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مالسلا هیلع  اضر  ترضح  یلمع  يهریس  یقالخا و  ياههبنج 

باتک تاصخشم 

: دهشم رـشن : تاصخـشم  یتالحم  یلوسر  مشاه  / مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  یلمع  ياه  هریـس یقالخا و  ياه  هبنج روآدیدپ : مان  ناونع و 
راظتنا رد  یسیون : تسرهف  تیعضو  60 ص . يرهاظ : تاصخشم  . 1362 1404 ق =  تاراشتنا ، مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  یناهج  هرگنک 

2050820 یلم : یسانشباتک  هرامش  تبث ) تاعالطا   ) یسیون تسرهف

همدقم

لمع هب  یتوعد  بناجنیا  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  یناهج  يهرگنک  فرط  زا  هک  دوب  لاس 62  رخآ  ياهزور  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هدش داهنشیپ  هلاقم  نیودت  يارب  هک  یتاعوضوم  میامنب ، هرگنک  میدقت  هدرک و  نیودت  زین  ياهلاقم  هرگنک ، نیا  رد  تکرش  نمـض  ات  دمآ 

هلغشم اب  و  درک ، بلج  ار  مرظن  مالـسلاهیلع » اضر  ترـضح  یلمع  ياههریـس  یقالخا و  ياههبنج   » اهنآ نایم  رد  هک  دوب  عوضوم  دنچ  دوب 
نارازگتمدخ يهرمز  رد  ار  دوخ  مان  هدرک و  دوخ  بیصن  ار  يراختفا  مناوتب  هکلب  هار  نیا  رد  ات  متشاد  هقالع  نوچ  متشاد  هک  يدایز  ياه 

اهنآ نیرتراک  مک  نیرتناسآ و  دوخ  لایخ  هب  و  متفرگ ، هدهع  هب  عوضوم  نیا  رد  ار  ياهلاقم  نیودت  مشاب  هدومن  تبث  سدقم  ناتـسآ  نیا 
عونتم و بلاطم  زا  یئایرد  نایم  رد  ار  دوخ  ناهگان  یتامدـقم ، تاعلاطم  اهتشاددای و  يهیهت  راـک و  هب  عورـش  اـب  اـما  مدرک . باـختنا  ار 

نامه رد  ثحب  هب  اهنت  مدـش  راچان  ور  نیا  زا  دـشیم و  طوبرم  هلاقم  نیا  نیودـت  اب  یعون  هب  مادـک  ره  هک  متفاـی  ینوگاـنوگ  ياـهثحب 
رتارف اپ  هدودـحم  نآ  زا  و  هدومن ، اـفتکا  دوب  مالـسلاهیلع » ماـما  یلمع  ياههریـس  یقـالخا و  ياـههبنج   » هک یباـختنا  عوضوم  يهدودـحم 

دنکن و هتـسخ  ار  امـش  هلاقم  ندش  ینالوط  هکنیا  يارب  یتامدقم  ياهثحب  عورـش  زا  لبق  و  تسا . ینارکیب  يایرد  زین  نآ  هچرگ  مراذگن ،
بلج هدـش  دراو  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تماما  باـب  رد  هک  یفیرـش  ثیدـح  هب  ار  امـش  هجوت  ددرگن  امـش  تلاـسک  لـالم و  بجوم 
ماما هب  دیوگیم : هک  هدرک  تیاور  هزمحیبا  نب  یلع  زا  شدنس  هب  یشایع  مزادرپیم : دوخ  ثحب  هب  نآ  زا  سپ  و  منکیم ، هحفص 406 ] ]

زا ار  ام  مه  امش  تسا  بوخ  درک  هاگآ  دوخ  زا  سپ  نیـشناج  زا  ار  ام  تردپ  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  متفه 
ُهَّللا َناک  اـم  : » دومرف هداد  یتکرح  تفرگ و  ارم  تسد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  تقو  نیا  رد  یئاـمرف ؟ هاـگآ  دوخ  زا  سپ  ماـما 

رب ار  دوخ  تجح  یلاعت  يادخ  هک  دـنامهف  نم  هب  هفیرـش  يهیآ  نیا  تئارق  اب  و  [. ) 1  ] َنوُقَّتَی ام  ْمَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح  ْمُهادَه  ْذِإ  َدـَْعب  ًامْوَق  َّلُِضِیل 
نب یـسوم  ماما  ُْتقَفَخَف »   » مدز یترچ  تفرگ و  باوخ  ترچ و  ارم  تقو  نیا  رد  دـیوگ : هزمحیبا  نب  یلع   … درک ) دـهاوخ  مامت  مدرم 

یباوخرپ هب  ار  دوخ  نامـشچ  شاب ! بظاوم  ارْکُـش » ِدَـسَْجلا  ِیف  ٍءْیَـش  ُّلَقَأ  اَهَّنِإَف  ِمْوَّنلا  َةَْرثَک  َْکیَْنیَع  ْدِّوَُعت  اـَل  ْهَم  : » دومرف مالـسلاهیلع  رفعج 
هحفص 407] [. ] 2 ! ] تسا رتمک  شیرازگ  رکش  رت و  ساپس  مک  ناسنا  ندب  رد  يرگید  وضع  ره  زا  مشچ  هک  یهدن  تداع 

لوا يهمدقم 

زا ار  قالخا  ناش  نارکفمه  نوطالفا و  طارقـس و  دننام  یعمج  تسا  رایـسب  ثحب  تسا  ياهلوقم  هچ  زا  تسیچ و  قالخا  هکنیا  يهرابرد 
دوخ هب  دوخ  دنهدب  ار  اهراک  دب  بوخ و  صیخـشت  مدرم  دبای و  شرتسگ  هعماج  رد  شناد  ملع و  رگا  دندقتعم  دـننادیم و  ملع  يهلوقم 

: دناهتفگ هتـسناد و  لیخد  زین  ار  هدارا  لقع و  وطـسرا  دننام  یهورگ  دنوشیم . روآ  ور  هدیمح  قالخا  هب  هدرک و  زیهرپ  تشز  ياهراک  زا 
ناسنا دوشن ، يوریپ  نآ  تاروتـسد  زا  دـتفین و  راک  هب  لقع  دوشن و  تیوقت  هدارا  ات  تسین و  یفاک  ناسنا  ندـش  یقـالخا  يارب  اـهنت ، ملع 

ياهراک يدب  یبوخ و  دناهتفگ : هدوب و  قالخا  تیبسن  هب  دقتعم  زین  ياهتـسد  دش . دـهاوخن  یقالخا  تاروتـسد  وریپ  و  دوشیمن ، یقالخا 
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رد بوخ و  نامز  کی  رد  ای  اج و  کی  رد  یتسرد ) یتسار و  دننام   ) لمع کی  تسا  نکمم  تسا و  یناکم  ینامز و  طئارش  عبات  یقالخا 
رگا اریز  درک ، تیوقت  ار  ینادجو  ياهادن  دیاب  دناهتفگ : هتسناد و  یکتم  يرطف  نادجو  رب  ار  قالخا  زین  یهورگ  دشاب …  دب  رگید  ياج 

تفلاخم يارب  ياهنیمز  رگید  ددرگ ، شوماخ  فلاخم  ياهادن  اهنآ  طیحم  ندش  كاپ  اهنآ و  تیوقت  اب  دوش و  هدینش  یبوخ  هب  اهادن  نیا 
رگا تسا  وا  دوخ  دوجو  رد  ناسنا  ياهدرد  يوراد  هصالخ  دوشیم و  هحفص 408 ]  ] یقالخا دوخ  هب  دوخ  ناسنا  هدنامن و  یقاب  قالخا  اب 

يوریپ ینعی  بوخ  قالخا  دناهتفگ : هکنیا  دننام  تسه  اجنیا  رد  زین  يرگید  دـئاقع   … کیف » کئاود  کنم و  کنا   …  » دـنادن دوخ  هچ 
، داد شرورپ  رـشب  رد  ار  یئابیز  سح  یتسیاب  و  تسا ، یئابیز  قالخا  دـناهتفگ : هکنیا  ای  و  تسا -  لگه  رظن  نیا  و  یعاـمتجا -  نیناوق  زا 

اجنیا رد  دنکیمن …  تنایخ  دید  ار  تناما  یئابیز  هک  یماگنه  و  دـیوگیمن ، غورد  درک  كرد  ار  یئوگ  تسار  یئابیز  یتقو  ناسنا  اریز 
هب ای  و  دشاب ، اهنآ  نیرت  لاکـشایب  لقاال  ای  اههدـیقع -  نیرتحیحـص  نیرتهب و  دـیاش  هک  دراد  دوجو  مه  ياهزات  بلاج و  يهدـیقع  کی 
زا قالخا  هک -  تسا  نیا  هدیقع  نآ  و  دشاب … -  ندش  یقالخا  يارب  هلیسو  نیرت  دربراک  نیرترثؤم و  يرهطم  دیهـش  موحرم  داتـسا  لوق 

نادرم زا  یکی  ربارب  رد  هک  دنتـسه  رتقفوم  نارگید  زا  هار  نیا  رد  دـنوشیم و  یقـالخا  یناـسک  ینعی  تسا …  تدارا  تبحم و  يهلوـقم 
اهنآ ياهرادرک  راتفر و  تاروتسد و  زا  هدروآ و  دورف  تدارا  میلست و  رس  یقالخا  ياهوگلا  لمع و  ملع و  رد  لماک  دارفا  یهلا و  گرزب 

