح  برع  رب  نآ  وترپ  رد  ات  دنریذپب  نم  زا  نخـس  کی  داهنـشیپ  راهچ  نیا  نایم  رد  و  مهاوخ ، یمن  يزیچ  نانآ  زا  نم 
شوگ وت  زا  نخـس  هد  هب  میرـضاح  ام  تفگ : تساخرب و  ياج  زا  لهجوبا »  » هظحل نیا  رد  « (1)  » .دـنهد رارق  دوخ  وریپ  ار  برعریغ 

.میهدارف

ربمایپ هرظتنمریغ  راتفگ  « (2)  » .دییامنب راگدرورپ  ییاتکی  هب  فارتعا  هک  تسا  نیا  نم  نخس  اتکی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
رـسارس يدیمون  سأی و  لاح  نیع  رد  توکـس و  تهب و  نانچ  نآ  .دـش  هتخیر  نانآ  مرگ  غاد و  دـیما  رب  هک  دوب  يدرـس  بآ  دـننام 

، شیرق « (3) « ؟ میتسرپب ار  يدحاو  يادخ  و  مییوگ ، كرت  ار  ادخ  تصش  دصیـس و  دنتفگ ؛ رایتخا  یب  هک  تفرگارف ، ار  اهنآ  دوجو 
.دندوب هتفر  ورف  رکف  رد  دوخ  راک  ماجنارـس  رد  و  دنتفر ، نوریب  هناخ  زا  دیراب ، یم  اهنآ  تروصو  مشچ  زا  مشخ  شتآ  هک  یلاح  رد 

«(4) : » تسا هدیدرگ  لزان  هعقاو  نیمه  نایب  رد  ریز ، تایآ 

ص:111

.ِبَرَعلا َریَغ  اِهب  مهل  نیدَی  َبرَعلا و  اِهب  َنوِکلمَی  ًهِملَک  ینوطُعی  - 1
.هَّللا الا  هلا  نا ال  نودَهشَت : - 2

.؟ ًادحاو ًاهلا  ُُدبعَن  ًاهلا و  َنیّتس  هِأم و  َثالَث  ُعَدن  - 3
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نیا هک  دـنیوگ  یم  نارفاـک  و  تسا ، هدـمآ  اـهنآ  يوـس  هب  هد  میب  ناوـنع  هب  يدرم  دوـخ  عوـن  زا  هک  دـندرک  بـجعت  نـیا  زا  ناـنآ  »
.تسا روآ  تفگش  رایسب  راک  نیا  و  دومن ، ادخ  کی  ار  ددعتم  نایادخ  هنوگچ  .تسا  وگغورد  رگوداج 

رایـسب راک  نیا  دیزرو و  تماقتـسا  دوخ  نایادـخ  شتـسرپ  قیرط  رد  دـیورب  هک : دـنتفگ  یم  دنتـساخرب و  سلجم ) زا   ) اهنآ ناگرزب 
«(1) «. » تسین يرگید  زیچ  ریوزت  زج  نیا  میا و  هدینشن  يرگید  تلم  زا  ار  يزیچ  نینچ  ام  .تسا  هدیدنسپ  بولطم و 

شیرق رازآ  اه و  هجنکش  زا  يا  هنومن 

: دوخ فورعم  نخس  اب  ار  شیرق »  » نارس و  تسکش ، ار  یشوماخ  رهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  يزور 

زا مرادرب ، تسد  شیوخ  توـعد  زا  هک  دـیراذگب  نم  پچ  تسد  رد  ار  هاـم  تسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  »
یکی دومن و  سویأم  داهنشیپ  هنوگره  ندش  هتفریذپ  زا  مراذگ ؛» نآ  رس  رب  ناج  ای  دهد  جاور  ارم  نید  ادخ  ات  تسشن ، مهاوخن  ياپ 

هدومن و ظفح  ار  وا  مارتحا  دوخ  ياهدروخرب  ماـمت  رد  شیرق »  » زور نآ  اـت  اریز  .دـیدرگ  زاـغآ  وا  یگدـنز  لوصف  نیرت  تخـس  زا 
همانرب هک  دندش  راچان  دش ، بآ  رب  شقن  اهنآ  هنابلط ! حالـصا  ياه  هشقن  هک  دندید  یتقو  اما  دندوب ؛ هدادـن  تسد  زا  ار  دوخ  تناتم 

.دنیامن هدافتسا  يا  هلیسو  ره  زا  هار  نیا  رد  دننک و  يریگولج  دش  هک  یتمیق  ره  هب  دمحم ،»  » نییآ ذوفن  زا  دنیامن و  ضوع  ار 

راـک همادا  زا  ار  وا  باـعرا ، دـیدهت و  تیذا ، رازآ و  ازهتـسا ، هرخـسم و  اـب  هـک  دـنداد  يأر  ارآ  قاـفتا  هـب  شیرق »  » نارـس ورنیا ، زا 
.دنرادزاب

کمک نورد  زا  ار  وا  هک  ییابیکش ) ربصو و  تماقتـسا  نامیا و   ) يونعم یحور و  لماع  رب  هوالع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ 
هک دوب  مشاه » ینب   » تیامح نآ  دوب و  رادروخرب  تشاد  هدـهعرب  ار  وا  تظافح  تسارح و  هک  زین  یجراخ  لماع  کی  زا  دومن ؛ یم 

میمصت زا  بلاطوبا ، یتقو  اریز  .تشاد  رارق  بلاطوبا »  » اهنآ سأر  رد 

ص:112

َقَلَْطنا ٌباجُع َو  ْیََـشل ٌء  اذه  َّنِإ  ًادِحاو  ًاهلِإ  َهَِهلْآلا  َلَعَج  ٌباَّذَـک َأ  ٌرِحاس  اذـه  َنوُِرفاْکلا  َلاق  ْمُْهنِم َو  ٌرِذـْنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ  اُوبِجَع  َو  - .» 1
-4 هروس ص / ٌقالِتْخا «» اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ِهَرِخْآلا  ِهَّلِْملا  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام  ُداُری  ْیََـشل ٌء  اذه  َّنِإ  ْمُِکتَِهلآ  یلَع  اوُِربْصا  اوُْشما َو  ِنَأ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا 
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« دمحم  » زا عافد  يارب  ار  همه  درک و  توعد  ار  مشاه  ینب  مومع  دـیدرگ ، هاگآ  دوخ  هدازردارب  تیذا  رب  ینبم  شیرق  عطاق  يدـج و 
اهنت .دنتفرگ  هدهعرب  ار  وا  تظافح  تیامح و  يدنواشیوخ ، طباور  رثا  رب  يرگید  هورگ  نامیا ، يور  اه  نآ  زا  یهورگ  .دومن  جیسب 

میمـصت زا  دمآ ، دـهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نانمـشد  فیدر  رد  اه  نآ  مان  هک  رگید  رفن  ود  و  بهلوبا »  » اهنآ نایم  رد 
هللا یلصربمایپ  هک  اج  ره  اریز  درادب ؛ نوصم  راوگان  ثداوح  زا  یخرب  زا  ار  وا  تسناوتن  زاب  یعافد  هقلح  نیا  یلو  .دندز  زابرـس  يو 

.دنتشادن غیرد  بیسآ  هنوگره  ندناسر  زا  دندید  یم  اهنت  ار  هلآ  هیلع و 

«: شیرق  » ياه تیذا  زا  یئاه  هنومن  کنیا 

هیلع و هللا  یلصیمارگ  لوسر  .درزایب  تفگ و  دب  ازـسان و  وا  هب  دید و  افـص »  » رد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لهجوبا ،»  » يزور - 1
ومع و هک  هزمح  دـش ؛ هناور  هبعک  رانک  شیرق  لفحم  يوس  هب  زین  لهجوبا  .تفرگ  شیپ  رد  ار  لزنم  هار  تفگن و  نخـس  وا  اـب  هلآ ،

تداع .تشگرب  راکـش  زا  دوب  هدرک  لیامح  ار  دوخ  نامک  هک  یلاح  رد  زور  ناـمه  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یعاـضر  ردارب 
تراـیز و هب  دروآ ، لـمع  هب  ندـید  دوـخ  نادـنواشیوخ  نادـنزرف و  زا  هکنآ  زا  شیپ  هکم ، هب  دورو  زا  سپ  هک  دوـب  نیا  وا  هـنیرید 
وا نایم  یفراعت  مالس و  دز و  یم  يرس  تشگ  یم  دقعنم  هبعک  رود  هک  شیرق  فلتخم  تاعامتجا  هب  سپـس  .تفر  یم  هبعک  فاوط 

.دش یم  لدب  در و  اهنآ  و 

هب لهجوبا  رازآ  دهاش  هک  ناعدج ،» نب  هَّللادبع   » زینک ًاقافتا  .دومن  تعجارم  هناخ  يوس  هب  مسارم  نیا  ماجنا  زا  سپ  زور ، نامه  يو 
: تفگ دمآ و  ولج  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

یم يدومن و  یم  هدهاشم  مدید  نم  هک  نانچ  نآ  ار  نایرج  يدوب و  هطقن  نیمه  رد  دـنچ  یقیاقد  شاک  يا  هزمح ) هینک  « ) هرامعابا »
.داد رازآ  تخس  ار  وا  تفگ و  ازسان  تا  هدازردارب  هب  لهجوبا »  » هنوگچ هک  يدید 

ماـقتنا هک  تفرگ  میمـصت  دـنک ، رکف  راـک  ماجنارـس  رد  هک  نیا  نودـب  وا  دراذـگ و  هزمح »  » ناور رب  یبیجع  رثا  زینک ، نیا  ناـنخس 
.دریگب لهجوبا »  » زا ار  دوخ  هدازردارب 

یـسک اب  هک  نیا  نودـب  تفر و  يو  فرط  هب  دـید و  شیرق  عامتجا  نایم  ار  لهجوبا  و  تشگرب ، دوب  هدـمآ  هک  یهار  ناـمه  زا  اذـل 
وا : » تفگ تسکش و  شرس  هک  نانچ  تفوک  وا  رس  رب  تخس  ار  يراکش  نامک  درک ؛ دنلب  ار  دوخ  نامک  دیوگب  نخس 
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هزیتس نم  اب  يراد  تردق  هاگ  ره  مور ؛ یم  زین  نم  تسا  هتفر  وا  هک  یهار  ما و  هدروآ  نامیا  وا  هب  نم  یئوگ و  یم  ازسان  ار  ربمایپ ) )
سانـش و عـقوم  درم  کـی  وا  نوـچ  یلو  دنتـساخرب ؛ لـهجوبا  يراـی  هب  موزخم » ینب   » هلیبـق زا  یهورگ  ماـگنه ، نیا  رد  « (1) «. » نک

دراد قح  هزمح  ما و  هدرک  يراتفردـب  دـمحم  قح  رد  نم  تفگ  دومن و  يریگوـلج  عاـفد  گـنج و  هنوـگره  زورب  زا  دوـب ؛ یـسایس 
مالـسا رادرـس  نیرتـگرزب  اهدـعب  هک  هزمح ، دـننام  یناـمرهق  دوجو  هک  تسا  نآ  رب  هاوـگ  ملـسم ، خـیرات  نیا  « (2)  » .دوش تحاراـن 

یم ریثا  نبا  هک  ناـنچ  .تشاد  یئازـسب  ریثأـت  ناناملـسم  حاـنج  تیوـقت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تـسارح  ظـفح و  رد  دـیدرگ ؛
: دسیون

يرگید ياه  هشقن  هیهت  ددـصرد  تهج ، نیا  زا  « (3) « ؛ دنتسناد ناناملـسم  تیوقت  یقرت و  لماع  نیرتگرزب  ار  هزمح  ِمالـسا  شیرق ،
.تشذگ دهاوخ  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  ًادعب  هک  دنداتفا 

دنیشن یم  ادخ  لوسر  نیمک  رد  لهجوبا 

شیرق ياه  هریت  زا  يدرف  شیارگ  هرابرد  یشرازگ  هک  دوبن  يزور  .دوب  هدرک  تحاران  تخس  ار  شیرق  مالسا ، نوزفازور  تفرـشیپ 
.دیشک یم  هنابز  اهنآ  نورد  رد  بضغ  هلعش  تهج ، نیا  زا  .دسرن  نانآ  هب 

: تفگ نینچ  شیرق  لفحم  رد  يزور  لهجوبا ،» ، » هکم نوعرف 

ار ام  و  دیوگ ، یم  دب  اهنآ  نایادخ  ام و  ناردپ  نییآ  هب  درمـش و  یم  دب  ار  ام  نید  هنوگچ  دمحم  هک  دینیب  یم  شیرق  هورگ  يا  امش 
هک یماگنه  مراذگ ، یم  دوخ  رانک  رد  ار  یگنـس  منیـشن و  یم  وا  نیمک  رد  ادرف  دنگوس ، ادخ  هب  « (4)  » .دیامن یم  دادملق  درخ  یب 

دراو زاـمن  يارب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــصربمایپ  زور ، نآ  يادرف  .منکــش  یم  نآ  اـب  ار  وا  رــس  دراذــگ ، یم  هدجــس  رب  رــس  دــمحم 
نکر  » نایم و  دش ، مارحلادجسم 

ص:114

.َتعَطَتسا ِنا  َّیلَع  کلذ  َّدُرَف  ُلوقَی  ام  ُلوقا  ِهِنیِد  یلع  اَناَف  ُهُِمتشَتا  لاق  ُمث  ًهَرِکنُم  ًهَّجَش  هَّجَشَف  اهب  َُهبَرَضَف  - 1
.72 ج 2 / يربط ،» خیرات  313 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2

.59 ج 3 / لماک » - .» 3
.299 - 298 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  اِنتَِهلآ « ِمتَشو  انِمالحا  ِهیِفسَتو  انئابآ  ِمتَشَو  اننیِد  ِبیِع  نِم  َنوَرَت  ام  یتا  دَق  ًادمحم  َّنا  - 4
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ایآ هک  دـندوب  هتفر  ورف  رکف  هب  دـندوب  هاگآ  لهجوبا  میمـصت  زا  هک  شیرق  زا  یهورگ  .داتـسیا  زامن  يارب  دوسالارجح ،»  » و یناـمی »
.هن ای  ددرگ  یم  زوریپ  هزرابم  نیا  رد  لهجوبا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  کیدزن  تساخرب و  هاگنیمک  زا  وا  هنیرید  نمـشد  داهن ، هدجـس  رب  رـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 
همه .تشگرب  شیرق  يوس  هب  هدـیرپ  هرهچ  اب  ناـسرت  نازرل و  دـمآ ، دـیدپ  وا  لد  رد  یبیجع  بعر  هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  .دـمآ 

: تفگ دوب  وا  بارطضا  سرت و  زا  یکاح  هک  فیعض  رایسب  یئادصاب  يو  مکحابا ؟»!  » دش هچ  دنتفگ : دندیود و  ولج 

.متشگ فرصنم  دوخ  میمصت  زا  تهج  نیا  زا  .مدوب  هدیدن  مرمع  مامت  رد  هک  تشگ  مسجم  مربارب  رد  يا  هرظنم 

دیدـپ ار  يا  هرظنم  نینچ  هتـساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  کمک  هب  ادـخ  نامرف  هب  یبیغ  يورین  کی  هک  تسین  وگتفگ  ياج 
وت نایچ  هرخسم  ِرش  زا  ام  « ؛» (1)  » َنِیئِزْهَتْسُْملا َكاَْنیَفَک  اَّنِإ  یهلا  یعطق  هدعو  قبط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوجو  و  دوب ، هدروآ 

.تسا هدرک  ظفح  نمشد  دنزگ  زا  میراد ،» یم  هاگن  ار 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  طیعم » یبا  نب  هبقع   » يزور اًلثم ، .تسا  تبث  خـیرات  تاحفـصرد  شیرق ،»  » رازآ زا  يدایز  ياـه  هنومن 
، مشاـه ینب  سرت  زا  یهورگ  دیـشک ، نوریب  دجـسم  زا  دـیچیپ و  شندرگ  هب  ار  وا  هماـمع  و  تـفگ ، ازـسان  دـید و  فاوـط  لاـح  رد 

دوخ يومع  هیحان  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  یبیسآ  رازآ و  « (2)  » .دنتفرگ وا  تسد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
.دوب هقباس  یب  دید  یم  لیمج » ّما   » وا رسمه  و  بهلوبا » »

؛ دنتـشادن غیرد  وا  تروصو  رـس  رب  هلابز  هنوگره  نتخیر  زا  اهنآ  .تشاد  رارق  اـهنآ  یگیاـسمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناـخ 
رـس رب  ار  ناـمه  نیع  ماـقتنا  روظنم  هب  هزمح »  » هک دیـسر ، ییاـج  هب  راـک  ماجنارـس  و  دـندز ، شرـس  رب  يدنفـسوگ  ناد  هچب  يزور 

.دیبوک بهلوبا 

ناناملسم رازآ 

هراشا

، اهنآ زا  یکی  هک  تسا  هدوب  یلماوع  لولعم  تثعب  زاغآ  رد  مالسا  تفرشیپ 

ص:115

.95 رجح ، هروس  - 1
.204 ج 18 / راونالاراحب ،» - .» 2
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يرابدرب ربصزا و  یئاـه  هنومن  اـب  امـش  .دوب  ترـضح  نآ  ناراداوه  ناراـی و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  صخـش  تماقتـسا 
یم رس  هب  یتسرپ ) تب  كرـش و  تموکح  زکرم   ) هکم طیحم  رد  هک  وا  ناراداوه  تابث  يرابدرب و  دیدش ؛ انـشآ  ناناملـسم  ياوشیپ 

.دینش دیهاوخ  ترجه  زا  سپ  عیاقو  لوصف  رد  ار  نانآ  يرادیاپ  يراکادف و  تسا ؛ هجوت  بلاج  زین  دندرب 

هجنکـش زا  سپ  ای  و  دندومن ، یم  یگدنز  هکم »  » هانپ یب  طیحم  رد  هک  هنیرید  ِراکادف  دنچ  ياسرف  تقاط  یگدـنز  لیلحت  هب  نونکا 
: میزادرپ یم  دنا ، هتفگ  كرت  غیلبت  ناونع  هب  ار  هکم  ندید ،

یشبح لالب  - 1

لوسر نذؤم  اهدعب  هک  لالب »  » .دندوب هدـش  برعلاهریزج  دراو  تراسا  تلاح  هب  هشبح ،»  » زا هک  دـندوب  یناسک  زا  يو  ردام  ردـپ و 
هریشع نوچ  دوب ، ناناملسم  گرزب  ياوشیپ  تخسرس  نانمشد  زا  هیما ،»  » .دوب فلخ » نب  هَّیما   » مالغ دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ 

و داد ، یم  هجنکش  ماع  ءالم  رد  ار  دوخ  ناملـسم  هزات  مالغ  ماقتنا ، يارب  يو  دندوب ؛ هتفرگ  هدهعرب  ار  ترـضح  زا  عافد  ادخ  لوسر 
یم وا  هنیـس  يور  ار  یغاد  گرزب و  رایـسب  گنـس  و  دـیناباوخ ، یم  غاد  ياه  گیر  يور  هنهرب  ندـب  اب  اـهزور  نیرت  مرگ  رد  ار  وا 

: تخاس یم  بطاخم  ریز  هلمج  هب  ار  وا  داهن و 

ار يّزع »  » و تال »  » يدرگرب و دـمحم  يادـخ  هب  داـقتعا  زا  اـی  و  يراپـسب ، ناـج  تلاـح  نیمه  هب  هکنیا  اـت  مراد  یمنرب  وت  زا  تسد  »
، داد یم  خساپ  دوب  وا  تماقتسا  هیاپ  رگنشور  هک  هملک  ود  اب  ار  وا  راتفگ  هجنکش ، همه  نآ  ربارب  رد  لالب  یلو  « (1) «. » ینک شتسرپ 
رد هک  هایس  مالغ  نیا  ِتماقتسا  .مدرگ  یمنرب  یتسرپ  تب  كرش و  نییآ  هب  زگره  و  تسا ! یکی  ادخ  ینعی : دحأ  دحأ  تفگ : یم  و 

« هیما  » هب تسیرگ و  وا  راـب  تقر  عضو  رب  لـفون ،» نب  هقرو   » یتـح .تشگ  عقاو  نارگید  باـجعا  دروـم  دوـب ، ریـسا  یلدگنـس  ِتسد 
: تفگ

«(2)  » .تخاس مهاوخ  هاگترایز  ار  وا  ربق  نم  دیشکب ، عضو  نیا  اب  ار  وا  هاگره  دنگوس  ادخ  هب 

ص:116

.يزُعلاو َتاّللا  َُدبعَت  دمحُِمب و  َرُفکت  وا  َتوُمَت  یتَح  اذَکه  ُلازَتال  - 1
.318 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2
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اه هچوک  رد  ار  وا  ات  داد ؛ یم  اه  هچب  تسد  هب  دنکفا و  یم  لالب  ندرگ  هب  ینامسیر  داد ، یم  ناشن  يرتشیب  لمع  تدش  هیما  یهاگ 
یمن يأر  هیما  نتـشک  هب  ناناملـسم  زا  یخرب  دندش ، ریـسا  شدنزرف  اب  هیما  مالـسا ، گنج  نیتسخن  ردب ، گنج  رد  « (1)  » .دننادرگب

دوخ هناـملاظ  لاـمعا  رفیک  هب  رـسپ  ردـپ و  وا ، رارـصا  رثا  رب  و  دوش ؛ هتـشک  دـیاب  و  تسا ، رفک  ياوشیپ  وا  تفگ : لـالب  یلو  .دـنداد 
.دندش هتشک  ود  ره  دندیسر و 

وا ردام  ردپ و  رسایرامع و  يراکادف  - 2

نب مقرا   » هناخ هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  یتاغیلبت  زکرم  هک  يزور  نانآ  .دنشاب  یم  مالسا  رد  نامدقشیپ  زا  وا  نیدلاو  رامع و 
نبا  » .دندومنن یهاتوک  نانآ  هجنکـش  رازآ و  رد  دـندش ، هاگآ  اهنآ  نامیا  زا  ناکرـشم  هک  يزور  .دـندروآ  مالـسا  دوب ؛ مقرالا » یبا 

: دسیون یم  « (2) « » ریثا

نازوس داب  مرگ و  باتفآ  ریز  رد  و  دنیوگب ، كرت  ار  دوخ  هناخ  هک  دندرک  یم  روبجم  عقاوم  نیرت  مرگ  رد  ار  رفن  هس  نیا  ناکرشم ،
هب صوصخ  نیا  رد  هیمس ،»  » وا رسمه  يزور  .درپس  ناج  نایم  نآ  رد  رسای  هک  دش ، رارکت  ردق  نآ  هجنکش  نیا  .دنربب  رـس  هب  نابایب 

نز و نیا  راب  تقر  عضو  .تشک  زین  ار  وا  درب و  ورف  وا  بلق  رد  ار ، دوخ  هزین  محر  یب  لدگنـس و  درم  نآ  و  دومن ، شاخرپ  لهجوبا 
، رابکشا ياهمشچ  اب  دید و  ار  هرظنم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يزور  .دومن  بلقنم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  درم ،

: دومرف درک و  اهنآ  هب  ور 

« .تسا تشهب  امش  هاگیاج  هک  دیزاس  هشیپ  ار  ییابیکش  رسای ! نادناخ  يا  »

يارب يو  .دنداد  هجنکش  لالب  دننام  زین  ار  وا  هداد و  جرخ  هب  لمع  تدش  رامع ،»  » هرابرد ناکرشم  شرسمه ، رـسای و  گرم  زا  سپ 
نایرگ ناگدید  اب  و  دش ، نامیشپ  ًاروف  یلو  .ددرگزاب  دوخ  مالسا  زا  رهاظ ، رد  هک  دش  ریزگان  دوخ  ناج  ظفح 

ص:117

ياه هرامش  مهن  لاس  مالسا ، بتکم  هلجم  هب  لالب ، يرابدرب  تداشر و  زا  رتشیب  عالطا  يارب  233 و  ج 3 - دعس ،» نبا  تاقبط  - .» 1
 ... دییامرفب هعجارم  هدنراگن  ملق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نذؤم  یشبح  لالب  هلاقم  5 و 7 

.45 ج 2 / لماک ،» - .» 2
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هللا یلص  یمارگ  لوسر  .داد  حرش  ار  نایرج  دوب ، تحاران  تخس  هک  یلاح  رد  .تفاتـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـضحم  هب 
نیرت کـچوک  دومرف : .تسا  ناـمیا  زا  زیربـل  مبلق  درک  ضرع  تسا ؟ هداد  خر  وت  ینطاـب  ناـمیا  رد  یلزلزت  اـیآ  : » دومرف هلآ  هیلع و 

ْنَم اَّلِإ  دیدرگ ... : لزان  رامع  نامیا  ِدروم  رد  هیآ  نیا  .رادب  روتسم  ار  دوخ  نامیا  نانآ ، رـش  زا  ییاهر  يارب  هدم و  هار  دوخ  هب  سرت 
«(1) « ؛ ِناَمیِْإلِاب ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَقَو  َهِرْکُأ 

«(2) «. » تسا راشرس  نامیا  زا  وا  بلق  یلو  دریگ  رارق  هارکا  دروم  هک  سک  نآ  رگم  »

داد روتسد  ورنیا ، زا  .دنک  هجنکش  دندوب  دارفا  نیرت  هانپ  یب  زا  هک  ار ، رـسای  نادناخ  تفرگ  میمـصت  لهجوبا  هک : تسا  نیا  فورعم 
هتخورفارب و شتآ  رجنخ و  شین  اب  دندرب و  اجنآ  هب  ناشک  ناشک  ار  رامع  هیمـس و  رـسای و  هاگنآ  دنیامن ، هدامآ  هنایزات  شتآ و  هک 
رب دورد  فیرعت و  زا  گرم  مد  ات  هکنیا  نودب   ) رـسای هیمـس و  هک  دش  رارکت  ردـقنآ  هثداح  نیا  .دـنداد  رجز  ار  اهنآ  هنایزات  نتخاون 

.دنداد ناج  هجنکش  ریز  دننامب ) زاب  ربمایپ 

نت اب  ار  رامع  دنتشاد ، مالسا  ندیبوک  رد  هک  یعفانم  تدحو  مامتاب  دندوب ؛ زیگنا  تقر  عیجف و  هنحصنیا  دهاش  هک  شیرق ،»  » ناناوج
.دراپسب كاخ  هب  ار  دوخ  ردام  ردپ و  دسج  دناوتب  ات  دنداد ، تاجن  لهجوبا  هجنکش  ریز  زا  هتسخ  لد  حورجم و 

دوعسم نب  هَّللادبع  - 3

هتسیاش رایسب  و  تسا ؛ هدینشن  ار  ام  نآرق  شیرق »  » هک دندومن ، وگتفگ  مه  اب  دندوب  هدش  دراو  مالسا  يرس  هزوح  رد  هک  یناناملسم 
«، دوعـسم نب  هَّللادـبع  ، » دـناوخب ار  نآرق  زا  یتایآ  رتاسر  هچ  ره  يادـصاب  مارحلادجـسم  رد  و  دزیخرب ، ام  ناـیم  زا  يدرم  هک  تسا ،
ار ریز  تایآ  اسر  حـیلم و  يادـصاب  وا  دـندوب ؛ هتفرگ  رارق  هبعک  رانک  رد  شیرق  ِنارـس  هک  یماگنه  .تشاد  مالعا  ار  دوخ  یگداـمآ 

: دناوخ

ُهَمَّلَع َناْسنِْإلا * َقَلَخ  َنآْرُْقلا * َمَّلَع  ُنمْحَّرلا * ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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.320 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.106 لحن / هروس  - 2
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«. (1)  ... » َنایَْبلا

هک ینامسآ  يادن  لمعلا  سکع  زا  يریگولج  يارب  .دومن  داجیا  شیرق  نارس  رد  یبیجع  بعر  هروس ، نیا  غیلب  حیـصف و  ياه  هلمج 
وا ندـب  رـسارس  زا  نوخ  هک  دـندز ، يردـق  هب  ار  وا  دنتـساخرب و  ياج  زا  یگمه  دیـسر ، اهنآ  شوگ  هب  هانپ  یب  درف  کـی  هلیـسو  هب 

يادن ماجنارـس  هک ، دـندوب ، لاحـشوخ  اهنآ  یلو  .تشگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  شیپ  يراب  تقر  عضو  اب  دـش و  يراج 
هدرب و رس  هب  عضو  نیرت  تخس  رد  تثعب  زاغآ  رد  هک  مالسا  راکادف  نازابرس  دادعت  « (2)  » .دیسر نانمشد  شوگ  هب  نآرق  يازفناج 

.مینک یم  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  راصتخا  يارب  ام  یلو  .تسا  اهنیا  زا  شیب  دنا ، هداد  جرخ  هب  تماقتسا  فده ، هب  لین  هار  رد 

رذوبا - 4

زا دـش و  ناملـسم  مالـسا ، روهظ  ِلوا  ياهزور  ناـمه  رد  وا  نیارباـنب  « (3)  » .دـش ناملـسم  هک  دوب  رفن  نیمجنپ  اـی  نیمراـهچ  رذوبا ،
.دور یم  رامش  هب  مالسا  رد  نیقباس 

یگرزب تیعقوم  ماقم و  دنا ، هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  زاغآ  رد  هک  یناسک  دیجم ؛ نآرق  حیرـصت  قبط 
تردق ذوفن و  زا  سپ  هک  يدارفا  اب  يونعم ، ماقم  تلیـضف و  رظن  زا  دنا ، هدروآ  مالـسا  هکم  حـتف  زا  شیپ  هک  یناسک  و  « (4)  » دنراد

: دیامرف یم  هدومن  نایب  ار  تقیقح  نیا  دیجم  نآرق  .دنتسین  ناسکی  دنا ، هدروآ  نامیا  هکم  حتف  زا  سپ  ینعی  مالسا ،

ناسکی نارگید  اب  دنا ؛ هدیگنج  ادـخ  نانمـشد  اب  هدومن و  جرخ  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  هکم ،)  ) حـتف زا  شیپ  هک  امـش  زا  یناسک  »
، دنا هدیگنج  ادخ  نانمشد  اب  هدومن و  لذب  لام  ادخ  هار  رد  حتف ، زا  سپ  هک  یناسک  زا  نانآ  هبترم  هکلب  دنتسین ،

ص:119

.4 - 1 نمحرلا / هروس  - 1
.314 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2

ص 62. ج 4 / باعیتسالا ،» -» 64 ج 4 / هباصالا ،» -» 301 ج 1 / هباغلادسا ،» - .» 3
َنیِذَّلا ِراْصنَْألا َو  َنیِرِجاـهُْملا َو  َنِم  َنُولَّوَـْألا  َنوُِقباَّسلا  َو  و 11 «.»  10 هعقاو / هروس  َنُوبَّرَقُْملا «» َکـِئلوُأ  َنوـُِقباَّسلا  َنوـُِقباَّسلا  َو  - .» 4

هروس ُمیِظَْعلا «» ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَهَتْحَت  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَعَأ  ُْهنَع َو  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا 
«. 100 هبوت /
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«(1) «. » تسا رترب 

مالسا يدانم  نیتسخن 

زونه درک و  یم  توعد  مالـسا  يوس  هب  ار  مدرم  یناهنپ  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  دروآ ، مالـسا  رذوبا  هک  یماـگنه 
وا هب  هک  يرفن  جنپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوخ  هب  دوب  رصحنم  مالسا ، ناوریپ  زور  نآ  .دوب  هدشن  مهارف  راکشآ ، ِتوعد  هنیمز 
یب هدومن و  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  دوبن  یهار  نیا  زج  رذوبا  ربارب  رد  رهاظ  بسحرب  طیارـش ، نیا  هب  هجوت  اب  .دـندوب  هدروآ  نامیا 

.دیوگ كرت  دوخ  هلیبق  يوس  هب  ار  هکم  ادصورس 

تفلاخم مَلَع  لطاب  دـضرب  اج ، همه  هک  دوب  هدـش  هدـیرفآ  نیا  يارب  وا  یئوگ  .تشاد  يزراـبم  شوج و  بنجرپ و  حور  رذوبا ، یلو 
هب گنـس  بوچ و  تشم  کی  ربارب  رد  مدرم  هک  رتگرزب  نیا  زا  یلطاب  مادـک  و  دزیخرب ؛ هزرابم  هب  يورجک  فارحنا و  اب  هتـشارفارب ،

؟! دنتسرپب ادخ  ناونع  هب  ار  اهنآ  دنتفیب و  هدجس  شنرک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  يزور  هکم ، رد  یهاتوک  تماقا  زا  سپ  ور  نیا  زا  دنک ، لمحت  ار  هنحـصنیا  تسناوت  یمن  رذوبا ،
؟ دینک یم  نیعم  نم  يارب  يا  هفیظو  هچ  منک و  هچ  نم  درک : ضرع 

هب نم  روتسد  ات  درگرب  دوخ  موق  نایم  کنیا  .یـشاب  دوخ  هلیبق  نایم  رد  مالـسا  غّلبم  یناوت  یم  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دسرب وت 

ار دس  نیا  مناسرب و  مدرم  نیا  شوگ  هب  ار  مالسا  يادن  مدرگرب ، دوخ  هلیبق  نایم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیاب  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : رذوبا 
! هکم رد  یتسرپاتکی  نییآ  مالسا و  راعش  ّتیعونمم  ِّدس  منکشب -

ادن اسر  دنلب و  يادصاب  دش و  دجـسم  دراو  دـندوب ؛ وگتفگ  مرگرـس  مارحلادجـسم  رد  شیرق  هک  یماگنه  میمـصت ، نیا  لابند  هب  وا 
: دادرد

«. ِهَّللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  »

ص:120
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نیا .دیبلط  هزرابم  هب  ار  شیرق  توربج  تمظع و  اراکشآ ، هک  دوب  یئادن  نیتسخن  ادن ، نیا  دهد ، یم  ناشن  مالسا  خیرات  هک  اجنآ  ات 
! یشیوخ موق و  هن  تشاد و  هکم  رد  ینابیتشپ  یماح و  هن  هک  دمآرد  یبیرغ  درم  هرجنح  زا  ادن ،

؛ دنکفا نینط  مارحلادجـسم  رد  رذوبا  يادصات  .تسویپ  عوقو  هب  دوب ، هدرک  ینیب  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هچنآ  ًاقافتا ،
هک دـندز  ردـق  نآ  دـنداد و  رارق  دوخ  تابرـض  ریز  یمحر  یب  اـب  ار  وا  دـندرب و  موجه  وا  يوس  هب  هتـسکش  ار  نمجنا  هقلح  شیرق 

.تشگ نیمز  شقن  شوهیب 

رذوبا رکیپ  يور  ار  دوخ  دـیناسر و  مارحلادجـسم  هب  ار  دوخ  سابع  .دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع  ساـبع  شوگ  هب  ربخ 
: تفگ دش و  لسوتم  یفیطل  ریبدت  هب  دهدب ، تاجن  ناکرشم  لاگنچ  زا  ار  وا  دناوتب  هک  نیا  يارب  و  دنکفا ،

، دوش هتـشک  وا  رگا  تسا ، رافغ  هلیبق  زا  ناوج  نیا  .درذگ  یم  رافغ  هفیاط  نایم  زا  امـش  یتراجت  هار  دیتسه ، ناگرزاب  یگمه  امـش  »
«! درذگب هفیاط  نیا  نایم  زا  دناوت  یمن  یتراجت  ناوراک  چیه  دتفا و  یم  رطخ  هب  شیرق  تراجت  ادرف 

، دوب زرابم  ریلد و  هداـعلا  قوف  ترارحرپ و  یناوج  هک  رذوبا  یلو  .دنتـشادرب  رذوبا  زا  تسد  نایـشیرق  دـش و  عقاو  رثؤم  ساـبع  هشقن 
نیا .دندز  گرم  دحرس  ات  دنتخیر و  وا  رس  رب  نایـشیرق  هبترمود  .درک  دیدجت  ار  دوخ  راعـش  دش و  دجـسم  دراو  زاب  زور  نآ  يادرف 

رذوبا دوبن  مولعم  دوبن ، سابع  رگا  دـش  هتفگ  هکنانچ  « (1) ! » داد تاجن  اهنآ  تسد  زا  لبق ، زور  ریبدـت  نامه  اب  ار  وا  ساـبع  زین  راـب 
، مالـسا يزوریپ  هار  رد  هزرابم  نادیم  رد  يدوز  نیا  هب  هک  دوبن  یـسک  رذوبا  نکیل  .دربب  ردب  ملاس  ناج  ناکرـشم  لاگنچ  زا  دـناوتب 

رود هب  فاوط  لاح  رد  هک  دـید  ار  ینز  يزور  ینعی  درک ، زاغآ  ون  زا  ار  هزراـبم  دـعب ، زور  دـنچ  تهج ، نیا  زا  .دـنک  ینیـشن  بقع 
اب دـنک و  یم  لد  درد  هدومن  باطخ  دوب ، هدـش  بصن  هبعک  فارطا  رد  هک  ار  هلئان »  » و فاـسا »  » ماـن هب  برع ، گرزب  تب  ود  هبعک ،

! دهاوخ یم  اهنآ  زا  ار  دوخ  تاجاح  یصاخ  زادگ  زوس و 

ود نآ  دنامهفب  وا  هب  هک  نیا  يارب  دش و  تحاران  تخس  نز ، نیا  ینادان  زا  رذوبا 

ص:121
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! روآرد رگیدکی  جاودزا  هب  ار  تب  ود  نیا  تفگ : دنروعش ، كاردا و  دقاف  تب 

ریز ار  وا  دنتخیر و  رذوبا  رس  رب  شیرق  ناناوج  نز ، دایرف  اب  « (1) ! » یتسه یبئاص »  » وت درک : دایرف  دش و  تحاران  رذوبا  نخس  زا  نز 
«(2)  » .دنداد تاجن  شیرق  ناناوج  لاگنچ  زا  ار  وا  دنتفاتش و  وا  يرای  هب  رکب » ینب   » هلیبق زا  یهورگ  یلو  .دنداد  رارق  دوخ  تابرض 

دنوش یم  ناملسم  رافغ  هلیبق 

كرد یبوخ  هب  لطاب  اب  هزرابم  رد  ار  وا  هدننک  هریخ  تردق  و  دراو ، هزات  دیدج و  درگاش  دادعتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
يوس هب  ار  نانآ  ددرگرب و  دوخ  هفیاط  نایم  هب  داد  روتـسد  وا  هب  دوب ، هدیـسرن  هزرابم  لمع و  تّدش  تقو  زونه  نوچ  یلو  .درک  یم 

.دنک توعد  مالسا 

هدـش و هتخیگنارب  ادـخ  بناج  زا  هک  يربماـیپ  ماـیق  عوضوم  نوماریپ  ناـنآ  اـب  مک  مک  تشگرب و  دوخ  هفیاـط  موق و  يوس  هب  رذوبا 
.تفگ نخس  دنک ، یم  توعد  کین  قالخا  هناگی و  يادخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم 

هیلع هللا  یلصمالسا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  و  دندش ، ناملـسم  رافغ »  » هلیبق دارفا  ِفصن  دعب ، .دندروآ  مالـسا  رذوبا  ردام  ردارب و  ادتبا 
یلصربمایپ رضحم  هب  رافغ ،»  » زا يوریپ  هب  زین  ملـسا »  » هلیبق .دندرک  رایتخا  مالـسا  زین  رگید  فصن  هنیدم ،) برثی /( »  » رهـش هب  هلآ  و 

.دندرک رایتخا  مالسا  هدش  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا 

«(3)  » .دیزگ تماقا  رهش  نآ  رد  تسویپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  هنیدم  رد  دحا ، ردب و  گنج  زا  سپ  رذوبا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تخسرس  نانمشد 

زا یخرب  لیلحت  رد  ناناملسم ، گرزب  ياوشیپ  نانمشد  زا  یخرب  ییاسانش 

ص:122

.دنتخاس یم  مهتم  ندوب  یبئاص  هب  دندش ، یم  دراو  مالسا  نییآ  هب  هک  ار  یناسک  هکم  ناتسرپ  تب  - 1
ص 223. ج 4 / دعس ، نبا  تاقبط » - » 2
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ار یخرب  تایـصوصخ  مان و  هدرـشف  روط  هب  اجنیا  رد  ام  .تسین  ریثأـت  یب  تسا ؛ هتـسویپ  عوقو  هب  ترجه  زا  سپ  هک  هدـنیآ  ثداوح 
: میزاس یم  سکعنم 

.دوبن رادرب  تسد  ناناملسم  يو و  تیذا  بیذکت و  زا  هاگ  چیه  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هیاسمه  يو  بهلوبا :» - » 1

یم رخسمت  يور  زا  دید ، یم  ار  تسد  یهت  هانپ و  یب  یناملسم  هک  یماگنه  .دوب  نایچ  هرخسم  زا  یکی  وا  ثوغیدبع :» نبدوسا  - » 2
ار ناریا  هاش  تخت  جات و  اه  يدوز  نیمه  هب  هک  دننک  یم  روصت  دنرادنپ و  یم  نیمز  يور  ِناهاش  ار  دوخ  ناتـسد ، یهت  نیا  تفگ :
رـصیق و نیمزرـس  ثراو  ناناملـسم  هنوگچ  هک  دـنیبب  دوخ  ناگدـید  اب  وا  هک  دادـن  تلهم  لـجا  یلو  « (1)  » .درک دـنهاوخ  بحاصت 

.دندش اهنآ  جات  تخت و  يرسک و 

هللا یلـصربمایپ  اب  ار  وا  يوگتفگ  هدنیآ  لصف  رد  تشاد و  رایتخا  رد  یتفگنه  تورث  هک  شیرق  هدروخلاس  درم  هریغم :» نب  دیلو  - » 3
.تشاگن میهاوخ  هلآ  هیلع و 

یلصربمایپ هب  ور  تفرگ و  تسد  هب  ار  ناگدرم  هدش  مرن  هدیـسوپ و  ياه  ناوختـسا  ّیبا  يزور  فلخ :»  » نادنزرف َّیبا :»  » و هّیما » - » 4
: تفگ درک و  هلآ  هیلع و  هللا 

»؟ دنک یم  هدنز  ار  اه  ناوختسا  نیا  وت  راگدرورپ  ایآ  « »؟ ِماظِعلا ِهِذه  ییُحی  کَّبَر  ّنا  »

«(2) « ؛ ٍهَّرَم َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  دمآ : باطخ  یحو  ردصم  زا 

.دندش هتشک  ردب »  » گنج رد  ردارب ، ود  نیا  دومن .» دهاوخ  هدنز  تسا ، هدیرفآ  ار  اه  نآ  زاغآ  رد  هک  يراگدرورپ  نامه  وگب  »

رد زین  يو  .دندناوخ  لهجوبا »  » ار وا  ناناملسم ، تشاد ؛ مالـسا  اب  هک  ییاجیب  بصعت  دانع و  تهج  هب  هک  ماشه :» نب  مکحلاوبا  - » 5
.دش هتشک  ردب »  » گنج

.دناوخ یم  لسنلا ) عوطقم  « ) رتبا  » ار هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا ، صاعورمع  ردپ  يو  لئاو :» نب  صاع  - » 6

یمن تحار  ینآ  ناناملـسم  يو و  رازآ  زا  دوـب و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تخـسرس  نانمـشد  زا  هـک  طـیعم :» یبا  نـب  هـبقع  - » 7
«(3)  » .تسشن

ص:123

!. يرسَک کُلم  َنوثِرَی  َنیذَّلا  ِضرالا  كُولم  ءالؤه  - 1
.79 - 78 سی / هروس  - 2

.دییامرفب هعجارم  هریغ  باعیتسالا و  هباصالا ، هباغلادسا ، ياه  باتک  هب  51 و  - 47 ج 2 / لماک ،» خیرات  - .» 3
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لقن زا  راصتخا  يارب  ام  و  دنا ، هدومن  طبـض  ار  اهنآ  تایـصوصخ  اًلماک  ناخروم  هک  نایفـسوبا و ...  دننام  دنتـسه  يرگید  هورگ  زاب 
.میدومن يراددوخ  اهنآ 

شیرق نارس  یشکرس  هزیگنا 

هراشا

ار دـمحم »  » یگمه شیرق ، هک  نیا  اب  دـنک  یم  رکف  دوخ  اب  ناسنا  اریز  تسا ؛ مالـسا  خـیرات  ثحب  لباق  طاـقن  زا  یکی  تمـسق  نیا 
یم ار  اه  لد  هک  ار  وا  غیلب  حیصف و  مالک  و  دندوب ، هدیدن  وا  زا  یـشزغل  نیرت  کچوک  هظحل  نآ  ات  دنتـسناد و  یم  نیما  وگتـسار و 
نیا اب  دـندرک ؛ یم  هدـهاشم  وا  زا  دوب  نوریب  تعیبط  نیناوق  دودـح  زا  هک  هداعلا » قراخ   » ياهراک هاگیب  هاگ و  و  دندینـش ، یم  دوبر 

.دندومن یم  هزرابم  وا  اب  دح  نیا  ات  ارچ  لاح 

: تسناد زیچ  دنچ  ناوت  یم  ار  یچیپرس  نیا  للع  ای  تلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  کشر  - 1

یهلا بصنم  نیا  بحاصدوخ  هک  دنتـشاد  وزرآ  و  دندرک ، یمن  يوریپ  وا  زا  دنتـشاد ، هک  یتداسح  کشر و  رثا  رب  اهنآ  زا  یهورگ 
.دنشاب

«(1) « ؛ ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو  هیآ : نیا  لوزن  نأش  رد  نارسفم 

: هک دسیون  یم  نینچ  دشن ،» لزان  فئاط  هکم و  زا  گرزب  يدرم  هب  نآرق  نیا  ارچ  دنتفگ  »

تورث نس و  رظن  زا  اریز  مرتراوازس ؛ توبن  بصنم  هب  وت  زا  نم  تفگ  دومن و  تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هریغم ،» نب  دیلو  »
نخس هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هرابرد  مالـسا  زا  شیپ  هک  دوب  یناسک  زا  تلـصلا ،» یبا  نب  هیما  « » (2)  » .متـسه مدقم  وت  رب  دنزرف  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  رمع  رخآ  اـت  یلو  ددرگ ، لـئان  گرزب  ماـقم  نیا  هب  دوخ  هک  دوـب  راودـیما  يا  هزادـنا  اـت  و  تفگ ، یم 
.دناروش یم  وا  دضرب  ار  مدرم  و  درکن ، يوریپ 

وت يأر  هک : دیسرپ  لهجوبا  زا  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نانمشد  زا  یکی  هک  سنخا ،» »

ص:124

.32 فرخز / هروس  - 1
.361 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2
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هار زا  میدومن و  تباقر  اهنآ  اب  و  میتساـخرب ، عازن  هب  یگرزب  تفارـش و  رـس  رب  فانمدـبع  اـم و  تفگ : يو  تسیچ ؟ دـمحم  هراـبرد 
هب .دوش  یم  لزان  یحو  ام  هلیبق  زا  يدرف  يارب  دـنیوگ : یم  میا ، هدـش  ربارب  اهنآ  اب  هک  نونکا  .مییامن  يربارب  اهنآ  اب  میتسناوت  یئاـه 

.دروآ میهاوخن  نامیا  زگره  ام  دنگوس  ادخ 

هک دراد  دوجو  خیرات  تاحفصرد  زین  يرگید  ياه  هنومن  زاب  دزاس و  یم  راکشآ  ار  شیرق  ناگرزب  تباقر  تداسح و  اه  هنومن  نیا 
.دوش یم  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا 

نیسپزاب زور  زا  سرت  - 2

.دندوب دیق  یب  شایع و  نارذگشوخ و  دارفا  نانآ  اریز  دوب ؛ رثؤم  شیرق  یچیپرس  رد  همه ، زا  شیب  لماع  نیا 

تداع كرت  دنداد و  صیخـشت  دوخ  هنیرید  تداع  دضرب  ار  دمحم  توعد  دـندوب ، دـنم  هرهب  قلطم  ِيدازآ  زا  اه  لاس  هک  دارفا  نیا 
.تسا مأوت  بصعت  جنر و  اب  یناسفن ، تالیامت  قباطم  مهنآ 

رگید يارس  ياه  باذع  زا  تشحو  - 3

اهنآ لد  رد  یبیجع  لوه  دهد ، یم  میب  تخس  ياه  تازاجم  اب  ار  ربخ  یب  رگمتـس و  نارذگـشوخ و  دارفا  هک  باذع ، تایآ  ندینش 
هب طوبرم  تایآ  نیشنلد ، يادصاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتقو  .دومن  یم  برطضم  شوشم و  ار  اهنآ  راکفا  تخـس  دنکفا و  یم 
.دز یم  مه  هب  ار  اهنآ  شیع  مزب و  طاسب  هک  دیدرگ  یم  اپ  رب  هلولو  نانچ  نآ  دـناوخ ؛ یم  شیرق  یمومع  عماجم  رد  ار  رگید  يارس 

اب و  دز ، یم  هعرق  ریت ، اب  شاعم  نیمأـت  ِلیـصحت  يارب  و  تخاـس ، یم  زهجم  راوگاـن  ِدـمآ  شیپ  هنوگره  عفد  يارب  ار  دوخ  هک  یبرع 
زا نیمأت ، ندروآ  تسد  هب  نودب  دوبن  رضاح  زگره  داد ؛ یم  رارق  ثداوح  مئالع  ار  ناگدنرپ  ِتفر  دمآ و  و  تفرگ ، یم  لاف  گنس 

کنیا دنونشن ؛ ار  وا  میب  دیون و  هک  دندرک ، یم  هزرابم  وا  اب  رظن  نیا  زا  .دنیشنب  مارآ  داد  یم  میب  نآ  زا  دمحم »  » هک یباذع 
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.میروآ یم  تخاس ، یم  برطضم  تخس  ار  شیرق  ربخ  یب  نارذگشوخ  نارس  رطاخ  هک  دنچ  یتایآ 

لوغشم دوخ  هب  زور  نآ  رد  سکره  دزیرگ ، یم  دوخ  نادنزرف  نز ، ردپ ، ردام ، ردارب ، زا  ناسنا  دوش ، یم  اپرب  زیخاتسر ، هک  يزور  »
: دیسر یم  اهنآ  شوگ  هب  ادن  نیا  هبترم  کی  دندیشک ، یم  رس  اه  هلایپ  هبعک ، رانک  رد  اهنآ  هک  یماگنه  « (1) « » تسا

ناشیرپ و  برطضم ، نانچ  « (2) « ؛» دنـشچب ار  باذع  ات  میئامن  یم  لیدـبت  ار  نآ  دورب ، نیب  زا  شتآ  رثا  رب  ناشیاه  تسوپ  تقو  ره  »
.درک یم  تموکح  اهنآ  رب  زرل  سرت و  هدراذگ و  رانک  ار  اه  ماج  رایتخا ، یب  هک  دنتشگ  یم 

كرشم برع  هعماج  زا  سرت  - 4

یم میب  نآ  زا  وت  هچنآ  میناد  یم  ام  درک  ضرع  دیدرگ و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رـضحم  فانمدبع ، نب  لفون  نب  ثراح 
نینچ خـساپ  رد  .دـننک  یم  نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  ار  ام  كرـشم  برع  میروایب ، نامیا  ام  هاگره  یلو  .تساـجرباپ  تسار و  یهد ،

.دیدرگ لزان  ریز  هیآ  دارفا ،

: وگب اهنآ  خساپ  رد  .میوش  یم  هدنار  دوخ  نیمزرس  زا  مینک ؛ يوریپ  تیاده  لعشم  نیا  زا  ام  هاگ  ره  دنیوگ : یم  »

اهنآ يوس  هب  هویم  عون  ره  زا  وس  ره  زا  ات  میا  هدادـن  رارق  نانآ  رایتخا  رد  تسا  نما  رد  یبوشآ  هنتف و  ره  زا  هک  ار  دوخ  مرح  ام  رگم 
«(3) « »؟ دوش یم  ریزارس 

ص:126

/ سبع هروس  ِهِینُْغی « » ٌنْأَش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ِهِیَنب  ِِهتَبِحاص َو  ِهِیبَأ َو  ِهِّمُأ َو  ِهیِخَأ َو  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  ُهَّخاَّصلا  ِتَءاـج  اذِإَـف  - .» 1
«. 37 - 33

«. 56 ءاسن / هروس  َباذَْعلا «» اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  - .» 2
«» اَّنُدـَل ْنِم  ًاقْزِر  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ُتارَمَث  ِْهَیلِإ  یبُْجی  ًانِمآ  ًامَرَح  ْمَُهل  ْنِّکَُمن  َْمل  انِـضْرَأ َأ َو  ْنِم  ْفَّطَخَُتن  َکَعَم  يدُْـهلا  ِِعبَّتَن  ْنِإ  اُولاق  َو  - .» 3
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ترجه نیتسخن   12

هراشا

رـش و زا  ییاهر  يارب  يا  هدـع  .تسا  اهنآ  قیمع  صالخا  نامیا و  رب  يزراب  لیلد  هشبح ، كاخ  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  ترجاـهم 
كاخ هک  دنتفرگ ، میمصت  هناگی ، يادخ  شتسرپ  ینید و  رئاعش  نتشاداپب  يارب  مارآ ، طیحم  کی  لیـصحت  روظنم  هب  شیرق ،»  » رازآ

یم اریز  .دنورب  اجک  دـننک ، هچ  دـندوب  ریحتم  یلو  دـنرادرب ؛ ناشیوخ  دـنزرف و  تراجت ، راک و  زا  تسد  و  دـنیوگ ، كرت  ار  هکم » »
تاروتـسد و  دومن ، دنلب  ار  دیحوت  يادـن  ناوت  یمن  يا  هطقن  چـیه  رد  و  تسا ، هتفرگارف  یتسرپ  تب  ار  هریزج  هبـش  رـساترس  دـندید 

نایم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  اب  ار  بلاطم  هک  تسا  نیا  رتهب  هک  دـندرک  رکف  دوخ  اـب  .تشاد  اـپ  رب  ار  یتسرپاـتکی  نییآ 
«(1)  » ِنوُُدبْعاَف َياَّیِإَف  ٌهَعِساو  یِضْرَأ  َّنِإ  ساسارب ...  وا  نییآ  هک  يربمایپ  .دنراذگب 

: ینعی .تسا 

«. دیشاب هتشاد  ار  ادخ  شتسرپ  قیفوت  اجنآ  رد  هک  دینیزگب  یگدنز  يارب  ار  يا  هطقن  تسا  روانهپ  ادخ  نیمزرس  »

« مشاـه ینب   » ناـناوج و  دوب ، رادروخرب  مشاـه » ینب   » تیاـمح زا  هچرگ  وا ، ِدوخ  .دوب  نشور  وا  رب  اًـلماک  ناناملـسم  راـب  تقر  عضو 
دوب و ناوارف  یماح ، یب  هداتفا  هانپ ، یب  ِدازآ  مالغ ، زینک و  وا  نارای  نایم  رد  یلو  دندومن ؛ یم  ظفح  بیسآ  هنوگره  زا  ار  شترضح 

يارب .دنتفرگ  یمن  مارآ  اهنآ  رازآ  زا  ینآ  شیرق  نارس 
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یم هجنکـش  دـندوب  هدروآ  مالـسا  هلیبق  نآ  زا  هک  ار  یناسک  هلیبق ، ره  نادـنمروز  نارـس و  يا ، هلیبق  ياه  گنج  زورب  زا  يریگولج 
.دیدناوخ هتشذگ  تاحفصرد  ار  شیرق  ياه  هجنکش  زا  یئاه  هنومن  هک  دنداد ؛

: تفگ نینچ  اهنآ  خساپ  رد  دندرک  فیلکت  بسک  ترجاهم ، هرابرد  ترضح  نآ  باحصا  هک  یماگنه  للع ، نیا  يور 

اجنآ رد  رگداد  دنمورین و  رادمامز  کی  دوجو  رثا  رب  اریز  دوب ؛ دهاوخ  دنمدوس  امش  يارب  رایسب  دینک ، رفس  هشبح  كاخ  هب  هاگ  ره 
امش يارب  یجرف  ادخ  ات  دیربب ، رسب  كاخ  نآ  رد  دیناوت  یم  اهامش  تسا و  یکاپ  یتسرد و  ِكاخ  اجنآ  و  دوش ، یمن  متس  یسک  هب 

؛ نیرب تشهب  زا  تسا  يا  هنومن  دریگب ، تسد  هب  رگداد  هتـسیاش و  درف  کی  ار  اج  نآ  روما  هک  یکاپ  طیحم  يرآ  « (1)  » .درآ شیپ 
دوخ یعرـش  فیاظو  هب  نانیمطا  تینما و  لاـمک  اـب  هک  دوب  ینیمزرـس  نینچ  ندروآ  تسد  هب  ترـضح  نآ  ناراـی  يوزرآ  هناـگی  و 

.دنزادرپب

رفـس راب  دنتـشاد  يرتشیب  یگدامآ  هک  ییاهنآ  تشذـگن  يزیچ  هک  داتفا ، رثؤم  نانچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  ذـفان  مـالک 
.دنتفرگ شیپ  ار  هدج  هار  هراوس ، یضعب  هدایپ و  یخرب  هنابش  دنوش  هاگآ  ناکرشم )  ) ناگناگیب هکنیا  نودب  هتسب ؛

.دش یم  هدید  زین  ناملسم  نز  راهچ  اهنآ  نایم  دوب و  رفن  هدزناپ  ای  « (2)  » هد تبون ، نیا  رد  اهنآ  هعومجم 

ناتسبرع و عاضوا  ِیسررب  اب  درکن ؟ یفرعم  ترجاهم  تهج  ار  رگید  طاقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ارچ  هک  درک  تقد  دیاب  نونکا 
.دوب كانرطخ  دـندوب ، كرـشم  ًامومع  هک  نیـشن  برع  طاقن  هب  ترجاـهم  اریز  .دوش  یم  نشور  هشبح  باـختنا  هتکن  طاـقن ، ریاـس 

يدوهی یحیسم و  طاقن  .دندز  یم  زابرس  ناناملسم  شریذپ  زا  ناکاین ، نییآ  هب  هقالع  يور  زا  ای  شیرق ، دمآ  شوخ  يارب  ناکرـشم 
رد رگیدکی  اب  يونعم  ذوفن  رس  رب  نانآ  اریز  تشادن ؛ ترجاهم  يارب  تیحالص  هنوگ  چیه  مه ، ناتسبرع  نیشن 

ص:128

-» هیف ُمتنا  اّمِم  ًاجرَف  مَُکل  ُهَّللا  َلَعجَی  یتح  قدِـص ، ُضرا  َیِه  دَـحا و  هَدـنِع  ُمَلُظیال  ًاـِکلَم  اـِهب  َّناَـف  ِهشَبَحلا ، ِضرا  یلا  ُمتجَرَخ  َول  - 1
.70 ج 2 / يربط ،» خیرات  321 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس 

.70 ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 2
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یم ریقح  راوخ و  ار  برع  داژن  هورگ ، ود  نیا  هوالعب ، .تشادن  دوجو  موس  بیقر  دورو  يارب  يا  هنیمز  دندوب و  شکمشک  گنج و 
.دندرمش

هب ربمایپ »  » همان هک  یماگنه  یتح  دندش ؛ یمن  نمی  رد  ناناملسم  تماقا  هب  یـضار  یناریا  تاماقم  و  دوب ، ناریا  هاش  ذوفن  ریز  نمی ،» »
«. دزاس ناریا  هناور  هدرک و  ریگتسد  ار  روهظون  ربمایپ  : » هک تشون  نمی  رادنامرف  هب  ًاروف  وا  دیسر ، زیورپورسخ  تسد 

اب شیرق  دوب و  شیرق  رازاـب  ماـش  نمی و  نیا ، رب  هوـالع  دوب ؛ رود  هکم  زا  ماـش  .دوب  ناریا  تموـکح  رظن  ریز  نمی  دـننام  زین  هریح » »
یم جارخا  ار  اهنآ  شیرق  شهاوخ  هب  ًاـعطق  دـندش ، یم  هدـنهانپ  اـجنآ  هب  ناناملـسم  رگا  .دنتـشاد  کـیدزن  طـباور  طاـقن  نیا  مدرم 

.تفریذپن ار  اهنآ  تساوخرد  هشبح  ناطلس  یلو  دندرک ، یتساوخرد  نینچ  هشبح  ناطلس  زا  هکنانچ  .دندرک 

زا ندیـشک  تسد  ترفاسم و  نیا  .دوب  تقـشمرپ  هداعلا  قوف  ترفاسم  کی  ناـنز ، ناـکدوک و  اـب  ناـمز  نآ  رد  مهنآ  یئاـیرد ، رفس 
.دوب اهنآ  كاپ  نامیا  صالخا و  هناشن  یگدنز ،

.دوب هشبح  هب  تکرح  هدامآ  یتراجت  یتشک  ود  فداصت  نسح  زا  و  دوب ؛ یناـگرزاب  رومعم  ردـنب  کـی  زورما  ناـسب  هدـج ،»  » ردـنب
راوس هلجع  لامک  اب  راـنید  مین  تخادرپ  اـب  و  دـندرک ، مـالعا  ترفاـسم  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  شیرق ،»  » بیقعت سرت  زا  ناناملـسم 
هکم هب  ار  اهنآ  هک  دـندرک  رومأم  ار  یهورگ  ًاروف  دیـسر ، هکم  نارـس  شوگ  هب  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  ترفاسم  ربخ  .دـندش  یتشک 

.دوب هتفگ  كرت  ار  هدج  لحاوس  یتشک  هک  دندیسر  یعقوم  اهنآ  یلو  دننادرگزاب ؛

.دوب تثعب  مجنپ  لاس  بجر  هام  رد  هورگ  نیا  ترجاهم  خیرات 

.تسا شیرق  تواقـش  زا  يزراب  هنومن  دـندش ؛ یم  هدـنهانپ  هناگیب  كاخ  هب  دوخ ، نییآ  ظفح  يارب  طـقف  هک  یتیعمج  نینچ  بیقعت 
زا هودنلاراد ،»  » ِياسؤر يرآ  .دندوبن  رادرب  تسد  اهنآ  زا  هکم  نارـس  یلو  هتـسش ، تراجت  هناخ و  دـنزرف ، لام و  زا  تسد  نارجاهم 

.دومن میهاوخ  حیرشت  ًادعب  هک  دندرک ، یم  همزمز  ار  یبلاطم  دوخ  اب  دندوب و  هاگآ  ینیارق  يور  رفس  نیا  رارسا 
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هورگ ترجاهم  ترجه ، نیا  لابند  هب  .دندوب  هلیبق  کی  زا  رفن  هد  نیا  زا  کی  ره  هکلب  دندوبن ، لکـشتم  هلیبق  کی  زا  مک ، هورگ  نیا 
يا هدع  ظاحل  نیا  زا  تفرگ ، تروصیدازآ  لامک  رد  مود ، ترجه  .دوب  بلاط » یبا  نب  رفعج   » اهنآ شیپاشیپ  هک  دـمآ ، شیپ  رگید 

.دیسر رفن  هب 83  هشبح ، كاخ  رد  ناناملـسم  رامآ  هک  يروط  هب  دنربب  هارمه  زین  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  دـندش  قفوم  ناناملـسم  زا 
.دنک یم  زواجت  مه  ددع  نیا  زا  اهنآ  رامآ  مینک ؛ باسح  دندش  دلوتم  اجنآ  رد  ای  هدرب  دوخ  هارمه  هک  ار  یئاه  هچب  رگا 

کی و  رومعم ، نیمزرـس  کی  دوب ؛ هدومرف  فیـصوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  هک  ناـنچ  نآ  ار  هشبح » ، » رجاـهم ناناملـسم 
زین ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  يرـسمه  راختفا  اهدعب  هک  هملـس » یبا   » رـسمه هملـس ،» ّما   » .دنتفای يدازآ  اب  مأوت  مارآ  طیحم 

: دیوگ نینچ  اجنآ  هرابرد  دومن ، ادیپ 

زا يدب  نخـس  و  میدـید ، یمن  یـسک  زا  يرازآ  میتفرگ ، رارق  یماح  نیرتهب  تیامح  رد  میدـیزگ ، تنوکـس  هشبح  روشک  رد  یتقو 
نابعش و هام  یگمه  دوب و  تثعب  مجنپ  لاس  بجر  هام  رد  هورگ  نیا  ترجاهم  خیرات  دسیون : یم  ریثا  نبا  « (1)  » .میدینش یمن  یسک 

هکم هب  لاوش  هاـم  دـنا ؛ هتـشادرب  تسد  ناناملـسم  رازآ  زا  شیرق  هک  دیـسر  ربـخ  ناـنآ  هب  یتـقو  .دـندرب  رـسب  هشبح  رد  ار  ناـضمر 
شیپ ار  هشبح  هار  مود  راب  يارب  تهج  نیا  زا  دنتفای ، دـندوب  هداد  هک  یـشرازگ  فالخ  ار  عاضوا  تعجارم  زا  سپ  یلو  دنتـشگزاب ،

«(2)  » .دنتفرگ

دتسرف یم  هدنیامن  هشبح  رابرد  هب  شیرق 

رد ناناملـسم  ذوفن  زا  و  دـش ، هتخورفا  اـهنآ  لد  رد  هنیک  شتآ  دیـسر ؛ هکم  نارـس  شوگ  هب  ناناملـسم  یتحار  يدازآ و  ربخ  یتـقو 
نیا زا  اهنآ  رتشیب  سرت  و  دوب ، هدـمآرد  یمکحم  هاگیاپ  کـی  تروصهب  ناناملـسم  يارب  هشبح  كاـخ  اریز  .دـندش  شحوتم  هشبح 

« یشاجن  » رابرد رد  يذوفن  مالسا ، ناراداوه  ادابم  هک  دوب  ظاحل 
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ار یتسرپ  تب  تموکح  زهجم  رکشل  کی  اب  هجیتن  رد  و  دنیامن ، بلج  مالـسا  هب  ار  وا  ِینطاب  تالیامت  دننک و  ادیپ  هشبح ) رادمامز  )
.دننکفایب هریزج  هبش  زا 

هاش و رظن  بلج  يارب  و  دنتـسرفب ، هشبح  رابرد  هب  یناگدـنیامن  هک  دـنداد  رظن  و  دـندرک ، نمجنا  رگید  راـب  «، (1)  » هودنلاراد نارس 
هب ار  رجاهم  ناناملـسم  سپـس  دـننک  زاب  ییاج  دوخ  يارب  هاش ، لد  رد  دـنناوتب ، هار  نیا  زا  اـت  دـنهد ؛ بیترت  یبساـنم  يایادـه  ارزو ؛
ود دوخ  ناـیم  زا  دـسرب ، هجیتن  هب  رتـهب  رتدوز و  هچ  ره  اـهنآ  هشقن  هک  نیا  يارب  .دـنزاس  مهتم  يزاـس  تعیرـش  یناداـن و  تهـالب و 

و صاعورمع »  » مان هب  هعرق ، .دندیزگرب  دیدرگ  تسایس  نادیم  رگیزاب  اهنآ  زا  یکی  اهدعب  هک  ار  هتـشکراک  رگ و  هلیح  هدومزآراک 
: داد روتسد  اهنآ  هب  هودنلاراد »  » سیئر داتفا ، هعیبر » نب  هَّللادبع  »

ار اهنآ  رظن  دنزادرپب و  وگتفگ  هب  اهنآ  اب  اًلبق  دنراد و  میدقت  ار  ارزو  ِفحت  ایاده و  دینک ؛ تاقالم  هشبح »  » رادمامز اب  هکنآ  زا  شیپ 
هشبح راپسهر  تاروتسد  نیا  ذخا  زا  سپ  ناگدربمان  .دننک  قیدصت  ار  امـش  ياه  تساوخرد  هاش ؛ اب  تاقالم  ماگنه  هک  دننک  بلج 

.دندش

زا یهورگ  : » دنتفگ نینچ  اهنآ  هب  صوصخم  يایاده  میدقت  زا  سپ  ناگدـنیامن ، .دـندش  وربور  شیرق  ناگدـنیامن  اب  هشبح  ناریزو 
هدومن عارتخا  تسا  امش  ام و  ینییآ  فالخرب  هک  ینیئآ  دنا و  هتشادرب  دوخ  ناکاین  شور  زا  تسد  ام ، هدیسر  نارود  هب  هزات  ناناوج 
رتدوز هچ  ره  هک  دنراد  اضاقت  هشبح  هاشداپ  هاگشیپ  زا  ًادج  شیرق ، فارـشا  نارـس و  .دنرب  یم  رـس  هب  امـش  روشک  رد  نونکا  دنا و 

ام اـب  ناریزو  تئیه  ناطلـس ، روـضح  هب  یبایفرـش  رد  هک  مینک ، یم  شهاوـخ  ًانمـض  دـنیامن و  رداـصار  اـهنآ  درط  جارخا و  روتـسد 
وگتفگ اهنآ  اب  هراب  نیا  رد  اًلـصا  هک  تسا  بسانم  رایـسب  میهاگآ  رتهب  اهنآ  عضو  و  بویع ، زا  ام  هک  اـجنآ  زا  .دـنیامن و  تدـعاسم 

«! ددرگن وربور  زین  اهنآ  اب  تکلمم  سییر  و  دوشن ،

میدقت بدا و  ضرع  زا  سپ  و  دنتفای ؛ راب  هشبح »  » هاش رابرد  هب  زور ، نآ  يادرف  .دنداد  دعاسم  لوق  نیب ، کیدزن  دـنمزآ و  نایفارطا 
هب ار  شیرق »  » مایپ ایاده ،
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: دندرک نایب  نینچ  ریز  حرش 

، هدیـشک دوخ  فالـسا  ناکاین و  شور  زا  تسد  ام ، زغم  کبـس  هدیـسر و  نارود  هب  هزات  ناناوج  زا  یهورگ  هشبح ! مرتحم  رادمامز 
.اهنآ دوخ  ناکاین  ناردپ و  نییآ  اب  هن  دنک و  یم  قیبطت  هشبح »  » روشک یمسر  نییآ  اب  هن  هک  دنا  هدومن  مادقا  يرگید  نییآ  رشن  هبو 

هاگـشیپ زا  اـهنآ ، موق  ناـگرزب  دـننک ؛ یم  هدافتـساءوس  تکلمم  نیا  يدازآ  زا  و  دـنا ، هدـش  هدـنهانپ  روشک  نیا  هب  ًاریخا  هورگ  نیا 
 ... دننک تشگزاب  دوخ  روشک  هب  ات  دنیامرف ، رداصار  اهنآ  جارخا  مکح  هک  دنیامن  یم  تساوخرد  هناکولم 

.دش دنلب  دندوب ، هتسشن  یتنطلس  ریرس  هیشاح  رد  هک  ناریزو  يادص  ؛ تشگ یهتنم  هطقن  نیا  هب  شیرق  ناگدنیامن  نانخـس  هک  نیمه 
دوخ نانیشن  هیشاح  اب  هشبح ،»  » رگداد اناد و  هاش  یلو  .دندومن  قیدصت  ار  اهنآ  راتفگ  هدومن و  مایق  ناگدنیامن  زا  تیامح  هب  یگمه 

: تفگ دومن و  تفلاخم 

یمن رفن  ود  نیا  تسد  هب  قیقحت  نودـب  دـنا ؛ هدـش  هدـنهانپ  مروـشک  كاـخ و  هب  هک  ار  یهورگ  نم  .تسین  یلمع  راـک  نیا  زگره  »
حیحصاهنآ هرابرد  هدنیامن  ود  نیا  راتفگ  هاگره  لماک ، یـسررب  زا  سپ  و  دوش ، قیقحت  ناگدنهانپ  نیا  لاح  عضو و  زا  دیاب  .مراپس 

هتـشادن تیعقاو  هورگ  نیا  قح  رد  ناـنآ  نانخـس  رگا  و  منادرگ ، یم  زاـب  ناـشدوخ  روشک  هب  ار  اـهنآ  تروصنیا  رد  دـشاب  تسار  و 
«. منک یم  کمک  ار  اهنآ  شیپ  زا  شیب  مراد و  یمنرب  اهنآ  زا  ار  دوخ  تیامح  زگره  دشاب ،

.دومن راضحا  رابرد  هب  ار  اهنآ  یلبق ، عالطا  نیرت  کچوک  نودـب  تفر و  رجاهم  ناناملـسم  لابند  هب  رابرد ، صوصخم  رومأم  سپس 
اب تیعمج ، يوگنخس  هراب  نیا  رد  هک  دندوب  سپاولد  ناناملسم  زا  یخرب  .دیدرگ  یفرعم  تیعمج  يوگنخس  بلاط ،» یبا  نب  رفعج  »

امنهار و زا  ار  هچنآ  نم  تفگ : بلاط  یبا  نب  رفعج  ینارگن ، هنوگره  عفر  يارب  .تفگ  دـهاوخ  نخـس  هنوگچ  هشبح  ِینارـصن  هاـش 
.تفگ مهاوخ  دایز  مک و  نودب  ما  هدینش  دوخ  ربمایپ 

قیبطت ام  نید  اب  هن  هک  دـیدج  نییآ  هب  دـیا و  هتـشادرب  تسد  دوخ  ناکاین  نییآ  زا  ارچ  تفگ : هدرک و  رفعج  هب  ور  هشبح ، رادـمامز 
ناردپ شیک  اب  هن  و  دنک ، یم 
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: داد خساپ  نینچ  بلاط » یبا  نب  رفعج  « ؟ دیا هدیورگ  دوخ ،

مارتحا ام  شیپ  هیاسمه  میدوب ، تشز  ياهراک  ِدرگ  هب  هتسویپ  میدرک ، یمن  بانتجا  رادرم  زا  تسرپ ؛ تب  نادان و  میدوب  یهورگ  ام 
لاونم نیا  هب  يراگزور  .میتساخ  یمرب  گنج  هزیتس و  هب  دوخ  نادنواشیوخ  اب  میدوب ، نادنمروز  موکحم  هداتفا  فیعـض و  تشادن ،
دیحوت هب  ار  ام  ادـخ  نامرف  هب  تساخرب و  تشاد ، يراکتـسرد  یکاپ و  رد  یناشخرد  هقباس  هک  ام  نایم  زا  رفن  کی  هکنیا  ات  میدوب ،

، میزرو بانتجا  اه  یکاپان  زا  و  میشوکب ، تناما  در  رد  داد  روتسد  و  درمش ، هدیهوکن  ار  ناتب  شیاتس  و  دومن ، توعد  یتسرپاتکی  و 
لاوما رد  تنایخ  غورد ، تداهـش  عورـشمان و  ياه  شزیمآ  يزیرنوخ و  زا  مییامن و  يراتفر  شوخ  ناگیاسمه  نادـنواشیوخ و  اـب  و 

.میشاب رود  تشز ، ياهراک  هب  نانز  نداد  تبسن  نامیتی و 

يادخ شتـسرپ  شیاتـس و  و  هدروآ ، نامیا  وا  هب  ام  .میزادرپب  ار  دوخ  تورث  تایلام  میریگب ، هزور  میناوخب ، زامن  داد : روتـسد  ام  هب 
مایق ام  ربارب  رد  شیرق  یلو  میتسناد ؛ لالح  ار  وا  ياه  لـالح  و  هدرمـش ، مارح  دوب  هدرمـش  مارح  ار  هچنآ  و  میدومن ، تضهن  هناـگی 
درگ میتسرپب ، ار  اه  لگ  اه و  گنـس  رگید  راـب  میرادرب و  تسد  دوخ  نییآ  زا  اـم  اـت  دـنداد ، هجنکـش  ار  اـم  بش  زور و  و  دـندرک ،

، دوخ نییآ  ظفح  يارب  .دـش  مامت  ام  یئاناوت  بات و  هکنآ  ات  میدومن ؛ تمواقم  اهنآ  ربارب  رد  اه  تدـم  ام  .میورب  اه  یتشز  ثئابخ و 
.میدروآ هانپ  هشبح  كاخ  هب  هتسش ، یگدنز  لام و  زا  تسد 

«(1)  » .میراد لماک  دامتعا  وا  يرگداد  هب  زین  نونکا  و  دـیناشک ، دوخ  يوس  هب  ار  ام  ابر  نهآ  ِناـسب  هشبح ، رادـمامز  يرگداد  هزاوآ 
وا زا  دوب ، هدز  هقلح  وا  نامـشچ  رد  کشا  هک  یلاح  رد  هاـش  هک  داـتفا  رثؤم  يا  هزادـنا  هب  رفعج ،»  » نیـشنلد نانخـس  نیریـش و  ناـیب 

تایآ ندناوخب  دناوخ و  ار  میرم »  » هروس زاغآ  زا  دنچ  یتایآ  رفعج ، .دناوخب  ار  دوخ  ربمایپ  ینامـسآ  باتک  زا  يرادـقم  ات  تساوخ 
هدیـسرن رخآ  هب  هروس  تایآ  زونه  .تخاس  نشور  یـسیع  تیعقوم  و  میرم ، ینمادـکاپ  هراـبرد  ار  مالـسا  رظن  داد و  همادا  هروس  نیا 

رد هک  ار  ییاه  باتک  نساحم و  کشا ، تارطق  و  دش ، دنلب  اه  فقسا  و  هاش ، هیرگ  يادصهک  دوب ،
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! دومن رت  دوب ، زاب  اهنآ  ربارب 

: تفگ دمآرد و  نخس  هب  هاش  دیباوخ ؛ اه  همزمز  تفرگارف و  ار  سلجم  توکس  یتدم ، زا  سپ 

امش هب  ار  اهنیا  زگره  نم  دیورب ، « (1)  » دنریگ یم  همشچرس  رون  عبنم  کی  زا  تسا  هدروآ  یـسیع  هک  ار  هچنآ  اهنیا و  ربمایپ  راتفگ  »
«. دومن میلست  مهاوخن 

.دنامن یقاب  يدیما  هنزور  دش و  مامت  اهنآ  ررض  رب  دندرک ، یم  روصت  شیرق  ناگدنیامن  ناریزو و  هچنآ  فالخرب  سلجم  نیا 

: تفگ نینچ  وا  هب  و  تخادرپ ، وگتفگ  هب  هعیبر » نب  هَّللادبع   » دوخ تسود  اب  بش  دوب ، رگ  هلیح  یسایس و  درف  کی  هک  صاعورمع 

هک میوگ  یم  هشبح  رادمامز  هب  ادرف  نم  .ددرگ  مامت  نارجاهم  ناج  تمیق  هب  قیرط  نیا  دیاش  میوش ، دراو  رگید  ِهار  زا  ادرف  دـیاب  ام 
ار وا  هَّللادبع ،»  » .تسین راگزاس  تینارـصن  ساسا  ینابم و  اب  زگره  هک  دراد ، یـسیع  هرابرد  یـصوصخم  دیاقع  نارجاهم  نیا  سییر 

.داتفین رثؤم  هراب  نیا  رد  وا  نخـس  یلو  دـنراد ، یـشیوخ  ام  اب  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا ، نیا  نایم  رد  تفگ  تشادزاب و  راـک  نیا  زا 
روشک یمـسر  نییآ  زا  تیاـمح  يزوسلد و  ناونع  هب  راـب  نیا  .دـنتفای  راـب  ناریزو  همه  اـب  هاـش  راـبرد  هب  زور  نآ  يادرف  رگیدراـب ،

هک دنراد ، یصوصخم  دیاقع  یسیع  هرابرد  هورگ  نیا  دنتفگ : و  دندرک ؛ داقتنا  حیسم  ترـضح  هرابرد  ناناملـسم  دیاقع  زا  هشبح ،» »
تسا و كانرطخ  امـش ، روشک  یمـسر  نییآ  يارب  يدارفا  نینچ  دوجو  تسین و  راگزاس  تیحیـسم  ناهج  دـیاقع  لوصا و  اب  زگره 

.دینک ییوجزاب  نانآ  زا  دیناوت  یم  امش 

اب ناناملـسم  .دننک  راضحا  ار  نارجاهم  تئیه  ات  داد  روتـسد  .دـش  دراو  یـسررب  قیقحت و  ِرد  زا  زین  راب  نیا  هشبح ، شوهاب  رادـمامز 
هرابرد ناناملسم  هدیقع  زا  لاوئـس  راضحا ، زا  ضرغ  هک  دوب  هدش  ماهلا  اهنآ  هب  ایوگ  .دندرک  یم  رکف  ددجم ، راضحا  تلع  رد  دوخ 

هک دوب ، هداد  لوق  دوخ  ناتـسود  هب  اًلبق  وا  .دیدرگ  یفرعم  تیعمج  يوگنخـس  رفعج ، زین ، هعفد  نیا  .دوب  دـهاوخ  نایحیـسم  ياوشیپ 
.تفگ دهاوخ  تسا  هدینش  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  هچنآ 

هرابرد تفگ : و  دومن ، نارجاهم  تیعمج  هدنیامن  هب  ور  یشاجن ،» »

ص:134

.هدِحاو ٍهاکشِم  نِم  ُجُرخََیل  یسیع  ِهب  َءاجام  اذه و  َّنإ  - 1
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؟ تسیچ امش  هدیقع  حیسم ،» »

هملک حور و  دوب ، ادخ  ربمایپ  هدنب و  يو  .تسا  هداد  ربخ  ام  ربمایپ  هک  تسا  نامه  حیسم ، ترـضح  هرابرد  ام  هدیقع  داد : خساپ  يو 
، دـنگوس ادـخ  هب  تفگ  و  دـیدرگ ، تقوشوخ  اًلماک  رفعج  راتفگ  زا  هشبح ، هاش  « (1)  » .دومن اـطع  میرم  هب  هک  دوب ، وا  هیحاـن  زا  يا 

.دوبن یماقم  نیا  زا  شیب  ار  یسیع 

اهنآ هب  و  دومن ، نیـسحت  ار  ناناملـسم  دیاقع  اهنآ ، راکفا  مغر  یلع  وا  دندیدنـسپن و  ار  هاش  راتفگ  فرحنم ، نایفارطا  ناریزو و  یلو 
اذـل تسا ، هتفرگن  هوـشر  نم  زا  تردـق ، نیا  نداد  عـقوم  ادـخ  تفگ  تـخیر و  اـهنآ  وـلج  ار  شیرق  يایادـه  و  داد ، لـماک  يدازآ 

«(2) ! » منک قازترا  قیرط  نیا  زا  زین  نم  تسین  راوازس 

هشبح زا  تشگزاب 

شیرق ندروآ  نامیا  مالـسا و  رب  ینبم  غورد  ياه  شرازگ  يور  هشبح ، نارجاـهم  زا  تسخن  هورگ  هک : میدـش  روآداـی  هتـشذگ  رد 
راشف لمع و  تدش  هدوب و  غورد  شرازگ  هک  دندش ، هاگآ  دورو  هظحل  یلو  دنتشگ ، زاجح  راپسهر  و  هتفگ ، كرت  ار  هشبح  كاخ 

شیرق گرزب  ياه  تیصخش  هانپ  رد  ای  هنایفخم و  يزیچان  ِتیلقا  دنتشگرب و  اهنآ  رتشیب  .تسا  یقاب  زونه  ناناملسم  هب  تبسن  شیرق 
.دندش هکم  دراو 

، دید یم  دوخ  نامـشچ  اب  یلو  دوب  ناما  رد  نمـشد  رازآ  زا  و  « (3)  » دـیدرگ هکم  دراو  هریغم  نب  دـیلو  هانپ  رد  نوعظم ،» نب  نامثع  »
« دـیلو  » زا .دوـب  تحاراـن  تخـس  ضیعبت  نیا  زا  ناـمثع  حور  .دـنرب  یم  رـس  هب  شیرق  هجنکـش  ریز  رازآ و  رد  ناناملـسم  ریاـس  هـک 

ریاس دننام  زین  وا  ات  تسین ؛ وا  هانپ  رد  نوعظم ، دنزرف  دعب ، هب  هظحل  نیا  زا  هک  دـنک  مالعا  یمومع  عمجم  کی  رد  هک  درک  شهاوخ 
رد نوعظم  دنزرف  دعب  هب  هظحل  نیا  زا  هک  درک ، مالعا  دجـسم  رد  دیلو  تهج ، نیا  زا  .دشاب  اهنآ  گنرمه  مغ و  کیرـش  ناناملـسم 

.منک یم  قیدصت  تفگ : دنلب  يادصاب  زین  وا  .تسین  نم  هانپ 

ص:135

.ءارذُعلا ِلوتَبلا  ِمیرم  یلا  اهاقلا  ِهتَِملک  ِهِحوَر و  ِِهلوسَر و  ِهَّللادبع و  وُه  - 1
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دوخ فورعم  هدیصق  ندناوخ  هب  عورش  شیرق  گرزب  نمجنا  رد  دش و  دجـسم  دراو  دیبل » ، » برع رونخـس  رعاش و  تشذگن  يزیچ 
.درک

: تفگ دیبل 

: َتقَدَص : تفگ نامثع  تسا .» ساسا  یب  چوپ و  ادخ  زج  يدوجوم  ره  « ؛» ٌلِطاب ِهَّللا  اَلَخ  ام  یش ٍء  ُّلُک  «َأ ال 

.یتفگ تسار 

«. تسا رادیاپان  یهلا  ياه  تمعن  مامت  « ؛» ٌلئاز َهلاحَم  ِمیعَن ال  ُّلُک  َو  : » تفگ دناوخ و  ار  مود  عارصم  دیبل ،

دمآ و نارگ  دیبل »  » يارب نامثع ، ضارتعا  .تسا  رادیاپ  مئاد و  رگید  يارـس  ياه  تمعن  ینک  یم  هابتـشا  تفگ : تفـشآرب و  نامثع 
زا هتفر و  نوریب  اـم  نییآ  زا  هلبا  درم  نیا  تفگ : راـضح  زا  رفن  کـی  تسیک ؟ نیا  تسا  هدـش  ضوـع  امـش  عـضو  شیرق ! يا  تفگ 

ار وا  هرهچ  و  تخاون ، وا  تروصرب  یمکحم  یلیـس  تساخرب  سپـس  .هدـن  وا  نخـس  هب  شوگ  .دـنک  یم  يوریپ  دوخ  لثم  یـصخش 
.دیسر یمن  وت  هب  یبیسآ  نینچ  زگره  يدنام  یم  یقاب  نم  هانپ  رد  رگا  نامثع ! تفگ : هریغم ، نب  دیلو  .درک  هایس 

.متسه یگرزب  دنوادخ  هانپ  رد  تفگ : يو 

.مهدب هانپ  وت  هب  مرضاح  رگید  راب  تفگ  دیلو 

«(1)  » .تفریذپ مهاوخن  زگره  تفگ :

دنوش یم  هکم  دراو  نایحیسم  یقیقحت  تئیه 

« هکم  » دراو رفن  تسیب  دودـح  رد  یقیقحت  تئیه  کی  هشبح ، نایحیـسم  یناحور  زکرم  بناج  زا  ناملـسم ، ِنارجاهم  تاـغیلبت  رثا  رب 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـندومن  شترـضح  زا  یتالاؤس  هدرک و  تاـقالم  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  و  دـیدرگ ،

.دومن توالت  اهنآ  يارب  ار  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  و  دومرف ، توعد  مالسا  نییآ  هب  ار  اهنآ  هتفگ و  خساپ  اهنآ  ياه  شسرپ 

هک یئاه  هناشن  یگمه  دش و  ریزارـس  اهنآ  ناگدید  زا  کشا  رایتخا ، یب  هک  دومن  نوگرگد  ار  اهنآ  هیحور  نانچ  نآ  ینآرق ، تایآ 
.دندید ققحم  يو  رد  دندوب ، هدناوخ  دوعوم  ربمایپ  يارب  لیجنا  رد 

ص:136
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تئیه کی  ناونع  هب  هشبح  مدرم  ار  امـش  تفگ : يدنت  لامک  اب  و  دـمآ ، نارگ  لهجوبا  يارب  تئیه ، نیا  ِماجرف  شوخ  مرگ و  هسلج 
رد امـش  زا  رت  هلبا  یمدرم  منک ، یمن  نامگ  .دـیرادرب  دوخ  ناـکاین  نییآ  زا  تسد  دوبن  رارق  رگید  دـنا : هدرک  مازعا  هکم  هب  یقیقحت 

.دشاب نیمز  يور 

هب ام  : » ِزیمآ تملاسم  هلمج  دریگب ، ار  دیـشروخ  شخب  تایح  هعـشا  ولج  تساوخ  یم  هریت  ربا  ناسب  هک  هکم  نوعرف  خـساپ  رد  اهنآ 
همتاخ ار  عازن  هتفگ و  ار  میرذگ ،» یمن  نآ  زا  میداد  صیخشت  دوخ  عفن  هب  ار  يزیچ  رگا  یلو  دیشاب  دوخ  نییآ  هب  امـش  دوخ ، نییآ 

«(1)  » .دنداد

شیرق یمازعا  تئیه 

نب ثراـح  : » زا لکـشتم  یتیعمج ، هدـمآرب  قیقحت  ددـصرد  زین  ناـنآ  و  دـیدرگ ، شیرق  يرادـیب  هلیـسو  هشبح ، مدرم  یمازعا  تئیه 
اب ار  دمحم »  » توعد تلاسر و  ات  دندش  هنیدم ) « ) برثی  » راپسهر شیرق ، فرط  زا  یگدنیامن  هب  هریغ  و  طیعم » یبا  نب  هبقع  «، » رـصن

.دنراذگب نایم  رد  دوهی »  » نادنمشناد

.دینک لاؤس  ار  ریز  رد  هدش  دای  بلاطم  دمحم »  » زا هک  دنتفگ  یمازعا  تئیه  هب  دوهی  نایاناد 

؟ تسیچ حور  تقیقح  - 1

(. فهک باحصا   ) دنا هدش  ناهنپ  مدرم  راظنا  زا  نیشیپ ، ياهراگزور  رد  هک  یناناوج  تشذگرس  - 2

(. نینرقلاوذ  ) دومن شدرگ  ناهج  برغ  قرش و  رد  هک  يدرم  یگدنز  - 3

دیاب رتدوز  هچ  ره  تسا و  وگغورد  تروصنیا  ریغ  رد  تسادخ ، هدیزگرب  هک  دینادب  نیقی  داد ؛ ار  شسرپ  هس  نیا  خساپ  دمحم  رگا 
.تشادرب نایم  زا  ار  وا 

دـنداد و بیترت  یـسلجم  نانآ  .دـندراذگ  شیرق  رایتخا  رد  ار  لاؤس  هس  ره  هدـش و  هکم  دراو  رتداـیز  هچ  ره  رورـس  اـب  ناگدـنیامن 
«(2)  » .متسه یحو  راظتنا  رد  لاؤس  هس  نیا  هرابرد  نم  دومرف : شترضح  .دندومن  توعد  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ص:137
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اهنآ رگید  شسرپ  ود  تسا و  هدش  دراو  هیآ 85  ءارسا »  » هروس رد  حور ، هب  طوبرم  اهنآ  شسرپ  خساپ  .دیدرگ  لزان  ینامسآ  یحو 
.تسا هدش  هداد  خساپ   98 ياه 83 - هیآ  28 و  ياه 9 - هیآ  ّیط  حورشم  روط  هب  فهک ، هروس  رد 

.تسا هدمآ  ریسفت  ياه  باتک  رد  تمسق ، هس  نیا  هرابرد  ترضح  خساپ  حورشم 

: هکنیا نآ  میریزگان و  يا  هتکن  رکذت  زا  اج  نیا  رد 

نیا دـندوب و  دوهی  موق  لاؤس  ناـحارط  هک  نیا  هناـشن  هب  دوصقم   ) هکلب تسین ؛ یناـسنا » حور  ، » لاؤس دروـم  رد  حور ،»  » زا دوـصقم 
.تسا نیما  لیئربج »  » نامه دنتشادن ) هنسح  طباور  نیمالا  حور  اب  هورگ 

ص:138
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هدز گنز  ياه  هبرح   13

هراشا

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  دنتـساوخ  یم  راک  زاغآ  رد  .دندوب  هدرک  مظنم  ار  دوخ  فوفـصیتسرپاتکی  نییآ  اب  هزرابم  يارب  شیرق ، نارس 
ریقحت و دیدهت و  هب  سپـس  .دنتفرگن  يا  هجیتن  یلو  دنزاس ؛ فرـصنم  دوخ  فده  زا  تسایر ، لام و  دـیون  عیمطت و  قیرط  زا  ار  هلآ 

صالخااب نارای  وا و  تماقتـسا  تماهـش و  یلو  دـنتفرگن ، مارآ  شنارای  وا و  رازآ  زا  يا  هظحل  دنتـساخرب و  وا  نارای  ناـسک و  رازآ 
ناـیاپ دـیحوت ، تخرد  نتخاـس  نک  هشیر  يارب  شیرق  نارـس  ياـه  هماـنرب  زوـنه  یلو  .دـندرگ  زوریپ  ههبج  نیا  رد  دـش  ببـس  يو 

.دنربب راک  هب  ار  يرت  هدنرب  هبرح  دنتساوخ  راب  نیا  هکلب  دوب ، هتفریذپن 

هک ار  یهورگ  قوقح ، هب  يدعت  رازآ و  هک  تسا  تسرد  اریز  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـض  رب  غیلبت  هبرح  نامه  هبرح ، نیا 
و دندمآ ، یم  هکم  هب  مارح  ياه  هام  رد  هک  ادخ  هناخ  نارئاز  اما  تشاد ؛ یم  زاب  مالـسا  هب  شیارگ  زا  دندومن ، یم  یگدنز  هکم  رد 

یم رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  دـنتفرگ  یم  ساـمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  یمارآ  نما و  طـیحم  رد 
هب تشگزاـب  زا  سپ  دـندش و  یم  لزلزتـم  یتـسرپ ) تب   ) دوـخ نیئآ  رد  لـقاال  دـندروآ ، یمن  ناـمیا  وا  نیئآ  هب  مه  رگا  .دـنتفرگ و 

ربمایپ ماـن  قیرط  نیا  زا  .دـنداد و  یم  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روهظ  زا  دـندوب و  مالـسا  ماـیپ  لـماح  دوخ  ياـه  هاـگداز 
یتسرپ تب  رب  يا  هدننکـش  تبرـض  دوخ  نیا  .دـندیناسر و  یم  ناتـسبرع  طاقن  مامت  هب  ار  دـیدج  نییآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا 

.تفر یم  رامش  هب  دیحوت  نییآ  شرتسگ  يارب  يرثؤم  لماع  دش و  یم  بوسحم 
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دـنروآ و لـمع  هب  يریگولج  يو  نیئآ  راـشتنا  زا  قیرط  نیا  زا  دنتـساوخ  دـندرک و  زاـغآ  ار  يرگید  یبـیرخت  هماـنرب  شیرق ، نارس 
.دننک عطق  وا  اب  ار  برع  هعماج  سامت 

اوران ياه  تمهت  - 1

هراشا

بلاطم شخپ  بیذاکا و  رـشن  اب  دـناوتب  ات  دزاـس  مهتم  یعون  هب  ار  فیرح  اـت  دـشوک  یم  مدرم  ندرک  هارمگ  يارب  هتـسویپ  نمـشد 
دشوک یم  اناد  نمشد  .دهاکب  وا  تیثیح  وربآ و  زا  دناوت  یم  هک  اجنآ  ات  لقاال  ای  دزیرب و  ار  فرط  يوربآ  دوخ ، ساسا  یب  غورد و 
تبـسن دننک و  دیدرت  نآ  بذک  قدصرد و  ای  هدرک و  رواب  ار  نآ  صوصخم  هقبط  کی  لقاال  هک  دهدب  دوخ  بیقر  هب  یئاه  تبـسن 

رد اریز  دـهد ؛ یمن  وا  هب  درادـن  طابترا  وا  نشور  روهـشم و  لاعفا  تایحور و  اـب  یتیخنـس  دبـسچ و  یمن  فرط  هب  زگره  هک  یئاـه 
.دریگ یم  سوکعم  هجیتن  تروصنیا 

دنتساوخ یم  دنتشاد و  هک  يا  هداعلا  قوف  يزوت  هنیک  توادع و  نآ  اب  شیرق  هک  مینیب  یم  مینز ، یم  قرو  ار  مالسا  خیرات  تاحفص 
نیا زا  اًلماک  دنتـسناوتن  لاح ، نیا  اب  .دنهاکب  نآ  هدنروآ  ماقم  تیـصخش  زا  و  دنزیر ، ورف  ار  مالـسا  داینبون  ماظن  هدـش ، یتمیق  ره  هب 

یهورگ ِتورث  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  دنزاس  مهتم  یلام  تنایخ  هب  ار  وا  ایآ  دنیوگب ؟ هچ  دندرک  رکف  دوخ  اب  .دننک  هدافتـسا  هبرح 
.تسا هداد  هولج  نیما  ار  وا  همه  رظن  رد  وا  هلاس  لهچ  هنادنمتفارش  یگدنز  و  تسا ، وا  هناخ  رد  اهنآ  دوخ  زا 

نـسم ًاتبـسن  نز  کی  اب  ار ، دوخ  یناوج  نارود  وا  هکنیا  اب  دنرآ ، نابز  هب  ار  نخـس  نیا  هنوگچ  دنزاس ؟ مهتم  ینارتوهـش  هبار  وا  ایآ 
هرخألاب .درب  یم  رـس  هب  رـسمه  نامه  اب  زین  دیدرگ ، لیکـشت  وا  دضرب  غیلبت  يارب  شیرق  یتروشم  هسلج  هک  زور  نآ  ات  درک و  زاغآ 

نارـس رمـألارخآ ، دـنهدب !؟ ار  نآ  قدـِصلامتحا  دـصرد  کـی  مدرم  لـقاال  هک  دبـسچب ؛ دـمحم  هب  هک  دـنیوگب  هچ  هـک  دـندرکرکف 
شیرق دیدانـصزا  یکی  هاگـشیپ  رد  ار  بلطم  نیا  هک  دندش  ممـصم  هدنام ، ریحتم  هبرح  نیا  زا  يرادرب  هرهب  تیفیک  رد  هودـنلاراد » »

.دنهد رارق  ارجا  دروم  هراب  نیا  رد  ار  وا  رظن  دننک و  حرطم 
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روظنم هب  اهزور  نیا  رد  تیعمج  لیـس  و  تسا ؛ کیدزن  جـح »  » ياـهزور تفگ : درک و  شیرق  هب  ور  دـیلو  دـیدرگ ، دـقعنم  سلجم 
نییآ غیلبت  هب  تسد  هدومن و  هدافتـسا  جـح  مسوم  ِيدازآ  زا  دـمحم »  » و دـنیآ ، یم  درگ  رهـش  نیا  رد  جـح »  » مسارم ضئارف و  يادا 

دنهدب رظن  کی  وا  هرابرد  یگمه  هدومن و  زاربا  شدیدج  نییآ  وا و  هرابرد  ار  دوخ  یئاهن  رظن  شیرق  نارـس  رتهب  هچ  دنز ؛ یم  دوخ 
.ددرگ رثا  یب  نانآ  راتفگ  هک  دوش  یم  ثعاب  اهنآ ، دوخ  فالتخا  اریز 

؟ مییوگب هچ  تفگ  تفر و  ورف  رکف  رد  برع  میکح 

«(1)  » نانهاک نانخـس  دننام  دـیوگ ، یم  دـمحم »  » هچنآ تفگ : دیدنـسپن و  ار  هدـنیوگ  رظن  يو  .مییوگب  نهاک »  » ار وا  تفگ : یکی 
.تسین

یمن هدید  وا  رد  یگناوید  هناشن  زگره  تفگ : دش و  ّدر  دـیلو  فرط  زا  زین  رظن  نیا  دـنناوخب ، هناوید  ار  وا  هک  درک  داهنـشیپ  يرگید 
نیا هاوگ  دراد و  نایبِرحس  يو  اریز  .دنناوخب  رگوداج ) « ) رحاس  » ار وا  هک  دندرک  بیوصت  ءارآ  قافتا  هب  دایز ، نانخس  زا  سپ  .دوش 

مه هب  ار  اهنآ  قافتا  هدـنکفا و  هقرفت  گنـس  دـندوب  لثملا  برـض  داحتا  قافتا و  رد  هک  نایّکم  نایم  دوخ ، ِنآرق  هلیـسو  هب  هک  تسا 
، دیلو هک  یماگنه  دنا : هتفگ  دـنا و  هدومن  لقن  زین  يرگید  روط  ار  بلطم  نیا  ّرثّدـم ،»  » هروس ریـسفت  رد  نارـسفم ، « (2)  » .تسا هدز 

تفرگ شیپ  رد  ار  هناخ  هار  .دش  تسار  شندب  رب  وم  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  تخس  دینش ؛ ربمایپ  زا  تلصف »  » هروس زا  دنچ  یتایآ 
روط هب  نانآ ، .تسا  هدیورگ  دمحم »  » نییآ هب  دـیلو ،» : » دـنتفگ دـنتفرگ و  هرخـسم  داب  هب  ار  وا  شیرق  .دـماین  نوریب  هناخ  زا  رگید  و 
دای بلاطم  زا  یکی  راّضح  زا  مادک  ره  .دندش  راتـساوخ  ار  دـمحم  نآرق  ِتقیقح  وا ، زا  دـندش و  هناور  وا  هناخ  يوس  هب  یعمجتـسد 

دیناوخب و رحاس » ، » هدـنکفا اهنآ  نایم  هک  يا  هقرفت  رثا  رب  ار  وا  هک  داد  يأر  ماجنارـس  .دومن  یم  ّدر  وا  درک و  یم  داهنـشیپ  ار  هدـش 
! دراد نایب  ِيوداج  يو  دییوگب :

ص:141

» ًابلاغ هورگ ، نیا  نانخس  .دیوگ  یم  نخس  وا  نابز  زا  دراد و  رایتخا  رد  یّنج » هک « دوب  یعدم  هک  دنتفگ  یم  یـسک  هب  نهاک » - » 1
.دنتفرگ یم  هرهب  رتشیب  بیرغ » ظافلا « زا  دوب و  عّجسُم »

.270 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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: تسا هدیدرگ  لزان  وا  قح  رد  ریز ، رد  هدش  دای  تایآ  هک  دندقتعم  نارسفم 

یلام نادنزرف و  ما و  هدیرفآ  اهنت  هکنآ  اب  ارم  «: » رثدـم  » هروس زا  هیآ 50  ات  ًادوُدْمَم ...  ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  َو  ًادـیِحَو * ُْتقَلَخ  ْنَم  ِینْرَذ َو 
هنوگچ داب  هتـشک  زاب  درک  باـسح  هنوگچ  داـب ، هدرم  درک ، باـسح  دیـشیدنیب و  نآرق  هراـبرد  وا  راذـگباو ، ما  هداد  وا  هب  راد  هنماد 

«(1) «. » دنک یم  لقن  هک  تسا  یئوداج  نیا  تفگ  دیشک و  مهرد  هرهچ  دش و  سوبع  درک و  رظن  درک  باسح 

نونج تبسن  رد  يراشفاپ 

 ... یئوگتسار و يراک و  تسرد  هب  مدرم  نایم  رد  یناوج و  زاغآ  زا  مالسا ، ربمایپ  هک  تسا  خیرات  تاملسم  زا 

یکی .دـنروآ  یم  دورف  دایقنا  میلـست و  رـس  راـیتخا  یب  وا  هلـضاف  قـالخا  ربارب  رد  ترـضح ، نآ  ِنانمـشد  یتح  .تسا  هدوب  فورعم 
توعد زا  سپ  لاس  هد  ات  ناکرـشم  یتح  .دـندناوخ  یم  نیما  قداصوگتـسار و  ار  وا  مدرم ، ماـمت  هک  دوب  نیا  وا  هتـسجرب  تافـصزا 

نارگ تخـس و  نادـناعم  رب  ترـضح  نآ  توعد  نوچ  .دـندوب  هتـشاذگ  تعیدو  ناونع  هب  وا  شیپ  ار  دوخ  تمیق  يذ  ِلاوـما  ینلع ،
هدولآ ار  ناهذا  اًلماک  ناوت  یم  نآ  اب  هک  اه  تبسن  زا  يا  هراپ  هلیـسو  هب  ار  مدرم  هک  دنتـشامگ  نیا  رب  ار  دوخ  یعاسم  تمه و  دمآ ،

نیا زا  .دیـشخب  دهاوخن  يریثأت  هداس  رظن و  یب  ناکرـشم  ِراکفا  رد  رگید  ياه  تبـسن  هک  دنتـسناد  یم  نوچ  .دـننادرگرب  وا  زا  درک 
تافانم هک  تسا  يزیمآ  نونج  راکفا  تالایخ و  وا ، يواعد  أشنم  هک  دنیوگب  ترضح  نآ  توعد  بیذکت  رد  هک  دندش  ریزگان  ور ،

.دنتخادرپ اه  گنرین  هتخاس و  اه  گنر  هناراکایر  تبسن  نیا  هعاشا  رد  دشاب و  هتشادن  وا  يراگتسر  دهز و  تافصاب 

یم دـندرک و  یم  راهظا  دـیدرت  کـش و  تروصهب  ار  بلطم  هتفرگ ؛ دوخ  هب  ینمادـکاپ  هفاـیق  ندز  تمهت  عقوم  يراـکایر ، طرف  زا 
«(2) « ؛ ٌهَّنِج ِِهب  ْمَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفَأ  هک : دنتفگ 

هویش نامه  نیا  تسا .» هدش  وا  ریگنماد  نونج  ای  هتسب و  ارتفا  ادخ  هب  »
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.387 ج 10 / نایبلا ،» عمجم  - 1
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زین نآرق  و  دنرب ؛ یم  راک  هب  عامتجا  حلصم  گرزب و  ياه  تیصخش  بیذکت  عقوم  رد  هتـسویپ  تقیقح ، نانمـشد  هک  تسا  یناطیش 
بیذـکت رد  زین ، هتـشذگ  ياهرـصع  نادـناعم  هکلب  .تسین  تلاـسر  رـصع  دارفا  صوصخم  هدـیهوکن  هویـش  نیا  هک  دـهد  یم  ربـخ 

دـشن هتخیگنارب  يربمایپ  چـیه  نیـشیپ ، ياه  تما  رب  نینچمه  : » دـیامرف یم  هکنانچ  .دـندرب  یم  راک  هب  ار  هبرح  نیمه  یهلا  ناربمایپ 
یهورگ اهنآ  هکلب  هن )  ) دـندوب هدرک  شرافـس  نخـس  نیا  نتفگ  هب  ار  رگیدـکی  اـیآ  تسا ، هناوید  اـی  رگوداـج  دـنتفگ  هک  نیا  رگم 

نایذه تسا و  ناطیش  وا  رد  دنتفگ : داد ، دنپ  ار  دوهی  حیسم ، ترضح  هک  یتقو  دنهد  یم  رکذت  زین  ینونک  لیجانا  « (1) «. » دنشکرس
روط هب  « (2) ( » و 52 هرقف 48  ، 7 باـب - هرقف 20 و  باب 10  اـنحوی - لـیجنا  ( ؟ دـیهد یم  شوگ  وا  ياـه  فرح  هب  ارچ  دـیوگ  یم 

ِیناگدـنز یلو  .دـندرک  یمن  يراددوخ  زگره  دـننزب ؛ يرگید  تمهت  اه ، تمهت  نیا  زا  ریغ  دنتـسناوت  یم  شیرق »  » هاـگ ره  ملـسم ،
زا یتح  دندوب  رضاح  نانآ  .تشاد  یمزاب  رگید  ياه  هیاریپ  نتـسب  زا  ار  نانآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هلاس  دنچ  لهچ و  راختفارپ 
هب یحیسم  مالغ  کی  رانک  هورم ،»  » یکیدزن رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یهاگ  اًلثم  .دننک  هدافتسا  وا  دضرب  نایرج  نیرت  کچوک 
هک تسا  یحیـسم  مالغ  نیا  هک  دنتفگ  هدومن و  يرادرب  هرهب  ًاروف  دمآ ، شیپ  نیا  زا  تلاسر  رـصع  نانمـشد  .تسـشن  یم  ربج »  » مان

: دهد یم  خساپ  نینچ  اه  نآ  ساسا  یب  راتفگ  هب  نآرق  دزومآ : یم  دمحم  هب  ار  نآرق 

تسا و یمجع  دـننک ، یم  هراشا  وا  هب  هک  یـسک  نابز  یلو  دزومآ ، یم  وا  هب  ار  نآرق  يرـشب  هک  دـنیوگ  یم  اهنآ  هک  میناد  یم  ام  »
«(3) «. » تسا نشور  یبرع  نابز  نآرق )  ) نیا

ص:143

-52 تایراذ / هروس  َنوُغاط «» ٌمْوَق  ْمُه  ْلـَب  ِِهب  اْوَصاوَت  ٌنُونْجَم َأ  ْوَأ  ٌرِحاـس  اُولاـق  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  اـم  َِکلذَـک  - » 1
«. 53

.یبادنرچ ظعاو  هیامنارگ  دنمشناد  شسرپ  خساپ  رد  یغالب ، هَّللاهیآ  موحرم  مالک ، ریسفت و  داتسا  تانایب  هصالخ  - 2
«. 103 لحن / هروس  ٌنِیبُم «» ٌِّیبَرَع  ٌناِسل  اذه  ٌّیِمَجْعَأ َو  ِْهَیلِإ  َنوُدِْحُلی  يِذَّلا  ُناِسل  ٌرََشب  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو  - » 3
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نآرق اب  هلباقم  هشیدنا  - 2

دندرک یم  ساسحا  تیارد  تسارف و  لامک  اب  مدرم  اریز  دشن ؛ رگراک  نادنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  تمهت ، هدز  گنز  هبرح 
يدوس ربماـیپ  ماـهتا  زا  نوـچ  تهج ، نیا  زا  .دـندوب  هدینـشن  ینیریـش  نآ  هب  ینخـس  زگره  و  دراد ، یقیمع  یحور  هبذاـج  نآرق  هک 

.دنیامن بلس  وا  زا  ار  مدرم  لابقا  هجوت و  دنناوت  یم  نآ  يارجا  اب  هک  دندرک  روصت  دنداتفا ، يا  هناکدوک  هشقن  رکف  هب  دندربن ،

.دوب هدنارذگ  قارع »  » و هریح »  » رد ار  دوخ  رمع  زا  یساپ  هک  دوب ؛ شیرق »  » نادراک كریز و  دنمشوه و  دارفا  زا  ثراح ،» نب  رـضن  »
.تشاد یتاعالطا  رـش ، ریخ و  هرابرد  نایناریا  دـیاقع  و  رایدنفـسا »  » و متـسر »  » دـننام ناـماس ، نآ  ناروـالد  ناریا و  ناـهاش  عضو  زا 

رازاب و هچوک و  رد  يریگ  هکرعم  اب  ثراح ، نب  رـضن  هک  دندرک  بیوصت  نینچ  نانآ  .دـندیزگرب  ربمایپ  اب  هزرابم  يارب  ار  وا  شیرق 
زا هک  نیا  يارب  وا  .دنک  بلج  دوخ  هب  ربمایپ  نانخس  عامتسا  زا  ار  مدرم  بولق  نانآ ، ناهاش  تشذگرس  نایناریا و  ياه  ناتـساد  لقن 
هچ دمحم »  » ياه هتفگ  اب  نم  نانخـس  مدرم  : » تفگ یم  بترم  دهد ؛ هولج  شزرا  یب  ار  نآرق  نانخـس  و  دهاکب ، ترـضح  نآ  ماقم 

حیرشت ار  يا  هدع  تشذگرس  مه  نم  دندش ؛ یهلا  مشخ  رهق و  راتفرگ  هک  دناوخ ، یم  امش  يارب  ار  یهورگ  ناتساد  وا  دراد ؟ یقرف 
«. دننک یم  تموکح  نیمز  يور  رد  هک  تسا  يزارد  نایلاس  دندوب و  تمعن  قرغ  هک  منک  یم 

وا رود  زا  هدش  هتـسخ  وا  نانخـس  ندینـش  زا  شیرق ،»  » دوخ درکن و  ادیپ  همادا  رتشیب  زور ، دنچ  هک  دوب ، هناقمحا  يردق  هب  هشقن  نیا 
.دندش هدنکارپ 

: میزادرپ یم  اه  نآ  زا  یکی  همجرت  هب  طقف  هک  تسا  هدیدرگ  لزان  هراب  نیا  رد  یتایآ 

رد هک  نآ  وگب  دـننک ؛ یم  اقلا  وا  هب  ماش  حبـصو و  تسا  هتـشون  ار  اـه  نآ  يو  هک  تسا  ناگتـشذگ  ياـه  ناتـساد  اـه  نیا  دـنتفگ  »
«(1) «. » تسا میحر  هدنزرمآ و  يو  هک  هدرک  لزان  ار  نیا  تسا ، زار  ياناد  نیمز  اه و  نامسآ 
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! دندرک میرحت  ار  نآرق  ندینش  - 3

هراشا

سپ یکی  دـندوب ، هدرک  حرط  یتسرپاتکی  نیئآ  ذوفن  زا  يریگولج  هزرابم و  يارب  هکم ، ِناتـسرپ  تب  هک  يراد  هنماد  عیـسو و  همانرب 
شقن يرگید ، زا  سپ  یکی  اه  نآ  ياه  هشقن  دندوبن و  قفوم  نادنچ  هزرابم  نیا  رد  یلو  .دش  یم  هدراذـگ  ارجا  دروم  هب  يرگید  زا 

.تشگ یم  بآرب 

؛ دـشوپب دوخ  هب  لمع  هماج  اًلماک  اه  نآ  هشقن  هکنیا  يارب  .دـنرادزاب  نآرق  عامتـسا  زا  ار  مدرم  هک  دـنتفرگ  میمـصت  شیرق ،»  » نارس
زا دـندش ، یم  هکم  دراو  دتـس  داد و  روظنم  هب  هک  ار  ناناگرزاب  ادـخ و  هناخ  نارئاز  ات  دـندرامگ  هکم »  » طاقن مامت  رد  یناـسوساج 

.دننک يریگولج  نآرق  ندینش  زا  دشاب  نکمم  یقیرط  ره  هب  دنرادزاب و  دمحم  اب  سامت 

: دومن رشتنم  نایکم  نایم  رد  دنک ، یم  لقن  ار  نآ  نومضم  نآرق  هک  يا  هیمالعا  تیعمج ، يوگنخس 

هفرح نیرت  هدنرب  « (1) «. » دیوش زوریپ  دیاش  دینک  لاجنج  نآ  تئارق  ماگنه  دـیهدن و  شوگ  نآرق  نیا  هب  هک  دـنتفگ  نارفاک  هورگ  »
اسب هچ  دندید  یم  شیرق  نارس  .دوب  نآرق »  » نامه دوب ، هدنکفا  نانمشد  لد  رد  یبیجع  سرت  بعر و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

نیمه دنتفر ؛ یم  وا  تاقالم  هب  رازآ  ازهتسا و  روظنم  هب  و  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانمـشد  نیرت  تخـسرس  زا  هک  يدارفا 
شیپ يارب  .دـندش  یم  وا  يدـج  رادـفرط  هظحل  نامه  زا  و  هداد ، فک  زا  ار  رایتخا  نانع  دیـسر  یم  اهنآ  شوگ  هب  دـنچ  یتاـیآ  هک 

اب نتفگ  نخـس  و  هدرک ، عنم  یهلا  تاـیآ  عامتـسا  زا  ار  دوخ  ناراداوه  عاـبتا و  هک  دـنتفرگ ، میمـصت  اـه ، هثداـح  عون  نیا  زا  يریگ 
.دننک میرحت  ار  دمحم 

! نکش نوناق  نارازگنوناق 

، هیمالعا نآ  نومـضم  زا  هک  ار  سک  ره  و  دنتـشاد ، یمزاب  دمحم »  » نآرق ندینـش  زا  ار  مدرم  یتخـسرس  لامک  اب  هک  یهورگ  نامه 
مرجم درک  یم  فلخت 
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یناهنپ رد  اًلمع  دندوب ، هدرک  بیوصت  ناشدوخ  هک  ار  ینوناق  و  هتفرگ ، رارق  نانکش  نوناق  رامش  رد  زور  دنچ  زا  سپ  دندرمـش ؛ یم 
! دنتسکش یم 

شیپ ار  ربمایپ  هناخ  ِهار  و  هدمآ ، نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  رگیدکی  عالطا  نودب  بش  کی  قیرـش ، نب  سنخا  لهجوبا و  نایفـسوبا ،
لد گنهآ  اب  دوخ  زامن  رد  اه  بش  هک  ار  دمحم »  » نآرق هک  دوب  نیا  اه  نآ  فده  .دندش  ناهنپ  يا  هشوگ  رد  مادک  ره  و  دـنتفرگ ،
مد هدیپس  دندرک و  عامتسا  ار  نآرق  و  دندنام ، اجنآ  رد  حبصات  رگیدکی  عضو  زا  عالطا  نودب  رفن  هس  ره  .دنونـشب  دناوخ  یم  نیـشن 

و دـندرک ، شنزرـس  ار  رگیدـکی  دندیـسر و  مه  هب  هار  همین  رد  رفن  هس  ره  .دـندرگزاب  دوخ  ياه  هناـخ  يوس  هب  هک  دـندش ، روبجم 
؟ دنیوگ یم  هچ  ام  هرابرد  دندرگ ، هاگآ  ام  ِراک  ِعضو  زا  حول  هداس  دارفا  هاگره  هک  دنتفگ 

هللا یلصمالسا  ربمایپ   » هناخ يوس  هب  ار  نانآ  ینورد  ششک  هبذاج و  کی  ییوگ  .دیدرگ  رارکت  عضو  نیمه  هب  نایرج  زین  مود  بش 
نیا هک  دنتفرگ  میمـصت  و  دنتفرگ ، رـسزا  ار  اه  شنزرـس  دندیـسر و  مه  هب  رفن  هس  ره  زاب  تعجارم ، عقوم  .دـیناشک  یم  هلآ » هیلع و 

فارطا رد  يرگید ، عالطا  نودب  ًاددـجم  رفن  هس  ره  هک  دـش  ثعاب  موس  راب  يارب  ربمایپ ،»  » ِنآرق هبذـج  یلو  .دـننکن  رارکت  ار  لمع 
ره هک : دـنتفگ  یم  دوخ  اب  تشگ و  رتدایز  اه  نآ  میب  هظحل ، ره  .دـندومن  عامتـسا  ار  وا  نآرق  حبـصات  و  دـنتفرگ ؛ ياج  ربمایپ  هناخ 

.دنراکاطخ دوخ  یگدنز  رد  دشاب ، تسار  دمحم »  » دیعو دعو و  هاگ 

رگیدمه تشگزاب  رد  شیپ ، هعفد  ود  دننام  هعفد  نیا  دـنتفگ و  كرت  ار  ربمایپ  هناخ  ناحول  هداس  سرت  زا  دـیدرگ ، نشور  اوه  یتقو 
.دنرادن تمواقم  بات  نآرق  نییآ  توعد و  ِّتیباّذج  ربارب  رد  هک  دندرک  رارقا  دندومن و  تاقالم  ار 

«(1)  » .دننک كرت  ار  راک  نیا  هشیمه  يارب  هک  دنتسب  نامیپ  مهاب  راوگان ، ثداوح  زا  يریگ  شیپ  يارب  یلو 
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يداصتقا هرصاحم   14

هراشا

یم لیکشت  تیرثکا  داحتا  قافتا و  لصا  ار ، نآ  هدولاش  هک  تسا  یفنم  هزرابم  نامه  هعماج ، ياه  تیلقا  ندیبوک  يارب  ناسآ  هلیسو 
.دهد

یناج و تافلت  نداد  اب  و  دـننزب ، زور  حالـس  هب  تسد  هدـنمزر  یهورگ  دـیاب  اریز  دراد ؛ زاـین  ینوگاـنوگ  لـیاسو  هب  تبثم ، هزراـبم 
هارمه الب ، جنر و  اهدصاب  هزرابم  عون  هک  تسادیپ  هتفگان  .دنور  شیپ  دصقم  يوس  هب  يدـنلب  یتسپ و  اهدـصنتخاس  راومه  و  یلام ،

هب دراـک  اـت  و  دـننز ؛ یم  يا  هزراـبم  نینچ  هب  تسد  لـماک ، یگداـمآ  مزـال و  ریبادـت  ذاـختا  زا  سپ  دـنمدرخ ، نارادـمامز  تـسا و 
.دننک یمن  ارجا  ار  يا  همانرب  نینچ  ددرگن  گنج  هب  رصحنم  هراچ  و  دسرن ، ناوختسا 

.تسا تیرثکا  داحتا  قافتا و  نآ  دراد و  زاین  لماع  کی  طقف  .تسین  بلاطم  هنوگ  نیا  ورگ  رد  یفنم ، هزرابم  یلو 

طباور هنوگ  همه  هک  دنوش ، یم  دحتم  دنگوس  مه  نامیپ و  مه  رگیدکی ، اب  لد ، میمـصزا  دـنراد ، هدـیا  فدـه و  هک  یهورگ  ینعی 
ياهراک رد  و  دوش ، فوقوم  ییوشانز  طاـبترا  دـنیامن ، میرحت  ار  اـه  نآ  اـب  شورف  دـیرخ و  .دـننک  عطق  فلاـخم  تیلقا  اـب  ار  دوخ 

يارب يروانهپ  نآ  اب  نیمز  ماگنه ، نینچ  رد  .دـنیامنن  يراکمه  نانآ  اب  یـصخش  روما  رد  زین  دـنهدن و  تلاخد  ار  اه  نآ  یعامتجا ،
.دیامن یم  دیدهت  يدوبان  هب  ار  اه  نآ  نآ ، راشف  ینآ  ره  هک  ددرگ  یم  یگنت  کچوک و  نادنز  کی  ناسب  تیلقا ،

هتشگرب هار  همین  زا  دنوش و  یم  میلست  یهاگ  رادوریگ ، نینچ  رد  فلاخم  تیلقا 

ص:147

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندرگ یم  تیرثکا  هدارا  رادربنامرف  و 

هشیر هرصاحم  راشف  دنزرل ؛ یمن  اهداب  نیا  اب  زگره  دهد ، یم  لیکـشت  فده  هب  نامیا  ار ، نانآ  تفلاخم  هدولاش  هک  يا  هتـسد  یلو 
.دنهد یم  خساپ  ییابیکش  ربصرپس و  اب  ار  نمشد  تابرض  دزاس و  یم  رت  مکحم  ار  اه  نآ  نامیا 

نامه تیرثکا ؛ هدارا  ربارب  رد  اه  تیلقا  يرادیاپ  تماقتسا و  يارب  لماع  نیرتدنمورین  هک  دهد  یم  یهاوگ  تیرشب ، خیرات  تاحفص 
اهدـص ، راتفگ نیا  يارب  ام  .دـننک  یم  افیا  ار  يرادـیاپ  شقن  نوخ ، هرطق  نیرخآ  نتخیر  اب  یهاـگ  هک  تسا  داـقتعا  ناـمیا و  يورین 

.میراد رایتخا  رد  دهاش  هاوگ و 

« شیرق  » هیمالعا

مالـسا .دـندوب  یلح  هار  هراچ و  رکف  رد  دـندوب و  تحاراـن  تخـس  یتسرپاـتکی ، نییآ  زیگنا  تریح  تفرـشیپ  ذوفن  زا  شیرق ، نارس 
رب دوب ؛ هدـش  ناناملـسم  بیـصن  هشبح »  » روشک رد  هک  یلمع  يدازآ  و  شیرق ،»  » لد نشور  ناناوج  لیامت  و  هزمح ،»  » لاثما ِندروآ 

نیا زا  .دـندوب  رثأتم  تخـس  دـندرب ، یمن  يا  هرهب  دوخ  ياـه  هشقن  زا  هک  نیا  زا  و  دوب ، هدوزفا  تقو  تموکح  ینادرگرـس  تریح و 
ناناملـسم یتایح  ياه  گر  ندـیرب  نآ  هجیتن  هک  يداصتقا ،» هرـصاحم   » هلیـسو هب  دنتـساوخ ، هداـتفا و  يرگید  هشقن  رکف  هب  تهج ،

.دنزاس هفخ  راصح ، نیا  نایم  رد  ار  یتسرپادخ  نییآ  ناراداوه  راذگ و  هیاپ  و  دنهاکب ؛ مالسا  شخپ  ذوفن و  زا  دوب ،

نازیوآ هبعک  لخاد  رد  و  دنتـشون ، شیرق  یلاع  تئیه  ياضما  و  همرکع » نب  روصنم   » طـخ هب  يا ، هماندـهع  شیرق  نارـس  نیارباـنب ،
: دننک راتفر  ریز  داوم  قبط  گرم  مد  ات  شیرق ، تلم  هک  دندومن  دای  دنگوس  دندرک و 

.دوش یم  میرحت  دمحم »  » ناراداوه اب  شورف  دیرخ و  هنوگ  همه  - 1

.ددرگ یم  عونمم  ًادیکا  نانآ  اب  ترشاعم  طابترا و  - 2

.دنک رارقرب  ییوشانز  طابترا  ناناملسم  اب  درادن  قح  یسک  - 3

.درک يرادفرط  دمحم »  » نافلاخم زا  دیاب  اهدمآ  شیپ  مامت  رد  - 4

نب مِعطُم   » زج شیرق »  » ناذفنتم مامت  ياضما  هب  هدش ، دای  داوم  اب  نامیپ  نتم 
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مومع زا  بلاطوبا ،» ، » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یماح  هناگی  .دش  هدراذـگ  ارجا  دروم  هب  رت  مامت  هچ  ره  تدـش  اب  دیـسر و  يدـع »
مومع هک  داد  روتـسد  و  دراذـگ ؛ اه  نآ  شود  رب  ار  ربمایپ  يرای  و  دروآ ، لمع  هب  یتوعد  بلطم ) مشاه و  نادـنزرف   ) نادـنواشیوخ

هناخ ياراد  دوب و  فورعم  بلاـط » یبا  بعـش   » هب و  تشاد ، رارق  هکم  ياـه  هوک  ناـیم  رد  هک  يا  هرد  هب  هکم »  » طـیحم زا  لـیماف ،» »
.دنـشاب رود  ناکرـشم  یگدـنز  طیحم  زا  دـننیزگ و  ینکـس  اـجنآ  رد  دـنوش و  لـقتنم  دوب ، يرـصتخم  ياـه  ناـبیاس  و  رقحم ، ياـه 

زا ار  اـه  نآ  اـت  تشاـمگ  یناـب  هدـید  يارب  ار  يدارفا  عفترم  طاـقن  رد  شیرق ،»  » یناـهگان ياـه  هلمح  زا  يریگولج  يارب  نینچمه ،
هلان .دیـسر  یبیجع  دـح  هب  يریگتخـس  راشف و  دیـشک ، لوط  مامت  لاـس  هس  هرـصاحم  نیا  « (1)  » .دـنزاس ربخاب  دـمآ ، شیپ  هنوگره 

ناناوج و .درک  یمن  ریثأت  نادـنچ  اه  نآ  لد  رد  یلو  دیـسر ؛ یم  هکم »  » نـالد گنـس  شوگ  هب  مشاـه » ینب   » نادـنزرف شارخرگج 
هـس نیا  مامت  رد  .دندرک  یم  مین  ود  ار  امرخ  هناد  کی  یهاگ  .دندرک  یم  یگدنز  زور  هنابـش  رد  امرخ  هناد  کی  ندروخ  اب  نادرم ،

داد و هب  هدمآ و  نوریب  بعش  زا  مشاه  ینب  دوب ) امرف  مکح  هریزج  هبـش  رـساترس  رد  لماک  تینما  هک   ) مارح ياه  هام  رد  طقف  لاس ،
رشن و قیفوت  اه  هام  نیمه  رد  طقف  زین ، یمارگ  ربمایپ  .دندش  یم  راپسهر  هرد  لخاد  هب  سپـس  دندیزرو  یم  لاغتـشا  يرـصتخم  دتس 

مهارف يا  هنوگ  هب  ار  اه  نآ  يداصتقا  راشف  رازآ و  هلیسو  اه  هام  نیمه  رد  شیرق ، نارس  لامع  يدایا و  .تشاد  ار  دوخ  نییآ  شخپ 
، دنرخب ار  يزیچ  هک  دنتـساوخ  یم  اه  ناملـسم  عقوم  ره  و  دندش ، یم  رـضاح  اه  هاگـشورف  اهطاسب و  رـس  رب  ًابلاغ  اریز  .دندروآ  یم 

.دندومن یم  بلس  ناناملسم  زا  ار  دیرخ  تردق  هار  نیا  زا  دندیرخ و  یم  ار  نآ  يرت  نارگ  تمیق  هب  ًاروف 

الاـب ار  ساـنجا  تمیق  مدرم ! تفگ : یم  دیـشک و  یم  داـیرف  رازاـب  ناـیم  رد  وا  .درک  یم  يرتشیب  يراـشفاپ  بهلوبا » ، » ناـیم نیا  رد 
زا .درک  یم  يرادیرخ  رت  نارگ  ار  سانجا  تمیق ، تیبثت  يارب  دینک و  بلس  ار  دیرخ  هوق  دمحم  ناوریپ  زا  ات  دیربب ،
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.درک یم  شدرگ  يرتالاب  قفا  کی  رد  شزرا  هبرقع  هشیمه  تهج  نیا 

بعش رد  مشاه  ینب  راب  تقر  عضو 

مامت دوب  کیدزن  هک  یلاح  رد  مدمآ ، نوریب  هرد  نایم  زا  یبش  دیوگ : یم  صاقو » دعـس   » هک دوب  هدیـسر  يدـح  هب  یگنـسرگ  راشف 
بآ اب  دـعب  و  مدـیبوک ، و  مدـنازوس ، متـسش و  متـشادرب و  ار  نآ  مدـید ، ار  يرتش  هدیکـشخ  تسوپ  ناهگان  .مهدـب  تسد  زا  ار  اوق 

! مدرب رسب  زور  هس  قیرط  نیا  زا  هدرک و  يریمخ  يرصتخم 

هاگ لماک ، لرتنک  نیا  اب  یلو  دربب ؛ بلاط » یبا  بعش   » هب يرابراوخ  یـسک  ادابم  هک  دندوب  بقارم  هار  مامت  رد  شیرق ،»  » ناسوساج
رب امرخ  مدـنگ و  يرادـقم  اه  بش  همین  رمع ،» نب  ماشه   » و عیبر » نب  صاعلاوبا   » و هجیدـخ »  » هدازردارب مازح ،» نب  میکح  ، » یهاگیب

یهاگ و  دـندرک ، یم  اهر  دـندیچیپ و  یم  شندرگ  رود  ار  نآ  راسفا  سپـس  .دـندروآ  یم  بعـش »  » یکیدزن ات  هدرک و  لمح  يرتش 
هار هدرک و  لمح  يرتش  رب  رابراوخ  يرادـقم  میکح  دـید ، لهجوبا »  » يزور .دـیدرگ  یم  اه  نآ  يراتفرگ  بجوم  تدـعاسم  نیمه 

لوط هب  اه  نآ  شکمـشک  .منک  اوسر  مربب و  شیرق  شیپ  ار  وت  دیاب  تفگ  و  تفـشآرب ، وا  رب  تخـس  يو  .تسا  هتفرگ  شیپ  ار  هّرد 
یم هجیدخ »  » دوخ همع  يارب  ار  اذغ  يو  تفگ  و  درک ، حیبقت  ار  لهجوبا »  » لمع دوب ، مالـسا  نانمـشد  زا  هک  يرتخبلاوبا »  » .دیماجنا

.دومن لامدگل  ار  لهجوبا  و  درکن ، هلمج  نیا  هب  افتکا  یتح  يرادن ، تعنامم  ِّقح  وت  درب ؛

نادـنزرف و زادـگناج  هلاـن  ماجنارـس ، .تساـکن  ناناملـسم  يراـبدرب  ربـصزا و  يا  هرذ  هماندـهع ، يارجا  رد  شیرق ،»  » لـمع ِتدـش 
رکف هب  و  دندش ، نامیشپ  تخـس  هماندهع  ياضما  زا  و  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  یهورگ  ناناملـسم  مومع  راب  ّتقر  عضو  ناکدوک و 

.دنداتفا هیضق  لح 

وت هک  تسا  راوازـس  اـیآ  تفگ : نینچ  تفر و  دوب ، بلطملادـبع  يرتـخد  هون  هک  هّیما » یبا  نب  ریهز   » شیپ رمع ،» نب  ماـشه   » يزور
هرابرد وت  هاگره  دنگوس ، ادـخ  هب  دـنربب ؟ رـس  هب  هنـسرگ  هنهرب و  وت  نادـنواشیوخ  اما  یـشوپب ؛ ار  اه  سابل  نیرتهب  و  يروخب ، اذـغ 

وا و  یتفرگ ، یم  یمیمصت  نینچ  لهجوبا »  » نادنواشیوخ
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ار شیرق  میمـصت  مناوت ، یمن  اـهنت  هکی و  نم  تفگ : ریهز »  » .تشگ یمن  وت  میلـست  زگره  يدوـمن ، یم  توـعد  نآ  يارجا  يارب  ار 
صخش تفگ : يو  .مهارمه  وت  اب  نم  تفگ : ماشه »  » .منک یم  هراپ  ار  هماندهع  نم  دشاب ، هارمه  نم  اب  یـسک  هاگ  ره  یلو  منکـشب ؛

ود يوش  یـضار  وت  منک  یمن  روصت  زگره  تفگ  تفر و  يدـع » نب  مِعطُم   » غارـس هب  تساـخرب و  يو  .زاـس  هارمه  اـم  اـب  ار  یموس 
! دنـشونب گرم  ماج  يراد ؛ ار  هداوناخ  نآ  هب  باـستنا  راـختفا  زین  وت  هک  فانمدـبع »  » نادـنزرف زا  بلطملا ) ینب  مشاـه - ینب   ) هورگ

: داد خساپ  يو  .تسین  هتخاس  يراک  درف  کی  زا  منک  هچ  تفگ :

ام اـب  زین  يرگید  ناـسک  دـیاب  هک : داد  خـساپ  مـعطُم »  » .ریهز نـم و  زا : دـنترابع  رفن  ود  نآ  تـسا و  هارمه  وـت  اـب  مـه  رگید  رفن  ود 
داهن نایم  رد  هعمز »  » و يرتخبلا » یبا   » اب دوب ، هدراذگ  نایمرد  معطم »  » اب هک  یبیترت  هب  ار  نایرج  ماشه  رظن ، نیا  زا  .دـننک  يراکمه 

.دندرگ رضاح  دجسم  رد  نادادماب  یگمه  هک  دندراذگ  رارق  دومن و  توعد  يراکمه  يارب  ار  اهنآ  و 

: تفگ تسکش و  ار  یشوماخ  رهُم  يو  .دیدرگ  دقعنم  وا  نازارمه  زا  یهورگ  ریهز و  تکرش  اب  شیرق ، هسلج 

ِشارخرگج عضو  اریز  ددرگ ؛ هراپ  هناملاظ  همان  نیا  زورما  دـیاب  .دـنادرگ  كاپ  دوخ  نماد  زا  ار  نیگنن  هّکل  نیا  دـیاب  شیرق  زورما ،
.تسا هدرک  تحاران  ار  همه  مشاه  نادنزرف 

ریهز يراـی  هب  هعمز  فرط  نآ  زا  .تسا  مرتـحم  شیرق »  » ناـمیپ تـسین و  یلمع  زگره  بـلطم  نـیا  تـفگ : ناـیم  نآ  رد  لـهجوبا » »
نیا ندـش  هتـسکش  ِناهاوخ  دوخ  هک  زین  يا  هدـع  رگید ، هشوگ  زا  .میدوبن  یـضار  زاغآ  زا  ام  دوش و  هراپ  دـیاب  تفگ : تساـخرب و 
هورگ نیا  و  تسا ، هدش  يا  هئطوت  اًلبق  تسا و  يّدج  بلطم  هک  درک  ساسحا  لهجوبا  .دندرک  دییأت  ار  ریهز  نانخـس  دـندوب ، نامیپ 

.تسشن تکاس  و  دمآ ، هاتوک  ورنیا ، زا  .دنا  هتفرگ  عطاق  میمصت  وا  بایغ  رد 

دید دـنک ، هراپ  ار  نآ  اـت  تفر  دوب ) هتـشون  نآ  رد  ناـمیپ  هک  يا  هماـن  « ) هفیحـص  » ّلـحم هب  هدومن و  هدافتـسا  تصرف  زا  ًاروف  معطم 
.تسا هدنام  یقاب  دندومن ، یم  زاغآ  نآ  اب  ار  دوخ  ياه  همان  شیرق  هک  َّمُهّللا » کِمسِاب   » هملک نآ  زا  طقفو  هدروخ ، ار  هقرو  هنایروم 

«(1)»
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روضح ار  نایرج  دیدرگ ، هرسکی  راک  هکنآ  زا  سپ  يو ، .دوب  نایرج  متخ  رظتنم  دید و  یم  کیدزن  زا  ار  نایرج  زور  نآ  بلاطوبا ،
.دنتشگزاب دوخ  لزانم  هب  رگید  راب  بعش ، هب  هدنهانپ  هورگ  بلاطوبا ، تروشم  میمصت و  اب  تشاد و  ضورعم  دوخ  هدازردارب 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  ییاراد  ماـمت  هرـصاحم  تدـم  نیا  رد  هجیدـخ ، بلاـطوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنـسیون : یم  یخرب 
هدروخ دـندوب ، هدرک  رهم  هتـشون و  شیرق  هک  ار  نامیپ  نآ  مامت  هنایروم  داد : شرازگ  دـیدرگ و  لزان  یحو  کیپ  ناـهگان  .دـندوب 

رما نیا  زا  ار  بلاطوبا »  » هلآ هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  .تسا  یقاب  دوخ  ياجرب  هک  مهللا » کمـسب  : » نآ تسخن  هلمج  زج  تسا ؛
دنتفرگ و ار  بلاطوبا »  » رود عقوم  نیا  رد  .دنتـسشن  هبعک  رانک  رد  دـندمآ و  نوریب  بعـش »  » زا یهورگ  اب  رفن  ود  ره  تخاس و  هاگآ 

!؟ يرادرب تسد  تا  هدازردارب  تیامح  زا  يروآدای و  ام  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  دنتفگ : وا  هب 

بلاطوبا .دوب  یقاب  نآ  رب  اهرهم  هک  یلاح  رد  دـندروآ ، ار  هماندـهع  اهنآ  .دـیروایب  ار  هماندـهع  تفگ : درک و  نانآ  هب  ور  بلاـطوبا 
.هن دنتفگ : تسا ؟ هدز  تسد  نآ  هب  یـسک  ایآ  تفگ : .يرآ  دـنتفگ : دـیا ؟ هتـشون  یگمه  هک  تسه  هماندـهع  نامه  نیا  ایآ  تفگ :

یمرب تسد  دوخ  راک  زا  دـشاب  تسار  وا  نخـس  رگا  تسا ؛ هدرک  تفایرد  يربخ  شیوخ  راـگدرورپ  فرط  زا  نم  هدازردارب  تفگ :
قیدـصت هب  شیرق  .دیـشکب  ار  وا  اـت  مهد  یم  امـش  لـیوحت  ار  وا  زین  نـم  دـشاب  غورد  وا  نخـس  رگا  تـفگ : .يرآ  دـنتفگ : دـیراد ؟

هاگنآ .تسا  هدروخ  ار  هماندهع  هنایروم ، دیوگ : یم  نم  هدازردارب  تفگ : .يا  هدش  دراو  فاصنا  رد  زا  دنتفگ : هتساخرب و  بلاطوبا 
هکلب .تشگن  نانآ  تیادـه  هیام  اهنت  هن  راک  نیا  .تسا  هدروخ  ار  ادـخ  مان  زج  ار  همه  هناـیروم  دـندید  دنتـسکش ، ار  هماندـهع  ِرهُم 
هلیـسو هب  دوب و  یقاب  هرـصاحم  هک  یتدم  ات  « (1)  » .دندرگزاب بعـش  هب  مشاه  ینب  ماجنارـس  دـنیازفیب و  دوخ  دانع  رب  هک  دـش  ببس 

.دننامب اجنآ  رد  دوب ، هدشن  ضقن  ماشه » »
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هدروآ دوخ  هریـس  رد  ماشه  نبا  ار  همه  هک  دورـس  يرهم ) یب  نامیپ   ) لمع نیا  دـیجمت  رد  يراعـشا  بلاطوبا  نامیپ ، ضقن ، زا  سپ 
زگره هتبلا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  توعد  ربارب  رد  شیرق ، هناملاظ  ياه  شنکاو  زا  ییاه  هنومن  اـه  نیا  « (1)  » .تسا

زا یلو  .میا  هتـشاگن  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  هتفرگ  تروصبیترت  نیمه  هب  اـه  شنکاو  نیا  هک  درک  اـعّدا  یعطق  تروصهب  ناوت  یمن 
رد يداصتقا  هرـصاحم  نتفای  نایاپ  هلأـسم  میدـش  روآداـی  هک  صخـالاب  دروآ ، تسد  هب  ار  یبیترت  نینچ  ناوت  یم  خـیرات  هب  هعجارم 

.داتفا قافتا  تثعب  مهد  لاس  بجر  همین 

نیا ربارب  رد  نانآ  هکلب  .تسین  میدـش  روآدای  اجنیا  رد  هک  هچنآ  هب  رـصحنم  نانآ ، ياـه  لـمعلا  سکع  شیرق و  تیذا  رازآ و  هتبلا 
صاع دندناوخ و  یم  رتبا »  » ار وا  ربمایپ  تیصخش  ندرک  درخ  يارب  هلمج  زا  هک  دنتـشاد  يرگید  ياهدنفرت  ینامـسآ ، میظع  تضهن 
توعد دریمب ، رگا  میقع و  تسا  يدرم  وا  دیرادرب ، تسد  وا  زا  تفگ : یم  ًاروف  دمآ  یم  نایم  هب  ربمایپ  مان  عقوم  ره  یمهس  لئاو  نب 

رادروخرب يریثک  لسن  زا  ار  یمارگ  لوسر  ادخ ، هک  داد  شرازگ  دش و  لزان  رثوکلا »  » هروس عقوم  نیا  رد  .دـش  دـهاوخ  شوماخ  وا 
«(2)  » .درک دهاوخ 
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ارهز نادنزرف  نونکا  مه  هک  دشاب  یم  هدوب و  اجرباپ  تسار و  نانچ  نآ  یبیغ  ربخ  نیا  دـسیون : یم  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  - . 2

زا ربمایپ  نادنزرف  فصولا  عم  دنا ؛ هدش  ینابرق  هتشک و  فلتخم  ياه  هثداح  رد  نانآ  زا  یهورگ  هک  نیا  اب  دنرـشتنم ، ناهج  همه  رد 
.رثوک هروس  ریسفت  ، 30 بیغلا ،» حیتافم  تسا «- هتفرگارف  ار  ناهج  طاقن  همه  مالسلا  اهیلع  ارهز  شا  یمارگ  تخد 
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بلاطوبا گرم   15

هراشا

دیعبت و لاس  هس  زا  سپ  يو  ناراداوه  ربمایپ و  .تسکـش  مهرد  نانآ ، ناشیدنا  کین  زا  یهورگ  هشقن  اب  شیرق ، يداصتقا  هرـصاحم 
یم و  دیدرگ ، دازآ  ناناملـسم  اب  شورف  دیرخ و  .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  دوخ  ياه  هناخ  هار  هدمآ و  نوریب  بلاط » یبا  بعـش   » زا جنر ،

تبیـصم نیا  .دـیدرگ  وربور  یخلت  رایـسب  دـمآ  شیپ  اب  یمارگ  ربمایپ  ناهگان  .دـنک  ادـیپ  یناـماس  رـس و  ناناملـسم  عضو  هک  تفر 
لباق یـسایقم  چـیه  اب  ساسح  هظحل  نآ  رد  هثداح  نیا  ریثأـت  هزادـنا  .دراذـگ  هاـنپ  یب  ِناناملـسم  هیحور  رد  يراوگاـن  رثا  زادـگناج 

: تسا لماع  ود  هیاس  رد  رکف  هدیا و  کی  ّومن  دشر و  اریز  .دوبن  شجنس 

نایب يدازآ  زا  ناناملـسم  هک  يا  هظحل  رد  ًاقافتا  .دنک  يریگولج  نمـشد  هنادرمناوجان  تالمح  زا  هک  یعافد  تردـق  نایب و  يدازآ 
باقن رد  خر  تسبرب و  تخر  نانآ  نایم  زا  مالـسا ، عفادـم  یماـح و  هناـگی  ینعی  دـنداد ؛ تسد  زا  ار  مود  لـماع  دـندش ، رادروخرب 

.دیشک كاخ 

لوسر رمع  زا  لاس  هاـجنپ  هک  زور  نآ  اـت  یگلاـس  تشه  نس  زا  هک  داد ، تسد  زا  ار  یعفادـم  یماـح و  یمارگ  ربماـیپ  زور ، نآ  رد 
هک يزور  اـت  و  تـشگ ، یم  وا  دوـجو  عمــش  درگ  راو  هـناورپ  و  تـشاد ؛ هدــهع  رب  ار  وا  تـسارح  تظاـفح و  تشذــگ  یم  ادــخ 

.تشاد یم  مدقم  شنادنزرف  دوخ و  رب  ار  وا  تخادرپ و  یم  ار  وا  یگدنز  هنیزه  دش ، يدمآرد  بحاص  «، دمحم »
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ریز رعـش  اب  ار  وا  درپس و  وا  هب  دوخ  رمع  تاـظحل  نیرخآ  رد  ار  دـمحم » ( » ربمایپّدـج  ) بلطملادـبع هک  داد ، تسد  زا  ار  یتیـصخش 
: تخاس بطاخم 

درف هیبأ  دعب  دعومب  يدعب  فانم  دبع  ای  کیصوا 

یصخش تظافح  يرادهاگن و  « (1) ( » دیامن یم  باطخ  مسا  نیا  اب  ار  وا  شردپ  اذل  هدوب و  فانمدـبع  بلاطوبا  مان   ) فانمدـبع يا 
هب جایتحا  چیه  دمحم  ناج ، ردپ  تفگ : بلطملادبع  خساپ  رد  يو  .مراذـگ  یم  وت  شود  رب  تسا ، تسرپاتکی  شردـپ  دـننام  هک  ار 

، دوب هتـسب  شقن  بلاطوبا  نیبج  رب  گرم  ِقرع  هک  يا  هظحل  دیاش  « (2)  » .مردارب دنزرف  و  تسا ، نم  دنزرف  وا  اریز  درادـن ، شرافس 
: تفگ یم  نینچ  دوخ  اب  داتفا و  هتشذگ  نیریش  خلت و  ثداوح  دای  هب  یمارگ  ربمایپ 

زا ارم  اـه  بش  بعـش  رد  هرـصاحم  نارود  رد  هک  تـسا  نـم  ناـبرهم  يوـمع  ناـمه  هداـتفا ؛ گرم  رتـسب  رد  هـک  یـصخش  نـیا  - 1
هیلع یلع  دوخ  دنبلد  دنزرف  دومن و  یم  مهارف  ار  متحارتسا  لئاسو  يرگید  هطقن  رد  تفرگ  یم  ار  متسد  و  درک ، یم  دنلب  مهاگباوخ 

تلاـح رد  ارم  دـنهاوخب  دـنزیرب و  یناـهگان  روط  هب  شیرق  هاـگره  هک  دوـب  نیا  وا  رظن  و  دـیناباوخ ، یم  نم  هاـگباوخ  رد  ار  مالـسلا 
یبش یتح  .ددرگ  نم  یگدنز  اقب و  يادف  مالـسلا  هیلع  یلع  يو  دنزرف  و  دنکن ، تباصا  فدـه  هب  ناشریت  دـننک ، هعطق  هعطق  باوخ 

يدیدش نحل  اب  ار  وا  دش : مهاوخ  هتـشک  رتسب  نیمه  رد  بشکی  نم  ماجنارـس  ناجاباب  تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يو  دنزرف  هک 
: داد خساپ 

اهالب ما و  هدومزآ  ار  وت  يرابدرب  نم  .تفر  دهاوخ  گرم  يوس  هب  يا  هدـنز  ره  تسا ، يدـنمدرخ  ياه  هناشن  زا  يرابدرب  مدـنزرف ،
، مالسلا هیلع  یلع  وا  دنزرف  و  « (3)  » ما هدومن  هَّللادبع ) نب  دمحم   ) بیجن دنزرف  بیجن ، ندنام  هدنز  يادف  ار  وت  .تسا  راوشد  تخس 
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هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دوش ، هدناوخ  رود  زا  تسا  بحتسم  يا  همانترایز  رد  هکنانچ  تسا ، نارمع  وا  مان  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  - 1
.وا هینک  هن  تسا  وا  مان  بلاطوبا  هک  دنا  هدرک  روصت  یخرب  بلاط ، یبا  ِنارمِع  کّمع  یلع  مالسلا  .مینک  یم  باطخ  نینچ  ار  هلآ  و 

.یخا ُنباو  ینبا  ُهَّناَف  ِدمحُِمب  َّنَیصوَتال  َِهبا  ای  - 2
رد نانمؤم  ریما  بیجنلا  نبا  بیجنلا و  ءادفل  دیدش  ءالبلاو  كانولب  دـق  بوعـشل  هریـصم  یح  لک  یجحا  ربصلاف  ینب  ای  نربصا  - . 3
نا ملعت  یترـصن و  يرت  نا  تببحا  نکلو  ًاعراج  تلق  يذلا  تلق  ام  هَّللاو  دمحا و  رـصن  یف  ربصلاب  ینرماتا  تفگ : نینچ  ردپ  خـساپ 

.70 هجحلا /» 27 «؛ ج 1 / بوشآ ،» رهش  نبا  بقانم  ًاعئاط «  کل  لزا  مل  مل 
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.تسناد دوخ  راختفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هار  رد  ار  دوخ  گرم  داد و  خساپ  رتزغن  رت و  نیریش  ینانخس  اب  ار  يو 

مومع زا  ار  تحارتسا  دـش و  رد  هبرد  لاس  هس  نم  هار  رد  هک  تسا  نم  رادافو  یمارگ و  يومع  ندـب  ناـمه  حور ، یب  ندـب  نیا  - 2
ینعی دز ، اپ  تشپ  دوخ  یئاقآ  تدایـس و  تسایر و  هب  و  دنربب ، رـسب  يا  هرد  نایم  رد  نم  اب  یگمه  داد  روتـسد  دومن و  بلـس  لیماف 

: دـینامهف اراکـشآ  نانآ  هب  هداتـسرف و  شیرق  يارب  هدـنبوک  تخـس و  یمایپ  تفرگ و  ارم  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یتسه  ایند و  مامت 
: وا مایپ  نتم  کنیا  .تشادرب  تسد  دهاوخن  نم  يرای  زا  زگره 

ناوزاب .تسا  یمارگ  ام  کیدزن  رود و  دزن  رد  هتـسویپ  وا  هن ! میراد  یمرب  تسد  دمحم  زا  ام  هک  دینکن ! روصت  دـمحم  نانمـشد  يا 
.دش دنلب  بلاطوبا »  » ياه هناخ  زا  نویـش  هلان و  دـش و  یعطق  ومع  گرم  « (1)  » .دراد یم  نوصم  يدـنزگ  ره  زا  ار  وا  یمـشاه  يوق 

« بلاطوبا  » دننام یتیصخش  گرم  نایرج  رگم  یلو  دنزرو ، تکرـش  وا  نفد  مسارم  رد  هک  هدش  عمج  وا  هناخ  رود  نمـشد  تسود و 
؟ دبای یم  همتاخ  يدوز  نیا  هب  تسا  هلیبق  ِدِّیس  شیرق و  سیئر  هک 

بلاطوبا فطاوع  زا  يا  هنومن 

يدام و ياه  كالم  يور  اهنآ  رتشیب  هک  هدش  يروآدای  رگیدکی  هب  تبـسن  دارفا  رهم  فطاوع و  زا  یئاه  هنومن  خیرات  تاحفـصرد 
هدراذگ یـشوماخ  هب  ور  ناشدوجو  نوناک  رد  تبحم  نازوس  بیهل  یهاتوک  هلـصاف  هب  و  تسا ؛ هدز  یم  رود  لامج  لام و  روحم  رب 

.تسا هتفر  نیب  زا  و 

ص:157

بکرم نشخا  سانلا  یف  اهبکرم  هیمشاه و  دیانم  هحنمتس  هن  برقتم  الو  انم  هبرغ  يذل  ًادمحم  نیلذاخ  انوبسحت  الف  - 1
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يونعم یحور و  تالامک  تلیضف و  لضف و  هب  صالخا  نامیا و  ای  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  ار ، نآ  هیاپ  هک  یفطاوع  ياه  هلعش  یلو 
.دلسگ یمن  مه  زا  يدوز  نیا  هب  هورگ  نیا  رهم  هتشر  دوش و  یمن  شوماخ  يدوز  نیا  هب  دهد ، لیکشت  هقالع  دروم  صخش 

و لماک ، درف  کی  ار  وا  تشاد و  وا  هب  نامیا  مه  ینعی  .دوب  كالم  ود  ياراد  دمحم »  » هب تبـسن  بلاطوبا  هقالع  رهم و  هدولاش  ًاقافتا 
.دوب هداد  ياج  لد  نوناک  رد  دنزرف  ردارب و  ياج  هب  ار  وا  دوب و  وا  هدازردارب  مه  تسناد و  یم  تیناسنا ، مات  رهظم 

ار ادـخ  و  درب ، یم  یلـصم  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  یلاس  کشخ  عقاوم  رد  هک  تشاد  داقتعا  وا  یکاپ  تایونعم و  هب  يردـق  هب  بلاطوبا 
يرایـسب .دش  یم  باجتـسم  وا  ياعد  دیبلط و  یم  ناراب  تمحر ، زا  رود  هدیدالب و  مدرم  يارب  داد و  یم  دـنگوس  وا  ماقم  برق و  هب 

: دنا هدرک  لقن  ار  لیذ  نایرج  ناسیون  خیرات  زا 

زا ار  دوخ  تمحر  تکرب و  نامـسآ  نیمز و  دـندش و  وربور  یبیجع  یلاس  کشخ  اب  نآ ، یلاوح  هکم و  مدرم  اـه  لاـس  زا  یکی  رد 
زا دورب و  یلـصم  هب  هک  دـندرک  تساوخرد  ًادـج  هدروآ و  بلاطوبا  هب  ور  نایرگ  ياه  مشچ  اب  ناشک  فصـشیرق  .تشادزاـب  اـهنآ 
هب ور  درک ؛ هبعک  راوـید  رب  هیکت  و  تفرگ ، ار  لاـسدرخ  دـمحم »  » تسد بلاـطوبا ، .دـبلطب  تمحر  ناراـب  مدرم  يارب  یبوـبر ، ماـقم 
یم ادـخ  لوسر  هب  هراشا  دوخ  تشگنا  اـب  هک  یلاـح  رد  « ) (1)  » مالغ نیا  ّقح  هب  ناـبرهم ، راـگدرورپ  درک : ضرع  و  دومن ، نامـسآ 

.امنب تنایاپ  یب  مرک  لومشم  ار  ام  تسرفب و  ار  تتمحر  ناراب  درک )

هک تشذـگن  يزیچ  یلو  دوبن : ربا  يا  هعطق  نامـسآ  هحفـصرد  هک  دـیبلط  ناراب  ادـخ  زا  یعقوم  يو  دنـسیون : یم  قافتالاب  ناخروم 
غورف دعر و  ویرغ  .تفرگارف  ار  اجنآ  کیدزن  تاحفصو  هکم  ِنامـسآ  ربا ، زا  يرـشق  .دندمآرد  تکرح  هب  فارطا  زا  ربا  ياه  هدوت 

لاحـشوخ یـضار و  همه  درک و  باریـس  ار  کیدزن  رود و  طاقن  تفرگارف و  ار  اـج  همه  ناراـب ، ِبالیـس  .دومن  اـپرب  یئاـغوغ  قرب 
بلاطوبا .دندیدرگ 

ص:158

.دنیوگ یم  لاسدرخ  رسپ  هب  یبرع ، نابز  رد  مالغ ، - 1
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هللا یلصربمایپ  نتفرگ  لیوحت  رب  شیرق  راشف  هک  یگدنز  تاظحل  نیرت  تخس  رد  بلاطوبا ، « (1)  » .دورس ار  يراعشا  ماگنه  نیا  رد 
ار دـمحم »  » دوجو تکرب  هب  ناراب  لوزن  تشذگرـس  هدیـصق ، نآ  رد  هدورـس و  ار  دوخ  هیمال  هدیـصق  دوب ؛ هتفاـی  شیازفا  هلآ  هیلع و 

.تسا هدش  روآدای 

دوخ خـیرات  رد  یماش ، ریثک  نبا  هک  یلاح  رد  هدرک ؛ دای  ار  هدیـصق  نآ  زا  تیب  راهچ  دون و  دوخ ج 2ص 286  هریـس  رد  ماشه ، نبا 
عبس تاقلعم  زا  رتالاب  یئاسر ، ینیریش ، ششک ، هبذج و  رظن  زا  هدیـصق  نیا  .تسا  هدروآ  ار  نآ  زا  تیب  ود  دون و  ، 57 ج 3ص 52 -

.دناد یم  دوخ  رعش  نیرتهب  ار  نآ  و  هدیزرو ، یم  راختفا  نآ  هب  یلهاج  برع  هک  تسا 

نامه هدیـصق  مامت  دـیاش  تسا و  هدـش  روآدای  ار  هدیـصق  نآ  زا  تیب  کی  تسیب و  دـص و  ، يدـبع نافهوبا  بلاطوبا ، ناوید  عماـج 
.دشاب

: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  دمحم  ینارون  هرهچ  هلیسو  هب  یبلط  ناراب  هلأسم  هب  هدیصق  نآ  رد  بلاطوبا 

لمارألل همصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  ماغلا  یقستسی  ضیباو 

لضاوف همحر و  یف  هدنع  مهف  مشاه  لآ  نم  كالهلا  هب  ذولی 

بلاطوبا يراکادف  زا  يا  هّمش 

نودب شیرق  نارـس  دیدرگ ، لدب  در و  نانآ  نایم  ینانخـس  .دـنداد  لیکـشت  ینمجنا  ربمایپ  روضح  اب  بلاطوبا  هناخ  رد  شیرق  نارس 
هب ار  وا  تفگ : یم  دـنلبدنلب  طیعم ، یبا  نب  هبقع  هک  یلاح  رد  دـندش ، دـنلب  دوخ  ياج  زا  دـنریگب ، دوخ  هبحاصم  زا  يا  هجیتن  هکنیا 
زا بلاطوبا  « (2)  » .داد همتاخ  يو  یگدـنز  هب  درک و  رورت  ار  وا  دـیاب  درادـن و  يدوس  تحیـصن  دـنپ و  دـیراذگب ؛ یقاب  دوخ  لاـح 

تسناوت یم  هچ  یلو  دیدرگ  تحاران  تخس  هلمج ، نیا  ندینش 

ص:159

ص 125. ج 1 / یبلح ،» هریس  - » 1
.ًادمُحم ُلاتقَن  نأ  نِم  ریخ  ام  ًاَدبأ و  ِهَیلا  ُدوُعَن  ال  - 2
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و تفر ، نوریب  هناخ  زا  زور  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ًاقافتا  .دندوب  هدش  وا  هناخ  دراو  نامهم  ناونع  هب  نانآ  دـنکب ،
هجوتم بلاطوبا ، ناهگان  .دـندیدن  وا  زا  يرثا  دندزرـس ، يو  هناخ  هب  ترـضح  نآ  ياهومع  برغم ، فرط  .تشگنرب  هناـخ  هب  رگید 

.دنا هداد  همتاخ  وا  یگدنز  هب  دنا و  هدرک  رورت  ار  ما  هدازردارب  ًامتح  تفگ  دوخ  اب  و  دیدرگ ، هبقع »  » یلبق راتفگ 

هب ار  بلطملادبع  مشاه و  نادنزرف  مامت  .مریگب  هکم  ياه  نوعرف  زا  ار  دمحم  ماقتنا  دیاب  هتـشذگ ، راک  زا  راک  هک  درک  رکف  دوخ  اب 
دراو یعمجتـسد  و  دـننک ، ناـهنپ  دوخ  ياـه  ساـبل  ریز  ار  يا  هدـنرب  حالـس  مادـک ، ره  هک  داد ، روتـسد  و  درک ، توعد  دوخ  هناـخ 

اَی : » تفگ دش و  دـنلب  بلاطوبا  يادـصعقوم  ره  دننیـشنب و  شیرق  نارـس  زا  یکی  رانک  رد  اه  نآ  زا  کی  ره  دـندرگ ؛ مارحلادجـسم 
ار یـصخش  سک ، ره  و  دنزیخرب ، دوخ  ياج  زا  ًاروف  مهاوخ ؛» یم  امـش  زا  ار  دمحم  شیرق  نارـس  يا  « ؛» ًادمُحم یغبَأ  شیُرق  َرَـشعَم 

.دنسرب لتق  هب  یگلمج  هلیسو ، نیا  هب  ات  دنک ، رورت  تسا  هتسشن  شرانک  رد  هک 

تفگ و  دنامزاب ، بجعت  زا  شناهد  .دـید  ار  اهنآ  یگدامآ  و  دـش ، هناخ  دراو  هثراح » نب  دـیز   » ناهگان هک  دوب  نتفر  مزاع  بلاطوبا 
ربمایپ لابند  گنرد  یب  تفگ و  ار  نیا  .تسا  غیلبت  لوغشم  ناناملسم  زا  یکی  هناخ  رد  شترـضح  و  هدیـسرن ، ربمایپ  هب  يدنزگ  چیه 

هب بلاطوبا  مشچ  .دـناسر  هناخ  هب  ار  دوخ  اسآ ، قرب  زین  ربمایپ  .تخاس  هاگآ  بلاـطوبا  كاـنرطخ  میمـصت  زا  ار  ترـضح  و  دـیود ،
نیأ : » تفگ درک ، يو  هب  ور  دوب ، ریزارـس  وا  نامـشچ  هشوگ  زا  قوش  کشا  هک  یلاـح  رد  .داـتفا  هدازردارب  ِنیکمن  باذـج و  هفاـیق 
هیلع هللا  یلصربمایپ  يدوب !؟ دنزگ  زا  رود  مرخ و  داش و  تدم  نیا  رد  يدوب ،؟ اجک  ما  هداز  ردارب  ریَخ » یف  َتنُکأ  یخأ  َنبا  ای  َتنُک 

.تسا هدیسرن  وا  هب  يرازآ  یسک  زا  تفگ : داد و  ار  ومع  باوج  هلآ  و 

رارق نمـشد  فده  دروم  ما  هدازردارب  زورما  تفگ : یم  دیـشیدنا و  یم  دوخ  اب  و  دوب ، هتفر  ورف  رکف  هب  ار  بش  نآ  مامت  بلاطوبا » »
ياه نمجنا  یمرگ  عقوم  باتفآ ، زا  سپ  ادرف ، هک  دـید  نیا  رد  حالـص.تفرگ  دـهاوخن  مارآ  دـشکن  ار  وا  اـت  شیرق  یلو ، تفرگن ،

اهنآ ددرگ و  دجسم  دراو  بلطملادبع ، مشاه و  ناناوج  اب  شیرق ،

ص:160
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.دنشکن ار  دمحم  نتشک  هشقن  اهدعب  دتفیب و  اهنآ  لد  رد  یبعر  دیاش  دزاس ؛ هاگآ  دوخ  زورید  میمصت  زا  ار 