و دیامیپیم ، هبش  کی  ار  هلاس  دص  هر  هک  تسا  یسک  نینچ  دنادرگ … و  اهنآ  قالخا  مراکم  قالخا و  هب  قلختم  ار  دوخ  هتفرگ و  سرد 
مه يدد  وید و  نزهار و  چیه  زا  دوصقم  لزنم  رس  هب  ندیسر  فده و  هب  لوصا  هار  رد  و  ددرگیم ، سردم  دص  زومآ  هلأسم  هتفرن  بتکم 

يارب دـیوگیم : مالـسلاهیلع ) یلع  يهعفاد  هبذاج و   ) باتک رد  هک  دیونـشب  اـجنیا  رد  ار  داتـسا  هتـشون  نتم  تسا  رتهب  درادـن … و  همهاو 
یطارقس برـشم  هلمج  زا  تسا ، هدمآ  دیدپ  ینوگانوگ  ياهبرـشم  و  تسا ، هدش  داهنـشیپ  یفلتخم  قرط  سفن  بیذهت  قالخا و  حالـصا 

قالخا یگتفشآ  تارضم  هیکزت و  دئاوف  هب  دیاب  لوا  یمدآ  دنک ، حالـصا  ریبدت  لقع و  هار  زا  ار  دوخ  دیاب  ناسنا  برـشم  نیا  قبط  تسا ،
اهوم دهاوخیم  هک  یسک  لثم  دنک -  ادیپ  ار  مومذم  تافص  کی  کی  لقع  یتسد  رازبا  اب  سپـس  دنک و  ادیپ  لماک  نامیا  هحفص 409 ] ]
یسک لثم  ای  دنکب ، ار  هزره  ياهفلع  کی  کی  دوخ  تسد  اب  تعارز  يالبال  زا  هک  يزرواشک  لثم  ای  دنیچب ، ینیب  لخاد  زا  کت  کت  ار 

الثم دـنهاوخیم ، باسح  رکف و  زا  ار  قالخا  حالـصا  نافوسلیف  دـنک -  كاـپ  خولک  گـیر و  زا  دوخ  تسد  اـب  ار  مدـنگ  دـهاوخیم  هک 
: دـنیوگیم ای  تسا ، یتسپ  تلذ و  بجوم  زآ  عمط و  و  مدرم ، رظن  رد  تسا  ناسنا  تیـصخش  تزع و  ثعاـب  تعاـنق  تفع و  دـنیوگیم :

يرامیب یهاوخدـب  دـسح و  دـنیوگیم : اـی   … … … … … … ناـنچ .. ملع  تسا و و  نینچ  ملع  تسا ، یئاـناوت  تردـق و  بجوم  ملع 
، تسا یحیحص  هار  هار  نیا  هک  تسین  کش  نانخـس . لیبق  نیا  زا  تشاد و  دهاوخ  لابند  ار  یئوس  بقاوع  یعامتجا  رظن  زا  تسا ، یحور 

تسا نیا  رد  ثحب  رگید … و  يهلیسو  کی  اب  هسیاقم  اب  تسا  هلیسو  نیا  شزرا  نازیم  رد  نخس  اما  تسا ، یبوخ  يهلیسو  هلیـسو ، نیا  و 
داهنـشیپ ار  تدارا  تبحم و  هار  لالدتـسا  لقع و  هار  شیوپ  ياج  هب  كولـس  ریـس و  نافرع و  لها  تسا . ردقچ  لئاسو  نیا  درب  نازیم  هک 

رت رطخ  یب  مه  لالدتـسا ، لقع و  هار  زا  هک  زیوایب  لد  ندرگ  هب  ار  وا  تدارا  تبحم و  يهتـشر  نک و  ادیپ  ار  یلماک  دنیوگیم : دننکیم ،
رد تدارا  تبحم و  يورین  ریثأت  دنشابیم ، ینیشام  لئاسو  میدق و  یتسد  لئاسو  دننام  هلیسو  ود  نیا  هسیاقم  ماقم  رد  رتعیرس ، مه  تسا و 
زا ار  فورح  فارطا  بازیت  اب  زاس  هشیلک  کی  الثم  تسا  تازلف  يور  رب  یئایمیـش  داوم  ریثأت  لیبق  زا  لد ، زا  یقالخا  لـئاذر  ندرک  لـئاز 

هحفـص 410]  ] راک دـننام  یقالخا  دـسافم  حالـصا  رد  لقع  يورین  ریثأت  اما  لیبق ، نیا  زا  يزیچ  ای  وقاچ و  رـس  ای  نخان و  اب  هن  دربیم  نیب 
تـسد رد  يوق  يابر  نهآ  کی  رگا  دراد ؟ تمحز  جنر و  ردقچ  دـنک ، ادـج  تسد  اب  كاخ  زا  ار  نهآ  تارذ  دـهاوخب  هک  تسا  یـسک 

دنکیم و عمج  ار  هلیذر  تافص  ابر  نهآ  دننام  تبحم  تدارا و  يورین  دنک ، ادج  ار  اهنآ  يهمه  شدرگ  کی  اب  تسا  نکمم  دشاب  هتشاد 
عمج ار  لـئاذر  دوخ  هب  دوخ  يراـک ، دوـخ  هاگتـسد  نوـچمه  نیلمک  ناـکاپ و  تدارا  تبحم و  ناـفرع ، لـها  يهدـیقع  هب  دزیریم ، رود 
يرآ تسا . شخب  غوبن  رگهیفصت و  هک  تسا  نیا  تسا و  تالاح  نیرتهب  زا  دتفیب  اج  هب  رگا  تیبوذجم  تلاح  دزیریم ، نوریب  دنکیم و 
تسا هداد  ناشن  هبرجت  و  دننکیم ، هیکت  تدارا  تردق و  هب  دنهاوخیم و  تبحم  يورین  زا  ار  قالخا  حالصا  دناهتفر ، ار  هار  نیا  هک  نانآ 
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هدوبن رثؤم  یقالخا  باتک  دـلج  اهدـص  ندـناوخ  تسا  هداتفا  رثؤم  حور  رد  نانآ  تبحم  تدارا و  ناـکین و  تبحاـصم  هک  هزادـنا  نآ  هک 
بیع صرح و  وا ز  دـش  كاچ  یقـشع  یماج ز  ار  هک  ره  دـیوگ : هلمج  نآ  زا  هک  يولوم  زا  يراعـشا  لقن  زا  سپ  اجنیا  رد  داتـسا  تسا .

مینیبیم ار  ناگرزب  یهاگ  دیوگ : دوخ  راتفگ  دییأت  يارب  ام  ياهتلع  هلمج  بیبط  يا  ام  يادوس  شوخ  قشع  يا  شاب  داش  دـش  كاپ  یلک 
، تسین يرایتخا  دیلقت  نیا  دننکیم ، دیلقت  نانآ  زا  نخـس  تسژ  اهدروخرب و  ندیـشوپ و  سابل  نتفر و  هار  رد  یتح  نانآ  نادـنمتدارا  هک 

گنرمه ار  وا  لاح  همه  رد  دراذـگیم و  رثا  بحم  یتسه  ناـکرا  ماـمت  رد  هک  تسا  تدارا  تبحم و  يورین  تسا  یعیبط  دوخ و  هب  دوخ 
هحفـص 411]  ] ات دزروب  قشع  وا  هب  ددرگب و  یتقیقح  لها  لابند  شیوخ  حالـصا  يارب  دـیاب  یناـسنا  ره  هک  تسا  نیا  دزاـسیم ، بوبحم 
ره البق  هک  یناسنا  يوش  رنه  لها  هگرد  كاخ  هک  دیاب  اظفاح  تسا  لاصو  ياوه  ترـس  رد  رگ  دـنک . حالـصا  ار  شیوخ  دـناوتب  یتسار 

رگید دمآ  تدارا  تبحم و  هک  یتقو  تفاییم ، هار  شتمه  ناکرا  رد  یتسس  زاب  دهد  ماجنا  يریخ  لمع  ای  تدابع  تفرگیم  میمـصت  هچ 
لقن یئاـبطابط  يهمـالع  موـحرم  زا  مـه  يراعـشا  سپـس  و  ددرگیم . دـنمورین  شتمه  خـسار و  شمزع  دوریم و  توـخر  یتسـس و  نآ 

هدرک و رکذ  قالخا  باب  رد  زین  ار  هدیقع  نیا  دراد  قالخا  يهفـسلف  مان  هب  هک  يرگید  باتک  رد  داتـسا  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  و  دـنکیم .
باـب نیا  رد  هدـش  رکذ  دـیاقع  رگید  زا  رت  لاکـشا  مک  ار  نآ  زین  باـتک  ناـمه  رد  اـما  دریگیم ، نآ  تیعناـم  تیعماـج و  هب  یئاـه  داریا 
رگید ياـههار  زا  دوـصقم  هب  ندیـسر  يارب  هار  نیا  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  دوـب  داتـسا  تاـملک  لـالخ  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  یلو  دـنادیم ،

يهمالع موحرم  ینعی  ناشیا  داتـسا  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  و  دـشابیم . لئاسو  رگید  زا  رت  دربراک  رترثؤم و  هلیـسو  نیا  و  رتکـیدزن ،
هفیرش يهیآ  ریسفت  لیذ  رد  هک  موحرم  نآ  راتفگ  يهصالخ  هتشاد و  نایب  ار  نآ  یملع  ینایب  اب  نازیملا  فیرـش  ریـسفت  رد  هر )  ) یئابطابط
ندیسر هار  : » هک تسا  نیا  هتشاد  نایب  لیصفت  هب  اج  ود  رد  َنوُعِجار »  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  اُولاق  ٌۀَبیصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیذَّلا  َنیِرباَّصلا *  ِرَِّشب  َو  »