دندوب هدشن  نخـس  لوغـشم  زونه  دنوش ، هناور  دوخ  لفاحم  يوس  هب  اه  هناخ  زا  شیرق  هک  دش  نآ  تقو  دـمآ ، الاب  يرادـقم  باتفآ 
رظتنم هدرک و  عمج  ار  دوخ  ياپ  تسد و  همه  دـنیآ  یم  وا  لابند  هب  يروالد  ناناوج  دـندید  و  دـش ، ادـیپ  رود  زا  بلاطوبا  هفایق  هک 

.تسا هدش  مارحلادجسم  دراو  هتسد ، نیا  اب  يروظنم  هچ  يارب  و  دیوگب ، دهاوخ  یم  هچ  بلاطوبا  هک  دندوب 

لابند هب  امـش  هک  مدرک  روصت  نم  .دیدرگ  بئاغ  ام  هدید  زا  یتاعاس  دمحم ، زورید  تفگ : داتـسیا و  نانآ  لفحم  ربارب  رد  بلاطوبا 
ره هب  موش و  مارحلادجـسم  دراو  ناناوج  نیمه  اب  مدوب  هتفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  .دـیا  هدـیناسر  لـتق  هب  ار  وا  و  هتفر ، هبقع »  » راـتفگ

هبرح اب  و  دنزیخرب ، ياج  زا  گنرد  یب  یگمه  دش  دنلب  نم  يادصعقوم  ره  و  دنیشنب ، امش  زا  یکی  رانک  رد  مدوب  هداد  روتسد  کی ،
هب سپـس  .مدید  نوصم  امـش  دنزگ  زا  ار  وا  متفای و  هدنز  ار  دـمحم  هناتخبـشوخ  یلو  .دـنزیرب  ار  امـش  ياه  نوخ  دوخ ، یناهنپ  ياه 

مسق ادخ  هب  داد : نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  راتفگ  و  دندروآ ، نوریب  ار  دوخ  یناهنپ  ياه  حالس  هک  داد ، روتسد  دوخ  روالد  ناناوج 
هدنناوخ يا  امـش  « (1)  ... » مدـیگنج و یم  امـش  اب  ورین  نیرخآ  اـت  متـشاذگ و  یمن  هدـنز  ار  امـش  زا  يدـحا  دـیتشک ، یم  ار  وا  رگا 

مامت لاس  ود  لهچ و  يو  هک  دومرف  دیهاوخ  هظحالم  دینارذگب ، رظن  زا  ار  بلاطوبا  ترـضح  یگدنز  خیرات  تاحفـصرگا  یمارگ ،
، دوب ترضح  نآ  توعد  تثعب و  اب  فداصم  هک  وا ، یناگدنز  ریخا  لاس  هد  رد  صخالاب  دومن و  يرای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
، دوب هتخاس  اجرب  ياپ  راوتـسا و  دح  نیا  ات  ار  وا  هک  یلماع  هناگی  .داد  ناشن  دوخ  زا  ربمایپ  هار  رد  دح  زا  شیب  يراکادف  يزابناج و 

ياه يراکادف  رگا  و  تسا ؛ هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  تبـسن  وا  صلاخ  هدیقع  نامیا و  يورین  نامه 
نیا رد  دیدحلا ، یبا  نبا  هک  ریز ؛ رد  هدش  دای  راعـشا  تقیقح  دینک ، همیمـض  ردـپ  تامدـخ  هب  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  وا  زیزع  دـنزرف 

نشور امش  يارب  تسا  هدورس  هراب 

ص:161

«/ هجحلا فئارط ص 85 «؛» ،» 203 - 202 ج 1 / يربک ،» تاقبط  متنأ «- ُنحن و  ینافتن  یتح  ًادـحا  مُکنِم  ُتیَقبا  ام  ُهوُمتلَتَق  َول  ِهللاو  - 1
.61
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: راعشا نآ  زا  یشخب  همجرت  کنیا  .دوش  یم 

.درک یمن  تسار  دق  نید ، زگره  دوبن ، وا  دنزرف  بلاطوبا و  هاگ  ره  »

«(1) «. » تفر ورف  گرم  ياه  بادرگ  رد  برثی »  » رد وا  دنزرف  و  درک ، تیامح  داد و  هانپ  هکم  رد  يو 

بلاطوبا نامیا  لئالد 

: دروآ تسد  هب  ناوت  یم  ریز  رد  هدش  دای  هار  هس  زا  ار  صخش  ره  هدیقع  رکفت و  زرط 

.تسا هدنام  راگدای  هب  وا  زا  هک  یبدا  یملع و  راثآ  یسررب  - 1

.هعماج نایم  رد  وا  رادرک  راتفر و  زرط  - 2

.يو ّقح  رد  وا  ضرغ  یب  ناکیدزن  ناتسود و  هدیقع  - 3

.مینک تابثا  هدش ، دای  هار  هس  زا  ار  بلاطوبا  نامیا  هدیقع و  میناوت  یم  ام 

، دوخ رمع  رخآ  لاس  هد  رد  وا  دنمشزرا  تامدخ  نینچمه ، دهد  یم  وا  صالخا  نامیا و  رب  یهاوگ  اًلماک  يو ، ياه  هدورس  راعشا و 
هدوب نامیااب  ناملـسم و  درف  کی  وا  هک  تسا  نیا  زین  يو  ضرغ  یب  ناکیدزن  هدـیقع  .تسا  وا  هداـعلا  قوف  ناـمیا  رب  یمکحم  هاوگ 

هس زا  ار  عوضوم  کنیا  .تسا  هتفگن  يزیچ  وا  نامیا  صالخا و  قیدصت  زج  يو  قح  رد  وا  ماوقا  ناتسود و  زا  یـسک  زگره  تسا و 
: میهد یم  رارق  لماک  یسررب  دروم  هدش  دای  قیرط 

بلاطوبا یبدا  یملع و  رئاخذ 

: میراگن یم  زین  ار  اهنآ  همجرت  بلطم  ندش  نشور  يارب  هدومن و  باختنا  دنچ  یتاعطق  يو ، ینالوط  دئاصق  نایم  زا  ام 

ص:162

ج هغالبلا » جهن  حرش  امامحلا «  سج  برثیب  اذهو  یماح  يوآ و  هکمب  كاذف  اماقو  ًاصخش  نیدلا  لثم  امل  هنباو  بلاطوبا  ولو ال  - 1
یظیرقت نم  هک  دروآ  نم  شیپ  ار  نآ  دوب و  هتـشون  بلاطوبا  نامیا  هرابرد  یباتک  هعیـش  ياملع  زا  رفن  کی  دسیون : یم  14 ص 84 

.متشون باتک  نآ  تشپ  رب  دسر  یم  تفه  هب  اهنآ  هرامش  هک  ار  راعشا  نیا  ظیرغت  ياج  هب  نم  .مسیونب  نآ  رب 
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َمَیرَم نب  ِحیسَملاَو  یسوُمَک  یبن  ًادمُحم  َّنا  ِسانلا  ُرایِخ  مَلعَیل 

«(1)  » ُمِصعَی يِدهَی و  هَّللا  ِرمَِأب  ُّلُکف  ِِهب  ایتأ  ام  َلثِم  يدُِهب  اناتأ 

رایتخا رد  رفن  ود  نآ  هک  ار  ینامسآ  رون  نامه  تسا ؛ ربمایپ  حیسم  یسوم و  ناس  هب  دمحم  هک ، دننادب  هدیمهف  فیرـش و  صاخـشا  »
«. دنراد یمزاب  هانگ  زا  یئامنهار و  ار  مدرم  دنوادخ ، نامرف  هب  ناربمایپ  مامت  .دراد و  زین  وا  دنتشاد ،

مئان مالحاک  يذه  مکینامأ  اّمنإ  هولتقت و  نا  متیّنمت 

«(2)  » مدان نس  اهب  عرقیال  لاق  نمو  ّهبر  دنع  نم  یحولا  هاتأ  یبن 

زا رتـمک  هک  دـینارورپ ؛ یم  رـس  رد  ار  یئوزرآ  هک : یتروـصرد  دـیبایب  تسد  وا  رب  دـیناوت  یم  هک  دـیا  هدرک  روـصت  شیرق ! نارـس  »
هب ینامیـشپ  تشگنا  هن ؛ دـیوگب  هک  یـسک  ددرگ و  یم  لزان  وا  رب  ادـخ  هیحان  زا  یحو  تسا ، ربمایپ  وا  تسین ! هتفـشآ  ياـه  باوخ 

«. تفرگ دهاوخ  نادند 

بتکلا لوأ  یف  طخ  یسومک  ًالوسر  ًادمحم  اندجو  ّانا  اوملعت  مل  أ 

«(3)  » ّبحلاب هَّللا  هصخ  نمیف  فیح  هّبحم و ال  دابعلا  یف  هیلع  ّنا  و 

هدـیدرگ دـیق  ینامـسآ  ياه  باتک  رد  وا  ناشن  مان و  میا و  هتفای  ربمایپ  یـسوم  دـننام  ار  دـمحم )  ) وا ام  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  شیرق ! »
هدراذگ تعیدو  هب  ییاه  لد  رد  ار  وا  تبحم  ادخ  هک  یسک  هرابرد  دیابن  و  دنراد ، يو  هب  یـصوصخم  تبحم  ادخ  ناگدنب  و  تسا ،

« .درک متس 

انیفد بارتلا  یف  دسوا  یّتح  مهعمجب  کیلإ  اولصی  نل  هَّللاو 

ًانویع کنمرق  كاذب و  رشباو  هضاضغ  کیلع  ام  كرمأب  عدصاف 

ًانیمأ ّمث  تنکو  توعد  دقل  یحصان و  ّکنا  تملع  ینتوعد و  و 

«(4)  » ایند هّیربلا  نایدأ  ریخ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  نید  ّنا  تملع  دقلو 

زا تسد  مباوخب ؛ كاخ  نایم  رد  و  منک ، رتسب  ار  دـحل  هک  يزور  نآ  ات  و  تفای ، دـنهاوخن  تسد  وت  هب  شیرق  زگره  ما ! هدازردارب  »
هب تشاد ، مهاوخنرب  وت  يرای 

ص:163

.623 ج 2 / مکاح ،» كردتسم  57 و « هجحلا /» 37 و « ج 7 / نایبلا ،» عمجم  - » 1
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.373 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  32 و « بلاطوبا /،» ناوید  - » 2
.نامه - 3

.42 ج 2 / ریثک ،» نبا  خیرات  - » 4
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هددنپ وت  مناد  یم  يدناوخ و  دوخ  نیئآ  هب  ارم  .زاس  نشور  ار  ینامشچ  و  هد ، تراشب  و  سرتم ، چیه  زا  نک ، راکشآ  يرومأم  هچنآ 
« .تساه هنیئآ  نیرتهب  زا  دمحم »  » شیک هک  اقح  يراکتسرد ، نیما و  دوخ  توعد  رد  و  یتسه ، نم 

نونلا يذک  وأ  یسومک  یبن  یلع  بجع  لزنم  باتکب  اونمؤت  وأ 

«(1) «. » تسا هدیدرگ  لزان  سنوی  یسوم و  دننام  يربمایپ  رب  هک  دیروایب  یتفگش  اپارس  نآرق  هب  نامیا  هکنیا  ای  »

، ار اهنآ  ياه  هتسجرب  هاوگ ، ناونع  هب  ام  هک  تسا ، بلاطوبا  زغن  اپارس  لصفم و  دئاصق  زا  یکچوک  تمسق  تاعطق ، نیا  زا  کی  ره 
.میدومن باختنا  دناسر  یم  شا  هدازردارب  شیک  هب  ار  وا  نامیا  ًاحیرصهک 

درف کی  تایبا  نیا  هدـنیوگ  رگا  و  تسا ، یفاک  اهنآ  هدـنیوگ  صالخا  ناـمیا و  تاـبثا  رد  راعـشا  نیا  زا  کـی  ره  نخـس : هصـالخ 
هدنزاس هک  اجنآ  زا  یلو  .میدرک  یم  مکح  نآ  هدنیارس  مالسا  نامیا و  هب  قافتالاب  یگمه  دوب ، تابصعت  ضارغا و  طیحم  زا  جراخ 

نیا زا  درک ؛ یم  راک  بلاطوبا  لآ  دضرب  هتسویپ  یسابع  يوما و  یسایس  ياه  نامزاس  یتاغیلبت  هاگتسد  رد  و  تسا ، بلاطوبا »  » اهنآ
.دننک تابثا  بلاطوبا  يارب  ار  یتّیزم  تلیضف و  نینچ  کی  دنا  هتساوخن  یهورگ  رظن 

، يو ردـپ  ناـمیا  مالـسا و  اریز  دـندرک ؛ یم  غیلبت  هتـسویپ  وا  دـضرب  اـفلخ  یغیلبت  ياـه  هاگتـسد  هک  تسا  یلع  ردـپ  يو ، یفرط  زا 
.دوب اهنآ  نأش  رسک  بجوم  افلخ ، ناردپ  كرش  رفک و  هک  یلاح  رد  .دش  یم  باسح  وا  هرابرد  يزراب  تلیضف 

هدرکن و افتکا  نآ  هب  یتح  هتساخرب ؛ يو  ریفکت  هب  یهورگ  هناقداصیاهرادرک ؛ اهراتفگ و  اه و  هدورس  نیا  مامت  مغریلع  لاح ، ره  هب 
.تسا هدش  لزان  تسا ، وا  رفک  زا  یکاح  هک  بلاطوبا  هرابرد  یتایآ  هک  دنا  هدرک  اعدا 

وا نامیا  تابثا  يارب  مود  هار 

سدقم تحاس  زا  وا  عافد  يراکادف و  هوحن  و  ربمایپ ، اب  وا  راتفر  زرط  مود ، هار 
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: اریز دشاب ، وا  تایحور  رگنشور  رکف و  هنیئآ  دناوت ، یم  تامدخ  نآ  زا  مادک  ره  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ار وا  ندرب  تمحز  تاناکما  دوبن  عناوم و  مامت  مغریلع  و  دوش ، هتسکش  لد  وا  هدازردارب  دشن  یضار  هک ، تسا  یتیـصخش  بلاطوبا 
.تفریذپ دوخ ، هارمه  ماش  هب 

تمحر ناراب  داد و  مسق  وا  ماقم  هب  ار  ادـخ  هدرب و  یلـصم  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  هک  تسا  هیاپ  نآ  ات  ردارب ، دـنزرف  هب  وا  داـقتعا  هیاـپ 
.دیبلط

رب ار ، هّرد  قامعا  هوک و  فاکـش  رد  یگدـنز  يردـبرد و  لاس  هس  و  تسـشنن ، ياپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ظفح  هار  رد  يو 
دنچ داد و  تسد  زا  ار  دوخ  جازم  تخاس و  هدوسرف  ار  وا  هلاس ، هس  یگراوآ  نیا  هک  اجنآ  ات  داد ؛ حـیجرت  هکم ، تدایـس  تسایر و 

.تفگ یگدنز  دوردب  تشگرب ، یگدنز  هناخ و  هب  هک  يداصتقا  هرصاحم  ضقن  زا  سپ  زور 

.دنامب هدنز  وا  یلو  دنوش  هتـشک  يو  یمارگ  نادـنزرف  مامت  دوب  یـضار  هک  دوب ، مکحم  صرق و  يردـق  هب  ادـخ  لوسر  هب  وا  نامیا 
، دش رـضاح  يزور  نآ ، زا  رتالاب  .دـنکن  تباصا  يو  هب  دـشاب  راک  رد  يدـصقءوس  رگا  ات  دـیناباوخ ، یم  يو  باوختخر  رد  ار  یلع 

.دندش یم  هتشک  زین  مشاه  ینب  هلیبق  مامت  ًاعبط  و  دنوش ، هتشک  ماقتنا  ناونع  هب  شیرق  نارس  مامت 

گرم ماگنه  بلاطوبا  تّیصو 

و برع ، يوگتسار  شیرق و  نیما  وا  اریز  منک ، یم  هیـصوت  امـش  هب  ار  دمحم »  » نم تفگ : نینچ  دوخ  نادنزرف  هب  گرم  ماگنه  يو 
نم .تسا  هتساخرب  نآ  راکنا  هب  تتامـش  سرت  زا  اه  نابز  اما  هدروآ ، نامیا  نادب  اه  لد  هک  هدروآ  ینیئآ  .تسا  تالامک  مامت  زئاح 

رب اهنآ  کـمک  هب  دـمحم  و  دـنا ؛ هدروآ  ناـمیا  وا  هب  و  هتـساخرب ، وا  زا  تیاـمح  هب  برع ، نافیعـض  ناـگداتفا و  هک  منیب  یم  نونکا 
دنمورین و يوق و  ار  اهنآ  ناهانپ  یب  و  ناریو ، ار  نانآ  ياه  هناخ  راوخ ، ار  شیرق  نارـس  .تسا  هدومن  مایق  شیرق  فوفـص  نتـسکش 

وا بزح  نایماح  ناتسود و  زا  نم ، نادنواشیوخ  يا  داد : نایاپ  ریز  ياه  هلمج  اب  ار  دوخ  راتفگ  سپس  .تسا  هدومن  راک  ردصم 
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هراکم ثداوح و  وا  زا  نم  داد ، یم  تلهم  ارم  لجا  هاـگره  ددرگ ، یم  دنمتداعـس  دـیامن ؛ ار  وا  يوریپ  یـسک  ره  .دـیدرگ  مالـسا ) )
، وا هلاس  هد  ياه  یناشفناج  تامدخ و  اریز  هدوب ؛ وگتـسار  وزرآ  نیا  رد  يو  هک  میرادن  کش  ام  « (1)  » .مدومن یم  عفر  ار  راگزور 

مامعا مامت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصدمحم  هب  تثعب  زاغآ  رد  يو  هک  تسا  يا  هدعو  قدصهاوگ ، هک  نانچ  .تسا  وا  راتفگ  قدصهاوگ 
، نک مایق  ما  هدازردارب  تفگ : وا  هب  بلاطوبا  تشاد ، ضورعم  اهنآ  هب  ار  مالـسا  نیئآ  درک و  عمج  دوخ  رود  ار  دوخ  نادنواشیوخ  و 

ياه ناـبز  دـهد ، رازآ  ار  وت  یناـبز  هاـگره  یتسه ، یگرزب  درم  دـنزرف  وت  تساـه ، بزح  نیرت  یمارگ  زا  وت  بزح  یماـقمالاو ، وت 
هب تبـسن  كدوک  عوضخ  دننام  بارعا ، دنگوس ، ادخ  هب  .دـیابر  یم  ار  اهنآ  يا  هدـنرب  ياهریـشمش  و  دزیخ ، یمرب  وت  عافد  هب  يزیت 

«(2)  » .دش دنهاوخ  عضاخ  وت  هاگشیپ  رد  شردام ،

هار نیرخآ 

یم نآ  رد  هچنآ  هناـخ و  نورد  هب  هناـخ  ِلـها  اریز ، .میـسرپب  وا  ضرغ  یب  ناـکیدزن  زا  ار  بلاـطوبا  صـالخا  ناـمیا و  تسا  بوـخ 
هب تسیرگ و  تخس  يو  داد ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ار  بلاطوبا  گرم  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  - 1 « (3) : » دنرتاناد درذگ 

ماما رـضحم  رد  - 2 « (4)  » .دوـمن ترفغم  بلط  وا  يارب  ادـخ  زا  و  دوـمن ، رداـصار  نفد  نـفک و  لـسغ و  روتـسد  مالـسلا  هـیلع  یلع 
: دومرف يو  .دمآ  نایم  هب  بلاطوبا  نامیا  زا  نخس  مراهچ ،
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هدم و یسفنل  ناکولو  دعسالا ، هادهب  دحا  ذخایال  ُدَشر و  ذخایالو  دَشَر  الا  هلیبس  دحا  کلـسیال  هَّللاو  هامح ، هبزحلو  هالو  اونوک  - 1
.339 ج 1 / سیمخلا ،» خیرات  390 «؛ ج 1 / یبلح ،» هریس  عفاودلا «: هنع  تعفادلو  زهازهلا ، هنع  تففکل  ریخات  یلحا  یف 

فویـس هتبذـتجاو  دادـح ، نسلا  هتقلـسالا  ناسل  کقلـسی  هَّللاو ال  ابا ، یلعالاو  ًابزح  عینملاو  اـبعک ، عیفرلا  کـناف  یخا  نبا  جرخا  - 2
یف لوؤسلا  هیاغ  باـتک « زا  لـقن  ، 85 سوواط / نب  دیـس  فیلات  فئارطلا ،» اهنـضاحل «- مهبلا  لذ  برعلا  کـل  نلذـتل  هَّللاو  دادـح ،

.يرونید یلع  نب  میهاربا  شراگن  لوسرلا ،» لآ  بقانم 
.ِتیَبلا یف  اِمب  يردا  ِتیبلا  لها  - 3
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هلابح رد  مالـسا  شنیزگ  زا  دـعب  دـیابن  یناملـسم  نز  چـیه  هک ، یتروصرد  دـنراد ؛ دـیدرت  وا  صالخا  رد  مدرم  ارچ  هک  متفگـشرد 
هیلع هللا  یلصربمایپ  هب  رتولج  یلیخ  هک  تسا  ینانز  نآ  زا  تسا و  مالـسا  رد  تاقباس  زا  دسا ، تنب  همطاف  و  دنامب ، دوخ  رفاک  رهوش 

.دیشک كاخ  باقن  رد  خر  يو  هک  يزور  ات  دوب  بلاطوبا  حاکن  رد  ناملسم  نز  نیمه  دروآ و  نامیا  هلآ  و 

اجب جح  يو  فرط  زا  داد  یم  روتسد  نانمؤمریما  دراد و  حیجرت  مدرم  زا  يرایسب  نامیا  رب  بلاطوبا ، ِنامیا  دیامرف : یم  رقاب  ماما  - 3
«(1)  » .دنروآ
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جارعم  16

خیرات ثیدح و  نآرق و  رظن  زا 

ياه هاگباوخ  رد  نارادـناج  هک  دوب  هدیـسر  نآ  ماگنه  .درک  یم  مکح  ایند  مامت  رد  یـشوماخ  دوب و  هتفرگارف  ار  قفا  بش  یکیرات 
اوق دـیدجت  دوخ ، هنازور  تیلاـعف  يارب  و  دنـشوپب ، تعیبط  رهاـظم  زا  مشچ  يدودـحم ، تدـم  يارب  و  دـنزادرپب ؛ تحارتـسا  هب  دوخ 

.دننک

هب هضیرف ، يادا  زا  سپ  تساوخ  یم  وا  .دوبن  ینثتـسم  یعیبط  سوماـن  نیا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربماـیپ  صخش 
بـشما تفگ  وا  هب  هک  دوب  یحو  نیما  لیئربج ،»  » زا ادـصنآ  دیـسر ، وا  شوگ  هب  یئانـشآ  يادـصهبترم  کی  یلو  دزادرپب  تحارتسا 

.دییامیپب قارب »  » مان هب  ییامیپاضف  بکرم  اب  ار  یتیگ  فلتخم  طاقن  ات  متسه  وت  هارمه  زین  نم  دیراد و  شیپ  رد  يزارد  رود و  رفس 

تیب  » يوس هب  بکرم  نامه  اب  و  درک ، زاغآ  یناه » ّما  ، » شرهاوخ هناـخ  زا  ار  دوخ  هوکـشاب  رفـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 
نیئاپ هطقن  نآ  رد  یهاتوک  رایـسب  تدم  رد  و  دش ، هناور  دنمان  یم  زین  یـصقالادجسم »  » ار نآ  هک  ندرا  روشک  رد  عقاو  سدـقملا ،»

لمع هب  ندید  اهنآ  هاگیاج  راثآ و  ایبنا و  لزانم  تسا و  حیسم  ترضح  هاگداز  هک  محللا » تیب   » و دجـسم ، فلتخم  طاقن  زا  و  دمآ ،
.درازگ زامن  تعکرود  لزانم  زا  یخرب  رد  و  دروآ ؛

اه نامسآ  يوس  هب  هطقن  نامه  زا  .دومرف  زاغآ  ار  دوخ  همانرب  زا  مود  تمسق  سپس 
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تمحر زکارم  زا  و  تفگ ، نخس  ینامسآ  ناگتشرف  ناربمایپ و  حاورا  اب  و  درک ؛ هدهاشم  ار  الاب  ناهج  ماظن  ناگراتس و  دومن ؛ زاورپ 
رد و  دومرف ؛ هدهاشم  کیدزن  زا  « (1)  » ار نایخزود  حابـشا  نایتشهب و  تاجرد  دروآ ؛ لمع  هب  يدیدزاب  خزود ) تشهب و   ) باذع و 
ریس هب  سپس  .تشگ  هاگآ  اًلماک  ادخ  نایاپ  یب  تردق  راثآ  تقلخ و  ملاع  تعـسو  شنیرفآ و  ناهج  رارـسا  یتسه و  زومر  زا  هجیتن 

همانرب ماگنه  نیا  رد  .دید  تمظع  لالج و  هوکش و  زا  هدیـشوپ  اپارـس  ار  نآ  و  دیـسر ، « (2) « » یهتنملا هردـس   » هب و  داد ، همادا  دوخ 
دورف سدـقملا » تیب   » رد زین  تعجارم  رد  .دـیامن  تشگزاب  دوب  هدومن  زاورپ  هک  یهار  نامه  زا  دـش  رومأم  سپـس  تفای ، نایاپ  يو 

ار يرتش  نانآ  هک  یلاح  رد  دروخرب ، شیرق  ِیناـگرزاب  ناوراـک  هب  هار  نیب  رد  و  تفرگ ، شیپ  رد  ار  دوخ  نطو  هکم و  هار  و  دـمآ ،
نیمز يور  هب  ار  نآ  هدنامیقاب  و  هدروخ ، يردـق  دوب  اهنآ  فرظ  نایم  رد  هک  یبآ  زا  دنتـشگ و  یم  نآ  لابند  هب  دـندوب و  هدرک  مگ 

و دمآ ، نیئاپ  رجف  عولط  زا  شیپ  یناه » ّما   » هناخ رد  دوخ  يامیپاضف  بکرم  زا  و  دراذگ ، نآ  يور  یشوپرس  یتیاور  هب  انب  تخیر و 
ناتـساد .تشادرب  دوـخ  زار  زا  هدرپ  شیرق ، لـفاحم  عماـجم و  رد  بش ، ناـمه  زور  رد  تفگ و  وا  هب  ار  دوـخ  زار  راـب ، نـیلوا  يارب 

ار شیرق »  » نارس و  تشگ ، نهد  هب  نهد  زکارم  مامت  رد  دوب ، یلاحم  عنتمم و  رما  شیرق  رکف  رد  هک  وا  زیگنا  تفگش  ریـس  جارعم و 
.دومن ینابصع  همه  زا  شیب 

تسار رگا  دنا ؛ هدید  ار  سدقملا » تیب   » هک دنتسه  یناسک  هکم  رد  دنتفگ : دنتساخرب و  وا  بیذکت  هب  دوخ  هنیرید  تداع  هب  شیرق 
حیرشت ار  سدقملا  تیب  نامتخاس  تایصوصخ  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .نک  حیرشت  ار  اجنآ  نامتخاس  تیفیک  یئوگ ، یم 

هلیبـق نـالف  ناوراـک  هب  هار  ناـیم  رد  تفگ : دومن و  وگزاـب  دوـب  هداد  خر  سدـقملا  تیب  هکم و  ناـیم  رد  هک  ار  یثداوـح  هکلب  درک 
ار نآ  سپس  مدیشون و  نآ  زا  نم  دوب و  بآ  زا  رپ  یفرظ  اهنآ  هیثاثا  نایم  رد  و  دوب ؛ هدش  مگ  اهنآ  زا  يرتش  مدومن و  دروخرب 
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: دنتفگ شیرق  .دوب  هتسکش  نآ  تسد  هدیمر و  اهنآ  زا  يرتش  هک  مدروخرب  یهورگ  هب  يا  هطقن  رد  و  « (1)  » مدیناشوپ

تکرح اهنآ  شیپاشیپ  رد  یگنر  يرتسکاخ  رتش  مدـید و  تسا ) مرح  يادـتبا  « ) میعنت  » رد ار  اهنآ  تفگ  هد ، ربخ  شیرق  ناوراـک  زا 
ینابـصع تخـس  یعطق  ياهربخ  نیا  زا  شیرق  دنوش ، یم  هکم  رهـش  دراو  نونکا  دندوب و  هدراذگ  نآ  يور  يا  هواجک  و  درک ، یم 

دـش و رهـش  دراو  ناوراک  عیالط  تشذـگن ، يزیچ  یلو  .دوش  یم  مولعم  اـم  يارب  وا  راـتفگ  بذـک  قدـصنونکا و  دـنتفگ  دـندش و 
.دندومن قیدصت  ار  ترضح  نآ  ياه  شرازگ  تایئزج  نارفاسم  و  نایفسوبا » »

دنناوت یم  یمارگ  ناگدنناوخ  .تسا  هدش  دراو  ثیدح  ریـسفت و  ياه  باتک  رد  هچنآ  زا  تسا  يراصتخا  لامجا و  دش ؛ هتفگ  هچنآ 
.دنیامن هعجارم  جارعم  ثحب  راونالاراحب ، هب  رتشیب  لیصفت  يارب 

ص:171

.دشاب لمع  ددعت  رثا  رب  لقن  فالتخا  تسا  نکمم  متخیر ، ارنآ  هدنامیقاب  یخرب : لقن  هب  انب  - 1
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فئاط هب  يرفس   17

هراشا

زا ار  دوخ  راکادف  گرزب و  یماح  ود  یمارگ  ربمایپ  لاس ، نیا  رد  .دـش  يرپس  دوخ  خـلت  نیریـش و  ثداوح  مامت  اب  تثعب  مهد  لاس 
ینعی شیرق ، هلیبق  تیـصخش  اـتکی  تلاـسر و  میرح  زا  عفادـم  هناـگی  و  بلطملادـبع ،»  » ِنادـناخ گرزب  لوا ، هلحرم  رد  .داد  تسد 

.دیشوپ ناهج  نیا  زا  مشچ  بلاطوبا »  » ترضح

«(1)  » .دومن دیدشت  ار  غاد  نیا  هجیدخ »  » وا زیزع  رسمه  گرم  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رطاخ  رد  تبیـصم  نیا  راثآ  زونه 
یتامدـخ مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد  دوخ  تورث  اب  هجیدـخ  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوربآ  ناج و  ظفاح  یماـح و  بلاـطوبا 

.داد یم  ماجنا 

ینآ ره  .دوب  هتفرگارف  اه  توادـع  اه و  هنیک  ار  نآ  رـسارس  هک  درب  یم  رـس  هب  یطیحم  رد  شترـضح  تثعب ، مهدزای  لاـس  هعیلط  زا 
.دوب هدرک  بلس  يو  زا  ار  یغیلبت  تاناکما  هنوگ  همه  دومن و  یم  دیدهت  ار  وا  یناج  رطخ 

.تخیر وا  رـس  رب  كاخ  يرادـقم  شیرق  زا  يدرم  هک  دوب ، هتـشذگن  بلاطوبا  گرم  زا  یحابـصدنچ  دـسیون : یم  « (2)  » ماشه نبا 
رـس دروآ  بآ  يرادـقم  تساـخرب  داـتفا ، ردـپ  راـب  تقر  لاـح  هب  وا  نارتخد  زا  یکی  مشچ  .دـش  هناـخ  دراو  عضو  نیمه  هب  ربماـیپ ،

تارطق و  دوب ، دنلب  رتخد  هلان  هک  یلاح  رد  تسش ، ار  دوخ  زیزع  ردپ  تروصو 

ص:173

هیلع بلاطوبا  توف  زا  سپ  زور  جنپ  هام و  کی  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  گرم  هک  دسیون  یم  ، 106 ج 1 / تاقبط ،» رد « دعس ، نبا  - 1
هداتفا قافتا  رتولج  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  گرم  هک  دندقتعم   63 ج 2 / لماک ،» رد « ریثا  نبا  دننام  یهورگ  و  تسا ، هداد  خر  مالـسلا 

.تسا
.25 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2
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تردـپ ِظفاح  ادـخ  نکم  هیرگ  دومرف : هداد و  یلـست  ار  رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دوب  ریزارـس  وا  ناگدـید  هشوگ  زا  کشا 
.تسا

رب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  « (1)  » .دنهد ماجنا  يراوگان  راک  نم  هرابرد  دـندشن  قفوم  شیرق  دوب ، هدـنز  بلاطوبا  ات  دومرف : سپس 
هّکی و ات  دـش  نآ  رب  تشاد ، یبوخ  تیزکرم  زور  نآ  رد  فئاط ،»  » .دورب يرگید  طیحم  هب  تفرگ  میمـصت  هکم ، طیحم  قاـنتخا  رثا 

یتیقفوم قیرط  نیا  زا  دیاش  درادب ، هضرع  اهنآ  رب  ار  دوخ  نییآ  دریگب و  سامت  فیقث »  » هلیبق نارس  اب  و  دیامن ؛ فئاط  هب  يرفس  اهنت 
نیئآ و  دومن ، تاقالم  روبزم  هلیبق  نارس  فارشا و  اب  فئاط  كاخ  هب  دورو  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  .دروآ  تسد  هب 

: دنتفگ وا  هب  .دومنن  اهنآ  رد  يریثأت  نیرت  کچوک  ربمایپ  نانخس  یلو  .دومرف  توعد  دوخ  نیئآ  هب  ار  اهنآ  و  درک ، حیرشت  ار  دیحوت 
.یتسین نتفگ  نخس  هتسیاش  یشاب ، وگغورد  اعّدا  نیا  رد  رگا  تسا و  باذع  هلیسو  وت  راتفگ  در  یشاب  ادخ  هدیزگرب  وت  هاگره 

زا .تسا  مالـسا  شریذپ  زا  ندرک  یلاخ  هناش  نانآ ، دوصقم  هک  دـیمهف  هناکدوک  یلاشوپ و  قطنم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ِلذر تسپ و  دارفا  هک  دوب  نکمم  اریز  دنراذگن ، نایم  رد  رگید  دارفا  اب  ار  يو  نانخس  هک  تفرگ  لوق  اهنآ  زا  دش و  دنلب  دوخ  ياج 

یمارتـحا رکذـت  نیا  هب  هلیبـق  فارـشا  یلو  .دـنیامن  هدافتـساءوس  وا  یئاـهنت  تبرغ و  زا  دـنروآ و  تـسد  هـب  يا  هناـهب  فـیقث ، هلیبـق 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  ناهگان  .دنروشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دضرب  هک  دندرک  کیرحت  ار  ناحول  هداس  نادرگلو و  دندراذگن ؛

.دربب هانپ  دوب ، هبیش »  » و هبتع »  » هب قلعتم  هک  یغاب  هب  هکنیا  زج  دیدن  يا  هراچ  درک ؛ هدهاشم  نانمشد  زا  یهوبنا  نایم  رد  ار  دوخ  هلآ 
.دندش فرصنم  يو  بیقعت  زا  روبزم  هورگ  دیناسر و  غاب  لخاد  هب  ار  دوخ  تمحز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

زا شسدقم  ندب  تخیر و  یم  قرع  ترضح  تروصو  رـس  زا  دنتـشاد ، یغاب  زین  فئاط  رد  و  دندوب ، شیرق  نارادلوپ  زا  رفن  ود  نیا 
نابز هب  ار  اه  هلمج  نیا  تسـشن و  دوب ، هداتفا  تسبراد  يور  رب  هک  وم »  » ناتخرد هیاس  ریز  ماجنارـس ، .دوب  هدید  همدص  ، تهج دـنچ 

: تخاس يراج 

ص:174

.بلاطوبا َتام  یتح  هُهَرکا  ًائیَش  شیَُرق  یّنِم  َتلاناَم  - 1
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یماو یک  هب  ارم  یتسه ، نافیعض  يادخ  وت  یمیحر  راگدرورپ  وت  .مراد  یم  هضرع  تهاگرد  هب  ار  دوخ  یناوتان  ورین و  ِیمک  ایادخ 
«. (1)  ... » يراذگ

یم یگدنز  يزابناج  ناراکادـف  تیامح  وترپ  رد  تمظع ، تزع و  اب  مامت  لاس  هاجنپ  هک  تسا  یتیـصخش  هثاغتـسا  اعد ، ياه  هلمج 
رد حورجم  هتـسخ و  ندـب  اب  هدـش و  هدـنهانپ  نمـشد  غاب  هب  هک  هدـیدرگ  گنت  يا  هزادـنا  هب  وا  يارب  هصرع  نونکا  اما  .تسا  هدرک 

.تسا هتسشن  دوخ  تشونرس  راظتنا 

رثأتم هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  راب  تقر  عضو  ندـید  زا  دـندوب ، دـیحوت  نیئآ  نانمـشد  زا  تسرپ و  تب  دوخ  هک  هعیبر »  » نادـنزرف
.دربـب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روـضح  هب  يروـگنا  فرظ  هک  دـنداد  روتـسد  سادـع »  » ماـن هب  دوـخ  یحیـسم  مـالغ  هـب  .دـندش و 

هک تشذگن  يزیچ  .دش  قیقد  ترضح  ینارون  هفایق  رد  يرادقم  دراذگ و  ترضح  نآ  ربارب  رد  درک و  روگنا  زا  رپ  یفرظ  سادع ،» »
هب ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  روگنا  ندروخ  عقوم  ترـضح  نآ  هک  درک  هدـهاشم  یحیـسم  ِمالغ  .داتفا  قاـفتا  یهجوت  بلاـج  هثداـح 

نیا اب  هریزج  هبش  مدرم  تفگ : تسکش و  ار  یشوماخ  رهم  راچان  درب ، ورف  بجعت  رد  ار  وا  تخـس  هثداح ، نیا  .تخاس  يراج  نابز 
« يزع  » و تال »  » مان هب  ار  دوخ  ياهراک  ناماس  نیا  مدرم  .ما  هدینـشن  یـسک  زا  ار  هلمج  نیا  لاح  هب  ات  نم  دـنرادن و  یئانـشآ  مـالک 

.دننک یم  زاغآ 

.متسه ینارصن  و  يونین »  » لها درک : ضرع  یتسه ؟ ینییآ  هچ  ياراد  و  یئاجک ، لها  دیسرپ  يو  زا  ترضح 

بجعت ثعاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  خساپ  .تسا  اجنآ  زا  یتم » نب  سنوی   » حلاصدرم نآ  هک  یتسه  ینیمزرس  زا  دومرف : ترضح 
دننام سنوی ،»  » مردارب دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یـسانش ؟ یم  اجک  زا  ار  یتم  سنوی  امـش  هک : دیـسرپ  ًاددجم  .دش  وا  رتشیب 

، تشگ ربمایپ  بوذجم  رایتخا  یب  .دیـشخب  سادع »  » رد یبیرغ  رثا  دوب ، قدـصمئالع  اب  مأوت  هک  ربمایپ  نانخـس  .دوب  یهلا  ربمایپ  نم 
غاب نابحاصیوس  هب  هزاجا  بسک  زا  سپ  تشاد و  هضرع  وا  نیئآ  هب  ار  دوخ  نامیا  دیـسوب و  ار  وا  ياپ  تسد و  داـتفا ، نیمز  يور  هب 

.تشگزاب

ص:175

نَم ّیبر  َتنا  َنیفعـضَتسُملا و  ُّبَر  َتنا  نیمِحارلا ، مَحرا  اـی  ِساـنلا  یلَع  یناوه  یلیِح و  هَِّلق  یتوـُق و  َفعَـض  وکـشا  َکـَیلا  َّمُهللا  - 1
.ینلِکَت
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اب دنتفگ  دوخ  مالغ  هب  .دنتفر  ورف  بجعت  رد  تخـس  دوب ، هدمآ  دیدپ  یحیـسم  مالغ  رد  هک  یحور  بالقنا  نیا  زا  هعیبر ،»  » نادنزرف
هک تیـصخش ، نیا  تفگ : اهنآ  خـساپ  رد  مالغ  يدومن ؟ عوضخ  وا  ربارب  رد  هزادـنا  نیا  اـت  ارچ  یتشاد و  ییوگتفگ  هچ  بیرغ  نیا 

دنراد و ییانـشآ  اهنآ  اب  ناربمایپ  طقف  هک  تفگ  نم  هب  یبلاطم  وا  .تسا  نیمز  يور  مدرم  رورـس  هدـش ، هدـنهانپ  امـش  غاب  هب  نونکا 
وت درم  نیا  دنتفگ : یهاوخریخ  هفایق  اب  دمآ ، راوگان  تخس  هعیبر »  » نارسپ يارب  مالغ  نانخس  .تسا  دوعوم  ربمایپ  نامه  صخش  نیا 

.تسا وا  شیک  زا  رتهب  یتسه ، نآ  وریپ  نونکا  هک  حیسم  نیئآ  .درادنزاب  تا  هنیرید  نیئآ  زا  ار 

ددرگ یمزاب  هکم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

هکم هب  تسیاب  یم  وا  .تفای  نایاپ  هعیبر »  » نادـنزرف غاب  هب  ادـخ  لوسر  ندـش  هدـنهانپ  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  بیقعت  نایرج 
.دوب هتسب  رب  ناهج  نیا  زا  تخر  وا  عفادم  هناگی  اریز  تسین ، لاکشا  زا  یلاخ  زین  يو  ِتشگزاب  لاح ، نیا  اب  .ددرگزاب 

.ددرگ هتخیر  وا  نوخ  دوش و  ریگتسد  ناتسرپ  تب  فرط  زا  هکم ، هب  دورو  عقوم  هک  دراد  لامتحا 

، دتسرفب شیرق  نارس  زا  یکی  شیپ  اجنآ  زا  ار  یسک  تساوخ  یم  وا  .دربب  رس  هب  « (1) « » هلخن  » رد يزور  دنچ  تفرگ  میمصت  ربمایپ 
« هلخن  » سپس .دشن  ادیپ  اجنآ  رد  یـصخش  نینچ  اما  .دوش  دوخ  هاگداز  دراو  اه  تیـصخش  زا  یکی  هانپ  رد  دریگب و  یناما  وا  يارب  ات 

ِمِعطُم  » زا دوش و  هکم  دراو  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  و  تفرگ ، سامت  یعازُخ  برع  کی  اب  اجنآ  رد  تفگ و  كرت  ءارح »  » مزع هب  ار 
، دـیدرگ هکم  دراو  یعازخ  درم  نآ  .دـنک  تساوـخرد  یناـما  وا  يارب  دوـب ، هکم  طـیحم  گرزب  ياـه  تیـصخش  زا  هک  يدـع » نـب 
تفریذـپ و ار  ربماـیپ  شرافـس  دوـب ؛ تسرپ  تب  درم  کـی  هکنیا  نیع  رد  وا  .تفگ  معطم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياـضاقت 

هکم دراو  هنابـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .مینک  یم  ظفح  ار  وا  ناج  منادـنزرف  نم و  دوش ، نم  هناخ  دراو  هرـسکی  دـمحم  تفگ :
.درب رسب  اجنآ  رد  ار  بش  و  تفرگ ، شیپ  ار  معطُم  لزنم  هار  هرسکی  دش ،

؛ دمآ الاب  یمک  باتفآ 

ص:176
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مارحلادجسم ات  تسا  مزال  نآ ، نالعا  يارب  .دنمهفب  شیرق  ار  بلطم  نیا  دیاب  دیتسه ، ام  هانپ  رد  امـش  هک  نونکا  درک  ضرع  معطم 
حلسم شنادنزرف  هک  داد  روتـسد  معطم  .دش  تکرح  هدامآ  دیدنـسپ و  ار  وا  يأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  .دیـشاب  ام  هارمه 

هک نایفـسوبا  دوب ، هجوت  بلاج  رایـسب  مارحلادجـسم  هب  نانآ  دورو  .دندرگ  دجـسم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هارمه  دـنوش و 
.تشگ فرصنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ضرعت  زا  و  دش ؛ تحاران  تخس  هرظنم  نیا  ندید  زا  دوب  ادخ  لوسر  نیمک  رد  اه  تدم 

يزیچ « (1)  » .تفر دوـخ  لزنم  هب  فاوـط ، ناـیاپ  زا  سپ  و  درک ، فاوـط  هـب  عورـش  ادـخ  لوـسر  دنتـسشن و  يو  نادـنزرف  مـعطم و 
هکم رد  معطم  ترجه ، لاـس  نیتـسخن  رد  ًاـبیرقت  تفگ و  كرت  هنیدـم  دـصق  هب  ار  هکم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـک  تشذـگن 

يراعـشا وا  تامدخ  ساپ  هب  مالـسا  رعاش  تباث ، نب  ناسح  .دش  وا  یکین  رکذتم  ربمایپ  .دیـسر  هنیدم  هب  وا  گرم  ربخ  تشذگرد و 
نیگنـس و تافلت  نداد  اـب  شیرق  هک  ردـب ،»  » گـنج رد  یتح  دومن ، یم  يروآداـی  وا  زا  ینوگاـنوگ  عقاوم  رد  ربماـیپ  دورـس ، دـنچ 

هدـنز مطعم  هاگ  ره  دومرف : داتفا و  معطم  دای  هب  ماگنه  نیا  رد  مرکا  ربمایپ  دنتـشگرب ؛ هکم  يوس  هب  هدروخ  تسکـش  داـیز ، ناریـسا 
.مدرک یمن  در  ار  وا  ياضاقت  نم  مشخبب ، وا  هب  ای  منک و  دازآ  ار  ناریسا  همه  هک  درک  یم  اضاقت  نم  زا  و  دوب ،

: هجوت لباق  هتکن  کی 

ياه یبوخ  هتسویپ  هکنیا  زا  و  تسا ، وا  يرابدرب  تماقتـسا و  هیاپ  رگنـشور  فئاط ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زیمآ  تقـشم  رفس 
یلو .دـنک  یم  یئاـمنهار  دوخ  گرزب  قلخ  هلـضاف و  تاـکلم  هب  ار  اـم  درک ، یمن  شومارف  صوصخم ، تیعقوـم  کـی  رد  ار  معطم 
دنچ ای  دـنچ و  یتاعاس  معطم  .میئامن  یبایزرا  ار  بلاطوبا »  » هدـنزرا تامدـخ  میناوت  یم  قیقحت  روط  هب  ام  بلطم ، ود  نیا  زا  رتـالاب 

.دومن عافد  وا  زا  رمع  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یمارگ  يومع  یلو  درک ، تیامح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  يزور 

ساـپ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یئاـج  .دـیدن  معطم  ار  نآ  مرازه  کـی  دـید ، مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  هـک  ار  یتـنحم  راـشف و 
معطم هتعاس  دنچ  تامدخ 
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؟ دنک هچ  دوخ  زیزع  يومع  ياهبنارگ  تامدخ  ربارب  رد  دیاب  دشخبب  وا  هب  ار  ردب »  » ناریسا مامت  دوش  یم  رضاح 

ناج اب  توبن  میرح  زا  عافد  قیرط  رد  ریخا ، لاس  هد  رد  هدومن و  تیامح  تلاـسر  بحاـصزا  ماـمت  لاـس  ود  لـهچ و  هک  یتیـصخش 
ود نیا  نایم  ینـشور  توافت  یهگناو  .دشاب  هتـشاد  یئالاو  و  دنمجرا ، ماقم  نایناهج  ربهر  هاگـشیپ  رد  دـیاب  تسا ، هدرک  يزاب  دوخ 

رامش هب  مالـسا  ناهج  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  یکی  بلاطوبا  یلو  دوب ، تسرپ  تب  كرـشم و  درف  کی  معطم ، .تسا  دوجوم  رفن 
.تفر یم 

جح مسوم  رد  رئاشع  نارس  توعد 

لمع هب  ندـید  لزنم  هب  لزنم  اهنآ  همه  زا  و  تفرگ ، یم  یئاه  سامت  برع  ياسؤر  اب  جـح  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
زا بهلوبا  هک  دوـب  نخـس  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یهاـگ  .تشاد  یم  هضرع  اـهنآ  هب  ار  دوـخ  نید  تقیقح  دروآ و  یم 

هیاپ یب  وا  نانخس  دراد و  گنج  رس  امش  ناکاین  نیئآ  اب  وا  اریز  دینکن ، رواب  ار  وا  نخس  مدرم  تفگ  یم  و  دش ، یم  رهاظ  رس  تشپ 
حیحصیو و نیئآ  هاگ  ره  دنتفگ : یم  دوخ  اب  دومن و  یم  رثا  مک  لئابق  نارس  هرابرد  ار  ترـضح  تاغیلبت  يو  يومع  تفلاخم  .تسا 

هللا یلـصربمایپ  .دـندش  هکم  دراو  رماع » ینب   » هلیبق زا  یهورگ  « (1)  » .دنتـساخ یمنرب  گنج  هب  وا  اـب  وا  لـیماف  زگره  دوب  شخبرمث 
زا سپ  هعماج  يربهر  هک  نیا  رب  طورشم  دنروایب ، نامیا  يو  هب  هک  دندش  رضاح  نانآ  .درک  هضرع  اهنآ  رب  ار  دوخ  نیئآ  هلآ  هیلع و 

ار سک  ره  تسا ، ادـخ  تسد  رد  راـک  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـشاب  اـهنآ  اـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشذـگرد 
ساـمت ناـیرج  نـطو  هـب  تشگزاـب  زا  سپ  دـندز و  زاـب  رـس  مالــسا  شریذـپ  زا  ناـنآ  « (2)  » .دـنیزگ یم  رب  ار  وا  دــید  تحلــصم 

قفا زا  هک  تسا  یناشخرد  هراتـس  نامه  نیا  تفگ  وا  .دنداهن  نایم  رد  یلدنـشور  درمریپ  اب  دوخ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  « دـمحم »
.تسا هدومن  عولط  هکم 

ص:178
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ام .یـشنیزگ و  یباـختنا و  هن  تسا  یـصیصنت  هلأـسم  یمارگ  لوسر  زا  سپ  تماـما »  » هلأـسم هک  دـنک  یم  تباـث  یخیراـت  هعطق  نیا 
.میا هتشاگن  مالسا ،» رظن  زا  ییاوشیپ   » باتک رد  ار  نآ  لیصفت 

ص:179
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هبقع نامیپ   18

هبقع نامیپ 

؟ دینامیپ مه  دوهی  اب  امش  ایآ  تفگ : اه  نآ  هب  دومن و  تاقالم  جرزخ »  » هلیبق زا  رفن  شش  اب  جح  مسوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
هللا یلصربمایپ  .دندینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نانخـس  دنتـسشن و  نانآ  میوگب ! نخـس  امـش  اب  ات  دینیـشنب  دومرف : یلب ، دنتفگ :

سلجم نامه  رد  هک  داهن ، اهنآ  رد  یبیجع  ریثأـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  نانخـس  درک و  توـالت  دـنچ  یتاـیآ  هلآ  هیلع و 
.دندروآ نامیا 

نیئآ جورم  هک  برع  داژن  زا  يربمایپ  هک  دـندوب  هدینـش  نایدوهی  زا  هک  دوب  نیا  درک  کـمک  مالـسا  هب  ناـنآ  شیارگ  هب  هک  يزیچ 
شیپ دنتفگ  دوخ  اب  اذل  .دش  دهاوخ  ثوعبم  يدوز  نیا  هب  تخاس ، دهاوخ  ضرقنم  ار  یتسرپ  تب  تموکح  و  دوب ، دـهاوخ  دـیحوت 

.مینک يرای  ار  وا  ام  دننک  یتسد  شیپ  دوهی  هکنآ  زا 

هک تسا  دـیما  .تسا  هدوـب  نازورف  هتـسویپ  گـنج  شتآ  اـم  ناـیم  دـنتفگ  هدرک و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـب  ور  روـبزم ، هورگ 
.میراد یم  هضرع  ار  وت  نیئآ  میدرگ ، یمرب  برثی  يوس  هب  نونکا  ام  .دناشنورف  ار  نآ  وت ، كاپ  نیئآ  ببس  هب  دنوادخ 

.تسین ام  رب  یسک  امش  زا  رت  یمارگ  دندومن ، نآ  نتفریذپ  رب  قافتا  یگمه  هاگره 

یلصربمایپ زا  نخـس  هک  دوبن  يا  هناخ  هک  اجنآ  ات  دندرک  زاغآ  برثی  نایم  رد  مالـسا ، راشتنا  يارب  يریگ  یپ  تیلاعف  رفن  شـش  نیا 
«(1)  » .دشابن اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

ص:181
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هبقع نامیپ  نیتسخن 

مهدزاود لاس  رد  و  دندیورگ ؛ دیحوت  نیئآ  هب  نایبرثی  زا  یهورگ  هک  دش  ببس  دیـشخب و  یبوخ  رثا  نت  شـش  نیا  ریگ  یپ  تاغیلبت 
ناـمیپ نیتـسخن  هدومن و  تاـقالم  هبقع »  » رد یمارگ  لوـسر  اـب  دـندرک و  تکرح  هنیدـم  زا  نت ، هدزاود  زا  بکرم  يا  هتـسد  تثعب ،

هب مالسا  نتفریذپ  زا  سپ  اهنآ  نامیپ  نتم  .دندوب  تماصنب  هدابع  و  هرارز ، نب  دعـسا  نت ، هدزاود  نیا  نیرتفورعم  .دش  هتـسب  یمالـسا 
: تسا هدوب  ریز  رارق 

نادـنزرف مینکن ، انز  يدزد و  میزرون ، كرـش  ادـخ  هب  مینک : لمع  ریز  فیاظو  هب  هک  میتسب  نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخلوسر  اب 
هب یمارگ  لوسر  « (1)  » .مینکن ینامرفان  کین  ياهراک  رد  میهدـن و  ماجنا  تشز  راـک  مینزن و  تمهت  رگیدـکی  هب  میـشکن ، ار  دوخ 

تـسا ادخ  تسد  راک  تروصنیا  رد  دندرک ، ینامرفان  رگا  و  تسا ، تشهب  اهنآ  هاگیاج  دنیامن  لمع  نامیپ  قبط  رب  رگا  تفگ : نانآ 
حتف رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اریز  تسا ، ءاسنلاهعیب »  » ناسیون خیرات  حالطـصا  رد  نامیپ ، نیا  .دنک  یم  باذع  ای  دـشخب  یم  ای 

.تفرگ تعیب  بیترت  نیا  هب  زین  نانز  زا  هکم 

يارب هک  دنتـشون  ربمایپ  هب  يا  همان  دـنتخادرپ و  يدایز  تیلاعف  هب  دنتـشگرب و  هنیدـم  يوس  هب  نامیا  زا  زیربل  یلد  اـب  نت  هدزاود  نیا 
داتسرف و نانآ  تیبرت  میلعت و  يارب  ار  ریمع » نب  بعصم   » هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنک  میلعت  نآرق  اهنآ  هب  ات  دتـسرفب  یغلبم  نانآ 

.دندرک یم  تعامج  هماقا  دندش و  یم  عمج  مه  رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بایغ  رد  ناناملسم  اناوت ، غلبم  نیا  تاغیلبت  وترپ  رد 
«(2)»

هبقع نامیپ  نیمود 

و دسر ، ارف  جـح »  » مسوم رگید  راب  هک  دـندرک  یم  يرامـش  هقیقد  نانآ  .دوب  امرف  مکح  هنیدـم  ناناملـسم  رد  یبیرغ  ناجیه  روش و 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  جح  مسارم  يرازگرب  نمض 
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طئارـش تیفیک  تیمک و  رظن  زا  ار  نامیپ  هرئاد  دنراد و  زاربا  تمدـخ  هنوگره  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دـننک و  ترایز  کیدزن  زا  ار 
نت ود  هک  ناملسم  نت  هس  داتفه و  ناوراک  نایم  رد  .درک  تکرح  دندوب ، رفن  دصناپ  رب  غلاب  هک  هنیدم ، جح  ناوراک  .دنهد  شرتسگ 
هکم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  روبزم  هورگ  .دـندوب  مالـسا  هب  لـیامتم  اـی  فرط  یب  هیقب ، تشاد و  دوجو  دـندوب ، نز  اـهنآ  زا 

.تسا ینم »  » تاـقالم لـحم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دنتـساوخ  تقو  تعیب ، مسارم  نداد  ماـجنا  يارب  دـندومن و  تاـقالم 
.مینیشنب وگتفگ  هب  « (1) « » هبقع  » نیئاپ رد  دور ؛ یم  ورف  باوخ  رد  مدرم  ناگدید  هجحلا ، يذ  مهدزیس  بش  رد  هک  یماگنه 

بش زا  یساپ  .دندش  رضاح  هبقع  رد  سابع »  » دوخ يومع  اب  همه  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  دیسر ، ارف  مهدزیس  بش 
هب هنایفخم  دـندش و  دـنلب  دوخ  ياـج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ناناملـسم  .تفر  ورف  باوخ  رد  برع ، ناکرـشم  ناگدـید  تشذـگ ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هرابرد  تسکـش و  ار  یـشوماخ  رهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع  سابع ، .دندروآ  يور  هبقع  يوس 

: تفگ نینچ 

یم دوخ  هلیبق  دارفا  نیرت  یمارگ  يو  هک  دـینادب  .دـیا  هتـشاد  زاربا  دـمحم »  » نیئآ هب  تبـسن  ار  دوخ  یناـبیتشپ  امـش  ناـیجرزخ ! يا  »
هداد حیجرت  ار  امـش  بناج  دمحم »  » نونکا یلو  دنراد ، دوخ  هدهعرب  ار  وا  زا  عافد  نمؤمریغ  نمؤم و  زا  معا  مشاه ، ینب  مامت  .دشاب 

دناوت یم  وا  دینک ، ظفح  نانمشد  دنزگ  زا  ار  وا  دیتسیاب و  دوخ  نامیپ  يور  هک  دیراد  میمصت  رگا  .دشاب  امش  نایم  رد  تسا  لیام  و 
رد وا  دیراذگب  دیرادرب و  وا  زا  تسد  نونکا  مه  دیرادن ، ار  وا  زا  عافد  تردق  تخس  تاظحل  رد  رگا  و  دنک ، یگدنز  امش  نایم  رد 

«. دربب رس  هب  تمظع  تعانم و  تزع و  لامک  اب  دوخ  هریشع  نایم 

زیچ دوش ، یم  يراج  ام  نابز  رب  هچنآ  زا  ریغ  اـم  لد  رد  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـش و  دـنلب  رورعم » نب  ءارب   » ماـگنه نیا  رد 
سپس .میرادن  رس  رد  يرگید  زیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هار  رد  يزابناج  و  نامیپ ، هب  لمع  تقادصزج و  ام  .تسین  يرگید 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  دیامرفب : ینخس  شترضح  هک  دندومن  اضاقت  و  دندرک ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ور  نایجرزخ 
عافد نم  زا  هک  نیارب  منک  یم  تعیب  امـش  اب  دومرف : سپـس  .دومن  دیدشت  مالـسا  نیئآ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  لیامت  دناوخ و  دنچ  یتایآ 

ام تفگ : تساـخرب و  ءارب »  » هبترم ود  ماـگنه ، نـیا  رد  « (1)  » .دـینک یم  عافد  دوخ  تیب  لـها  نادـنزرف و  زا  هک  روط  ناـمه  دـینک ؛
هک انثا  نیا  رد  .تسا  هدیـسر  تثارو  هب  ام  ناکاین  زا  هصیـصخ  نیا  میدربن و  ياه  ههبج  ناگتفای  تیبرت  هزرابم و  گـنج و  نادـنزرف 
رد سابع  .دـش  دـنلب  دوب ، نانآ  هداعلا  قوف  قاـیتشا  زا  یکاـح  هک  ناـیجرزخ  يادـص  ، دوب هتفرگارف  ار  تیعمج  رـسارس  قوش  روش و 

نیا رد  .دییوگب  نخس  هتـسهآ  تسا  مزال  هدش و  هدرامگ  ام  رب  یناسوساج  تفگ : تشاد ، تسد  رد  ار  ادخ  لوسر  تسد  هک  یلاح 
تـسد هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  دـندش و  دـنلب  دوخ  ياج  زا  هرارز » نب  دعـسا   » و ناهیت » نب  مثیهلاوبا   » و رورعم » نب  ءارب   » تلاح

.دندومن تعیب  جیردت  هب  تیعمج ، مامت  سپس  و  دنداد ، تعیب 

« هبقع  » نامیپ لباقم  رد  شیرق  لمعلا  سکع 

سوق هک  دندرک  یم  روصت  تشادن ، هظحالم  لباق  تفرشیپ  هکم  رد  مالسا  هکنیا  زا  دوب و  هتفرورف  تلفغ  نیگنـس  باوخ  رد  شیرق 
رد بمب  لثم  هبقع ،»  » نامیپ نیمود  ناهگان  .دیارگ  یم  یشوماخ  هب  نآ  هلعـش  هک  درذگ  یمن  يزیچ  هدیدرگ و  زاغآ  مالـسا  یلوزن 
هللا یلـصربمایپ  اب  نایبرثی ، زا  نت  هس  داتفه و  بش ، یکیرات  رد  هتـشذگ  بش  هک  دـندیمهف ، تسرپ  تب  نارـس  .درک  ادصـشیرق  نایم 
دوخ اب  اریز  .دروآ  دیدپ  اهنآ  لد  رد  یبیجع  سرت  ربخ  نیا  .دننک  عافد  دوخ  نادـنزرف  دـننام  يو  زا  هک  دـنا  هتـسب  نامیپ  هلآ  هیلع و 

ار دوخ  قرفتم  ياوق  مامت  هک  دور  یم  نآ  میب  دنا و  هدروآ  تسد  هب  هریزج  هبـش  بلق  رد  ار  یهاگیاپ  ناناملـسم  نونکا  دـنتفگ : یم 
.دننک دیدهت  رطخ  گنج و  اب  هکم  رد  ار  یتسرپ  تب  هلیسونیدب ، دنزادرپب و  دیحوت  نیئآ  رشن  هب  و  دنرآ ، درگ 

دنتفرگ و سامت  نایجرزخ  اب  شیرق ، نارس  نادادماب  رتشیب  قیقحت  يارب 
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داهج و هن  دنتـسب ، عافد  نامیپ  دـیئامن  یم  هظحالم  هک  روط  نامه  .مُکئانبا  مُکئاِسن و  ُهنَم  َنوعَنمَت  امِم  ینوعَنمَت  نا  یلَع  مُکُِعیابأ  - 1
هب يورـشیپ  نامرف  درکن ، بلج  ار  راصنا » تیاضر « ات  ردب » گنج « رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تهج  نیا  زا  .ادخ  هار  رد  گنج 

.دادن ار  نمشد  يوس 
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ام دضرب  هک  دیا  هداد  لوق  وا  هب  دیا و  هتـسب  یعافد  نامیپ  هبقع »  » رد دمحم  اب  هتـشذگ  بش  امـش  هک  دنا  هداد  شرازگ  ام  هب  دنتفگ :
.ددرگ نشور  امش  ام و  نایم  گنج  شتآ  میرادن  تسود  زگره  ام  هک  دندرک  دای  دنگوس  اهنآ  .دینک  مایق 

هدرک تعیب  ربمایپ  اب  هبقع  رد  بش  همین  رد  نت ، هس  داتفه و  طقف  اهنآ  ناـیم  زا  و  دوب ، رفن  دـصناپ  دودـح  رد  ناـیبرثی  جـح  ناوراـک 
دنگوس دـندوبن ، ناملـسم  هک  اهنآ  ظاحل  نیا  زا  .دنتـشادن  عالطا  نایرج  زا  هتفر و  ورف  باوخ  رد  هظحل  نآ  رد  رگید  دارفا  دـندوب و 

رب وا  تسایر  تامدقم  هک  یجرزخ  ّیبا » نب  هَّللادبع   » .تسا غورد  نامیپ »  » ِناتساد ًاساسا  هدوبن و  یبلطم  نینچ  زگره  هک  دندرک  دای 
.دـنهد یمن  ماجنا  ار  يراک  نم ، اـب  تروشم  نودـب  جرزخ  هورگ  هدـشن و  يراـک  نینچ  زگره  تفگ : دوب ، هدـش  مهارف  برثی  ماـمت 

.دنزادرپب يرتشیب  قیقحت  هب  ات  دنتساخرب  اج  زا  شیرق  نارس  سپس 

اب هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  تهج ، نیا  زا  .تسا  هدش  شاف  نانآ  زار  هک  دندیمهف  دنتـشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  یناناملـسم 
.میئآرد نوریب  نایکم  تموکح  ورملق  زا  میریگ و  شیپ  رد  ار  برثی  هار  دیاب  دنوش ، هتخانش  دارفا  هکنآ  زا  شیپ  دنتفگ : دوخ 

.تسا هدوب  حیحـصشرازگ  هک  دندیمهف  نانآ  .درک  دیدشت  نامیپ  رما  هب  تبـسن  ار  شیرق  نظءوس  نایبرثی ، زا  یخرب  هلجع  تعرس و 
زا جح  ناوراک  و  هتشذگ ، راک  زا  راک  هک  دندرک  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  یعقوم  یلو  دنتخادرپ ، نایبرثی  مامت  بیقعت  هب  تهج ، نیا  زا 

.دنتفای تسد  هدابع » نب  دعس   » هب نایم ، نیا  رد  اهنت  .دوب  هتفر  نوریب  نایکم  تموکح  طیحم 

.دوب رمع » نب  رذنم   » يرگید هدابع ،» نب  دعس   » یکی تفای ؛ تسد  رفنود  هب  شیرق  ماشه ، نبا  هدیقع  هب  یلو 

عضو نیا  زا  شیرق  زا  يدرم  .دندیـشک  یم  نیمز  هب  هتفرگ  ار  دعـس  رـس  يوم  تنوشخ  لامک  اب  یلو  تخیرگ  نانآ  تسد  زا  یمود 
؟ يرادن نامیپ  نایکم ، زا  رفن  کی  اب  هکم  رد  وت  رگم  تفگ : دمآ و  دعس »  » دزن دش ؛ رثأتم  تخس  راب  تقر 

وا مدرک و  یم  ظفح  دربتـسد  زا  برثی  زا  روبع  ماگنه  ار  وا  تراجت  اریز  .مراد  یعافد  نامیپ  يدع » نب  معطُم   » اب ارچ ، تفگ : دـعس 
.مداد یم  هانپ  ار 
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شیرق هدش و  راتفرگ  نایجرزخ  زا  يدرم  تفگ : و  دمآ ، معطم  غارس  دشخب ، تاجن  عضو  نیا  زا  ار  وا  تساوخ  یم  هک  یـشیرق  درم 
.تسا وت  کمک  راظتنا  رد  دبلط و  یم  يرای  هب  ار  وت  نونکا  وا  .دنهد  یم  هجنکش  ار  وا  تخس 

نیا زا  .دـسر  یم  دـصقم  هب  ملاس  يو  یتراجت  ناوراک  وا  هانپ  رد  لاس  ره  هک  يدرم  نامه  تسا ، هدابع  نب  دعـس  دـید ، دـمآ  معطم 
میمصت دندوب  هدش  هاگآ  وا  يراتفرگ  زا  هک  ناناملسم  دعس و  ناتـسود  .درک  برثی  هناور  ار  وا  دیـشوک و  وا  صالختـسا  رد  تهج ،

تشگ و رادـیدپ  رود  زا  دعـس  ناـهگان  هک  دـندوب  رکف  نـیا  رد  ناـنآ  .دـننک  دازآ  ار  وا  دـندرگرب و  هار  هـمین  زا  هـک  دـندوب  هـتفرگ 
«(1)  » .تفگ اهنآ  اب  ار  دوخ  زیگنا  مغ  تشذگرس 

مالسا يونعم  ذوفن 

تسرد هیاپ  هچ  ات  هشیدنا  نیا  هکنیا ، رد  .دننک  دادملق  ریشمش  هیاس  ریز  ار  مالـسا  تفرـشیپ  ذوفن و  هک  دنراد  رارـصا  ناسانـشرواخ 
رد ترجه ، زا  شیپ  هک  ینایرج  هب  ار  ناگدـنناوخ  رظن  هنومن ، يارب  اـما  .درک  دـهاوخ  تباـث  ارنآ  یگیاـپ  یب  هدـنیآ  ثداوح  تسا ،

، راک زاغآ  رد  مالـسا  تفرـشیپ  ذوفن و  هک  دـنک ، یم  تابثا  یبوخ  هب  نایرج  نیا  یـسررب  .میئامن  یم  بلج  تسا  هداتفا  قافتا  برثی 
.تخاس یم  رخسم  ار  هدنونش  يرصتخم  حیرشت  اب  هک  دوب  نآ  تیباذج  هلیسو  هب  اهنت 

: نایرج نتم  کنیا 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  بناج  زا  هرارز » نب  دعـسا   » تساوخرد هب  انب  هک  دوب  مالـسا  ِیمان  هدنیوگ  غّلبم و  ریمع ،» نب  بعـصم  »
يزور .دننک  توعد  مالـسا  شیک  هب  لیلد  قطنم و  قیرط  زا  ار  برثی  نارـس  هک  دنتفرگ  میمـصت  رفن  ود  نیا  .دوب  هدـش  مازعا  هنیدـم 

هلیبق نارس  زا  هک  ریضح » نب  دیَـسا   » و ذاعم » نب  دعـس  ، » نایم نآ  رد  زین  دندوب و  اجنآ  رد  ناناملـسم  زا  یعمج  هک  دندش  یغاب  دراو 
يوس هب  و  روآ ، نوریب  ماین  زا  ار  دوخ  ریشمش  تفگ  درک و  دیسا »  » هب ور  ذاعم » نب  دعس   » .دندش یم  هدید  دندوب  لهـشالادبع » ینب  »

مالسا نیئآ  غیلبت  زا  تسد  وگب ، اهنآ  هب  ورب و  رفن  ود  نیا 
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مرش نآ  زا  نم  تسا ، نم  هلاخرسپ  هرارز ، نب  دعسا  هک  اجنآ  زا  دننزن ؛ لوگ  ار  ام  ناحول  هداس  دوخ ، تانایب  نانخـس و  اب  دنرادرب و 
.موش وربور  وا  اب  هنهرب  هبرح  اب  مدوخ  هک  مراد 

نب بعصم   » .درک ادا  يدیدش  نحل  اب  ار  هدش  دای  نانخس  تفرگ و  ار  رفن  ود  نیا  هار  رس  هنهرب  ریشمش  هتخورفارب و  تروصاب  دیسا ،
: تفگ درک و  دیسا  هب  ور  دوب ؛ هتفرگارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  ار  غیلبت  شور  هک  اناوت  رونخس  نآ  ریمع ،»

یمرب میا  هدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  ام  دـشابن ، امـش  لیم  عبط و  قفاوم  هاگره  .مینک  وگتفگ  مه  اـب  ینیـشنب و  يا  هظحل  تسا  نکمم 
نآرق زا  یتایآ  بعصم  .درک  فالغ  ار  دوخ  ریشمش  تسشن و  دنچ  يا  هظحل  و  یتفگ ، فاصنا  يور  زا  نخـس  تفگ  دیـسا  .میدرگ 

: تفگ دش و  رایتخا  یب  دوخ  زا  دروآرد ؛ وناز  هب  ار  وا  قطنم  تردق  و  نآ ؛ ینیریـش  تیباذـج و  نآرق ؛ ینارون  قیاقح  دومن ، توالت 
: دنتفگ تسیچ ؟ ندش  ناملسم  هار  ِنیِّدلا » اَذه  اولُخدَت  نأ  ُمتدَرأ  اذإ  َنوُعَنصَت  َفیَک  »

.دیرازگ یم  زامن  دییوش و  یم  بآ  رد  ار  دوخ  هماج  ندب و  دیهد ، یم  ادخ  یئاتکی  هب  یهاوگ 

و داد ، یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تلاسر  یگناگی و  هب  زاب ، هرهچ  اب  دوب ، هدمآ  رفن  ود  نیا  نوخ  نتخیر  روظنم  هب  هک  دیـسا 
.تشگرب دعـس »  » يوس هب  درک  یم  همزمز  ار  نیتداهـش  هک  یلاح  رد  .تسـش و  ار  هماـج  درک و  لـسغ  دوب  هطقن  نآ  رد  هک  یبآ  رد 

راضح هب  ور  ذاعم ، نب  دعـس  .دش  رادـیدپ  ناهگان  دیـسا  نادـنخ  زاب و  هرهچ  دوب ، يو  راظتنا  رد  يربص  یب  لامک  اب  ذاعم ، نب  دـعس 
.تسا هتشگن  قفوم  دوب  هتفر  هک  یفده  يارب  هداد و  هدیقع  رییغت  دیسا » ، » مسق ادخ  هب  تفگ  درک و 

ار رفن  ود  نیا  هک  تفرگ  میمصت  دوب ، هتفرگارف  ار  وا  ندب  رسارس  مشخ  هک  یلاح  رد  ذاعم ، نب  دعـس  درک ؛ حیرـشت  ار  نایرج  دیـسا ،
مکحم و يوق و  قطنم  ربارب  رد  زین  يو  .داد  خر  زین  وا  يارب  دوب  هداتفا  قافتا  دیـسا »  » يارب هک  یناـیرج  یلو  .درادـبزاب  غیلبت  راـک  زا 
مالس و .تفرگ  نادند  هب  دوب ، هتفرگ  هک  یمیمصت  زا  تمادن  تشگنا  اهنآ  ربارب  رد  .دمآرد  وناز  هب  بَعصُم  نیریش  باذج و  تانایب 

اهنآ هب  تشگرب و  موق  يوس  هب  سپس  دیشک  بآ  ار  هماج  درک و  لسغ  هطقن  نامه  رد  تشاد و  زاربا  دیحوت  نیئآ  هب  ار  دوخ  میلست 
رورس و وت  دنتفگ : یگمه  مراد ؟ یتیعقوم  هچ  امش  نایم  نم  تفگ : نینچ 
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.دنورگب مالسا  نیئآ  هب  هکنیا  رگم  .تفگ  مهاوخن  نخس  هلیبق  درم  نز و  زا  يدرف  چیه  اب  نم  تفگ : يو  .یتسه  ام  هلیبق  سیئر 

هکنآ زا  شیپ  لهـشالادبع ،» ینب   » هلیبق مامت  هک  تشذـگن  یتدـم  دـیدرگ و  لـقن  هلیبق  لـها  يارب  نهد  هب  نهد  هلیبق  سیئر  ناـنخس 
نایرج نیا  زا  يدایز  ياه  هنومن  ام  « (1)  » .دندیدرگ دیحوت  نیئآ  ناعفادم  زا  دندروآ و  مالـسا  دننیبب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

نیا رد  اریز ، .تسا  مالـسا  تفرـشیپ  هرابرد  ناسانـشرواخ  نخـس  یگیاپ  یب  رب  هاوگ  اهنآ  زا  کی  ره  میراد و  مالـسا  خـیرات  رد  اـه 
کی مکحم  قطنم  زج  دندوب ، هتفرگ  سامت  وا  اب  هن  دندوب و  هدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هن  يرز ؛ هن  دوب و  يروز  هن  ثداوح 
هدوبن راک  رد  يرگید  لماع  دروآ ؛ دـیدپ  هلیبق  نایم  رد  یبیرغ  یحور  بـالقنا  هقیقد  دـنچ  فرظ  رد  تسناوت  هک  یمالـسا  هدـنیوگ 

.تسا

شیرق تشحو  سرت و 

رـس زا  ار  تیذا  رازآ و  هرابود  .درک  رادـیب  تلفغ  نیگنـس  باوخ  زا  ار  شیرق  رگید  راب  ناناملـسم  زا  نایبرثی ، یناـبیتشپ  تیاـمح و 
.دنروآ لمع  هب  يریگولج  نآ  راشتنا  مالسا و  ذوفن  زا  هک  دندش  هدامآ  هتفرگ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دننک  ترفاسم  يا  هطقن  هب  هک  دنتساوخ  هزاجا  و  دندومن ، تیاکـش  ناکرـشم  رازآ  راشف و  زا  ربمایپ  نارای 
هب اهنت  اهنت  شمارآ  لامک  اب  دیناوت  یم  امـش  .تسا  برثی  نامه  امـش  يارب  هطقن  نیرتهب  دومرف : سپـس  تساوخ ، تلهم  يزور  دنچ 

.دییامن ترجاهم  هطقن  نآ 

زاغآ زونه  .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  برثی  هار  هتفر و  نوریب  هکم  زا  ینوگانوگ ، ياه  هناهب  هب  ناناملـسم  ترجاهم ، نامرف  رودصزا  سپ 
سکره هب  هک  دنتفرگ  میمـصت  دـندرک و  يریگولج  لاقتنا  لقن و  هنوگره  زا  دـندرب و  یپ  ترفاسم  زار  هب  شیرق  هک  دوب ، ترجاهم 
تعنامم شنز  ندرب  زا  دشاب  یشرق  وا  رسمه  هاگره  دنک ؛ ترجاهم  دوخ  هچب  نز و  اب  یصخش  رگا  دننادرگزاب و  هار  زا  دنبای  تسد 

زا یلو  .دننک 
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رثؤم شیرق  ياه  تیلاعف  هناتخبـشوخ  .دندرب  یمن  نوریب  هجنکـش  سبح و  هرئاد  زا  ار ، رازآ  دودح  و  دـندوب ، كانمیب  نوخ  نتخیر 
رد ناناملسم  زا  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  .دنتسویپ  نایبرثی  هب  دنتفای و  تاجن  شیرق  لاگنچ  زا  يدایز  هدع  ماجنارس ، « (1)  » .دشن عقاو 

.دنامن یقاب  يرگید  سک  رامیب ، ای  هدش و  تشادزاب  ناناملسم  زا  يا  هدع  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زج  هکم 
نارس مامت  مالسا  نتسکش  مهرد  يارب  تخادنا و  تشحو  هب  شیپ  زا  شیب  ار  شیرق  برثی ، رد  ناناملسم  ندمآدرگ  ماگنه ، نیا  رد 

صوصخم ریبادـت  اـب  اـهنآ  ياـه  حرط  ماـمت  دـش و  داهنـشیپ  ییاـه  حرط  عوضوم  جـالع  يارب  دـندمآ و  درگ  هودـنلاراد »  » رد هلیبـق 
ترجاهم هنیدم  هب  تثعب ، لاس 14  لوالا  عیبر  هام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هجیتن ، رد  .دیدرگ  یثنخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.دومن

مامت اریز  دـننک ! هچ  دنتـسناد  یمن  دـندوب و  كانمیب  هدز و  تشحو  تخـس  هدروآ  تسد  هب  یمود  هاگیاپ  دـمحم »  » هکنیا زا  شیرق 
.دندید یم  بآرب  شقن  مالسا  راشتنا  زا  يریگولج  رد  ار  دوخ  ياه  هشقن 

دـندنویپب و دوخ  راـصنا »  » ِناردارب هب  دـننک و  ترجاـهم  هنیدـم  هب  هک  داد  روتـسد  دوخ  ناراـی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوـسر 
.تسا هدرک  هدامآ  یئاه  هناخ  هداد و  رارق  یناردارب  امش  يارب  ادخ  دومرف :
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ترجه تشذگرس   19

هراشا

کیرـشت راکفا و  لدابت  هب  جـنرغب  لئاسم  رد  دـندرک و  یم  نمجنا  هودـنلاراد »  » مان هب  يا  هطقن  رد  تالکـشم  لـح  رد  شیرق  نارس 
.دنتخادرپ یم  یعاسم 

دوجو هب  برثی  رد  ناناملـسم  هک  یگرزب  هاگیاپ  .دندش  وربور  یگرزب  رطخ  اب  هکم  مدرم  تثعب ، مهدزیـس  مهدزاود و  ياه  لاس  رد 
.دوب دیدهت  نیا  زراب  هناشن  دندوب ، هتفرگ  هدهع  رب  ار  ربمایپ  تظافح  تیامح و  نایبرثی »  » هدروآ و

رکبوبا یلع و  ربمایپ و  زج  ناناملـسم  زا  هکم  رد  داتفا ؛ قافتا  هام  نآ  رد  ربمایپ  ترجاهم  هک  تثعب ، مهدزیـس  لاس  لوالا  عیبر  هام  رد 
هب ار  هکم  زین  هدع  نیا  هک  تفر  یم  و  دوب ، هدنامن  یقاب  رگید  سک  ریپ ، رامیب و  ای  و  هدش ، تشادزاب  ناناملـسم  زا  يدودعم  هدـع  و 

.دنتفرگ كانرطخ  عطاق و  سب  یمیمصت  شیرق ، ناهگان  .دنیوگ  كرت  برثی  مزع 

، هنیدم رد  مالسا  ياهورین  زکرمت  زا  نخس  هسلج  زاغآ  رد  تیعمج  يوگنخس  .دیدرگ  دقعنم  هودنلاراد »  » رد نارس ، یتروشم  هسلج 
: دوزفا سپس  و  دروآ ، نایم  هب  نایجزرخ »  » و نایسوا »  » نامیپ و 

نونکا .دومن  داجیا  ام  يارب  یگرزب  رطخ  دنکفا و  هقرفت  گنـس  ام  نایم  دـمحم  یلو  .میدوب  مرتحم  لئابق  همه  شیپ  مرح ،»  » مدرم ام 
یناهنپ رد  وا  یگدـنز  هب  دوش و  باختنا  ام  نایم  زا  تماهـشاب  درف  کی  هک  تسا  نیا  تاـجن  هار  تسا ، هدـش  زیربل  اـم  ربصماـج  هک 

.میزادرپب ار  وا  ياهبنوخ  هید و  دنزیخرب  شکمشک  عازن و  هب  مشاه ،» ینب   » رگا دهد و  همتاخ 
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اریز .تسین  یلمع  زگره  هشقن  نیا  تفگ  درک و  در  ار  رظن  نیا  درک ، یم  یفرعم  يدـجن »  » ار دوـخ  هک  هسلج  نآ  رد  یـسانشان  درم 
يارجا بلطواد  سک  ره  دزاس و  یمن  یـضار  ار  نانآ  دمحم ، ياهبنوخ  تخادرپ  و  دـنراذگ ، یمن  هدـنز  ار  دـمحم  لتاق  مشاه  ینب 

.درادن دوجو  یسک  نینچ  امش  نایم  رد  و  دیوشب ، یگدنز  زا  تسد  دوخ  تسخن  دیاب  ددرگ ، هشقن  نیا 

وا هب  بآ  ناـن و  یکچوـک  هنزور  زا  و  مینک ، ینادـنز  ار  ربماـیپ  تسا  نیا  حالـص  : تفگ يرتـخبلاوبا »  » ماـن هـب  نارـس  زا  رگید  یکی 
زا مک  تسد  رکف  نیا  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  بل  يدجن  ریپ  نآ  رگید  راب  .میریگب  ار  وا  نیئآ  راشتنا  ولج  قیرط  نیا  زا  و  میهدب ،

نیا رد  رگا  و  دنزاس ، یم  دازآ  ار  وا  ماجنارـس  و  دـنزیخ ؛ یمرب  زیتس  گنج و  هب  امـش  اب  مشاه  ینب  عضو  نیا  اب  اریز  درادـن ؛ نیـشیپ 
.دنیامن یم  دازآ  ار  وا  لئابق  کمک  اب  و  دنیوج ، یم  دادمتسا  رگید  لئابق  زا  جح  مسوم  رد  دندرواین  تسد  هب  تیقفوم  هراب 

، مینک راوس  شکرـس  شومچ و  يرتش  رب  ار  دمحم  دیاب  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  تفگ : داد و  يرگید  رظن  نایم  نآ  زا  یموس  صخش 
هب ناج  ًانایحا  رگا  و  دزاس ، یشالتم  ار  وا  ندب  و  دنزب ، اه  گنـس  اه و  هوک  هب  ار  وا  ات  میهد ، مر  ار  رتش  و  میدنبب ، ار  شیاپ  ود  ره  و 
زا هک  اهنآ  دوخ  دـنک ، جـیورت  ار  دوخ  نیئآ  اـهنآ  ناـیم  رد  دـهاوخب  هاـگره  دـمآ  دورف  هناـگیب  لـیابق  نیمزرـس  رد  و  درب ، تمـالس 

.دنزاس یم  هدوسآ  وا  رش  زا  ار  نتشیوخ  ام و  و  دنسر ، یم  وا  باسح  هب  دنتسه  یتسرپ  تب  تخسرس  نارادفرط 

اب وا  .تسا  فوشکم  امـش  يارب  دـمحم  نایب  رحـس  و  ینابز ، نیریـش  تفگ  درمـش و  راومهان  ار  رظن  نیا  موس ، راب  يارب  يدـجن  ریپ 
.دزات یم  امش  رب  دزاس و  یم  تسدمه  دوخ  اب  ار  رگید  لئابق  نخس ، تغالب  نایب و  تفاطل 

رـصحنم و قیرط  تفگ  درک و  رظنزاربا  يدـجن  ریپ  نآ  دوخ  یلقن  هب  لهجوبا و  ناـهگان  .دوب  اـمرفمکح  سلجم  رب  توکـس  تهب و 
ار وا  دـنربب و  هلمح  وا  هناخ  هب  یعمج  هتـسد  روط  هب  هنابـش  و  دـنوش ، باختنا  يدارفا  لیابق ، مامت  زا  هک  تسا  نیا  لاکـشا  زا  یلاـخ 
ار لیابق  مامت  اب  دربن  تردـق  مشاه  ینب  تروصنیا  رد  تسا  یهیدـب  .ددرگ  شخپ  لیابق  مامت  نایم  رد  وا  نوخ  ات  دـننک ، هعطق  هعطق 

قافتا هب  رکف  نیا  .تشاد  دنهاوخن 

ص:192

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


.دـنهد ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دارفا  نآ  دـسر ، ارف  بش  نوچ  هک  دـش  رارق  و  دـندش ، باختنا  تسیرورت  دارفا  و  دـش ، بیوصت  ارآ 
«(1)»

یبیغ ياه  کمک 

نیا اـب  تسا ، رادروخرب  گرزب  دـنوادخ  یناـبیتشپ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  توبن  هک  دـندرک  یم  روـصت  نارـس  هریخ  نیا 
ياهددم زا  ناربمایپ  ریاس  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دیسر  یمن  اهنآ  ياه  هشیدنا  رکف و  هب  رگید  .دور  یم  نیب  زا  اه  هشقن 

دهاوخ دنک ، ظفح  ثداوح  دابدنت  زا  لاس  هدزیس  نیا  رد  ار  نازورف  لعشم  نیا  تسا  هتـسناوت  هک  یتسد  نآ  و  تسا ؛ دنم  هرهب  یبیغ 
.دیامن بآرب  شقن  ار  هشقن  نیا  تسناوت 

هاگآ هیآ  نیا  هلیسو  هب  ناکرشم  موش  ياه  هشقن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیدرگ و  لزان  یحو  هتشرف ي  دنیوگ  یم  نارـسفم 
«(2) « ؛ َنیِرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  ُهَّللا َو  ُرُکْمَی  َنوُرُکْمَی َو  َكوُجِرُْخی َو  ْوَأ  َكُوُلتْقَی  ْوَأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو  تخاس :

یم دراو  هلیح  رد  زا  ادخ  اب  نانآ  دنیامن  دیعبت  ای  دنـشکب و  ای  دننک ، ینادنز  ار  وت  ات  دـننک ؛ یم  رکف  وت  دـضرب  نارفاک  هک  یماگنه  »
«. دنادرگ یمرب  اهنآ  دوخ  هب  ار  اهنآ  هلیح  دنوادخ  و  دنوش ،

نارومأم تسد  زا  یئاهر  یلو  .دورب  برثی  يوس  هب  و  دنک ، رفـس  گنهآ  دش  رومأم  ادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر 
.دوب دایز  هنیدـم  هکم و  هلـصاف  هک  صوصخ ، هب  .دوبن  یناـسآ  راـک  نمـشد  لـماک  تبقارم  اـب  مهنآ  تسرپ ، تب  تموکح  محر  یب 
نارای هب  وا  هکنآ  زا  شیپ  دنـسرب و  رـس  تشپ  زا  نایکم  تشاد  لامتحا  اسب  هچ  تفر و  یمن  نوریب  هکم  زا  یحیحـصهشقن  اب  هاـگره 

.دنزیرب ار  وا  نوخ  هدرک و  ریگتسد  ار  يو  دسرب ، دوخ 

نایم رد  هک  یفالتخا  دنا و  هتشون  یفلتخم  ياه  تروصهب  ناسیون ، هریـس  ناخروم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجاهم  تیفیک 
تالوقنم تسا  هتسناوت  يا  هزادنا  ات  یبلح ،» هریس   » ِفلؤم .تسا  هقباس  مک  دوش ؛ یم  هدهاشم  نایرج  تایصوصخ  رد  اهنآ 
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.تسا هدیدرگن  فالتخا  ضقانت و  عفر  هب  قفوم  دراوم ، يا  هراپ  رد  یلو  دهد ، شزاس  مه  اب  یتانایب  اب  ار  فلتخم 

نآ یئاهر  یـصالخ و  هجیتنلاب  هک  دنا  هدرک  لقن  يروج  ار  ترجاهم  زرط  هعیـش ، ینـس و  ناثدـحم  رتشیب  هک  نیا  هجوت  لباق  بلطم 
زا یکاح  تشذگرـس ، تایـصوصخ  رد  تقد  هک  یتروصرد  .دنا  هداد  نآ  هب  تمارک  گنر  هتـسناد و  زاجعا  هب  دنتـسم  ار  ترـضح 

دوب هدش  قلعتم  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  و  هدوب ، تاطایتحا  تاریبدت و  ینیب و  شیپ  هلسلس  کی  هجیتن  ترضح  نآ  تاجن  هک  تسا  نیا 
هب ثبـشتم  ربمایپ  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  هاوگ  .تردـق  لامعا  قیرط  زا  هن  دـهد  تاجن  یعیبط  يراجم  قیرط  زا  ار  دوخ  ربماـیپ  هک 

ًادعب هک  و ...  راغ ، رد  ندش  ناهنپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ندیباوخ  دننام   ) یلقع بابسا  یعیبط و  للع 
.دومن صالخ  ار  دوخ  هار  نیا  زا  هدش و  دینش ) دیهاوخ 

دزاس یم  هاگآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یحو  هتشرف 

يارب دـش  رارق  درک و  ترجاهم  هب  راداو  ار  وا  و  تخاـس ، هاـگآ  ناکرـشم  موش  هشقن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یحو ، هتـشرف 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  هک  دننک  روصت  ناکرشم  ات  دباوخب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  باوختخر  رد  یـسک  بیقعت ، طخ  ندرک  روک 

فارطا اه و  هچوک  رد  ار  رورم  روبع و  و  دنـشاب ، وا  هناخ  هرـصاحم  رکف  هب  اـهنت  هجیتن ، رد  .تسا  هناـخ  نورد  رد  هتفرن و  نوریب  هلآ 
.دنراذگب دازآ  هکم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تصرف  نیا  رد  هدـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناخ  هجوتم  طقف  نارومأم  هک  دوب ، نیا  راک  نیا  هدـئاف 
.دوشن وا  هجوتم  نارومأم  زا  يدحا  هک  دربب  هانپ  يا  هطقن  هب  تسناوت ، یم 

دبال دـیامن ؟ وا  يادـف  ار  دوخ  ناج  و  دـباوخب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاـگیاج  رد  دوش  یم  رـضاح  یـسک  هچ  دـید  دـیاب  ـالاح 
وا .تسا  هدیدرگ  وا  دوجو  عمـش  رود  راو  هناورپ  تثعب ، ياهزور  نیتسخن  زا  و  هدروآ ، نامیا  يو  هب  هک  یـسک  لوا  تفگ : دیهاوخ 
هب ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن  نیا  زا  تسین ؛ یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  راکادف  درف  نیا  دـیامن و  يزابناج  هار  نیا  رد  دـیاب 

: دومرف درک و  مالسلا  هیلع  یلع 
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زا اریز  .شکب  دوخ  يور  هب  مدیـشک  یم  دوخ  يور  هب  باوخ  ماـگنه  نم  هک  ار  یگنرزبـس  دُرب  نآ  و  باوخب ، نم  شارف  رد  بشما 
.منک ترجاهم  هنیدم  هب  دیاب  نم  و  هدش ، هدیچ  نم  لتق  يارب  يا  هئطوت  نافلاخم ، فرط 

رفن لهچ  هلیـسو  هب  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  .دـیباوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاگباوخ  رد  بش  زاغآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
و دـندرک ، یم  هاگن  هناخ  لخاد  هب  رد  فاکـش  زا  نانآ  .دـیدرگ  زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناخ  فارطا  هرـصاحم  تسیرورت ،

.تسا وا  دوخ  تسا ، هدیباوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هاگباوخ  رد  هک  یسک  دندرک  یم  نامگ  هدید و  يداع  ار  هناخ  عضو 

تشاد و هرـصاحم  رد  ار  هناـخ  فارطا  نمـشد  .دورب  نوریب  هناـخ  زا  هک  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماـگنه ، نیا  رد 
لاـگنچ زا  ار  مالـسا  ردـقیلاع  ربـهر  هـک  دوـب  هـتفرگ  قـلعت  نـیا  رب  رهاـق  يادـخ  هدارا  رگید ، فرط  زا  .دوـب  عاـضوا  بـقارم  اًـلماک 
عاضوا اب  هروس  نآ  تایآ  زاغآ  دافم  هک  یبسانت  رطاخ  هب  ار  سی »  » هروس هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  .دـهد  تاجن  ناگیامورف 

«(1)  » َنوُرِْصُبیَال ْمُهَف  هیآ ...  ات  تشاد  يو 

هکنیا .درب  فیرـشت  دـیناوخ  یم  ار  نآ  لیـصفت  ًادـعب  دورب و  دوب  انب  هک  يا  هطقن  هب  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  هلـصافالب  .دومن  توـالت 
رسفم هک  یتیاور  زا  .تسین  نشور  نادنچ  دندشن ، هجوتم  نارومأم  هک  تسکش  ار  هرصاحم  هرئاد  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

«(2)  » اوُرَفَک َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  هیآ َو  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  موحرم  هعیش ، فورعم 

هک دندوب  رظتنم  دندوب و  هدیباوخ  اهنآ  مامت  هناخ ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  جورخ  ماگنه  هک  دوش  یم  هدافتسا  تسا ؛ هدرک  لقن 
هیلع هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هک  دندرک  یمن  روصت  و  دنربب ؛ موجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوسر  هناخ  هب  نشور  ياوه  رد  نادادماب 

.دشاب عالطااب  اهنآ  هشقن  زا  هلآ  و 

و دندوب ، رادیب  دندرب  هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هناخ  هب  هک  يا  هظحل  ات  اهنآ  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  « (3)  » رگید ناخروم  یلو 
.دندشن هجوتم  اهنآ  هک  دمآ  نوریب  هناخ  زا  نانچ  زاجعا  تمارک و  يور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر 

؟ هن ای  تسا  هدوب  راک  رد  یبجوم  رما  نیا  يارب  ایآ  یلو  تسین ، ههبش  کش و  ياج  یتمارک  نینچ  عوقو  ِناکما 

ار بلطم  نیا  ترجه ، نایرج  لماک  یسررب 
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يارب هک  يا  هشقن  و  تسا ، هدوـب  هاـگآ  هناـخ  هرـصاحم  زا  شیپ  ناـفلاخم ، هشقن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـک  دزاـس  یم  یعطق 
دوخ شارف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نداد  رارق  اب  تساوخ  یم  وا  .تشادن  زاجعا  گنر  و  دوب ، یعیبط  اًلماک  دوب  هدیـشک  دوخ  یـصالخ 
شیپ تسناوت  یم  وا  نیاربانب ، .دنک  ادیپ  یئاهر  ناتسرپ  تب  لاگنچ  زا  تمارک ، زاجعا و  قیرط  زا  دادمتسا  نودب  یعیبط ، يراجم  زا 

.دشاب هتشادن  تمارک  لامعا  هب  يزاین  دوش و  جراخ  هناخ ، هرصاحم  زا 

ام يارب  اًلعف  هک  دـشاب  یتهج  لولعم  هرـصاحم ، يرازگرب  ات  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فقوت  ربصهک و  دراد  لاـمتحا  یلو 
همه دزن  بش ) ماـگنه  هناـخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نتفر  نوریب   ) بلطم نیا  نوـماریپ  ثحب  تهج ، نیا  زا  .تـسین  فوـشکم 
هناخ باتفآ  بورغ  زا  لبق  هرـصاحم و  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنراد  هدیقع  « (1)  » یضعب اریز  .تسین  ملسم  یعطق و 

.تسا هتفگ  كرت  ار 

یحو هناخ  هب  نافلاخم  موجه 

هعطق هعطق  دوخ  هاگباوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـندوب  نامرف  رظتنم  هدرک و  هطاـحا  ار  یحو  هناـخ  فارطا  رفک  ياوق 
: تفگ و  تساخرب ، نایم  نآ  زا  بهلوبا  .دنزاس  یلمع  ار  دوخ  هشقن  بش  همین  نامه  هک  دنتشاد  رارصا  يا  هدع  .دننک 

تلع هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  .دسرب  یبیسآ  اهنآ  هب  نایرج  نیا  رد  تسا  نکمم  دنتسه ، هناخ  لخاد  رد  مشاه  ینب  نادنزرف  نانز و 
مشاه ینب  ات  دنشکب ، مشاه  ینب  ناگدید  ربارب  رد  نشور ، زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنتساوخ  یم  هک  دوب  نیا  اهنآ  ریخأت 

«(2)  » .دنزاس یلمع  ار  هشقن  نشور  ياوه  رد  نادادماب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  ماجنارـس  .تسین  صخـشم  درف  کی  وا  لتاق  هک  دـننیبب 
دیدـپ ناکرـشم  رد  یبیرغ  قوش  روش و  .تفاکـش  ار  قفا  هنیـس  قداصحبـص  ؛ تفر بقع  يرگید  زا  سپ  یکی  بش ، هریت  ياـه  هدرپ 

روش و اب  دوب  ریشمش  هضبق  هب  اه  تسد  هک  یلاح  رد  دنسر ، یم  دوخ  فده  هب  يدوز  هب  هک  دندرک  یم  روصت  نانآ  .دمآ 
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لامک اب  و  دز ، رانک  ار  گنرزبس  ِدُرب  تشادرب و  شلاب  زا  رس  مالـسلا  هیلع  یلع  لاح ، نیا  رد  .دندش  ربمایپ  هرجح  دراو  صاخ  قوش 
نم زا  ات  دـیدوب  هدرپس  نم  هب  ار  وا  رگم  دومرف : تساجک ؟ وا  میهاوخ و  یم  ار  دـمحم  دـنتفگ : دـییوگ ؟ یم  هچ  دومرف : يدرـسنوخ 

.تسین هناخ  رد  نونکا  وا  دیریگب ، لیوحت 

دندوب هدرک  ربصناهاگحبصات  هکنیا  زا  و  درشف ، یم  ار  اهنآ  يولگ  مشخ  و  هدش ، هتخورفارب  مشخ  بضغ و  تدش  زا  نارومأم  هرهچ 
.دیدرگ هنابش  هلمح  زا  عنام  هک  دندراذگ ، یم  بهلوبا  ندرگ  ار  ریصقت  و  دندوب ، نامیشپ 

دندرک یم  رکف  دوخ  اب  دندوب و  ینابصع  تخس  دندش ، وربور  ینـشور  تسکـش  اب  و  هدش ، بآرب  شقن  اهنآ  هئطوت  هکنیا  زا  شیرق 
زا .تسا  هنیدم  هار  رد  ای  و  هدش ، ناهنپ  هکم  ِدوخ  رد  ای  راچان  .دورب  نوریب  هکم  طیحم  زا  دناوت  یمن  دـمحم  مک ، ِتدـم  نیا  رد  هک 

.دندروآ مهارف  ار  وا  يریگتسد  تامدقم  تهج ، نیا 

« روث  » راغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

« روث  » راغ رد  رکبوبا »  » اب ار ، نآ  زا  سپ  بش  ود  ترجه و  بش  نیتسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
نیا دمآ و  دیدپ  هنوگچ  تبحاصم  نیا  هک  تسین  نشور  نادنچ  .تسا و  هدرب  رـس  هب  تسا  هنیدم ) لباقم  هطقن   ) هکم بونج  رد  هک 
دوخ هارمه  دـید و  هار  رد  ار  وا  ادـخ  لوسر  هدوب و  یقافتا  تبحاصم  نیا  هک  دـندقتعم  يا  هدـع  .تسا  مهبم  اًـلماک  خـیرات  رد  هطقن 

دـصق هب  ار  هناخ  رفن ، ود  ره  بش  همینو  تفر ، رکب  یبا  هناخ  هب  بش  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  یخرب  .درب 
وا هاگیفخم  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  و  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  غارـس  هب  رکبوبا  دنیوگ : یم  یهورگ  .دنتفگ  كرت  روث  راغ 

«(1)  » .درک یئامنهار 

دننیشن یمن  ياپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ندرکادیپ  رد  شیرق 

ندرامگ اه و  هار  نتسب  اب  دننک و  ضوع  ار  هشقن  هک  دش  ببس  شیرق  تسکش 
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هب ات  دننک  مادختسا  دنتـشاد  لماک  تراهم  صاخـشا  ياپ  ّدر  یئاسانـش  رد  هک  ار  يرهام  دارفا  و  دندنبب ؛ ار  هنیدم  قرط  مامت  نابقارم 
هلآ هیلع و  هللا  یلصدمحم  هاگهانپ  زا  سک  ره  هک  دندرک  نالعا  ًانمض  .دنروآ  تسد  هب  ار  وا  هاگیاج  وا ، ياپ  در  زا  تسا  یتمیق  ره 

تمـسق رد  رتشیب  و  دندش ؛ راک  هب  تسد  شیرق  زا  یهورگ  .دش  دهاوخ  هداد  وا  هب  هزیاج  ناونع  هب  رتش  دص  ، دروایب یحیحـصعالطا 
فرط هب  اهنآ ، هشقن  لاطبا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  یتروصرد  .دندرک  یم  تیلاعف  تسا  هنیدم  هار  هک  هکم  یلامـش  ياه 
ياـپ ّدر  اـب  زرکوبا » ، » هکم فورعم  سانـش  هفاـیق  .دوب  هدـش  یفخم  تسا  هنیدـم  لـباقم  هطقن  هک  روث »  » راـغ رد  هتفر و  هکم  بونج 
هطقن نیا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یشم  طخ  تفگ  و  دمآ ، راغ  یکیدزن  ات  لصا  نیا  يور  دوب ، انشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ربارب هک  یماگنه  صخش  نآ  .دورب  راغ  لخاد  هب  هک  درک  رومأم  ار  یسک  دشاب ، هدش  ناهنپ  راغ  رد  وا  هک  دراد  لامتحا  تسا ؛ هدوب 
دراو هکنیا  نودب  يو  « (1)  » .دنا هدراذگ  مخت  اجنآ  رد  یـشحو  نارتوبک  و  هدش ، هدینت  نآ  هناهد  رب  یظیلغ  ياهرات  دید  دـمآ ، راغ 

هـس تیلاعف ، نیا  .تسین  اجنآ  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  و  دراد ، دوجو  راغ  هناـهد  رد  یئاـهرات  تفگ : تشگرب و  ددرگ ، راـغ 
.دنتشادرب تسد  تیلاعف  زا  و  دندش ، سویأم  یگلمج  ششوک ، شالت و  زور  هس  زا  سپ  و  تشاد ، همادا  زور  هنابش 

تقیقح هار  رد  يزابناج 

ینادرم فاصوا  زا  تقیقح  هار  رد  يزابناج  .تسا  تقیقح  هار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يزابناج  نامه  کیرات ، هحفصنیا  رد  مهم  هتکن 
دوخ يدام  يونعم و  ياه  هیامرس  مامت  و  دنرذگ ، یم  تیـصخش ، لام و  ناج و  زا  هک  یناسک  .دنـشاب  نآ  هدادلد  قشاع و  هک  تسا 
دوخ فده  رد  هک  ار  یتداعـس  لامک و  .دنریگ  یم  رارق  قیاقح ، قاشع  فوفـصرد  و  دـنرب ؛ یم  راک  هب  تقیقح  يایحا  قیرط  رد  ار 

.دندنویپب يدبا  یناگدنز  هب  دنیوشب و  تقوم  یگدنز  زا  تسد  هک  دوش  یم  ببس  دننک ، یم  هدهاشم 

نیا زا  يزراب  هنومن  اغوغرپ ، بش  نآ  رد  ربمایپ ، رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ندیباوخ 
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يرگید زیچ  تسا  هعماـج  تداعـس  نمـضتم  هک  مالـسا  ياـقب  هب  قشع  زج  رطخرپ ، لـمع  نیا  يارب  یکرحم  .تسا  تقیقح  هب  قشع 
.تسا هدوبن 

تیاـضر بسک  هار  رد  يزاـبناج  و  هدوتـس ، ار  نآ  نآرق ، رد  ناـهج  دـنوادخ  هک  تشاد  شزرا  يا  هزادـنا  هب  يزاـبناج ، زا  عون  نیا 
: تسا هدیدرگ  لزان  دروم  نیا  رد  نارّسفم  زا  يرایسب  لقن  هب  هیآ  نیا  و  تسا ؛ هدیمان  یهلا 

«(1)  » .ِدابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

«. تسا نابرهم  دوخ  ناگدنب  هب  ادخ  دنهد  یم  تسد  زا  ادخ ، تیاضر  يارب  ار  دوخ  ناج  هدومن و  هلماعم  ادخ  اب  مدرم  زا  یخرب 

؛ دنرامشب نانمؤمریما  لئاضف  نیرت  گرزب  زا  یکی  ار  نآ  مالسا  گرزب  نادنمشناد  هک  تسا  هدش  ثعاب  لمع  نیا  تیمها  تلیضف و 
ار هدش  دای  هیآ  لوزن  هدش ، هدیـشک  اجنیا  هب  نخـس  هتـشر  عقوم  ره  خیرات  ریـسفت و  رد  .دننک و  یفرعم  راکادف  زابناج و  درم  ار  وا  و 

«(2)  » .دنا هتفرگ  مّلسم  وا  هرابرد 

ربمایپ ترجاهم  نایرج  هلابند 

لد رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  .دیشوپ  دوخ  هب  لمع  هماج  حیحص  هشقن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاجن  یئادتبا  لحارم 
یتح درک ، یمن  ساسحا  دوخ  لد  رد  یبارطـضا  نیرت  کچوک  وا  .دومن  یثنخ  ار  ناـنیچ  هئطوت  هشقن  درب و  هاـنپ  روث »  » راـغ هب  بش 

«(3) « ؛...  اَنَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزْحَت  َال  هلمج ...  اب  ساسح  تاظحل  رد  ار  دوخ  رفس  مه 

نب دنه  مالسلا و  هیلع  یلع  و  دندوب ؛ دنم  هرهب  گرزب  دنوادخ  تایانع  زا  زور  هنابش  هس  .داد  یم  یلست  تسا ،» ام  اب  ادخ  روخم  مغ  »
هب انب   ) رکبوبا نادنفسوگ  ناپوچ  هریهف ، نب  رماع  رکب و  یبا  نب  هَّللادبع  و  یلامارد ) یسوط  خیش  لقن  هب  انب   ) هجیدخ دنزرف  هلاه  یبا 

.دندش یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  لوسر  رضحم  بایفرش  ناخروم ) زا  يرایسب  لقن 
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یم لقن  شردـپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  ار  شیرق  تامیمـصت  اـه  بش  رکب ، یبا  دـنزرف  دـسیون : یم  « (1)  » ریثا نبا 
.درک

بحاصم هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ات  دننک  روبع  راغ  یکیدزن  زا  هک  داد  یم  رارق  يروط  ار  نادنفسوگ  ریـسم  اه ، بش  يو  نوچ 
.دورب نیب  زا  وا  ياپ  رثا  ات  تفر  یم  هار  نادنفسوگ  يولج  هَّللادبع  تعجارم  ماگنه  و  دننک ، هدافتسا  اه  نآ  ریش  زا  يو 

لوـسر رـضحم  بایفرـش  دـنه »  » مالـسلا و هیلع  یلع  هـک  ترجه ) بـش  زا  سپ   ) اـه بـش  زا  یکی  رد  دـیوگ : یم  یلاـمارد  خیـش » »
رفسمه ربمایپ و   ) ام يارب  رتش  ود  هک  داد ، روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندش ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .ما  هتخاـس  هداـمآ  مدوخ  امـش و  يارب  اًـلبق  رتـش  ود  نم  درک : ضرع  رکبوـبا  عـقوم  نیا  رد  .اـمنب  هیهت  وا )
.دزادرپب ار  رتش  تمیق  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  سپس  .منک  لوبق  مرضاح  نآ ، تمیق  تخادرپ  اب  نم  دومرف :

نـشور زور  رد  ادرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب : نیا  روث »  » راغ رد  بش ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  ياـیاصو  هلمج  زا 
سپـس .دریگب  سپ  دیایب  تسا  راکبلط  وا  زا  ای  دراد ، یتناما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  شیپ  سک  ره  هک  دنک  مالعا  اسر  يادـصاب 

داد روتـسد  دومن و  شرافـس  تسا ) ریبز  رتخد  همطاف  دـسا ، تنب  همطاف  دوخ ، زیزع  رتخد  همطاف  دوصقم  « ) مطاوف  » ترفاسم هراـبرد 
.دزاس مهارف  دنشاب ، ترجاهم  هب  لیام  مشاه  ینب  زا  هک  ار  یناسک  ار و  اهنآ  رفس  تامدقم  مالسلا  هیلع  یلع  هک 

راغ زا  جورخ 

راغ فرط  هب  مراهچ  بش  رد  طقیَرا »  » مان هب  ینیما ، يامنهار  هارمه  رتش  هس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
هدمآ نیئاپ  راغ  زا  دوخ  رفس  مه  اب  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  شوگ  هب  نانآ  يامنهار  مارآ  يادصای  رتش  هرعن  .داتسرف 

و ماشه ، نبا  هریـس  رد  اهنآ  تایـصوصخ  ماـمت  هک  یلزاـنم  یط  اـب  یلحاـس ، طـخ  يور  هکم  نیئاـپ  فرط  زا  و  دـندش ، رتش  راوس  و 
.دندیدرگ برثی  مزاع  تسا ، هدش  دیق  « (2)  » ریثا نبا  خیرات  یقرواپ 
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خیرات هحفص  نیتسخن 

رهـش زور  هنابـش  هس  هک  شیرق  زا  یهورگ  .دـیدرگ  يرگید  هرکمین  هجوتم  دیـشروخ  شخب  حور  راونا  و  دیـسر ، ارف  بش  یکیراـت 
دوـخ ياـه  هناـخ  هب  هتفوـک  هتـسخ و  دـندوب ، هدراذـگ  هاـپ  ریز  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ندرک  ادـیپ  يارب  ار  نآ  فارطا  هـکم و 

سویأـم دوـب ، هدـش  نیعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يریگتـسد  يارب  هک  رتـش ) دـص   ) هزیاـج نیرت  گرزب  نتفرگ  زا  و  دنتـشگزاب ؛
مارآ يادص  عقوم  نیا  رد  « (1)  » .دش هدوشگ  رگید  راب  دوب ، هدش  دودسم  شیرق  نابقارم  هلیـسو  هب  هک  هنیدـم  ياه  هار  دـندیدرگ و 
مارآ وا  .دیسر  يو  رفس  مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمرکا  لوسر  شوگ  هب  راغ  رد  تشاد ، هارمه  اذغ  يرادقم  رتش و  هس  هک  یئامنهار 
تفر هک  درک  باختنا  ار  یهار  و  دش ، جراخ  نایکم  ورملق  زا  رتدوز  هچ  ره  و  درک ، هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  دـیاب  تفگ : یم  مارآ 

.دشاب رتمک  هار  نآ  زا  دمآ  و 

هدومن و نییعت  يرجه  لاس  هلیـسو  هب  ار  ثداوح  مامت  ناناملـسم  و  ددرگ ، یم  زاغآ  بش  نامه  لاـس  زا  ناناملـسم  خـیرات  زاـغآرس 
.دنراذگ یم  خیرات  هدیجنس و  نآ  اب  ار  اه  نایرج 

؟ تفرگ رارق  خیرات  أدبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترجه  ارچ 

زا رتدنمدوس  رت و  هدنهد  ناکت  يا  هثداح  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیصخش  زا  رتالاب  یتیصخش  مالـسا ، تلم  خیرات  رد 
هیلع و هللا  یلصمالسا  ربمایپ  و  دروخ ، قرو  تیرـشب  خیرات  هحفـص  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجه  اب  اریز  .تسین  ترجه  هثداح 

یمرگ هب  ناناملـسم  ربهر  زا  هنیدـم ، یموب  مدرم  .دـنداهن  ماگ  دازآ  دـعاسم و  طیحم  هب  ناقفخرپ ، طیحم  زا  ناـهج  ناناملـسم  هلآ و 
تالیکـشت دوخ  يارب  مالـسا  ترجه ، نیمه  تکرب  هب  تشذـگن  يزیچ  .دـنداهن  نانآ  رایتخا  رد  ورین  تردـق و  و  دـندرک ، لابقتـسا 

ندـمت و  دـمآرد ، ناـهج  عومجم  رد  يدـنچ  زا  سپ  هریزج و  هبـش  رد  دـنمورین  یتموکح  تروصهب  درک و  ادـیپ  یماـظن  یـسایس و 
ترجه رگا  .تسا  هدیدن  ار  نآ  دننام  تیرشب  مشچ  هک  درک ، يزیر  یپ  ار  یگرزب 
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.دنام یم  مورحم  گرزب  ضیف  نیا  زا  تیرشب  ناهج  دیدرگ و  یم  نفد  هکم  طیحم  نامه  رد  مالسا  داد ، یمن  خر 

و درذگ ، یم  لاس  دصراهچ  رازه و  زا  شیب  نونکات  زور  نآ  زا  .دندرک  ذاختا  خیرات  زاغآرـس  ار  ترجه  ناناملـسم ، تهج ، نیا  زا 
.تسا هدراذگ  رس  تشپ  ار  دوخ  راختفارپ  تایح  نرق  هدراهچ  تلم ، نیا 

؟ داد رارق  خیرات  ءادبم  ار  ترجه  یسک  هچ 

یلصمالسا ربمایپ  ترجه  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  هراشا  بیوصت و  هب  مود ، هفیلخ  هک  تسا  روهـشم  ناخروم  نایم  هچنآ  فالخرب 
رد تقد  ددرگ ؛ يراذـگ  خـیرات  نآ  اب  یتلود  رتافد  اه و  هماـن  هک  درک  رداصروتـسد  و  داد ، رارق  خـیرات  زاغآرـس  ار ، هلآ  هیلع و  هللا 
رد هک  كرادم  دانسا و  رگید  تسا و  دوجوم  هریس  ثیدح و  ياه  باتک  خیرات و  نوتم  رد  اه  نآ  مظعا  تمسق  هک  ربمایپ  ياه  همان 

شیوخ ترجه  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  هک  دنک  یم  تباث  ینشور  هب  ددرگ ؛ یم  هئارا  تاحفصنیا 
.تخاس خروم  نآ  اب  زراب ، ياه  تیصخش  برع و  ياسؤر  لیابق و  نارس  اب  ار  دوخ  تابتاکم  اه و  همان  تخانش و  خیرات  ءادبم  ار 

ترفاسم همانرب 

يامرگ نآ  رد  هار  نیا  ندومیپ  .دوب  رتمولیک  دـصراهچ  دودـح  رد  دـنک  یط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  دـیاب  هک  ار  یتفاـسم 
شرازگ شیرق  هب  ار  اهنآ  ریـسم  هک  دندیـسرت  یم  رذـگهر  بارعا  زا  یهگناو  .دوب  دـنمزاین  یحیحـصهشقن  هب  اسآ ، شتآ  نازوس و 

.دندرک یم  تحارتسا  اهزور  و  دنتفر ، یم  هار  اه  بش  روظنم  نیا  نیمأت  يارب  .دنهد 

لوسر ریـسم  هدـیناسر و  شیرق  نمجنا  هب  ار  دوخ  ًاروف  هدـید ، رود  زا  ار  وا  ناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يراوسرتش ، ایوگ 
زا ار  نارگید  ددرگ ، هزیاـج  ذـخا  هب  قفوم  اـهنت  هک  نیا  يارب  یجلدـم ،» مشعج  نب  کـلام  نب  هقارـس   » .دوب هداد  شرازگ  ار  یمارگ 
اب و  دیدرگ ، دوخ  وردنت  بسا  رب  راوس  هناحلسم  دمآ و  هناخ  هب  سپس  .دندوب  رگید  ناسک  اهنآ  تفگ  درک و  فرصنم  هیضق  بیقعت 

هک يا  هطقن  هب  ار  دوخ  رت  مامت  هچ  ره  تعرس 

ص:202
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.دیناسر دندوب ، هتخادنا  راب  تحارتسا  ناونع  هب  اجنآ  رد  يو  نارفسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

راب ادخ  لوسر  تخاس و  نیگهودـنا  تخـس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رفـسمه  هرظنم ، نیا  هدـهاشم  دـسیون : یم  « (1)  » ریثا نبا 
هدنّرب حالس  وزاب و  يورین  رورغم  هقارـس ،»  » .داد يراد  لد  تسام ،» اب  ادخ  روخم  مغ  اَنَعَم ...  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزْحَت  َال  هلمج ...  اب  ار  وا  رگید 

برع هزئاـج  نیرت  گرزب  تفاـیرد  روـظنم  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نوـخ  نتخیر  يارب  یعناـم  نـیرت  کـچوک  و  دوـب ، دوـخ 
ار ام  ایادخ  درک : ضرع  درک و  اعد  دوخ  قح  رد  نانیمطا  نامیا و  زا  زیربل  یلد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماگنه  نیا  رد  .تشادن 

یبیغ تسد  هک  درک  نیقی  هقارـس »  » .دز نیمز  هب  تخـس  ار  وا  درک و  مر  هقارـس  بسا  هک  تشذگن  يزیچ  .هد  تاجن  درم  نیا  رـش  زا 
هب ور  سامتلا  تلاح  اب  اذل  « (2)  » .دراد هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هب  هک  تسا  يدصقءوس  رثا  رب  اهدمآ  شیپ  نیا  و  تسا ، راک  رد 

یلصادخ لوسر  .مرـضاح  يرما  هنوگره  ماجنا  رد  دشاب و  امـش  رایتخا  رد  نم  رتش  مالغ و  تفگ : درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
درگرب و دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  «، (3)  » یـسلجم موحرم  لقن  هب  یلو  .تسین  وت  هب  يزاـین  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

.تسین دمحم  زا  يرثا  ریسم  نیا  رد  تفگ : یم  دیسر  یم  سکره  هب  هقارس »  » ظاحل نیا  زا  .نک  فرصنم  ام  بیقعت  زا  ار  نارگید 

و دنا ، هدرک  لقن  تسا  هدزرس  هنیدم  هکم و  هلصاف  یط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  ار  یتامارک  ینس ، هعیـش و  ناسیون  هریس 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ام 

وا همیخ  رانک  رد  .دـندوب  ریـش  دـقاف  رغال و  وا  نادنفـسوگ  مامت  یلاس  کـشخ  یطحق و  رثا  رد  دوب و  یتلیـضفاب  ریلد و  نز  دـبعم  ّما 
؟ دراد ریش  دنفسوگ  نیا  ایآ  دبعم ، ّما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  .دوب  هدنامزاب  هلگ  زا  یناوتان  زا  هک  دوب  يدنفسوگ 

: دومرف درک و  يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  .دهدب  ریـش  هک  تسا  نآ  زا  رتراز  شراک  داد : باوج  نز 
.نادرگ كرابم  نز  نیا  رب  ار  دنفسوگ  نیا  ایادخ ،

ص:203

.74 / 2 لماک ،» خیرات  - » 1
نامه مشش  ماما  زا  یحیحص  دنس  اب  ، 88 راحب ج 19 / رد  یسلجم  74 و  ج 2 / لماک ، رد  ریثا ، نبا  دننام  ناسیون  هریس  زا  يرایسب  - 2

لاف هب  ار  ثداوح  نیا  هقارـس  دسیون : یم  دمحم » تایح  باتک « فلؤم  یلو  .دنا  هدرک  لقن  ار  بلطم  دـش  هتـشون  الاب  رد  هک  يروط 
.دنوش عنام  راک  نیا  زا  ار  وا  دنهاوخ  یم  نایادخ  هک  درک  نامگ  تفرگ و  دب 

.75 ج 19 / راحب ،» - .» 3
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تساوخ و یفرظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .درک  شزیر  دنفـسوگ  ناتـسپ  زا  ریـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ياـعد  وـترپ  رد 
زا سپ  داد و  دوخ  ناهارمه  هب  سپـس  .دـماشایب  نآ  زا  ات  داد  دـبعم » ّما   » هب تسخن  ار  ریـش  زا  رپ  فرظ  هاـگنآ  .دیـشود  ار  دنفـسوگ 
ریش زا  رپ  یفرظ  دیـشود و  ار  دنفـسوگ  رگید  راب  تسا و  همه  زا  رخآ  یقاس ، عمج ، ره  رد  دومرف : دیماشآ و  ریـش  نآ  زا  دوخ  همه ،

.تشگ هنیدم  راپسهر  داهن و  دبعم » ّما   » دزن

ابق هدکهد  هب  دورو 

هبنـشود زور  وا  ناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  .دوب  فوع » نب  ورمع  ینب   » هلیبق زکرم  هنیدـم ،»  » یخـسرف ود  رد  اـبق » »
رد زین  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  .دـندمآ  دورف  مدـهلا » نب  موثلک   » هلیبق گرزب  لزنم  رد  دندیـسر و  اجنآ  هب  لوالا  عیبر  هاـم  ، 12

.دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بکوم  راظتنا 

ورمع ینب   » هلیبق يارب  ار  يدجسم  هدولاش  تدم  نیا  رد  و  درک ، فقوت  اجنآ  رد  هتفه  نآ  رخآ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ 
مالسلا هیلع  یلع  دوخ  معرسپ  راظتنا  رد  وا  یلو  ددرگ  هنیدم  راپسهر  رتدوز  هچ  ره  هک  دندرک  یم  رارصا  یخرب  .تخیر  فوع » نب 

.دوب

تناما و دمحم  شیپ  سک  ره  تفگ : داتـسیا و  هکم  زا  يدـنلب  هطقن  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ترجاهم  زا  سپ  یلع 
سپ ار  دوخ  ياه  تناما  تمالع ، هناشن و  نداد  اب  دنتـشاد  تناما  ربمایپ  شیپ  هک  یناـسک  « (1)  » .دریگب ام  زا  دـیایب  دراد ، يا  هدرپس 
رتخد مالسلا  اهیلع  همطاف  هلمج  نآ  زا  یمشاه  نانز  مالـسلا ، هیلع  یلع  دیاب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تیـصو  قبط  ًادعب ، .دنتفرگ 

هب قفوم  زور  نآ  ات  هک  ار  یناناملـسم  ریبز و  رتخد  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  رداـم  دـسا  رتخد  همطاـف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هنیدم مزاع  يوط » يذ   » قیرط زا  بش  لد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  بیترت ، نیدب  .دروایب  هنیدم »  » هب دوخ  هارمه  دندوب ، هدشن  ترجاهم 

.دیدرگ

ور نیا  زا  دندش ، هاگآ  مالسلا  هیلع  یلع  یعمج  هتـسد  ترفاسم  زا  شیرق  ناسوساج  دسیون : یم  « (2)  » دوخ یلاما  رد  یسوط ، خیش 
در مالسلا  هیلع  یلع  نانآ و  نایم  يدایز  نانخس  .دندیدرگ  وربور  وا  اب  نانجض »  » هقطنم رد  دندمآرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  بیقعت  رد 

لدب و 

ص:204

.هتناما هیلا  دؤنلف  تأیلف  هعیدو  وا  هناما  دمحم  لبق  هل  ناک  نم  - 1
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ور درادن ؛ يرگید  هراچ  ناناملسم  مالسا و  میرح  زا  عافد  زج  درک  هدهاشم  وا  .دوب  دنلب  نامسآ  هب  نایم  نآ  رد  نانز  نویـش  .دیدرگ 
مشخ و راثآ  « (1)  » .دـیآ کیدزن  دوش  هتخیر  وا  نوخ  و  ددرگ ، هعطق  هعطق  وا  ندـب  دـهاوخ  یم  هک  سک  ره  تفگ  درک و  اـهنآ  هب 

هدمآ هک  یهار  زا  دندش و  دراو  تملاسم  رد  زا  و  هدرک ، یقلت  يدج  ار  بلطم  شیرق  نارومأم  .دوب  راکشآ  يو  يامیـس  رد  بضغ 
.دنتشگزاب دندوب 

ربخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دوب  هدش  حورجم  وا  ياهاپ  دـیدرگ  ابق »  » دراو مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دـسیون : یم  ریثا  نبا 
هک يا  هطقن  هب  هلـصافالب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  .دیایب  امـش  تمدخ  درادن  تردق  یلو  دمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنداد 

تارطق داتفا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  حورجم  ياهاپ  هب  وا  مشچ  هک  یماگنه  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  و  درب ، فیرشت  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع 
هیلع یلع  و  دـیدرگ ؛ ابق  دراو  عیبر  مهدزاود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  « (2)  » .تشگ ریزارس  وا  ناگدید  زا  کشا 
یم دوخ  خیرات  رد  يربط »  » هک تسا  یبلطم  راتفگ ، نیا  دیؤم  « (3)  » .تسویپ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  هام  نامه  همین  رد  مالسلا 
ياه هدرپس  تدـم  نیا  رد  و  دـیزگ ، تماقا  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجاهم  زا  سپ  زور  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  دـسیون :

«(4)  » .دینادرگزاب دوخ  نابحاصهب  ار  مدرم 

هنیدم رد  يداش  ویرغ  شورخ و  شوج و 

؛ دنداتسرف یم  دوخ  فرط  زا  یناگدنیامن  لاس  ره  دندوب و  هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدوخ  ربمایپ  هب  دوب  لاس  هس  هک  یمدرم 
یخسرف ود  رد  نانآ  ياوشیپ  گرزب  هک  دنونـشب  هاگره  دنتخاس ، یم  يراج  نابز  هب  ار  وا  سدقم  مان  هنازور  ياهزامن  رد  زور  ره  و 

هچ دش ، دهاوخ  اهنآ  رهش  مزاع  دعب  يدنچ  هدنکفا و  تماقا  لحر  ابق »  » هنیدم

ص:205

.یّنم َندیَلَف  همَد  َقیرها  همَحل و  يرفا  نا  هرس  نمف  - 1
.75 ج 2 / لماک ،» خیرات  مرولا «- نم  هیمدقب  امل  همحر  یکب  ُهَقَنَتعاَو و  - . 2

لاس لوالا  عیبر  هام  لوا  بش  زا  شیپ  بش  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  هرصاحم  خیرات  نیاربانب ، - 48 عامسالا /» عاتما  - .» 3
زور هس  زا  سپ  دـش و  روث  راغ  دراو  تفر و  نوریب  لزنم  زا  هبنـشود  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا و  هدوب  ترجه  مکی 

هب .دـش  ابق » دراو « مهدزاود  زور  دـیدرگ و  هنیدـم  راپـسهر  دـمآ و  نوریب  راغ  زا  لوالا  عیبر  زاـغآ  هبنـش  جـنپ  بش  راـغ ، رد  فقوت 
.دییامرفب هعجارم  ج 4  خیراتلاوءادبملا » باتک «

.106 ج 1 / يربط ،» خیرات  - .» 4
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ام تردق  زا  نآ  فیـصوت  نایب و  دیاش  دـیآ ،؟ یم  دـیدپ  اهنآ  نایم  رد  یـشورخ  شوج و  هچ  ددرگ ،؟ یم  اپرب  اهنآ  نایم  رد  يروش 
.دشاب نوریب 

ات یتسرپ  تب  كرش و  ثول  زا  هنیدم ، طیحم  ندرک  كاپ  يارب  و  دندوب ، نآ  شخبناور  یلاع و  همانرب  مالسا و  هنشت  راصنا ، ناناوج 
كاپ یتسرپ  تب  رهاظم  زا  ار  نابایخ  رازاب و  هدینازوس و  ار  اه  تب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ندمآ  زا  شیپ  دنتـسناوت  یم  هک  اجنآ 

: میئامن لقن  اجنیا  رد  ار  راصنا  يدنمقالع  زا  یکچوک  هنومن  تسین  دب  .دندینادرگ 

وا هب  هکنیا  يارب  هلیبق ، ناـناوج  .دوب  هداد  ياـج  شیوخ  هناـخ  رد  ار  دوخ  تب  .دوب  هملـس » ینب   » هلیبق ناـگرزب  زا  حومج ،» نبورمع  »
زور نآ  مکح  هب  هک  هنیدم  ياه  لادوگ  زا  یکی  رد  هنوراو  هدوبر و  ار  وا  تب  تسین ، هتخاس  يراک  نیبوچ  تب  نیا  زا  هک  دـننامهفب 

یلادوگ نینچ  رد  ار  دوخ  تب  دایز ، يوجتـسج  زا  سپ  تساخرب و  ناهاگحبـصیو  .دـندنکفا  دوب ، هدـش  هدامآ  تجاح  ياضق  يارب 
تب ندرگ  هب  يریـشمش  ورمع »  » رخآ راب  تشگ ، رارکت  راب  هس  لـمع  نیا  .دراذـگ  دوخ  ياـج  رب  هداد  وشتـسش  ار  نآ  دومن و  ادـیپ 

ار دوخ  تب  زور  نآ  يادرف  دربن و  يدوس  زین  راک  نیا  زا  یلو  .نک  عافد  دوخ  زا  یتسه  يرثا  أدبم  ناهج  نیا  رد  رگا  تفگ  تسب و 
ماقم هک  دیمهف  دید  ار  اه  نایرج  نیا  یتقو  .تسج  دوبن  نآ  هارمه  ریشمش  و  دوب ، هدش  هتـسب  یگـس  هشال  هب  هک  یهاچ  نایم  رد  هک 

نآ تیب  هس  هک  دورس  دنچ  يراعشا  سپـس  .دروآ  دورف  میظعت  رـس  یلگ  بوچ و  گنـس ، ره  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یناسنا 
، هدرم گس  اب  هاچ  طسو  رد  زگره  يدوب  قح  هب  دوبعم  رگا  ادخ  هب  تسا : نیا  رعـش  ود  نیا  دافم  .دییامن  یم  هظحالم  یقرواپ  رد  ار 

ارم هک  تسا  وا  هد  شاداـپ  قازر و  هدنـشخب ، تسا  وا  .تسا  یئاـه  تمعن  ياراد  هک  ار  گرزب  يادـخ  ساپـس  .يدوـبن  شوـغآ  مه 
یلصربمایپ بکرم  یتقو  .دیدرگ  هنیدم  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  « (1)  » .مشاب ربق  یکیرات  ورگ  رد  هکنآ  زا  داد  تاـجن 

یلحم مان  « ) عادولا هّینث   » زا هلآ  هیلع و  هللا 
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يذـلاوه نیدـلا  ِناـیدو  ِقازرلا  ِبهاولا  ننملا  يذ  یّلعلا  هَّللدـمحلاف  نرَق  یف  رئب  َطـسو  ُبلک  تنا و  نکت  مل  اـهلا  تنک  ول  هَّللاـت  - 1
.99 ج 4 / هباغلادسا ،» نهترم «  ِربق  هملظ  یف  َنوکا  نا  ِلبق  نم  ینذقنا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مدقم  ناناملسم  ناناوج و  داهن ؛ یم  برثی  كاخ  هب  ماگ  دیدرگ و  ریزارس  هنیدم ) رهـش  یکیدزن  رد  تسا 
: اه هدورس  نومضم  کنیا  .دندوب  هتخاس  ولمم  ار  هنیدم  طیحم  يداش ، ياهدورس  نینط  اب  و  هدرمش ، یمارگ  ار 

مزال ام  رب  تمعن  نیا  رکـش  دنک ؛ یم  تدابع  دناوخ و  یم  ار  ادخ  رفن  کی  نیمز  يور  هک  يزور  ات  درک ، عولط  عادولاهینث »  » زا هام 
.تسا

نب ورمع  ینب  هلیبق  « (1)  » .تسا عاطم  مزال و  ام  همه  رب  وت  نامرف  يدش ، ثوعبم  ام  تیاده  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  یسک  نآ  يا 
لوسر یلو  « (2) ، » میتسه یعفادم  تماقتـسا و  اب  اشوک و  دارفا  ام  دندرک  ضرع  دننیزگ و  تماقا  ابق »  » رد هک  دـندرک  رارـصا  فوع 

وا لابقتـسا  هب  دندرک و  نت  رب  حالـس  سابل و  دندش ؛ هاگآ  ادخ  لوسر  ترجاهم  زا  جزرخ ،»  » و سوا »  » ياه هلیبق  .تفریذپن  یمارگ 
هقطنم رد  هک  دندیزرو  یم  رارصا  مادک  ره  هتفرگ  ار  هقان  مامز  فیاوط  ياسؤر  هار ، ریـسم  رد  هدومن ، هطاحا  ار  وا  هقان  رود  .دنتفاتش 
اجنامه نم  دـنزب  وناز  اجک  ره  رد  وا  « (3) « ؛ دـینکن يریگولج  بکرم  يورـشیپ  زا  دومرف : یم  همه  هب  ربمایپ  یلو  .ددرگ  دراو  اـهنآ 

تحت دوب و  لیهس  لهس و  ياه  مان  هب  میتی  لفط  ود  هب  قلعتم  هک  یعیسو  نیمزرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هقان  .دش  مهاوخ  هدایپ 
.دز وناز  دوب ، تعارز  اـمرخ و  ندرک  کـشخ  زکرم  نیمزرـس  نآ  دـندرب و  یم  رـس  هب  « (4) « » هرارز نبدعسا   » یتسرپرـس تیامح و 
.درب دوخ  هناخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هیثاثا  هدرک  هدافتـسا  تصرف  زا  يو  ردام  .دوب  نیمز  نیا  یکیدزن  رد  بویاوبا »  » هناخ

: دومرف درک و  عطق  ار  اهنآ  عازن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  .دـیدرگ  زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ندرب  يارب  حاحلا  عازن و 
.درب بویاوبا  ردام  دندرک  ضرع  تساجک ؟ نم  رفس  مزاول  لحرلا : نیأ 

عم ءرملا  دومرف 
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رمالاب َتئج  انیف  ُثوعبملااهیا  عاد  هَّلل  اـعدام  اـنیلع  ِرکـشلا  َبجَو  عادولا  تاـینث  نم  اـنیلع  ُردـبلا  عَلط  دوب : نیا  یبرع  هدورـس  نتم  - 1
ِعاطملا

.هعنملا ودلجلاو  دجلا  لها  اناف  اندنع  مقا  - 2
.هرومام اهناف  اهلیبس  اولخ  - 3

.دنتشاد رارق  ءارفع  نبذاعم  تیامح  رد  لماک  خیرات  هلمج  نآ  زا  یخرب  هتشون  هب  انب  یلو  ، 108 ج 19 / راحب ،» - » 4
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.درب دوخ  لزنم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هقان  هرارز ، نبدعسا  تسا و  اجنآ  رد  وا  رفس  ثاثا  هک  دور  یم  اجنآ  درم  هلحر »

قافن هشیر 

ار وا  هک  دندوب  هدش  مّمـصم  دندنبب ، نامیپ  ترـضح  اب  هک  نآ  زا  شیپ  جرزخ ، سوا و  .تسا  ناقفانم  هلـسلسرس  هک  یبا  نب  هَّللادبع 
ادـیپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  جرزخ  سوا و  هک  یطباور  هلیـسو  هب  یلو  .دـننک  باـختنا  هنیدـم  رد  قلطم  ياورناـمرف  ناوـنع  هب 

، دیدرگ نیزگیاج  ّیبا »  » دنزرف لد  رد  مالسا ، ردقیلاع  ربهر  توادع  تهج ، نیا  زا  .تفر  نایم  زا  دوخ  هب  دوخ  میمصت  نیا  دندرک ،
تخـس دندروآ ، اج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  نایجرزخ  نایـسوا و  هک  یلابقتـسا  هدهاشم  زا  يو  درواین  نامیا  رمع  نایاپ  ات  و 

.دنک يراددوخ  دناسر ، یم  ار  وا  توادع  دسح و  اًلماک  هک  يا  هلمج  نتفگ  زا  تسناوتن  دش و  هتفرگ 

بیرف ار  ام  دـنا  هدروآ  اـج  نیا  هب  هداد و  بیرف  ار  وت  هک  یناـسک  شیپ  ورب  تفگ : درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ور  هَّللادـبع 
ار وا  راتفگ  رذع  دریگب ؛ لد  هب  ای  و  دنک ، رواب  ار  وا  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ادابم  هکنآ  میب  زا  هدابع ، نب  دعـس  « (1)  » .هدم
ود قلطم  ياورنامرف  دوب  رارق  اریز  دیوگ : یم  توادع  هلیح و  رد  زا  ار  نخس  نیا  وا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  تساوخ و 

.تسا هتفر  نیب  زا  وا  تسایر  عوضوم  امش  یئامرف  فیرشت  اب  نونکا  و  ددرگ ، جرزخ  سوا و  هلیبق 

ینب هلیبق  زکرم  هک  يا  هطقن  رد  و  دیدرگ ، هنیدم  دراو  هعمج  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  دنیوگ : یم  ناسیون  خیرات  مومع 
تاملک و نینچ  اب  زور  نآ  ات  هک  اهنآ  بولق  قامعا  رد  هک  دناوخ  یغیلب  هبطخ  .دروآ  اج  هب  دوخ  باحصا  اب  ار  هعمجزامن  دوب  ملاس 

یلو « (2)  » .دـنا هدرک  لقن  راحب  رد  یـسلجم ، دوخ و  هریـس  رد  ماشه ، نبا  ار  هبطخ  نتم  .دراذـگ  یعیدـب  رثا  دـندوبن  انـشآ  نیماضم 
.دییامرف هعجارم  هدش  دای  كرادم  هب  عالطا  يارب  .تسا  ریاغم  هدرک  لقن  یسلجم  هک  هچنآ  اب  ماشه  نبا  هریس  نیماضم  تارابع و 

ص:208

.108 ج 19 / راحب ،» انراید «- یف  انشغت  الو  مهیلع  لِزناف  کباوتاو  كورغ  نیذلا  یلا  بهذا  اذه  ای  - 1
.126 ج 19 / راحب ،» 500 و 501 و « ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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ربمایپ تبثم  لمع  نیتسخن   20

یمالسا ياه  شبنج  زکرم  دجسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مدقم  زا  نایجرزخ »  » و نایـسوا »  » تیرثکا هک  یمیظع  لابقتـسا  و  راصنا ، ناناوج  نادنخ  زاب و  ياه  هرهچ 
ماـن هب  یموـمع  زکرم  کـی  ناناملـسم  يارب  يراـکره  زا  شیپ  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندروآ ؛ لـمع  هـب 

رد دـیحوت  یتسرپاتکی و  هک  اجنآ  زا  .دریگب  ماجنا  اجنآ  رد  یئاضق  یـسایس و  یـشرورپ ، یـشزومآ و  ياهراک  هک  دزاـسب  دجـسم » »
ناناملسم ات  دنزب  يدبعم  نتخاس  هب  تسد  يراک  ره  زا  شیپ  دید  مزال  تشاد ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  همانرب  هحولرس 

.دنزادرپب قح  دای  ادخ و  رکذ  هب  زامن  عقاوم  رد  اجنآ  رد 

مه رود  اـجنآ  رد  ینیعم ، زور  رد  هتفه  ره  رد  هَّللا ) بزح   ) مالـسا بزح  ياـضعا  مومع  هک  دروآ ، دوجو  هب  يزکرم  يو  دوـب  مزـال 
رد ناناملسم  مومع  لاس  ره  رد  هنازور ، عامتجا  رب  هوالع  و  دنزادرپب ؛ تروشم  روش و  هب  ناناملسم  مالـسا و  حلاصم  رد  دنیآ و  درگ 

.دنرازگب دیع  زامن  رابود ، اجنآ 

همه .دش  یم  هتفگ  اجنآ  رد  یـشرورپ ، یـشزومآ و  زا  معا  یمالـسا ، ماکحا  فراعم و  مامت  هکلب  دوبن ، شتـسرپ  زکرم  اهنت  دجـسم 
مراهچ نرق  زاغآ  ات  .تفرگ  یم  ماجنا  اجنآ  رد  نتشون  ندناوخ و  هب  طوبرم  روما  یتح  یملع ، ینید و  تامیلعت  هنوگ 

ص:209
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تفرگ و دوخ  هب  یصاخ  تروصیشزومآ  زکارم  ًادعب  و  «، (1)  » تشاد ار  سرادم  مکح  زامن ، تاقوا  ریغ  رد  دجاسم ، ًابلاغ  یمالـسا 
.دش یم  رازگرب  دجاسم  رد  هک  دنتسه  ییاه  سیردت  هقلح  نالیصحتلا  غراف  شناد  ملع و  ناگرزب  زا  يرایسب 

یقالخا حور  اب  اهنآ ، ياه  هدورس  هک  برع  گرزب  نایارس  نخـس  .دمآ  یم  رد  یبدا  زکرم  کی  تروصهب  هنیدم ،»  » دجـسم یهاگ 
.دندرک یم  تئارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  روضح  دجسم  رد  ار  دوخ  راعشا  داد ، یم  قفو  مالسا  یتیبرت  شور  و 

دجسم رد  دوب ؛ هدورس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  یبن  حدم  رد  هک  ار  داعس » تناب   » دوخ فورعم  هدیصق  ریهز ،» نب  بعک   » هک نانچ 
زا دوخ  راعـشا  اب  هک  تباث ،» نب  ناسح   » .دومن تفاـیرد  يو  زا  یگرزب  تعلخ  هزیاـج و  دـناوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح 

.دومن یم  تئارق  ار  دوخ  ياه  هدورس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دجسم  رد  درک ، یم  عافد  مالسا  میرح 

زا فیقث ،»  » هلیبق ناگدـنیامن  هک  دوب  بلاج  يردـق  هب  هنیدـم ،»  » دجـسم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  یـشزومآ  تاـسلج 
.دنتفرگ نادند  هب  بجعت  تشگنا  فراعم  ماکحا و  نتفرگارف  رد  ناناملسم  ششوک  زا  و  دندروخ ، ناکت  تخس  هرظنم  نیا  ندید 

هب يرتسگداد  کی  زور  نآ  رد  دجسم  و  تفرگ ، یم  ماجنا  دجسم  رد  ناراکهزب  نتخاس  موکحم  تاموصخ و  لصف  یئاضق و  روما 
ياه هباطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نیا ، زا  هتـشذگ  .تفریذپ  یم  تروصاجنآ  رد  یهاوخداد  ياهراک  مومع  هک  دوب  ینعم  مامت 

.دومرف یم  داریا  اجنآ  رد  كرش ، رفک و  اب  هزرابم  داهج و  هب  مدرم  مازعا  يارب  ار  دوخ  نیشتآ 

هک دهدب  ناشن  اًلمع  تساوخ  یم  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  هک  دوب  نیا  دجـسم  رد  یمیلعت ، ینید و  روما  عامتجا  رارـسا  زا  یکی  دـیاش 
یئاضق و روما  رگا  .دوش و  شناد  ملع و  زکرم  دـیاب  دـشاب ، نامیا  زکرم  هک  اجک  ره  و  دـنا ؛ هارمه  مأوت و  رگیدـکی  اب  ناـمیا  ملع و 

يونعم نیئآ  کـی  يو  نیئآ  هک  دـناسرب  هک  دوب  نیا  يارب  تفرگ ، یم  تروصدجـسم  رد  یگنج  تامیمـصت  یعاـمتجا و  تامدـخ 
ضحم

ص:210

دیدرگ لقتنم  سرادم » هب « دجاسم » زا « یلیـصحت  زکارم  هک  اهدعب  یتح  دـییامرفب  هعجارم  .ملع  باتک  ج 1 . يراخب ، حیحص  هب  - 1
.دش یم  هدراذگ  شیامن  هب  ملع  نید و  ینتسسگان  دنویپ  قیرط  نیا  زا  دش و  یم  هتخاس  دجاسم  بنج  رد  سرادمزاب 
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نامیا يوقت و  هب  ار  مدرم  هکنیا  نیع  رد  تسا ، ینیئآ  هکلب  دـشاب ؛ هتـشادن  يراـکو  رـس  يویند  یگدـنز  يداـم و  روما  اـب  هک  تسین 
.دیامن یمن  تلفغ  نانآ  یعامتجا  عاضوا  حالصا  یگدنز و  روما  ریبادت  زا  دیامن ، یم  توعد 

تروصهب یـشزومآ  زکارم  هک  اهدـعب  یتح  .تسا  هدوب  ناناملـسم  نیعلا  بصن  نونکات  ناـمیا ،) ملع و  یگنهاـمه   ) یگنهاـمه نیا 
لماع ود  نیا  هک  دننک  تباث  نایناهج  هب  ات  دنتخاس  یم  عماج  دجاسم  رانک  رد  ار  اه  هاگـشناد  سرادم و  هراومه  دندمآرد ، یـصاخ 

.دنتسین ادج  مه  زا  یتخبشوخ 

رامع ناتساد 

نتخاس و رد  ناناملـسم  مامت  .دـیدرگ  يرادـیرخ  دجـسم  نامتخاس  يارب  رانید  هد  تمیق  هب  درک ، مخ  وناز  اـجنآ  رد  رتش  هک  ینیمز 
یم گنـس  فارطا  زا  ناناملـسم  ریاس  دـننام  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتح  .دـندرک  تکرـش  یناـمتخاس  لـئاسو  ندرک  مهارف 

يرگید گنس  ورب  دومرف : .مربب  نم  ار  گنس  ات  دینک  تمحرم  یمارگ  لوسر  يا  درک : ضرع  تفر و  ولج  ریضح » نب  دیـسا   » .دروآ
نیا رد  راـتفگ ، هن  مرادرک  درم  ظـفل ، هن  ملمع  درم  نم  هک  داد  ناـشن  ار  دوخ  یلاـع  هماـنرب  زا  يا  هشوگ  قـیرط  نیا  زا  « (1)  » .روایب

: دناوخ ار  رعش  نیا  ناناملسم  زا  یکی  ماگنه 

لّلَضُملا لمعلا  اّنِم  كاذف  لمعَی  ّیبنلاو  اندعق  نئل 

.تسا یهارمگ  لالض و  بجوم  ام  يارب  يراک  نینچ  دنک ، راک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مینیشنب و  ام  هاگ  ره 

راـصنالا محرا  َمهللا  هرخـآلا  شیع  اـّلا  شیعـال  : » دـندناوخ یم  ار  اـه  هلمج  نیا  راـک  عـقوم  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
«. امرفب محرت  رجاهم  راصنا و  رب  اراگدرورپ  .تسا  ترخآ  یگدنز  نامه  یقیقح  یگدنز  « ؛» هرجاهُملاو

درگ و زا  يرود  سابل و  تفاظن  هب  هک  دوب  یناسک  زا  نافع ،» نب  نامثع  »

ص:211

.هریغ لمحاف  بهذا  - 1
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زا هک  ار  يراعـشا  رـسای ،» رامع   » .داد یمن  راک  هب  نت  سابل ، يزیمت  ظفح  يارب  دجـسم  نتخاس  ماگنه  .تشاد  یـصاخ  هقالع  راـبغ 
هب دنتـسج ، یم  يرود  رابغ  درگ و  زا  دـنداد و  یمن  راک  هب  نت  هک  دوب  یناـسک  زا  داـقتنا  نآ  داـفم  دوب و  هتخومآ  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دناوخ نامثع »  » راک زا  داقتنا  ناونع 

ًادعاق ًامئاق و  اهیف  بأدی  ادجاسملا  رمعی  نم  يوتسیال 

«(1)  » ًادئاح رابغلا  نع  يری  نم  و 

رابغ درگ و  زا  هک  یسک  اب  دشوک ، یم  نآ  يدابآ  رد  هتسشن  هداتسیا و  مادم  روط  هب  و  دنک ؛ یم  ریمعت  ار  دجاسم  هک  یـسک  زگره  »
« .تسین ربارب  ددرگ ، هدولآ  رابغ  درگ و  زا  وا  ياه  سابل  دجسم  يانب  هار  رد  هک  تسین  رضاح  دریگ و  یم  هلصاف 

یم هناشن  وت  ینیب  رب  هنوگچ  اصع ، نیا  اـب  ینیب  یم  تفگ  تشاد و  تسد  رد  ییاـصع  درک و  تحاراـن  ار  ناـمثع  راعـشا ، نیا  داـفم 
دنک و یم  توعد  تشهب  هب  ار  نانآ  رامع » ، » دـیراد راک  هچ  رامع  اب  دومرف : دـش و  هاگآ  نایرج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .مور 

.خزود هب  ار  وا  نانآ 

زا یهورگ  .دومن  یم  لمح  دجسم  نامتخاس  يارب  درک و  یم  عمج  مه  يور  ار ، گنس  هعطق  دنچ  مالسا  دنمورین  ناوج  رسای ، رامع 
زا یکی  نم  تفگ : یم  وا  .دـندومن  یم  لمح  وا  رب  گنـس  يو ، ِلمحت  رادـقم  زا  شیب  هدرک ، هدافتـساءوس  يو  صالخا  یگداـس و 
ریز ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يزور  .میامن  یم  لمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تین  هب  ار  يرگید  دوخ و  يارب  ار  اه  گـنس 

دصقءوس امش  باحصا  تفگ : دوشگ و  هلگ  هب  نخس  رامع  .دید  دندوب ، هدرک  لمح  وا  رب  گنـس  هعطق  هس  هک  یلاح  رد  نارگ ، راب 
یم لمح  نم  شود  رب  ات  هس  ات  هس  یلو  دنروآ ، یم  کی  کی  ار  اه  گنـس  نانآ  دنتـسه ، نم  گرم  لتق و  ناهاوخ  و  دنراد ، نم  هب 

: تفگ ار  یخیرات  هلمج  نیا  درک و  كاپ  دوب ، وا  تشپ  رب  هک  يرابغ  درگ و  تفرگ ، ار  وا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دنیامن 
وت هک  یلاح  رد  تشک ، دنهاوخ  رگمتس  هورگ  ار  وت  دنتسین ، امش  لتاق  نانآ 

ص:212

» مان ًاتحارص  قاحـسا » نبا  هکنیا « اب  . 76 ج 2 / یبلح ،» هریس  345 و « ج 1 / سیمخلا ،» خـیرات  496 و « ج 1 / ماشه ،» نبا  هریـس  - .» 1
بهاوملا فلؤم « تسا ، هدرک  يراددوخ  نآ  مان  رکذ  زا  هتخادرپ  نآ  صیخلت  هب  هک  ماشه  نبا  یلو  تسا  هدرب  ار  ناـفع » نب  ناـمثع 

.تسا نوعظم  نب  نامثع  دوصقم  دیوگ  یم  هیندللا »
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هیلع و هللا  یلـصربمایپ  یئوگتـسار  توبن و  لئالد  زا  یکی  یبیغ  ربخ  نیا  « (1)  » .یئاـمن یم  توعد  تقیقح  قح و  يوس  هب  ار  ناـنآ 
رد نیفص ،»  » گنج رد  یگلاس  دون  نس  رد  رامع ، ماجنارـس  اریز  .داتفا  قافتا  روط  نامه  دوب  هداد  شرازگ  هک  نانچ  نآ  تسا و  هلآ 

ياج رب  یبیجع  رثا  رامع  تایح  لاـح  رد  یبیغ  ربخ  نیا  .دـش  هتـشک  هیواـعم »  » ناراداوه تسد  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  باـکر 
یم صیخـشت  وا  نتـسویپ  هلیـسو  ار  یفنـصره  تیناقح  هتـسناد و  قح  روحم  ار  رامع  نایرج ، نیا  زا  سپ  ناناملـسم  دوب و  هدراذـگ 

.دنداد

، صاعورمع هیواعم و  نیگآرهز  تاغیلبت  اب  هک  یناسک  .داتفا  نایماش  فصرد  یبیجع  هلولو  دش ، هتشک  گنج  نادیم  رد  رامع  یتقو 
هتفر مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هارمه  هک  يراصنا  تباث » نبهمیزه   » .دندش هاگآ  دـندوب  هداتفا  کش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیناقح  رد 

هب دجسم  نامتخاس  « (2)  » .درک هلمح  نایماش  هب  دیشک و  ریشمش  رامع  ندش  هتـشک  زا  سپ  دوب ، دّدرم  گنج  هب  مادقا  رد  یلو  دوب ،
تسد یهت  نارجاهم  نایاونیب و  يارب  يا » هّفـص   » دجـسم رانک  رد  نینچمه ، .دش  هدوزفا  نآ  تعـسو  رب  لاس  هب  لاس  و  دیـسر ، نایاپ 

.دنک میلعت  ار  نآرق  ندناوخ  نتشون و  نانآ  هب  هک  دیدرگ  رومأم  تماصنب » هدابع   » و دنربب ؛ رس  هب  اجنآ  رد  هک  دش  هتخاس 

نامیا وترپ  نیرت  گرزب  ای  يردارب 

، هنیدم هب  دورو  زا  لبق  وا  .دروآ  دیدپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یناگدـنز  رد  يدـیدج  لصف  هنیدـم  رد  مالـسا ، ناناملـسم  زکرمت 
دوخ و تیدوجوم  هدومزآراک  هتخپ و  رادمتـسایس  کی  ناسب  دیاب  زورما  زا  یلو  دوب ؛ دوخ  نیئآ  غیلبت  بولق و  بلج  ددـصرد  طقف 

وربور گرزب  لکشم  هس  اب  وا  نایم ، نیا  رد  .دننک  ذوفن  نآ  رد  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  دراذگن  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  ناراداوه 
: دیدرگ

.ناتسبرع هریزج  هبش  ناتسرپ  تب  مومع  شیرق و  رطخ  - 1

ص:213

76 و 77. ج 2 / یبلح ،» هریس  - » 1
.محازم نبا  نیفص ،» هعقو  385 «؛ ج 3 / مکاح ،» كردتسم  - » 2
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.دنتشاد يدایز  تاناکما  تورث و  دندرک و  یم  یگدنز  رهش  جراخ  لخاد و  رد  هک  برثی ، نایدوهی  - 2

.تشاد دوجو  جرزخ »  » و سوا »  » وا و ناراداوه  نایم  هک  یفالتخا  - 3

.دنتـشاد مه  اب  يدایز  هلـصاف  ترـشاعم  رکفت و  زرط  رد  دـندوب ؛ فلتخم  طیحم  ود  هتفاـی  شرورپ  هک  اـجنآ  زا  راـصنا ، نیرجاـهم و 
رگیدکی ینوخ  نانمشد  هدرک و  دربن  مه  اب  لاس  تسیب  دص و  ، دنداد یم  لیکشت  ار  راصنا  تیعمج  هک  نایجرزخ  نایسوا و  یهگناو 

هللا یلـصربمایپ  یلو  .تشادـن  ناکما  هجو  چـیه  هب  یـسایس  ینید و  تایح  همادا  تافالتخا ، تارطخ و  نیا  اب  .دـنتفر و  یم  رامـش  هب 
رد هک   ) دز یئاـهراک  هب  تسد  تسخن ، لکـشم  ود  هراـبرد  وا  .دوشگ  مه  زا  هنادـنمدرخ  زرط  هب  ار  تالکـشم  نیا  ماـمت  هلآ  هیلع و 

.درب نیب  زا  یصاخ  تراهم  اب  ار  دوخ  ناراداوه  فالتخا  لکشم  و  دناوخ ) دیهاوخ  ار  نآ  لیصفت  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ ،

ناراداوه هب  ور  یمومع ، نمجنا  کی  رد  يزور  .دـنک  ردارب  رگیدـکی  اب  ار  راصنا  نیرجاهم و  هک  تشگ  رومأـم  ادـخ  فرط  زا  يو 
تاصخـشم ماشه » نبا   » خیرات هلمج  نآ  زا  ناناملـسم ، خیراوت  « (1)  » .دـیوش ینید  ردارب  رگیدـکی  اب  اتود  اتود  دومرف : درک و  دوخ 

نیا .درک  ظفح  ار  ناناملسم  يونعم  یسایس و  تدحو  حرط ، نیا  اب  وا  « (2)  » .دنا هدرک  طبض  دندش  ردارب  رگیدکی  اب  هک  ار  يدارفا 
.دیامن يریگ  میمصت  زین  لوا  لکشم  ود  هرابرد  هک  دیدرگ  ثعاب  یگتسویپ  تدحو و 

گرزب تبقنم  ود 

یم راصتخا  روط  هب  ار  اهنآ  زین  ام  .دنا  هدش  روآدای  ار  گرزب  تبقنم  ود  اج  نیا  رد  ینـس ، هعیـش و  ناثدـحم  ناسیون و  خـیرات  رثکا 
: میراگن

: تفگ یم  درک و  یم  ناناملسم  هب  ور  و  دومن ، ردارب  رگیدکی  اب  ار  راصنا  نیرجاهم و  زا  رفن  دصیس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.یتسه ینالف  ردارب  وت  ینالف !

نارای درک : ضرع  رابکشا  ياه  مشچ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ناهگان  .دیسر  نایاپ  هب  تّوخا  راک 

ص:214

.نیوخا نیوخا  هَّللا  یف  اوّخأت  - 1
.126 - 123 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2
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هیلع و هللا  یلصربمایپ  ماگنه  نیا  رد  « (1) « ؟ دیدومرفن رارقرب  يرگید  نم و  نایم  توخا  دقع  یلو  دیدرک ، ردارب  رگیدکی  اب  ار  دوخ 
رت لماک  روط  هب  ار  نایرج  یفنح ، ِيزودنق » « » (2)  » .یتسه نم  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  تفگ : درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  هلآ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یلع  لاؤس  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیوگ : یم  هدومن و  لقن 

رد متـساوخ  یم  هک  متخادنا  بقع  هب  نیا  يارب  ار  وت  يردارب  راک  دنگوس : هدومرف ) ثوعبم  مدرم  تیاده  يارب  ارم  هک   ) یئادـخ هب  »
ثراو ردارب و  وت  تسین ، يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یـسوم ؛ هب  تبـسن  ینوراه  دـننام  نم ، هب  تبـسن  وت  .موش  ردارب  وت  اب  نایاپ 

«(3) «. » یتسه نم 

مالسلا هیلع  یلع  يارب  رگید  تبقنم 

زا مادک  ره  و  تشاد ، رارق  يو  باحصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ياه  هناخ  دجسم ، فارطا  رد  .دیسر  نایاپ  هب  دجسم  نامتخاس 
راگدرورپ فرط  زا  يروتـسد  ناهگان  .دندیدرگ  یم  دجـسم  دراو  یـصوصخ  ياهرد  زا  دنتـشاد و  دجـسم  هب  يرد  دوخ  ياه  هناخ 

.یلع هناخ  رد  زج  دوش  هتسب  دیدرگ ، یم  زاب  دجسم  هب  اه  هناخ  زا  هک  یصوصخ  ياهرد  مامت  هک : دیسر  ناهج 

یفطاع هبنج  انثتـسا  نیا  هک  دندرک  نامگ  و  دروآ ، دوجو  هب  یخرب  نایم  رد  ییادـصو  رـس  لمع  نیا  دـسیون : یم  يزوجلا  نبا  طبس 
بناج زا  نم  دومرف : نمـض  رد  دندناوخ و  يا  هبطخ  مدرم ، ناهذا  ندرک  نشور  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  .تسا  هتـشاد 
يوریپ نآ  زا  هک  مدوب  راچان  نم  و  ادخ ، فرط  زا  دوب  يروتـسد  هکلب  ما ، هدادن  ار  يرد  ندش  هتـسب  ندنامزاب و  روتـسد  زگره  دوخ 

«(4)  » .منک

ترجه مود  لاس  ياهدادیور 

ربمایپ .دش  يرپس  دوخ  ياه  یخلت  اه و  یشوخ  مامت  اب  ترجه ، لاس  نیتسخن 

ص:215

.دَحا َنَیب  ینَیب و  ِخاُؤت  َمل  ِکباحصا َو  َنَیب  َتیَخآ  - 1
.ِهرِخآلا اینّدلا و  یف  یخا  َتنا  - 2

.226 ج 1 / هدوملا ،» عیبانی  - » 3
.46 صاوخلا /» هرکذت  - .» 4
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مـیظع و ثداوـح  ترجه ، مود  لاـس  .دــندش  هنیدــم  رد  دوـخ  تماـقا  مود  لاـس  دراو  وا ، ناراـی  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  یمارگ 
يرگید و  هلبق » رییغت   » اهنآ زا  یکی  .تسا  رادروخرب  یفرگـش  تیمها  زا  نآ  دادیور  ود  اهدادیور ، مامت  نایم  رد  .دراد  يریگمـشچ 

.تسا ردب » دربن  »

هنوگ نآ  هوزغ ،»  » زا دوصقم  تسا : هّیِرَـس »  » و هوزغ »  » ياهظفل نآ  دراد و  جاور  همه  زا  شیب  ظـفل  ود  ناـسیون ، هریـس  حالطـصا  رد 
دوصقم هک  یلاح  رد  .درک  یم  يربهر  ار  نآ  دوب و  یم  هاپس  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  دوخ  هک  تسا  نمـشد  هب  موجه 

.تشادن تکرش  نآ  رد  ًاصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوخ  هک  دوب  یئاه  گنه  اه و  نادرگ  ای  اه و  هورگ  مازعا  هّیرس ،»  » زا

.درک یم  مازعا  يدصقم  هب  ار  اهنآ  دومن و  یم  نیعم  یتسرپرس  نانآ  يارب  هکلب 

هوزغ اب  ار  ربیخ »  » هوزغ یخرب  هک  تسا  نیا  فالتخا  تهج  .دنا  هتشون  هوزغ  ای 26  ار 27 و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تاوزغ  رامش 
لوسر ياه  هیرـس  دادعت  رد  « (1)  » .دـنا هدرمـش  هوزغ  کی  ار  اهنآ  یخرب  هوزغ و  ود  دـنا ، هداد  خر  مه  لاـبند  هب  هک  يرقلا » يداو  »

.دنا هتشون  هیرس  یتح 66  48 و  ، 36 ار 35 ، اهنآ  ناخروم  .تسا  فالتخا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 

فالتخا اهنآ  هرامـش  رد  تهج  نیا  زا  و  هدـماین ، شرامـش  هب  دارفا  یمک  ببـس  هب  اـه  هیرـس  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  فـالتخا  تلع 
.تسا هدمآ  شیپ 

ص:216

«. هّیطع نزو « هب  هیرس » و « همخد » نزو « رب  هوزغ » -» 288 - 287 ج 2 / بهذلا ،» جورم  - » 1
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هلبق لیدبت   21

هراشا

.دش دنلب  دوهی  هیحان  زا  تفلاخم  همزمز  هک  دوب ، هتشذگن  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ترجه  زا  هام  دنچ  زونه 

دیاب زامن  تاـقوا  رد  و  تسا ، هبعک  دـعب  هب  نیا  زا  ناناملـسم  هلبق  هک  دـمآ  دـکؤم  روتـسد  ترجه ، « (1)  » هام نیمهدـفه  رد  تسرد 
.دندرگ مارحلادجسم  هجوتم 

زا سپ  .درازگ  یم  زاـمن  سدـقملا  تیب  يوس  هب  هکم  رد  ماـمت  لاـس  هدزیـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  ناـیرج : حورـشم 
، دنرازگ یم  زامن  نآ  هب  نایدوهی  هک  يا  هلبق  و  دهد ، همادا  هلبق  رظن  زا  قباس  عضو  هب  هک  دوب  نیا  یهلا  روتـسد  هنیدـم ، هب  ترجاهم 
، دوب مه  هب  دـیدج  میدـق و  نیئآ  ود  ندرک  کیدزن  يراکمه و  عون  کی  اًلمع  راک ، نیا  .دـنرازگب  زامن  فرط  نآ  هب  زین  ناناملـسم 

یم ناشن  نانآ  نوزفا  زور  ياه  تفرـشیپ  اریز  دریگارف ، ار  دوهی  لفاحم  سرت ، فوخ و  هک  دش  ثعاب  ناناملـسم  یقرت  دـشر و  یلو 
، رظن نیا  زا  .درب  دهاوخ  نیب  زا  ار  دوهی  نیئآ  تردق و  تفرگ و  دهاوخ  ار  هریزج  هبش  رسارس  یتدم  كدنا  رد  مالسا  نیئآ  هک  داد ،
زا .دنداد  یم  رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناناملـسم و  نوگانوگ  ياه  هار  زا  نانآ ، .دـیدرگ  زاغآ  دوهی  بناج  زا  ینکـشراک 

: دنتفگ دندیشک و  شیپ  ار  سدقملا  تیب  هب  ندرازگ  زامن  هلأسم  هلمج ، نآ 

ص:217

سأر رد  هلبق  رییغت  دـیوگ : یم  ماـشه  نبا  - 82 ، 81 يدـهلا /،» مالعال  يرولا  مالعا  242 «؛ - 241 ج 1 / دعـس ،» نبا  تاـقبط  - .» 1
نبا هریـس  هب « .دناد  یم  نابعـش  همین  ار  نآ  خیرات  ریثا  نبا  .دوب  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دورو  زا  سپ  هام  هدـجیه 

.دییامرف هعجارم   80 ج 2 / لماک ،» 606 و « ج 1 / ماشه ،»

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 240 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_217_1
http://www.ghaemiyeh.com


وا هک  یتروصرد  دشاب ، یم  هتـشذگ  ياه  نیئآ  خـسان  وا  تعیرـش  نیئآ و  و  تسا ؛ یلقتـسم  نیئآ  ياراد  هک  تسا  یعدـم  دـمحم » »
.درازگ یم  زامن  دوهی  هعماج  هلبق  هب  درادن و  یلقتسم  هلبق  زونه 

راظتنا رد  .درک  یم  هاـگن  نامـسآ  هب  دـمآ و  یم  نوریب  هناـخ  زا  اـه  بش  همین  .دـمآ  نارگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يارب  ربخ  نیا 
: دهد یم  یهاوگ  ار  بلطم  نیا  ریز  رد  هدش  دای  هیآ  هک  نانچ  .ددرگ  لزان  هراب  نیا  رد  يروتسد  هک  دوب ؛ یحو  لوزن 

تایآ زا  « (1) «. » مینادرگ یم  دـنک  بلج  ار  وت  تیاـضر  هک  يا  هلبق  يوس  هب  ار  وت  مینیب ، یم  نامـسآ  هب  ار  وت  راداـنعم  ياـه  هاـگن  »
یناحتما هبنج  هلأسم  هکنیا  نآ  و  تسا ؛ هتـشاد  زین  يرگید  تهج  دوهی ، ضارتعا  رب  هوـالع  هلبق  لیدـبت  هک  دوش ، یم  هدافتـسا  نآرق 

و دوـش ، هداد  زیمت  دـندوب  بذاـک  دوـخ  ياـعدا  رد  هـک  ناـمیا  نایعدـم  زا  یقیقح ، یعقاو و  نمؤـم  هـک  دوـب  نـیا  دوـصقم  .تـشاد 
، دندرگ مارحلادجـسم  هجوتم  زامن ، تلاح  رد  هک  مود  نامرف  زا  يوریپ  اریز  .دسانـشب  بوخ  ار  دارفا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

دوـخ هکناـنچ  .تـفر  یم  رامـش  هـب  قاـفن  یلدود و  تمـالع  فـقوت  یچیپرـس و  و  دوـب ، دـیدج  نـیئآ  هـب  صـالخا  ناـمیا و  هناـشن 
: دیامرف یم  ار  بلطم  نیا  ًاحیرصنآرق 

یئاهنآ ریغ  يارب  راک  نیا  میهد و  زیمت  فلاخم  زا  ار  قفاوم  ات  دوب  نیا  يارب  دـیدراذگ ، یم  زاـمن  نآ  رب  هک  یفرط  نآ  زا  هلبق  رییغت  »
يرگید للع  هریزج ، هبش  عاضوا  هعلاطم  مالسا و  خیراوت  زا  هتبلا  « (2) « » .دوب یتقشمرپ  راک  تسا  هدرک  تیاده  ار  نانآ  دنوادخ  هک 

.دیآ یم  تسد  هب  زین 

ندادرارق هلبق  .دوب  برع  هعماج  میظعت  دروم  دوب ، هدش  ریمعت  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دیحوت ، نامرهق  تسد  هب  هک  هبعک  ًالوا :
دیحوت نید  مالسا و  نیئآ  نتفریذپ  يارب  ار  اهنآ  و  تخاس ، یم  مهارف  ار  بارعا  مومع  تیاضر  تابجوم  يا ، هطقن  نینچ 

ص:218

«. 144 هرقب / هروس  اهاضْرَت «» ًهَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  - » 1
يَدَـه َنیِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ًهَرِیبََکل  َْتناک  ْنِإ  ِْهیَبِقَع َو  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  اْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْـنلَعَج  اـم  َو  - .» 2

«. 143 هرقب / هروس  ُهَّللا «»
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هلیـسو هب  دنروآ و  نامیا  ندمت ، هلفاق  زا  هدناماو  جوجل  تخـسرس و  ناکرـشم  هک  دوبن  نآ  زا  رتالاب  یفده  چـیه  دومن و  یم  بغار 
.ددرگ رشتنم  ناهج ، طاقن  رساترس  رد  مالسا  نیئآ  اهنآ 

تعاس ره  ناـنآ  اریز  .دیـسر  یم  رظن  هب  مزـال  دوبن ، اـهنآ  ندروآ  ناـمیا  هب  يدـیما  چـیه  هک  زور ، نآ  دوهی  زا  يریگ  هلـصاف  ًاـیناث :
عالطا و زاربا  دوخ  نامگ  هب  و  هتفرگ ؛ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تقو  هدیچیپ  تالاؤس  ندیشک  شیپ  اب  دندرک و  یم  ینکـشراک 

روظنم نیمه  هب  زین  اروشاع  هزور  خـسن  هکنانچ  .دوب  دوهی  زا  يرود  يریگ و  هلـصاف  رهاـظم  زا  یکی  هلبق  لیدـبت  .دـندرک  یم  شناد 
زین ار  زور  نآ  هک  دندوب  رومأم  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دنتفرگ  یم  هزور  ار  اروشاع  زور  مالـسا ، زا  شیپ  دوهی  .دوب 

.دیدرگ بجاو  ناضمر  هام  رد  يریگ  هزور  دش و  خوسنم  اروشاع  هزور  نامرف  سپس  .دنریگب  هزور 

.دشاب زراب  نشور و  نآ  يرترب  لماکت و  طاقن  هک  دنک ، هولج  يا  هنوگ  هب  دیاب  دراد  يرترب  رظن  ره  زا  هک  یمالسا  هرخألاب ،

امـش لامعا  ادخ  زگره  : » هک دیدرگ  لزان  یهلا  یحو  .تسا  هدوب  لطاب  اهنآ  نیـشیپ  ياهزامن  هک  دندرک  روصت  یخرب  عقوم  نیا  رد 
هللا یلـصربمایپ  هک  یلاح  رد  تاهج ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  « (1) «. » تسا میحر  فؤر و  مدرم  هب  ادـخ  درک  دـهاوخن  هابت  عیاض و  ار 

يوـس هب  هک  درک  رومأـم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  دـمآ ، دورف  یحو  نیما  دوـب ؛ هدـناوخ  رهظ  زاـمن  زا  تعکر  ود  هلآ  هـیلع و 
هجوـتم هتفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسد  لـیئربج  تـسا : هدـمآ  نـینچ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  .ددرگ  هجوـتم  مارحلادجـسم 
مـالعا ناناملـسم  ِلقتـسم  هلبق  هـبعک ، زور  نآ  زا  هدرک و  يوریپ  وا  زا  دـندوب ، دجـسم  رد  هـک  ینادرم  ناـنز و  .دوـمن  مارحلادجـسم 

.دیدرگ

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  یملع  تمارک  کی 

قبط .دشاب  یم  هقیقد  هجرد و 20  نآ 75  لوـط  هجرد و  هنیدم 25  یئایفارغج  ضرع  قباس ، ناد  تئیه  نادنمـشناد  تابـساحم  قبط 
هک یئاه  هلبق  هبساحم ، نیا 

ص:219

هب لمع  دراوم  رد  نامیا ،» ظفل « هک  يدراوم  زا  ٌمیِحَر ،» ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَنامیِإ  َعیُِـضِیل  ُهَّللا  َناک  اـم  َو  143 «؛ هرقب / هروس  - 1
.دشاب یم  هیآ  نیمه  تسا ، هتفر  راک 
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.دومن یمن  قیبطت  تسا ، هدنام  قباس  عضو  نامه  هب  نونکا ، هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بارحم  اب  دش ، یم  جارختسا  هنیدم  رد 

.دندومن یم  فالتخا  عفر  يارب  یتاهیجوت  مه  یهاگ  دوب و  هدش  نف  لها  زا  يا  هدع  ریحت  ثعاب  فالتخا  هنوگنیا 

لوط و  هقیقد ، هجرد و 57  هنیدم 24  ضرع  هک  درک  تابثا  يزورما  ياه  سایقم  يور  یلباک ، رادرس  فورعم  دنمـشناد  ًاریخا ، یلو 
هطقن زا  هقیقد  طقف 45  تسا و  بونج  هطقن  تسرد  هنیدم  هلبق  دـش : نیا  هبـساحم  نیا  هجیتن  « (1)  » .تسا هقیقد  هجرد و 59  نآ 39 
کی دوخ  نیا  و  دراد ، قابطنا  دایز  مک و  نودـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  بارحم  اـب  تسرد  جارختـسا  نیا  .دراد  فارحنا  بونج 
تیب زا  نانچ  « (2) ، » زامن تلاح  رد  هبـساحم  نودـب  هکلب  یملع ، لـئاسو  نیرتکچوک  ندوبن  اـب  زور  نآ  رد  هک  تسا  یملع  تمارک 

دش هتفگ  هک  نانچ  تسا و  هدماین  دیدپ  هبعک  هب  وا  هجوت  رد  زین  یندوشخب  یتح  یفارحنا ، یئزج  هک  هدیدرگ  هبعک  هجوتم  سدقملا 
«(3)  » .دومن هبعک  هجوتم  تفرگ و  ار  وا  تسد  یحو  نیما 

ص:220

.یسمش پاچ 1319  ، 71 هلبقلا /» هفرعم  یف  هلجالاهفحت  - » 1
.88 ج 1 / هیقفلا ،» هرضحی  نم ال  رد « قودص ، - 2

تیب زا  زامن ، لاح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شدرگ  ناـیرج  ، 218 ج 3 / هلبق ، باوبا  هعیـشلا ،» لئاسو  رد « یلماـع ، ّرح  - 3
.تسا هدرک  لقن  مارحلادجسم  يوس  هب  سدقملا 

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 243 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_220_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_220_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_220_3
http://www.ghaemiyeh.com


ردب گنج   22

هراشا

رد یـصوصخم  زایتما  اهدعب  دندوب ، هدرک  تکرـش  ههبج  نیا  رد  هک  یناسک  .تسا  ردب  گنج  مالـسا ، نایامن  گرزب و  ياهدربن  زا 
یم یهاوگ  یبلطم  هب  ای  دندومن و  یم  تکرـش  ردب  نادهاجم  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هک  يا  هعقاو  ره  رد  .دندومن  ادـیپ  ناناملـسم  نایم 

رد هک  ار  یناسک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  باحصا  یناگدنز  حرش  رد  .دنتسه  قفاوم  ام  اب  اه  يردب  زا  رفن  دنچ  دنتفگ  یم  دنداد ؛
.دیآ یم  تسد  هب  هثداح  نیا  حیرشت  زا  تیمها  نیا  تلع  دنمان و  یم  يردب » ، » دنا هدومن  تکرش  ردب  هعقو 

.دور یم  ماش  هب  هکم  زا  نایفـسوبا »  » یتسرپرـس هب  شیرق  ناوراک  هک  دیـسر  هنیدـم  هب  یـشرازگ  مود ، لاس  یلوالا  يدامج  همین  رد 
هب تسد  یلو  درک ، فقوت  هطقن  نآ  رد  رگید ، هام  لیاوا  ات  تفر و  هریشعلا » تاذ   » ات ناوراک  بیقعت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.تشگ یم  زاب  هکم  هب  ماش  زا  شیرق ، ناوراک  زییاپ  لیاوا  اریز  دوب ، نیعم  ًابیرقت  ناوراک ، تشگزاب  نامز  .تفاین و  ناوراک 

هیحور اهنآ و  زکرمت  هطقن  نمـشد و  دادعتـسا  زا  رکـشل ، هدـنامرف  ات  .دوب  يزوریپ  ماگ  نیتسخن  تاـعالطا ، بسک  اـهدربن  ماـمت  رد 
.دروخب تسکش  دروخرب  نیتسخن  رد  تسا  نکمم  اسب  هچ  دشابن ، هاگآ  نایوجگنج 

هیاپ زا  تاعالطا  بسک  دـناوخ ؛ دـیهاوخ  ار  اهنآ  حرـش  هک  اهدربن  مامت  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هدوتـس  ياهـشور  زا 
.دراد یمهم  تیعقوم  یلحم  یناهج و  ياهدربن  رد  تاعالطا  بسک  هلأسم  مه ، زورما  یتح  .دوب  وا  لحم  نمشد و  یگدامآ 

ص:221
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« هَّللادیبع نب  هحلط  ، » خیرات ياه  باتک  زا  دمحم ،» هایح   » فلؤم لقن  هب  انب  و  يدع ،»  » ادخ لوسر  « (1) ، » یسلجم موحرم  لقن  هب  انب 
تاعالطا .دومن  مازعا  ناشیالاک  عون  ناوراـک و  ناـظفاحم  دادـعت  ناوراـک و  ریـسم  زا  تاـعالطا  بسک  يارب  ار  دـیز » نب  دیعـس   » و

: دوب ریز  رارق  هب  هدیسر 

.دنراد تکرش  نآ  رد  هکم  لها  مامت  هک  تسا  یگرزب  ناوراک  - 1

.دنراد هدهعرب  ار  نآ  ینابساپ  رفن  لهچ  دودح  رد  و  نایفسوبا ،»  » ناوراک تسرپرس  - 2

.تسا رانید  رازه  هاجنپ  دودح  الاک  شزرا  و  دنک ، یم  لمح  ار  هراجتلا  لام  رتش ، رازه  - 3

ياهالاک ناناملـسم  هک  دوب  عقوم  هب  رایـسب  دوب ، هدـش  هرداـصم  شیرق  فرط  زا  هنیدـم ، میقم  رجاـهم  ناناملـسم  تورث  هک  اـجنآ  زا 
ناناملسم دنزرو ، تماقتسا  رجاهم  ناناملسم  لاوما  هرداصم  رد  دوخ  تجاجل  دانع و  رب  شیرق ، رگا  و  دننک ! طبـض  ار  اهنآ  یتراجت 

درک و دوخ  باحـصا  هب  ور  ادـخ  لوسر  ور ، نیا  زا  .دـننک  فرـصت  یگنج  تمینغ  ناونع  هب  دوخ  نایم  ار  یتراجت  ياهالاک  اًلباقتم 
: دومرف

امش راک  رد  یشیاشگ  دیاش  دیورب ، نوریب  هنیدم  زا  شیرق  لاوما  فرـصت  يارب  دیناوت  یم  .تسا  شیرق  ناوراک  نیا  مدرم  يا  ناه ،
ار موتکم  ما  نب  هَّللادبع  ترجه ، مود  لاس  ناضمر  هام  متـشه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  ظاحل ، نیا  زا  « (2)  » .دهد خر 
زا شیرق  لاوما  هرداصم  يارب  رفن  هدزیس  دصیس و  اب  داد و  رارق  یسایس  روما  رد  دوخ  نیشناج  ار  هبابلوبا  زامن و  يارب  دوخ  نیـشناج 

.دمآ نوریب  هنیدم 

دوش یم  نارفَذ »  » نیمزرس مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

«(3)»

لاس ناضمر  هام  متشه  هبنشود  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  نارگشرازگ ، شرازگ  يور 

ص:222

.217 ج 19 / راحب ،» - .» 1
.20 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  اهومکمنغی «- هَّللا  لعل  اهیلا  اوجرخاف  مهلاوما  اهیف  شیرق  ریغ  اذه  - 2

یمارگ لوسر  هک  ار  یلزانم  یماسا  دوخ ، هریـس  رد  ماشه  نبا  تسا و  ردب  یلزنمود  دوب  شیرق  ناوراک  ریـسم  هک  نارفذ » نابایب « - 3
دـش لقتنم  اجنآ  هب  شیرق  تکرح  ربخ  ندیـسر  زا  دـعب  هک  ردـب » یکیدزن « اـت  اـجنآ  زا  و  نارفذ » اـت « هنیدـم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شورف دیرخ و  يارب  برع  اجنآ  رد  هلاس  همه  هک  دوب  هیروس  هکم و  هنیدم و  هار  رـس  رب  برع  ياهرازاب  زا  یکی  ردب ، .تسا  هدروآ 
.616 - 613 دلج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  هب « دینک  عوجر  .دندمآ  یم  مهدرگ  هرخافم  و 
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هب ار  یمچرپ  تفگ و  كرت  دوب  شیرق  ناوراـک  ریـسم  هک  نارفذ »  » مزع هب  ار  هنیدـم  نیمزرـس  هدـش  داـی  فدـه  يارب  ترجه ، مود 
دصو رجاهم  رفن  ود  داتشه و  ار  هاپـس  نیا  ياضعا  تقیقح ، رد  .داد  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هب  ار  يرگید  مچرپ  بعـصم و  تسد 

.دنتشادن شیب  رتش  داتفه  بسا و  هس  ًاعومجم  داد و  یم  لیکشت  یسوا  کی  تصش و  یجرزخ و  رفن  داتفه  و 

دندوب و هدرک  تکرش  نآ  رد  زین  غلابان  دارفا  زا  یخرب  هک  دوب  دیدش  نانچ  نآ  مالسا ، زور  نآ  هعماج  رد  يزابناج  تداهـش و  قشع 
دیون ناـنآ  هب  یمارگ ، لوسر  هک  دـناسر  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نخـس  « (1)  » .دـینادرگزاب هنیدـم  هب  ار  نانآ  یمارگ  لوسر 

نیا زّوجم  و  درک ، یم  لمح  ار  نآ  شیرق  ناوراک  هک  دوب  یئاهالاک  طبـض  شیاـشگ ، نیا  هلیـسو  .دـهد  یم  یگدـنز  رد  شیاـشگ 
دمآ تفر و  هزاجا  نانآ  هب  هدرک و  طبـض  هکم  رد  ار  نارجاهم  یئاراد  هیلک  شیرق  هک  میتفگ  میدـش و  روآدای  هک  دوب  نامه  هلأـسم 

لقاع و ناـسنا  ره  هک  تسادـیپ  .دوب  هدـنام  كورتم  هکم  رد  ناـنآ ، لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  هیلک  دـنداد و  یمن  یگدـنز  لـحم  هب 
.تسا هداد  ماجنا  يو  اب  وا  هک  دهد  ماجنا  ار  هلماعم  نامه  نمشد ، اب  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  يدنمدرخ 

زین نآرق  هک  دوب  ناناملـسم  یـشک  متـس  تیمولظم و  نامه  شیرق ، ناوراک  هب  ناناملـسم  موجه  تلع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـًلوصا 
: دیامرف یم  دهد و  یم  موجه  هزاجا  نانآ  هب  تهج  نیمه  هب  تسا و  نآ  رکذتم 

«(2) « ؛ ٌریِدََقل ْمِهِرْصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ 

نانآ يرای  کمک و  هب  دنوادخ  دنا و  هدیدمتـس  مولظم و  نانآ  اریز  .دش  هداد  عافد  هزاجا  دنا  هدش  عقاو  موجه  دروم  هک  يدارفا  هب  »
« .تسا اناوت  رداق و 

تعجارم ماگنه  رظن  نیا  زا  .تسا  وا  ناوراک  بیقعت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  هدش  هجوتم  ماش  هب  نتفر  عقوم  نایفسوبا ،
وا هب  هکنیا  ات  تسا ؟ هدرک  لاغشا  ار  یتراجت  طوطخ  دمحم  ایآ  هک  تفرگ  یم  غارس  اه  ناوراک  زا  و  دادن ، تسد  زا  ار  طایتحا 

ص:223

.63 - 62 عامسالا /» عاتما  - » 1
.39 جح / هروس  - 2
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: دیسر یشرازگ 

هک نارفذ »  » نیمزرـس رد  .دشاب و  یم  شیرق  ناوراک  بیقعت  رد  هدمآ و  نوریب  هنیدم  زا  دوخ  باحـصا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.تسا هتفرگ  عضوم  تسا  ردب »  » یلزنمود رد 

.دزاس هاگآ  ناوراک  تشونرس  زا  ار  شیرق  هک  دیدن  نیا  زج  هراچ  .درک  يراددوخ  يورشیپ  زا  نایفسوبا 

ناروـالد ناـسرب و  هکم  هب  ار  دوـخ  داد : روتـسد  نینچ  وا  هب  درک و  ریجا  ار  يراـفغ » ورمع  نب  مضمـض   » ماـن هب  يوردـنت  ِراوسرتـش 
.دنیآ نوریب  هکم  زا  ناناملسم ، هلمح  زا  ناوراک  تاجن  يارب  ات  نک  ربخ  ار  اهالاک  نابحاصو  شیرق 

ار شزاهج  تفاکـش و  ار  نآ  ینیب  دیرب و  ار  دوخ  رتش  ياه  شوگ  نایفـسوبا  نامرف  هب  دـناسر و  هکم  هب  ار  دوخ  ًاعیرـس  مضمـض ،» »
رد دنکـشم  هقان  لماح  هک  ینارتش  مدرم ! دز : دایرف  داتـسیا و  رتش  يور  رب  و  دز ، كاچ  بقع  ولج و  زا  ار  دوخ  نهاریپ  دینادرگرب و 

يرای دیـسرب ! دایرف  هب  دسرب ، امـش  تسد  هب  منک  یمن  نامگ  دنتـسه ، امـش  ياهالاک  هرداصم  ددـصرد  وا  نارای  دـمحم و  .دـنرطخ 
ياه هلاـن  نتفاکـش و  اـب  مضمـض  هک  یعـضو  دـیکچ ، یم  وا  غاـمد  شوگ و  زا  نوخ  تارطق  هک  رتش ، راـب  ّتقر  عضو  « (1) ! » دینک

هداـمآ ناـیوجگنج  ناروـالد و  ماـمت  .دروآ  شوج  هب  ار  هکم  مدرم  ِنوخ  دوـب ؛ هدروآ  دـیدپ  دوـخ  یپاـیپ  ياهدادمتـسا  شارخلد و 
زا هک  درک  ریجا  مهرد  رازه  راهچ  هب  ار  ماشه » نب  صاع   » دوخ ياج  هب  درکن و  تکرـش  دربن  نیا  رد  هک  بهلوبا  زج  دندش ، جورخ 

.دنک تکرش  دربن  نیا  رد  وا  بناج 

هک دندوب  هدرک  لقن  وا  يارب  نوچ  .دنک  تکرـش  گنج  نیا  رد  تساوخ  یمن  یللع  يور  دوب ، شیرق  ناگرزب  زا  هک  فلخ ، نبهّیما 
، یتیصخش نینچ  فلخت  هک  دندید  تیعمج  نارس  .دش  دهاوخ  هتشک  ناناملسم  تسد  هب  هیما  دیوگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 
اب دربن  مزاع  هک  شیرق  زا  رفن  ود  دوب ، هتسشن  یهورگ  نایم  مارحلادجسم  رد  وا  .دیدرگ  دهاوخ  مامت  شیرق  ررـض  هب  ملـسم  روط  هب 

ینیس و دندوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم 

ص:224

ج لماک ،» خیرات  ثوغلا «- ثوغلا  اهوکردت  نا  يراال  هباحـصا  یف  دمحم  اهل  ضرع  دق  نایفـس  یبا  عم  مکلاوما  همیطللا  همیطللا  - 1
.81 / 2
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رـس دوخ ، تراجت  تورث و  زا  موب ، زرم و  زا  عافد  زا  هک  نونکا  هیما ! دنتفگ : دنداد و  رارق  وا  يور  شیپ  هتفرگ  تسد  هب  یناد  همرس 
یـشکب و همرـس  نانز  دننام  دراد  نآ  ياج  يدیزگرب ، گنج  هنحـصرد  دربن  رب  ار  فلخت  يریگ و  هشوگ  نانز ، ناسب  و  یبات ، یمرب 

.يروآ نوریب  روالد  نادرم  ياه  مان  فیدر  زا  ار  دوخ  مان 

.داتفا هار  هب  ناوراک  تاجن  يارب  شیرق  هلفاق  اب  تشادرب و  ار  دوخ  رفس  مزاول  رایتخا  یب  هک  درک  کیرحت  ار  هّیما  نانچ  هنحص ، نیا 
«(1)»

دندش وربور  نآ  اب  شیرق  هک  یلکشم 

.دنراد شیپ  رد  رکب  ینب  هلیبق  دننام  یتخسرس ، نمشد  هک  دندش  هجوتم  شیرق  نارس  .دش  مالعا  تکرح  نامز 

لیـصفت ماشه  نبا  هک  دوب  يزیر  نوخ  يور  شیرق  اب  رکب  ینب  ینمـشد  .دنریگ  رارق  نانآ  هلمح  دروم  تشپ  زا  تسا  نکمم  اسب  هچ 
هب تسا  رکب  ینب  زا  يا  هریت  هک  هنانک  ینب  فارـشا  زا  کـلام ،» نب  هقارـس   » ماـگنه نیا  رد  « (2)  » .تسا هتشون  دوخ  هریـس  رد  ار  نآ 

.دنورب نوریب  هکم  زا  لماک  نانیمطا  اب  شیرق  و  داد ، دهاوخن  خر  يا  هثداح  نینچ  زگره  هک  داد ، نانیمطا  اهنآ 

دورف نارفذ »  » مان هب  یلزنم  رد  دوب و  هدرک  تکرح  هنیدـم  زا  شیرق ، یناـگرزاب  ناوراـک  اـب  هلباـقم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
لصف و  تخاس ، نوگرگد  ار  مالسا  شترا  ناهدنامرف  راکفا  و  دیسر ، يا  هزات  شرازگ  ناهگان  .دوب  ناوراک  روبع  راظتنا  رد  .دمآ و 
نوریب هکم  زا  ناوراک  تظافح  يارب  هکم  مدرم  هک  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  شرازگ  .دوشگ  اهنآ  یگدنز  رد  يدیدج 

.دنا هدرک  تکرش  شترا  نیا  لیکشت  رد  فیاوط  دنا و  هتفای  زکرمت  یلاوح  نیمه  رد  و  دنا ، هدمآ 

نوریب هنیدـم  زا  یتراجت  ياهالاک  هرداصم  يارب  يو  نارای  وا و  فرط  کـی  زا  دـید ، یهارود  رـس  رب  ار  دوخ  ناناملـسم  زیزع  ربهر 
فرط زا  .یگنج  لئاسو  رظن  زا  هچ  تارفن و  رظن  زا  هچ  دنتـشادن ؛ یگدامآ  هکم  گرزب  شترا  کی  اب  هلباـقم  يارب  دـندوب و  هدـمآ 

هانپ رد  هک  ار  یتاراختفا  دنتشگ ، یمزاب  دندوب  هدمآ  هک  یهار  زا  رگا  رگید 

ص:225

.82 ج 2 / لماک ،» خیرات  138 «؛ ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 1
.249 - 248 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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.دنداد یم  تسد  زا  دندوب  هدروآ  تسد  هب  یماظن  تارهاظت  اهرونام و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نیاربانب ، داد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  هنیدم )  ) مالـسا زکرم  هداد و  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  نمـشد  اسب  هچ 
.دنک دربن  هظحل  نیرخآ  ات  دراد  رایتخا  رد  هک  ییاوق  اب  دنکن و  ینیشن  بقع  زگره  هک  دید  نیا  رد  حالص 

و دندوب : نارجاهم »  » زا اهنآ  رفن  طقف 74  دنداد و  یم  لیکـشت  راصنا »  » ِناناوج ار  نازابرـس  تیرثکا  هک  دوب  نیا  هظحالم  لباق  هتکن 
دندوب هتـسب  نامیپ  ینعی  .یگنج  هن  دوب  یعافد  نامیپ  کی  دـندوب ، هتـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  هبقع »  » رد راصنا »  » هک ینامیپ 

وا نمـشد  اب  هنیدم  نوریب  رد  وا  هارمه  هکنیا  اما  .دـننک  عافد  دوخ  ناسک  دـننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  زا  هنیدـم  رد  هک 
هک نیا  زج  دیدن  هراچ  دنک ؟ هچ  اوق  لک  هدنامرف  نونکا  .دندوب  هتسبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  ینامیپ  نینچ  زگره  دنیامن ، دربن 

.دیاشگب ار  لکشم  قیرط  نیا  زا  و  دیامن ، هعجارم  یمومع  راکفا  هب  و  دهد ، لیکشت  یماظن  ياروش 

یماظن ياروش 

تساـخرب و رکبوبا  تسخن  « (1) « ؟ تسیچ هراـب  نیا  رد  اهامـش  رظن  دومرف : تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماـگنه ، نیا  رد 
هب تزع  جوا  زا  دـنا و  هدرواین  ناـمیا  ینیئآ  هب  شیرق  زگره  .دـنا  هدرک  تکرـش  شترا  نیا  رد  شیرق ، ناروـالد  ناـگرزب و  تفگ :

تسا نیا  تحلـصم  ینعی  « ) (2)  » .میا هدـماین  نوریب  لماک  یگدامآ  اب  هنیدـم  زا  اـم  یفرط  زا  و  دـنا ، هدرکن  طوقـس  تلذ  ضیـضح 
.نیشنب سِلجإ : دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میدرگزاب ) هنیدم  هب  مینکن و  گنج 

.دنیشنب هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  دومن و  رارکت  ار  نخس  نیمه  تساخرب و  رمُع  سپس 

و تسا ، امش  اب  ام  بولق  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : تساخرب و  وا ، زا  سپ  دادقم 

ص:226

.سانلا اهیا  یلا  اوریشا  - 1
.48 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  برحلل «- ًهبها  یلع  جُرَخن  مل  تزع و  ذنم  تلذامو  تَرفک  ذنم  تنمآ  ام  اهئالیخو  شیرق  اّهنا  - 2
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یـسوم هب  لیئارـسا  ینب  هک  ار  ینخـس  امـش  هب  ام  زگره  دنگوس ، ادـخ  هب  .نک  بیقعت  ار  نامه  هداد  روتـسد  وت  هب  دـنوادخ  ار  هچنآ 
وت و یـسوم ! يا  دـنتفگ : هَّللا » میلک   » هب لیئارـسا  ینب  درک ، داـهج  هب  توعد  ار  ناـنآ  یـسوم  هک  یماـگنه  .تفگ  میهاوـخن  دـنتفگ 
رد مییوگ : یم  مینک و  یم  ضرع  امـش  هب  ار  نخـس  نیا  دض  ام  یلو  میا ، هتـسشن  اج  نیمه  رد  ام  دینک و  داهج  دیورب  تراگدرورپ 

نانخـس ندینـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1)  » .مینک یم  دربن  امـش  باکر  رد  زین  ام  نک و  داـهج  تراـگدرورپ  تاـیانع  لـظ 
.درک اعد  وا  قح  رد  دیدرگ و  لاحشوخ  دادقم ،

ات دوب ، راصنا  هیرظن  ندروآ  تسد  هب  يروش  لیکـشت  زا  یلاع  فدـه  یهگناو  تشاد ؛ يدرف  هبنج  ًامومع  دـش  زاربا  هک  یئاه  هیرظن 
.تشادن ناکما  یمیمصت  نیرت  کچوک  نتفرگ  دندرک ، یمن  ذاختا  یعطق  میمصت  هراب ، نیا  رد  نانآ 

راصنا هیرظن  ندروآ  تسد  هب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تهج ، نیا  هب  دندوب ؛ یکم »  » یگمه هظحل  نآ  ات  ناگدننکرظنراهظا 
روظنم ایوگ  تفگ : تساخرب و  يراصنا  ذاـعم  نب  دعـس  « (2)  » .دـینک زاربا  ار  دوخ  ياـه  هیرظن  دومرف : درک و  رارکت  ار  دوـخ  نخس 

وت نیئآ  هک  میا  هدرک  قیدـصت  ار  وت  میا و  هدروآ  نامیا  وت  هب  ام  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : یلب ، دومرف : یمارگ  لوسر  میتسه ؟ ام  اـمش 
ار وت  هک  یئادخ  نآ  هب  .مینک  یم  يوریپ  وت  زا  ام  دیریگب  میمصت  امـش  هچ  ره  میا ، هدرپس  قیثاوم  اه و  نامیپ  هراب  نیا  رد  .تسا  قح 

رفن کی  و  میوش ، یم  دراو  امـش  رـس  تشپ  زین  ام  رمحا ) رحب  هب  هراشا   ) دیوش ایرد  نیا  دراو  هاگره  تسا ، هدومن  ثوعبم  تلاسر  هب 
یئاه يزابناج  تامدخ و  هار ، نیا  رد  ام  دیاش  .میسرت  یمن  نمشد  اب  ندش  وربور  زا  زگره  ام  .دنز  یمن  زابرس  امـش  يوریپ  زا  ام  زا 
راتفگ « (3)  » .نک هناور  تسا  حالصهک  يا  هطقن  ره  هب  دنوادخ  نامرف  هب  ار  ام  .ددرگ  نشور  امش  ناگدید  هک  میهدب  ناشن  دوخ  زا 

يدیمون سأی و  موش  هیاس  درک و  داجیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رد  یبیجع  طاشن  دعس ،» »

ص:227

.َنوِلتاقُم امُکَعَم  انا  الِتاقَف ، کُّبَر  َتنا و  بَهذا  - 1
.سانلااهیا یلا  اوریشا  - 2

.هَّللا هکرب  یلع  انبرسف  - 3
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.تفر نایم  زا  فده  هار  رد  يرادیاپ  تماقتسا و  دیما ، اجر و  شخب  تایح  هعشا  اب 

دومرف و رداصتکرح  نامرف  هلصافالب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب ، زیگنا  ناجیه  زیمآ و  کیرحت  نانچ  دیشر  رـسفا  نیا  نانخس 
ای و  دومن ، دیهاوخ  هرداصم  ار  اهنآ  لاوما  و  دش ، دـیهاوخ  وربور  ناوراک  اب  ای  هک  « (1)  » امـش هب  داب  تراشب  دینک و  تکرح  تفگ :

.درک دیهاوخ  دربن  دنا  هدمآ  ناوراک  تاجن  يارب  هک  يدادما  ياهورین  اب 

یلصمرکا ربمایپ  یهدنامرف  هب  مالسا  نوتس  .تسا  هدش  دراو  اهنآ  رب  ینیگنس  تامدص  هک  مرگن  یم  ار  شیرق  هاگراتشک  نم  نونکا 
«(2)  » .تفرگ عضوم  ردب ،»  » ياه بآ  یکیدزن  رد  و  داتفا ؛ هار  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

نمشد عاضوا  زا  تاعالطا  بسک 

عاضوا زا  تاعالطا  بسک  شزرا  یلو  تسا ؛ هدرک  يدایز  توافت  هتـشذگ  اب  زورما  یگنج  ياه  کیتکات  یماظن و  لوصا  هکنیا  اـب 
یقاب دوخ  توق  هب  زونه  دنروآ ، یم  دربن  نادـیم  هب  هک  یئاهورین  دادعتـسا  اهنآ و  یگنج  نونف  یماظن و  رارـسا  زا  یهاگآ  نمـشد و 

تسا و هتفرگ  دوخ  هب  شزومآ  هبنج  زورما  عوضوم ، نیا  هتبلا  .تسا  اـه  يزوریپ  هیاـپ  اـهدربن و  ساـسا  هلأـسم  نیا  زین  نونکا  .تسا 
تمـسق برغ ، قرـش و  ياه  كولب  نارـس  زورما ، .تسا  هدمآ  دیدپ  یـسوساج  لوصا  سیردت  يارب  یئاه  هاگـشزومآ  اه و  سالک 

نمشد یگنج  ياه  هشقن  زا  دربن ، زا  شیپ  دنناوتب  هک  دنناد  یم  دوخ  یسوساج  ياه  نامزاس  شرتسگ  رد  ار  دوخ  تیقفوم  زا  یمهم 
.دننک بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  دنشاب و  هاگآ 

ثعاب هک  رهاـظت  هنوگره  زا  تفرگ و  عضوم  دوب ، قفاوم  يراتتـسا »  » لوصا اـب  اًـلماک  هک  يا  هطقن  رد  مالـسا  یمزر  نوتـس  ورنیا ، زا 
تاعالطا .دندومن  ناوراک  شیرق و  زا  تاعالطا  بسک  هب  عورش  فلتخم  ياه  هتـسد  .دمآ  لمع  هب  يریگولج  ددرگ  رارـسا  فشک 

: دوب ریز  رارق  هب  فلتخم  قیرط  زا  هدیسر 

سیئر رب  و  دنتفر ، هار  یتفاسم  روالد  زابرس  کی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوخ  تسخن  فلا :

ص:228

«. ِْنیَتَِفئاَّطلا يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ  َو  هیآ 7 «: لافنا  هروس  اُورِشبا - اوریِس و  - 1
.615 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  48 «؛ ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 2
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؟ دیراد یعالطا  هچ  وا  نارای  دمحم و  شیرق و  زا  دنتفگ : وا  هب  دندش و  دراو  يا  هلیبق 

هدـنهد شرازگ  رگا  .دـنا  هدرک  تکرح  هنیدـم  زا  يزور  نینچ  وا ، ناراـی  دـمحم و  هک  دـنا  هداد  شرازگ  نم  هب  تـفگ : نـینچ  يو 
(، دندوب هتفرگ  عضوم  اجنآ  رد  مالسا  نوتس  هک  داد  ناشن  ار  يا  هطقن   ) دنتسه يا  هطقن  نینچ  رد  شنارای  وا و  نونکا  دشاب ، وگتسار 

نونکا راچان  دـشاب ، حیحـصهدیسر  شرازگ  رگا  .تسا  هدرک  تکرح  هکم  زا  يزور  نینچ  رد  شیرق  هک  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب  زین  و 
(. دنتشاد زکرمت  اجنآ  رد  تسرد  شیرق  هک  درک  نیعم  ار  يا  هطقن   ) دنتسه هطقن  نالف  رد 

ات دنتفر  ردب »  » بآ رانک  مالـسلا  هیلع  یلع  یهدنامرف  هب  دوب ، صاقو  یبا  دعـس  ماوع و  ریبز  اهنآ  نایم  رد  هک  یتشگ  هورگ  کی  ب :
.دوب تاعالطا  نتشگ  تسد  هب  تسد  عمجت و  زکرم  ًالومعم  هطقن  نیا  .دنروآ  تسد  هب  يرتشیب  تاعالطا 

هدرک و ریگتسد  ار  ود  ره  و  دندرک ، دروخرب  دندوب  شیرق  هب  قلعتم  هک  مالغ  ود  اب  یـشک  بآ  رتش  هب  بآ ، فارطا  رد  روبزم  هورگ 
و جاجحلا ،» ینب   » هب قلعتم  مالغ  ود  زا  یکی  هک  دـش  مولعم  یئوجزاب  زا  سپ  .دـندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  رـضحم  هب 

.دنناسرب شیرق  هب  بآ  هک  دنرومأم  و  تسا ، صاعلا » ینب   » هب قلعتم  يرگید 

سپس .تسا  هتفرگ  رارق  نابایب  يالاب  رد  هک  یهوک  تشپ  دنتفگ  دنتسه ؟ اجک  شیرق  هک  دیـسرپ  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هن رگید  زور  و  رتش ، هد  زور  کی  دـنتفگ  دنـشک ؟ یم  رتش  دـنچ  يزور  دومرف  .میناد  یمن  ًاقیقحت  دـنتفگ : .دیـسرپ  تارفن  دادـعت  زا 

، هعیبر نب  هبیـش  هعیبر ، نب  هبتع  دنتفگ : دومن ، لاؤس  اهنآ  نارـس  زا  ًادعب  .تسا  رازه  دـصهن و  نیب  اهنآ  تارفن  دومرف : ترـضح  .رتش 
باحصا هب  ور  ماگنه  نیا  رد  .دنتـسه  اهنآ  نایم  رد  فلخ و ...  نب  هّیما  و  مازح ، نب  میکح  ماشه ، نب  لهجوبا  ماشه ، نب  يرتخبلاوبا 

: دومرف درک و  دوخ 

.دبای همادا  تاقیقحت  ات  دندرگ  ینادنز  رفن  ود  نیا  داد  روتسد  سپس  « (1)  » .تسا هتخیر  نوریب  ار  دوخ  ياه  هراپ  رگج  هکم  رهش 

ص:229

.617 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  اهدبکذالفا «- مکیلا  تقلا  دق  هکم  هذه  - 1
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کیدزن یّلت  رانک  رد  اهنآ  .دنروآ  لمع  هب  ناوراک  زا  یتاعالطا  و  دنوش ، ردب »  » هدکهد دراو  هک  دـندرک  ادـیپ  تیرومأم  رفن  ود  ج :
نخـس رگیدکی  اب  نز  رفن  ود  هاچ ، رانک  رد  ًاقافتا  .دنروخب  بآ  دنا  هدمآ  دنتـسه و  هنـشت  هک  دندرک  دومناو  و  دـندش ، هدایپ  بآ  هب 

يو خساپ  رد  يرگید  مدـنمزاین ؟ زین  نم  هک  یناد  یم  يزادرپ ، یمن  ار  دوخ  ضرق  ارچ  هک : تفگ  یم  يرگید  هب  یکی  .دـنتفگ  یم 
نب يدـجم   » .میامن یم  ادا  ار  دوخ  یهدـب  سپـس  منک ، یم  راک  ناوراک  يارب  نم  و  دـسر ، یم  ناوراک  ادرف  سپ  ای  ادرف  هک  تفگ :

.دومن ادج  مه  زا  ار  نز  ود  نآ  درک و  قیدصت  ار  راکهدب  راتفگ  دوب ، نز  رفن  ود  نیا  یکیدزن  رد  هک  ورمع ،»

و دندناسر ، مالـسا  ياوق  لک  یهدـنامرف  هب  ار  دوخ  راتتـسا ،»  » هدـعاق تیاعر  اب  دـندش ، لاحـشوخ  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  راوس  ود  ره 
تاعالطا نیا  بسک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  هک  نونکا  .دنتخاس  هاگآ  دندوب  هدینش  هچنآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.دنزادرپب راک  تامدقم  هب  تسا ، مزال  تسا ؛ هدش  هاگآ  اًلماک  شیرق  تیعقوم  ناوراک و  دورو  زا 

تخیرگ نایفسوبا  هنوگچ 

ماـگنه هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  دوب ؛ هدـش  عقاو  ناناملـسم  زا  يا  هتـسد  ضرعت  دروم  نتفر  عقوم  هک  ناوراـک  تسرپرـس  نایفـسوبا 
مالـسا ذوفن  هقطنم  هب  ناوراـک  هک  یتـقو  رظن ، نیا  زا  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  ضرعت  دروم  ناناملـسم  فرط  زا  عطق  روط  هب  تشگزاـب 

رد ار  ورمع » نب  يدـجم   » .دـش ردـب »  » هدـکهد دراو  تاعالطا  بسک  يارب  دوخ  داد و  تحارتسا  يا  هطقن  رد  ار  ناوراک  وا  دیـسر ؛
هک يزیچ  تفگ  يو  دـشاب ؟ نامگدـب  اهنآ  هب  هک  تسا  هدـید  ار  یناسک  فارطا  نیا  رد  ایآ  هک : دیـسرپ  وا  زا  درک و  تاقالم  اـجنآ 
بآ دـندمآ  نیئاپ  دـندیناباوخ و  یلت  يور  ار  دوخ  نارتش  هک  مدـید  ار  يراوسرتش  ود  طقف  .ما  هدـیدن  ددرگ ، نم  ینامگدـب  ثعاـب 

ار اهنآ  دوب ، لکشپ  نایم  رد  هک  یئامرخ  هتـسه  زا  تفاکـش ، ار  اهنآ  رتش  زا  لکـشپ  دنچ  دمآ  لت  يور  نایفـسوبا  .دنتفر  دندروخ و 
.دنتسه هنیدم  لها  اهنآ  هک  درک  نیقی  تخانش و 

نوریب مالـسا  ذوفن  هقطنم  زا  ار  ناوراـک  هدرک  یکی  ار  لزنم  ود  و  درک ، ضوع  ار  ناوراـک  ریـسم  تشگرب و  ناوراـک  يوس  هب  ًاروف 
یصخش نینچمه ، .درب 
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دنا هدـمآ  هک  یهار  زا  زین  نانآ  و  درب ، تمالـس  هب  ناج  ناناملـسم  دربتـسد  زا  ناوراک  هک  دـهد  عالطا  شیرق  هب  هک  درک  رومأـم  ار 
.دننک راذگاو  برع  دوخ  هب  ار  دمحم  راک  دندرگرب و 

دندش هاگآ  ناوراک  تاجن  زا  ناناملسم 

شیپ نیا  زا  دـندوب ، هتخود  یناگرزاب  ياهالاک  هب  عمط  مشچ  هک  یهورگ  .تفای  راشتنا  ناناملـسم  ناـیم  رد  ناوراـک  نتخیرگ  ربخ 
: درک لزان  ار  هیآ  نیا  اهنآ  بولق  میکحت  يارب  دنوادخ  .دندش  تحاران  دمآ 

( ناوراـک  ) تمظع یب  یهورگ  ناـهاوخ  امـش  و  داد ، یم  دـیون  امـش  هب  ار  هفیاـط  ود  زا  یکی  دـنوادخ  هک  ار  یعقوـم  دـیروآ  داـیب  »
«(1) «. » دنک عطق  ار  نارفاک  هشیر  و  دراد ، هاگن  رادیاپ  نیمز  يور  رد  ار  قح  دهاوخ  یم  دنوادخ  .دیدوب  یناگرزاب 

شیرق نایم  رظن  فالتخا 

.دمآ دیدپ  نانآ  نایم  یبیجع  یگتسدود  درک ، غالبا  تیعمج  نارس  هب  ار  يو  مایپ  نایفسوبا  هدنیامن  یتقو 

ظفح اـم  ضرغ  دـنتفگ  یم  اریز  .دنتـشگزاب  دـندوب  هدـمآ  هک  یهار  زا  دوخ  ناـنامیپ  مه  اـب  قیرـش » نب  سنخا   » و هرهز » ینب   » هلیبق
، دوب هدمآ  نوریب  هکم  زا  شیرق  رابجا  هب  هک  مه  بلاطوبا  دنزرف  بلاط ،»  » .دیدرگ یلمع  زین  نآ  دوب و  هرهز » ینب   » گرزب ياهالاک 

.تشگزاب دوب  هدمآ  هک  یهار  زا  تسا ، دمحم »  » اب مشاه  ینب  امش  بولق  دنتفگ  یم  هک  یظفل  هرجاشم  کی  رثا  رب 

میـشکب و ار  ینارتش  مینامب و  زور  هس  اجنآ  رد  میورب و  ردب »  » هقطنم هب  دیاب  ام  هک  دـیزرو  رارـصا  نایفـسوبا  رظن  فالخرب  لهجوبا 
.دنربب باسح  ام  زا  دبا  ات  دسرب و  برع  شوگ  هب  ام  یئاناوت  تردق و  تیص  ، دنناوخب زاوآ  ام  يارب  رگشمار  نانز  میروخب و  بارش 
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دورف يا  هپت  تشپ  ناـبایب ، زا  یعفترم  هطقن  رد  دـننک و  تکرح  هطقن  نآ  زا  هـک  تـشاد  نآ  رب  ار  شیرق  لـهجوبا ، هدـنبیرف  ناـنخس 
.تشادزاب يورشیپ  زا  ار  نانآ  درک و  تخس  شیرق  يارب  ار  نتفر  هار  هک  دیراب  يدیدش  ناراب  .دنیآ 

یئوـس رثا  تـشاد  زکرمت  اـجنآ  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوـسر  هـک  ایندـلاهودُعلا )  ) ناـبایب يریزارـس  هـقطنم  رد  ناراـب  اـما 
.تشاذگن

یم ایندـلاهودُعلا )  ) ریزارـس تسپ و  نآ  یلامـش  هقطنم  و  يوصقلاهودـُعلا )  ) دـنلب نآ  یبوـنج  هطقن  هک  تسا  یعیـسو  هقطنم  ردـب » »
زادـناراب هتـسویپ  و  تشاد ، دوجو  دوـب ، هدـش  رفح  نآ  رد  هک  یئاـه  هاـچ  هلیـسو  هب  یفلتخم  ياـه  بآ  عیـسو  تشد  نیا  رد  .دـشاب 

.دوب اه  ناوراک 

رد ادـخ  نامرف  هب  ایآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  دوب  یگنج  هدومزآراـک  نارـسفا  زا  یکی  هک  رذـنم ،» نب  باـبح  »
تمـسق نیا  رد  یـصاخ  روتـسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیدید ؟ بسانم  دربن  يارب  ار  اجنیا  هکنیا  ای  دـیدمآ ، دورف  اجنیا 

.میهد یم  ناکم  رییغت  دنک  اضتقا  یگنج  حلاصم  هک  نانچ  .دییوگب  دشاب  امش  رظن  رد  يرت  بسانم  هطقن  رگا  تسا و  هدشن  دراو 

هک میزاسب  یـضوح  نآ  رانک  سپـس  مییآ ؛ دورف  تسا  کیدزن  نمـشد  هب  هک  یبآ  رانک  رد  هک  تسا  نیا  تحلـصم  تفگ : بابح » »
هب نایرج  نیا  .داد  تکرح  نامرف  دیدنسپ و  ار  دوخ  رسفا  رظن  ترضح  .میشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  بآ  هشیمه  نایاپراهچ  دوخ و  يارب 

تیمها هداعلا  قوف  یمومع  راکفا  تیاـعر  تروشم و  هب  یعاـمتجا  روما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  هک  دـناسر  یم  یبوخ 
«(1)  » .داد یم 

یهدنامرف جرب  ای  شیرع » »

دربن نادیم  رـساترس  هک  میزاسب  يدنلب  هپت  يور  ینابیاس  امـش  يارب  تسا  رتهب  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ذاعم ، دعس 
.دسرب ءزج  ناهدنامرف  هب  یصاخ  دارفا  هلیسو  اوق  لک  هدنامرف  نامرف  و  ددرگ ، تبقارم  ینارادساپ  هلیسو  هب  و  دشاب ، نآ  زادنا  مشچ 
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، دندش هتـشک  دـندروخ و  تسکـش  دربن  نیا  رد  رگا  رتهب و  هچ  دـندرگ  زوریپ  دربن  نیا  رد  مالـسا  شترا  رگا  هک : نیا  همه  زا  رتالاب 
زا ار  نمشد  هک  يریخأت »  » تایلمع هتشر  کی  نداد  ماجنا  اب  یهدنامرف ، جرب  نارادساپ  هارمه  وردنت ، نارتش  هلیسو  هب  ربمایپ  يا  امش 

هاگآ عاضوا  زا  رگا  دـنعالطا و  یب  ام  عضو  زا  هک  دنتـسه  يدایز  ناناملـسم  اجنآ  رد  .دـیناسرب  هنیدـم  هب  ار  دوخ  درادزاب  يورـشیپ 
.دومن دنهاوخ  لمع  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  دنا  هتسب  وت  اب  هک  ینامیپ  هب  و  دننک ، یم  تیامح  اًلماک  امش  زا  دندرگ 

دـشاب نادـیم  هب  فرـشم  هک  يا  هپت  يور  یهاـگهانپ  هک  داد  روتـسد  دومرف و  اـعد  ذاـعم » دعـس   » قح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دنهد لاقتنا  اجنآ  هب  ار  یهدنامرف  رقم  دنزاسب و 

شیرق تکرح 

.دندش ریزارس  ردب »  » تشد هب  گیر  هپت  تشپ  زا  شیرق  ترجه ، مود  لاس  ناضمر  مهدفه  زور  نادادماب ،

گنج هب  باجعا  ربک و  اب  شیرق  ایادخ ، تفگ : درک و  نامـسآ  هب  ور  داتفا ، شیرق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  هک  یماگنه 
.زاس كـاله  زورما  زا  ار  ناـنآ  اـمن و  ققحم  يا ، هدومرف  نم  هب  هک  ار  یکمک  اراـگدرورپ  تسا ، هتـساخرب  وت  لوسر  بیذـکت  وت و 

«(1)»

شیرق ياروش 

راـمآ لیـصحت  يارب  .دـندوبن  هاـگآ  اـهنآ  دادـعت  ناناملـسم و  تردـق  زا  یلو  دـندش ، زکرمتم  ردـب  زا  يا  هطقن  رد  شیرق  ياـهورین 
ناراـی هرامـش  هک  دـندرک  رومأـم  دوـب  رهاـم  تـیعمج  ندز  نـیمخت  رد  روـالد و  يدرم  هـک  ار  بـهو » نـب  ریمع  ، » مالـسا نازاـبرس 

و تشگزاـب ، درک و  شدرگ  مالـسا  نازابرـس  هاـگودرا  فارطا  رد  دوـخ  بسا  اـب  وا  .دروآ  تسد  هب  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصدمحم 
، رس تشپ  رد  ایآ  هک  منیبب  رگید  شدرگ  کی  اب  تسا  مزال  تفگ : یلو  .تسا  رفن  دصیس  دودح  رد  ناناملسم  هرامش  داد  شرازگ 
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؟ هن ای  دنراد  يدادما  يورین  ای  هاگنیمک ،

نیمک و ناناملـسم  تفگ  وا  دروآ ، يروآ  تشحو  بـیهم و  ربـخ  .داـهن  اـپ  ریز  ار  نیئاـپ  ـالاب و  .درک  شدرگ  ار  ناـبایب  رـساترس  وا 
: دوزفا سپس  .دنا  هدروآ  تاغوس  ار  گرم  هنیدم ، زا  امش  يارب  هک  مدید  ار  ینارتش  یلو  دنرادن  یهاگهانپ 

.دش دنهاوخن  هتـشک  دنـشکن  ار  امـش  زا  رفن  کی  اهنآ  زا  کی  ره  ات  .دنرادن  یهاگهانپ  دوخ  ياهریـشمش  زج  هک  مدـید  ار  یهورگ 
و يدقاو » « » (1)  » .دیریگب دوخ  ار  یئاهن  میمصت  تشاد ؟ دهاوخ  يدوس  هچ  یگدنز  رگید  دنتشک  امش  زا  ناشدوخ  دادعت  هب  هاگره 

هدارا میمـصت و  دننز و  یمن  فرح  دنـشوماخ و  هک  دینیب  یمن  هکنیا : نآ  دنا و  هدومرف  لقن  زین  ار  يرگید  هلمج  یـسلجم ،»  » موحرم
«(2) « ؟ دنهد یم  شدرگ  ناهد  فارطا  رد  ار  دوخ  ياه  نابز  هدنشک  ياه  یعفا  نوچمه  دراب ، یم  اه  نآ  هفایق  زا 

شیرق نایم  رد  یگتسدود 

.تفرگارف ار  نمشد  شترا  رسارس  زرل  سرت و  .دومن  اپ  رب  شیرق  نایم  یئاغوغ  روالد ، زابرس  نیا  نانخس 

هکم زا  دوخ ، یناـگرزاب  ياـهالاک  ظـفح  يارب  شیرق  .یتسه  شیرق  رورـس  وت  هبتع ! تفگ : تفر و  هَبتُع »  » شیپ مازح ،» نب  میکح  »
تمیق و  یمرـضح »  » ياهبنوخ زج  درادـن ، دوجو  یبلطم  رگید  دـنا ، هدروآ  تسد  هب  لماک  تیقفوم  هک  نونکا  .دـندوب  هدـمآ  نوریب 

زا دیزادرپب و  دوخ  فرط  زا  ار  وا  ياهبنوخ  امش  .تسا  هدش  عقاو  دربتسد  دروم  شیپ  يدنچ  رد  مالسا  نازابرـس  هلیـسو  هب  هک  لاوما 
دناوخ یباذج  هباطخ  مدرم  نایم  رد  تساخرب و  وا  .دراذگ  یبیرغ  ریثأت  هبتُع  رد  میکح  نانخـس  .دینک  رظن  فرـص  « دمحم  » اب گنج 

.دینک راذگاو  برع  هب  ار  دمحم »  » راک امش  مدرم ! تفگ : و 

هدوسآ هیحان  نیا  زا  زین  ام  دزیر ؛ مهرد  ار  وا  تردق  ساسا  دنز و  مه  هب  ار  وا  نیئآ  طاسب  هک  دش  قفوم  برع  هاگره 
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اب گـنج  زا  تردـق  جوا  رد  اـم  اریز  .دیــسر  دـهاوخن  يّرــش  اـم  يارب  وا  زا  دـیدرگ  قـفوم  هار  نـیا  رد  دـمحم »  » رگا .میوـش و  یم 
.میدرگرب میا  هدمآ  هک  یهار  نیا  زا  هک  تسا  رتهب  میا ، هدرک  رظنفرصوا 

تحاران هداعلا  قوف  هبتع  راتفگ  ندینـش  زا  يو  .تسا  هرز  ندیـشوپ  لوغـشم  وا  هک  دـید  و  دـیناسر ، لـهجوبا  هب  ار  هبتُع  رظن  میکح ،
نتفرگ زا  ار  مدرم  هبتع ، ینعی  وت  نامیپ  مه  داد ، ماغیپ  داتسرف و  یمرضح » رماع   » مان هب  یمرضخ ، ورمع  ردارب  شیپ  ار  یصخش  .دش 

هب دـنا  هتـسب  تردارب  اب  هک  ار  ینامیپ  شیرق  نایم  رد  زیخرب  .ینیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ار  تردارب  نوخ  وت  دراد  یم  زاـب  تردارب  نوخ 
.نک یئارس  هحون  تردارب  گرم  يارب  روایب و  اهنآ  دای 

.هارمَعاو هارمَعاو  تفگ : یم  نانک  هثاغتسا  درک ، هنهرب  ار  رس  تساخرب  رماعوبا » »

يریگ هرانک  هیرظن  و  دومن ، دربن  رب  ممـصم  ار  ناـنآ  .دروآرد  شدرگ  هب  شیرق  قورع  رد  ار  تریغ  نوخ  رماـعوبا ،»  » هیرگ هحون و 
.دش شومارف  هبتُع » »

سابل تساخرب و  هلـصافالب  .تفرگ  رارق  تیعمج  رذـگدوز  تاساسحا  ریثأـت  تحت  دوب  يریگ  هراـنک  رادـفرط  هک  هبتُع ، نیمه  یلو 
.تخاس دربن  هدامآ  ار  دوخ  درک و  نت  رب  گنج 

ندرک نشور  زا  دـیارگ و  یم  یـشوماخ  هب  ساسا ، یب  ياه  ناجیه  روش و  تاساسحا و  موجه  رثا  رب  یهاگ  لقع ، غورف  درخ و  رون 
یتاساسحا يروط  دومن ، یم  توعد  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  هب  دوب و  افصو  حلـصرادفرط  هک  يدرم  .دتـسیا  یمزاب  یگدنز  هدنیآ 

«(1)  » .دیدرگ دربن  نادیم  رد  مدقشیپ  هک  دش 

تخاس یعطق  ار  گنج  هک  يزیچ 

ار راک  هس  نیا  زا  یکی  هک  تسب  نامیپ  .دندوب  هتخاس  ناناملسم  هک  داتفا  یضوح  هب  شمـشچ  .دوب  ییوخدنت  درم  یموزخم ،» دوسا  »
ضوح بآ  زا  ای  دهد : ماجنا 
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هزمح مالسا ، دیشر  رسفا  اب  ضوح ، یکیدزن  رد  دمآ و  نوریب  ناکرشم  فوفـصزا  وا  .دوش  هتـشک  ای  و  دنک ، ناریو  ار  نآ  ای  دشونب ،
لمع دوخ  نامیپ  هب  هکنیا  يارب  وا  .درک  ادـج  قاس  زا  ار  وا  ياپ  تبرـض  کی  اب  هزمح  تفرگرد ، ود  نآ  ناـیم  دربن  .دـیدرگ  وربور 

.تشک بآ  نایم  رد  ار  وا  يرگید  تبرض  ندز  اب  هزمح ، .دشونب  ضوح  بآ  زا  ات  دیشک  ضوح  رانک  ار  دوخ  دنک 

هک یهورگ  .تسین  يزیرنوخ  زا  رتالاب  تیعمج ، کی  کیرحت  يارب  يزیچ  چیه  اریز  .تخاس  یعطق  ار  گنج  هلأسم  دمآ  شیپ  نیا 
هب مزلم  ار  دوخ  رگید  هداتفا ، اهنآ  تسد  هب  هناهب  نیرتهب  نونکا  دنتـشگ ، یم  هناـهب  لاـبند  درـشف و  یم  ار  اـهنآ  يولگ  هنیک  ضغب و 

«(1)  » .دننیب یم  گنج 

نت هب  نت  ياه  گنج 

.دش یم  زاغآ  یمومع  هلمح  سپس  .دوب  نت  هب  نت  ياهدربن  گنج ، زاغآ  رد  برع ، هنیرید  مسر 

ترابع رفن  هس  نیا  .دندیبلط  زرابم  دندمآ و  نوریب  شیرق  فوفصزا  شیرق ، ناروالد  زا  رفن  هس  یموزخم ، دوسا  ندش  هتشک  زا  سپ 
طسو رد  دندوب ، حالس  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  رفن  هس  ره  دیلو .»  » هبتع دنزرف  و  هعیبر »  » نادنزرف هَبیَش ،»  » وا ردارب  و  هبتُع ،» : » زا دندوب 

«، هحاور هَّللادبع  « » ذوعم « » فوع : » ياه مان  هب  راصنا ، ناناوج  زا  دیـشر  ناوج  هس  .دندیبلط  دروامه  هدیناود  بسا  نانک  شرغ  نادیم 
امش ابام  تفگ  دنتسه ، هنیدم  ناناوج  زا  نانآ  هک  تخانش  هبتع »  » یتقو .دندمآ  نادیم  يوس  هب  ناناملسم  هاگودرا  زا  نانآ  دربن  يارب 

.میرادن يراک 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  « (2)  » تسرفب ام  يوس  هب  ار  اهنآ  دنتـسه ، ام  نأشمه  هک  ام  ماوقا  زا  یناـسک  دـمحم ! دز : داد  رفن  کـی  سپس 
هناور هدـیناشوپ  ار  دوخ  تروصو  رـس  روـالد  رـسفا  هس  .دـیزیخرب  دوـمرف : مالـسلا ،» هیلع  یلع   » و هزمح »  » و هدـیبع »  » هب درک  ور  هلآ 

تفگ تفریذپ و  هزرابم  يارب  ار  رفن  هس  ره  هبتع ،»  » .دندرک یفرعم  ار  دوخ  رفن  هس  ره  .دندش  هاگمزر 
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.دیتسه امش  ام  نأشمه 

دیلو اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانآ  نیرت  ناوج  تفر و  دوخ  نـالاسمه  لاـبند  هب  ناگدـنمزر  زا  کـی  ره  دربن  نیا  رد  دـنیوگ  یم  یخرب 
دوب نانآ  نیرت  نسم  هک  هبیـش  اب  دوب  نانآ  نیرتریپ  هک  هدیبع  و  هیواعم ، يردام  دـج  هبتع  اب  هزمح  نانآ  نیرتطـسوتم  و  هیواعم ، ییاد 

هک مینیبب  نونکا  .تسا  هدوب  هبتع » «، » هدیبع  » دربن فرط  و  هبیـش » «، » هزمح  » دروامه دیوگ  یم  ماشه  نبا  یلو  .دـندرک  دربن  هب  عورش 
.ددرگ یم  نشور  تقیقح  بلطم ، ود  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا ؟ حیحصرظن  ود  نیا  زا  کی  مادک 

زا سپ  ود  ره  سپـس  .دـندنکفا  كاـخ  هب  تسخن  هظحل  ناـمه  رد  ار  دوخ  لـباقم  هدـنمزر  هزمح  یلع و  دنـسیون : یم  ناـخروم  - 1
دسیون یم  هیواعم  هب  هک  يا  همان  رد  نانمؤمریما  - 2 « (1)  » .دنتشک ار  وا  دربن  فرط  دنتفاتش و  هدیبع »  » کمک هب  دوخ  نابیقر  نتـشک 

ار نآ  نم  هک  يریشمش  ٍدِحاَو ؛»...  ٍماَقَم  ِیف  َکیِخَأ  َِکلاَخ َو  َكِّدَِجب َو  ُُهتْضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِْدنِع  َو  : » دنک یم  يروآدای  نینچ 
نم دزن  رد  مدروآ  دورف  هلظنح )  ) ترادرب و  هبتع ) دـنزرف  دـیلو   ) وت یئاد  و  هیواعم ) ردام  هدـنه ، ردـپ  هبتع   ) وت دـج  رب  زور  کی  رد 

نتشک رد  ترـضح ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  همان  نیا  زا  « (2)  » .متـسه زهجم  تردـق  ورین و  نآ  اب  زین  نونکا  مه  ینعی  .تسا 
هب گـنرد  نودـب  ار  دوـخ  لـباقم  فرط  مادـکره  مالـسلا ، هیلع  یلع  هزمح و  هک  رگید  فرط  زا  .تـسا  هتـشاد  تـسد  هیواـعم  ّدـج 

.دنا هدیناسر  تکاله 

نم ریشمش  تابرض  ریز  هبتع )  ) وت دج  هیواعم  يا  دیامرفب : دناوت  یمن  ترضح  رگید  دشاب ؛ هیواعم  دج  هبتع ،»  » هزمح فرط  هاگ  ره 
زا سپ  یلع  هزمح و  هک  تسا  هدوب  هبتع » « » هدـیبع  » درواـمه دوب و  هبیـش »  » هزمح دربن  فرط  تفگ  دـیاب  راـچان  هب  .دـمآرد  ياـپ  زا 

.دندروآرد ياپ  زا  ریشمش  اب  ار  وا  دنتفر و  هبتع  يوس  هب  دوخ ، نازرابم  نتشک 
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: ددرگ یم  زاغآ  یمومع  هلمح 

هللا یلصربمایپ  دش ، عورـش  شیرق  یعمج  هتـسد  ياه  هلمح  .ددرگ  زاغآ  یمومع  هلمح  هک  دش  ببـس  شیرق ، ناروالد  ندش  هتـشک 
.دننک يریگولج  نمشد  يورشیپ  زا  يزادناریت ، اب  دنیامن و  يراددوخ  هلمح  زا  هک  داد ، روتسد  یهدنامرف  رقم  نامه  زا  هلآ  هیلع و 

، فصزا هّیزع » نب  داوس  ، » هظحل نیا  رد  درک ، مظنم  ار  دوخ  نازابرـس  فوفـصیتسد  بوچ  اب  دمآ و  نیئاپ  یهدـنامرف  جرب  زا  سپس 
«(1)  » .تسیان رتولج  نازابرس  فصزا  دومرف : دز و  وا  مکـش  يور  یمیلعت ، بوچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دوب  هداتـسیا  رتولج 

هللا یلـصربمایپ  .متـسه  نآ  صاصق  ناهاوخ  نم  دوب و  یقحاـن  تبرـض  دـمآ  دراو  نم  رب  هک  یتبرـض  نیا  تفگ : داوس  تقو  نیا  رد 
هیلع و هللا  یلـصربمایپ  رادرک  لمعلا  سکع  هب  نازابرـس  همه  مشچ  .نک  صاـصق  تفگ : درب و  ـالاب  ار  دوخ  نهاریپ  ًاروف  هلآ  هیلع و 

نیرخآ رد  هک  دوب  نیا  روـظنم  تفگ  دـنکفا و  وا  ندرگ  رد  تسد  دیـسوب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هنیـس  داوـس ،»  » .تسا هلآ 
.مسوبب ار  امش  هنیس  یگدنز  تاظحل 

: تفگ هدرک و  دنوادخ  هاگرد  هب  ور  نامیا  زا  زیربل  یبلق  اب  تشگرب و  یهدنامرف  رقم  هب  ترضح  سپس 

تایصوصخ « (2)  » .دومن دـهاوخن  شتـسرپ  نیمز  يور  رد  ار  وت  یـسک  رگید  دـنوش ، كاله  زورما  هورگ  نیا  رگا  اراگدرورپ ! راـب 
زا یهاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  ملسم  بلطم  نیا  یلو  تسا ، هدیدرگ  طبـض  يدح  ات  مالـسا  خیراوت  رد  یمومع  هلمح 
رد رابکی  .دومن  یم  ضیرحت  کیرحت و  نمـشد  هب  هلمح  ادـخ و  هار  رد  دربن  يارب  ار  ناناملـسم  و  دـمآ ، یم  نییاـپ  یهدـنامرف  رقم 

: دومرف دنلب  يادصاب  ناناملسم  نایم 

هتـشک هار  نیا  رد  دـشاب و  ادـخ  يارب  وا  دربن  و  دـنک ، دربن  يرابدرب  اب  زورما  سکره  تسوا ، تسد  رد  دـمحم  ناـج  هک  یئادـخ  هب 
«(3)  » .دنک یم  تشهب  دراو  ار  وا  ادخ  دوش ،
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یم گنج  لوغـشم  هدنک و  نت  زا  هرز  دنوش ، دیهـش  رتدوز  هک  نیا  يارب  یخرب  هک  درک  یم  ریثأت  نانچنآ  اوق ، لک  هدـنامرف  نانخس 
رد هک  یئامرخ  ددع  دنچ  يو  رفک ، نارس  اب  دربن  دومرف : تسیچ ؟ تشهب  ات  نم  هلـصاف  دیـسرپ  ادخ  لوسر  زا  مامح ،» ریمع   » .دندش

شیرق يوس  هب  تشادرب و  كاخ  یتشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  سپـس  .تشگ  دربن  لوغـشم  تخیر و  رود  هب  تشاد  تسد 
: دومرف تخیر و 

نایامن ناناملـسم  هیحان  رد  يزوریپ  راـثآ  هک  تشذـگن  يزیچ  .داد  یمومع  هلمح  روتـسد  سپـس  « (1) ! » داب نوگرگد  امـش  ياهور 
هک دنتـسناد  یم  دـندرک و  یم  دربن  نامیا  يور  زا  هک  مالـسا  نازابرـس  .دراذـگ  رارف  هب  اپ  هتـشگ و  بوعرم  اًلماک  نمـشد  .دـیدرگ 

.درک یمن  يریگولج  اهنآ  يورشیپ  زا  يزیچ  دندیسرت و  یمن  یلماع  چیه  زا  تسا ، تداعس  ود  ره  ندش  هتشک  نتشک و 

قوقح تیاعر 

یبا دننام  .دـندوب  هدومن  تیامح  ار  اهنآ  هدرک و  یکین  ناناملـسم  هب  هکم  رد  هک  يا  هتـسد  یکی  دوب : مزال  هفیاط  ود  قوقح  تیاعر 
هکم زا  رابجا  هب  هک  یناسک  رگید  هتسد  دوب ؛ هدرک  ناناملسم  يارب  یئازـس  هب  کمک  يداصتقا  هرـصاحم  نتـسکش  رد  هک  يرتخبلا ،

يومع سابع »  » ِلثم مشاه ، ینب  رثکا  دننام  .دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مالـسا و  ناهاوخ  بلق  میمـصزا  و  دندوب ، هدمآ  نوریب 
.ربمایپ

هتـسد ود  نیا  نوـخ  نتخیر  زا  داد  دـکؤم  روتـسد  دوـب ، تمحرم  تمحر و  ربماـیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  اـجنآ  زا 
.دیآ لمع  هب  يریگولج 

دوش یم  هتشک  فلخ  نب  هّیما 

یتسود هتـشر  نامحرلادبع ، وا و  نایم  هک  اجنآ  زا  .دندوب  هدش  ریگتـسد  فوع » نب  نامحرلادبع   » هلیـسو هب  وا  رـسپ  فلخ و  نب  هیما 
.دنوش بوسحم  ناریسا  ءزج  ات  دربب ، نوریب  گنج  ِنادیم  زا  هدنز  ار  اهنآ  تساوخ  یم  نامحرلادبع  دوب ، رارقرب 
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.دوب هتفرگ  رارق  هّیما  هجنکش  دروم  دوب ، هدش  ناملسم  یگدرب  نارود  رد  لالب ، هک  اجنآ  زا  .دوب  هیما  مالغ  هتشذگ  رد  یـشبح ، لالب 
نیئآ زا  ار  وا  ات  تشاذگ ، یم  وا  هنیـس  يور  یگرزب  گنـس  و  دـیناباوخ ، یم  هدـیتفت  ياه  گیر  يور  غاد  ياهزور  رد  ار  لالب  يو 

ات درب ، یم  رس  هب  اه  هجنکش  نیا  اب  یـشبح  مالغ  دحا .» « » دحا : » تفگ یم  لاح  نامه  رد  لالب  عضو ، نیا  اب  .دنادرگزاب  یتسرپاتکی 
.درک دازآ  دیرخ و  ار  وا  ناناملسم  زا  یکی  هک  نیا 

: دیشک دایرف  ناناملسم  نایم  رد  دنک ، یم  يرادفرط  هیما  زا  نامحرلادبع  دید  .داتفا  هّیما  هب  لالب  مشچ  ردب ، گنج  رد 

یگدنز هب  دندرک و  هطاحا  ار  يو  فرط  ره  زا  ناناملسم  .تشاذگ  هدنز  ار  وا  دیابن  « (1) ، » تسا رفک  نارس  زا  هیما » ! » ادخ نارای  يا 
.دنداد همتاخ  شرسپ  وا و 

.دوشن هتشک  دوب  هدرک  کمک  مشاه  ینب  هب  يداصتقا  هرصاحم  رد  هک  يرتخبلاوبا ،» ، » دوب هدومرف  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
زین وا  یلو  دروایب ، ادخ  لوسر  روضح  هب  هدـنز  ار  وا  هک  درک  یم  شـشوک  درک و  ریگتـسد  ار  وا  رذـجم »  » مان هب  يدرم  ًاقافتا  « (2)»

.دش هتشک 

تافلت تاراسخ و  نازیم 

نب رـضن  اهنآ : نارـس  زا  هک  دنتـشگ ؛ ریـسا  رفن  داتفه  و  دـندش ، هتـشک  شیرق  زا  رفن  داتفه  ناناملـسم و  زا  رفن  هدراهچ  دربن ، نیا  رد 
كاخ هب  هاگمزر  هشوگ  رد  ردـب ، يادهـش  « (3)  » .دوب صاـعلاوبا  ساـبع و  ورمع ، نب  لیهـس  هرغوبا ، طـیعم ، یبا  نب  هبقع  ثراـح ،

، دننک يروآ  عمج  ار  شیرق  ياه  هتشک  داد ، روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سپس  .تسا  یقاب  اهنآ  روبق  زین  نونکا  .دندش  هدرپس 
، داتفا ردـپ  رکیپ  هب  هفیذـحوبا »  » وا دـنزرف  مشچ  دندیـشک ، یم  هاچ  يوس  هب  ار  هبقع »  » ندـب هک  یماگنه  .دـنزیرب  یهاچ  ناـیم  رد  و 

دش و هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دیرپ  وا  هرهچ  زا  گنر 

ص:240

.632 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  رفکلا «- سأر  فلخ » نب  هیما  هَّللاراصناای «! - 1
.23 ج 2 / تاقبط ،» - .» 2

.173 - 138 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  708 «؛ - 706 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 3

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 263 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_240_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_240_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_240_3
http://www.ghaemiyeh.com


یم روصت  .متشاد  غارس  يرابدرب  لضف و  شناد و  مردپ  رد  نم  یلو  هن  درک ، ضرع  تسا ؟ هداد  خر  امـش  يارب  يدیدرت  ایآ  دومرف :
.تسا هدوب  اطخ  مدرک  یم  روصت  نم  هچنآ  مدید  نونکا  .دنک  یم  يربهر  مالسا  هب  ار  وا  لماوع  نیا  هک  مدرک 

دیتسین رتاونش  نانآ  زا  امش 

روتـسد هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  .دنداهن  رارف  هب  اپ  ریـسا  داتفه  هتـشک و  داتفه  نداد  اب  شیرق  و  دیـسر ، رخآ  هب  ردب  گنج 
ار نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  تفرگ ، رارق  هاچ  نایم  رد  نانآ  داسجا  یتقو  .دنزیرب  یهاچ  رد  ار  ناکرشم  ياه  هتـشک  داد 

اجرباپ قح و  دوب ، هداد  هدـعو  امـش  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ایآ  لـهجوبا و ...  هّیما ، هبیـش ، هبتع ، تفگ : دز و  ادـصمان  هب  کـی  کـی 
هیلع هللا  یلصربمایپ  هب  ناناملسم  زا  یهورگ  عقوم ، نیا  رد  .متفای  تقیقح  قح و  دوب  هداد  هدعو  مراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  نم  دیتفای ؟

تردق نانآ  دیتسین  رتاونش  نانآ  زا  اهامش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دینز ؟ یم  ادصدنا  هدرم  هک  ار  یناسک  ایآ  دنتفگ : هلآ  و 
.دنرادن باوج  رب 

: تفگ نخس  نینچ  زین  هظحل  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیوگ  یم  ماشه  نبا 

مدرم دیدرک ، نوریب  مهاگداز  زا  ارم  .دـندومن  قیدـصت  ارم  نارگید  و  دـیدرک ، بیذـکت  ارم  .دـیدوب  ربمایپ  يارب  يدـب  ناگتـسب  هچ 
قح و دوب  هدرک  هدـعو  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ایآ  .دـندرک  کمک  ارم  نارگید  دـیتساخرب و  گنج  هب  نم  اب  .دـنداد  ياج  ارم  رگید 

؟ دیتفای اجرباپ 

: دهد یم  تیدبا  گنر  بلطم  هب  رعش 

رد هک  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  یگمه  ینـس  هعیـش و  ناخروم و  ناثدـحم و  .تسا  ملـسم  یمالـسا  تدـحو  خـیرات  رظن  زا  بلطم  نیا 
: مینک یم  هراشا  كرادم  زا  یضعب  هب  یقرواپ 

کمک ناناملسم  مالسا و  هب  رعـش ، نایب  قیرط  زا  وا  .تفگ  یم  رعـش  یمالـسا  عیاقو  رتشیب  رد  تلاسر  رـصع  رعاش  تباث ، نب  ناسح 
هراشا تقیقح  نیا  هب  نآ  نمـض  رد  دراد و  يا  هدیـصق  ردب ، هعقاو  هرابرد  يو  .تسا  هدش  پاچ  زین  وا  ناوید  هناتخبـشوخ  .درک  یم 

: دیوگ یم  دنک و  یم 
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بیلقلا یف  بابک  مهانفذق  امل  هَّللا  لوسر  مهیدانی 

بولقلاب ذخأی  هَّللارمأ  ًاّقح و  ناک  یمالک  اودجت  مل  أ 

بیصُم يأر  اذ  تنک  تقدصاولاقل و  اوقطن  ول  اوقطن و  امف 

ادخ نامرف  دیتفاین و  قح  ارم  مالک  ایآ  تفگ  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  میتخیر ، هاچ  رد  یعمج  هتـسد  ار  نانآ  هک  یماگنه 
رظن یتـفگ و  تسار  دـنداد : یم  خـساپ  نینچ  دنتـشاد ، نخـس  تردـق  رگا  .دـنتفگن  نخـس  ناـنآ  یلو  دریگ  یم  ار  اـه  لد  بوـلق و 

.دوب بئاصوت 

رب تردق  نانآ  دیتسین ، رتاونـش  نانآ  زا  امـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دشاب  نیا  زا  رت  حیرـصدناوت  یمن  يا  هلمج  چیه 
هب کی  کی  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دشاب  نیا  زا  رتایوگ  دناوت  یمن  ینایب  چیه  مُهنِم » َعَمـسَِأب  ُمتنأ  اَم  : » دنرادن خـساپ 

.دیوگب نخس  ناشیگدنز  نارود  ناسب  نانآ  اب  دنزب و  ادصناشدوخ  ياه  مان 

اب نوچ  دیوگب : دنک و  راکنا  طلغ  يرواد  شیپ  کی  رطاخ  هب  ار ، یمالـسا  مّلـسم  خـیرات  نینچ  کی  هک  درادـن  قح  یناملـسم  چـیه 
هک يدارفا  ات  مینک  یم  لقن  ار  هملاکم  نیا  زا  یتمـسق  نتم  اجنیا ، رد  اـم  .تسین  حیحـصسپ  تسین ، راـگزاس  نم  يداـم  رـصاق  لـقع 

«(1)  » .تسا نشور  ایوگ و  ردقچ  تمسق  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترابع  هک  دننیبب  دنراد  یئانشآ  یبرع  نابز  هب  اًلماک 

ردب گنج  زا  سپ 

همادا رهظ  ات  ردب »  » هوزغ رد  یعمج  هتـسد  ياه  هلمح  نت و  هب  نت  ياه  گنج  هک  دنراد  هدیقع  یمالـسا  ناسیون  خـیرات  زا  يرایـسب 
سپ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  دیدرگ ، شوماخ  لاوز  ماگنه  اهنآ  زا  يا  هدع  نتـشگ  ریـسا  شیرق و  رارف  اب  گنج  شتآ  تشاد و 

زا
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.دمآ نوریب  ردب  نابایب  زا  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  درازگ و  اجنآ  رد  ار  رصع  زامن  ادهش ، داسجا  نفد 

، يا هتـسد  ره  .دـیدرگ  وربور  تمینغ  میـسقت  هوحن  رد  دوخ ، نارای  فالتخا  نیتسخن  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماـگنه ، نیا  رد 
.تسناد یم  رتراوازس  ار  دوخ 

نیا زا  رتالاب  یلمع  هچ  هدوب ، ام  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناج  تظاـفح  هک  دـندوب  یعدـم  اوق ، لـک  یهدـنامرف  جرب  نارادـساپ 
، ناـکما هظحل  نیرخآ  اـت  ار  نمـشد  هک  یهورگ  یلو  .دنتـشاد  یم  مدـقم  نارگید  رب  ار  دوـخ  زین ، تمینغ  ناگدـنروآدرگ  تـسا !؟

.دنتسناد یم  نارگید  زا  رت  قحتسم  ار  دوخ  دندوب ، هدروآ  دیدپ  ار  مئانغ  يروآ  عمج  ناکما  لوا ، هتسد  يارب  دندوب و  هدرک  بیقعت 

هللا یلـصربمایپ  .دوش  داجیا  یگتـسدود  فالتخا و  هاپـس  کی  ياهدحاو  نایم  هک  تسین ، نیا  زا  رتدب  شترا  کی  يارب  یلماع  چـیه 
ار يا  هدـع  درپس و  بعک » هَّللادـبع   » هب ار  مئانغ  مامت  ادـصو  رـس  ندرک  شوماخ  و  يداـم ، لاـمآ  ندرک  بوکرـس  يارب  هلآ  هیلع و 

.دیامن ادیپ  یلح  هار  هراچ و  هراب  نیا  رد  ات  دننک  کمک  تمینغ  يرادهگن  لقن و  لمح و  رد  ار  وا  هک  درک  رومأم 

چیه و  دنتـشاد ، تیلؤسم  شقن و  گنج  رد  همه  اریز  .دنـشاب  میهـس  نآ  رد  شترا  همه  هک  درک ، یم  باجیا  فاصنا  لدع و  نوناق 
ار اه  تمینغ  هار  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رظن ، نیا  زا  .دنک  تفرشیپ  تسناوت  یمن  رگید  ياهدحاو  تیلاعف  نودب  يدحاو 

.تخادرپ اهنآ  ناگدنامزاب  هب  درک و  ادج  یمهس  دندوب ، هدش  هتشک  ناناملسم  زا  هک  یناسک  يارب  و  درک ، میسقت  يواسم  روط  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  وا  .تخیگنارب  ار  صاقو  دعس  مشخ  تاواسم ،) روط  هب  مالسا  نازابرـس  نایم  مئانغ  میـسقت   ) ربمایپ لمع 
؟ دینیب یم  ناسکی  برثی ، ياه  نابغاب  اه و  شکبآ  نیا  اب  ما ، هرهز  ینب  فارشا  زا  هک  ارم  ایآ  تفگ : نینچ 

رد ناگراچیب  زا  تیامح  گنج ، نیا  زا  نم  فده  دومرف : دیدرگ و  هدرزآ  تخس  نخـس  نیا  ندینـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ربارب رد  يواست  و  مزاس ، نک  هشیر  ار  موهوم  تازایتما  تاضیعبت و  مامت  هک  ما  هدش  هتخیگنارب  نیا  يارب  نم  .تسا  نادـنمروز  ربارب 

.میامن نآ  نیزگیاج  مدرم  نایم  رد  ار  قوقح 
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لها زا  هدناماو  نارفاسم  نایاونیب و  نامیتی و  ناشیوخ و  وا و  لوسر  ادخ و  هب  قلعتم  « (1)  » سمخ هیآ  حیرصت  هب  تمینغ ، مجنپ  کی 
ات سمخ ، هیآ  تسا  نکمم  .درک  میـسقت  شترا  ناـیم  زین  ار  تمینغ  سمخ  دربن  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  .تسا  تیب 

تــشادرب زا  نادـهاجم ، ماهــس  ریثـکت  يارب  دراد ؛ هـک  یتاراـیتخا  يور  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــصربمایپ  اـی  هدـیدرگن و  لزاـن  زور  نآ 
.دوب هدرک  رظن  فرصسمخ 

هار رد  ریسا  ود  ندش  هتشک 

نانمـشد زا  هک  ثراـح  نب  رـضن  ءارفـص ،»  » هگنت رد  .دـنداد  روبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ربارب  زا  ار  ناریـسا  لزاـنم ، زا  یکی  رد 
«(2)  » .دش هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامرف  هب  طیعم  یبا  نب  هبقع  هیبظلا ،» قرع   » رد دیدرگ و  مادعا  دوب  ناناملـسم  تخـسرس 
، دنا نادهاجم  ناناملسم و  هدرب  ناریسا ، هک  تسا  نیا  یگنج  ناریسا  هرابرد  مالسا  روتسد  هکنیا  اب  دیآ  یم  شیپ  شسرپ  نیا  نونکا 

يربمایپ دـش ؟ لئاق  ضیعبت  رفن  ود  نیا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ارچ  دـنوش ؛ یم  هتخورف  رازاب  رد  یبسانم  ياـه  تمیق  هب  و 
نینچ اه  نیا  هراـبرد  روطچ  «، (3)  » دینک یکین  ناریـسا  هرابرد  تفگ : نینچ  درک و  ناناملـسم  هب  باطخ  ردـب ،»  » ناریـسا هرابرد  هک 

!؟ تفرگ میمصت 

نایم رد  ام  درک ، ار  ناریسا  شرافـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور  زا  دیوگ : یم  ردب  گنج  رد  شیرق  رادمچرپ  زیزعوبا ،» »
.دندز یمن  اذغ  هب  تسد  دوخ  دندرک ، یمن  ریس  ار  ام  ات  اهنآ  .میدوب  مرتحم  یلیخ  اهنآ 

حارط رفک و  نارس  زا  نانآ  اریز  .یئوج  ماقتنا  روظنم  هب  هن  هدوب ، یمالسا  یمومع  حلاصم  يور  ریـسا  ود  نیا  نتـشک  تامدقم  نیا  اب 
تشاد نانیمطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اسب  هچ  .دوب  هدش  ماجنا  نانآ  تسد  هب  لئابق  تاکیرحت  دندوب و  یمالـسا  دض  ياه  هشقن 

.دز دنهاوخ  تسد  یکانرطخ  ياهراک  هب  زاب  دنوش ؛ دازآ  نانآ  رگا  هک 
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هنیدم هب  ربمایپ  ياه  یمازعا 

هب و  دنناسرب ، هنیدم  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  هک  دندش  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فرط  زا  هثراح ،» دیز   » و هحاور » هَّللادـبع  »
 ... هبنم و و  هیبن ، هیما ، يرتخبلاوبا ، هعمز ، لهجوبا ، هبیش ، هبتع ، لیبق  زا  رفک  نارس  دیدرگ و  زوریپ  مالسا  هک  دنهد  تراشب  ناناملسم 

یمرب نامثع  رـسمه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  نفد  زا  ناناملـسم  هک  دندش  هنیدم  دراو  یماگنه  یمازعا  دارفا  .دـندش  هتـشک 
تشحو و تبسن ، نیمه  هب  .دش  هتخیمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  گرم  هودنا  اب  گنج  يزوریپ  رورس  لاح ، نیا  رد  .دنتـشگ 

ناناملـسم بیـصن  يزوریپ  نینچ  هک  دـندرک  یمن  رواب  زگره  نانآ  اریز  .درک  هطاـحا  ار  ناـقفانم  ناـیدوهی و  ناکرـشم و  بارطـضا 
.دیدرگ مّلسم  بلطم  شیرق  ناریسا  مالسا و  ياهورین  دورو  اب  یلو  .تسا  غورد  ربخ  نیا  دنیوگب  هک  دندرک  یم  شـشوک  و  ددرگ ،

«(1)»

دنوش یم  هاگآ  دوخ  نارس  ندش  هتشک  زا  نایکم 

هاگآ شیرق  نارس  ندش  هتـشک  ردب و  نینوخ  ثداوح  زا  ار  مدرم  و  دیدرگ ، هکم  دراو  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  یعازخ ، ِنامـسیح » »
مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخلوسر  نارای  زا  اهدـعب  و  دوب ، سابع  مالغ  اـهزور  نآ  رد  هک  عفاروبا ،»  » .تخاـس
هتفریذـپ مالـسا  نم  و  لضفلا » ُما   » وا رـسمه  سابع و  .دوب  هدرک  نشور  ار  سابع  هناخ  مالـسا ، رون  اـهزور  نآ  دـیوگ : یم  دـیدرگ ؛

قوف ام  دـش ، رـشتنم  هکم  رد  مالـسا  نانمـشد  گرم  ربخ  هک  یماگنه  .میتشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  طیحم ، سرت  زا  یلو  میدوب ،
تکرـش گنج  نیا  رد  هک  بهلوبا ،»  » .دـندش تحاران  برطـضم و  تخـس  اـهنآ  ناراداوه  شیرق و  یلو  .میدـش  لاحـشوخ  هداـعلا 

دراو ثرح » نایفسوبا   » هک دندروآ  ربخ  مدرم  ناهگان  .دوب  هتسشن  مزمز  هاچ  رانک  رد  دوب ، هداتسرف  دوخ  ياج  هب  ار  یسک  و  هدرکن ،
بوخ ار  ردب  نایرج  و  تسـشن ، بهلوبا »  » رانک رد  دمآ و  وا  .دنک  تاقالم  نم  اب  رتدوز  هچ  ره  دـییوگب  وا  هب  تفگ  بهلوبا »  » .دـش

زور تفه  زا  سپ  .دنکفا  وا  ناج  رد  یشتآ  هقعاص ، ناسب  سرت  بارطضا و  .درک  حیرشت 
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.درپس ناج  یصوصخم  يرامیب  اب  تخوس  یم  بت  هروک  رد  هک 

نیا رد  هک  تسا  یناسک  زا  وا  .تسا  خیرات  تالکـشم  زا  ردـب ، هوزغ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع  سابع  تکرـش  ناتـساد 
يارب ار  هنیدم  مدرم  هبقع  نامیپ  رد  رگید  فرط  زا  دنک ، یم  تکرـش  دربن  نیا  رد  فرط  کی  زا  وا  .دیدرگ  ناناملـسم  ریـسا  گنج 

هک دوب ، یناسک  زا  وا  دیوگ : یم  وا  مالغ  عفاروبا ، هک  تسا  نامه  لح  هار  .دـیامن  یم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  تیامح 
نامیا هک  درک  یم  اضتقا  زور  حـلاصم  یلو  تشاد ؛ یعطق  نامیا  شا  هدازردارب  تلاسر  دـیحوت و  نییآ  هب  بلاـطوبا ، شردارب  دـننام 

موش ياه  هشقن  تاکرادـت و  زا  ار  دوخ  هدازردارب  دـنک و  کمک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  قیرط  نیا  زا  درادـب و  ناهنپ  ار  دوخ 
زا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  .داد  ماجنا  ار  راک  نیا  زین  دـحا »  » گنج رد  هک  نانچ  .دزاس  هاگآ  شیرق 

.تخاس هاگآ  شیرق  تکرح  هشقن و 

نانآ نایم  زا  ار  طاشن  روش و  هنوگره  و  تخاس ، رادـغاد  ار  نایکم  ياه  هناـخ  رثکا  شیرق ، نازیزع  زا  نت  داـتفه  گرم  ربخ  راـشتنا 
«(1)  » .دیچرب

دیدرگ عونمم  یئارس  هحون  هیرگ و 

هدامآ شیرق  ناروالد  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  مدرم  هتسویپ  و  دراد ، هاگن  بضغ  مشخ و  تلاح  رد  ار  شیرق  هکنیا  يارب  نایفسوبا ،
ثعاب دهاک و  یم  ماقتنا  سح  زا  هحون  هیرگ و  اریز  .دیوگب  رعـش  يرعاش  ای  درادن ، هلان  هیرگ و  قح  يدحا  هک  داد  روتـسد  دنـشاب ؛
هتـشک ماقتنا  هکنیا  رگم  درک ، دـهاوخن  یکیدزن  ینز  اب  زگره  هک  درک  نالعا  مدرم ، کـیرحت  يارب  .ددرگ و  یم  نانمـشد  تتاـمش 

.دریگب ناناملسم  زا  ار  ناگدش 

، دینــش ار  ینز  يراز  هـیرگ و  ناـهگان  .تخوـس  یم  بـضغ  مـشخ و  شتآ  رد  دــنزرف  هـس  نداد  تـسد  زا  رثا  رب  بـلطم ،» دوـسا  »
ربخ هک  .دنک  قیقحت  نایرج  زا  ات  داتـسرف  ار  یـسک  .تسا  هدـیدرگ  دازآ  ناگدـش  هتـشک  رب  هیرگ  هک  درک  روصت  دـش و  لاحـشوخ 

تسا و هدرک  مگ  ار  دوخ  رتش  هک  تسا  نیا  نز  هیرگ  تلع  دندروآ 
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زا ار  نآ  تیب  ود  همجرت  هک  دورس  يراعشا  دش و  رثأتم  رایـسب  وا  .دشاب  یم  عنام  یب  نایفـسوبا »  » نوناق رظن  زا  هدشمگ  رتش  رب  هیرگ 
: مینارذگ یم  ناگدنناوخ  رظن 

هتـسیاش زگره  هظحل  نیا  رد  هن ، دـنام ؛ یم  رادـیب  رتش  نداد  تسد  زا  يارب  اه  بش  و  دزیر ، یم  کشا  دوخ  هدـشمگ  رتش  رب  وا  ایآ  »
نیب زا  اهنآ  گرم  اـب  تمظع  تزع و  ظـح و  هک  دـنک  هیرگ  یناگتـشک  رب  تسا  مزـال  هکلب  دـیرگب  دوخ  ناوج  رتش  رب  وا  هک  تسین 

«(1) «. » تفر

ناریسا هرابرد  میمصت  نیرخآ 

.دنوش دازآ  لافطا  زا  رفن  هد  هب  نتشون  ندناوخ و  میلعت  اب  دنناوت  یم  داوساب  ناریسا  هک  دش  نالعا  گنج  نیا  رد 

« هیدف  » تخادرپ نودـب  دـنمزاین  ریقف و  دارفا  و  دـندرگ ، یم  دازآ  مهرد ، رازه  ات  مهرد  رازه  راهچ  زا  یغلبم  تخادرپ  اب  زین  نارگید 
.دنوش یم  دازآ 

هنیدـم هناور  هدرک و  هیهت  یغلبم  يریـسا  ره  ناگتـسب  .دـیدرگ  ناریـسا  ناـکیدزن  شوـج  بنج و  ثعاـب  هکم ، رد  ربـخ  نـیا  راـشتنا 
؛ دیدرگ دازآ  هیدـف »  » تخادرپ اب  ورمع ،» نب  لیهـس   » هک یماگنه  .دـندومن  یم  دازآ  ار  دوخ  ریـسا  هیدـف »  » تخادرپ اب  .دـندیدرگ و 

لیهُـس ات  دـشکب  ار  وا  ولج  ياه  نادـند  دـهد  هزاجا  هک  درک  تساوخرد  ترـضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  زا  رفن  کـی 
زیاج مالـسا  رد  تسا و  ندرک  هلثُم »  » راک نیا  دومرف : دادن و  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دیوگب  دناوتن  ینخـس  مالـسا  دـضرب 

.تسین

هللا یلصربمایپ  رتخد  اب  يو  .دوب  هکم  هشیپ  تراجت  فیرش و  نادرم  زا  بنیز  رهوش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  داماد  صاعلا ،» یبا  »
ردب گنج  رد  و  دـیورگن ، مالـسا  نیئآ  هب  دوخ ، رـسمه  فالخرب  تثعب ، زا  سپ  و  دوب ، هدومن  جاودزا  تیلهاج  نامز  رد  هلآ  هیلع و 

هک ار  يدـنب  ندرگ  دوـخ  رهوـش  يدازآ  يارب  .درب  یم  رـس  هب  هـکم  رد  زور  نآ  بـنیز  وا  رـسمه  .دـیدرگ  ریـسا  تـشاد و  تـکرش 
.داتسرف دوب ، هدیشخب  وا  هب  فافز  بش  رد  هجیدخ ،»  » شردام
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، يو ردام  ياه  يراکادف  دایب  اریز  .تسیرگ  تخـس  .داتفا  بنیز  دوخ  رتخد  دـنب  ندرگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  ناهگان 
.دوب هدرک  جرخ  دیحوت  نیئآ  دربشیپ  رد  ار  دوخ  تورث  هدومن و  يرای  ار  وا  تاظحل  نیرت  تخس  رد  هک  داتفا  هجیدخ 

امش هب  قلعتم  دنب  ندرگ  نیا  دومرف : درک و  دوخ  نارای  هب  ور  ناناملـسم ، لاوما  مارتحا  ظفح  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ 
نارای .دـییامن  دازآ  هیدـف  تخادرپ  نودـب  ار  صاعلا  یبا  و  دـینک ، در  ار  وا  دـنب  ندرگ  دـیتسه  لیام  رگا  .تسا  امـش  اب  نآ  رایتخا  و 

اهر ار  بنیز  هک  تفرگ  نامیپ  صاـعلاوبا ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـندرک  تقفاوم  وا  داهنـشیپ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
«(1)  » .دروآ مالسا  زین  دوخ  درک و  لمع  دوخ  نامیپ  هب  زین  وا  دتسرفب ، هنیدم  هب  دزاس و 

دیدحلا یبا  نبا  راتفگ 

همطاف ماقم  ایآ  دوزفا : یلو  درک  قیدصت  ار  نآ  وا  .مدناوخ  يولع » يرـصب  رفعجوبا   » مداتـسا يارب  ار  بنیز  ناتـساد  دیوگ : یم  يو 
!؟ دنروآ تسد  هب  كدـف »  » نداد سپ  اب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  بلق  افلخ ، هک  دوبن  هتـسیاش  ایآ  دوبن ؟ بنیز  زا  رتالاب  مالـسلا  اهیلع 

.دوب ناناملسم  لام  كدف  هکنیا  ضرفرب 

تسا نکمم  هنوگچ  دوب ؛ ناناملسم  لام  زا  «، (2) « » دنراذگ یمن  ثرا  هب  يزیچ  ناربمایپ  : » ِتیاور قبط  كدف  متفگ : نم  دـیوگ  یم 
؟ دنهدب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  هب  ار  ناناملسم  لام 

!؟ دوبن ناناملسم  لام  دوب ، هدش  هداتسرف  صاعلاوبا  يدازآ  يارب  هک  بنیز  دنب  ندرگ  رگم  تفگ : داتسا 

افلخ یلو  دوب ، وا  تسد  رد  مکح  ذـیفنت  رد  روـما  ماـمز  و  دوـب ، تعیرـش  بحاـصهلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  متفگ : نم  دـیوگ : یم 
.دنتشادن ار  يرایتخا  نینچ 

ناناملسم زا  ار  كدف  روز ؛ هب  افلخ  هک  میوگ  یمن  نم  تفگ : خساپ  رد  داتسا 
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بلج كدف  نداد  سپ  رد  ار  ناناملسم  تیاضر  تقو ، رادمامز  ارچ  میوگ : یم  نم  .دنداد  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  دنتفرگ و  یم 
یم وا  تسامـش ، ربمایپ  رتخد  ارهز  مدرم ! تفگن : وا  باحـصا  نایم  رد  تساـخنرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـس  هب  ارچ  درکن ؟
سپ ار  كدف  سفن  بیط  اب  دیرـضاح  ایآ  دشاب ، وا  رایتخا  رد  كدف  ياه  ناتـسلخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامز  دـننام  دـهاوخ 

!؟ دیهدب

: متفگ ناـشیا  دـییأت  ناوـنع  هب  طـقف  متـشادن و  یخـساپ  داتـسا  ياویـش  تاـنایب  ربارب  رد  نم  دـسیون : یم  ناـیاپ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
اهیلع ارهز  مارتحا  یلو  هدوب  عرـش  قبط  رب  اهنآ  راتفر  هچ  رگا  دـیوگ : یم  دراد و  اـفلخ  هب  یـضارتعا  نینچ  زین  رابجلادـبع  نسحلاوبا 

«(1)  » .تسا هدیدرگن  ظوحلم  وا  ماقم  مالسلا و 

ص:249
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دنک یم  جاودزا  مالسا  يوناب  هناگی   23

هراشا

«(1)»

تسد تروص  نیا  ریغ  رد  .دنـشاب و  اهنآ  لثم  روز  رز و  تردق و  هلیبق و  زا  هک  دنداد  یم  يدارفا  هب  ار  دوخ  نارتخد  برع  فارـشا 
.دندز یم  ناراگتساوخ  هنیس  رب  در 

یم روصت  اریز  .دننک  جاودزا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربمایپ ، یمارگ  رتخد  اب  دنتشاد  رارصا  یناگرزب  فارشا و  هنیرید ، تداع  نیا  يور 
تیاضر بلج  يارب  هک  دنتـشادنپ  یم  نینچ  نانآ  .دومن  دهاوخن  يریگ  تخـس  دوخ  راک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـندرک 

يریگ تخـس  بنیز  هیقر و  دـننام  دوخ  رگید  نارتخد  جاودزا  رد  يو  یهگناو  دـنراد ، راـیتخارد  ار  مزـال  تاـناکما  ردـپ  سورع و 
.دومنن

«(3)  » .دراد ار  يدـنلب  ماـقم  « (2)  » هلهاـبم هیآ  بجوـم  هب  هک  تسا  يرتـخد  نیا  .دراد  قرف  اـهنآ  اـب  رتـخد  نیا  هـکنآ  زا  لـفاغ  یلو 
زا هک  دشاب  دیاب  یـسک  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  نأش  مه  هک  دنتـسناد  یمن  رگید  .دندوب  هدش  هابتـشا  راچد  رکف ، نیا  رد  ناراگتـساوخ 

هدرمـش هانگ  زا  موصعم  ریهطت ، هیآ  بجوم  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هاگره  .دـشاب  وا  دـننام  صالخا  ناـمیا و  يوقت ، تلیـضف و  رظن 
.دشاب هانگ  زا  موصعم  وا  لثم  دیاب  زین  وا  رهوش  هدش 

ص:251

.دییامرف هعجارم  79 و 111  ج 43 / راونالاراحب ،» هب « تسا ، هدوب  ردب  گنج  زا  سپ  جاودزا  تشذگرس  - 1
.61 نارمع / لآ  هروس  - 2

امهیلع نینـسح  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارجن ، ياراصن  اب  هلهابم  ناـیرج  رد  - 3
.دمآ دهاوخ  مهد  لاس  ثداوح  رد  هعقاو ، نیا  حورشم  .دروآ  هنیدم  جراخ  هب  دوخ  هارمه  ار  مالسلا 
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نأش مه  یلو  دـیهدب ، اهنآ  نأش  مه  هب  ار  دوخ  نارتخد  دـیوگ  یم  هک  نیا  اب  مالـسا  .تسین  ینأشمه  كالم  يدام  رهاـظم  یئاراد و 
.دیامرف یم  ریسفت  مالسا  نامیا و  هب  ار  ندوب 

نامرف هب  دیاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  جاودزا  دیوگب  ناراگتساوخ  خساپ  رد  هک  دوب  رومأم  دنوادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
دندیمهف هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  .تشاد  یمرب  تقیقح  هرهچ  زا  هدرپ  يدح  ات  شزوپ  نیا  رد  وا  و  دریگب ، تروصادـخ 

وا اب  دـناوت  یمن  دـشاب ، هتـشاد  يدام  تیـصخش  هچ  ره  يدرف  ره  و  تسین ، ناسآ  لهـس و  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  جاودزا  ناـیرج  هک 
يایاجـس يونعم و  لئاضف  صالخا ، نامیا و  افـصو و  قدـصرظن  زا  هک  تسا  یتیـصخش  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  رهوش  .دـنک  جاودزا 

ناحتما يارب  .تسین  عمج  مالسلا  هیلع  یلع  زج  یتیصخش  رد  فاصوا  نیا  و  دشاب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رس  تشپ  دیاب  یقالخا 
میمصزا مه  مالـسلا  هیلع  یلع  « (1)  » .دنک يراگتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  زا  هک  دندرک  قیوشت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

.ددرگ مهارف  يراگتساوخ  يارب  طیارش  ات  تشگ  یم  یتصرف  یپ  رد  طقف  دوب ، قفاوم  بلطم  نیا  اب  بلق 

هب رس  .دوب  هتفرگارف  ار  وا  ندب  رسارس  ایح ، بجح و  .دیدرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـضحم  بایفرـش  ًاصخـش  نانمؤم  ریما 
هب راداو  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  .تسا  نآ  نتفگ  زا  عنام  مرـش  یلو  دیوگب  ار  یبلطم  دهاوخ  یم  ایوگ  هدـنکفا و  ریز 

تیمیمـصو صالخا  هناشن  يراگتـساوخ  عون  نیا  .دـنامهفب  وا  هب  ار  دوخ  دوصقم  تسناوت  هلمج  دـنچ  يادا  اب  وا  .درک  نتفگ  نخس 
.دزومایب راگتساوخ  ناناوج  هب  ار  صالخا  نامیا و  يوقت ، اب  مأوت  يدازآ  نینچ  تسا  هتسناوتن  یتیبرت  ياه  بتکم  زونه  تسا ؛

اب ار  عوضوم  نیا  نم  ات  دـینک  ربص  يرادـقم  امـش  دومرف : درک و  تقفاوم  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـضاقت  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هیلع هللا  یلصربمایپ  .تفرگارف  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ياپارس  توکس ، تفگ ، دوخ  رتخد  هب  ار  بلطم  یتقو  .مراذگب  نایم  رد  مرتخد 

زیچ هرز  ریـشمش و  کـی  زج  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یئاراد  یلو  « (2)  » .اهُرارقإ اُهتوکُـس  ربکا  هَّللا  دومرف : تساـخرب و  هلآ  و 
اب وا  .دروآ  مـهارف  ار  یــسورع  جراـخم  تامدــقم و  دــشورفب و  ار  دوـخ  هرز  هـک  دــش  رومأــم  مالــسلا  هـیلع  یلع  .دوـبن  يرگید 

.دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  هب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ار  دوخ  هرز  تیمیمصلامک 

ص:252
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درخب و رطع  يرادـقم  مالـسلا ، اـهیلع  ارهز  يارب  هک  داد ، لـالب  هب  درامـشب  هکنآ  نودـب  ار  نآ  زا  یتـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
روتـسد هب  نانآ  .دنیامن  هیهت  یگدنز  مزاول  سورع  داماد و  يارب  هنیدـم  رازاب  زا  ات  دراذـگ ، رامع  رکب و  یبا  رایتخا  رد  ار  هدـنامیقاب 
رضحم هبو  دندومن  يرادیرخ  دوب ، مالسلا  اهیلع  ارهز  هیزیهج  تقیقح  رد  هک  ار  ریز  يایـشا  دنتـساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.دندروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  هیزیهج  تروص 

مامت هک  یکشم  هفیطق  .دوب 3 - مهرد  کی  نآ  تمیق  هک  هعنقم )  ) يرسور .دوب 2 - هدش  يرادـیرخ  مهرد  تفه  هب  هک  ینهاریپ  - 1
هک يرصم  ناتک  زا  کشتود  .دـنتخاس 5 - یم  امرخ  فیل  بوچ و  زا  هک  تخت )  ) یبرع ریرـس  کی  .درک 4 - یمن  تیافک  ار  ندـب 

.هدرپ 8- .دوب 7 - امرخ  فیل  زا  رگید  ياتود  مشپ و  زا  نآ  يات  ود  هک  شلاـب  راـهچ  .دوب 6 - امرخ  فیل  زا  يرگید  یمـشپ و  یکی 
زبس يوبس  .بآ 13 - يارب  یتسوپ  فرظ  .ریش 12 - يارب  یبوچ  هساک  .تسوپ 11 - زا  یکشم  .سآ 10 - تسد  .يرجه 9 - ریصح 

.یسم فرظ  کی  .يا 16 - هرقن  دنبوزاب  ود  .ددعتم 15 - ياه  هزوک  .گنر 14 -

، تسا لافـس  اـهنآ  فورظ  رتشیب  هک  یهورگ  رب  ار  یگدـنز  ادـنوادخ ، دومرف : داـتفا  اـهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  یتقو 
یم مهرد  دصناپ  نامه  هک  تسا  هنُّسلاُرهَم  زا  وا  رهم  .تسا  تقد  لباق  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  هیرهم  « (1) ! » نادرگ كرابم 

یهاگ دنلان و  یم  هیرهم  نیگنس  راب  زا  هک  ینارسپ  نارتخد و  يارب  .دوب  قشمرس  نارگید  يارب  جاودزا  نیا  تقیقح ، رد  « (2)  » .دشاب
.دننز یم  ار  جاودزا  دیق 

ياه هیزیهج  نیگنـس و  ياه  هیرهم  هنرگو  ددرگ ؛ عوبطم  مرگ و  اـفو  رهم و  تیمیمـصاب و  دـیاب  یئوشاـنز ، یگدـنز  طـیحم  ًاـساسا 
.دهد یمن  یگدنز  هب  یغورف  نکشرمک 

ص:253

.359 ج 1 / همغلا ،» فشک  ای «  94 / 43 راونالاراحب ،» فزخلا «- مهتینآ  لج  موقل  كراب  مهللا  - 1
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ات دـنهد  یم  رارق  رهم  نیگنـس  راـب  ریز  ار  داـماد  دوخ ، رتخد  عضو  تیبـثت  تیعقوم و  میکحت  يارب  رتـخد  ياـیلوا  رـضاح ، رـصع  رد 
جالع یعطق و  نامرد  و  دـنک ، یمن  نیمأـت  ار  ناـنآ  فدـه  راـک  نیا  هک  یتروصرد  .دـنزن  قـالط  هب  تسد  یـسوهلاوب  رثا  رب  يزور 

زغم رد  ار  راکفا  نیا  هشیر  هک  دـشاب ، يروط  دـیاب  ام  عاـمتجا  گـنهرف و  طـیحم  .تسا  ناـناوج  یقـالخا  عضو  حالـصا  نآ  یقیقح 
هب ناج  رهوش ، هناخ  زا  دوخ ، رهم  لذب  اب  دوش ، یم  رـضاح  رتخد  هک  دسر  یم  ییاج  هب  راک  یهاگ  هنرگو  درواین ، دـیدپ  ام  ناناوج 

.درب تمالس 

یسورع مسارم 

.داد بیترت  يا  همیلو  دوخ  یمارگ  رسمه  راختفا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  .دندش و  توعد  سورع  داماد و  فرط  زا  یهورگ 

هتفرگارف ار  وا  دوجو  رـسارس  ایح  مرـش و  هک  یلاح  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  اذغ ، فرـصزا  سپ 
هب وا  مـشچ  یتـقو  .تـخیر  یم  وا  یناـشیپ  زا  تلاـجخ  بـجح و  قرع  .دـیدرگ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  بایفرـش  دوـب ،

ار دوخ  یمارگ  رتخد  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دروخب  نیمز  هب  دوب  کیدزن  دیزغل و  وا  ياپ  داتفا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
: تفگ دومرف و  اعد  وا  قح  رد  تفرگ و 

داماد تسد  رد  ار  سورع  تسد  درک و  زاب  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  هرهچ  هاـگنآ  « (1)  » .درادب نوصم  اهـشزغل  مامت  زا  ار  وت  دنوادخ 
تفگ درک و  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ور  سپـس  همطاف .» هجوزلا  همعن  یلعای  هَّللا  لوسر  هنبا  یف  کل  هَّللا  كراب  : » تفگ نینچ  داهن و 

«. یلع لعبلا  معن  »

همه نآ  اب  ام  ینونک  عاـمتجا  رد  زونه  هک  داد ؛ ناـشن  یـصالخا  تیمیمـصبش و  نآ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نخـس : رگید  هب 
مالـسلا هیلع  یلع  تسد  رد  تفرگ  ار  دوـخ  رتـخد  تسد  هلمج  نآ  زا  .درادـن  دوـجو  تیمیمـصو  افـصرادقم  نیا  لـماکت ، دـشر و 
هدـیرفآ مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  هکنیا  دوخ و  رتخد  تیـصخش  زا  درک ، وگزاب  دوخ  رتخد  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لـئاضف  .دراذـگ 

فیاظو هناخ و  ياهراک  ًادعب  .دش و  روآدای  دوبن ، وا  يارب  ینأشمه  دوب ، هدشن 

ص:254
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! داهن مالسلا  هیلع  یلع  شود  رب  ار  هناخ  زا  جراخ  فئاظو  و  دراذگ ، همطاف  هدهع  رب  ار  هناخ  نورد  ياهراک  .درک  میسقت  ار  یگدنز 

هب .دـنناسرب  رهوش  هناخ  هب  دـنریگب و  ار  وا  رتخد  هقان  رود  هک  داد  روتـسد  راصنا  رجاهم و  نانز  هب  یـضعب ، هتفگ  هب  انب  عقوم  نیا  رد 
.تفریذپ نایاپ  ناهج  نانز  نیرت  تلیضفاب  جاودزا  نایرج  بیترت  نیا 

اهیلع ارهز  رتش  راهم  هک  داد  روتـسد  ناملـس  دـننام  يا ، هتـسجرب  تیـصخش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاـگ 
هب سورع  داماد و  هک  دوب  يا  هظحل  همه  زا  رت  نیریـش  .دراد  مالعا  ار  دوخ  رتخد  تلالج  قیرط  نیا  زا  دـشکب و  دریگب و  ار  مالـسلا 

تسد هب  یبآ  فرظ  دش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دنتـسیرگن  یم  نیمز  هب  مرـش  ترثک  زا  ود  ره  هک  یلاح  رد  دنتفر ، هلجح 
: دومرف اعد  ود  ره  قح  رد  تسا و  تایح  هیام  بآ  اریز  .دیشاپ  رتخد  ندب  فارطا  رب  رس و  رب  لأفت  ناونع  هب  تفرگ ،

«(1)  ...«. » ًاّیلَو و ُهلَعجا  َّمُهللا  ََّیلإ ، ِقلَخلا  ُّبَحَأ  یخأ و  اذه  َّمُهّللا و  َّیلإ ، ِقلَخلا  ُّبَحَأ  ِیتَنبا و  ِهِذه  ّمُهللا 

.تسا نـم  دزن  ناناملـسم  نـیرت  یمارگ  زین  یلع  اراـگدرورپ ! .تـسا  نـم  دزن  مدرم  نـیرت  بوـبحم  نـم و  رتـخد  نـیا  اراـگدرورپ ! »
 ...« امرف رتراوتسا  ار  ود  نآ  تبحم  هتشر  ادنوادخ ،

، درک لقن  کـلام  نب  سنا  « (2) : » میئامن یم  لـقن  ار  ریز  ثیدـح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  ماـقم  قح  يادا  يارب  اـجنیا ، رد 
مدـنآ رد  بترم  تشگ و  یم  دجـسم  راپـسهر  دـمآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  رجف  عولط  ماگنه  مامت  هامـشش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

: دومرف یم  داتسیا و  یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رد  لباقم 

«(3)  » .دنک رود  ار  يدیلپ  هنوگ  همه  تیب ، لها  امش  زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  .دیشاب  زامن  دای  هب  نم ! تیب  لها 

ص:255

.96 ج 43 / راونالاراحب ،» هرثعلا «- هَّللا  کلاقا  - 1
.259 ج 2 / دمحا ،» دنسم  - .» 2

«. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  تیبلا «، لها  ای  هالصلا  - 3
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يدازآ میرح  زا  عافد   24

دحا هوک  هنماد  رد  يدازآ  میرح  زا  عافد  ای  دحا  هوزغ 

رد داد ، خر  ردـب »  » هوزغ ترجه  مود  لاس  رد  رگا  .درادـن  مود  لاـس  زا  یمک  تسد  ریگ ، مشچ  ثداوح  رظن  زا  ترجه  موس  لاـس 
.دنور یم  رامش  هب  مالسا  گرزب  تاوزغ »  » زا ودره  هک  داتفا  قافتا  دحا »  » هوزغ ترجه ، موس  لاس 

ام هک  داد ، خر  لاس  نیا  رد  اه  هّیرَس  هتشر  کی  همیمـض  هب  « (1)  » يرگید ياه  هوزغ  هکلب  تسین ، موس  لاس  هوزغ  اهنت  دـحا »  » هوزغ
.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  دحا  هوزغ  اجنیا  رد 

دنوش یم  لفکتم  ار  گنج  هنیزه  شیرق 

شیرق رد  ار  یئوجماـقتنا  سح  ندرک ، هیرگ  زا  يریگولج  .دوب  هدـش  هدـناشفا  هکم  رد  شیپ  اـه  تدـم  زا  شروـش  بـالقنا و  رذـب 
بعک  » دوب و هدرک  تحاراـن  ار  اـهنآ  هداـعلا  قوف  قارع  هنیدـم و  قیرط  زا  هکم ، مدرم  یناـگرزاب  هار  ندـش  هتـسب  .درک  یم  دـیدشت 

نایفسوبا هب  لهجوبا  دنزرف  همرکع  هیما و  نب  ناوفص  ، ورنیا زا  .دوب  هتخاس  رو  هلعش  تخـس  ار  نآ  هدز و  نماد  شتآ  نیا  هب  فرـشا »
نآ رد  هک  يدرف  ره  دـندش ، هتـشک  هکم  یتراجت  ناوراک  تظاـفح  هار  رد  اـم  ناروـالد  شیرق و  نارـس  نوچ  هک  دـندرک ، داهنـشیپ 

نیمأت ناونع  هب  یغلبم  دیاب  هتشاد ، يا  هراجتلا  لام  ناوراک 

ص:257

«. دسالا ءارمح  هوزغ  نارُحب - هوزغ  دننام « - 1
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.دیدرگ یلمع  ًاروف  دش و  عقاو  نایفسوبا  بیوصت  دروم  داهنشیپ  نیا  .دزادرپب  گنج  هنیزه 

رب دندوب ؛ هدید  ردب »  » گنج رد  ار  اهنآ  یگتـشذگدوخ  زا  تماهـش و  کیدزن  زا  و  هاگآ ، ناناملـسم  يدـنمورین  زا  هک  شیرق  نارس 
.دنزیخ اپب  دمحم  اب  دربن  يارب  دننک ، تکرش  نآ  رد  برع  لئابق  رثکا  هدیزرو  ِناروالد  هک  مظنم  شترا  کی  اب  هک  دندید  مزال  دوخ 

و دـنریگب ، کمک  اهنآ  زا  دـننک و  شدرگ  فیقث »  » و هناـنک »  » ياـه هلیبق  ناـیم  رد  هک  دـندش  رومأـم  رگید  رفن  دـنچ  صاـعورمع و 
هدهع رب  رفـس  مزاول  ریاس  گنج و  هنیزه  هک  دـنریگب  لوق  هدومن و  توعد  دـمحم  اب  دربن  يارب  نوگانوگ  لئاسو  اب  ار  اهنآ  ناروالد 

دـنروآ و درگ  دوخ  رود  هماهت »  » و هنانک »  » ياه هلیبق  زا  ار ، یناروالد  دنتـسناوت  يداـیز  ياـه  تیلاـعف  زا  سپ  ناـنآ  .دـشاب  شیرق » »
دربن نیا  رد  هک  دوب  ینادرم  هرامـش  دـش ، هتفگ  هچنآ  « (1)  » .دـنزاس هدامآ  گنج  يارب  دوب ، رفن  رازه  راـهچ  نآ  تارفن  هک  یـشترا 
مسر .دور  یم  رتالاب  روبزم  مقر  میروایب  باسح  هب  دنتشاد ، تکرش  هثداح  نیا  رد  هک  ار  ینانز  هرامـش  رگا  دندوب و  هتـسج  تکرش 

تکرـش هزرابم  نیا  رد  نادرم  شوداشود  شیرق  تسرپ  تب  نانز  راب  نیا  یلو  دـنناشکب ؛ دربن  نادـیم  هب  ار  نانز  هک  دوبن  نیا  برع 
ار نادرم  زیمآ ، کیرحت  نانخـس  داریا  راعـشا و  ندـناوخ  اب  و  دـننزب ، لبط  شترا  فوفـصنایم  رد  هک  دوب  نیا  اـهنآ  هشقن  .دـندرک و 

.دنزاس راداو  ماقتنا  نتفرگ  يارب 

ِنتـشگ ریـسا  اـب  مأوت  دربن ، زا  رارف  اریز  .دـندنبب  ناـیوجگنج  يور  هب  ار  رارف  هار  هک  دـندوب ، هدروآ  روظنم  نیا  يارب  ار  ناـنز  ناـنآ 
.دهد یمن  رد  نت  يراوخ  نیا  هب  برع  تماهشاب  رصنع  تسا و  اهنآ  نانز  نارتخد و 

.دوب معطُم »  » مالغ یـشبح  برح » نبا  یـشحو   » .دندوب هدرک  تکرـش  يدایز  ياهدیون  هلیـسو  هب  شیرق  شترا  رد  يرایـسب  نامالغ 
هاگره هک  دندوب  هداد  دیون  وا  هب  .دوب  رهام  هداعلا  قوف  نیبوز »  » یگنج صوصخم  تلآ  ندربراکب  رد  يو 

ص:258

ماشه نبا  يرولا و  مالعا  رد  یـسربط  خیـش  میهاربا و  نب  یلع  دـننام  خـیرات ، ریـسفت و  ياملع  ناـیم  شیرق ، نایهاپـس  دادـعت  رد  - 1
.دشاب یم  تقیقح  هب  بیرق  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  تسا ، فالتخا 
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.دش دهاوخ  دازآ  دشکب  ار  مالسلا ) هیلع  هزمح  مالسلا ، هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصدمحم   ) مالسا گرزب  تیـصخش  هس  زا  یکی 
هدایپ یهورگ  هراوس و  تسیود  رتش ، رازه  هس  شوپ ، هرز  دصتفه  هک  دنداد  بیترت  یـشترا  ناوارف ، جنر  لمحت  زا  سپ  لاح ، ره  هب 

.دندوب هدرک  تکرش  نآ  رد  ماظن 

دهد یم  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتاعالطا  هاگتسد 

هـشقن زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب ، مالـسا  هب  رهاظتمریغ  یعقاو  ناملـسم  کی  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع  سابع ،
دهعت درپس و  رافغ » ینب   » هلیبق زا  یصخش  هب  ار  نآ  تشون و  دوخ  رهم  اضما و  طخ و  هب  يا  همان  سابع  .تخاس  هاگآ  شیرق  یگنج 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  هک  دناسر  ار  همان  یماگنه  دـصاق  .دـناسرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  زور  هس  فرظ  رد  ار  نآ  هک  تفرگ 
هیلع هللا  یلصربمایپ  .داد  ترضح  تسد  هب  ار  يا  هتسبرس  همان  بدا ، ضرع  زا  سپ  يو  .درب  یم  رس  هب  رهـش  جراخ  ياه  غاب  رد  هلآ 

«(2)  » دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداصماما  زا  یسلجم ، همالع  « (1)  » .تفگن دوخ  نارای  هب  ار  نآ  نومضم  یلو  دناوخ ، ار  همان  هلآ  و 
دیاب رتدوز  هچ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  .دـناوخ  یم  همان  یلو  تشون ، یمن  طخ  یمارگ  ربمایپ  هک 

.دندناوخ همه  يارب  ار  همان  رهش ، هب  تعجارم  زا  سپ  ور ، نیا  زا  .دزاس  هاگآ  نمشد  هشقن  زا  ار  دوخ  نارای 

شیرق شترا  تکرح 

نفد اجنآ  رد  هنمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ردام  هک  ءاوبا »  » ماـن هب  يا  هطقن  هب  یتفاـسم ، یط  زا  سپ  درک و  تکرح  شیرق  شترا 
نوریب ار  وا  دسج  و  دنفاکشب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ردام  ربق  هک  دندیزرو  رارصا  شیرق  رـسکبس  ناناوج  .دیـسر  تسا ، هدش 

یلو .دنروایب 

ص:259

هللا یلص  ربمایپ  هک  دناسر  هنیدم  هب  یعقوم  ار  همان  دصاق ، هک  دندقتعم  ناسیون  هریـس  زا  یهورگ  203 و  ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
،204 دوخ ج 1 / يزاغم  رد  زین  يدقاو  .دناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  بعک  نب  ّیبا  ار  همان  دندوب و  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و 

رظن دناوخب ، يا  همان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  هدشن  هدـید  خـیرات  لوط  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  هدرک  لقن  ار  نآ 
.تسا رت  کیدزن  عقاو  هب  تسخن 

نیا رد  .دییامرف  هعجارم  یحو » بتکمرد  مان « هب  هدنراگن  باتک  هب  هلأسم  نیا  نوماریپ  رتشیب  قیقحت  يارب  - 111 ج 20 / راحب ،» - » 2
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  ًاقیقد  یخیرات  یثیدح و  ینآرق و  تاهج  زا  قوف  عوضوم  باتک 
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زا ام  نانمـشد  و  ددرگ ، موسرم  اهدعب  اهراک  نیا  تسا  نکمم  هک  دندوزفا  دندرک و  حـیبقت  تخـس  ار  لمع  نیا  اهنآ ، ناشیدـنارود 
.دنفاکشب ار  ام  ناگدرم  ربق  هعازخ » ینب   » و رکب » ینب  »

« هلاضف  » نادنزرف سنوم ،»  » و سنا »  » ربخ بسک  يارب  ترجه ، موس  لاس  لاوش  هام  مجنپ  هبنـشجنپ  بش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
بکرم تسا و  هنیدم  کیدزن  شیرق  هاپس  هک  دندروآ  ربخ  رفن  ود  نآ  .دنزاس  هاگآ  شیرق  رابخا  زا  ار  وا  ات  داتـسرف  هنیدم  نوریب  ار 
کیدزن هنیدم  هب  شیرق  هاپس  ناورشیپ  هک  دروآ  ربخ  رذنم » نب  بابح   » .دنا هدرک  اهر  هنیدم  ياهرازتشک  رد  ارچ  يارب  ار  دوخ  ياه 

زا ناناملسم  .دیدرگ  دییات  دحا  هوک  هنماد  رد  نانآ  رارقتسا  هنیدم و  يوس  هب  شیرق  هاپـس  رتشیب  يورـشیپ  هبنـشجنپ ، رـصع  .دنا  هدش 
ار بش  جرزخ  سوا و  نارس  تهج ، نیا  زا  .دنناسرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  یبیسآ  هنابش  هلمح  اب  شیرق  هک  دندیـسرت  یم  نآ 
ارف نشور  زور  ات  دندومن ، یم  ینابهگن  ار  رهش  ياه  هزاورد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هناخ  و  دندرب ، یم  رسب  دجسم  رد  هحلسا  اب 

.ددرگ نیعم  یگنج  کیتکات  رظن  زا  اهنآ  فیلکت  دسر و 

دحا هقطنم 

تاناکما هک  يا  هطقن  ره  رد  .دش  یم  هدیمان  يرقلا » يداو  ، » درک یم  لصو  نمی  هب  ار  ماش  یناگرزاب  هار  هک  یگرزب  ینالوط و  هرد 
ییاـه هدـکهد  هرد ، نیا  لوط  رد  رظن  نیا  زا  .دـندیزگ  یم  ینکـس  نآ  رد  دوهی  برع و  زا  یفلتخم  لـیابق  تشاد ، دوـجو  یگدـنز 
ًادـعب هک  تفر  یم  رامـش  هب  برثـی » ، » اـه هدـکهد  نیا  زکرم  .دوب  هدـش  روصحم  اـه  گنـس  اـب  اـهنآ  فارطا  هک  دوـب ، هدـمآ  دـیدپ 

.دش هدیمان  لوسرلاهنیدم » »

هطقن کـی  هقطنم ، نیا  نوچ  یلو  .ددرگ  زکرم  نیا  دراو  نآ  بونج  فرط  زا  دوب ، راـچان  دـش ، یم  هنیدـم  دراو  هکم  زا  هک  سکره 
هار دیـسر ، هنیدـم »  » یکیدزن هب  هک  یماگنه  شیرق  شترا  .تفرگ  یم  تروصتمحز  هب  نآ  رد  شترا  لاقتنا  لقن و  دوب ، یخالگنس 

.دیدرگ رقتسم  دحا  هوک  هنماد  رد  قیقع » يداو   » رد هنیدم  لامش  رد  درک و  جک  ار  دوخ 

رتـشیب تمـس  نیا  زا  هنیدـم  .دوب  هداـمآ  یماـظن  ياـه  تیلاـعف  هنوگره  يارب  نیمز ، ندوب  راومه  ناتـسلخن و  ندوـبن  رثا  رب  هطقن  نیا 
عناوم اریز  دوب ، ریذپ  بیسآ 

ص:260
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.دروخ یم  مشچ  هب  رتمک  هطقن  نیا  رد  یعیبط 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـندش  هدایپ  دـحا  هوک  هنماد  رد  يرجه ، موس  لاـس  لاوش  مجنپ  هبنـشجنپ ، زور  رـصع  شیرق ، ياـهورین 
نارـسفا و زا  عاـفد ، لکــش  دروـم  رد  و  داد ، لیکــشت  یماـظن  ياروـش  هـعمج  زور  دـنام و  هنیدـم  رد  ار  هـعمج  بـش  زور و  ناـمه 

.تساوخ رظن  ناشیدنارود 

عافد هویش  رد  تروشم 

ار اهنآ  رظن  و  دـنک ، تروشم  دوخ  نارای  اب  نآ  ریاظن  یماظن و  لئاسم  رد  هک  تسا  رومأم  ادـخ  بناـج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
یبلط و قح  یـسارکومد و  حور  و  دهدب ؛ دوخ  ناوریپ  هب  یگرزب  قشمرـس  لمع ، نیا  قیرط  زا  ات  دـهد  تلاخد  دوخ  تامیمـصت  رد 

نآ راکفا  زا  ایآ  هن ،؟ ای  دُرب  یم  يدوس  اه  تروشم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ایآ  .دروآ  دـیدپ  دوخ  ناراـی  رد  ار  ینیب  عقاو 
نیا رد  دیاب  یمارگ  ناگدنناوخ  دنا و  هتفگ  مالک  ملع  ياه  هناوتـسا  نادنمـشناد و  ار  لاؤس  نیا  خساپ  هن ؟؛ ای  دـش  یم  دـنم  هرهب  اه 

یمارگ ربمایپ  زا  هک  تسا ، يا  هدـنز  شور  هار و  اـهاروش  نیا  « (1)  » .دننک هعجارم  بهاذم  دیاقع و  ياملع  ياه  هتـشون  هب  تمـسق 
هللا یلـصربمایپ  توف  زا  سپ  مالـسا  يافلخ  هک  دوب ، رثؤم  هدنزومآ و  يردق  هب  وا  شور  .تسا  هدنام  راگدای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لابقتـسا یعامتجا  تالکـشم  یماظن و  روما  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دـنلب  راکفا  زا  و  دـندرک ، یم  يوریپ  وا  هویـش  زا  هلآ  هیلع و 
«(2)  » .دندروآ یم  لمع  هب  لماک 

یماظن ياروش 

اـسر يادـن  اب  دـندوب ؛ هدـمآ  درگ  اجنآ  رد  مالـسا  شترا  ریلد  نازابرـس  نارـسفا و  هک  یگرزب  نمجنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
شیرق شترا  هیحان  زا  هک  یتسرپاتکی  نیئآ  میرح  زا  عاـفد  زرط  رد  ار  دوخ  تارظن  نازابرـس  نارـسفا و  ینعی : ََّیلإ ،» اوریـشا  : » دومرف

دیدهت

ص:261

یلص یمارگ  لوسر  تروشم  رارـسا  باتک  نیا  رد  .دییامرف  هعجارم  هغالبلا » جهن  نآرق و  رظن  زا  تروشم  باتک « هب  هراب  نیا  رد  - 1
.تسا هدش  حیرشت  دراد ، هک  يریذپاناطخ  تینوصم  هدرتسگ و  شناد  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

هبطخ 1. هغالبلا  جهن  - 2
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.دینک نایب  دوش ، یم 

هنیدم زا  ناناملسم  هک  دوب ، نیا  يراد  هعلق  زا  روظنم  .درک  داهنـشیپ  ار  يراد  هعلق  هیرظن  دوب ، هنیدم  ناقفانم  زا  هک  یبا ،» نب  هَّللادبع  »
رد نادرم  و  دنزیرب ، گنـس  نمـشد  يور  هب  اه  جرب  اه و  ماب  يالاب  زا  نانز  .دننک  هدافتـسا  اه  نامتخاس  اه و  جرب  زا  و  دنورن ، نوریب 

.دننک دربن  نت  هب  نت  اه  هچوک 

یم يرای  ار  ام  اه  ماب  يالاب  زا  اه  نز  و  میدرک ، یم  هدافتـسا  يراد  هعلق  قیرط  زا  هتـشذگ  رد  ام  درک : زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نخـس  وا 
.تسا هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  زونه  برثی »  » ناتسرهش تهج ، نیا  زا  .دندرک 

، میتفر نوریب  رهش  زا  عقوم  ره  میتشگ و  زوریپ  میدش ، دراو  هار  نیا  زا  عافد  يارب  ام  عقوم  ره  و  هدشن ، طلـسم  نآ  رب  نونکات  نمـشد 
.میدید بیسآ 

تکرـش ردـب  دربن  رد  هک  یئاه  نآ  ًاصوصخ  ناناوج  یلو  دـندرک ، یم  دـییأت  ار  رظن  نیا  راصنا  رجاـهم و  زا  ناـگدروخلاس  ناریپ و 
تأرج ثعاب  عافد  زرط  نیا  هک  دنتفگ : یم  دـندوب و  فلاخم  تخـس  رظن  نیا  اب  دـندنارورپ ، یم  غامد  رد  دربن  رکف  دـندوب و  هدرکن 

هک تسین  گنن  بیع و  ایآ  .دور  یم  تسد  زا  تسا ، هدـش  ناناملـسم  بیـصن  ردـب »  » گـنج رد  هک  يراـختفا  نآ  .دوش  یم  نمـشد 
زا بتارم  هب  ردب »  » گنج رد  ام  يورین  ددرگ ؟ اهنآ  هناخ  دراو  نمـشد  هک  دنهد  هزاجا  و  دننیـشنب ، هناخ  رد  ام  ناراکادـف  ناروالد و 

.میا هدش  وربور  نآ  اب  نونکا  میدوب و  يزور  نینچ  راظتنا  رد  اه  تدم  ام  دیدرگ ! ام  بیصن  يزوریپ  لاح ، نیا  اب  .دوب  رتمک  الاح 

اب رهـش  نوریب  رد  هک  نآ  ات  دروخ  مهاوخن  اذـغ  زورما  تسا ، هدرک  لزان  نآرق  هک  ییادـخ  هب  : » تفگ مالـسا  دیـشر  رـسفا  هزمح ،» »
«(1) «. » دنک گنج  رهش  جراخ  رد  هنادرم  و  دورب ، نوریب  رهش  زا  دیاب  مالسا  شترا  هک  نیا  هجیتن  .منک  دربن  نمشد 

تداهش يارب  یشک  هعرق 

شیرق ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : تساخرب و  همیثخ »  » مانب یلد  هدنز  درمریپ 

ص:262

یلاخ یبا » نب  هَّللادبع  هیرظن « هک  میدرک  تباث  ینشور  هب  مالسا » خیرات  رد  ناقفانم  باتک « رد  ام  - 211 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
نایدوهی دننکن و  هدافتسا  رگنس  ناونع  هب  ناقفانم  ياه  هناخ  زا  رهش ، لخاد  هب  نمشد  دورو  زا  سپ  هک  دوبن  دیعب  چیه  .دوبن  رطخ  زا 

.دنیامنن يراکمه  نانآ  اب  زین  هنیدم  لخاد 
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نوریب هطقن  نیا  زا  عافد  يارب  ام  هاـگره  .دزاـس  هارمه  دوخ  اـب  ار  برع  لـیابق  تسا  هتـسناوت  هدز و  تیلاـعف  هب  تسد  ماـمت  لاـسکی 
ثعاب راک  نیمه  یلو  دندرگزاب ، هکم  هب  دنـشکب و  هرـصاحم  زا  تسد  تسا  نکمم  دـننک ، هرـصاحم  ار  هنیدـم  اهنآ  اسب  هچ  میورن ،

.دش میهاوخن  نئمطم  اهنآ  تالمح  زا  هدنیآ  رد  ام  و  دوب ، دهاوخ  ناشیا  تأرج 

میدوب لیام  بلق  میمـصزا  مدنزرف  نم و  هک  یلاح  رد  مدرکن ، ادیپ  تکرـش  قیفوت  ردب »  » گنج رد  هک  مروخ  یم  فسأت  نیا  زا  نم 
درک و تکرش  ردب  گنج  رد  وا  ماجنارس  .میتسج  یم  یـشیپ  رگیدکی  رب  تمـسق  نیا  رد  ود  ره  و  مینک ، تکرـش  ردب »  » دربن رد  هک 
رد ار  دوخ  یناوج  يورین  یناوت  یم  يراد ، يدایز  ياـهوزرآ  یناوج ، وت  هک  متفگ  مدـنزرف  هب  ردـب »  » دربن رد  نم  .مدـشن  قفوم  نم 

تسا مزال  تسین ، نشور  نم  هدنیآ  تسا ، هدش  يرپس  نم  رمع  یلو  يروآ ؛ تسد  هب  ار  دنوادخ  تیاضر  هک  ینک  فرـصم  یقیرط 
.يریگب شود  هب  ار  مناگدنامزاب  یگدنز  راب  نم ، ياج  هب  وت  منک و  تکرش  ردب ) گنج   ) سدقم داهج  نیا  رد  نم  هک 

وا و  دمآرد ، يو  مان  هب  هعرق  .مینزب  هعرق  میدراذگ  رارق  نیفرط  هک  دوب  يدح  هب  عوضوم  نیا  رد  مدنزرف  هقالع  تدش  رارصا و  یلو 
باوخ هب  راکفا  نیمه  اب  نم  و  دوب ، شیرق  هرصاحم  زا  نخس  هعلق ، نیا  طاقن  مامت  رد  بشید  .دیسر  تداهـش  ماقم  هب  ردب »  » دربن رد 
يادن کی  اب  وا  دنک ؛ یم  لیم  اجنآ  ياه  هویم  زا  دنز و  یم  مدق  تشهب  ياه  غاب  رد  هک  مدید ، ایؤر  ملاع  رد  ار  مزیزع  دـنزرف  .متفر 

.متسه وت  راظتنا  رد  ناج  ردپ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  زیمآ  تبحم 

.دیبلطب قح  هار  رد  تداهـش  نم  يارب  دنوادخ  زا  هک  مراد  اضاقت  هدـش ، رغال  مناوختـسا  هتـشگ ؛ دیفـس  نم  نساحم  ادـخ ! ربمایپ  يا 
هدیقع نامیا و  هب  یکتم  هک  یبتکم  .دینک  یم  دهاشم  دایز  زابناج ، راکادف و  نادرم  عون  نیا  زا  مالسا  خیرات  تاحفصرد  امش  « (1)»

يزابناج نیا  يراکادف ، يروشحلس و  حور  نیا  .دنک  تیبرت  همیثخ »  » دننام يراکادف  زابرس  دناوت  یم  رتمک  تسین ، داعم  ءادبم و  هب 
يارب هیرگ  کشا و  اب  زابرس  هک  یگتشذگدوخ ، زا  و 

ص:263

.125 ج 2 / راونالاراحب ،» - .» 1
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رد .دوـش  یمن  ادـیپ  یبـتکم  چـیه  رد  ناربماـیپ  بتکم  رد  زج  دـبلط : یم  تداهـش  دـیحوت ، نـیئآ  قـح و  هـملک  يرترب  هار  رد  دوـخ 
نیا اب  دـنهد ؛ یم  هداعلا  قوف  تیمها  یعافد  ياهورین  ناراد و  هجرد  نارـسفا و  یگدـنز  عضو  هب  هک  زورما  ناهج  یتعنـصیاهروشک 
نانآ يارب  یگدـنز  ناج و  ظفح  ور ، نیا  زا  تسا ، دوجوم  عضو  همادا  رتهب و  یگدـنز  اه ، گنج  اـهدربن و  رد  فدـه  نوچ  لاـح ،

زابرـس دـشاب ، تداهـش  ورگ  رد  فدـه  نیا  رگا  تسادـخ و  ياضر  بسک  يارب  دربن  ناربمایپ  بتکم  رد  اما  .تسا  فدـه  نیرتالاب 
«(1)  » .دهد یم  رارق  تارطاخم  هنوگ  همه  ضرعم  رد  ار  دوخ  دریگ و  یم  فک  هب  ناج  همهاو  نودب  یهلا 

اروش هجیتن 

.داد حیجرت  نت  هب  نت  گنج  يراد و  هعلق  رب  ار  رهش  زا  جورخ  تسناد و  عطاق  ار  تیرثکا  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 

هنیدم ناقفانم  زا  هک  ار  یبا » هَّللادبع   » هیرظن هدابع ، دعس  هزمح و  دننام  ینارسفا  فرط  زا  رارصا  همه  نآ  زا  سپ  دوبن  هتـسیاش  زگره 
.دهد حیجرت  دوب ،

، هناخ رد  نتسشن  یعافد و  روما  رد  نانز  نداد  تکرـش  هنیدم و  گنت  ياه  هچوک  رد  نت  هب  نت  مظنمان  ياه  گنج  نیا ، زا  هتـشذگ 
قیبطت و لباق  ردـب  گنج  ییامن  تردـق  نآ  اب  و  دوب ، ناناملـسم  یگراـچیب  فعـض و  هناـشن  ندراذـگزاب ، نمـشد  يور  هب  ار  هار  و 

.دوبن هسیاقم 

رد ار  يزابرس  يروشحلس و  حور  اهنآ ، ربارب  رد  مالسا  نازابرس  شمارآ  توکس و  رهش و  قرط  رب  نمشد  طلـست  هنیدم و  هرـصاحم 
.تشک یم  مالسا  دهاجم  نادرم 

دراو وا  رب  یمکحم  هبرـض  هتـشاد  دصق  قیرط  نیا  زا  هتـشاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هب  تبـسن  ییوس  رظن  یبا ، هَّللادـبع  دـیاش 
.دزاس

ص:264

نایم رد  ادـخ  هار  رد  لتق  و  یبلط ، تداهـش  حور  دـیدرگ ، ناریا  هب  قارع  هلمح  ثعاب  راکتیانج ، برغ  هک  یلیمحت  دربن  نیا  رد  - 1
هب دوخ  زا  هک  ییاه  همان  تیـصو  ههبج و  مدقم  طخ  رد  تکرـش  حالـس و  ذخا  رب  ناناوج  قباست » .دیـسر « ءالعا  دح  هب  ناگدـنمزر 

.تسا یبلط  تداهش  حور  رب  ینشور  هاوگ  دنا ، هدراذگ  راگدای 
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دنک یم  نترب  یماظن  سابل  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

و تخادنا ، تشپ  هب  يرپس  درک ، لیامح  ریشمش  دیشوپ و  هرز  .دش  هناخ  دراو  عافد ، هویـش  نییعت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دمآ نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  تسد  هب  يا  هزین  تخیوآ و  هناش  هب  ینامک 

هللا یلصربمایپ  تیاضر  دروم  نتفر  نوریب  رد  اهنآ  رارصا  هک  دندرک  روصت  یخرب  .داد  ناکت  تخـس  ار  ناناملـسم  هرظنم ، نیا  ندید 
ضرع ناربـج ، يارب  ور ، نیا  زا  .دـندرک  نتفر  نوریب  هب  راداو  تـهج  یب  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـنآ  هدوـبن و  هـلآ  هـیلع و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .مینامب  اج  نیمه  رد  تسین  حالصنتفر  نوریب  رگا  .میتسه  امش  رظن  عبات  عافد  هویش  رد  ام  دندرک :

«(1)  » .دنک دربن  نمشد  اب  هک  ینامز  ات  دروآ ، نوریب  ار  نآ  تسین  هتسیاش  دیشوپ ، هرز  ربمایپ  هک  یماگنه 

دور یم  نوریب  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ار يدارفا  .تفگ  كرت  دحا  دصق  هب  ار  هنیدم  دوب ، رفن  رازه  رب  غلاب  هک  يرکشل  اب  دناوخ و  ار  هعمج  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
و هرمس »  » ياه مان  هب  ناوجون  ود  یلو  .تفریذپن  تکرش  يارب  رمع  هَّللادبع  هثراح و  دیز  هماسا ، دننام  دنتشادن ، ینـس  تیحالـصهک 

تراهم يزادـناریت  رد  یلو  دـندوب ، کـچوک  هچ  رگا  ناـنآ  اریز  .دـندرک  تکرـش  دوبن  ـالاب  هدزناـپ  زا  اـهنآ  نس  هک  نیا  اـب  عفار ،» »
.دنتشاد

هللا یلصربمایپ  یلو  .دنتفرگ  دربن  نیا  رد  تکرـش  رب  میمـصت  دندوب ، نامیپ  مه  یبا  هَّللادبع  اب  هک  نایدوهی  زا  یهورگ  عقوم ، نیا  رد 
هنیدـم و نایم  « ) طوش  » مان هب  يا  هطقن  هب  مالـسا  نازابرـس  هک  هار  همین  رد  .دادـن  اهنآ  هب  تکرـش  هزاجا  یحلاصم  يور  هلآ ، هیلع و 

تکرـش زا  تفریذپن ، ار  وا  رظن  و  درک ، يوریپ  ناناوج  رظن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هکنیا  هناهب  هب  یبا  هَّللادبع  دندیـسر ، دـحا )
هن دربن  نیا  رد  نیاربانب  .دنتـشگرب  هار  همین  زا  دـندوب ، هلیبق  مه  وا  اب  هک  نایـسوا  زا  نت  دصیـس  نینچمه ، .درک  يراددوخ  داـهج  رد 

.هشیپ قافن  بزح  هن  دندرک و  تکرش  نایدوهی 
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راچان هظحل  نیا  رد  .دنسرب  دوخ  هاگودرا  هب  هدرک و  روبع  هار  نیرت  کیدزن  زا  هک  دندوب  لیام  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
، دیدرگ تحاران  تخـس  شیوخ  كالما  هب  مالـسا  شترا  دورو  زا  تجاجل  اب  وا  .دنرذگب  عبرم »  » مانب یقفانم  غاب  نایم  زا  هک  دندش 

لوسر یلو  دنـشکب ، ار  وا  دنتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  .درک  تراسج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سدقم  تحاس  هب  و 
«(1)  » .دیشاب هتشادن  يراک  لدروک  جوجل  درم  نیا  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 

زابناج زابرس  ود 

يالبال زا  نانآ ، ناشخرد  ياه  هرهچ  راکادف و  ياه  هفایق  دید ، ناس  يا  هطقن  رد  دوخ  نازابرـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ 
، دوـب هدروآ  دـحا »  » هوـک هنماد  هب  مالـسا  نیئآ  زا  عاـفد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـک  یـشترا  .دیـشخرد  یم  اهریـشمش  قرب 

زین و  دروـخ ، یم  مشچ  هب  یناوارف  هدروخلاـس  ناریپ  ناـنآ  ناـیم  رد  .دنتـشاد  داـیز  فـالتخا  مه  اـب  نس  رظن  زا  هـک  دـندوب  یهورگ 
.درک یمن  زواجت  هدزناپ  زا  اه  نآ  نس  هک  یناوج  ناراکادف 

عوضوم نیا  تابثا  يارب  .دوبن  يرگید  زیچ  تشاد ، دوجو  دـیحوت  زا  عافد  وترپ  رد  طقف  هک  لاـمک ، هب  قشع  زج  هتـسد  نیا  كرحم 
: مینارذگ یم  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  دوب ، هتشذگ  وا  یسورع  زا  بش  کی  طقف  هک  ار  یناوج  ریپ و  کی  تشذگرس 

اه ناـیرج  زا  یخرب  رد  وا  ياـپ  کـی  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يداـم  يورین  هک  تسا  يا  هدـیمخدق  درمریپ  حوـمج ،» نبورمع  - » 1
تهج نیا  زا  وا  بلق  هناخ  .دوب  هدومن  یعافد  هقطنم  هناور  مالسا  نیئآ  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  دیشر  رسپ  راهچ  يو  .دوب  هدید  بیـسآ 

.دننز یم  ریشمش  تقیقح  قح و  زا  عافد  هار  رد  وا  نادنزرف  هک  دوب  ناشخرد  نشور و 

؟ دهدب تسد  زا  ار  یتداعس  نینچ  ارچ  .تسا  فاصنا  زا  رود  گنج  زا  وا  يریگ  هرانک  هک  دیشیدنا  دوخ  اب 

شود زا  ار  فیلکت  هنوگره  مالسا  یماظن  نیناوق  دنتفگ  و  دندرک ؛ يریگولج  ًادج  عافد ، هنحـصرد  وا  تکرـش  زا  يو  نادنواشیوخ 
امش
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ارم مناشیوخ  درک : ضرع  و  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  ًاصخش  و  تخاسن ، عناق  ار  درمریپ  نانآ  نانخس  .تسا  هتشادرب 
یلصربمایپ .منک  زاورپ  تشهب  يوس  هب  مهاوخ  یم  مراد ، تداهش  يوزرآ  نم  تسیچ ؟ امش  رظن  دنراد ، یمزاب  داهج  رد  تکرـش  زا 

.دومن سامتلا  درک و  رارـصا  وا  « (1)  » .تسین امـش  هجوتم  یفیلکت  هدرمـش و  روذعم  ار  وت  ادخ  تفگ : يو  خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
: تفگ درک و  يو  ناشیوخ  هب  ور  دندوب ، هدرک  هطاحا  ار  وا  شناگتسب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ایادخ تفگ : نینچ  ندمآ  نوریب  عقوم  هک  یلاح  رد  درک  كرت  ار  هناخ  وا  .دشونب  تداهـش  تبرـش  مالـسا  قیرط  رد  ات  دـیوشن  عنام 
درم نیا  هناناج  تالمح  دحا ، گنج  رد  جیهم  ياه  هنحـصزا  « (2)  » .نادرگنزاب ما  هناـخ  يوس  هب  موش و  هتـشک  وت  هار  رد  هد  قیفوت 
یم تکرح  ردپ  رس  تشپ  زین  يو  نارسپ  زا  یکی  .مراد  تشهب  يوزرآ  تفگ : یم  درک و  یم  هلمح  دوخ  گنل  ياپ  اب  وا  .دوب  گنل 

«، هلظنح - » 2 « (3)  » .دش دیهش  هَّللادبع  مان  هب  زین  وا  رگید  ردارب  .دندیسر  تداهـش  هجرد  هب  هک  دندرک  دربن  رفن  ود  نیا  ردقنآ  درک ،
ناردپ زا  « ؛» (4)  ... » ِتِّیَْملا ْنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  هیآ  قادصم  هب  وا  .تسا  هتـشذگن  يو  رمع  زا  شیب  راهب  دنچ  تسیب و  هک  تسا  یناوج 
شترا رد  دحا »  » دربن رد  وا  ردپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نمـشد  رماعوبا »  » دنزرف .دروآ » یم  دیدپ  كاپ  نادـنزرف  كاپان 

هدرک کیرحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  دربن  يارب  ار  شیرق  هک  دوب  مالـسا  هاوخدـب  رـصانع  زا  یکی  و  تشاد ، تکرـش  شیرق 
نآ لیصفت  هک  تسا ، رارـض »  » دجـسم هثداح  راذگ  هیاپ  يو  .درکن  یهاتوک  تشاد  بل  رد  ناج  ات  مالـسا  اب  ینمـشد  هار  رد  و  دوب ،

.دش دهاوخ  نایب  ترجه  مهن  لاس  ثداوح  رد 

زور نآ  ِبش  داتفا ، قافتا  دحا  دربن  هک  يزور  .تخاسن  فرـصنم  ردـپ  دـضرب  گنج  رد  تکرـش  زا  ار  هلظنح » ، » يدـنزرف فطاوع 
وا .دوب  هلظنح »  » یسورع
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.دهد ماجنا  بش  نامه  ار  فافز  بش  مسارم  هک  دوب  راچان  هدرک و  جاودزا  نایسوا  سانشرس  یبا ،» هَّللادبع   » رتخد اب 

هزاجا اوق  لک  هدـنامرف  هاگـشیپ  زا  هک  نیا  زج  دـیدن  هراچ  .دـیدرگ  ریحتم  دـش  زادـنا  نینط  وا  شوگ  رد  داـهج  يادـن  هک  یماـگنه 
.دناسرب گنج  نادیم  هب  ار  دوخ  نآ  يادرف  دنک و  فقوت  هنیدم  رد  بش  کی  ات  دریگب ،

: تسا هدیدرگ  لزان  يو  هرابرد  ریز  هیآ  « (1) ، » یسلجم موحرم  لقن  هب  انب 

، دننک عامتجا  ربمایپ )  ) وا اب  یمومعراک  يارب  هک  یماگنه  .دنا  هدروآ  نامیا  وا  ربمایپ  دنوادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامیااب  دارفا  »
وا لوسر  دنوادخ و  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  دنریگ ، یم  هزاجا  ربمایپ )  ) وت زا  هک  یناسک  .دنوش  یمن  ادج  وا  زا  دنریگن ، هزاجا  وا  زا  ات 

یلصربمایپ « (2) «. » هدـب هزاجا  یتساوخ  هک  سک  ره  هب  تفرگ ، هزاجا  یـصوصخ  ياهراک  يارب  ینمؤم )  ) هاگره .دـنا  هدروآ  نامیا 
يوس هب  دنک ، تبانج  لسغ  هک  نآ  زا  شیپ  هلظنح  نادادـماب ، .داد  هزاجا  وا  هب  یـسورع  مسارم  ماجنا  يارب  بش  کی  هلآ  هیلع و  هللا 

، دوب هتـشذگن  بش  کی  زج  يو  جاودزا  زا  هک  سورعون  ناگدید  رد  کشا  دیآ ؛ نوریب  لزنم  رد  زا  تساوخ  یتقو  .تفاتـش  نادیم 
نتـشاد يور  هک  ار  درم  رفن  راـهچ  وا  .دـنک  ربـصهقیقد  دـنچ  هک  دومن  تساوخرد  و  دـنکفا ، دوخ  رهوش  ندرگ  رد  تسد  .دز  هقلح 

.تسا هتفرگ  ماجنا  شزیمآ  لمع  يو  یمارگ  رهوش  وا و  نایم  بشید  هک  تفرگ ، هاوگ  دندوب ، هدنام  هنیدم  رد  رذع 

مرهوـش تفاکـش و  نامـسآ  هک  مدـید  باوـخ  رد  بشید  تفگ : دوـمن و  رفن  راـهچ  نآ  هب  ور  سورع  تفر ، نوریب  لزنم  زا  هـلظنح 
دهاوخ الاب  ناهج  يوس  هب  نم  رهوش  ناور  هک  منک  یم  ساـسحا  اـیؤر  نیا  زا  نم  .دـمآ  مه  هب  فاکـش  سپـس  دـیدرگ ، نآ  لـخاد 

.دیشون دهاوخ  ار  تداهش  تبرش  تفر و 
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هنادرمناوج هلمح  کی  اب  وا  .دوب  نـالوج  لوغـشم  هاپـس  ود  ناـیم  هک  داـتفا  نایفـس  یبا  هب  يو  ناگدـید  دـیدرگ ، هاپـس  دراو  هلظنح 
.دیدرگ نیمز  شقن  نایفسوبا  و  دمآ ، دورف  يو  بسا  تشپ  رب  ریشمش  یلو  تخاس ، هجوتم  وا  يوس  هب  يریشمش 

زا نایفسوبا  نآ  رثا  رب  دومن و  هلمح  هلظنح  رب  یثیلداّدش »  » .دیدرگ شیرق  نازابرس  زا  یهورگ  عامتجا  بجوم  نایفسوبا  دایرف  داد و 
.درک ادیپ  یئاهر  هلظنح  لاگنچ 

ار راد  هزین  مخز  ناـمه  اـب  هلظنح  .درب  ورف  وا  ندـب  رد  ار  دوـخ  هزین  دوـمن و  هلمح  هلظنح  هـب  يراد ، هزین  شیرق ، نازابرـس  ناـیم  رد 
.دش نیمز  شقن  مخز  رثا  رب  زین  دوخ  دروآرد و  ياپ  زا  ریشمش  هلیسو  ار  وا  و  درک ، بیقعت 

ُلیـسَغ  » ار وا  رظن  نیا  زا  و  دـنداد ، یم  لـسغ  ار  هلظنح  ناگتـشرف ، هک  مدرک  هدـهاشم  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 
ام زا  هکئالملا ؛» لیـسغ  هلظنح  اّنِم  َو  : » دنتفگ یم  نینچ  دندرمـش ، یم  ار  دوخ  رخافم  سوا ، هلیبق  هک  یماگنه  .دنتفگ  یم  هکئالملا »

.دنداد یم  لسغ  ار  وا  ناگتشرف  هک  هلظنح  تسا 

.متشک ار  ناناملسم  هلظنح  دحا ، گنج  رد  زین  نم  دنتشک ، ار  هلظنح »  » مرسپ ردب ، گنج  رد  نانآ  هاگ  ره  تفگ : یم  نایفسوبا 

تخـسرس نانمـشد  زا  داماد ، سورع و  ناردپ  یلو  دندوب ، قح  هار  زابناج  نانآ  اریز  .تسا  روآ  تفگـش  سورع  رهوش و  نیا  عضو 
تیلهاج نارود  بهار  رماع  یبا  دنزرف  هلظنح  و  دوب ، هنیدم  ناقفانم  سیئر  یبا  نب  هَّللادبع  سورع  ردـپ  .دـنتفر  یم  رامـش  هب  مالـسا 

«(1)  » .دومن توعد  مالسا  ِناوج  تموکح  ندیبوک  يارب  ار  لقره »  » تسویپ و مالسا  ناکرشم  هب  مالسا ، زا  سپ  هک  دوب 

رکشل ود  یئارآ  فص 

شترا .دـندرک  یئارآ  فصـشیرق  زواـجتم  مجاـهم و  يورین  ربارب  رد  مالـسا  ياـهورین  ترجه ، موس  لاـس  لاوـش  متفه  زور  دادـماب 
رارق هاگودرا  ار  يا  هطقن  دیحوت 

ص:269
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فاکـش و دـحا ،»  » هوک ِطـسو  رد  یلو  .تشگ  یم  دودـحم  دـحا »  » هوک ینعی  یعیبـط  ظـفاح  عناـم و  کـی  هب  رـس  تشپ  زا  هک  داد ،
مالسا هاگودرا  تشپ  رد  فاکش  نآ  طسو  زا  دنزب و  رود  ار  دحا »  » هوک نمشد ، تفر  یم  لامتحا  هک  تشاد ، رارق  یصاخ  یگدیرب 

.دهد رارق  هلمح  دروم  ار  ناناملسم  ههبج ، ِبقع  زا  و  ددرگ ، رهاظ 

هَّللادبع  » اهنآ هدـنامرف  هب  تخاس و  رقتـسم  يا  هپت  يور  ار  زادـناریت  هتـسد  ود  رطخ ، نیا  عفد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 
: دومرف نینچ  ریبج »

بلاغ هاوخ  دربن  رد  ام  .دنزاس  ریگلفاغ  ار  ام  دندرگ و  ههبج  دراو  رس  تشپ  زا  دیراذگن  دینارب ، ار  نمشد  ریت ، ندرک  باترپ  اب  امش  »
هداعلا قوف  زیلهد »  » نیا هک  داد  ناـشن  یبوخ  هب  دـحا »  » گـنج هدـنیآ  « (1) «. » دـیراذگم یلاخ  ار  هطقن  نیا  امـش  بولغم ، ای  میـشاب 

دنداد و جرخ  هب  یطابـضنا  یب  نازادناریت ، هک  دوب ، تهج  نیا  زا  يزوریپ  زا  سپ  ناناملـسم  يدـعب  تسکـش  و  تسا ، هدوب  ساسح 
هناهد يریگلفاغ ، اب  هارمه  عیرس ، ینارود  هلمح  کی  اب  يرارف  هدروخ و  تسکـش  نمـشد  و  دندراذگ ، یلاخ  ار  ساسح  رگنـس  نیا 

.داد رارق  هلمح  دروم  رس  تشپ  زا  ار  زیلهد 

یماظن لوصا  زا  وا  عالطا  زا  یکاح  دننکن ، تکرح  دوخ  ياج  زا  ًاقلطم  هک  نازادناریت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـکؤم  روتـسد 
.دنهد جرخ  هب  یطابضنا  یب  نازابرس  هک  یتروصرد  تسین ، یعطق  يزوریپ  نماض  هدنامرف ، یماظن  غوبن  یلو  .دوب 

نازابرس هیحور  تیوقت 

هس ربارب  رد  ناملـسم  نت  دصتفه  هک  زین  راب  نیا  .دومرف  یمن  تلفغ  نازابرـس  یناور  تیوقت  زا  اهدربن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
گرزب خروم  يدقاو ،»  » .دومن تیوقت  ار  مالـسا  ناروآ  گنج  هیحور  يا  هباطخ  ياشنا  اب  ادـخ  لوسر  دـندوب ، هتفرگ  رارق  رفن  رازه 