هجوت - 1 تسا : نکمم  هار  ود  زا  یکی  زا  نآ  لیـصحت  تامدقم  تسا و  هحلاص  لامعا  رارکت  نیرمت و  ندش  یقالخا  هلـضاف و  تاکلم  هب 
اجنیا رد  ندـش  یقالخا  فدـه  هک  نآ ، يویند  دـئاوف  و  هحفـص 412 ]  ] راـثآ دـب و  بوخ و  صیخـشت  هار  زا  نآ  يویند  راـثآ  عفاـنم و  هب 

هب ار  مدرم  هار  نیا  زا  نآرق  رد  هچنانچ  يورخا ، ياهشاداپ  دئاوف و  هب  هجوت  هار  زا  - 2 تسا . عامتجا  دارفا  شیاتس  یعامتجا و  تیبوبحم 
يورخا ياهتمعن  یعقاو و  لامک  هب  ندیـسر  اجنیا  رد  ندش  یقالخا  زا  فده  هک  هدومرف …  بیغرت  کین  ياهراک  ماجنا  ندش و  یقالخا 

داجیا نآ  تسا و  نآرق  هب  صوصخم  تسا و  ءایبنا  تامیلعت  ینامـسآ و  ياـهباتک  ياـنبم  هک  دراد  دوجو  یموس  هار  اـجنیا  رد  یلو  تسا .
اجنیا رد  فدـه  هک  تسا ، وا  رد  اهتردـق  اهتزع و  تالامک و  يهمه  دوش  هجوتم  ناـسنا  هک  قیرط  نیا  زا  تسا ، ادـخ  هب  قشع  تبحم و 
يارب دـهاوخیم  ار  هچ  ره  هکلب  يورخا  ياهتمعن  هب  ندیـسر  هن  یعامتجا و  تیبوبحم  يارب  یقالخا  لـئاضف  بسک  هن  تسا  ادـخ  صخش 
ناسنا نامیا  نوچ  هک  حیضوت  نیا  اب  تسا . وا  تافص  هب  ندش  فصتم  وا و  هب  ندیسر  يارب  دهدیم  ماجنا  ار  يراک  ره  دهاوخیم و  ادخ 

ابُح ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو   » دوشیم رتدایز  وا  رد  یلاعت  يادخ  هب  قشع  هبذج و  تلاح  ًاجیردت  دوریم  لامک  هب  ور  یلاعت  يادـخ  هب  تبـسن 
يایلوا و   ) مرکا ربمغیپ  زا  يوریپ  هب  راداو  ار  وا  ینعم  نیمه  و  دـنیبیم ، ار  وا  ایوگ  هک  دـنکیم  تداـبع  ناـنچ  ار  ادـخ  هک  اجنادـب  اـت  ِهَِّلل »

زا زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمغیپ  تسا و  نآ  راثآ  هب  قشع  مزلتـسم  يزیچ  هب  قشع  اریز  دـنکیم . تاکرح  لاعفا و  مامت  رد  یهلا )
تاذ هب  شهجوت  مامت  هدرک و  رظن  فرص  زیچ  همه  زا  هک  دسریم  یئاج  هب  قشع  نیا  شتآ  و  هحفص 413 ] [. ] 11  ] تسا وا  تایآ  راثآ و 

لاـمک نآ  زا  ياهنومن  ياهمـش و  دـنکیم  هدـهاشم  هک  ار  یلاـمک  لاـمج و  ره  اریز  درادیم ، تسود  ار  وا  اـهنت  ددرگیم و  فوـطعم  وا 
همه زا  ار  دوخ  تبحم  قـشع و  هکنیا  هصـالخ  و  [، 12  ] دنیبیم ار  وا  دـنیبیم  ار  هچ  ره  دـنکیم و  هدـهاشم  ار  نایاپیب  لامج  یهتنمیب و 

رد تسا  وا  زج  هچ  ره  ددرگیمن و  وا  رد  اـهنت  ار  یعقاو  لالقتـسا  نوـچ  درپـسیم ، یقیقح  قوـشعم  اـتکی و  يادـخ  هب  دریگیمرب و  زیچ 
هب تفریم  یتلیـضف  لابند  رگا  نونک  ات  اریز  دراد ، رایـسب  تواـفت  مدرم  رگید  اـب  وا  رکف  زرط  بیترت  نیا  هب  درادـن … و  لالقتـسا  شرظن 

رـسارس نونکا  یلو  دوب  یناسنا  لئاذر  زا  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  درکیم  زیهرپ  یتشز  راک  زا  رگا  تسا و  یناسنا  تلیـضف  هک  دوب  نیا  رطاخ 
، كرت لعف و  دسارهیمن ، وا  ریغ  زا  و  دبلطیمن ، ار  وا  ریغ  و  دیوجیمن ، وا  زج  و  دهاوخیمن ، يزیچ  ادخ  زج  و  هتفرگ ، ادـخ  ار  شدوجو 
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ریغ تلیضف و  هب  یهجوت  تسا  ادخ  يوسب  ادخ و  يارب  وا  تالاح  راکفا و  لاعفا و  مامت  هصالخ  و  بضغ ، يدونـشوخ و  تشحو ، سنا و 
نونکا دیوجیم …  ار  وا  دبلطیم و  ار  وا  اهنت  درادن و  خزود  تشهب و  ترخآ و  ایند و  هب  هکلب  و  اهنآ ، تمذم  مدرم و  شیاتس  تلیضف و 

ثحب يارب  مه  يرگید  يهدافتسا  کی  دنمشناد  درگاش  داتسا و  نیا  ای  و  راوگرزب ، داتـسا  ود  نیا  نایب  قیقحت و  يهجیتن  زا  میهاوخیم  ام 
قئالع رطاخ  هب  رگا  ام  و  دشاب ، هتـشاد  يا  هنافراع  مهم و  رثا  نینچ  دـناوتیم  هک  تسا  ادـخ  هب  تبحم  قشع و  هک  نیا  نآ  و  میئامنب ، دوخ 
یلاـعت قح  هب  قشع  ناـمیا و  زا  هجرد  نآ  هب  میناوتن  میراد  هک  يرگید  ياهفعـض  یناـسفن و  هحفص 414 ]  ] یناطیـش و سواسو  يویند و 

هب هک  ینید -  ناربهر  یهلا و  يایلوا  هب  تبحم  قشع و  هار  زا  يرتمک  تبسن  اب  یلو  میدرگ ، یهلا  قالخا  هب  قلختم  قیرط  نیا  زا  میسرب و 
زا میناسرب . یقالخا  مراکم  یناسنا و  لامک  زا  یلحارم  هب  ار  دوخ  میناوتیم  تسا  ادـخ  هب  قشع  زین  اهنآ  هب  قشع  یئاـبطابط -  داتـسا  ریبعت 
ْنِم ًافْوَخ  َُکتْدَـبَع  اَم  یهلا  : » دـیوگیم هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  نیا  تسا  هتفگ  هک  هدـش  لـقن  هر )  ) يراـصنا خیـش  موحرم 

نینچ دناوتیمن  يرگید  صخش  و  تسا ، ترـضح  نآ  دوخ  هب  رـصحنم  ُکتْدَبَعَف »  ِةَداَبِْعِلل  اًلْهَأ  َُکتْدَجَو  لب  َِکتَّنَج  ِیف  ًاعَمَط  َال  َو  َكِراَن 
هار نیمه  ندرک  ادـیپ  اـم  يارب  مهم  و  میـسرب . قح  تفرعم  زا  هجرد  نآ  هب  میناوتیمن  لومعم  روـط  هب  زین  اـم  هار  نیا  زا  و  دـنکب ، یئاـعدا 

. تفرگ میهاوخ  شیپ  رد  ار  هار  نیا  ادخ  يرای  هب  میدش و  راد  ربهار  راوگرزب  داتـسا  ود  نیا  یئامنهار  اب  هک  دوب  قشع  تبحم و  هار  ینعی 
ندرک ناوـنع  اـب  میهاوـخیم  هک  مینکیم  بیقعت  ار  فدـه  نیمه  زین  عوـضوم  نـیا  باـختنا  ثـحب و  نـیا  حرط  زا  اـم  هـک  صوـصخ  هـب 

هداوناخ نیا  هب  تدارا  تبحم و  يهیامرس  زا  هدافتـسا  اب  هداد و  رارق  دوخ  يارب  یئوگلا  ار  نآ  مالـسلاهیلع  ماما  یگدنز  یقالخا  ياههبنج 
یقالخا ياههبنج  تخانش  اب  میهاوخیم  ام  رگید  ترابع  هب  و  میشوکب . نارگید  دوخ و  قالخا  حالـصا  رد  میراد  رایتخا  رد  هللادمحب  هک 

ار نآ  رازبا  هیامرـس و  و  مینک ، وکین  ار  دوخ  قالخا  هداد و  رارق  یئوگلا  دوخ  يارب  ار  نآ  یهلا  گرزب  نادرم  زا  یکی  یلمع  ياههریـس  و 
َُهل َو   » تسا هدومرف  تیانع  ام  هب  ار  گرزب  تمعن  نیا  هداهن و  تعیدو  هب  ام  ياهلد  رد  یلاـعت  يادـخ  دـشاب  نادـناخ  نیا  هب  تبحم  هک  زین 

بولطم لامک  هب  میسرب  یلاع  فده  نیا  هحفص 415 ]  ] هب نادناخ  نیا  هب  تدارا  تبحم و  هار  نیمه  زا  میناوتب  رگا  یتسار  هب  ام  و  ُدْمَْحلا »
ای و  [. 11  « ] ٌۀَئِّیَس اَهَعَم  ُّرُضَی  َال  ٌۀَنَـسَح  ٍِّیلَع  ُّبُح  : » نوچمه یتایاور  حیحـص  یناعم  زا  یکی  دیاش  و  میاهدیـسر ، دوخ  یعقاو  تداعـس  هب  و 