: دیوگ یم  مالسا 

رس و تشپ  ار  دحا  هوک  و  درک ، بصن  نینیع »  » هگنت رب  زادناریت  هاجنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
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.دومن یم  نیعم  ار  يرـسفا  ره  هاگیاج  درک و  یم  مظنم  ار  فوفـص  تفر  یم  هار  هداـیپ  هک  یلاـح  رد  داد و  رارق  ور  شیپ  ار  هنیدـم 
دوب رتولج  يزابرس  هناش  هاگره  هک  درک  یم  تقد  فوفصمیظنت  رد  يردق  هب  وا  .تخاس  یم  رخؤم  ار  یهورگ  مدقم و  ار  يا  هتسد 

.درب یم  بقع  هب  ار  وا  ًاروف 

شرافـس نآ  هب  ارم  ادخ  هچنآ  هب  ار  امـش  نم  دومرف : درک و  ناناملـسم  هب  ور  فوفـصندرک  مظنم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
تمحزرپ لکـشم و  نمـشد  اب  هزرابم  دوزفا : سپـس  دیزیهرپب ...  وا  تفلاخم  زا  دینک ؛ تعاطا  ار  ادخ  نامرف  مهد : یم  رکذـت  هدرک ،

ادخ اریز  .تسا  هدرک  تیوقت  یئامنهار و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یئاهنآ  رگم  دنک ، تمواقم  وا  ربارب  رد  هک  تسا  یسک  رتمک  و  تسا ،
 ... دننک ینامرفان  ار  ادخ  هک  تسا  یناسک  هارمه  ناطیش  و  تسا ، وا  نامرف  ناگدننک  تعاطا  اب 

دوخ يارب  تسا ، هداد  هدعو  امش  هب  دنوادخ  هک  ار  یئاه  تداعس  قیرط  نیا  زا  و  دیشاب ، هتـشاد  تماقتـسا  داهج  رد  زیچ  ره  زا  شیب 
يزور هرذ  نیرخآ  هکنآ  رگم  دریم ، یمن  ناهج  نیا  رد  سک  چیه  هک  تسا ، هتفگ  نم  هب  لیئربج » ، » یحو کیپ  « (1)  » .دینک مهارف 

«(2)  » .دنزن هلمح  هب  تسد  یسک  تسا  هدشن  رداصدربن  نامرف  هک  يا  هظحل  ات  و  دروخ ...  یم  ار  دوخ 

دنک یم  مظنم  ار  دوخ  فوفص  ، نمشد

يارب دـیلودلاخ ،»  » یهدـنامرف هب  ار  یهورگ  .داد  رارق  طسو  رد  ار  شوپ  هرز  ِماظن  هدایپ  .درک  تمـسق  هس  ار  دوخ  شترا  نایفـسوبا ،
.دومن نیعم  همرکع »  » یهدنامرف هب  پچ  تمس  يارب  ار  رگید  هتسد  و  تسار ، تمس 

سپس .داد  رارق  شترا  شیپاشیپ  رد  دندوب ، اهنآ  نایم  رد  نارادمچرپ  هک  دربن  نالوارقـشیپ  ناونع  هب  ار  یـصوصخم  هتـسد  نینچمه 
نارادمچرپ يرادیاپ  تماقتسا و  ورگ  رد  رکـشل  يزوریپ  تفگ : درک و  دندوب  رادلادبع » ینب   » هلیبق زا  یگمه  هک  نارادمچرپ  هب  ور 

رگا .میدروخ  تسکش  هیحان  نیا  زا  ردب ، زور  ام  و  تسا ،

ص:271
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نیا .ددرگ  رگید  هلیبق  بیصن  يراد  مچرپ  راختفا  تسا  نکمم  دنهدن ، ناشن  یگتسیاش  دوخ  زا  مچرپ  ظفح  رد  رادلادبع » ینب   » هلیبق
درواـمه تفر و  شیپ  هلـصافالب  دـمآ ؛ نارگ  دوـب  شیرق  راد  مچرپ  نیتـسخن  عاجـش و  درم  هک  هحلط ،» یبا  نبا  هحلط   » يارب نـخس 

.دیبلط

یناور کیرحت 

ریلد و نازابرـس  ناور  کـیرحت  يارب  تفرگ و  تسد  هب  يریـشمش  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ددرگ ، زاـغآ  گـنج  هـکنآ  زا  شیپ 
: تفگ درک و  اهنآ  هب  ور  عاجش ،

نداد زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دنتـساخرب  يا  هدـع  « (1) « ؟ دـنک ادا  ار  نآ  قـح  دریگب و  تسد  هب  ار  ریـشمش  نـیا  تـسیک 
ناوت یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ ریشمش  نیا  قح  تفگ : تساخرب و  دوب  ریلد  يزابرس  هک  هناجدوبا »  » سپس .درک  عانتما  اهنآ  هب  ریـشمش 

ار نآ  قح  مرـضاح  نم  تفگ  هناجدوبا  .دوش  مخ  هک  یگنجب  نآ  اب  ردق  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  درک ؟ ادا  ار  نآ  قح 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  ار  ریشمش  تسب و  رس  هب  تفگ ، یم  گرم » لامتسد   » ار نآ  هک  یگنر  خرـس  لامتـسد  سپـس  .منک  ادا 

.دومن دهاوخ  دربن  دراد  بل  رد  ناج  ات  هک  دوب  نآ  هناشن  تسب ، یم  رس  هب  ار  لامتسد  نیا  هناجدوبا ،»  » عقوم ره  .تفرگ 

لامتـسد نآ  هک  یلاح  رد  دوب ، رورـسم  هداعلا  قوف  دوب  هدـش  وا  بیـصن  هک  يراختفا  زا  و  تفر ، یم  هار  رورغم  گنلپ  کی  ناسب  وا 
یفدـه و  دـنک ، یم  دربن  تیونعم  قح و  زا  عافد  يارب  هک  شترا  کی  کـیرحت  يارب  یتسار  هب  « (2)  » .دوزفا یم  وا  هوکـشرب  خرس ،

هللا یلـصربمایپ  فدـه  .تسا  كرحم  نیرتهب  نآ  هباشم  شیاـمن و  نیا  دـنرادن ، لاـمک  هب  قشع  زج  يا  هزیگنا  هدـیقع و  يدازآ  زج 
میمـصت و دیاب  هک  دنامهف  نانآ  هب  تخیگنارب و  ار  نارگید  تاساسحا  لمع  نیا  اب  وا  هکلب  دوبن ، هناجدوبا  کیرحت  اهنت  هلآ ، هیلع و 

.دنشاب هتشاد  ار  یماظن  لادم  نینچ  تفایرد  قاقحتسا  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  زین  نانآ  تعاجش 

ص:272
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: تفگ دوخ  اب  دش ؛ تحاران  دادن ، وا  هب  ار  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هکنیا  زا  دوب ، يروالد  زابرس  دوخ  هک  ماوع » ریبز  »

وا اب  ینامرهق  چـیه  مدوب  وا  لابند  هب  نادـیم  رد  نم  دـیوگ : یم  وا  .منیبب  ار  وا  تعاجـش  هیاـپ  اـت  منک  بیقعتار  هناـجدوبا »  » دـیاب نم 
ناناملسم ياه  یمخز  هک  دوب  یناولهپ  شیرق  شترا  نایم  دیوگ : یم  سپـس  .دروآ  یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  هکنیا  رگم  دش ؛ یمن  وربور 

هکنآ زا  سپ  دـیدرگ ، وربور  هناجدوبا  اب  قافتا  نسح  زا  .مدوب  تحاران  هداعلا  قوف  لـمع  نیا  زا  نم  و  دـیرب ، یم  رـس  تعرـس  هب  ار 
ار یسک  دنک : یم  لقن  هناجدوبا »  » .دیدرگ هتشک  هناجدوبا »  » تسد هب  شیرق  نامرهق  هرخالاب  دش ، لدب  در و  اهنآ  نایم  تبرض  دنچ 

.درک هلان  تخس  دید ، دوخ  رس  يالاب  ار  ریشمش  یتقو  وا  .متفر  وا  يوس  هب  دیامن ، یم  کیرحت  عافد  يارب  ار  شیرق  رکشل  هک  مدید 
«(1)  » .منزب دنه »  » دننام ینز  قرف  رب  هک  مدید  نآ  زا  رتکاپ  ار  ربمایپ  ریشمش  نم  تسا و  نایفسوبا  ِنز  دنه »  » وا مدید  ناهگان 

دوش یم  زاغآ  دربن 

هکم هب  هنیدم  زا  مالسا  اب  تفلاخم  رثا  رب  هک  دوب ، سوا »  » هلیبق زا  وا  .دیدرگ  زاغآ  دوب  هنیدم  نایرارف  زا  هک  رماعوبا  هلیسو  هب  گنج 
يرای زا  تسد  دننیبب ، ار  وا  نایسوا »  » رگا هک  درک  یم  روصت  رماعوبا  .دندوب  هارمه  وا  اب  زین  نایسوا  زا  رفن  هدزناپ  دوب و  هدش  هدنهانپ 

یئوگدب نعط و  اب  دیدرگ ، وربور  ناناملسم  اب  یتقو  یلو  دش ! مدقـشیپ  هار  نیا  رد  ورنیا ، زا  دنراد ؛ یمرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ناسیون خیرات  نایم  دحا ، دربن  رد  زابرـس  دنچ  يراکادف  « (2)  » .دیزگ يرود  ههبج  زا  يرـصتخم  گنج  زا  سپ  دـش و  هجاوم  ناشیا 

رد دیوگ : یم  سابع  نبا  .دشاب  یم  ریدقت  هتسیاش  رتشیب  نانآ  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  يراکادف  .تسا و  فورعم  روهـشم و 
رد دندرک و  یم  باختنا  تماقتسااب  هدیزرو و  دارفا  زا  ار  رادمچرپ  هتسویپ  و  دوب ، ناناملسم  رادمچرپ  مالسلا  هیلع  یلع  اهدربن  مامت 

نب بعصم   » ندش هتشک  زا  سپ  ناخروم  زا  يرایسب  لقن  هب  و  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  نارجاهم  مچرپ  دحا  دربن 

ص:273
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لماح بعصم »  » تسخن هکنیا  تلع  .داد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوب ، ناناملـسم  رادمچرپ  هک  ریمع »
وا هک  هحلط ،» یبا  هحلط  « » (1)  » .دندوب هلیبق  نیا  زا  زین  ناراد  مچرپ  و  دوب ، رادلادبع  ینب  هلیبق  زا  يو  هک  هدوب  نیا  دـیاش  دوب ؛ مچرپ 

: تفگ دیشک و  دایرف  دیدرگ و  نادیم  دراو  ناشک  هرعن  دنتفگ ؛ یم  « (2) « » هبیتکلا شبک   » ار

نم هک  تسه  یسک  عضو  نیا  اب  ایآ  تشهب ، رد  امش  ناگتشک  یلو  دنخزود  رد  ام  ناگتـشک  هک  تسا  نیا  امـش  قطنم  دمحم  نارای 
دز و زا  سپ  تفر و  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـب ، زادـنا  نینط  نادـیم  رد  وا  يادـص  ؟ خزود هب  ارم  وا  اـی  منک ، هناور  تشهب  هب  ار  وا 

.داتفا كاخ  يور  دمآرد و  ياپ  زا  یلع  تابرض  اب  هحلط  دنچ ، يدروخ 

.دندمآرد ياپ  زا  تباث » مصاع   » ریت هلیسو  هب  ود  ره  و  دیسر ، يو  ردارب  ود  هب  بوانت  هب  يرادمچرپ  تبون  هحلط ، ندش  هتشک  اب 

: هک دوش  یم  هدافتسا  دیدرگ ، لیکشت  مود  هفیلخ  گرم  زا  سپ  هک  اروش »  » ياهزور رد  نانمؤمریما ، ینارنخس  زا 

نیا هب  .دـندرگ  مچرپ  لماح  یـصوصخم  بیترت  هب  نانآ  هک  دوب  انب  و  دوب ، هدرک  هریخذ »  » يرادـمچرپ يارب  ار  رفن  هن  شیرق  شترا 
« رادلادبع ینب   » هلیبق ناروالد  زا  نارادمچرپ  نیا  همه  .رخآ و  هب  دـسرب  ات  درادرب ، ار  مچرپ  یمود  دوش ، هتـشک  یلوا  رگا  هک  بیترت 
بیهم و یلکیه  هک  بأوص »  » مان هب  یـشبح  مالغ  کی  اهنیا  زا  سپ  .دندش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  اب  دـحا ، زور  دـندوب و 

.دمآرد ياپ  زا  ترضح  نآ  تبرض  اب  زین  وا  هک  تساوخ  زرابم  هتشادرب و  ار  مچرپ  تشاد ، يروآ  تشحو  هفایق 

هب ایآ  دومرف : درک و  اهنآ  هب  ور  دندوب ، هدمآ  درگ  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارای  هک  یگرزب  نمجنا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
تفرگ و یم  تسد  هب  مچرپ  يرگید  زا  سپ  ناـبلطزرابم ، یکی  ره  هک  ار  رادـلادبع » ینب   » هلیبـق زا  رفن  هن  ِّرـش  نم  هک  دـیراد  رطاـخ 
زا سپ  دیراد  رطاخ  هب  دومرف : رگید  راب  « (3)  » .دندرک قیدصت  ار  نانمؤمریما  راضح  همه  مدرک ؟ هاتوک  امش  رس  زا  دیشک ؛ یم  هرعن 

دراو یشبح  مالغ  بأوص » ، » رفن هن  نآ 
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هدرک و فک  وا  ناهد  هک  دوب  كانمشخ  يردق  هب  و  تشادن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نتـشک  زج  یفده  هک  یلاح  رد  دش ، نادیم 
وا رمک  رب  یتبرض  متفر  شیپ  نم  یلو  دیتفر  بقع  هدز  تشحو  بیهم ، ِروآ  گنج  نیا  ندید  زا  اهامش  دوب ؛ هدش  خرـس  شنامـشچ 

.دندومن قیدصت  یگمه  راضح  زاب  مدروآرد ؟ ياپ  زا  ار  وا  مدز و 

دندیگنج یم  توهش  يارب  هک  یتلم 

یئوج هنیک  يزیرنوخ و  هب  ار  اهنآ  هریاد  فد و  اب  و  دندناوخ ، یم  شیرق  نازابرـس  کیرحت  يارب  نانز  رئاس  دـنه و  هک  يراعـشا  زا 
اهنآ كرحم  هکلب  دندرک ؛ یمن  دربن  یقالخا  لیاضف  يدازآ ، یکاپ ، تیونعم ، يارب  تلم  نیا  هک  دش  یم  مولعم  دندرک ؛ یم  توعد 

رکشل فوفـصنایم  رد  یـصوصخم  ياه  گنهآ  اب  نز ، هریاد  ِنانز  هک  ار  يا  هنارت  .تسا  هدوب  يدام  تاوهـش  هب  لین  یـسنج و  روما 
: تسا هدوب  ریز  رارق  هب  دندناوخ  یم 

قرامنلا یلع  یشمن  قراط  تانب  نحن 

قرافن اوربدت  وأ  قناعن  اولبقت  نا 

هب تشپ  رگا  میوش و  یم  رتسبمه  امـش  اب  دینک ، نمـشد  هب  ور  رگا  .میور  یم  هار  اهبنارگ  ياه  شرف  يور  میقراط ، نارتخد  ام  ینعی 
.میوش یم  ادج  اهامش  زا  دینک ، رارف  دییامن و  نمشد 

اب دشاب ؛ هتـشادن  یناویح  ذئاذل  يدام و  روما  هب  لین  زج  یفده  دشاب و  یـسنج  روما  روحم  رب  اهنآ  گنج  دربن و  هک  یتلم  کش ، یب 
، یتسرپ لِگ  بوچ و  تراسا  زا  رشب  نتخاس  دازآ  و  راکفا ، حطس  ندرب  الاب  و  يدازآ ، شرتسگ  دننام  یسدقم  فده  يارب  هک  یتلم 

يزیچ دوب ، هورگ  ود  نیا  حور  رد  هک  فلتخم  هزیگنا  ود  نیا  يور  .دـنراد  يا  هسیاقم  لباقریغ  هلـصاف  نشور و  قرف  دـنک ، یم  دربن 
هحلسا شیرق  رکشل  ریبز و ...  و  هناجدوبا ، هزمح و  مالسلا و  هیلع  یلع  دننام  مالسا ، دیـشر  نارادرـس  يزابناج  وترپ  رد  هک  تشذگن 

«(1)  » .دش هدوزفا  مالسا  نازابرس  تاراختفا  رب  يراختفا  دندراذگ و  رارف  هب  اپ  یبیجع  تحاضف  اب  هداهن و  نیمز  ار  دوخ  مئانغ  و 
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يزوریپ زا  سپ  تسکش 

بـسک و  ادـخ ، هار  رد  داهج  زج  يا  هزیگنا  يزوریپ ، هظحل  نیرخآ  اـت  مالـسا  نازابرـس  هکنیا  يارب  دـندش !؟ بلاـغ  ارچ  میئوگ  یم 
.دنتشادن دوب ، نآ  هار  رس  رد  هک  یعنام  هنوگره  عفر  و  دیحوت ، نیئآ  رشن  و  وا ، تیاضر 

رکـشل مئانغ  هب  هجوت  .دـیدرگ  نوگرگد  ناناملـسم  رتشیب  تین  فدـه و  يزوریپ ، زا  سپ  هکنیا  يارب  دـندش !؟ بولغم  ًاددـجم  ارچ 
هیلع و هللا  یلـصربمایپ  نامرف  تخاس و  هدولآ  ار  يدایز  هورگ  صالخا  دندوب ، هدراذگ  رارف  هب  اپ  هتـشاذگ و  اجب  دوخ  زا  هک  شیرق 

.دندرک شومارف  ار  هلآ 

: نایرج لیصفت  کنیا 

رارق یـصاخ  یگدـیرب  فاکـش و  دـحا ، هوک  طسو  رد  هک : میدومن  يروآدای  ار  هتکن  نیا  دـحا ،»  » یئایفارغج عاضوا  حیرـشت  رد  ام 
هدـنامرف هب  درپس و  ریبج  هَّللادـبع  تسایر  هب  زادـناریت  رفن  هاجنپ  هب  ار  ههبج  تشپ  هرد  ِینابهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  تشاد ،

یلاخ ار  هطقن  نیا  هاـگ  چـیه  و  دـننک ، يریگولج  هوک  فاکـش  زا  نمـشد  روبع  زا  ریت  ندرک  باـترپ  اـب  هک  دوب ، هداد  روتـسد  اـهنآ 
.بلاغ هاوخ  دنوش  بولغم  هاوخ  دنراذگن ،

.دش یم  هدنار  بقع  نازادناریت  هلیسو  هب  دنک ، روبع  هّرد  نیا  زا  تساوخ  یم  نمشد  عقوم  ره  گنج ، مرگامرگ  رد 

هورگ دـش ؛ يرارف  دوـخ  ناـج  ظـفح  يارب  و  دراذـگ ، نیمز  هب  نادـیم  رد  ار  دوـخ  عاـتم  حالـس و  شیرق ، شترا  هک  هـظحل  نآ  رد 
نادیم زا  جراخ  رد  نمـشد  بیقعت  هب  دندوب ، هداهن  ناج  لذـب  ساسارب  ار  دوخ  تعیب  هک  مالـسا  دـشرا  نارـسفا  زا  يرامـش  تشگنا 

لاغتـشا مئاـنغ  يروآدرگ  هب  و  هداـهن ، نیمز  هب  حالـس  و  هدومن ، رظن  فرـصنمشد  بیقعت  زا  ناناملـسم  رتـشیب  اـما  .دـنتخادرپ  دربـن ،
.دندرک روصت  هتفای  نایاپ  ار  راک  دوخ ، نامگ  هب  و  دندیزرو ،

يروآدرگ رد  دـیاب  زین  ام  تسا ؛ هدـیاف  یب  اجنیا  رد  ام  فقوت  دـنتفگ : دوخ  اب  هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  ههبج ، تشپ  هرد  ناـنابهگن 
دشاب حتاف  مالسا  شترا  هاوخ  مینکن ، تکرح  اجنیا  زا  ام  هک  تسا  هداد  روتسد  ادخ  لوسر  تفگ : اهنآ  هدنامرف  .مینک  تکرش  مئانغ 

.بولغم ای 
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روظنم تسا و  رمث  یب  اـجنیا  رد  اـم  فـقوت  دـنتفگ : دـنداد و  جرخ  هب  تمواـقم  هدـنامرف  روتـسد  ربارب  رد  زادـناریت  ناـنابهگن  رتـشیب 
.تسا هتفای  نایاپ  دربن  نونکا  میئامن و  ینابهگن  ار  هرد  نیا  گنج  لاح  رد  ام  هک  هدوبن  نیا  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

عاجش و ینامرهق  هک  دیلو  نب  دلاخ  .دنامن  یقاب  یسک  اجنآ ، رد  رفن  هد  زج  و  دندمآ ، دورف  ینابهگن  رقم  زا  نت  لهچ  ساسا ، نیا  رب 
تـشپ دراو  اجنآ  زا  دوب  هتـساوخ  راب  دـنچ  و  تسا ، يزوریپ  دـیلک  زیلهد  هناهد  هک  تسناد  یم  دربن  زاغآ  زا  و  دوب ، هدومزآ  گـنج 

ار دوخ  نازابرس  درک ، هدافتـسا  نابهگن  دارفا  ِیمک  زا  راب  نیا  دوب و  هدش  وربور  نازادناریت  فرط  زا  ریت  باترپ  اب  دوش  گنج  ههبج 
و دـیدرگ ، رهاـظ  ناناملـسم  رـس  تشپ  رد  يریگلفاـغ  اـب  مأوت  یـشخرچ  هلمح  کـی  اـب  و  دومن ، يربهر  مالـسا  يورین  رـس  تشپ  هب 

.دیشخبن يدوس  دندوب  رقتسم  هپت  يور  هک  یمک  هورگ  تمواقم 

تـشذگن يزیچ  .دندش  هتـشک  لهج  یبا  نب  همرکع  دیلو و  نبدلاخ  نازابرـس  هلیـسو  هب  دایز  ياه  يزابناج  زا  سپ  رفن  هد  نآ  مامت 
.دنتفرگ رارق  حلسم  نمشد  تخس  هلمح  دروم  رس  تشپ  زا  هدز ، تلفغ  حلسمریغ و  ِناناملسم  هک 

توعد يراکمه  يارب  دندوب  رارف  لاح  رد  هک  ار  شیرق  هدروخ  تسکـش  شترا  درک ، فرـصت  ار  ساسح  هطقن  هکنآ  زا  سپ  دلاخ 
.درک تیوقت  ار  شیرق  تماقتسا  تمواقم و  حور  دایز  ياه  هرعن  واهدایرف  اب  و  دومن ،

تشپ ور و  شیپ  زا  دنتشگزاب و  نادیم  يوس  هب  شیرق  شترا  ناناملـسم ، فوفـصعضو  یگدیـشاپ  مه  زا  رثا  رب  هک  تشذگن  يزیچ 
.دیدرگ زاغآ  نانآ  نایم  دربن  ًاددجم  هدرک و  هطاحا  ار  مالسا  نازابرس  رس 

ار دورو  هار  هتسنادن  و  دندراذگ ، یلاخ  ار  رگنس  يدام  ياه  فده  يارب  هک  دوب  یهورگ  نآ  یهاتوک  هیحان  زا  تسکـش ، نیا  تلع 
.دیدرگ ههبج  دراو  رس  تشپ  زا  دیلو ، نب  دلاخ  یهدنامرف  هب  شیرق ، ماظن  هراوس  يورین  هک  يروط  هب  دندرک ، زاب  نمشد  يارب 

مالـسا شترا  رد  يروآ  تفگـش  هقباس و  یب  جرم  جره و  ماگنه ، نیا  رد  دـش ، دـییأت  لهجوبا  دـنزرف  همرکع  هلمح  اـب  دـلاخ  هلمح 
زا یهدنامرف  هتشر  نوچ  یلو  دنزادرپب ، عافد  هب  هدنکارپ  ياه  هتسد  روط  هب  هک  نیا  زج  دندیدن  هراچ  ناناملسم  .دمآ  دوجوب 
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و دمآ ، دراو  نانآ  رب  ینیگنس  تافلت  هکلب  دنروآ ، تسد  هب  یتیقفوم  عافد  نیا  رد  دنتسناوتن  مالسا  نازابرـس  دوب ، هدش  هتخیـسگ  مه 
.دش هتشک  ناملسم  نازابرس  ریاس  تسد  هب  هجوت ، نودب  زین  ناملسم  زابرس  دنچ 

یناـبیتشپ هب  دـیدرگ و  ههبج  دراو  رگید  راـب  شیرق ، يرارف  يورین  .درک  تیوقت  ار  شیرق  شترا  هیحور  همرکع ، دـلاخ و  تـالمح 
.دنتشک ار  یهورگ  دنکفا و  هرصاحم  هب  فرط  ره  زا  ار  ناناملسم  تخادرپ و  اهنآ 

دوش یم  رشتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ندش  هتشک  ربخ 

در و اهنآ  نایم  هک  يدایز  تابرض  زا  سپ  و  درک ، هلمح  ریمع  نب  بعصم  مالـسا  دیـشر  رادمچرپ  هب  شیرق  عاجـش  هدنمزر  یثیل ،» »
هللا یلصمالسا  ربمایپ  لوتقم  هکنیا  نامگ  هب  يو  دوب ، هدیشوپ  مالسا  نازابرس  تروص.دیـسر  تداهـش  هب  مالـسا  رادمچرپ  دش ، لدب 

« .دش هتشک  دمحم  مدرم ! يا  ناه  « ؛» ُدمَُحم َِلُتق  دَق  َأ ال  : » درک مالعا  شترا  نارس  هب  دز و  دایرف  رایتخا  یب  تسا  هلآ  هیلع و 

رساترس رد  اهنآ  يادصهک  دندوب  لاحـشوخ  يردق  هب  شیرق  نارـس  .تفای  راشتنا  شیرق  شترا  نایم  ناهد  هب  ناهد  غورد ، ربخ  نیا 
«. ُدّمَُحم َِلُتق  دَق  َأ ال  ُدمُحم ، َِلُتق  دَق  أ ال  : » دنتفگ یم  یگمه  دوب ، زادنا  نینط  نادیم 

رد درک  یم  شالت  سک  ره  .دمآرد  تکرح  هب  اسآ  جوم  شیرق  رکـشل  و  دیدرگ ، نمـشد  تأرج  ثعاب  ساسا ، یب  ربخ  نیا  راشتنا 
.دروآ تسد  هب  كرش  ناهج  رد  يراختفا  هار  نیا  زا  دیامن و  تکرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ياضعا  ندیرب 

، دومن فیعضت  تدش  هب  زین  ار  مالسا  نادهاجم  هیحور  تشاد ، ریثأت  نمـشد ، رکـشل  هیحور  تیوقت  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  ربخ  نیا 
نادیم رد  يرامش  تشگنا  هورگ  اهنت  دندرب و  هانپ  هوک  هب  دندیشک و  گنج  زا  تسد  ناناملـسم  زا  يرامـش  یب  هورگ  هک  يروط  هب 

.دنام یقاب 

؟ درک راکنا  ار  يا  هدع  رارف  ناوت  یم  ایآ 

نیمه هکنیا  ای  و  اهنآ ، ندوب  یباحصو  درک  راکنا  ناوت  یمن  ار  باحصا  رارف 
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.میریذپب ار  خلت  تقیقح  نیا  هک  دوب  دهاوخن  نآ  زا  عنام  دندرک ، ادیپ  یبصنم  ماقم و  ناشن و  مان و  ناناملسم  نایم  رد  اهدعب  دارفا 

مالسا شترا  هک  یعقوم  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  يومع  رـضن ، نب  سنا  دسیون : یم  نینچ  مالـسا  سیون  هریـس  گرزب  ماشه ، نبا 
دنداتفا دوخ  ناج  رکف  هب  ناناملسم  رتشیب  دیدرگ ، رـشتنم  نادیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  گرم  ربخ  تفرگ و  رارق  راشف  تحت 
هَّللادیبع نب  هحلط  باطخ ، نبرمع  اهنآ  نایم  هک  راصنا  رجاهم و  زا  يا  هتـسد  مدید  دیوگ : یم  يو  درب  هانپ  يا  هشوگ  هب  سک  ره  و 

باوج رد  دـیا ؟ هتـسشن  اجنیا  ارچ  متفگ : اهنآ  هب  يزیمآ  ضارتعا  نحل  اـب  نم  دنتـسه ، دوخ  رکف  هب  دـنا و  هتـسشن  يا  هشوگ  رد  دوب 
هتـشک هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رگا  متفگ  اهنآ  هب  نم  .درادن  يا  هدیاف  دربن  رگید  هدش ، هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـنتفگ :
خیرات زا  يرایسب  لوق  هب  و  « (1)  » .دیوش دیهش  زین  امش  هدش  هتـشک  وا  هک  یهار  نآ  رد  دیزیخرب  درادن ، يدوس  یگدنز  رگید  هدش ،

، درادن ریثأت  اهنآ  رد  منانخـس  مدید  نم  هک  دوزفا  سپـس  .تسا  هدنز  دمحم  يادـخ  هدـش ، هتـشک  دـمحم  رگا  تفگ : نینچ  ناسیون 
ار وا  شعن  تشادرب و  مخز  داتفه  دربن  نیا  رد  سنا  دیوگ : یم  ماشه  نبا  .مدش  دربن  لوغشم  هنامیمصو  هدرب  حالس  هب  تسد  مدوخ 

.تخانشن رگید  یسک  وا  رهاوخ  زج 

زا اـت  دـندرگ  لـسوتم  یبا  هَّللادـبع  هب  هک  دندیـشک  یم  هشقن  دوخ  تاـجن  يارب  هک  دـندوب  هدرـسفا  يردـق  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ 
«(2)  » .دریگب ناما  اهنآ  يارب  نایفسوبا 

دراد یم  رب  هدرپ  قیاقح  هلسلس  کی  زا  نآرق  تایآ 

ياه هدـعو  هک  دـندرک  روصت  باحـصا  زا  یهورگ  هک  دـناسر  یم  اراکـشآ  هدومن  هراپ  ار  بصعت  لهج و  ياه  هدرپ  نآرق ، تاـیآ 
: دیامرف یم  نینچ  هورگ  نیا  هرابرد  دنوادخ  .تسا  هدوب  ساسا  یب  يزوریپ  ترصن و  رب  رئاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ناس هب  لطاب  ياه  نامگ  ادخ  هرابرد  هک  دندوب ، دوخ  ناج  رکف  رد  يردق  هب  باحصا  زا  یهورگ  »

ص:279

.83 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.109 ج 2 / لماک ،» خیرات  - .» 2

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 302 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_279_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_279_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا یتایآ  یسررب  اب  دیناوت  یم  امـش  « (1) « .»!؟ تسه یـصالخ  يا و  هراچ  ایآ  دنتفگ  یم  دـندومن و  یم  تیلهاج  نارود  ياه  نامگ 
باحـصا هرابرد  ار  هعیـش  هدـیقع  اًـلماک  تاـیآ  نیا  .دـیروایب  تسد  هب  ار  دربن  نیا  زا  يا  هدیـشوپ  قیاـقح  « (2) ، » نارمع لآ  هروـس 

زاـبناج و هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  همه  هک  دراد  هدـیقع  هعیـش  .دـناسر  یم  روـهظ  هصنم  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
یقتم نمؤم و  لاح  نیا  رد  تشاد ، دوجو  قفانم  ًانایحا  هدـیقع و  تسـس  دارفا  اهنآ  ناـیم  رد  و  دـندوبن ، دـیحوت  نیئآ  یعقاو  هتخاـبلد 

.دوب دایز  زین  صلخم  لدکاپ و 

گنج نیا  رد  ار  نآ  ياه  هنومن  هک  تسیاشان  ياهراک  نیا  زا  يرایسب  رب  هک  دنهاوخ  یم  ننست  لها  ناگدنـسیون  زا  یهورگ  زورما 
اسران و اه  هیجوت  نیا  هک  یتروصرد  دـنیامن  ظفح  ار  باحـصا  همه  ماقم  تقیقح ، زا  رود  ياه  هیجوت  اـب  دنـشکب و  هدرپ  دـیدینش ،

.تسا تقیقح  یعقاو  يامیس  ندید  زا  عنام  بصعت ، ياه  هدرپ 

هب و  دیتفر ، یم  الاب  هوک  زا  هک  ار  یعقوم  دیروآ  دای  هب  : » دیوگ یم  ًاحیرصهک  دنک  راکنا  ار  ریز  هیآ  دافم  دناوت  یم  هدنـسیون  مادک 
هب هدرکن و  انتعا  وا  نخـس  هب  امـش  یلو  دیدرگرب ، هک : دز  یم  ادصار  امـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  دیدومن ، یمن  هجوت  یـسک 
رد هک  دـید  دوخ  هدـید  اب  رـضن  نب  سنا  هک  تسا  یئاهنآ  لاـثما  دارفا و  ناـمه  هراـبرد  هیآ  نیا  « (3) «. » دـیداد یم  همادا  دوخ  رارف 

: تسا ریز  هیآ  نآ ، زا  رت  نشور  .دندوب  دوخ  هدنیآ  رکف  هب  دنا و  هتسشن  یجنک 

دندوب هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  هلسلس  کی  رثا  رب  ار  اهنآ  ناطیـش  دندرک ، تشپ  نمـشد  هب  رکـشل ، ود  ندشوربور  زور  هک  یناسک  »
«(4) «. » تسا رابدرب  هدنزرمآ و  ادخ  تشذگ و  اهنآ  زا  دنوادخ  یلو  داد ، شزغل 

ص:280

«. 153 نارمع / لآ  هروس  ْیَش ٍء «» ْنِم  ِْرمَْألا  َنِم  اَنل  ْلَه  َنُولوُقَی  ِهَِّیلِهاْجلا  َّنَظ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَی  ْمُهُسُْفنَأ  ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَق  ٌهَِفئاط  َو  - .» 1
.180 - 121 نارمع / لآ  هروس  - 2

«. 153 نارمع / لآ  هروس  ْمُکارْخُأ «» ِیف  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلا  ٍدَحَأ َو  یلَع  َنوُْولَت  َنوُدِعُْصت َو ال  ْذِإ  - » 3
«» ٌمِیلَح ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  اَفَع  ْدََـقل  اُوبَـسَک َو  ام  ِضْعَِبب  ُناْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَـمَّنِإ  ِناـعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمُْکنِم  اْوَّلَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  - .» 4

«. 155 نارمع / لآ  هروس 
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رکف نیا  هب  دندوب و  هدیشک  دربن  زا  تسد  هداد و  رارق  دوخ  رذع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لتق  هعیاش  ندینش  هک  ار  یناسک  نآرق 
يربمایپ طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  : » دیامن یم  خـیبوت  نینچ  دـنیآرد ، نایفـسوبا  ناما  رد  یبا ،» هَّللادـبع   » هلیـسو هب  هک  دـندوب 

دیاقع راکفا و  هب  امـش  اـیآ  دوش ، هتـشک  اـی  دریمب و  هاـگره  دـنا  هتفر  دـنا و  هدـمآ  یناربماـیپ  وا  زا  شیپ  دـنوادخ ) بناـج  زا   ) تسا
«(1) «. » دهد یم  کین  يازس  ار  نارازگساپس  دنوادخ  دنز ، یمن  يررض  ادخ  هب  دنک  درگ  بقع  سکره  دیدرگ ؟ یم  رب  تیلهاج 

خلت تایبرجت 

هب يرگید  هتسد  يرادیاپان  و  یهورگ ، تابث  يرادیاپ و  تردق  و  دیآ ، یم  تسد  هب  نیریش  خلت و  یتایبرجت  دحا ، عیاقو  یـسررب  زا 
هک رظن  نیا  زا  ار ، ناناملسم  مامت  ناوت  یمن  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هتکن  نیا  یخیرات  ياهدادیور  هب  هجوت  اب  .ددرگ  یم  تباث  یبوخ 

ساسح ياه  هظحل  رد  ای  دندرازگ و  یلاخ  ار  نازادناریت  هپت  هک  یناسک  اریز  .تسناد  تلادع  يوقت و  اب  مزالم و  دنربمایپ ، باحصا 
.دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  باحصا  نامه  زا  دنتفرگ ، هدیدان  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يادن  دنتفر و  الاب  هوک  زا 

تعیب ناج  لذـب  ِّدحرـس  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  رفن  تشه  دـحا ،»  » ِزور دـسیون : یم  مالـسا  گرزب  راگن  خـیرات  يدـقاو ،» »
هظحل رد  یگمه  رفن ، تشه  نیا  زج  و  دـندوب ، راـصنا  زا  رفن  جـنپ  و  ریبز ) هحلط و  مالـسلا ، هـیلع  یلع   ) رجاـهم زا  نـت  هـس  .دـندرک 

.دندراذگ رارف  هب  اپ  كانرطخ 

دعم نب  دمحم  گرزب  دنمشناد  دزن  ار ، يدقاو  يزاغم  باتک  دادغب  رد  لاس 608  رد  یسلجم  رد  دسیون : یم  « (2)  » دیدحلا یبا  نبا 
اب دـحا  زور  رد  نم  « ؛ دـنک یم  لقن  ًاحیرـص  هک  هملـسم  نب  دـمحم  هک : دیـسر  هطقن  نیا  هب  بلطم  هک  یماگنه  مدـناوخ ، یم  يولع 

دز و یم  ادصـصوصخم  ياه  مان  هب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتفر و  یم  الاب  هوک  زا  ناناملـسم  هک  مدید  دوخ  ياه  مشچ 
يادن هب  سک  چیه  و  ُنالُف » اَی  َّیلا  ُنالُف  ای  ََّیلا  : » دومرف یم 

ص:281

َهَّللا َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  - .» 1
«. 144 نارمع / لآ  هروس  َنیِرِکاَّشلا «» ُهَّللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو 

.24 - 23 ج 15 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،» جهن  حرش  - .» 2
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زا سپ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نالف ، نالف و  زا  روظنم  تفگ : نم  هب  داتسا  داد ؛ یمن  تبثم  باوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 
لئاق اهنآ  هب  تسیاب  یم  هک  یمارتحا  تشاد ، اهنآ  مان  هب  حیرـصت  زا  هک  یـسرت  زا  يوار  و  دـندروآ ، تسد  هب  بصنم  ماقم و  ربماـیپ 

.دروایب ار  اهنآ  مسا  هتساوخن  ًاحیرص  ، دوش

، ساسح هظحل  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  زا  موس  هفیلخ  هک  دنراد ، قافتا  نایوار  مومع  هک  هدرک  لقن  دوخ  حرش  رد  هدربمان  نینچمه 
.تسا هدوبن  تباث  رادیاپ و  نادیم  رد 

هدرک عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  دحا  نادـیم  رد  هک  هبیـسن ،»  » مان هب  مالـسا ، راکادـف  ناوناب  زا  یکی  هرابرد  هدـنیآ ، رد  امش 
يرارف هورگ  تیـصخش  ماـقم و  زا  هیاـنک  روـط  هب  زین  هلمج  نآ  رد  .دـناوخ  دـیهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  يا  هلمج  تـسا ؛

ییوگ عقاو  یبای و  تقیقح  روظنم  میرادن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  زا  کی  چیه  اب  يدـب  رظن  زگره  ام  .تسا  هدـش  هتـساک 
دیهاوخ ًادـعب  ار  اهنآ  تشذگرـس  هک  رگید  هتـسد  يرادـیاپ  تابث و  زا  مییامن ، یم  شهوکن  ار  اهنآ  رارف  هک  هزادـنا  نامه  هب  .تسا 

.میهن یم  جرا  ار  اهنآ  رادرک  هدرک و  دیجمت  فیرعت و  دناوخ 

دنوش یم  نامیپ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نتشک  يارب  رفن  جنپ 

جنپ دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  صخش  هجوتم  فرط  ره  زا  تالمح  هکنیا  اب  دوب ، هدش  هدنکارپ  مالـسا ، شترا  هک  هظحل  نآ  رد 
ترابع دارفا  نیا  .دـنهد  همتاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یگدـنز  هب  دـشاب  هک  یتمیق  ره  هب  دـنتفرگ  میمـصت  شیرق  یمان  ناـمرهق 

: زا دندوب 

.تخاس حورجم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یناشیپ  هک  باهش  نب  هَّللادبع  - 1

.تسکش ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تسار  تمس  یعابر  نادند  گنس ، راهچ  ندرک  باترپ  اب  هک  صاقو  یبا  دنزرف  هبتع  - 2

ياـه هقلح  هک  دوب  دـیدش  يردـق  هب  مخز  نیا  .تخاـس  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هرهچ  رب  یمخز  یثـیل ، هئیمق  نبا  - 3
دروآرد و دوخ  ياه  نادـند  اب  ار  اه  هقلح  نیا  حارج ،» هدـیبعوبا   » .تفر ورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياـه  هنوگ  رد  دوخ ، هـالک 

.تسکش نیب  نیا  رد  وا  نادند  راهچ 

ص:282
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.دش هتشک  هناجدوبا »  » مالسا نامرهق  تسد  هب  هلمح ، نیح  رد  هک  دیمح  نب  هَّللادبع  - 4

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  اب  یعقوم  وا  .دـمآرد  ياپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یناسک  زا  يو  فلخ ، نب  یبا  - 5
هتخانش ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  باحصا ، زا  رفن  دنچ  هدیناسر و  بعش  هب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دش  وربور  هلآ 

« همصلا نب  ثراح   » زا يا  هزین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوس  هب  وا  .دندوب  هدمآ  درگ  وا  فارطا  و 
.داتفا نیمز  هب  بسا  زا  هک  درب  ورف  وا  ندرگ  رد  ار  نآ  و  تفرگ ،

ار وا  ناتـسود  هچ  ره  هک  دوـب  هتفرگارف  ار  وا  زرل  سرت و  يردـق  هب  یلو  دوـب ، یحطـس  يرهاـظ و  فـلخ » نـب  یبا   » مـخز هـکنیا  اـب 
: تسا هتفگ  تشک ، مهاوخ  ار  وت  متفگ : وا  هب  هک  نم  باوج  رد  هکم ، رد  دمحم  تفگ  یم  و  تفرگ ، یمن  مارآ  دنداد  یم  يرادلد 

يانثا رد  يدـنچ  زا  سپ  تخاـس و  ار  وا  راـک  زرل  سرت و  مخز و  نیا  .دـیوگ  یمن  غورد  زگره  وا  و  تشک ، مهاوخ  ار  وت  نم  هکلب 
هللا یلـصربمایپ  هک  دندوب  فرتعم  هک  نیا  اب  دهد ، یم  ناشن  ار  شیرق  تئاند  یتسپ و  لامک  بلطم  نیا  یتسار  « (1)  » .درپس ناج  هار 

نتخیر يارب  هدروآ و  نوریب  نیتسآ  زا  توادع  تسد  لاح ، نیا  اب  ددرگ ؛ یمن  يراج  وا  نابز  هب  غورد  و  تسا ، وگتسار  هلآ  هیلع و 
.دندومن یم  شالت  همه  نیا  وا  نوخ 

گرم اب  ینادـنچ  هلـصاف  هکنیا  اب  دومن  یم  عافد  مالـسا  میرح  دوخ و  زا  هوک ، نوچ  یتماقتـسا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 
سرت و هب  رعـشم  هک  ینخـس  تکرح و  نیرتـکچوک  لاـح  نیا  اـب  تسا ، وا  صخـش  هجوتم  اـسآ  جوـم  رکـشل  دـید  یم  و  تشادـن ،
وا نوخ  اب  ار  دوخ  ربمایپ  هرهچ  هک  یتیعمج  دومرف : ار  هلمج  نیا  یناشیپ  ندرک  كاپ  عقوم  طقف  .دشن  هدید  وا  زا  دـشاب  وا  بارطـضا 

هفطاع و لاـمک  نیا  و  « (2)  » .دنوش یم  راگتـسر  هنوگچ  دـیامن  یم  توعد  یتسرپادـخ  هب  ار  نانآ  وا  هک  یلاح  رد  دـندرک ، نیگنر 
.دهد یم  ناشن  نانمشد  هب  یتح  ار ، وا  ینابرهم 

هب درف  نیرتکیدزن  دربن ، نادیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ص:283

.244 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  84 و « ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
؟ هَّللا یلا  مهوعدی  وهو  مدلاب  مهیبن  هجو  اوبضخ  موق  حلفی  فیک  - 2
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هیلع هللا  یلصربمایپ  ندنام  ملاس  للع  زا  يا  هراپ  نیاربانب ، .داد  یم  هانپ  ار  ام  دش ، یم  رت  تخـس  گنج  راک  عقوم  ره  و  دوب ، نمـشد 
تایح هک  دوب ، راک  رد  زین  يرگید  تلع  اما  .درک  یم  دوخ  ناج  مالـسا و  میرح  زا  هک  دوب  وا  دوخ  هدـنزرا  ياه  عافد  نامه  هلآ ، و 

ار وا  ناج  هدرتسگ ، یشالت  اب  هک  دوب  وا  يافواب  نارای  زا  یمک  هتـسد  یناشفناج  نآ  و  دومن ، تنامـض  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دنتشاد ظوفحم  یشوماخ  زا  ار  نازورف  لعشم  نیا  هدرک و  ظفح 

هز تسکـش و  وا  ریت  ِنامک  دومن و  باترپ  تشاد ، دوخ  كرت  رد  ریت  هچنآ  وا  .دیگنج  تخـس  دحا ، زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
خیراـت نف  رظن  زا  ناـنآ ، همه  تاـبث  هک  « (2) ، » دـندوبن رتشیب  رفن  دـنچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوجو  ناعفادـم  « (1)  » .دیرب نآ 

یم اهنآ  عاـفد  حرـش  هب  نونکا  هک  تسا  یمک  هتـسد  ماـیق  تاـبث و  ناـمه  تسا  ملـسم  یعطق و  ناـخروم  ناـیم  هچنآ  .تسین  یعطق 
: میزادرپ

ددجم يزوریپ  اب  زیمآ  تیقفوم  عافد 

نیا يزوریپ  نیا  زا  دوصقم  .میا  هتفگن  تقیقح  فالخرب  ینخـس  میراذگب ، ددجم  يزوریپ  ار  مالـسا  خـیرات  زا  تمـسق  نیا  مان  رگا 
و دنیامن ، ظفح  گرم  رطخ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سدقم  دوجو  دنتـسناوت  نانمـشد ، راظتنا  فالخرب  ناناملـسم  هک  تسا 

.دیدرگ مالسا  شترا  بیصن  هک  دوب  يددجم  يزوریپ  نیا 

نیا نیگنس  راب  هنرگو  تسا ، مالـسا  نادهاجم  ماقم  زا  مارتحا  روظنم  هب  میهد ، یم  تبـسن  مالـسا  شترا  همه  هب  ار  يزوریپ  نیا  رگا 
.دندومن ظفح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوجو  دوخ ، ناج  ندنکفا  هرطاخم  هب  اب  هک  دوب  يرامـش  تشگنا  هدع  شود  رب  يزوریپ 

.دوب راکادف  تیلقا  نیا  يراکادف  هجیتن  نازورف ، لعشم  نیا  ندشن  شوماخ  مالسا و  تلود  ياقب  تقیقح ، رد 

: دییامرف یم  هعلاطم  تاحفص  نیا  رد  ار  هتشذگ  ناج  زا  نادرم  نیا  يراکادف  زا  یلامجا  کنیا ،

ص:284

.107 ج 2 / لماک ،» خیرات  - .» 1
.21 ج 15 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،» جهن  حرش  - » 2
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یلصربمایپ تافو  زور  ات  تیلوفط  نینس  زا  دوب و  هتشذگ  وا  رمع  زا  راهب  هک 26  تسا  يدیشر  رسفا  رادیاپ ، تباث و  درف  نیتسخن  - 1
.تشادنرب تسد  وا  يرای  يراکادف و  زا  يا  هظحل  دوب و  وا  هارمه  هلآ ، هیلع و  هللا 

يراکادف تامدخ و  خیرات ، تاحفـص  هک  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایقتم ، يالوم  یعقاو ، راکادف  نیا  دشرا ، رـسفا  نیا 
.تسا هدومن  طبض  دیحوت  نیئآ  میرح و  زا  عافد  مالسا و  جیورت  رد  ار  وا  ياه 

.تفرگ ماجنا  راکادـف  درم  نآ  ياه  یگتـشذگدوخزا  اه و  تداشر  هلیـسو  هب  نیتسخن ، يزوریپ  ناس  هب  ددـجم ، يزوریپ  نیا  ًاساسا 
دندش و هتشک  مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  نارادمچرپ  هک  دوب  نیا  دربن  زاغآ  رد  شیرق ، رارف  تلع  اریز 

.دومن بلس  اهنآ  زا  ار  يرادیاپ  ِناوت  هک  داتفا  شیرق  شترا  ِلد  رد  ییاسرف  تقاط  بعر  هجیتن ، رد 

وا ماقم  هتسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  قح  دنا ، هدومن  هیزجت  لیلحت و  ار  مالسا  عیاقو  هک  يرصم  رـصاعم  ناگدنـسیون 
نارگید فیدر  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يراکادف  و  دنا ، هدرکن  ادا  تسا ، هدش  طبض  خیراوت  رد  هک  یمسق  هب  لقاال  ای  تسا و 

: میزاس سکعنم  اجنیا  رد  ار  ترضح  نآ  ياه  يراکادف  زا  یلامجا  میناد  یم  مزال  رظن  نیا  زا  .دنا  هداد  رارق 

شترا زا  یئاـه  هتـسد  موجه  دروم  فرط  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوجو  دـسیون : یم  « (1)  » دوخ خـیرات  رد  ریثا ،» نبا  - » 1
اهنآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دروآ ، یم  هلمح  ترـضح  نآ  هب  هک  يا  هتـسد  ره  .تفرگ  رارق  شیرق 
نیا ربارب  رد  .دش  رارکت  دحا  رد  راب  دـنچ  نایرج  نیا  .تخاس  یم  مهارف  ار  اهنآ  قرفت  تابجوم  یخرب ، نتـشک  اب  و  درک ، یم  هلمح 

تیاـهن نیا  تفگ : دوتـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دزن  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  يراکادـف  دـیدرگ و  لزاـن  یحو  نـیما  يراکادـف ،
یلع زا  نم  تفگ : درک و  قیدصت  ار  یحو  ِنیما  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخلوسر  دهد ، یم  ناشن  دوخ  زا  رـسفا  نیا  هک  تسا  يراکادف 

.تسا نم  زا  وا  و  مالسلا ، هیلع 

: دوب ریز  هلمج  ود  نآ  نومضم  هک  دش  هدینش  نادیم  رد  ییادن  سپس 

ص:285

.107 ج 2 / لماک ،» خیرات  - .» 1
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« ِّیلَع ّالإ  یتَف  راقَفلا و ال  وُذ  ّالإ  َفیَس  «ال 

.تسین مالسلا  هیلع  یلع  زج  يدرمناوج  و  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ریشمش  رازگتمدخ ، ریشمش  ینعی 

موجه هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نتـشک  يارب  هک  یئاه  هتـسد  دیوگ : یم  هدرک و  لقن  يرتشیب  حرـش  اب  ار  نایرج  دیدحلا ، یبا  نبا 
لوزن نایرج  سپـس  .تخاس  یم  قرفتم  ار  اهنآ  دوب  هدایپ  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندوب و  يرفن  هاجنپ  هتـسد  دـندروآ ، یم 
باـتک ياـه  هخـسن  زا  یخرب  رد  نم  تسا ، ملـسم  خـیرات  رظن  زا  بلطم  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع  دـیوگ : یم  هدرک و  لـقن  ار  لـیئربج 

نآ تحـصزا  هنیکـس ،» باهولادـبع   » دوخ داتـسا  زا  يزور  یتـح  .ما  هدـید  ار  لـیئربج  ندـمآ  دورف  قاحـسا ،» نبا  دـمحم   » تاوزغ
: تفگ خساپ  رد  يو  دنا ؟ هتشونن  هناگشش  حاحصنافلؤم  ار  حیحصربخ  نیا  ارچ  متفگ : وا  هب  نم  .تسا  حیحـص  : تفگ يو  .مدیـسرپ 
هک یحورـشم  ینارنخـس  نآ  رد  - 2 « (1)  » .دـنا هدـیزرو  تـلفغ  نآ  جرد  زا  حاحـصناگدنسیون  هـک  مـیراد  حیحـصتایاور  زا  یلیخ 

: دیامرف یم  هراشا  نینچ  دوخ  يراکادف  هب  دومن ، دوخ  نارای  زا  یهورگ  رضحم  رد  دوهیلا » سأر   » يارب مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما 

دوجو زا  مخز  داتفه  اب  نم  دـنتفرگ و  ار  دوخ  هناخ  هار  رجاهم  راصنا و  دـندروآ ، هلمح  اـم  يوس  هب  شیرق ، شترا  هک  یماـگنه  »... 
«(2) « » .دیشک دوب  یقاب  اهنآ  ياه  هناشن  هک  مخز  عضاوم  يور  تسد  دز و  رانک  ار  ابق  ترضح  نآ  سپس  .مدرک  عافد  ترـضح  نآ 
يراـشفاپ و يردـق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوجو  زا  عاـفد  ماـگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  عئارـشلا ،» لـلع   » رد قودـصلقن  هب  یتـح 
هب هک  دومن  تمحرم  يو  هب  دوب  راقفلاوذ »  » هک ار  دوخ  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسکـش و  وا  ریـشمش  هک  درک  يراکادف 

.داد همادا  ادخ  هار  رد  دوخ  داهج  هب  نآ  هلیسو 

مان و هتشون و  رفن  ار 22  ناگدش  هتشک  رامآ  « (3)  » دوخ سیفن  رثا  رد  ماشه ، نبا 

ص:286

.251 ج 14 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،» جهن  حرش  - .» 1
.368 ج 1 / لاصخ ،» - .» 2

.81 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 3
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ریاـس تسد  هب  هیقب  هتـشک و  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  دارفا  نیا  زا  رفن  .تسا 12  هدومن  نیعم  هریغ  هلیبق و  زا  ار  اـهنآ  تاصخـشم 
هزادنا نیمه  هب  راصتخا  يارب  ام  هتـشاگن و  حضاو  روط  هب  ار  نالوتقم  ناشن  مان و  روبزم ، سیون  هریـس  .دـنا  هتـشگ  لوتقم  ناناملـسم 

.مینک یم  يافتکا 

« راحب  » باتک صوصخ  هب  نیقیرف ، ياه  باتک  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تامدخ  میتسناوتن  هک  مییامن  یم  ضارتعا  ام 
تسد هب  تسا ، هدش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  يا  هقرفتم  رابخا  تایاور و  هعلاطم  زا  .مینک  سکعنم  تاحفص  نیا  رد  هدش ، هتشون  « (1)»

.تسا هتشادن  مدق  ِتابث  دحا »  » رد ترضح  نآ  دننام  سک  چیه  هک  دیآ  یم 

هب دومن  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میرح  زا  هک  تسا  يرـسفا  نیمود  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  سپ  يو  هناـجدوبا : - 2
هللا یلـصربمایپ  دوجو  قیرط  نیا  زا  تسـشن و  یم  وا  تشپ  رب  اـهریت  داد ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رپـس  ار  دوخ  هک  يا  هنوـگ 

.دومن یم  تسارح  دریگ  رارق  ریت  فده  هک  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و 

«(2) : » دسیون یم  يو  .میدرواین  تسد  هب  ار  نآ  كردـم  ام  هک  دراد  هناجدوبا  هرابرد  يا  هلمج  خـیراوتلا ، خـسان  رد  رهپـس ، موحرم 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  دنتفرگ ، رارق  ناکرـشم  هرـصاحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه 

: دومرف داتفا و  هناجدوبا » »

: تفگ درک و  هیرگ  راز  راز  هناجدوبا  .متسه  وا  زا  نم  نم و  زا  یلع  اما  متشادرب ، وت  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  هناجدوبا !

هک مورب  دوخ  لام  تورث و  يوس  هب  .دـش  دـهاوخ  بارخ  هک  مور  ما  هناخ  هب  .درم  دـهاوخ  هک  مور  مرـسمه  يوس  هب  مور ، اـجک  هب 
.دیسر دهاوخ  هک  مزیرگ  لجا  يوس  هب  .دش  دهاوخ  دوبان 

یلع وا و  و  داد ، هزرابم  هزاجا  داتفا ، تخیر ، یم  هناجدوبا »  » ناگدید زا  هک  یکشا  تارطق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  یتقو 
.دندرک ظفح  شیرق  هناتخسرس  تالمح  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوجو  مالسلا ، هیلع 

لهس «، » تباث نب  مصاع  : » لیبق زا  يرگید  دارفا  مان  خیرات ، ياه  باتک  رد 
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، لاح ره  هب  .دنا  هدیناسر  رفن  هب 36  ار  نامدق  تباث  دادعت  یخرب  هک  یئاج  ات  دروخ  یم  مشچ  هب  و ...  هَّللادـیبع » نب  هحلط  «، » فینح
تابث تسا و  رماع  ّما  مان  هب  ییوناب  هزمح و  هناجدوبا و  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  يرادـیاپ  نامه  تسا ، یعطق  خـیرات  رظن  زا  هچنآ 

.تسا كوکشم  لصا  زا  یخرب  نونظم و  رفن ، راهچ  نیا  ریغ 

یسک وا  .دوب  مالسا  مان  هب  نارسفا  زا  برع و  ناعاجش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  يومع  هزمح ، بلطملادبع : نب  هزمح  - 3
یلصربمایپ رت ، مامت  هچ  ره  تردق  اب  هک  دوب  وا  .دزادرپ  دربن  هب  شیرق  اب  هنیدم »  » نوریب رد  مالـسا  شترا  هک  تشاد  رارـصا  هک  دوب 

یتیذا نیهوت و  ناربج  هب  شیرق  گرزب  نمجنا  رد  و  دومن ، ظفح  ناتـسرپ  تب  رـش  زا  هکم  رد  ساسح  تاظحل  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
.دوبن وا  اب  تمواقم  تردق  ار  یسک  و  تسکش ، ار  وا  رس  دوب ، هداد  ماجنا  ربمایپ  هرابرد  لهجوبا »  » هک

حورجم و ار  یهورگ  و  دروآرد ، ياپ  زا  ار  هبیش »  » شیرق دیشر  نامرهق  ردب ،»  » گنج رد  هک  دوب  يزابناج  دشرا و  رسفا  نامه  يو ،
.تشادن اه  ناسنا  یگدنز  رد  يدازآ  يرارقرب  تلیضف و  قح و  میرح  زا  عافد  زج  یفده  و  داتسرف ، یتسین  راید  هب  ار  يا  هدع 

زا ار  شردپ  ماقتنا  دـشاب ، هک  یتمیق  ره  هب  هک  تشاد  میمـصت  وا  .تشاد  لد  هب  ار  هزمح  هنیک  هبتع  ِرتخد  نایفـسوبا ، رـسمه  دـنه ،» »
.دریگب ناناملسم 

دوب رومأم  دنه  فرط  زا  دوب ؛ هدش  هتشک  ردب  گنج  رد  زین  ریبج  يومع  و  دوب ، معطُم » نب  ریبج   » مالغ هک  یشبح  نامرهق  یشحو ،» »
یلصربمایپ  ) رفن هس  زا  یکی  هک  درک  داهنـشیپ  یـشحو  هب  يو  .دناشوپب  لمع  هماج  هبتع  رتخد  نامرآ  هب  رکم  هلیح و  ندرب  راک  هب  اب 

نم تفگ : خـساپ  رد  یـشبح  نامرهق  .دروآرد  ياـپ  زا  ردـپ  نوخ  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  ار  هزمح ) مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا 
زین مالسلا  هیلع  یلع  .دنرتکیدزن  وا  هب  سک  همه  زا  وا  نارای  اریز  .منک  ادیپ  یسرتسد  مناوت  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هب  زگره 

فارطا هجوتم  دربن  عقوم  رد  هک  تسا ، دایز  يردق  هب  گنج  رد  هزمح  بضغ  مشخ و  یلو  تسا ؛ رادـیب  هداعلا  قوف  دربن  نادـیم  رد 
رگا هک  داد  لوق  و  دش ، یـضار  هزادنا  نیمه  هب  دـنه  .مروآرد  ياپ  زا  لافغا  هلیح و  قیرط  زا  ار  وا  مناوتب  نم  دـیاش  دوش ، یمن  دوخ 

دوخ مالغ  اب  ریبج »  » ار دادرارق  نیا  هک  دندقتعم  یهورگ  .دنک  دازآ  ار  وا  دوش ، قفوم  هار  نیا  رد 
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.دوب هدش  هتشک  ردب »  » رد يو  يومع  اریز  تسب ، یشحو » »

هلمح هاپس  بلق  هب  ناّرغ ، يریـش  ناس  هب  وا  .مدوب  هزمح  لابند  هب  نم  شیرق  يزوریپ  هلحرم  رد  دحا  زور  دیوگ : یم  یـشبح »  » مالغ
وا هک  يروط  هب  مدرک ، ناهنپ  اه  گنـس  اه و  تخرد  تشپ  ار  دوخ  نم  .تخاس  یم  ناج  یب  ار  وا  دیـسر  یم  سک  ره  هب  درب و  یم 
یم اهنآ  دننام  ار  دوخ  هبرح  مدوب ، یشبح »  » درف کی  نوچ  .مدمآرد  نیمک  زا  نم  هک  دوب ، دربن  لوغـشم  مرگامرگ  وا  .دید  یمن  ارم 

وا يوس  هب  یـصوصخم  تکرح  زا  سپ  ار  دوـخ  نیبوز »  » ینیعم هلـصاف  هب  ورنیا ، زا  .درک  یم  اـطخ  رتـمک  تهج ، نیا  زا  متخادـنا و 
دصقم زا  ار  وا  درد  تدش  یلو  دنک ؛ هلمح  نم  يوس  هب  تساوخ  وا  .دمآرد  وا  ياپود  نایم  زا  تسشن و  وا  هاگیهت  رب  هبرح  .مدنکفا 

.دش ادج  شندب  زا  حور  ات  دنام  تلاح  نامه  هب  تشادزاب و 

.متسشن يدازآ  راظتنا  هبو  متشگرب  شیرق  هاگرکشل  هب  هدروآرد و  ار  دوخ  هبرح  متفر ، يو  يوس  هب  طایتحا  لامک  اب  سپس 

يزیچ مدرک ، رارف  فئاط  يوس  هب  نم  .دندرک  حتف  ار  هکم  ناناملسم ، هکنآ  ات  متسیز ، یم  هکم  رد  اه  تدم  نم  دحا  گنج  زا  سپ 
نیئآ هب  رگا  دشاب ؛ مرجم  هزادـنا  ره  سکره ، هک  مدوب  هدینـش  .دـش  هدیـشک  دودـح  نآ  ات  مالـسا  تردـق  عاعـش  هکنآ  ات  تشذـگن 

ار دوخ  متخاس  یم  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  هک  یلاح  رد  نم  .درذگ  یم  وا  ریـصقت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دورگب ، دیحوت 
؟ یتسه یشبح  یشحو  نامه  وت  دومرف : داتفا ، نم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هدید  .مدناسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمدخ 

دـش و رثأـتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .مدرک  لـقن  ار  ناـیرج  نیمه  نیع  نم  یتـشک ؟ ار  هزمح  هنوگچ  دوـمرف : .یلب  مدرک  ضرع 
: دومرف

و توبن ، گرزب  حور  نامه  نیا  « (1)  » .تسا هتفرگ  ماجنا  وت  تسد  هب  میومع  زادگناج  تبیصم  اریز  منیبن .» ار  وت  يور  يا  هدنز  ات  »
ار ومع  ِلتاق  تسناوت  یم  ناونع  اه  هد  اب  هک  نیا  اب  تسا ، هدومرف  تمحرم  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يردـصهعس 

.دومن دازآ  ار  وا  لاح ، نیا  اب  دنک ؛ مادعا 
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هیلع و هللا  یلـصربمایپ  گرم  زا  سپ  .مدرک  یم  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  نم  دوب ، هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ات  دیوگ : یم  یـشحو 
اب مدرب و  راک  هب  هملیسم  نتشک  رد  ار  دوخ  هبرح  نامه  مدرک و  تکرـش  مالـسا  شترا  رد  نم  دمآ ، شیپ  باذک  هملیـسم  دربن  هلآ ،
زین مدرم  نیرتدب  یلو  ما ، هتـشک  ار  هزمح  ینعی  مدرم  نیرتهب  هبرح  نیا  اب  نم  رگا  .مدیدرگ  لئان  وا  لتق  هب  راصنا  زا  رفن  کی  کمک 

.تسا هدوبن  بیصن  یب  هبرح  نیا  رطخ  زا 

ناس هب  رمع  نایاپ  رد  یـشحو  دـیوگ : یم  ماشه  نبا  یلو  دـنک ، یم  اعدا  وا  دوخ  هک  تسا  یبلطم  هملیـسم  دربن  رد  یـشحو  تکرش 
لمع رثا  رب  و  تشگ ، یم  يراج  وا  رب  بارش  دح  بترم  دوب و  ناناملسم  رفنت  دروم  يراوخبارش  رثا  رب  هتـسویپ  هک  دوب ، یهایـس  غاز 
.ددرگ راگتـسر  رگید  يارـس  رد  دیابن  هزمح  لتاق  تفگ : یم  باطخ  رمع  و  دندیـشک ، طخ  شترا  رتفد  رد  ار  وا  مان  تسیاشان  ياه 

نانز هدـنیامن  هک  یماگنه  ورنیا ، زا  .تسا  مارح  مالـسا  رد  ناـنز  يارب  ییادـتبا ، داـهج  هک  تسین  وگتفگ  ياـج  رماـع : ّما  - 4 « (1)»
درک ضارتعا  و  تفگ ، نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  تیمورحم  نیا  هرابرد  و  دیدرگ ، بایفرـش  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  هنیدم ،

هعماج ام  یلو  دنیامن ، یم  تکرـش  داهج  رد  مارآ  رطاخ  اب  نانآ  مییامن و  یم  نیمأت  یگدنز  رظن  زا  ار  نارهوش  ياهراک  مامت  ام  هک 
.میمورحم گرزب  ضیف  نیا  زا  نانز 

نیا زا  یعامتجا ، يرطف و  للع  هلسلس  کی  يور  رگا  دومرف : داد و  مایپ  هنیدم  نانز  هعماج  هب  وا ، هلیسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
یخیرات هلمج  نیا  .دینک و  كرد  ار  داهج  ضیف  يرادرهوش  فیاظو  هب  مایق  اب  دیناوت  یم  امـش  یلو  دیا ، هدش  مورحم  گرزب  ضیف 

یم يربارب  هَّللا » لیبس  یف   » داهج اب  حیحـص  هجو  هب  يرادرهوش  فیاـظو  هب  ماـیق  هّلک :» کـلذ  لدـعی  لـُعَبَّتلا  ُنسُح  َّنإ  َو  : » دومرف ار 
.دنک

باریـس اب  و  دـندمآ ، یم  نوریب  هنیدـم  زا  نانآ  هارمه  مالـسا ، نارواگنج  هب  کمک  يارب  هدـید ، هبرجت  ناوناب  زا  یخرب  یهاگ  یلو 
.دندرک یم  کمک  ناناملسم  يزوریپ  هب  ناحورجم  مخز  ندرک  نامسناپ  و  نازابرس ، ياه  سابل  نتسش  و  ناگنشت ، ندرک 
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مدید هک  اجنآ  ات  مدرک ، تکرش  دحا »  » رد مالسا  نازابرس  هب  بآ  ندیناسر  يارب  نم  دیوگ : یم  تسا ، هبیـسن »  » يو مان  هک  رماع  ّما 
رارف هب  اـپ  هدروـخ  تسکـش  ناناملـسم  .تشگرب  قرو  هبترم  کـی  هک  تشذـگن  يزیچ  اـما  .دـیزو  ناناملـسم  يوـس  هـب  حـتف  میـسن 

هللا یلصمالسا  ربمایپ  زا  گرم ، ِّدحرس  ات  مدید  دوخ  هفیظو  تفرگ ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناج  .دندراذگ 
و متـساک ، یم  نمـشد  تالمح  زا  مدوب ، هدروآ  تسد  هب  هک  يریـشمش  اب  مدراذـگ و  نیمز  هب  ار  بآ  کشم  .منک  عافد  هلآ  هیلع و 

مدرم هک  تقو  نآ  رد  دـیوگ : یم  دوش و  یم  رکذـتم  دوب ، هناش  رد  هک  ار  یمخز  ياج  هظحل ، نیا  رد  .مدرک  یم  يزادـناریت  یهاگ 
رارف هک  نونکا  دومرف : دوب ، رارف  لاح  رد  هک  داتفا  رفن  کی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  دـندرک ، یم  رارف  نمـشد و  هب  تشپ 

هاـگان .مداد  رارق  هدافتـسا  دروم  متـشادرب و  ار  رپـس  نآ  نم  و  تخادـنا ، ار  دوخ  رپـس  وا  .زادـنایب  نیمز  يور  ار  دوخ  رپـس  ینک  یم 
تخانـش ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  وا  تسا ؟ اجک  دمحم  دیوگ : یم  دشک و  یم  دایرف  هئیمق ،» نبا   » مان هب  يدرم  هک  مدش  هجوتم 

يارب وا  .میتشادزاب  دصقم  يوس  هب  تکرح  زا  ار  وا  بعصُم  نم و  .دروآ  هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يوس  هب  هنهرب  ریشمش  اب  و 
لاسکی ات  هبرض  نیا  رثا  درک و  ریثأت  نم  رد  وا  هبرض  یلو  مدز  وا  رب  هبرـض  دنچ  نم  هکنیا  اب  .دز  ما  هناش  رب  یتبرـض  نم ، ِندز  بقع 

.دومنن ریثأت  وا  رد  نت ، رد  هرز  ود  نتشاد  رثا  رب  نم  تابرض  .دوب  یقاب 

ناروف نآ  زا  نوخ  هک  دیدرگ  نم  هناش  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دوب  يراک  هبرض  رایسب  دش ، نم  هناش  هجوتم  هک  يا  هبرض 
.مدش عافد  لوغشم  هبترم  ود  نم  و  تسب ، ارم  مخز  يو  .دنبب  ار  تردام  مخز  دومرف : دز و  ادصار  منارسپ  زا  یکی  ًاروف  .دنک  یم 

دوخ اب  ناحورجم  مخز  نتـسب  يارب  هک  ار  یئاه  هچراپ  لاح ، رد  تسا ، هتـشادرب  مخز  منارـسپ  زا  یکی  هک  مدش  هجوتم  نیب  نیا  رد 
ور دوب ، رطخ  هناتسآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوجو  ظفح  يارب  لاح ، نآ  رد  .متسب  ار  مرسپ  مخز  هدروآرد و  مدوب  هدروآ 

: متفگ مدرک و  مدنزرف  هب 

«(1)  » .شاب رازراک  لوغشم  زیخرب و  مدنزرف 
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يو رسپ  براض  هب  شمشچ  یتقو  .دوب  تفگش  رد  تخـس  راکادف  نز  نیا  تداشر  تماهـش و  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوسر 
دوجو درگ  هناورپ  نوچمه  هک  هتخوس  لد  ردام  .تسا  درم  نیمه  تدنزرف  براض  تفگ : درک و  یفرعم  هبیـسن »  » هب ار  وا  ًاروف  داتفا ،

.تخاس نیمز  شقن  ار  وا  هک  تخاون  وا  قاس  هب  يریشمش  درب و  هلمح  درم  نآ  هب  رن  ریش  لثم  تشگ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
بقع ياه  نادند  هک  يروط  هب  دیدنخ ؛ بجعت  تدش  زا  دش و  رتدایز  نز  نیا  تماهش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  بجعت  راب  نیا 

« دسألاءارمح  » يوس هب  ار  رکشل  نوتس  ترضح  هک  زور  نآ  يادرف  « (1)  » .یتفرگ ار  دوخ  دنزرف  صاصق  دومرف : دیدرگ ، راکشآ  وا 
وا هب  تکرح  هزاجا  دوب ، هدش  دراو  وا  رب  هک  ینیگنس  ياه  مخز  یلو  دنک ، تکرح  رکـشل  هارمه  هک  تساوخ  هبیـسن » ، » داد تکرح 
وا یجازم  عضو  زا  ات  داتسرف  هبیسن »  » هناخ هب  ار  یـصخش  تشگزاب ، دسألاءارمح »  » زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يا  هظحل  .دادن 

.دش لاحشوخ  دیدرگ و  هاگآ  يو  عضو  تمالس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دهد  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب 

رارق شترـضح  مزالم  تشهب  رد  ار  وا  ادخ  دنک  اعد  هک  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  يراکادف ، همه  نآ  ربارب  رد  نز  نیا 
هرظنم « (2)  » .هدـب رارق  نم  قیفر  تشهب  رد  ار  اـه  نیا  ایادـخ  درک : ضرع  درک و  اـعد  يو  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـهد 

تنب هبیـسن  ماقمل  : » دومرف نینچ  وناب  نیا  هرابرد  هک  دوب  يدنـسرخ  هیاـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يارب  يردـق  هب  وناـب ، نیا  عاـفد 
.تسا رتالاب  ینالف  ینالف و  زا  زورما  راکادف  يوناب  نیا  تیعقوم  نالف :» نالف و  نم  ریخ  مویلا  بعک 

ار رفن  ود  نآ  مان  ًاحیرصاریز  تسا ، هدیزرو  تنایخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  تبـسن  ثیدح ، يوار  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
نامه زا  هیانک  نالف  نالف و  ظفل  منک ، یم  ناـمگ  نم  یلو  « (3)  » .تسا هدرکن  رکذ  هدرب  ار  اهنآ  مسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک 

تسا یئاه  تیصخش 
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رد ار  بلطم  تیعقوم ، زا  سرت  مارتحا و  رظن  زا  يوار  و  دندرک ، ادیپ  ناناملسم  نایم  رد  گرزب  ياه  بصنم  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک 
.تسا هتفگ  هدرپ 

دحا تشذگرس  هلابند 

روصت نمشد  تیرثکا  هناتخبـشوخ ، .تفای  تاجن  یعطق  رطخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناج  هک  دش  ببـس  تیلقا  کی  يزابناج 
، دننک ادیپ  ار  وا  ندب  ات  دندوب  اه  هتشک  نایم  رد  شدرگ  صحفت و  لوغشم  و  هدش ، هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دندرک  یم 

رگید رفن  دنچ  هناجدوبا و  مالسلا و  هیلع  یلع  هلیـسو  هب  دندوب ، هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمالـس  زا  هک  یتیلقا  ياه  هلمح  و 
و دوشن ، بیذکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  گرم  ربخ  هک  دش  هدـید  حالـصهظحل  نیا  رد  .دـش  یم  هداد  باوج  لامتحا ) روط  هب  )

.دنک تکرح  بعش »  » يوس هب  دوخ  ناهارمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

یلع ًاروف  .داتفا  دوب ، هدـش  رفح  ناناملـسم  يارب  رماعوبا »  » فرط زا  هک  یلادوگ  ناـیم  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هار ، ياـنثا  رد 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناناملـسم ، زا  هک  یـسک  نیتسخن  .دروآ  الاب  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسد  مالـسلا  هیلع 
! ناه دیـشک : دایرف  ًاروف  .دـشخرد  یم  دوُخ  هالک  ِریز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامـشچ  دـید  وا  .دوب  کـلام » بعک  ، » تخاـنش

.تسا هدومن  ظفح  نانمشد  دنزگ  زا  ار  وا  ادخ  و  تسا ، هدنز  وا  تساج  نیا  ربمایپ  ناناملسم !

هک داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـش ، یم  ددـجم  تـالمح  بجوم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ندوب  هدـنز  راـشتنا  نوـچ 
.درک رایتخا  توکس  زین  وا  درادب ، ناهنپ  ار  نایرج  بعک » »

هکنیا زا  دـندوب ، فارطا  نآ  رد  هک  یناناملـسم  هظحل  نیا  رد  .دیـسر  هرد ) « ) بعـش  » هناـهد هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماـجنارس 
هدنکفارـس هدنمرـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  و  دندش ، لاحـشوخ  دنتفای  هدـنز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  و  دروآرد ، دوب ، هتفرورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هرهچ  رب  هک  ار  رفغم »  » هقلح ود  حارج ، هدیبعوبا  .دنتفای 
یتلم رب  ادـخ  مشخ  دومرف : ار  هلمج  نیا  و  تسـش ، ار  دوخ  تروصو  رـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  درک ، بآ  زا  رپ  ار  دوخ  رپـس 

«(1)  » .تفای تدش  دنتخاس ، دولآ  نوخ  ار  دوخ  ربمایپ  تروصهک 
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بلط تصرف  نمشد 

درمش منتغم  دوخ  دیاقع  ذوفن  يارب  ار  تقو  بلط ، تصرف  ِنمشد  دندوب ، هدش  وربور  یمیظع  تسکش  اب  ناناملـسم  هک  یتاظحل  رد 
.دادرس دهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ًاروف  ار  ناحول  هداس  هک  دیحوت  نیئآ  دضرب  ار  ییاهراعش  و 

تسکـش و تصرف  زا  رتدعاسم  مدرم ، سوفن  راکفا و  دـیاقع و  رد  ذوفن  يارب  یتصرف  چـیه  : » رـصاعم ناگدنـسیون  زا  یکی  هتفگ  هب 
؛ ددرگ یم  لزلزتم  فیعض و  نانچ  نآ  هدیدمتـس ، موق  هیحور  تبیـصم ، تدش  عقوم  رد  .تسین  گرزب  بئاصم  ایالب و  هب  يراتفرگ 

یم یناسآ  هب  ءوس  تاغیلبت  هک  تسا  یتصرف  نینچ  رد  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  صیخـشت  تموکح و  تردـق  موق ، نآ  لقع  هک 
«. دوش عقاو  رثؤم  ذفان و  هدروخ  تسکش  موق  بولق  رد  دناوت 

بـسانم تصرف  نیا  زا  دـندوب ، يداـش  رورـس و  قرغ  و  هتفرگ ، تسد  يور  ار  گرزب  ياـه  تب  هک  یلاـح  رد  همرکع ، نایفـسوبا و 
و تسا ، یتسرپ  تب  هب  طوبرم  ام  يزوریپ  نیا  ینعی  لبه ، داب  زارفرـس  لَبُه :» لعا  لبُه ، لـعا  : » دندیـشک یم  داـیرف  هدرک و  هدافتـسا 

.دیدش یم  زوریپ  امش  تشاد ، تقیقح  یتسرپاتکی  و  دوب ، وا  زج  ییادخ  رگا 

زا هدافتـسا  مرگرـس  و  دـنک ، یم  ارجا  ار  یکاـنرطخ  هماـنرب  ساـسح ، تاـظحل  رد  بیقر  هک  دـش  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
يدانم نیا  خساپ  داد ، روتسد  ناناملسم  ریاس  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  ًاروف  و  درک ، شومارف  ار  بئاصم  مامت  رظن ، نیا  زا  .تسا  تصرف 

ام یتسرپادـخ  هب  طوبرم  تسکـش  نیا  تسا و  اناوت  گرزب و  ادـخ  لَجأ ؛» یلعأ و  ُهَّللا  ّلجا ، یلعأ و  ُهَّللا  : » دـنیوگب نینچ  ار  كرش 
.دشاب یم  هدنامرف  روتسد  زا  فارحنا  لولعم  هکلب  تسین ،

نینچ امش  میراد و  يّزُع  ُِتب  ام  « ؛» مَُکل يّزُع  يّزُعلا و ال  اَنل  ُنَحن  : » تفگ دیشکن و  دوخ  مومـسم  راکفا  غیلبت  زا  تسد  زاب  نایفـسوبا 
عجس نزو و  رظن  زا  هک  ار  يا  هلمج  ناناملسم  هک  داد  روتسد  تفرگ و  نمشد  زا  ار  تصرف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دیرادن » یتب 

تب کی  هب  امـش  رگا  ینعی  مَُکل ؛» یلوَم  انالوَم و ال  ُهَّللا  : » دنیوگب اسر  گنهآ  اب  هّرد  نایم  رد  یگمه  ینعی  .دنیوگب  تسا  نآ  هباشم 
ای گنس و  هعطق  هک 
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.تسا اناوت  گرزب و  دنوادخ  ام  هاگ  هیکت  دیتسه ؛ یکتم  تسین ، شیب  یبوچ 

اب زگره  زور  ود  نیا  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتسد  هب  ناناملسم  .ردب  زور  ضوع  هب  زورما  تفگ : موس  راب  كرش  يدانم 
.خزود رد  امش  ناگتشک  و  دنتشهب ، رد  ام  ناگتشک  تسین ، يواسم  مه 

هدعو : » هلمج نتفگ  اب  و  دیدرگ ؛ بلقنم  تخس  دمآ ، یمرد  ناملسم  اهدصموقلح  زا  هک  هدنبوک ، ياه  خساپ  نیا  ربارب  رد  نایفسوبا 
اهدص نتشاد  اب  ناناملسم  نونکا  « (1)  » .تفگ كرت  هکم  دصق  هب  ار  نادـیم  تفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  هدـنیآ ،» لاس  امـش  ام و 

.دنهد ماجنا  ار  رصع ) رهظ و  زامن   ) یهلا هفیظو  دنراچان  هتشک ، داتفه  یمخز و 

يادهـش نفک  نفد و  هفیظو  هب  ًادـعب  دـناوخ و  تعامج  اب  هتـسشن  لاـح  رد  ار  زاـمن  طرفم  فعـض  رثا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.تخادرپ دحا » »

گنج نایاپ 

یم و  دـندوب ، هداد  هتـشک  شیرق  ربارب  هس  زا  شیب  ناناملـسم  .دـنتفرگ  هلـصاف  رگیدـکی  زا  نیفرط  دـیدرگ و  شوماخ  گـنج  شتآ 
.دنیامن یلمع  ار  یبهذم  مسارم  و  دنراپسب ، كاخ  هب  ار  دوخ  نازیزع  داسجا  رتدوز  هچ  ره  تسیاب 

ناگتـشک نفد  هب  ناناملـسم  هکنآ  زا  شیپ  دـندوب ؛ هدـید  یلاخ  یتیانج  هنوگره  ماجنا  زا  ار  هصرع  هک  يزوریپ  ماگنه  شیرق ، نانز 
عناق دوخ  يرهاظ  يزوریپ  هب  ناـنآ  .تسا  ریظن  مک  تیرـشب  خـیرات  رد  هک  یتاـیانج  .دـندوب  هدز  یگرزب  تاـیانج  هب  تسد  دنـسرب ،
هکل قیرط  نیا  زا  هدیرب و  دـندوب ، هداتفا  كاخ  رتسب  يور  هک  یناناملـسم  ینیب  شوگ و  ياضعا و  رتشیب ، ماقتنا  نتفرگ  يارب  هدـشن ،
رسمه یلو  دراد ؛ مارتحا  تسا ، هانپ  یب  عافد و  یب  هک  نمـشد  هتـشک  ناهج ، للم  مامت  نایم  رد  .دندیناشن  دوخ  نماد  رب  يرت  نیگنن 

درک و هراپ  ار  هزمح  ترضح  مالـسا ، راکادف  رـسفا  مکـش  .داد  بیترت  هراوشوگ  دنب و  ندرگ  ناناملـسم ، ندب  ياضعا  زا  نایفـسوبا 
.تسناوتن دروخب  تساوخ  هچ  ره  هتفرگ  نادند  هب  ار  نآ  و  دروآرد ، ار  وا  رگج 
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یلو مدوب  هدادـن  يروتـسد  نینچ  میوج و  یم  يّربت  لـمع  نیا  زا  نم  تفگ : نایفـسوبا  هک  دوب  تشز  نیگنن و  يردـق  هب  لـمع  نیا 
.متسین تحاران  مه  یلیخ 

هدـنیآ رد  و  ددرگ ، فورعم  راوـخرگج  دـنه  داـبکالا :» هلکآ  دـنه   » هب ناناملـسم  ناـیم  نز  نیا  هک  دـش  ثعاـب  تـشز ، رادرک  نـیا 
.دندش فورعم  راوخرگج  نز  نادنزرف  هب  دنه ، ِنادنزرف 

مـشچ .دنراپـسب  كاخ  هب  ار  هتـشک  داتفه  نآ  دـنهاوخ ، یم  هدـش و  هاگدربن  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  رد  ناناملـسم 
مشخ و زا  یناـفوط  تخاـس و  بلقنم  ار  وا  هداـعلا  قوـف  هزمح »  » راـب تقر  عـضو  .داـتفا  هزمح »  » ندـب هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
رد منک ، یم  ساـسحا  دوـخ  رد  نوـنکا  هک  یبـضغ  مشخ و  نیا  دوـمرف : هک  يروـط  هـب  دروآ ، دـیدپ  وا  دوـجو  نوناـک  رد  بـضغ ،

.تسا هقباس  یب  نم  یناگدنز 

هفاضا زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  یهاگو   ) دندرک دهع  ناناملـسم  دنـسیون : یم  قافتا  روط  هب  نارـسفم ، ناسیون و  خیرات 
ار اهنآ  زا  رفن  یس  یکی ، ياج  هب  نانآ  دنهد و  ماجنا  اهنآ  ياه  هتشک  اب  ار  هلماعم  نیمه  دنبای ، تسد  ناکرشم  رب  رگا  هک  دننک ) یم 

: دروآ ار  هیآ  نیا  یحو  نیما  هک  دوب  هتشذگن  نانآ  میمصت  زا  يزیچ  .دننک  هلثم » »

، دینک ربصرگا  دیورن و  نوریب  لادـتعا  دـح  زا  دیـشاب و  ور  هنایم  دوخ  تازاجم  رد  دـینک ، تازاجم  ار  اهنآ  هک  دـیراد  میمـصت  رگا  »
یناحور و يامیـس  رگید  راب  تسا ، یمالـسا  ملـسم  ییاضق  لصا  کی  دوخ  هک  هیآ  نیا  اب  مالـسا  « (1) «. » تسا رتهب  ناراـبدرب  يارب 
رد مشخ  نافوط  تاظحل  نیرت  تخـس  رد  تسین ؛ ییوج  ماقتنا  نیئآ  مالـسا ، ِینامـسآ  نیئآ  هکنیا  نآ  و  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  یفطاـع 

مامت رد  ار  تلادـع  لوصا  قیرط ، نیا  اب  هدرکن و  تلفغ  يور  هناـیم  تلادـع و  روتـسد  زا  دـنک ، یم  تموکح  ناـسنا  دوجو  نوناـک 
.تسا هتخاس  رقتسم  هتفرگ و  رظن  رد  تاقوا 

هللا یلـصادخ  لوسر  روتـسد  هب  ردام  ندمآ  زا  ریبز » ، » وا دنزرف  یلو  .دـنیبب  ار  ردارب  شعن  هک  تشاد  رارـصا  هیفـص » ، » هزمح رهاوخ 
وا نیلاب  رب  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  .دنا  هدرک  هلثم »  » ار مردارب  ما  هدینش  تفگ : دوخ  دنزرف  هب  هیفص ،»  » .دومن يریگولج  هلآ  هیلع و 
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.تفریذپ مهاوخ  ادخ  هار  رد  ار  تبیصم  نیا  درک و  مهاوخن  یتحاران  راهظا  میایب ،

.تشگزاب دومن و  شزرمآ  بلط  وا  قح  رد  دناوخ و  وا  رب  زامن  دمآ ، ردارب  نیلاب  هب  راقو  لامک  اب  هتفای ، تیبرت  يوناب  نیا 

راقو و هدز  تبیـصم  صخـش  رب  و  دنک ، یم  راهم  ار  اه  ناجیه  اه و  نافوط  نیرت  تخـس  .تساهورین  نیرتالاب  نامیا  تردـق  یتسار 
.دشخب یم  هنیکس 

هک داد  روتـسد  .درک  نفد  اتود ، اتود  ای  کی و  کی  ار  اهنآ  دـناوخ و  زاـمن  دـحا »  » يادهـش يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سپس 
مه اب  زین  گرم  لاح  رد  هک  رتهب  هچ  دـندوب ، تسود  مه  اب  اًلبق  نانآ  اریز  دـنراذگب ، ربق  کی  رد  ار  ورمع » هَّللادـبع   » و حومجرمع » »

«(1)  » .دنشاب

عیبر نب  دعس  نانخس  نیرخآ 

مخز هدزاود  اب  هک  هاگنآ  .تشاد  صالخا  نامیا و  زا  زیربل  یلد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يافواب  ناراـی  زا  عیبر ،» نب  دعـس  »
هب دعـس  .تسا  هدش  هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دنیوگ : یم  تفگ : وا  هب  تشذگ و  يو  رانک  زا  يدرم  دوب ، هدش  نیمز  شقن 

، مینک یم  داهج  ادخ  نیئآ  رشن  هار  رد  ام  و  تسا ، هدنز  دمحم  يادخ  یلو  هدش ، هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رگا  تفگ : يو 
.مییامن یم  عافد  دیحوت  میرح  زا  و 

يربخ نم  يارب  دناوت ، یم  یسک  هچ  تفگ : و  داتفا ، عیبر  دعس  دای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیدرگ ، شوماخ  گنج  هلعش  یتقو 
وا دروایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يارب  یحیحصربخ  دعـس  تایح  گرم و  زا  هک  دش ، بلطواد  تباث » نب  دیز  « ؟ دروایب دعـس »  » زا

و منک ، قـیقحت  امـش  لاـح  زا  هک  هدرک  رومأـم  ارم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تـفگ : وا  هـب  و  تفاـی ، ناگتـشک  ناـیم  رد  ار  دـعس 
هدنامن یقاب  دعس »  » یگدنز زا  رتشیب  هظحل  دنچ  وگب : ناسرب و  ربمایپ  هب  ارم  مالـس  تفگ : دعـس  .مربب  وا  يارب  امـش  زا  یحیحـصربخ 

.دهدب تسا  ربمایپ  کی  راوازس  هک  شاداپ  نیرتهب  ادخ ، ربمایپ  يا  وت  هب  دنوادخ  و  تسا ،

هب هاگره  وگب : ناسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارای  راصنا و  هب  ارم  مالس  هک : دوزفا  زین  و 
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.دوب دیهاوخن  روذعم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  زگره  دیشاب ، هدنز  امش  و  دسرب ، یبیسآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

هب ناسنا ، هقالع  « (1)  » .دومن زاورپ  رگید  ناهج  هب  وا  ناور  هک  دوب  هدشن  رود  دعس  رانک  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هداتسرف  زونه 
یمن شومارف  ار  دوخ  ناسنا  هاگ  چیه  هک  تسا  راد  هشیر  دنمتردق و  لیصا و  نانچنآ  تاذ ،» بح   » نادنمـشناد حالطـصا  هب  دوخ و 

.دیامن یم  ادف  نآ  هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  .دنک و 

رد تماهشاب  رـسفا  نیا  خیرات ، نوتم  حیرـصت  هب  اریز  .تسا  رترثؤم  نآ  زا  تایونعم ، هب  هقالع  فده و  هب  قشع  نامیا و  تردق  یلو 
، هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نینزان  دوجو  دای  هب  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  تشادن ؛ گرم  اب  ینادنچ  هلـصاف  هک  اه  هظحل  نیرت  تخس 
، دوب نیا  داتـسرف  تباث » دیز   » هلیـسو هک  یمایپ  اهنت  .دوب  هداتفا  تسناد ، یم  دوخ  فده  ياقب  يارب  یلجت  نیرت  یلاع  ار  وا  ظفح  هک 

.دننکن تلفغ  دوخ  ربهر  تسارح  ظفح و  زا  يا  هظحل  وا  نارای  هک 

ددرگ یمزاب  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.دزیرب رگید  هرک  مین  يوس  هب  ار  دوخ  نیرز  هعشا  تساوخ  یم  و  دش ، یم  هدیشک  برغم  يوس  هب  دیشروخ 

يارب دـندوب  راـچان  هداد  هتـشک  حورجم و  ناناملـسم  یتاـظحل  نینچ  رد  .دوب  هتفرگارف  ار  دـحا  نیمزرـس  قلطم  یـشوماخ  توکس و 
.دیدرگ رداصاوق  لک  هدـنامرف  زا  هنیدـم ، يوس  هب  تکرح  نامرف  .دـندرگزاب  دوخ  ياه  هناخ  هب  اه ، یمخز  ِنامـسناپ  اوق و  دـیدجت 

هک يا  هنیدم  .دندش  هنیدم  رهـش  دراو  دندوب  هدرک  تکرـش  گنج  رد  هک  رجاهم  راصنا و  زا  هورگ  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دوب دنلب  هداد  تسد  زا  رهوش  نارسمه  هدید و  غاد  ناردام  هلان  نآ  ياه  هناخ  رثکا  زا 

بلقنم ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لاح  اهنآ ، نانز  یئارس  هحون  .دیسر  لهـشالادبع » ینب   » ياه هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نامشچ اب  و  دیدرگ ، ریزارس  وا  ینارون  نامشچ  زا  کشا  .تخاس 
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زا هک  رگید  رفن  دـنچ  ذاـعم و  دعـس  « (1) ! » دـنک یمن  هیرگ  هزمح »  » يارب یـسک  هک  مفـسأتم  تفگ : ار  هلمج  نیا  بـل  ریز  رابکـشا 
یئارس هحون  رازگتمدخ  رسفا  نیا  هزمح ، يارب  هک  دنداد  روتـسد  نانز  زا  یهورگ  هب  دندش ، هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دصقم 

يدام و ياه  کمک  زا  هتـسویپ  نم  تفگ : درک و  اعد  نانز  قح  رد  دیدرگ  علطم  نایرج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  .دـننک 
.دندرگرب دوخ  ياه  هناخ  هب  رگ ، هحون  نانز  دومرف : سپس  .ما  هدوب  رادروخرب  راصنا  هورگ  يونعم 

نامیااب نز  کی  زیگنا  ناجیه  تارطاخ 

هک تسا  رظن  نیا  زا  تسا ، یتفگش  هیام  میوگ  یم  هک  نیا  .تسا  یتفگش  بجعت و  هیام  مالسا  خیرات  لصف  رد  نامیا  اب  نانز  خیرات 
ار دوخ  ردارب  ردپ و  رهوش و  هک  رانید » ینب   » هلیبق زا  ییوناب  « (2)  » .مینیب یم  تردن  هب  دوخ  رصاعم  نانز  رد  ار  نآ  ریاظن  هابـشا و  ام 

یلـصربمایپ ناهگان  .دندرک  یم  ییارـس  هحون  رگید  نانز  تخیر و  یم  کشا  هتـسشن ، نانز  زا  یهورگ  نایم  رد  دوب ، هداد  تسد  زا 
هللا یلـصربمایپ  لاح  زا  دـندوب ، وا  فارطا  هک  یناسک  زا  هدـیدغاد  يوناب  نیا  .درک  روبع  ناـنز  زا  هتـسد  نیا  راـنک  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

هطقن .منیبب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  کیدزن  زا  ملیام  تفگ  يو  .تسا  ملاس  هَّللادمحب  دنتفگ  یگمه  .تفرگ  غارـس  هلآ  هیلع و 
ناشن يو  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشادن ، يا  هلـصاف  نادـنچ  نانآ  لحم  اب  دوب ، هداتـسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يا 

ییادـن بلق  میمـصزا  و  درک ، شومارف  ار  بئاصم  مامت  رایتخا  یب  داـتفا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هرهچ  هب  وناـب  نیا  مشچ  .دـنداد 
هدـنز امـش  .تسا  ناسآ  وت  هار  رد  اه  تبیـصم  اـه و  يراوگاـن  ماـمت  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  .دومن  اـپ  رب  یبـالقنا  هک  دادرد ،

.میریگ یم  هدیدان  میرامش و  یم  کچوک  ار  نآ  ام  دوش ، دراو  ام  رب  يا  هعجاف  ره  دینامب ،
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نافوط ربارب  رد  ار  اه  ناسنا  دوجو  ِیتشک  امیپ ، سونایقا  ياه  یتشک  رگنل  ناس  هب  هک  ناـمیا  نیا  رب  نیرفآ  تماقتـسا ، نیا  رب  نیرفآ 
«(1)  » .دراد یم  هگن  يرارق  یب  لزلزت و  زا  هدنبوک ، ياه 

راکادف نانز  زا  يرگید  هنومن 

اب یلو  دوبن ، بجاو  وا  رب  داهج  و  دوب ، گنل  وا  هکنیا  اب  .میتفگ  نخس  حومج » نب  ورمع   » هرابرد لامجا  روط  هب  هتشذگ  تاحفصرد 
ِردارب و  دالخ »  » شدنزرف .تسج  تکرـش  نادهاجم  مدقم  فوفـصرد  و  تفرگ ، هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ناوارف  رارـصا 

.دندیشون تداهش  ماج  هس  ره  دنتشاد و  تکرش  سدقم  داهج  نیا  رد  زین  ورمع » نب  هَّللادبع   » شرسمه

كاخ يور  زا  ار  دوخ  نازیزع  نادیهـش و  دمآ و  دحا  هب  يراصنا  هَّللادبع » نبرباج   » همع مازح ،» نب  ورمع   » رتخد دنه ،»  » يو رـسمه 
.دیدرگ هنیدم  راپسهر  و  تخادنا ، يرتش  يور  رب  تشادرب و 

لاح زا  حیحـصربخ ، نتفای  يارب  نانز  .تسا  هدش  هتـشک  گنج  هنحـصرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوب  هتفای  راشتنا  هنیدـم  رد 
يو زا  نانآ  .درک  تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه  اب  هار  همین  رد  وا  .دندوب  دـحا »  » راپـسهر هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

يرتش رب  ار  دوخ  دـنزرف  ردارب و  شرهوش و  داـسجا  هک  یلاـح  رد  نز  نیا  .دـندومن  لاؤس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  لاـح 
نآ مراد و  یـشوخ  ربخ  تفگ  نانآ  هب  زاب  هفایق  اب  هدیدرگن ؛ يو  هجوتم  تبیـصم  نیرتکچوک  هکنیا  لثم  درب ، یم  هنیدـم  هب  هتـسب و 

.تسا زیچان  کچوک و  بئاصم  مامت  گرزب  تمعن  نیا  ربارب  رد  تسا و  ملاس  هدنز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هکنیا 

نیا هک : دندیسرپ  يو  زا  سپس  « (2)  » .دینادرگرب دـندوب  بضغ  مشخ و  زا  ولمم  هک  یلاح  رد  ار  نارفاک  دـنوادخ  هکنیا : رگید  ربخ 
یگمه تفگ : تسیک ؟ زا  اه  هزانج 

ص:300

.99 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
ًاْریَخ اُولانَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو  دناوخ «: ار  هیآ  نیا   262 ج 14 / هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  هب  انب  - 2

، ار هیآ  مامت  هن  هدناوخ ، ار  هیآ  تمـسق  نیتسخن  دافم  يو  دبال  دیوگ  یم  سپـس  ًازیِزَع » ًاّیِوَق  ُهَّللا  َناک  َلاتِْقلا َو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو 
.تسا هدیدرگ  لزان  دوب ، دحا  زا  سپ  هک  قدنخ  گنج  رد  هیآ  نیا  اریز 
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.مرب یم  هنیدم  هب  ار  اهنآ  نفد  يارب  هک  مردارب ، یموس  مدنزرف ، يرگید  مرهوش ، یکی  .تسا  نم  دوخ  هب  طوبرم 

دـیادش و مامت  مضه  بئاصم و  ندرمـش  ناسآ  نامه  هک  نامیا  رثا  نیرت  یلاع  زا  یکی  مالـسا ، خـیرات  زا  هنحـص  نیا  رد  رگید  راـب 
.دنک یم  یلجت  تسا ، سدقم  فده  هار  رد  مالآ 

يارب هن  دنگنج ، یم  فده  يارب  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  هتکن  .دنک  تیبرت  راکادف  نادرم  نانز و  نینچ  هتسناوتن  زگره  يدام  بتکم 
.بصانم هب  لین  يدام و  یگدنز 

یخیرات لئاسم  لـیلحت  يارب  نارگیداـم  هک  يدـعاوق  يداـم و  ياـه  ساـیقم  اـب  زگره  تسا و  رتزیگنا  تفگـش  ناتـساد  نیا  هلاـبند 
تمارک زاجعا و  لئاسم  و  دنراد ، مزاج  داقتعا  الاب  ملاع  ریثأت  هب  هک  یناسک  یهلا و  نادرم  طقف  .تسین  نایب  لباق  دنا ، هدومن  یحارط 

.دننادب حیحصرظن  ره  زا  هدومن و  لیلحت  ار  ناتساد  هلابند  دنناوت  یم  دنا ، هدرک  لح  ار 

: ناتساد لیذ  کنیا 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  نانز  زا  یکی  .تفر  یم  هار  تمحز  هب  رتش  اما  .دیـشک  یم  هنیدم  يوس  هب  و  تشاد ، تسد  رد  ار  رتش  راهم  وا 
هکلب درادرب ، ار  رتش  ود  راب  دناوت  یم  و  تسا ، دنمورین  رایـسب  رتش  نیا  تفگ : خساپ  رد  دنه  .تسا  نیگنـس  رتش  راب  دبال  تفگ : هلآ 

یلو دور ، یم  هار  یناـسآ  هب  ناوـیح  نیا  منادرگ ، یمرب  دـحا »  » يوـس هـب  ار  رتـش  يور  عـقوم  ره  هـکنیا : نآ  .دراد و  يرگید  تـلع 
.دنز یم  نیمز  هب  وناز  ای  و  دوش ، یم  هدیشک  تمحز  هب  میامن ، یم  هنیدم  تمس  هب  ار  نآ  يور  عقومره 

« دـحا  » هب داسجا  رتش و  نامه  اب  وا  .دزاس  هاگآ  ناـیرج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ددرگرب و  دـحا  هب  هک  تفرگ  میمـصت  دـنه 
يوس هب  ترهوش  هک  یماـگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .تفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ار  رتـش  نتفر  هار  عـضو  دـمآ 

.نادرگنزاب ما  هناخ  هب  ارم  ادنوادخ  تفگ  درک و  ادخ  هاگرد  هب  ور  مرهوش  درک ، ضرع  يو  تساوخ ؟ هچ  ادخ  زا  تفر ، یم  نادیم 

رب .ددرگرب  ورمع »  » هناخ يوس  هب  هزانج  نیا  دهاوخ  یمن  دنوادخ  هدش ، باجتسم  ترهوش  ياعد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
نیمزرس نیا  رد  ار  هزانج  هس  ره  هک  تسا  مزال  وت 

ص:301

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 324 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب دنهاوخ  مه  شیپ  رگید  يارس  رد  رفن  هس  نیا  هک  نادب  و  يراپسب ، كاخ  هب  دحا » »

هک دهاوخب  دنوادخ  زا  هک  درک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  تخیر ، یم  شنامـشچ  هشوگ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  دنه 
هب مالـسلا » اهیلع  همطاف   » وا زیزع  رتخد  ناگدـید  .دـیدرگ  دوخ  هناخ  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1)  » .دـشاب اهنآ  شیپ  زین  وا 

ارهز  » دوخ رتخد  هب  ار  دوخ  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دش  ریزارـس  وا  ياه  مشچ  هشوگ  زا  کشا  داتفا ، ردپ  حورجم  هرهچ 
.دیوشب ار  نآ  ات  داد  مالسلا » اهیلع 

.دهد وشتسش  ار  ردپ  هرهچ  ياه  نوخ  ات  .دروآ  بآ  ربمایپ  رتخد  دسیون : یم  متفه  نرق  رد  هعیش  خروم  یلبرا ،» »

، دوب قیمع  تروصمخز  نوچ  یلو  تسـش ، یم  ار  فارطا  ياه  نوخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  تخیر و  یم  بآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
.دمآ دنب  تروص  ياه  مخز  نوخ  و  دنتخیر ، اه  مخز  يور  ار  نآ  رتسکاخ  دـندنازوس و  ار  يریـصح  هعطق  راچان  .دـماین  دـنب  نوخ 

«(2)»

درک بیقعت  دیاب  ار  نمشد 

هَّللادبع ناوریپ  نایدوهی و  ناقفانم و  .دوب  یساسح  بش  رایسب  دندیمرآ ، دوخ  ياه  هناخ  رد  دحا »  » هثداح زا  سپ  ناناملسم  هک  یبش 
رتالاب .دیسر  یم  شوگ  هب  نادیهش  ناگدنامزاب  هحون  هلان و  يادصاه  هناخ  رتشیب  زا  .دندوب  لاحشوخ  تخـس  دمآ  شیپ  نیا  زا  یبا ،

فـالتخا و داـجیا  اـب  مک  ِتـسد  و  دـننک ، شروـش  ناناملـسم  مالـسا و  دـضرب  ناـیدوهی  ناـقفانم و  هـک  تـفر  یم  نآ  مـیب  هـمه  زا 
.دنربب نیب  زا  ار  مالسا  زکرم  تباث  عضو  یسایس و  تدحو  یگتسدود ،

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوب  مزال  اه  باسح  نیا  يور  .تسا  یجراخ  نانمـشد  تالمح  زا  رتالاب  بتارم  هب  یلحم  تافالتخا  ررض 
یمظن و یب  راچد  دیحوت  يورین  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  دهدب و  ناشن  اهنآ  هب  یتسش  برض  حالطصا  هب  و  دناسرتب ، ار  یلخاد  نانمـشد 

دنک دیدهت  ار  مالسا  ساسا  هک  فلاخم ، همزمز  تیلاعف و  هنوگره  هدیدرگن و  لزلزت 

ص:302

.265 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 1
.54 همغلا /» فشک  - .» 2
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.دش دهاوخ  هدیبوک  رتمامت  هچ  ره  تردق  اب  هلحرم  نیتسخن  رد 

هیلع هللا  یلصربمایپ  .دنک  بیقعت  ار  نمشد  بش  نامه  يادرف  هک  دیدرگ  رومأم  دنوادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
نمشد بیقعت  يارب  دیاب  ادرف  دنا ، هدوب  دحا  رد  زورید  هک  یناسک  دنک : مالعا  رهش ، طاقن  مامت  رد  هک  درک  رومأم  ار  یصخش  هلآ  و 

تیدودحم و نیا  هتبلا  « (1)  » .دنزرو تکرش  ام  اب  داهج ، نیا  رد  دنرادن  قح  دنا ، هتشادن  تکرش  دحا  رد  هک  یناسک  دنوش و  هدامآ 
.تسین یفخم  لدنشور  یسایس  نادرم  يارب  هک  دوب  یحلاصم  هلسلس  کی  يور  مهم  رما  نیا  رد  هدرکن  تکرش  هورگ  يرادزاب 

زا تیحالصبلس  تقیقح  رد  و  دندوب ، هدیزرو  عانتما  دحا  رد  تکرـش  زا  هک  یناسک  هب  دوب  یـضرعت  وحن  کی  تیدودحم  نیا  ًالوا :
.دنرادن ار  تکرش  عافد و  یگتسیاش  هک  دوب ، هتسد  نیا 

دوخ دیاب  دوب ؛ هدش  مالسا  هجوتم  تبرض  نیا  نانآ ، یطابضنا  یب  رثا  رب  نوچ  اریز  ناگدننک ، تکرش  هب  تبسن  دوب  یلامشوگ  ًایناث :
.دننزن اه  یمظن  یب  نینچ  هب  تسد  رگید  راب  ات  دننک  میمرت  ناربج و  ار  تسکش  نیا  اهنآ 

ندـب اب  دوخ  ردارب  اـب  وا  هک  یلاـح  رد  دیـسر ، لهـشالادبع » ینب   » هلیبق زا  یناوج  شوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يداـنم  يادـن 
تکرح و  دنتـشاد ، يراوس  بسا  کی  اهنت  هک  نیا  اـب  هک  داد  ناـکت  ار  اـهنآ  يروط  هب  ادـن ، نیا  .دوب  هداـتفا  باوختخر  رد  حورجم 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسین ، راوازـس  زگره  دـنتفگ : رگیدـکی  هب  نانآ  لاح ، نیا  اب  دوب ، تالکـشم  اب  مأوت  یتاهج  زا  ندرک 
نازابرـس هب  ار  دوخ  دـندش ، یم  راوس  بوانت  اب  ار  دوخ  بکرم  هک  نیا  اب  ردارب  ود  نیا  .میناـمب  بقع  وا  زا  اـم  و  دورب ، داـهج  يوس 

«(2)  » .دندیناسر مالسا 

دسالاءارمح

«(3)»

رد و  داد ، رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  موتکم » ّما  نبا   » هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ص:303

.101 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
.نامه - 2

ار نآ  زین  یخرب  و  هدرمـش ، لقتـسم  هوزغ  نمـشد ، بیقعت  يارب  دـسالاءارمح » اـت « ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نتفر  یهورگ  - 3
.دنا هتسناد  دحا » هوزغ « هلابند 
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هب دوب : كرـشم  هک  نیا  اب  دوب ، هعازخ »  » هلیبق سیئر  هک  یعازخ » دبعم   » .تفرگ عضوم  تسا  هنیدم  یلیام  تشه  هک  دـسالاءارمح » »
.دندرک یم  ینابیتشپ  مالسا  زا  هراومه  هعازخ  هلیبق  دارفا  مامت  .درک  ضرع  تیلست  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 

نینچ .درک  تاقالم  نایفـسوبا  اب  و  دیدرگ ، شیرق  شترا  زکرم  ءاحور »  » مزاع دسالاءارمح ،»  » زا ربمایپ  هب  تمدخ  روظنم  هب  دبعم ،» »
تعجارم زا  ار  وا  دبعم  .دربب  نیب  زا  ار  ناناملـسم  تردق  هدنامیقاب  و  ددرگرب ، هنیدـم  يوس  هب  هتفرگ  میمـصت  نایفـسوبا  هک  تفایرد 

جراخ هنیدم  زا  رتشیب ، نازابرـس  تردق  اب  تسا و  دـسالاءارمح »  » رد نونکا  دـمحم  نایفـسوبا ! يا  ناه  تفگ : و  تخاس ، فرـصنم 
.دنتسه ناشیا  باکر  رد  زورما  دندوب ، هدرکن  تکرش  دربن  رد  زورید  هک  ییاهنآ  و  هدش ،

ما هدیدن  ار  ییاه  هفایق  نینچ  مرمع  رد  نونکات  نم  هدش و  هتخورفارب  مشخ  ظیغ و  تدش  زا  هک  مدید  ار  ییاه  هرهچ  نم  نایفـسوبا !
نخـس ناناملـسم  یناور  یحور و  تمظع  يرهاظ و  تردـق  زا  يردـق  هب  وا  .دننامیـشپ  تخـس  زورید  یطابـضنا  یب  زا  ناناملـسم  و 

.تخاس فرصنم  دوخ  میمصت  زا  ار  نایفسوبا  هک  تفگ ،

ات دننک  نشور  شتآ  نابایب  طاقن  مامت  رد  داد  روتـسد  دـنام و  دـسالاءارمح »  » رد بشِرـس  دوخ ، نارای  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دندوب هدید  دحا  رد  هک  تسا  رادقم  نآ  زا  شیب  اهنآ  هدنگنج  ياهورین  تردق و  هک  دنک  روصت  نمشد 

، مینک افتکا  رادقم  نیمه  هب  هک  منک  یم  روصت  دنا ؛ هدروخ  مخز  نیگمشخ و  ناناملسم  تفگ : درک و  نایفـسوبا  هب  ور  هیما  ناوفص 
«(1)  » .میریگب شیپ  ار  هکم  هار  و 

دروخ یمن  بیرف  رابکی  زا  شیب  نامیااب  صخش 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  نیتّرَم .» ٍرحُج  نِم  ُنِمؤُملا  ُغَدُلی  ال  : » دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  راتفگ  هصالخ  هلمج  نیا 
.دوب هدش  ریسا  ردب  گنج  رد  نیا  زا  شیپ  يو  .درک  يدازآ  تساوخرد  وا  زا  یحمج ،» هرعوبا   » هک دومرف  یعقوم  ار  نخـس  نیا  هلآ 

گنج رد 
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ار طرش  نیا  زین  وا  .دنکن  يراکمه  مالسا  دضرب  ناکرشم  اب  هک  درک  طرـش  وا  اب  دومرف و  دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ردب 
ار وا  ناناملـسم  دـسالاءارمح ،»  » زا تشگزاـب  عقوم  ًاـقافتا ، .درک  ضقن  دـحا ، گـنج  رد  تکرـش  اـب  ار  دوخ  ناـمیپ  یلو  تفریذـپ ،
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـما  .درک  يدازآ  تساوـخرد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  زا  وا  زین  راـب  نـیا  .دـندرک  ریگتـسد 

رداصار وا  مادعا  روتسد  دوش ، یمن  هدیزگ  رابکی  زا  شیب  خاروس  کی  زا  نموم  هک : قوف  هلمج  نتفگ  اب  ودرکن  انتعا  وا  تساوخرد 
یلوق هب  راهچ و  داتفه و  ای  داتفه و  میدقت  اب  دـحا  دربن  ماجنارـس  « (1)  » .تفریذپ نایاپ  دوب  هدنزومآ  رـسارس  هک  دحا  هعجاف  درک و 

هب راوگان ، دمآ  شیپ  نیا  .درکن  زواجت  رفن  ود  تسیب و  زا  شیرق  ناگدش  هتـشک  هک  یلاح  رد  تفرگ ، نایاپ  دیهـش ، کی  داتـشه و 
ترجه موس  لاس  لاوش  متفه  هبنـش  زور  هک  دحا  گنج  هلیـسونیدب  .دیدناوخ  ار  نآ  حورـشم  هک  دوب  نانابهگن  یطابـضنا  یب  رطاخ 

لاس نامه  لاوش  مهدراهچ  زور  رد  تشاد ؛ همادا  هتفه  ناـمه  هعمج  زور  اـت  زین  نآ  هک  دـسالاءارمح »  » هثداـح همیمـض  هب  داد ، خر 
.تفریذپ نایاپ 

يو .تسا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  یبتجم » ماما   » ترـضح تماما ، كانبات  رهوگ  نیتسخن  دلوت  ترجه ، موس  لاس  ثداوح  زا 
.دوشگ ناهج  هب  هدید  موس  لاس  ناضمر  هام  همین  رد 

.تسا هدش  وگزاب  هعیش  گرزب  نایاوشیپ  یگدنز  رد  هک  دوب  یمسارم  ياراد  وا  دلوت  .دلو  موی  هیلع ، هَّللا  مالس 

ص:305

لیـصفت يارب  یمارگ  ناگدنناوخ  .میا  هدرک  لقن  ار  مهم  ياهزارف  كرادـم  اه ، یقرواپ  رد  ام  - 104 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریـس  - .» 1
«، يربک تاقبط  دننک «: هعجارم  تسا ، هدوب  باتک  نیا  فیلأت  رد  هدنراگن  هعلاطم  رظن و  دروم  هک  لیذ  كرادم  هب  دنناوت  یم  رتشیب ،

و«  60 ج 15 / و   218 ج 14 / دـیدحلا ، یبا  نـبا  هغـالبلا ،» جـهن  حرــش  340 «؛ - 199 ج 1 / يدــقاو ،» يزاـغم  49 «؛ - 36 ج 2 /
.146 - 14 ج 20 / راونالاراحب ،»
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غیلبت هاپس  هعجاف   25

هراشا

«(1)»

، زوریپ نمشد  ربارب  رد  هک  نیا  اب  ناناملسم ، .دوب  راکشآ  اًلماک  دحا ،»  » دربن رد  ناناملسم  تسکش  یسایس  راثآ  گنج ، نایاپ  زا  سپ 
یلخاد و تاکیرحت  دحا ،»  » هثداح زا  سپ  لاح  نیا  اب  دندروآ ؛ لمع  هب  يریگولج  وا  ددجم  تشگزاب  زا  و  دنداد ، ناشن  یگداتـسیا 

كرـشم ياه  هلیبق  رهـش و  زا  جراخ  ناکرـشم  و  هنیدـم ، نایدوهی  ناقفانم و  .دراذـگ  ینوزف  هب  ور  مالـسا  يزادـنارب  يارب  یجراـخ 
.دندرک یمن  يراددوخ  مالسا ، دضرب  حالس  هاپس و  يروآدرگ  ینیچ و  هئطوت  کیرحت و  زا  هدرک ، ادیپ  يدایز  تأرج  تسدرود ،

غیلبت لاجر  نتشک  يارب  هنارهام  هشقن 

مازعا اب  نینچمه  .درک  یم  بآ  رب  شقن  ار  نانیچ  هئطوت  ياه  هشقن  یماـظن ، ياـه  هتـسد  مازعا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 
.دومن یم  بلج  مالسا  فراعم  يوس  هب  ار  فرط  یب  لیابق  بولق  تیعمج ، زکارم  لیابق و  نایم  هب  یغیلبت ، هورگ 

دیاقع دوخ ، ناج  تمیق  هب  دـندوب  رـضاح  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانخـس  ماکحا و  نآرق و  ظـفاح  هک  هدـیزرو  ناـغلبم 
.دنناسرب تسدرود  مدرم  شوگ  هب  بولسا  نیرت  حضاو  و  نایب ، نیرت  نشور  اب  ار  یمالسا 

ص:307

، تسخن لاس  نوچ  354 و  ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  تسا «- هداد  خر  ترجه  هام  نیمشش  یس و  رد  غیلبت ، هاپـس  لتق  راوگان  هثداح  - 1
.دوب دهاوخ  ترجه  مراهچ  لاس  هب  طوبرم  هثداح ، نیا  ًاعبط ، دش ، باسح  هام  هد 
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نک هشیر  یتسرپادخ و  جیورت  زج  یفده  و  دندوب ، مالسا  يونعم  ياهورین  هک  یغیلبت  هورگ  اب  تسپ ، یشحو و  لیابق  زا  یخرب  یلو 
هک يروط  هب  .دندیناسر  یم  لتق  هب  يراب  تقر  عضو  هب  ار  نانآ  هدش ؛ دراو  ریوزت  هلیح و  رد  زا  دنتـشادن ، یتسرپ  تب  رفک و  نتخاس 
هب يا  هقطنم  رد  دسیون  یم  رفن  هد  « (2)  » دعس نبا  و  شش ، « (1)  » ماشه نبا  ار  اهنآ  هرامش  هک  ار ، مالـسا  هدیزرو  ناغلبم  زا  يا  هدع 

.دندناسر تداهش  هب  عیجر »  » مان

هنوعمرئب هعجاف 

؛ دـسرب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  عیجر »  » نیمزرـس رد  مالـسا ، نادـنزرف  تداهـش  ربخ  هکنآ  زا  شیپ  مراهچ ، لاـس  رفـصهام  رد 
شترـضح هب  یلو  تفریذپن ، وا  یلو  دومن ، توعد  مالـسا  نیئآ  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دش  هنیدـم  دراو  يرماعءاربوبا » »

دایز دیحوت  هب  اهنآ  تالیامت  اریز  دنروایب ، نامیا  تسا  دیما  دینک ، دجن »  » تاحفـصهناور ار  يدنمورین  غیلبت  هاپـس  رگا  درک ، ضرع 
امش یمازعا  نوتس  تفگ : ءاربوبا » ، » مفئاخ دجن »  » مدرم ینمشد  توادع و  رکم ؛ هلیح و  زا  دومرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .تسا 

.میامن ظفح  ءوس  هثداحره  زا  ار  اهنآ  هک  منک  یم  تنامض  نم  دنتسه و  نم  هانپ  رد 

رانک رد  و  دندیدرگ ، دجن »  » هقطنم راپـسهر  رذنم »  » یهدنامرف هب  دندوب ، ماکحا  نآرق و  ظفاح  هک  مالـسا  یملع  لاجر  زا  رفن  لهچ 
هب دجن ،»  » نارس زا  یکی  هب  دوب ، مالسا  نیئآ  هب  توعد  نآ  نومـضم  هک  يا  همان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دندرک  لزنم  هنوعمرئب » »

اهنت هن  وا  .دناسرب  رماع »  » هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همان  هک  دـش ، رومأم  ناناملـسم  زا  رفن  کی  و  تشون ، لیفطلا » نبرماع   » مان
مالـسا یملع  لاجر  نتـشک  رب  ار  دوخ  هلیبق  هاگنآ  .دیناسر  لتق  هب  زین  ار  همان  لماح  هکلب  دناوخن ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همان 

کمک زا  ماجنارـس  .تسا  هداد  ناما  نانآ  هب  ءاربوبا »  » هلیبق گرزب  دنتفگ : دـندرک و  يراددوخ  يراکمه  زا  هلیبق  دارفا  .درک  توعد 
، دوب هدمآ  دورف  اجنآ  رد  یغیلبت  هاپـس  هک  يا  هقطنم  بیترت ، نیا  هب  .دیبلط  کمک  فارطا  لیابق  ریاشع و  زا  دش و  سویأم  دوخ  هلیبق 

اب

ص:308

.39 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  ،» 169 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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.دش هرصاحم  رماع »  » ياهورین

.دنتفر یم  رامش  هب  هدنمزر  عاجش و  یمدرم  هکلب  دندوب ، یتسدربز  دشرا و  ناغّلبم  اهنت  هن  مالسا ، یغیلبت  هاپس 

زج دندیشون ؛ تداهش  تبرش  همه  نینوخ ، یگنج  زا  سپ  دندرب و  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  هتـسناد ، گنن  دوخ  يارب  ار  میلـست  نانآ 
ملاع گرزب ، زوسناـج و  هعجاـف  نیا  « (1)  » .داد عالطا  ار  ناـیرج  و  دـناسر ، هنیدـم  هب  ار  دوخ  حورجم  ندـب  اـب  هک  دـیز » نب  بعک  »

.دوب هنوعمرئب »  » يادهش دای  هب  اه  تدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تخاس و  تحاران  تخس  ار  ناناملسم  مالسا و 

ص:309

.369 - 364 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 1
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ترجه مراهچ  لاس  ثداوح 

« ریضنلا ینب   » هوزغ  26

هراشا

تـصرف لابند  هب  دندوب و  لاحـشوخ  تخـس  یملع  لاجر  ندش  هتـشک  دـحا و  رد  ناناملـسم  تسکـش  زا  هنیدـم  نایدوهی  ناقفانم و 
هنیدم رد  هملک  تدحو  داحتا و  نیرت  کچوک  هک  دننامهفب  هنیدم  زا  جراخ  لیابق  هب  و  دـننک ، اپرب  یـشروش  هنیدـم  رد  هک  دـندوب ،

.دنزاس نوگنرس  ار  مالسا  ناوجون  تموکح  دنناوت  یم  یجراخ  نانمشد  و  درادن ، دوجو 

دوخ نارـسفا  زا  یهورگ  هارمه  ددرگ ؛ هاگآ  ریـضنلا » ینب   » ناـیدوهی رکفت  زرط  تاـیونم و  زا  هکنیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
تخادرپ رد  تسا  هدـمآ  هک  دوب ، نیا  ریـضنلا  ینب  اب  سامت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يرهاظ  فدـه  اما  .دـیدرگ  اهنآ  ژد  مزاـع 

مه ریضنلا  ینب  هلیبق  اریز  .دریگب  کمک  دندوب ؛ هدش  هتشک  هیما  نبورمع  تسد  هب  هک  رماع » ینب   » هلیبق زا  برع  رفن  ود  نآ  ياهبنوخ 
.دندرک یم  کمک  ار  رگیدکی  تاظحل  نینچ  رد  هراومه  نامیپ  مه  لیابق  و  رماع ، ینب  هلیبق  اب  مه  و  دنتشاد ، نامیپ  ناناملسم  اب 

زا زاـب  شوـغآ  اـب  ناـنآ  .دراذـگ  ناـیمرد  موـق  نارـس  اـب  ار  دوـخ  بلطم  دـمآ و  دورف  ژد  برد  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  هک  یلاح  رد  سپس  .دننک  کمک  هید  تخادرپ  رد  هک  دنداد  لوق  دندرک و  لابقتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
و دوش ، اهنآ  ژد  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـندومن  تساوخرد  دـندرک ، یم  باطخ  مساـقلاوبا )  ) شا هینک  اـب  ار  هلآ 

تسشن دوخ  نارسفا  اب  ژد  راوید  هیاس  رد  تفریذپن و  ار  اهنآ  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  .دربب  رـس  هب  اجنآ  رد  ار  زور 
و
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هلـسلس کی  اب  یناـبز ، برچ  نیا  هک  درک  ساـسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1)  » .دیدرگ وگتفگ  لوغشم  ریـضنلا  ینب  نارـس  اب 
یم مشچ  هب  داـیز  دـمآ  تفر و  دوـب ، هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يا  هطوـحم  رد  یفرط  زا  .تـسا  مأوـت  زوـمرم  تاـکرح 

هک دـندوب  هتفرگ  میمـصت  ریـضنلا  ینب  نارـس  تقیقح ، رد  .دوب  ناوارف  تسا ، ینیبدـب  کش و  ثروم  هک  یـشوگرد  نانخـس  دروخ ؛
ندنکفا اب  دورب و  ماب  يالاب  هک  دوب  هدش  هدامآ  شاحج ،» ورمع   » مان هب  اهنآ  زا  رفن  کی  .دننک  ریگلفاغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.دشخب همتاخ  وا  یگدنز  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رس  رب  یگرزب  گنس 

هب انب  و  دیدرگ ، شاف  اهنآ  نوزومان  زومرم و  تاکرح  زا  اهنآ  موش  ياه  هشقن  اه و  هئطوت  دـش ، بآ  رب  شقن  اهنآ  هشقن  هناتخبـشوخ 
كرت ار  سلجم  يروط  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ربمایپ  .تخاس  هاگآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یحو ، هتـشرف  يدقاو »  » لقن
شیپ رد  ار  هنیدـم  هار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  .ددرگ  یم  رب  دور و  یم  يراـک  لاـبند  دـندرک  روـصت  ناـیدوهی  هـک  تـفگ 

یم رس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشگزاب  راظتنا  رد  نانچمه  نانآ  .تخاسن  هاگآ  دوخ  میمـصت  زا  زین  ار  شناهارمه  و  تفرگ ،
.دیشخبن يدوس  اهنآ  راظتنا  دندیشک  راظتنا  هچ  ره  اما  دندرب ،

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیاش  هک  دـندرک  یم  رکف  فرط  کـی  زا  .دـنداتفا  شیوشت  وپاـکت و  رد  تخـس  ریـضنلا  ینب  نادوهج 
: دنتفگ یم  دوخ  اب  رگید  فرط  زا  .داد  دهاوخ  یلامشوگ  تخس  ار  اهنآ  تروصنیا  رد  دشاب ؛ هدش  هاگآ  اهنآ  هئطوت 

رد دـنتفگ : یم  هلـصافالب  یلو  میریگب ، يو  ناراـی  زا  ار  وا  ماـقتنا  هتفر  نوریب  اـم  سرریت  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـک  نوـنکا 
.دریگ یم  ماقتنا  ام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ملسم  روط  هب  و  دشک ، یم  يرتکیراب  ياج  هب  راک  تروصنیا 

هاگآ وا  ياج  زا  دنورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لابند  هک  دنتفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناهارمه  رادوریگ  نیا  رد 
هیلع هللا  یلصربمایپ  دورو  ربخ  و  دمآ ، یم  هنیدم  زا  هک  دندش  وربور  يدرم  اب  هک  دندوب  هدشن  رود  ژد  راوید  زا  يدایز  رادقم  .دنوش 
نیما هک  دوهی  ینیچ  هئطوت  زا  دـندش و  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  هب  ًاروـف  ناـنآ  .تشاد  هارمه  هنیدـم  هب  ار  هلآ  و 

ار نآ  زین  یحو 
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«(1)  » .دندیدرگ هاگآ  درک ، شرازگ 

؟ درک دیاب  هچ  تیانج  نیا  ربارب  رد 

؛ دندوب رادروخرب  یمالسا  تموکح  يایازم  زا  هک  یهورگ  تسیچ ؟ راکتنایخ  هتـسد  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هفیظو  نونکا 
یگدـنز رـسارس  رد  ار  تلاسر  توبن و  زراب  ياه  هناـشن  هک  یتیعمج  درک ، یم  ظـفح  ار  اـهنآ  سیماون  لاوما و  مالـسا ، نازابرـس  و 

ياج هب  یلو  دندناوخ ، یم  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  وا  یئوگتـسار  ياه  هاوگ  توبن و  لئالد  دندید و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هکنیا يارب  و  تسیچ ؛ هنیمز  نیا  رد  تلادع  ياضتقم  دنتسب ، وا  رورت  رب  رمک  هنادرمناوجان  دندیـشک و  ار  وا  لتق  هشقن  يزاون  نامهم 

!؟ درک دیاب  هچ  دوش  هدنازوس  ثداوح  هنوگ  نیا  هشیر  و  دوشن ، رارکت  رگید  راب  اه  نایرج  نیا 

هملسم نب  دمحم   » سپس دش ، هداد  شاب  هدامآ  نازابرس  مامت  هب  .دیزگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  هک  دوب  نامه  یقطنم  هار 
.دناسرب ار  ریز  مایپ  ریضنلا  ینب  نارس  هب  يو  فرط  زا  رتدوز  هچ  ره  داد  روتسد  و  دناوخ ، دوخ  شیپ  ار  یسوا »

نیا رتدوز  هچ  ره  هک  هداتسرف  یمایپ  امش  يارب  نم  هلیسو  هب  مالسا ، ردقیلاع  ربهر  تفگ : تفرگ و  سامت  ریـضنلا  ینب  نارـس  اب  يو 
هد نیا  رد  رگا  دیا و  هدش  دراو  هلیح  رکم و  رد  زا  دـیا و  هدرک  ینکـش  نامیپ  اریز  .دـییوگ  كرت  زور  هد  فرظ  رد  ار  كاخ  بآ و 

.تسا رده  امش  نوخ  دینکن  كرت  ار  موب  زرم و  نیا  زور 

داهنـشیپ اهنآ  نارـس  زا  یکی  .تخادنا  يرگید  ندرگ  هب  ار  هانگ  مادک  ره  دروآ و  دیدپ  دوهی  نایم  رد  یبیجع  یگدرـسفا  مایپ ، نیا 
.دیدرگ داهنشیپ  نینچ  نتفریذپ  زا  عنام  تیرثکا  تجاجل  یلو  دنروآ ؛ مالسا  یگمه  هک  درک 

شیپ ام  یتسه و  سوا  هلیبق  زا  وت  دمحم  يا  دنتفگ : دندرک و  هملـسم  نب  دمحم  هب  ور  راچان  هب  تفرگارف ، ار  اهنآ  یبیجع  یگراچیب 
رد هک  تداشر  لامک  اب  يو  يوش ؟ یم  دراو  گنج  رد  زا  ام  اب  ارچ  نونکا  میتشاد ، یعافد  نامیپ  وت  هلیبق  اب  مالـسا  ربمایپ  ندـمآ  زا 

.تسا هدش  نوگرگد  اه  لد  نونکا  تشذگ ، نامز  نآ  تفگ : تسا  یناملسم  ره  روخ 
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هتـسب هنیدـم  دوهی  فیاوط  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دورو  ياهزور  نیتسخن  رد  ناناملـسم  هک  تسا  ینامیپ  قباـطم  میمـصت  نیا 
؛ میا هدرک  لقن  هتـشذگ  رد  ار  نامیپ  نتم  ام  .دوب  هدـش  اضما  بطخا  نب  یَّیُح  طسوت  ریـضنلا ، ینب  هلیبق  فرط  زا  ناـمیپ ، نیا  .دـندوب 

: مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  کنیا 

لوسر ررـض  رب  زگره  هک  ددنب  یم  نامیپ  هظیرق ) ینب  عاق ، نیق  ینب  ریـضنلا ، ینب   ) هورگ هس  زا  کی  ره  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نامیپ نتم  فالخرب  هلیبق ، هس  نیا  زا  یکی  هاگ  ره  دننزن ...  وا  هب  يررض  تسد  نابز و  هلیسو  هب  دنرادنرب و  یمدق  يو  نارای  ادخ و 

.دوب دهاوخ  زاب  اهنآ  نادـنزرف  نانز و  ندرک  ریـسا  لاوما و  طبـض  نوخ و  نتخیر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسد  دـننک ، راتفر 
«(1)»

هناحاسمت ياه  کشا 

زا رت  نابرهم  ياه  هیاد  ناـسب  هتفرگرـس و  زا  ار  دوخ  هناـحاسمت  ياـه  کـشا  یغورد و  ياـه  هیرگ  هطقن  نیا  رد  زاـب  ناسانـشرواخ 
فاصنا زا  رود  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لمع  هتخیر و  ریضنلا » ینب   » هشیپ تنایخ  نکـش و  نامیپ  نادوهج  رب  محرت  کشا  ردام ،

.دنا هتسناد  تلادع  و 

، میدنارذگ ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  ینامیپ  نتم  هب  هعجارم  اب  اریز  تسین ؛ بلطم  مهف  تقیقح و  تخانـش  روظنم  هب  يریگ  هدرخ  نیا 
هک تسا  یتازاجم  زا  رتکبس  بتارم  هب  دیدرگ  لئاق  اهنآ  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یتازاجم  دوش و  یم  نشور  تقیقح 

.دوب هدش  ینیب  شیپ  نامیپ  نتم  رد 

نیرتکچوک اهنآ  زا  رفن  کی  دریگ و  یم  تروصبرغ  قرـش و  رد  ناسانـشرواخ ، نیمه  نابابرا  هلیـسو  متـس  تیاـنج و  اهدـصزورما 
رارق اـهنآ  اـب  هک  يزیچ  نآ  زا  رتمک  هب  ار  رگ  هئطوت  تشم  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتقو  اـما  .دـنک  یمن  اـهنآ  هب  یـضارتعا 

یم ثداوح  نیا  لیلحت  هب  تسد  نوگانوگ  ضارغا  هب  هک  يا  هدنـسیون  تشم  کی  هلان  داد و  ًاروف  دـنک ، یم  تازاجم  دوب  هدراذـگ 
.دوش یم  دنلب  دننز ،
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قافن بزح  شقن 

یم هرهچ  رب  یتسود  کسام  و  دنز ، یم  رجنخ  تشپ  زا  یتسود  رگنس  رد  قفانم  اریز  .دوب  رتالاب  دوهی »  » رطخ زا  قافن ،»  » بزح رطخ 
رازه ود  اب  ام  هک  دنداد  ریـضنلا  ینب  نارـس  هب  یمایپ  ًاروف  نانآ  .دندوب  ّیبا و ...  نب  کلام  و  َیبا ، هَّللادبع  هورگ ، نیا  هتـسدرس  .ددـنب 

رب نیغورد  هدعو  نیا  .دـنراذگ  یمن  اهنت  ار  امـش  نافطغ  هظیرق و  ینب  ینعی  امـش  نامیپ  مه  لئابق  میئامن و  یم  يرای  ار  امـش  زابرس 
دنتسب و ار  ژد  ياهرد  .دش  نوگرگد  ناشرکف  دنتشاد ، راید  كرت  میلـست و  رب  میمـصت  راک  زاغآ  رد  مه  رگا  و  دوزفا ، دوهی  تأرج 

ضوعالب ار  دوخ  تعارز  غاب و  و  دننک ، عافد  دوخ  ياه  جرب  زا  دشاب  یتمیق  ره  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  هدش ، زهجم  ِیگنج  حالـس  اب 
.دنراذگن مالسا  شترا  رایتخا  رد 

یّیُح یلو  مینک ، چوک  هک  تسا  نیا  رد  حالص  : تفگ و  درمش ، چوپ  ار  هَّللادبع  هدعو  مکشم ) نب  مالس   ) ریـضنلا ینب  نارـس  زا  یکی 
.درک توعد  يرادیاپ  تماقتسا و  هب  ار  مدرم  بطخا  نب 

ینب  » هعلق هرـصاحم  يارب  نایوگریبکت  تخاس و  دوخ  نیـشناج  هنیدم  رد  ار  موتکم  ّما  نبا  .دش  هاگآ  هَّللادـبع  مایپ  زا  یمارگ ، لوسر 
هب انب  .درک و  عطق  مه  زا  ار  هورگ  ود  نآ  هطبار  و  داد ، رارق  دوخ  هاگرکشل  ار  ریضنلا  ینب  هظیرق و  ینب  هلصاف  .درک  تکرح  ریـضنلا »

تماقتـسا و رب  نایدوهی  یلو  درک ، هرـصاحم  ار  اـهنآ  هعلق  زور  رگید 15  یخرب  لقن  هب  اـنب  زور  هنابـش  شـش  « (1) ، » ماشه نبا  لـقن 
نیا زا  ار  عمط  نادند  نایدوهی  ات  دـنُربب ، ار  هعلق  فارطا  ياه  لخن  داد ، روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـندوزفا  دوخ  يرادـیاپ 

.دننکب نیمزرس 

زا ار  دوخ  نازابرـس  هشیمه  وت  ربمایپ ) زا  هیانک   ) مساقلاوبا يا  دـنتفگ : یگمه  دـش و  دـنلب  هعلق  لخاد  زا  نایدوهی  داد  هظحل  نیا  رد 
.دش هراشا  اًلبق  هک  دوب  نامه  راک  نیا  تلع  یلو  .دینز  یم  يراک  نینچ  هب  تسد  ارچ  راب  نیا  يدرک ؛ یم  یهن  راجشا  عطق 
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نیا زا  ار  دوخ  لوـقنم  لاوـما  هک  نیا  رب  طورـشم  مینک  نطو  يـالج  میرـضاح  اـم  دـنتفگ : دـنداد و  اـضق  هب  نت  نادوـهج  ماـجنارس 
هب تسیاب  یم  هک  حالـس  زا  ریغ  دنربب ، دنراد  لاوما  زا  هچنآ  نانآ  هک  درک ، تقفاوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  .میربب  نیمزرس 

.دنیامن میلست  ناناملسم 

لمح يارب  هدـنک  شیاج  زا  هبوچ  راهچ  اب  ار  اه  هناخ  ياهرد  یتح  دـندرک ، ار  شـشوک  رثکادـح  دوخ  لاوما  لقن  رد  دـنمزآ  دوهی 
ماش هناور  رگید  هورگ  و  ربیخ ، مزاع  اهنآ  زا  یهورگ  .دـندرک  یم  ناریو  دوخ  تسد  اب  ار  اه  هناـخ  هدـنامیقاب  و  دـندرک ، یم  هداـمآ 

.دندروآ مالسا  اهنآ  زا  رفن  ود  .دندش و 

قیرط نیا  زا  ار  دوخ  تسکـش  دـنتفگ و  كرت  ار  هنیدـم  دورـس ، ندـناوخ  فد و  ندز  اب  تسکـش  ناربج  يارب  هراچیب  نوبز و  تلم 
.میتسین هدرزآ  لولم و  نادنچ  راید  نآ  كرت  زا  ام  هک  دنناسرب  دنتساوخ  دندرک و  ناربج 

دوش یم  میسقت  نارجاهم  نایم  ریضنلا  ینب  عرازم 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  صخـش  هب  قلعتم  « (1)  » نآرق مکح  هب  دنروآ ، یم  گنچ  هب  دربن  گنج و  نودب  مالـسا  نازابرـس  هک  یتمینغ 
اه بآ  عرازم و  نیا  دید  تحلصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنک  یم  فرصمالسا  حلاصم  رد  دنادب  حالصهنوگره  وا  و  تسا ، هلآ 

رابرـس تقیقح  رد  و  دوب ، هاتوک  هکم  زا  ترجاهم  تلع  هب  ایند  تورث  زا  اهنآ  تسد  اریز  دـنک ، تمـسق  نارجاهم  نایم  ار  اـه  غاـب  و 
نارجاهم نایم  یضارا  مامت  تهج  نیا  زا  .دندرک  قیدصت  زین  هدابع  نب  دعس  ذاعم و  نب  دعس  ار  رظن  نیا  .دندوب  اهنآ  نامهم  راصنا و 

هار نیا  زا  و  دربـن ، يا  هرهب  یـسک  دـندوب  تسد  یهت  رایـسب  هـک  هناـجدوبا »  » و فـینح » نـب  لهـس   » زج راـصنا  زا  دـیدرگ و  میـسقت 
.دش راذگاو  ذاعم  دعس  هب  زین  ریضنلا  ینب  نارس  زا  یکی  یتمیق  ریشمش  دمآ و  دوجو  هب  ناناملسم  مومع  يارب  یشیاشگ 

ریـسفت و زا  راصتخا  يارب  ام  .دـیدرگ  لزان  هثداح  نیا  نوماریپ  زین  رـشح  هروس  داتفا و  قافتا  مراـهچ  لاـس  عیبر  هاـم  رد  ناـیرج  نیا 
هروس نیا  ياه  هیآ  همجرت 
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یم « (1)  » دیفم موحرم  یلو  دشن ، هتخیر  ینوخ  هثداح  نیا  رد  هک  دنراد  هدیقع  یمالـسا  ناسیون  خیرات  رتشیب  .مینک  یم  رظن  فرص 
ندش میلست  تامدقم  اهنآ  ندش  هتـشک  اب  تفرگ و  تروصدش  نایدوهی  زا  رفن  هد  لتق  هب  رجنم  هک  يرـصتخم  دربن  حتف  بش  دیوگ :

.دیدرگ هدامآ  شترا 

مود ردب 

و دیسر ، میهاوخ  مه  هب  ردب »  » نابایب رد  ام  عقوم  نیمه  رگید  لاس  تفگ : درک و  ناناملـسم  هب  ور  نایفـسوبا  دحا ،»  » گنج نایاپ  رد 
.تفرگ میهاوخ  يرتشیب  ماقتنا 

و تشذـگ ، دـعوم  زا  مامت  لاس  کی  .دـندرک  مـالعا  عاـفد  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هب  ناناملـسم 
طباور نیفرط  اب  هک  دوعـسم » نب  میعن   » .دوب هدـش  نابیرگ  هب  تسد  ینوگانوگ  تالکـشم  اب  دوب ، شیرق »  » هلیبق سیئر  هک  نایفـسوبا 
هنیدم زا  جورخ  میمصت  زا  ار  دمحم  و  ددرگرب ، هنیدم  هب  ًاروف  هک  دومن  شهاوخ  وا  زا  نایفسوبا  .دیدرگ  هکم  دراو  تشاد ، هناتسود 
رازاب هک  ردب »  » هطقن رد  دـمحم ، یماظن  ياهرونام  تارهاظت و  و  تسین ، رودـقم  ام  يارب  هکم  كرت  لاسما  هک  دوزفا  زین  و  درادزاب ،

.دوب دهاوخ  ام  تسکش  بجوم  تسا  برع  یمومع 

.تشاذگن هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هیحور  رد  يرثا  نیرت  کچوک  وا  نانخس  یلو  تشگزاب ، هنیدم  هب  دوب  ضرغ  ره  هب  میعن ،» »

مارحلاهدقعلا يذ  هام  زاغآ  رد  یناگرزاب  يالاک  يرادقم  بسا و  سأر  دـنچ  زابرـس و  دـصناپ  رازه و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
برع یمومع  هنایلاس  رازاب  اب  فداصم  یگمه  هک  اجنآ  رد  مامت  زور  تشه  و  دـمآ ، دورف  ردـب »  » نیمزرـس رد  ترجه ، مراهچ  لاس 
هدمآ فارطا  زا  هک  یمدرم  سپس  .دندرب  زین  یتفگنه  دوس  دنتخورف و  ار  یتراجت  ياهالاک  ناناملسم  و  دیزگ ، تماقا  دوب  ردب »  » رد

.دوب هکم  شترا  دورو  راظتنا  رد  نانچمه  مالسا  شترا  یلو  دنتشگ ، قرفتم  دندوب 

دندیدن هراچ  هکم  تموکح  نارس  .دوب  ردب »  » نیمز هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دورو  زا  یکاح  هک  دیـسر  هکم  هب  یئاه  شرازگ 
دصق هب  ار  هکم  نیمزرس  وربآ ، ظفح  يارب  هک  نیا  زج 

ص:317
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.تشگزاب هار  همین  زا  داد و  رارق  هناهب  ار  الغ  طحق و  یلو  دمآ ، نارهظلارم »  » ات یفاک  تازیهجت  اب  نایفسوبا  .دننک  كرت  ردب » »

: تفگ درک و  ضارتعا  نایفسوبا  هب  ناوفص »  » هک دوب ، هدننز  يردق  هب  كرش  شترا  تشگزاب 

يدوب هدادن  دربن  هدعو  هتـشذگ  لاس  رد  وت  رگا  و  میداد ؛ تسد  زا  میدوب  هدرک  بسک  هک  ار  یتاراختفا  مامت  ینیـشن  بقع  نیا  اب  ام 
هداون نیمود  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترجه ، مراهچ  لاس  نابعش  موس  رد  « (1)  » .میدش یمن  يونعم  تسکش  نینچ  راچد  ام 

ورف ناهج  زا  مشچ  مالسلا  هیلع  یلع  ردام  دسا ، تنب  همطاف  نینچمه ، « (2)  » .دوشگ ناهج  هب  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ 
ناـیدوهی زا  ار  ینایرـس  طـخ  هک  داد  روتـسد  تباـث » نب  دـیز   » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوـب  لاـس  نـیمه  رد  و  « (3)  » تسب

«(4)  » .دزومایب

ص:318

.تسا هداتفا  قافتا  ترجه  هام  نیمجنپ  لهچ و  رد  هثداح  نیا  - 390 - 484 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
.467 ج 1 / سیمخلا ،» خیرات  - » 2

.نامه - 3
.464 ج 1 / سیمخلا ،» خیرات  187 «؛ عامسالا /» عاتما  - .» 4
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«(1)  » ترجه مجنپ  لاس  ثداوح 

طلغ ياه  تنس  ندیبوک  رطاخ  هب   27

هراشا

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  جاودزا  هظیرق و  ینب  تشذگرـس  بازحا و  گنج  ترجه ، مجنپ  لاس  رد  یخیرات  ياهدادـیور  نیرت  بلاـج 
يوناب اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  جاودزا  یمالسا ، ناگدنسیون  هتشون  قبط  ثداوح ، نیا  زاغآرس  .تسا  شحج  رتخد  بنیز  اب  هلآ 

.تسا هدوب  هدربمان 

يزادرپ غورد  يارب  یلاــجم  رگید  هدرک و  ناــیب  بازحا  هروـس  زا  اـت 40   36 ، 6 ياـه 4 ، هیآ  یط  ار  روـبزم  ناتـساد  دـیجم ، نآرق 
دروم نآرق )  ) مالسا یخیرات  دنس  نیرت  هدنزرا  نیرت و  حیحـصقیرط  زا  ار  هثداح  نیا  ام  .تسا  هدراذگن  نافاب  لایخ  ناسانـشرواخ و 

.مییوگ یم  نخس  ناسانشرواخ  نانخس  نوماریپ  هاگنآ  میهد ؛ یم  رارق  یسررب 

!؟ تسیک هثراح  نب  دیز 

زا ار  وا  برع  ِدرگ  نابایب  نارگتراغ  یکدوک ، نارود  رد  هک  تسا  یناوج  دیز 

ص:319

تابـساحم رظن  زا  یلو  دـناد ؛ یم  مجنپ  لاس  هدـعقلا  يذ  هاـم  هب  طوبرم  ار  هثداـح  نیا  خـیرات  سیمخلا ،» خـیرات  باـتک « فلؤم  - 1
هام مهدزون  ات  مجنپ  لاس  لاوش  هام  مراهچ  تسیب و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  اریز  .دسر  یمن  رظن  هب  حیحـص  یعامتجا ،

اب جاودزا  رگا  و  تسا ؛ دیعب  رایـسب  یجاودزا  نینچ  ققحت  یطیارـش  نینچ  رد  .دوب  هظیرق » ینب  و « بازحا » هوزغ « راتفرگ  هجحلا  يذ 
» ثداوح زا  شیپ  ار  هثداح  نیا  ام  رظن ، نیا  زا  .دـشاب  یم  نیـشیپ  عیاقو  زا  لبق  هب  طوبرم  ًاـمتح  دـشاب ، مجنپ  لاـس  ثداوح  زا  بنیز 

.میتشاگن هظیرق » ینب  و « بازحا »
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زین يو  دیرخ ، هجیدخ »  » دوخ همع  يارب  ار  وا  مازح  نب  میکح  و  دـندوب ، هتخورف  مالغ  ناونع  هب  ظاکع »  » رازاب رد  هدوبر و  يا  هلفاق 
.دوب هدیشخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هب  ار  وا  جاودزا ، زا  سپ 

ردپ هک  هاگنآ  یتح  ددرگ ؛ يو  هتفیش  دیز  هک  دش  ثعاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  کین  قالخا  و  یلاع ، فطاوع  كاپ و  تایحور 
دازآ ار  وا  هک  تساوخ  هلآ » هیلع و  هللا  یلـصدمحم   » سدـقم تحاس  زا  و  دـیدرگ ، هکم  دراو  دوخ  دـنزرف  ندرک  ادـیپ  يارب  دـیز » »
راید زا  زیچ   ) همه رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رضحم  دشن و  تعجارم  هب  رـضاح  دیز  دربب ، لیماف  ردام و  يوس  هب  ار  وا  ات  دزاس ،

.تخاس راتخم  نطو  هب  تعجارم  ای  و  ندنام ، رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  و  داد ، حیجرت  نادنواشیوخ ) نطو و  و 

؛ دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  فطاوع  قالخا و  هتفیـش  لد  میمـصزا  دیز  رگا  .دوب  فرط  ود  زا  یبلق  فطاوع  و  يونعم ، هبذج  نیا 
نب دـیز  ياج  هب  وا ، هب  مدرم  دـیزگرب و  يدـنزرف  هب  ار  وا  هک  اجنآ  ات  تشاد ، یم  تسود  ار  وا  اًلباقتم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

هب تفرگ و  ار  دیز  تسد  يزور  عوضوم ، نیا  ندش  یمـسر  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دنتفگ  یم  دـمحم » نب  دـیز  ، » هثراح
: دومرف درک و  باطخ  شیرق  مدرم 

دوردـب هتوم  گنج  رد  دـیز  هکنیا  ات  دوب ، یقاب  نانچ  مه  یبلق  هقـالع  نیا  میرب .» یم  ثرا  رگیدـکی  زا  اـم  و  تسا ، نم  دـنزرف  نیا  »
«(1)  » .دیدرگ رثأتم  دنزرف  کی  گرم  ناسب  وا  گرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  تفگ ، یگدنز 

دنک یم  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  همع  رتخد  اب  دیز 

تیناسنا و ياول  تحت  ار  رشب  دارفا  و  دزاس ، رتمک  ار  اه  هلصاف  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  سدقم  فادها  زا  یکی 
ره تسیاب  یم  نیاربانب ، .دیامن  یفرعم  یناسنا  يایاجس  یقالخا و  لیاضف  ار  تیصخش  تلیـضف و  كالم  و  دروآ ، درگ  يراگزیهرپ 

همانرب نیا  هک  رتهب  هچ  و  دبوکب ، ار  دـننک ) جاودزا  تسد  یهت  هقبط  اب  دـیابن  فارـشا  نارتخد   ) برع نهک  تشز  موسر  رتدوز ، هچ 
و دنک ؛ زاغآ  دوخ  لیماف  زا  ار 

ص:320

.دییامرف هعجارم  دیز » هدام « هب  هباصالا ،» و « باعیتسالا » هباغلادسا «؛» - .» 1
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هک دـننادب  مدرم  ات  دروآرد ؛ زور  نآ  هدـش  دازآ  دوخ و  قباس  مـالغ  جاودزا  هب  دوب ، بلطملادـبع  هون  هک  ار  بنیز »  » دوخ همعرتخد 
: دیوگ یم  مدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاگره  هک  دندرگ  هاگآ  مدرم  دوش و  هدیچرب  دیاب  رتدوز  هچ  ره  موهوم  ياهزرم  نیا 

.تسا نوناق  يرجم  لماع و  لوا  وا  دوخ  تسا ،» ناملسم  درم  نأشمه  ناملسم  رتخد  و  تسا ، يراگزیهرپ  يوقت و  يرترب ، كالم  »

« دـیز  » يارب ار  وا  ًامـسر  تفر و  بنیز  هناـخ  هب  دوـخ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  طـلغ ، مـسر  نـینچ  کـی  نتخاـس  بوکرـس  يارب 
اهنآ بولق  قامعا  زا  تیلهاج ، نارود  راکفا  زونه  اریز  دنتـشادن ، لـیامت  نادـنچ  راـک  زاـغآ  رد  شردارب  يو و  .درک  يراگتـساوخ 
رارق هناهب  ار  دـیز  ندوب  مالغ  قباوس  دوب ، راوگان  اهنآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامرف  ّدر  نوچ  یفرط ، زا  .دوب  هدـشن  نک  هشیر 

.دندرک یلاخ  هناش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تساوخرد  نتفریذپ  زا  هداد و 

: دومرف نینچ  درک و  حیبقت  هراب  نیا  رد  ار  يو  ردارب  بنیز و  لمع  و  دیدرگ ، لزان  یحو  کیپ  تشذگن  يزیچ 

ادخ و سک  ره  دنرادن و  دوخ  زا  يرایتخا  دنتفرگ ، یمیمـصت  اهنآ  هرابرد  وا  ربمایپ  ادـخ و  هک  یتروصرد  ینمؤم ، نز  درم و  چـیه  »
كاپ نامیا  .دـناوخ  ورف  اـهنآ  يارب  ار  هیآ  ًاروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1) «. » تسا هارمگ  اراکـشآ  دـنک ، تفلاخم  ار  وا  ربمایپ 
رتخد هک  دـش  ثعاب  يو ، یلاع  فادـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  سدـقم  تحاس  هب  تبـسن  هَّللادـبع ،»  » شردارب بنیز و 

نیا زا  و  دـمآرد ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ِمـالغ  ِجاودزا  هب  يا  هداز  فارـشا  هجیتـن ، رد  .دـنک  مـالعا  ار  دوخ  تیاـضر  شحج » »
.دش هدیبوک  اًلمع  یطلغ  شور  و  دیدرگ ، ارجا  مالسا  نیرفآ  تایح  ياه  همانرب  زا  یشخب  هیحان 

دوش یم  ادج  دوخ  رسمه  زا  دیز 

ِیتـسپ هک  دوـب ، بنیز  تاـیحور  ییادـج ، لـماع  هک  دـنیوگ  یم  یخرب  .دـیدرگ  رجنم  قـالط  هب  یللع  يور  جاودزا ، نیا  ماـجنارس 
خر هب  ار  دوخ  رهوش  بسن  بسح و 

ص:321

َّلَـض ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِصْعَی  ْنَم  ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناک  ام  َو  - .» 1
«. 36 بازحا / هروس  ًانِیبُم «» ًالالَض 
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.تخاس یم  خلت  وا  رب  ار  یگدنز  هار  نیا  زا  و  دنار ، یم  نخس  دوخ  نادناخ  تمظع  زا  و  دیشک ، یم  يو 

یبـلطاوزنا و حور  ياراد  وا  هـک  دــهد  یم  یهاوـگ  يو  یفارگوـیب  اریز  .دــشاب  دــیز  دوـخ  قـالط  لـماع  هـک  دراد ، لاـمتحا  یلو 
هلابح رد  دش  هتشک  اه  گنج  زا  یکی  رد  هک  يزور  ات  هک  يرخآ  زج   ) ار همه  دیزگرب و  رـسمه  ًارارک  اریز  .تسا  هدوب  يراگزاسان 

.تسا دیز »  » رد يراگزاسان  حور  زا  یکاح  یپایپ ، ياه  قالط  نیا  .دوب  هدش  ادج  اهنآ  زا  هداد و  قالط  دوب ) وا  دقع 

هک دش  هاگآ  وا  یتقو  اریز  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنت  باطخ  نامه  هدوب ، میهس  هثداح  نیا  رد  دیز  هک  نیا  رب  رگید  هاوگ 
«(1) « ؛» هَّللا ِقَّتاو  َکَجوَز  َکیَلَع  کِسمَأ  : » دومرف تفشآرب و  تخس  دهد ، قالط  ار  دوخ  رسمه  هک  هتفرگ  میمصت  وا  هدناوخرسپ 

« .زیهرپب دنوادخ  مشخ  زا  راد و  هاگن  ار  دوخ  رسمه  »

رامـش هب  يراکزیهرپ  يوقت و  فالخ  شرـسمه  زا  دیز  ییادج  یتروصنینچ ، رد  دوب ، یم  وا  رـسمه  هجوتم  هبناج ، همه  ریـصقت  رگا 
.دش ادج  بنیز  زا  دیناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  میمصت  هب  دیز » ، » ماجنارس یلو  تفر ؛ یمن 

رگید طلغ  ندیبوک  يارب  جاودزا 

تـسا حیحـصعامتجا  کی  يارب  یتایح  لماع  هک  ار  بسن  شقن  میراچان  مینک ، یـسررب  ار  جاودزا  نیا  یـساسا  تلع  هکنآ  زا  شیپ 
.میوش هاگآ  هدناوخرسپ »  » و یعقاو ،» رسپ   » يرهوج توافت  زا  نخس  رگید  هب  .میریگب و  رظنرد 

ینامسج و تافصثراو  دنزرف  و  تسا ، دنزرف  شیادیپ  يارب  يدام  أدبم  ردپ  تقیقح ، رد  و  دراد ، ینیوکت  هشیر  ردپ  اب  یقیقح ، رسپ 
و دندرگ ، یم  رگیدکی  تورث  لاوما و  ثراو  دـنزرف  ردـپ و  ینوخمه  یگناگی و  نیا  يور  و  دـشاب ، یم  ناردام  ناردـپ و  تایحور 

.دننک یم  ادیپ  قالط  جاودزا و  باب  رد  یصوصخم  ماکحا 

تسرد نابز ، ظفل و  اب  دراد ، ینیوکت  هشیر  هک  یعوضوم  نینچ  نیاربانب ،

ص:322

.37 بازحا / هروس  - 1

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 345 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_322_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا ماکحا  زا  هلسلس  کی  رد  هدناوخرـسپ  هک  دسر  هچ  ددرگ ؛ یمن  ناسنا  یعقاو  رـسپ  زگره  ناسنا ، هدناوخرـسپ  و  « (1) ، » دوش یمن 
رـسمه ای  و  سکعلاب ، درب و  یم  ثرا  ردـپ  زا  یعقاورـسپ  هاگره  اًلثم  .دوش  ناسنا  یعقاو  دـنزرف  دـننام  قالط  جاودزا و  ثرا و  لـیبق 
دنزرف اب  اـه  تمـسق  نیا  رد  هدناوخرـسپ  هک  تفگ  ناوت  یمن  زگره  دوش ، یم  مارح  وا  ردـپ  رب  دـنزرف  قـالط  زا  سپ  یعقاو  دـنزرف 

.تسا ناسکی  کیرش و  یعقاو 

حیحـصعامتجا رد  بسن )  ) مهم لماوع  اب  يزاب  عون  کی  درادن ، حیحـصأدبم  هک  نیا  رب  هوالع  کیرـشت  نینچ  کی  ملـسم ، روط  هب 
.تسا

رد کیرـشت  روظنم  هب  رگا  یلو  تسا ؛ اج  هب  نسحتـسم و  رایـسب  تسا ، هقالع  هفطاع و  زاربا  روظنم  هب  یگدناوخرـسپ  رگا  نیاربانب ،
.تسا یملع  ياه  باسح  زا  رود  رایسب  دور ، یم  رامش  هب  یعقاو  دنزرف  نآ  زا  یگمه  هک  تسا  یعامتجا  ماکحا  هلسلس  کی 

رگید طلغ  شور  نیا  هک  دیدرگ  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دندرک  یم  ضرف  یعقاو  رـسپ  دننام  ار  هدناوخرـسپ  برع  هعماج 
شیب نآ  رثا  هک  لمع ، اب  ار  هدوتسان  هویش  نیا  دربب و  نیب  زا  دوب ، دیز )  ) وا هدناوخرسپ  رسمه  ًاقباس  هک  بنیز  اب  جاودزا  هلیسو  هب  ار 
تأرج یـسک  رتمک  هک  اـجنآ  زا  .تسا  هتـشادن  نیا  زج  یتـلع  جاودزا  نیا  و  درادرب ؛ برع  ناـیم  زا  تسا ، نوناـق  لـعج و  نتفگ  زا 

یلصربمایپ دنوادخ  دنک ؛ ارجا  تشاد ، یبیرغ  یعونصم  حبق  هدناوخرسپ  اب  جاودزا  هک  زور ، نآ  يایند  رد  ار  همانرب  نیا  هک  تشاد ،
: دیامرف یم  هکنانچ  دومرف : توعد  راک  نیا  يارب  ًامسر  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

دوخ هدناوخرـسپ  نارـسمه  هراـبرد  ناـمیااب  دارفا  يارب  اـت  میدروآرد ، وـت  جاودزا  هب  ار  وا  داد ، قـالط  ار  بنیز  دـیز  هک  یماـگنه  »
نیرتگرزب دیبوک ، ار  طلغ  تنـس  کی  هکنیا  رب  هوالع  جاودزا ، نیا  « (2) «. » دشابن یتیدودحم  دـنهد  یم  قالط  ار  اهنآ  هک  یماگنه 

.تفرگ رارق  يربارب  تاواسم و  يارب  رهظم 

هک درک  جاودزا  ییوناب  اب  مالسا  ردقیلاع  ربهر  اریز 
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.تفر یم  رامش  هب  عامتجا  نوئش  اب  فلاخم  یجاودزا ، نینچ  زور  نآ  يایند  رد  و  دوب ، وا  هدش  دازآ  رسمه  هتشذگ  رد 

رما کی  ناونع  هب  اج  همه  رد  .دروآ  دـیدپ  نارکف  هاـتوک  ناـقفانم و  بناـج  زا  ار  داـقتنا  ضارتعا و  زا  یجوم  هناعاجـش ، مادـقا  نیا 
.تسا هدرک  جاودزا  دوخ  هدناوخرسپ  رسمه  اب  دمحم » : » هک دنتفگ  یم  رکنتسم ،

َناَکَو َنیِِّیبَّنلا  َمَتاَخَو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنَِکلَو  ْمُِکلاَجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  اَم  داتـسرف : ورف  ار  ریز  هیآ  راکفا ، نیا  یبوکرـس  يارب  ادـخ 
«(1) « ؛ ًامِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللا 

زیچ همه  زا  دنوادخ  درادن و  تسا  ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  هک  نیا  زج  یتمـس  وا  تسین ، امـش  نادرم  زا  یکی  ردپ  دمحم  ینعی 
.تسا هاگآ 

هروس ياه 38 و 39  هیآ  اب  دوب ؛ كاب  یب  عاجـش و  ادـخ ، نامرف  يارجا  رد  هک  ار  دوخ  ربمایپ  هکلب  درکن ؛ اـفتکا  نیا  هب  اـهنت  نآرق ،
ياه مایپ  هک  تسا  ناربمایپ  ریاس  ناسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هک : تسا  نیا  هیآ  ود  نیا  هصالخ  .داد  رارق  شیاتس  دروم  بازحا 