يزار و رخف  دننام  زین  تنـس  لها  ياملع  زا  نت  دنچ  هک  ثیدح  نیا  ای  و  دـشاب ، نیمه  زین  [. 12  « ] ُّبُْحلا اَّلِإ  ُنیِّدلا  ِلَه  : » فورعم ثیدـح 
ْنَم َو  َالَأ  ًادیِهَـش ،  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دناهدرک  لقن  نارگید  يرـشخمز و 

ًانِمُْؤم َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالَأ  ًاِبئاَت  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  اـَلَأ  َُهل  ًاروُفْغَم  َتاَـم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَـم 
يهیفصت بیذهت و  يهلیسو  دناسرب و  یقالخا  لامک  حالـصا و  هب  ار  ناسنا  هک  یتبحم  ینعی  دشاب ، نیمه  زین  [. 11 … « ] ِناَمیِْإلا َلِمْکَتْسُم 

وا يایلوا  ادخ و  تبحم  رگا  یتسار  هب  اریز  دشاب .! هتشاد  دناوتیمن  یتیصاخ  نینچ  لمع  نودب  یبلق  یتسود  فرـص  هنرگو  ددرگ ، دوجو 
يادخ هحفـص 416 ]  ] هک هنوگ  نامه  دوب ، دـهاوخن  وا  دوجو  رد  یقالخا  لئاذر  تیـصعم و  ینامرفان و  رگید  دـش  ادـیپ  یـسک  دوجو  رد 
یتسود ياج  ای  تسا و  نامحر  يایلوا  نامحر و  تبحم  ياج  ای  یناـسنا  لد  [ 12  ] ِِهفْوَج ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام  : » هدومرف یلاـعت 

ْنَم َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّبَحَأ  اَم  : » هدومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  هنوگ  نامه  و  دجنگن ، لد  کی  رد  تبحم  ود  ناطیـش و  ناوریپ  ناطیش و 
قداص ماما  دوب .) دهاوخن  وا  دوجو  رد  یلاعت  قح  تبحم  و   ) درادن تسود  ار  لجوزع  يادخ  دنک ، ادخ  ینامرفان  هک  یسک  [ 11  « ] ُهاَصَع

َّنِإ ُهَتْعَطََأل  ًاقِداَص  َکُّبُح  َناَک  َْول  ٌعیَِدب  ِلاَعِْفلا  ِیف  ٌلاَُحم  اَذَه  ُهَّبُح  ُرِهُْظت  َْتنَأ  َو  ََهلِْإلا  یِـصْعَت  تسج . لثمت  یعابر  نیا  هب  سپـس  مالـسلاهیلع 
رارق قـح  تبحم  يداو  رد  ناـسنا  و  دـمآ ، یلد  رد  ادـخ  تبحم  رگا  هک  دـشاب  نیا  زین  نآ  تلع  دـیاش  و  [. 11  ] عـیِطُم ُّبُِحی  ْنَِمل  َّبِحُْملا 

وا زین  ادخ  هتفرگ و  رارق  یلاعت  قح  تبحم  دروم  یـسک  نینچ  هکلب  و  هدرک ، يرای  ار  وا  زین  ادخ  دمآرب ، تبحم  بسک  ددصرد  و  تفرگ ،
ات دـنکیم ، اـیمیک  زین  ار  وا  دوجو  دروخ  وا  دوجو  هب  نوچ  هک  تسا  ادـخ  یتسود  گرزب  ياـیمیک  ریـسکا و  ناـمه  درادیم و  تسود  ار 

ٍءْیَِشب يِْدبَع  ََّیلِإ  َبَّبََحت  اَم  : » دومرف … ادخ  هک  دریگ  رارق  یسدق  فیرش  ثیدح  نآ  قادصم  دنز و  رـس  وا  زا  یئادخ  ياهراک  هک  یئاج 
يِذَّلا ُهَرََصب  َو  هحفـص 417 ]  ] ِِهب ُعَمْـسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اَذِإَف  ُهَّبِحُأ  یَّتَح  ِۀَِـلفاَّنلِاب  ََّیلِإ  ُبَّبَحَتََیل  ُهَّنِإ  َو  ِْهیَلَع  ُُهتْـضَرَْتفا  اَّمِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ 
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نم يهدنب  [. 12 … « ] ُُهْتیَطْعَأ ِیَنلَأَس  اَذِإ  َو  ُُهْتبَجَأ  ِیناَعَد  اَذِإ  اَِهب  یِـشْمَی  ِیتَّلا  ُهَلْجِر  َو  اَِهب  ُشِْطبَی  ِیتَّلا  ُهَدَی  َو  ِِهب  ُقِْطنَی  يِذَّلا  ُهَناَِسل  َو  ِِهب  ُرِْـصُبی 
نم هاگرد  هب  تابحتسم ) و   ) هلفان قیرط  زا  هتسویپ  وا  و  دیوجن ، یتسود  نم  دزن  ماهدرک  ضرف  وا  رب  هچنآ  زا  رتبوبحم  يزیچ  يهلیـسو  هب 

نادب هک  مدرگ  شاهدید  و  دونشب ، نادب  هک  موش  شـشوگ  مرادب  تسود  ار  وا  نوچ  و  مراد ، تسود  ار  وا  نم  هک  هاگنآ  ات  دیوج  یتسود 
دناوخب ارم  هاگ  ره  دور ، هار  نادـب  هک  موش  شیاپ  و  دریگرب ، نادـب  هک  مدرگ  شتـسد  و  دـیوگ ، نخـس  نادـب  هک  مدـش  شنابز  و  دـنیبب ،

یفاک و لوصا  فیرـش  باتک  رد  هک  نآ  ریاظن  ثیدـح و  نیا  هتبلا  هک  مهد …  شیاطع  دـنک  تساوخرد  نم  زا  هاگ  ره  و  منک ، شتباجا 
اج نیمه  هب  ار  دوخ  راتفگ  شخب  نیا  زین  ام  تسین و  نآ  ياج  رـصحنم  نیا  هک  دراد  يرتشیب  حیـضوت  حرـش و  هب  زاین  هدمآ ، اهباتک  رگید 

هحفص 418] . ] میهد همتاخ 

مود يهمدقم 

، تسین یناکم  ینامز و  طیارش  عبات  نآ  یلک  نیناوق  یساسا و  لوصا  و  تسین ، یفاضا  یبسن و  قالخا  دناهتـشادنپ  یخرب  هچنآ  فالخ  رب 
رد لاح و  ره  رد  هک  مینکیم ، هدهاشم  ار  یملـسم  یقالخا  نیناوق  یلک و  لوصا  کی  راهطا  يهمئا  ناربمایپ و  يهریـس  یگدـنز و  ردام  و 

هدافتـسا يوریپ و  اـهنآ  زا  هاـگ  چـیه  هک  تسا  هدوـب  زین  یئاـه  راـیعم  لوـصا و  کـی  و  دـناهدرکیم ، يوریپ  اـهنآ  زا  یناـکم  ناـمز و  ره 
ینامز و طئارـش  یمومع و  راکفا  دب  بوخ و  قالخا  صیخـشت  عجرم  تسا و  یبسن  قالخا  هک  دناهتـشادنپ  یخرب  هکنیا  و  دـناهدرکیمن ،
زا یقالخا  یلک  لوصا  تسا . دودرم  راهطا  يهمئا  قطنم  نآرق و  رظن  زا  تسا ، عامتجا  در  لوبق و  تلیذر  تلیـضف و  رایعم  تسا و  یناکم 

. دناهدوب لوصا  نآ  تاعارم  هب  مزلم  اج  همه  زین  دوخ  تسا و  لمع  لباق  نامز  ره  اج و  ره  رد  هدوبن و  لیدبت  رییغت و  لباق  نید  يهمئا  رظن 
هزرابم اهنآ  اب  یطئارش  ره  رد  دنداتسیایم  نایتوغاط  زواجت و  ملظ و  ربارب  رد  ینامز  طرش و  ره  رد  اج و  همه  مالسلا ) مهیلع   ) نید يهمئا 

رکم و زواجت و  ملظ و  زا  هاگ  چیه  هچنانچ  دندمآیمن …  رانک  اهنآ  اب  یطئارـش  چیه  رد  هدرکن و  شزاس  اهنآ  اب  هاگ  چیه  و  دـندرکیم ،
اب اهنآ  توافت  یهلا و  نادرم  گرزب  تازاـیتما  زا  یکی  نیا  دـندرکیمن … و  هدافتـسا  دوخ  راـک  تفرـشیپ  يارب  گـنرین  بیرف و  هلیح و 
زا زین  قالخا » ندوب  یبسن   » فیرعت نیا  تسین  دـیعب  تسا … و  هدوب  ناهج  رگید  نایاشگروشک  يدام و  نارادـمامز  هحفص 419 ]  ] ریاس

تاغیلبت اب  هدـش و  هضرع  يرـشب  عماوج  هب  نانآ  ياه  رابرد  ریگب  قوقح  نابآم  فوسلیف  ناراوخهریج و  يدام و  نارادـمامز  ناـمه  يوس 
ریاس رد  ار  طلغ  ياه  هضرع  اوران و  ياهتلاخد  نیا  رئاظن  هچناـنچ  هدـش ، رکذ  یملع  ياـهباتک  رد  قـالخا  ياـهفیرعت  ءزج  ناـنآ  عیـسو 
یتح زیچ و  همه  دوخ  یتسرپایند  يداـم و  دـصاقم  تفرـشیپ  يارب  هک  مینکیم ، هدـهاشم  مالـسا  یخیراـت  یعاـمتجا و  یگنهرف و  نوؤش 

ره رد  اج و  همه  رد  ملظ  دـنادن  هک  تسیک  هنرگو  دـناهدرکیم ، ریـسفت  دوخ  عماـطم  ضارغا و  دوخ و  عفن  هب  ار  ینآرق  يهکراـبم  تاـیآ 
اَم ِهَّللا  َو  : » دومرفیم مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا . ابیز  حودمم و  وکین و  نامز  ره  اج و  ره  رد  داد  لدـع و  تسا و  تشز  حـیبق و  نامز 

ِّلُِکل َو  ٌةَرَفُک - ٍةَرَُجف  ُّلُک  َو  ٌةَرَُجف  ٍةَرَدُغ  ُّلُک  ْنَِکل  َو  ِساَّنلا  یَهْدَأ  ْنِم  ُْتنَُکل  ِرْدَْغلا  ُۀَیِهاَرَک  َال  َْول  َو  ُرُْجفَی  َو  ُرِدْغَی  ُهَّنَِکل  َو  یِّنِم  یَهْدَِأب  ُۀَـیِواَعُم 
رگا دـنکیم و  هانگ  دـنزیم و  گـنرین  وا  هکلب  تسین  رت  كریز  نم  زا  هیواـعم  دـنگوس  ادـخ  هب  [. 13 « ] ۀَـماَیِْقلا َمْوَی  ِِهب  ُفَْرُعی  ٌءاَِول  ٍرِداَـغ 

گنرین ره  و  تسا ، رفک  یهانگ  ره  تسا و  هانگ  قسف و  یگنرین  ره  یلو  مدوب ، مدرم  نیرت  كریز  زا  نم  دوبن  گـنرین  يدنـسپان  یتشز و 
هحفص 420] . ] دش دهاوخ  هتخانش  نادب  هک  تسا  یمچرپ  تمایق  زور  رد  ار  يزاب 

موس يهمدقم 

هک یئاههویش  اهشور و  یلمع و  لوصا  نامه  هب  هریس  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  مالسلا ) مهیلع   ) ماما ربمغیپ و  یلمع  يهریس  تخانش  رد 
هدـید یهاـگ  هک  تسا  یهابتـشا  کـی  نیا  و  اـهنآ ، یگدـنز  خـیرات  هب  هن  دوشیم  هتفگ  تسا  هدوب  ناـنآ  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد 
ةریـس هیبـلح ، يهریـس  ماـشه  نبا  يهریـس  دوـشیم ، هتفگ  هریـس  هدـش  هتـشون  ماـما  ربـمغیپ و  یناگدـنز  خـیرات  رد  هچ  ره  هب  هک  دوـشیم 
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. دوریم راک  هب  لمع  عون  ندنامهف  يارب  هغیص  نیا  و  تسا ، هلعف »  » نزو رب  تغل  رد  هریس »  » هک یتروص  رد  رگید  ياههریس  و  یفطـصملا ،
عون و کی  يانعم  هب  هک  میج  رسکب  هسلج »  » میئوگیم تقو  کی  تسا و  نتـسشن  يانعم  هب  هک  میج  حتف  هب  هسلج »  » میئوگیم تقو  کی 

نامه هب  هریـس  نیاربانب  نآ …  لاثما  و  هحدـم »  » دـننام نزو  نیا  تالامعتـسا  ریاس  تسا  نینچ  مه  و  تسا ، یـصاخ  نتـسشن  کبـس  کـی 
یلمع یقالخا و  ياهـشور  لوصا و  نامه  ینعی  دوشیم ، هتفگ  نید  يهمئا  ربمغیپ و  یگدـنز  ياههویـش  صاخ و  ياـهشور  اـهکبس و 

رد تدابع ، رد  یهدـنامرف ، رد  يربهر ، رد  غیلبت ، رد  هداوناـخ ، دارفا  اـب  يراـع ، مدرم  اـب  ناتـسود ، اـب  نانمـشد ، اـب  دروخرب  رد  هک  یتباـث 
مه ام  يارب  دوب و  امرف  مکح  اهنآ  یگدنز  رد  نوناق  لصا و  ناونع  هب  و  دنتشاد ، یگدنز  نوؤش  مامت  رد  هصالخ  و  تسایـس ، رد  تراجت ،
هب يزور  هچ  رد  الثم  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هکنیا  نتـسناد  ام  يارب  هنرگو  دشاب ، امنهار  هحفص 421 ]  ] وگلا و اهـشور  لوصا و  نامه  دیاب 

هنوگچ راوگرزب  نآ  لئامش  لکش و  ای  هدیـسر و  تداهـش  هب  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  قیقحت  روطب  يزور  هچ  هدمآ و  ایند  هب  قیقحت  روط 
هریـس نآ ، نتخانـش  نتـسناد و  تسین و  هدنزومآ  مهم و  یلیخ  تسا  هدوب  هنوگچ  ترـضح  نآ  یـصخش  یمـسج و  تایـصوصخ  و  هدوب ،
ناشن ام  هب  یگدنز  رد  ار  ناراوگرزب  نآ  لمع  يهویـش  هک  تسا  یئاهنآ  هریـس »  …  » تسین ترـضح  نآ  هریـس  اهنیا  نوچ  تسین  یـسانش 

نآ تاقتـشم  … و  ناک »  » تروص هب  مه  تایاور  رابخا و  رد  الومعم  و  دوشیم ، هدید  اهنآ  یگدنز  رد  هتـسویپ  تباث و  روط  هب  دهدیم و 
الثم دناهتـساوخ …  ناـشناوریپ  زا  ار  ناـمه  زین  ناراوگرزب  نآ  دوخ  و  دـشابیم ، لـمع  یگتـسویپ  رارمتـسا و  يهدـننامهف  هک  هدـش  ناـیب 

زا و  [. 14 … « ] ِۀَنُوئَْملا َفیِفَخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  دنسیونیم : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یگدنز  رد  مینیبیم 
نارای ادخ و  لوسر  باحصا  زا  یکی  ناحوص  نب  دیز  يهزانج  رس  رب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نوچ  هک  میناوخیم  زین  خیرات  رد  وس  نآ 

زا هک  ار  وا  یگدنز  شور  هریـس و  نیرتهب  و  دیآیم ، هدـش -  دیهـش  لمج  گنج  رد  هک  مالـسلاامهیلع )  ) نینمؤملاریما يافو  اب  قیدـص و 
رـس رب  هک  هدرک  يروآداـی  وا  زا  هنوـگنیا  دـهدیم  ودـب  يراـختفا  لادـم  ناوـنع  هب  هتخوـمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  يهریس 

رپ جرخ و  مک  وت  هک  دـیز  يا  یتسار  هب  هحفص 422 - ] [. ] 15 … « ] ِۀَنوُعَْملا َرِیثَک  ِۀَنُوئَْملا  َفیِفَخ  ُْدیَز  اَی  َْتنُک  ْدََقل  : » دـیوگیم شاهزانج 
نآ زا  شور  هریس و  تداع و  رارمتسا و  يهدافتسا  و  هدش ، لقن  بلاق  قایس و  کی  رد  و  ناک »  » ظفل اب  دروم  ود  ره  رد  هک  يدوب …  راک 

شاهرابرد تنـس  لها  ناـگرزب  یتح  ینید  روما  رد  وا  يریذـپان  شزاـس  یتخـس و  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  یگدـنز  رد  اـی  و  دوشیم .
 …« هَّللا ِنیِد  ِیف  ِۀَـمُولَْملِاب  اـَل  َو  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنَع  ِۀَـمُؤَّنلِاب  ْنُکَی  َْمل  ِهِّوُدَـع …  یَلَع  ِهَّللا  یِماَرَم  ْنِم  ًاـِبئاَص  ًامْهَـس  ِهَّللا  َو  ٌِّیلَع  َناَـک  . » دـناهتفگ …

ياـهراک دوب و  ادـخ  هب  طوبرم  هچنآ  يهراـبرد  تفریمن … و  اـطخ  هک  شنانمـشد  رب  ادـخ  ياـهریت  زا  دوب  يریت  یلع  ادـخ  هب  [. - 16]
نادنمتدارا نامیا و  اب  نارای  زا  یکی  هک  زین  رتشا  کلام  دروم  رد  دوبن … و  ریذپ  تمالم  ادخ  نید  دروم  رد  و  تشادـن ، باوخ  یئادـخ ،

ُْتثََعب ْدَـقَف  : » دـسیونیم رـصم  مدرم  هب  ياهمان  رد  دتـسرفیم  رـصم  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  راوگرزب  نآ  دوخ  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  یعقاو 
ُْنب ُِکلاَم  َوُه  َو  ِراَّنلا  ِقیِرَح  ْنِم  ِراَّجُْفلا  یَلَع  َّدَـشَأ  ِعْوَّرلا  ِتاَـعاَس  ِءاَدـْعَْألا  ِنَع  ُلُْـکنَی  اـَل  َو  ِفْوَْخلا  َماَّیَأ  ُماَـنَی  اـَل  ِهَّللا  ِداَـبِع  ْنِم  ًادـْبَع  ْمُْکَیلِإ 

ار ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  هک  یتسار  هب  [. … 17  « ] ِۀَبیِرَّضلا ِیباَن  َال  َو  ِۀَبُّظلا  ُلِیلَک  َال  ِهَّللا  ِفُویُس  ْنِم  ٌْفیَس  ُهَّنِإَف  َُهل ...  اوُعَمْـساَف  ِثِراَْحلا ... 
رتتخـس شتآ  شزوس  زا  نارجاف  رب  دنزن ، زابرـس  نمـشد  زا  تشحو  ياهتعاس  و  دباوخن ، سرت  ياهزور  رد  هک  متـشامگ  امـش  يوس  هب 