«(2)  » .دسرت یمن  سک  چیه  زا  ادخ  نامرف  تعاطا  رد  دناسر و  یم  ار  ادخ 

قدنخ هوزغ 

ار نانآ  ینکش ، نامیپ  ببـس  هب  ار  ریـضنلا » ینب   » نایدوهی ترجه ، مراهچ  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  میتفگ  هکنانچ 
اجنآ رد  دـننک و  چوک  ربیخ »  » يوس هب  ای  دـندش  راـچان  ریـضن  ینب  .دومن  طبـض  زین  ار  ناـشلاوما  زا  یتمـسق  درک و  جارخا  هنیدـم  زا 
هدرک اضما  ار  نآ  نیفرط  هک  دوب  ینامیپ  قباطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یبالقنا  لمع  .دـنورب  ماش  تمـس  هب  ای  دـننیزگ و  ینکس 

هللا یلصدمحم   » اب دربن  هب  ار  شیرق  دننک و  هکم  گنهآ  هدز و  هئطوت  هب  تسد  ریضن ، ینب  نارـس  هک  دش  ببـس  لماع  نیمه  .دندوب 
: هوزغ نیا  حیرشت  کنیا  .دننک  قیوشت  هلآ » هیلع و 
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هام کی  بیرق  يدنمورین ، یماظن  هیداحتا  لیکـشت  اب  نانآ  .دندش  جیـسب  مالـسا  دضرب  دربن  نیا  رد  دوهی  كرـشم و  برع  ياهورین 
زا يریگولج  يارب  ناناملـسم  و  هدرک ، تکرـش  فـلتخم  ياـه  هتـسد  بازحا و  هوزغ ، نیا  رد  نوـچ  و  دـندرک ، هرـصاحم  ار  هنیدـم 

.دنمان یم  قدنخ »  » هوزغ یهاگ  بازحا و  گنج  ار  هوزغ  نیا  دندوب ؛ هدروآرد  قدنخ  تروصهب  ار  هنیدم  فارطا  نمشد ، يورشیپ 

.دندوب لئاو » ینب   » زا یهورگ  و  ریضنلا » ینب   » دوهی نارس  گنج ، نیا  نازورفا  شتآ  میدش : روآدای  هک  روطنامه 

ربیخ رد  نانآ  زا  یهورگ  هتفگ و  كرت  ار  هنیدم  رابجا  روط  هب  و  دندروخ ، ناناملسم  زا  ریـضنلا » ینب   » نایدوهی هک  یمکحم  تبرض 
ار ناناملسم  دندیشک و  یبیجع  هشقن  یتسار  هب  دنزیرب و  مالسا  ساسا  يزادنارب  يارب  یقیقد  هشقن  هک  دش  بجوم  دندیزگ ؛ نکـسم 

.دوب هقباس  یب  برع  خیرات  لوط  رد  هک  دنتخاس  وربور  ینوگانوگ  ياه  هتسد  اب 

يارب لیاسو  هنوگ  همه  و  دـندوب ، رادروخرب  نایدوهی  يداصتقا  یلاـم و  ياـه  کـمک  زا  برع ، رامـش  یب  ياـه  هورگ  هشقن  نیا  رد 
.دوب هدش  مهارف  فلاخم  شترا 

اب دندش و  هکم  دراو  یتأیه  سأر  رد  بطخا » نب  یَّیُح   » و قیَقُحلا » یبا  نب  ماّلَس   » دننام ریـضنلا ، ینب  نارـس  هک  دوب  رارق  نیا  زا  هشقن 
ار ریضنلا » ینب   » و عاق » نیق  ینب   » نایدوهی هداد و  رارق  فده  ار  ام  امش و  دمحم  دنتفگ : نینچ  نانآ  هب  دنتفرگ و  سامت  شیرق  نارس 

.دومن نطو  كرت  هب  روبجم 

هناهد رد  هظیرق ) ینب   ) يدوهی ِنزریـشمش  نت  دـصتفه  زین  اـم  دـیریگب و  کـمک  دوخ  ناـنامیپ  مه  زا  دـیزیخرب و  شیرق  هورگ  اـمش 
یلو دنراد ، یعافد  نامیپ  دمحم  اب  رهاظ  تروصهب  هچ  رگا  هظیرق ، ینب  نایدوهی  .دنباتش  یم  امـش  يرای  هب  اهنآ  همه  میراد و  هنیدم 

هک شیرق  نارس  رد  نانآ ، فازگ  فال و  « (1)  » .دنشاب هارمه  امـش  اب  و  دنریگب ، هدیدان  ار  دوخ  نامیپ  هک  مینک  یم  راداو  ار  اهنآ  ام 
دندرک یگدامآ  مالعا  دندیدنسپ و  ار  اهنآ  هشقن  داتفا و  رثؤم  دندوب ، هدش  هدروخرس  هتسخ و  ناناملسم  اب  دربن  زا 
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.دیدرگ نییعت  هنیدم  يوس  هب  تکرح  تقو  و 

ینمـشد هک  نافطغ »  » هلیبق اب  ات  دندرک ، تکرح  دجن »  » يوس هب  هدـمآ  نوریب  هکم  زا  یـشوخ  زا  ولمم  یلد  اب  گنج ، نازورفا  شتآ 
يأر اهنآ  تساوخرد  هب  عجـشا ، ینب  هُّرم ، ینب  هرازف ، ینب  ياه : هریت  ناـفطغ ، هلیبق  زا  .دـنریگب  ساـمت  دنتـشاد  مالـسا  اـب  یتخـسرس 

، تفاین نایاپ  اجنیا  رد  راک  اما  .دوش  تخادرپ  اهنآ  هب  ربیخ  هلاـس  کـی  لوصحم  يزوریپ ، زا  سپ  هک  نیا  رب  طورـشم  دـنداد ؛ قفاوم 
هیداحتا نیا  رد  تکرش  يارب  زین  ار  اهنآ  هدومن  هبتاکم  دسا » ینب   » دوخ نامیپ  مه  اب  نافطغ  و  میلـس ،» ینب   » دوخ نامیپ  مه  اب  شیرق 
ناتـسبرع طاـقن  زا  اـسآ  لیـس  بازحا ، نیا  ماـمت  نیعم  زور  رد  دـنتفریذپ و  ار  اـهنآ  توعد  ناـنامیپ ، مه  .دـندرک و  توعد  یماـظن 

«(1)  » .دندومن هنیدم  هرصاحم  ریخست و  گنهآ  هدرک  تکرح 

ناناملسم یتاعالطا  هاگتسد 

زا ار  وا  ات  درک  یم  فارطا  هناور  ار  تسدربز  نارومأم  هتسویپ  دیزگ ، ینکس  هنیدم »  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  ماگنه  نآ  زا 
: هک دنداد ، عالطا  نارگشرازگ  تهج ، نیا  زا  .دنزاس  هاگآ  مالسا ، هطوحم  زا  جراخ  ياه  شوج  بنج و  عاضوا و 

.دنیامن یم  هرـصاحم  ار  هنیدم  تکرح و  ینیعم  زور  رد  هیداحتا  نیا  دارفا  هدش و  لیکـشت  مالـسا  دـضرب  يدـنمورین  یماظن  هیداحتا 
.دنریگب هجیتن  دنتشاد  دحا »  » دربن زا  هک  یخلت  تایبرجت  زا  ات  داد ، لیکشت  یعافد  ياروش  ًاروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

لیـس اریز  دوبن ؛ یفاک  زگره  هشقن  نیا  یلو  دـنداد ، حـیجرت  نتفر  نوریب  رب  ار  عفترم  طاـقن  اـه و  جرب  زا  دربن  يراد و  هعلق  یهورگ 
دیاب .دروآ  یمرد  ياپ  زا  ار  ناناملسم  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  اه  جرب  اه و  هعلق  وجگنج ، زابرـس  نارازه  موجه  برع و  هاپـس  ناشورخ 

.دنیایب هنیدم  کیدزن  دنناوتن  نانآ  هک  درک  يراک 

كانرطخ نمشد  موجه  اب  مدرم  عقومره  سراف ، نیمزرس  رد  تفگ : تشاد ، لماک  ییانـشآ  ناریا  یمزر  نونف  اب  هک  یـسراف  ناملس 
رد دندرگ ؛ یم  وربور 
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طاـقن دـیاب  رظن  نیا  زا  .دـنروآ  یم  لـمع  هب  يریگولج  نمـشد  تفرـشیپ  زا  قیرط  نیا  زا  دـننک و  یم  یفرژ  قدـنخ »  » رهـش فارطا 
تخادنا راصح  رد  یفرژ  قدنخ  هلیسو  هب  دریگ ، یم  تروصیناسآ  هب  یگنج  یلقن و  لیاسو  رورم  روبع و  هک  ار  هنیدم  ریذپ  بیسآ 

ندرک باترپ  اب  تخادرپ و  عافد  هب  قدنخ  فارطا  رد  اهرگنس  نتخاس  اب  و  تخاس ، فقوتم  تمسق  نیا  رد  يورشیپ  زا  ار  نمـشد  و 
ءارآ قافتا  هب  ناملـس  داهنـشیپ  « (1)  » .دوـمن يریگوـلج  ار  قدـنخ  زا  روـبع  قدـنخ ، فارطا  ياهرگنـس  اـه و  جرب  زا  گنــس  ریت و 

هللا یلصربمایپ  هکنیا  هجوت  لباق  .تشاد  ناناملسم  مالسا و  تظافح  تنایـصرد و  يرثؤم  شقن  یعافد ، حرط  نیا  دیدرگ و  بیوصت 
رارق .درک  نییعت  یـصوصخم  طخ  اب  ار  قدنخ  رفح  لحم  و  دومرف ، یـسررب  ار  ریذـپ  بیـسآ  دراوم  یهورگ  هارمه  دوخ  هلآ ، هیلع و 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  .دومرف  راذگاو  رفن  هد  هب  ار  عارذ  لهچ  ره  مظن ، يرارقرب  يارب  دوش و  هدنک  یقدنخ  جتار »  » ات دحا »  » زا دـش 
تروصزا و تخیر ، یم  نوریب  ار  اه  كاخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دش و  نیمز  ندنک  لوغـشم  و  دز ، نیمز  هب  دوخ  ار  گنلک  نیلوا  هلآ ،

: تخاس یم  يراج  نابز  رب  ار  اه  هلمج  نیا  هک  یلاح  رد  درک ، یم  شزیر  قرع  ترضح  نآ  یناشیپ 

هرجاهُملاو راصنألا  رِفغا  َّمُهللا  َهَرِخآلا  شیَع  ّالإ  شیَعال  »

«. زرمایب ار  راصنا  رجاهم و  اراگدرورپ  تسا ، يورخا  یگدنز  یعقاو  یگدنز 

هدـنامرف هک  درک  میهفت  یمالـسا  هعماج  هب  و  داد ، ناشن  ار  مالـسا  ياـه  هماـنرب  زا  يا  هشوگ  راـک  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
شالت و تهج ، نیا  زا  .درادرب  نانآ  شود  زا  يراـب  هتـسویپ  هدوب و  مغ  کیرـش  رگید  دارفا  ناـسب  دـیاب  تیعمج  ياوشیپ  و  رکـشل ،

.دندومن راک  هب  عورش  انثتسا  نودب  همه  دروآ و  دیدپ  ناناملسم  رد  یبیجع  روش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ششوک 

«(2)  » .دندرک یم  کمک  راک  تفرـشیپ  هب  راک ، تاودا  رازبا و  نداد  اب  دـندوب ، نامیپ  مه  ناناملـسم  اب  هک  هظیرق  ینب  نایدوهی  یتح 
مالـسا نازابرـس  هب  نکمتم  ياه  هداوناخ  فرط  زا  لاح ، نیا  اب  .دنتـشاد  رارق  یبیجع  هقیـضم  رد  رابراوخ  رظن  زا  زور  نآ  ناناملـسم 

رفح هک  یعقوم  .دش  یم  کمک 
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اب ربمایپ  دندش و  یم  لسوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوخ  هب  دش ، یم  لاکـشا  راچد  یمیظع  ياه  گنـس  هتخت  زورب  رثا  رب  قدنخ 
.تسکش یم  مهرد  ار  میظع  ياه  هرخص  یمکحم  تابرض 

دوب رفن  روهـشم 3000  لقن  هب  انب  زور ، نآ  رد  ناناملـسم  هرامـش  اریز  .دیآ  یم  تسد  هب  نارگراک  دادـعت  هب  هجوت  اب  قدـنخ ، لوط 
جنپ و هب  کیدزن  ینعی  عارذ ، قدنخ 12000  لوط  تروصنیا  رد  دندرگ ، عارذ  رفح 40  يدصتم  يرفن ، هد  ره  هک  دش  رارق  و  « (1)»
، عبطب .دننک  روبع  نآ  زا  بسا  اب  دنتـسناوت  یمن  هدـیزرو  کباچ و  ناراوس  هک  دوب  يردـق  هب  نآ  يانهپ  و  دوب ، دـهاوخ  رتمولیک  مین 

.دشاب رتم  جنپ  زین  نآ  يانهپ  رتم و  جنپ  لقاال  نآ  يافرژ  دیاب 

ناملس هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  یفورعم  هلمج 

ام راکمه  دیاب  تسام و  زا  ناملـس  هک  دنتفگ  یم  مادـک  ره  هتخادرپ ، رجاشت  هب  ناملـس  هرابرد  راصنا  رجاهم و  دارفا ، میـسقت  ماگنه 
«(2) «. » ِتیَبلا لهأ  اّنِم  ُناملس  : » دومرف داد و  همتاخ  ار  عازن  دوخ  نخس  اب  هظحل  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دشاب 

ياه هناهب  هب  قفانم ، هورگ  یلو  .دریذـپ  نایاپ  قدـنخ  راک  ات  درب  یم  رـس  هب  قدـنخ  راـنک  رد  زور  بش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
راک لوغـشم  راوتـسا  یمزع  اب  نامیااب ، نادرم  اما  .دـنتفر  یم  دوخ  لزانم  هب  هزاجا  نودـب  یهاگ  هدرک و  یلاخ  راک  زا  هناـش  فلتخم 

يوس هب  هبترمود  رذع ، نتخاس  فرطرب  اب  هدیـشک ، راک  زا  تسد  یهدنامرف  ماقم  زا  هزاجا  بسک  اب  هجوم  رذـع  عقوم  رد  و  دـندوب ،
«(3)  » .تسا هدش  نایب  ياه 62 و 63  هیآ  نمض  رون ،»  » هروس رد  حضاو  روط  هب  نایرج ، نیا  .دنتشگ  یم  زاب  راک 

دننک یم  هرصاحم  ار  هنیدم  دوهی  برع و  شترا 

نینچ نانآ ، .دندمآ  دورف  دوب ، هدش  رفح  نانآ ، دورو  زا  شیپ  زور  شـش  هک  یفرژ  قدنخ  رانک  رد  خـلم ، روم و  ناس  هب  برع  هاپس 
دحا هوک  هنماد  رد  هک  دنتشاد  راظتنا 
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وا هزاجا  یب  دنـشاب ، وا  اب  یمهم  راک  رد  هک  یماگنه  دنا و  هدروآ  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نانمؤم  - » 3
يارب هاگره  تروص ، نیا  رد  .دنا  هدروآ  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  یتسار  هب  دـنریگ ، یم  هزاجا  وت  زا  هک  یناسک  .دـنور  یمن  ییاج 

ادخ زا  ناشیارب  و  هد ، هزاجا  ینیب  یم  حالـص  یهاوخ و  یم  هک  نانآ  زا  کیره  هب  دنهاوخب ، هزاجا  وت  زا  دوخ  مهم  ياهراک  یـضعب 
، دیهدن رارق  رگیدکی  ندرک  ادص  دننام  دوخ ، نایم  رد  ار  ربمایپ  ندرک  ادـص  .تسا  نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  هک  هاوخب  شزرمآ 
هک نانآ  سپ  .دناد  یم  دـننک  یم  رارف  يرگید  زا  سپ  یکی  و  دـنوش ، یم  ناهنپ  نارگید  رـس  تشپ  هک  ار  امـش  زا  یناسک  دـنوادخ 

«. دسرب اهنآ  هب  كاندرد  یباذع  ای  دریگب ، ار  ناشنماد  يا  هنتف  هک  نیا  زا  دنسرتب  دیاب  دننک ، یم  تفلاخم  ار  وا  نامرف 
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همادا نانچمه  دوخ  يورشیپ  هب  ورنیا  زا  .دندیدن  ناناملسم  زا  يرثا  دندیـسر ، دحا  نابایب  هب  یتقو  اما  .دندرگ  وربور  مالـسا  شترا  اب 
نیا دنتفگ : یگمه  .دیدرگ  اهنآ  تریح  ثعاب  هنیدم ، ریذپ  بیسآ  طوطخ  رد  فرژ  یقدنخ  هدهاشم  .دندیـسر  قدنخ  بل  ات  دنداد 

.تشادن ییانشآ  یمزر  نونف  نیا  اب  برع  هنرگ  هتخومآ و  یناریا  درف  کی  زا  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلصدمحم   » ار یماظن  کیتکات 

نیفرط ياوق  زا  قیقد  رامآ 

لقن هـب  اـنب  و  تخاـس ، یم  هریخ  ار  ناگدـید  قدـنخ  تـشپ  زا  ناـنآ  ياهریـشمش  قرب  درک ، یم  زواـجت  رفن  رازه  هد  زا  برع  هاـپس 
میلس ینب  هریت  و  دز ، ودرا  قدنخ  بل  رد  رتش  دصناپ  رازه و  بسا و  سأر  زابرس و 300  رازه  اب 4  شیرق  اهنت  عاتمالا ،»  » رد يزیرقم 

عجـشا و ینب  ياه  هریت  نت و  اب 1000  هزارف  ینب  هریت  .دنتـسویپ  اهنآ  هب  نارهظلارم »  » رد نت  اب 700  دـندوب ، شیرق  نانامیپ  مه  زا  هک 
یمن زواجت  رازه  هد  زا  اهنآ  عومجم  دندوب و  نت  دـصناپ  رازه و  هس  دودـح  رد  هک  اه  هریت  یقاب  و  زابرـس ، اب 400  مادکره  هرم ، ینب 

.دندز همیخ  يرگید  تمسق  رد  درک 

رب اًـلماک  هطقن  نیا  .دوب  ناـنآ  هاـگودرا  تسا  یعفترم  هطقن  هک  علـس »  » هوک هنماد  و  درک ، یمن  زواـجت  رفن  زا 3000  ناناملـسم  هدع 
رومأم ناناملـسم  زا  یهورگ  .دـش  یم  هدـید  اهنآ  رورم  روبع و  نمـشد و  ياـه  تیلاـعف  ماـمت  تشاد و  طلـست  نآ  جراـخ  قدـنخ و 
زواجت زا  دنتـشاد ، رایتخا  رد  هک  یعیبطریغ  یعیبط و  ياهرگنـس  هلیـسو  هب  و  دندوب ، قدـنخ  يور  زا  رورم  روبع و  لرتنک  تظافح و 

.دندرک یم  يریگولج  قدنخ  يور  زا  نمشد 

هک یناسک  و  دننک ؛ روبع  قدنخ  زا  دنتـسناوتن  يدودـعم  هدـع  زج  و  درک ، فقوت  قدـنخ  تشپ  رد  هام  کی  هب  کیدزن  كرـش  هاپس 
دندش و یم  هدنار  بقع  تفر  یم  راک  هب  زورما  هلولگ  ياج  هب  هک  گنـس  باترپ  اب  دندنارورپ ؛ یم  رـس  رد  ار  قدـنخ  زا  روبع  رکف 

«(1)  » .تسا سکعنم  خیرات  تاحفصرد  هک  دنراد  ینیریش  ياه  تشذگرس  تدم  نیا  رد  برع  زواجتم  نازابرس  اب  ناناملسم 
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هفولع رابراوخ و  دوبمک  امرس و  رطخ 

هاپـس هقوذآ  یفرط ، زا  .دوب  وربور  یطحق  یعون  ناراب و  دوبمک  اب  هنیدـم  لاس ، نآ  رد  .دوب  فداصم  ناتـسمز  لصف  اب  بازحا  هوزغ 
قدـنخ ياه  هنارک  رد  هام  کی  دـیاب  هک  دـندرک  یمن  روصت  زگره  و  دـهدب ، نانآ  هب  يرتشیب  فقوت  هزاـجا  هک  دوبن  ردـقنآ  كرش 
دنهاوخ غـیت  مد  زا  ار  ناناملـسم  هدروآرد و  ياـپ  زا  ار  مالـسا  ناروـالد  هیلک  هلمح ، کـی  اـب  هک  دنتـشاد  نیقی  هکلب  دـنوش ؛ لـطعم 

.دنارذگ

هدارا تردـق  زا  نامز  رورم  هک  دـندیمهف  نانآ  .دـندرک  كرد  يزور  دـنچ  زا  سپ  نایدوهی )  ) گنج نازورفا  شتآ  ار  لکـشم  نیا 
هب ور ، نیا  زا  .داد  دـهاوخ  شهاک  رابراوخ  هفولع و  یمک  امرـس و  يالیتسا  رثا  رب  ار  اه  نآ  تمواقم  تساـک و  دـهاوخ  هاپـس  نارس 

هنیدم هار  دننک و  نشور  لخاد  رد  ار  گنج  شتآ  ات  دنبلطب ، دادمتـسا  دندوب  هنیدم  لخاد  رد  هک  هظیرق  ینب  زا  هک  دنداتفا  رکف  نیا 
.دنیامن زاب  برع  هاپس  يوس  هب  ار 

ددرگ یم  هظیرق  ینب  ژد  دراو  بطخا  نب  یَّیُح 

اب هـک  یناـمیپ  هـب  دـندرب و  یم  رـس  هـب  شمارآ  حلـصاب و  ناناملـسم  راـنک  رد  هنیدـم  رد  هـک  دـندوب  يدوـهی  هریت  اـهنت  هـظیرق ، ینب 
.دنتشاذگ یم  مارتحا  اًلماک  دندوب ، هتسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم 

هب ار  هظیرق  ینب  نایدوهی  وا  .دریگب  کمک  برع  هاپـس  عفن  هب  هنیدـم  لـخاد  زا  هک  تسا  نیا  يزوریپ  هار  هک  دـید  بطخا ،»  » دـنزرف
گنج هب  ناناملـسم  یمرگرـس  زا  دنز و  نماد  هظیرق  ینب  نایدوهی  ناناملـسم و  نایم  ار  گنج  شتآ  ات  دومن ، توعد  ینکـش  نامیپ 

هک بعک »  » .درک یفرعم  ار  شیوخ  و  دیناسر ، ژد »  » ِرد هب  ار  دوخ  هشقن ، نیا  يور  .دنک  کمک  برع  هاپس  يزوریپ  هب  یلخاد ، ياه 
یم تنان  بآ و  زا  بعک  يا  دز : دایرف  و  داد ، ناشن  رارـصا  تجامـس و  وا  یلو  دننکن ، زاب  ار  رد  داد ، روتـسد  دوب  هظیرق  ینب  سیئر 

.دـننک زاـب  ار  رد  هک  داد  ناـمرف  ورنیا ، زا  .درک  کـیرحت  ار  بعک  تاـساسحا  هلمج  نیا  ینک ؟ یمن  زاـب  نم  يور  هب  رد  هک  یـسرت 
تزع و ناـهج  کـی  نم  تفگ : نینچ  وا  هب  تسـشن و  بعک »  » دوخ شیکمه  راـنکرد  گـنج ، زورفا  شتآ  ودـیدرگ  زاـب  ژد  برد 

نارس ما ، هدروآ  وت  يوس  هب  تمظع 

ص:330

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 353 

http://www.ghaemiyeh.com


دورف قدنخ  ياه  هنارک  رد  دمحم ،)  ) كرتشم نمـشد  ندرب  نیب  زا  يارب  لماک  تازیهجت  اب  نافطغ  يارما  برع و  دیدانـصو  شیرق 
.دندرگنزاب دوخ  ياه  هاگیاج  هب  دننکن ، ماع  لتق  ار  ناناملسم  دمحم و  ات  دنا : هداد  لوق  نم  هب  دنا و  هدمآ 

تسا یناراب  یب  ربا  ناسب  نم  رظن  رد  برع  هاپـس  .دیا  هدمآ  يراوخ  تلذ و  ناهج  کی  اب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : وا  خساپ  رد  بعک 
هلـضاف تاـکلم  .رادرب  اـم  رـس  زا  تسد  گـنج ! زورفا  شتآ  يا  بـطخا ! دـنزرف  يا  .دزیر  یمن  يا  هرطق  یلو  دـنک ، یم  شرغ  هـک 

یکاپ یتسرد و  افـصو ، قدصزج  وا  زا  ام  .میریگب  هدیدان  وا  اب  ار  دوخ  نامیپ  ام  هک  تسا  نآ  زا  عنام  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلـصدمحم  »
.مینک تنایخ  وا  هب  هنوگچ  میا ؛ هدیدن  يرگید  زیچ 

ار بعک  ات  تفگ  نخـس  ردقنآ  دنک ؛ یم  مار  ار  شکرـس  شومچ و  رتش  ناهوک ، شلام  اب  هک  يرهام  نابرتش  ناسب  بطخا ، دـنزرف 
ژد دراو  ماجنارس  وا  دوخ  دوشن ، زوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  رب  برع  هاپس  رگا  هک  داد ، لوق  وا  هب  و  درک ، ینکـش  نامیپ  هدامآ 

نانآ .درک  یهاوخرظن  اهنآ  زا  و  داد ، لیکـشت  ییاروش  درک و  توعد  ار  دوهی  ياـسؤر  یّیح ،»  » روضح رد  بعک  کیرـش  و  ددرگ ،
: تفگ دوب ، يا  هدروخلاس  ریپ  اـطابریبز ،» « » (1)  » .میرـضاح ام  دیریگب  میمـصت  رتدوز  هچ  ره  تسا  امـش  يأر  يأر ، دنتفگ : یگمه 
وا نیئآ  .دیامن  یم  ترجاهم  هنیدم  يوس  هب  و  دنک ، یم  عولط  يربمایپ  هکم  نیمزرس  زا  نامزلارخآ  رد  هک  ما  هدناوخ  تاروت  رد  نم 

نیا دشاب ، ربمایپ  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رگا  .دروآ  یمن  تمواقم  بات  وا  ربارب  رد  یهاپـس  چـیه  دریگ و  یم  ارف  ار  ناهج 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـشاب و  یم  لیئارـسا  ینب  زا  ربماـیپ  نآ  تـفگ : ًاروـف  بـطخا  دـنزرف  .دـش  دـهاوخن  زوریپ  وا  رب  هاـپس 

، تفگ نخس  هراب  نیا  رد  يردق  هب  وا  .تسا  هدروآ  درگ  ار  هورگ  نیا  هدش و  دراو  رحس  هلیح و  رد  زا  هک  تسا ، لیعامـسا  نادنزرف 
هدش هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  نانآ و  نایم  هک  ار  يا  هماندهع  ماگنه ، نیا  رد  .تخاس  ممـصم  ینکـش  نامیپ  هب  ار  نانآ  هک 

«(2)  » .دیشاب گنج  هدامآ  تفای ، نایاپ  راک  تفگ : درک و  هراپ  اهنآ  مشچ  ربارب  رد  ار  نآ  تساوخ و  دوب ،
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ددرگ یم  هاگآ  هظیرق  ینب  ینکش  نامیپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

دیدرگ و هاگآ  ساسح  هظحل  نیا  رد  هظیرق ، ینب  ینکش  نامیپ  زا  دوخ  تسدربز  نارومأم  هلیسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ 
، دندوب جرزخ  سوا و  هلیبق  سیئر  مالسا و  دشرا  نارـسفا  زا  هک  ار  هدابعدعـس »  » و ذاعمدعـس »  » ًاروف .تشگ  هدرزآ  ناشیرپ و  تخس 

زمر اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـشاب ؛ هتـشاد  تقیقح  نانآ  تنایخ  رگا  دـنروآ و  تسد  هب  یقیقد  تاعالطا  هک  تخاس ، رومأم 
.دننک بیذکت  ار  بلطم  راکشآ  روط  هب  دنشاب  راوتسا  دوخ  نامیپ  رد  نانآ  رگا  و  دنزاس ، هاگآ  « (1) « » هراقو لضع  »

هللا یلصربمایپ  هب  تبسن  ازسان  شحف و  زج  بعک ، اب  دروخرب  نیلوا  رد  و  دندمآ ، هظیرق » ینب   » ژد یکیدزن  هب  رگید  رـسفا  ود  اب  نانآ 
ربمایپ و  دور ؛ یم  نیمزرس  نیا  زا  برع  هاپـس  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : یبیغ  ماهلا  هب  دعـس  .دندینـشن  يرگید  زیچ  دعـس  هلآ و  هیلع و 

هلصافالب سپس  .دناشن  یم  يدب  زور  هب  ار  وت  هلیبق  و  دنز ، یم  ار  وت  ندرگ  دنک و  یم  هرصاحم  ار  ژد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ 
«. هراقو لضع  : » دنتفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  دنتشگرب و 

هورگ يا  تسا ، گرزب  ادـخ  « ؛» ِحـتَفلِاب َنیملـسُملا  َرَـشعَم  اـی  اورِـشبأ  ُرَبـکأ  هَّللا  : » تـفگ دـنلب  يادـصاب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، دناسر یم  ار  مالسا  مظعا  دئاق  تسایـس  تماهـش و  لامک  هک  هلمج  نیا  .تسا » کیدزن  يزوریپ  هک  داب  امـش  رب  تراشب  ناناملـسم 

«(2)  » .ددرگ فیعض  هظیرق  ینب  ینکش  نامیپ  ندینش  اب  ناناملسم  هیحور  ادابم  هک  دوب  نیا  يارب 

هظیرق ینب  یئادتبا  تازواجت 

هدنهانپ اه  هناخ  هب  هک  ار  ناملسم  ناکدوک  نانز و  و  دننک ، تراغ  ار  هنیدم  رهـش  راک  زاغآ  رد  هک  دوب  نیا  هظیرق  ینب  ییادتبا  هشقن 
.دندرک یلمع  جیردت  هب  هنیدم  رد  ار  هشقن  نیا  و  دنزاس ، بوعرم  دنا  هدش 

هناخ رد  نم  دیوگ : یم  نینچ  هراب  نیارد  بلطملادبع ، رتخد  هیفـص »  » .دنتخادرپ ددرت  هب  رهـش  رد  هنازومرم  هظیرق  ینب  ناروالد  اًلثم 
هب هک  مدید ، ار  يدوهی  درم  کی  ناهگان  .درب  یم  رسب  اجنآ  رد  دوخ  نز  اب  زین  ناسح  مدوب و  تباث » نب  ناّسح  »
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.نک رود  اـجنیا  زا  ار  وا  زیخرب  دراد ، تینءوس  درم  نیا  متفگ : ناـسح  هب  .تسا  تشگ  لوغـشم  راـصح  فارطا  رد  زومرم  يا  هنوـگ 
هب نم  .منیبب  بیسآ  مور و  نوریب  راصح  نیا  زا  هک  مسرت  یم  مرادن و  ار  وا  نتشک  تماهش  نم  بلطملادبع ! رتخد  يا  تفگ : ناسح 

.مدروآرد ياپ  زا  ار  يدوهی  درم  نآ  تبرض  کی  اب  و  متشادرب ، ینهآ  هعطق  متسب و  ار  مرمک  متساخرب و  راچان 

دنا هتساوخ  زابرس  رازه  ود  نافطغ  شیرق و  زا  هظیرق  ینب  هک  داد ، شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ناناملـسم  یتاعالطا  رومأم 
ياه هنارک  زا  تظافح  مرگرـس  ناناملـسم  هک  دیـسر  یعقوم  ربخ  نیا  .دـننک  تراغ  ار  هنیدـم  و  دـنوش ، هنیدـم  دراو  ژد  لخاد  زا  ات 

ار ملسا  نبا  هملسم  هثراح و  نبدیز  مان  هب  رسفا ، ود  ًاروف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنک  روبع  نآ  زا  نمـشد  ادابم  هک  دندوب  قدنخ 
نانز ات  دننک ؛ يریگولج  هظیرق » ینب   » تازواجت زا  نایوگریبکت  و  دنزادرپب ، شدرگ  هب  رهش  نایم  رد  هک  درک  رومأم  زابرس  دصناپ  اب 

«(1)  » .دنریگب مارآ  ریبکت  يادصندینش  اب  ناکدوک  و 

رفک نامیا و  لباقت 

نیا رد  گنج  فرط  یلو  دـندوب ، هتخادـنا  هار  هب  مالـسا  دـضرب  یفلتخم  ياهدربن  بازحا ، گنج  زا  شیپ  اـت  ناـیدوهی  ناکرـشم و 
اب نانمشد  هک  اجنآ  زا  .تشادن  دناروشب ، مالـسا  دضرب  ار  هریزج  هبـش  مامت  هک  یمومع  هبنج  زگره  دوب و  یـصاخ  تیعمج  اهدربن ،
رد یفلتخم  لیابق  هک  طلتخم  هاپـس  لیکـشت  اب  راب  نیا  دندوب ، هدشن  مالـسا  ناوج  تموکح  نتخادنارب  هب  قفوم  اه  شـشوک  همه  نآ 

ناناملسم يوس  هب  دنتشاد ، شکرت  رد  هک  يریت  نیرخآ  حالطصا  هب  دنزاس و  هرسکی  ار  مالسا  راک  دنتـساوخ  دنتـشاد ، تکرـش  نآ 
هیحان زا  مزال  ریبدـت  رگا  هک  دـنتخادنا ، هار  هب  ار  یمیظع  هاپـس  يداصتقا  یماظن و  ياهورین  يریگراکب  اـب  ورنیا ، زا  .دـنیامن  باـترپ 

.دیسر یم  يزوریپ  هب  نمشد  دوب ، هدشن  ذاختا  هنیدم ، زا  عافد  يارب  ناناملسم 

ار دودبع » نبورمع   » ینعی برع  گرزب  نامرهق  مالسا  ِنانمشد  تهج ، نیا  زا 
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.دنشخب تعرس  ار  دوخ  يزوریپ  وا  يوزاب  يورین  هب  ات  هدروآ ، دوخ  هارمه 

هنحصهزرابم نیا  هدش و  وربور  مه  اب  مالسا  رفک و  مالسا ، كرـش و  نامرهق  ود  لباقت  هظحل  رد  هکلب  بازحا  ياهزور  رد  نیاربانب ،
.نامیا رفک و  لباقت  زا  دوب  يا 

زور بش و  نمـشد  هاپـس  .دوب  هدـش  هدـنک  نانآ  ياپ  شیپ  رد  هک  دوب  یفرژ  قدـنخ  نامه  برع ، هاپـس  تیقفوم  مدـع  للع  زا  یکی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  صخـش  ریبادـت  نانابهگن و  هناتخـسرس  تالمح  اب  یلو  دـنک ، روبع  قدـنخ  زا  هک  درک  یم  شـالت 

.دندیدرگ یم  وربور 

شتآ  ) بطخا نب  یّیح  .درک  یم  دیدهت  ار  اهنآ  ياه  ماد  یگدنز  برع و  هاپس  هفولع ، رابراوخ و  یمک  لاس و  نآ  نازوس  ناتـسمز 
شترا نایم  سپس  فیقوت و  مالسا  نیرومأم  هلیسو  هب  یلو  تفرگ ، کمک  هظیرق  ینب  نایدوهی  زا  امرخ  رتش  راب  تسیب  گنج ) زورفا 

نارگ هاپـس  اب  نم  تشون : ریز  نومـضم  هب  يا  همان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هب  نایفـسوبا  يزور  « (1)  » .دش میسقت  مالسا 
؛ يداد رارق  یفرژ  قدـنخ  دوخ  ام و  نایم  و  يدرمـش ، هورکم  ار  ام  اب  هلباقم  اـیوگ  منک  هچ  یلو  ما ، هدـمآ  وت  نیئآ  نتخادـنارب  يارب 

مهاوخنرب منکن ، اپرب  دحا »  » دـننام ینینوخ  دربن  ات  میوگ  یم  ار  نیا  یلو  يا  هتخومآ  یـسک  هچ  زا  ار  یماظن  کیتکات  نیا  مناد  یمن 
.تشگ

هب هک  تسا  یتدم  برح ...  دـنزرف  نایفـسوبا  هب  ادـخ  لوسر  دـمحم  زا  تشون : نینچ  وا  خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
هب هک  ینآ  زا  رت  نوبز  وت  نادـب ! ار  نیا  یلو  يزاـس ؛ شوماـخ  ار  مالـسا  نازورف  غارچ  یناوت  یم  هک  يا  هدرک  روصت  هدـیلاب و  دوخ 

مهاوخ وت  ربارب  رد  ار  شیرق  گرزب  ياه  تب  هدنیآ  رد  نم  يدرگ و  یم  رب  هدروخ  تسکش  يدوز  نیمه  هب  يدرگ ، قفوم  راک  نیا 
كرـش هاپـس  سیئر  بلق  رب  هک  دوب  يریت  ناسب  دوب ، نآ  هدنـسیون  یعطق  میمـصت  هدارا و  زا  یکاح  هک  هماـن  خـساپ  « (2)  » .تسکش

تسد شالت  زا  زاب  یلو  دنتخاب  ار  دوخ  هیحور  هداعلا  قوف  دنتشاد ، نامیا  دمحم  ییوگتسار  هب  شیرق ، هک  اجنآ  زا  .تسشن 
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نازابرـس زا  نت  تسیود  تبقارم  اب  اما  درذگب ، قدنخ  زا  یـصوصخم  نادرگ  اب  تفرگ  میمـصت  دـیلو ،» نب  دـلاخ   » یبش .دنتـشادنرب 
.درک ینیشن  بقع  ریضح » دیسا   » یهدنامرف هب  مالسا 

مرگ و نانخس  نیـشتآ و  ياه  هباطخ  اب  يو  .دوبن  لفاغ  مالـسا  نازابرـس  هیحور  تیوقت  زا  هاگچیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نازابرـس و هب  ور  یهوکـشاب  عامتجا  کی  رد  يزور  .تخاس  یم  هداـمآ  هدـیقع  يدازآ  میرح  زا  عاـفد  يارب  ار  ناـنآ  دوخ ، بلاـج 

دیزرو تماقتسا  نمشد  ربارب  رد  مالسا ! نازابرـس  يا  ناه ! تفگ : نینچ  دنوادخ ، هاگرد  هب  یهاتوک  شیاین  زا  سپ  دومن و  نارـسفا 
«(1)  » .دوش هدیشک  يدازآ  تلادع و  قح و  هار  رد  هک  تسا  ییاهریشمش  هیاس  ریز  تشهب  هک  دینادب  و 

دننک یم  روبع  قدنخ  زا  برع  هاپس  زا  ینانامرهق 

گنج سابل  باطخلا ، نبرارض  هَّللادبع و  نب  لفون  بهو ؛ نب  هریبه  لهج ، یبا  نب  همرکع  دودبع ؛ نبورمع  ياه : مان  هب  نامرهق  جنپ 
نانامرهق هک  دیمهف  دیهاوخ  زورما  دیـشاب ؛ دربن  هدامآ  دـنتفگ : هداتـسیا  هنانک » ینب   » هاپـس ربارب  رد  یـصوصخم  رورغ  اب  دندیـشوپ و 

جنپ نیا  .دـندیرپ  دوخ  نابـسا  اـب  دوب  رتـگنت  نآ  ياـنهپ  هک  يا  هطقن  زا  و  هتخاـت ، ار  دوـخ  نابـسا  سپـس  .تسیک  برع  هاپـس  یعقاو 
لمع هب  يریگولج  نارگید  زواجت  زا  هدـیدرگ و  هرـصاحم  روبع  هطقن  ًاروف  یلو  دـنتفر ؛ نوریب  بقارم ، نازابرـس  سرریت  زا  نامرهق ،

.دمآ

.دوب مالـسا ) هاپـس  زکرم   ) علـس هوک  قدـنخ و  ناـیم  دـندوب ، هداـمآ  نت  هب  نت  ياـه  گـنج  يارب  هک  ناـمرهق  جـنپ  نیا  فقوت  هطقن 
«(2)  » .دـندیبلط یم  زرابم  حـیولت  هراشا و  روط  هب  دـندرک و  یم  يزاب  دوخ  ياه  بسا  اب  یـصوصخم  رورغ  ربک و  اب  برع  نانامرهق 

زرابم ًامـسر  دـمآ و  رتولج  تشاد ، يدایز  ترهـش  ینادراـک  تعاجـش و  تأرج و  رظن  زا  هک  یناـمرهق  رفن ، جـنپ  نیا  ناـیم  زا  یلو 
يادص هظحل  هب  هظحل  وا  .دیبلط 

ص:335
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هزرل هدنکفا و  نینط  نادیم  رساترس  رد  زِرابُم » نِم  لَه  : » تفگ یم  دیشک و  یم  دایرف  هک  وا  هناتسم  ياه  هرعن  هدرک و  رتدنلب  ار  دوخ 
: تفگ یم  هدرک ، رتشیب  ار  وا  تراسج  ناناملسم ، توکس  .دوب  هتخادنا  مالسا  هاپس  مادنا  رب 

رفن کی  ایآ  دنخزود ؟ رد  ام  نالوتقم  و  تشهب ، رد  امش  ناگتـشک  هک  دییوگ  یمن  مالـسا  تلم  امـش  رگم  دنیاجک ؟ تشهب  نایعدم 
یم هک  يزجر  نمـض  رد  ار  بلطم  نیا  يو  مزاـس ؟ تشهب  هناور  ار  وا  نم  اـی  و  دتـسرفب ، خزود  هب  ارم  هـک  تـسین ، رـضاح  امـش  زا 

: تفگ یم  نینچ  درک و  یم  نایب  دناوخ 

توکس ورمع »  » ياه هرعن  ربارب  رد  مالـسا ، هاگرکـشل  رد  « (1)  » .تفرگ نم  يادصو  مدـش  هتـسخ  ندـیبلط  زرابم  ندز و  داد  زا  نم 
اما .دنک  عطق  ناناملسم  رس  زا  ار  درم  نیا  ّرش  دزیخرب ، رفن  کی  هک  دومرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  .دوب  امرف  مکح  قلطم 

هدوشگ مالسلا  هیلع  یلع  هلیسو  هب  لکـشم  نیا  دیاب  راچان  « (2)  » .دوبن هزرابم  هدامآ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زج  سکچیه ،
اعد نینچ  وا  قح  رد  تسب و  وا  رس  رب  یصوصخم  همامع  داد ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .ددرگ 

زا هزمح  ادخ  ریـش  دحا ، گنج  رد  و  ثراحلا ، نب  هدیبع  ردـب ،»  » زور رد  اراگدرورپ  امنب ، ظفح  يدـب  ره  زا  ار  یلع  ادـنوادخ  درک :
؛ َنِیثِراَْولا ُْریَخ  َْتنَأَو  ًادْرَف  ِینْرَذَتَال  ِّبَر  دناوخ ... : ار  هیآ  نیا  سپـس  .امنب  ظفح  نمـشد  دنزگ  زا  ار  یلع  اراگدرورپ  دش ؛ هتفرگ  نم 

«(4) « » .یثراو نیرتهب  وت  راذگم و  اهنت  ارم  اهلا  راب  « » (3)»

یخیرات هلمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هظحل ، نیا  رد  .داتفا  هار  هب  رتدایز  هچ  ره  تعرـس  اب  ریخأت ، ناربج  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
« .تفرگ رارق  رگیدکی  يوربور  یمامت  هب  رفک  نامیا و  « ؛» ِهِّلُک كرِّشلا  َیلإ  ُهُّلُک  ُنامیإلا  َزََرب  : » تفگ ار  دوخ 

: تفگ درک و  ءاشنا  فیرح  زجر  هیفاق  نزو و  رب  يزجر  مالسلا  هیلع  یلع 

ص:336

زرابم نم  له  مکعمجب  ءادنلا  نم  تححب  دقلو  - 1
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و هتفرگ ، رارق  نهآ  ياـه  حالـس  ریز  مالـسلا  هیلع  یلع  ندـب  رـسارس  « (1)  » .دـمآ وت  نادـیم  هب  يدـنمورین  يوگخـساپ  نکم ! هلجع 
؟ یتسیک وت  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  .دسانشب  ار  دوخ  فیرح  تساوخ  ورمع  .دیشخرد  یم  رفغم »  » نایم زا  وا  نامشچ 

ردپ اریز  مزیر ، یمن  ار  وت  نوخ  نم  تفگ : ورمع  .بلاطوبا  دنزرف  یلع  تفگ : دوب ، فورعم  هجهل  تحارصهب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 
كون اب  ار  وت  مناوت  یم  نم  هداتسرف ، نادیم  هب  نانیمطا  هچ  هب  ار  وت  هک  متسه  تمعرـسپ  رکف  رد  نم  دوب ، نم  هنیرید  ناتـسود  زا  وت 

.هدنز هن  یشاب و  هدرم  هن  هک  یلاح  رد  مرادهاگن ، نامسآ  نیمز و  نایم  مرادرب و  ما  هزین 

رد ورمع  تفگ : یم  نینچ  داد ، یم  حرـش  ار  خیرات  زا  شخب  نیا  عقوم  ره  ریخلاوبا )  ) نم خیرات  داتـسا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هدید ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  يروالد  دوب و  رـضاح  دحا  ردب و  گنج  رد  وا  اریز  دیـسرت ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دربن  زا  تقیقح 

.دزاس فرصنم  دوخ  اب  دربن  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تساوخ  یم  رظن ، نیا  زا  .دوب 

نم هاـگیاج  هدوب و  دنمتداعـس  مشکب ) اـی  موش  هتـشک   ) تلاـح ود  ره  رد  نم  روـخم ، ارم  گرم  هصغ  وـت  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
تشهب تسین ، هنالداع  میسقت  نیا  یلع ! تفگ : دز و  يدنخبل  ورمع  .دشک  یم  ار  وت  راظتنا  خزود  لاوحا  همه  رد  یلو  تسا ؛ تشهب 

.دشاب وت  لام  ود  ره  خزود  و 

هک دوب  هتسب  هدهاعم  ادخ  اب  هدرک و  هبعک  راتـسا  رد  تسد  يزور  هک  تخادنا  ینامیپ  دای  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه ، نیا  رد 
تـسخن هک  درک  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج ، نیا  يور  .دریذپب  ار  اهنآ  زا  یکی  دنک ، داهنـشیپ  هس  دربن  نادیم  رد  ینامرهق  ره 

لاـح هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رادرب و  دربـن  زا  تسد  دومرف : .تسین  نکمم  هک  رذـگب  نیا  زا  یلع ! تفگ : وا  دروآ ، مالـسا 
، برع يارعـش  ادرف  تسا ، یگدنکفارـس  هلیـسو  نم  يارب  بلطم  نیا  نتفریذـپ  تفگ : .ور  نوریب  گـنج  هکرعم  زا  و  راذـگاو ، دوخ 

.مدز تسد  يراک  نینچ  هب  سرت  زا  نم  هک  دننک  یم  روصت  و  دنیاشگ ؛ یم  نم  ییوگدب  وجه و  هب  نابز 

کی نیا  یلع ! تفگ : يو  .مینک  دربـن  مه  اـب  اـت  وش  هداـیپ  بسا  زا  زین  وت  تسا ، هداـیپ  وت  فیرح  نوـنکا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
روصت زگره  هک  تسا  يزیچان  داهنشیپ 

ص:337
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«(1)  » .دیامنب یتساوخرد  نینچ  نم  زا  یبرع  مدرک  یمن 

ددرگ یم  زاغآ  نامرهق  ود  دربن 

ربخ یب  نانآ  عضو  زا  نارگاشامت  تفرگارف و  ار  نامرهق  ود  فارطا  راـبغ  درگ و  دـیدرگ و  زاـغآ  تدـش  هب  ناـمرهق  ود  ناـیم  دربن 
دز و زا  سپ  .دیـسر  یم  اـهنآ  شوگ  هب  دروخ ، یم  هریغ  رپس و  زا  یعاـفد  تـالآ  يور  رب  هک  ریـشمش  تابرـض  يادـصاهنت  .دـندوب 
اب درک ، عفد  صوصخم  رپس  اب  ار  وا  تبرض  مالسلا  هیلع  یلع  درک ؛ مالسلا  هیلع  یلع  ِرس  هجوتم  ار  دوخ  ریـشمش  ورمع »  » ییاهدروخ
ای ود  ره  هتخاس و  دراو  فیرح  ياپ  رب  هدنرب  یتبرـض  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  وا  اما  دروآ ، دـیدپ  يو  رـس  رد  یفاکـش  لاح ، نیا 

.تشگ نیمز  رب  شقن  ورمع  دیرب و  ار  وا  ياپ  کی 

نانچ نآ  ورمع ،»  » ندـیطلغ كاخ  هب  هرظنم  .دـش  دـنلب  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزوریپ  هناشن  هک  رابغ  درگ و  ناـیم  زا  ریبکت  يادـص 
یگمه هدرک و  قدنخ  هجوتم  ار  اه  بسا  نانع  رایتخا  یب  هک  دنکفا ، دندوب  هداتسیا  ورمع  تشپ  رد  هک  نانامرهق  ریاس  لد  رد  یبعر 

نارومأم دروخ ، نیمز  هب  تخـس  وا  دوخ  درک و  طوقـس  قدـنخ  طـسو  رد  يو  بسا  هک  لـفون »  » زج .دنتـشگزاب  دوخ  هاگرکـشل  هب 
مه اب  دیآ  دورف  رفن  کی  .تسا  يدرمناوج  زا  رود  نتـشک ، زرط  نیا  تفگ : دنلب  يادـصاب  يو  اما  دـندومن  نارابگنـس  ار  وا  قدـنخ 

.تشک ار  وا  دیدرگ و  قدنخ  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  .مینک  دربن 

ندب ناناملسم  هک  درک  یم  روصت  وا  .دوب  هدش  توهبم  نایفسوبا  همه  زا  شیب  هتفرگارف و  ار  كرـش  رکـشل  رـسارس  تهب  تشحو و 
هیلع هللا  یلصربمایپ  .درخب  رانید  رازه  هد  هب  ار  وا  دسج  هک  داتسرف  ار  یسک  .دومن  دنهاوخ  هلثم  هزمح ، ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  لفون » »

.تسا مارح  مالسا  رد  هدرم  لوپ  دیهدب و  ار  شعن  دومرف : هلآ  و 

تبرض نیا  شزرا 

زا هک  ار  يدارفا  تقیقح ، رد  یلو  دوب  هتشک  ار  ینامرهق  مالسلا  هیلع  یلع  رهاظ  بسح  هب 

ص:338
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نداد نایاپ  يارب  هک  ار  يرفن  رازه  هد  شترا  کی  درک و  هدـنز  دوب ، هداـتفا  اـهنآ  مادـنا  رب  هشعر  ورمع  شارخلد  ياـه  هرعن  ندـینش 
مولعم هظحل  نآ  رد  دوب ؛ ورمع »  » نآ زا  يزوریپ  هاگره  .تخاـس  هدز  تشحو  بوعرم و  دـندوب ؛ هتـسب  رمک  مالـسا  ناوج  تموکح 

.تسا هدوب  ردقچ  يراکادف  نیا  شزرا  هک  دش ، یم 

: درک دروآرب  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تبرـض  شزرا  وا  دش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
و زیزع ، ناناملـسم  مومع  رفک ، نامرهق  نیرتگرزب  تسکـش  هیاس  رد  اریز  تسا ، نم  تما  لامعا  مامت  زا  رتالاب  يراکادـف  نیا  شزرا 

«(1)  » .دیدرگ لیلذ  راوخ و  كرش  تلم 

يدرمناوج

مالسلا هیلع  یلع  مود ، هفیلخ  یتح  .دزن  نآ  هب  تسد  يدرمناوج  يور  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  دوب ، یئاهبنارگ  هرز  ورمع  هرز  هکنیا  اب 
مروخ یمن  فسأت  زگره  تفگ : و  دیدرگ ، هاگآ  نایرج  زا  ورمع »  » رهاوخ .درواینرد  شندـب  زا  ار  وا  هرز  ارچ  هک  درک  شنزرـس  ار 

نونکا « (2)  » .متخیر یم  کشا  متشاد  ناج  ات  تروصنیا  ریغ  رد  و  هدش ، هتشک  میرک  درف  کی  تسد  هب  اریز  دش ، هتـشک  مردارب  هک 
؟ دیشک اجک  هب  برع  نامرهق  ندش  هتشک  زا  سپ  رفک  شترا  ماجنارس  دید  دیاب 

دوش یم  قرفتم  برع  هاپس 

تشاد میب  مالسا  ناوج  تموکح  نوزفازور  شرتسگ  زا  دوهی  .دوبن  يدحاو  هزیگنا  مالسا ، اب  گنج  يارب  دوهی  برع و  هاپس  هزیگنا 
عمط هب  رگید  ياه  هریت  و  هرازف »  » و ناـفطغ »  » ياـه هلیبق  .دوب  ناناملـسم  مالـسا و  اـب  ناـنآ  هنیرید  ياـه  توادـع  شیرق ، كرحم  و 

، ریخا ياه  هتسد  كرحم  نیاربانب ، .دندوب  هدرک  تکرـش  دربن  نیا  رد  دندوب ؛ هداد  هدعو  اهنآ  هب  اجنآ  نایدوهی  هک  ربیخ  تالوصحم 
و دوب ، يدام  رما  کی 

ص:339
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هب .دنتـشگ  یم  زاب  دوخ  ياـه  هناـخ  هب  رتماـمت  هچ  ره  یلاحـشوخ  اـب  اـهنآ  دـیدرگ ، یم  نیمأـت  ناناملـسم  قیرط  زا  فدـه  نیا  رگا 
هناتسآ رد  ار  نانآ  ياه  ماد  و  هدرک ؛ هتسخ  ار  اهنآ  ناور  حور و  هرـصاحم ، تدم  لوط  هفولع و  یمک  لاس و  يامرـس  هک  صوصخ 

.دوب هداد  رارق  گرم 

دنرضاح ناناملـسم  دنیوگب  دندنبب و  ینامیپ  هدربمان  لیابق  نارـس  اب  هک  دومن  رومأم  ار  یتئیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن ، نیا  زا 
.دـندرگزاب دوخ  قطاـنم  هب  دـنوش و  ادـج  بازحا »  » فوفـصزا هکنیا  رب  طورـشم  دـنهدب ، ناـنآ  هب  ار  هنیدـم  ياـه  هویم  موـس  کـی 

.دندروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  اضما  يارب  هدرک  میظنت  لیابق  نارس  اب  ار  يدادرارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناگدنیامن 
رگا هک  دنداد  يأر  ًاقفتم  ود  ره  .داهن  نایم  رد  هدابعدعس »  » و ذاعمدعس » : » دیشر رسفا  ود  اب  ار  نایرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یلو 

یم روصت  ام  دنهاوخ ؛ یم  ار  ام  رظن  تسا و  ترضح  نآ  یـصخش  رظن  رگا  و  تسا ، شریذپ  دروم  تسا ، ادخ  روتـسد  هب  نامیپ  نیا 
، میا هدادن  جاب  لیابق  نیا  هب  راودا  زا  کی  چیه  رد  ام  اریز  .درذگن  ییاهن  بیوصت  زا  ددرگ و  فقوتم  اج  نیمه  رد  دادرارق  هک  مینک 

تایانع وترپ  رد  نآلا  هک  دسر  هچ  دربب ، راشف  روز و  قیرط  زا  ار  ام  ياهامرخ  زا  يا  هناد  تشادن  تأرج  اه  هتـسد  نیا  زا  رفن  کی  و 
.میا هدش  زیزع  یمارگ و  نید ، نیا  هلیسو  هدروآ و  مالسا  تترضح  ياه  یئامنهار  ادخ و 

«(1)  » .دـنک ادـیپ  هلـصیف  راـک  یهلا  مکح  هب  اـت  میهد ، یم  خـساپ  ریـشمش  اـب  ار  اـهنآ  چوـپ  لـطاب و  ياـضاقت  اـم  دـنگوس ؛ ادـخ  هب 
رارق برع  هاپـس  فدـه  امـش  مدـید  هک  دوب  نیا  مداتفا ، يدادرارق  نینچ  رکف  هب  نم  هک  نیا  تلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.منزب مه  رب  ار  نمشد  قافتا  قیرط  نیا  زا  هک  مدید  نیا  رد  ار  هراچ  دیا ؛ هدش  عقاو  موجه  دروم  وس  ره  زا  و  هتفرگ ،

: هک مراد - نامیا  ما  هتفگ  هب  و  میوگ - یم  امـش  هب  هتخاـس و  فقوتم  ار  دادرارق  نم  دـش ، راکـشآ  نم  رب  امـش  يراکادـف  هک  نونکا 
« ذاعم دعس  ، » هظحل نیا  رد  .دومن  دهاوخ  یلمع  كرـش  رب  دیحوت  يزوریپ  رد  ار  دوخ  هدعو  و  هتخاسن ، راوخ  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ 

بسک اب 
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«(1)  » .میتسین یهدب  جاب  تلم  ام  دنهدب ، ماجنا  ام  قح  رد  دنهاوخ  یم  هچ  ره  ناتسرپ  تب  تفگ : درک و  كاپ  ار  همان  بلاطم  هزاجا 

تخاس قرفتم  ار  برع  هاپس  هک  یلماوع 

نیا اریز  .دوب  هرازف »  » و ناـفطغ »  » لـیابق نارـس  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناگدـنیامن  ياـهوگتفگ  يزوریپ ، لـماع  نیتـسخن  - 1
و هدـش ، لدود  دوخ  نیقفتم  اب  قیرط  نیا  زا  روبزم  لیابق  .دـشن  مالعا  زین  نآ  ضقن  یلو  دیـسرن ، ییاـهن  بیوصت  هب  هچ  رگا  دادرارق 
هب دادرارق ، نیا  دیما  هب  نانآ  دش ، یم  یمومع  هلمح  ياضاقت  اهنآ  زا  عقوم  ره  و  دندوب ، روبزم  دادرارق  ياضما  راظتنا  رد  زور  هبزور 

.دندرک یم  در  ار  اضاقت  یصاخ ، ياهرذع 

ساره بعر و  دـندوب ، راودـیما  وا  يزوریپ  حـتف و  هـب  دارفا  زا  يرایـسب  هـک  برع ، هاپـس  ياـناوت  ناـمرهق  ورمع ،»  » ندـش هتـشک  - 2
.دندراذگ رارف  هب  اپ  دربن  نادیم  زا  رگید  نانامرهق  يو  ندش  هتشک  لابند  هب  ًاصوصخ  درک ؛ داجیا  يدیدش 

كرـش هاپـس  نتخاس  قرفتم  رد  ار  هشقن  نیرترثؤم  وا  .دوب  رثؤم  هداعلا  قوف  داـحتا  ندز  مهب  رد  ناملـسم ، هزاـت  ِدوعـسم  نب  میُعن  - 3
.تسا رتشیب  نآ  تیمها  رتالاب و  هکلب  .درادن  یمک  تسد  ام  رصع  تسدربز  ناسوساج  ياه  تیلاعف  زا  وا  تیلاعف  تخیر و 

، مراد هنیرید  یتسود  لیابق  نیا  مامت  اب  متـسه و  یناملـسم  هزات  درف  کی  نم  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  يو 
نیا هک  نک  يراک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .منک  ارجا  دییامرفب  دـیراد  يروتـسد  رگا  دـنرادن ، یهاگآ  نم  مالـسا  زا  نانآ 

.درادن یعنام  دینک ، یـشک  هشقن  ییوج و  هراچ  یلاع  حلاصم  هلـسلس  کی  ظفح  يارب  هار  نیا  رد  رگا  ینعی  دوش ، هدنکارپ  تیعمج 
تشپ زا  ار  ناناملسم  هدوب و  نمشد  مجنپ  نوتس  تقیقح  رد  هک  تفر ، هظیرق  ینب  هلیبق  غارس  هاگنآ  دیـشیدنا ، يرادقم  میُعن » « » (2)»

ژد دراو  يو  .دندرک  یم  دیدهت  رس 
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يرد ره  زا  و  تفرگ ؛ یهاوخریخ  يدردمه و  هفایق  و  دیشک ، اهنآ  خر  هب  ار  دوخ  تیمیمـصو  یتسود  بتارم  دیدرگ و  هظیرق » ینب  »
و شیرق »  » ینعی قفتم ، بازحا  اب  امـش  تیعقوم  دوزفا : سپـس  .دومن  بلج  دوخ  هب  ار  هظیرق » ینب   » دامتعا هک  يروط  هب  تفگ  نخس 

يور چیه  هب  هتفرگ و  رارق  اجنیا  رد  امش  تورث  مامت  و  تسا ، امش  نانز  نادنزرف و  یگدنز  زکرم  هنیدم  اریز  دراد ، توافت  نافطغ » »
هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  گنج  هب  هک  قفتم  بازحا  یلو  .دـیوش  لقتنم  رگید  ياج  هب  هطقن  نیا  زا  درادـن  ناکما  امـش  يارب 

.تسا تسدرود  هنیدم و  زا  نوریب  اهنآ  تراجت  یگدنز و  زکرم  دنا ،

دندش هجاوم  تسکـش  اب  هار  نیا  رد  رگا  و  دنا ، هدیـسر  دوخ  فدـه  هب  دـنوش  زوریپ  گنج  رد  هدروآ و  تسد  هب  یتصرف  نانآ  رگا 
یم رب  تسا ، رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  سرریت  زا  هک  دوخ  زکارم  هب  هتفرگ و  شیپ  ار  دوخ  هار  هدرک ، چوک  هطقن  نیا  زا  ًاروـف 

.دندرگ

تردـق لاگنچ  رد  امـش  تروصنیا  رد  دنتـشگزاب ، دوخ  زکارم  هب  دـندشن و  زوریپ  گنج  نیا  رد  بازحا  رگا  دـینک ، رکف  امـش  یلو 
یقاب میمـصت  نیا  رد  دیا  هتـسویپ  بازحا  هب  هک  نونکا  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  ، منک یم  روصت  نم  .تفرگ  دیهاوخ  رارق  ناناملـسم 

ار اهنآ  نارس  فارـشا و  زا  رفن  دنچ  دندرگنرب ، دوخ  لحم  هب  دنراذگن و  اهنت  ار  امـش  گنج  انثا  رد  بازحا  هکنیا  يارب  یلو  دینامب ؛
تاجن يارب  دـنراچان  نانآ  اریز  .دـنناسرب  نایاپ  هب  ار  راک  هدرکن و  اهر  ار  امـش  اهنآ  یتخـس  زور  رد  ات  دـیریگب ، ناگورگ  ناونع  هب 

.دننک دربن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  اب  سفن  نیرخآ  ات  دوخ ، ياه  تیصخش 

دمآ نوریب  اهنآ  ژد  زا  سپـس  .داتفا  رثؤم  اًلماک  اهنآ  لد  رد  يو  نخـس  هک  دش  نئمطم  وا  دیدرگ و  بیوصت  ارآ  قافتا  هب  میعن »  » رظن
نتسکش زا  هظیرق » ینب  : » تفگ نینچ  و  تفرگ ، سامت  اهنآ  اب  تشاد ، یتسود  قباوس  شیرق  نارس  اب  وا  .تفر  بازحا  هاگودرا  هب  و 
میمصت نانآ  .دننک  ناربج  ار  نآ  دنهاوخ  یم  يزرط  هب  نونکا  دننامیـشپ و  مدان و  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب  دوخ  نامیپ 

ار دوخ  تقادصهار  نیا  زا  و  دنهد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  لیوحت  و  دنریگب ، ناگورگ  ار  امـش  فارـشا  زا  رفن  دنچ  دـنا  هتفرگ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  اب  اًلبق  ار  بلطم  نیا  .دشکب  هلصافالب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  دنیامن و  تیبثت 
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هللا یلصدمحم  دننک و  هزرابم  سفن  نیرخآ  ات  امش  اب  هدومن و  ینابیتشپ  ار  وا  نیا  زا  دعب  هک  دنا  هداد  لوق  وا  هب  و  دنا ، هدراذگ  نایم 
.تسا هدرک  تقفاوم  دادرارق  نیا  اب  زین  هلآ  هیلع و 

راک نیا  رب  نشور  هاوگ  .تسا  كانرطخ  نآ  تبقاع  هک  دینادب  دینک ! تقفاوم  ادابم  دـنهاوخب ، ناگورگ  امـش  زا  دوهی  رگا  نیاربانب ،
دید دیهاوخ  دننک ، هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هب  رـس  تشپ  زا  و  دنوش ، گنج  دراو  دیهاوخب  اهنآ  زا  ادرف  امـش  هک  تسا  نیا 

.دیشک دنهاوخ  شیپ  یبلاطم  و  درک ، دنهاوخن  لوبق  زگره  هک 

لصا هشیر و  نافطغ  هلیبق  امش  تفگ : يو  .تفگ  نخـس  یـصوصخم  هویـش  اب  اجنآ  رد  تفر و  نافطغ »  » هاگودرا هب  اجنآ  زا  سپس 
وگزاب یسک  اب  ار  نآ  هک  مراد  انمت  یلو  تفگ ؛ مهاوخ  ینخـس  امـش  اب  نم  دینک ؛ مهتم  مراتفگ  رد  ارم  منک  یمن  نامگ  .دیتسه  نم 

زا ار  نانآ  و  تفگزاب ، حورشم  روط  هب  دوب ، هتفگ  شیرق  هب  هک  ار  یبلطم  وا  سپس  .دنتفریذپ  یتسود  تقادصهب و  ار  وا  همه  دینکن ،
.دییوگب تبثم  خساپ  اهنآ  شهاوخ  هب  ادابم  تفگ : و  تشاد ، رذح  رب  هظیرق  ینب  راک  بقاوع 

یم هظیرق  ینب  نایدوهی  هک  ار  هعیاش  نیا  .دمآ  ناناملسم  هاگودرا  هب  هنایفخم  سپس  داد ، ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  تیرومأم  يو 
زا روظنم  هتبلا  .درک  شخپ  مالـسا  شترا  نایم  رد  دنهدب ، ناناملـسم  لیوحت  ار  اهنآ  و  دنریگب ، ناگورگ  برع  ياهورین  زا  دـنهاوخ 

.دسرب برع  رکشل  شوگ  هب  هدرک و  زواجت  قدنخ  ياه  هنارک  زا  بلطم  هک  دوب  نیا  هعیاش  نیا  شخپ 

دنور یم  هظیرق  ینب  ژد  هب  شیرق  ناگدنیامن 

« هظیرق ینب   » ژد هب  یناگدنیامن  نافطغ ، شیرق و  نارـس  ور ، نیا  زا  .دزاس  هرـسکی  ار  راک  هک  تفرگ  میمـصت  هبنـش  بش  نایفـسوبا ،
هلمح رـس  تشپ  زا  ادرف  امـش  دنا ؛ هدش  كاله  شوختـسد  ام  نایاپراهچ  تسین ، ام  یگدنز  هقطنم  اجنیا  دـنتفگ : اهنآ  هدرک و  مازعا 

رد دوهی  تلم  ام  تسا و  هبنـش  زور  ادرف  تفگ : بازحا  ناگدنیامن  خساپ  رد  هظیرق ،» ینب   » هدنامرف .میزاس  هرـسکی  ار  راک  ات  دـینک ،
باذـع راتفرگ  دـندز و  راک  هب  تسد  يزور  نینچ  رد  ام  ناگتـشذگ  زا  یهورگ  اریز  .مینز  یمن  يراک  چـیه  هب  تسد  يزور  نینچ 

مادقا یتروصرد  ام  نیا ، رب  هوالع  .دندش  یهلا 
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سفن نیرخآ  ات  اهنآ  تاجن  يارب  امـش  ات  دنـشاب ، ام  ژد  رد  ناگورگ  ناونع  هب  بازحا ، ناگرزب  زا  يا  هدـع  هک  مینک ، یم  گنج  هب 
.دیراذگن اهنت  راک  يانثا  رد  ار  ام  و  دینک ، گنج 

ینب  » هدوب و تسرد  میُعن »  » يزوسلد دـنتفگ : یگمه  .دـندیناسر  بازحا  نارـس  عمـس  هب  ار  بلاـطم  دنتـشگزاب و  شیرق  ناگدـنیامن 
بلطم نیا  دنتفگ : دنتفرگ ، سامت  هظیرق  ینب  نارـس  اب  شیرق  ناگدنیامن  رگید  راب  .دنوش  دراو  هلیح  رد  زا  ام  اب  دنهاوخ  یم  هظیرق »

امـش رایتخا  رد  ورگ  ناونع  هب  ار  رفن  کی  میتسین  رـضاح  اـم  یتح  تسین ، یلمع  میهدـب  ناـگورگ  ناونع  هب  ار  دوخ  فارـشا  اـم  هک 
.مییامن یم  يرای  ار  امش  ام  دینک و  هلمح  ادرف  دیلیام  امش  رگا  .میراذگب 

قدصرد يدیدرت  میراذگ ، یمن  امـش  رایتخا  رد  ناگورگ  ناونع  هب  مه  رفن  کی  یتح  ام  هک : نحل  نیا  اب  مهنآ  ناگدنیامن ، نانخس 
ار دوخ  رگا  تسا ، شیدنا  لام  شیرق  .تفگ  یم  میعن  هک  تسا  نامه  قح  دنتفگ : یگمه  تشاذـگن و  هظیرق  ینب  يارب  میعن  راتفگ 

«(1)  » .دومن دهاوخ  اهر  ناناملسم  لاگنچ  رد  ار  ام  تفرگ و  دهاوخ  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  دیدن ، زوریپ  قفوم و  گنج  نیا  رد 

لماع نیرخآ 

نآ .تخاـس  قرفتم  ار  بازحا  هدـیدرگ ، همیمـض  دـیمان ؛ یبیغ  ددـم  ار  نآ  ناوت  یم  تقیقح  رد  هک  يرگید  لـماع  اـب  قوف  لـماوع 
ياج زا  ار  اه  همیخ  هک  دوب  يردق  هب  اوه  بالقنا  .درک  ادیپ  تدش  اوه  يدرـس  و  دـش ، ینافوط  اوه  ناهگان  هک  دوب  نیا  رگید  لماع 

نابایب طسو  رد  ار  هتخورفا  ياه  شتآ  و  هدومن ، شوماخ  ار  اه  غارچ  دومن ؛ یم  ترپ  شتآ  يور  زا  ار  اذغ  ياه  گید  و  دـنک ، یم 
نمـشد عاـضوا  زا  هدوـمن  روـبع  قدـنخ  زا  هک  درک  رومأـم  ار  هفیذـح »  » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـظحل ، نـیا  رد  .درک  یم  شخپ 

ینارنخس لوغشم  هاپس  نارس  نایم  رد  وا  مدید  هدیناسر ، نایفسوبا  کیدزن  ات  ار  دوخ  نم  دیوگ : یم  يو  .دروایب  تسد  هب  یتاعالطا 
: دیوگ یم  نینچ  تسا و 

ص:344

.243 - 242 ج 2 / يربط ،» خیرات  231 «؛ - 229 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 367 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_344_1
http://www.ghaemiyeh.com


هاگرخ و همیخ و  نافوط ، داب و  هدـش و  كاله  شوختـسد  ام  نایاپراهچ  .تسین  ام  یگدـنز  زکرم  میا ؛ هدـمآ  دورف  اـم  هک  يا  هطقن 
رتش رب  سپـس  .مینک  چوک  اجنیا  زا  هک  تسا  نیا  رد  حالـص.دندرکن  يرای  ار  ام  هظیرق » ینب   » و تسا ، هتـشاذگن  یقاب  ام  يارب  شتآ 
ياه تسد  تسناد  یمن  هک  دوب  هدروخرـس  فئاخ و  يردق  هب  هراچیب  .دز  یم  هنایزات  وا  ندـب  رب  بترم  هدـش ، راوس  دوخ  هتـسبوناز 

.تسا هتسب  شرتش 

هدنامن یقاب  اجنآ  رد  اهنآ  زا  یـسک  هتفگ و  كرت  ار  اجنآ  برع  هاپـس  هک  دوب ، هدرکن  نشور  ار  بازحا  هقطنم  حبـص  يدیفـس  زونه 
.تفریذپ نایاپ  مجنپ  لاس  هدعقلا  يذ  هام  مراهچ  تسیب و  رد  بازحا  هلئاغ  بیترت  نیدب  « (1)  » .دوب
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ترجه مجنپ  لاس  ثداوح 

داسف هنال  نیرخآ   28

هراشا

تافالتخا اه و  يدـنب  هتـسد  مامت  هب  نداد  نایاپ  يارب  دـش ، هنیدـم  رهـش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  یلاس  نیتسخن 
هلیبق ود  نیا  نایدوهی  ًامومع و  نایجرزخ  نایسوا و  .دومرف  میظنت  نآ  هموح  هنیدم و  يارب  یمکحم  روشنم  هدنز و  دنس  کی  یلخاد ،

يرگید نامیپ  هنیدم  نایدوهی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یفرط ، زا  « (1)  » .دنیامن عافد  هنیدم  هقطنم  زا  هک  دندش  دـهعتم  ًاصوصخ 
وا نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  يررـض  رگا  هک  دـندش  دـهعتم  ًاـمومع  دوهی ، نوگاـنوگ  فیاوط  هکنیا : نآ  و  تسب ؛

ندرک ریـسا  لاوما و  طبـض  اهنآ و  مادعا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنراذگب ، نمـشد  رایتخا  رد  بکرم  هحلـسا و  ای  و  دـنناسرب ،
.دشاب زاب  شتسد  ناشیا  نادنزرف  نانز و 

ار یناملـسم  عاق » نیق  ینب   » .دـنتفرگ هدـیدان  ار  نآ  هدرک و  ضقن  ار  نامیپ  نوگانوگ  نیواـنع  هب  دوهی  هناـگ  هس  فیاوط  ماـمت  یلو 
روبجم ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  .دـندرک و  حرط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نتـشک  هشقن  ریـضنلا » ینب   » دنتـشک و

هنامیمـصبرع هاپـس  اب  مالـسا ، ندـیبوک  رد  مه  هظیرق ،» ینب   » هفیاط .دـنور  نوریب  ناناملـسم  طیحم  زا  و  دـننک ، نطو  يالج  هک  درک 
!؟ دنک یم  هیبنت  بدا و  هنوگچ  ار  هظیرق » ینب  ، » مالسا ردقیلاع  ربهر  دید  دیاب  نونکا  .دندرک  يراکمه 
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راـثآ .دـنتفگ  كرت  يا  هداـعلا  قوف  تشحو  سرت و  اـب  ار  نیمزرـس  بازحا  هتـسد  نیرخآ  هک  دوـب  هدـشن  نشور  هنیدـم  قـفا  زوـنه 
راک هک  دش  رومأم  دنوادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لاح ، نیا  اب  دوب ، نایامن  ناناملـسم  هرهچ  رد  یگدوسرف  یگتـسخ و 

هب نذؤم  سپـس  .درک  رازگرب  ناناملـسم  اب  ار  رهظ  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تفگ و  ناذا  نذؤم  .دنک  هرـسکی  ار  هظیرق » ینب  »
ار مچرپ  سپس  « (1)  » .دنراذگب هظیرق ،» ینب   » هلحم رد  ار  رصع  زامن  دیاب  ناناملسم  تفگ : نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد 

.دـندرک هرـصاحم  ار  هظیرق  ینب  ژد  رـساترس  دـنداتفا ، هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  حـتاف  ریلد و  نازابرـس  و  داد ، یلع  تسد  هب 
شترا دورو  هظحل  زا  .دنتـسب  ار  ژد  ياـهرد  ًاروـف  ناـیدوهی  و  هدرک ، شرازگ  ژد  لـخاد  هب  ار  مالـسا  شترا  تـکرح  ژد ، ِنانابدـید 

ازسان شحف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  ژد  ياه  جرب  اه و  هنزور  زا  هظیرق  ینب  نادوهج  دیدرگ ، زاغآ  درس  گنج  مالسا ،
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شوگ  هب  نادوهج  کیکر  نانخس  هکنیا  يارب  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤمریما  رکـشل ، رادمچرپ  .دنتفگ  یم 

یلـصربمایپ یلو  .دیامن  يریگولج  ژد  فارطا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ندش  کیدزن  زا  ات  درک ، تکرح  هنیدم  يوس  هب  دسرن ،
هیلع و هللا  یلصربمایپ  .دنیامن  یم  يراددوخ  ازسان  شحف و  زا  دتفا ، نم  هب  اهنآ  مشچ  رگا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

هللا یلـصربمایپ  زا  يدنت  تدح و  نیا  « (2) « ؟ تخاسن لیلذ  راوخ و  ار  امـش  دـنوادخ  ایآ  تفگ : نانآ  هب  و  دـمآ ، هعلق  کـیدزن  هلآ 
! مساقلاوبا يا  دنتفگ : دنزاس ، شوماخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاساسحا  هکنیا  يارب  .دوب  هقباس  یب  نایدوهی  يارب  هلآ  هیلع و 

!؟ يدوبن نابزدنت  درف  کی  وت 

«(3)  » .داتفا يو  شود  زا  ابع  تفر و  بقع  رایتخا  یب  هک  درک  کیرحت  ار  ترضح  فطاوع  نانچنآ  نخس  نیا 

ژد نورد  رد  نایدوهی  ياروش 

دراو هکلب  تفرن ، ربـیخ  يوس  هب  بازحا  قرفت  زا  سپ  دوب ، بازحا  گـنج  زورفا  شتآ  هک  يریـضن  بطخأ  نب  یّیُح  اروـش ، نیا  رد 
حرط هس  هفیاط  ربهر  .دش  اهنآ  ژد 
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: دوش تقفاوم  حرط  هس  نیا  زا  یکی  اب  هک  درک  تساوخرد  و  داد ،

ار نآ  زین  تاروت  و  تسا ، ملـسم  اـم  همه  رب  یعطق و  تسا  يرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  توبن  اریز  میرواـیب ، مالـسا  یگمه  - 1
.تسا هدرک  قیدصت 

رگا و  میرادن ؛ ینارگن  میوش  هتـشک  رگا  .میگنجب  هنادازآ  ناناملـسم  اب  مییآ و  نوریب  ژد  زا  و  میـشکب ، ار  دوخ  ناکدوک  نانز و  - 2
.مینک یم  ادیپ  دنزرف  نز و  هبترمود  میوش ؛ زوریپ 

چیه هب  تسد  هبنـش  زور  بش و  رد  دوهی ،»  » هفیاط هک  دـنناد  یم  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  تسا ، هبنـش  بش  بشما  - 3
.میربب هلمح  هنابش  مییامن و  یم  هدافتسا  اهنآ  تلفغ  زا  ام  نیاربانب ، .دننز  یمن  يراک 

نانز و زا  سپ  ام  يارب  یگدـنز  و  میراد ، یمنرب  تاروت  دوخ و  نیئآ  زا  تسد  زگره  ام  تفگ : و  درک ، در  ار  داهنـشیپ  هس  ره  اروش 
یهلا مشخ  راـتفرگ  تسا  نکمم  اریز  .تـسین  ارجا  لـباق  یبهذـم  دـیاقع  رظن  زا  موـس  حرط  .تـسین و  شخب  تذـل  دوـخ  ناـکدوک 

ییاسانش يارب  « (1)  » .دندیدرگ دـنوادخ  رهق  راچد  هبنـش  مارتحا  قوقح و  تاعارم  مدـع  رثا  رب  ام  زا  لبق  ماوقا  هک  نانچمه  میدرگ ،
جوجل و تیعمج  کی  نانآ  هک  تسا  یکاح  تسخن ، حرط  در  .تسا  ام  يامنهار  نیرتهب  ناـنآ  ياـهوگتفگ  اروش ، ياـضعا  هیحور 

ربارب رد  یگداتـسیا  دندوب ؛ هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  توبن  زا  تفگ ) نانآ  ربهر  هک  نانچ   ) یتسار هب  رگا  اریز  دندوب ، دناعم 
هفیاط نیا  هک  تسا  ینـشور  دـهاش  تفرگ ، ماجنا  نآ  نوماریپ  هک  ییوگتفگ  مود و  حرط  .تشاد  دـهاوخن  تجاـجل  زج  ییاـنعم  وا 
هجوت لباق  .تسین  ریذـپ  ناکما  دـیدش ، تواسق  نودـب  هانگ ، یب  موصعم و  نانز  ناکدوک و  نتـشک  اریز  .دـنا  هدوب  یلدگنـس  مدرم 

نیا هک  تفگن  سک  چیه  .دوب  دـهاوخن  شخب  تذـل  ام  يارب  اهنآ  زا  سپ  یگدـنز  هک  درک  در  رظن  نیا  زا  ار  حرط  نیا  اروش  هکنیا 
اهنآ زگره  دوش ، طلـسم  اهنآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رگا  و  مینک ، حبذ  ار  اهنآ  ام  هچ  دنا  هدش  بکترم  یهانگ  هچ  اه  هراچیب 

هنوگچ نابرهم !! فوطع و  ناردپ  ام  و  دشک ، یمن  ار 
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.مینزب يراک  نینچ  هب  تسد 

تـسرد یعافد  نیناوق  یماـظن و  نونف  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یئانـشآ  يونعم و  تردـق  ناـنآ  هک  تسا  یکاـح  موس  حرط 
هرابرد مه  نآ  دنک ؛ یمن  تیاعر  ار  طایتحا  هبنـش  زور  بش و  رد  مالـسا ، مظعا  دئاق  هک  دندرک  یم  روصت  و  دندوب ، هدرکن  یبایزرا 

.تسا فورعم  گنرین  هلیح و  هب  هک  دوهی  لثم  ینمشد 

دوبن دیعب  چیه  اریز  دراذـگب ، دوخ  لاح  هب  ار  هظیرق » ینب  ، » برع هاپـس  نتفر  زا  سپ  تسناوت  یمن  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
حتف و دیلک  هک  هظیرق » ینب   » يراکمه ابو  دنیآرب ، هنیدم  ریخست  ددصرد  یفاک  تازیهجت  اب  بسانم ، لصف  رد  برع  هاپـس  رگید  راب 

.دننکفا رطخ  هب  ار  مالسا  تیدوجوم  دندش ، یم  بوسحم  یگناخ  نمشد  دندوب و  مالسا  یبوکرس 

.دوب یتایح  رما  کی  ناناملسم  يارب  اهنآ  راک  ندرک  هرسکی  هظیرق و  ینب  لکشم  لح  نیاربانب ،

هبابلوبا تنایخ 

هب وا  اب  ات  دتسرفب  ار  یـسوا  هبابلوبا »  » هک دندرک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ژد  هرـصاحم  زا  سپ  هظیرق ، ینب  نایدوهی 
عمج يو  درگ  دوهی ، نادرم  نانز و  دـش ، ژد  دراو  یتقو  .تشاد  یتسود  ناـمیپ  هظیرق » ینب   » اـب ًاـقباس  هباـبلوبا »  » .دـنزادرپب تروشم 

؟ میوش میلست  طرش  دیق و  نودب  ام  هک  تسا  حالصایآ  دنتفگ : و  دندرک ، زاغآ  نویش  هیرگ و  هدش 

ربمایپ هک  تسناد  یم  هبابلوبا »  » .دـش دـیهاوخ  هتـشک  دـیدرگ ، میلـست  رگا  ینعی  .درب  ولگ  هب  هراشا  تسد  اب  یلو  یلب  تفگ : هبابلوبا 
یلو .درک  دـهاوخن  تقفاوم  دـندیحوت ، نیئآ  يارب  تیعمج  نیرت  كانرطخ  هک  هتـسد  نیا  تیدوجوم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ 

یندب اب  .دش  نامیشپ  تخس  تخاس ، شاف  ار  اهنآ  رارـسا  و  دیزرو ، تنایخ  ناناملـسم  مالـسا و  یلاع  حلاصم  هب  هک  نیا  زا  هبابلوبا » »
ادخ اب  تسب و  دجـسم  ياه  نوتـس  زا  یکی  هب  ار  دوخ  تفر و  دجـسم  هب  هرـسکی  دمآ و  نوریب  اهنآ  ژد  زا  هدیرپ ، يا  هرهچ  نازرل و 

.درب رس  هب  تلاح  نیمه  هب  رمع  نایاپ  ات  درذگن ، يو  ریصقت  زا  دنوادخ  رگا  هک  تسب  نامیپ 
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يو و لوسر  ادـخ و  هب  ملع ، يور  زا  زگره  نامیااب  دارفا  يا  : » دـیدرگ لزان  هباـبلوبا  تناـیخ  هراـبرد  هیآ  نیا  دـنیوگ : یم  نارـسفم 
، دیسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هب  هبابلوبا »  » ربخ « (1) « » .دیزروم تنایخ  تسا  هتفرگ  رارق  امش  رایتخا  رد  هک  ییاه  تناما 
؛ دیـشخب یم  ار  وا  زین  دـنوادخ  مدرک و  یم  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  وا  يارب  نم  دـمآ ، یم  نم  شیپ  لمع  نیا  زا  لبق  رگا  دومرف :
هب ار  دوخ  نآ  اب  هک  ار  یبانط  هرگ  دمآ ، یم  زامن  تاقوا  رد  يو  رـسمه  .ددرگ  وا  لاح  لماش  ادخ  ترفغم  ات  دنامب  دیاب  نونکا  یلو 

.تسب یم  دجسم  نوتس  هب  ار  وا  رگید  راب  هضیرف  ماجنا  زا  سپ  درک و  یم  زاب  دوب  هتسب  نوتس 

یکاح هک  ار  ریز  هیآ  دمآ و  دورف  یحو  کیپ  دوب ، هملس » ما   » نامهم هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  ناهاگرحس  تشذگ ، زور  شش 
دیاش دنا ، هتخیمآ  مه  هب  ار  دب  کین و  لمع  هدرک ، فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  اهنآ  زا  رگید  یهورگ  : » دروآ تسا ، هبابلوبا  شزرمآ  زا 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  ینارون  هرهچ  رب  هملـس ،» ما   » ناگدید « (2) « » .تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  دریذـپب ، ار  اهنآ  هبوت  دـنوادخ 
« هباـبلوبا  » ریـصقت زا  دـنوادخ  دوـمرف : هملـس  ّما  هب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .داـتفا  تـشاد ، بـل  رب  يا  هدـنخ  هـک  یلاـح  رد  هـلآ 
هک دنتخیر  مدرم  داد ؛ تراشب  مدرم  هب  ار  هبابلوبا  شزرمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـسمه  یتقو  .هدب  تراشب  زیخرب و  .تشذگرد 

.دیامن زاب  ار  اهدنب  دیق و  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیاب  تفگ : هبابلوبا  یلو  دننک ، زاب  ار  اهدنب 

هتبلا « (3)  » .درک زاب  ار  اهدـنب  دوخ  كرابم  ياه  تسد  اـب  دـیدرگ و  دجـسم  دراو  حبـصزامن  هماـقا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
زار و  درک ، بلـس  وا  زا  ار  يراددوـخ  تردـق  نئاـخ ، ناـنز  نادرم و  هـیرگ  .دوـب  وا  ياـجبان  تاـساسحا  رطاـخ  هـب  هباـبلوبا ، شزغل 

نانچنآ ار  دوخ  تنایخ  درک  راداو  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دوب ، نآ  زا  رتالاب  ادخ  زا  سرت  نامیا و  تردـق  یلو  تخاس ، شاف  ار  ناناملـسم 
.دنکن روطخ  وا  هشیدنا  رد  تنایخ  رکف  رگید  راب  هک  دنک ، ناربج 
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؟ دیماجنا اجک  هب  مجنپ  نوتس  راک 

تـساوخرد و  تفرگ ؛ سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  اب  دمآ و  دورف  هعلق  زا  یگدـنیامن  هب  يدوهی  سیق  نب  ساش  يزور 
هنیدـم طیحم  زا  هتـشادرب ، ار  دوخ  لوقنم  لاوما  رگید  ناـیدوهی  دـننام  هظیرق » ینب   » دـهد هزاـجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  درک 

ار حرط  ساش »  » .دندرگ میلـست  طرـش  دـیق و  نودـب  دـیاب  دومرف : تفریذـپن و  ار  يو  حرط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـنور  نوریب 
یلصربمایپ دنیامن ، كرت  ار  هنیدم  طیحم  و  دنراذگب ، ناناملـسم  رایتخا  رد  ار  دوخ  لاوما  دنرـضاح  هظیرق  ینب  تفگ : درک و  ضوع 

حرط اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  « (1)  » .تفریذپن زین  ار  حرط  نیا  هلآ  هیلع و  هللا 
سرریت زا  یتقو  ریـضن ، ینب  هورگ  دننام  هورگ  نیا  هک  دوبن  دیعب  چـیه  اریز  تسا ، نشور  تلع  .درکن  تقفاوم  هظیرق » ینب   » هدـنیامن

ثعاب و  دنزاس ، وربور  یگرزب  تارطخ  اب  ار  ناناملسم  مالـسا و  تسرپ ، تب  برع  ياهورین  کیرحت  اب  زاب  دنتفر ، نوریب  ناناملـسم 
، هتـشگرب ساـش  درکن و  تقفاوم  يو  حرط  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تهج ، نیا  زا  .دوش  هتخیر  يداـیز ، هدـع  نوخ  هک  دـنوش 

.دیناسر الاب  تاماقم  هب  ار  بتارم 

دعـس  » هچنآ ناخروم ، زا  یخرب  لقن  هب  انب  ای  و  دنوش ، ناناملـسم  میلـست  طرـش  دیق و  نودب  هک  دـش ، نیا  هظیرق  ینب  ییاهن  میمـصت 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  دـش ، زاب  ژد  ياـهرد  رظن ، نیا  زا  .دـنریذپب  ارچ  نوچ و  یب  تسناد ، اور  اـهنآ  هراـبرد  اـهنآ  ناـمیپ  مه  ذاـعم »

ات دوـمن  تشادزاـب  راـجنلا » ینب   » لزاـنم رد  ار  ناـنآ  و  درک ، حالـس  عـلخ  ار  همه  هدـیدرگ ، ژد  دراو  یـصوصخم  نوتـس  اـب  مالـسلا 
.دوش نشور  اهنآ  تشونرس 

هدوشخب یبا » هَّللادبع   » ًاصوصخ نایجرزخ ، هلخادم  اب  ریگتـسد و  مالـسا  شترا  هلیـسو  هب  عاق ،» نیق  ینب   » نایدوهی هتـشذگ  رد  نوچ 
زا شیب  نایجرزخ ، اب  تباقر  يارب  نایـسوا » ، » رظن نیا  زا  درک ؛ رظن  فرـصاهنآ  نوخ  نتخیر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  دندش ،

.دشخبب دنراد ، اهنآ  اب  هک  ینامیپ  ساپ  هب  ار  هظیرق » ینب   » هک دندروآ ، راشف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  دح 

سیئر امش و  گرزب  هدهع  هب  ار  عوضوم  نیا  رد  يرواد  دومرف : درک و  تمواقم  اهنآ  تساوخرد  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
.مراذگ یم  ذاعمدعس »  » ینعی سوا ، هورگ 
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لد میمـصزا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  داهنـشیپ  راـضح  همه  .تفریذـپ  مهاوـخ  نم  دـهد ، رظن  دـیوگب و  هچ  ره  هراـب  نیا  رد  وا 
.دنتفریذپ

هب هظیرق  ینب  نایدوهی  دـیفم ، خیـش  ماشه و  نبا  لقن  هب  انب  و  دوب ؛ هتفرگ  رارق  هظیرق  ینب  لوبق  دروم  ذاعم  دعـس  يرواد  هکنآ : بلاج 
ام هرابرد  ذاعم  دعـس  هک  میوش  یم  میلـست  ام  ینعی  ذاعم ،» دعـس  مکح  یلع  لزنن  : » هک دنداد  خساپ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
رد یتراهم  هک  هدیمز »  » مانب ینز  همیخ  رد  دوب ، هدش  دراو  وا  تسد  رد  هک  يریت  رثا  رب  تقو  نیا  رد  ذاعم ، دعـس  « (1)  » .دنک يرواد 
اب ار  هلیبق  سیئر  دنتساخرب ، سوا  ناناوج  .دومن  یم  تدایع  يو  زا  یهاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  دوب ، يرتسب  تشاد ، یحارج 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دش ، سلجم  دراو  دعس  یتقو  .دندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  لوسر  روضح  یـصاخ  تافیرـشت 
باکر نامزالم  .دندروآ  لمع  هب  مزال  تامارتحا  و  هتساخرب ، دعـس  مارتحا  هب  راضح  همه  دینک ، مارتحا  دوخ  هلیبق  گرزب  زا  یگمه 
گرم رطخ  زا  ار  اهنآ  ناـج  و  دـنک ، یکین  هظیرق  ینب  قح  رد  هک  دـندرک  یم  تساوخرد  يو  زا  ررکم  روط  هب  هار ، ياـنثا  رد  دـعس 

.دهد تاجن 

ناشنادـنزرف نانز و  میـسقت و  ناشلاوما  مادـعا ، اهنآ  هدـنگنج  نادرم  هک  داد  رظن  سلجم  نآ  رد  اه ، يراشفاپ  نیا  فـالخرب  وا  یلو 
«(2)  » .دنوش ریسا 

ذاعم دعس  كرادم  یسررب 

رد و  ددرگ ؛ یم  یگتفشآ  راچد  ییاضق  هاگتسد  دوش ، زوریپ  يو  لقع  رب  یـضاق  تاساسحا  فطاوع و  رگا  هک  تسین  وگتفگ  ياج 
دنمدوس دیفم و  ار ، بولطمان  رـضم و  تاعوضوم  هک  تسا  بذاک  ياهتـشا  دننام  فطاوع  دـشاپ ، یم  مه  زا  عامتجا  هزاریـش  هجیتن ،

.دنک یم  لامیاپ  ار  عامتجا  حالصو  درف  عفانم  لقع ، رب  تاساسحا  نیا  هبلغ  هک  یتروصرد  دهد ؛ یم  هولج 

، هظیرق ینب  نانز  ناکدوک و  شارخلد  هرظنم  ذاعم ، دعس  تاساسحا  فطاوع و 
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زا یضاق  دنتشاد  رارصا  ًادج  هک  نایسوا  یمومع  راکفا  هظحالم  و  دندرب ، یم  رس  هب  هاگتشادزاب  رد  هک  اهنآ  نادرم  شارخلد  عاضوا 
تیلقا کی  حلاصم  میدقت  ساسارب  ار  دوخ  يأر  نیفرط ، لوبق  دروم  یضاق  هک  درک  یم  باجیا  اهنیا  همه  درذگرد ؛ اهنآ  ریصقت  رس 

رد مک  ِتسد  ای  و  دـنک ، هئربت  یتاـهج  هب  ار  هظیرق  ینب  ناراـکتیانج  دراذـگب و  ناناملـسم ) مومع   ) تیرثکا حـلاصم  رب  هظیرق ) ینب  )
.دوش میلست  شیپ ، ياه  حرط  زا  یکی  هب  ای  و  دوش ؛ لئاق  فیفخت  رثکادح  تازاجم 

تفر و وس  نآ  هب  ماجنارس  هک  درک  یئامنهار  ییوس  هب  ار  وا  مومع ، حلاصم  هظحالم  یضاق ، لالقتـسا  تیرح و  لقع ، قطنم و  یلو 
، ریز لیالد  هظحالم  اب  وا  .دومن  رداص  ، نادـنزرف نانز و  يریـسا  لاوما و  طبـض  وجگنج و  ِنادرم  نتـشک  رب  ریاد  ار  دوخ  رظن  يأر و 

: درک مالعا  ار  دوخ  رظن 

مایق ناناملسم  مالسا و  حلاصم  دضرب  رگا  هک  دندوب  هتـسب  نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  شیپ  يدنچ  هظیرق ، ینب  نایدوهی  - 1
رد ناناملسم  دنیامنب ، یتاکیرحت  ناناملسم  دضرب  و  دننک ، اپرب  یبوشآ  هنتف و  و  دنیامن ، يرای  ار  یتسرپاتکی  نیئآ  نانمـشد  و  دننک ،

فـالخرب يرظن  منک ، هذـخاؤم  ناـمیپ  نیا  قـبط  ار  اـهنآ  نم  رگا  هک  درک  یم  رکف  دوـخ  اـب  یـضاق  « (1)  » .دنشاب دازآ  اهنآ  نتـشک 
.ما هدادن  تلادع 

هب ناناملسم  باعرا  يارب  و  هدرک ، ینماان  راچد  ار  هنیدم  رهـش  یتدم  برع  ياهورین  ياه  هزینرـس  هیاس  رد  نکـش ، نامیپ  هورگ  - 2
هب هاگرکشل  زا  رهـش ، رد  تینما  رارقتـسا  يارب  ار  یهورگ  و  دوبن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تبقارم  رگا  و  دنتخیر ، اهنآ  ياه  هناخ 

مادعا ار  ناناملـسم  هدنگنج  نادرم  تروصنیا  رد  نانآ  و  دش ، یم  یلمع  هظیرق  ینب  ياه  هشقن  اسب  هچ  درک ؛ یمن  مازعا  رهـش  لخاد 
رد نم  رگا  هک  درک  رکف  دوخ  اب  ذاعم  دعـس  دـندروآ ، یم  رد  تراسا  هب  ار  اهنآ  دالوا  نانز و  طبـض و  ار  اهنآ  لاوما  و  دـندرک ، یم 

.ما هتفگن  تلادع  قح و  فالخرب  ینخس  منک ، يرواد  نینچ  اهنآ  قح 

نیناوق زا  وا  هک  دراد  لاـمتحا  .دنتـشاد  مه  اـب  یکیدزن  یتسود  دوب و  ناـمیپ  مه  هظیرق  ینب  اـب  نایـسوا  هلیبق  سیئر  ذاـعم ، دعـس  - 3
هتشاد عالطا  دوهی  ییازج 
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و امن ؛ توعد  حلـص  هب  ار  اهنآ  تسخن  يدومن ، يرهـش  گنهآ  دربن  دـصق  هب  هک  یماـگنه  : » هک تسا  نیا  دوهی  تاروت  نتم  .دـشاب 
یلو نارذگب  غیت  مد  زا  ار  نادرم  همه  یتشگ  طلـسم  رهـش  رب  هک  نیمه  نک و  هرـصاحم  ار  رهـش  دندش ، دراو  گنج  ِرد  زا  اهنآ  رگا 

«(1) «. » رادرب تمینغ  ناونع  هب  دوخ  يارب  ار  همه  تسا ؛ دوجوم  رهش  رد  هچ  ره  تاناویح و  ناکدوک و  اه و  نز 

، میامن تازاجم  اهنآ  دوخ  یبهذم  نیناوق  اب  ار  نازواجتم  رگا  متسه ، نیفرط  یباختنا  یضاق  هک  نم  درک  یم  روصت  ذاعم  دعـس  دیاش 
.ما هدادن  ماجنا  فاصنا  تلادع و  زج  يراک 

لوـسر هک  دوـب  هدرک  هدـهاشم  دوـخ  ناگدـید  اـب  ذاـعم  دعـس  هک  دوـب  نیا  يأر ، نیا  تلع  نیرتـگرزب  هک  مـینک  یم  روـصت  اـم  - 4
هنیدم طیحم  زا  هک  درک  افتکا  طقف  و  تشذـگ ، عاق  نیق  ینب  هفیاط  ریـصقت  زا  نایجرزخ ، تساوخرد  هب  انب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ 

ناگتشک رب  تفرگ و  شیپ  ار  هکم  هار  فرشا ، بعک  هک  دندوب ، هدرکن  هیلخت  تسرد  ار  مالـسا  كاخ  زونه  هورگ  نیا  .دنور  نوریب 
دمآ و شیپ  دحا  گنج  هجیتن ، رد  .تخاس  ممـصم  گنج  يارب  ار  شیرق  ات  تسـشنن  ياپ  زا  تخیر و  هناحاسمت  ياه  کشا  ردـب » »

.دندیشون تداهش  تبرش  هار  نیا  رد  مالسا  نادنزرف  زا  نت  داتفه 

هیداحتا کی  لیکشت  اب  نآ ، ربارب  رد  یلو  دنتفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یگدوشخب  وفع و  دروم  ریـضنلا ، ینب  نینچمه  و 
ناـمه رد  دوبن ، قدـنخ  هشقن  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  ینادراـک  رگا  هک  دـندروآ ؛ دوجو  هب  ار  بازحا  گـنج  یماـظن ،

.دندش یم  هتشک  رفن  نارازه  دنام و  یمن  یقاب  مالسا  زا  یمان  اهدعب  و  دنداد ، یم  داب  هب  ار  مالسا  دوپ  رات و  تسخن ، ياهزور 

حلاصم و  ددرگ ، فطاوع  میلـست  وا  هک  داد  یمن  هزاـجا  هتـشذگ ، ياـه  هبرجت  .دـنارذگ  یم  دوخ  رظن  زا  ار  بتارم  نیا  ذاـعم  دـعس 
هیداحتا کی  لیکـشت  اب  راب  نیا  هدنیآ  رد  هورگ  نیا  ملـسم ؛ روط  هب  اریز  .دـیامن  تیلقا  کی  حـلاصم  یتسود و  يادـف  ار  نت  نارازه 

نیا يور  .دندنکفا  یم  رطخ  هب  ار  مالـسا  يزکرم  هتـسه  رگید  ياه  هشقن  اب  هدیناروش و  مالـسا  دـضرب  ار  برع  ياهورین  رت ، عیـسو 
هورگ نیا  تیدوجوم  تهج ،

ص:355
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يا هظحل  دنور ، نوریب  ناناملسم  سرریت  زا  هتسد  نیا  رگا  هک  تشاد  نیقی  و  داد ، صیخشت  ناناملسم  عامتجا  ررـض  هب  دصرددصار 
.تخاس دنهاوخ  وربور  یگرزب  تارطخ  ابار  ناناملسم  و  تفرگ ، دنهاوخن  مارآ 

.دـنتخیر یم  نوریب  ار  لد  رارـسا  دـندرب ، یم  مادـعا  يارب  ار  اهنآ  هک  یماـگنه  تسا : نیا  يو  صیخـشت  تحـصو  رظن  تقد  دـهاش 
يزوت هنیک  زا  نم  : » تفگ نینچ  و  داتفا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  مادعا  عقوم  گنج ، زورفا  شتآ  بطخا ، نب  یّیُح  مشچ 
ناـمرف زا  تفگ : درک و  مدرم  هـب  ور  سپـس  « (1) «. » ددرگ یم  راوخ  دـنکن  يراـی  ار  دـنوادخ  سک  ره  یلو  متـسین ، نامیـشپ  وت  اـب 

.تسا یعطق  دنوادخ  هیحان  زا  لیئارسا  ینب  هب  يراوخ  تلذ و  دیشابم ، نارگن  دنوادخ 

اب رفن  کی  مادعا ، هب  ناموکحم  نایم  زا  دوب ، هتـشک  ار  یناملـسم  سآ ، تسد  ِگنـس  باترپ  اب  وا  اریز  دش ، هتـشک  نت  کی  نانز ، زا 
دندمآ و نوریب  تراسا  دنب  زا  زین  وا  نادنزرف  نانز و  .دش  هدوشخب  سیق » نب  تباث   » مان هب  یناملسم  تعافش  هلیـسو  هب  اطابریبز »  » مان

مالسا ییاراد  هرادا  هب  هک  مجنپ  کی  جارخا  زا  سپ  نمشد  مئانغ  و  دندروآ ، مالـسا  هظیرق  ینب  زا  نت  راهچ  .دش  هداد  سپ  وا  لاوما 
سمخ هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  مهـس ، کی  ماظن  هدایپ  مهـس ، هس  ماظن  هراوس  .دیدرگ  میـسقت  ناناملـسم  نایم  تشاد ؛ قلعت 

ینب هلئاغ  بیترت ، نیدـب  .دـیامن  هیهت  گنج  گرب  زاس و  حالـس و  بسا و  اـهنآ  شورف  اـب  دورب و  دـجن  هب  هک  داد  دـیز  هب  ار  مئاـنغ 
لزاـن هظیرق » ینب   » دروم رد  بازحا ، هروـس   27 ياـه 26 - هیآ  تفریذـپ و  ناـیاپ  ترجه  جـنپ  لاـس  هجحلا  يذ  مهدزون  رد  هظیرق ،
.دیـسر تداهـش  هب  مخز  نامه  اب  هظیرق » ینب   » هثداح زا  سپ  دوب ، هدـش  یمخز  قدـنخ »  » گنج رد  هک  ذاـعم  دعـس  و  « (2)  » دیدرگ

«(3)»

قلطصملا ینب  هوزغ 

: هک دیسر  هنیدم  هب  ییاه  شرازگ  .دندوب  راوجمه  شیرق  اب  هک  دنتسه  هعازخ  هلیبق  زا  يا  هریت  قلطصملا ، ینب 

ددصرد هلیبق ، سیئر  رارض ،» یبا  نب  ثراح  »

ص:356

.250 ج 2 / يربط ،» خیرات  لذخی «- هَّللا  لذخی  نم  نکلو  کتوادع  یف  تملام  هَّللاواما  - 1
دیـشک و نییاپ  ناشمکحم  ياه  هعلق  زا  دندرک  تیامح  برع  ناکرـشم  نانآ  زا  هک  ار  دوهی  باتک  لها  زا  یهورگ  دنوادخ  و  - .» 2

نیمز و  دیدرک ، یم  ریسا  ار  یهورگ  دیدناسر و  یم  لتق  هب  ار  یهورگ  هک  دیـسر  ییاج  هب  ناشراکو  دنکفا ، بعر  ناش  ياه  لدرد 
زیچ ره  رب  دنوادخ  و  دیدوب ، هداهنن  ماگ  نآ  رد  زگره  هک  ار  ینیمز  نینچمه  و  تشاذگ ، امش  رایتخا  رد  ار  ناشلاوما  اه و  هناخ  اه و 

«. تساناوت
.254 - 250 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 3
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میمـصت رگید  عقاوم  ناسب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  .دنک  هرـصاحم  ار  هنیدـم  دـهاوخ  یم  تسا و  زابرـس  حالـس و  عمج 
هدش دای  هلیبق  نیمزرـس  راپـسهر  قیقحت  يارب  ار ، هدیرب »  » مان هب  دوخ  نارای  زا  یکی  تهج ، نیا  زا  .دنک  هفخ  هفطن  رد  ار  هنتف  تفرگ 
.درک دییأت  ار  شرازگ  تشگرب و  هنیدم  هب  سپـس  .دش  هاگآ  نایرج  زا  تفرگ و  سامت  هلیبق  سیئر  اب  سانـشان  تروصهب  يو  .درک 
اهنآ اب  عیسیَُرم »  » هاچ رانک  رد  و  درک ، تکرح  قلطصملا » ینب   » هلیبق يوس  هب  دوخ ، نارای  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  عقوم ، نیا  رد 

؛ دوب هداتفا  ناناملـسم  هیحان  زا  برع  لیابق  لد  رد  هک  یبعر  و  ناناملـسم ، يزابناج  .دش  زاغآ  هتـسد  ود  نایم  گنج  .دـیدرگ  وربور 
هاپس یهابتشا - روط  هب  مه  نآ  ناناملسم -، زا  رفن  کی  نمشد و  زا  رفن  هد  ندش  هتشک  اب  یهاتوک  دروخ  دز و  زا  سپ  هک  دش  ببس 

هدنزومآ تاکن  « (1)  » .دندمآرد تراسا  هب  اهنآ  نانز  و  دش ، مالـسا  شترا  بیـصن  يدایز  لاوما  ماجنارـس ، .دندرگ  قرفتم  نمـشد 
.دومن لامعا  گنج  نیا  زا  سپ  ثداوح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هک  تسا  یئاه  تسایس  گنج  نیا 

، دوبن هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریبادـت  رگا  .تشگ  نشور  نیمزرـس  نیا  رد  راصنا  رجاهم و  نایم  فالتخا  شتآ  راب ، نیتسخن  يارب 
.دوش رکف  هتوک  رفن  دنچ  سوه  يوه و  شوختسد  اهنآ ، قافتا  داحتا و  هک  دوب  کیدزن 

مان هب  يرگید  و  نارجاهم ، زا  دوعـسم » هاجهج   » ماـن هب  یکی  ناملـسم  ود  گـنج ، ندـش  شوماـخ  زا  سپ  هک  دوب  نیا  ناـیرج  هشیر 
نیا هجیتن  .دیبلط  شیوخ  کمک  هب  ار  دوخ  هفیاط  مادکره  .دـندرک  ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی  اب  بآ  رـس  رب  راصنا ، زا  ینهج » نانـس  »

همتاخ شیوخ  یتسه  هب  و  دـنتفیب ؛ رگیدـکی  ناج  هب  دوب  کـیدزن  زکرم  زا  رود  هطقن  نیا  رد  ناناملـسم ، هک  دـش  نیا  یبلط  کـمک 
: دومرف دش ، هاگآ  نایرج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنهد 

نارود ياه  توعد  ناـس  هب  و  « (2) ، » تسا وبدـب  زیگنا و  ترفن  رایـسب  کمک ، دایرف  نیا  و  دـیراذگاو ؛ دوخ  لاح  هب  ار  رفن  ود  نیا 
زا تیلهاج  موش  راثآ  زونه  تسا و  تیلهاج 

ص:357

.260 ج 2 / يربط ،» خیرات  - .» 1
.هنتنم اهناف  اهوعد  - 2
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.تسا هدشن  نک  هشیر  اه  نیا  لد 

، ددرگ هقرفت  ثعاب  هک  ییادن  ره  هدناوخ و  رگیدکی  ردارب  ار  ناناملسم  همه  مالسا  هک  دنرادن ، یهاگآ  مالسا  همانرب  زا  رفن  ود  نیا  »
«(1) «. » تسا شزرا  یب  یتسرپاتکی  نیئآ  رظن  زا 

ص:358

«. یلیهس زا « لقن  ماشه ،» نبا  هریس  قیلاعت  - » 1
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! یسایس یبهذم و  رفس  کی   29

هراشا

، ینیریش يایؤر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناهگان ، .دبای  نایاپ  هک  تفر  یم  دوخ  نیریـش  خلت و  ثداوح  اب  ترجه ، مشـش  لاس 
نارای هب  ار  دوخ  باوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دنتـسه  ادخ  هناخ  مسارم  ماجنا  لوغـشم  مارحلادجـسم ،»  » رد ناناملـسم  هک  دید 

«(1)  » .دیـسر دـنهاوخ  دوـخ  هنیرید  يوزرآ  هب  اـه  یکیدزن  نیمه  رد  ناناملـسم  هک  تفرگ  کـین  لاـف  هب  ار  نیا  و  تـفگ ، شیوـخ 
توعد دندوب ، یقاب  كرش  لاح  هب  زونه  هک  رواجم  لیابق  زا  و  دنوش ، هرمع »  » هدامآ هک  داد  روتسد  ناناملسم  هب  هک  تشذگن  يزیچ 

هب هدعقلا » يذ   » هام رد  ناناملسم  هک  تفای  راشتنا  ناتسبرع  طاقن  همه  رد  ربخ  نیا  ورنیا ، زا  .دندرگ  هرفس  مه  ناناملـسم  اب  هک  درک ،
.دنهد یم  ماجنا  ار  هرمع »  » مسارم دننک و  یم  تکرح  هکم  يوس 

تیعقوـم تشادرب و  رد  ار  یـسایس  یعاـمتجا و  حـلاصم  هلـسلس  کـی  یحور ، يوـنعم و  ياـیازم  رب  هوـالع  یناـحور  ترفاـسم  نیا 
.تشگ یم  برع  تلم  نایم  رد  یتسرپاتکی  نیئآ  راشتنا  ثعاب  درب و  یم  الاب  هریزج  هبش  رد  ار  ناناملسم 

هضیرف یتح  نانآ ، یبهذم  یلم و  مسارم  دیاقع و  مامت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دندرک  یم  روصت  برع  كرـشم  لیابق  ًالوا :
، تسا اهنآ  ناکاین  راگدای  هک  هرمع »  » و جح » »

ص:359

.126 ج 9 / نایبلا ،» عمجم  - » 1
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـصدمحم  تکرـش  عقوم  نیا  رد  .دنتـشاد  بارطـضا  تشحو و  وا  نیئآ  دمحم و  زا  تهج ، نیا  زا  .تسا  فلاخم 
یلصربمایپ هک  دنک  نشور  لمع  رد  و  دهاکب ؛ كرـشم  لیابق  بارطـضا  تشحو و  زا  يدح  ات  تسناوت  هرمع ،»  » مسارم رد  وا  نارای 

، تسین فلاخم  اهنت  هن  تسا ، اهنآ  یبهذم  موسر  یبهذم و  رئاعـش  زا  هک  هدشدای  هضیرف  ادخ و  هناخ  ترایز  اب  زگره  هلآ  هیلع و  هللا 
زا تسا و  اشوک  اهنآ  ياقبا  يایحا و  رد  لیعامسا ،»  » ترضح برع  گرزبردپ  ناس  هب  وا  و  دناد ؛ یم  مزال  هضیرف  کی  ار  نآ  هکلب 

يوس هب  دنتسناد ، یم  فلاخم  دصرددصدوخ  یبهذم  یلم و  نوئش  اب  ار  ترـضح  نآ  نیئآ  هک  ار  یهورگ  بولق  دناوت  یم  هار  نیا 
.دهاکب اهنآ  تشحو  زا  دیامن و  بلج  دوخ 

برع نارازه  هدـید  ربارب  رد  مارحلادجـسم ، رد  هنادازآ  ار  هرمع  ضیارف  و  دـنوش ، وربور  تیقفوم  اب  هار  نیا  رد  ناناملـسم  رگا  ًایناث :
رد ناتسبرع  طاقن  مامت  زا  ناکرشم ، هک  مایا  نیا  رد  اریز  .دوب  دهاوخ  مالـسا  نیئآ  زا  یمیظع  غیلبت  لمع ، نیا  دنهد ؛ ماجنا  كرـشم 

یلصربمایپ هک  یطاقن  هب  مالسا  يادن  قیرط  نیا  زا  درب و  دنهاوخ  دوخ  نطو  هب  ار  ناناملـسم  رابخا  دمآ ، دنهاوخ  درگ  نیمزرـس  نآ 
.تشاذگ دهاوخ  رثا  و  دیسر ، دهاوخ  دوخبدوخ  دنک ، مازعا  غّلبم  طاقن  نآ  هب  زور  نآ  رد  تسناوت  یمن  هلآ  هیلع و  هللا 

یم ادـخ  هناخ  ترایز  يارب  طـقف  اـم  : » دومرف دـش و  روآداـی  هنیدـم  رد  ار  مارح  ياـه  هاـم  مارتحا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ًاـثلاث :
دنک یم  لمح  دوخ  هارمه  رفـس  لاح  رد  رفاـسم  هک  يریـشمش  زج  هحلـسا ، عونره  لـمح  زا  هک  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب  و  میور ،»

یئوس تاغیلبت  فالخرب  اریز  دومن ، بلج  مالـسا  يوس  هب  ار  بناجا  زا  يرایـسب  تـالیامت  فطاوع و  بلطم ، نیا  .دـننک  يراددوخ 
رد ار  گنج  نارگید ، دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  هک  دندرک  هدهاشم  یگمه  دوب ؛ هداد  ماجنا  مالـسا  هرابرد  شیرق  هک 

.تسا هنیرید  تنس  نیا  ياقب  رادفرط  دوخ  هتسناد و  مارح  اههام  نیا 

هنیرید ياهوزرآ  زا  یکی  هب  ناناملسم  ددرگ ، ناناملسم  بیصن  یقیفوت  هار  نیا  رد  رگا  هک  دیشیدنا  یم  دوخ  اب  مالسا  ردقیلاع  ربهر 
زا شیرق  رگا  و  درک ، دنهاوخ  رادید  دیدجت  دوخ ، ناتـسود  ناشیوخ و  زا  نطو ، زا  ناگداتفارود  نینچمه ، .دش  دـنهاوخ  لیان  دوخ 

.دنهد یم  تسد  زا  برع  ناهج  رد  ار  دوخ  تیثیح  تروصنیا  رد  دنیامن ، يریگولج  مرح  نیمزرس  هب  اه  نآ  دورو 
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و دندوب ، هرمع  ضیارف  ماجنا  هبعک و  ترایز  مزاع  هک  يا  هتـسد  اب  شیرق  هک  دـید  دـنهاوخ  فرط  یب  لیابق  مومع  ناگدـنیامن  اریز 
شیرق و  دراد ، قلعت  برع  مومع  هب  مارحلادجسم »  » هک یتروصرد  دندرک ، هلماعم  هنوگچ  دنتشادن ، هارمه  رفاسم  حالس  زج  یحالس 

.دنراد ار  اجنآ  بصانم  تیلوت  طقف 

شیرق رگید  راـب  دـش و  دـهاوخ  راکـشآ  شیرق  ییوـگروز  هدوـمن و  یلجت  نشور  يا  هنوـگ  هب  ناناملـسم  تیناـقح  هظحل  نـیا  رد 
قح زا  ار  ناناملسم  رئاز ، نارازه  هدید  ربارب  رد  اهنآ  اریز  دنهد ؛ لیکشت  یماظن  نامیپ  مالـسا  دضرب  برع  لیابق  اب  تسناوت  دنهاوخن 

.دنتشادزاب دوخ  عورشم 

دصشش رازه و  ای  و  « (1) ، » دصراهچ رازه و  اب  و  داد ، تکرح  روتسد  و  دومن ، یسررب  ار  عوضوم  بناوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
ار اهنآ  و  دومن ، نییعت  ینابرق  يارب  رتش  داـتفه  تسب و  مارحا  هفیلحلاوذ »  » ماـن هب  يا  هطقن  رد  رفن  « (3)  » دصتـشه رازه و  ای  و  «، (2)»

.تخاس راکشآ  رفس  نیا  زا  ار  دوخ  فده  هار  نیا  زا  درک و  يراذگ  هناشن 

یلصربمایپ ًاروف  دندومن ، دروخرب  نمشد  هب  هار  همین  رد  رگا  ات  دنداتفا ، هار  هب  وا  زا  رتولج  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارگـشرازگ 
.دنزاس علطم  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  روضح  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاعالطا  هاگتـسد  وضع  هک  یعازخ  درم  کی  نافـسع ،»  » یکیدزن رد 
: داد شرازگ  نینچ  دیسر و  هلآ 

امش دورو  زا  هک  دنا  هدرک  دای  دنگوس  يزع »  » و تال »  » هب هدروآ و  درگ  ار  دوخ  ياهورین  و  دنا ، هدش  هاگآ  امـش  تکرح  زا  شیرق 
.دنیامن يریگولج 

زا يریگوـلج  يارب  و  دـنا ، هدرک  عاـمتجا  هکم ) یکیدزن  رد  تسا  يا  هـطقن  « ) يوـط يذ   » رد شیرق  رثؤـم  ياـه  تیـصخش  نارس و 
یلیم تشه  رد  تسا  ینابایب  « ) میمغلا عارک   » ات ماظن  هراوس  تسیود  اب  ار  دیلو » نب  دـلاخ   » دوخ عاجـش  رادرـس  ناناملـسم ، يورـشیپ 

اهنآ همانرب  « (4)  » .دنا هتفرگ  عضوم  اجنآ  رد  اهنآ  دنا و  هداتسرف  نافسع )
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.دنوش هتشک  هار  نیا  رد  ای  و  دننک ؛ يریگولج  ناناملسم  دورو  زا  ای  هک  تسا  نیا 

هب ارم  راک  شاک  يا  تخاس ؛ دوبان  ار  اـهنآ  گـنج  شیرق ، رب  ياو  دومرف : نینچ  شرازگ  ندینـش  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
یم زوریپ  اهنآ  رب  نم  رگا  دندیـسر و  یم  دوخ  فده  هب  دندش  یم  زوریپ  نم  رب  رگا  هک  دندرک  یم  راذـگاو  تسرپ  تب  لیابق  ریاس 
نیئآ غیلبت  رد  دنگوس  ادخ  هب  .دندرک  یم  دربن  نم  اب  دوخ  ظوفحم  ياه  تردـق  اب  ای  و  دـندروآ ؛ یم  مالـسا  ای  تروصنیا  رد  مدـش 

.مراپسب ناج  هار  نیا  رد  ای  و  دنادرگ ، زوریپ  ار  نآ  ای  ادخ ، ات  درک  مهاوخ  ششوک  یتسرپاتکی ،

رب ار  ناوراک  ییاـمنهار  ملـسا ،»  » هلیبق زا  يدرم  .دوشن  وربور  دـلاخ  اـب  هک  دـهد  روبع  یقیرط  زا  ار  وا  اـت  تساوخ  ییاـمنهار  سپس 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هقان  .دروآ  دورف  هیبیدح »  » مان هب  يا  هطقن  رد  و  دنارذگ ، روبعلا ، بعـصیاه  هرد  زا  ار  اهنآ  تفرگ و  هدهع 

نـشور ام  فیلکت  اـت  دـیباوخ ، هطقن  نیا  رد  دـنوادخ  ناـمرف  هب  ناویح  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دز  وناز  هطقن  نیا  رد 
.دننک اپ  رب  ار  اه  همیخ  و  دنیآ ، دورف  اه  بکرم  زا  یگمه  داد  روتسد  سپس  .دوش 

هیلع هللا  یلصربمایپ  رگا  .دندیناسر  ناناملسم  یکیدزن  هب  ار  دوخ  ًاروف  هدش  هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریـسم  زا  شیرق  ناراوس 
هتـشک يور  زا  دزیرب و  ار  اهنآ  نوخ  و  دفاکـشب ، ار  شیرق  ناراوس  فوفـصدوب  راچان  دهد  همادا  دوخ  ریـسم  هب  تساوخ ، یم  هلآ  و 
تیثیح هب  راـک  نیا  درادـن و  هرمع  مسارم  ماـجنا  تراـیز و  زج  یفدـه  وا  هک  دنتـسناد  یم  همه  هک  یتروصرد  درذـگب ؛ اـهنآ  ياـه 

اریز تشاد ، یمن  رب  وا  هار  رـس  زا  ار  عناوم  ناراوس ، نیا  نتـشک  یهگناو  .دناسر  یم  نایز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ییوج  حلـصو 
زیچ رفاسم ، حالس  زج  ناناملـسم  نیا ، رب  هوالع  .درک  یمن  ادیپ  همتاخ  راک  و  دیـسر ، یم  يرگید  زا  سپ  یکی  شیرق  يدادما  ياوق 

.دوش هدوشگ  وگتفگ  هرکاذم و  قیرط  زا  لکشم  دیاب  و  دوبن ، حالصزگره  گنج  دربن و  عضو ، نیا  اب  و  دنتشادن ؛ هارمه  يرگید 

نم زا  شیرق  زورما  رگا  تفگ : نینچ  درک و  دوـخ  ناراـی  هب  ور  ندـمآ  دورف  زا  سپ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاـهج ، نـیا  يور 
.تفرگ مهاوخ  شیپ  رد  ار  تملاـسم  هار  و  داد ، مهاوـخ  ار  نآ  نم  دوـش ؛ يدـنواشیوخ  طـباور  میکحت  ثعاـب  هک  دـنهاوخب  يزیچ 

«(1)»
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زا تفرگ  میمـصت  شیرق  تهج ، نیا  زا  .دش  هاگآ  نآ  زا  زین  نمـشد  ًاعبط  دیـسر و  مدرم  شوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نخس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  ار  یئاـه  تیـصخش  عـالطا  بسک  يارب  .دـنوش  ربخاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  یئاـهن  فدـه 

.دندرگ هاگآ  ناناملسم  یعقاو  دصقم  زا  ات  دنداتسرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  رد  شیرق  ناگدنیامن 

.دنروآ تسد  هب  ترفاسم  نیا  زا  ار  وا  فده  ات  دنداتسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  يددعتم  ناگدنیامن  شیرق 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  شیرق  بناـج  زا  یگدـنیامن  هب  هعازخ »  » هلیبق ياـه  تیـصخش  زا  نت  دـنچ  اـب  یعازخ  لیَدـُب »  » تسخن
ناگدنیامن منک .» ترایز  ار  ادخ  هناخ  ما  هدمآ  ما ، هدماین  گنج  يارب  نم  : » دومرف اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنتفرگ  سامت 

، دنگوس ادخ  هب  : » دنتفگ دنتفریذپن و  ار  اه  نآ  نانخس  شیرق ، روابرید  مدرم  یلو  دندیناسر ، شیرق  نارس  هب  ار  تقیقح  دنتشگرب و 
« .دشاب هدمآ  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  دنچ  ره  دوش ، هکم  دراو  وا  دراذگ  میهاوخن  ام 

تشگرب و زین  وا  .تفرگ  سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  شیرق  یگدنیامن  هب  زِرکُم ،»  » مان هب  يرگید  صخـش  مود ، هبترم  يارب 
سیئر هک  ار  همقلع » نب  سیَلُح   » موس راب  يارب  .دـندرکن  دامتعا  ود  نیا  ياـه  شرازگ  هب  شیرق  اـما  درک  قیدـصت  ار  لیَدـُب »  » نخس

هلآ هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  مشچ  یتقو  « (1)  » دنداتسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  هلئاغ  متخ  يارب  دوب ، برع  نازادناریت 
گنج يارب  ام  هک  دنادب  ات  دینک ، اهر  وا  ولج  ار  ینابرق  نارتش  .تسا  یـسانشادخ  كاپ و  هلیبق  زا  درم  نیا  دومرف : داتفا  وا  هب  رود  زا 

ياه مشپ  یگنـسرگ  طرف  زا  هک  داتفا  یمادنارغال  رتش  داتفه  هب  سیلُح ،»  » مشچ .میرادـن  ادـخ  هناخ  ترایز  زج  يرظن  میا و  هدـماین 
هب رتمامت  هچ  ره  تدـش  اب  و  تفرگن ؛ ساـمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  تشگرب و  هطقن  ناـمه  زا  وا  .دـندروخ  یم  ار  رگیدـکی 

زج يرظن  [» ] دمحم .میرادزاب  ترایز  زا  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  میا  هتسبن  نامیپ  امش  اب  زگره  ام  تفگ : شیرق  نارس 
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هلیبق مامت  اب  نم  دینک ، يریگولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دورو  زا  رگا  تسا  وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  .درادن  ترایز 
.منک یم  عطق  ار  امش  هشیر  مزیر و  یم  امش  رس  رب  دنبرع  نازادناریت  ًامومع  هک  ما ،

دوخ اـم  شاـب ، مارآ  دـنتفگ : وا  هب  و  دـنتفر ، ورف  رکف  هشیدـنا و  رد  هدیـسرت ، وا  تفلاـخم  زا  دـمآ و  نارگ  شیرق  رب  سیلُح »  » نخس
.دشاب وت  تیاضر  دروم  هک  مینک ، یم  باختنا  یهار 

روـضح هـب  دنتـشاد ، ناـنیمطا  وا  یهاوـخریخ  و  تـیارد ، لـقع و  هـب  هـک  ار  یفقث » دوعـسم  نـب  هورع  ، » مراـهچ هـلحرم  رد  هرخـألاب 
قباس ناگدنیامن  اب  هک  دید  یم  اریز  تفریذـپ ، یمن  ار  شیرق  یگدـنیامن  راک  زاغآ  رد  وا  .دـندرک  هناور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

دنهاوخن تنایخ  هب  مهتم  ار  وا  تسا و  ملسم  اهنآ  رظن  رد  وا  تیعقوم  ماقم و  هک  دنداد  نانیمطا  وا  هب  شیرق  یلو  .دش  هلماعم  هنوگچ 
.درک

، يا هدروآ  درگ  شیوخ  رود  یفلتخم  ياه  هتسد  دمحم ! يا  تفگ : نینچ  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  دوعسم ،»  » دنزرف
و درک ، دـنهاوخ  تعنامم  وت  يورـشیپ  زا  تردـق  مامت  اـب  شیرق  یلو  ینک ، هلمح  هکم )  ) دوخ هاـگداز  هب  يا  هتفرگ  میمـصت  نونکا 

.دنوش هدنکارپ  وت  درگ  زا  و  دننک ، اهر  ار  وت  ادرف  اه  هتسد  نیا  هک  مسرت  یم  نآ  زا  نم  اما  .يوش  هکم  دراو  وت  تشاذگ  دنهاوخن 

یم هابتشا  تفگ : درک و  وا  هب  ور  دوب ، هداتسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـس  يالاب  رکبوبا » ، » دیـسر اجنیا  هب  وا  نخـس  هک  یماگنه 
وا فده  هک  هدیزرو ، تاملپید  کی  تروصهب  هورع ، .تشاد  دـنهاوخنرب  وا  زا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  زگره  ینک ،

.تفریذپ نایاپ  ماجنارس  وا  نانخس  تفگ و  یم  نخس  دوب ، شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هیحور  فیعضت 

نخس درب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شیر  هب  تسد  هرکاذم  عقوم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماقم  ریقحت  يارب  دوعـسم  دنزرف 
.تفگ یم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تحاس  هب  و  ریگب ، رظن  رد  ار  مارتحا  بدا و  تفگ : یم  دز و  یم  وا  تسد  يور  بترم  هبعـش ،» نب  هریغم  »
هیلع و هللا  یلـصربمایپ  رود  هک  یناسک  ایوگ  ( ؟ تسیک نیا  دیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  دوعـسم » نب  هورع   » .نکم تراسج 

هورع .تسا  هبعش  دنزرف  هریغم ، وت  هدازردارب  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندوب .) هدیناشوپ  ار  دوخ  ياه  هرهچ  دندوب ، هلآ 
زا شیپ  يدنچ  وت  .مدیرخ  ار  وت  يوربآ  زورید  نم  رگ  هلیح  يا  تفگ : هدش  تحاران 
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ياهبنوخ فیقث ، ياه  هریت  نایم  گـنج  شتآ  نتخاـس  شوماـخ  يارب  نم  و  یتشک ، ار  فیقث  نادرم  زا  رفن  يروایب 13  مالسا  هکنآ 
.متخادرپ ار  اهنآ 

حیرشت دوب - هتفگ  شیپ  ناگدنیامن  هب  هک  هنوگنامه  رفس - زا  ار  دوخ  فده  دومن و  عطق  ار  هورع  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نارای هک  دید  دوخ  مشچ  اب  هورع »  » .تفرگ وضو  تساخرب  دشاب ، هداد  هورع  دیدهت  هب  ینکـش  نادـند  خـساپ  هکنیا  يارب  یلو  .درک 

.دزیرب نیمز  هب  وا  يوضو  بآ  زا  يا  هرطق  دنتشاذگن  وا 

هک شیرق - نارـس  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فده  تاقالم و  نایرج  .دـیدرگ  شیرق  لفحم  دراو  تساخرب ، اجنآ  زا  هورع 
دننام یگرزب ، ياه  تردق  .ما  هدید  ار  گرزب  ناهاش  نم  تفگ : دوزفا و  زین  دیناسر و  دندوب - هدرک  عامتجا  يوط » يذ   » رد یگمه 

اب نم  .ما  هدیدن  دمحم  دننام  دوخ ، موق  نایم  ار  مادک  چیه  تیعقوم  ما و  هدرک  هدهاشم  ار  هشبح  ناطلس  مور ، رصیق  يرـسک ، تردق 
رگا .دـندومن  یم  میـسقت  ار  نآ  كربت  يارب  دزیرب و  نیمز  هب  وا  يوضو  زا  یبآ  هرطق  دنتـشاذگن  وا  نارای  هک  مدـید  دوخ  ناگدـید 

رکف و كانرطخ  تیعقوم  نیا  رد  دیاب  شیرق  نارـس  نیاربانب ، .دـنراد  یم  رب  ار  نآ  ًاروف  دـتفیب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  زا  ییوم 
«(1)  » .دننک لمأت 

دتسرف یم  هدنیامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

روصت هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دراد  اج  .دیـسرن  هجیتن  هب  دنداد ، ماجنا  مالـسا  ردقیلاع  ربهر  اب  شیرق  ناگدنیامن  هک  ییاه  سامت 
ار ناـنآ  ماـهتا ، زا  سرت  و  دـنناسرب ، شیرق  ناـگرزب  شوـگ  هب  ار  تـقیقح  دنتـساوخن  اـی  دنتـسناوتن و  شیرق  ناگدـنیامن  هـک  دـنک 

كرش ِنارس  يوس  هب  يا  هدنیامن  ًاصخش  تفرگ ، میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رظن ، نیا  زا  .تسا  هتـشادزاب  نخـس  تحارـصزا 
.دنک حیرشت  دوبن  يزیچ  ادخ  هناخ  ترایز  زج  هک  ترفاسم  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  فده  ات  دتسرفب 

وا و  دراذگ ، وا  رایتخا  رد  يرتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دیدرگ  باختنا  هیما » نب  شارِخ   » مان هب  هعازخ ،»  » هلیبق زا  یتسدربز  درم 
و دیناسر ، شیرق  ياه  هتسد  هب  ار  دوخ 
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یپ ار  يو  رتش  دراد ؛ تینوصم  رظن  ره  زا  ریفـس  هک  ناهج  للم  موسر  فالخرب  راظتنا و  فالخرب  یلو  .داد  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم 
هک درک  تباث  هنادرمناوجان  راک  نیا  .داد  تاجن  گرم  زا  ار  وا  برع  نازادـناریت  تطاـسو  اـما  .دنـشکب  ار  وا  دوب  کـیدزن  و  هدرک ،

.دنگنج شتآ  ندرک  نشور  ددصرد  دنوش و  دراو  افصو  حلصرد  زا  دنهاوخ  یمن  شیرق 

مالسا نازابرس  هقطنم  فارطا  رد  هک  دنتفای  تیرومأم  شیرق  هدومزآراک  ناناوج  زا  رفن  هاجنپ  هک  دوب ، هتشذگن  هثداح  نیا  زا  يزیچ 
هن هدـش  بآ  رب  شقن  هشقن  نیا  یلو  دـننک ، ریـسا  ار  دـنچ  ینت  و  هدرک ، تراغ  ار  یلاوما  ناکما ، تروصرد  و  دـنزادرپب ؛ شدرگ  هب 
هب اهنآ  هکنآ  اب  .دندش  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  هدش و  ریگتـسد  یگمه  هکلب  دنهد ، ماجنا  دنتـسناوتن  يراک  اهنت 

حلـصحور رگید  راب  و  دینک ، دازآ  ار  اهنآ  همه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دندوب ، هدرک  باترپ  گنـس  ریت و  ناناملـسم 
«(1)  » .درادن رس  رد  دربن  رکف  زگره  هک  درک  میهفت  درک و  تباث  ار  دوخ  یئوج 

دنک یم  مازعا  يرگید  هدنیامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

نتخاس نوگرگد  هرکاذم و  هار  زا  ار  لکشم  تساوخ  یم  ًادج  و  هتـشگ ، دیمون  تملاسم  حلـصزا و  ام  یمارگ  ربمایپ  زاب  همه  نیا  اب 
.دـشاب هدـشن  هدولآ  شیرق  نوخ  هب  وا  تسد  هک  دـنک  باختنا  یگدـنیامن  هب  ار  یـسک  دـیاب  راب  نیا  .دـنک  لح  شیرق  نارـس  راکفا 

ار اهنآ  زا  یهورگ  هدرک و  مرن  هجنپ  تسد و  شیرق  برع و  لاطبا  اب  هک  مالـسا  نانامرهق  ریاس  ریبز و  مالـسلا و  هیلع  یلع  نیارباـنب ،
ماجنا يارب  ار  باـطخ  دـنزرف  رمع  هک  دـش  یهتنم  هطقن  نیا  هب  وا  رکف  ماجنارـس  .دنتـشادن  تیحالـصیگدنیامن  يارب  دـندوب ؛ هتـشک 

دیبلط شزوپ  تیرومأم  نیا  نتفریذپ  زا  رمع  .دوب  هتخیرن  ناکرشم  زا  نوخ  يا  هرطق  یتح  زور  نآ  ات  وا  اریز  دنک ، باختنا  تیرومأم 
صخـش هب  ار  امـش  نم  یلو  .دنک  تیامح  نم  زا  هک  تسین  هکم  رد  یـسک  نم  لیماف  زا  مسرت و  یم  مناج  رب  شیرق  زا  نم  تفگ : و 

تیرومأم نیا  ماجنا  هک  منک  یم  تیاده  يرگید 
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هب ار  امـش  ماغیپ  دـناوت  یم  و  دراد ، یکیدزن  يدـنواشیوخ  نایفـسوبا  اب  هک  تسا  يوما  نافع » نب  نامثع   » وا .تسوا  تردـق  روخرد 
.دناسرب شیرق  نارس 

رد و  دومن ، دروخرب  صاع » نبدیعـس  نب  نابا   » اب هار  همین  رد  يو  .دیدرگ  هکم  راپـسهر  و  درک ، ادیپ  تیرومأم  راک  نیا  يارب  نامثع 
یلو دـناسرب ، ًاحیرـصار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مایپ  ات  دوشن ، وا  ضرعتم  یـسک  هک  دومن  دـهعت  نابا »  » .دـش دراو  هکم  هب  وا  هانپ 

اب و  دوش ، هکم  دراو  روز  اب  [» ] دمحم میراذـگن  میا  هدرک  دای  دـنگوس  ام  دـنتفگ : نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  خـساپ  رد  شیرق 
فاوط ار  هبعک  هک  دنداد  هزاجا  نامثع  هب  سپـس  .تسا  هتـسب  هکم  هب  ناناملـسم  دورو  روظنم  هب  هرکاذم  يارب  هار  رگید  دنگوس  نیا 
ماجنا نامثع  هرابرد  شیرق  هک  يراک  .دـیزرو  عانتما  ادـخ  هناخ  فاوط  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مارتحا  ساـپ  هب  وا  یلو  دـنک ،

«(1)  » .دننک ادیپ  یلح  هار  تدم  نیا  رد  هک  دوب ، نیا  ناشرظن  دیاش  و  دندومن ، يریگولج  وا  تشگزاب  زا  هک  دوب  نیا  دنداد ،

ناوضر تعیب 

نامثع لتق  ربخ  یتقو  .دـمآ  دـیدپ  ناناملـسم  نایم  رد  یبیجع  ناجیه  بارطـضا و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هدـنیامن  ریخأـت  رثا  رب 
هدارا و میکحت  يارب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـندش  ماقتنا  هدامآ  هداتفا ، شورخ  شوج و  هب  ناناملـسم  راب  نیا  تفای ، راـشتنا 

: تفگ نینچ  درک و  ناناملسم  هب  ور  اهنآ ، كاپ  تاساسحا  کیرحت 

.منک هرسکی  ار  راک  ات  مور  یمن  اجنیا  زا 

میمـصت هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندوب ؛ هدـماین  نوریب  یگنج  گرب  زاس و  اـب  ناناملـسم  و  دوب ، کـیدزن  رطخ  هک  هظحل  نیا  رد 
تـسد وا  نارای  مامت  و  تسـشن ، یتخرد  هیاس  ریز  نامیپ  دیدجت  يارب  ورنیا ، زا  .دنک  دیدجت  ناناملـسم  اب  ار  دوخ  نامیپ  هک  تفرگ 

.دننک عافد  مالـسا  كاپ  نیئآ  میرح  زا  سفن  نیرخآ  ات  هک  دندرک  دای  دنگوس  و  دندرـشف ، يرادافو  نامیپ  تعیب و  ناونع  هب  ار  يو 
: تسا هدش  دراو  نینچ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  ناوضر »  » نامیپ نامه  دادیور ، نیا 
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لماک یحور  شمارآ  هک  دوب ، هاگآ  اهنآ  صولخ  افو و  زا  و  دش ، دونـشخ  دنتـسب ، نامیپ  وت  اب  تخرد  ریز  هک  ینانمؤم  زا  دـنوادخ  »
هار نانآ  هب  شیرق  ای  دش ، نشور  ناناملـسم  فیلکت  نامیپ ، زا  سپ  « (1) «. » داد شاداپ  کیدزن  یحتف  هب  ار  نانآ  و  داتـسرف ، ناشیارب 

دئاق .تخادرپ  دـنهاوخ  گنج  هب  هدـش و  وربور  شیرق  یتخـسرس  اب  ای  و  دـنوش ، یم  قفوم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  ناـنآ  دـنهد و  یم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوب  یحلـصهعیلط  دوخ  نیا  و  دـش ، ادـیپ  رود  زا  ناـمثع  هفاـیق  هک  دوب  رکف  نیا  رد  ناناملـسم  گرزب 

هدرک دای  هک  تسا  يدنگوس  شیرق  لکشم  تفگ : دیناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ضرع  هب  ار  بتارم  نامثع  .دوب  نآ  ناهاوخ 
.تفگ دهاوخ  نخس  امش  اب  لکشم  نیا  لح  هار  ندرک  ادیپ  رد  شیرق  هدنیامن  و  دنا ،

.دریگ یم  سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ورمع  نب  لیهس 

هک یصاخ - دادرارق  کی  تحت  ار  هلئاغ  هک  دش ، رومأم  شیرق  بناج  زا  یصوصخم  تاروتسد  اب  ورمع ،» نب  لیهس   » مجنپ راب  يارب 
یحلـصدادرارق تسا  هدمآ  لیهـس » : » دومرف داتفا ، لیهـس »  » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  یتقو  .دهد  همتاخ  میناوخ - یم  ًادعب 

هللا یلـصربمایپ  فطاوع  هدیزرو  تاملپید  کی  دننام  تفگ و  نخـس  يرد  ره  زا  و  تسـشن ، دـمآ و  لیهـس  .ددـنبب  شیرق  ام و  نایم 
.درک کیرحت  بلطم  دنچ  ماجنا  يارب  ار  هلآ  هیلع و 

.يا هدرک  گنج  ام  اب  وت  دناد ، یم  برع  ناهج  .تسا  ام  تزع  لحم  مرح و  هکم  مساقلاوبا ! يا  تفگ : نینچ  وا 

یم راکـشآ  برع  ناهج  مامت  رد  ار  ام  یگراچیب  فعـض و  يوش ؛ هکم  دراو  تسا  مأوت  تردق  روز و  اب  هک  تلاح  نیمه  اب  وت  رگا 
مهد و یم  دـنگوس  يراد ، ام  اب  هک  يدـنواشیوخ  هب  ار  وت  نم  دـنتفا ، یم  ام  نیمزرـس  ریخـست  رکف  هب  برع  لیابق  مامت  ادرف  .يزاـس 

 ... موش یم  روآدای  تسا  وت  هاگداز  دراد و  هکم  هک  ار  یمارتحا 
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؟ تسیچ ناتروظنم  دومرف : درک و  عطق  ار  وا  مالک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیسر ؛ اجنیا  هب  لیهس »  » نخس یتقو 

.دینک لوکوم  هدنیآ  لاس  هب  ار  هرمع  مسارم  ماجنا  دیدرگزاب و  هنیدـم  هب  هطقن  نیا  زا  لاسما  هک  تسا  نیا  شیرق  نارـس  رظن  تفگ :
هکم رد  زور  هس  زا  شیب  هکنیا  رب  طورشم  دننک ، تکرـش  جح  مسارم  رد  برع  فیاوط  مامت  دننام  هدنیآ  لاس  دنناوت  یم  ناناملـسم 

.دنشاب هتشادن  هارمه  رفاسم  حالس  زج  یحالس  دننامن و 

رد وا  .دوش  هتسب  شیرق  ناناملسم و  نایم  یعیسو  یلک و  دادرارق  کی  هک  دش  ببـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  لیهـس  تارکاذم 
حلصتارکاذم هتشر  دوب  کیدزن  هک  دیـسر  یم  ییاج  هب  راک  یهاگ  .درک  یم  يریگتخـس  هداعلا  قوف  نامیپ ، تایـصوصخ  طیارش و 

نآ نوماریپ  رد  هتفرگ  تسد  رد  ار  نخـس  هتـشر  هبترمود  دـندوب ؛ دـنمقالع  تملاسم  حلـصهب و  نیفرط  هک  اـجنآ  زا  یلو  دوش ، عطق 
.دنتفگ یم  نخس 

ياضما هب  ددرگ و  میظنت  هخـسن  ود  رد  نآ  داوم  دـش  رارق  دیـسر و  نایاپ  هب  لیهـس  ياه  يریگتخـس  مامت  اـب  رفن ، ود  ره  تارکاذـم 
.دسرب نیفرط 

حرش هب  ار  حلصنامیپ  هک  داد ، روتـسد  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناسیون ، هریـس  مومع  هتـشون  هب  انب 
: دسیونب ریز 

اب نم  تفگ : لیهس  .تشون  مالـسلا  هیلع  یلع  و  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب  : » سیونب دومرف  نانمؤم  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دنوادخ يا  وت  مان  هب  ینعی  .مهللا  کمساب  سیونب  .مسانش  یمن  ار  میحر » « » نامحر  » مرادن و یئانشآ  هلمج  نیا 

سپـس .تشون  ار  نآ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش و  هتـشون  دـیوگ ، یم  لیهـس  هک  یبیترت  هب  درک  تقفاوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
: دسیونب هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.تسب شیرق  هدنیامن  لیهس  اب  ادخ  ربمایپ  دمحم ، هک  تسا  ینامیپ  نیا  ینعی  هَّللا : لوسر  دمحم  هیلع  حلاصام  اذه 

گنج رد  زا  وت  اب  زگره  میدوب ، وت  توبن  تلاسر و  هب  فرتعم  رگا  .میسانش  یمن  تیمـسر  هب  ار  وت  توبن  تلاسر و  ام  تفگ : لیهس 
.يرادرب نامیپ  نتم  زا  ار  بقل  نیا  یسیونب و  ار  تردپ  دوخ و  مان  دیاب  .میدش  یمن  دراو 
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یلو .دوـش  لیهـس  هتـساوخ  میلـست  دـح  نیا  اـت  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـک  دـندوبن  یـضار  ناناملـسم  زا  یخرب  هـتکن ، نـیا  رد 
یلع هب  تفریذپ و  ار  لیهس  هتساوخدوش  یم  حیرشت  ًادعب  هک  یلاع - حلاصم  هتشر  کی  نتفرگ  رظن  رد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.دنک كاپ  ار  هَّللا » لوسر   » ظفل هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع 

مان يولهپ  زا  ار  وت  توبن  تلاسر و  هک  تسین ، تراسج  نینچ  يارای  ارم  درک : ضرع  بدا  لامک  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هظحل  نیا  رد 
ار نآ  ًاصخش  وا  ات  دراذگب  نآ  يور  ار  وا  تشگنا  هک  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .منک  وحم  تکرابم 

لوسر  » بقل هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دراذگ و  ظفل  نآ  يور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تشگنا  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک و  كاپ 
یب ناهج  مامت  رد  داد ، ناشن  دوخ  زا  نامیپ  نیا  میظنت  رد  مالـسا ، ردقیلاع  ربهر  هک  یتملاسم  تشذـگ و  « (1)  » .دومن كاپ  ار  هَّللا »

ندرک كاپ  نتـشون و  اب  قیاقح ، تایعقاو و  هک  تسناد  یم  و  دوبن ، یناسفن  تاـساسحا  يداـم و  راـکفا  ورگ  رد  وا  اریز  .دوب  هقباـس 
و دـش ، دراو  تملاسم  رد  زا  لیهـس ، ياه  يریگ  تخـس  ماـمت  ربارب  رد  حلـصیاه  هیاـپ  ظـفح  يارب  تهج ، نیا  زا  .دوش  یمن  ضوع 

.تفریذپ ار  وا  راتفگ 

دوش یم  رارکت  خیرات 

مود هخسن  رظن ، نیا  زا  .دیدرگ  وربور  يراتفرگ  نیمه  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  بتکم  زاتمم  درگاش  نیتسخن 
، دیزرو عانتما  هَّللا » لوسر   » ظفل ندرک  كاپ  زا  نانمؤم  ریما  هک  هظحل  نآ  رد  .دومن  ادیپ  قباطت  مه  اب  يدایز  لحارم  رد  يوبن ، سفن 

عضو اب  اًلماک  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  معرـسپ  هدنیآ  زا  درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیلع  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ 
: داد شرازگ  نینچ  دوب ، هباشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

«(2)  » .یهد یم  نت  يراک  نینچ  هب  تیمولظم  لامک  اب  وت  دنیامن و  یم  توعد  يرما  نینچ  هب  ار  وت  هورگ  نیا  نادنزرف  یلع !

ص:370

: هک تسا  هتـشون  هدش و  هابتـشا  راچد  تمـسق  نیا  رد  يربط  ، 368 ج 20 / راحب ،» 106 «؛ يرولا ،» مـالعا  60 «؛ دـیفم /» داشرا  - .» 1
.میا هتفگ  نخس  یحو » بتکم  باتک « رد  هدرتسگ  روط  هب  تمسق  نیا  رد  ام  تشون و  ار  دوخ  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِدوخ 

.353 ج 20 / راحب ،» 138 «؛ ج 2 / لماک ،» - » 2

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 393 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_370_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_370_2
http://www.ghaemiyeh.com


تحت نانمؤم ، ریما  حول  هداس  ناوریپ  دـمآ و  شیپ  نیفـص  گنج  نایرج  هکنیا  ات  دوب  یقاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرطاـخ  رد  بلطم  نیا 
هتفرگ و رارق  دندرک - یم  گنج  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  صاعورمع  هیواعم و  یهدنامرف  هب  هک  ماش - نازابرـس  هدنبیرف  تارهاظت  ریثأت 

.دهدب حلصهب  نت  هک  دندرک  راداو  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

تفای تیرومأم  نانمؤمریما  فرط  زا  عفار ،» یبا  نب  هَّللادیبع   » نانمؤمریما ریبد  .دـش  هداد  بیترت  ینمجنا  دادرارق ، حلـصنتشون و  يارب 
: دسیونب نینچ  ار  همان  حلص 

هیلع یلع  ریبد  هب  ور  ماش  نازابرس  هیواعم و  یمـسر  هدنیامن  صاعورمع ،»  » هظحل نیا  رد  ِّیلَع .» َنِینِمْؤُْملا  ریِمَأ  ِْهیَلَع  یَـضاَقَت  اَم  اَذَه  »
زا وا  اب  زگره  میتسناد ؛ یم  نانمؤمریما  ًامـسر  ار  وا  ام  رگا  اریز  سیونب ، ار  وا  ردپ  مان  مالـسلا و  هیلع  یلع  مان  تفگ : درک و  مالـسلا 

.دـهدب حول  هداس  ناتـسود  تسد  هب  هناهب  دوبن  رـضاح  نانمؤمریما  دـیماجنا ، لوط  هب  نخـس  هراـب  نیا  رد  .میدـش  یمن  دراو  دربن  رد 
سپس دنک ، كاپ  ار  نانمؤمریما  ظفل  داد  هزاجا  دوخ ، نارسفا  زا  یکی  رارصا  هب  هک  نیا  ات  تشاد  شکمشک  نیفرط  اب  زور  زا  یـساپ 

: دومرف

هیلع و هللا  یلصربمایپ  يروآدای  هیبیدح و  ناتساد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شور  قباطم  شور ، نیا  هَّنُِـسب :» هَّنُـس  ُربکأ  ُهَّللا  »
«(1)  » .درک وگزاب  مدرم  هب  ار  هلآ 

هیبیدح نامیپ  نتم 

نآ داوم  هک  دش  هتسب  یطیارـش  تحت  شیرق ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نایم  يدادرارق  نامیپ ، نیوانع  رد  قفاوت  زا  سپ  ماجنارس 
: میوش یم  روآدای  ار 

حلصو یعامتجا  تینما  ات  دننک ، كرت  رگیدکی  دضرب  ار  زواجت  گنج و  لاس  هد  تدم  هک  دنوش  یم  دهعتم  ناناملسم  شیرق و  - 1
.ددرگ رقتسم  ناتسبرع  طاقن  رد  یمومع 

مالسا دنک و  رارف  هکم  زا  دوخ  رتگرزب  نذا  نودب  شیرق  دارفا  زا  یکی  رگا  - 2
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هب ناناملـسم  زا  يدرف  رگا  یلو  دـنادرگزاب ، شیرق  يوـس  هب  ار  وا  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ددـنویپب ؛ ناناملـسم  هب  و  دروآ ،
.دهدب لیوحت  ناناملسم  هب  ار  نآ  تسین  فظوم  شیرق  دزیرگب ؛ شیرق  يوس 

.دننک رارقرب  نامیپ  دنتساوخ  هک  يا  هلیبق  ره  اب  دنناوت  یم  شیرق  ناناملسم و  - 3

دنناوـت یم  هدـنیآ  ياـه  لاـس  رد  یلو  دـندرگ ، یم  زاـب  هنیدـم  هب  هطقن  نیمه  زا  لاـسما  وا  ناراـی  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـصدمحم  - 4
زج یحالـس  و  دنیامنن ، فقوت  هکم  رد  رتشیب  زور  هس  هکنیا  رب  طورـشم  دـننک ؛ ترایز  ار  ادـخ  هناخ  هدومن و  هکم  گنهآ  هنادازآ ،

هنادازآ دنناوت  یم  نامیپ  نیا  بجوم  هب  هکم ، میقم  ناناملـسم  - 5 « (1)  » .دنشاب هتشادن  هارمه  تسا  ریـشمش  نامه  هک  رفاسم ، حالس 
نیئآ ای  دندرگرب و  دوخ  نیئآ  زا  هک  دنک  روبجم  ای  و  دـهد ، رازآ  ار  اهنآ  دـنرادن  قح  شیرق  و  دـنهد ، ماجنا  ار  دوخ  یبهذـم  رئاعش 
كرت ار  هعدخ  هلیح و  و  دنرامـشب ، مرتحم  ار  رگیدکی  لاوما  هک  دنوش  یم  دهعتم  ناگدـننکاضما  - 6 « (2)  » .دیامن هرخسم  ار  اهنآ 

.دشاب هنیک  هنوگره  زا  یلاخ  رگیدکی  هب  تبسن  اهنآ  بولق  هدرک و 

ار اهنآ  ام  تسا و  هیبیدح  حلصنامیپ  نتم  نیا  « (3)  » .تسا مرتحم  اهنآ  ناج  لام و  دنوش ، یم  هکم  دراو  هنیدم  زا  هک  یناناملسم  - 7
میظنت هخـسن  ود  رد  هدش  دای  داوم  اب  نامیپ  .دـش  هراشا  یقرواپ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  میدرک  يروآ  عمج  ینوگانوگ  كرادـم  زا 

هب رگید  هخـسن  و  لیهـس »  » هـب هخـسن  کـی  هدرک ، یهاوـگ  ار  ناـمیپ  مالـسا ، شیرق و  ياـه  تیـصخش  زا  یهورگ  سپـس  .دـیدرگ 
«(4)  » .دیدرگ میدقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
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يدازآ شورس 

ریدقت لباق  نامیپ  نیا  داوم  زا  کی  ره  هک  نیا  اب  .دـسر  یم  یـضرغ  یب  دـنمدرخ  ره  شوگ  هب  نامیپ  نیا  يالبال  زا  يدازآ  شورس 
هللا یلصربمایپ  نارای  .تخیگنارب  ار  یهورگ  مشخ  زور  نآ  هک  تسا  مود » هدام   » نامه نآ ، هجوت  نایاش  ساسح و  هطقن  یلو  تسا ،
هللا یلـصمالسا  ربمایپ  دننام  يربهر  میمـصت  هرابرد  دیابن  هک  ار  یئاه  فرح  دندش و  تحاران  هداعلا  قوف  ضیعبت ، نیا  زا  هلآ  هیلع و 

غیلبت و هوحن  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رکفت  زرط  و  دشخرد ، یم  زونه  نازورف  لعشم  دننام  هدام  نیا  دندز ؛ دننزب ، هلآ  هیلع و 
اًلماک دوب ، لئاق  يدازآ  لوصا  هب  تبسن  ردقیلاع  ربهر  نآ  هک  يریذپان  فصو  مارتحا  نآ ، رهاظ  زا  دیامن و  یم  یفرعم  مالسا  هعاشا 

.تسا ادیوه 

نانآ یلو  میهد ، لیوحت  ار  شیرق  ناگدنهانپ  ام  ارچ  هک  دوخ ، نارای  زا  يا  هتسد  ضارتعا  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ 
یتسرپ تب  طیحم  و  دنک ، رارف  كرش  يوس  هب  مالسا  مچرپ  ریز  زا  هک  یناملسم  : » دومرف نینچ  دنـشابن ؛ ام  يرارف  لیوحت  هب  فظوم 

هتفریذپن و لد  ناج و  زا  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دهد ؛ حیجرت  یتسرپادـخ  نیئآ  مالـسا و  طیحم  رب  ار  یناسنادـض  نیئآ  و 
زا میهد ؛ یم  لیوحت  ار  شیرق  ناگدنهانپ  رگا  .دروخ و  یمن  ام  درد  هب  یناملسم  نینچ  تسا و  هدوبن  راوتسا  حیحصهیاپ  رب  وا  نامیا 

لوصا و اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن  « (1) «. » دروآ یم  مهارف  ار  اهنآ  تاجن  هلیـسو  دـنوادخ  میراد  نانیمطا  هک  تسا  رظن  نیا 
.دش راکشآ  یبوخ  هب  نامز ، تشذگ  اب  بلطم  نیا  و  دوب ، هارمه  قطنم  لقع و  نیزاوم 

هدام نیا  ياغلا  راتـساوخ  نانآ ، ِدوخ  دـیدرگ ؛ یم  شیرق  هجوتم  هداـم  نیا  زا  هک  يراوگاـن  ثداوح  رثا  رب  هک  تشذـگن  يزیچ  اریز 
.دش دهاوخ  نایب  ًاحورشم  هک  نانچ  .دندیدرگ 

، ار مالسا  تفرشیپ  تلع  دنزرو  یم  رارصا  هک  یناسانـشرواخ  زا  يرایـسب  يزرو  ضرغ  هب  تبـسن  تسا  يا  هدنبوک  خساپ  هدام ، نیا 
تدم رد  هنوگچ  هک  دننیبب  مالسا  يارب  ار  راختفا  نیا  دنناوت  یمن  نانآ  .دننک  دادملق  ریشمش  روز  نامه 
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تردق ار  نآ  تفرشیپ  تلع  هدومن ، يزرو  ضرغ  ناهذا ، نتخاس  بوشم  يارب  راچان  .تفرگارف  ار  نیمز  راطقا  زا  يرایـسب  یهاتوک 
رفن نارازه  ناگدید  ربارب  رد  ربهر ، روضح  رد  هریزج  هبـش  رد  نامیپ  نیا  هک  یتروصرد  دـننک ؛ یم  یفرعم  ناناملـسم  يوزاب  روز  و 

: مییوگب هک  تسا  ینیب  عقاو  زا  رود  رایسب  همه ، نیا  اب  .دزاس  سکعنم  ار ، نآ  یلاع  میلاعت  مالـسا و  حور  دناوت  یم  اًلماک  دش ، هتـسب 
.تسا هدیدرگ  ناناملسم  مالسا و  تفرشیپ  ثعاب  ریشمش  روز 

یگتـسویپ دـندوب ، هعازخ »  » هنیرید نانمـشد  هک  هنانک » ینب   » هلیبق هدـش و  نامیپ  مه  ناناملـسم  اب  موس  هدام  هیاـس  رد  هعازخ ،»  » هلیبق
.دندرک مالعا  شیرق »  » اب ار  دوخ 

حلصظفح يارب  شالت  نیرخآ 

راب ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رگا  تسا و  هتشاد  یلیمحت  هبنج  نآ  زا  يرایسب  هک  تسا  یکاح  اًلماک  نآ ، نتم  نامیپ و  تامدقم 
کمـسب  » ظفل اب  تیلهاج  نارود  ياه  نامیپ  دننام  نامیپ ، دنرادرب و  نآ  نتم  زا  ار  هَّللا » لوسر   » بقل دش  رـضاح  و  تفر ، نامیپ  نیا 

شیرق ناملسم  ناگدنهانپ  دش  رـضاح  وا  رگا  .دوب  ناتـسبرع  طیحم  رد  تینما  يرارقرب  حلـصظفح و  يارب  همه ، دوش ؛ هتـشون  مهللا »
ظفح يارب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رگا  .دوب  لیهـس  تجاجل  يارب  يرادـقم  دـهد ؛ لیوحت  یتسرپ  تب  تموکح  تاـماقم  هب  ار ،
یمن لیهـس  هتـساوخ  میلـست  دندوب ،) ناگدنهانپ  نداد  لیوحت  رد  ضیعبت  اب  فلاخم  هک  یمومع  راکفا  تاعارم  هتـسد و  نیا  قوقح 
تسد زا  درک ، تباث  ارنآ  ریگمشچ  راثآ  هدنیآ  هک  گرزب  تمعن  نیا  .تفرگ و  یمن  ماجنا  حلصو  دش  یم  عطق  تارکاذم  هتشر  دش 

هک گرزب - دصقم  ات  تفریذـپ ، ار  اه  لیمحت  اهراشف و  همه  الاب ، فدـه  ظفح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ورنیا ، زا  .تفر  یم 
ار هتـسد  نیا  یقوقح  یموـمع و  راـکفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دورن  تسد  زا  تسا - زیچاـن  نآ  ربارب  رد  تاـمیالمان  هنوـگ  نیا 

دهاـش ریز  ناـیرج  هک  دـش  یم  گـنج  شتآ  ندـش  نشور  ثعاـب  تشاد ، هک  یـصاخ  تجاـجل  يور  لیهـس » ، » دومن یم  تاـعارم 
: تسا بلطم  يایوگ 

دوب نآ  نتشون  لوغشم  مالسلا  هیلع  یلع  هدیسر و  رخآ  هب  نامیپ  داوم  نوماریپ  تارکاذم 
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دراو تشاد ، ياپ  هب  ریجنز  هک  یلاح  رد  شیرق ، فرط  زا  حلصدادرارق  هدنـسیون  هدنیامن و  لیهـس ،»  » دنزرف لدنجوبا ،»  » ناهگان هک 
هدش هتـسب  ریجنز  هب  وا  ياهاپ  هک  یلاح  رد  ردـپ - نادـنز  رد  هک  دوب  اه  تدـم  وا  اریز  دـندرک ، بجعت  وا  دورو  زا  همه  .دـش  هسلج 

تخـسرس نادنمقالع  رامـش  رد  هتفریذپ و  ار  یتسرپاتکی  نیئآ  هک  دوب  نیا  وا  هانگ  دوب و  یهانگیب  ینادـنز  وا  .درب  یم  رـس  هب  دوب -
هک دوب  هدروآ  تسد  هب  تفرگ ، یم  تروصنادنز  فارطا  رد  هک  یتارکاذم  زا  لدنجوبا ،»  » .دوب هدـمآرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

دوخ اه  هوک  نایم  زا  ههاریب  زا  هتخیرگ و  نادنز  زا  یـصوصخم  ریبدت  اب  تهج ، نیا  زا  .دنا  هدمآ  دورف  « (1) « » هیبیدح  » رد ناناملسم 
.دیناسر ناناملسم  هب  ار 

یمکحم یلیـس  تساـخرب و  مشخ  تدـش  زا  هک  دـش  تحاراـن  يا  هزادـنا  هب  داـتفا  شیوـخ  دـنزرف  هب  لیهـس ،»  » ِناگدـید هک  نیمه 
مود هداـم  مکح  هب  دـیاب  هک  تسا  درف  نیتـسخن  نیا  تفگ : درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ور  سپـس  .تخاوـن  يو  تروـصرب 

، دوب ساسا  یب  یهاو و  اًلماک  لیهـس »  » ياعدا هک  تسین  وگتفگ  ياج  .یهدـب  لیوحت  ار  اـم  يرارف  ینعی  .ددرگزاـب  هکم  هب  ناـمیپ ،
، تسا هدرکن  یط  ار  ییاهن  لحارم  زونه  هک  ینامیپ  .دوب  هدیـسرن  نیفرط  ياـضما  هب  هدـماین و  ذـغاک  يور  تسرد  ناـمیپ  زونه  اریز 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تهج  نیا  زا  .دوش  فرط  کی  يارب  كردم  ناوت  یم  هنوگچ 

هب وا  .منز  یم  مه  هب  ار  نآ  ساسا  و  هتفرگ ، هدیدان  ار  بلاطم  مامت  نم  تروصنیا  رد  تفگ : لیهـس »  » .تسا هدشن  اضما  نامیپ  زونه 
تحاران لیهـس »  » يریگتخـس زا  بطیَوُح ،»  » و زرکُم »  » مان هب  شیرق ، گرزب  تیـصخش  ود  هک  درک  رارـصا  دوخ  راـتفگ  رد  يردـق 

رد لدنجوبا  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  دندرک و  يا  همیخ  دراو  هتفرگ  ردپ  تسد  زا  ار  لدنجوبا »  » دنتساخرب و ًاروف  هدش ،
.دشاب وت  هانپ 

هداتـسیا و دوخ  نخـس  يور  درک و  لطاب  ار  اهنآ  ریبدت  لیهـس »  » رارـصا یلو  دنهد ، همتاخ  ار  عازن  دنتـساوخ  یم  قیرط  نیا  زا  نانآ 
ظفح يارب  ار  شـالت  نیرخآ  تشگ ، راـچان  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماجنارـس  .دوـب  هدـش  ماـمت  هرکاذـم  رظن  زا  ناـمیپ  تـفگ :

یضار تهج ، نیا  زا  .دهد  ماجنا  دوب - منتغم  هداعلا  قوف  مالسا  راشتنا  يارب  هک  حلصهیاپ -
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: تفگ نینچ  ریسا  ِناملسم  نآ  هب  ییوجلد  ناونع  هب  و  ددرگزاب ، هکم  هب  دوخ  ردپ  هارمه  لدنجوبا  دش 

رباصوت تفریذپن ، وا  هک  نونکا  دشخبب ، ام  هب  ار  وت  تبحم ، فطل و  قیرط  زا  تردپ ، میتساوخ  ام  زاس ! هشیپ  ار  یئابیکـش  لدنجوبا !
.دنک یم  زاب  یجرف  هار  رگید  ناراتفرگ  وت و  يارب  دنوادخ  نادب  و  شاب ، رابدرب  و 

و زرکم »  » تیامح رد  زین  لدنجوبا  هتفرگ و  شیپ  ار  هکم  هار  وا  ناتسود  لیهس و  .دش  اضما  نامیپ  ياه  هخسن  .دیـسر  رخآ  هب  هسلج 
رـس و  درک ، رحن  ار  دوخ  رتـش  هطقن  ناـمه  رد  مارحا  زا  جورخ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتـشگزاب و  هکم  هب  بطیوـح » »

«(1)  » .دندومن يوریپ  يو  زا  زین  یهورگ  و  دیشارت ، ار  دوخ 

هیبیدح نامیپ  یبایزرا 

تب هنیدم و  يوس  هب  ناناملـسم  هیبیدـح ،»  » نیمزرـس رد  فقوت  زور  زا 19  سپ  دش و  هتسب  كرـش  نارـس  ربمایپ و  نایم  حلـصنامیپ 
.دنتشگزاب هکم  يوس  هب  ناتسرپ 

هب ار  نآ  يا  هتسد  .تفرگرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  نارای  نایم  یتارجاشم  فالتخا و  نآ ، زا  سپ  و  نامیپ ، نتـشون  ماگنه 
یم نامیپ  داقعنا  زا  نرق  هدراهچ  هک  نونکا  .دـنداد  صیخـشت  مالـسا  حـلاصم  فالخرب  ار  نآ  يرامـش  تشگنا  هورگ  مالـسا و  عفن 

هدرک و هراشا  تارجاشم  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  مییامن و  یم  یبایزرا  ار  هیبیدح  نامیپ  بصعت ، هنوگره  زا  رود  ینیب  عقاو  اب  ام  درذگ ،
.میرذگ یم  لصف  نیا  زا 

: نآ لیالد  کنیا  .تخاس  یعطق  ار  نآ  يزوریپ  دش و  مامت  مالسا  عفن  هب  دصرددصحلصنیا  هک  مینک  یم  روصت  ام 

و دـحا »  » ثداوح نایب  رد  راصتخا  روط  هب  هک  اـهنآ - یجراـخ  یلخاد و  تاـکیرحت  و  شیرق ، یپ  رد  یپ  ياـه  موجه  اـهدربن و  - 1
نایم رد  مالسا  نیئآ  غیلبت  رشن و  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هک  داد  یمن  تصرف  تشذگ - ناگدنناوخ  رظن  زا  بازحا » »
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كانرطخ ياه  هشقن  نتخاس  میقع  عاـفد و  فرـصرتشیب  وا  ياـهبنارگ  تاـقوا  ورنیا ، زا  .دزادرپب  ناتـسبرع  زا  جراـخ  طاـقن  لـیابق و 
رد مالـسا  غیلبت  يارب  هنیمز  و  تشگ ، مارآ  بونج  هیحان  زا  نانآ  مظعا  دئاق  ناناملـسم و  رطاخ  نامیپ ، زا  سپ  یلو  دش ، یم  نمـشد 

ربمایپ باکر  رد  رفن  دصراهچ  رازه و  هیبیدح  حلصرد  اریز  دش ، یباتفآ  لاس  ود  زا  سپ  شمارآ  نیا  رثا  .دیدرگ  مهارف  رگید  طاقن 
هد درک ، تکرح  هکم  حتف  يارب  یمـسر  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـعب  لاس  ود  یلو  دـندوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا 

.دوب هیبیدح »  » نامیپ میقتسم  هجیتن  زراب ، توافت  نیا  دندومن و  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هارمه  مالسا  مچرپ  ریز  رفن  رازه 

، هتخانش تیمسر  هب  ار  مالسا  تیدوجوم  شیرق  هکنآ  زا  سپ  یلو  دندنویپب ، ناناملسم  هب  دنتسناوت  یمن  شیرق  میب  زا  يا  هتـسد  اریز 
غیلبت هب  دازآ  رکف  اب  دنتسناوت  ناناملسم  و  دش ، هتشادرب  يدایز  لیابق  زا  زرل  سرت و  دندراذگ ، دازآ  مالسا  هب  نتـسویپ  رد  ار  لیابق  و 

.دنزادرپب مالسا 

هدروآ دیدپ  مالسا  نییآ  مدرم و  نایم  ناکرشم  هک  ینینهآ  هدرپ  هک  دوب  نیا  دندرب ، نامیپ  نیا  زا  ناناملسم  هک  يا  هجیتن  نیمود  - 2
سامت ناناملـسم  اب  هنیدـم ، هب  دوخ  ياه  ترفاسم  رد  نانآ  دـیدرگ و  دازآ  هنیدـم  هب  دـمآ  تفر و  هجیتن ، رد  .تفر  نایم  زا  دـندوب ،

.دندش هاگآ  مالسا  یلاع  میلاعت  دنمدوس و  ياه  همانرب  زا  هتفرگ و  يرتشیب 

ار ناکرـشم  شوه  لقع و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  نامیااب  دارفا  يارچ  نوچ و  یب  يوریپ  صالخا و  ناناملـسم ، ماظتنا  مظن و 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  نیریـش  مرگ و  ياه  ینارنخـس  اهنآ و  هدرـشف  فوفـصو  زامن ، تاقوا  رد  ناناملـسم  تفاظن  وضو و  .دوبر  یم 
، رگید فرط  زا  .درک  یم  دـنمقالع  مالـسا  هـب  ار  ناـنآ  دوـب ؛ تحاـصف  تسالــس و  تیاـهن  رد  هـک  نآرق  شخب  تذـل  تاـیآ  هـلآ ،
ناگتسب و اب  هک  یفلتخم  ياه  سامت  رد  دندرک و  یم  ترفاسم  نآ  یحاون  هکم و  هب  ینوگانوگ  نیوانع  هب  نامیپ ، زا  سپ  ناناملسم 

اهنآ هب  ار  نآ  مارح  لـالح و  بادآ و  نیناوق و  مالـسا و  ياـیازم  دـندومن و  یم  غـیلبت  مالـسا  زا  دـنتفرگ ؛ یم  دوـخ  هنیرید  ناتـسود 
حتف زا  شیپ  صاعورمع  دیلو و  نب  دلاخ  دننام  كرـش ، نارـس  زا  يدایز  هتـسد  هک  دش  یم  ببـس  دوخ  نیا  .دـندرک و  یم  دزـشوگ 

ناناملسم هب  هکم 
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؛ یتسرپ تب  میظع  هاگیاپ  هک  دش  بجوم  درک و  يزیر  یپ  ار  هکم  حتف  تامدـقم  مالـسا ، تقیقح  هب  یئانـشآ  هنوگ  نیا  دـندنویپب و 
لاس ثداوح  رد  هک  نانچ  .دنوش  دراو  مالسا  نیئآ  هب  هتسد  هتسد  مدرم  دیآرد و  ناناملـسم  فرـصت  هب  تمواقم ، نیرتکچوک  نودب 

توعد يدازآ  تشحو ، سرت و  نتفر  نیب  زا  کیدزن ، ياه  سامت  هجیتن  گرزب ، يزوریپ  نیا  .دمآ  دهاوخ  حورشم  روط  هب  متـشه ،
.دشاب یم  مالسا  غیلبت  و 

.دوشگ ار  نانآ  یحور  ياه  هدقع  زا  يرایسب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  نامیپ  نتسب  ماگنه  هب  كرش  نارس  کیدزن  سامت  - 3

يارب وا  هناـقداصیاه  شـالت  و  فرط ، يریگ  تخـس  ربارب  رد  وا  لـمحت  شمرن و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــصربمایپ  مـیظع  قـالخا  اریز 
.تسا یناسنا  میظع  قلخ  همشچرس  وا  هک  درک  تباث  حلصظفح ،

دیون هک  حـتف  هروس  هک  دوب  هدیـسرن  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زوـنه  ددرگ : یم  موـلعم  اـجنیا  زا  ناـمیپ  یباـیزرا 
.دومن یقلت  تسا  هکم  حتف  نامه  هک  يرگید  يزوریپ  همدقم  ار  راک  نیا  و  دیدرگ ، لزان  داد ، یم  ناناملسم  يارب  يزوریپ 

.ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  اَنْحَتَف  اَّنِإ  دیامرف : یم  هکنانچ 

دننک یم  رارصا  داوم ، زا  یکی  ياغلا  يارب  شیرق 

.دنک وغل  ار  مود  هدام  هک  دننک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  درک  راداو  ار  شیرق  خلت ، ثداوح  هک  تشذگن  يزیچ 

هداعلا قوف  يریگتخـس  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تخیگنارب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  مشخ  هک  يا  هداـم  ناـمه 
لیوحت هکم  تموکح  هب  ار  شیرق  ناملسم  نایرارف  تسا ، فظوم  مالسا  تموکح  : » هک دوب  نیا  هدام  نآ  .تفر  نآ  راب  ریز  لیهس » »

ار یهورگ  مشخ  زور  نآ  رد  هداـم  نیا  دـنهد .» لـیوحت  اـهنآ  دوـخ  هب  ار  ناناملـسم  يرارف  هـک  دنتـسین  فـظوم  شیرق  یلو  دـهد ،
لاگنچ ریـسا  هک  مالـسا  يافعـض  يارب  دـنوادخ  دومرف : تفریذـپ و  ار  نآ  زاب  هرهچ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  تخیگنارب ،

: هدام نیا  ندشوغل  تلع  و  تاجن ، هار  کنیا  .دزاس  یم  مهارف  یتاجن  هار  دنتسه ، شیرق 

.تخیرگ هنیدم  هب  یصوصخم  ریبادت  اب  درب ؛ یم  رس  هب  ناکرشم  نادنز  رد  اه  تدم  هک  ریصبوبا ،»  » مان هب  یناملسم 

و رهزا »  » مان هب  گرزب  تیصخش  ود 
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همان دینادرگزاب و  ار  ریصبوبا »  » دیاب مود ، هدام  قبط  هک  دندش  روآدای  هدومن و  هبتاکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  اب  سنخا ،» »
.دنناسرب هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  هک  دندرک  میلست  دوخ  مالغ  و  رماع » ینب   » زا يدرم  هب  ار 

رد زا  ام  تسین  حیحـصزگره  يدرگزاب و  موق  شیپ  دیاب  تفگ : ریـصبوبا »  » هب دوب  هدرک  هک  يدهعت  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
: تفگ ریصبوبا  .دزاس  یم  مهارف  ار  نارگید  وت و  يدازآ  هلیسو  دنوادخ  هک  متسه  نئمطم  نم  .میوش  دراو  نانآ  اب  هلیح 

وا دومن و  رارکت  ار  هدش  دای  هلمج  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دننادرگ  مزاب  ادخ  نید  زا  ات  يراپس  یم  ناکرشم  تسد  هب  ارم  ایآ 
طرف زا  ریصبوبا  دندیـسر ، « (1) « » هفیلحلا يذ   » هب ناـنآ  یتـقو  .داد  تکرح  هکم  يوـس  هب  درپـس و  شیرق  ناگدـنیامن  تـسد  هـب  ار 
یتقو .منک  اشامت  ات  هدـب  ار  تریـشمش  تفگ : يرماع »  » درم نآ  هب  هناتـسود  يا  هفایق  اب  لاح ، نآ  رد  .دز  هیکت  يراوید  هب  یگتـسخ 

.تشک ار  يرماع  درم  نآ  هظحل  نامه  رد  دیشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  نآ  دیسر ، وا  تسد  هب  ریشمش 

: تفگ دـیناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ضرع  هب  ار  نایرج  دـمآ و  هنیدـم  هب  دراذـگ و  رارف  هب  اپ  تشحو  طرف  زا  مالغ » »
: تفگ درک و  وگزاب  ار  شیوخ  تشذگرس  دش و  دراو  ریصبوبا  هک  تشذگن  يزیچ  .تشک  ارم  قیفر  ریصبوبا 

نیا يو  .مدنویپب  دننک  یم  يزاب  نم  نیئآ  اب  هک  يا  هتسد  هب  متسین  رضاح  نم  یلو  يدومن ، لمع  شیوخ  نامیپ  هب  وت  ادخ  ربمایپ  يا 
نکـسم صیع »  » مان هب  يا  هطقن  رد  تفرگ و  شیپ  رد  درک ، یم  روبع  اجنآ  زا  شیرق  ناوراـک  هک  ار  اـیرد  لـحاس  تفگ و  ار  هلمج 
.دندمآ درگ  وا  رقم  رد  هدرک و  رارف  شیرق  لاگنچ  زا  رفن  داتفه  بیرق  دندش ، هاگآ  ریصبوبا  تشذگرـس  زا  هکم ، ناناملـسم  .دیزگ 
ناوراک هک  دنتفرگ  میمـصت  .يدازآ  هن  دنتـشاد و  یگدنز  هن  دندوب ، هدـمآ  هوتـس  هب  شیرق  هجنکـش  زا  هک  اناوت  ناملـسم  رفن  داتفه 

دندرک يزاب  ار  دوخ  شقن  هنارهام  نانچنآ  نانآ  .دنـشکب  دنبای  تسد  اهنآ  زا  سک  ره  هب  ای  دنیامن و  تراغ  ار  شیرق  یتراجت  ياه 
هک دندومن  هبتاکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  شیرق  هک  اجنآ  ات  دندروآ  هوتس  هب  ار  شیرق  هک 
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.دنوش یم  مرحم  هکم  يارب  اجنآ  زا  یهورگ  هک  هنیدم  یلیم  تفه  ای  شش  رد  تسا  یهد  - 1
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.دنادرگزاب هنیدم  هب  ار  اهنآ  دنک و  اغلا  نیفرط  تیاضر  اب  ار  هدام  نیا 

هدـیزگ نکـسم  صیع  هطقن  رد  هک  ار  نایرارف  تخاـس و  یغلم  هتـسد  ود  ره  تیاـضر  اـب  ار  روبزم  هداـم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، هشیمه يارب  ار  نامیااب  درم  هک  دندیمهف  شیرق  دمآ و  مهارف  مومع  يارب  يا  هلیـسو  هار  نیا  زا  و  « (1)  » .دناوخارف هنیدم  هب  دندوب ،

هدقع زا  رپ  یلد  اب  دنک ، یم  رارف  هک  يزور  اریز  تسا ، رت  كانرطخ  شندرک  دازآ  زا  وا  ندرک  دنب  تشاد و  هاگن  دنب  رد  ناوت  یمن 
.دریگ یم  نانمشد  زا  ار  دوخ  ماقتنا 

دندش یمن  هداد  لیوحت  شیرق  هب  ناملسم  نانز 

زا دیلو ،»  » و هرامع »  » مان هب  وا  ناردارب  .دش  هنیدم  دراو  هکم  زا  طیعم ،» یبا  نب  هبقع   » رتخد موثلک  ما  .دیـسر  اضما  هب  هیبیدـح  نامیپ 
لومـشم نانز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـنادرگزاب  ار  اهنآ  رهاوخ  مود  هدام  قبط  هک  دنتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.درک نشور  ار  اهنآ  فیلکت  زین  هنحتمم  هروس  زا  مهد  هیآ  و  « (2)  » .تسا نادرم  هب  عجار  هدام  نآ  دنتسین و  هدش  دای  هدام 

رگا دوش ، شیامزآ  اهنآ  نامیا  تسا  مزال  دندمآ ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يوس  هب  نامیااب  نانز  هاگره  : » هک تسنیا  هیآ  نومضم 
تـشذگرس دوب  نیا  « (3) «. » تسا مارح  رفاک  رب  ناملـسم  نز  اریز  دـندرگزاب ، نارفاک  يوس  هب  دـیابن  دـندوب  راوتـسا  دوخ  نامیا  رد 

توبن توعد و  هدومن و  هبتاکم  ناـهج  نیطالـس  كولم و  اـب  تسناوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  شمارآ ، نیا  وترپ  رد  و  هیبیدـح » »
.دیناوخ یم  هدنیآ  لصف  رد  ار  تمسق  نیا  حورشم  کنیا  .دناسرب  نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ 
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ترجه متفه  لاس  ثداوح 

دنک یم  مالعا  ار  دوخ  یناهج  تلاسر  ربمایپ   30

هراشا

نارس زا  یهورگ  شمارآ ، نیا  وترپ  رد  تخاس و  هدوسآ  هکم )  ) بونج هیحان  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رکف  هیبیدح ،»  » نامیپ
ياسؤر تقو و  نارادـمامز  اـب  و  درمـش ، منتغم  ار  تصرف  ناناملـسم  یمارگ  ربهر  ماـگنه ، نیا  رد  .دـندیورگ  مالـسا  نیئآ  هب  برع 
هدـیقع کی  هریاد  زا  زور  نآ  رد  هک   ) ار دوخ  نیئآ  و  دومن ، زاب  ار  هبتاکم  باب  زور ، نآ  ناـهج  نایحیـسم  یبهذـم  ناربهر  لـیابق و 

هدنز للم  هب  دروآ ) درگ  دوخ  یقالخا  یعامتجا و  یلاع  میلاعت  دیحوت و  ياول  ریز  ار  رشب  همه  تسناوت  یم  هداهن و  رتارف  ماگ  ملاس 
.تشاد هضرع  زور  نآ  ناهج 

اب یلخاد ، نانمشد  رگا  .تشادرب  جوجل ، شیرق  اب  شکمشک  لاس  زا 19  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  یماگ  نیتسخن  نیا 
یلو .دز  یم  تسد  ناهج  للم  توعد  هب  نیا ، زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتخاس ؛ یمن  لوغـشم  ار  وا  دوخ  نینوخ  ياهدربن 

.دنیامن فرصمالسا  هزوح  زا  عافد  رما  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یمهم  تمسق  هک  تخاس ، روبجم  ار  وا  برع  هنادرمناوجان  تالمح 

ياـه تیـصخش  لـئابق و  ياـسؤر  و  نیطالـس ، ارما و  هب  مالـسا  توعد  ناوـنع  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  هک  ییاـه  هماـن 
یلصربمایپ ياه  همان  نوتم  زا  همان ، « (1)  » نونکا 185 .دنک  یم  تیاکح  وا  توعد  هویش  زا  تسا ؛ هتشون  یـسایس  يونعم و  هتـسجرب 

غیلبت و يارب  هک  هلآ  هیلع و  هللا 

ص:381

عالطا تعسو  تیلک و  رظن  زا  .دنا  هدروآ  درگ  دنا  هتسناوت  هک  اجنآ  ات  ار  ترضح  نآ  ياه  همان  هیلک  مالسا ، گرزب  نادنمشناد  - 1
هَّللادـیمح دـمحم  روـسفورپ  شراـگن  هیــسایسلا ،» قئاـثولا  فـلا «- دـنراد : يداـیز  شزرا  ریز  هدـش  داـی  باـتک  ود  عـبتت ، يداـیز  و 

.یج هنایم  يدمحا  یلع  ياقآ  مرتحم ، دنمشناد  شراگن  لوسرلا ،» بیتاکم  .سیراپ ب «- هاگشناد  داتسا  يدابآردیح ،
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هدرک طبض  ار  اهنآ  ناسیون  خیرات  ناثدحم و  هک  میراد ؛ تسد  رد  تسا ، هدش  هتشون  نامیپ  قاثیم و  ناونع  هب  ای  مالـسا و  هب  توعد 
هک يزور  .ریـشمش  گـنج و  هن  تسا ، ناـهرب  قـطنم و  غـیلبت ؛ توـعد و  رد  مالـسا  شور  هک  تسا  یکاـح  اـه  هماـن  نیا  هـمه  .دـنا 

نایناهج شوگ  هب  ار  دوخ  يادـن  ناـغلبم ، مازعا  هماـن و  نداتـسرف  اـب  دـیدرگ ؛ نئمطم  شیرق  تـالمح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دیناسر

هیلع هللا  یلـصربمایپ  هک  یئاه  شمرن  تالیهـست و  اهزردنا و  حیاصن و  تسا ؛ هتفهن  اهنآ  يالبال  رد  هک  یتاراشا  اه و  همان  نیا  نوتم 
هتساوخ هک  تسا  یناسانشرواخ  هیرظن  دض  رب  هدنز  هاوگ  همه  همه و  هداد ؛ ناشن  دوخ  زا  هناگیب  للم  اب  نامیپ  نتـسب  عقوم  رد  هلآ  و 

يزور هک  میراودیما  ام  .دنناد  ریـشمش  هزین و  هدییاز  ار  مالـسا  تفرـشیپ  دنناشوپب و  دوخ  ياوران  ياه  تمهت  اب  ار  مالـسا  هرهچ  دنا 
هب يا  هنوگ  هب  هدرک ، باجیا  ار  اـهنآ  نتـشون  اـی  هداد و  خر  اـهنآ  نوماریپ  هک  ار  یثداوح  اـه و  هماـن  نیا  ماـمت  نوتم  همجرت  میناوتب 

.میزاس نشور  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  دوخ  نیئآ  رشن  رد  ار  مالسا  شور  قیرط  نیا  زا  و  میروآرد ، ریرحت  هتشر 

ناریا رابرد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ریفس 

يو .دوب  زیورپورـسخ » ، » عیـسو نیمزرـس  نیا  رادمامز  دیدرگ ، ناریا  رابرد  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ریفـس  هک  يزور 
.تسشن تنطلس  تخت  رب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترجه  زا  سپ  لاس  هک 32  دوب  ناوریشونا  زا  سپ  ناریا  رادمامز  نیمود 

رد اًلماک  يو  يرادمامز  نارود  رد  ناریا  تردق  .دیدرگ  وربور  يرامـش  یب  نیریـش  خلت و  ثداوح  اب  تدـم  نیا  رد  يو ، تموکح 
رت سدقم  يزیچ  هک  یسیع  بیلصو  تفای  شرتسگ  هینطنطسق  یکیدزن  ات  تفرگارف و  ار  ریغصیایسآ  ناریا ، ذوفن  يزور  .دوب  ناسون 
هب حلصنامیپ  نتسب  يارب  يریفس  دومن و  حلصتساوخرد  مور  ناطلـس  دش و  هدروآ  نئادم ) « ) نوفـسیت  » هب دوبن ؛ نایحیـسم  دزن  نآ  زا 

رورغ ریبدتءوس و  رثا  رب  رگید  زور  یلو  .دیسر  یشنماخه  یهاشنهاش  دودح  هب  ناریا  دودح  تشاد و  لیسگ  ناریا  رابرد 

ص:382
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ذوفن ریز  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  هدش  حتف  طاقن  .تفرگ  رارق  طوقـس  هاگترپ  بل  رد  ناریا  تقو ، رادمامز  ینارذگـشوخ  دح و  یب 
زا زیورپ  ورسخ  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دیسر و  نوفسیت »  » کیدزن درگتسد »  » ینعی ناریا ، نیمزرـس  بلق  ات  نمـشد  هاپـس  و  دمآرد ،

.دش هتشک  هیوریش  دوخ  دنزرف  تسد  هب  ماجنارس  تخیگنارب و  ار  تلم  مشخ  نیگنن  لمع  نیا  .دراذگ  رارف  هب  اپ  نایمور  میب 

ینارذگ شوخ  یبلط و  لمجت  تقو و  رادمامز  یهاوخدوخ  رورغ و  لولعم  ار  ناریا  تردق  درگ  بقع  تلع  خیرات ، ناسانش  بیسآ 
.دنام یم  ظوفحم  حلصهانپ  رد  ناریا  هوکش  دوب ، هتفریذپ  ار  حلصریفس  مایپ  وا  رگا  .دنناد  یم  يو 

تایحور هکلب  دوبن ، ناسر  هماـن  اـی  هماـن و  ریـصقت  دیـشخبن ، یبوخ  رثا  زیورپورـسخ  هیحور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هماـن  رگا 
ار همان  مجرتم  زونه  .دشیدنیب  هقیقد  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  توعد  نوماریپ  هک  دادـن  تلهم  وا  طرفم  یهاوخدوخ  صاخ و 

: نایرج لیصفت  کنیا  .درک  هراپ  تفرگ و  ار  همان  دیشک و  دایرف  هک  دوب  هدیناسرن  نایاپ  هب 

ار یشرق » یمهـس  هفاذح  هَّللادبع   » ینعی دوخ ، دشرا  نارـسفا  زا  یکی  « (1)  » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجه ، متفه  لاس  زاـغآ  رد 
.دیامن توعد  دیحوت  نیئآ  هب  همان  هلیسو  هب  ار  وا  ات  دناسرب ، زیورپورسخ  هب  ار  نآ  و  دربب ، ناریا  رابرد  هب  ار  يو  همان  هک  درک  رومأم 

.میراگن یم  یقرواپ  رد  ار  نآ  نتم  اجنیا و  رد  ار  همان  همجرت  ام 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

و دروآ ، نامیا  وا  ربماـیپ  ادـخ و  هب  دـیوج و  تقیقح  هک  سک  نآ  رب  دورد  .ناریا  گرزب  يرـسک  هب  دـنوادخ  هداتـسرف  دـمحم ، زا  »
نامرف هب  نم  .تسا  وا  ربمایپ  هدنب و  دمحم »  » هک دشاب  دقتعم  درادـن و  یئاتمه  کیرـش و  و  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  دـهد  یهاوگ 

رب ار  تجح  و  مناسرتب ، وا  مشخ  زا  ار  مدرم  همه  ات  تسا  هداتـسرف  مدرم  همه  تیاده  هب  ارم  وا  .مناوخ  یم  وا  يوس  هب  ار  وت  دنوادخ 
هانگ یتفاترب ، رس  مالسا  نامیا و  زا  رگا  و  یشاب ، ناما  رد  ات  روایب  مالسا  .منک  مامت  نارفاک 
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مظن هب  ار  یخیرات  قیاـقح  نیا  یماـظن ،» میکح   » ناریا ناـبز  نیریـش  زاـس و  نخـس  رعاـش  « (1) «. » تسا وـت  ندرگ  رب  سوـجم  تـلم 
: دیوگ یم  نینچ  هدروآرد و 

يراد ماج  دصیورسخیک  رگو  يراد  مان  ورسخ  هک  زجاع  يا  وت 

تسینرنه ندیددوخ  هک  وش  نیبادخ  تسینرصب  ار  نیبدوخ  هک  دوخ  رد  نیبم 

تسا ییاج  دنمتجاح  هن  اج و  رب  هن  تسا  یئادخ  ار  ملاع  هک  هد  یهاوگ 

داد يربمغیپ  یمدآ  رب  ارم  داد  يرورس  ار  یمدآک  ییادخ 

ار همان  دـیاب  تفگ : وا  یلو  دـنریگب ، وا  زا  ار  همان  ات  داد  روتـسد  زیورپورـسخ  .دـیدرگ  راـبرد  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریفس 
همجرت نینچ  درک و  زاب  ار  همان  مجرتم  .تساوخ  مجرتم  زیورپورـسخ  .درک  میلـست  ورـسخ  هب  ار  ربمایپ  همان  مناسرب و  مدوخ  ًاـصخش 

ناریا رادمامز  هک  دوب  هدشن  غراف  همان  ندناوخ  زا  مجرتم  زونه  .ناریا  گرزب  يرسک »  » هب ادخ  لوسر  دمحم  زا  تسا  يا  همان  .دومن 
مان زا  رت  شیپ  ار  دوخ  مان  هک  دـینیبب  ار  درم  نیا  دیـشک : دایرف  درک و  هراپ  و  تفرگ ، مجرتم  زا  ار  همان  دز و  داد  تفـشآرب و  تخس 
هار دش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  و  دمآ ، نوریب  رصق  زا  هَّللادبع  .دننک  نوریب  رصق  زا  ار  هَّللادبع  هک  داد  روتـسد  ًاروف  .تسا  هتـشون  نم 

تحاراـن تخـس  ورـسخ »  » یمارتـحا یب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  داد ، شرازگ  ار  دوخ  راـک  ناـیرج  وا  .تفرگ  شیپ  ار  هنیدـم 
: درک نیرفن  نینچ  يو  قح  رد  دش و  هدید  وا  هرهچ  رد  مشخ  راثآ  دیدرگ و 

هدورـس نینچ  ناریا  فورعم  رونخـس  رعاش و  یماـظن  میکح  زاـب  « (2)  » .نک هراـپ  ار  وا  تنطلـس  هتـشر  ادـنوادخ  هَکُلم :» قِّزَم  َّمُهللا  »
: تسا

ورسخ نوخ  تسایس  زا  دیشوجب  ون  همان  نآ  درک  هضرع  دصاق  وچ 

زیورپ يوس  دمحم  زا  هتشون  زیگنا  تبیه  داوس  زا  دید  یطخ 

ص:384

هلوسر و هَّللاـب و  نمآ  يدـهلا و  عبتا  نم  یلع  مالـس  .سراـف  میظع  يرـسک  یلا  هَّللا  لوـسر  دـمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  - 1
نم رذنال  هفاک  سانلا  لوسر  انا  یناف  هَّللا  هیاعدب  كوعدا  هلوسر ، هدـبع و  ًادـمحم  نا  هل و  کیرـشال  هدـحو  هَّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا 

ج يربط ،» خیرات  260 «؛ ج 1 / يربک ،» تاقبط  سوجملا «؟ مثا  کیلعف  تیبا  ناف  ملست ، ملـسا  نیرفاکلا  یلع  لوقلا  قحی  ایح و  ناک 
.389 ج 20 / راحب ،» 81 «؛ ج 2 / لماک ،» 295 و 296 «؛ / 2

.260 ج 1 / يربک ،» تاقبط  - » 2
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ممان يالاب  دوخ  مان  دسیون  ممارتحا  نیا  اب  هک  هرهَز  ارک 

ار نتشیوخ  مان  هکلب  همان  هن  ار  نکش  ندرگ  همان  نآ  دیرد 

یبوقعی هیرظن 

: دسیون یم  ناسیون  خیرات  مومع  قافتا  فالخرب  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی »  » هب فورعم  يرابخا  حضاو ،» نبا  »

هلیـسو مشیربا  کشم و  يرادـقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مارتحا  يارب  دـناوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همان  زیورپورـسخ  »
تسین و نادرم  هتـسیاش  مشیربا  دومرف : هدرک و  میـسقت  ار  رطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  داتـسرف .» هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریفس 

«. (1) « » ِکلذ نِم  عرسا  ِهَّللاُرماَو   » دوش یم  وا  نیمزرس  دراو  مالسا  تردق  دومرف :

: دسیون یم  « (2)  » لـبنح نب  دـمحا  هکنیا  زج  تسین ، قفاوم  یبوقعی  رظن  اـب  ناـسیون  خـیرات  زا  کـی  چـیه  رظن  فصو ، نیا  اـب  یلو 
.داتسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يارب  يا  هیده  زیورپورسخ ،

نمی رادنامرف  هب  زیورپورسخ  ِنامرف 

نآ رد  .دـندوب  یناساس  ناـهاش  هدـناشن  تسد  هراومه  اـجنآ  ناـنارمکح  و  دراد ، رارق  هکم  بونج  رد  نمی ،»  » زیخ لـصاح  نیمزرس 
: تشون ریز  حرش  هب  نمی ،»  » رادنامرف هب  يا  همان  رورغ  تدش  زا  یناساس ، هاش  .دوب  اجنآ  نارمکح  ناذاب ،»  » زور

نک مازعا  وا  يوس  هب  ار  دوخ  دشرا  نارسفا  زا  رفن  ود  .تسا  توبن  یعدم  هکم  رد  شیرق  زا  يدرم  هک  تسا  هدیـسر  شرازگ  نم  هب 
ار وا  رـسفا ، ود  نیا  هک  داد  روتـسد  ناذاب » «، » هباصالا  » رد رجح  نبا  لقن  هب  اـنب  و  « (3)  » .دنروایب نم  يوس  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  ات 

.دنتسرفب وا  يارب  هدرک  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  تفریذپن  رگا  و  ددرگرب ، دوخ  ناکاین  نییآ  هب  ات  دننک  راداو 

ص:385

.62 ج 2 / یبوقعی ،» خیرات  - » 1
.96 ج 1 / دمحا ،» دنسم  - » 2

.278 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 3
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شیب توبن  یعدم  صخـش  نیا  هک  تسناد  یمن  هک  دوب  عالطا  یب  يردق  هب  وا  .تسا  تقو  رادـمامز  یعالطا  یب  زا  یکاح  همان  نیا 
هب وا  ذوفن  و  دراد ، توبن  هیعاد  يا  هطقن  رد  هک  ار  یصخش  یهگناو  .تسا  هدومن  ترجاهم  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  تسا  لاس  شـش  زا 

نمی هب  ار  وا  درک و  ریگتـسد  رـسفا  ود  مازعا  اب  ناوت  یمن  دتـسرف ، یم  ناـهج  ناـهاش  راـبرد  يارب  کـیپ  هک  هتفاـی  شرتسگ  يردـق 
.دومن راضحا 

ود نیا  .درک  زاجح  هناور  هرـسخرخ ،»  » و زوریف »  » ياه مان  هب  ار  دوخ  دنمورین  دشرا و  رـسفا  ود  زکرم ، روتـسد  قبط  نمی »  » رادـنامرف
: تفگ درک و  ییامنهار  ار  اهنآ  يو  .دنتفرگ  سامت  یشیرق  درم  کی  اب  فئاط ،»  » رد تسخن  رومأم 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  رضحم  بایفرش  و  دنتفرگ ، شیپ  ار  هنیدم  هار  نانآ  .تسا  هنیدم  رد  نونکا  تسا ، امش  رظن  دروم  هک  یـصخش 
مینک بلج  نمی  هب  ار  امش  میرومأم  نمی  رادنامرف  فرط  زا  زکرم  روتسد  هب  ام  دنتفگ : نینچ  هدرک و  میدقت  ار  ناذاب  همان  .دندش  هلآ 

ریغ رد  .دـیامن  بلج  ار  وا  تیاضر  تابجوم  دـنک و  هبتاکم  زیورپورـسخ  اـب  امـش  راـک  صوصخرد  ناذاـب ،»  » هک مینک  یم  روصت  و 
یم ار  امـش  نادرم  دزاس و  یم  ناریو  ار  امـش  ياه  هناخ  ناساس  تردـق  و  دوش ، یم  نشور  امـش  ام و  نایم  گنج  شتآ  تروصنیا ،

 ... دشک

هب ار  اهنآ  تسخن  دزادرپب ، اهنآ  راتفگ  خساپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  .دینش  ار  نانآ  نانخس  يدرسنوخ  لامک  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هیلع هللا  یلصربمایپ  تبیه  تمظع و  « (1)  » .دماین ششوخ  دندوب ، يدنلب  ياه  براش  ياراد  هک  اهنآ  هفایق  زا  و  دومن ؛ توعد  مالسا 

هـضرع اهنآ  هب  ار  مالـسا  نیئآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتقو  هک  دوب  هتخاس  بوعرم  ار  اـه  نآ  ناـنچ  نآ  وا ، يدرـسنوخ  هلآ و  و 
.دیزرل یم  ناشندب  تشاد ،

هتـشرف دـیدرگ و  لزان  ینامـسآ  یحو  ماگنه ، نیا  رد  .میوگ  یم  امـش  هب  ار  دوخ  رظن  ادرف  نم  دـیورب ، زورما  دومرف : اهنآ  هب  سپس 
يارب نمی ، رادنامرف )  ) نارـسفا هک  زور  نآ  يادرف  .تخاس  هاگآ  زیورپورـسخ »  » ندش هتـشک  زا  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یحو 

علطم ارم  ناهج  راگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  هب  باوج  نتفرگ 

ص:386

ار اه  براش  و  دـنلب ، ار  شیر  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  میادـخ  یبراش : صقاو  یتیحل  یفعا  نا  یبر  ینرما  دومرف : نینچ  اهنآ  هب  و  - 1
.106 ج 2 / لماک ،» مزاس «- هاتوک 
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هللا یلصربمایپ  هک  ار  یبش  .تسشن  تنطلس  تخت  رب  رسپ  دش و  هتشک  هیوریـش »  » شرـسپ هلیـسو  زیورپورـسخ ،» ، » بشید هک  تخاس 
ربخ نیا  ندینش  زا  ناذاب ، ِنارومأم  « (1)  » .تسا هدوب  يرجه  تفه  لاس  یلوالا  يداـمج  مهد  هبنـش  هس  بش  دومن ، نیعم  هلآ  هیلع و 

هدروآرد مشخ  هب  ار  ناساس  هاش  هک  تسا  توبن  ياعدا  زا  رتالاب  بتارم  هب  امش  راتفگ  نیا  تیلوئـسم  دنتفگ : هدش  هدزتشحو  تخس 
.داد دهاوخ  شرازگ  زیورپورسخ »  » هب وا  میناسرب و  ناذاب  روضح  هب  ار  نایرج  میراچان  ام  .تسا 

یلإ ُُغلبَیَس  ِیناطلُس  ینیِد َو  َّنإ  : » دییوگب وا  هب  زین  و  دیزاس ، هاگآ  نایرج  زا  ار  وا  هک  متقوشوخ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
رگا و  .دیـسر » دهاوخ  دنـسر ، یم  اجنآ  هب  وردنت  ياه  بکرم  هک  يا  هطقن  نآ  هب  نم  تردق  نییآ و  : » ینعی ِرفاحلاو » ِّفُخلا  یهَتنُم 

قیوشت يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سپـس  .مراذگ  یم  یقاب  يراد  رایتخارد  نونکا  هک  تموکح  نیا  رد  ار  وت  يروآ  مالـسا  وت 
ِنارومأم هب  دوب ؛ هتفر  راک  هب  هرقن  ـالط و  نآ  رد  هدرک و  هیدـه  وا  هب  لـیابق  ياـسؤر  زا  یخرب  هک  ار  ییاـهبنارگ  دـنبرمک  نارومأـم ،

یلصربمایپ هک  يربخ  زا  ار  ناذاب »  » دنتفرگ و شیپ  ار  نمی  هار  هدش  صخرم  شرـضحم  زا  تیاضر  لامک  اب  رفن  ود  ره  و  داد ، ناذاب 
.دنتخاس علطم  دوب ، هداد  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

يا همان  هک  تشذگن  يزیچ  .درک  يوریپ  وا  زا  دیاب  تسا و  ینامـسآ  ربمایپ  وا  ًامتح  دـشاب ، تسرد  شرازگ  نیا  رگا  تفگ : ناذاب » »
ار وا  نم  هک  دش  ثعاب  تلم  مشخ  و  متشک ، ار  زیورپورسخ »  » نم شاب ! هاگآ  دیسر : نمی  رادنامرف  هب  ریز  نومـضم  هب  هیوریـش ،»  » زا

تعیب نم  يارب  مدرم  زا  دیسر  امش  تسد  هب  نم  همان  عقوم  ره  تخاس  قرفتم  ار  ناگرزب  تشک و  ار  سراف )  ) فارشا وا  اریز  .مشکب 
نم ددجم  روتـسد  ات  نکم  راتفر  تنوشخ  اب  دوب ، هداد  روتـسد  وا  دضرب  مردپ  دنک و  یم  توبن  ياعدا  هک  یـصخش  اب  زگره  ریگب و 

.دسرب وت  هب 

نیا رد  .دروآ  مهارف  دـندوب ؛ یناریا  یگمه  هک  ار  تقو  تموکح  نادـنمراک  هیلک  ناذاب و  ندروآ  مالـسا  تاـبجوم  هیوریـش »  » هماـن
.دومن غالبا  شترضح  هب  ار  تموکح  نادنمراک  دوخ و  مالسا  درک و  هبتاکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ناذاب  هراب ،
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ربیخ نینهآ  ژد  ای  رطخ  نوناک   31

هراشا

هلآ و هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  توادـع  شیرق ، زا  شیب  دوهی  تلم  دیـشخرد ، هنیدـم »  » نیمزرـس رد  مالـسا  نازورف  هراتـس  هک  يزور 
.دنتسب رمک  نآ  ندیبوک  رب  دوخ ، ياوق  اه و  هسیسد  مامت  اب  و  دنتفرگ ، لد  هب  ار  ناناملسم 

اهنآ دوخ  هتسیاشان  تاکرح  لامعا و  میقتسم  هجیتن  هک  یموش  تشونرس  هب  دنتشاد ، تنوکـس  نآ  فارطا  هنیدم و  رد  هک  ینایدوهی 
دندش و هدنار  هنیدم  نیمزرـس  زا  ریـضنلا ،» ینب   » و عاق » نیق  ینب   » ياه هلیبق  دننام  یخرب  مادعا و  اهنآ  زا  یهورگ  .دـندش  راچد  دوب ،

.دندیزگ تنوکس  ماش » تاعرذا   » ای و  يرقلا » يداو   » و ربیخ »  » رد

زا شیپ  دنمان و  یم  ربیخ » يداو  « ؛ دراد رارق  نآ  یگنـسرف  ود  یـس و  هلـصاف  هب  هنیدـم ، لامـش  رد  هک  ار  يزیخلـصاح  عیـسو  هگلج 
هتخاـس یمکحم  هناـگتفه  ياـهژد  هطقن ، نآ  رد  شیوـخ  تظاـفح  تنوکـس و  يارب  دوـهی  تلم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تـثعب 
تورث عمج  تعارز و  روما  رد  اجنآ  نانکاس  تشاد ؛ یلماک  یگدامآ  يزرواشک  يارب  هقطنم  نیا  كاخ  بآ و  هک  اجنآ  زا  .دـندوب 
نادرم اهنآ  نایم  رد  و  دوب ، رازه  تسیب  رب  غلاب  اهنآ  تیعمج  رامآ  و  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  یلماک  تراهم  عاـفد ، زرط  حالـس و  هیهت  و 

«(1)  » .دروخ یم  مشچ  هب  ناوارف  ریلد  رواگنج و 
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هاپـس و  دـندرک ، قیوشت  مالـسا  تموکح  ندـیبوک  يارب  ار  برع  لـیابق  ماـمت  هک  دوب  نیا  دنتـشاد ، ربیخ  ناـیدوهی  هک  یگرزب  مرج 
رد .دـندیناسر  هنیدـم  تشپ  هب  ار  دوخ  هدرک  تکرح  ناتـسبرع  فلتخم  طاقن  زا  زور  کی  رد  ربیخ ، نایدوهی  یلام  کمک  اب  كرش 

، وا نارای  یناشفناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ریبادت  اب  مجاهم  هاپس  و  داد ؛ خر  دیا ، هدناوخ  ار  نآ  حرش  هک  بازحا  گنج  هجیتن ،
مالسا زکرم  دنتشگزاب و  رییخ - هب  ربیخ  نایدوهی  هلمج  نآ  زا  دوخ - نطو  هب  دندش و  قرفتم  قدنخ ، تشپ  رد  فقوت  هامکی  زا  سپ 

.تفایزاب ار  دوخ  شمارآ 

.دنک حالس  علخ  ار  اهنآ  همه  و  دنیچرب ، ار  رطخ  نوناک  نیا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ربیخ ، دوهی  يدرمناوجان 
ناناملسم دضرب  ار  برع  ِناتسرپ  تب  نیگنس ، ياه  هنیزه  فرصاب  رگید  راب  وجارجام ، جوجل و  تلم  نیا  هک  تفر  یم  نآ  میب  اریز 

مدرم هقـالع  زا  شیب  دوخ ، نیئآ  هب  تبـسن  دوهی  بصعت  هک  صوـصخ  هب  .دوـش  رارکت  رگید  راـب  بازحا  دربـن  هنحـصو  دـنزیگنارب ،
زا تسد  دوبن  رضاح  يدوهی  کی  یلو  دروآ ، یم  مالسا  كرشم  رازه  هک  دوب  روک  بصعت  نیمه  يارب  و  دوب ، یتسرپ  تب  هب  شیرق 

! درادرب دوخ  شیک 

بونج هیحاـن  زا  هیبیدـح ، ناـمیپ  نتـسب  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رکف  اریز ، .دوـب  عـقوم  نیمه  راـک  نیا  يارب  تیعقوـم  نیرتـهب 
زارد دوهی  يوس  هب  کـمک  ِتسد  شیرق  دـنزب ، دوـهی  تالیکـشت  بیکرت  هب  تسد  رگا  هک  تسناد  یم  يو  .دوـب  هدوـسآ  شیرق ) )

رد نایربیخ  تسود  راکمه و  هک  نافطغ »  » ياـه هریت  دـننام  لامـش ، لـیابق  ریاـس  ندرک  کـمک  زا  يریگولج  يارب  درک و  دـهاوخن 
.تفگ میهاوخ  ًادعب  هک  تشاد  يا  هشقن  دندوب ؛ بازحا  گنج 

نیمزرـس رد  دوـهی  زکارم  نیرخآ  ریخـست  يارب  ناناملـسم  هـک  داد  ناـمرف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  اـه ، هزیگنا  نـیا  يور 
« هیبیدـح  » حلـصرد هک  دـنروآ  تسد  هب  ار  دربن  نیا  رد  تکرـش  راختفا  دـنناوت  یم  یناسک  طـقف  دومرف : دـنوش و  هداـمآ  ناتـسبرع ،

هللا یلـصربمایپ  .تشاد  دنهاوخن  یمهـس  مئانغ  زا  یلو  دننک ، تکرـش  بلطواد  ناونع  هب  دنناوت  یم  نانآ  ریغ  و  دـنا ، هتـشاد  روضح 
رداص تکرح  نامرف  داد و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  يدیفـس  مچرپ  و  داد ، رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیـشناج  ار  یثیل » هلیغ   » هلآ هیلع و 

ناوراک هک  نیا  يارب  .دومن 
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وا .دناوخب  ءادـح )  ) دورـس نارتش  ندـنار  عقوم  ترـضح ، نآ  نابراس  عوکا ،» نب  رماع   » هک داد  هزاجا  دـسرب ، دـصقم  هب  رتدوز  اهنآ 
، دوبن ادخ  فاطلا  تایانع و  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  « (1) : » درک یم  منرت  دییامرف ، یم  هعلاطم  یقرواپ  رد  ار  نآ  نتم  هک  ار  ریز  راعـشا 
، دنیامن اپ  رب  يا  هنتف  ای  دننک و  متـس  ام  رب  یموق  رگا  هک  میتسه  یتلم  ام  .میدناوخ  یم  زامن  هن  میداد و  یم  هقدصهن  میدوب  هارمگ  ام 

.نادرگ مدق  تباث  هار  نیا  رد  ار  ام  امرفب و  ام  بیصن  ار  يرادیاپ  ادنوادخ  .میور  یمن  اهنآ  راب  ریز  ام 

هدومن و متس  ام  رب  دوهی  تلم  هک  اجنآ  زا  دناسر : یم  دنک و  یم  نایب  نشور  يا  هنوگ  هب  ار  دربن  نیا  هزیگنا  اهدورـس ، نیا  نومـضم 
.میا هدومن  راومه  دوخ  رب  ار  رفس  جنر  نوناک ، نیا  نتخاس  شوماخ  يارب  ام  دنا ، هتخاس  نشور  ام  هناخ  هناتسآ  رد  ار  هنتف  شتآ 

ًاقافتا .دومرف  اعد  رماع »  » هرابرد ترـضح  نآ  هک  تخاس  رورـسم  یـضار و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـنچنآ  دورـس ، نیماـضم 
.دیشون تداهش  تبرش  گنج  نیا  رد  رماع ،» »

یماگنه « (2)  » .درک يورشیپ  ربیخ  يوس  هبدوب  اهنآ  نایم  رد  ماظنراوس  تسیود  هک  زابرـس - دصـشش  رازه و  اب  مالـسا  گرزب  ربهر 
هچنآ اه و  نامـسآ  يادـخ  ییوت  اهلاراب ! دـناوخ : تسا  وا  كاپ  تین  زا  یکاح  هک  ار  ریز  ياعد  دـش ، کیدزن  ربیخ  نیمزرـس  هب  هک 

نآ رد  هچنآ  نآ و  لها  یبوخ  يدابآ و  نیا  یبوخ  وت  زا  نم  .هدنکفا  ینیگنـس  نآ  رب  هچنآ  نیمز و  يادخ  و  هتفرگ ، رارق  اه  نآ  ریز 
رارق نآ  رد  هچنآ  يدب  نآ و  ياه  يدب  زا  مهاوخ و  یم  تسه ،
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نا مادـقالا  تبث  انیلع و  هنیکـس  نلزناف  انیبا  هنتف  اودارا  ناو  انیلع  اوغب  موق  اذا  انا  انیلـص  الو  انقدـصت  الو  انیدـتهاام  هَّللا  ـال  ول  هَّللاو  - 1
انیقال

تاقبط رد  دعس  نبا  مرحم و  هام  ار  مالسا  نازابرـس  تکرح  خیرات  . 328 دوخ ج 2 / هریس  رد  ماشه  نبا  - 164 یسوط /» یلاما  - » 2
نیا زا  تفرگ ، ماجنا  لاس  نامه  مرحم  هام  رد  ناریفـس  مازعا  نوچ  .دـنناد  یم  متفه  لاس  یلوـالا  يداـمج  ار  نآ  خـیرات  ، 77 ج 2 /

نب ورمع  هلیـسو « هب  یـشاجن » هب « ربمایپ  همان  زا  سپ  هشبح  نارجاـهم  هک  صوصخ  هب  .دـسر  یم  رظن  هب  رتراوتـسا  مود  هیرظن  تهج 
هب هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریفس  هک  تسا  مزال  ینامز  تدم  اریز  .دندیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ربیخ  رد  هیما ،»

دربـن دـیاب  ًاـعبط ، دوب ، مرحم  هاـم  رد  ناریفـس  تکرح  نوـچ  .ددرگزاـب و  ربـیخ  هنیدـم و  هب  نارجاـهم  هارمه  اـجنآ  زا  دورب و  هشبح 
.دشاب هتفرگ  ماجنا  دعب  ياه  هام  رد  نایربیخ 
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ینازوس نوناک  مادک  ره  هک  ریلد  زابرس  دصـشش  رازه و  ربارب  رد  مه  نآ  عرـضت ، لاح  رد  اعد  نیا  « (1)  » .مرب یم  هانپ  وت  هب  هتفرگ ،
نیمزرـس نیا  هب  اپ  ییوج  ماقتنا  یبلط و  هعـسوت  و  ییاشگروشک ، روظنم  هب  وا  هک  تسیکاح  دندوب ؛ دربن  گنج و  هب  روش  قشع و  زا 

، تسرپ تب  ناکرـشم  يارب  یهاـگیاپ  تسا ، نکمم  هظحل  ره  هک  ار  رطخ  نوناـک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  نیا  يارب  وا  .تـسا  هتـشاذگن 
هیلع هللا  یلصربمایپ  هک  دید  دیهاوخ  یمارگ ، هدنناوخ  امش  .دوشن  دیدهت  هیحان  نیا  زا  یمالسا  تضهن  ات  دبوکب ، مهرد  دریگب ؛ رارق 
ظفح ربارب  رد  هیزج »  » ذـخا هب  اهنت  و  دومن ، راذـگاو  اهنآ  دوخ  هب  ار  اهنآ  عرازم  یـضارا و  حالـس ، علخ  اـهژد و  حـتف  زا  سپ  هلآ  و 

.درک افتکا  اهنآ ، لام  ناج و 

.دوش یم  لاغشا  هنابش  اه  هار  ساسح و  طاقن 

؛ حیطو قش ، هاطسن ، هبیتک ، صومق ، معان ؛ دوب : ریز  رارق  هب  اهنآ  ياه  مان  دنتشاد و  یصوصخم  مان  مادکره  ربیخ ،»  » هناگتفه ياهژد 
 ... و بحرم »  » ژد دنتفگ : یم  اًلثم  دش ؛ یم  بوسنم  ژد  نآ  نارس  زا  یکی  هب  یهاگ  اهژد  نیا  زا  یخرب  .ملالس 

نایرج اه ، جرب  نانابهگن  ات  دوب ، هدـش  هتخاس  تبقارم  جرب  يژد ، ره  راـنک  رد  ژد ، جراـخ  راـبخا  لرتنک  تظاـفح و  يارب  نینچمه ،
دندوب و طلـسم  اًلماک  هعلق  نوریب  رب  اهنآ  نانکاس  هک  دوب ، يروط  ژد  جرب و  نامتخاس  زرط  و  دنهد ، شرازگ  لخاد  هب  ار  هعلق  جراخ 

روالد یگنج و  درم  رازه  ود  يرازه ، تسیب  تیعمج  نیا  ناـیم  رد  « (2)  » .دننک نارابگنس  ار  نمشد  دنتـسناوت  یم  هریغ  قینجنم و  اب 
مکحم و نانچنآ  اهژد  نیا  .دنتـشاد  يدایز  ریاخذ  اهرابنا ، رد  و  دوب ، هدوسآ  اًـلماک  ییاذـغ  ریاـخذ  بآ و  رظن  زا  اـهنآ  رکف  هک  دوب 

گنـس باترپ  اب  دنناسرب ، ژد  یکیدزن  هب  ار  دوخ  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  و  تشادـن ، ناکما  اهنآ  ندرک  خاروس  هک  دـندوب  نینهآ 
نارواگنج يارب  یمکحم  ياهرگنس  اهژد  نیا  .دندش  یم  هتشک  ای  حورجم و 

ص:392

کب ذوعن  و  اهیفام ، ریخ  اهلهأ و  ریخ  هیرقلا و  هذـه  ریخ  کلأسن  نللقأام ...  نیـضرألا و  بر  نللظأ و  ام  تاوامـسلا و  بر  مهللا  - 1
.147 ج 2 / لماک ،» اهیفام «- رش  اهلهأ و  رش  اهرش و  نم 

.38 ج 3 / یبلح ،» هریس  - .» 2
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.تفر یم  رامش  هب  دوهی 

کیتکات یماظن و  ییامنرنه  زا  اهژد  نیا  ریخست  رد  دیاب  دندوب ؛ هتفرگ  رارق  يدنمورین  زهجم و  نمشد  نینچ  ربارب  رد  هک  ناناملسم ،
هلیسو هب  اه ، هار  ساسح و  طاقن  مامت  هنابش  هک  دوب  نیا  تفرگ ، ماجنا  هک  يراک  نیتسخن  .دنیامنب  ار  هدافتـسا  رثکادح  یگنج  ياه 

راک نیا  زا  زین  اه  جرب  نانابهگن  هک  تفرگ ، ماجنا  عیرـس  لاح  نیع  رد  هنایفخم و  يردـق  هب  راکنیا  .دـیدرگ  لاغـشا  مالـسا  نازابرس 
ریلد و نازابرس  هب  اهنآ  ياه  مشچ  دندمآ ؛ نوریب  اه  هعلق  زا  يزرواشک  مزاول  اب  ربیخ ،»  » نازرواشک هک  ناهاگحبـص.دنتفاین  یهاگآ 

رگا هک  دنا ، هتسب  اهنآ  يور  هب  ار  اه  هار  مامت  هدنرب ، ياه  حالس  دنمورین و  ناوزاب  نامیا و  تردق  وترپ  رد  هک  داتفا ، مالـسا  دهاجم 
رارف هب  اپ  رایتخا  یب  هک  تخاس ، بوعرم  فئاخ و  ار  اـهنآ  ناـنچنآ  هرظنم  نیا  .دـش  دـنهاوخ  ریگتـسد  ًاروف  دـنراذگب ، رتارف  یمدـق 
لخاد رد  هتسب و  تخس  ار  اهژد  ياهرد  ًاروف  تساجنیا و  شنازابرـس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هک : دنتفگ  یگمه  و  دندراذگ ،

لاف هب  ار  نآ  داتفا ، گنلک  لیب و  دننام  یبیرخت  مزاول  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مشچ  یتقو  .دیدرگ  لیکشت  یگنج  ياروش  اهژد 
؛» نیرذـنملا حابـصءاسف  ٍموق  هحاسب  انلزن  اذإ  ّانإ  ربیخ  تبرخ  ربکأ  هَّللا  : » دومرف مالـسا  نازابرـس  هیحور  تیوقت  يارب  تفرگ و  کـین 

نانز و هک  دوب  نیا  اروش  نیا  هجیتن  ناگدـش .» هداد  میب  راـگزور  تسا  دـب  ردـق  هچ  مییآ  دورف  یموق  رب  یتقو  ربیخ ! نیا  داـب  ناریو  »
عافد الاب  زا  ریت  گنس و  اب  هعلق  ره  نارواگنج  ناریلد و  دنهد و  ياج  رگید  ژد  رد  ار  ییاذغ  ریاخذ  و  اهژد ، زا  یکی  رد  ار  ناکدوک 

ات هشقن  نیا  زا  دوهی  ناروالد  .دنگنجب  مالـسا  ناریلد  اب  ژد  نوریب  رد  دنیآ و  نوریب  ژد  زا  یـصاخ  عقاوم  رد  ژد  ره  نانامرهق  دننک و 
هک يروط  هب  دـننک ؛ تمواقم  مالـسا  دـنمورین  شترا  ربارب  رد  هاـم  کـی  تدـم  دنتـسناوت  تهج ، نیا  زا  هتـشادنرب ، تسد  دربن  رخآ 

.دمآ یمن  تسد  هب  يا  هجیتن  تفرگ و  یم  ماجنا  شالت  زور  هد  ژد  کی  ریخست  يارب  یهاگ 

يراتفرگ نیع  رد  يراکزیهرپ 

اب نانآ  دوب و  هدیدرگ  یلوتسم  ناناملسم  رب  دیدش ، یگنسرگ  هک  تلاح  نیا  رد 
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يارب هک  يا  هرهچ  هایـس  ناـپوچ  دـندرک : یم  فرطرب  ار  یگنـسرگ  تـسا ، هورکم  اـهنآ  ندروـخ  هـک  یتاـناویح  تشوـگ  ندروـخ 
وا رب  ار  مالـسا  تقیقح  هک  دومن  تساوـخرد  دـیدرگ و  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روـضح  درک ، یم  يراد  هلگ  ناـیدوهی 
رد یگمه  نادنفـسوگ  نیا  تفگ : و  دروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ذـفان  نانخـس  رثا  رب  هسلج  ناـمه  رد  وا  .درادـب  هضرع 

!؟ تسیچ نم  فیلکت  هدش ، هدیرب  نادنفسوگ  نابحاصاب  نم  هطبار  هک  نونکا  و  تسا ، تناما  نم  تسد 

زا یکی  تناما  رد  تنایخ  ام  نیئآ  رد  : » دومرف تحارـص  لامک  اب  هنـسرگ ، زابرـس  اهدصناگدید  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
روتـسد وا  یناـسرب .» ناشنابحاصتـسد  هب  ار  هـمه  يربـب و  هـعلق  رد  اـت  ار  نادنفـسوگ  تـسا  مزـال  وـت  رب  .تـسا  اـه  مرج  نیرتـگرزب 

، يرآ « (1)  » .دیـشون تداهـش  ماج  مالـسا  هار  رد  درک و  تکرـش  گنج  رد  هلـصافالب  دومن و  تعاطا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، هرـصاحم نارود  ماـمت  رد  .دوب  راکتـسرد  نیما و  تـالاح  ماـمت  رد  هکلب  دوب ؛ هتفرگ  نیما »  » بقل یناوج ، نارود  رد  اـهنت  هن  ربماـیپ 

اریز .دوبن  نمشد  نادنفسوگ  ندوبر  رکف  رد  ناناملسم  زا  رفن  کی  و  دوب ، دازآ  اًلماک  رصع ، حبـصرد و  هعلق ، ياه  هلگ  دمآ  تفر و 
بلاغ اهنآ  همه  رب  يدیدش  یگنسرگ  هک  زور  کی  اهنت  .دندوب  هدمآ  راب  راکتـسرد  نیما و  دوخ ، يربهر  یلاع  میلاعت  وترپ  رد  نانآ 

رارطـضا رگا  و  دنوش ، ژد  دراو  هنادازآ  ات  دننک ، اهر  ار  هدـنامیقاب  و  دـنریگب ، هلگ  زا  دنفـسوگ  سأر  ود  داد ، روتـسد  دوب ؛ هدـیدرگ 
، دینـش یم  یگنـسرگ  زا  ار  دوخ  نازابرـس  تیاکـش  عقومره  ور ، نیا  زا  .دز  یمن  يراک  نینچ  هب  تسد  زگره  دوبن ، راک  رد  دـیدش 

: تفگ یم  درک و  یم  دنلب  اعد  هب  تسد 

دربتـسد مدرم  لاوما  هب  يزوریپ  حـتف و  نودـب  داد ، یمن  هزاجا  زگره  اـشگب و  نازابرـس  يور  هب  تسا ، اذـغ  زکرم  هک  يژد  اـهلاراب !
«(2)  » .دننز

دوش یم  هدوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهژد 

.دندروآ شروی  ملالس »  » و حیطو »  » ياهژد ِفرط  هب  مالسا  نایهاپس  صومق ،»  » و معان »  » ياه هعلق  حتف  زا  سپ 

، دوهی هناتخسرس  تمواقم  اب  ناناملسم  یلو 

ص:394
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گرزب سیون  هریس  هک  نیگنس - تافلت  نداد  يراکادف و  يزابناج و  اب  مالـسا  ریلد  نازابرـس  ورنیا ، زا  .دندش  وربور  هعلق  نوریب  رد 
، دوهی نارواگنج  اب  زور  هد  زا  شیب  دـنوش و  زوریپ  دنتـسناوتن  تسا - هدروآ  درگ  صوصخم  نوتـس  رد  ار  اـهنآ  ماـشه » نبا   » مالـسا

.دنتشگ یم  زاب  هاگرکشل  هب  هجیتن  نودب  زور  ره  و  هدرک ، مرن  هجنپ  تسد و 

، دندرک تکرح  وا  یهدنامرف  هب  زین  ناناملـسم  .دـمآ  ژد  بل  ات  دیفـس  مچرپ  اب  دـیدرگ و  حـتف  رومأم  رکب » یبا  ، » اهزور زا  یکی  رد 
مهتم رارف  هب  ار  رگیدمه  هتخادنا و  رگیدکی  ندرگ  هب  ار  هانگ  مادک  ره  هاپس  هدنامرف و  دنتـشگزاب و  هجیتن  نودب  یتدم  زا  سپ  یلو 

.دندومن

سپ « (1) ، » يربط لقن  هب  انب  دومن و  رارکت  ار  دوخ  تسود  ناتـساد  زین  وا  .دش  راذگاو  رمع »  » هدهع هب  رکـشل  یهدنامرف  رگید  زور 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  بحرم ،»  » ژد سیئر  هداـعلا  قوف  تعاجـش  يروـالد و  فیـصوت  اـب  دربن ؛ هنحـصزا  تشگزاـب  زا 

تاـظحل نیا  رد  .دوـب  هدرک  تحاراـن  تخـس  ار  مالـسا  نارادرـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عـضو ، نـیا  .تخاـس  یم  بوـعرم 
، تسا طبـض  خـیرات  تاحفـصرد  هک  ار  ریز  هدـنزرا  هلمج  و  دروآ ، درگ  ار  شترا  ناروـالد  نارـسفا و  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

: دومرف

«(2)  ...« » ٍراّرَِفب َْسَیل  ِْهیَدَی  یَلَع  ُهَّللا  َحَتْفَی  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  ُهُّبُِحی  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  ُّبُِحی  اًلُجَر  ًادَغ  َهَیاَّرلا  َّنَیِطْعَُأل 

نیا دنوادخ  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  دراد و  تسود  ار  ربمایپ  ادـخ و  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ادرف  ار  مچرپ  نیا 
یسربط لقن  هب  انب  دنک و  یمن  رارف  دربن  هنحـصزا  هدرکن و  نمـشد  هب  تشپ  زگره  هک  تسا  يدرم  وا  .دیاشگ  یم  وا  تسد  هب  ار  ژد 

«(3)  » .دنک یمن  رارف  زگره  و  هدرک ، هلمح  نمشد  يوس  هب  ینعی  راّرف ، ریغ  راّرک  دومرف : نینچ  یبلح  و 

ص:395

.300 ج 2 / يربط ،» خیرات  - .» 1
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نینچ دوخ  فورعم  هدیصق  رد  هتشگ و  رثأتم  تخـس  رادرـس ، ود  نیا  رارف  تشذگرـس  زا  دیدحلا  یبا  نبا  مالـسا ، گرزب  خروم  - 3
نیا تشذگرـس  زگره  هک  منک  شومارف  ار  زیچ  همه  رگا  بوخ  املع ، دق  رفلاو ، امهرفو  امدقت  نیذـللا  سناال  سنا  امو  دـیوگ : یم 
داهج زا  رارف  دنتسناد  یم  هکنیا  اب  دنتفر و  نمشد  يوس  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ریشمش  نانآ  اریز  درک ، مهاوخن  شومارف  ار  رادرـس  ود 
يوس هب  ار  گرزب  مچرپ  اهنآ  تیبالج  و  اهقوف ، لذ  سبالم  اـهبابهذ  دـقو  هیارللو  .دـندومن  رارف  هدرک  نمـشد  هب  تشپ  تسا ، مارح 
داجن لیوط  لدرمـش  یـسوم  لآ  نم  امهّلـشی  .دوب  هدیناشوپ  ار  نآ  يراوخ  تلذ و  زا  یئاه  هدرپ  ینعم  ملاع  رد  یلو  دـندرب ، نمـشد 

.دوب راوس  وردنت  بسا  رب  هک  الابدنلب  ناوج  درک ، یم  درط  ار  نانآ  یسوم  نادنزرف  زا  وردنت  ناوج  کی  بوبعی  دیجا  فیسلا ،
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تروصوا تسد  هب  يزوریپ  حـتف و  دوب  ردـقم  هک  تسا  يرادرـس  نآ  تماهـش  يونعم و  يرترب  تلیـضف و  زا  یکاـح  هک  هلمج  نیا 
هک « (1)  » درک یم  وزرآ  يدرف  ره  .تخیگنارب  هاپس  نارادرـس  شترا و  نایم  رد  هرهلد  بارطـضا و  اب  مأوت  يداش  زا  يویرغ  دریگب ؛

.دتفا وا  مان  هب  هعرق  نیا  و  ددرگ ، يو  بیصن  یماظن  گرزب  لادم  نیا 

.دندوب نمشد  عاضوا  بقارم  عفترم ، عضاوم  رد  نانابهگن  .دنتفر  دوخ  هاگباوخ  هب  مالسا  نازابرس  .تفرگارف  ار  اج  همه  بش  یهایس 
یلصربمایپ درگ  نارادرس  .تخاس  نشور  ار  نمد  تشد و  دوخ  ییالط  هعشا  اب  دیشروخ  تفاکش ، ار  قفا  هنیس  دوخ ، عولط  اب  باتفآ 

یم هدـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هجوتم  هدیـشک  ياـه  ندرگ  اـب  هدروـخ ، تسکـش  رادرـس  ود  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 
هلمج اب  مدرم ، راظتنارپ  توکس  « (2)  » .دش دهاوخ  هداد  یسک  هچ  تسد  هب  راختفارپ  مچرپ  نیا  هک  دنمهفب  رتدوز  هچ  ره  دنتـساوخ 

رد و  تسا ، مشچ  درد  راچد  وا  هک  دش  هتفگ  وا  خساپ  رد  .تسکش  مهرد  تسا »!؟ اجک  یلع  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
: دیوگ یم  يربط  .دیروایب  ار  وا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .تسا  هدومن  تحارتسا  يا  هشوگ 

هک تسا  یکاـح  هلمج  نیا  .دـندروآ  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـمیخ  ربارب  رد  و  هدوـمن ، راوـس  رتـش  رب  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع 
رد و  دیشک ، وا  ناگدید  رب  یتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دوب  هدروآرد  ياپ  زا  ار  رادرس  هک  هدوب  تخس  يردق  هب  مشچ  هضراع 

.دومن اعد  وا  قح 

التبم مشچ  درد  هب  رمع  نایاپ  ات  یمان  رادرـس  هک  دراذگ  وا  ناگدید  رد  کین  رثا  نانچنآ  ییاحیـسم ، مد  دننام  اعد ، نآ  لمع و  نیا 
.دیدرگن

يوس هب  ار  یناگدنیامن  گنج  زا  لبق  هک  دش  روآدای  نینچمه ، .داد  يورشیپ  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دیامن توعد  مالسا  نیئآ  هب  ار  اهنآ  درادب و  مازعا  ژد  نارس 

ص:396
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تخادرپ اب  دـنوش و  حالـس  علخ  دـیاب  هک  دزاس  انـشآ  مالـسا  تموکح  ياول  تحت  شیوخ  فیاظو  هب  ار  اهنآ  دـنتفریذپن ، ار  وا  رگا 
، ریز هلمج  .دـگنجب  نانآ  اـب  دـنداهنن ، ندرگ  مادـک  چـیه  هب  رگا  و  « (1)  » .دـننک یگدـنز  هنادازآ  یمالـسا  تموکح  هیاس  رد  هیزج 

نأ نم  ریخ  ًادحاو  اًلجر  کب  هَّللا  يدهی  نئل  : » تفگ تخاس و  مالسلا  هیلع  یلع  هار  هقردب  یهدنامرف  ماقم  هک  دوب  يا  هلمج  نیرخآ 
وت لام  يوم  خرـس  نارتش  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک ، تیاده  وت  هلیـسو  هب  ار  درف  کی  دـنوادخ  هاگره  « ؛»...  معنلا رمح  کل  نوکی 

«(2) « » .ینک فرصادخ  هار  رد  ار  اهنآ  دشاب و 

تیادـه يارب  اهدربن  نیا  مامت  هک  دـناسر  یم  نیمه ، هدوب و  مدرم  ییامنهار  رکف  رد  زاب  گنج ، هحوبحب  رد  ردـقیلاع  ربماـیپ  يرآ ،
.تسا هدوب  مدرم 

ربیخ رد  گرزب  يزوریپ 

دیاشگب ار  ملالُس »  » و حیطو »  » ياهژد هک  دش  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هیحان  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه 
هدز مالسا  شترا  تیثیح  رب  يریذپان  ناربج  هبرـض  دوخ  رارف  اب  و  دندوب ، هدشن  اهنآ  ندوشگ  هب  قفوم  یلبق  هدنامرف  ود  هک  ییاهژد  )

هک یـصاخ  تماهـش  اب  نانک و  هلوره » « ؛ هدومن لیامح  ار  راـقفلاوذ » ، » دوخ صوصخم  ریـشمش  درک و  نت  رب  یمکحم  هرز  دـندوب )
تسد هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  ار  مالسا  مچرپ  درک و  تکرح  ژد  يوس  هب  تسا ، یگنج  ياه  نادیم  هژیو  نانامرهق  هتـسیاش 

.دـنتخیر نوریب  نآ  زا  دوهی  ناروـالد  و  دـیدرگ ، زاـب  ربـیخ  ِرد  هظحل  نیا  رد  .دوـمن  بصن  نیمز  رب  ربـیخ  یکیدزن  رد  دوـب ، هداد  وا 
مالـسلا هیلع  یلع  رـس  تشپ  هک  ینازابرـس  هک  دوب  بیهم  نانچنآ  وا  هرعن  ِتبیه  دـمآ  ولج  ثراـح ،»  » ماـن هب  بحرم »  » ردارب تسخن 

هب ثراح ،»  » حورجم دسج  هک  تشذگن  يا  هظحل  .دنام  اجرب  ياپ  هوک  دننام  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دنتفر ، بقع  رایتخا  یب  دـندوب ؛
.درپس ناج  داتفا و  كاخ  يور 

هرز و  دوـب ، حالـس  رد  قرغ  هک  یلاـح  رد  ردارب  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  وا  .تخاـس  رثأـتم  نیگمغ و  تخـس  ار  بـحرم » ، » ردارب گرم 
زا هک  یهالک  نت و  رب  ینامی 

ص:397

.28 ج 21 / راحب ،» - .» 1
22 و 23. ج 5 / يراخب ،» حیحص  ،» 195 ج 5 / ملسم ،» حیحص  - .» 2
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مـسر هب  دـمآ و  ولج  دوب ، هداد  رارق  نآ  يور  ار  دوخ » هـالک   » هک یلاـح  رد  تشاد ، رـس  رب  دوـب  هدـش  هدیـشارت  صوـصخم  گـنس 
: دناوخ یم  ار  ریز  زجر  برع  نانامرهق 

برجم لطب  حالسلا  یکاش  بحرم  ّینأ  ربیخ  تملع  دق 

.متسه یگنج  حالس  اب  زهجم  هدومزآراک و  ینامرهق  مبحرم ، نم  هک  دهد  یم  یهاوگ  ربیخ  راوید  رد و 

«(1)  » بضخم ءامدلاب  يدنع  نرقلاو  بلغا  ّینإف  رهدلا  بلغ  نإ 

یم نیگنر  نتشیوخ  نوخ  اب  دنوش ، یم  وربور  نم  اب  گنج  ياه  هنحـصرد  هک  ینانامرهق  مزوریپ ، زین  نم  تسا ، زوریپ  راگزور  رگا 
.دندرگ

: تفگ نینچ  دیشک و  نمشد  خر  هب  ار  دوخ  ناوزاب  يورین  یماظن و  تیصخش  و  دورس ، وا  ربارب  رد  يزجر  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

هروسق ثیل  ماجآ و  ماغرض  هردیح  یمأ  ینتمس  يذلا  انأ 

.متسه اه  هشیب  ریش  روالد و  درم  هدناوخ ؛ ریش )  ) ردیح ارم  مردام  هک  متسه  یسک  نامه  نم 

هرظنملا هیرک  تاباغ  ثیلک  هرصقلا  ظیلغ  نیعارذلا  لبع 

.متسه بیهم  يرظنم  بحاصاه  هشیب  ریش  دننام  دربن  نادیم  رد  مراد ، دنمورین  ندرگ  يوق و  ناوزاب 

دیدپ نارظان  لد  رد  یبیجع  تشحو  دوهی ، مالسا و  نامرهق  ود  ياه  هزین  ریشمش و  تابرض  يادص.تفای  نایاپ  نامرهق  ود  ياهزجر 
ود نادند  اتار  رس  گنـس و  دوخ و  هالک  رپس و  دمآ و  دورف  بحرم  قرف  رب  مالـسا ، نامرهق  هدنبوک  هدنرب و  ریـشمش  ناهگان  .دروآ 

هدراذگ رارف  هب  اپ  دندوب ، هداتسیا  بحرم  رـس  تشپ  هک  دوهی  ناروالد  زا  یخرب  هک  دوب  نیگمهـس  نانچنآ  تبرـض  نیا  .تخاس  مین 
نایدوهی مالسلا  هیلع  یلع  .دندش  هتـشک  هدیگنج و  نت  هب  نت  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دندرکن ، رارف  هک  يا  هدع  .دندش و  هدنهانپ  ژد  هب 

زا رپس  دز و  مالسلا  هیلع  یلع  رپس  رب  ریـشمش  اب  دوهی  نایوجگنج  زا  رفنکی  شکمـشک ، نیا  رد  .دومن  بیقعت  راصح  ِرد  ات  ار  يرارف 
ًاروف مالسلا  هیلع  یلع  .داتفا  يو  تسد 

ص:398
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نیمز يور  رب  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  .درب  راک  هب  رپس  ياج  هب  رازراک  نایاپ  اـت  و  دـنک ، دوخ  ياـج  زا  ار  نآ  و  دـیدرگ ، ژد  رد  هجوتم 
.دنتسناوتن دننک ، ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ار  نآ  هک  دندرک  یعس  عفاروبا ، هلمج  نآ  زا  مالسا  نازابرس  نیرتدنمورین  زا  رفن  تشه  دنکفا ،

.دش هدوشگ  یهاتوک  تدم  رد  دندوب ، هدش  لطعم  نآ  تشپ  زور  هد  ناناملسم  هک  يا  هعلق  هجیتن  رد  « (1)»

رد دـیفم ، خیـش  .دوب  عرذ  ود  نآ  يانهپ  عرذ و  راهچ  نآ  لوط  گنـس و  زا  راـصح  رد  دـسیون : یم  « (2)  » دوخ خـیرات  رد  یبوقعی ،
هب رپس  ياج  هب  هدنک  ار  ربیخ  ِرد  نم  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  ربیخ  ِرد  ندنک  تشذگرس  نانمؤمریما ، زا  یصاخ  دنـس  هب  « (3)  » داشرا

.مداد رارق  دندوب ، هدنک  نایدوهی  هک  یقدنخ  يور  هب  لپ  دننام  ار  نآ  دربن  نایاپ  زا  سپ  مدرب و  راک 

زا هک  ینیگنس  هزادنا  نامه  هب  متفگ  يدومن ؟ ساسحا  ار  نآ  ینیگنـس  ایآ  دیـسرپ  يدرم  مدرک  باترپ  قدنخ  نایم  رد  ار  نآ  سپس 
.مدرک یم  ساسحا  دوخ  رپس 

حتف رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  تداشر  نآ و  تایـصوصخ  ربیخ و  باب  ندنک  هرابرد  زیگنا  تفگـش  بلاطم  هریـس  ناگدنـسیون 
هراب نیا  رد  دوخ  نانمؤمریما ، .دـهد  یمن  قفو  يرـشب  یلومعم  ياه  تردـق  اب  زگره  ثداوح ، نیا  .دـنا  هتـشون  هداد ، ماـجنا  ژد  نیا 

: دومرف نینچ  یصخش  خساپ  رد  ترضح  نآ  .تسا  هدرب  نیب  زا  ار  دیدرت  کش و  هداد و  حیضوت 

«(4) « » هیضر هنئمطم  اّهبر  ءاقلب  سفن  هّیهلإ و  هّوُِقب  اُهتعَلَق  نکلَو  هّیرََشب  ٍهّوِقب  اُهتعَلَق  اَم  »

راک نیا  نیسپ  زاب  زور  هب  خسار  ینامیا  اب  دادادخ و  يورین  وترپ  رد  هکلب  مدنکن ، ياج  زا  يرشب  يورین  اب  ار  رد  نآ  زگره  نم  ینعی 
.مداد ماجنا  ار 

يزوریپ ماگنه  رد  تشذگ 

یم هلماعم  تبحم  فطل و  لامک  اب  روجنر ، ناوتان و  نمـشد  اب  يزوریپ ، حـتف و  ماگنه  هب  ناـهج ، گرزب  نادرمناوج  یهلا و  نادرم 
تشذگ ضامغا و  .دنیامن 
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هنیک ییوج و  ماقتنا  هدـش ، هدراو  تفوطع  ِرد  زا  دوش ، یم  میلـست  نمـشد  هک  يا  هظحل  زا  دـنکفا و  یم  هیاس  نمـشد ، ِرـس  رب  ناـنآ 
.دنراذگ یم  رانک  ار  يزوت 

ياه هنیزه  فرـصاب  هک  یمدرم  ، ) دوشگ ربیخ  مدرم  رـس  رب  ار  دوخ  تفوطع  ياه  لاب  ربیخ ؛ حـتف  زا  سپ  ناناملـسم  گرزب  ياوشیپ 
نایدوهی ياضاقت  و  دندوب ) هداد  رارق  طوقـس  هناتـسآ  رد  مجاهت و  دروم  ار  هنیدم  هدیناروش و  وا  دـضرب  ار  تسرپ  تب  بارعا  دایز ،

دمآرد زا  یمین  دشاب و  اهنآ  رایتخا  رد  ربیخ  ياه  لخن  یضارا و  و  دننیزگ ، ینکس  ربیخ  نیمزرـس  رد  نانآ  هک  نیا  رب  ینبم  ار ، ربیخ 
داهنـشیپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  ار  هدشدای  بلطم  «، (2)  » ماشه نبا  لـقن  هب  یتح  « (1)  » .تفریذپ دنزادرپب ؛ ناناملـسم  هب  ار 

.دراذگ زاب  ناتخرد  شرورپ  لاهن و  سرغ  يزرواشک و  روما  رد  ار  دوهی  تسد  و  درک ،

نیئآ هک  دزاس  ناشروبجم  ای  و  دنارب ، ربیخ  نیمزرس  زا  ار  نانآ  ای  دزیرب و  ار  اهنآ  همه  نوخ  تسناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، مالسا نیئآ  ، » دننک یم  روصت  هک  رامعتسا ، یملع  نازابرس  ضرغم و  سانشرواخ  تشم  کی  رادنپ  فالخرب  اما  دنریذپب ، ار  مالسا 

يراک نینچ  زگره  دنریذپب ،» ار  مالسا  نیئآ  هک  دندرک  راداو  ار  بولغم  للم  هزینرس  روز  هب  ناناملسم  و  تسا ، ریـشمش  روز و  نیئآ 
.دراذگ دازآ  شیوخ  بهذم  عورف  لوصا و  دوخ و  ینید  ریاعش  هماقا  رد  ار  نانآ  هکلب  درکن ،

نیئآ مالـسا و  يارب  يرطخ  نوناک  نآ ، نانکاس  ربیخ و  هک ، دوب  رظن  نیا  زا  درک ، دربن  ربیخ  دوهی  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رگا 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  رظن ، نیا  يور  .دندرک  یم  يراکمه  مالسا  داینبون  تموکح  ِيزادنارب  رد  ناکرشم  اب  هتسویپ  و  دندوب ؛ دیحوت 
يزرواشک و روما  هب  يدازآ  لامک  اب  یمالـسا ، تموکحِریز  ات  دـیامن ؛ حالـس  علخ  ار  اهنآ  همه  دـنک و  دربن  اهنآ  اـب  دوب  راـچان  هلآ 

یم فقوتم  مالـسا  نیئآ  تفرـشیپ  و  دوب ، لکـشم  ناناملـسم  يارب  یگدنز  تروصنیا ، ریغ  رد  .دـنزادرپب  دوخ  یبهذـم  ریاعـش  هماقا 
.دیدرگ

يارب اهنآ  لام  ناج و  ظفح  دـندوب و  دـنم  هرهب  یمالـسا  تموکح  تینما  زا  ناـنآ  هک  دوب  نیا  يارب  تفرگ ، هیزج  ناـیدوهی  زا  رگا 
یمالسا تموکح  هب  دوب ، فظوم  ناملسم  ره  هک  یتایلام  رادقم  قیقد ، تابساحم  قبط  .دوب و  مزال  ناناملسم 
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دنهدب و تاکز  سمخ و  دیاب  ناناملسم  .تفرگ  یم  يراصن  دوهی و  ياه  تلم  زا  مالـسا  تلود  هک  دوب  يا  هیزج  زا  رتشیب  دزادرپب ؛
مالـسا ياول  ریز  هک  ینایحیـسم  دوهی و  نآ  ربارب  رد  دنزاس و  فرطرب  ار  یمالـسا  تلود  ياه  يدنمزاین  دوخ  لاوما  لصا  زا  یهاگ 

تحت یغلبم  ناناملـسم  ریاس  دننام  قوقح  نیا  ربارب  رد  دیاب  دنوش ؛ یم  دنم  هرهب  یعامتجا  يدرف و  قوقح  زا  و  دـننک ، یم  یگدـنز 
.تسا ادج  نتفرگ » جاب   » زا یمالسا  هیزج »  » باسح و  دنزادرپب ، هیزج  ناونع 

هدنزرا يدرف  دش ؛ یم  نیعم  نآ  فیصنت  ربیخ و  لوصحم  یبایزرا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فرط  زا  لاس  ره  هک  يا  هدنیامن 
رد اهدـعب  هک  دوب  هحاور » هَّللادـبع  ، » صخـش نیا  .تفرگ  یم  رارق  دوهی  باـجعا  دروم  وا  يرتـسگداد  تلادـع و  هک  دوب ، رگداد  و 

سدح رد  وا  هک  دندرک  یم  روصت  دوهی  یهاگ  .دز و  یم  نیمخت  ربیخ  لوصحم  زا  ار  ناناملسم  هیمهس  وا  .دش  هتشک  هتوم »  » گنج
و مزادرپـب ، امـش  هب  ار  هدـش  نییعت  تمیق  مرـضاح  نم  تفگ : یم  اـهنآ  خـساپ  رد  وا  .تسا  هدز  نـیمخت  داـیز  هدرک و  هابتـشا  دوـخ 

.دشاب ناناملسم  ِلام  هدنامیقاب ،

راوتـسا نیمز  اه و  نامـسآ  داد ، لدع و  هنوگنیا  هیاس  رد  « ؛» ضرألاو تاومَّسلا  تماق  اذهب  : » دـنتفگ یم  يرگداد  نیا  ربارب  رد  دوهی 
«(1) « » .تسا هدیدرگ 

تـساوخرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  نایدوهی  .داتفا  ناناملـسم  تسد  هب  تاروت  زا  يا  هعطق  گنج ، مئانغ  يروآدرگ  ياـنثا  رد 
.دنک در  ار  نآ  هک  داد  روتسد  لاملا  تیب  لوئسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنادرگزاب  اهنآ  دوخ  هب  ار  هعطق  نآ  هک  دندومن 

ص:401

.405 ج 1 / یفاک ،» عورف  354 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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كدف تشذگرس   32

هراشا

، دوب رتمولیک  دودح 140  رد  هنیدم ، اب  نآ  هلصاف  .تشاد و  رارق  ربیخ »  » یکیدزن رد  هک  دوب  يزیخ  لصاح  دابآ و  نیمزرس  كدف ،» »
ساسحا هنیدم  لامش  رد  هکنآ  زا  سپ  مالسا ، هاپس  « (1) ، » تفر یم  رامـش  هب  زاجح  نایدوهی  ياکتا  هطقن  ربیخ ، ياهژد  زا  سپ  هک 

ناناملـسم مالـسا و  يارب  هک  نیمزرـس - نیا  رد  يدوهی  ياه  تردق  هب  نداد  نایاپ  يارب  دومن ؛ رپ  مالـسا  یماظن  يورین  اب  دـش ، یم 
هک نون » نب  عشوی   » .دنداتسرف كدف  نارس  شیپ  طیحم »  » مان هب  يریفـس  دنتفر - یم  رامـش  هب  مالـسا  دضرب  کیرحت  رطخ و  نوناک 

ربمایپ رایتخا  رد  لاس  ره  ار  لصاح  زا  یمین  هک  درک  دهعت  و  داد ، حیجرت  دربن  رب  ار  میلست  حلـص و  ، تشاد هدهعرب  ار  هقطنم  تسایر 
و دنزن ، هئطوت  هب  تسد  ناناملسم  دضرب  نینچمه ، .دنک  یگدنز  مالـسا  ياول  ریز  سپ ، نیا  زا  دراذگب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا 

.دیامن نیمأت  ار  اهنآ  هقطنم  تینما  غلبم  نیا  ربارب  رد  مالسا  تموکح 

تسد هب  نآ  هرادا  و  تسا ، ناناملسم  مومع  هب  قلعتم  دوش ؛ یم  هتفرگ  یماظن  تردق  گنج و  هلیسو  هب  مالسا  رد  هک  ییاه  نیمزرس 
ناناملسم تسد  هب  ورین  مازعا  یماظن و  موجه  نودب  هک  ینیمزرس  یلو  دشاب ؛ یم  مالسا  ياورنامرف 

ص:403

.دوش هعجارم  كدف » هدام « عالطالا ،» دصارم  باتک « هب  - . 1
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.تسا وا  اب  اه  نیمزرس  عون  نیا  رایتخا  و  دشاب ، یم  يو  زا  سپ  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  صخش  هب  طوبرم  دتفا ، یم 

عورـشم ياه  يدـنمزاین  لاوما ، كالما و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  دراوم  نآ  زا  یکی  .دـهد  هراجا  دـناوت  یم  دـشخبب ؛ ار  نآ  دـناوت  یم 
یمارگ رتخد  هب  ار  كدـف »  » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ساسا  نیا  يور  « (1)  » .دزاس فرطرب  يدنموربآ  لکـش  هب  ار  دوخ  ناکیدزن 

: دوب زیچ  ود  دهد - یم  یهاوگ  نئارق  هکنانچ  کلم - نیا  ندیشخب  زا  روظنم  .دیشخب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دوخ 

اب هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ررکم  حیرـصت  قـبط  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  تشذـگرد  زا  سپ  ناناملـسم  يرادـمامز  - 1
، بصنم ماقم و  نیا  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دراد  زاین  ینیگنـس  هنیزه  هب  یبصنم  ماقم و  نینچ  دوب و  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 

نامه رد  هک  دوب ؛ هدش  علطم  ینیب  شیپ  نیا  زا  تفالخ  هاگتـسد  ایوگ  .دیامنب  ار  هدافتـسا  رثکادح  كدف ،»  » دـمآرد زا  تسناوت  یم 
.دروآ نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  تسد  زا  ار  كدف » ، » تسخن ياهزور 

نیـسح ترـضح  نسح و  ترـضح  شناگدـید  رون  يو و  رتخد  هناـگی  نآ  لـماک  درف  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـمدود  - 2
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فرـش  تیثیح و  دننک و  یگدنز  يدنموربآ  تروصهب  ربمایپ ، توف  زا  سپ  دـیاب  دـندوب - مالـسلا  امهیلع 

.دیشخب دوخ  رتخد  هب  ار  كدف »  » ربمایپ فده  نیا  يارب  .دنامب  ظوفحم 

 ... ِلِیبَّسلا َْنبا  َنیِکْسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  هیآ َو  یتقو  دنسیون : یم  ینـس  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هعیـش و  نارـسفم  ناثدحم و 
«(2)»

تسا يردخ  دیعـسوبا  بلطم ، نیا  ِلقان  « (3)  » .دومن راذـگاو  يو  هب  ار  كدـف  تساوخ و  ار  همطاف  دوخ  رتخد  ربمایپ  دـیدرگ ؛ لزان 
.دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  گرزب  هباحصزا  یکی  هک 

هدیدرگ لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نادنواشیوخ  ناکیدزن و  قح  رد  هیآ ، نیا  هک  دنراد  لوبق  ینس  هعیش و  زا  معا  نارسفم  همه 
« یبرُقلا يذ   » قادصم نیرت  نشور  يو  رتخد  و 

ص:404

ثحب دروم  لاـفنا » و « یف ء » ناونع « تحت  داـهج ،» شخب « رد  یهقف  ياـه  باـتک  رد  بلطم  نیا  ياه 6 و 7 ؛ هیآ  رـشح ، هروس  - 1
.تسا هدش  عقاو 

.زادرپب ار  ناگدنام  هار  هب  نیکاسم و  نادنواشیوخ و  قح  ینعی  . 26 ءارسا / هروس  - 2
.248 ج 16 / دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش  411 «؛ ج 3 / نایبلا ،» عمجم  - » 3
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! يامن یفرعم  ار  دوخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  نیـسحلا  نب  یلع  هب  یماش  درم  هک  یماگنه  ماـش  رد  یتح  .تسا 
درم نآ  هک  دوب  نشور  ناناملـسم  نایم  رد  نانچنآ  بلطم  نیا  و  دومن ، توالت  ار  هدـش  داـی  هیآ  دوخ  ندناسانـش  يارب  ترـضح  نآ 

یکیدزن و رطاـخ  هـب  درک : ضرع  نـینچ  ترـضح  نآ  هـب  داد ؛ یم  تـکرح  قیدـصت  ناوـنع  هـب  ار  دوـخ  رـس  هـک  یلاـح  رد  یماـش 
راتفگ هصالخ  « (1)  » .دزادرپب ار  امـش  قح  هک  هداد  روتـسد  دوخ  ربمایپ  هب  ادخ  دیراد ؛ لوسر  ترـضح  اب  هک  یـصاخ  يدـنواشیوخ 

هک نیا  رد  یلو  تسا ؛ رظن  قافتا  مالسا  ياملع  نایم  هدیدرگ ، لزان  يو  نادنزرف  ارهز و  ترضح  قح  رد  هیآ  نیا  هک  نیا  رد  هکنآ :
رظن قافتا  هعیـش  نادنمـشناد  هعماج  نایم  دیـشخب ، دوخ  یمارگ  رتخد  هب  ار  كدـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  ماگنه 

.دنشاب یم  قفاوم  نآ  اب  زین  ینس  نادنمشناد  زا  یخرب  دراد و  دوجو 

همان یـسوم » نب  هَّللادبع  ، » فورعم ناثدحم  زا  یکی  هب  دنادرگزاب ، ارهز  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  تساوخ  دوب ) یتلع  ره  هب   ) نومأم و 
، تسا هیآ  لوزن  نأش  تقیقح  رد  هک  ار  الاب  ثیدـح  وا  .دـنک  یئامنهار  هلأسم  نیا  رد  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  وا  زا  و  تشون ، يا 

هنیدـم رد  دوخ  رادـنامرف  هب  یـسابع  هفیلخ  « (2)  » .دـینادرگزاب همطاـف  ترـضح  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  زین  نومأـم  و  تشون ، يو  هب 
[» ارهز نادنزرف  نایم  و  تسا ؛ یملـسم  هلأسم  کی  نیا  هدیـشخب و  [» ] همطاف دوخ  رتخد  هب  ار  كدف »  » هدـکهد مالـسا  ربمایپ  تشون ،
هک يا  همان  نیتسخن  تسشن ، یصاخ  یسرک  رب  ملاظم ، تیاکش و  عفر  يارب  نومأم  هک  يزور  « (3)  » .تسین فالتخا  هلأسم  نیا  رد  ]

ار همان  نومام »  » .دوب هدرک  یفرعم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  عفادـم  ار  دوخ  نآ  هدنـسیون  هک  دوب  يا  هماـن  دیـسر ؛ يو  تسد  هب 
هـسلج .دومن  یفرعم  وا  عفادـم  ار  دوـخ  و  تساـخرب ، يدرمریپ  تسیک ؟ ترـضح  نآ  عفادـم  تفگ  درک و  هیرگ  يرادـقم  دـناوخ و 

همان داد ، روتـسد  ناوید  سیئر  هب  دید و  موکحم  ار  دوخ  نومأم  ماجنارـس  .دیدرگ  لدـبم  نومأم  وا و  نایم  هرظانم  هسلج  هب  تواضق 
تحت يا 

ص:405

.176 ج 4 / روثنملاردلا ،» - .» 1
.45 نادلبلا /» حوتف  411 «؛ ج 2 / نایبلا ،» عمجم  - » 2

.217 ج 15 / دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش  - .» 3
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هـسلج رد  هک  لبعد » ، » عقوم نیا  رد  .دیـسر  نومأم  حیـشوت  هب  دـش و  هتـشون  هماـن  .دـسیونب  ارهز »[ «] نادـنزرف  هب  كدـف  ّدر   » ناونع
: تسنیا نآ  زاغآ  هک  دورس  يراعشا  تساخرب و  دوب  رضاح  هرظانم 

«(1)  » اکدف َمشاه  َنومأم  ِّدِرب  اکِحَض  دق  ِنامَّزلا  ُهجو  َحَبصأ 

ربکا قیدصاریز  تسین ؛ دنمزاین  دش ، هئارا  هک  یکرادم  هب  دوب ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  قلط  کلم  كدف  هک  بلطم ، نیا  تابثا  رد  هعیش 
ار كدف  تیکلام  ًاحیرص  ؛ هتشون فینح » نامثع   » هرـصب رادناتـسا  هب  هک  دوخ  ياه  همان  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مالـسا ،

: دیامرف یم  هدش و  روآدای 

«. ُهَّللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َنیِرَخآ َو  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَس  ٍمْوَق َو  ُسوُُفن  اَْهیَلَع  ْتَّحَشَف  ُءاَمَّسلا  ُْهتَّلَظَأ  اَم  ِّلُک  ْنِم  ٌكَدَف  اَنیِْدیَأ  ِیف  َْتناَک  یََلب  »
«(2)»

نآ رب  یهورگ  .دوب  كدف  هدکهد  هظحالم  لباق  لاوما  زا  ام  تسد  رد  طقف  تسا ، هدنکفا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  نایم  زا  يرآ ! »
ناوت یم  حیرـصت  نیا  اـب  اـیآ  .تسا » رواد  نیرتهب  ادـخ  دندیـشوپ و  مشچ  نآ  زا  یحلاـصم  يور  یگرزب  سوفن  و  دـندیزرو ، لـخب 

!؟ دومن کش  بلطم  قدصرد 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  كدف  تشذگرس 

دوـخ قـلط  کـلم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زیزع  رتـخد  یـسایس ، ضارغا  يور  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ 
هاگتـسد زا  ار  دوخ  ِّقح  نوناق ، قیرط  زا  هک  دـمآرب ، ددـصرد  وا  دـندرک  جارخا  اجنآ  زا  ار  وا  نارگراک  لامع و  و  دـیدرگ ، مورحم 

.دریگزاب تفالخ 

یئاضق نیزاوم  مامت  فالخرب  لاح ، نیا  اب  دوب ؛ وا  تیکلام  هناشن  طلـست  نیمه  و  دوب ، وا  راـیتخا  رد  كدـف  هدـکهد  لوا ، هجرد  رد 
حالطصا هب  و  تسا ، طلـسم  لام  کی  رب  هک  یـسک  زا  ایند  ياج  چیه  رد  هک  یتروصرد  .دیبلط  هاوگ  وا  زا  تفالخ  هاگتـسد  مالـسا ،

هللا یلصربمایپ  هک  نَمیا » ِّما   » مان هب  ار  ینز  مالـسلا و  هیلع  یلع  دننام  یتیـصخش  راچان ، هب  وا  .دنهاوخ  یمن  هاوگ  دشاب ؛ یم  دیلاوُذ » »
زا وا  هک  دوب  هداد  یهاوگ  هلآ  هیلع و 

ص:406

ج 16. دیدحلا ،» یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - » 1
همان 45. هغالبلا ،» جهن  - » 2
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.درب هفیلخ  شیپ  تداهش  يارب  ار  حابر »  » مان هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هدش  دازآ  «، (1)  » يرذالب لقن  هب  انب  و  تسا ؛ تشهب  نانز 

هدیشخب وا  هب  شردپ  هک  یکلم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  تیمورحم  دادن و  رثا  بیترت  اهنآ  تداهـش  هب  تفالخ ، هاگتـسد 
.دیدرگ یعطق  دوب ،

هیآ رگا  دنا و  هتساریپ  یگدولآ  عون  ره  زا  وا  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  «، (2) « » ریهطت  » هیآ مکح  هب 
اب یلو  دشاب ؛ یم  نآ  حـضاو  قیداصم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  عطق  روط  هب  دوشب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانز  لماش 

.تخانش یمسرریغ  ار  يو  ياعدا  تقو  هفیلخ  و  دش ، هتفرگ  هدیدان  زین  تمسق  نیا  فسأت  لامک 

نوماریپ رد  يا  همان  و  دیدرگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  رظن  میلست  ماجنارس  هفیلخ  هک  دندقتعم  هعیـش  نادنمـشناد  لباقم ، رد 
یمارگ رتـخد  اـب  هفیلخ ، هنیرید  تسود  هار  همین  رد  .داد  يو  هب  و  تشون ، تسا - مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  قلط  کـلم  نآ  هک  كدـف -

نینچ وا  هب  و  دروآ ، هفیلخ  شیپ  ار  نآ  تفرگ و  ار  همان  دـیدرگ و  هاگآ  همان  نایرج  زا  و  دومن ، فداصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
: تفگ

نز کـی  تداهـش  و  تسا ، نز  نَمیا » ِّما   » و تسین ، لوـبق  وا  تداهـش  تسا  عـفن  يذ  ناـیرج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اـجنآ  زا 
«(3)  » .درک هراپ  ار  همان  هفیلخ  رضحم  رد  سپس  تشاد ، دهاوخن  شزرا 

« يرواد شجنس  رد  كدف  »

نایرج کی  دوخ ، عورشم  قح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تخد  يرادزاب  هک  دنک  یم  تباث  ینـشور  هب  كدف ،»  » هدنورپ یـسررب 
هیلع و هللا  یلـصربمایپ  تخد  تهج ، نیا  زا  .دنامب  ناهنپ  روتـسم و  تقو ، مکاح  يارب  هک  دوب  نآ  زا  رت  نشور  هلأسم  دوب و  یـسایس 

: دیامرف یم  نینچ  دوخ  تغالب  تحاصف و  رسارس  نیشتآ و  هباطخ  رد  هلآ 

«(5)  » َدُواد ُناْمیَلُس  َثِرَو  َو  « (4)  » َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  لوقی  اًلضف ، ًاقطان  و  ًالدع ، ًامکح  ِهَّللا  ُباتک  اذه  »

عرش و  طاسقألا ، نم  هیلع  عّزو  امیف  ّلج  ّزع و  نّیبف 

ص:407

.43 نادلبلا /» حوتف  - » 1
«. 33 بازحا / هروس  ًاریِهْطَت «» ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  - » 2

.374 ج 16 / دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش  - 3
.6 میرم / هروس  - 4

.16 لمن / هروس  - 5

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 430 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_407_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_407_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_407_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_407_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_407_5
http://www.ghaemiyeh.com


«(1) «. » ضئارفلا نم 

هک درک  تساوخرد  ادخ  زا  ایرکز  ترـضح  دیوگ : یم  تسا ؛ شخب  هلـصیف  ایوگ و  يرگداد  مکاح و  هک  نآرق » ، » ادـخ باتک  نیا 
ماهـس دنوادخ ، .درب  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  دیوگ : یم  زین  و  دربب ، ثرا  بوقعی  نادناخ  وا و  زا  هک  دنک ، اطع  يدنزرف  وا  هب  دنوادخ 

.تسا هتخاس  نشور  ار  ییاه  هضیرف  هدرک و  نایب  دوخ  باتک  رد  ار 

نخـس یگدرتسگ  هیام  دوب ؛ نآ  لقان  هفیلخ  اهنت  هک  یثیدـح  و  اهنآ ، زا  ناربماـیپ  نادـنزرف  تثارو  رب  هیآ  ود  تلـالد  نوماریپ  ثحب 
«(2)  » .دنیامرف هعجارم  ریسفت  ياه  باتک  هب  نادنمقالع  .تسا 

ص:408

.فجن ط  ، 145 ج 1 / یسربط ،» جاجتحا  - » 1
.دییامرف هعجارم   349 - 325 ج 1 / مالسلا ،» هیلع  یلع  یناگدنز  زا  ساسح  ییاهزارف  باتک « هب  دروم  نیا  رد  - 2
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ءاضق هرمع   33

هراشا

«(1)»

رد تماقا  زور  هس  زا  دعب  و  دنوش ؛ هکم  دراو  دادرارق ، خیرات  زا  دعب  لاس  کی  دنتسناوت  یم  هیبیدح ،»  » حلصیاضما زا  سپ  ناناملسم 
؛ تسا ریـشمش  نامه  هک  رفاسم  حالـس  زج  تدم ، نیا  رد  دـیاب  یم  نانآ  .دـنیوگ  كرت  ار  هکم »  » رهـش هرمع ،»  » لامعا ماجنا  هکم و 

.دنشاب هتشادن  هارمه  يرگید  حالس 

، رجاهم ناناملسم  .دنیامن و  يرادرب  هرهب  نامیپ  نیا  زا  ناناملسم  هک  دوب  هدیسر  نآ  ماگنه  .تشذگ  دادرارق  تقو  زا  مامت  لاس  کی 
حیجرت نطو  رب  ار  تبرغ  نیمزرس  رد  یگدنز  دیحوت ، نیئآ  ظفح  يارب  و  هتـسش ، تسد  دوخ  یگدنز  هناخ و  زا  دوب  لاس  تفه  هک 

ربمایپ یتقو  .دنباتـشب  یگدنز  هناخ و  هب  یـشکرس  نادنواشیوخ و  ناگتـسب و  ندید  ادخ و  هناخ  ترایز  يارب  رگید  راب  دندوب ؛ هداد 
؛ دنوش رفـس  هدامآ  دـنا ، هدـیدرگ  مورحم  ادـخ  هناخ  ترایز  زا  هتـشذگ  لاس  رد  هک  یناسک  درک ، مالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا 

هللا یلـصربمایپ  هتـشذگ  لاس  رگا  .دز  هقلح  ناشاه  مشچ  رد  قوش  کشا  و  دـمآ ، دـیدپ  نانآ  نایم  رد  يا  هقباس  یب  شوج  بنج و 
.دیسر رفن  رازه  ود  هب  ترضح  نآ  ناهارمه  رامآ  دعب ، لاس  دوب ، هدرک  تکرح  رفن  دصیس  رازه و  اب  هلآ  هیلع و 

رد هک  دروخ ، یم  مشچ  هب  راصنا  رجاهم و  زا  یگرزب  ياه  تیصخش  نانآ  نایم  رد 

ص:409

يذ هام  رد  طـقف  هک  جـح  لاـمعا  فـالخرب  .داد  ماـجنا  ار  نآ  ناوت  یم  لاـس  ماـیا  همه  رد  هک  تسا  یـصوصخم  لاـمعا  هرمع ، - 1
يادا ناوـنع  هب  متفه ؛ لاـس  مارحلاهدـعقلا  يذ  شـش  هبنـشود  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .دروآ و  ياـجب  ار  نآ  دـیاب  هـجحلا 

.دیدرگ هکم  راپسهر  هرمع » مسارم «
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ندرگ هب  ار  ینابرق  تمـالع  هک  رتش ، تصـش  نینچمه ، .دنتـشاد  یم  رب  ماـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هیاـس  هب  هیاـس  طاـقن  ماـمت 
ود .دندومن  يوریپ  يو  زا  زین  نارگید  و  تسب ؛ مارحا  هنیدم  دجسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دندوب  هدروآ  دوخ  هارمه  دنتـشاد ؛

يرایسب هک  تشاد ، یلالج  هوکـش و  نانچ  نآ  ناوراک  نیا  دنتفرگ ، شیپ  ار  هکم  هار  مارحا ، ياه  سابل  اب  نایوگ  کیبل »  » رفن رازه 
.تخاس هجوتم  مالسا  تقیقح  تیونعم و  هب  ار  ناکرشم  زا 

راثآ .میا  هتفگن  فازگ  هب  ینخـس  دـندوب ؛ مالـسا  غیلبت  هاپـس  تقیقح  رد  دارفا  نیا  و  دوب ، یغیلبت  رفـس  کـی  رفـس ، نیا  مییوگب  رگا 
و دـحا »  » گـنج ناـمرهق  دـیلو » نب  دـلاخ   » دـننام مالـسا ، نانمـشد  نیرت  تخـسرس  و  دـیدرگ ، نشور  يدوز  هب  رفـس  نـیا  يوـنعم 

.دندروآ مالسا  ینامز  كدنا  زا  سپ  و  هدیدرگ ، لیامتم  مالسا  هب  تمظع ، نیا  هدهاشم  زا  سپ  برع  رادمتسایس  صاعورمع ،» »

ریگلفاـغ هکم  نیمزرـس  رد  ار  شناراـی  وا و  هک  داد  یم  لاـمتحا  .دوبن  نئمطم  شیرق  دـسح  هعدـخ و  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، نامیپ داوم  زا  یکی  قبط  رگید ، فرط  زا  .دنزیرب  دنرادن - دوخ  اب  يزیچ  يرفاسم  حالس  زج  هک  ار - اهنآ  زا  یهورگ  نوخ  و  دننک ؛

نب دمحم  ، » دوخ نارسفا  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ینارگن ، هنوگره  عفر  يارب  .دنوش  هکم  دراو  هناحلـسم  دیابن  ناناملـسم 
تکرح ناوراک  تکرح  زا  شیپ  وردـنت ، بسا  دـصاب  و  هزین ، هرز و  دـننام  مزـال  هحلـسا  اـب  دومن  رومأـم  رفن  تسیود  اـب  ار  هملـسم »

دنوش هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دورو  رظتنم  و  دنیآ ، دورف  تسا  « (1) « » مرح  » كاخ یکیدزن  رد  هک  نارهظلارم ،»  » هرد رد  و  دنیامن ،
تـسیود ندـمآ  دورف  هحلـسا و  لـمح  زا  دـندوب ، هتفرگ  رظن  تحتار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  تـکرح  هـک  شیرق  ناـسوساج  ... 

.دنداد شرازگ  شیرق  نارس  هب  ار  بتارم  دندش و  هاگآ  نارهظلارم »  » هرد رد  ماظنراوس 

هللا یلصربمایپ  هب  ار  شیرق  ضارتعا  و  تفرگ ، سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  شیرق  فرط  زا  یگدنیامن  هب  صفح ،» نبزِرکُم  »
و داد ، میهاوـخن  ماـجنا  یلمع  ناـمیپ  فـالخرب  زگره  مناراـی  نم و  تفگ : شیرق  هدـنیامن  خـساپ  رد  يو  .دوـمن  میلـست  هلآ  هیلع و 

، دنراد هارمه  هک  یگرب  زاس و  مامت  اب  زابرس  تسیود  رسفا و  نیا  .میوش  یم  مرح  دراو  حالس  نودب  یگمه 

ص:410

.دنیوگ یم  مرح » ار « نآ  تمس  راهچ  زا  يرادقم  هکم و  رهش  - 1
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دیناسر شیرق  هدنیامن  هب  هلمج  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دراذگ  دنهاوخن  رتارف  یماگ  و  دومن ؛ دنهاوخ  فقوت  هطقن  نیا  رد 
رد هک  هریخذ  يدادما و  ياهورین  نیا  دیزیرب ؛ ام  رـس  رب  دـینک و  هدافتـساءوس  ام  ندوب  حالـس  یب  زا  دـینزب و  نوخیبش  ام  هب  رگا  هک 

.دراذگ دنهاوخ  ام  رایتخا  رد  حالس  ورین و  هتفاتش ، ام  کمک  هب  ًاروف ، دنا ؛ هتفای  زکرمت  مرح  نوریب 

رفک و نارـس  .دـندرک  زاب  ناناملـسم  يور  هب  ار  هکم  رهـش  ياهرد  .دـندش  هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یـشیدنارود  زا  شیرق ،
نارای هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ات  دندیزگ ، نکسم  رهـش  رواجم  ياه  هوک  اه و  هپت  رد  هدرک و  هیلخت  ار  رهـش  نانآ ، ناتـسدریز 

.دنریگب رظن  تحت  رود  زا  ار  اهنآ  ياهراک  هیلک  و  دنوشن ، وربور  وا 

دوش یم  هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

يادـصو هدرک ، هطاـحا  ار  وا  رود  هک  رفن  رازه  ود  اـب  دوب ، راوس  دوـخ  صوـصخم  رتـش  رب  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، دوب بلاج  نانچ  نآ  هدرشف  تیعمج  نیا  زاونلد  گنهآ  .دش  هکم  دراو  دوب ؛ رادنا  نینط  رهش  رـساترس  رد  اهنآ  کیَبل » َّمُهللا  کیَّبل  »
، لاح نیع  رد  .دومن  داجیا  ناملـسم  مدرم  هب  تبـسن  یـصاخ  فاطعنا  هقالع و  اهنآ  رد  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  هکم  مدرم  مامت  هک 
، دـیدرگ عطق  ناناملـسم  کیبل »  » نینط یتقو  .دروآ  دـیدپ  ناکرـشم  لد  رد  یـصوصخم  سرت  بعر و  ناناملـسم ، یگناگی  داحتا و 

یم ار  يراعـشا  دوخ ، زاون  لد  گنهآ  اسر و  يادـصاب  دوب ؛ وا  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتش  ماـمز  هک  هحاور » هَّللادـبع  »
: میروآ یم  اج  نیا  رد  ار  نآ  رعش  ود  هک  دناوخ 

هلوبق یف  ریخلا  ّلکف  اّولخ  هلیبس  نع  راّفکلا  ینب  اّولخ 

هلوبق یف  هَّللا  قح  فرعا  هلیقب  نمؤم  ّینِأ  ّبر  ای 

.تسا یکین  عبنم  ریخ و  همشچرس  وا  دینادب ! .دینک  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  ار  هار  كرش ! رفک و  نادنزرف  يا 

«(1)  » .مهاگآ وا  تلاسر  شریذپ  رد  وت  نامرف  زا  و  مراد ، نامیا  وا  راتفگ  هب  نم  اهلاراب !

ص:411

.37 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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نیا هک  داد  روتـسد  هحاور » نبا   » هب راب  نیا  .درک  فاوط  ار  ادخ  هناخ  تشاد ، رارق  هک  يرتش  نامه  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ُهَدْـحَو ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  َال  : » زا تسا  ترابع  اـعد  نآ  دـنوش و  ادـصمه  وا  اـب  زین  مدرم  دـنک و  توـالت  دوخ  گـنهآ  اـب  ار  صاـخ  ياـعد 

هدعو هب  .تسا  اتمه  یب  هناگی و  تسین ، وا  زج  ییادخ  ینعی  ُهَدْحَو » َباَزْحَْألا  َمَزَه  ُهَْدنُج َو  َّزَعَأ  ُهَْدبَع َو  َرَـصَن  ُهَدْعَو َو  َقَدَـص  ، ُهَدْـحَو
یمارگ ار  دیحوت  هاپـس  .دومن  يرای  ار  دوخ  هدـنب  دـییامن ) یم  ترایز  ار  ادـخ  هناخ  يدوز  هب  هک  دوب  هداد  هدـعو   ) دومن لمع  دوخ 

.تسکش مهرد  ییاهنت  هب  ار  كرش  رفک و  ياه  بزح  .تخاس 

ياهراعـش هنوگ  نیا  .دوب  ناناملـسم  رایتخارد  هورم ، افـصو و  هبعک  دجـسم و  زا  هرمع  لامعا  لحم  تراـیز و  زکارم  ماـمت  زور ، نآ 
كرش و نارس  رب  یحور  هدننکش  تابرـض  دوب ؛ هدیدرگ  یتسرپ  تب  كرـش و  زکرم  يزارد  نایلاس  هک  يا  هطقن  رد  يدیحوت ، مرگ 

.دومن یعطق  ققحم و  ناتسبرع  رساترس  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  يزوریپ  هک  تخاس ، دراو  اهنآ  ناوریپ 

نذؤم دیاب  .دنهد  ماجنا  یعمجتسد  تلاح  اب  دجـسم  رد  ار  یهلا  هضیرف  دیاب  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دش ، رهظ  عقوم 
دروم دـیحوت ، نییآ  هب  ندـیورگ  مرج  هب  رهـش  نیا  رد  اه  تدـم  هک  یـشبح ،» لالب   » .دـیوگب ناذا  دوخ  ياسر  يادـصاب  ناناملـسم 

ادـخ و یگناگی  هب  تداهـش  هک  يا  هطقن  رد  و  تفر ، هبعک  ماب  يالاب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامرف  هب  تفرگ ؛ یم  رارق  هجنکش 
ییانـشآ نآ  اب  یگمه  هک  ار  ناذا  لوصف  و  داهن ، دوخ  ياه  شوگ  رب  ار  اه  تسد  دوب ؛ مرج  نیرتگرزب  دـمحم »  » تلاسر هب  یهاوگ 

يراج نابز  هب  ناذا ، زا  یلـصف  ره  ندینـش  زا  سپ  هک  ناناملـسم  قیدصت  يو و  گنهآ  .دومن  ادا  دوخ  صوصخم  گنهآ  اب  میراد ،
نب ناوفص   » هک تخاس  یم  نوگرگد  تحاران و  ار  اهنآ  نانچنآ  و  دیسر ، یم  دیحوت  نانمشد  ناتـسرپ و  تب  شوگ  هب  دنتخاس ؛ یم 
نب لیهـس   » .دندینـشن ار  یـشبح  مالغ  نیا  يادصو  دندرک ، توف  ام  ناردـپ  هک  ار  ادـخ  ساپـس  دـنتفگ : دیـسا » نب  ندـلاخ   » و هیما »

، دندوبن تحاران  نادنچ  لالب  يادصو  گنهآ  زا  نانآ  .دیناشوپ  یلامتسد  اب  ار  دوخ  هرهچ  دینـش ؛ ار  لالب  ریبکت  يادن  یتقو  ورمع ،»
.دومن یم  یحور  هجنکش  راچد  ار  نانآ  دوب ، اهنآ  یثوروم  دیاقع  لباقم  هطقن  هک  ناذا  لوصف  ياه  نومضم  هکلب 
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دندوب هداد  راشتنا  ناتسرپ  تب  ناقفانم و  هک  اجنآ  زا  .دیدرگ  یعس  لوغشم  هورم »  » و افص »  » هوک ود  نایم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
« هلوره ، » دوخ یعس  زا  یتمسق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسا ؛ هدروآرد  ياپ  زا  ار  ناناملـسم  هنیدم ، زیخ  بت  ياوه  بآ و  هک 

ندرک هاتوک  اب  دندیرب و  رـس  ار  نارتش  یعـس ،»  » زا غارف  زا  سپ  .دـندومن  يوریپ  تمـسق  نیا  رد  يو  زا  زین  ناناملـسم  و  « (1)  » دومن
حالس بقارم  دنورب و  نارهظلاّرم »  » هّرد هب  رفن  تسیود  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دندمآرد  مارحا  تلاحزا  رس  يوم 

.دنهد ماجنا  ار  هرمع  لامعا  و  دنوش ، مرح  دراو  یلبق  نیرومأم  ات  دنوش  یماظن  ریاخذ  و 

زا یهورگ  نانآ  .دـندومن  رادـید  دـیدجت  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  هتفر ، دوخ  ياـه  هناـخ  هب  نارجاـهم  .دیـسر  ناـیاپ  هب  هرمع  لاـمعا 
لاس تفه  لوط  رد  هک  راصنا ، تامدـخ  ناربج  ددـصرد  قیرط  نیا  زا  دـندرب و  دوخ  ياه  هناـخ  هب  ناـمهم  ناونع  هب  زین  ار  راـصنا » »

.دندمآرب دندوب ؛ هداد  ماجنا  نارجاهم  هرابرد 

دیوگ یم  كرت  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

، ناملـسم تلم  هیحور  اب  نانآ  و  دراذـگ ، هکم  مدرم  هیحور  رد  یبیجع  رثا  ناناملـسم ، مالـسا و  عاـضوا  ریگ  مشچ  تمظع  لـالج و 
هب تبـسن  ار  هکم  یلاها  هقالع  يو  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فقوت  هک  دندرک ، ساسحا  كرـش  نارـس  .دندش  انـشآ  رتشیب 

.تسا هدروآ  دیدپ  نیفرط  نایم  ار  هقالع  تبحم و  ياه  هتشر  و  هدومن ، فیعضت  یتسرپ  تب  نیئآ 

: تفگ دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدخ  بِطیَوُح »  » مان هب  شیرق  هدـنیامن  دادرارق ، تدـم  نیرخآ  ياضقنا  زا  رظن ، نیا  زا 
.دینک كرت  ار  ام  نیمزرس  رتدوز  هچ  ره  .تسا  هدیدرگ  يرپس  تسا ، هدش  ینیب  شیپ  هکم  رد  امش  تماقا  يارب  نامیپ  رد  هک  یتدم 

یصخش هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یلو  دندش ، تحاران  شیرق  هدنیامن  راتفگ  تحارصزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  زا  یخرب 
.دنتفگ كرت  ار  مرح  نیمزرس  هلصافالب  یگمه  دش و  هداد  ناناملسم  نایم  رد  چوک  يادن  .دزرو  یتسس  نامیپ  هب  لمع  رد  هک  دوبن 
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دوخ رهاوخ  رهوش  هب  دوب ؛ هتفرگ  رارق  ناناملـسم  زیگناروش  تاساسحا  ریثأـت  تحت  هک  ساـبع »  » رـسمه لـضفلا » ّما   » رهاوخ هنومیم ،
.دنک جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  اب  راختفا  روط  هب  تسا  رضاح  هک  داد  ماغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يومع  سابع ،» »

کی لیامت  .تخاس  رت  مکحتـسم  شیرق  اب  ار  دوخ  دـنویپ  قیرط  نیا  زا  و  دومن ، تقفاوم  يو  داهنـشیپ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتح  .دشاب  یم  يو  يونعم  ذوفن  رب  نشور  هاوگ  دوخ  تشاد ، دایز  ینس  هلصاف  وا  اب  هک  يدرم  هب  رتخد 

تکرش هکم  نارـس  هیلک  فافز ، بش  همیلو  رد  ددرگ و  رازگرب  هکم  رد  یـسورع  مسارم  ات  دهد  تلهم  هک  تساوخ  شیرق  هدنیامن 
.تسین امش  ياذغ  هب  يزاین  ار  ام  تفگ : درک و  در  ار  تساوخرد  نیا  شیرق  هدنیامن  یلو  دنیوج ؛

طقف .دنامن  اجنآ  رد  یـسک  رهظ  زا  دعب  يارب  و  دنیآ ، نوریب  هکم  زا  زور ، همین  ناناملـسم  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دروایب هارمه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـسمه  بورغ  ماگنه  دـنک و  فقوت  اـجنآ  رد  هک  دومن ، رومأـم  ار  دوخ  مـالغ  عفاروبا » »

يو هیحور  رد  نانآ  نانخس  یلو  .دندرک  شنزرـس  ار  هنومیم » ، » ناناملـسم جورخ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانمـشد  « (1)»
هک يا  هدعو  هلیـسونیدب ، .دراذگن  رثا  دوب ؛ هداد  جاودزا  داهنـشیپ  هدیورگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  يونعم  هقالع  يور  زا  هک 

ناناملـسم يور  هب  هکم  ياهرد  ندـشزاب  هبعک و  ترایز  زا  دوخ ، هناقداصیایؤر  هار  زا  شیپ  لاس  کی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هک کیدزن ، حـتف  زا  هیآ ، نآ  رد  .دـیدرگ  لزان  هدـعو  نیا  نتفای  ققحت  يارب  « (2)  » حتف هروس  هیآ 24  تفریذـپ و  ققحت  دوب ؛ هداد 

.داد شرازگ  تفریذپ - ققحت  ترجه  متشه  لاس  رد  هک  تسا - هکم  حتف  نامه 

ص:414
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ترجه متشه  لاس  ثداوح 

هتوم گنج   34

هراشا

دوب و هتفای  شرتسگ  طاقن  زا  يرایـسب  هب  دیحوت  يادـن  و  هدـمآ ، دـیدپ  یبسن  تینما  زاجح  طاقن  رتشیب  رد  هک  متـشه  لاس  لیاوا  رد 
رکف هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درک ؛ یمن  دیدهت  ار  ناناملسم  مالـسا و  بونج  رد  شیرق  تالمح  و  لامـش ، رد  دوهی  ذوفن  رگید 

یم رـسب  مور  رـصیق  هطلـس  ریز  اـهزور  نآ  رد  هک  ار  یمدرم  بولق  و  دـنک ، ماـش  نانیـشنزرم  هجوتم  ار  دوخ  توعد  راـشف  هک  داـتفا 
.دومن ماش  ياورنامرف  رابرد  هناور  يا  همان  اب  ار  يدزا  ِریمع » نب  ثراـح  ، » روظنم نیمه  يارب  .دزاـس  لـیامتم  مالـسا  نیئآ  هب  دـندرب ،

تموکح اجنآ  رد  رـصیق ، فرط  زا  یگدناشن  تسد  هب  هک  دوب  یناسغ  رمـش » یبا  نب  ثراح  ، » زور نآ  رد  تاماش  قلطم  ياورنامرف 
، دوب يزرم  ياه  نیمزرس  رادنامرف  هک  لیبحرش »  » دیدرگ ماش  يزرم  ياهرهش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ریفـس  یتقو  .درک  یم 

.دومن ریگتسد  هتوم »  » هدکهد رد  ار  وا  و  دیدرگ ؛ هاگآ  ریفس  دورو  زا 

ربمایپ بناج  زا  تسا  يا  همان  لماح  هک  درک  رارقا  يو  دمآ ، لمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ریفس  زا  هک  یلماک  ییوجزاب  زا  سپ 
هک یناهج - یناسنا و  لوصا  مامت  فالخرب  رادنامرف  یناسغ .» ثراح   » ینعی تاماش ، قلطم  ياورنامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا 

.دنتشک ار  وا  و  دنتسب ، ار  وا  ياپ  تسد و  داد  روتسد  تسا - مرتحم  ناهج  طاقن  مامت  رد  ریفس  نوخ  ناج و 

نیا زا  ار  ناناملـسم  و  دش ، تحاران  تخـس  ریفـس  ندش  هتـشک  زا  و  دیدرگ ، هاگآ  لیبحرـش »  » تیانج زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هتشک ار  مالسا  ریفس  هک  رسدوخ  رادمامز  نیا  زا  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  دوخ  نازابرس  ورنیا  زا  .تخاس  هاگآ  هنادرمناوجان  لامعا 
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.دومن توعد  دوب ،

رتزادگناج هثداح 

ماش نانیشنزرم  ندرک  بدا  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میمـصت  هثداح ، نیا  .داد  خر  يرتزادگناج  هثداح  نایرج ، نیا  نراقم 
، دندوب هتشک  ار  وا  غیلبت  هاپـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریفـس  هنادرمناوجان  و  هدومن ، بلـس  مالـسا  ناغلبم  زا  ار  غیلبت  يدازآ  هک 

: نایرج نآ  کنیا  .تخاس  رت  يدج 

هب یگمه  هک  رفن  اب 15  هک  تفای  تیرومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فرط  زا  يرافغ » ریمع  نب  بعک  ، » متـشه لاس  عیبر  هاـم  رد 
نییآ هب  ار  اجنآ  یلاها  و  دـنوش ، هناور  دراد ، رارق  يرقلا » يداو   » تشپ رد  هک  حالطا » تاذ   » نیمزرـس هب  دـندوب ؛ زهجم  غیلبت  حالس 
دروم یگمه  و  هدـش ، وربور  مدرم  دـیدش  تفلاخم  اب  دـندمآ و  دورف  هطقن  نآ  رد  غیلبت  هاپـس  .دـنیامن  توعد  تلاسر  یتسرپاتکی و 

رب ار  تداهـش  و  دندومن ، عافد  دوخ  زا  هناناج  و  دندید ، یهوبنا  تیعمج  هرـصاحم  رد  ار  دوخ  غیلبت ؛ هاپـس  .دـنتفرگ  رارق  نانآ  هلمح 
دوخ ياج  زا  بش  همین  دوب ، هداتفا  ناگتـشک  ناـیم  رد  حورجم  ندـب  اـب  هک  اـهنآ  زا  رفن  کـی  طـقف  .دـنداد  حـیجرت  يراوخ  تلذ و 

.دیناسر هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ضرع  هب  ار  نایرج  و  تفرگ ، شیپ  ار  هنیدم  هار  و  تساخرب ،

يارب رفن  رازه  هس  زا  بکرم  یهاپس  و  ددرگ ، رداصداهج  نامرف  يدامج  هام  رد  هک  دش  ببس  هانگ ، یب  مادعا  و  غیلبت ، هاپـس  نتـشک 
رازه هس  فرج ،»  » هنیدـم هاگرکـشل  رد  .دـیدرگ  رداصداهج  ناـمرف  « (1)  » .دـنوش مازعا  مالـسا  غیلبت  ناـمحازم  ناـیغای و  یبوکرس 

: دومرف نینچ  دومن و  داریا  یتانایب  دمآ و  هاگرکشل  هب  ًاصخش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  .دندمآ  درگ  مه  رود  روالد  هدنمزر 

مالسا هب  ًاددجم  ار  نانآ  دیور و  یم  دنا ، هتشک  ار  مالسا  ریفس  هک  يا  هطقن  هب  »

ص:416

.128 ج 2 / يربک ،» تاقبط  - » 1
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ادخ زا  تروصنیا ، ریغ  رد  دـییامن و  یم  رظنفرـصریفس  نوخ  ماقتنا  زا  دـندروآ ، مالـسا  رگا  .دـییامن  یم  توعد  یتسرپاتکی  نییآ  و 
رد هک  ار  دوخ  نانمـشد  ادخ و  نانمـشد  دینک ، داهج  ادخ  مان  هب  مالـسا ! نازابرـس  يا  ناه ! .دینک  یم  دربن  نانآ  اب  هدیبلط و  کمک 

، دـننک یم  یگدـنز  عاـمتجا  ياـغوغ  زا  رود  اـه  هعموـصرد  هک  اـه  هبهار  بهار و  هب  .دـییامن  بدا  دـنرب ، یم  رـس  هب  ماـش  نیمزرس 
ناریپ و  ناکدوک ، نانز و  .دـیزاس  ناریو  ریـشمش ، نیمه  اـب  هتفرگ ، رارق  یهورگ  زغم  رد  هک  ار  ناطیـش  ياـه  هنـال  .دـیوشن  ضّرعتم 

نم معرسپ  هاپس ، هدنامرف  نادهاجم ! يا  ناه ! « (1) ! » دییامنن ناریو  ار  يا  هناخ  دیربن و  ار  یتخرد  لخن و  زگره  دیـشکم ! ار  توترف 
هدنامرف دش ، هتشک  وا  رگا  .دنک و  تیاده  ار  رکـشل  درادرب و  هثراح » دیز   » ار مچرپ  دید ، بیـسآ  وا  رگا  .تسا  بلاط  یبا  نب  رفعج 

روتـسد سپـس  دـینیزگرب .» لـک  هدـنامرف  ناونع  هب  ار  یـصخش  امـش  دوخ  دـید ، بیـسآ  زین  وا  رگا  .تسا و  هحاور » هَّللادـبع   » هاـپس
اجنآ رد  دومن و  تعیاشم  عادولاهینث »  » هطقن ات  ناناملسم  زا  یهورگ  اب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  دیدرگ و  رداصتکرح 

زا ار  نمشد  ّرـش  ادخ  « ؛» َنیمناغ َنیملاس  مُکَّدُر  مُکنَع َو  ُهَّللا  َعَفَد  : » دنتفگ قباس  مسر  هب  هدرک ، عادو  ار  نازابرـس  ناگدننک  تعیاشم 
خـساپ رد  دوب ؛ ورین  موس  هدنامرف  ای  مود و  نواعم  هک  هحاور  نبا  یلو  دیدرگزاب ؛» یگنج  مئانغ  اب  ملاس  حیحـصو و  دنادرگزاب  امش 

: دناوخ ار  ریز  رعش  نانآ 

«(2)  » ادبزلا فذقت  عرق  تاذ  هبرض  هرفغم و  نمحرلا  لأسأ  یّننکل 

.دزیرب نوریب  نآ  زا  نوخ  ياه  فک  هک  هدننکش  تابرض  و  مهاوخ ؛ یم  شزرمآ  ادخ  زا  نم  ینعی 

تلاح نیا  رد  .دینزب  سدح  ادخ  هار  رد  تداهش  هب  تبـسن  ار  هدنامرف  نیا  هقالع  نامیا و  تردق  هزادنا  دیناوت  یم  هلمج  نیا  زا  امش 
عاجش هدنامرف  نیا  دندید 

ص:417

.558 - 557 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
ای ربق و  نارگید  یتقو  ینعی  ادشر  دق  زاغ و  نم  هَّللا  هدـشرا  يدـسج  یلع  اورم  اذا  لاقی  یتح  دـیوگ : یم  نینچ  مود ، رعـش  رد  و  - 2

ج تاقبط ،» 60 «؛ ج 21 / راحب ،» دننک «- اعد  نم  قح  رد  هدومن و  نیسحت  ارم  يزابناج  يزابرـس و  دننیبب ، ارم  هتـشغآ  نوخ  هب  شعن 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  مدینـش  یلو  مرادن ، ایند  هب  يا  هقالع  زگره  نم  تفگ : نینچ  وا  .دندیـسرپ  ار  هیرگ  تلع  .دیرگ  یم 
: دناوخ یم  ار  ریز  هیآ 

«(1) « ؛ ًاّیِضْقَم ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو 

دورو هاگنآ  .دنوش  هناور  تشهب  يوس  هب  اجنآ  زا  حلاصدارفا  دیوش و  خزود  دراو  یگمه  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  یمتح  ياضق 
«(2)  » .دوب دهاوخ  هنوگچ  دورو  زا  سپ  هک  تسین  نشور  نم  دورو  ماجنارس  یلو  تسا ، یعطق  خزود  هب  نم 

مالسا مور و  هاپس  ییارآ  فص 

، دوب ناریا  رب  دوخ  ياه  يزوریپ  تسمرـس  هکنیا  اب  .دوب  هدـش  یبیجع  جرم  جره و  راچد  ناریا  اب  یپایپ  ياهدربن  رثا  رب  زور  نآ  مور 
؛ دـندوب هدروآ  تسد  هب  يداـیز  تاراـختفا  ناـمیا ، تردـق  یتاذ و  تماهـش  يور  هک  مالـسا  نازابرـس  تداـشر  تماهـش و  زا  یلو 
هب مور ، رـصیق  ِلقرِه » ، » دـش هداد  شرازگ  مور  تلود  هب  مالـسا ، نازابرـس  یگدامآ  تکرح و  ِتقو  رظن ، نیا  زا  .دنتـشاد  یتاعالطا 

یمالسا زابرس  رازه  هس  اب  هلباقم  يارب  ار ، هاپـس  نیرتدنمورین  نیرت و  میظع  ماش ، نیمزرـس  رد  دوخ  هدناشن  تسد  ياورنامرف  کمک 
يارب هدروآ  درگ  مچرپ  ریز  ماش  فلتخم  لیابق  زا  زابرـس  رازه  دـص  ، ماـش نیمزرـس  ياورناـمرف  لیبحرـش ،»  » اـهنت دوب ، هدومن  هداـمآ 

مور زا  زابرـس  رازه  دـصاب  یلبق  عالطا  اب  رـصیق ،»  » یتح .تخاس  هناور  روشک  ياـهزرم  هب  مالـسا ، نازابرـس  يورـشیپ  زا  يریگولج 
.دومن فقوت  يدادما  يورین  هریخذ و  ناونع  هب  اجنآ  رد  و  دمآ ، دورف  تسا ، اقلب »  » ياهرهش زا  یکی  هک  بآم »  » رد و  دومن ، تکرح 

زا بتارم  هب  هسیاقم  ماقم  رد  هک  تیعمج  کی  يارب  زابرس  همه  نیا  يروآدرگ  « (3)»

ص:418

.71 میرم / هروس  - . 1
هب هدـنامرف  هس  نیا  گرم  هک  تسا  يا  هدـنز  هاوگ  اوعباتت ،» ظفل « دـییامرف  یم  هظحالم  هکنانچ  . 374 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریـس  - » 2

.تسا هدیسر  تداهش  هب  رفعج  تسخن  هدوب و  رگیدکی  لابند 
.375 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  ،-» 760 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 3
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زواجت زا  يریگولج  يارب  دوب ، هدیـسر  مور  نارادرـس  هب  ناناملـسم  تاحوتف  نوماریپ  هک  دوب  یئاه  شرازگ  يور  دندوب ؛ رتمک  اهنآ 
.دوب یفاک  هاپس  نیا  مهدکی  دنشاب ، ریلد  مه  هچ  ره  زابرس ، رازه  هس 

تارفن و دادـعت و  رظن  زا  هاوخ  دوـب ؛ رت  ناوتاـن  مور  شترا  زا  بتارم  هب  مالـسا  شترا  ورین ، دادعتـسا و  شجنـس  ماـقم  رد  نینچمه ،
کی هب  مور ، ناریا و  يدامتم  ياهدربن  رد  تکرش  رثا  رب  یمور  نارـسفا  اریز  .یگنج  ياه  کیتکات  زومر و  هب  ییانـشآ  رظن  زا  هاوخ 

یهگناو .دوب  ییادتبا  اًلماک  تمـسق  نیا  رد  مالـسا  ناوج  شترا  تاعالطا  هک  دندوب ، هدرب  یپ  يزوریپ  رارـسا  یماظن و  زومر  هتـشر 
تبرغ نیمزرس  رد  مالسا  ياوق  رتالاب ، همه  زا  .دندوبن  زارط  مه  نایمور ، اب  هیلقن ، لیاسو  و  یگنج ، گرب  زاس و  تهج  زا  ناناملـسم 

تروصنیا رد  .دنتـشاد  یعافد  تلاح  و  دندوب ، دنم  هرهب  شیوخ  تاناکما  مامت  زا  دوخ  روشک  رد  نایمور  و  تشاد ، ار  مجاهم  شقن 
.دیامن ناربج  ار  طیارش  ندوب  دعاسمان  دناوتب  هک  دشاب  دنمورین  يوق و  نانچ  نآ  دیاب  مجاهم  يورین 

رب ار  دربن  تماقتـسا و  دندید ، یم  دوخ  یمدق  دنچ  رد  ار  گرم  هکنیا  اب  ناهدـنامرف  هک  دـید  میهاوخ  نونکا  مه  تاظحالم ، نیا  اب 
.دندوزفا دوخ  یخیرات  تاراختفا  رب  هداد ؛ حیجرت  رارف 

ياروش هزرابم ، هوحن  يارب  ًاروف  .دـندش  هاـگآ  وا  یماـظن  تردـق  نمـشد و  یگداـمآ  زا  ماـش ، ياـهزرم  هب  دورو  زا  سپ  ناناملـسم 
بـسک وا  زا  و  دنناسرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ضرع  هب  يراگن  همان  قیرط  زا  ار  نایرج  دنتفگ : یهورگ  .دنداد  لیکـشت  یماظن 

هک يدرم  نامه  ینعی  هحاور -» هَّللادبع   » یهدنامرف مود  نواعم  هک  دریگ ، رارق  بیوصت  دروم  دوب  کیدزن  رظن  نیا  .دـنیامن  فیلکت 
: تفگ نینچ  درک و  داریا  ینیشتآ  هباطخ  تساخرب و  دوب - هدیبلط  تداهش  دنوادخ  زا  هنیدم  زا  جورخ  عقوم  رد 

هک نامیا  داقتعا و  وترپ  رد  ام  .میدرک  یمن  دربن  نمـشد  اب  بسا  يدایز  حالـس و  ینوزف  دارفا و  ینوزف  اب  ام  زگره  دنگوس  ادـخ  هب  »
رطاخ هب  .دینک  زاغآ  ار  دربن  دـیهد ، همادا  دوخ  هار  هب  دـیزیخرب  .میدـش  یم  وربور  نمـشد  اب  تسا ، هتـشاد  یمارگ  نآ  اب  ار  ام  ادـخ 

« دحا  » زور رد  بسا و  ود  ردب ،»  » گنج رد  ام  هک  دیروایب 

ص:419
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يا هدعو  نامه  نیا  میوش و  یم  زوریپ  اهنآ  رب  ای  میتسه ، تشونرـس  ود  زا  یکی  راظتنا  رد  دربن  نیا  رد  ام  .میتشادـن  شیب  بسا  کی 
ناردارب هب  تروصنیا  رد  میـسر و  یم  تداهـش  هب  ای  و  تسین ؛ یفالخ  وا  هدـعو  يارب  تسا و  هداد  اـم  هب  وا  لوسر  ادـخ و  هک  تسا 

.دنداد همادا  دوخ  تکرح  هب  نانآ  درک و  تیوقت  مالسا  هاپس  رد  ار  داهج  حور  هباطخ ، نیا  میوش .» یم  قحلم  دوخ 

رد درک و  ینیشن  بقع  يرادقم  مالسا  هاپـس  یماظن  حلاصم  يور  یلو  دندش ، وربور  مه  اب  فراش »  » مان هب  يا  هطقن  رد  هاپـس  ود  ره 
ره يارب  و  دومن ، میسقت  یفلتخم  ياه  تمسق  هب  ار  نازابرس  دوب ، رکشل  هدنامرف  هک  بلاط  یبا  نب  رفعج  .دمآ  دورف  هتوم »  » نیمزرس

نازابرس تالمح  دریگب و  تسد  هب  ار  مچرپ  دیاب  وا  .دیدرگ  زاغآ  نت  هب  نت  ياه  گنج  تالمح و  .درک  صخشم  یهدنامرف  مادک 
.دزادرپب زین  عافد  گنج و  هب  لاح ، نیع  رد  و  دنک ، تیاده  ار  دوخ 

ادیپ اًلماک  فدـه  هار  رد  وا  هدارا  خوسر  یحور و  تعاجـش  تسا ، هدـناوخ  نمـشد  رب  هلمح  عقوم  رد  هک  وا  ياه  هسامح  زجر و  زا 
و دراد ، اراوگ  ياه  هباشون  هک  هزیکاپ  تشهب  هدـش ، کـیدزن  دوعوم  تشهب  هک  مرورـسم  تفگ : یم  نینچ  هلمح  عقوم  رد  وا  .تسا 
، تسا هدیدرگ  رود  ام  زا  نانآ  طابترا  قیالع و  هدیزرو و  رفک  دـیحوت  نیئآ  هب  هک  یتلم  تسا  کیدزن  زین  مور  يدوبان  نآ  ربارب  رد 

تالمح رد  مالـسا ، مکی  هدنامرف  « (1)  » .مزاس دراو  اهنآ  رب  ار  دوخ  تبرـض  مدـش ، وربور  ناـنآ  اـب  عقوم  ره  هک  متـسه  ممـصم  نم 
هک نیا  يارب  تسناد ، یعطق  ار  دوخ  تداهش  و  دید ، نمشد  هرصاحم  هقلح  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  .دومن  يدیدش  دربن  دوخ  هناناج 

بـسا زا  تسا ؛ هدومن  عطق  يدام  ناهج  اب  ار  دوخ  دنویپ  نیرخآ  هک  دـنامهفب  نمـشد  هب  زین  و  دـنکن ، هدافتـسا  يو  بسا  زا  نمـشد 
انثا نیا  رد  .داد  همادا  دوخ  هلمح  عافد و  هب  تشادزاب و  تکرح  زا  ار  وا  تخاس و  دراو  وا  رب  یتبرض  و  دمآ ، دورف 

ص:420

ًادراب هبیط و  اهبارتقاو  هنجلا  اذـبح  ای  مینک : یم  لقن  اجنیا  رد  هدروآ ،  378 ج 2 / هریـس ، رد  ماشه  نبا  هک  ار  نآ  یبرع  نتم  کنیا  - 1
اهبارض اهتیقال  ذا  ّیلع  اهباسنا  هدیعب  هرفاک  اهباذع  انددق  مور  مورلاو  اهبارش 
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یتقو .تفرگ  پچ  تسد  هب  ار  مچرپ  دـتفین ؛ نیمز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مچرپ  هکنیا  يارب  وا  .دـیدرگ  عطق  وا  تسار  تسد 
داتفا و اه  كاخ  يور  مخز  داتـشه  زا  شیب  اب  ماجنارـس  و  تشاد ، هاگن  ار  مچرپ  دوخ  ناوزاـب  اـب  دـندرک ، عطق  زین  ار  وا  پچ  تسد 

.درپس ناج 

رثا رب  و  درک ، هفیظو  ماجنا  يریظن  مک  تماهـش  اب  و  تفرگ ، شود  هب  ار  مچرپ  وا  .دیـسر  ارف  هثراح » دـیز   » مکی نواعم  تبون  هاگنآ 
یـسامح راعـشا  دـش و  راوس  دوخ  بسا  رب  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  مچرپ  هحاور ،» هَّللادـبع   » مود نواعم  .درپس  ناج  اـه  هزین  تاـبرض 
فرطرب ار  یگنـسرگ  هک  دنداد  وا  تسد  هب  ییاذـغ  همقل  .دوب  هدروآ  راشف  وا  رب  تخـس  یگنـسرگ ، دربن ، يانثا  رد  .دورـس  ار  دوخ 

نمشد هب  ار  دوخ  تخادنا و  ار  همقل  .دیسر  وا  شوگ  هب  نمشد  ياسآ  لیس  موجه  يادصهک  دوب ؛ هدروخن  نآ  زا  يزیچ  زونه  .دنک 
.دش هتشک  ات  درک  گنج  تخاس و  کیدزن 

مالسا هاپس  ینادرگرس 

هیلع هللا  یلصربمایپ  اما  .دندش  هتشک  بیترت  هب  يو  نواعم  ود  و  اوق ، لک  هدنامرف  .دیدرگ  زاغآ  مالسا  هاپس  ینادرگرس  هظحل  نآ  رد 
نب تباـث  ، » هظحل نیا  رد  .دوب  هداد  رارق  نازابرـس  دوـخ  هدـهع  رب  ار  هدـنامرف  راـیتخا  بیترت  و  هدرک ، ینیب  شیپ  ار  عـضو  نیا  هلآ  و 
يو .شاب  ام  هدنامرف  وت  دنتفگ  یگمه  دـینک ! باختنا  یهدـنامرف  دوخ  يارب  تفگ : دومن و  نازابرـس  هب  ور  تشادرب  ار  مچرپ  مرقا »
هزات هک  ار  دـیلو » نب  دـلاخ  ، » ناناملـسم و  تباث »  » دوخ سپـس  .دـینک  باختنا  ار  يرگید  مریذـپ ، یمن  ار  راک  نیا  زگره  نم  تفگ :

.دندرک باختنا  یهدنامرف  هب  دوب ، مالسا  هاپس  نایم  رد  هدروآ و  مالسا 

هدنامرف .دوب  هتشگ  هریچ  ناناملسم  رب  تشحو  بعر و  دوب و  یساسح  رایسب  هظحل  دش ، هدیزگرب  یهدنامرف  ماقم  هب  وا  هک  يا  هظحل 
اج همه  یهایس  هدرپ  هک  بش ، همین  رد  هک  داد ، روتسد  وا  .دوب  هقباس  یب  دوخ  عون  رد  هک  دز  یماظن  کیتکات  کی  هب  تسد  رکشل ،

نوتـس و  دـهد ، سکعلاب  و  هرـسیم »  » هب ار  دوخ  ياج  هنمیم ،»  » .دـنوش لوغـشم  ادـصو  رـس  اب  مهنآ  لاقتنا  لقن و  هب  دوب ، هتفرگارف  ار 
مدقم
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هب بش  همین  ناناملـسم  زا  یهورگ  داد  روتـسد  وا  .تشاد  همادا  حبـصیدیپس  ات  لاقتنا  نیا  و  دـبای ، لاـقتنا  سکعلاـب  رکـشل و  بلق  هب 
دوب نیا  يارب  اه  هشقن  نیا  مامت  .دندنویپب  ناناملسم  هب  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » راعش نداد  اب  حبص  هعیلط  رد  و  دننک ، تکرح  تسدرود  هطقن 

.تسا هدیسر  ناناملسم  يارب  يدادما  ياهورین  هک  دننک  روصت  مور  هاپس  هک 

نودب تیعمج  نیا  هک  دنتفگ  دوخ  اب  و  دندومن ، يراددوخ  ناناملـسم  هب  هلمح  زا  دـعب ، زور  نانآ  هک  دـش  ببـس  لایخ  نیمه  ًاقافتا 
تماقتـسا و تبالـصدیاب و  تسا ، هدش  هدوزفا  نانآ  دادـعت  هب  هک  نونکا  دـندیگنج ؛ یم  یفـصولادیاز  تماهـش  اب  يدادـما ، يورین 

شمارآ توکس و  « (1)  » .دش هتشک  مالسا  نازابرس  زا  یکی  تسد  هب  نایمور ، هدنامرف  گنج ، نیا  رد  .ددرگ  ربارب  دنچ  نانآ  يریلد 
نیا دندروآ ، تسد  هب  ناناملـسم  هک  يزوریپ  نیرتگرزب  .دندرگزاب  دندوب  هدـمآ  هک  یهار  زا  ناناملـسم  هک  دوب  یتصرف  مور  شترا 

تمالـس هب  ناج  ماجنارـس  دـندومن و  تمواـقم  زور  هس  اـی  زور و  کـی  دـنمورین  مظنم و  شترا  ربارب  رد  مک  تیعمج  کـی  هک  دوب 
هنیدـم هب  ملاس  ار  ناـنآ  داد و  تاـجن  گرم  زا  ار  ناناملـسم  هک  دوب ، يا  هنادـنمدرخ  ریبدـت  دـیدج ، هدـنامرف  یماـظن  ریبدـت  .دـندرب 

«(2)  » .تسا شیاتس  دیجمت و  دروم  رظن  نیا  زا  .دینادرگزاب و 

تسیرگ تخس  رفعج  گرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

تنب ءامـسا   » يو رـسمه  هک  نـیا  يارب  .تـسیرگ  تخـس  رفعج » ، » دوـخ معرـسپ  تداهـش  گرم و  رد  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
درک و ءامـسا »  » هب ور  تفر و  رفعج  هناخ  هب  هرـسکی  دـشاب ، هتفگ  يو  هب  زین  یتیلـست  دزاس و  هاگآ  دوخ  رهوش  تاـفو  زا  ار  سیمع »

یلصربمایپ تمدخ  هب  ار  دمحم »  » و نوع »  » و هَّللادبع » : » ياه مان  هب  رفعج ، نادنزرف  رفعج ، رسمه  دنتـسه ؟ اجک  نم  نادنزرف  دومرف :
يو یمارگ  رهوش  هک  تفاـیرد  ار  عوـضوم  شنادـنزرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیدش  هقـالع  زاربا  زا  وا  .دروآ  هلآ  هیلع و  هللا 

.دییامن یم  راتفر  نامیتی  دننام  نانآ  اب  امش  اریز  دنا !؟ هدش  میتی  نم  نادنزرف  ایوگ  تفگ ، تسا و  هدرک  توف 

نیا رد 
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سپـس .تخیر  یم  يو  نساحم  زا  کشا  ياـه  هناد  هک  دوب  يدـح  هب  وا  هیرگ  تسیرگ و  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هظحل ،
زور هس  رفعج  هداوناخ  زا  دـنک و  هیهت  ییاذـغ  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  یمارگ  رتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

دوب و هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لد  رد  هثراح ، دیز  بلاط و  یبا  نب  رفعج  ترـضح  غاد  دـعب  هب  نیا  زا  .دروآ و  لمع  هب  ییاریذـپ 
«(1)  » .تسیرگ یم  دایز  اهنآ  رب  دش  یم  دوخ  هناخ  دراو  عقوم  ره 
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هکم حتف   35

هراشا

ربمایپ سدقم  فادها  رگنـشور  هدنزومآ و  لاح  نیع  رد  مالـسا و  خـیرات  نیریـش  یندـناوخ و  ياهزارف  زا  هکم ،» حـتف   » تشذـگرس
.تسا ترضح  نآ  يوکین  راتفر  قالخا و  هدننک  نشور  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصمالسا 

« هیبیدـح  » دادرارق رد  هک  يداوـم  هیلک  هب  يو  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يراداـفو  ییوگتـسار و  خـیرات ، زا  لـصف  نیا  رد 
.دوش یم  راکشآ  همانحلصداوم ، يارجا  رد  شیرق  ناکرشم  تنایخ  قافن و  نآ ، ربارب  رد  .ددرگ و  یم  نشور  دندوب ، هدرک  اضما 

نیرخآ و ندوشگ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هنادنمدرخ  تسایـس  ریبدـت و  نسح  ینادراک و  خـیرات ، زا  تمـسق  نیا  یـسررب 
یماظن گرزب  ياه  هاگـشناد  زا  یکی  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یـساپ  ینامـسآ ، درم  نیا  ییوگ  .دیامن  یم  تباث  نمـشد  ژد  نیرت  تخس 
يزوریپ نیرتگرزب  تقـشم ، جنر و  نودب  هک  دومن  میـسرت  حرط و  نانچنآ  ار ، حتف  هشقن  اناوت  هدنامرف  کی  ناسب  هک  دوب ، هدـنارذگ 

.دیدرگ ناناملسم  بیصن 

نـشور دوخ ، ماشآ  نوخ  نانمـشد  لام  ناج و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رهمرپ  تسود و  ناـسنا  هرهچ  شخب ، نیا  رد  ماـجنارس 
هدـیدان ار  شیرق  تاـیانج  میظع ، يزوریپ  زا  سپ  یـصاخ  ینیب  نشور  اـب  گرزب ، درم  نآ  هک  دـید  میهاوـخ  شخب  نـیا  رد  .ددرگ 

: بلطم زاغآ  کنیا  .دومن  مالعا  ار  یمومع  وفع  و  تفرگ ،

ياضما هب  هک  دش ، هتسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شیرق و  نارـس  نایم  يدادرارق  ترجه ، مشـش  لاس  رد  هک  میدناوخ  هتـشذگ  رد 
: هک دوب  نیا  زا  یکاح  نآ  موس  هدام  .دیسر  نیفرط 
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ربمایپ دندش و  نامیپ  مه  ناناملـسم  اب  هعازخ »  » هلیبق هدام ، نیا  ساسارب  .دـندنبب  نامیپ  يا  هلیبق  ره  اب  دـنناوت  یم  شیرق  ناناملـسم و 
هنیرید نانمـشد  زا  هک  هنانک » ینب   » هلیبق و  تفرگ : هدهع  هب  ار  نانآ  لام  ناج و  كاخ و  بآ و  زا  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
تینما ظفاح  هک  هلاس  هد  حلـصدادرارق  کی  نتـسب  اب  نایرج ، نیا  .دنتـشگ  نامیپ  مه  شیرق  اب  دندوب ، نانآ  زرم  مه  و  هعازخ »  » هلیبق

.تفریذپ نایاپ  دوب ، ناتسبرع  طاقن  رد  یمومع  حلصو  یعامتجا 

، لـباقم فرط  ناـمیپ  مه  دـضرب  ار  دوخ  ناـنامیپ  مه  اـی  و  دـنیامن ، هناحلـسم  ماـیق  رگیدـکی  دـضرب  دـیابن  نیفرط  دادرارق ، نیا  قبط 
رد ناناملـسم  هک  اجنآ  ات  دندرب ؛ یم  رـسب  تینما  و  هافر ، حلـصرد و  نیفرط  و  تشذگ ، دادرارق  نیا  زاغآ  زا  لاس  ود  .دننک  کیرحت 

نمـشد نارازه  ناگدید  ربارب  رد  ار  دوخ  یمالـسا  فیاظو  یبهذم و  مسارم  هتفر و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  يدازآ ، لامک  اب  دـعب  لاس 
.دنداد ماجنا  تسرپ  تب 

دشرا نارسفا  زا  نت  هس  یهدنامرف  هب  ار  يرفن  رازه  هس  گنه  کی  متـشه ، لاس  یلوالا » يدامج   » هام رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هاپـس .دومن  مازعا  دـندوب - هتـشک  هنادرمناوجان  ار  مالـسا  هانپ  یب  ناغلبم  هک  مور - لامُع  یبوکرـس  يارب  ماش  ياه  هنارک  هب  مالـسا ،

يزوریپ اـب  یلو  دـندادن ؛ هتـشک  شیب  زابرـس  دـنچ  رـسفا و  هس  طـقف  و  دـندرب ، تمالـس  هب  ناـج  هچ  رگا  تیرومأـم  نـیا  رد  مالـسا 
.تشاد تهابـش  زیرگ » گنج و   » تلاح هب  رتشیب  اهنآ  تایلمع  و  دنتـشگنزاب ، تفر ، یم  راظتنا  مالـسا  نادهاجم  زا  هک  يریگمـشچ 

هب مالـسا  یماظن  يورین  هک  دـندرک  روصت  نانآ  .دـیدرگ  ناـنآ  تراـسج  تأرج و  بجوم  شیرق ، نارـس  ناـیم  رد  ربخ  نیا  راـشتنا 
هک دـنتفرگ  میمــصت  رظن ، نـیا  زا  .دـنا  هداد  تـسد  زا  ار  يزابرــس  يروشحلــس و  حور  ناناملــسم  و  هدـییارگ ، یناوتاـن  فـعض و 
هک دـندرک ، کیرحت  ار  ناـنآ  هدرک و  شخپ  هحلـسا  « (1) « » رکبونب  » هلیبـق ناـیم  رد  تسخن  .دـننزب  مه  هب  ار  شمارآ  حلـصطیحم و 

هتشک و ار  یهورگ  دنربب و  هلمح  دندوب - نامیپ  مه  ناناملسم  اب  هک  هعازخ -»  » هلیبق هب  هنابش 
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نیا زا  .دندرک و  تکرش  هعازخ »  » دضرب گنج  رد  هنابش  شیرق  زا  يا  هتسد  هدرکن ، افتکا  زین  نیا  هب  یتح  .دندرک  ریسا  ار  يا  هتسد 
.دندرک لیدبت  يزیرنوخ  دربن و  هب  ار  هلاسود  شمارآ  حلص و  ؛ هداهن اپ  ریز  ار  هیبیدح »  » نامیپ قیرط 

يا هتسد  و  هدش ، هتشک  دندوب ، تدابع  تلاح  رد  ای  هدیمرآ و  باوخ  رتسب  رد  هک  هعازخ  هلیبق  زا  یهورگ  هنابش ، هلمح  نیا  هجیتن  رد 
هاـنپ تفر - یم  رامـش  هب  برع  يارب  ینما »  » نیمزرـس هک  هکم - هب  و  هـتفگ ، كرت  ار  هنایـشآ  هناـخ و  زین  يا  هدـع  .دـندیدرگ  ریـسا 

حیرـشت ار  شیوخ  هلیبق  زادـگناج  تشذگرـس  هتفر ، « (1) « » عاقرو نب  لیدـُب   » هناخ هب  دـندوب ، هدـمآ  هکم  هب  هک  یناـگراوآ  .دـندرب 
.دندومن

« ملاسورمع  » دوخ هلیبق  سیئر  دنناسرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شوگ  هب  ار  دوخ  تیمولظم  يادن  هکنیا  يارب  هعازخ  ناگدیدمتس 
راعـشا .داتـسیا  مدرم  ناـیم  رد  دـمآ و  دجـسم  هـب  هرـسکی  دـش و  هنیدـم  دراو  وا  .دنداتـسرف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  ار 

هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درک و  تئارق  یـصاخ  گنهآ  اب  دوب ، هعازخ »  » هلیبق هثاغتـسا  تیمولظم و  زا  یکاح  هک  ار  يزوسناج 
ناـیاپ رد  دومن و  ناـمولظم  نوخ  نتفرگ  کـمک و  هب  توعد  ار  وا  و  داد ؛ دـنگوس  دوب  هتـسب  هعازخ  هلیبق  اـب  هک  یناـمیپ  نآ  مارتحا 

: تفگ نینچ  دوخ ، راعشا 

ًادّجُس ًاعکُر و  انولَتَق  و  « (2)  » ًادّجُه ِریتولاب  انوتَّیب  مه 

بآ رانک  رد  ام  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  بش  همین  لاس ، هد  تدم  هب  گنج  هکراتم  ناگدننکاضما  شیرق ، ناکرشم  ادخ ! ربمایپ  يا 
حلـسمریغ هاـنپ  یب  تیعمج  نیا  رـس  رب  دـندوب ، دوجـس  عوکر و  شتـسرپ و  لاـح  رد  بش  لد  رد  يا  هتـسد  میدوب و  باوـخ  ریتو » »

یم رارکت  دایز  ناناملـسم ، يروشحلـس  حور  فطاوع و  کیرحت  روظنم  هب  ار  ریز  هلمج  رعاش  نیا  .دـندرک  ماع  لتق  ار  اهنآ  هتخیر ،
: تفگ یم  درک و 

ار دوخ  راک  هلیبق ، سیئر  زیمآ  کیرحت  یفطاع و  راعـشا  .میدـش  ماع  لتق  میدوب ، ناملـسم  هک  یلاح  رد  ینعی  انمَلـسأ ؛» دَـق  اـنِلُتق و  »
ربارب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .درک 

ص:427

لاس زور 97  نآ  رد  درک و  یم  یگدـنز  هکم  رد  هـک  دوـب  هـعازخ  هلیبـق  هدروخلاـس  گرزب و  ياـه  تیـصخش  زا  یکی  لیدـُب ، - 1
.239 یسوط /» یلاما  تشاد «-

« اهرادیب ینعم « هب  یهاگ  اه و  هتفخ  ینعم  هب  دجاه » عمج « دجُه ،» .دوب و « هعازخ » هلیبق « يارب  هکم » نییاپ « رد  یهاگبآ  ریتو ،» - » 2
.تسا دادضا » زا « هملک  تقیقح  رد  و  دور ، یم  راک  هب  زین 
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هدـعو نیا  .درک  مهاوخ  کـمک  ار  وت  ورمع  يا  ینعی : ملاـس ،» ورمع  اـی  ُترـصن  : » تفگ دومن و  ورمع  هب  ور  ناناملـسم  زا  یهوـبنا 
زا ار  هعازخ  هلیبق  ماقتنا  یکیدزن  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  درک  نیقی  وا  اریز  دیـشخب ، ورمع »  » هب یبیجع  شمارآ  یعطق ،

تموکح نتخادـنارب  حـتف و  اـب  راـک  نیا  هک  درک  یمن  روـصت  زگره  یلو  تفرگ ؛ دـهاوخ  دـندوب  ناـیرج  یعقاو  ببـسم  هک  شیرق 
.تفرگ دهاوخ  تروصشیرق  هناملاظ 

و دندیـسر ، هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  دادمتـسا ، يارب  هـعازخ  هلیبـق  زا  یهورگ  اـب  ءاـقرو ،» لیدـب   » هـک تشذـگن  يزیچ 
هار سپـس  و  دـندیناسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ضرع  هب  هعازخ  ناناوج  نتـشک  ندـیبوک و  رد  رکب  ینب  اب  ار  شیرق »  » يراکمه

.دنتفرگ شیپ  رد  ار  هکم 

دنوش یم  نارگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میمصت  زا  شیرق 

، ناس نیدـب  هداد و  ماجنا  هیبیدـح  نامیپ  فـالخرب  یلمع  هک  دـنتفایرد  يدوز  هب  و  دـندش ، نامیـشپ  تخـس  شیوخ  راـک  زا  شیرق 
هلاس و هد  نامیپ  میکحت  دییأت و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مشخ  ندناشنورف  يارب  ور ، نیا  زا  .دنا  هدراذگ  اپ  ریز  ار  حلـصِدادرارق 