 … رثایب وا  تبرـض  هن  دنک و  نآ  يهبل  هن  هک  ادـخ  ياهریـشمش  زا  تسا  يریـشمش  وا  هک  دـی …  ربنامرف  يو  زا  تسا ، کلام  وا  تسا و 
َعَم ُّقَْحلا  َو  ِّقَْحلا  َعَم  ٌِّیلَع  : » دـیامرفیم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  راوگرزب  نآ  دوخ  يهرابرد  مینیبیم  هکنیا  اـی  و  هحفص 423 ] ]
عم اراّمع  ّنأ   » دـندومرف هک  میناوخیم  شیافواب  هنیرید و  رای  نآ  زین  رامع  يهرابرد  و  [. 18… « ] ضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  َو  ٍِّیلَع 
ره قح  اب  رامع  ددرگیم  تسا  وا  اب  قح  تسا و  قح  اب  رامع  هک  یتسار  هب  [. - 19 … « ] َراَد اَمَْنیَأ  ِقَْحلا  َعَم  ٌراَّمَع  ُروُدَی  ُهَعَم  ُّقَْحلا  َو  ّقحلا 

ثحب ناـمه  هک  میوـشیم  دوـخ  یلـصا  ثحب  دراو  دـیدومن  هعلاـطم  ار  تامدـقم  نیا  هک  نوـنکا  هحفـص 424 ]  …  ] ددرگب وا  هـک  اـجک 
ياهشور یقالخا و  لوصا  نامه  ینعی  تسا ، مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  ترضح  متشه  ماما  یلمع  يهریـس  یقالخا و  ياههبنج  يهرابرد 

ایند و ياهتداعس  هب  ندیسر  رد  یگدنز  یلمع  ياههویش  نیرت  هدنزومآ  سرد و  نیرتهب  ام  يارب  دناوتیم  هک  راوگرزب  نآ  یگدنز  یلمع 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  یلمع  يهریس  یقالخا و  www.Ghaemiyeh.comياههبنج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


میـسقت هتـسد  هس  هب  هدروآ و  رد  ناونع  دنچ  تحت  ار  اهنآ  يهمه  میراچان  ام  هک  تسا  رایـسب  اهـشور  لوصا و  نیا  هتبلا  و  دـشاب . ترخآ 
ماما شور  هریس و  دوخ 3 - اب  طابترا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  شور  هریـس و  ادخ 2 - اب  طابترا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  شور  هریـس و  - 1 مینک :

هحفص 425]  ] قلخ اب  طابترا  رد  مالسلاهیلع 

ادخ اب  طابترا  رد 

هراشا

ار هچ  ره  هدادیم و  لیکـشت  ادـخ  هب  قشع  یلاـعت و  يادـخ  ار  اـهنآ  یگدـنز  یلـصا  روـحم  هک  تسا  یهلا  نادرم  زاـیتما  نیرتـگرزب  نیا 
لکوت ادخ ، یهن  ادخ ، رما  ادخ ، ياضر  دوب ، هتفرگ  ارف  ادخ  ار  اهنآ  یگدنز  يدوجو  داعبا  مامت  و  دنتـساوخیم ، ادـخ  يارب  دنتـساوخیم 

ام : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  هنوگ  نامه  هدوب  ادـخ  دـندیدیم  ار  هچ  ره  هصالخ  ادـخ … و  هب  هجوت  ادـخ  هب 
َو ِِهتاَکَرَح  تناـک  و  : » تسا هتفگ  راوگرزب  نآ  يهراـبرد  تنـس  لـها  ناـگرزب  زا  یکی  و  ُهَعَم .» َو  ُهَدـَْعب  َو  ُهَْلبَق  َهَّللا  ُْتیَأَر  َو  اـّلا  ًاْئیَـش  ُْتیَأَر 

همه دوب  راوگرزب  نآ  رد  ینوکـس  ره  شبنج و  ره  [. - 20 « ] لدـعلا قحلاب و  الا  یطعی  ذـخای و ال  ناک ال  و  هللا ، یف  اهعیمج هللا و  ِِهتاَنَکَس 
راوگرزب نآ  تدایع  هب  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  هک  يزور  و  تلادـع . قح و  هب  زج  دادیمن  تفرگیمن و  و  دوب ، ادـخ  هار  رد  ادـخ و  يارب 

یف هللا  َناـک  ْدََـقل  ِهَّللا  وف  ًاـتِّیَم ، َو  ًاـّیَح  َنینِمْؤُْملاَریما  اـی  ُهَّللا  َکُـمَحْرَی  : » دـنکیم زاـغآ  هلمج  نیا  اـب  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوـخ  ماـیپ  دـیآیم 
هنیـس و رد  ادخ  دنگوس  ادخ  هب  هک  تامم ، تایح و  لاح  رد  دنک  تمحر  تیادـخ  نانمؤمریما  يا  هحفص 426 ] [. ] 21 « ] ًامیظَع َكِرْدَص 
رد تلفغ  تلاح  یهاگ  رگا  و  دنوشن ، لفاغ  قح  زا  ینآ  ات  دوب  هدش  بجوم  ادـخ  هب  هجوت  تدـش  نیمه  دوب … و  میظع  گرزب و  وت  لد 

رافغتسا نآ  زا  گرزب  یهانگ  ناونع  هب  ادخ  هاگرد  هب  هتشاد و  بوسحم  یهانگ  دوخ  يارب  ار  نآ  دادیم  تسد  اهنآ  هب  يرادیب  ای  باوخ 
گنر اهنآ  هک  تسا  نیمه  هتـشاد  هک  یئاه  ینوگرگد  اهلوحت و  يهمه  اب  ناهج  خیرات  لوط  رد  اهنآ  ياقب  رارـسا  زا  یکی  و  دندرکیم .
ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک   » هک درادن  يدوبان  انف و  دش  نینچ  سک  ره  دندوب و  هدش  هللادنع » هیجو   » و هللا » هجو   » هتفرگ و دوخ  هب  یئادخ 

نید راوـگرزب  يهمئا  یهلا و  ءاـیبنا  زا  کـی  ره  یگدـنز  رد  اـم  و  ِمارْکِإـْلا .»  َو  ِلـالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْـجَو  یْقبَی  َو  ٍناـف ،  اـْهیَلَع  ْنَـم  ُّلُـک   » و
اـضر ترـضح  یگدـنز  زا  هنومن  ود  یکی  اهنت  میرادـن و  زین  ار  اهنآ  هب  هراـشا  تصرف  هک  میراد  دـهاش  دـییأت و  يارب  یناوارف  ياـههنومن 

، دروآ ورم  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  تفر و  هنیدم  هب  نومأم  روتسد  هب  هک  تسا  یسک  كاحـض  یبا  نب  ءاجر  میروآیم : ًالیذ  ار  مالـسلاهیلع 
یندناوخ بلاج و  رایـسب  و  هدرک ، لقن  لماک  تعاس  کی 24  زور و  هنابـش  کی  یط  رد  ار  ماما  یگدـنز  تایئزج  ماـمت  یتیاور  قبط  يو 

هنابـش کی  رد  ار  تدابع  همه  نآ  ماجنا  تردق  تقاط و  یـسک  موصعم  ماما  زج  هک  دمهفیم  دـناوخب  ار  ثیدـح  نآ  هک  یـسک  و  تسا ،
هداد روتسد  نم  هب  نومأم  دیوگیم : هک  تسا  هلمج  نیا  دنکیم  لقن  دوخ  تیرومأم  رکذ  زا  سپ  هک  ار  ياهلمج  نیتسخن  يو  درادن . زور 

بش و رد  هک  دوب  هداد  روتـسد  نم  هب  و  مهدن ، روبع  مق  هار  زا  مربب و  هحفص 427 ]  ] سراف زاوها و  هرصب و  قیرط  زا  ار  ترـضح  نآ  دوب 
هب هاگنآ  مدوب ، راوگرزب  نآ  هارمه  ورم  ات  هنیدم  زا  نم  و  میوش ، دراو  وا  رب  هک  یتقو  ات  منک  تظافح  ینابهگن و  وا  زا  مدوخ  صخش  زور 
َال َو  ُْهنِم  ِِهتاَقْوَأ  ِعیِمَج  ِیف  َُهل  ًارْکِذ  َرَثْکَأ  َال  َو  ُْهنِم  ِهَِّلل  یَْقتَأ  َناَک  اًلُجَر  ُْتیَأَر  اَـم  ِهَّللا  َوَف  : » دـیوگیم هنوگنیا  دوخ  نخـس  دـمآرد  شیپ  ناونع 

رتشیب وا  زا  و  هتـشاد ، زیهرپ  رتشیب  يو  زا  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  هک  ار  يدرم  مدیدن  دنگوس  ادخ  هب  ینعی   … َّلَج - » َو  َّزَع  ِهَِّلل  ًافْوَخ  َّدَشَأ 
نآرق اعد و  زامن و  اهتدابع و  سپـس  و  دشاب .! وا  زا  شیب  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  وا  فوخ  دـشاب و  یگدـنز  تاقوا  همه  رد  ادـخ  دای  هب 

َْتنَأ : » درک ضرع  ترضح  نآ  هب  يدرم  هک  تسا  يرگید  ثیدح  رد  و  [. 22 …  ] تسا یندناوخ  یتسار  هب  هک  دنکیم ، لقن  ار  ترضح 
َّزَع ِهَِّلل  یَْقتَأ  َناَک  ْنَم  یِّنِم  ٌْریَخ  اَذَه ! اَی  ِْفلَْحت  َال  : » دومرف وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  یتسه ! مدرم  نیرتهب  دنگوس  ادخ  هب  وت  ساَّنلا .!  ُْریَخ  ِهَّللا  َو 