تایدعت ناهانگ و  رب  یشوپرس  یلکش  ره  هب  ات  دندومن ؛ هنیدم »  » هناور ار  نایفسوبا  دوخ  ياوشیپ  « (1) ، » نآ دیدمت  يارب  یلقن  هب  انب 
، هکم رد  هعازخ  گرزب  ياوشیپ  لیدـب »  » اب «، (2) « » نافـسع  » ماـن هب  يا  هطقن  رد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هنیدـم  هار  وا  .دـنراذگب  دوخ 

يو تسا ؟ هتشاذگ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب  ار  ریخا  ثداوح  وا  هدوب !؟ هنیدم  رد  ایآ  هک  دیـسرپ  يو  زا  .دومن  تاقالم 
ار هلمج  نیا  يو ، .تسا  هتفرن  هنیدـم  هب  زگره  هتفر و  اـه  نآ  ناـیم  هب  دوخ  هدیدمتـس  هلیبق  دارفا  زا  ییوجلد  يارب  تفگ : خـساپ  رد 

اهنآ نایم  رد  ار  هنیدم  صوصخم  ياهامرخ  هتسه  و  تفاکش ، ار  وا  رتش  لگشپ  نایفـسوبا  یلو  .تفرگ  شیپ  رد  ار  هکم  هار  تفگ و 
.تسا هتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تاقالم  هب  يو  هک  درک  نیقی  تفای و 

يور تساوخ  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یمارگ  رسمه  هبیبح ،» ّما   » دوخ رتخد  هناخ  هب  هرـسکی  و  دش ، هنیدم  دراو  نایفـسوبا 
نآ ًاروف  نایفس  یبا  رتخد  .دنیشنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  کشت 

ص:428

.792 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
.هنیدم هار  رد  هکم » یلزنمود « رد  تسا  ینیمزرس  - 2
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: تفگ ردپ  خساپ  رد  يو  یتسنادن !؟ نآ  راوازس  ار  ردپ  ای  يدیدن  نم  هتسیاش  ار  رتسب  تفگ : دوخ  رتخد  هب  نایفـسوبا  .درک  عمج  ار 
رتسب يور  دـیلپ  رفاک و  درم  کی  متـساوخن  نم  یتسه و  رفاک  درم  کـی  وت  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صوصخم  رتسب ، نیا 

.دنیشنب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  كاپ 

هتخادـنا هار  هب  ار  ییاهراتـشک  هدرک و  يربهر  ار  ییاه  شروش  مالـسا ؛ دـضرب  ماـمت ، لاـس  تسیب  هک  تسا  يدرم  رتخد  قطنم  نیا 
يوـق و وا  رد  ناـنچ  نآ  ینید  قیـالع  هتفاـی ، شرورپ  دـیحوت  بتکم  مالـسا و  دـهم  رد  یمارگ  يوناـب  نیا  هک  اـجنآ  زا  یلو  تـسا ؛

.تخاس دوخ  یبهذم  هفطاع  موکحم  ار  يدنزرف  يردپ و  فطاوع  ینطاب ، تالیامت  مامت  مغر  یلع  هک  دوب  دنمورین 

تمدـخ تفگ و  كرت  ار  رتخد  هناخ  هدـش و  تحاران  تخـس  دوب ، هنیدـم  رد  وا  هاگهانپ  هناـگی  هک  دوخ  رتخد  رادرک  زا  نایفـسوبا 
هیلع و هللا  یلصمالسا  ربمایپ  توکس  اب  یلو  تفگ ؛ نخس  نآ  میکحت  نامیپ و  دیدمت  هرابرد  وا  اب  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.دیدرگ وربور  دوب - وا  ییانتعا  یب  زا  یکاح  هک  هلآ -

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  رگید  راب  دناوتب  نانآ  قیرط  زا  ات  تفرگ  سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارای  زا  دنچ  ینت  اب  نایفسوبا 
مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هناخ  هب  راک ، نایاپ  رد  .دیـشخبن  يدوس  اه  سامت  نیا  یلو  دیآ ؛ لیان  دوخ  فدـه  هب  و  دریگب ، سامت 

اـضاقت .يراد  نم  اب  بسن  رظن  زا  یکیدزن  دنویپ  اریز  یتسه ، امـش  رهـش  نیا  رد  نم  هب  درف  نیرت  کیدزن  تفگ : نینچ  وا  هب  تفر و 
هک یمیمصت  رد  زگره  ام  تفگ : يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  .ینک  تعافش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شیپ  نم  هرابرد  هک  مراد 

یلع رـسمه  هجوتم  ناهگان  دیدرگ ؛ سویأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیلع  زا  وا  .مینک  یمن  هلخادـم  دریگ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
رد نینـسح »  » يو ناگدید  رون  هک  درک  هدهاشم  دش و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  مالـسلا ، هیلع 

! ربمایپ رتخد  يا  تفگ : نینچ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصارهز  ترـضح  فطاوع  کـیرحت  يارب  يو  .دنتـسه  يزاـب  لوغـشم  وا  ربارب 
اهیلع ارهز  دندرگ ! برع  رورـس  تسا ، یقاب  نامز  نیمز و  ات  دنهد و  هانپ  ار  هکم  مدرم  هک  یهد  روتـسد  تنادـنزرف  هب  تسا  نکمم 

و تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  طوبرم  راـک  نیا  تفگ : خـساپ  رد  ًاروف  دوـب ؛ هاـگآ  نایفـسوبا  كاـپان  ضارغا  زا  هک  مالـسلا 
.دنرادن یتیعقوم  نینچ  اًلعف  نم  نادنزرف 

ص:429
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رظن هب  یهار  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  .نک  ییامنهار  راک  نیا  رد  ارم  ناج ! یلع  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  رگید  راب  وا 
.یهد ناما  ار  ناناملسم  يورب و  دجسم  هب  هک  نیا  زج  دسر ، یمن  نم 

.دسر یمن  نم  رظن  هب  يزیچ  اًلعف  نیا  زج  یلو  نادنچ ، هن  تفگ : دراد ؟ يدوس  مهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  تفگ : نایفسوبا 

هنیدم دجـسم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  داهنـشیپ  دوب ، هاگآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  یکاپ  يراکتـسرد و  تقادصزا و  هک  نایفـسوبا 
ياـهراک زا  هک  یـشرازگ  ِنمـض  رد  .تفرگ  شیپرد  ار  هکم  هار  تشگ و  راوس  دوخ  رتش  رب  هدـش ، جراـخ  دجـسم  زا  درک و  یلمع 

دراو مالسلا  هیلع  یلع  ییامنهار  هب  نم  تفگ : و  دمآ ، نایم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ییامنهار  زا  نخـس  داد ، یم  شیرق  نارـس  هب  دوخ 
یلع داهنـشیپ  دنتفگ : .هن  تفگ  درک ، ذیفنت »  » ار امـش  راک  دمحم »  » ایآ دنتفگ : وا  هب  راضح  .مداد  هانپ  ار  ناناملـسم  مدـش و  دجـسم 

يدوس هفرط  کی  نامیپ  درکن و  هجوت  امش  نداد  هانپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اریز  تسا ، هدوبن  يزیچ  یخوش  زج  مالـسلا  هیلع 
«(1)  » .دنروآ تسد  هب  ناناملسم  مشخ  ندناشنورف  يارب  يرگید  لح  هار  هک  دنداد  لیکشت  ییاه  هسلج  سپس  .درادن 

داتفا ماد  هب  یسوساج 

- شیرق هناملاظ  تموکح  نتخادنارب  و  یتسرپ ، تب  ياهژد  نیرت  مکحم  ندوشگ  هکم و  حتف  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 
زا شیرق  ناسوساج  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  وا  .درک  مالعا  یمومع  جیـسب  دوب - دیحوت  نیئآ  تفرـشیپ  هار  رد  دـس  نیرت  گرزب  هک 

خیرات هک  دـندش  عمج  هنیدـم »  » رد یهوبنا  نایهاپـس  فانکا ، فارطا و  زا  ناضمر ، هاـم  زاـغآ  رد  .دـنوشن  هاـگآ  ناناملـسم  تکرح 
: دنراگن یم  نینچ  ار  نآ  تایصوصخ  ناراگن 

.مچرپ هس  بسا و  دصیس  اب  رفن  دصتفه  نارجاهم ،

.رتشیب ياه  مچرپ  بسا و  دصتفه  اب  رفن  رازهاهچ  راصنا ،

ص:430
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.مچرپ هس  هرز و  دصو  بسا  دصاب  رفن  رازه  هنیزم ، هلیبق 

.مچرپ ود  بسا و  یس  اب  رفن  دصراهچ  اب  ملسا ، هلیبق 

.مچرپ راهچ  بسا و  هاجنپ  اب  رفن  دصتشه  هنیهج ، هلیبق 

.مچرپ هس  اب  رفن  دصناپ  بعک ، ینب  هلیبق 

هب مالسا  نایهاپس  هیلک  دیوگ : یم  ماشه  نبا  « (1)  » .دنداد یم  لیکشت  میلس  ینب  عجشا و  رافغ ، ياه  هلیبق  دارفا  ار  هاپـس  هدنامیقاب  و 
: دیازفا یم  هاگنآ  دندیسر ، یم  رفن  رازه  هد 

رفن دصیس  رازه و  هنیزم »  » زا رفن ، دصراهچ  ملسا  زا  رفن ، دصراهچ  رافغ  ینب  زا  رفن ، رازه  دنیوگ  یم  یخرب  دصتفه و  میلـس  ینب  زا 
.دندوب دسا  سیق و  میمت و  لیابق  زا  یهورگ  نانآ و  نانامیپ  مه  راصنا و  رجاهم و  زا  هدنامیقاب  و 

رارق مالسا  تموکح  نارومأم  تبقارم  تحت  دیدرگ ، یم  هکم  هب  یهتنم  هک  یعراوش  قرط و  مامت  عوضوم ، نیا  نتخاس  یلمع  يارب 
هیلع هللا  یلصربمایپ  هب  لیئربج  هک  دندوب  هدرکن  تکرح  مالـسا  نازابرـس  زونه  .دمآرد  لرتنک  تحت  ًادیدش  دمآ ، تفر و  و  تفرگ ،

« هراس  » مان هب  ینز  اب  هتشون و  شیرق  هب  يا  همان  تشاد ، ياج  ناناملـسم  فوفـصرد  هک  ناحول  هداس  زا  رفن  کی  داد  شرازگ  هلآ  و 
هتخاس شاف  هکم ، هب  ار  ناناملـسم  عوقولا  بیرق  هلمح  همان  نآ  رد  و  دـناسرب ، شیرق  هب  ار  يو  همان  یغلبم  ذـخا  اب  هک  هدرک  دادرارق 

.دوب

وا راک  ردـب ، گنج  زا  سپ  .درک  یم  زین  ییارـس  هحون  شیرق  يراوگوس  سلاجم  رد  یهاـگ  دوب و  هکم  هدـنزاون  ناـنز  زا  هراـس ،» »
رـسارس هودـنا  نزح و  و  دـندش ، هتـشک  شیرق  ياه  تیـصخش  زا  یهورگ  ردـب  گنج  رد  اریز  داد ، تسد  زا  هکم  رد  ار  دوخ  قنور 

، دنامب ظوفحم  شیرق  هنیک  مشخ و  هکنیا  يارب  و  دش ؛ هدیچرب  برط  شیع و  ناگدـنزاون و  سلاجم  رظن ، نیا  زا  .تفرگارف  ار  هکم 
عونمم ًاقلطم  ییارس  هحون  سلاجم  دورن ، نیب  زا  ردب  ناگتشک  نوخ  نتفرگ  يارب  مدرم  تاساسحا  و 
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.800 - 779 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 454 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_431_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دیدرگ

؟ يا هدروآ  مالسا  ایآ  دیسرپ  يو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  یتقو  .دمآ  هنیدم  هب  ردب  زا  سپ  لاس  ود  هراس ،» ، » ور نیا  زا 

هنیدم هب  یهورگ  هتشک و  نانآ  زا  یهورگ  دنـشاب و  یم  نم  بسن  لصا و  شیرق  تفگ : يا ؟ هدمآ  اجنیا  هچ  يارب  دومرف : .هن  تفگ 
ربماـیپ .ما  هدـمآ  اـجنیا  هب  جاـیتحا  ِيور  نم  و  داد ؛ تسد  زا  ار  دوخ  قنور  نم  راـک  ردـب »  » گـنج زا  سپ  و  دـنا ، هدوـمن  ترجاـهم 

.دنراذگب وا  رایتخا  رد  مزال  كاروخ  كاشوپ و  هک  داد : روتسد  ًاروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا 

یـسوساج هعتلب ،» یبا  نب  بطاح   » زا رانید  هد  غلبم  نتفرگ  اب  یلو  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  محارم  لومـشم  وا  هکنیا  اب 
.دناسرب شیرق  هب  دوب - هکم  حتف  يارب  ناناملسم  یگدامآ  زا  یکاح  ك  ار - يو  همان  دش  رضاح  و  تفرگ ، هدهع  هب  ار  مالسا  دضرب 

ار نز  نیا  دنریگ و  شیپ  ار  هکم  هار  هک  داد  تیرومأم  اهنآ  هب  و  تساوخ ، ار  دوخ  دیشر  زابرس  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1)»
ریبز و مالسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  تیرومأم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنریگب  يو  زا  ار  همان  دنیامن و  ریگتسد  دندید  اجک  ره  رد 

يزیچ یلو  دـندرک ، یـسراو  ًاقیقد  ار  وا  ياهراب  هدرک و  ریگتـسد  ار  نز  «، (2) « » خاخ هضور   » مان هب  يا  هطقن  رد  ناـنآ  .داد  دادـقم 
.درک یم  بیذکت  ًادیدش  بطاح »  » فرط زا  ار  همان  ندرب  سوساج  نز  یفرط ، زا  .دنتفاین 

یتمیق ره  هب  ّالا  و  یهدب ، ار  همان  دـیاب  دـیوگ ، یمن  فالخ  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مسق  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
.مریگ یم  وت  زا  ار  همان  دشاب 

رب تسد  دهدن ، ماجنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامرف  ات  هک  تسا  يزابرس  مالسلا  هیلع  یلع  درک  ساسحا  هراس » ، » هظحل نیا  رد 
دنلب ناوسیگ  ياه  بات  يالبال  زا  ار  یکچوک  همان  سپـس  .دریگب  هلـصاف  يرادـقم  هک  تفگ  ترـضح  هب  ظاحل ، نیا  زا  .دراد  یمن 

نوریب دوخ 

ص:432

» دنزرف بطاح  زا  يا  همان  مکرذح : اوذـخف  مک  دـیری  هَّللا  لوسر  نا  هکم : لها  یلا  هعتلب  یبا  نب  بطاح  نم  دوب : نینچ  همان  نتم  - 1
.دیشاب عافد  هدامآ  دیریگرب و  ار  دوخ  حالس  تسا  هلمح  هدامآ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ادخ [ ربمایپ  هکم : مدرم  يوس  هب  هعتلبوبا »

«. هقیلخ مان « هب  يا  هطقن  رد  ماشه » نبا  لقن « هب  و  - 2
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.دومن میلست  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دروآ و 

هب تسد  هتفاتش - مالسا  يرای  هب  مالسا  تخس  تاظحل  رد  یتح  هک  يراد - هقباس  ناملـسم  کی  هکنیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
حیضوت وا  زا  یشرازگ  نینچ  نداد  هرابرد  دومن و  راضحا  ار  بطاح »  » ًاروف .دش  تحاران  تخس  تسا ، هدز  يا  هتـسیاشان  راک  نینچ 

یلـصربمایپ یلو  .تسا  هتفاین  هار  نم  نامیا  هب  یلزلزت  نیرت  کچوک  تفگ  و  دومن ، دای  دنگوس  يو  لوسر  ادـخ و  هب  يو  .تساوخ 
هجنکش راشف و  تحت  هکم  رد  نم  نادنواشیوخ  نادنزرف و  مرب و  یم  رس  هب  درجت  تلاح  اب  هنیدم  رد  نم  هک  دناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا 

.دنهاکب اه  نآ  هب  تبسن  دوخ  هجنکش  راشف و  زا  يدح  ات  هک  دوب  نیا  شرازگ ، نداد  زا  نم  روظنم  دنشاب ؛ یم  شیرق 

هکم رد  ار  ناناملسم  ناگتسب  ناناملـسم ، رارـسا  زا  عالطا  بسک  يارب  شیرق  نارـس  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  بطاح »  » شزوپ زا 
هنیدـم ناناملـسم  هلیـسو  هب  ار  اـهنآ  رظن  دروم  رارـسا  هک  دـندرک  یم  نیا  هب  طوـنم  ار  تمحازم  عـفر  و  دـندراذگ ، یم  راـشف  تحت 

نآ زا  یحلاـصم  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دوبن ، هجوم  وا  شزوپ  هک  نیا  اـب  دـنراذگب  اـهنآ  راـیتخا  رد  هدومن ، تفاـیرد 
هک دومن  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  رمع  یتح  .تخاـس  دازآ  ار  وا  تفریذـپ و  ار  وا  رذـع  مالـسا ، رد  وا  قباوس  هلمج 
نم تهج  نیا  زا  دوب ، یهلا  فطل  دروم  يزور  تشاد و  تکرش  ردب  دربن  رد  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنزب  ار  وا  ندرگ 

.مزاس یم  دازآ  ار  وا 

: هیآ نیا  هلمج  نآ  زا  دیدرگ : لزان  هراب  نیا  رد  دنچ  یتایآ  ددرگن ، رارکت  رگید  راب  نایرج  نیا  هک  نیا  يارب  یلو 

«(1) « ؛...  ِهَّدَوَْملِاب ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَع  يِّوُدَع َو  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

 ...« دیزیرن تبحم  یتسود و  حرط  نانآ  اب  دیریگن و  تسود  ار  دوخ  نانمشد  نم و  نانمشد  نامیااب ! نادرم  يا  »

ص:433
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دننک یم  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

هام مهد  زور  .دوبن  نشور  یـسک  يارب  دـصقم  ریـسم و  تکرح و  تقو  تکرح ، نامرف  هظحل  اـت  يریگلفاـغ ،»  » لـصا تیاـعر  يارب 
هدش هداد  اًلبق  نآ  یلاوح  هنیدم و  ناناملسم  هیلک  هب  شاب  هدامآ  نامرف  هتبلا  .دیدرگ  رداصتکرح  نامرف  ترجه ، متـشه  لاس  ناضمر 

.دوب

رد و  داد ، رارق  هنیدم  رد  دوخ  هدنیامن  يرافغ  مهروبا »  » مان هب  ار  يدرم  دش ، جراخ  هنیدم »  » زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور 
تساوخ و یبآ  دیدک »  » مان هب  يا  هطقن  رد  تفرگ ، هلـصاف  هنیدم  زا  یمک  شترـضح ، یتقو  .دید  ناس  دوخ  هاپـس  زا  هنیدم  یکیدزن 

رگا هک  دندرک  روصت  یمک  هدع  یلو  دـندرک ، راطفا  يدایز  هورگ  .دـننک  راطفا  هک  داد  روتـسد  همه  هب  و  دومن ، راطفا  ار  دوخ  هزور 
.دندومن يراددوخ  هزور  نتسکش  زا  رظن  نیا  زا  .دوب  دهاوخ  رت  نوزفا  اهنآ  شاداپ  دنیامن ، داهج  هزور  نهد  اب  دنریگب و  هزور 

زین هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـمه  هداد ، ار  ناـضمر  هاـم  رد  هزور  روتـسد  هک  يربماـیپ  هک  دـندرکن  روصت  حوـل ، هداـس  دارفا  نیا 
تداعـس و ناهاوخ  نامرف ، ود  ره  رد  تلاح و  ود  ره  رد  دـشاب ، یم  قح  يامنهار  تداعـس و  ربهر  وا  رگا  .تسا  هداد  راطفا  روتـسد 

راکهانگ هورگ  نانآ  دومرف : دش و  تحاران  هتسد  نیا  عانتما  زا  ربمایپ  .تسین  وا  ياهروتـسد  رد  ضیعبت  تسا و  مدرم  یماجرف  کین 
زا یکاح  قح و  زا  فارحنا  عون  کی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رب  يریگ  شیپ  تقبـس و  نینچ  کـی  « (1)  » .دنشاب یم  شکرس  و 

.تسا وا  تعیرش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  هدع  نیا  لماک  نامیا  مدع 

: ینعی « (2) « ؛...  ِِهلوُسَر ِهَّللا َو  ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دـیوگ : یم  هدرک و  تمالم  ار  يدارفا  نینچ  نآرق  رظن ، نیا  زا 
« .دیریگن تقبس  وا  ربمایپ  ادخ و  رب  نامیااب ! دارفا  يا  »

هللا یلصربمایپ  هدیزگ و  تماقا  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتـسد  هب  هک  دوب  هکم  میقم  ناناملـسم  زا  بلطملادبع ، نب  سابع 
گنج زا  سپ  وا  .تخاس  یم  هاگآ  شیرق  تامیمصت  زا  ار  هلآ  هیلع و 
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نیرخآ زا  یکی  ناونع  هب  هک  تفرگ  میمـصت  وا  .دوب  ظوفحم  شیرق  نارـس  اـب  وا  طـباور  یلو  دوـمن ، یم  مالـسا  هب  رهاـظت  ربـیخ ،» »
هکم مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ییاهزور  نامه  رد  .دنیزگ  تماقا  هنیدم  رد  دیوگ و  كرت  ار  هکم  ناملـسم ، ياه  هداوناخ 
سابع دوجو  .دومن  تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هفحج »  » نیمزرس رد  هار ، همین  رد  هدرک و  تکرح  هنیدم  تمـس  هب  وا  دوب ؛

.تفرگ یمن  تروصشیرق  تمواقم  نودب  هکم  حتف  دیاش  دوبن  وا  رگا  و  دیدرگ ، مامت  نیفرط  عفن  هب  دنمدوس و  رایسب  هکم  حتف  رد 

ار دوخ  هنابلط  حالـصا  شقن  نیب  نیا  رد  ات  هدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هب  وا  تکرح  هک  تسین  دیعب  چـیه  رظن ، نیا  زا 
.دنک افیا 

مالسا شترا  بلاج  کیتکات 

هنارک ات  ار  دوخ  يرفن  رازه  هد  يودرا  تراهم  لامک  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دراد  رارق  هکم  يرتمولیک  دنچ  رد  نارهظلاّرم ،» »
هاپـس تکرح  زا  زگره  دندرک ، یم  تیلاعف  اهنآ  عفن  هب  هک  یناسک  اهنآ و  ناسوساج  شیرق و  هک  یلاح  رد  دومن ؛ يربهر  هکم  ياه 

رس تمواقم  نودب  یلاها  هک  نیا  يارب  و  هکم ، مدرم  لد  رد  ساره  بعر و  داجیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنتـشادن  یهاگآ 
رد مالـسا  نازابرـس  هک  داد ، روتـسد  ددرگ ؛ حتف  يزیرنوخ  نودـب  سدـقم  گرزب و  زکرم  گرزب و  ژد  نیا  و  دـنروآ ، دورف  میلـست 

ياه هلعش  زا  يراون  ات  هتخورفا ، شتآ  لقتـسم  روط  هب  يدرف  ره  داد  روتـسد  رتشیب ، سرت  داجیا  يارب  .دنزورفا و  شتآ  عفترم  طاقن 
.دریگارف ار  عفترم  طاقن  اه و  هوک  هیلک  شتآ ؛

طاقن هیلک  هک  نآ - ياه  هلعـش  شتآ و  ياـه  هناـبز  رگید ، فرط  زا  .دـندوب  هتفر  ورف  تلفغ  باوخ  رد  ناـنآ ، ناـنامیپ  مه  شیرق و 
اهنآ لد  رد  یتشحو  بعر و  دوب - هدیـشخب  ییانـشور  هکم  لها  ياه  هناخ  تویب و  هب  و  هدروآرد ، یـشتآ  هدوت  تروصهب  ار  عفترم 

.دومن بلج  عفترم  طاقن  يوس  هب  ار  اه  نآ  هجوت  و  دنکفا ،

.دنتخادرپ وجتسج  هب  هدمآ  نوریب  هکم  زا  قیقحت  يارب  مازح ،» نب  میکح   » و برح » نب  نایفسوبا   » دننام شیرق  نارس  هظحل ، نیا  رد 

اب مالـسا  يودرا  رگا  هک  درک  رکف  دوخ  اب  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  باکر  مزـالم  هفحج »  » زا هک  بلطملادـبع ،» نب  ساـبع  »
زا يدایز  هورگ  دنوش ؛ وربور  شیرق  تمواقم 

ص:435
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.دیامن میلست  هب  راداو  ار  شیرق  ددرگ و  مامت  نیفرط  عفن  هب  هک  دنک  افیا  ار  یشقن  رتهب ، هچ  سپ  .دش  دهاوخ  هتشک  شیرق 

مالسا هاپس  هلیسو  هب  ار  هکم  هرصاحم  ات  تفرگ ، شیپ  رد  ار  هکم  هار  هنابش  و  دش ، راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیفـس  رتسا  رب  وا 
يا هراچ  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  و  دزاس ، هاگآ  نانآ ، يروشحلس  حور  و  مالسا ؛ هاپس  ینوزف  زا  ار  اهنآ  دناسرب و  شیرق  نارس  عمـس  هب 

.تسین میلست  زج 

: دنتفگ یم  نینچ  رگیدکی  هب  هک  دینش  ار  ءاقرو » لیدب   » و نایفسوبا »  » هرکاذم رود  زا  وا 

.ما هدیدن  یناوارف  نیا  هب  یهاپس  ینوزف و  نیا  هب  یشتآ  نونکات  نم  نایفسوبا :

.دنا هدش  هدامآ  دربن  يارب  هک  دنتسه  هعازخ »  » هلیبق نانآ  ءاقرو : نب  لیدب 

.دنهد لیکشت  ییودرا  نینچ  و  دننک ، نشور  یشتآ  نینچ  هک  دننآ  زا  رتمک  هعازخ  نایفسوبا :

نایفسوبا دوب .) نایفـسوبا  هینک  هلظنحوبا  «! ) هلظنحوبا : » تفگ دز و  ادصار  نایفـسوبا  درک و  عطق  ار  نانآ  نانخـس  سابع  نیب  نیا  رد 
اه هلعش  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : سابع  ییوگ ،؟ یم  هچ  تسا ) سابع  هینک  « ) لضفلاوبا : » تفگ تخانـش و  ار  سابع  يادصًاروف 
ار نآ  تمواقم  بات  شیرق  زگره  و  هدمآ ، شیرق  يوس  هب  يدـنمورین  سب  هاپـس  اب  وا  .تسا  دـمحم  نازابرـس  هب  طوبرم  اه  شتآ  و 

.دنرادن

هب ور  دروخ ، یم  مه  هب  شیاه  نادند  دیزرل و  یم  شندب  هک  یلاح  رد  و  دـنکفا ، نایفـسوبا  مادـنا  رب  يدـیدش  هزرل  سابع ، نانخس 
؟ تسیچ هراچ  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : درک و  سابع 

رد شیرق  همه  ناج  هنرگو  یهاوخب ، ناما  وا  زا  ییایب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاـقالم  هب  نم  هارمه  هک  تسا  نیا  هراـچ  تفگ 
.تسا رطخ 

هک مازح ) نب  میکح  ءاقرو و  نب  لیدب   ) رفن ود  نآ  .دـیدرگ و  هناور  مالـسا  يودرا  بناج  هب  درک و  راوس  رتسا  كرت  رب  ار  وا  سپس 
.دنتشگزاب هکم  يوس  هب  دندوب ؛ هدمآ  لاح  شیتفت  يارب  نایفسوبا  هارمه 

زغم و  دش ، مامت  مالسا  عفن  هب  بلطملادبع » نب  سابع   » ِشالت دیدید ، هک  نانچ 
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.درکن روطخ  يزیچ  میلـست  زج  وا  رکف  رد  هک  دومن  مالـسا  ياـهورین  تردـق و  بوعرم  ناـنچ  نآ  ار  نایفـسوبا  ینعی  شیرق  رکفتم 
ره زا  و  دروآ ، ناناملـسم  هاگودرا  هب  بش ، لد  رد  دوخ  هارمه  دومن و  يریگولج  هکم  هب  تشگزاـب  زا  ار  وا  هک  نیا  همه ، زا  رتـالاب 

رارق شیرق  یطارفا  حاـنج  ریثأـت  تحت  تعجارم  زا  سپ  تشاد  ناـکما  اریز  ددرگرب ؛ هکم  هـب  تشاذـگن  تخاـس و  دودـحم  تـهج 
.دنزب يا  هناحوبذم  ياپ  تسد و  هتعاس ؛ دنچ  تمواقم  يارب  و  دریگ ،

درب یم  ناناملسم  هاگودرا  نایم  زا  ار  نایفسوبا  سابع 

نایفسوبا يو  .تشاد  هارمه  ار  نایفسوبا  و  دوب ، راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  صوصخم  رتسا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يومع 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  صوصخم  رتسا  سابع و  هک  نارومأم ، .داد  روبع  هراوس  هدایپ و  نازابرـس  هوبنا  شتآ  ياه  هدوت  نایم  زا  ار 

.دندرک یم  زاب  وا  يارب  ار  هار  هدرکن ، تعنامم  يو  روبع  زا  دنتخانش ، یم  ار 

زا یلو  دـناسرب ؛ لتق  هب  اـج  ناـمه  رد  ار  وا  تساوخ  و  داـتفا ، دوب - راوس  ساـبع  كرت  رب  هک  نایفـسوبا - هب  رمع  مشچ  هار ، همین  رد 
رد نایفـسوبا  ساـبع و  ماجنارـس ، .دـیدرگ  فرـصنم  رکف  نیا  زا  دوب ، هداد  ناـما  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع  هک  اـجنآ 

همیخ دراو  هزاـجا  بسک  اـب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوـمع  .دـندش  هداـیپ  رتـسا  زا  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـمیخ  یکیدزن 
رارـصا رمع  .تفرگرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  رد  رمع  سابع و  نایم  يدیدش  هشقانم  و  دـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

ناما ما و  هداد  ناما  ار  وا  نم  هک  تفگ  یم  سابع  یلو  دوش ؛ هتـشک  هظحل  نیمه  رد  دیاب  تسا و  ادخ  نمـشد  نایفـسوبا  هک  تشاد 
حبصات ار  وا  داد  روتسد  سابع  هب  و  داد ، همتاخ  نانآ  هشقانم  هب  هلمج  کی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دوش  هدرمش  مرتحم  دیاب  نم 

.دروایب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شیپ  ار  وا  حبصو  دیامن  تشادزاب  يا  همیخ  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  رد  نایفسوبا 

راصنا رجاـهم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فارطا  .دروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  ار  يو  باـتفآ ، هعیلط  رد  ساـبع ،
يادخ زج  ینادب  هک  تسا  هدشن  نآ  تقو  ایآ  تفگ : داتفا  نایفـسوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  یتقو  .دـندوب  هدرک  هطاحا 

يو خساپ  رد  نایفسوبا  تسین !؟ ییادخ  هناگی 
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دوب وا  زج  ییادخ  رگا  هک  مدیمهف  نونکا  نم  ینابرهم ؟ دوخ  ناگتـسب  اب  میرک و  رابدرب و  ردقچ  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ :
هدشن نآ  تقو  ایآ  هک  دوزفا ، ادـخ  یگناگی  هب  يو  رارقا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .داد  یم  ماجنا  يراک  ام  دوس  هب  نونکات 

نادـنواشیوخ اـب  یمیرک و  راـبدرب و  وت  ردـقچ  تفگ : هدرک و  رارکت  ار  یلبق  هلمج  نایفـسوبا  متـسه !؟ ادـخ  ربماـیپ  نم  ینادـب  هک 
مالسا رگا  تفگ : دش و  تحاران  نایفـسوبا  کش  دیدرت و  زا  سابع ،»  » .متـسه هشیدنا  رکف و  رد  اًلعف  امـش  تلاسر  رد  نم  ینابرهم !

رارقا و نایفـسوبا  .هدـب  یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  تلاسر  ادـخ و  یگناگی  هب  رتدوز  هچ  ره  .تسا  رطخ  رد  تناج  يرواـین 
.دمآرد ناناملسم  کلس  رد  دومن و  لوسر  ترضح  تلاسر  یگناگی و  هب  فارتعا 

هیلع و هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  فده  رظن و  دروم  هاگ  چیه  نامیا  زرط  نیا  دروآ و  نامیا  سرت  بعر و  طیحم  رد  نایفـسوبا ، هچ  رگا 
نیرتگرزب ات  دـیآرد ، ناناملـسم  کلـس  رد  نایفـسوبا  دـشاب  يوحن  ره  هب  هک  درک ، یم  باجیا  یحلاصم  یلو  دوبن ؛ يو  نیئآ  هلآ و 

 ... هیما و نب  ناوفصو  همرکع  لهجوبا و  نایفـسوبا و  دننام  يدارفا  اریز  .دوش  هتـشادرب  مالـسا  هب  هکم  مدرم  شیارگ  هار  رـس  زا  عنام 
ای و  دنک ، رکف  مالسا  هرابرد  درک  یمن  تأرج  یسک  دندوب و  هدروآ  دوجو  هب  تشحو  بعر و  زا  رپ  یطیحم  هک  دوب  يزارد  نایلاس 

دارفا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  يارب  دوـبن ، دـیفم  وا  يارب  نایفـسوبا ، يرهاـظ  مالـسا  رگا  .دـیامن  زاربا  ار  دوـخ  تـالیامت 
.دوب دنمدوس  دیفم و  رایسب  دنتشاد ، وا  اب  يدنواشیوخ  هطبار  هتفرگ و  رارق  وا  هرطیس  تحت  هک  يرگید 

نئمطم هکم ، حـتف  زا  لبق  ات  يو  تاکیرحت  زا  اریز  درکن ، رداصار  نایفـسوبا  يدازآ  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لاح ، نیا  اب 
هب ور  ساـبع  .دراد  هاـگن  يا  هرد  ياـنگنت  رد  ار  وا  تفگ - میهاوخ  ًادـعب  هک  یتهج  يارب  هک  داد - روتـسد  ساـبع  هب  ورنیا ، زا  .دوبن 

يارب هدیسر ، اجنیا  هب  شراک  هک  نونکا  دراد ، تسود  ار  تمظع  تسایر و  هک  نایفـسوبا  تفگ : هدومن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.امرفب تمحرم  یماقم  نایرج  نیا  رد  وا 

هللا یلصربمایپ  فصو  نیا  اب  دوب ، هتخاس  دراو  ناناملسم  مالسا و  رب  ار  اه  هبرـض  نیرتگرزب  لاس ، تسیب  لوط  رد  نایفـسوبا  هکنیا  اب 
، تسا حور  یگرزب  ناهج ، کی  زا  یکاح  هک  ار  دوخ  یخیرات  هلمج  داد و  یماقم  نایفسوبا  هب  یحلاصم ، يور  هلآ  هیلع و 
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: درک نایب  تروصنیا  هب 

یب دراذـگب و  نیمز  هب  حالـس  ای  و  دوش ، هدـنهانپ  مارحلادجـسم  طیحم  هب  سکره  هک  دـهد  نانیمطا  مدرم  هب  دـناوت  یم  نایفـسوبا  »
مازح نب  میکح  هناخ  هب  ای  یلقن : هب  انب  و  ، ) دربب هانپ  نایفـس  یبا  هناخ  هب  ای  و  ددـنبب ، ار  شا  هناخ  ِرد  ای  و  دـنک ، مالعا  ار  دوخ  یفرط 

«(1) «. » دنام دهاوخ  ظوفحم  مالسا  شترا  ضرعت  زا  دورب ،)

دوش یم  میلست  يزیرنوخ  نودب  هکم 

نودب ار  رهـش  هک  تشاد  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دوب  هدرک  يورـشیپ  هکم »  » يرتمولیک دـنچ  ات  مالـسا  هوکـشاب  يودرا 
.ددرگ میلست  طرش  دیق و  نودب  نمشد  و  دنک ؛ حتف  يزیرنوخ  تمواقم و 

يومع سابع  هک  دوب  نیا  دومن ؛ ینایاش  کمک  يریگلفاغ » لصا   » و راتتـسا »  » هلأـسم رب  هوـالع  فدـه - نیا  ققحت  هب  هک  یلماوع  زا 
نارـس و  دروآ ، مالـسا  هاگودرا  هب  ار  نایفـسوبا  و  تفر ، هکم  يوس  هب  شیرق  يارب  یهاوخریخ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.دنریگب یعطاق  میمصت  دنتسناوت ، یمن  نایفسوبا  نودب  شیرق 

هللا یلصربمایپ  دومن ، نامیا  زاربا  دروآ و  دورف  میلسترس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هقباس  یب  تمظع  ربارب  رد  وا  هک  یماگنه 
رد ار  نایفسوبا  سابع ، داد  روتـسد  رظن ، نیا  زا  .دیامنب  ار  هدافتـسا  رثکادح  ناکرـشم ، باعرا  يارب  وا  دوجو  زا  تساوخ  هلآ  هیلع و 
زور رد  وا  و  دنور ، هژر  وا  ربارب  رد  دوخ ، گرب  زاس و  تازیهجت و  اب  مالـسا ، داینبون  شترا  ياهدحاو  ات  دنک  تشادزاب  هرد  يانگنت 
رکف زا  ار  اهنآ  و  دناسرتب ، مالسا  شترا  تردق  زا  ار  مدرم  هکم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  و  ددرگ ، هاگآ  مالـسا  یماظن  تردق  زا  نشور 

.درادزاب تمواقم 

: دوب ریز  رارق  هب  مالسا  شترا  ياهدحاو  زا  یخرب 

ساـبع  » تسد رد  یکی  هک  دـندوب  مـچرپ  ود  ياراد  هـک  دـیلو ،» نـب  دـلاخ   » یهدـنامرف هـب  میلـس  ینب  هریت  زا  يرفن  رازه  گـنه  - 1
تسد رد  يرگید  و  سادرم »
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.دوب دادقم 

نارجاهم ار  نادرگ  ود  ره  تارفن  رتشیب  و  تشاد ، تسد  رد  یهایس  مچرپ  هک  ماوعریبز ،»  » یهدنامرف هب  يرفن  دصناپ  نادرگ  ود  - 2
.دنداد یم  لیکشت 

.دوب يو  تسد  رد  مچرپ  هک  يرافغ ،» رذوبا   » یهدنامرف هب  هک  رافغ ،» ینب   » هریت زا  يرفن  دصیس  نادرگ  کی  - 3

.دوب يو  تسد  رد  مچرپ  و  بیصخلا ،» نب  دیزی   » یهدنامرف هب  میلس ،» ینب   » هریت زا  يرفن  دصراهچ  نادرگ  کی  - 4

.تشاد تسد  رد  زین  ار  مچرپ  هک  نایفس ،» نب  رشب   » یهدنامرف هب  بعک » ینب   » زا يرفن  دصناپ  نادرگ  ود  - 5

و ثراحلا » نب  لالب   » و نرقم ،» نب  ناـمعن   » تسد رد  اـه  مچرپ  دـندوب و  مچرپ  هس  ياراد  هک  هنیزم ،»  » هریت زا  يرفن  رازه  گـنه  - 6
.دوب ورمع » هَّللادبع  »

و ثیکم » نب  عفار   » و هرخـصنب » دیوس   » و دـلاخ ،» نب  دـبعم   » تسد رد  هک  مچرپ  راهچ  اب  هنیهج ،»  » هریت زا  يرفن  دصتـشه  گنه  - 7
.تشاد رارق  ردب » هَّللادبع  »

.دوب وا  تسد  رد  زین  مچرپ  و  یثیل ،» دقاووبا   » یهدنامرف هب  هرمض  ثیلونب و  و  هنانکونب ، ياه  هریت  زا  يرفن  تسیود  ناهورگ  ود  - 8

میعن تسد  رد  يرگید  و  نانـس ، نب  لقعم  تسد  رد  یکی  مچرپ  ود  ياراد  هک  عجـشا ،» ینب   » هریت زا  يرفن  دصیـس  نادرگ  کـی  - 9
«. (1)  » دوب دوعسم  نب 

خـساپ زین  وا  درک و  یم  لاؤس  ار  اهدحاو  تاصخـشم  سابع ، زا  يو  ًاروف  دـندرک ، یم  روبع  نایفـسوبا »  » ربارب زا  اهدـحاو  نیا  یتقو 
رارق نایفسوبا  سابع و  ربارب  رد  اهدحاو  ناهدنامرف  عقوم  ره  هک  دوب  نیا  دوزفا ، مظنم  شترا  نیا  هوکش  رب  هک  يزیچ  .داد  یم  ییاه 
راعـش نیرت  گرزب  ناونع  هب  هدنامرف ، ریبکت  زا  سپ  زین  اهدـحاو  نازابرـس  و  دـنتفگ ، یم  ریبکت  دـنلب  يادـصاب  راب  هس  دـنتفرگ ، یم 

هک دیدرگ  یم  سکعنم  هکم  ياه  هرد  لد  رد  نانچ  ریبکت ، نیا  .دندرک  یم  دنلب  ریبکت  هب  ادصراب  هس  یمالسا ،
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.دومن یم  سرت  بعر و  رد  قرغ  ار  اهنآ  دیرد و  یم  ار  نانمشد  هرهز  هدومن و  مالسا  میظع  ماظن  هتفیش  ار  ناتسود 

زا يدـحاو  ره  .دـنیبب  دراد  رارق  نآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  يدـحاو  تشاد  راظتنا  يربص  یب  لامک  اـب  نایفـسوبا 
يورین هکنآ  ات  .هن  تفگ : یم  خساپ  رد  وا  تسا ؟ دحاو  نیا  نایم  رد  دمحم  ایآ  هک  دومن  یم  لاؤس  سابع  زا  درک ، یم  روبع  وا  ولج 

ياه مچرپ  و  تشاد ، دوجو  شوپ  هرز  زابرـس  رازه  ود  اهنآ  نایم  رد  اهنت  و  دوب ، رفن  رازه  جنپ  دودح  نآ  تارفن  هرامـش  هک  یمیظع 
دحاو نیا  مان  .درک  بلج  ار  سابع »  » و نایفـسوبا »  » هجوت دوب ؛ هتفرگ  رارق  ءزج  ناهدـنامرف  تسد  رد  ینیعم  ياه  هلـصاف  رد  يداـیز 

زج هدرک ، هطاحا  حالس  گرب و  زاس و  ار  اهنآ  ندب  رسارس  .دندوب  حالـس  ریز  نادند  ات  هک  دوب ، زبس » رکـشل   » ینعی ءارـضخ » هبیتک  »
.دروخ یم  مشچ  هب  دایز  نآ  رد  يوم  خرس  نارتش  یبرعوردنت و  نابسا  و  دوبن ، ادیپ  يرگید  هطقن  نانآ ، غورفرپ  نامشچ 

ياـه تیـصخش  و  تفر ، یم  هار  دوب  راوس  دوـخ  صوـصخم  رتـش  رب  هک  یلاـح  رد  دـحاو  نیا  طـسو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.تفگ یم  نخس  نانآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  هتفرگ ، ار  وا  درگادرگ  راصنا ، رجاهم و  گرزب 

: تفگ درک و  سابع  هب  ور  رایتخا  یب  هک  دوب  هتخاس  دوخ  بوعرم  ار  نایفسوبا »  » نانچ نآ  دحاو  نیا  تمظع 

.تسا هتفرگ  جوا  یلیخ  وت  هدازردارب  تسایر  تنطلس و  سابع ! دنک ، تمواقم  اهورین  نیا  ربارب  رد  دناوت  یمن  یتردق  چیه 

زگره دراد و  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  یتلاسر  توبن و  نم ، هدازردارب  تردـق  همـشچرس  تفگ : زیمآ  خـیبوت  هفایق  اب  هتـشگرب  سابع 
.تسین يدام  يرهاظ و  ياه  تردق  هب  طوبرم 

ددرگ یم  هکم  راپسهر  نایفسوبا 

.تخاس هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  یماظن  تردق  بوعرم  ار  نایفسوبا  و  درک ، افیا  بوخ  ار  دوخ  شقن  سابع »  » اجنیا ات 

ياهدحاو اهورین و  دورو  زا  لبق  عقوم  هب  وا  ات  دیامن ، دازآ  ار  نایفـسوبا  هک  دید  تحلـصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عقوم ، نیا  رد 
هکم هب  مالسا ، شترا 
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، مدرم نتخاس  بوعرم  اهنت  اریز  .دـهدب  ناشن  اهنآ  هب  ار  تاجن  هار  و  دزاس ، هاـگآ  ناناملـسم  هداـعلا  قوف  تردـق  زا  ار  یلاـها  هتفر ؛
.تخاس یمن  یلمع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  فده  تاجن ، هار  نداد  ناشن  نودب 

یمن يو  يرکف  مه  نودـب  و  دـندوب ، هدرب  رـس  هـب  تـشحو  بارطـضا و  رد  هتـشذگ  بـش  هـک  مدرم  .دـیدرگ  رهـش  دراو  نایفـسوبا 
هب ور  درک ، یم  هراشا  هنیدم  يوس  هب  هک  یلاح  رد  نازرل ، ندب  هدیرپ و  گنر  اب  وا  .دندز  هقلح  وا  رود  دنریگب ؛ یمیمصت  دنتـسناوت 

: تفگ درک و  مدرم 

رهـش دراو  رگید  هظحل  دنچ  دنا و  هدرک  هرـصاحم  ار  رهـش  تسین ، نانآ  تمواقم  بات  ار  سک  چیه  هک  مالـسا  شترا  زا  ییاهدحاو 
ِرد دراذگ ، نیمز  هب  هحلسا  ای  و  دربب ، هانپ  هبعک  طیحم  دجـسم و  هب  سکره  هک  هداد  لوق  نم  هب  دمحم ،»  » نانآ ياوشیپ  .دندرگ  یم 

نوصم رطخ  زا  مرتحم و  وا  لام  ناج و  ددرگ ؛ مازح » میکح   » هناخ ای  نم و  هناخ  دراو  ای  و  ددـنبب ، یفرط  یب  ناونع  هب  ار  دوخ  هناـخ 
.تسا

هَّللادـبع  » تسد هب  یمچرپ  هناگ ، هس  ياه  هاگهانپ  رب  هوالع  هکم  هب  دورو  زا  سپ  .درکن  اـفتکا  زین  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هیحور نانچنآ  مایپ ، نیا  اب  نایفـسوبا » « » (1)  » .تسا ناما  رد  دـیآ  درگ  وا  مچرپ  ریز  سکره  دـنک : داـیرف  هک  دومرف  داد و  یمعثخ »

بـش زا  هک  یتامدقم  هیلک  تفر و  نیب  زا  یلک  هب  تشاد  دوجو  زین  يا  هتـسد  رد  تمواقم  رکف  رگا  هک  دومن  فیعـضت  ار  هکم  مدرم 
يرما شیرق  تمواقم  نودـب  مه  نآ  هکم  حـتف  نانیب ، عقاو  رظن  رد  و  دیـسر ، رمث  هب  دوب ، هتفرگ  تروصـسابع  تامادـقا  اـب  هتـشذگ ،

، مالسا کی  هرامش  نمشد  و  داتفا ، هار  هب  رهش  رد  رارف  زیرگ و  و  دندرب ، هانپ  يا  هطقن  هب  مادک  ره  هدز  تشحو  مدرم  .دیدرگ  ملـسم 
.دومن مالسا  شترا  هب  ار  تمدخ  نیرت  گرزب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هنادنمدرخ  هشقن  رثا  رب 

.درک یم  شرسمه  راثن  کیکر  ینانخس  و  دومن ، توعد  تمواقم  هب  ار  مدرم  دنه ،» ، » نایفسوبا ِنز  نایم ، نیا  رد 

داد و هنوگره  و  هتشذگ ، راک  زا  راک 

ص:442
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نامرهق « ) ورمع نب  لیهس   » و لهج » یبا  نب  همرکع   » و هیما » ناوفص   » دننام یطارفا ، نارـس  زا  یهورگ  .دوب  نادنـس  رب  تشم  يدایرف 
یهورگ و  دننک ؛ يریگولج  رهش  هب  مالسا  ياهورین  دورو  زا  هک  دندرک  دای  دنگوس  هیبیدح ،) حلـصرد  شیرق  صوصخم  هدنیامن  و 

.دنتسب مالسا  شترا  دحاو  نیتسخن  يور  هب  ار  هار  هنهرب  ياهریشمش  اب  هدروخ ، ار  نانآ  بیرف 

دنوش یم  رهش  دراو  مالسا  یماظن  ياهورین 

: دومرف درک و  راضحا  ار  ناهدنامرف  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنوش ، هکم  ياه  هارهاش  دراو  مالسا  ياهورین  هکنآ  زا  شیپ 

، دومن يراددوخ  دیاب  محازمریغ  دارفا  نتشک  زا  رظن ، نیا  زا  .دریگ  تروصیزیرنوخ  نودب  هکم  حتف  هک  تسا  نیا  نم  شـشوک  مامت 
و « (1) « » یثیل هبابُح  سیقِم   » و حرس » یبا  دعس  نب  هَّللادبع   » و دوسالا » نبراّبه   » و لهج » یبا  نب  همرکع   » ياه مان  هب  رفن  هد  دیاب  یلو 

نب ثراح   » و يریبزلا » نب  هَّللادبع   » هزمح و لتاق  برح » نب  یشحو   » و هیما » نب  ناوفـص   » و لطخ » نب  هَّللادبع   » و ذیَُقن » نب  ثریوح  »
ره رد  دـندوب ؛ هتـشذگ  ياه  گنج  زورفا  شتآ  ای  هدـش و  تیانج  لتق و  بکترم  رفن  هد  نیا  زا  مادـک  ره  هک  نز  راهچ  و  هلطـالط »

عـضو هکنیا  اب  .دیدرگ  مالعا  نازابرـس  مامت  هب  ناهدـنامرف  هلیـسو  هب  نامرف  نیا  « (2)  » .دندرگ مادعا  هلـصافالب  دنوش  ریگتـسد  اجک 
تـسد زا  ار  یماظن  طایتحا  هکم  رهـش  هب  دورو  ماـگنه  لاـح ، نیا  اـب  دوب ، نشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يارب  هکم  مدرم  یحور 

: دوب ریز  رارق  هب  هشقن  دادن و 

رد تسا ) ادـیپ  مارحلادجـسم  تیب و  هکم و  ياه  هناخ  اجنآ  زا  هک  تسا  یعفترم  هطقن  « ) يوط يذ   » هب ریـسم  کی  رد  اهدـحاو  همه 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  ناگدید  یتقو  .دندیسر  دوب ، هدرک  هطاحا  يرفن  رازه  جنپ  گنه  کی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یلاح 

تـسد رد  ار  هکم  شیرق  تمواقم  نودب  هک  یگرزب  يزوریپ  زا  و  دز ؛ هقلح  شنامـشچ  رد  قوش  کشا  داتفا ، هکم  ياه  هناخ  هب  هلآ 
دش مخ  نانچنآ  يرازگساپس  ناونع  هب  تفرگ ،
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يالاب زا  ار  هاپس  زا  یتمسق  دومن ، میـسقت  ار  دوخ  هاپـس  طایتحا  يارب  .دیـسر و  دندوب ، هداهن  رتش  يور  هک  يزاهج  هب  شنـساحم  هک 
ار ییاهدحاو  دش ، یم  یهتنم  رهش  هب  هک  ییاه  هار  هیلک  زا  هدرکن ، افتکا  زین  نیا  هب  .تخاس  هناور  نییاپ ، زا  ار  رگید  تمـسق  هکم و 

.دومن مازعا  رهش  يوس  هب 

دیلو نب  دـلاخ  هک  يدـحاو  ریـسم  رد  زج  دوب ؛ زاب  اهنآ  يور  هب  اه  هزاورد  دـندش و  رهـش  دراو  گـنج  دربن و  نودـب  اهدـحاو  ماـمت 
ریت و ندرک  باـترپ  اـب  دـنتخادرپ و  دربـن  هب  لیهـس  و  ناوفـصو ، همرکع  کـیرحت  هب  يا  هتـسد  تشاد ، راـیتخارد  ار  نآ  یهدـنامرف 

رارف هب  اپ  نارگید  و  دندیدرگ ، يراوتم  ناکرحم  هتشک  هدزیس  ای  هدزاود  نداد  اب  یلو  دندرک ؛ تمواقم  زاربا  نانآ  يوس  هب  ریـشمش ،
ار وا  ندـب  رـسارس  اًلماک  بعر  زونه  .درک  تیلاعف  مالـسا  عفن  هب  هاـگآدوخان  هثداـح ، نیا  رد  نایفـسوبا  رگید  راـب  « (1)  » .دندراذگ

يا تفگ : دیـشک و  دایرف  يزیرنوخ ، زا  يریگولج  يارب  ور ، نیا  زا  درادـن ؛ يدوس  ررـض  زج  تمواـقم  تسناد  یم  و  دوب ، هتفرگارف 
.تسا هدـیاف  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  مظنم  شترا  ربارب  رد  دربن  گـنج و  اریز  دـینکفین ، رطخ  رد  ار  دوخ  ناـج  شیرق ! تلم 

رد اریز  دیربب ، هانپ  هبعک  طیحم  دجسم و  هب  ای  دیدنبب و  ار  اهرد  دینیشنب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  و  دیراذگب ، نیمز  رب  ار  هحلـسا  دیورب 
.دنام دهاوخ  ظوفحم  رطخ  زا  امش  ناج  تروصنیا 

.دندش هدنهانپ  دجسم  طیحم  هب  رگید  یهورگ  اه و  هناخ  هب  یهورگ  رظن ، نیا  زا  .دیشخب  یصاخ  رثا  اهنآ  رد  نایفسوبا  راتفگ 

هدهاشم دوب ، لوزن  دوعـصلاح و  رد  هک  ار  دلاخ  دحاو  نازابرـس  ریـشمش  قرب  رخاذا ،»  » مان هب  يا  هطقن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.تسا رتهب  زیچ  همه  زا  ادخ  تساوخ  ریخ :» هَّللا  ءاضق  : » دومرف هدش  هاگآ  دربن  تلع  زا  درک و 

رد دیدرگ و  رهش  دراو  رخاذا )  ) هکم هطقن  نیرتالاب  زا  رت ، مامت  هچ  ره  هوکـش  تمـشح و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  بکرم 
و دزادرپب ، تحارتسا  هب  ات  دش  هدز  شترضح  يارب  یصوصخم  همیخ  دمآ و  دورف  بلاطوبا »  » دوخ راوگرزب  مع  ربق  رانک  نوجح ،» »
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.تفریذپن دوش  دراو  یسک  هناخ  هب  هک  دندیزرو  رارصا  هچ  ره 

هبعک يوشتسش  اه ! تب  نتسکش 

رهش طاقن  همه  و  دیدرگ ، میلست  دیحوت ، ریگمشچ  ياهورین  ربارب  رد  دوب ، یتسرپ  تب  كرـش و  هاگیاپ  يزارد  نایلاس  هک  هکم  رهش 
رد دوب و  ترـضح  نآ  صوصخم  هک  يا  همیخ  رد  دنچ ، يا  هظحل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دمآرد  مالـسا  نازابرـس  فرـصت  رد 

راپـسهر ادخ  هناخ  فاوط  ترایز و  يارب  دوب ، رتش  راوس  هک  یلاح  رد  سپـس  .دومن  تحارتسا  دندوب ، هدز  نوجح »  » مان هب  يا  هطقن 
هدیشوپ ار  وا  راصنا  نیرجاهم و  هلیـسو  تمظع  زا  يا  هلاه  و  تشاد ، رـس  رب  دوخ  هالک  نت و  رب  یماظن  سابل  .دیدرگ  مارحلادجـسم 

.دوب

.دندوب هتفای  لیکشت  ناکرشم  ناناملسم و  زا  یمظنم  فوفصترضح  نآ  ریسم  رد  و  دوب ، همَلـسَم » نب  دمحم   » تسد رد  يو  رتش  مامز 
هدایپ رتش  زا  یحلاصم  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دندومن  یم  يداش  زاربا  يا  هتسد  دندوب ، هدز  تهب  سرت  مشخ و  زا  یهورگ 
تـسد ندیلام  « ) رجح مالتـسا   » ياج هب  و  تفرگ ، رارق  دوسالارجح »  » ربارب رد  دیدرگ و  مارحلادجـسم  دراو  بکرم  نامه  اب  و  دشن ،

.تفگ ریبکت  دومن و  هراشا  دوسالارجح »  » هب تشاد  تسد  رد  هک  یصوصخم  بوچ  اب  دوسالارجح )»  » رب

ریبـکت دـنلب  يادـصاب  ترــضح  نآ  زا  يوریپ  هـب  دــندیدرگ ، یم  دوـخ  ربـهر  دوـجو  عمــش  درگ  راو  هـناورپ  هـک  ترــضح  ناراـی 
رد یبیجع  هلغلغ  روش و  .دیسر  دندوب - هدش  هدنهانپ  تاعافترا  اه و  هناخ  هب  هک  هکم - ناکرشم  شوگ  هب  نانآ  ریبکت  يادص.دنتفگ 

.دنک فاوط  مارآ  يرکف  حور و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  نآ  زا  عنام  مدرم  هلهله  و  دوب ، امرف  مکح  دجسم 

.دمآ دیدپ  دجسم  رد  مات  توکس  هک  تشذگن  يزیچ  .دومن  اهنآ  يوس  هب  يا  هراشا  مدرم  تاکسا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.دومن فاوط  هب  عورشوا  .دش  ترضح  نآ  صخـش  هجوتم  دجـسم ، جراخ  لخاد و  زا  ناگدید  .دیدرگ  سبح  اه  هنیـس  رد  اه  سفن 
.دندوب و هدرک  بصن  هبعک  رد  يالاب  هک  دیدرگ ، هلئان »  » و فاسا »  » و لَبُه »  » مان هب  یگرزب  ياه  تب  هجوتم  فاوط ، رود  نیتسخن  رد 

ُْلق َو  دناوخ : ار  هیآ  نیا  .دنکفا و  نیمز  يور  ار  اهنآ  و  دز ، اهنآ  رب  یمکحم  هبرض  تشاد ، تسد  رد  هک  يا  هزین  اب 
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«(1)  » ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاج 

رد لبه »  » .دوب ساسا  یب  تسخن  زا  لطاب  هک  ًاّـقح  دـیدرگ ، دوباـن  وحم و  لـطاب  و  درک ، هولج  هنادـنمزوریپ  هوکـشاب و  قح  ینعی :  ؛
هبـش مدرم  راکفا  رب  زارد  نایلاس  هک  یگرزب  تب  نیا  .دیدرگ  هتـسکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هب  ناکرـشم  ناگدید  ربارب 

« لبه : » تفگ درک و  نایفس  یبا  هب  ور  هرخـسم  ناونع  هب  ریبز »  » .دیدرگ نوگنرـس  اهنآ  ناگدید  ربارب  رد  درک ، یم  تموکح  هریزج 
!! دش هتسکش  گرزب  تب  نیا 

نیا ام  راک  ِماجنارـس  دوب ، هتخاس  يراک  لبه »  » زا رگا  .زاس  اهر  ار  ام  و  رادرب ، تسد  تفگ : ریبز  هب  یتحاران  لاـمک  اـب  نایفـسوبا ،» »
.دوبن نآ  تسد  هب  اه  نآ  تاردقم  هک  دیمهف  دوبن و 

دوب هبعک  راددیلک  زور  نآ  هحلط ،» نب  نامثع   » .تسشن يا  هظحل  دجسم  هشوگ  رد  دیسر ، نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  فاوط 
، دورب نامثع  هناخ  هب  هک  درک  رومأم  ار  لالب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .تشگ  یم  لسن  هب  لسن  نانآ  نایم  رد  يراددیلک  بصنم  و 
زا ار  شدنزرف  وا  ردام  یلو  دیناسر ، راددیلک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مایپ  لالب  .دروایب  دوخ  هارمه  هتفرگ ، ار  هبعک  دـیلک  و 

دیابن ار  راختفا  نیا  و  تسا ، ام  یگداوناخ  تاراختفا  زا  هبعک  يراددیلک  تفگ : تشادزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  دیلک  نداد 
: تفگ درب و  دوخ  صوصخم  قاطا  هب  و  تفرگ ؛ ار  ردام  تسد  نامثع  .میهدب  تسد  زا 

.درک زاب  ار  هبعک  لفق  راددیلک ، « (2)  » .دنریگ یم  ام  زا  ربج  روز و  هب  نک  نیقی  میهدن ، دوخ  رایتخا  لیم و  لامک  اب  رگا 

هب و  دـندش ، دراو  راددـیلک  ِدوخ  لالب و  و  دـیز » نب  هماسا   » وا لابند  هب  و  دـیدرگ ، ادـخ  هناخ  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
زاب برد  يوس  هب  ماحدزا  زا  ار  مدرم  داتسیا ، هبعک  ربارب  رد  دیلو ، نب  دلاخ  .دنتسب  ار  هبعک  برد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد 

.تشاد یم 

وشتسش مزمز  بآ  اب  ار  هبعک  ياهراوید  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتسد  هب  .دوب  ناربمایپ  حابشا  روصزا و  ولمم  هبعک  یلخاد  راوید 
.دندرب نیب  زا  دندرک و  كاپ  تشاد ، رارق  هبعک  راوید  رب  هک  ار  یئاه  سکع  ریواصت و  دنداد و 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شود  رب  مالسلا  هیلع  یلع 

: دنیوگ یم  ناراگن  خیرات  ناثدحم و 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـش  نوگنرـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هلیـسو  نآ ، نوریب  ای  و  هبعک ، لخاد  رب  بوصنم  ياه  تب  زا  یتمـسق 
رانک هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  .منک  نوگنرس  ار  اه  تب  و  مریگ ، رارق  وت  شود  رب  نم  ات  نیـشنب  یلع ! دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
هیلع هللا  یلصربمایپ  .دومن  فعض  ینیگنس و  ساسحا  یلو  تفرگ  شود  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوب ، هتفرگ  رارق  هبعک  راوید 

شود رب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دریگ  رارق  وا  شود  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  داد  روتـسد  دـش ، هاـگآ  مالـسلا  هـیلع  یلع  عـضو  زا  هـلآ  و 
اه تب  رگید  نتخادـنا  هب  هاـگنآ  .دـنکفا  نیمز  رب  دوـب ، سم  زا  هک  ار  شیرق  گرزب  تب  تـفرگ و  رارق  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

تلیضف نیا  نوماریپ  دوخ  هدیصق  رد  تسا ؛ یمالسا  مهن  نرق  نارعاش  زا  هک  سدنرعلا » نبا   » و هّلح »  » رونخـس رعاش  « (1)  » .تخادرپ
: دیوگ یم  نینچ 

الضفأ هباحصلاو  هبارقلا  نود  هل  لضف  دمحأ  براغ  دوعصو 

.تسا ینیشن  مه  يدنواشیوخ و  زا  ریغ  تلیضف ، نیا  .وا  يارب  تسا  یتلیضف  دمحا ، شود  رب  مالسلا  هیلع  یلع  دوعص 

برد ياـه  هبوچراـهچ  رب  ار  دوـخ  ياـه  تسد  هک  یلاـح  رد  و  دـندرک ، زاـب  ار  هبعک  برد  داد  روتـسد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
: تفگ نینچ  هدرک  مدرم  هب  ور  دندید ؛ یم  ار  وا  باذج  ینارون و  هفایق  مدرم  همه  و  دوب ، هدراذگ 

« ُهَدْحَو َباَزْحَْألا  َمَزَه  ُهَْدبَع َو  َرَصَن  ُهَدْعَو َو  َقَدَصیِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »

« .تخاس بوکرس  ییاهنت  هب  ار  نانمشد  و  درک ، کمک  ار  دوخ  هدنب  دومن و  لمع  دوخ  هدعو  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  « ؛

َّنِإ دوب : هدومرف  نینچ  دـینادرگ و  مهاوخ  زاب  دوخ  هاگداز  هب  ار  وت  هک  دوب  هداد  هدـعو  دوخ  ربمایپ  هب  نآرق  تاـیآ  زا  یکی  رد  ادـخ 
«(2)  .... » ٍداَعَم َیلِإ  َكُّداََرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا 

دوخ نطو  زا  نآ  هار  رد  و   ) هدرک مزال  وت  رب  ار  نآرق  غالبا  هک  ییادخ  ینعی 
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.دینادرگ دهاوخزاب  تهاگداز  هب  ار  وت  ادخ  نامه  يدش ،) جارخا 

رگید راب  ار  دوخ  ییوگتـسار  و  داد ، شرازگ  یبیغ  هدعو  نآ  ققحت  زا  درک ،) لمع  دوخ  هدـعو  هب  ادـخ  : ) هلمج نیا  نتفگ  اب  ربمایپ 
.تخاس نهربم 

زغم و رب  یفلتخم  تاروصت  راکفا و  و  سبح ، اـه  هنیـس  رد  اـه  سفن  .دوب  اـمرفمکح  نآ ، نوریب  دجـسم و  هطوحم  رب  یماـت  توکس 
ياـهرکف هداـتفا ، دوخ  ياـه  يرگدادـیب  متـس و  ملظ و  همه  نآ  داـی  هب  تاـظحل  نیا  رد  هکم  مدرم  .درک  یم  تموـکح  مدرم  لـقع 

.دندرک یم  یفلتخم 

هدیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  وا  نارای  ناناوج و  و  هتـساخرب ، نینوخ  دربن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  راب  دنچ  هک  یهورگ  نونکا 
یلصربمایپ تردق  لاگنچ  رد  دننک ؛ هزیر  هزیر  ار  وا  دنزیرب ، وا  هانپ  یب  هناخ  هب  هنابـش  هک  دندوب  هتفرگ  میمـصت  مه  ماجنارـس  و  دنا ،

.دریگب ماقتنا  عون  همه  نانآ  زا  دناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  هدش ، راتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا 

و هتـشک ، ار  یهورگ  ای  .دنارذگ  دهاوخ  غیت  مد  زا  ار  ام  همه  دبال  دـنتفگ : یم  رگیدـکی  هب  دوخ ، گرزب  مئارج  رکذـت  اب  مدرم  نیا 
.دیشک دهاوخ  تراسا  هب  ار  ام  لافطا  نانز و  دومن و  دهاوخ  تشادزاب  ار  یهورگ 

نینچ تسکش و  ار  اهنآ  توکس  ریز  ياه  هلمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناهگان  هک  دندوب  یناطیش  فلتخم  راکفا  راتفرگ  نانآ 
ناریح و هدز و  تهب  مدرم  دـینک ، یم  رکف  هنوـگچ  نم  هراـبرد  دـییوگ و  یم  هچ  ینعی : نوـّنظت »!؟ اذ  اـم  و  نوـلوقت !؟ اذاـم  : » تفگ
زج اـم  دـنتفگ  دنتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یگرزب  فطاوع  قباوس  يور  هتـسکش  نازرل و  يادـصاب  یگمه  كاـنمیب ،
هللا یلصربمایپ  .میناد  یم  دوخ  راوگرزب  ردارب  دنزرف  و  شیوخ ؛ راوگرزب  ردارب  ار  وت  میشیدنا ؛ یمن  وت  هرابرد  يزیچ  یکین  یبوخ و 

نینچ دـیدرگ ؛ وربور  ناـنآ  زیمآ  کـیرحت  یفطاـع و  ياـه  هلمج  اـب  یتقو  دوب  تشذـگاب  ناـبرهم و  فؤر و  عبطلاـب  هک  هلآ  هیلع و 
: تفگ

ُهَّللا ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  َلاق ال  میوگ : یم  امش  هب  تفگ ؛ دوخ  رگمتس  ناردارب  هب  فسوی  مردارب  هک  ار  يا  هلمج  نامه  زین  نم 
.تسا نیمحارلا  محرا  وا  دزرمآ  یم  ار  امـش  ناهانگ  ادـخ  تسین ، یتمـالم  امـش  رب  زورما  ینعی : (1) ؛»  » َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُـه  ْمَُکل َو 

«(2)»
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هب تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیدش  لمعلا  سکع  دوب ، هدرک  راودـیما  يدـح  ات  ار  هکم  مدرم  هک  يزیچ  تانایب  نیا  زا  شیپ 
: داد یم  راعش  ریز  زرط  هب  هکم  رهش  هب  دورو  ماگنه  هک  دوب  دوخ  نارسفا  زا  یکی 

همرحلا ّلحتست  مویلا  همحلملا  موی  مویلا 

هداـعلا قوف  راعـش  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوش ، یم  هدرمـش  لـالح  امـش  لاـم  ناـج و  زورما  تسا ، دربن  زور  زورما  ینعی 
هیلع یلع  ددرگ ، لوزعم  یهدـنامرف  ماـقم  زا  و  دوـش ، هتفرگ  يو  تسد  زا  مـچرپ  هـک  داد  روتـسد  يو ، هیبـنت  يارب  و  دـش ، تحاراـن 

تـسد زا  مچرپ  دیدرگ و  بوصنم  یهدنامرف  ماقم  هب  رـسفا ؛ نآ  دـنزرف  یلقن  هب  انب  دریگب و  يو  زا  ار  مچرپ  هک  دـش  رومأم  مالـسلا 
مدرم يدح  ات  هکم ، مدرم  ناگدید  ربارب  رد  مهنآ  تفطالم  زرط  نیا  .دوب  جرزخ  سیئر  هدابع  نب  دعس  نامه  رـسفا  نیا  .تفرگ  ردپ 

یبا لزنم  اـی  ادـخ و  هناـخ  هب  هک  یهورگ  هب  نایفـس  یبا  هلیـسو  هب  یهگناو  .دومن  یم  یمومع  وـفع  هب  راودـیما  ار  هدروـخ  تسکش 
.دوب هداد  نیمأت  دندنبب ، دوخ  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  برد  ای  دنوش  هدنهانپ  نایفس 

دنک یم  مالعا  یمومع  وفع  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ارم تلاسر  دیدوب ، یبسانمان  رایسب  نانطومه  مدرم  امش  تفگ : درک و  زاغآ  ریز  حرـش  هب  ار  یمومع  وفع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، دیتساخرب دربن  هب  نم  اب  مدوب  هدش  هدنهانپ  اجنآ  هب  نم  هک  هطقن  نیرترود  رد  و  دـیتخاس ، نوریب  ما  هناخ  زا  ارم  .دـیدرک و  بیذـکت 

ءاقلطلا متناف  اوبهذا  هک : میامن  یم  مالعا  منک و  یم  زاب  امش  ياپ  زا  ار  یگدرب  دنب  و  هدیشخب ؛ ار  اهامـش  همه  مئارج  نیا  اب  نم  یلو 
.دیدازآ اهامش  همه  دوخ ، یگدنز  لابند  دیورب 

دیوگ یم  ناذا  لالب 

نآ رد  ار  تلاسر  دیحوت و  يادن  اسر ، يادصاب  تفرگ و  رارق  هبعک  ماب  يالاب  لالب  مالسا ، یمـسر  نذؤم  دیـسرارف ، رهظ  زامن  تقو 
: تفگ یم  یکی  دنتفگ  یم  ینخس  مادکره  جوجل  ناکرشم  دیناسر ، مدرم  همه  عمس  هب  یمومع  عمجم 

اشوخ
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يردـق هب  اریز  میوگ ، یمن  يزیچ  هراب  نیا  رد  نم  تفگ : نایفـسوبا  ناـیم  نیا  رد  دینـشن ، ار  ناذا  يادـصو  درم  هک  ینـالف  لاـح  هب 
.دنزاس ربخاب  ام  يوگتفگ  زا  ار  وا  دجسم  ياه  گیر  نیمه  مسرت  یم  هک  تسا  دنمورین  دمحم  يرازگربخ  هاگتسد 

یـسوساج و هلأسم  اب  ار ، یحو  ناهج  زا  قیاقح  ذخا  بیغ و  زا  عالطا  دیباتن  وا  لد  رب  مالـسا  رون  رمع  نایاپ  ات  هک  رـس  هریخ  ریپ  نیا 
لئاسم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عالطا  .تسا  هدومن  طولخم  مه  هب  ار  ودره  و  هدرک ، باسح  ناسکی  ناهج  هرباـبج  يرازگربخ 

اب هک  رگید ، تسا  یبـلطم  یناـهنپ  عاـضوا  زا  نارادمتـسایس  یهاـگآ  و  دـسر ، یم  يو  هب  هتـشرف  هلیـسو  هب  هک  تـسا  یبـلطم  یبـیغ 
.دریگ یم  تروص  یهورگ  مادختسا 

ماقم نیا  دومرف : و  داد ، سپ  وا  هب  ار  هبعک  دیلک  تساوخ و  ار  هحلط  نب  نامثع  سپس  درازگ ، ار  رهظ  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
هک يربمایپ  .تفر  یمن  راظتنا  يرگید  زیچ  نیا ، زج  مالسا  ربمایپ  زا  و  دنام ، دهاوخ  ظوفحم  امش  هداوناخ  رد  تسا و  امش  هب  طوبرم 

: هک دنک  غالبا  مدرم  هب  هک  دریگ  یم  روتسد  دنوادخ  زا 

ًاعطق دینادرگرب » اهنآ  دوخ  هب  ار  مدرم  تاناما  هک  دهد  یم  نامرف  دـنوادخ  « ؛» (1)  ... » اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ 
.دشاب مدقشیپ  گرزب  تناما  نینچ  ندینادرگزاب  رد  دیاب 

هملسم قوقح  زا  يراددیلک  دیوگ : یم  مدرم  هب  ًاحیرصو  دنک ، یمن  لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  یماظن ، تردق  روز و  وترپ  رد  زگره  وا 
.تسین یقح  نآ  رد  ار  يرگید  و  تسا ، هحلط  نبا 

ینعی يراد ، هدرپ  يراددـیلک ، دـننام  دوب : دـنمدوس  دـیفم و  مدرم  لاـح  هب  هکنآ  زج  درک ، اـغلا  ار  هبعک  بصاـنم  ماـمت  نمـض  رد  و 
.ادخ هناخ  نارئاز  تیاقس  هدرپ ، اب  هبعک  ششوپ 

دننک یم  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هکم  نانز 

يارب نانز  زا  یمسر  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راب  نیلوا  يارب  «، (2) « » هبقع  » تعیب زا  سپ 

ص:450

.85 ءاسن / - . 1
هـس دندومن  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  يدـنا  داتفه و  نایم  رد  دوب  هتفرگ  ماجنا  ترجه  زا  لبق  هک  هبقع » تعیب « رد  - 2

.دندوب نز  رفن 
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: تفرگ تعیب  ریز  فیاظو  ماجنا 

.دنهدن رارق  کیرش  ادخ  هب  - 1

.دننکن تنایخ  - 2

.دندرگن اشحف  درگ  - 3

.دنشکن ار  دوخ  نادنزرف  - 4

.دنهدن تبسن  دوخ  نارهوش  هب  تسا ، نارگید  هب  طوبرم  هک  ینادنزرف  - 5

.دنیامنن تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  کین  ریخ و  ياهراک  رد  - 6

سپـس تخیر  نآ  رد  رطع  يرادـقم  دـندروآ و  بآ  زا  رپ  یفرظ  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب : نینچ  تعیب  تافیرـشت 
تساخرب و دوخ  ياج  زا  هاگنآ  دومن ؛ توالت  دوب ، هدـش  دای  « (1)  » داوم يواح  هک  ار  يا  هیآ  دراذـگ و  نآ  نایم  رد  ار  دوخ  تسد 
ار دوخ  يرادافو  ًامسر  و  هدرک ، فرظ  نایم  رد  تسد  دننک ؛ تعیب  نم  اب  قوف  طئارـش  اب  دنرـضاح  هک  یناسک  دومرف : نینچ  نانز  هب 

.دنرادب مالعا  روبزم  داوم  هب 

یمن هتفرگ  ینامیپ  قاثیم و  اهنآ  زا  رگا  تشاد و  دوجو  يدایز  كاـپان  هدولآ و  ناـنز  ناـیکم ، ناـیم  رد  هک  دوب  نآ  تعیب  نیا  تلع 
.دنهد همادا  ءافخ  رد  یتح  دوخ  نیگنن  لامعا  هب  تشاد  لامتحا  دش 

دوش یم  ناریو  نآ  یلاوح  هکم و  ياه  هناختب 

نک هشیر  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب ، فارطا  لـیابق  مارتـحا  دروم  هک  تشاد  دوجو  يداـیز  ياـه  هناـختب  هکم  فارطا  رد 
هکم دوخ  رد  دـننک و  ناریو  ار  فارطا  ياه  هناختب  ات  دومن  مازعا  فارطا  هب  ار  ییاه  نادرگ  هکم ، نیمزرـس  رد  یتسرپ  تب  نتخاـس 

نب همیذج   » هلیبق توعد  يارب  ینادرگ  یهدنامرف  هب  دیلو  نب  دلاخ  « (2)  » .دنکشب ًاروف  دراد ، هناخ  رد  یتب  سکره  هک  دش  مالعا  زین 
نمحرلادبع و  دوشن ، دراو  گنج  ِرد  زا  دزیرن و  ینوخ  هک  داد  روتسد  ربمایپ  .دیدرگ و  نانآ  نیمزرس  راپسهر  مالسا ، يوس  هب  رماع »

.داد رارق  يو  نواعم  ار  فوع  نب 

ص:451
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هب ار  اهنآ  لاوما  هتـشک و  نمی ،»  » زا تشگزاب  ماگنه  ار  نامحرلادـبع  ردـپ  دـلاخ و  يومع  همیذـج » ینب   » هلیبق تیلهاج ، نارود  رد 
هدامآ حلـسم و  ار  اهنآ  همه  دـیدرگ ، وربور  همیذـج » ینب   » تیعمج اب  یتقو  .تشاد  لد  رد  ار  نآ  هنیک  دـلاخ  دـندوب و  هدرب  تراـغ 
طوقس يرقلا  ما  هدیدرگ و  يرپس  یتسرپ  تب  نارود  اریز  دیراذگب ، نیمز  هب  ار  هحلسا  هک  دیـشک  دایرف  نادرگ  هدنامرف  .تفای  عافد 

کی .دنوش  مالسا  شترا  میلست  دنهد و  لیوحت  ار  هحلسا  هک  دنداد  رظن  هلیبق  نارس  دنا  هدش  مالسا  هاپـس  میلـست  مدرم  همه  هدومن و 
تراسا و میلست ، هجیتن  تفگ : نینچ  هلیبق  نارـس  هب  دراد و  دصقءوس  رکـشل  هدنامرف  هک  تفایرد  یـصاخ  تواکذ  اب  نایم  نآ  زا  رفن 

.تسا گرم  نآ  لابند 

اب نادرگ  هدنامرف  ماگنه  نیا  رد  .دنداد  لیوحت  مالـسا  نازابرـس  هب  ار  اه  حالـس  دش و  هدراذـگ  ارجا  هلحرم  هب  نارـس  رظن  ماجنارس ،
تـشادزاب ار  همه  دـندنبب و  تشپ  زا  ار  هلیبق  نادرم  ياه  تسد  هک  داد  نامرف  مالـسا ، حیرـصروتسد  فالخرب  يدرمناوجان و  لامک 

.دندیدرگ دازآ  يا  هتسد  دندش و  مادعا  دلاخ  نامرف  هب  اه  نآ  زا  یهورگ  ناهاگرحس  سپس  .دننک 

تیرومأم مالسلا  هیلع  یلع  هب  ًاروف  .دش  تحاران  تخس  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  شوگ  هب  دلاخ »  » زیگنا لوه  تیانج  ربخ 
جرخ هب  تقد  يردـق  هب  هار  نیا  رد  .دزادرپب و  قیقد  روط  هب  ار  دارفا  ياـهبنوخ  گـنج و  تراـسخ  دورب  روبزم  هلیبق  ناـیم  هب  هک  داد 

.تخادرپ دوب ، هدش  هتسکش  دلاخ  دروخرب  رد  دندروخ و  یم  بآ  نآ  رد  هلیبق  ناگس  هک  ار  يا  یبوچ  فرظ  تمیق  یتح  هک  داد 

؟ دـش تخادرپ  قیقد  روط  هب  هانگیب  دارفا  ياهبنوخ  گنج و  تراسخ  مامت  ایآ  تفگ : تساوخ و  ار  هدز  تبیـصم  نارـس  همه  سپس 
دنشاب هتشادن  یهاگآ  نانآ  هک  هدش  دراو  اهنآ  رب  ییاهررض  دراد  ناکما  هکنیا  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  یلب ، دنتفگ  یگمه 

.داد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ار  دوخ  راک  شرازگ  تشگزاب و  هکم  هب  تخادرپ و  ناگیار  روط  هب  یغلبم 

تلاح اب  درب و  الاب  ار  دوخ  ياه  تسد  داتسیا و  هلبق  هب  ور  تساخرب و  سپس  درک و  نیسحت  ار  يو  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نم مرازیب و  دلاخ  تیانج  زا  نم  هک  یهاگآ  وت  ایادخ  دیلولا ، نب  دلاخ  عنصامم  کیلا  ءربا  ّینا  مهللا  تفگ  هثاغتسا 
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تفرگ و رظن  رد  زین  ار  یحور  يونعم و  ياهررـض  تراـسخ ، ناربـج  رد  ناـنمؤمریما  « (1)  » .مدوب هدادـن  گنج  روتـسد  وا  هب  زگره 
زرط زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتـقو  .دومن  ییوجلد  اًـلماک  تخادرپ و  دـندوب  هدیـسرت  دـلاخ  تـالمح  زا  هک  یناـسک  هب  یغلبم 

تیاضر وت  یلع  «. (2)  » منک یمن  ضوع  وم  خرـس  دایز و  ینارتش  اب  ار  امـش  راک  نیا  نم  یلع ! دومرف : دش  هاگآ  نانمؤمریما  هنالداع 
درادب و تسود  ار  وت  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  یتسه ، ناناملسم  يامنهار  وت  یلع ! .ددرگ  یضار  وت  زا  ادخ  يدروآ ، تسد  هب  ارم 

دننام نم  هب  تبـسن  وت  لَثَم  «. (3)  » ددرگ فرحنم  وت  قیرط  زا  دـنک و  تفلاخم  وت  اب  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  دریگ ، شیپ  ار  وت  هار 
«(4)  » .تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یسوم ، هب  تبسن  تسا  نوراه 

دلاخ رگید  تیانج 

رکب یبا  تفـالخ  نارود  رد  هکلب  دوـش  یم  بکترم  دوـخ  یمالـسا  رهاـظ  هب  یگدـنز  نارود  رد  دـلاخ  هک  تسین  یتیاـنج  اـهنت  نیا 
دادـترا هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  لیابق  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  نآ  لاـمجا  داد و  ماـجنا  ار  نآ  زا  رتدـیدش 
یهورگ تقو  هفیلخ  دندیزرو ، ابا  تاکز  نداد  زا  دنتخانـشن و  تیمـسر  هب  ار  رکب  یبا  تفالخ  رت  حیحـصریبعت  هب  ای  دنتفرگ و  شیپ 

.دنزاس بوکرس  ار  نادترم  ات  داتسرف  فارطا  هب  ار 

یم یگمه  دندوب و  هدامآ  عافد  يارب  هلیبق ؛ دارفا  مامت  کلام و  درب و  هلمح  هریون  نب  کلام  هلیبق  هب  دادـترا  هناهب  هب  دـیلو  نب  دـلاخ 
درک حالس  علخ  ار  اه  نآ  همه  هلیح  رکم و  قیرط  زا  دلاخ  .میریگ  رارق  مالسا  نازابرـس  موجه  دروم  دیابن  میناملـسم و  ام  هک  دنتفگ 

.دومن زواجت  زین  وا  رسمه  هب  تشک و  دوب  یناملسم  درم  هک  ار  هریون ) نب  کلام   ) هلیبق سیئر  و 

نارسفا زا  ار  وا  میناوخ و  هَّللا  فیس  ار  وا  تسا  هتسیاش  هایس  هدنورپ  نیا  اب  ایآ 
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«. (1) « !؟ .مینادب مالسا  دشرا 

ص:454

هدش نایب  هدرتسگ  تروص  هب  رکب ، یبا  تموکح  لاس  نیتسخن  ثداوح  رد  خـیرات  ياه  باتک  رد  هریون ، نب  کلام  تشذگرـس  - 1
هعجارم  75 - 61 داـهتجالاو /» صنلا  باـتک « هب  هثداـح ، نیا  یلیلحت  خـیرات  هب  هطاـحا  يارب  .میدرک  لـقن  ار  نآ  هدرـشف  اـم  تسا و 

.دییامن

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 477 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_454_1
http://www.ghaemiyeh.com


نینح گنج   36

هراشا

فیرـشت اـجنآ  رد  يو  دوـخ  هک  يا  هظحل  اـت  درک  یم  حـتف  ار  يا  هطقن  یتـقو  هک  دوـب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  هوـیش 
دارفا تفگ ، یم  كرت  ار  اـجنآ  عقوم  ره  و  دومن ، یم  یگدیـسر  مدرم  یبهذـم  روـما  هقطنم و  یـسایس  ياـهراک  هب  ًاصخـش  تشاد ،

، دندوب انـشآ  هدش  هدیچرب  هنهک و  ماظن  اب  هک  موب  زرم و  نینچ  مدرم  اریز  دومرف ، یم  نییعت  ینوگانوگ  بصانم  يارب  ار  يا  هتـسیاش 
ینید یسایس و  یقالخا و  یعامتجا و  ماظن  کی  مالسا  نیئآ  یفرط  زا  .دنتشادن  دوب ، هدش  نآ  نیزگیاج  هک  نیون  ماظن  زا  یتاعالطا 

هب اهنآ ، نایم  رد  نآ  يارجا  و  لوصا ، نیا  اـب  مدرم  نتخاـس  انـشآ  و  دوش ، یم  هتفرگ  یحو  لـالز  همـشچرس  زا  نآ  نیناوق  هک  تسا 
رد ار  مالسا  تسایس  و  دنزاس ، انشآ  مالسا  حیحص  لوصا  هب  ار  مدرم  لماک ، تیارد  اب  هک  دراد  زاین  هدید  میلعت  هتخپ و  هدبز و  دارفا 

.دننک ارجا  مدرم  نایم 

كرت فیقث »  » و نزاوه »  » ياه هریت  نیمزرس  دصق  هب  ار  هکم  تفرگ  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتقو 

ار دجـسم  رد  تماما  رهـش و  روما  هرادا  تموکح و  درامگ و  مدرم ، داشرا  میلعت و  يارب  نید  ملعم  ناونع  هب  ار  لبج  نبذاعم  دیوگ ،
راپـسهر هکم ، رد  تماـقا  زور  هدزناـپ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  .درپس و  دوب ، یتیاـفکاب  درم  هک  دیَـسا » نب  باـّتُع   » هب

«(1)  » .دیدرگ نزاوه  هریت  نیمزرس 
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ریظن مک  شترا 

نآ باکر  مزالم  هنیدم  زا  اهنآ  رفن  رازه  هد  .تشاد  مچرپ  ریز  حلـسم  زابرـس  رازه  زور 12  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 
هتـسویپ مالـسا  هب  ًاریخا  هک  داد  یم  لیکـشت  شیرق  ناناوج  ار  نآ  رفن  رازه  ود  و  دنتـشاد ، تکرـش  هکم  حتف  رد  و  دـندوب ، ترـضح 

.دوب نایفسوبا  هدهع  هب  هتسد  نیا  يربهر  دندوب و 

هب هتشذگ  فالخرب  اریز  دیدرگ ؛ اهنآ  ییادتبا  تسکـش  لماع  ترثک ، نیمه  دوخ  .دوب و  ریظن  مک  رایـسب  زور  نآ  رد  یـشترا  نینچ 
تفگ داتفا ، دارفا  ینوزف  هب  رکب  یبا  مشچ  یتقو  دندرپس ، یـشومارف  تسد  هب  ار  یماظن  ياه  کیتکات  و  هدـیلاب ، دوخ  تارفن  يدایز 

هک تشادـن  هجوت  وا  یلو  « (1)  » .تسا نمـشد  دارفا  ربارب  دـنچ  اـم  تارفن  اریز  دروخ ، میهاوخن  تسکـش  تارفن  یمک  زا  زگره  اـم 
دوخ ار  تقیقح  نیا  .تسا  تیمها  مک  يزوریپ  لماوع  ریاس  ربارب  رد  لماع  نیا  هکلب  تسین ، دایز  تارفن  نتـشاد  اهنت  يزوریپ  لماع 

«(2)  .... » ًاْئیَش ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  ٍهَرِیثَک َو  َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  دیوگ : یم  هدومرف  وگزاب  نآرق 

يدوس یلو  دیدرک ، تاهابم  دوخ  تارفن  يدایز  هب  امش  نینح ؛ دربن  رد  صخالاب  هدرک و  کمک  ار  امش  يدایز  ياهاج  رد  دنوادخ 
.دیشخبن

تاعالطا بسک 

دوجو هریت  ود  نایم  یصوصخ  ياه  سامت  و  دروخ ، یم  مشچ  هب  فیقث  نزاوه و  لیابق  قطانم  رد  یـشوج  بنج و  هکم  حتف  زا  سپ 
.دوب يرصن » فوع  نب  کلام   » مان هب  يروشحلس  ناوج  هورگ  ود  نیا  لاصتا  هقلح  و  تشاد ؛

؛ دنورب مالسا  شترا  لابقتسا  هب  اهنآ  دوخ  دیایب ، اهنآ  غارس  هب  مالسا  هاپس  هکنآ  زا  شیپ  هک  دش  نیا  اهنآ  تساخرب  تسـشن و  هجیتن 
هلاس یس  ناوج  دوخ  نایم  زا  نانآ  .دننزب  اهنآ  رب  یکلهم  تبرض  یماظن ، صاخ  گنرین  ندرب  راک  هب  اب  ناناملسم ، هلمح  زا  شیپ  و 
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.دندمآرد یتبرض  دحاو  کی  تروص  هب  اه  هریت  همه  دربن  نیا  رد  .دندومن  باختنا  یهدنامرف  يارب  ار  ییاورپ  یب 

، دش لاوس  راک  نیا  هتکن  يو  زا  یتقو  .دنداد  رارق  رس  تشپ  ار  دوخ  ماشحا  نانز و  ناگدننک ، تکرـش  همه  لک ، هدنامرف  روتـسد  هب 
رارف و زگره  و  درک ، دـنهاوخ  دربن  لماک  يرادـیاپ  تابث و  اب  دوخ ، لاوما  نانز و  ظـفح  رطاـخ  يارب  دارفا  نیا  عقوم  نیا  رد  تفگ :

هیرگ یتقو  دوب ، يا  هدومزآ  گنج  هدید و  هبرجت  يدرمریپ  هک  همصنب ،» دیرد  « » (1)  » .داد دنهاوخن  هار  دوخ  زغم  هب  ار  ینیشن  بقع 
هجیتن تفگ  و  تسناد ، دورطم  یماظن  لوصا  رظن  زا  ار  راک  نیا  تخادرپ و  هرجاشم  هب  کلام »  » اب دینـش ؛ ار  نانز  داـیرف  ناـکدوک و 

هب کلام »  » یلو دـییامن ؛ میلـست  مالـسا  شترا  هب  ناگیار  هب  ار  دوخ  لاوما  ناـنز و  همه  دـیدش ، بولغم  رگا  هک  تسا  نیا  راـک  نیا 
تابثا هدـنیآ  .يا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یماظن  تامولعم  درخ و  يا و  هدـش  ریپ  وت  تفگ  و  دادـن ، شوگ  هدومزآ  درمریپ  نیا  نخس 

.تشادن يدوس  يریگاپو ، تسد  التبا و  زج  دربن  هنحصرد  ناکدوک  نانز و  تکرش  و  هدوب ، درمریپ  نیا  اب  قح  هک  درک 

کی تروصهب  نمـشد ، ریـس  طخ  تایونم و  تازیهجت و  زا  تاعالطا  بسک  يارب  ار  یملـسا » هَّللادـبع  ، » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوـس  هب  تخادرپ و  شدرگ  هب  نمـشد  رکـشل  ناـیم  رد  وا  .تـشاد  لیـسگ  اـهنآ  يوـس  هـب  سانـشان  درف 

ات تخاس ، هناور  ناناملـسم  يوس  هب  سوساج  رفن  هس  زین  کلام  .داهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رایتخا  رد  یتاـعالطا  و  تشگزاـب ،
.دنتشگزاب کلام »  » يوس هب  ساره  بعر و  زا  رپ  یلد  اب  رفن ، هس  ره  .دنروآ  تسد  هب  یتاعالطا 

نتسب راک  هب  یماظن و  گنرین  لامعا  ِقیرط  زا  ار  دوخ  نازابرـس  هیحور  فعـض  دارفا و  ِیمک  تفرگ ، میمـصت  نمـشد  ياوق  هدنامرف 
و دروخ ، مه  هب  اهدحاو  مظن  ات  دزاس ، جرم  جره و  راچد  ار  مالـسا  شترا  یناهگان  هلمح  کی  اب  و  دیامن ، ناربج  يریگلفاغ »  » لصا

.ددرگ لزلزتم  یهدنامرف  ریبدت 
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رد نازابرـس  مامت  هک  داد  روتـسد  و  دمآ ، دورف  دوب ؛ نینح »  » هقطنم يوس  هب  یهاگرذـگ  هک  يا  هرد  ياهتنا  رد  روظنم ، نیا  يارب  وا 
قیمع و هرد  نیا  دراو  مالسا  شترا  یتقو  .دنوش  یفخم  هرد ، نیا  عفترم  طاقن  رد  اه و  هوک  فاکـش  اه و  هرخـصو  اه  گنـس  تشپ 

هورگ سپـس  دنهد و  رارق  گنـس  ریت و  رابگر  ریز  ار  مالـسا  ياهدـحاو  و  دـنیآ ، نوریب  دوخ  هاگ  یفخم  زا  یگمه  دـندش ؛ ینالوط 
.دننارذگب غیت  مد  زا  دوخ  نازادناریت  هانپ  رد  ار  ناناملسم  و  دنیآ ، دورف  هوک  زا  بیترت  هب  یصاخ 

ناناملسم تازهیجت 

تساوخ و ار  هیما  نب  ناوفص  ، دنک تکرح  هکم »  » زا هکنآ  زا  شیپ  .دوب  هاگآ  نمشد  یجوجل  تردق و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
هک يدیفس - رتسا  رب  و  داهن ، رس  رب  يدوخ  هالک  هدرک و  نت  رب  هرز  ود  ًاصخش  و  تفرگ ، هنومـضم  هیراع  ناونع  هب  يو  زا  هرز   100

.درک تکرح  مالسا  شترا  رس  تشپ  رد  دش و  راوس  دندوب - هداد  يو  هب  شکشیپ  تروصهب 

دلاخ یهدنامرف  هب  میلس » ینب   » هریت هک  دوب  هدشن  نشور  اًلماک  اوه  زونه  .تخادرپ  تحارتسا  هب  هرد  هناهد  رد  ار  بش  مالـسا  شترا 
نادرم دایرف  اهریت و  باترپ  يادص  ، ناهگان هک  دوب ، هرد  لخاد  رد  مالـسا  شترا  مظعا  تمـسق  .دش  نینح »  » هاگرذگ دراو  دیلو  نب 

رب رابگر  ناس  هب  ریت  دروآ و  دیدپ  ناناملسم  لد  رد  یبیجع  تشحو  ساره و  دندوب - هدرک  نیمک  اه  گنس  تشپ  رد  هک  وجگنج -
.دندرب هلمح  مالسا  نازابرس  هب  نازادناریت  نیمه  هانپ  رد  یهورگ  دیراب و  اهنآ  تروصو  رس 

هب نمشد  زا  شیب  دوخ  هدراذگ و  رارف  هب  اپ  رایتخا  یب  نانآ ، .درک  هدز  تشحو  همیـسارس و  ار  ناناملـسم  نمـشد ، هناریگلفاغ  هلمح 
« نایفـسوبا  » یتح .دندش  لاحـشوخ  تخـس  دمآ  شیپ  نیا  زا  مالـسا ، هاپـس  ِناقفانم  .دـندرک  کمک  فوفـصندز  مه  هب  یمظن و  یب 
ار مالـسا  راک  تفرگ  میمـصت  یموس  .دـش  لطاب  رحـس  تفگ  ناقفانم  زا  رگید  یکی  .دـیود  دـنهاوخ  ایرد  بل  اـت  ناناملـسم  تفگ :

.دزاس شوماخ  ار  تلاسر  نازورف  لعشم  دیحوت و  غارچ  و  دشکب ، راد  ریگ و  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  دنک ، هرسکی 
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راکادف هورگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يرادیاپ 

، وا .درک  رثأـتم  تخـس  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوـب ، جرم  جره و  تـشحو و  نآ ، هدـمع  تـلع  هـک  ناناملـسم ، زیرگ  رارف و 
هاپـس دـنک و  یم  ضوع  ار  دوخ  ریـسم  رـشب ، عامتجا  هدـش و  نوگرگد  خـیرات  روحم  دـنک ، ریخأـت  يا  هظحل  رگا  هک  درک  ساـسحا 

انأ ِِهلوُسَر ، َراَْصنَأ  ِهَّللا َو  َراَْصنَأ  اَی  : » تفگ دنلب  يادـصاب  دوخ  بکرم  يور  ظاحل ، نیا  زا  .دـبوک  یم  مهرد  ار  دـیحوت  هاپـس  كرش ،
هب ار  دوخ  رتسا  سپـس  تفگ و  ار  هلمج  نیا  .متـسه » يو  ربمایپ  ادخ و  هدنب  نم  ربمایپ ! نارای  ادـخ و  نارای  يا  « ؛» ُهلوُسَر هَّللا َو  ُدـْبَع 

ِنایهاپس .داد  تکرح  دنتـشک - یم  هتـشک و  ار  یهورگ  هداد و  رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  اجنآ  کلام  نازابرـس  هک  دربن - نادیم  يوس 
زا يا  هـظحل  دربـن  زاـغآ  زا  هـک  ثراـحلا ، نـب  نایفـسوبا  هماـسا و  ساـبع و  نـب  لـضف  ساـبع و  ناـنمؤمریما و  نوـچمه  يراکادـف ،
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1)  » .دـندرک تکرح  وا  هارمه  دـندوب ؛ وا  ناج  نابهگن  هدـیزرون و  تلفغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هک راصنا  هورگ  يا  دـنزب : ادـصریز  تروصهب  ار  ناناملـسم  هک  داد ، روتـسد  تشاد  ییاـسر  دـنلب و  يادـصهک  ساـبع  دوخ  يومع 

! دـیدرک تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  ناوضر  تخرد  ریز  رد  هک  یناـسک  يا  و  دـیدرک ؟ يراـی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
کیرحت ار  اهنآ  ینید  تریغ  ّتیمح و  دیسر ، اهنآ  شوگ  هب  هک  سابع  يادن  تسااجنیا ! هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیور ؟ یم  اجک 

.دنتشگزاب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يوس  هب  هناریلد  و  کیبل ! کیبل ! دنتفگ : یگمه  ًاروف  .درک 

ینامیشپ تمادن و  اب  يرارف  ياه  هتسد  هک  دش  بجوم  داد - یم  دیون  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمالـس  هک  سابع - یپایپ  يادن 
هب ناناملـسم  .دـنزاس  رت  هدرـشف  مظنم و  نمـشد  ربارب  رد  ار  دوخ  فوفـصو  دـندرگزاب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوس  هب  یبیجع 
هب ار  نمشد  ینامز  كدنا  رد  هدز و  تسد  یمومع  هلمح  هب  رارف  نیگنن  هکل  ندرک  كاپ  يارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد 

زگره متـسه و  ادخ  ربمایپ  نم  دومرف : یم  ناناملـسم  عیجـشت  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دنتخاس  روبجم  رارف  ینیـشن و  بقع 
نادرم فـیقث و  نزاوـه و  ناـناوج  هک  دـش  ثعاـب  یماـظن  ریبدـت  نیا  .تسا  هداد  نم  هـب  يزوریپ  هدـعو  ادـخ  و  میوـگ ؛ یمن  غورد 

هقطنم هب  هتشک  يدادعت  نداد  اب  هتفگ و  كرت  ار  دوخ  ماشحا  نانز و  نانآ ، يوجگنج 
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.دنیامن رارف  فئاط »  » ياهژد و  هلخن »  » و ساطوا » »

تسیب و و  ریسا ، رازه  شش  نداد  اب  نمشد  لباقم  رد  دیـسر ، « (1)  » رفن تشه  هب  دربن ، نیا  رد  ناناملـسم  تافلت  رامآ  گنج : مئانغ 
داد روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دندراذگ  رارف  هب  اپ  هرقن ، « (2) « » هیقو  » رازهراهچ دنفـسوگ و  رازه  لهچ  رتش و  رازه  راـهچ 

دنداد ياج  صوصخم  ياه  هناخ  رد  ار  ناریسا  درامگ و  اهنآ  تظافح  يارب  ار  يدارفا  و  دنربب ، هناّرِعَج »  » هب ار  مئانغ  ناریـسا و  همه 
و هلخن »  » و ساطوا »  » قطانم هب  هک  نمـشد - بیقعت  هب  يو  ات  دننامب ، اجنآ  رد  یگدروخ ، تسد  نودـب  مئانغ  همه  هک  داد  روتـسد  و 

.دزادرپب دوب - هتخیرگ  فئاط » »

ص:460

.دشاب هتشاد  يرتشیب  تافلت  دیاب  يا  هدرتسگ  دربن  نینچ  یلو  دسیون ، یم  رفن  راهچ  ار  تافلت  دادعت  دوخ ، هریس  رد  ماشه  نبا  - 1
يواسم 852 هیقو » رازهراـهچ « .تسا و  مرگ  ًابیرقت 213  هیقو ، نیارباـنب  تسا ، لـطر  مهدزاود  کـی  هیقو » مرگ و « لطر 2564  - 2

.دشاب یم  مرگولیک 
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ترجه متشه  لاس  ثداوح 

فئاط هوزغ   37

هراشا

.تسا هتفرگ  رارق  نآ ، یگنسرف  هلصاف 12  هب  هکم »  » یقرش بونج  رد  تسا و  زاجح  زیخ  لصاح  یقالیی و  ياهرهش  زا  یکی  فئاط 
زکرم ناوارف ، ياه  ناتسلخن  اه و  غاب  فیطل و  ياوه  نتشاد  رثا  رب  فئاط ، ناتسرهش  .دشاب  یم  رتم  رازه  ایرد  حطـس  زا  نآ  عافترا  و 

رهش نیا  رد  تفر ، یم  رامش  هب  برع  تیعمجرپ  دنمورین و  لیابق  زا  یکی  هک  فیقث »  » هلیبق .تسه  هدوب و  زاجح  نارذگشوخ  هورگ 
تـسکشزا سپ  هدرک و  تکرـش  مالـسا  دضرب  نینح ،»  » دربن رد  هک  دـندوب  یناسک  هلمج  زا  فیقث ،»  » بارعا .دـندرک  یم  یگدـنز 

.دندوب هدش  هدنهانپ  دوب - یعفترم  مکحم و  ژد  ياراد  هک  دوخ - رهش  هب  شحاف 

يرعـشا و رماعوبا  هب  ورنیا ، زا  .دـنوش  بیقعت  نینح »  » دربن نایرارف  هک  داد  روتـسد  يزوریپ  لیمکت  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
بیقعت دندوب ، هدش  هدنهانپ  ساطوا )  ) هب هک  ار  اهنآ  زا  یتمسق  هک  داد  تیرومأم  مالـسا ، نازابرـس  زا  یهورگ  اب  يرعـشا  یـسوموبا 

دوخ و  « (1)  » .تخاس هدنکارپ  ار  نمـشد  لماک  يزوریپ  اب  یمود  داد و  تسد  زا  دربن  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  تسخن ، هدنامرف  .دـنیامن 
شتآ کلام ،»  » ژد فئاط ، هب  دوخ  ریسم  رد  و  « (2)  » دیدرگ فئاط  راپسهر  مالسا  هاپس  هدنام  یقاب  اب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

یماقتنا هبنج  کلام ، ژد  بیرخت  هتبلا  .دومن  ناسکی  كاخ  اب  ار  نینح »  » گنج زورفا 

ص:461

.916 - 915 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
.162 ج 21 / راونالاراحب ،» - » 2
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.دراذگن یقاب  نمشد  يارب  یهاگهانپ  اکتا و  هطقن  دوخ ، رس  تشپ  رد  هک  دوب  نیا  روظنم  هکلب  تشادن ،

عفترم رایسب  فئاط  ژد  .دنداد  رارق  دوخ  هاگودرا  ار  رهـش  فارطا  و  دندومن ، تکرح  يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسا  هاپـس  ياه  نوتس 
زاغآ مالـسا  شترا  فرط  زا  ژد  هرـصاحم  .دوب  طلـسم  هعلق  جراـخ  رب  اًـلماک  نآ  تبقارم  ياـه  جرب  تشاد و  یمکحم  راوید  و  دوب ،

و هدرک ، يریگولج  مالـسا  نازابرـس  يورـشیپ  زا  يزادـناریت  اـب  نمـشد  هک  دوب  هدـشن  لـیمکت  هرـصاحم  هقلح  زوـنه  یلو  دـیدرگ ،
ینیشن بقع  هاپس  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  « (1)  » .دـندروآرد ياپ  زا  تسخن  هظحل  ناـمه  رد  ار  یهورگ 
ریبادت زا  ناناملسم  هک  یـسراف ، ناملـس  « (2)  » .دـهد رارق  دوـب  رترود  نمـشد  سرریت  زا  هک  يا  هطقن  رد  ار  دوـخ  هاـگودرا  و  دـنک ،

ار نمـشد  ژد  قینجنم  بصن  اب  هک  درک  داهنـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دـندوب ؛ هتفرگ  هجیتن  قدـنخ »  » گنج رد  يو  یماـظن 
ار قینجنم  ناملـس  ییامنهار  اب  یمالـسا  نارـسفا  .داد  یم  ماجنا  ار  زورما  هناخپوت  راک  زور ، نآ  ياهدربن  رد  قینجنم  .دنک  نارابگنس 

یگنج داح  تایلمع  نیا  ربارب  رد  نمشد  یلو  « (3) « ؛ دندرک نارابگنس  ار  ژد  لخاد  اه و  جرب  زور ، تسیب  هب  کیدزن  هدرک و  بصن 
.دیناسر مالسا  نایهاپس  هب  ییاه  بیسآ  هار  نیا  زا  داد و  همادا  دوخ  يزادناریت  هب  هتسشنن ، تکاس 

ياناوت تسد  اب  ناملس  دوخ  هک  دنیوگ  یم  یخرب  .دنتفای  تسد  قینجنم  رب  هنوگچ  ناناملسم  راد ، ریگ و  نآ  رد  هک  دید  دیاب  نونکا 
نیا هب  ربیخ ، حتف  رد  ناناملسم  هک  دندقتعم  یخرب  .تخومآ  مالسا  نازابرـس  هب  ار  نآ  زا  يرادرب  هرهب  هار  تخاس و  ار  قینجنم  دوخ 

يراکتـسد ار  قینجنم  نامه  ناملـس  هک  تسین  دیعب  « (4)  » .دـندوب هدروآ  فئاـط  هب  دوـخ  هارمه  ار  نآ  دـنتفای و  تسد  یگنج  تلآ 
تسد هب  خیرات  نومضم  زا  .دشاب  هتخومآ  ناناملسم  هب  ار  نآ  زا  هدافتسا  تیفیک  بصن و  هار  و  هدرک ،

ص:462

.132 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 1
.158 ج 2 / تاقبط ،» - .» 2

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  درک ، هدافتـسا  قینجنم » زا « هک  یـسک  نیتسخن  دیوگ : یم  يو  ، 126 ج 4 / ماشه ،» نبا  هریـس  - .» 3
.دوب

.134 ج 3 / یبلح ،» هریس  - .» 4
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دربن اب  نراقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اریز  تسا ؛ هدوبن  ربیخ »  » زا هدـمآ  تسد  هب  قینجنم  ناـمه  هب  رـصحنم  قینجنم  هک  دـیآ  یم 
هک زابرـس  دصراهچ  اب  هناحتاف  وا  .دومن و  مازعا  سود ،»  » هلیبق ياه  هناختب  ندیبوک  يارب  ار  یـسود  ورمع  نب  لیفط  فئاط ، نینح و 
رد دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  فئاط  رد  یگنج ، هبارا  کی  قینجنم و  کی  دوب و  وا  دوخ  هلیبق  ناناوج  زا  یگمه 

«(1)  » .دش هدافتسا  زین  دوب ، هتفرگ  تمینغ  هب  نمشد  زا  یسود ،»  » ِدهاجم هک  یگنج  لیاسو  نیا  زا  دربن  نیا 

یگنج ياه  هبارا  هلیسو  هب  ژد  راوید  نتفاکش 

راوید نتفاکش  يارب  هک  دش  رارق  گنس ، باترپ  قینجنم و  بصن  اب  نامزمه  .دوب  مزال  هبناج  همه  تالمح  نمشد ، ندش  میلست  يارب 
یلو .ددرگ  یلمع  نآ  لـخاد  هب  مالـسا  هاپـس  دورو  ژد ، راوـید  رد  فاکـش  داـجیا  اـب  و  دـننک ، هدافتـسا  یگنج » ياـه  هبارا   » زا ژد ،
یم مالـسا  هاپـس  ياهدـحاو  رـس  رب  رابگر  دـننام  ژد ، طاقن  ریاس  اه و  جرب  زا  ریت  اریز  دوب ؛ وربور  یگرزب  لکـشم  اب  راوید  نتفاـکش 

تروصهب نامز  نآ  رد  هک  دوب  یگنج » هبارا  ، » راک نیا  يارب  هلیسو  نیرتهب  .دوبن  راوید  هب  ندش  کیدزن  يارای  ار  یـسک  و  تخیر ؛
یم یتـفلک  تسوـپ  اـب  ار  نآ  يور  دـش و  یم  هتخاـس  بوـچ  زا  یگنج » هبارا   » .تشاد دوـجو  ناـهج  مظنم  ياـه  شترا  رد  صقاـن 

نازابرس .دندومن  یم  خاروس  ار  ژد  راوید  نآ  هانپ  رد  هدنار و  ژد  يوس  هب  ار  نآ  هتفرگ ، رارق  نآ  لخاد  يوق  نازابرـس  دندیناشوپ و 
ياه نهآ  هراپ  نتخیر  اب  نمشد  یلو  .دندش  راوید  نتفاکـش  لوغـشم  هدرک ، هدافتـسا  یگنج  هلیـسو  نیا  زا  تداشر  لامک  اب  مالـسا 
نیا .دندومن  دراو  بیسآ  نآ  نانیشنرس  هب  و  هتخاس ؛ مدهنم  ار  نآ  فقس  هدینازوس  ار  هبارا  شـشوپ  نیـشتآ ، ياه  لوتفم  هتخادگ و 

ندرب راک  هب  زا  هتشک  یمخز و  دنچ  نداد  اب  ناناملـسم  دیدرگن و  لصاح  يزوریپ  دیـسرن و  هجیتن  هب  نمـشد  ریبادت  اب  یماظن ، هویش 
«(2)  » .دندش فرصنم  نآ 

ص:463

.157 ج 2 / تاقبط ،» - .» 1
.928 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  - » 2
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ددرگ یم  زاب  هنیدم  هب  مالسا  شترا 

ندوشگ هک  درک  تابثا  هبرجت  یلو  درب ، راک  هب  ار  يونعم  يدام و  زا  یماظن  ياه  هویش  مامت  دربن  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هقطنم رد  ار  هزادنا  زا  شیب  فقوت  مالسا ، شترا  تاناکما  یلصف و  طیارـش  هک  یتروصرد  .تشاد  زاین  يرتشیب  ربصو  تیلاعف  هب  ژد 

: اریز داد ؛ یمن  هزاجا  فئاط 

کی راصنا و  زا  رفن  راهچ  و  شیرق ، زا  اهنآ  زا  رفن  تفه  هک  دوب  هدش  هتـشک  ناناملـسم  زا  رفن   13 هرصاحم ، تدم  نیا  یط  رد  ًالوا :
هک دـندوب ، هتفر  نیب  زا  هاپـس  مـظن  نتخیـسگ  نمـشد و  هناراـکم  هـلمح  رثا  رب  نـینح ، يداو  رد  زین  یهورگ  .دوـب  رگید  هلیبـق  زا  رفن 

.دش یم  هدهاشم  مالسا  هاپس  هیحور  رد  یگتسخ  عون  کی  رظن ، نیا  زا  .تسا  هدشن  طبض  اه  هریس  رد  نانآ  هرامش  مان و  هنافسأتم 

مه مالـسا  .دوب  مارح  برع  تلم  رظن  زا  نآ  رد  دربن  گنج و  هک  دیـسر ، یم  ارف  هدـعقلا  يذ  هام  و  دـش ، یم  يرپس  لاوش  هام  ًاـیناث :
ات دوش ، هدـیچرب  هرـصاحم  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  مزال  تنـس  نیا  ظـفح  يارب  ورنیا ، زا  « (1)  » .دومن میکحت  ار  حلاصتنـس  نیا  اهدعب 

.دنزاسن مهتم  حلاصتنس  اب  فلاخم  هب  ار  ربمایپ  فیقث ، برع 

مسارم مامت  نآ ، زا  شیپ  اریز  دوب ؛ ناناملسم  هدهعرب  لاس  نآ  رد  جح  مسارم  رب  تراظن  دوب و  کیدزن  جح  مسارم  هتـشذگ ، نیا  زا 
.دش یم  هرادا  هکم  ناکرشم  رظن  ریز  جح 

نایب مالـسا و  غیلبت  يارب  لصف  نیرتهب  دـشاب ، یم  ناتـسبرع  مدرم  زا  یهوبنا  هوکـشاب و  عاـمتجا  کـی  هدـنروآدیدپ  هک  جـح  مسوم 
، هداـتفا وا  تسد  هب  راـب  نیتـسخن  يارب  هک  تصرف  نیا  زا  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .تفر  یم  رامـش  هب  دـیحوت  نیئآ  تقیقح 

رظن رد  اب  .تسا  هداتفارود  ژد  کی  حتف  زا  رتالاب  بتارم  هب  هک  دزاس  يرگید  لئاسم  هجوتم  ار  دوخ  رکف  دنکب و  ار  هدافتـسا  رثکادح 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  طئارش ، نیا  نتفرگ 

ص:464

تسیب دودح  هرصاحم  تدم  هتفگ و  كرت  ار  هکم  لاوش ، ام  مجنپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  دهاش  - 1
هرصاحم 20 تدم  هک  دش  هتفگ  هکنیا  .تسا و  هدش  فرص  نینح  دربن  ییامیپ و  هار  رد  تسا  زور  جنپ  هک  هام  هدنامیقاب  و  دوب ، زور 

زور لهچ  ار  هرـصاحم  تدم  تاقبط ج 2 ص 158 ، رد  دعـس ، نبا  یلو  هدرک ، لـقن  ماـشه  نبا  هک  تسا  یتیاور  قباـطم  هدوب ، زور 
.تسا هدرک  طبض 
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.درک تکرح  دوب ، ناریسا  یگنج و  مئانغ  تظافح  لحم  هک  هناّرِعَج ،»  » هب دوخ  نایهاپس  هارمه  و  تفگ ، كرت  ار  فئاط  هرصاحم 

گنج زا  سپ  ثداوح 

فئاط گنج  رد  هک  مئانغ - میسقت  يارب  یعطق  هجیتن  ذخا  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  دیـسر ، نایاپ  هب  فئاط  نینح و  گنج 
نیرتریگ و مشچ  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  نینح »  » دربـن رد  ناناملـسم  هک  یتـمینغ  تشگزاـب ، هـناّرعَج »  » هـب دوـب - هدـمآ  تـسد  هـب 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  يزور  اریز  .دوب  هدیدرگ  مالسا  شترا  بیصن  یمالـسا  ياه  هوزغ  لوط  رد  هک  دوب  یتمینغ  نیرتگرزب 
تشاد دوجو  هرقن  مرگولیک   852 دنفسوگ ، رازه  زا 40  شیب  رتش و  رازه   24 ریسا ، رازه  شـش  مئانغ  زکرم  رد  دش ، هناّرعج »  » دراو

.ددرگ نیمأت  تسناوت  یم  قیرط  نیمه  زا  مالسا  شترا  هنیزه  زا  یتمسق  زور  نآ  و  « (1)»

اب تثعب  زا  شیپ  يو  .داد  تسد  زا  ار  بنیز  دوخ ، رتخد  نیرتگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ترجه ، متـشه  لاـس  رخاوا  رد 
نیئآ رب  وا  رهوش  یلو  .دروآ  نامیا  دوخ  ردـپ  تلاسر  هب  هلـصافالب  تثعب  زا  سپ  و  دوب ، هدرک  جاودزا  صاـعلاوبا » ، » دوخ هلاخرـسپ 
طرـش یلو  تخاس ، دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دش  ریـسا  درک و  تکرـش  مالـسا  دضرب  ردب  دربن  رد  دـنام و  یقاب  كرش 

.تخاس هنیدم  هناور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  دومن و  لمع  دوخ  نامیپ  هب  زین  وا  .دنک  هناور  هنیدم  هب  ار  وا  رتخد  هک  درک 

هزینو دیناسر ، بنیز  هواجک  هب  ار  دوخ  هار ، يانثا  رد  رومأم  .دنادرگرب  هار  همین  زا  ار  وا  هک  دندومن  رومأم  ار  یسک  شیرق  نارـس  اما 
، درک طقاس  هار  همین  رد  ار  دوخ  لـمح  تشحو ، ترثک  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاـنپ  یب  رتخد  .درب  ورف  وا  هواـجک  رب  ار  دوخ 
جنر و اب  هنیدم  رد  ار  رمع  هدنامیقاب  و  دش ، هنیدم  دراو  رامیب  روجنر و  یندب  اب  تشگنرب و  هنیدم  هب  نتفر  رب  رئاد  دوخ  هدارا  زا  یلو 

.تفگ یگدنز  دوردب  ترجه  متشه  لاس  رخاوا  رد  دنارذگ و  يرامیب 

لاس نامه  رخاوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اریز  .دیدرگ  مأوت  يرگید  يداش  اب  مغ ، نیا  یلو 
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ار وا  مان  دش و  يدنزرف  ياراد  دوب ) هداتسرف  هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يارب  سقوقم  رـصم ، ياورنامرف  هک  يزینک  « ) هیرام  » زا
هیدـه تسا ، هدرک  اطع  يدـنزرف  يو  هب  دـنوادخ  هک  داد  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  یملـس ،)  ) هلباق یتقو  .داهن  میهاربا » »

ادـخ هار  رد  هرقن  نآ ، نزو  هب  تخاـس و  هاـتوک  ار  دازون  رـس  يوـم  درک و  هقیقع  ار  يدنفـسوگ  متفه  زور  .داد و  وا  هب  ییاـهبنارگ 
«(1)  » .درک قافنا 

ص:466
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ترجه مهن  لاس  ثداوح 

« یط  » هلیبق نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یلع   38

متاح نب  يدع  مالسا 

تـسد هب  كرـش  هاـگیاپ  نیرت  گرزب  لاـس ، نیا  رد  .دـیدرگ  يرپس  دوخ  ياـه  یخلت  اـه و  ینیریـش  همه  اـب  ترجه ، متـشه  لاـس 
ناتـسبرع طاقن  رتشیب  رب  مالـسا  یماظن  تردق  هیاس  و  تشگزاب ؛ هنیدم  هب  لماک  يزوریپ  اب  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  و  داتفا ، ناناملـسم 

هک دنداتفا  رکف  هب  مک  مک  دندرک ، یمن  رکف  دیحوت  نیئآ  يارب  ار  يزوریپ  نینچ  زور  نآ  ات  هک  برع ، شکرـس  لیابق  .دش  هدیـشک 
هب نانآ  زا  یهورگ  یهاگ  و  برع ، فلتخم  لـیابق  ناگدـنیامن  رظن ، نیا  زا  .دـنریذپب  ار  اـهنآ  نیئآ  و  دـنوش ، کـیدزن  ناناملـسم  هب 
لاس رد  .دنتشاد  یم  زاربا  ار  دوخ  نامیا  مالسا و  دندش و  یم  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  دوخ ، نارـس  یتسرپرس 

.دنداهن « (1) « » دوفولا ماع   » ار لاس  نآ  مان  هک  دندومن  دمآ  تفر و  هنیدم  هب  يردق  هب  اه  هلیبق  ناگدنیامن  مهن ،

؛ درک نخس  هب  عورش  هلیبق  سیئر  و  دندیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  لیخلادیز »  » تسایر هب  یط ،»  » هلیبق زا  یهورگ  یتقو 
تاقالم برع  زا  یفورعم  ياه  تیـصخش  اب  نم  دومرف : دنام و  تفگـش  رد  دیز »  » يدـنمدرخ تناتم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

ياج هب  ار  وا  رتهب  هچ  متفای ، مدوب ، هدینـش  هچنآ  زا  شیب  ار  دـیز »  » اما .متفاـیرد  مدوب ، هدینـش  هچنآ  زا  رتمک  ار  ناـنآ  یلو  ما ، هدرک 
«(2)  » .دیناوخب ریخلادیز »  » هب لیخلادیز ،
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یم ینـشور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  اب  نانآ  تارکاذم  رد  تقد  و  « (1)  » یگدنیامن ياه  تئیه  نیا  تشذگرس  یـسررب 
اه و نایفـسوبا  ینعی  نامز ، ياه  توغاـط  هتبلا  .درک  ذوفن  هریزج  هبـش  رد  یقطنم ، ياـه  توعد  غیلبت و  قیرط  زا  مالـسا  هک  دـناسر 
اه هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  رتشیب  هک  نیا  زا  هتشذگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياه  گنج  .دندوب  مالـسا  ذوفن  زا  عنام  اه  لهجوبا 
هب غیلبت  هاپـس  دورو  زا  عنام  هدرک و  ملع  دق  مالـسا  هار  رـس  رب  هک  ییاه  توغاط  .دوب  زین  اه  توغاط  هنوگ  نیا  یبوکرـس  يارب  دوب ،
ِرـس رب  هدییور  ياهراخ  ندیچرب  اه و  توغاط  نتـسکش  نودب  یحالـصا ، همانرب  نیئآ و  چیه  .دندوب  هریغ  دـجن و  زاجح و  نیمزرس 
لبق یهلا  ناربمایپ  مومع  هکلب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  اهنت  هن  مینیب ، یم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .تسین  ریذپ  ناکما  نآ  هار 

.دندرک یم  ششوک  عناوم  ندرکدوبان  اه و  توغاط  ندیبوک  يارب  زیچ  ره  زا 

: دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخـس  هریزج  هبـش  رد  مالـسا ، نوزفازور  يزوریپ  اه و  تئیه  نیا  دورو  زا  یـصاخ  هروس  رد  دـیجم ، نآرق 
، تلاح نیا  رد  دنوش ، یم  دراو  ادخ  نیئآ  رد  جوف  جوف  هک  يدید  ار  مدرم  دیدرگ و  حتف  هکم  دیـسرارف و  ادـخ  يزوریپ  هک  هاگنآ  »
برع و لـیابق  رد  یگداـمآ  نیا  مغریلع  « (2) «. » تسا ریذـپ  هبوت  وا  هک  امن  شزرمآ  بلط  و  وگ ، حـیبست  وا  شیاتـس  اـب  ار  تیادـخ 

ندرک یثنخ  رطاخ  هب  اه ، هّیرس  .داتفا  قافتا  هوزغ  کی  هیرس و  تفه  ترجه ، مهن  لاس  رد  اهنآ  فرط  زا  یگدنیامن ، ياهتئیه  دورو 
، اه هیرـس  نیا  هلمج  زا  .دوب  شتـسرپ  دروم  برع  لیابق  نایم  رد  نانچمه  هک  دوب  یگرزب  ياه  تب  نتـسکش  يارب  ًابلاغ  اـه و  هئطوت 

هلمج زا  .دـیدرگ و  یط »  » نیمزرـس راپـسهر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـمرف  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هـیرس 
ار هنیدم  نیمزرـس  نارگ  یهاپـس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هوزغ ، نیا  رد  .درب  مان  ناوت  یم  ار  كوبت  هوزغ  مهن ، لاس  رد  تاوزغ 

نودب تفگ و  كرت  كوبت ، يزرم  نیمزرس  مزع  هب 
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فاطلا نایب  تفرگ و  تروص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اه و  نآ  نایم  هک  یتارکاذم  اه و  تئیه  نیا  تایصوصخ  حیرـشت  - 1
سیون هریس  .دجنگ  یمن  هدرـشف  هتـشون  نیا  رد  دومن ؛ لوذبم  نانآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هک  ییاه  تبحم  و 

هـس داتفه و  زا  وا  .تسا  هدروآ  ار  یگدنیامن  ياه  تئیه  نیا  ياه  یگژیو  مظعا  تمـسق  دوخ ، باتک  رد  دعـس  نب  دمحم  فورعم ،
هللا یلـص  ربمایپ  روضح  هب  نآ ، زا  شیپ  یمک  ای  مهن و  لاـس  لوط  رد  هورگ  هورگ  هتـسد و  هتـسد  هک  درب  یم  ماـن  یگدـنیامن  تئیه 
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.درک راومه  ناگدنیآ  يارب  ار  يزرم  ياهرهش  حتف  هار  اما  .تشگزاب  هنیدم  هب  يزیرنوخ  نمشد و  اب  هلباقم 

یط هلیبق  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

یقاب نآ  هب  یهورگ  تدارا ! زونه  هک  تسه  یگرزب  تب  یط ،»  » هلیبق نایم  رد  هک  تشاد  عـالطا  لـبق ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دومن هلیبـق  تب  نتـسکش  هناـختب و  بیرخت  رومأـم  ماـظنِراوس  هاـجنپ  دـصاب و  ار  دوخ  هدـیزرو  دـنمدرخ و  رـسفا  رظن ، نیا  زا  .تسا 

دهاوخن هلصیف  گنج  نودب  راک  و  دومن ، دنهاوخ  تمواقم  مالسا  نازابرس  تایلمع  ربارب  رد  روبزم  هلیبق  هک  تفایرد  نادرگ  هدنامرف 
ار مواقم  هتـسد  زا  یهورگ  لماک  تیقفوم  اب  و  درب ، هلمح  تشاد  رارق  اـجنآ  رد  تب  هک  يا  هطقن  رب  ناهاگرحـس  رظن ، نیا  زا  .تفاـی 

تسایر دمآرد و  دهاجم  زرابم و  ناناملسم  فیدر  رد  اهدعب  هک  متاح ،» نب  يدع   » .درب هنیدم  هب  یگنج  مئانغ  ءزج  درک و  ریگتسد 
: دهد یم  حرش  نینچ  ار  دوخ  رارف  عوضوم  تشاد ، هدهعرب  متاح » ، » شدرمناوج ردپ  زا  سپ  ار  هقطنم  نآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هرابرد  هک  یئوس  تاغیلبت  رثا  رب  مدوب و  یحیـسم  درف  کی  منک ، رایتخا  ار  مالـسا  نیئآ  هکنآ  زا  شیپ  نم 
هک مدوب  نئمطم  و  مدوبن ، عـالطا  یب  زاـجح  نیمزرـس  رد  وا  گرزب  ياـه  يزوریپ  زا  .متـشاد  لد  رد  ار  يو  هنیک  دوب ، هتفرگ  ماـجنا 

دوـخ نیئآ  زا  تسد  هکنیا  يارب  ورنیا ، زا  .دیـسر  دـهاوخ  متـشاد ، ار  اـجنآ  تساـیر  هک  یط »  » نیمزرـس هب  تردـق  نیا  جوـم  يزور 
تکرح هدامآ  ارم ، راوهر  وردنت و  نارتش  هک  مدوب  هداد  روتسد  دوخ  نامالغ  هب  موشن ، ریگتسد  مالـسا  نازابرـس  تسد  هب  مرادنرب و 

ناناملـسم تردـق  ورملق  زا  مریگ و  شیپ  رد  ار  ماش  هار  تکرح ، هب  هداـمآ  لـیاسو  اـب  ًاروف  دـیآ ، شیپ  يرطخ  عقوم  ره  هک  دـنزاس 
.مدرگ جراخ 

و دننک ، هدهاشم  ار  مالـسا  شترا  كاخ  درگ و  عقوم  ره  هک  مدوب  هدرامگ  اه  هار  رـس  رب  ار  یناب  هدید  موشن ، ریگلفاغ  هک  نیا  يارب 
.دنزاس هاگآ  عضو  زا  ارم  دننیبب  ار  اهنآ  ياه  مچرپ  زا  يا  هنومن  ای 

، زور نآ  نم  .تخاس  هاگآ  مالـسا ، شترا  يورـشیپ  زا  ارم  تخاون و  ار  رطخ  گنز  دـش و  دراو  نم  نامالغ  زا  یکی  ناهگان  يزور 
اب دوخ  نادنزرف  رسمه و  هارمه 

ص:469

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 492 

http://www.ghaemiyeh.com


یقاب هلیبق  نایم  رد  متاحرتخد » ، » مرهاوخ .مدـش  راپـسهر  دوب  قرـش  رد  تیحیـسم  زکرم  هک  ماش  يوس  هب  تکرح ، هب  هدامآ  لـیاسو 
.دش ریگتسد  دنام و 

یم يرادهاگن  دوب - ناریسا  زکرم  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دجـسم  یکیدزن  رد  يا  هناخ  رد  هنیدم  هب  لاقتنا  زا  سپ  مرهاوخ ،
: دنک یم  لقن  نینچ  ار  دوخ  تشذگرس  وا  .دش 

رد مدرمش و  منتغم  ار  تصرف  نم  درک ، یم  روبع  ناریسا  هناخ  رانک  زا  دجـسم  رد  زامن  يادا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يزور 
مردپ « ؛» کیلع هَّللا  ّنم  ّیلع  ننماف  دفاولا  باغ  دلاولا و  کله  هَّللا ، لوسر  ای  : » متفگ يو  هب  هداتسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ربارب 
لیفک هک  دیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دراذگ » تنم  وت  رب  ادخ  راذگ ، تنم  نم  رب  هدش ، دیدپان  نم  هدنراد  هگن  و  هتـشذگرد ،

یلصربمایپ تخیرگ ؟ ماش  يوس  هب  وا ، لوسر  ادخ و  زا  هک  صخش  نامه  دومرف : متاح » نب  يدع   » مردارب متفگ : دوب ؟ یسک  هچ  وت 
.تفرگ شیپ  رد  ار  دجسم  هار  دومرف و  ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا 

هللا یلصربمایپ  اب  هرکاذم  زا  موس  زور  .دیسرن  هجیتن  هب  دش و  رارکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نم و  نایم  وگتفگ  نیمه  نیع  زین  ادرف 
وا رـس  تشپ  ار  یناوج  درک ، یم  روبع  هطقن  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه  یلو  مدوب ، دیمون  سویأم و  هلآ  هیلع و 

نـشور ار  منورد  دـیما ، هقراـب  ناوـج ، نآ  هراـشا  زا  .منک  رارکت  ار  زورید  نانخـس  مزیخرب و  هک  دـنک  یم  هراـشا  نم  هـب  هـک  مدـید 
.تخاس

خساپ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .مدرک  رارکت  موس  راب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  رد  ار  نیشیپ  ياه  هلمج  متساخرب 
تامدـقم اًـلعف  اـما  .منادرگزاـب  تهاـگداز  هب  نیما  هارمه  ادرف  ار  وـت  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  نکم ، باتـش  نتفر  يارب  تفگ : نـم 

.تسین مهارف  امش  ِترفاسم 

رد ار  دوخ  نانخـس  هک  درک  هراـشا  نم  هب  تفر و  یم  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـس  تشپ  هک  یناوـج  نآ  دـیوگ  یم  مرهاوـخ 
.دوب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  منک ؛ رارکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح 

.تفر یم  ماش  يوس  هب  هنیدم  زا  تشاد - دوجو  زین  ام  نادنواشیوخ  زا  اه  نآ  نایم  رد  هک  یناوراک - يزور 

.ددنویپب دوخ  ردارب  هب  و  دورب ، ماش  هب  ناوراک  نیا  اب  وا  دهد  هزاجا  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  مرهاوخ 

رایتخا رد  سابل  يرادـقم  راوهر و  یبکرم  و  ترفاسم ، هنیزه  ناونع  هب  یغلبم  هتفریذـپ و  ار  يو  شهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
يرتش مدید  ناهگان  مدوب ، هتسشن  دوخ  هفرغ  رد  ماش  رد  نم  .دوب  هدراذگ  يو 
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مدرک هدایپ  هواجک  زا  ار  مرهاوخ  .مدید  نآ  نایم  رد  ار  شیوخ  رهاوخ  مدرک  هاگن  .دز  نیمز  هب  وناز  نم  لزنم  رد  ربارب  رد  هواجک  اب 
هب دوخ  هتفگ ، كرت  یط »  » نیمزرـس رد  ار  وا  هک  دوشگ  هلگ  هوکـش و  هب  نابز  مرهاوخ  تحارتسا  يرادـقم  زا  سپ  .مدرب  لزنم  هب  و 

.مدرواین دوخ  هارمه  ار  وا  مدمآ و  ماش 

امـش رظن  متفگ : مدرک و  وگتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هرابرد  يو  اب  يزور  .متـسناد  یم  يدنمدرخ  لقاع و  نز  ار  مرهاوخ  نم 
ره هک  منیب  یم  تحلصم  مدید و  یلاع  رایـسب  تاکلم  لیاضف و  يو ، صخـش  رد  تفگ : نینچ  نم  خساپ  رد  يو  تسیچ ؟ وا  هرابرد 
هب نارگید  زا  شیپ  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  نآ  زا  تلیـضف  تروصنیا  رد  دشاب  ربمایپ  رگا  اریز  .يدـنبب  یتسود  نامیپ  وا  اب  رتدوز  هچ 
دنم هرهب  وا  تردـق  هیاـس  زا  دیـسر و  دـهاوخن  وت  هب  يررـض  وا  زا  زگره  دـشاب ، يداـع  ياورناـمرف  رگا  .دـشاب و  هدروآ  ناـمیا  يو 

.دوب یهاوخ 

دوش یم  هنیدم  راپسهر  متاح  نب  يدع 

یلصربمایپ غارس  هرسکی  مدش  هنیدم  دراو  یتقو  متفرگ ، شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  .دراذگ  رثا  نم  رد  مرهاوخ  نانخـس  دیوگ : یم  يدع 
ارم هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتـقو  .مدرک  یفرعم  ار  دوـخ  متـسشن و  يو  ربارب  رد  .متفاـی  دجـسم  رد  ار  وا  هـتفر ، هـلآ  هـیلع و  هللا 

نخـس وا  اـب  تفرگ و  ار  وا  هار  وـلج  ینزریپ  هار  همین  رد  .درب  دوـخ  هناـخ  هب  هتفرگ  ارم  تسد  تساـخرب و  دوـخ  ياـج  زا  تخاـنش ،
يو بوذجم  ارم  وا ، قالخا  مراکم  .دیوگ  یم  خساپ  دـهد و  یم  شوگ  نزریپ  نانخـس  هب  ینتورف  لامک  اب  وا  هک  مدـید  نم  .تفگ 
.درک بلج  ارم  هجوت  يو ، هداس  ِیگدنز  مدـش ، يو  لزنم  دراو  یتقو  .تسین  يداع  ییاورنامرف  زگره  وا  هک  متفگ  دوخ  اب  تخاس و 

هک زاجح ، روشک  لوا  صخش  .نیـشنب  نآ  يور  تفگ : نم  هب  دراذگ و  نم  رایتخا  رد  تشاد ، لزنم  رد  هک  ار  امرخ  فیل  زا  یکـشت 
قـالخا زا  مدـش و  تریح  قرغ  يو  ینتورف  زا  نم  .تسـشن  نیمز  اـی  ریـصح و  يور  هب  دوخ  تشاد  راـیتخا  رد  ار  اـه  تردـق  ماـمت 

و يداـع ، درف  يو  هک  متفاـیرد  تسا ، لـئاق  رـشب  دارفا  ماـمت  هب  تبـسن  هک  يا  هداـعلا  قوف  مارتحا  زا  و  هلـضاف ، تاـکلم  هدیدنـسپ و 
.تسین یلومعم  ياورنامرف 
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رظن زا  وت  ایآ  تفگ : داد و  ربخ  قیقد  روط  هب  نم  یگدنز  تایصوصخ  زا  درک و  نم  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هظحل ، نیا  رد 
نیئآ ایآ  يدوب ؟ هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  دوخ  موق  دـمآرد  مراهچ  کـی  ارچ  دومرف : .ارچ  متفگ  يدوبن !؟ « (1) « » یسوکر ، » نیئآ

.تسا ادخ  هداتسرف  وا  هک  مدش  نئمطم  يو  یبیغ  ياه  شرازگ  زا  نم  .هن  متفگ  داد ؟ یم  هزاجا  وت  هب  ار  راک  نیا  وت 

وت مالـسا  نتفریذـپ  زا  عنام  ناناملـسم  ندوب  تسد  یهت  رقف و  دومرف : مدـش ؛ وربور  وا  موس  نخـس  اب  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  زونه 
طبـض عمج و  ار  نآ  هک  دوش  یمن  ادیپ  یـسک  ددرگ و  یم  ریزارـس  اهنآ  يوس  هب  ناهج  تورث  هک  دسر  یم  ارف  يزور  اریز  ددرگن ،

.دنک

رثا رب  هـک  دـسر  یم  ارف  يزور  دـنگوس  ادـخ  هـب  ددرگ ؛ یم  امـش  ندروآ  ناـمیا  زا  عناـم  ناناملــسم  یمک  نمــشد و  ینوزف  رگا  و 
رگا .دوش  یمن  اهنآ  ضّرعتم  يدحا  و  دنیآ ، یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هیسداق »  » زا سک  یب  نانز  ناناملسم ، ینوزف  مالسا و  شرتسگ 
نیا مامت  مالـسا  ياهورین  هک  دـسر  ارف  يزور  مهد ؛ یم  لوق  وت  هب  نم  تسا ، نارگید  راـیتخا  رد  ذوفن  تردـق و  هک  ینیب  یم  زورما 

.دنیاشگب دوخ  يور  هب  ار  لباب »  » هدرک و فرصت  ار  وت  ياه  خاک 

یم ادـخ  هناخ  ترایز  هب  طاقن  نیرترود  زا  سک  یب  ناـنز  مالـسا ، تینما  وترپ  رد  هک  مدـید  مدـنام و  هدـنز  نم  دـیوگ : یم  يدـع 
.دـندرک بحاصت  ار  يرـسک  تخت  جاـت و  ناناملـسم  دـش و  حـتف  لـباب  روشک  هک  مدـید  .دـش  یمن  اـهنآ  ضرعتم  یـسک  دـندمآ و 

«(2)  » .دـنکن ادـیپ  نآ  طبـض  عمج و  هب  تبغر  یـسک  و  دراذـگب ، هنیدـم  هب  ور  ناـهج  تورث  ینعی  منیبب  زین  ار  یموس  هک  مراودـیما 
«(3)  ... » َمَیْرَم َْنبا  َحیِسَْملا  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  ْمُهَرابْحَأ َو  اوُذَخَّتا  هیآ  ریسفت  رد  یسربط ،» »

هللا یلـصادخ  لوسر  هک  دیـسر  ربمایپ  روضح  یعقوم  يو  دیوگ : یم  و  هدرک ؛ لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  ار  يدـع »  » تاقالم
زیمآ ضارتعا  نحل  اب  يدع » ، » دش غراف  هیآ  توالت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتقو  .درک  یم  توالت  ار  هدش  دای  هیآ  هلآ ، هیلع و 

يو هب 
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« بابرا  » ار اهنآ  ام  هک  دیهد  یم  تبسن  ام  هب  هنوگچ  تروصنیا  رد  مینک ، یمن  شتـسرپ  ار  دوخ  نابهار »  » و رابحا »  » زگره ام  تفگ :
ایآ دننک ، لالح  ار  وا  مارح  و  مارح ، ار  ادـخ  لالح  نانآ  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عقوم ، نیا  رد  .میا  هدرک  ذـخا  دوخ 

هدرک ذـخا  دوخ  رادرایتخا »  » و بر »  » ار اـهنآ  امـش  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  راـک  نیا  دومرف : .يرآ  تفگ : دـینک ؟ یم  يوریپ  اـهنآ  زا 
«(1) «. » دیا
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كوبت هوزغ   39

هراشا

رارق ماش »  » و رجح »  » هار نایم  رد  هیروس ،»  » روشک يزرم  راون  رد  دوب و  هدش  هتخاس  یبآ  همشچ  رانک  رد  هک  ار  يراوتـسا  دنلب و  ژد 
نانیشنزرم .تفر  یم  رامش  هب  دوب ، هینطنطسق  نآ  زکرم  هک  یقرش  مور  تارمعتـسم  زا  زور  نآ  هیروس ، .دنتفگ  یم  كوبت » « ؛ تشاد

زا ًامیقتـسم  وا  دوخ  هک  دندوب ، ماش  ياورنامرف  هدناشن  تسد  یگمه  اه  شخب  ياسؤر  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  نیئآ  وریپ  یگمه  ماش 
.تفرگ یم  ماهلا  مور  روتارپما 

زاجح جراخ  رد  زور  نآ  لیاسو  اب  زاجح ، رد  ناناملسم  ناشخرد  تاحوتف  ناتسبرع و  هریزج  هبـش  رد  مالـسا ، عیرـس  راشتنا  ذوفن و 
.دنکفا یم  هراچ  رکف  هب  ار  نانآ  هدروآرد ، هزرل  هب  ار  نانمشد  تشپ  و  دش ، یم  سکعنم 

، دـیحوت نیئآ  نازابرـس  ياه  يزاب  ناـج  اـه و  يروـالد  و  مالـسا ، میلاـعت  زا  زاـجح  گرزب  نارـس  يوریپ  و  هکم ، تموکح  طوقس 
.دزاس ریگلفاغ  ار  اهنآ  و  دزاتب ، ناناملسم  رس  رب  مظنم  زهجم و  شترا  اب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مور  روتارپما 

ناناملـسم یـسایس  یماظن و  تردق  ینوزف  زا  هدـید ، لزلزتم  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  مالـسا ، هداعلا  قوف  ذوفن  شرتسگ و  اب  اریز 
.دوب كانمیب  دح  زا  شیب 

ناریا اب  دربن  رد  هک  یتاـحوتف  زا  .تشاد و  راـیتخا  رد  ار  یماـظن  يورین  نیرت  میظع  دوب و  ناریا  دـنمروز  فیرح  اـهنت  زور ، نآ  مور 
.دوب رورغم  تخس  دوب ، هتخاس  دراو  ناریا  شترا  رب  هک  ییاه  تسکش  زا  و  هدش ، يو  بیصن 

ص:475

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 498 

http://www.ghaemiyeh.com


رقتـسم ماـش  يزرم  راون  رد  ناـمز ، حالـس  زا  هنومن  نیرخآ  هب  زهجم  ماـظن ، هداـیپ  ماـظن و  هراوس  رازه  راـهچ  زا  بکرم  مور ، شترا 
« ءاقلب  » ات هاپـس  ِنامزر  شیپ  هتـسویپ و  نانآ  هب  ماذـج ،»  » و ناسغ » «، » هلماع «، » مخل : » ياه هلیبق  دـننام  نیـشنزرم  لـیابق  .دـندیدرگ و 
هب ماش  زاجح و  ریـسم  رد  هک  ییاهناوراک  هلیـسو  هب  ماـش ، يزرم  راون  رد  مور  نازابرـس  زا  یهورگ  رارقتـسا  « (1)  » .دندرک يورشیپ 

يرکشل اب  هک  دیدن  نیا  زج  يا  هراچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شوگ  هب  دنتخادرپ ، یم  یناگرزاب 
یم و  هتفای ؛ رارقتـسا  يو  صخـش  ياه  يراکادف  مالـسا و  نازیزع  نوخ  تمیق  هب  هک  ار  ینییآ  دهدب و  ار  ناراکزواجت  خساپ  میظع 

.دنک ظفح  نمشد  هناریگلفاغ  تابرض  زا  دبای ؛ راشتنا  ناهج  رسارس  رد  هک  دور 

و دوب ؛ ندیسر  لاح  رد  اهامرخ  هدرواین و  درگ  ار  دوخ  لوصحم  زونه  نآ ، فارطا  هنیدم و  مدرم  هک  دیسر  یعقوم  راوگان ، ربخ  نیا 
رد داهج  یلاع و  فادها  ظفح  يونعم و  یگدنز  ادخ ، نادرم  يارب  یلو  .دوب  هدـنکفا  هیاس  نآ  فارطا  هنیدـم و  رب  یطحق  عون  کی 

.تسا مدقم  زیچ  همه  رب  ادخ  هار 

گنج هنیزه  نیمأت  ناگدنمزر و  يروآدرگ 

رد يزوریپ  هک  دوب  نئمطم  رظن ، نیا  زا  .دوب  هاگآ  لامجا  روط  هب  نانآ ، یگدیزرو  نمـشد و  دادعتـسا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نیمه يارب  وا  .تسا  دـنمزاین  یمیظع  يورین  هب  ادـخ ) ياـضر  يارب  گـنج  ادـخ و  هب  ناـمیا   ) يوـنعم هیاـس  رب  هوـالع  گـنج ، نیا 

زا نکمتم  دارفا  و  دـناوخارف ؛ ادـخ ، هار  رد  دربـن  يارب  ار  ناناملـسم  هک  تشاد  مازعا  هنیدـم »  » فارطا و  هکم »  » هب ار  يدارفا  روـظنم ،
.دنیامن نیمأت  تاکز  تخادرپ  اب  ار  گنج  هنیزه  ناناملسم ،

اب دربن  هنیزه  و  دندومن ، عامتجا  عادولاهینث »  » هنیدم هاگرکشل  رد  هدومن ، مالعا  دربن  يارب  ار ، دوخ  یگدامآ  نت  رازه  یـس  ماجنارس ،
ماظن هدایپ  رفن  رازه  تسیب  ماظن و  هراوس  رفن  رازه  هد  اهنآ  نایم  زا  .دیدرگ  نیمأت  يدودح  ات  تاکز  نتفرگ 
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«(1)  » .دیامن باختنا  یمچرپ  دوخ  يارب  يا ، هلیبق  ره  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سپس  .دندوب 

درکن تکرش  هوزغ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

هدوب یمالـسا  ياه  گنج  رد  يو  يرادـمچرپ  و  ربمایپ ، باکر  مزالم  اهدربن  مامت  رد  هک  تسا  نیا  نانمؤمریما ، تاراـختفا  زا  یکی 
اریز .درکن  تکرـش  داـهج  نیا  رد  و  دـنام ، یقاـب  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هب  هک  كوـبت »  » هوزغ رد  زج  تـسا ؛

باـیغ رد  اـت  دـندرگ  یم  تصرف  لاـبند  هب  شیرق  دارفا  زا  یخرب  ناـقفانم و  هک  تـسناد  یم  یبوـخ  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
یتروصرد تصرف  نیا  .دـنیامن و  نوگژاو  ار  یمالـسا  داـینبون  تموـکح  دـنزاس و  نوـگرگد  ار  عـضو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.دوش عطق  زکرم  اب  نانآ  طابترا  و  دنورب ، يرود  دصقم  هب  يو  یمارگ  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا ، ریذپ  ناکما 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دومن  ترفاسم  اجنآ  هب  دوخ  تاوزغ  یط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  يا  هطقن  نیرترود  كوبت ،
طاقن زا  ار  دوخ  نارکفمه  و  دنزاس ، نوگرگد  ار  عاضوا  یمالسادض ، ياه  هورگ  تسا  نکمم  وا  بایغ  رد  هک  درک  ساسحا  اًلماک 

یلع هب  یلو  دوب ؛ هداد  رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  هملـسم » نب  دمحم   » هک نیا  اب  وا  .دنوش  لکـشتم  هدروآ ؛ درگ  زاجح  فلتخم 
رگید یـسک  وت ، نم و  زج  راک  نیا  يارب  و  یتسه ، رجاهم  هورگ  نم و  نادـنواشیوخ  تیب و  لـها  تسرپرـس  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع 

.درادن یگتسیاش 

مالـسلا و هیلع  یلع  دوجو  اب  هک  دـندیمهف  اریز  .تخاس  تحاران  تخـس  ار  نارگ  هئطوت  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  تماـقا 
هنیدم زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نتفر  نوریب  يارب  ور ، نیا  زا  .دـننک  هدایپ  ار  دوخ  ياه  هشقن  دـنناوت  یمن  رگید  وا ، ریگ  یپ  ياه  تبقارم 

داهج رد  تکرش  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لیم  لامک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  نیا  اب  هک  دندرک  عیاش  و  دنتخیر ، يا  هشقن 
لاطبا يارب  مالـسلا ، هیلع  یلع  .درک  عانتما  سدقم  دربن  نیا  رد  تکرـش  زا  امرگ ، تدش  هار و  يرود  تهج  زا  وا  یلو  درک ؛ توعد 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  .داهن  نایمرد  ترـضح  نآ  اب  ار  نایرج  دیدرگ و  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  هب  نانآ  تمهت 
حضاو و لیالد  زا  هک  ار  دوخ  یخیرات  هملک  هلآ ،
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هنیدـم هب  مردارب  تفگ : نینچ  وا  دومرف : وا  هرابرد  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  سپ  وا  لـصفالب  ینیـشناج  تماـما و  نشور 
تـیب و لـها  ناـیم  رد  نـم  هدـنیامن  وـت  .درادـن  یگتـسیاش  یـسک  وـت  نـم و  زج  هنیدـم  عاـضوا  نوئـش و  ظـفح  يارب  اریز  درگزاـب !
هک يوش  یمن  دونـشخ  ایآ  « ؛» يِدَْعب َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َنوُکَت  ْنَأ  یَـضْرَت  اَم  َأ   ... » یتسه نم  نادنواشیوخ 

یصو و وا  هک  يروطنامه  .تسین » يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یسوم ، هب  تبسن  تسا  نوراه  لَثم  نم ، هب  تبسن  وت  ِلَثَم  میوگب 
«(1) « ؟ یتسه نم  زا  سپ  هفیلخ  نم و  نیشناج  زین  وت  دوب ، یسوم  لصفالب  نیشناج 

هار ياه  یتخس 

« هرـسعلا شیج   » ار هاپـس  نیا  مان  تهج ، نیمه  هب  .دـندش  وربور  يدایز  ياه  یتخـس  اب  كوبت ، هنیدـم و  قیرط  یط  رد  مالـسا  هاـپس 
هاپـس یتقو  .دندومن  یم  لابقتـسا  بئاصم  زا  زاب  شوغآ  اب  هدرک ، ناسآ  ار  تالکـشم  نیا  مامت  نانآ ، هقالع  نامیا و  یلو  .دنا  هتفگ 

يا هچراپ  اب  ار  دوخ  تروصهلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نازوس ، غاد و  ياهداب  ندیزو  رثا  رب  دندیسر ، نایدومث »  » نیمزرـس هب  مالـسا 
رثا رب  هک  دومث  موق  یگدـنز  ماجنارـس  هرابرد  تفگ : دوخ  نارای  هب  و  درک ، روبع  تعرـس  هب  نانآ  ياـه  هناـخ  راـنک  زا  و  دـیناشوپ ؛

وا یگدنز  ماجنارـس  هک  دوش  نئمطم  دیابن  نامیااب  درف  چیه  دـینادب  دیـشیدنایب و  دـندیدرگ ، یهلا  رهق  راتفرگ  ینامرفان  یـشکرس و 
ماوقا يارب  دـنا ، هتفر  ورف  یقیمع  یـشوماخ  رد  هک  یناریو  ياه  هناخ  نیمزرـس ، نیا  رابگرم  توکـس  .دوب  دـهاوخن  دومث  موق  دـننام 

.تسا زردنا  دنپ و  تربع و  سرد  رگید 

رگا دنریگن و  مه  وضو  یتح  دننکن ، تسرد  ینان  اذغ و  نآ  زا  و  دنشونن ، نیمزرس  نیا  بآ  زا  مالسا  نازابرس  هک  داد  روتسد  سپس 
.دنهدب نایاپراهچ  هب  ار  همه  دنا  هدرک  ریمخ  درآ  ای  و  دنا ، هتخپ  ییاذغ  اجنآ  بآ  زا  ًانایحا 

.داد همادا  شیوخ  ییامیپ  هار  هب  دوخ ، گرزب  ياوشیپ  يربهر  هب  اهروتسد  نیا  تفایرد  زا  سپ  مالسا ، شترا 

هقان هک  یهاچ  رس  رب  هک  دوب  هتشذگ  بش  زا  یساپ 
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.دنزادرپب تحارتسا  هب  دنیآ و  دورف  یگمه  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دندیسر  دیشون  یم  بآ  نآ  زا  حلاص 

یطایتحا ياهروتسد 

یم نایم  رد  ار  رتش  ناسنا و  یهاـگ  هک  نیمزرـس ، نآ  دـیدش  ياـه  ناـفوط  دـنت و  مومـسم و  ياـهداب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ار نارتش  ياهوناز  هک  داد  روتـسد  تهج ، نیا  زا  .دوب  هاگآ  اًـلماک  تخاـس ؛ یم  نوفدـم  كاـخ ، گـیر و  ياـه  هدوت  ریز  تفرگ و 

رایـسب ترـضح  نآ  یطایتحا  ياهروتـسد  هک  داد  ناشن  هبرجت  .دورن  نوریب  دوخ  هاگتحارتسا  زا  اهنت  بش ، همین  سک  چیه  دـندنبب و 
تدش هجیتن ، رد  دنتفر ؛ نوریب  اهنت  دوخ  هاگتحارتسا  زا  بش  همین  هدرک و  یطابضنا  یب  هدعاس ،» ینب   » هلیبق زا  رفن  ود  اریز  دوب ، دیفم 

یب ناینابرق  زا  دـش و  هاگآ  نایرج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دومن  باترپ  هوک  هنیـس  هب  ار  يرگید  و  درک ، هفخ  ار  یکی  ناـفوط 
تظافح یهورگ  سأر  رد  هک  ریـشب ، نبدابع  « (1)  » .دومن توعد  طابضنا  هب  ار  نازابرس  رگید  راب  دش و  تحاران  تخـس  یطابـضنا 

دنا و هتفرگ  رارق  یبآ  یب  هقیضم  رد  مالسا  نازابرـس  هک  داد  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  تشاد ؛ هدهعرب  ار  مالـسا  شترا 
مکـش لخاد  ياه  بآ  زا  تمیق  نارگ  نارتش  نتـشک  اب  یهورگ  تهج ، نیا  زا  .دـسرب  رخآ  هب  یبآ  ریاـخذ  ماـمت  هک  تسا  کـیدزن 

.دندوب هتسشن  یهلا  جرف  راظتنا  رد  نازوس  لد  اب  هداد و  اضق  هب  نت  یخرب  و  هدرک ، هدافتسا  اهنآ 

.درک کمک  وا  يافواب  نارای  يو و  هب  رگید  راب  دوب ، هداد  دوخ  ربمایپ  هب  يزوریپ  ترصن و  دیون  هک  ییادخ 

.دنتشادرب بآ  دنتساوخ  یم  هچ  ره  شترا  و  ریاخذ ، نارومأم  درک و  باریس  ار  همه  و  دیراب ، ییاسآ  لیس  ناراب 

هدرپ تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یهاگآ 

ربخ بیغ  زا  دناوت  یم  «، (2)  » دیجم نآرق  حیرصت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسین  وگتفگ  ياج 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ملع  دودح  یلو  .دزاس  راکشآ  شاف و  تسا ؛ ناهنپ  یفخم و  مدرم  عون  رب  هک  ار  هدرپ  تشپ  رارـسا  دهد و 
هناخ و دیلک  اًلثم  دشاب ؛ هتشادن  یعالطا  عوضوم  نیرت  هداس  زا  تسا  نکمم  ور ، نیا  زا  .تسا  دنمزاین  ادخ  میلعت  هب  و  هدوب ، دودحم 
ار نایملاع  لوقع  و  دهد ، ربخ  یبیغ  لئاسم  نیرت  هدـیچیپ  نیرت و  ضماغ  زا  یهاگ  یلو  دـنادن ، ار  نآ  ياج  و  دـنک ، مگ  ار  یلوپ  ای 
زا بیغ و  ناهج  زا  دـناوت  یم  وا  دریگ ، قلعت  یهلا  هدارا  هاـگره  .دـش  هتفگ  هک  تسا  ناـمه  زارف ، بیـشن و  نیا  تلع  .دزاـس  ریحتم 

هیلع هللا  یلصربمایپ  رتش  هار  همین  رد  « (1)  » .تشاد دهاوخن  یعالطا  يداع  رـشب  ناس  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دهد ، ربخ  هدرپ  تشپ 
: تفگ تساخرب و  ناقفانم  نامه  زا  رفن  کی  .دنتخادرپ  نآ  بیقعت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  زا  یهورگ  دـش و  مگ  هلآ  و 

یلصربمایپ هب  ربخ  .دناد  یمن  ار  دوخ  رتش  ياج  هک  تسا  بجعت  یلو  مهد ، یم  ربخ  الاب  ملاع  زا  متسه و  ادخ  ربمایپ  نم  دیوگ : یم 
دق هَّللا و  ینمّلع  ام  ّالإ  ملعأ  هَّللا ال  ّینإ و  َو  : » دومرف نینچ  تشادرب و  تقیقح  يور  زا  هدرپ  اویـش ، ینایب  اـب  وا  .دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا 

«. اهب ینوتأت  یّتح  اوقلطناف  اهمامزب  هرجش  اهتسبح  دق  اذک و  بعش  یف  يداولا  اذه  نم  یه  اهیلع و  هَّللا  یّنلد 

هرد نالف  رد  ناـبایب  نیا  رد  نم  رتش  .دومن  تلـالد  رتش  ياـج  هب  ارم  ادـخ  نونکا  مه  .مناد  یم  دـیامن  میلعت  ادـخ  ار  هچنآ  طـقف  نم 
هک يا  هطقن  هب  رفن  دـنچ  ًاروـف  .دـیروایب  ار  نآ  دـیورب  .تسا  هتـشادزاب  نتفر  هار  زا  ار  نآ  هدـیچیپ و  یتـخرد  هب  نآ  راـسفا  و  تسا ،

.دـنتفای دوب ، هدرک  فیـصوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تلاح  ناـمه  هب  ار  رتش  و  دـنتفر ، دوب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
«(2)»

: بیغ هدرپ  تشپ  زا  رگید  ربخ  کی 

هار دزیخرب و  رتش  دیاش  ات  دش  لطعم  يرادقم  رذوبا ، .داتفا  بقع  مالسا  شترا  زا  وا  ماجنارس  و  دنام ، زاب  نتفر  هار  زا  رذ ،» یبا   » رتش
رتدوز هچ  ره  ات  داتفا  هار  هب  و  داهن ، دوخ  تشپ  رب  ار  رفـس  ثاثا  درک و  اهر  ار  رتش  تهج ، نیا  زا  .دیـشخبن  يدوس  راظتنا  یلو  دورب 

روتسد هب  يا  هطقن  رد  مالسا  شترا  .دسرب  ناناملسم  هب 

ص:480

.دییامرف هعجارم  موس » یهاگآ  باتک « هب  اهنآ ، یهاگآ  دودح  بیغ و  زا  مالسا  نایاوشیپ  یهاگآ  لئالد  دروم  رد  - 1
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یم تفاسم  یط  نارگ ، راب  ریز  هک  یـصخش  يامیـس  ناهگان  .دـندوب  هتخادرپ  تحارتسا  هب  هدرک و  لزنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .تخاس  هاگآ  نایرج  زا  ار  وا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  نارای  زا  رفن  کی  .دش  نایامن  رود  زا  درک ،

، دور یم  هار  اهنت  دزرمایب  ار  رذوبا  ادخ  « (1) : » هدحو ثعبی  و  هدحو ؛ تومی  هدحو و  یشمی  رذابا  هَّللا  محر  تسا ، رذوبا  يو  دومرف :
زا رود  هذبر ،»  » نابایب رد  اریز  دوب ، عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ربخ  هک  داد ، ناشن  هدنیآ  .دوش  یم  هدـنز  اهنت  و  دریم ؛ یم  اهنت  و 

« كوبت  » گنج رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ییوگـشیپ  نیا  « (2)  » .درپس ناج  يراب  تقر  عضو  اب  شیوخ  رتخد  راـنک  رد  عاـمتجا 
مک دوب ، هدـش  دـیعبت  هذـبر  هب  داد ، لدـع و  هب  توعد  ییوگ و  قح  مرج  هب  هک  یهلا  درمدار  .تفای  ققحت  لاس  هس  تسیب و  زا  دـعب 

، درک یم  يرپـس  ار  دوخ  بیـشن  زارفرپ و  رمع  قیاـقد  نیـسپاو  وا  .داـتفا  يراـمیب  رتـسب  رد  داد و  تسد  زا  ار  دوـخ  یندـب  ياوـق  مک 
.درک یم  كاپ  ار  دوخ  رهوش  یناشیپ  قرع  تارطق  تسیرگ و  یم  یخلت  هب  تسیرگن و  یم  وا  هدیکت  ینارون و  يامیس  هب  شرسمه 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  دیسرپ : رذوبا 

! مرادن رایتخارد  منک ، نفد  ار  وت  رکیپ  نآ  اب  هک  یسابل  نم  يریم و  یم  نونکا  وت  هک  منک  یم  هیرگ  نیا  يارب  داد : خساپ  نز 

: تفگ تسب و  شقن  رذوبا  ياه  بل  نایم  رد  بورغ ، قفا  هدنخ  نوچمه  نیگهودنا  يدنخبل 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  مدوب ، هتـسشن  وا  رـضحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  زا  یهورگ  اب  يزور  نم  نکن ! هیرگ  شاب ! مارآ 
ار وا  نانمؤم  زا  یهورگ  و  دور ، یم  ایند  زا  تیعمج  زا  رود  اهنت و  اه ، ناـبایب  زا  یکی  رد  امـش  زا  یکی  : » دومرف درک و  اـم  هب  ور  هلآ 

یـسک نم  زا  ریغ  نونکا  .دنا  هتفر  ایند  زا  يدابآ  رد  مدرم و  نایم  رد  دندوب ، سلجم  نآ  رد  هک  یناسک  همه  دنراپـس .» یم  كاخ  هب 
! منم هداد  ربخ  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  یصخش  مراد  نیقی  کنیا  و  تسا ، هدنامن  یقاب  نانآ  زا 

ص:481

.525 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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.زاس هاگآ  نم  گرم  زا  ار  نانآ  دنیآ ، یم  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  دشک  یمن  یلوط  .نیشنب  قارع  جاجح  هار  رس  نم ، گرم  زا  سپ 

میوگ یم  غورد  هن  دنگوس  ادخ  هب  شاب ، هار  بقارم  وت  تفگ  رذوبا  .تسا  هدش  يرپس  ناوراک  روبع  ماگنه  نونکا  تفگ : شرسمه 
یناوراک .دوب  هتفگ  تسار  رذوبا  « (1)  » .دوشگ رپ  لاـب و  نیرب  سودرف  يوس  هب  شحور  غرم  تفگ و  ار  نیا  .ما  هدینـش  غورد  هن  و 

و يدع » نب  رجح  «، » دوعـسم نب  هَّللادبع  : » دننام یگرزب  ياه  تیـصخش  نآ ، نایم  رد  هک  دندمآ  یم  شیپ  تعرـس  هب  ناناملـسم  زا 
.دندوب رتشا » کلام  »

هیرگ ود  ره  هچبرـسپ  کی  نز و  رفن  کی  نآ  کیدزن  و  دید ، هار  رانک  رد  یناج  یب  رکیپ  هرظنم  دید ، یبیجع  هرظنم  رود  زا  هَّللادبع 
.دندرک یم 

، درک هاـگن  دـسج  نآ  هب  اـت  هَّللادـبع  .دـندش  هناور  وا  لاـبند  مه  ناـیناوراک  .دـیچیپ  رفن  ود  نآ  يوس  هب  ار  بکرم  ماـجل  هَّللادـبع ،» »
! داتفا رذوبا - مالسا - رد  شردارب  تسود و  تروصهب  شمشچ 

، كوبت گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ییوگـشیپ  يروآدای  اب  داتـسیا و  رذوبا  رکیپ  يالاب  .دـش  کشا  زا  رپ  شنامـشچ 
! يوش یم  هتخیگنارب  روگ  زا  اـهنت  يریم و  یم  اـهنت  يور و  یم  اـهنت  وت  هک  دوـمرف  تسار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  تفگ :

.دندرپس كاخ  هب  ار  وا  سپس  «، (3)  » درازگ زامن  وا  دسج  رب  دوعسم  نب  هَّللادبع  هاگنآ  « (2)»

ص:482

.302 ج 1 / ءایلوالاهیلح ،» 243 «؛ ج 4 / دعس ،» نبا  تاقبط  302 «؛ ج 1 / هباغلادسا ،» - .» 1
ندیـسر ماـگنه  هک  دـیآ  یم  رب  یخیراـت  نوتم  یـضعب  زا  .دـنا  هدرک  لـقن  فلتخم  ار  رذوبا  نفد  گرم و  تاـیئزج  ناـخروم ، - . 2

زا رذوبا  ناوراک ، ندیسر  ماگنه  دنیوگ : یم  رگید  یخرب  یلو  .دنتخادرپ  وگ  تفگ و  هب  وا  اب  نانآ  دوب و  هدنز  رذوبا  زونه  ناوراک ،
، رگید یخرب  هتفگ  هب  و  دوب ، هدش  لمح  هار  رانک  هب  شدنزرف  شرسمه و  هلیسو  هب  رذوبا  رکیپ  یـضعب ، هتفگ  هب  زین  .دوب و  هتفر  ایند 

تاقبط دییامرف «: هعجارم  ریز  ياه  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  .دندرک  ییامنهار  دسج  لحم  هب  ار  نایناوراک  دنتسشن  هداج  رانک  ود ، نآ 
.53 هعیفرلا /» تاجردلا  232 «؛ - 34 ج 4 / دعس ،» نبا 

.دناوخ زامن  وا  رب  رتشا  کلام  یخرب ، هتفگ  هب  - 3
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: تفگ نینچ  داتسیا و  اپب  واربق  رانک  رد  رتشا  کلام  دندش ، غراف  وا  نفد  زا  هک  یماگنه 

دومن و داـهج  ناکرـشم  اـب  وت  هار  رد  درک و  شتـسرپ  ار  وت  يرمع  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  راـی  رذوبا ، نیا  اراـگدرورپ !
دروم تخادرپ ، رکنم  داسف و  اب  هزرابم  هب  دوخ  بلق  نابز و  اـب  نوچ  نکل  .دادـن  ریـسم  شور و  رییغت  قح ، نیئآ  زا  يوریپ  رد  زگره 

.درپس ناج  اهنت  تبرغ ، نیمزرس  رد  ماجنارس  دیدرگ و  دیعبت  دش و  عقاو  ریقحت  تیمورحم و  متس و  وافج 

كوبت نیمزرس  رد  مالسا  شترا 

نارس ایوگ  .دیدن  مور  هاپـس  عامتجا و  زا  يرثا  اما  .داهن  ماگ  كوبت  نیمزرـس  هب  ترجه ، مهن  لاس  نابعـش  هام  زاغآ  رد  دیحوت  هاپس 
هدـهاشم کیدزن  زا  هتوم ،»  » دربن رد  ار  نآ  کچوک  هنومن  هک  نانآ ، ریظن  مک  يراکادـف  تماهـش و  مالـسا و  هاپـس  ینوزفا  زا  مور ،

دـضرب عامتجا  ِربخ  لمع ، رد  .دننادرگزاب و  روشک  لخاد  هب  ار  شیوخ  هاپـس  هک  دندوب  هدید  حالـصو  هتفای ، یهاگآ  دـندوب ، هدرک 
هدوبن شیب  يا  هعیاش  شرازگ  نیا  و  هدوبن ، نانآ  زغم  رد  يا  هلمح  رکف  زگره  هک  دننک  دومناو  نینچ  و  هدرک ، بیذکت  ار  ناناملسم 

نیا رد  « (1)  » .دـننک تباث  دـهد ؛ یم  خر  ناتـسبرع  رد  هک  یثداوح  تاـنایرج و  هب  تبـسن  ار  دوخ  یفرط  یب  قیرط ، نیا  زا  .تسا و 
 ... ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  َو  یمالسا ... : ملسم  لصا  يور  و  دروآ ، درگ  ار  دوخ  هبتریلاع  نارسفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هظحل ،

.دومن هرواشم  نانآ  اب  هنیدم ، هب  تشگزاب  ای  و  نمشد ، كاخ  رد  يورشیپ  نوماریپ  «(2) ؛»

هنیدم هب  اوق ، دیدجت  يارب  دنا ؛ هدید  كوبت  هار  یط  رد  هک  يدایز  ياه  یتخس  رثا  رب  مالسا  هاپـس  هک  دش  نیا  یماظن  ياروش  هجیتن 
، دوب مور  هاپس  نتخاس  هدنکارپ  هک  دوخ ، یلاع  فده  هب  ترفاسم  نیا  رد  ناناملسم  نیا ، رب  هوالع  .ددرگزاب 

ص:483

زین درب و  رـس  هب  كوبت  رد  زور  تسیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک : دـسیون  یم   1041 - 1015 ج 3 / يزاغم ،» رد « يدـقاو ، - 1
هبطخ نتم  سپس  .دومن  داریا  يا  هدنزومآ  غیلب و  لصفم و  هبطخ  حبص ، هضیرف  يادا  زا  سپ  اهزور  زا  یکی  رد  هک  دوش  یم  روآدای 

.دیامن یم  لقن  ار 
.159 نارمع / لآ  - 2
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، هاپس لیکـشت  هلمح و  رکف  زا  ار  نانآ  یتدم  ات  همهاو ، سرت و  نیا  .دندوب  هدنکفا  نایمور  لد  رد  يدیدش  ساره  بعر و  هدیـسر و 
ناناملـسم ام  يارب  درک ، یم  نیمـضت  لامـش  هیحان  زا  ار  ناتـسبرع  تینما  یتدـم  ات  دوخ  هک  هجیتن ، هزادـنا  نیا  تشاد و  دـهاوخزاب 

.دهاوخب هچ  هدنیآ  رد  ادخ  ات  دوب ، یفاک 

زین ار  هلمج  نیا  تسا ؛ نتفرگ  سپ  در و  لـباق  ناـنآ  رظن  هک  نـیا  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تیعقوـم  ظـفح  يارب  اروـش ، نارس 
و امنب ، رداصتکرح  نامرف  یتسه ، يورشیپ  هب  رومأم  ادخ  هیحان  زا  رگا ، طیارـش  نیا  اب  ینعی  رِـسَف ،» ِریـسلِاب  َتِرما  َتنُک  نا  : » دندوزفا
، دوب هدیسر  ادخ  زا  ینامرف  نینچ  رگا  هدیسرن و  ادخ  زا  يروتسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1)  » .میتسه وت  لابند  هب  زین  ام 

.مدرگ یم  زاب  هنیدم  هب  اج  نیمه  زا  هدرمش  مرتحم  ار  اروش ، رظن  نم  نیاربانب ، .مدش  یمن  دراو  امش  اب  هرواشم  رد  زا  زگره 

رارض دجسم  تشذگرس 

یهورگ رظن ، نیا  زا  .تفر  یم  رامش  هب  باتک  لها  يارب  گرزب  يزکرم  عیسو و  هطقن  ود  نارجن  هنیدم و  ناتسبرع ، هریزج  هبـش  رد 
.دندوب هدش  اه  نآ  وریپ  و  هدیورگ ، حیسم  دوهی و  نیئآ  هب  جرزخ  سوا و  ياه  برع  زا 

رد هدرک و  ادـیپ  حیـسم  نیئآ  هب  دـیدش  یتالیامت  تیلهاج  نارود  رد  ایوگ  دـحا ،»  » هوزغ فورعم  ِدیهـش  هلظنح ،»  » ردـپ رماـعوبا ،» »
؛ درک مضه  دوخ  رد  ار  یبهذـم  ياـه  تیلقا  و  دومن ، عولط  هنیدـم  قفا  زا  مالـسا  هراتـس  هک  یماـگنه  .دوب  هدـمآرد  ناـبهار  کـلس 

هللا یلـصربمایپ  .دومن  زاغآ  ار  يا  هنامیمـص  يراکمه  جرزخ ،»  » و سوا »  » ناقفانم اب  و  دش ، تحاران  نایرج  نیا  زا  تخـس  رماعوبا » »
فئاط هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  وا  .دنک  ریگتسد  ار  وا  تساوخ  دیدرگ و  هاگآ  يو  یبیرخت  ياه  هشقن  زا  هلآ  هیلع و 

ص:484

.161 ج 3 / یبلح ،» هریس  - .» 1
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.دومن یم  يربهر  ار  ناقفانم  بزح  یسوساج  هکبش  اجنآ  زا  تخیرگ و  ماش  هب  فئاط  طوقس  زا  سپ  و 

عقاوم رد  دـیزاسب و  ناناملـسم  دجـسم  ربارب  رد  يدجـسم  ابق  هدـکهد  رد  تشون : نینچ  شناتـسود  هب  دوخ  ياه  همان  زا  یکی  رد  وا 
یبزح ياه  هشقن  يارجا  هوحن  ناناملـسم و  مالـسا و  هب  طوبرم  تاعوضوم  نوماریپ  هضیرف ، يادا  هناهب  هب  .دـییآ  درگ  اجنآ  رد  زامن 

.دیزادرپب وگتفگ  ثحب و  هب 

علق مده و  يارب  هلیسو  نیرتهب  دراد ، لماک  جاور  نید  هک  يروشک  رد  هک  دوب  هدرک  ساسحا  مالـسا ، زورما  نانمـشد  ناسب  رماعوبا 
.دومن هدافتسا  نآ  ررض  رب  ناوت  یم  رگید  لماع  ره  زا  شیب  نید  مان  زا  تسا و  نید  مان  زا  هدافتسا  نامه  نآ ،

رگم دـنزاسب ؛ دوخ  يارب  يزکرم  داد ، دـهاوخن  هزاجا  قفاـنم  بزح  هب  یناونع  چـیه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسناد  یم  وا 
.دنزاسب دوخ  يارب  یلفحم  دبعم ، نتخاس  دجسم و  ناونع  تحت  و  دنهدب ، یبهذم  گنر  زکرم  نآ  هب  هک  یتروصرد 

هب دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  قافن  بزح  ناگدـنیامن  دوب ، كوبت  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه 
وا زا  دـننک ؛ یط  ار  ابق »  » دجـسم اه و  هناخ  نایم  تفاسم  دـنناوت  یمن  یناراب ، رات و  ياه  بش  رد  نانآ  ناراـمیب  ناریپ و  هکنیا  هناـهب 

، تفگن یخساپ  ًاتابثا  ًایفن و  نانآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنزاسب  يدجسم  دوخ  هلحم  رد  نانآ  دهد  هزاجا  هک  دنتساوخ 
رد ار  يا  هطقن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بایغ  رد  قافن  بزح  « (1)  » .دومن لوکوم  رفس  زا  تعجارم  زا  سپ  هب  ار  ییاهن  میمصت  و 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  يزور  .دندیناسر  نایاپ  هب  دجـسم  مان  هب  ار  لفحم  نامتخاس  رتمامت ، هچ  ره  باتـش  اب  دنتفرگ و  رظن 

یحو هتـشرف  هظحل ، نیا  رد  .دیاشگب  زامن  تعکر  دنچ  ندـناوخ  اب  ار  هاگـشتسرپ  نیا  هک  دنتـساوخ  شترـضح  زا  تشگزاب ، هنیدـم 
یسایس ياه  يدنب  هتسد  يارب  هک  رارض ،»  » دجـسم ار  اجنآ  و  تخاس ، هاگآ  نایرج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  دیدرگ ، لزان 

اب ار  دجسم  نامتخاس  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (2)  » .دناوخ تسا ، هدش  هتخاس  ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت  داجیا  و 
ياهریت و  دننک ، ناسکی  كاخ 

ص:485

.1046 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
.110 ياه 107 - هیآ  هبوت ، هروس  دیدرگ : لزان  یتایآ  رارض  دجسم  هرابرد  - 2
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قافن بزح  قرف  رب  هک  دوب  يا  هدننکش  هبرض  رارض ، دجسم  ندرک  ناریو  « (1)  » .دشاب هلابز  زکرم  یتدم  يارب  .دننازوسب و  ار  اجنآ 
.تشذگرد كوبت  گنج  زا  سپ  هام  ود  یبا ، نب  هَّللادبع  نانآ ، یماح  هناگی  تسسگ و  مه  زا  بزح  هتشر  دعب ، هب  نآ  زا  .دش  دراو 

تکرـش يدربن  چـیه  رد  نآ  زا  سپ  يو ، .تشاد  تکرـش  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوب  یمالـسا  هوزغ  نیرخآ  كوبت ،
.درکن

ص:486

.253 ج 20 / راحب ،» 530 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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ترجه مهن  لاس  ثداوح 

« ینم  » زور همانعطق   40

، دومن رومأم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دروآ و  ار  تئارب ) « ) هبوت  » هروس زا  دـنچ  یتایآ  یحو ، کیپ  ترجه ، مهن  لاس  رخاوا  رد 
زا ناما  تایآ ، نیا  رد  .دناوخب  يا  هدامراهچ  همانعطق  اب  هارمه  ار  هدشدای  تایآ  جح ، مسارم  رد  هک  دنک  هکم  هناور  ار  یـصخش  هک 

هدیدان دندوب ) هدرکن  ضقن  اًلمع  هدوب و  رادافو  نامیپ  هب  اهنآ  نابحاصهک  ییاه  نامیپ  زج   ) اه نامیپ  هیلک  و  هدش ؛ هتشادرب  ناکرشم 
- یمالـسا تموکح  اب  ار  دوخ  فیلکت  هامراهچ ، فرظ  رد  هک  هدیدرگ ، غالبا  اهنآ  ناوریپ  كرـش و  نارـس  هب  .تسا و  هدـش  هتفرگ 

اهنآ زا  دـنیوگن ، كرت  ار  یتسرپ  تب  كرـش و  هاـم ، راـهچ  نیا  فرظ  رد  رگا  .دـنزاس و  نشور  تسا - یتسرپاـتکی  نآ  ساـسا  هک 
.دوش یم  تینوصم  بلس 

اب داد  روتـسد  درک و  میلعت  يو  هب  ار  هبوت  هروس  زاغآ  زا  دـنچ  یتایآ  دـیبلط و  دوخ  روضح  هب  ار  رکبوبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
دیع زور  رد  تسا ، ناکرشم  زا  يرازیب  تئارب و  نمضتم  هک  ار  تایآ  نیا  و  دریگ ؛ شیپ  رد  ار  هکم  هار  ناناملسم  زا  « (1)  » نت لهچ 

.دنک توالت  نابرق 

یحو کیپ  هک  تشذـگن  يزیچ  .تفرگ  شیپ  رد  ار  هکم  هار  دـیدرگ و  ترفاسم  هدامآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـمرف  هب  رکبوبا 
مدرم هب  تسا  وا  زا  هک  یسک  ای  وا  دوخ  ار ، ناکرـشم  زا  يرازیب  عوضوم  دیاب  هکنیا  نآ  دروآ و  ادخ  فرط  زا  یمایپ  دیدرگ و  لزان 

غالبا

ص:487

.1077 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  تسا «- هدرک  لقن  رفن  دصیس  ار  اهنآ  دادعت  يدقاو ، - 1
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بکرم و  تفگ ، وا  هب  ار  نایرج  و  تساوخ ، دوخ  روضح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن ، نیا  زا  « (1)  » .دنک
دـنک و تاقالم  هار  رد  ار  رکبوبا  ات  دـیوگ ، كرت  ار  هنیدـم  رتدوز  هچ  ره  هک  داد  روتـسد  داهن و  يو  راـیتخا  رد  ار  دوخ  صوصخم 

طاقن مامت  زا  هک  هوکـشاب  عامتجا  نآ  رد  يا  هماـنعطق  همیمـض  هب  ار  يرازیب  تاـیآ  ناـبرق ، دـیع  زور  رد  دریگزاـب و  وا  زا  ار  تاـیآ 
.دنک داریا  دنیامن - یم  تکرش  نآ  رد  ناتسبرع 

: زا دوب  ترابع  همانعطق  داوم 

.دنوش هناخ  دراو  دنرادن  قح  ناتسرپ  تب  - 1

.تسا عونمم  هنهرب  ندب  اب  فاوط  - 2

.درک دهاوخن  تکرش  جح  مسارم  رد  یتسرپ  تب  چیه  نیا  زا  دعب  - 3

نامیپ دنا ؛ هدوب  رادافو  دوخ  نامیپ  هب  تدـم  لوط  رد  و  دـنا ، هتـسب  ضرعت  مدـع  نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  هک  یناسک  - 4
ای دنرادن و  ینامیپ  ناناملـسم  اب  هک  یناکرـشم  هب  یلو  دشاب ، یم  مرتحم  ناشلام  ناج و  نامیپ ، تقو  ياضقنا  ات  تسا و  مرتحم  نانآ 

تموکح اـب  ار  دوخ  فیلکت  هک  دوـش  یم  هداد  تلهم  هاـم  راـهچ  هجحلا ) يذ  مهد   ) خـیرات نیا  زا  دـنا ، هدرک  ینکـش  ناـمیپ  اًـلمع 
دنبوک مهرد  ار  یتسرپ  هناگود  كرش و  رهاظم  عون  ره  و  دندنویپب ، ناتسرپاتکی  نادحوم و  هورگ  هب  دیاب  ای  دنزاس : نشور  یمالـسا 

یلاح رد  يراصنا ،» هَّللادـبع  نبرباج   » هلمج نآ  زا  یهورگ  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  « 2  » .دـندرگ دربن  گنج و  هدامآ  هکنیا  ای  و 
تاقالم رکبوبا  اـب  هفحُج »  » رد تفرگ و  شیپ  رد  ار  هکم  هار  تشاد ، راـیتخا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صوصخم  بکرم  هک 

.داهن مالسلا  هیلع  یلع  رایتخا  رد  ار  تایآ  وا  دیناسر و  يو  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مایپ  و  دومن ،

ریخم ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هک  دننک  یم  لقن  ینـس ، ناثدحم  زا  یعمج  ینـس و  هعیـش و  ناثدحم 
حیجرت ترفاسم  همادا  يارب  ار  تعجارم  رکبوبا ، .يدرگزاب  هنیدـم  يوس  هب  هطقن  نیمه  زا  ای  ییایب و  هکم  هب  نم  هارمه  ای  هک  هدومن 

؛ تشگزاب هنیدم  هب  و  داد ،

ص:488

«، ماشه نبا  هریـس  ِکتَیب « ِلها  نِم  لُجَر  وا  هک : تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  و  کنم ، لجر  وا  تنا  الا  کنع  اهیّدُؤیال  - . 1
.267 ج 21 / راحب ،» 545 «؛ ج 6 /
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نآ يوس  هب  اه  ندرگ  هک  يدرمـش  هتـسیاش  قیـال و  يراـک  ماـجنا  يارب  ارم  تفگ : دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  و 
نم هرابرد  ایآ  .يدومن  لزع  ارم  مدومیپ ، هار  يرادقم  یتقو  .دـنارورپ  یم  لد  رد  ار  نآ  ماجنا  راختفا  یـسک  ره  و  دـش ، یم  هدیـشک 
راک نیا  يارب  هک  دیناسر  ار  یهلا  مایپ  و  دمآ ، لیئربج  دومرف : هنایوجلد  نحل  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیدرگ ؟ لزان  یهلا  یحو 

ماـقم رکبوـبا  هک  دـناسر  یم  تنـس  لـها  تاـیاور  زا  یخرب  یلو  « (1)  » .درادـن تیحالـص  ، دـشاب مدوـخ  زا  هک  یـسک  اـی  نم و  زج 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همانعطق  یهلا و  تایآ  هک  تشاد  تیرومأم  طقف  مالـسلا  هیلع  یلع  تشاد و  هدهعرب  ار  جـح  یتسرپرس 

هرمج يـالاب  هجحلا ، يذ  مهد  زور  رد  دـش ، هکم  دراو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ناـنمؤمریما  « (2)  » .دـنک تئارق  موـمع  رب  ینم  زور  رد 
زا زیربل  یلد  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هماـنعطق  يو ، .دومن  تئارق  ار  تئارب  هروس  زاـغآ  زا  هیآ ، هدزیـس  تفرگ و  رارق  هبقع » »
اب ینامیپ  هک  یناکرـشم  مامت  هب  و  دـناوخ ، دیـسر - یم  ناگدـننک  تکرـش  مامت  شوگ  هب  هک  دـنلب - يادـصاب  تردـق ، تعاـجش و 

یتسرپ تب  هب  رهاظت  عون  ره  زا  ار  شیوخ  طیحم  رتدوز ، هچ  ره  دیاب  دنراد و  تلهم  هام  راهچ  طقف  هک  دیناسر  دنتـشادن ، ناناملـسم 
.دوش یم  تینوصم  بلس  اهنآ  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دنزاس ، كاپ 

رد دـندروآ و  یتسرپ  هناگی  هب  ور  هتـسد  هتـسد  ناکرـشم  دوب ، هدـشن  يرپس  هام  راهچ  زونه  هک  دـش  نیا  هماـنعطق ، تاـیآ و  نیا  رثا 
.دیدرگ نک  هشیر  هریزج  هبش  رد  یتسرپ  تب  ترجه ، مهد  لاس  طساوا 

ص:489

.33 دیفم /» داشرا  - .» 1
.546 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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ص:490
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ترجه مهد  لاس  ثداوح 

دنزرف كوس  رد   41

هراشا

نوزحم و وا  لد  و  نایرگ ، وت  گرم  رد  ردپ  مشچ  .ددرگ  یمن  رب  زین  یهلا  ریدقت  .تسین  هتخاس  وت  يارب  ام  زا  يراک  زیزع ! میهاربا  »
یهلا ققحم  قداص و  هدعو  رگا  .مزاس  یمن  يراج  نابز  رب  دشاب ، دنوادخ  مشخ  بجوم  هک  ار  ینخـس  زگره  یلو  تسا ، رابهودـنا 
هلمج نیا  « (1) « » .مدش یم  نیگمغ  مدرک و  یم  هیرگ  نیا  زا  شیپ  وت  ییادج  قارف و  رد  دـمآ ، میهاوخ  وت  لابند  هب  زین  ام  هک  دوبن ،

و درپس ، یم  ناج  ردپ  رهمرپ  شوغآ  رد  هک  یلاح  رد  میهاربا -»  » شدنبلد دنزرف  كوس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  ار  اه 
تاـساسحا و زا  وـلمم  یحور  و  نیگهودـنا ، يا  هرهچ  اـب  و  دوـمن ، ناـیبدوب  هداـهن - دــنزرف  نوـگلگ  هرهچ  رب  ار  دوـخ  رهمرپ  ناـبل 

.دومن عادو  وا  اب  قح ، ریدقت  هب  یضار  لاح  نیع  رد  و  فطاوع ،

.دشاب یم  نآ  تفاطل  حور و  تمالس  هناشن  تسا و  یناسنا  حور  تایلجت  نیرتکاپ  نیرت و  یلاع  زا  دالوا ، هب  تدوم  رهم و 

؛» دـییامن زاربا  نانآ  هب  ار  شیوخ  فطاوع  دـیزرو و  رهم  دوخ  نادـنزرف  هب  « ؛» مُکَدالوأ اُومِرکَأ  : » تفگ یم  هتـسویپ  ردـقیلاع  ربماـیپ 
«(2)»

«(3)  » .تسا هدش  هدرمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هدیدنسپ  تافصزا  ناکدوک ، هب  تبحم  تفوطع و  هک  اجنآ  ات 

ص:491

.157 ج 22 / راحب ،» 34 «؛ ج 3 / یبلح ،» هریس  برلا «...  طخسیام  لوقن  بلقلا و ال  نزحیو  نیعلا  یکبت  - 1
.114 ج 23 / راحب ،» - » 2

.366 ج 3 / ءاضیبلا ،» هجحملا  - » 3
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ماـن هب  رتخد  هس  و  « (1) « » بیط رهاط و  مساق و   » ياه مان  هب  دـنزرف  هس  گرم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هتـشذگ ، ياـه  لاـس  رد 
زا وا ، راگدای  دـنزرف و  هناگی  همطاف »  » .دـیدرگ و رثأـتم  دـیدش  روط  هب  اـه  نآ  قارف  رد  و  دـش ، وربور  موثلک ، ما  هیقر ، بنیز ؛ ياـه 

.دوب هجیدخ »  » شیمارگ رسمه 

هب ار  اه  همان  نآ  زا  یکی  نمـض  رد  .داتـسرف  جراخ  ياـهروشک  هب  ار  یناریفـس  ترجه ، مشـش  لاـس  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
تبثم خساپ  رهاظ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يادـن  هب  هچ  رگا  يو  .درک  توعد  دـیحوت  نیئآ  هب  ار  وا  تشون و  رـصم  ياورنامرف 

.داد خساپ  هنامرتحم  هیرام -»  » مان هب  يزینک  هلمج  نآ  زا  ییایاده  لاسرا  نمض  وا - همان  هب  یلو  تفگن ،

دروم ًادـیدش  هک  دروآ ، میهاربا »  » مان هب  يدـنزرف  وا  يارب  درک و  ادـیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يرـسمه  راختفا  ًادـعب  زینک  نیا 
رد يدیما  رون  و  تساک ، هناگـشش  نادنزرف  گرم  عوبطمان  تارثا  زا  يّدـح  ات  میهاربا ، دـلوت  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هقالع 
زا يراک  ماجنا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دییارگ  یـشوماخ  لوفا و  هب  هام  زا 18  سپ  رون  نیا  هنافـسأتم  اما  .تخورفارب  وا  لد 
هک یلاح  رد  تفرگ و  ردام  شوغآ  زا  ار  وا  دیدرگ ، هناخ  دراو  ًاروف  دش ، هاگآ  شدنزرف  میخو  عضو  زا  یتقو  دوب ، هتفر  نوریب  هناخ 

 ... دومرف نایب  ار  هدش  دای  نانخس  دوب ؛ نایامن  وا  هرهچ  زا  یتحاران  راثآ 

.تشاد همادا  زین  گرم  زا  سپ  هک  تسا  وا  یناسنا  فطاوع  هناشن  دوخ ، دنزرف  كوس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هودنا  هیرگ و 

.داد و یم  ناشن  ار  دوخ  رایتخا  نودـب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  یفطاع  حور  رگنایب  ملأـت ، راـهظا  تاـساسحا و  زاربا 
یهلا ریدـقت  هب  وا  ياضر  نامیا و  هناشن  تخاس ، یمن  يراج  نابز  رب  قح  ياضر  فالخرب  ینخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هکنیا 

.تسین يزیرگ  نآ  زا  ار  یسک  هک  دوب 

دروم یب  ضارتعا 

درک و بجعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هیرگ  زا  دوب ، راصنا  هریت  زا  هک  فوع ، نب  نمحرلادبع 

ص:492

هب ج 22 ص 151 دنا ؛ هتسناد  رفن  ود  هجیدخ ، زا  ار  يو  روکذ  دنزرف  هعیـش ، نادنمـشناد  زا  یخرب  یلو  - 166 ج 22 / راحب ،» - » 1
.دییامرف هعجارم  دیدج  پاچ  راحب ،
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یم کشا  دوخ  دنزرف  گوس  رد  هنوگچ  نونکا  دیدومن ، یم  یهن  ناگدرم  رب  هیرگ  زا  ار  ام  امش ، تفگ : دوشگ و  ضارتعا  هب  نابز 
!؟ دیزیر

تاـساسحا نیا  اریز  دـینکن ، هیرگ  دوخ  نازیزع  گرم  رد  هک  ما  هتفگن  زگره  نم  : » دومرف يو  خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
«(1) «. » دریگ یمن  رارق  یهلا  تمحر  دروم  دزوسن ، نارگید  لاح  رب  شلد  هک  یـصخش  و  تسا ، محرت  ینابرهم و  يزوسلد و  هناـشن 
زا و  دـییوگن ، دـهد  یم  ضارتعا  يوب  هک  ینانخـس  اـی  زیمآرفک و  نانخـس  دـینکن و  داـیرف  داد و  نازیزع ، گرم  رد  هک  ما  هتفگ  نم 

.دومن نفک  داد و  لسغ  ار  میهاربا  ندـب  ربماـیپ ، روتـسد  هب  « (3)  » نانمؤمریما « (2)  » .دییامنن هراپ  ار  دوخ  ياه  سابل  هودـنا ، تدـش 
.دندرپس كاخ  هب  دندرب و  عیقب  ناتسربق  هب  تعیاشم ، زا  سپ  ار  وا  هزانج  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  باحصا  زا  یهورگ  هاگنآ 

؛ تسـشن نیمز  رب  نآ  نتخاـس  راومه  يارب  دـید ، وا  ربق  هشوگ  رد  يا  هرفح  .درک  میهاربا  ربـق  هب  یهاـگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ماجنا ار  یلمع  امـش  زا  یکی  هاگره  « ؛» نقتیلف اًلمع  مکدـحأ  لمع  اذإ  : » دومرف ار  هلمج  نیا  درک و  فاصدوخ  تسد  اـب  ار  ربق  يور 

«(4) « » .دیامن ششوک  نآ  ماکحتسا  ناقتا و  رد  دیاب  داد ،

تافارخ اب  هزرابم 

يارب باتفآ  هک  دـندرک  روصت  ناـهج ، یعیبط  نیناوق  سیماون و  زا  ربخ  یب  یهورگ  .تفرگ  باـتفآ  تشذـگرد ، میهاربا  هک  يزور 
هللا یلـصربمایپ  عفن  هب  رهاظ  رد  یلو  دوب ؛ موهوم  هناسفا و  هچ  رگا  یلطاـب ، هشیدـنا  نینچ  ملـسم  روط  هب  .تسا  هتفرگ  میهاربا  گرم 

رب تشاد ، اج  دوب ؛ يدام  يداع و  ربهر  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رگا  دش و  یم  مامت  هلآ  هیلع و 

ص:493

.151 ج 22 / راحب ،» - » 1
.348 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 2

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع ، دنزرف  لضف ، ار  میهاربا  نفک  لسغ و  مسارم  یبلح ، هریـس  لقن  هب  156 و  ج 22 / راحب ،» - .» 3
.داد ماجنا  هلآ 

.157 ج 22 / راونالاراحب ،» - .» 4
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.دیامن تباث  ار  دوخ  یگرزب  تمظع و  هار  نیا  زا  دراذگب و  هحص  ، هشیدنا نیا 

َّنِإ  » دـینادب مدرم ! يا  ناـه ! دومرف : تخاـس و  هاـگآ  رما  تقیقح  زا  ار  مدرم  تفر و  ربـنم  زارف  رب  يروـصت ، نینچ  فـالخرب  وا  یلو 
«(1) « ؛»...  ِِهتاَیَِحل َال  ٍدَحَأ َو  ِتْوَِمل  ِناَفِسَْکنَی  َال  َُهل  ِناَعیِطُم  ِهِْرمَِأب ، ِناَیِرْجَی  ِهَّللا  ِتاَیآ  ْنِم  ِناَتَیآ  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو 

ریـسم رد  تسا ، هتـشاد  ررقم  اه  نآ  رب  ادـخ  هک  ینیناوق  یعیبط و  ننـس  قبط  رب  اهنآ  .دنتـسه  ادـخ  تردـق  ياه  هناشن  هاـم  باـتفآ و 
زامن هک  تسا  نیا  فوسک  عقوم  رد  امـش  هفیظو  هکلب  دنریگ ، یمن  یـسک  دلوت  ای  یـسک و  گرم  يارب  زگره  .دـندرگ  یم  یـصاخ 

زا و  ینادان ، لهج و  زا  هکلب  دـننک  یم  ریـسفت  دوخ  عفن  هب  ار  قیاقح  اـهنت  هن  هک  ناـبلط ، تصرف  زا  يرایـسب  فـالخرب  وا  .دـیرازگب 
هب مدرم  ینادان  لـهج و  زا  دـنکفاین و  قیاـقح  يور  رب  هدرپ  زگره  دـنیامن ؛ یم  هدافتـسا  دوخ  دوس  هب  مدرم ، یتسرپ  هناـسفا  هفارخ و 

.دومنن هدافتسا  دوخ  دوس 

سیماون نیناوق و  و  هداتفارب ، تعیبط  رارـسا  زا  هدرپ  هک  زورما  ناهج  رد  داهن ، یم  یلطاـب  هشیدـنا  نینچ  رب  هحـصزور  نآ  رد  وا  رگا 
و رـشب ، نادـیواج  ربهر  ار  دوخ  تسناوت  یمن  تسا ؛ هدـیدرگ  نهربم  نشور و  هام  یگتفرگ  دیـشروخ و  فوسک  للع  هدام و  ناهج 

.دنک یفرعم  تسا - هدام  ملاع  نیناوق  راذگ  هیاپ  تعیبط و  قلاخ  هک  ادخ - هدیزگرب  هدنیامن و 

ص:494

.348 ج 3 / یبلح ،» هریس  313 «؛ نساحملا /» - .» 1
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ترجه مهد  لاس  ثداوح 

هنیدم رد  نارجن »  » یگدنیامن تئیه   42

هراشا

نیا مالـسا ، عولط  زاغآ  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  نمی  زاجح و  يزرم  هطقن  رد  دوخ ، عباـت  هدـکهد  داـتفه  اـب  نارجن ،»  » يافـصاب شخب 
ربمایپ « (1)  » .دندوب هدیورگ  حیسم  نیئآ  هب  و  هدیـشک ، تسد  یتسرپ  تب  زا  یللع  هب  هک  دوب  زاجح  نیـشن  یحیـسم  هقطنم  اهنت  هطقن 

« هثراحوبا « » (2) ، » نارجن فقـسا  هب  يا  همان  ناـهج ، یبهذـم  زکارم  لود و  نارـس  اـب  هبتاـکم  تازاوم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا 
: ترضح نآ  همان  نومضم  کنیا  .دومن  توعد  مالسا  نیئآ  هب  ار  نارجن  نانکاس  همان ، نآ  یط  تشون و 

قاحـسا و میهاربا و  يادخ  نارجن : فقـسا  هب  ادخ  ربمایپ  دمحم  زا  تسا ) يا  همان  نیا   ) .بوقعی قاحـسا و  میهاربا و  يادـخ  مان  هب  »
منک یم  توعد  ار  امش  .میامن  یم  توعد  ادخ »  » شتسرپ هب  ناگدنب ،»  » شتسرپ زا  ار  اهامش  و  منک ، یم  شیاتس  دمح و  ار  بوقعی 

تموکح هب  دیاب  لقاال )  ) دـیتفریذپن ارم  توعد  رگا  و  دـییآ ، دراو  دـنوادخ  تیالو  رد  دـیوش و  جراخ  ادـخ  ناگدـنب  تیالو  زا  هک 
و دنک ) یم  عافد  امش  لام  ناج و  زا  یئزج  غلبم  نیا  ربارب  رد  هک   ) دیزادرپب هیزج )  ) تایلام یمالسا 

ص:495

.تسا هدرک  نایب  حیسم  نیئآ  هب  ار  نانآ  شیارگ  للع  ، 266 - 267 ج 5 / نادلبلا ،» مجعم  رد « يومح ، توقای  - 1
شیشک قوفام  یناحور  بصنم  کی  هناشن  نونکا  مه  و  تسا ، رظان  بیقر و  ینعم  هب  پوکسپا » ینانوی « هملک  برعم  فقـسا ، - . 2

.دشاب یم 
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طوبرم هیآ  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  هفاضا  هعیش  یخیرات  رداصم  زا  یخرب  و  « (1) «. » دوش یم  رطخ  مالعا  امش  هب  تروصنیا  ریغ  رد 
.تشون زین  دنا  هدش  توعد  هناگی  يادخ  شتسرپ  هب  یگمه  نآ  رد  هک  ار ، باتک  لها  هب  « (2)»

اب ار  همان  يو  .دـنداد  نارجن  فقـسا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همان  هدـش ، نارجن  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناگدـنیامن 
زا یکی  .داد  لیکـشت  یبهذـمریغ  یبهذـم و  زراب  ياه  تیـصخش  زا  بکرم  ییاروش  میمـصت ، يارب  .دـناوخ و  رت  مامت  هچ  ره  تقد 

راهظا نینچ  فقسا ،»  » خساپ رد  يو  .تشاد  لماک  تیفورعم  ینادراک  تیارد و  لقع و  هب  هک  دوب  لیبحرـش » ، » تروشم فرط  دارفا 
دراو نم  اب  عوضوم  نیا  ریغ  رد  رگا  و  مرادن ، رظن  زاربا  قح  نم  نیاربانب ، .تسا  زیچان  رایـسب  یبهذـم  لئاسم  رد  نم  تاعالطا  دومن :

.مراذگب امش  رایتخا  رد  ییاه  لح  هار  متسناوت  یم  دیدش ؛ یم  روش 

قاحـسا لسن  توبن  بصنم  هک  يزور  میا : هدینـش  دوخ  یبهذم  نایاوشیپ  زا  ررکم ، ام  هکنیا : نآ  مهد و  رکذـت  ار  یبلطم  مراچان  اما 
! دشاب دوعوم  ربمایپ  نامه  تسا ، لیعامسا  دالوا  زا  هک  دمحم  هک  تسین  دیعب  چیه  و  تفای ، دهاوخ  لاقتنا  لیعامسا »  » نادنزرف هب 

سامت هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب  کـیدزن  زا  اـت  دـنورب  هنیدـم  هب  نارجن » یگدـنیامن  تئیه   » ناونع هب  یهورگ  هک  داد  رظن  اروش 
.دنهد رارق  یسررب  دروم  ار  وا  توبن  لیالد  هتفرگ ،

یبهذـم ياوشیپ  نت  هس  نانآ  سأر  رد  هک  دـندیدرگ ، باختنا  نارجن »  » مدرم نیرتاناد  نیرت و  هدـنزرا  زا  نت  تصـش  بیترت ، نیدـب 
: تشاد رارق 

.دوب زاجح  رد  مور  ياهاسیلک  یمسر  هدنیامن  هک  نارجن  مظعا  فقسا  همقلع ،» نب  هثراحوبا  - » 1

ینادراک ریبدت و  لقع و  هب  هک  یگدنیامن  تئیه  سیئر  حیسملادبع ،» - » 2

ص:496

.285 ج 21 / راونالاراحب ،» - » 1
.287 ج 21 / راحب ،» ،» 64 نارمع / لآ  هروس  دشاب - یم  ْمُکَْنَیب » انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  هیآ «: روظنم  - 2
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.تشاد تیفورعم 

رصع فرط  یگدنیامن ، تئیه  « (1)  » .تفر یم  رامش  هب  نارجن  تلم  مرتحم  ياه  تیصخش  زا  یکی  لاسنهک و  يدرف  هک  مَهیا » - » 3
هب هدـش  دجـسم  دراو  دنتـشاد ، ندرگ  رب  اه  بیلـصو  تسد  رب  الط  ياهرتشگنا  و  نت ، رب  یمـشیربا  یلمجت  ياه  سابل  هک  یلاح  رد 

تخس ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دجـسم ، رد  مه  نآ  نانآ  بسانمان  هدننز و  عضو  یلو  .دندرک  مالـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ًاروف .دنتسنادن  ار  یتحاران  تلع  اما  تسا ، هدش  تحاران  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دندرک  ساسحا  نانآ  .دومن  تحاران 
اهنآ .دـنتفگ  اهنآ  هب  ار  نایرج  و  دـنتفرگ ، سامت  دنتـشاد ، نانآ  اب  ییانـشآ  هقباس  هک  فوع ، نب  نمحرلادـبع  نافع و  نب  ناـمثع  اـب 

، دـندرک هعجارم  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  یتقو  .تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هب  هرگ  نیا  لح  هک  دنتـشاد  راـهظا 
هب رویز  رز و  نودـب  هداس ، عضو  اب  و  دـیهد ، رییغت  ار  دوخ  ياه  ساـبل  دـیاب  امـش  تفگ : نینچ  اـه  نآ  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

.تفرگ دیهاوخ  رارق  میرکت  مارتحا و  دروم  تروصنیا ، رد  .دییایب  ترضح  روضح 

یلصربمایپ .دندرک  مالس  هدش ، بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  هب  الط ، رتشگنا  نودب  هداس  سابل  اب  نارجن ، ناگدنیامن 
شیپ ناگدنیامن ، .تفریذپ  دندوب ؛ هدروآ  يو  يارب  هک  ار  ییایادـه  زا  یخرب  و  داد ، ار  نانآ  خـساپ  صاخ ، مارتحا  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

دوخ ياهزامن  هک  داد  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .تسا  هدیسر  نانآ  زامن  تقو  هک  دندرک  راهظا  دنوش ، هرکاذم  دراو  هکنآ  زا 
«(2)  » .دنناوخب دندوب ، هداتسیا  قرشم  هب  ور  هک  یلاح  رد  هنیدم ، دجسم  رد  ار 

نارجن ناگدنیامن  هرکاذم 

هدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  ار  نارجن  ناگدنیامن  هرکاذم  نتم  یمالـسا ، ناخروم  ناثدحم و  ناسیون و  هریـس  زا  یهورگ 
.دنا

رد تسا ، هدروآ  دوخ  هریس  رد  یبلح »  » هک ار  نانآ  تارکاذم  زا  يا  هشوگ  ام 

ص:497
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یم توعد  وا  رماوا  ربارب  رد  میلـست  هناگی و  يادخ  شتـسرپ  دـیحوت و  نیئآ  هب  ار  امـش  نم  ربمایپ : « (1)  » .مییامن یم  سکعنم  اـجنیا 
.دناوخ نانآ  يارب  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  سپس  .منک 

یم لمع  يو  ماکحا  هب  هدروآ و  نامیا  وا  هب  اًلبق  ام  تسا ، ناهج  هناـگی  يادـخ  هب  ناـمیا  مالـسا ، زا  روظنم  رگا  نارجن : ناگدـنیامن 
.مییامن

يادخ هک  دییوگ  یم  هنوگچ  .دـیا  هدـیورگن  یعقاو  مالـسا  هب  هک  تسا  یکاح  امـش  لامعا  زا  یخرب  دراد و  یمئالع  مالـسا  ربمایپ :
يارب ودینک  یمن  زیهرپ  كوخ  تشوگ  ندروخ  زا  و  دـیتسرپ ، یم  ار  بیلـص »  » اهامـش هک  یتروصرد  دـینک ، یم  شتـسرپ  ار  هناگی 

؟ دیدقتعم دنزرف  دنوادخ 

هک تخاس  يا  هدنرپ  لِگ  زا  و  دیـشخب ، افـش  ار  نارامیب  و  درک ، هدنز  ار  ناگدرم  وا  اریز  میناد ، یم  ادخ  ار  وا  ام  نارجن : ناگدنیامن 
! تسا ادخ  وا  هک  تسا  یکاح  لامعا ، نیا  مامت  و  دروآرد ، زاورپ  هب  ار  نآ 

.دوب هداد  وا  هب  ادخ  ار  ییاناوت  تردق و  نیا  و  داد ، رارق  میرم  محر  رد  ار  وا  هک  تسا  وا  قولخم  ادخ و  هدنب  وا  هن ! ربمایپ :

سپ .دروآ  ایند  هب  ار  وا  دنک ، جاودزا  یـسک  اب  هکنیا  نودـب  میرم ، وا  ردام  اریز  تسا  ادـخ  دـنزرف  وا  يرآ  ناگدـنیامن : زا  رفن  کی 
.دشاب ناهج  يادخ  نامه ، وا  ردپ  دیاب  راچان 

رظن نیا  زا  یسیع  ترضح  عضو  دیوگب : نانآ  هب  هک  تفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دیدرگ و  لزان  یحو  هتـشرف  عقوم ، نیا  رد 
رگا و  « (2)  » .دیرفآ كاخ  زا  دشاب ، يردام  ردپ و  ياراد  هک  نیا  نودب  دوخ ، نایاپ  یب  تردق  اب  ار  وا  هک  تسا  مدآ  ترـضح  دننام 

تشاد ردپ  هن  وا  اریز  تسا ، رت  هتسیاش  بصنم  نیا  يارب  مدآ  ترضح  سپ  تسا ، ادخ  دنزرف  وا  هک  دشاب  نیا  رب  هاوگ  ردپ ، نتشادن 
! ردام هن  و 

وگغورد رب  و  مینک ، هلهابم  رگیدکی  اب  ینیعم  تقو  رد  هک  تسا  نیا  هار  .دـنک  یمن  عناق  ار  ام  امـش  ياهوگتفگ  نارجن : ناگدـنیامن 
دنوادخ زا  و  میتسرفب ، نیرفن 

ص:498
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رومأم ار  ربمایپ  دروآ و  ار  هلهاـبم  هیآ  دـیدرگ و  لزاـن  یحو  کـیپ  عقوم  نیا  رد  « (1)  » .دـنک دوبان  كـاله و  ار  وگغورد  میهاوخب 
دنوادـخ زا  نیفرط  و  دزیخرب ؛ هلهابم  هب  دـنور ؛ یمن  قح  راب  ریز  دـنزیخ و  یم  رب  هجاحم  هلداجم و  هب  وا  اب  هک  یناسک  اب  اـت  تخاـس 

: هلهابم هیآ  کنیا  .دزاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وگغورد  دارفا  هک  دنهاوخب 

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف 
«(2)  » .َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 

مینک و هبال  میروآ و  درگ  ار  دوخ  ناکیدزن  نانز و  نادنزرف و  دییایب  وگب  دـنک ، هلداجم  وت  اب  نایرج  ندـش  نشور  زا  سپ  سکره  »
« .میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  میلانب و 

.دنوش هدامآ  هلهابم  يارب  یگمه  ادرف  هک  دش  رارق  و  دندش ، هدامآ  هلهابم  قیرط  زا  هلأسم  نداد  هلصیف  هب  نیفرط 

دور یم  هلهابم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

زیگنا تفگش  هدنهد و  ناکت  بلاج و  ثداوح  زا  نارجن ،»  » یگدنیامن تئیه  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هلهابم  تشذگرس 
يدایز هورگ  یلو  دنا ، هدیزرو  یهاتوک  نآ ، تایئزج  لقن  رد  ناسیون ، هریـس  نارـسفم و  زا  یخرب  هچ  رگا  .دشاب  یم  مالـسا  خـیرات 

هداد ار  نخـس  داد  هراب  نیا  رد  « (5) ، » لـماک رد  ریثا  نبا  و  « (4) ، » دوخ ریـسفت  رد  يزار  ماما  و  « (3) ، » فاشک رد  يرـشخمز  دننام 
: میئامن یم  سکعنم  ار  يرشخمز  راتفگ  زا  یشخب  اجنیا  رد  ام  کنیا  .دنا 

هدرک قفاوت  نارجن ،»  » یگدنیامن تئیه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اًلبق  .دیسر  ارف  هلهابم  تقو 
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ناـیم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دریگب  ماـجنا  ارحـص  هنماد  رد  هنیدـم ، رهـش  زا  جراـخ  يا  هطقن  رد  ار  هلهاـبم  مسارم  هک  دـندوب 
یبا نبا  یلع  زج  نت ، راهچ  نیا  .دـنیامن  تکرـش  یخیرات  هثداح  نیا  رد  هک  دـیزگرب  ار  رفن  راهچ  طقف  دوخ ، ناگتـسب  ناناملـسم و 

رد اریز  دوبن ، رگید  سک  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  بلاط 
.تشادن دوجو  نت  راهچ  نیا  نامیا  زا  رتراوتسا  ینامیا  و  رتکاپ ، یسوفن  ناناملسم  مامت  نایم 

.دومن یط  یصاخ  عضو  اب  دریگب ، ماجنا  هلهابم  مسارم  اجنآ  رد  دوب  رارق  هک  ار  يا  هطقن  لزنم و  هلصاف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

مالسلا اهیلع  همطاف  تشاد و  تسد  رد  ار  نسح  ترـضح  تسد  و  « (1)  » شوغآ رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  هک  یلاح  رد  وا 
زا شیپ  داهن و  هلهابم  نادـیم  هب  ماگ  دـندرک ؛ یم  تکرح  يو  رـس  تشپ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح و  نآ  لاـبند  هب 

.دینک هقردب  نیمآ  نتفگ  اب  ارم  ياعد  امش  مدرک ، اعد  عقوم  ره  نم  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  هلهابم »  » نادیم هب  دورو 

هک دیدید  هاگره  دنتفگ : یم  رگیدـکی  هب  دـنوش  وربور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  هکنآ  زا  شیپ  نارجن ، یگدـنیامن  تئیه  نارس 
يو تروصنیا  رد  داد  ام  ناشن  ار  دوخ  يرهاظ  تردق  يدام و  هوکش  و  دروآ ، هلهابم  نادیم  هب  ار  دوخ  نازابرـس  نارـسفا و  دمحم » »

کی اب  دیایب و  هلهابم »  » هب دوخ  ياه  هشوگرگج  نادنزرف و  اب  رگا  یلو  .درادـن  دوخ  توبن  هب  يدامتعا  تسا و  قداصریغ  درف  کی 
دوخ هب  يردق  هب  تسا و  وگتسار  يربمایپ  هک  تسادیپ  دراذگ ؛ یهلا  هاگرد  هب  ور  يدام ، توربج  لالج و  عون  ره  زا  هتسراو  عضو 

تـسا رـضاح  رتمامت ، هچ  ره  تأرج  اب  هکلب  دـهد ، رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  ار  دوخ  تسا  رـضاح  اـهنت  هن  هک  دراد  داـقتعا  ناـمیا و 
.دزاس عقاو  يدوبان  انف و  ضرعم  رد  ار  دوخ  دزن  دارفا  نیرت  یمارگ  نیرتزیزع و 

اهنآ زا  نت  هس  هک  رگید  نت  راهچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ینارون  هفایق  ناهگان  .دندوب  وگتفگ  نیا  رد  یگدـنیامن  تئیه  نارس 
هک نیا  زا  و  دندرک ، هاگن  رگیدکی  هرهچ  هب  ّریحت  هدز و  تهب  تلاح  اب  یگمه  .دـیدرگ  نایامن  دـندوب ، وا  دوجو  هرجـش  ياه  هخاش 

هلهابم هنحصهب  ار  دوخ  راگدای  رتخد و  هناگی  و  هانگ ، یب  موصعم و  ياه  هشوگرگج  وا 

ص:500

یلع و  دوب ، هتفرگ  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا : هدـش  دراو  تاـیاور  زا  یخرب  رد  - 1
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خسار داقتعا  دوخ  ياعد  توعد و  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنتفایرد  نانآ  .دنتفرگ  نادند  هب  بجعت  تشگنا  تسا ، هدروآ 
.دهد یمن  رارق  یهلا  باذع  ینامسآ و  يالب  ضرعم  رد  ار  دوخ  نازیزع  ددرم ، درف  کی  هنرگ  دراد و 

نیرت گرزب  هک  دـنهاوخب  یهلا  هاگرد  زا  دـننک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  هاگره  هک  منیب  یم  ار  ییاـه  هرهچ  نم  تفگ : نارجن  فقـسا 
، تلیـضفاب دارفا  نیا  اب  ینارون و  ياه  هفایق  نیا  اب  ام  تسین  حیحـصزگره  نیاربانب ، .دوش  یم  هدـنک  ًاروف  دـنکب ، ياج  زا  ار  اـه  هوک 
ار ناهج  نایحیـسم  همه  و  دنک ، ادیپ  شرتسگ  باذـع  هنماد  تسا  نکمم  و  میوش ، دوبان  ام  همه  هک  تسین  دـیعب  اریز  مییامن ؛ هلهابم 

«(1) ! » دنامن یقاب  یحیسم  کی  نیمز  يور  رد  دریگب و 

هلهابم زا  یگدنیامن  تئیه  فارصنا 

رـضاح و  دنوشن ، هلهابم  دراو  زگره  هک  دندرک  بیوصت  ءارآ  قافتا  هب  دندش و  روش  دراو  هدش ، دای  عضو  ندید  اب  یگدنیامن  تأیه 
عافد نانآ  لام  ناـج و  زا  یمالـسا  تموکح  نآ ، ربارب  رد  دـنزادرپب و  هنارـس ) تاـیلام  « ) هیزج  » ناونع هب  یغلبم  لاـس  ره  هک  دـندش 

يایازم زا  یئزج ، غلبم  کـی  تخادرپ  ربارب  رد  لاـس  ره  دـش  رارق  و  درک ، مـالعا  ار  دوخ  تیاـضر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـنک 
مدرم ناگدنیامن  رـس  رب  ار  دوخ  موش  هیاس  باذع ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سپـس  .دـندرگ  رادروخرب  یمالـسا  تموکح 

ناـبایب رد  هک  یـشتآ  رد  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یناـسنا  روص  ، دـندش یم  دراو  هلهاـبم  هنعـالم و  رد  زا  رگا  دوـب و  هدرتـسگ  نارجن 
.دش یم  هدیشک  نارجن »  » نیمزرس هب  باذع  هنماد  دنتخوس و  یم  دش ، یم  هتخورفارب 

دوخ ناهارمه  زا  نت  راهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هلهابم ، زور  تسا : هدش  لقن  هشیاع  زا 

ص:501

هب رجاهم  راصنا و  زا  يدایز  هورگ  هلهابم  زور  رد  دـنک : یم  لقن  لابقا » باـتک « رد  هعیـش ، راوگرزب  دنمـشناد  سوواـط ، نبدیـس  - 1
نامه اب  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  .دـندوب  هدـمآ  دریگب ، ماجنا  اجنآ  رد  هلهابم  مسارم  دوب  رارق  هک  يا  هطقن  یکیدزن 
لحم دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دوبن  رگید  سک  ناناملـسم  زا  رفن  جـنپ  نیا  زج  هلهاـبم  لـحم  رد  و  درک ، تکرح  رفن  راـهچ 

جنپ تئیه  نامه  اب  و  دنکفا ، دندوب  رگیدکی  کیدزن  هک  ینابایب  تخرد  ود  يور  رب  تفرگرب و  شود  زا  ار  دوخ  يابع  دش و  هلهابم 
.دومن توعد  هلهابم  هب  ار  نارجن  یگدنیامن  تئیه  و  دنتفرگ ، رارق  ابع  هیاس  ریز  دوب  هدرک  تکرح  لزنم  زا  هک  يرفن 
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ْمُکَرِّهَُطی ِْتیَبـْلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  دوـمن : توـالت  ار  هیآ  نیا  درک و  دراو  یگنر  یکـشم  ياـبع  ریز  ار 
«(1)  » .ًاریِهْطَت

: دسیون یم  ثحب  نایاپ  رد  هتخادرپ و  هلهابم  هیآ  تاکن  نایب  هب  يرشخمز ، سپس 

.تسا مالسا  نییآ  تیناقح  رب  هدنز  يدنس  هدوب و  ءاسک  باحصا  تلیضف  رب  هاوگ  نیرتگرزب  هیآ ، نیا  دافم  هلهابم و  تشذگرس 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  صاصتخا  هلهابم  عوضوم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ، هدش  دراو  ام  یبهذم  نایاوشیپ  زا  هک  یتایاور  زا 
ياه باتک  رد  نآ ، ياعد  هلهابم و  زرط  .دزیخرب  هلهابم  هب  دوخ  نافلاخم  اب  دناوت  یم  یبهذم  لئاسم  رد  یناملسم  درف  ره  هتـشادن و 

.دییامرف هعجارم  « (2) « » نیلقثلارون  » باتک هب  رتشیب  عالطا  يارب  هدش ، دراو  ثیدح 

يوریپ هب  ینامیااب  درف  ره  و  تسا ، مالسا  یقاب  تازجعم  زا  یکی  هلهابم  میناوخ : یم  نینچ  یئابطابط  همالع  داتسا  ترضح  هلاسر  رد 
ناهج دنوادخ  زا  و  دزادرپب ، هلهابم  هب  دوخ  فلاخم  اب  مالـسا  قیاقح  زا  یتقیقح  تابثا  هار  رد  دـناوت  یم  مالـسا  ياوشیپ  نیتسخن  زا 

«(3)  » .دزاس موکحم  دهدب و  رفیک  ار  فلاخم  فرط  هک  دنک  تساوخرد 

ص:502

.33 بازحا / - 1
.292 - 291 ج 1 / - . 2

514 هحفص 513 - هلهابم ، باب  اعد  باتک  ج 2  یفاک » هب « تسا ، هدش  حیرصت  عوضوم  نیا  هب  زین  یمالسا  تایاور  زا  یخرب  رد  - 3
.دییامرف هعجارم 

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 525 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_502_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_502_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_502_3
http://www.ghaemiyeh.com


ترجه مهد  لاس  ثداوح 

عادولاهجح  43

هراشا

نیا اریز  .دنروآ  یم  ياجب  ناناملسم  هک  تسا  یتدابع  نیرت  هوکشاب  نیرتگرزب و  جح ، مسارم  مالـسا ، یعمجتـسد  تادابع  نایم  رد 
هنومن ماقم ، لام و  زا  یگتـسراو  لماک  هناشن  یگناگی ، تدـحو و  رهظم  نیرتگرزب  ناملـسم  تلم  يارب  رابکی ، یلاس  مه  نآ  مسارم 

 ... ناناملسم و نیب  رد  طباور  میکحت  هلیسو  اه و  ناسنا  مامت  يربارب  تاواسم و  زراب 

دناوت یم  هک  اقح   ) ار یمالسا  هنالاس  هرگنک  نیا  و  مینک ، یم  هدافتسا  رتمک  هدرتسگ  ناوخ  نیا  زا  ناناملـسم  ام  رگا  لاح  .دشاب  یم 
یم رازگرب  لماک ، يرادرب  هرهب  نودب  دشاب ) ام ، یناگدنز  رد  قیمع  یتالوحت  ءدبم  ام و  یعامتجا  تالکشم  زا  يرایسب  يوگخساپ 

یمن رب  مسارم  نیا  زا  هدافتسا  ددصرد  هک  تسا  یمالسا  ناربهر  ریـصقت  ای  روصق و  رب  هاوگ  هکلب  تسین ، نوناق  روصق  هناشن  مییامن :
.دنیآ

، هطقن نیا  هتـسویپ  دومن ، توعد  هناخ  نیا  ترایز  هب  ار  ناتـسرپادخ  و  تفاـی ، تغارف  هبعک  ياـنب  زا  نمحرلا ،» لـیلخ   » هک يزور  زا 
ترایز هب  ناتـسبرع ، فلتخم  طاقن  و  ناهج ، فانکا  زا  یهورگ  هلاس  همه  .تسا  هدوب  سانـشادخ  ياه  تلم  فاـطم  و  بولق ، هبعک 

.دنداد یم  ماجنا  دندوب ، هتخومآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  هک  ار  یمسارم  و  هتفاتش ، هناخ  نیا 

هدـش بجوم  برع ، ناهج  راکفا  رب  تب  تموکح  شیرق ، یهاوخدوخ  ناربمایپ ، يربهر  زا  زاجح  تلم  عاطقنا  ناـمز ، تشذـگ  اـما 
نامز و رظن  زا  جح  مسارم  هک  دوب 

ص:503
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.دهدب تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  هفایق  ددرگ و  رییغت  فیرحت و  شوختسد  ناکم ،

رد ًاصخش  لاس  نآ  رد  هک  تفای ، تیرومأم  ادخ  فرط  زا  ترجه ، مهد  لاس  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تاهج ، نیا  يور 
للع يور  هک  ار  یجوعم  جـک و  ياه  هخاش  هنوگره  و  دزاس ، انـشآ  دوخ  فیلاکت  هب  ار  مدرم  اًـلمع  و  دـیوج ، تکرـش  جـح  مسارم 

، رفـس نیا  .دنک  میلعت  مدرم  هب  ار  اهنآ  زا  چوک  عقوم  و  ینم »  » و تافرع »  » دودح و  دربب ، دوب ، هدـییور  تدابع  نیا  رکیپ  رب  هدـشدای ،
.تشاد یمیلعت  هبنج  دشاب ، هتشاد  یعامتجا  یسایس و  هبنج  هکنآ  زا  شیب 

هک دـننک  نالعا  لـیابق  ناـیم  هنیدـم و  رهـش  رد  هک  داد  روتـسد  هدـعقلاوذ )  ) یمالـسا هاـم  نیمهدزاـی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
زا یمیظع  هورگ  لد  رد  ار  یناوارف  هقالع  قوش و  هیعالطا ، نیا  .تسا  ادـخ  هناـخ  تراـیز  مزاـع  لاـسما ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  تکرح  راظتنا  رد  یگمه  دـندز و  همیخ  هنیدـم  فارطا  رد  رفن  نارازه  نآ ، لاـبند  هب  تخیگنارب و  ناناملـسم 
رد و  داد ، رارق  هنیدـم  رد  دوخ  نیـشناج  ار  هناـجدوبا » ، » هدـعقلا يذ  مشـش  تسیب و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1)  » .دندوب هلآ 
زین هرجش » دجسم   » هک يا  هطقن  « ) هفیلحلا يذ   » هب یتقو  .دومن  تکرح  هکم  يوس  هب  تشاد ، هارمه  ینابرق  تصش  زا  شیب  هک  یلاح 

فورعم « (2)  » ياعد مارحا ، نتسب  ماگنه  و  تسب ، مارحا  هرجـش »  » دجـسم زا  هداس  هچراپ  ود  ندیـشوپ  اب  دیـسر  دراد ) رارق  اجنآ  رد 
رارق يریزارس  يدنلب و  رد  ای  دید و  یم  ار  يراوس  عقوم  ره  زین  .دومن و  تئارق  تسا ، میهاربا  يادن  هب  خساپ  و  کیبل »  » هک ار  مارحا 

دجسم هار  هرسکی  و  دش ، هکم  دراو  مراهچ  زور  درک ، عطق  ار  کیبل » ، » دیسر هکم  یکیدزن  هب  یتقو  .تفگ  یم  کیبل » ، » تفرگ یم 
یم دورد  میهاربا  هب  تفگ و  یم  انث  دـمح و  ار  ادـخ  هک  یلاـح  رد  دـش ؛ مارحلادجـسم  دراو  هبیـش » ینب   » باـب زا  تفرگ و  شیپ  ار 

.داتسرف

ار نآ  تسخن  تفرگ ، رارق  دوسالارجح »  » ربارب فاوط ، ماگنه  یتقو 

ص:504

.289 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 1
.کیبل کل  کیرشال  کلملاو  کل  همعّنلاو  دمحلا  نا  کیبل  کل  کیرشال  کیبل  کیبل ، مهللا  کیبل  - 2
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تفرگ رارق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  تشپ  فاوط ، زامن  يادا  يارب  سپـس  .دز  رود  هبعک  فارطا  راب  تفه  و  دومن ، « (1) « » مالتسا »
: تفگ درک و  نارئاز  هب  ور  سپـس  .دومن  « (2)  » هورم افـصنایم و  یعـس  هب  عورـش  دش ، غراف  زامن  زا  یتقو  .دناوخ  زامن  تعکر  ود  و 
وم و ندرک  هاتوک  « ) ریصقت  » اب نانآ  يارب  مارحا  تامرحم  مامت  و  دنوش ، جراخ  مارحا  زا  دنا : هدرواین  ینابرق  دوخ  هارمه  هک  یناسک 

يا هظحل  ات  دننامب ، یقاب  مارحا  تلاح  هب  دیاب  دـنا ؛ هدروآ  ینابرق  دوخ  هارمه  هک  يدارفا  نم و  اما  .دوش  یم  لالح  نخان ) نتفرگ  ای 
.دنربب رس  ار  دوخ  ینابرق  هک 

مارحا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسین  اراوگ  ام  يارب  زگره  هک  دوب  نیا  نانآ  رذع  .دمآ  نارگ  تخس و  یهورگ  رب  راک  نیا 
: دنتفگ یم  یهاگ  .ددرگ  لالح  زیاج و  ام  يارب  تسا ، مارح  وا  رب  هک  ییاهزیچ  و  میوش ، جراخ  مارحا  زا  ام  دشاب و 

هیلع هللا  یلصربمایپ  ناگدید  « (3)  » .دزیرب ام  ندرگ  رس و  زا  لسغ  بآ  تارطق  یلو  میشاب ، ادخ  هناخ  نارئاز  ِوزج  ام  تسین ، حیحص 
؟ يا هدروآ  دوخ  هارمه  ینابرق  ایآ  تفگ : وا  هب  .دوب  یقاب  مارحا  تلاح  رد  هک  داتفا ، رمع »  » هب هلآ  و 

تلاح ناـمه  هب  امـش  یلو  موش ، جراـخ  مارحا  زا  هک  تسین  اراوگ  نم  يارب  تفگ : يدـشن ؟ جراـخ  مارحا  زا  ارچ  دومرف : .هن  تفگ 
.دنام یهاوخ  یقاب  هدیقع  نیا  رب  هتسویپ  هکلب  الاح ، هن  امش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .ینامب  یقاب 

يرمَأ نِم  ُتلبقتْسا  ُتنُک  َول  : » تفگ دش و  تحاران  مدرم  یلدود  دیدرت و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ص:505

ماگنه گنـس  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  هتکن  .دـنلامب و  نآ  هب  ار  دوخ  ياـه  تسد  فاوط  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  مالتـسا » زا « روظنم  - 1
نآ رب  ندراذگ  تسد  .تسا  هدرب  الاب  ار  هبعک  ياه  هراوید  نآ  هلیـسو  هب  و  تشاد ، رارق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ياپ  ریز  هبعک ، نتخاس 
هللا یلص  ربمایپ  .میشاب  اشوک  دیحوت  نیئآ  هار  رد  ناج  ياپ  ات  راو  میهاربا  هکنیا  تسا و  مالسلا  هیلع  میهاربا  اب  نامیپ  نتسب  عون  کی 

هک متـشه ، لاس  رد  يرگید  و  متفه ، لاس  رد  یکی  .دوب  هداد  ماجنا  ار  هرمع  لمع  راب  ود  دوخ ، هلاسهد  فقوت  تدـم  رد  هلآ  هیلع و 
تاـقبط داد «- ماـجنا  جـح  لاـمعا  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  يا  هرمع  نیموس  نیا  .تسا و  هدوـب  هکم  حـتف  زا  سپ 

.174 ج 2 / يربک ،»
، تسا هوک  ود  نایم  هلصاف  ندومیپ  نامه  یعـس ، .دنراد و  رارق  مارحلادجـسم  یکیدزن  رد  هک  تسا  یهوک  ود  مان  هورم ، افـص و  - 2

.دریذپ یم  نایاپ  هورم  رد  و  دوش ، یمزاغآ  افص  زا 
« ریـصقت اـب « و  تسا ، نز  اـب  یکیدزن  مارحا  تاـمرحم  زا  یکی  نوچ  .تسا  تباـنج  لـسغ  نز و  اـب  یکیدزن  زا  هیاـنک  هلمج  نیا  - 3

.دوش یم  فرطرب  نآ  میرحت 
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یم عالطا  امش  ياجیب  دیدرت  یلد و  ود  زا  و  دوب ، نشور  هتشذگ  دننام  نم  يارب  هدنیآ  رگا  ینعی  مکترمأ ؛» امک  ُتلعفل  ُتربدتسا  ام 
.مدمآ یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  مشاب ؛ هتشاد  هارمه  ینابرق  هکنیا  نودب  امش  دننام  مه  نم  متشاد ،

ینابرق ینم  زور  ات  منامب  مارحا  لاح  رد  دیاب  ُهَّلِحَم  ُيْدَْـهلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ادـخ  نامرف  هب  ما و  هدروآ  دوخ  هارمه  ینابرق  نم  منک ، هچ  اما 
تـسا هداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  و  دوش ، جراخ  مارحا  زا  دـیاب  هدرواین ، هارمه  یناـبرق  هک  سکره  یلو  .مربب  رـس  هاـگنابرق  رد  ار  دوخ 

«(1)  » .ددنبب مارحا  جح  يارب  ًادعب  و  دیامن ، بوسحم  هرمع 

ددرگ یم  زاب  نمی  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

رد دوخ  نازابرس  اب  يو  .دیدرگ  هاگآ  جح ، مسارم  رد  تکرـش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تکرح  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
تایلام ناونع  هب  نارجن »  » مدرم زا  هک  ییاه  هچراپ  درک و  تکرح  جح  مسارم  رد  تکرـش  يارب  تشاد ، هارمه  ینابرق  هک 34  یلاح 

هب درپـس و  دوخ  نارـسفا  زا  یکی  هب  ار  نازابرـس  یهدـنامرف  هار ، همین  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .دروآ  دوخ  هارمه  دوـب ، هتفرگ  یمالـسا 
رادید زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدخ  هکم  یکیدزن  رد  درک و  تکرح  هکم  يوس  هب  تعرس 

امـش تین  هب  مارحا ، عقوم  نم  تفگ : وا  يدرک !؟ تین  هنوگچ  دیـسرپ ، مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دـیدرگ و  لاحـشوخ  وا  تیقفوم  یلع و 
«(2) « » .مدنب یم  مارحا  زین  نم  هتسب  مارحا  وت  ربمایپ  هک  یتین  نامه  هب  اهلاراب ! « ؛» کّیبن لالهاک  ًالالها  ّمهللا   » متفگ متسب و  مارحا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .تخاـس  هاـگآ  دوـب  هدروآ  دوـخ  هارمه  هک  ییاـه  یناـبرق  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سپس 
یلع هک  داد  روتسد  سپـس  .مینامب  یقاب  مارحا  تلاح  رد  اه  ینابرق  نتـشک  هظحل  ات  دیاب  ام  تسا و  یکی  نیا  رد  امـش  نم و  فیلکت 

.دناسرب هکم  هب  ار  اهنآ  ددرگزاب و  دوخ  نازابرس  يوس  هب  مالسلا  هیلع 

ص:506

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دیکا  تاروتسد  لباقم  رد  هباحص  زا  یهورگ  یتخـسرس  هب  ار  ام  تشذگرـس  نیا  - 319 ج 21 / راحب ،» - » 1
هب يا ، هژیو  باتک  یلماع  نیدلا  فیرـش  موحرم  تسه و  بلطم  نیا  رب  يدایز  ياه  هاوگ  مالـسا ، خـیرات  رد  .دـنک  یم  يربهر  هلآ ،

.دنراد دروم  نیا  رد  داهتجالاو » صنلا  مان «
مزال زگره  تسا و  یفاک  یلامجا  تین  هک  تسا  یکاح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ياضما  مالـسلا و  هیلع  یلع  رادرک  - 2

.دشاب انشآ  دوخ  لمع  تایصوصخ  رب  هدننک  تین  هک  تسین 
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« هلهابم  » زور دادرارق  قبط  نارجن »  » تلم زا  هک  ییاـه  هچراـپ  ماـمت  دـید  تشگزاـب ، دوخ  نازابرـس  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
هک راک  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  .دـنا  هدرک  نت  رب  مارحا  سابل  ناونع  هب  ار  اـهنآ  یگمه  هدـش و  میـسقت  نازابرـس  ناـیم  دوب ، هتفرگ 
هللا یلصادخ  ربمایپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  اه  هچراپ  ارچ  تفگ : وا  هب  و  دش ، تحاران  تخس  دوب ، هداد  ماجنا  وا  بایغ  رد  يو  نیشناج 

هب تناما  روط  هب  ار  اه  هچراپ  نم  هک  دـندرک  رارـصا  نانآ  تفگ : يو  يدرک !؟ میـسقت  نازابرـس  ناـیم  رد  میهد  لـیوحت  هلآ  هیلع و 
.یتشادن يرایتخا  نینچ  وت  تفگ  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  .مریگب  سپ  نانآ  زا  جح ، مسارم  ماجنا  زا  سپ  مهدب و  اهنآ 

.داد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لیوحت  هکم  رد  و  درک ، يدنب  هتسب  و  تفرگزاب ، نانآ  زا  ار  اه  هچراپ  همه  سپس 

ناـنآ ياهتـساوخ  قبط  روـما  هک  دـنهاوخ  یم  هتـسویپ  و  دـنرب ، یم  جـنر  طابـضنا  مظن و  يرگداد و  لدـع و  زا  هشیمه  هک  یهورگ 
.دندرک یتحاران  زاربا  اه  هچراپ  نتفرگ  سپ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هدیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  ددرگب ،

دـناسرب و نانآ  هب  وا  هیحان  زا  ار  ریز  مایپ  دزیخرب و  یکاش  دارفا  نایم  هک  تساوخ  ار  دوخ  ناراـی  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
یب ادخ  روتسد  يارجا  رد  وا  .دیرادرب  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ییوگدب  زا  دیوگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دیوگب 

«(1)  » .تسین هنهادم  قلمت و  لها  اورپ و 

ددرگ یم  زاغآ  جح  مسارم 

ورنیا زا  .دربب  رسب  یسک  هناخ  رد  جح ، لامعا  هرمع و  هلصاف  رد  دوبن  یضار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دیـسر  نایاپ  هب  هرمع  لامعا 
.دننزب هکم  نوریب  رد  ار  وا  همیخ  هک  داد  روتسد 

زور رهظ  زا  هفرع ، رد  ات  دننک  یم  تکرح  تافرع  يوس  هب  هکم  زا  زور  نامه  ادـخ ، هناخ  نارئاز  .دیـسر  ارف  هجحلا  يذ  متـشه  زور 
.دنیامن فقوت  زور  نآ  بورغ  ات  مهن 

عولط ات  و  دـش ، تاـفرع  مزاـع  ینم »  » قیرط زا  دـنیوگ - یم  زین  هیورت »  » زور هک  هجحلا - يذ  متـشه  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
« هرمن  » مان هب  يا  هطقن  رد  تفرگ و  شیپ  ار  تافرع »  » هار و  دش ، راوس  دوخ  رتش  رب  سپس  .دنام  ینم »  » رد مهن  زور  باتفآ 

ص:507

.385 ج 21 / راحب ،» هنید «- یف  نِهادم  ُریَغ  هَّللا ، ِتاذ  یف  نِشَخ  ُهَّناَف  یلع  نَع  مُکتَنِسلأ  اوُعَفرا  - 1
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نانخـس دوب ؛ هتفرگ  رارق  رتش  يور  هک  یلاح  رد  هوکـشاب ، عامتجا  نآ  رد  .دـمآ  دورف  دـندوب ، هدز  اـجنآ  رد  ترـضح  نآ  همیخ  هک 
.دومرف داریا  ار  دوخ  یخیرات 

عادولاهجح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یخیرات  نانخس 

.تشادن دای  هب  ار  یعامتجا  نینچ  زور ، نآ  هب  ات  زاجح  تلم  و  دوب ، هوکشاب  میظع و  یعامتجا  دهاش  هفرع  نیمزرـس  زور ، نآ  رد  ... 
ناتـسرپ تب  ناکرـشم و  هاگتماقا  شیپ ، يدنچ  ات  هک  يا  هطقن  .دوب  زادنا  نینط  نیمزرـس  نآ  رد  یتسرپ  هناگی  راعـش  دیحوت و  يادن 

دصاب تافرع  نیمزرس  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دیدرگ  ناتسرپادخ  دیحوت و  لاجر  هاگیاپ  دبا  يارب  دوب ،
زا یکی  .دومرف و  داریا  دوب  هتفرگ  رارق  رتـش  يور  هک  یلاـح  رد  زور ، نآ  رد  ار  دوـخ  یخیراـت  هبطخ  سپـس  .دروآ  اـج  هب  نت  رازه 

.دیناسر یم  تسدرود  دارفا  شوگ  هب  و  هدرک ، رارکت  ار  وا  نانخس  تشاد - ییاسر  دنلب و  يادصهک  وا - نارای 

هطقن نیا  رد  ار  امـش  نیا ، زا  سپ  دـیاش  دیونـشب ، ارم  نانخـس  مدرم ! يا  : » تفگ درک و  زاـغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخـس  زور  نآ  رد  وا 
.منکن تاقالم 

عون ره  و  مرتحم ، هام  نیا  زورما و  دننام  دییامن ، تاقالم  ار  ادـخ  هک  يزور  ات  رگیدـکی  رب  امـش  « (1)  » لاوما اـه و  نوخ  مدرم ! يا  »
«. تسا مارح  اهنآ  هب  زواجت 

نب هعیبر   » هب دوش ، نئمطم  ناناملسم  لام  ناج و  مارتحا  نوماریپ  دوخ  مایپ  ریثأت  خوسر و  زا  هک  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
گـنج و تسا و  مارح  هاـم  دـنتفگ : یگمه  تسا ؟ یهاـم  هچ  هاـم  نـیا  وـگب : سرپـب و  ار  ریز  بـلطم  دـنچ  ناـنآ  زا  : » دوـمرف هـیما »

لام اه و  نوخ  دـنوادخ  وگب : ناـنآ  هب  تفگ : هعیبر  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـشاب  یم  نغدـق  عونمم و  هاـم  نیا  رد  يزیرنوخ 
«. تسا هدرمش  مرتحم  هدرک و  مارح  هام ، نیا  دننام  دیدنبرب ؛ ناهج  نیا  زا  تخر  هک  يزور  ات  رگیدکی  رب  ار  امش  ياه 

ًادیدش نآ ، رد  زواجت  يزیرنوخ و  مرتحم ، نیمزرـس  دـنتفگ : یگمه  تسا ؟ ینیمزرـس  هچ  نیمزرـس ، نیا  سرپب : نانآ  زا  دومرف  زاب  »
نانآ هب  دومرف : .تسا  عونمم 

ص:508
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«. دشاب یم  عونمم  اهنآ  هب  زواجت  عون  ره  مرتحم و  نیمزرس  نیا  ناسب  امش ، لام  نوخ و  هک : ناسرب 

امـش لام  نوخ و  هک  نک  غالبا  ناـشیا  هب  دومرف : .تسا  ربکا  جـح  دـنتفگ : تسا ؟ يزور  هچ  زورما  نک : لاؤس  ناـنآ  زا  دومرف  زاـب  »
تـسد هب  دیاب  یگمه  هدش ، هتخیر  تیلهاج  نارود  رد  هک  ییاه  نوخ  دینادب : مدرم ! يا  ناه  « » (1) «. » دشاب یم  مرتحم  زورما  ناسب 

شومارف دـیاب  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناکیدزن  زا  یکی   ) هعیبر نبا  نوخ  یتح  .تسین  بیقعت  لباق  و  دوش ، هدرپس  یـشومارف 
«. ددرگ

: منک یم  غالبا  امش  هب  نم  .دوش  یم  یگدیسر  امش  دب  کین و  لامعا  هب  ناهج  نآ  رد  .دیدرگ  یم  زاب  ادخ  يوس  هب  يدوز  هب  امش  »
«. دنادرگزاب شبحاصهب  ار  نآ  دیاب  دشاب  وا  دزن  یتناما  سک  ره 

؛ دنا هتخادنا  راک  هب  ابر ، ذخا  هار  رد  ار  دوخ  ياه  هیامرـس  هک  یناسک  .تسا  مارح  ًادیدش  مالـسا  نیئآ  رد  ابر  دینادب  مدرم ! يا  ناه 
، دوخ ناراکهدب  زا  مالسا  زا  لبق  سابع  هک  یحبر  دنشکب و  متس  هن  دننک و  متس  هن  .دنناتسزاب  ار  دوخ  ياه  هیامرـس  دنناوت  یم  طقف 

«. درادن هبلاطم  قح  تسا و  طقاس  نونکا  تساوخ ، یم 

يوریپ وا  زا  کـچوک  روما  رد  رگا  یلو  هتـشگ ، دـیمون  دریگ ، رارق  شتـسرپ  دروم  امـش  نیمزرـس  رد  هک  نیا  زا  ناطیـش  مدرم ! يا  »
«. دیزیهرپب ناطیش  يوریپ  زا  .ددرگ  یم  دنسرخ  یضار و  امش  زا  دینک ،

رثا رب  دنرادن ، لماک  ییانشآ  مارح  ياه  هام  اب  هک  يرفاک  دارفا  و  تسا ، رفک  رد  طارفا  زا  یشان  مارح  ياه  هام  « (2)  » لیدبت رییغت و  »
نانآ .دوش  مارح  هام  رگید  لاس  و  ددرگ ، لالح  هام  لاسکی  مارح ، هام  هک  دوش  یم  ثعاب  رییغت  نیا  و  دنوش ، یم  هارمگ  لیدبت ، نیا 

«. دننک یم  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  لمع ، نیا  اب  هک  دننادب 

دنوادخ هک  دشاب  يزور  ناس  هب  لاس ، رد  مارح  لالح و  ياه  هام  بیترت  دیاب 

ص:509

.605 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
ار مارح  ياه  هام  دنتـشاد ، زغم  رد  ار  مارح  ياه  هاـم  رد  يزیرنوخ  گـنج و  هشیدـنا  هک  یلیاـبق  زا  لوپ  نتفرگ  اـب  هبعک  ناـیلوتم  - 2

.دندرک یم  مالعا  مارح  هام  ار  يرگید  ياه  هام  اهنآ ، ياج  هب  هداد ؛ رییغت 
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ار هام  هدزاود  نآ  زا  هام  راهچ  هک  تسا ، ات  هدزاود  ادخ  دزن  اه  هام  هرامـش  .دیرفآ  ار  دیـشروخ  هام و  نیمز و  نامـسآ و  زور  نآ  رد 
.بجر هام  و  دنراد ، رارق  مه  رس  تشپ  هک  مرحم  هجحلا و  يذ  هدعقلا و  يذ  زا : دنترابع  هام  راهچ  نیا  .تسا  هداد  رارق  مارح  هام 

یسک امش ، تیاضر  نودب  هک  تسا  نیا  امش  قح  .دیراد  قح  نانآ  ندرگ  هب  زین  امش  .دنراد  قح  امـش  رب  امـش  نانز  مدرم ! يا  ناه  »
ار نانآ  دـینک و  كرت  ار  اهنآ  رتسب  هک  هداد  نذا  امـش  هب  ادـخ  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـنوشن  یفالخ  بکترم  و  دـنریذپن ، هناخ  هب  ار 

روط هب  ار  اهنآ  یگدـنز  لیاسو  و  دـینکفیب ، اهنآ  رتسب  رب  ار  دوخ  تبحم  فطل و  هیاس  دنتـشگزاب ، قح  هار  هب  رگا  و  دـییامن ، بیدأت 
«. دیزاس مهارف  هفرم 

اب و  دنتـسه ، امـش  تسد  رد  یهلا  ياه  تناما  ناـنآ  اریز  .دـینک  یکین  ناـنز  هب  هک  منک  یم  شرافـس  امـش  هب  نیمزرـس  نیا  رد  نم  »
«. دنا هدش  لالح  امش  رب  یهلا  نیناوق 

دینزب گنچ  اهنآ  هب  رگا  هک  مراذگ  یم  راگدای  هب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  .دیشیدنیب  دینک و  تقد  نم  نانخـس  رد  مدرم ! يا  ناه  »
اهنآ هرابرد  دیونشب و  ارم  نانخـس  مدرم ! يا  ناه  « » (1) «. » تسا نم  راتفگ  تنـس و  يرگید  ادخ و  باتک  یکی  .دـیوش  یمن  هارمگ 

ناناملـسم لاوما  زا  يزیچ  و  دنردارب ، رگیدـکی  اب  ناهج  ناناملـسم  همه  و  تسا ، ردارب  رگید  ناملـسم  اب  یناملـسم  ره  .دـییامن  رکف 
«(2) «. » دشاب هدروآ  تسد  هب  رطاخ  بیط  هب  ار  نآ  هکنیا  رگم  تسین ، لالح  یناملسم  يارب 

ص:510

تلحر ياهزور  و  ریدغ ، هبطخ  رد  هدومن و  هیصوت  مدرم  هب  ار  تنس  نآرق و  یخیرات ، هبطخ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - . 1
یتافانم رگیدکی  اب  دنا ، هدش  دراو  هعقاو  ود  رد  هک  اجنآ  زا  ثیدـح  ود  نیا  و  هدرک ، شرافـس  ار  شیوخ  ترتع  ادـخ و  باتک  دوخ 

دراذگب و راگدای  هب  هداد و  رارق  نآرق  لداعم  ار  تنس  هعقاو ، کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  درادن  یعنام  چیه  اریز  .دنرادن 
نادـناخ و رگید ، دروم  رد  دراذـگب و  راگدای  هب  هداد و  رارق  نآرق  لداعم  ار  تنـس  هعقاو ، کـی  رد  ربماـیپ  نادـناخ  رگید ، دروم  رد 
زا یخرب  .دـنک  دـیکأت  تسه ، زین  تنـس  وا و  دوخ  زا  يوریپ  تقیقح  رد  هک  ار  ناـنآ  زا  يوریپ  دـیامن و  هیـصوت  ار  دوـخ  نانیـشناج 

و هتفگ ؛ نخس  هعقاو  کی  رد  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  روصت  دوخ  ریسفت  رد  توتلش ، خیش  دننام  ننست  لها  ياملع 
ًالوصا اریز  میرادن ، یحیحصت  نینچ  هب  يزاین  ام  هک  یتروص  رد  .تسا  هدرک  رکذ  لدب  هخسن  ناونع  هب  ار  ترتع » ظفل « یقرواپ ، رد 

.مییامن لح  ار  بلطم  قیرط  نیا  زا  ات  تسین  لقن  ود  نایم  یضراعت 
.605 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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! مدرم يا  « » (1) «. » تسین یتما  ناناملـسم  امـش  زا  سپ  و  تسین ، يربمایپ  نم  زا  دـعب  دـنناسرب ، نابیاغ  هب  نارـضاح  مدرم ! يا  ناـه  »
یم امـش  عالطا  هب  ار  نآ  نالطب  هداهن ، دوخ  ياپ  ریز  ار  یلهاـج  نارود  دـیاقع  مسارم و  هیلک  هک  منک  یم  مـالعا  زورما  نم  دـینادب 

«(2) «. » مناسر

نامـسآ هب  تداهـش ) تشگنا   ) هبابـس تشگنا  اب  هک  یلاـح  رد  درک و  عطق  ار  دوخ  نانخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عقوم  نیا  رد 
دوخ راتفگ  ْدَهْشا » َّمُهَّللا   » راب هس  نتفگ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سپـس  .مدیناسر  ار  وت  ياه  مایپ  اهلاراب  تفگ : درک ، یم  هراشا 

.دیناسر نایاپ  هب  ار 

یمک اوـه  و  تشگ ، ناـهنپ  برغم  قـفا  رد  دیـشروخ  یتـقو  .دوـمن  فـقوت  هفرع  رد  مهن  زور  بورغ  اـت  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
زور .درب  رـس  هب  رعـشم  رد  ار  باتفآ  رجف و  عولط  هلـصاف  و  هفلدزم »  » رد ار  بش  زا  یتمـسق  و  دـش ، راوس  دوخ  رتش  رب  دـش  کـیرات 
هکم مزاع  جـح  رگید  مسارم  ماجنا  يارب  هداد ، ماجنا  ار  ریـصقت »  » یناـبرق و و  هرمج » یمر   » مسارم و  دـیدرگ ، ینم »  » راپـسهر مهد ،

و عادو ،» جـح   » ار یخیرات  رفـس  نیا  خـیرات ، ثیدـح و  ناسل  رد  یهاگ  .تخومآ  مدرم  هب  ار  جـح  کـسانم  هلیـسونیدب  و  دـیدرگ ،
ناهنپ ریـصب  دارفا  يارب  نآ  هجو  هک  تسا  یتبـسانم  يور  اه  مان  نیا  زا  مادـک  ره  و  دـنمان ، یم  مالـسا » جـح   » و غالب » جـح   » یهاـگ

.تسین

زور رد  ار  هبطخ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک : تسا  نیا  ناثدـحم  ناـیم  روهـشم  هک  میوش  یم  رکذـتم  ار  هتکن  نیا  ناـیاپ ، رد 
.تسا هدش  داریا  هجحلا  يذ  مهد  زور  رد  هبطخ  نیا  هک  دندقتعم  « (3)  » یخرب یلو  تسا ، هدومرف  داریا  هفرع 

« ریدغ  » تشذگرس

ربماـیپ ماـگنه ، نیا  رد  .دـنتخومآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصردقیلاع  ربماـیپ  زا  ار  جـح  لاـمعا  ناناملـسم ، دیـسر : ناـیاپ  هـب  جـح  مـسارم 
هنیدم مزع  هب  ار  هکم  هک  تفرگ ، میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ 

ص:511

.84 ج 2 / قودص ،» لاصخ  - » 1
.405 ج 21 / راحب ،» - .» 2

.184 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  - » 3
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، دراد رارق  « (2) « » هفحج  » یلیم هس  رد  هـک  « (1) « » غبار  » نیمزرـس هب  ناوراک  هک  یماگنه  .دیدرگ  رداصتکرح  نامرف  .دـیوگ  كرت 
ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  هک : داد  رارق  باـطخ  دروم  ریز  هیآ  اـب  ار  وا  و  دـمآ ، دورف  مخریدـغ »  » ماـن هب  يا  هطقن  رد  یحو  نیما  دیـسر ؛

«(3)  ... » ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو 

زا ار  وت  دـنوادخ  يا ، هدرکن  لیمکت  ار  دوخ  تلاسر  ینکن  غالبا  رگا  .نک و  غالبا  مدرم  هب  هدـش ، هداتـسرف  ادـخ  فرط  زا  هک  هچنآ 
.دنک یم  ظفح  مدرم  رش 

زا رتالاب  يریطخ  رما  هچ  .تسا  هدراذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هدهع  هب  ار  يریطخ  رما  ماجنا  دنوادخ  هک  تسا  یکاح  هیآ  نحل 
روتـسد رظن ، نیا  زا  .دنک  بصن  ینیـشناج  تیاصو و  تفالخ و  ماقم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رفن ، رازه  دصناگدید  ربارب  رد  هک  نیا 

تقو .دنتـسویپ  اهنآ  هب  دـندوب ، ناوراک  لابند  هک  اهنآ  و  دنداتـسیازاب ، تکرح  زا  دـندوب ، ناوراک  ولج  هک  یناسک  .دـش  رداـصفقوت 
.دندنکفا یم  اپ  ریز  ار  یتمسق  و  رس ، رب  ار  دوخ  يادر  زا  یتمسق  مدرم  .دوب  مرگ  تدش  هب  اوه  رهظ 

اب ار  رهظ  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دندرک و  تسرد  دندوب ، هدـنکفا  تخرد  يور  هک  يرداچ  هلیـسو  هب  ینابیاس ، ربمایپ  يارب 
، دندوب هداد  بیترت  رتش  زاهج  زا  هک  يدـنلب  هطقن  يور  رب  دـندوب ، هدز  هقلح  وا  درگ  تیعمج  هک  یلاح  رد  سپـس  .دـناوخ  تعامج 

: دناوخ ریز  حرش  هب  يا  هبطخ  اسر  دنلب و  يادصاب  تفرگ و  رارق 

مخریدغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هبطخ 

لامعا دوخ و  ياه  يدـب  زا  .مینک  یم  لکوت  وا  رب  میراد و  نامیا  وا  هب  میبلط و  یم  يراـی  وا  زا  .تسا  ادـخ  صوصخم  اـنث  دـمح و 
يارب يا  هدننک  هارمگ  دومن ، تیاده  هک  ار  سکره  .تسین  ییامنهار  يداه و  وا  زج  هک  ییادخ  .میرب  یم  هانپ  وا  هب  دوخ  تسیاشان 

.تسا وا  ربمایپ  هدنب و  دمحم  و  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  .دوب  دهاوخن  وا 

ص:512

.تسا هنیدم  هب  هکم  هار  رس  رب  نونکا  مه  غبار ،» - » 1
.دش یم  بعشنم  اجنآ  زا  قارع  رصم و  هنیدم و  لها  هار  تسا و  مارحا  ياه » تاقیم  زا « یکی  - 2

.67 هدئام / هروس  - 3
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هچ نم  هرابرد  دیلوئسم ، زین  امش  ملوئـسم و  نم  .مورب  امـش  نایم  زا  میوگب و  کیبل  ار  قح  توعد  نم  تسا  کیدزن  مدرم ! يا  ناه 
ماجنا ار  دوخ  تلاـسر  وت  هک : میهد  یم  یهاوگ  اـم  دـنتفگ : دـش و  دـنلب  قیدـصت  هب  تیعمج  يادـصعقوم  نیا  رد  دـینک !؟ یم  رکف 

.دهد کین  شاداپ  ار  وت  ادخ  يدومن ، ششوک  و  يداد ،

و دـشاب ؛ یم  وا  ربمایپ  ادـخ و  هدـنب  دـمحم  و  تسا ، یکی  ناهج  دوبعم  هک  دـیهد  یم  یهاوگ  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.میهد یم  یهاوگ  تسا و  حیحص  : دنتفگ یگمه  تسین ؟ دیدرت  ياج  رگید  يارس  رد  نادیواج  خزود  تشهب و 

رد دـییامن !؟ یم  راتفر  نم  راگدای  ود  اب  هنوگچ  مینیبب  مراذـگ  یم  امـش  نایم  رد  هیاـمنارگ  سیفن و  زیچ  ود  نم  مدرم  دومرف : سپس 
یکی دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسیچ !؟ سیفن  زیچ  ود  نیا  زا  روظنم  تفگ : دـنلب  يادـصاب  تساخرب و  رفن  کی  تقو  نیا 

هب دنوادخ  .نم  تیب  لها  ترتع و  يرگید  و  تسا ، امش  تسد  رد  نآ  رگید  فرط  و  ادخ ، تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک  ادخ  باتک 
.دش دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  راگدای ، ود  نیا  هک  هداد  ربخ  نم 

.دیوش یم  كاله  هک  دیزرون  یهاتوک  ود ، ره  هب  لمع  رد  و  دیریگن ، یشیپ  نم  ترتع  نآرق و  رب  مدرم ! يا  ناه 

هب ار  وا  و  تشگ ، نایامن  مدرم  يارب  ود  ره  لغب  ریز  يدیفس  هک  درک  دنلب  ردقنآ  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هظحل  نیا  رد 
.دـنرتاناد وا  ربماـیپ  ادـخ و  دـنتفگ : یگمه  تـسیک ؟ اـهنآ  دوـخ  زا  ناـنمؤم  رب  رتراوازـس  دوـمرف : سپــس  .دوـمن  یفرعم  مدرم  هـمه 

.مرتراوازس یلوا و  ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  نم  و  متسه ، نانمؤم  يالوم  نم  و  نم ، يالوم  ادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ُهَضَغبَأ و نَم  ُضِغباو  ُهَّبِحا  نَم  ُّبِحا  ُهاَداَـع َو  ْنَم  ِداَـع  ُهـالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  « (1)  » ُهَالْوَم ٌِّیلَع  اذـهَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ! » مدرم يا  ناـه 
یلع هک  یناسک  ادنوادخ ! .تسوا  يالوم  یلع  میالوم ، نم  ار  سکره  « ؛» َراد ُثیَح  ُهَعَم  َّقَحلاِرِداو  َُهلَذَخ  نَم  لُذخاو  ُهرَصَن  نَم  رُصنا 

نمشد ار  وا  هک  یناسک  و  رادب ؛ تسود  ار  نانآ  دنراد ، تسود  ار 

ص:513

.دهد خر  یهابتشا  اهدعب  ادابم  هک  درک  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  رطاخ ، نانیمطا  يارب  ربمایپ  - 1
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« .هدب رارق  قح  روحم  ار  وا  و  امن ، لیلذ  راوخ و  ار  یلع  نانمشد  نک ، يرای  ار  یلع  نارای  ایادخ ! .راد  نمشد  دنرادب 

تسا ینادواج  يدبا و  ریدغ ، هعقاو 

هک هدنز  خـیرات  کی  تروصهب  راصعا  نورق و  مامت  رد  ریدـغ ، یخیرات  هعقاو  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هنامیکح  هدارا 
خیرات و ریسفت و  ياه  باتک  رد  ینامز  رصع و  ره  رد  یمالسا  ناگدنـسیون  و  دنامب ؛ دنوش ، یم  بذج  نآ  يوس  هب  اه  لد  بولق و 
ار نآ  دنهد و  نخـس  ِداد  نآ  هرابرد  هباطخ  ظعو و  سلاجم  رد  یبهذم  ناگدنیوگ  و  دنیوگب ؛ نخـس  نآ  نوماریپ  مالک ، ثیدـح و 

یبدا قوذ  هتفرگ و  ماهلا  هعقاو  نیا  زا  ناگدنیارس ، ارعش و  هکلب  ناگدنیوگ ، ابطخ و  اهنت  هن  .دنرامشب  ماما  راکنا  لباقریغ  لیاضف  زا 
ار تاـعطق  نیرت  یلاـع  و  دـنزاس ، لعتـشم  تیـالو  بحاـصهب  صـالخا  دـیزم  زا  هثداـح و  نیا  نوـماریپ  هشیدـنا  رکفت و  زا  ار  دوـخ 

.دنراذگب راگدای  هب  دوخ  زا  فلتخم  ياه  نابز  هب  نوگانوگ و  ياه  تروصهب 

ملکتم و زا  رـسفم و  ثدحم و  زا  فلتخم ، تاقبط  هجوت  دروم  ریدغ ،»  » دادـیور ناسب  ناهج ، رد  یخیرات  هعقاو  رتمک  تهج ، نیا  زا 
.تسا هدش  لوذبم  تیانع  نآ  هرابرد  هزادنا  نیا  هتفرگ و  رارق  سیون  هریس  خروم و  زا  و  رعاش ، بیطخ و  زا  فوسلیف ،

هک يزور  اـت  و  تسا ، هعقاو  نیا  نوـماریپ  نآرق  تاـیآ  زا  « (1)  » هیآ ود  لوزن  ثیدـح ، نیا  ندوب  ینادواـج  تیدـبا و  لـلع  زا  یکی 
.دش دهاوخن  وحم  اه  هرطاخ  زا  هدوب و  يدبا  زین  یخیرات  هعقاو  نیا  تسا ، ینادواج  يدبا و  نآرق 

هک ار  یمسارم  دنرامش و  یم  یبهذم  دایعا  زا  یکی  ار  نآ  هعیـش ، هعماج  نونکا  مه  هنیرید و  راصعا  رد  یمالـسا  هعماج  هک  اجنآ  زا 
هاگ چیه  هتفرگ و  دوخ  هب  تیدبا  گنر  ریدـغ  یخیرات  هعقاو  ًاعبط  دـنهد ؛ یم  ماجنا  زین  زور  نیا  رد  دـنراد ، یم  اپرب  دایعا  رگید  رد 

.دوش یمن  شومارف  اه  هرطاخ  زا 

ص:514

67 و 3. هدئام / هروس  - 1

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهزارف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 563زکرم  هحفص 537 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10611/AKS BARNAMEH/#content_note_514_1
http://www.ghaemiyeh.com


ریدـغ دـیع  زور  ماـن  هب  ناناملـسم  ناـیم  رد  مارحلاـهجحلا ، يذ  مهدـجیه  زور  هک  دوش  یم  موـلعم  یبوـخ  هب  خـیرات ، هب  هعجارم  زا 
زور هک  مـخ  ریدـغ  زور  رد  لاس 487  رد  دـیوگ : یم  رـصنتسملا » نبا  یلعتـسملا   » هرابرد ناـکلخ ،» نبا   » هک اـجنآ  اـت  دوب ، فورعم 

لاس 487، رد  يو  دسیون : یم  يدـیبعلا  هَّللابرـصنتسملا  هرابرد  و  « (1)  » دـندرک تعیب  وا  اب  مدرم  تسا ، مارحلاهجحلا  يذ  مهدـجیه 
ریدـغ دـیع  بش  هجحلا  يذ  هام  مهدـجیه  بش  نامه  بش  نیا  .تشذـگرد  دوب ، هدـنام  یقاـب  هجحلا  يذ  هاـم  رخآ  هب  بش  هدزاود 

دنتـشاد و یم  اپرب  ناناملـسم ، همه  هک  هدرمـش  ییاهدیع  زا  ار  ریدغ  دیع  هیقابلا ،» راثآلا   » باتک رد  ینوریب ،» ناحیروبا  « » (2)  » .تسا
بـش زا  ار  بش  نیا  زین ، یبلاعث »  » هکلب دنمان ؛ یم  دیع  ار  زور  نیا  ینوریب ، ناحیروبا  ناکلخ و  نبا  اهنت  هن  « (3)  » .دنتفرگ یم  نشج 

زور نآ  رد  اریز  .ددرگ  یم  زاب  ریدغ  زور  دوخ  هب  یمالـسا  دیع  نیا  هشیر  « (4)  » .تسا هدرمش  یمالسا  تما  نایم  رد  فورعم  ياه 
دروم رد  وا  هب  دنوش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هک  داد  روتسد  دوخ  نارسمه  هب  هکلب  راصنا ، رجاهم و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.دنیوگب کیربت  گرزب  یتلیضف  نینچ 

تـسد مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  ریبز ، هحلط و  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  رجاهم ، زا  دـیوگ : یم  مقرا » نبدـیز  »
.تشاد همادا  برغم  ات  تعیب  کیربت و  مسارم  دنداد و  تعیب 

هعقاو نیا  تیدبا  رب  رگید  لیالد 

هلمج نیا  هتبلا  .دنا  هدرک  لقن  یباحـصهد  دصار و  یخیرات  هعقاو  نیا  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  یخیرات ، دادیور  نیا  تیمها  رد 
نآ زا  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  هن 
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مشچ هب  نت  هد  دصمان و  ننست ، لها  نادنمـشناد  ياه  باتک  رد  اهنت  هکلب  دنا ؛ هدرک  لقن  ار  هثداح  نیا  دارفا ، نیمه  اهنت  دایز  هورگ 
زا يداـیز  هورگ  یلو  دومن ، ءاـقلا  يرفنرازهدـصهعماج  رد  ار  دوخ  نانخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  تسرد  .دروخ  یم 

یلو دـنا ، هدرک  لقن  ار  هعقاو  نیا  اهنآ  زا  یهورگ  و  تسا ، هدـشن  لقن  یثیدـح  نانآ  زا  هک  دـندوب  زاـجح  تسدرود  طاـقن  زا  ناـنآ 
.تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  تسا ، هدرک  جرد  مه  رگا  تسا و  هدیدرگن  نانآ  جرد  هب  قفوم  خیرات 

.دنا هتخادرپ  ثیدح  نیا  لقن  هب  نانآ  زا  نت  هن  داتشه و  تسا ، ناعبات  رصع  هک  یمالسا  مود  نرق  رد 

ثیدح نیا  اهنآ  زا  نت  تصش  دصیس و  .دنشاب  یم  ننست  لها  نادنمـشناد  املع و  یگمه  يدعب  ياه  نرق  رد  ریدغ ، ثیدح  نایوار 
.دنا هدومن  ضارتعا  اهنآ  يراوتسا  تحصهب و  يدایز  هورگ  هدروآ و  درگ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار 

متفه نرق  رد  تسیب ، مشـش  نرق  رد  راـهچ ، تسیب و  مجنپ  نرق  رد  هس ، لـهچ و  مراـهچ  نرق  رد  دنمـشناد ، ود  دوـن و  موـس  نرق  رد 
مهدزاود نرق  رد  هدزاود ، مهدزاـی  نرق  رد  هدراـهچ ، مـهد  نرق  رد  هدزناـش ، مـهن  نرق  رد  هدـجیه ، متــشه  نرق  رد  کـی ، تـسیب و 

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  دنمشناد ، تسیب  مهدراهچ  نرق  رد  هدزاود و  مهدزیس  نرق  رد  هدزیس ،

.دنا هتشون  ییاه  باتک  اًلقتسم  نآ  دافم  دانسا و  نوماریپ  هکلب  هدرکن ، افتکا  ثیدح  نیا  لقن  هب  اهنت  یهورگ 

زا قیرط  جـنپ  داتفه و  زا  ار  ثیدـح  نیا  هتـشون و  ریدـغلا » ثیدـح  قرط  یف  هیالولا   » ماـن هب  یباـتک  يربط ، یمالـسا ، گرزب  خروم 
.تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.تسا هدرک  لقن  نت  جنپ  دصزا و  ار  ثیدح  نیا  تیالو ،»  » هلاسر رد  یفوک ، هدقع  نبا 

.تسا هدومن  لقن  قیرط  جنپ  تسیب و  زا  ار  ثیدح  نیا  یناعمج ، هب  فورعم  يدادغب ، رمع  نب  دمحم  رکبوبا 

: ثیدح ناگرزب  زا 

تسا هدرک  لقن  دنس  هب 40  ینابیش  لبنح  نب  دمحا 
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.تسا هدرک  لقن  دنس  هب 25  ینالقسع  رجح  نبا 

.تسا هدرک  لقن  دنس  هب 80  یعفاش  يرزج 

.تسا هدرک  لقن  دنس  هب 120  یناتسجس  دیعسوبا 

.تسا هدرک  لقن  دنس  هب 40  ینمی  دمحمریما 

.تسا هدرک  لقن  دنس  هب 250  یئاسن 

.تسا هدرک  لقن  دنس  هب 100  ینادمه  ءالعلاوبا 

.تسا هدرک  لقن  دنس  هب 30  نابح  نافرعلاوبا 

هک دنـشاب  یناسک  دیاش  دنـشاب و  یم  رفن   26 دنا ، هتـشون  باتک  یخیرات  هعقاو  نیا  تایـصوصخ  نوماریپ  اًلقتـسم  هک  یناسک  دادعت 
دلج ریدغلا ، باتک  زا  اهرامآ  نیا  عومجم   ) .تسا هدرکن  طبض  ار  اهنآ  مان  خیرات  هک  دنا  هتـشون  باتک  هلاسر و  دادیور  نیا  نوماریپ 

(. تسا هدش  هتفرگ  لوا ،

تسا ریدغلا »  » یخیرات باتک  اهنآ  نیرت  عماج  .دنا  هتـشون  يا  هدنزرا  ياه  باتک  یخیرات ، تیعقاو  نیا  نوماریپ  هعیـش ، نادنمـشناد 
نیا زا  شخب ، نیا  شراگن  رد  .تسا  هتفای  شراگن  ینیما  هَّللاهیآ  موحرم  دهاجم  همالع  یمالـسا ، یمان  هدنـسیون  ياناوت  هماخ  هب  هک 

.دمآ لمع  هب  یناوارف  هدافتسا  باتک 

: دومرف هاگنآ 

ُمَُکل ُتیِـضَر  ِیتَـمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُتـْلَمْکَأ  َمْوَْـیلا  دروآ : ار  هـیآ  نـیا  دـیدرگ و  لزاـن  یحو  هتـشرف  نوـنکا  مدرم 
«(1) « ؛...  ًانیِد َمالْسِْإلا 

« .مدرک باختنا  نییآ  هناگی  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  تعمن  و  مدومن ، لماک  ار  امش  نید  زورما  »

درک و لـماک  ار  دوخ  نیئآ  هک  مرازگـساپس  ار  ادـخ  دوزفا : سپـس  .دـش  دـنلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریبکت  يادـصعقوم  نیا  رد 
یلصربمایپ سپس  .تشگ  دونـشخ  نم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  تیالو و  تیاصو و  زا  و  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  تمعن 

زراـب ياـه  تیـصخش  نارـس و  اـت  دنیـشنب ، يا  همیخ  ریز  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـمآ و  دورف  عفترم  هطقن  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
کیربت مالسلا  هیلع  یلع  هب  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش همه ، زا  شیپ  .دنیوگ  کیربت  وا  هب  هدرک و  هحفاصم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  مالسا 
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.دندناوخ دوخ  يالوم  ار  وا  دنتفگ و 

اجنآ رد  دورـس و  دـنچ  يراعـشا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  زا  هزاجا  بسک  اب  درمـش ، تمینغ  ار  تصرف  تباث ، نب  ناسح 
: مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  تیب  ود  ام  هک  دناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ربارب 

ًایداه ًامامإ و  يدعب  نم  کتیضر  یّنناف  یلع  ای  مق  مهل  لاقف 

ًایلاوم قدصعابتا  هل  اونوکف  هّیلو  اذهف  هالوم  تنک  نمف 

.مدرک باختنا  شیوخ  زا  سپ  مدرم  ییامنهار  ینیشناج و  يارب  ار  وت  نم  هک  زیخرب  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هب 

.دیشاب وا  ناوریپ  زا  دیراد ، یم  تسود  لد  میمصزا  ار  وا  هک  یلاح  رد  امش  .تسا  وا  ّیلو  یلع  مشاب  یسک  ره  يالوم  نم 

.تسا هدوب  مالسا  هباحصمامت  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرترب  تلیضف و  رب  دنس  نیرتگرزب  خیرات ، لوط  رد  ثیدح  نیا 

مایا و  نامثع ، تفالخ  نارود  رد  و  دیدرگ - دقعنم  مود  هفیلخ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  تفالخ - ياروش  هسلج  رد  نانمؤمریما ، یتح 
ربارب رد  ثیدـح  نیا  اب  هراومه  ناناملـسم ، زا  یگرزب  ياه  تیـصخش  هتـشذگ ، نیا  زا  .تسا  هدرک  جاجتحا  نآ  اب  شیوخ ؛ تفالخ 

.دنا هدرک  جاجتحا  مالسلا  هیلع  یلع  قوقح  نارکنم  نافلاخم و 

« عادو جـح   » مسارم يرازگرب  رد  رـصم  ماش و  هیحان  زا  هک  یناـسک  مخریدـغ ،»  » نیمزرـس رد  نیـشناج ، نییعت  مسارم  ناـیاپ  زا  سپ 
.دـندیدرگ و دوخ  هاـگداز  راپـسهر  هدـش و  ادـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  هفحج »  » نیمزرـس رد  یگمه  دـندوب ، هدرک  تکرش 

هار هدـش ، ادـج  جـح  ناوراک  زا  نآ ، زا  شیپ  هطقن  رد  ای  هطقن  نیا  رد  زین  ناـنآ  دـندوب ، هدـمآ  نمی »  » و تومرـضح »  » زا هک  يدارفا 
رد یگمه  دـندوب ، هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  هارمه  هنیدـم »  » زا هک  يرفن  رازه  هد  هورگ  یلو  .دـنتفرگ  شیپ  ار  نـطو 

.دندش هنیدم  دراو  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  مهد  لاس  زونه  .دنتفرگ  شیپ  ار  هنیدم  هار  يو  باکر 

یلصربمایپ هکنیا  زا  تسا ، یمالسا  تلود  نوزفازور  ذوفن  دهاش  هک  مور ، دنمورین  تلود  هک  دوب  نئمطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
زا یهورگ  و  تخادنارب ، ناتسبرع  زا  ار  تیدوهی  هلآ  هیلع و  هللا 
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هدرک و یقلت  يدج  ار  نایمور  رطخ  هک  دوب  اه  تدم  وا  .دـشاب  یم  تحاران  تخـس  هدومن ، یمالـسا  تلود  راذـگجاب  ار  نایحیـسم 
هناور هحاور  هَّللادـبع  هثراـح و  نب  دـیز  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  یهدـنامرف  هـب  ار  یهاپـس  ترجه ، متـشه  لاـس  رد  رظن  نـیمه  يارب 

هنیدـم هب  يزوریپ  نودـب  دـلاخ ، ریبدـت  هجیتن  رد  مالـسا ، هاپـس  و  هدـش ، هتـشک  هدـنامرف  هس  ره  دربن ، نیا  رد  .دومن  نایمور  نیمزرس 
.تشگزاب

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تفای ؛ راشتنا  هنیدم  رد  زاجح ، نیمزرـس  هب  هلمح  يارب  نایمور  یگدامآ  ربخ  یتقو  ترجه ، مهن  لاس  رد 
.تشگزاب هنیدم  هب  نمشد  اب  دروخرب  گنج و  نودب  دیدرگ و  كوبت »  » مزاع نت  رازه  یس  اب  ًاصخش ،

، هنیدـم هب  دورو  عادولاهجح و  زا  تشگزاب  زا  سپ  تهج ، نیمه  هب  .دوب  يدـج  هداعلا  قوف  ربمایپ  رظن  رد  رطخ  لامتحا  رظن ، نیا  زا 
دنتشاد تکرش  زین  صاقو و ...  دعس  هدیبع و  یبا  رمع و  رکبوبا و  دننام  یـسانشرس  دارفا  نآ  رد  هک  راصنا  رجاهم و  زا  مظنم  یهاپس 

دربن نیا  رد  یگمه  دـندوب ، هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  نارگید  زا  شیپ  هک  نارجاهم  زا  یهورگ  نآ  داد  روتـسد  نینچمه ، .داد  بیترت 
، تسب هماسا  يارب  یمچرپ  دوخ  تسد  اب  نادهاجم ، یبهذم  تاساسحا  کیرحت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  « (1)  » .دننک كرش 
«(3)  » ابنا یلاها  رب  ناهاگرحـس  امنب ، راکیپ  ادـخ  نانمـشد  اـب  نک ، دربن  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  ماـن  هب  داد : روتـسد  نینچ  وا  هب  و  « (2)»

اجنآ هب  تنازابرـس  دوخ و  دـسرب ، اجنآ  هب  وت ، تکرح  ربخ  هکنآ  زا  شیپ  هک  نک ، یط  عیرـس  نانچ  نآ  ار  تفاسم  نیا  و  ربب ، هلمح 
.دیشاب هدیسر 

ات داد  رارق  دوخ  هاگودرا  ار  « (4) « » فرُج  » داد و هدیرب »  » هب ار  مچرپ  هماسا ،» »

ص:519

.یلماع نیدلا  فرش  موحرم  دهاجم  همالع  شراگن  ، 12 داهتجالاو /» صنلا  642 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
زور رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  نانآ  هک  اجنآ  زا  دنا و  هدرک  نییعت  رفص  ار 26  مچرپ  نتسب  خیرات  تنس ، لها  عبانم  - 2
خر زور  هدزناش  فرظ  رد  دناوت  یم  تشذگ ، دهاوخ  ناگدنناوخ  رظن  زا  جیردت  هب  هک  ثداوح  نیا  همه  دـنناد ؛ یم  لوالا  عیبر   12
رفص ار 28  ربمایپ  تافو  زور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  یمارگ  نادنزرف  زا  يوریپ  هب  هعیش  نادنمشناد  هک  اجنآ  زا  یلو  .دهد 

.دریگ ماجنا  زا 28  رتولج  يزور  دنچ  دایز ، ثداوح  نیا  دیاب  راچان  دنناد ، یم 
.دراد رارق  هلمر » و « نالقسع » نایم « هتوم » یکیدزن « رد  تسا و  هیروس  نیمزرس  رد  عقاو  ءاقلب ،» كاخ « زا  یئزج  هزمه ، مض  هب  - 3

.تسا نکاس  نآ  مود  مومضم و  نآ  لوا  ماش ، تمس  هب  هنیدم  یلیم  هس  رد  تسا  یعیسو  هطقن  - 4
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.دننک تکرح  ینیعم  تقو  رد  یگمه  و  دنیایب ، اجنآ  هب  هتسد  هتسد  مالسا  نازابرس 

وا تسد  ریز  ار  راصنا  رجاهم و  زا  یناگرزب  و  دومن ، باختنا  یهدنامرف  يارب  ار  یـسرون  ناوج  هکنیا  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
: تشاد رظن  ود  داد ، رارق 

رد ار  شردپ  وا  اریز  دربب ، الاب  ار  وا  تیـصخش  دنک و  ناربج  دوب  هدش  هماسا »  » هجوتم هک  ار  یتبیـصم  قیرط  نیا  زا  تساوخ  تسخن 
.دوب هداد  تسد  زا  نایمور  اب  گنج 

تیعقوم ماقم و  دناسرب ، اراکـشآ  و  دنک ، هدنز  ار  تقایل » تیـصخش و   » ساسارب ماقم » راک و  میـسقت   » نوناق تساوخ  مود  هجرد  رد 
تقایل ياراد  هک  یناناوج  ات  تسین  لاس  نس و  ورگ  رد  هاگچیه  و  دـهاوخ ، یمن  يرگید  زیچ  ینادراک ، تقایل و  زج  یعامتجا  ياه 

ماقم و مالـسا  نییآ  رد  دـننادب  و  دـنزاس ، هدامآ  یعامتجا  نیگنـس  ياه  تیلوئـسم  هلـسلس  کی  يارب  ار  دوخ  دنتـسه ، یگتـسیاش  و 
.لاس نس و  اب  هن  دراد  ینادراک  تقایل و  اب  میقتسم ، هطبار  تیعقوم ،

، گنج ههبج  زابرس  ناسب  هک  تسا  یسک  یقیقح  ناملسم  و  تسا ، ادخ  یلاع  میلاعت  ربارب  رد  دیدش ، طابـضنا  نامه  یعقاو ، مالـسا 
قباـطم هاوـخ  .يو  ناـیز  هب  اـی  دوـش ، ماـمت  وا  دوـس  هب  هاوـخ  دریذـپب ؛ لد  ناـج و  زا  ار  همه  ددرگ و  میلـست  وا  تاروتـسد  ربارب  رد 

.نآ فلاخم  ای  دشاب ، وا  ینورد  ياه  هتساوخ  تالیامت و 

«(1) « » میلستلاوه مالسالا  : » دیامرف یم  فیرعت  نینچ  ار  مالسا  تقیقح  زغمرپ ، رایسب  اما  یهاتوک  هلمج  رد  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما 

.تسین يزیچ  نآ ، تاروتسد  ربارب  رد  میلست  زج  مالسا  نیئآ  : 

یم دوخ  ینورد  ياه  هتـساوخ  فلاخم  ار  نآ  هک  اج  ره  دـنریگ و  یم  شیپ  ار  ضیعبت  هار  مالـسا ، تاروتـسد  ماجنا  رد  هک  یناسک 
یمالـسا طابـضنا  دـقاف  یهورگ  نینچ  دـنیامن ، یم  یلاخ  نآ  زا  هناش  یفلتخم  ياه  هناـهب  هب  هدوشگ ، ضارتعا  هب  ناـبز  ًاروف  دـنبای ؛

.دنشاب یمن  اراد  تسا  مالسا  هشیر  ساسا و  هک  ار  یعقاو  میلست  هدوب ،

ص:520

هرامش 125. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
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ام عوضوم  يارب  ییایوگ  هدـنز  هاوگ  درک ، یمن  زواجت  « (1)  » تسیب زا  وا  نس  هک  دیز ،» نب  هماسا   » مان هب  یـسرون  ناوج  یهدـنامرف 
نابز نانآ ، اریز  .دمآ  نارگ  تخس و  رایسب  دندوب ، وا  ربارب  دنچ  لاس  نس و  رظن  زا  هک  هباحصزا  یهورگ  رب  يو  تسایر  اریز  .تسا 

هدنامرف ربارب  رد  يزابرس  طابضنا  نتشادن  میلست و  حور  نادقف  زا  یکاح  یگمه  هک  دنتفگ  ینانخس  دندوشگ و  ضارتعا  نعط و  هب 
رب ار  ینـس  مک  ناوج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوب  نیا  نانآ  راتفگ  روحم  .دوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـصربمایپ   ) مالـسا ياوق  لک 
رد یحیـضوت  هتـشذگ  رد  ام  هک  راک - نیا  هدنزرا  حلاصم  تاکن و  زا  نانآ  یلو  « (2)  » .تسا هداد  رارق  هدنامرف  هباحـصزا  یناگرزب 
یم يریگ  هزادـنا  دوخ ، یـصخش  ياه  سایقم  اب  هدیجنـس و  دوخ  کچوک  لـقع  اـب  ار  اـهراک  همه  هدوب و  لـفاغ  میداد - هراـب  نیا 

.دندرک

تکرح يزومرم  ياه  تسد  یلو  دـشوک ، یم  هاپـس  نیا  ندرک  جیـسب  رد  ربمایپ  هک  دـندومن  یم  ساسحا  کیدزن  زا  نانآ  هکنیا  اـب 
.درک یم  ینکشراک  یناهنپ  روط  هب  تخادنا و  یم  ریخأت  هب  فرج »  » هاگرکشل زا  ار  هاپس 

دردرـس اـب  مأوت  يدـیدش  بت  رتسب  رد  زور  نآ  يادرف  تسب ، هماـسا »  » يارب ار  گـنج  مچرپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور 
.دیماجنا ترضح  نآ  تلحر  هب  ماجنارس  هک  تشاد  همادا  يزور  دنچ  يرامیب ، نیا  .داتفا  تخس 

هب یهورگ  و  دوش ، یم  ییاه  ینکـشراک  هاگرکـشل ، زا  هاپـس  تکرح  رد  هک  دش  هاگآ  يرامیب  يانثا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
یلامتسد هتخادنا و  شود  رب  يا  هلوح  هک  یلاح  رد  دیدرگ ، نیگمشخ  تخـس  نایرج ، نیا  زا  يو  .دننز  یم  نعط  هماسا ، یهدنامرف 

بت نآ  اب  يو  .دهد  میب  فلخت  نیا  رطخ  زا  ار  نانآ  و  دیوگب ؛ نخس  ناناملسم  اب  کیدزن  زا  ات  درک  دجسم  گنهآ  دوب ؛ هتسب  رس  رب 
: دومرف نینچ  ادخ  يانث  دمح و  مسارم  يادا  زا  سپ  تفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  دیدش 

یهدنامرف ایوگ  .متحاران  تخس  هاپس  تکرح  ریخأت  زا  نم  مدرم ! يا  ناه 

ص:521

نس هک  دنراد  قافتا  یگمه  هرخالاب  .دنا  هتشون  رگید 18  یخرب  هتشون و  لاس  ار 17  وا  نس  یبلح ، دننام  ناسیون  هریس  زا  یخرب  - 1
.دوبن زواجتم  تسیب  زا  زور  نآ  رد  وا 

.120 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  - » 2
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یهدنامرف زا  اًلبق  درادن ؛ یگزات  امش  یچیپرس  ضارتعا و  یلو  دیا ؛ هدوشگ  داقتنا  هب  نابز  هدمآ و  نارگ  اهامش  زا  یهورگ  رب  هماسا 
هتـسیاش قیال و  ماقم  نیا  يارب  شدنزرف  مه  دوب و  بصنم  نیا  هتـسیاش  وا  ردپ  مه  دنگوس ، ادخ  هب  .دیدرک  یم  داقتنا  دیز »  » وا ردـپ 

امش ناکین  زا  وا  دینک ، شرافس  یکین  هب  وا  قح  رد  ار  نارگید  ودییامن  یکین  وا  هرابرد  مدرم ! .مراد  تسود  تخـس  ار  وا  نم  .تسا 
.تسا

رتسب رد  نیگنس  ندب  دیدش و  بت  اب  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  و  دیناسر ، نایاپ  هب  اج  نیمه  رد  ار  دوخ  نانخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
ثعب اوذـُفنا  : » دومرف یم  درک و  یم  شرافـس  بترم  دـندمآ ، یم  يو  تدایع  هب  هباحـصناگرزب  زا  هک  یناـسک  هب  وا  .داـتفا  يراـمیب 
نامه رد  هک  تشاد  هماسا  هاپـس  تکرح  هب  رارـصا  يردق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1)  » .دیهد تکرح  ار  هماسا  هاپـس  هماسا :»

ادج وا  هاپس  زا  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  هب  نآ ، لابند  هب  دینک  تکرح  هدامآ  ار  هماسا  هاپـس  دومرف : یم  نارای  هب  یتقو  يرامیب  رتسب 
روضح عیدوت  ناونع  هب  راصنا ، رجاهم و  هورگ  هک  دـش  ببـس  اـه  شرافـس  نیا  « (2)  » .داتـسرف یم  تنعل  دننامب ، هنیدم  رد  دـنوش و 

.دندنویپب فرج »  » هنیدم هاگرکشل  رد  هماسا ، هاپس  هب  دننک و  تکرح  هنیدم  زا  هاوخان  هاوخ  دنسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

یلصربمایپ عضو  تماخو  هرابرد  هنیدم  زا  ییاه  شرازگ  دوب ، هاپس  تکرح  تامدقم  میظنت  لوغـشم  هماسا  هک  يزور  هس  ود  نآ  رد 
، عیدوت يارب  هاپس  هدنامرف  هبنشود ، زور  هکنآ  ات  .دومن  یم  تسس  تکرح  يارب  ار  نانآ  میمصت  و  دیـسر ، یم  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

.دومن ساسحا  وا  هفایق  رد  يدوبهب  راثآ  و  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح 

رداصار تکرح  ناـمرف  و  تشگزاـب ، هاگرکـشل  هب  وا  .نک  تکرح  دـصقم  يوس  هب  رتدوز  هچ  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
لاـح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دیـسر ، هنیدـم  زا  یـشرازگ  دوب ، هدرکن  تکرح  هاپـس ) زکرم  « ) فرج  » زا هاپـس  زونه  دومن ،

نیوانع هب  ار  هاپس  تکرح  مامت  زور  هدزناش  دندوب و  هناهب  لابند  هب  هک  یضعب  .تسا  راضتحا 

ص:522

.هماسا ثعب  ولسرا  ای  هماسا و  شیجاوزهج  دومرف : یم  یهاگ  و  - 190 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  - » 1
.20 ج 2 / دیدحلا ،» یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  29 «؛ مراهچ / همدقم  یناتسرهش ،» لحن  للم و  - » 2
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هب .دنتشگزاب  هنیدم  هب  هداد  رارق  زیواتـسد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لاح  میخو  عضو  رگید  راب  دندوب ؛ هتخادنا  بقع  نوگانوگ 
یخرب یطابضنا  یب  رثا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  گرزب  لامآ  زا  یکی  دنتفرگ و  شیپ  ار  هنیدم  هار  هاپـس ، دارفا  همه  اهنآ ، لابند 

«(1)  » .دیشوپن لمع  هماج  وا  تایح  لاح  رد  هاپس ، نارس  زا 

عیقب لها  يارب  شزرمآ  بلط 

ناتـسربق يوس  هب  دـندوب  يو  لابند  هب  هک  یهورگ  اب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  درک ، يرامیب  ساـسحا  ربماـیپ  هک  يزور 
.میامن شزرمآ  بلط  عیقب  لها  يارب  هک  مرومأم  ادخ  فرط  زا  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  و  درک ، تکرح  عیقب 

ریز هک  یناسک  يا  امـش  رب  نم  مالـس  دومن : زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخـس  درک و  مالـس  روبق  لها  رب  داـهن  عیقب  هب  ماـگ  هک  یماـگنه 
يور کیرات ، بش  ياه  هراپ  دـننام  اه  هنتف  .داب  اراوگ  شوخ و  امـش  رب  دـیراد ، رارق  نآ  رد  هک  یتلاـح  .دـیا  هتفرگ  رارق  اـه  كاـخ 
دیلک تفگ : درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  ًادعب  .دومن  شزرمآ  بلط  عیقب  لها  يارب  سپس  .تسا  هتـسویپ  يرگید  هب  یکی  هدروآ و 
ّریخم تشهب ، هب  لوخد  راگدرورپ و  تاقالم  نآ و  نایم  ارم  دـنا و  هتـشاد  هضرع  نم  هب  ار  نآ  رد  دـتمم  یگدـنز  ایند و  ياـه  جـنگ 

نم هب  رابکی  ار  نآرق  لاـس  ره  یحو ، هتـشرف  « (2)  » .ما هداد  حـیجرت  ار  تشهب  هب  دورو  راگدرورپ و  تاـقالم  نم  یلو  دـنا ؛ هتخاـس 
یناسک « (3)  » .تسا هدیـسرارف  نم  لجا  هکنیا  زج  درادـن  یتهج  تشاد و  هضرع  نم  هب  ار  نآ  رابود  لاـسما  یلو  تشاد ، یم  هضرع 

هراب نیا  رد  دـیاش  دـنناد ؛ یمن  نآ  راثآ  هدام و  زج  يزیچ  ار  یتسه  هریاد  دـنرگن و  یم  يرگیدام  هاگدـید  زا  شنیرفآ  ناهج  هب  هک 
روطچ تخاس ؟ رارقرب  طابترا  اهنآ  اب  دوش  یم  هنوگچ  و  تفگ !؟ نخـس  حاورا  اب  ناوت  یم  هنوگچ  دنیوگب : دوخ  اب  دنزرو و  دـیدرت 

ناور دوجو  هب  دـنا و  هتـسکش  ار  يرگیدام  راصح  هک  یناسک  يارب  عوضوم  نیا  اـما  ددرگ ؟ هاـگآ  دوخ  گرم  زا  دـناوت  یم  ناـسنا 
ندب زا  درجم 
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.دننک یم  یقلت  یعقاو  نکمم و  يرما  اًلماک  ار  نآ  و  « (1) ، » هدرکن راکنا  ار  حاورا  اب  طابترا  زگره  دندقتعم ، يرصنع 

لجا ندیـسرارف  زا  دناوت  یم  ملـسم  روط  هب  تسا ، طوبرم  اطخ ، زا  نوصم  هدام و  زا  درجم  رگید  ملاوع  یحو و  ملاع  اب  هک  يربمایپ 
.دهد شرازگ  ادخ  نامرف  هب  دوخ 

ص:524

هراب نیا  رد  یعدـم  ره  لوق  هب  دـیابن  زگره  تسا ، هدـش  هتفگ  زین  حاورا  اب  طابترا  هب  طوبرم  ياه  ثحب  رد  هک  روط  ناـمه  یلو  - 1
» ياه باتک  هب  حاورا  ناهج  اب  طابترا  بیغ و  زا  یهاگآ  يارب  دناد .» يردنکـس  دزاس  هنیآ  هک  ره  هن  فورعم « لوق  هب  داد و  شوگ 

.دییامرف هعجارم  نآرق » رظن  زا  حور  تلاصا  و « موس » یهاگآ 
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ترجه مهدزای  لاس  ثداوح 

دشن هتشون  هک  يا  همان   44

هراشا

رد ناناملسم  مالسا و  .دشاب  یم  مالسا  خیرات  قیقد  ساسح و  رایسب  لوصف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یناگدنز  ياهزور  نیرخآ 
یکاح هماسا ، هاپس  رد  تکرش  زا  نانآ  یچیپرس  و  هباحصزا ، یخرب  ینلع  تفلاخم  .دندنارذگ  یم  ار  یکاندرد  تاعاس  اهزور ، نآ 

تموکح و هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  دوب ، نانآ  يدـج  میمـصت  ینیمزریز و  ياه  تیلاـعف  هلـسلس  کـی  زا 
.دننزب بقع  دوب ، هدیدرگ  نییعت  ریدغ »  » زور رد  هک  ار  ربمایپ  یمسر  نیشناج  و  دننک ، هضبق  ار  مالسا  یسایس  روما  ییاورنامرف و 

یم رارـصا  نانآ  تیلاعف  ندرک  یثنخ  يارب  ورنیا ، زا  .تشاد  یهاگآ  لامجا  روط  هب  ناـنآ  تاـیونم  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.دنیوگ كرت  نایمور  اب  دربن  دصق  هب  ار  هنیدم  نیمزرس  رتدوز  هچ  ره  و  دننک ، تکرـش  هماسا  هاپـس  رد  هباحـصنارس  مامت  هک  دیزرو 

زا ار  هاپـس  یتح  هتـسج و  راذـتعا  هماـسا  هاپـس  رد  تکرـش  زا  یللع  هب  دوخ ، ياـه  هشقن  يارجا  يارب  تسایـس ، هنحـصنارگیزاب  یلو 
رثا رب  یلطعم  فقوت و  زور  هدزناش  زا  سپ  ماجنارس  .تشذگرد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هک  يزور  ات  دنتشادزاب ، تکرح 

تافو زور  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روظنم  هچنآ  .دنتـشگزاب  هنیدم  هب  هبترمود  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تافو  راشتنا 
یلاخ دننزب - تاکیرحت  هب  تسد  يو  لصفالب  نیـشناج  دـضرب  تسا  نکمم  هک  محازم - یـسایس و  لاجر  زا  هنیدـم  نیمزرـس  يو ،

طوبرم هک  ار  يراک  تیلاعف و  عون  ره  ولج  هک  دندرک  ششوک  هکلب  دنتفگن ، كرت  ار  هنیدم  اهنت  هن  نانآ  .دیشوپن  لمع  هماج  دشاب ،
یصو مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤمریما  تیعقوم  میکحت  هب 
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فرـصنم عوضوم  نیا  نوماریپ  وگتفگ  هرکاذم و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یفلتخم  نیوانع  هب  دـنریگب و  دـشاب ، يو  لصفالب 
.دنزاس

یم رامـش  هب  يو  دوخ  نارـسمه  زا  هک  ناـنآ - نارتخد  یخرب  يّرـس  ياـه  تیلاـعف  هدـننز و  تاـکرح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نوریب زا  يو  يادصهک  يروط  هب  دنلب ، ییادصاب  داتـسیا ، ربنم  رانک  رد  دش و  دجـسم  دراو  دـیدش ، یبت  اب  و  دـیدرگ ؛ هاگآ  دـنتفر -

: تفگ درک و  مدرم  هب  ور  دش ، یم  هدینش  دجسم 

نآرقلا و ّلحأ  ام  ّالإ  ّلحأ  مل  ّینإ  یشب ء ، یلع  نوکسمت  ام  هَّللاو  ّینإ  ملظملا و  لیللا  عطقک  نتفلا  تلبقا  و  رانلا ، ترعس  ساّنلا  اهیأ  »
«(1) «. » نآرقلا مّرح  ام  ّالإ  مرحأ  مل 

نم دضرب  يزیواتـسد  عون  چـیه  امـش  و  هدروآ ، يور  کیرات ، بش  ياه  هراپ  دـننام  هنتف  و  هدـش ، هتخورفارب  هنتف )  ) شتآ مدرم ! يا 
هدوـمن میرحت  ار  نآ  نآرق ، هک  ار  هچنآ  رگم  مدوـمنن ، میرحت  هدوـمن و  لـالح  نآرق  هک  ار  هـچنآ  رگم  مدرکن  لـالح  نـم  .دـیرادن 

.تسا

زا دوصقم  .دوب  يو  تشذگرد  زا  سپ  مالـسا  تشونرـس  هدـنیآ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیدش  ینارگن  زا  یکاح  هلمج  نیا 
رارق ناناملسم  نیمک  رد  هک  تسا  یگتسدود  قارتفا و  هنتف و  شتآ  زج  ایآ  تسا !؟ شتآ  مادک  دشرو » هلعش   » دیامرف یم  هک  یشتآ 

نآ ياه  هلعـش  تسا  زونه  هک  زونه  دیـشک و  هنابز  دیدرگ و  رو  هلعـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  و  دوب ، هتفرگ 
!؟ تسا لاعتشا  لاح  رد  هتشگن و  شوماخ 

مسیونب يا  همان  ات  دیروایب  تاود  ملق و 

، تفرگ یم  ماجنا  تفالخ  عوضوم  ندرک  هضبق  يارب  وا  هناـخ  زا  جراـخ  رد  هک  ییاـه  تیلاـعف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 
، یگتـسدود فالتخا و  زورب  زا  يریگولج  دوخ و  یلـصا  روحم  زا  تفـالخ  هلأـسم  فارحنا  زا  يریگـشیپ  يارب  ورنیا ، زا  .دوب  هاـگآ 

میکحت یبتک  روط  هب  ار  دوخ  تیب  لها  و  نانمؤمریما ، تفالخ  تیعقوم  هک  تفرگ  میمصت 
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.دراذگب راگدای  هب  تفالخ  عوضوم  نوماریپ  هدنز  يدنس  هدرک ،

نانآ هب  ور  سپـس  درک ؛ رکف  يرادقم  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  یمک  دـندوب ، هدـمآ  تدایع  يارب  هباحـصنارس  هک  يزور  تهج ، نیا  زا 
، هظحل نیا  رد  « (1)  » .دـیوشن هارمگ  نآ  زا  سپ  هک  مسیونب ! يزیچ  امـش  يارب  اـت  دـیروایب  نم  يارب  یتاود  ذـغاک و  دومرف  دوـمن و 

باـتک تسا ، امـش  شیپ  نآرق  هدرک ، هبلغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رب  يراـمیب  تفگ : تسکـش و  ار  سلجم  توکـس  مود  هفیلخ 
.تسا یفاک  ار  ام  ینامسآ 

.ددرگ ارجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتسد  دیاب  ًامتح  دنتفگ  هدرک  تفلاخم  يو  اب  یهورگ  .تفرگ  رارق  وگتفگ  دروم  هفیلخ  رظن 

تاود ملق و  ندروآ  زا  دنتفرگ و  ار  هفیلخ  بناج  یخرب  و  دوش ، هتـشون  تسا ، وا  رظن  دروم  هچنآ  ات  دـیروایب  يذـغاک  ملق و  دـیورب 
دـیزیخرب و تفگ  دـش و  تحاران  تخـس  نانآ  زیمآ  تراسج  نانخـس  فالتخا و  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـندرک  يریگولج 

.دینک كرت  ار  هناخ 

، هباحـصزا یهورگ  هلداجم  فالتخا و  هک  دوب  نیا  مالـسا  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  دـیوگ : یم  هعقاو  نیا  لـقن  زا  سپ  ساـبع ، نبا 
«(2)  » .دسیونب ار  دوخ  رظن  دروم  همان  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دش  نآ  زا  عنام 

!؟ دوب هچ  همان  زا  فده 

نیا خساپ  تسا ؟ هدوب  یعوضوم  هچ  نوماریپ  دـسیونب  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يا  همان  دوش : لاؤس  تسا  نکمم 
لها زا  يوریپ  موزل  و  نانمؤمریما ، تفالخ  تیاصو و  میکحت  زج  يزیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فده  اریز  تسا ، نشور  لاؤس 

یم تسد  هب  تسا ؛ هعیـش  ننـست و  لها  زا  ناثدحم  هعماج  قافتا  دروم  هک  نیلقث ،»  » ثیدح هظحالم  زا  بلطم  نیا  دوبن و  دوخ  تیب 
نینچ دسیونب ، تساوخ  یم  هک  يا  همان  هرابرد  اریز  .دیآ 
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ناریبد زا  یکی  دنک و  الما  ار  همان  هک  دوب  نیا  روظنم  تسا  ادیپ  هتفگان  .هدعب  نولـضتال  ًاباتک  مکل  بتکا  هفیحـص  هاودـب  ینوتیا  - 1
.دوب هتـشونن  یطخ  هتفرگن و  تسد  هب  ملق  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هنرگو  دسیونب ، ترـضح  نآ 

.دییامرف هعجارم  هدنراگن  ملق  هب  یحو » بتکم  رد  باتک « هب  رتشیب  حیضوت  يارب 
ج يربک ،» تاقبط  325 «؛ ج 1 / دمحا ،» دنسم  14 «؛ ج 2 / ملسم ،» حیحص  14 «؛ 22 و ج 2 / ج 1 / ملع ، باتک  يراخب ،» حیحص  - » 2
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تلع و  هدروآ ؛ ار  هلمج  نیمه  نیع  نیلقث ،»  » ثیدـح رد  دـیوشن و  هارمگ  نم  زا  سپ  هک  مسیوـن  یم  نآ  يارب  ار  هماـن  نـیا  دوـمرف :
نتم کنیا  .دیوشن  هارمگ  هاگ  چیه  هک  دوش  یم  ببس  لقث ،»  » ود نیا  زا  يوریپ  هک  هتـسناد  نیا  ار  دوخ  تیب  لها  باتک و  زا  يوریپ 

: نیلقث ثیدح 

یم اهبنارگ  زیچ  ود  امـش ، نایم  رد  نم  ِیْتَیب :» َلْهَأ  ِیتَْرتِع  ِهَّللا َو  َباَـتِک  اّولِـضَت ؛ َنل  اـمِِهب  ُمتْکَّسَمَت  ْنإ  اـم  ِْنیَْلقِّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَـت  یِّنِإ  »
ترتع و و  نآرق )  ) ادـخ باتک  زا : دـنترابع  اهبنارگ  زیچ  ود  نیا  .دـیوش  یمن  هارمگ  زگره  دـییامن  یم  يوریپ  ود  نآ  زا  ات  مراذـگ ،

.نم تیب  لها 

هللا یلـصربمایپ  فده  هک  دز  یعطق  سدح  ناوت  یمن  تسامرفمکح ، اهنآ  نایم  هک  یهباشت  ثیدـح و  ود  نیا  ظافلا  هظحالم  اب  ایآ 
؛ دناسر یم  ار  نآ  نیلقث  ثیدح  هچنآ  زا  رتالاب  مه  يردق  ای  و  نیلقث ، ثیدح  نومضم  نتـشون  ذغاک ، ملق و  نتـساوخ  زا  هلآ  هیلع و 

جاجح قارتفا  هطقن  رد  هجحلا ، يذ  مهدـجیه  رد  هک  دوب  دوخ  لصفالب  ّیـصو  تیاـصو  تیـالو و  میکحت  ناـمه ، نآ  تسا و  هدوب 
.دیدرگ مالعا  یهافش  روط  هب  مخریدغ )  ) يزاجح يرصم و  یقارع و 

نارای اب  عادو  نیرخآ 

تاعوضوم زا  یخرب  درازگ و  یم  زامن  مدرم  اب  دمآ و  یم  دجسم  هب  یهاگیب  هاگ  دوخ  يرامیب  لوط  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.داد یم  رکذت  ار 

ار شلغب  ریز  سابع  نب  لضف  مالـسلا و  هیلع  یلع  دوب و  هتـسب  يا  هچراـپ  اـب  ار  شرـس  هک  یلاـح  رد  يراـمیب ، ياـهزور  زا  یکی  رد 
: تفگ دومرف و  نخـس  هب  عورـش  تفرگ و  رارق  ربنم  يور  و  دـش ، دجـسم  دراو  دـش ؛ یم  هدیـشک  نیمز  رب  شیاـهاپ  دـندوب و  هتفرگ 

سکره و  مهد ، ماجنا  ما  هداـمآ  ما  هداد  يا  هدـعو  یـسک  هب  رگا  .مدرگ  بیاـغ  امـش  ناـیم  زا  نم  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  مدرم !
جاودزا رگا  هک  دـیداد  هدـعو  نم  هب  لبق  يدـنچ  درک  ضرع  تساخرب و  يدرم  عقوم  نیا  رد  .مزادرپب  اـت  دـیوگب  دراد  نم  زا  یبلط 

ربـنم زا  دزادرپـب و  ار  وا  رظن  دروم  غلبم  هک  داد ، روتـسد  لـضف  هب  ًاروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـینک  کـمک  نم  هب  یغلبم  منک ،
هس هعمج  زور  سپس  .تفر  هناخ  هب  دمآ و  نییاپ 
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ندرگ رب  یقح  یسک  ره  دومرف : دوخ  نانخس  یط  رد  دومن و  نخس  هب  عورش  و  دمآ ، دجـسم  هب  رگید  راب  دوخ ، تافو  زا  شیپ  زور 
هداوس عقوم ، نیا  رد  « (1)  » .تسا زیخاتـسر  زور  رد  صاصق  زا  رت  ناسآ  ناهج  نیا  رد  صاصق  اریز  دـنک ، راهظا  دزیخرب و  دراد  نم 

رب هک  دیدرک  دنلب  ار  دوخ  هنایزات  دیدوب ، راوس  يرتش  رب  هک  یلاح  رد  فئاط ،»  » دربن زا  تشگزاب  عقوم  تفگ : تساخرب و  سیق  نب 
.مصاصق نتفرگ  هدامآ  نونکا  نم  .درک  تباصا  نم  مکش  رب  هنایزات  ًاقافتا  دینزب  دوخ  بکرم 

دروم زگره  هک  ار  یقوقح  نینچ  کی  یتح  دوب  لیام  ًادـج  هکلب  دوبن  یقالخا  فراـعت  کـی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تساوخرد 
.دـنروایب هناخ  زا  ار  هنایزات  ناـمه  دـنورب  داد ، روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  .دـیامن  ناربج  « (2)  » دریگ یمن  رارق  مدرم  هجوــت 

هدیـشک ییاه  ندرگ  راب و  کشا  یناگدید  مغرپ و  یلد  اب  ادخ  لوسر  نارای  .دنک  صاصق  هداوس »  » ات دز  الاب  ار  دوخ  نهاریپ  سپس 
دندید ناهگان  دوش ؟ یم  دراو  صاصقِرد  زا  ًاعقاو  هداوس »  » ایآ .دریذپ  یم  همتاخ  اجک  هب  نایرج  هک  دنرظتنم  زادـگناج  ییاه  هلان  و 

زا ایادـخ ! تفگ : هدرک ، اعد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هظحل ، نیا  رد  .دـسوب  یم  ار  تربمایپ  هنیـس  مکـش و  رایتخا  یب  هداوس 
«(3)  » .تشذگرد مالسا  ربمایپ  زا  وا  هک  روط  نامه  رذگب  هداوس » »
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.ِهرخآلاراد یف  ِصاصِقلا  َنِم  َّیلا  ُّبَحا  اینُدلا  ِراد  یف  ُصاصِقلا  - . 1
اب هکلب  تسا ، هتـشادن  صاـصق  قح  رظن ، نیا  زا  تسا ؛ هدوـبن  يدـمع  هداوـس ، مکـش  رب  هناـیزات  تباـصا  نوـچ  نیا ، زا  هتـشذگ  - 2

.دنک نیمأت  ار  يو  رظن  تساوخ ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاح  نیا  اب  دیدرگ  یم  ناربج  يا  هید  تخادرپ 
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ترجه مهدزای  لاس  ثداوح 

یگدنز ياه  هلعش  نیرخآ   45

هراشا

زا هدـنکآ  ییاه  لد  و  رابکـشا ، یناگدـید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  .دوب  هتفرگارف  ار  هنیدـم »  » رـسارس هرهلد  بارطـضا و 
شرازگ .دنوش  هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يرامیب  ماجنارس  زا  ات  دندوب ، هدمآ  درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناخ  رود  هودنا 

ار يدوبهب  هب  دیما  عون  ره  و  درک ؛ یم  تیاکح  ترـضح  نآ  یجازم  عضو  تماخو  زا  دیـسر ، یم  نوریب  هب  هناخ  لخاد  زا  هک  ییاه 
یقاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یگدـنز  طاشن  ياـه  هلعـش  نیرخآ  زا  دـنچ ، یتاـعاس  زج  هک  تخاـس  یم  نئمطم  درب و  یم  نیب  زا 

.تسا هدنامن 

هللا یلصربمایپ  عضو  تماخو  یلو  دننک ، ترایز  ار  دوخ  ردقیلاع  ربهر  کیدزن  زا  هک  دندوب  دنمقالع  ترضح  نآ  نارای  زا  یهورگ 
.دنک دمآ  تفر و  یسک  يو ، تیب  لها  زج  دوب ؛ هدیدرگ  يرتسب  نآ  رد  يو  هک  یقاطا  رد  داد  یمن  هزاجا  هلآ  هیلع و 

وا ینارون  هرهچ  رب  و  دوب ، هتـسشن  ردپ  رتسب  رانک  رد  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  راگدای  هناگی  یمارگ و  رتخد 
.ددرگ یم  ریزارس  شردپ  تروصو  یناشیپ  زا  دیراورم ، ياه  هناد  ناسب  گرم ، قرع  هک  دومن  یم  هدهاشم  وا  .درک  یم  هراظن 

مالـسلا هیلع  بلاطوبا  ياه  هدورـس  زا  هک  ار  ریز  رعـش  هتفرگ ، يولگ  کشا و  زا  رپ  یناگدـید  هدرـشف و  یبلق  اب  مالـسلا ، اهیلع  ارهز 
: تفگ یم  درک و  یم  همزمز  دوب ، ردقیلاع  ربمایپ  هرابرد 

لمارالل همصع  یماتیا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقستسی  ضیباو 

.تسا نانز  هویب  نابهگن  نامیتی و  هاگهانپ  هک  یتیصخش  دوش ، یم  تساوخرد  ربا  زا  ناراب  نآ ، مارتحا  هب  هک  ینشور  هرهچ 
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هک تسا  يرعـش  نیا  دومرف : دوخ  رتخد  هب  هتـسهآ  يادـصاب  و  دوشگ ، ار  دوخ  ناگدـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماـگنه ، نیا  رد 
ْنِم ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  دـییامن : توالت  ار  ریز  هیآ  نآ ، ياج  هب  تسا  هتـسیاش  یلو  تسا ؛ هدورـس  نم  هرابرد  بلاـطوبا 

«(1) « ؛ َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق 

ناگتـشذگ نیئآ  هب  دوش ، هتـشک  ای  دنک و  توف  وا  هاگره  ایآ  .دنا  هتفر  دنا و  هدمآ  یناربمایپ  وا  زا  شیپ  تسا و  ادخ  ربمایپ  دـمحم  »
یم شاداپ  ار  نارازگـساپس  دنوادخ  دناسر و  یمن  ررـض  ار  ادـخ  ددرگزاب  دوخ  ناگتـشذگ  نیئآ  هب  سکره  دـیدرگ ؟ یم  زاب  دوخ 

«(2) « » .دهد

دیوگ یم  نخس  دوخ  رتخد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

مک دوخ  نادنزرف  هب  تبـسن  دایز ، ياه  تیلاعف  راکفا و  مکارت  رثا  رب  گرزب ، ياه  تیـصخش  رد  فطاوع  هک  دهد  یم  ناشن  هبرجت 
هب هقـالع  هفطاـع و  رگید  هک  دزاـس  یم  لوغـشم  دوـخ  هـب  ار  ناـنآ  ناـنچنآ  یناـهج  راـکفا  گرزب و  فادـها  اریز  .ددرگ  یم  غورف 
اب نانآ  .دنتسه  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  یناحور  يونعم و  گرزب  ياه  تیـصخش  یلو  دبای ؛ یمن  روهظ  زورب و  يارب  یلاجم  نادنزرف ،

، تمسق کی  هب  شیارگ  هک  دنراد ، یگرزب  ناور  عیسو و  حور  نوزفازور ، لغاشم  یناهج و  ياه  هدیا  فادها و  نیرتگرزب  نتـشاد 
.دراد یمن  زاب  رگید  تمسق  زا  ار  اهنآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  اجنآ  ات  دوب  یناسنا  فطاوع  یلجت  نیرتیلاع  زا  دوخ ، دنزرف  هناگی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هقالع 
ربارب رد  .تفاتـش  یم  وا  ندـید  هب  همه  زا  لبق  رفـس  زا  تعجارم  ماـگنه  درک و  یمن  ترفاـسم  دوخ ، رتخد  اـب  عادو  نودـب  هاـگچیه 

: دومرف یم  دوخ  نارای  هب  و  دروآ ، یم  لمع  هب  يا  هتسیاش  مارتحا  يو  زا  دوخ ، نارسمه 

نم مشخ  وا  مشخ  و  نم ، يدونشخ  يو  يدونشخ  .تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  »

ص:532
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«(1) «. » تسا

یتخـس هب  رهوش ، سدقم  فدـه  هار  رد  هک  تخادـنا  یم  هجیدـخ » ، » ناهج نانز  نیرتفوطع  نیرت و  كاپ  دای  هب  ار  وا  ارهز ، ِرادـید 
.دومن لذب  هار  نآ  رد  ار  دوخ  تنکم  تورث و  داد و  نت  یبیجع  ياه 

هتسشن و هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتسب  رانک  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دوب ، يرتسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ییاهزور  مامت  رد 
هللا یلصربمایپ  رتخد  .دیوگب  نخس  وا  اب  هک  دومن  هراشا  دوخ  رتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هاگان  .دش  یمن  رود  وا  زا  يا  هظحل 

هتـسهآ روط  هب  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاگنآ  .دروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  کیدزن  ار  رـس  دش و  مخ  يردق  هلآ  هیلع و 
نخـس یتقو  .دـندشن  هاـگآ  اـهنآ  يوگتفگ  تقیقح  زا  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتـسب  راـنک  رد  هک  یناـسک  .تفگ  نخس 
نیمه نراقم  یلو  .دیدرگ  يراج  وا  ناگدید  زا  کشا  بالیـس  تسیرگ و  تخـس  ارهز  دیـسر ، نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

يا هفایق  زاب و  يا  هرهچ  اب  ارهز  راـب  نیا  .تفگ  نخـس  وا  اـب  هتـسهآ  دومن و  هراـشا  وا  هبرگید  راـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عضو ،
رتـخد زا  ناـنآ  .تشاداو  بجعت  هب  ار  راـضح  نراـقم ، تقو  رد  داـضتم  تلاـح  ود  نیا  دوجو  .تشادرب  رـس  مسبترپ  ناـبل  نادـنخ و 
تلاح ود  نیا  زورب  تلع  و  دزاس ، ناـشهاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  راـتفگ  تقیقح  زا  هک  دنتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.منک یمن  شاف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زار  نم  دومرف : ارهز  .دزاس  نشور  نانآ  يارب  ار ، فلتخم 

تخاس و هاگآ  ارجام  تقیقح  زا  ار  نانآ  هشئاع ،»  » رارـصا يور  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ 
: دومرف

هب تهج  نیمه  يارب  .مباـی  یمن  يدوبهب  يراـمیب  نیا  زا  نم  هک  درک  راـهظا  دومن و  علطم  دوخ  گرم  زا  ارم  راـب  نیتسخن  رد  مردـپ 
.يوش یم  قحلم  نم  هب  نم ، تیب  لها  زا  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  هک  تفگ  نم  هب  رگید  راـب  یلو  داد ، تسد  هلاـن  هیرگ و  نم ،

، یگدنز ياه  هظحل  نیرخآ  رد  « (2)  » .مدرگ یم  قحلم  ردپ  هب  یکدنا  زا  سپ  هک  مدیمهف  دیـشخب ، رورـس  طاشن و  نم  هب  ربخ  نیا 
هیلع یلع  شدوصقم  هک  دندیمهف  همه  .دنیـشنب  نم  رتسب  رانک  رد  دـیایب  ات  دـینزب  ادـصار  مردارب  تفگ : درک و  زاب  ار  دوخ  نامـشچ 

مالسلا هیلع  یلع  .تسا  مالسلا 

ص:533
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مالـسلا هـیلع  یلع  .دزیخرب  رتـسب  زا  دـهاوخ  یم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــصربمایپ  هـک  درک  ساـسحا  یلو  تســشن ، يو  رتـسب  راـنک  رد 
دوجو رد  راضتحا ، مئـالع  هک  تشذـگن  يزیچ  « (1)  » .داد هیکت  دوـخ  هنیـس  هب  دوـمن و  دـنلب  رتـسب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

: تفگ سابع  نبا  .درپس  ناج  یسک  هچ  شوغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیـسرپ ، سابع  نبا  زا  یـصخش  .دمآ  دیدپ  وا  فیرش 
.درپس ناج  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  شوغآ  رد  وا  رس  هک  یلاح  رد  یمارگ  ربمایپ 

ار وا  هتفگ  سابع  نبا  .درپس  ناج  هک  دوب  وا  هنیس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـس  هک  تسا  یعدم  هشیاع  هک  دوزفا  صخـش  نامه 
وا لضف » ، » نم ردارب  مالسلا و  هیلع  یلع  .داد و  ناج  مالـسلا  هیلع  یلع  شوغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تفگ : درک و  بیذکت 

ُلوُـسَر َِضُبق  ْدََـقل  َو  : » دـیامرف یم  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  دوـخ  ياـه  هـبطخ  زا  یکی  رد  ناـنمؤم ، ریما  « (2)  » .دـنداد لسغ  ار 
«(3)  ...«. » ِیناَوْعَأ ُهَِکئاَلَْملا  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص  ُهَلْسُغ  ُتیِّلُو  ْدََقل  َو  يِرْدَصیَلََعل ...  ُهَسْأَر  َّنا  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلصِهَّللا 

کمک يرای و  ارم  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  ار  وا  نم  .دش  حور  ضبق  دوب ، نم  هنیس  رب  وا  رس  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
.مداد لسغ  دندرک ، یم 

، دومرف دوخ  یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يا  هلمج  نیرخآ  هک  دـننک  یم  لـقن  ناثدـحم  زا  یهورگ 
راب دـبای و  يدوبهب  هک  تسا  هتخاـس  ّریخم  حور ، ضبق  عقوم  رد  ار  وا  یحو  هتـشرف  اـیوگ  .تسا  هدوب  یلعـالا » قیفرلا  عم  ـال ،  » هلمج

کیپ هب  روبزم ، هلمج  نتفگ  اب  يو  .دباتـشب  رگید  يارـس  هب  دـنک و  ضبق  ار  وا  حور  یهلا ، کیپ  ای  و  ددرگزاب ؛ ناهج  نیا  هب  رگید 
َِکئلوُأَف .دربب ...  رـس  هب  هدش ، هراشا  اهنآ  هب  ریز  هیآ  رد  هک  یناسک  اب  دباتـشب و  رگید  يارـس  هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  هدیناسر  یهلا 

هک دنتسه  یناسک  اب  نانآ  « (4) « ؛ ًاـقِیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َنیِِحلاَّصلا َو  ِءادَـهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم 
وکین هچ  اهنیا  و  ناحلاصو ، نادیهش  ناقیدصو و  ناربمایپ  زا  هدیشخب ؛ تمعن  اه  نآ  رب  دنوادخ 

ص:534

.263 كردم / نامه  - 1
.263 ج 2 / تاقبط ،» - » 2

.هغالبلا جهن  - 3
.69 ءاسن / هروس  - 4
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«(1)  » .داتفا مه  يور  يو  ياه  بل  ناگدید و  دومرف و  ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .دنتسه  یناقیفر  ناتسود و 

تلحر زور 

رب ینمی  يا  هچراپ  هاگنآ  .دومن  زاورپ  دلخ  نایشآ  هب  « (2) ، » رفصهام رد 28  هبنشود  ِزورمین  یهلا ، ریفـس  نآ  گرزب  سدقم و  حور 
یلـصربمایپ ناکیدزن  هیرگ  نانز و  نویـش  .دندراذگ  قاتا  هشوگرد  یهاتوک  تدم  يارب  دندنکفا و  ترـضح  نآ  رهطم  دـسج  يور 

ربـخ هک  تشذـگن  يزیچ  .تسا  هتـشذگرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  هک  تخاـس ، نـئمطم  ار  نوریب  مدرم  هـلآ ، هـیلع و  هللا 
.تفای راشتنا  رهش  رساترس  رد  يو  تلحر 

دح زا  شیب  و  تسا ؛ هتفر  دوخ  يادخ  شیپ  یسوم  ناسب  هدرکن و  توف  ربمایپ  هک  دز  دایرف  هناخ  نوریب  رد  یللع ، يور  مود ، هفیلخ 
«(3)  » ناراـی زا  رفن  کـی  ناـیم ، نیا  رد  .دزاـس  يأرمه  دوخ  اـب  ار  یهورگ  هک  دوب  کـیدزن  دومن و  یم  يراـشفاپ  عوـضوم  نیا  رد 

ُْمْتبَلَْقنا َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  دناوخ ... : وا  رب  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 
درگ بقع  دوش ، هتـشک  ای  دریمب و  هاگره  ایآ  .دنا  هتفر  دنا و  هدـمآ  یناربمایپ  وا  زا  شیپ  هک  تسا  يربمایپ  دـمحم  ْمُِکباقْعَأ ...  یلَع 

رّهطم دـسج  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  « (4)  » .تفرگ مارآ  تشادرب و  دوـخ  ياعدـم  زا  تسد  هـیآ ، نـیا  ندینـش  اـب  يو  دـییامن ؟ یم 
دهاوخ لسغ  ارم  درف  نیرتکیدزن  هک  دوب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اریز  درک ، نفک  داد و  لسغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

وا ناگدید  زا  کشا  بالیس  هک  یلاح  رد  و  درک ، زاب  ار  وا  هرهچ  سپس  .دوبن  یسک  مالسلا ، هیلع  یلع  زج  صخش  نیا  و  « (5) ، » داد
هک اه - نامـسآ  رابخا  یهلا و  یحو  توبن و  هشیر  وت  توف  اـب  ددرگ ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : ار  اـه  هلمج  نیا  دوب ؛ يراـج 

.دیدرگ عطق  دوش - یمن  هدیرب  یسک  گرم  اب  زگره 

ص:535

.83 يرولا /» مالعا  - 1
.تسا هدش  لقن  یلوق  تروص  هب  ، 658 ماشه ج 2 / نبا  هریس  رد  تسا و  نیا  رب  هعیش ، ناسیون  هریس  ناثدحم و  قافتا  - 2

.تسا هدوب  رکبوبا  يراخب ، لقن  هب  انب  - 3
.656 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 4

.57 ج 2 / يربک ،» تاقبط  - » 5
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همـشچرس هک  متخیر  یم  کـشا  وت  قارف  رد  ناـنچ  نآ  دـیا ، هدومرف  توعد  اـه  يراوگاـن  ربارب  رد  ییابیکـش  هب  ار  اـم  هک  دوبن  رگا 
هراچ نیا  زج  و  تسا ، مک  رایـسب  وت  هار  رد  هزادـنا  نیا  تسا و  هتـسویپ  هار  نیا  رد  ام  هودـنا  نزح و  یلو  مدیناکـشخ ، یم  ار  کشا 

یلصربمایپ رب  هک  یسک  نیتسخن  « (1)  » .رادهاگن دوخ  رطاخ  رد  رآ و  دایب  رگید  يارـس  رد  ار  ام  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  .تسین 
هس زور  رهظ  ات  مسارم  نیا  دندرازگ و  زامن  وا  دسج  رب  هتسد  هتسد  ربمایپ ، نارای  سپـس  .دوب  نانمؤمریما  درازگ ، زامن  هلآ  هیلع و  هللا 

، دوب هتشذگرد  هک  يا  هرجح  نامه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رهطم  دسج  هک  دش  نیا  رب  میمصت  سپـس  .تشاد و  همادا  هبنش 
هیلع نانمؤمریما  هلیسو  هب  نفد  مسارم  دیدرگ و  هدامآ  لهس  نب  دیز  حارج و  هدیبعوبا  هلیسو  هب  ترضح ، نآ  ِربق  .دنراپـسب  كاخ  هب 

.تفرگ ماجنا  سابع  لضف و  کمک  هب  مالسلا 

تاحفصو تخاس  نوگرگد  ار  تیرشب  تشونرس  دوخ ، ریذپان  یگتـسخ  ياه  يراکادف  اب  هک  یتیـصخش  یگدنز  باتفآ  ماجنارس ،
.دومن بورغ  دوشگ ، اه  ناسنا  يور  هب  ندمت  زا  یناشخرد  نیون و 

هیملع هزوح  مق -

یناحبس رفعج 

هامرهم 1349 ربارب  نابعش 1390 

ص:536

هبطخ 23. هغالبلا ، جهن  - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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