مـسق درم ، يا  مُکاْقتَأ .  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق - َو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  ٌۀَـیآ - َۀَـیْآلا  ِهِذَـه  ْتَخَـسَن  اَم  ِهَّللا  َو  َهل  َعَوْطَأ  َو  َّلَـج  َو 
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ادخ هک  هدشن  خسن  هیآ  نیا  ادـخ  هب  دـشاب ، رت  رادرب  نامرف  هتـشاد و  اوقت  رتشیب  لجوزع  يادـخ  زا  هک  تسا  یـسک  نم  زا  رتهب  هک  روخن ،
هحفـص 428]  ] رد هک  دوب  ادخ  هب  ترـضح  نآ  قیمع  هجوت  ادخ و  زا  دیدش  ياوقت  نیمه  و  [. 23  ] مُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : » دـیامرف

حور رد  اهمذ  اهحدم و  و  اهخاک ، اهدیقنت و  اهفیرعت و  و  تشادیم ، هاگن  راوتسا  میقتـسم و  ار  راوگرزب  نآ  اج  همه  رد  تالاح و  يهمه 
تحت مینادیم  هک  هنوگ  نامه  اریز  دریذپیم  ادخ  يارب  دریذپیم  رگا  زین  ار  نومأم  يدهعیلو  و  دراذگیمن . يریثأت  وا  یئادـخ  راوتـسا و 
ِدْهَْعلا َۀَیَالِو  َْتِلبَق  ِْنَئل  : » تفگ … ترـضح  نآ  هب  امـسر  نومأم  هک  اجنآ  ات  دیدرگ  عقاو  وا  یعطق  دیدهت  دروم  تفرگ و  رارق  نومأم  راشف 

ینک يراـشفاپ  رگا  و  درک ، مهاوخ  روـبجم  ار  وـت  يریذـپن  رگا  [. … 24  « ] َکَُـقنُع ُْتبَرَـض  اَّلِإ  َو  َْتلَعَف  ْنِإَـف  َکـِلَذ  یَلَع  َکـُتْرَبْجَأ  اَّلِإ  َو 
دنلب یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  تسد  زین  مسارم  نایاپ  رد  و  تفریذپ ، راچان  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوب  اجنیا  رد  دز … و  مهاوخ  ار  تندرگ 

راب رْـصِم » ِۀَـیَالَو  َیلِإ  َِعفُد  َنیِح  َفُسُوی  َکَِّیبَن  َو  َكَدـْبَع  ْذِـخاَُؤت  َْمل  اَمَک  ِینْذِـخاَُؤت  اَـلَف  ٌّرَطْـضُم  ٌهَرْکُم  یِّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  : » تفگ هدرک 
هذخاؤم ار  فسوی  تربمایپ  هدنب و  هک  هنوگ  نامه  نکن  هذخاؤم  ارم  هراب  نیا  رد  سپ  مدـش  هدـنامرد  روبجم و  نم  هک  ینادیم  وت  ایادـخ 

یفوـص اـی  بهذـم و  یجراـخ  خـساپ  رد  مینیبیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب  و  [. 25 ! ] تفریذـپ ار  رـصم  تموکح  هک  یماـگنه  يدومرفن 
هب تحیـصن  ای  ضارتعا و  ناونع  هب  و  دندوب ، هدرک  دودحم  هکرـس  نان و  نیکرچ و  سابل  هداجـس و  هقرخ و  رد  طقف  ار  ادـخ  هک  یکلـسم 

.»؟!  َضیِرَْملا ُدوُعَی  َو  َراَـمِْحلا  ُبَکْرَی  َو  َنِشَْخلا  ُسَْبلَی  َو  َبِشَْجلا  ُلُـکْأَی  ْنَم  َیلِإ  ُجاَـتَْحت  ُۀَّمُأـْلا  [ » هحفـص 429 : ] دندرک ضرع  راوگرزب  نآ 
ماما دورب .! راـمیب  تداـیع  هب  و  دوش ، راوس  غـالا  دـشوپب و  نشخ  ربز و  ساـبل  دروخب و  کـشخ  ناـن  هک  دنتـسه  دـنمزاین  يربهر  هب  مدرم 

: دیامرفیم طلغ  رکف  نیا  حالصا  هابتشا و  نیا  عفر  يارب  سپس  هدروآ و  هنومن  ار  مالسلاهیلع  فسوی  ترضح  هدش و  تحاران  مالـسلاهیلع 
تسین نیا  زج  ًامَعْطَم - .»  َال  َو  ًاسُوَبل  ْمِّرَُحی  َْمل  َهَّللا  َّنِإ  َزَْجنَأ  َدَعَو  اَذِإ  َو  َلَدَع  َمَکَح  اَذِإ  َو  َقَدَص  َلاَق  اَذِإ  ُُهلْدَع  َو  ُهُطِْـسق  ِماَمِْإلا  َنِم  ُداَُری  اَمَّنِإ  »

و دنک ، مکح  لدع  هب  دنک  مکح  نوچ  و  دیوگب ، تسار  دـیوگیم  نخـس  نوچ  دـهاوخیم ، فاصنا  تلادـع و  ربهر ، ماما و  زا  ادـخ  هک 
جرخا یتلا  هللا  ۀـنیز  مرح  نم  لق  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  و  هدرکن ! مارح  ار  اذـغ  سابل و  ادـخ  دـهد ، ماـجنا  دـهد  هدـعو  نوچ 

لایخ هب  هک  دناهدش  راچد  زین  مالسلامهیلع  همئا  باحـصا  ناکیدزن و  زا  یخرب  یهاگ  ار  هابتـشا  نیا  و  [. 26 « ] قزرلا نم  تابیطلا  هدابعل و 
رقاـب ماـما  باحـصا  زا  یکی  يهراـبرد  ار  ثیدـح  نیا  و  دـندرکیم . وجتـسج  يراـمیب  تلاـسک و  يرادـن و  رقف و  لاـح  رد  ار  ادـخ  دوخ 

وت لاح  َتْحَبْـصَأ » ؟ َْفیَک  : » دسرپیم وا  زا  نوچ  و  دوریم ، وا  تدایع  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دش و  رامیب  هک  دـننک  تیاور  مالـسلاهیلع 
تمالس زا  رتهب  ار  يرامیب  هک  هحفص 430 ]  ] ماهدرک حبص  یلاح  رد  دیوگیم : هداد و  ار  اهخساپ  نیرتهب  دوخ  لایخ  هب  وا  تسا .؟ هنوگچ 

هنوگ نیا  هداوناخ  ام  یلو  دیامرفیم  شخساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  منادیم .! یگدنز  زا  رتهب  ار  گرم  و  تورث ، یئاراد و  زا  رتهب  ار  رقف  و 
یکی میهاوخیم . ار  نامه  دـهاوخب  نامیارب  ادـخ  ار  هچ  ره  ام  دومرف : دـیتسه ؟ هنوگچ  هداوناخ  امـش  سپ  دـسرپیم : یتحاران  اب  میتسین .!

نیا ددنسپ و  ناناج  ار  هچنآ  مدنسپ  نارجه  لصو و  درد و  نامرد و  زا  نم  ددنسپ  نارجه  یکی  لصو و  یکی  ددنـسپ  نامرد  یکی  درد و 
يرافغ رذابا  هک  دـش  ضرع  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هب  یتقو  هک  هدرک  لـقن  [ 27  ] ۀیاهنلا ۀـیادبلا و  باتک  رد  یقـشمد  ریثکنبا  ار  تیاور 

و تسا ، تورث  اـنغ و  زا  رتبوـبحم  نم  دزن  يرادـن  رقف و  ینعی : ِۀَّحِّصلا »؟  َنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُمْقُّسلا  َو  یَنِْغلا  َنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُْرقَْفلا  : » دـیوگیم
مل ِهَّللا  ِراَِیتْخا  ِنْسُح  یَلَع  َلَکَّتا  ِنَم  لوقا : انأ  اما  رذاـبا  هللا  محر  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماـما  تسا ؟ تمالـس  زا  رتبوبحم  نم  شیپ  يراـمیب 

یلاعت يادخ  يوکین  باختنا  رایتخا و  هب  ار  دوخ  راک  هک  یـسک  میوگیم : نم  اما  ار ! رذوبا  دـنک  تمحر  ادـخ  هل » هللا  راتخا  ام  ریغ  نمتی 
ام هـطبار  نـیمه  رد  و  دـهاوخیمن . دـنکیمن و  وزرآ  يرگید  زیچ  دـهاوخب  دـیامن و  باـختنا  وا  يارب  ادـخ  ار  هـچنآ  زج  دـیامن  راذـگاو 
رد دریذپیم و  ادـخ  نامرف  هب  ادـخ و  ياضر  لیـصحت  يارب  زین  ار  نآ  دریذـپیم  ار  نومأم  يدـهعتیالو  رگا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  مینیبیم 

یهن و رما و  نامرف و  چیه  رد  هک  دریذپیم  هحفص 431 ]  ] طرـش نیا  اب  زین  زاغآ  زا  هچنانچ  دراد  رظن  دم  ار  یلاعت  يادخ  زین  نآ  نتفریذپ 
دادیم و عاجرا  ترضح  نآ  هب  ار  یئاهراک  نومأم  هک  مه  راب  ره  و  [ 28 ، ] دنکن تلاخد  تموکح  راک  رد  یلیدبت  رییغت و  بصن و  لزع و 
رب یتنم  هراب  نیا  رد  تساوخیم  هک  یهاگ  و  دروآیم ، وا  دایب  ار  طرـش  نامه  مالـسلاهیلع  ماما  درکیم  يو  زا  دادمتـسا  اهدـماشیپ  رد  ای 
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ِۀَنیِدَْملِاب ُْتنُک  ْدََقل  َو  یِـسْفَن  ِِهب  َْتثَّدَح  اَم  ٌءْیََـشل  َۀَـفاَلِْخلا  َّنِإ  ِهَّللا  َوَف  : » دومرفیم … شخـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دراذـگب ، ترـضح  نآ 
َو ِراَْصمَْألا  ِیف  ٌةَِذفاََنل  ِیُبتُک  َّنِإ  َو  ِیل  ِماَمْعَْألاَک  َنوُریِـصَیَف  ْمَُهل  اَهیِْـضقَأَف  َِجئاَوَْحلا  َیِّنُولَأْسَی  ْمُهَْریَغ  َو  اَهَلْهَأ  َّنِإ  َو  ِیتَّباَد  یَلَع  اَِهقُرُط  ِیف  ُدَّدََرتَأ 
رد نم  و  دشاب ، هدرک  روطخ  نم  يهرطاخ  رد  هک  دوبن  يزیچ  تفالخ  دنگوس  ادخ  هب  [. - 29 … «! ] یِّبَر ْنِم  َّیَلَع  َیِه  ٍۀَمِْعن  ِیف  ِینَتْدِز  اَم 
نم دنتساوخیم و  نم  زا  ار  دوخ  ياهتجاح  نارگید  رهـش و  نآ  مدرم  مدرکیم و  دمآ  تفر و  اههچوک  رد  دوخ  بکرم  رب  هنادازآ  هنیدم 
نم راگدرورپ  هک  یئاهتمعن  رب  یتمعن  وت  تشاد و  ذوفن  اهرهـش  رد  نم  ياههمان  دـندشیم و  نم  ياهومع  نوچمه  اهنآ  مدادیم و  ماـجنا 
اَمَّنِإ : » دومرف … نومأم  هب  هک  تسا  هنوگ  نیا  هدمآ  یفاک  يهضور  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد  و  ياهدرکن .! هفاضا  دوب  هدومرف  اطع  نم  هب 

ِۀَمْعِّنلا ِیف  ِهِیف  ُْتلَخَد  يِذَّلا  ُْرمَْألا  اَذَـه  ِینَداَز  اَم  َو  َلِزْعَأ  َال  َو  َیِّلَوُأ  اـَل  َو  یَْهنَأ  اـَل  َو  َُرمآ  اـَل  ْنَأ  یَلَع  ِهِیف  ُْتلَخَد  يِذَّلا  ِْرمَأـْلا  اَذَـه  ِیف  ُْتلَخَد 
اَِهب اَم  َو  ِۀَنیِدَْملا  ِکَکِـس  ِیف  ُُّرمَأ  َو  يِراَمِح  ُبَکْرَأ  ُْتنُک  ْدََقل  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  ِیف  ُذُْفنَی  ِیباَتِک  َو  ِۀَـنیِدَْملِاب  ُْتنُک  ْدََـقل  َو  ًاْئیَـش  يِدـْنِع 

طرش متفریذپ  هک  ار  راک  نیا  نم  [. - 30 … « ] َُهل اَُهْتیَضَق  اَّلِإ  َُهل  اَهُؤاَضَق  ِیُننِکُْمی  ًۀَجاَح  ِیُنلَأْسَی  ٌدَحَأ  اَِهب  َناَک  اَم  َو  یِّنِم  ُّزَعَأ  هحفص 432 ] ]
مدوـب و هنیدـم  رد  نم  و  دوزفین ، متـشاد  هک  یئاـهتمعن  رب  ار  يزیچ  متفریذـپ  نم  هک  نیا  و  مـنکن ، یبـصن  لزع و  ییهن و  رما و  هـک  مدرک 

نم زا  اجنآ  رد  یسک  متشذگیم و  هنیدم  ياههچوک  رد  مدشیم و  راوس  مغالا  رب  هنادازآ  لاح  نیا  اب  دوب و  ذفان  برغ  قرش و  رد  ماهمان 
اور ار  شتجاح  نم  هک  نآ  زج  دـشاب  نکمم  نآ  ماجنا  نم  يارب  هک  دـهاوخب  یتجاـح  نم  زا  هک  دوبن  رهـش  نآ  رد  یـسک  و  دوبن ، رتزیزع 
زا ار  دوخ  ات  دوب  یتصرف  رظتنم  زین  هرخألاب  … و  ياهدرکن .! هفاضا  دوب  هدومرف  اطع  نم  هب  راگدرورپ  هک  یئاهتمعن  رب  یتمعن  مدرکیم … 
ربخ هک  یماگنه  دمآ و  تسدـب  مالـسلاهیلع  ماما  يارب  تصرف  نیا  و  دـشخبب ، شیاقل  هب  ار  نومأم  ياطع  هدرک و  جراخ  تنم  نیا  راب  ریز 
ِیب َْتلَعَف  اَم  ُهَرْکََتل  َۀَّماَْعلا  َّنِإ  : » دومرف … وا  هب  گنرد  الب  مالسلاهیلع  ماما  دیـسر ، ورم  هب  نومأم  راک  نیا  زا  دادغب  رد  سابعینب  یتیاضران 

یتسار هب  [. 31 « ] كرما میقتـسیف  ۀماعلا  ۀصاخلا و  کل  میقتـسی  یتح  کنع  انیحنت  ْنَأ  ُْيأَّرلاَف  ٍلْهَـس  ِْنب  ِلْضَْفلِاب  َْتلَعَف  اَم  ُهَرْکَت  َۀَّصاَْخلا  َو 
نب لضف  یکیدزن  دروم  رد  زین  وت  ناکیدزن  و  دـنتحاران ، یـضاران و  ياهداد  نم  هب  ار  دوخ  يدـهعتیالو  هک  نیا  زا  سابعینب )  ) يهدوت هک 

فرطرب اهیتیاضران  دـنیآرد و  وت  تعاطا  نامرف و  تحت  همه  ات  ینک  رود  دوخ  زا  ار  اـم  هک  تسا  نآ  رتهب  دنتـسه  تحاراـن  وت  هب  لـهس 
هحفص 433] : ] دوب ادخ  اب  طابترا  دروم  رد  هچنآ  ینعی  ثحب …  يهلابند  هب  میدرگ  زاب  يراب  دوش … 

تدابع رد 

تدابع و  دـناوخب ، راب  کی  ار  كاحـضلا  یبا  نب  ءاجر  ثیدـح  نامه  هدـنناوخ  هک  تسا  یفاک  مالـسلاهیلع  ماما  تدابع  زا  یهاگآ  يارب 
زا عضاخ و  ادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هزادنا  هچ  هک  دمهفب  ات  دنک  میـسقت  زور  بش و  تاعاس  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  يزورهنابش 
هک مینکیم  رکذ  كربت  نمیت و  باب  زا  ار  نآ  زا  هلمج  ود  یکی  طقف  تسین ، نآ  حرـش  ياج  هک  هدربیم ، تذل  لاعتم  راگدرورپ  تدابع 
ِِهب َذَّوَعَت  َو  َۀَّنَْجلا  َهَّللا  َلَأَس  َو  یََکب  ٍراَن  َْوأ  ٍۀَّنَج  ُرْکِذ  اَهِیف  ٍۀَیِآب  َّرَم  اَذِإَف  ِنآْرُْقلا  ِةَواَِلت  ْنِم  ِهِشاَِرف  ِیف  ِْلیَّللِاب  ُِرثُْکی  َناَک  َو  : » دـیوگیم هلمج  نآ  زا 
مان نآ  رد  هک  دروخیم  رب  ياهیآ  هب  نوچ  و  درکیم ، نآرق  توالت  رایسب  تفریم  باوختخر  رد  هک  یماگنه  بش  رد  … و  ِراَّنلا - .» َنِم 
بـش زامن  يهرابرد  و  دربیم . هانپ  ادـخ  هب  خزود  شتآ  زا  درکیم و  تساوخرد  ار  تشهب  ادـخ  زا  تسیرگیم و  دوب  خزود  ای  تشهب و 

َماَق َُّمث  َأَّضََوت  َُّمث  َكاَتْساَف  ِراَفِْغتْسِالا  َو  ِلِیلْهَّتلا  َو  ِدیِمْحَّتلا  َو  ِحِیبْسَّتلِاب  ِهِشاَِرف  ْنِم  َماَق  ِْلیَّللا  َنِم  ُریِخَْألا  ُُثلُّثلا  َناَک  اَذِإَف  : » دیوگیم ترضح  نآ 
سپس دزیم  كاوسم  درکیم و  رافغتسا  لیلهت و  دیمحت و  حیبست و  تساخیمرب و  دشیم  بش  رخآ  ثلث  نوچ  … و  ِْلیَّللا - .» ِةاَلَص  َیلِإ 

َو ٍتاَـعَکَر …  ََعبْرَأ  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِرَفْعَج  َةاَلَـص  یِّلَُـصی  َو  : » دـیوگیم هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  رد  بلاـج  و  داتـسیایم . بش  زاـمن  هب 
ياج هب  درکیم و  بش  زامن  رد  لخاد  مالـسلاهیلع  ماما  زین  ار  رایط  رفعج  زامن  هک  هحفص 434 ] [. ] 32 … « ] ِْلیَّللا ِةاَلَص  ْنِم  اَِهب ]  ] ُبِسَتْحَی

رد نآ  سد »  @» دراد رفعج  زامن  هک  يرایسب  ياهباوث  صاوخ و  اب  زین  يرگید  تایاور  قبط  هک  هتـشادیم ، بوسحم  نآ  تعکر  راهچ 
يهراـبرد يرگید  تیاور  رد  دراد … و  يرتداـیز  تیـصاخ  رتشیب و  باوث  هدـناوخیم  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تروص  نیمه  هب  بش  زاـمن 
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َناَک َو  ِنآْرُْقلا  َنِم  ٍتاَعاَِزْتنا  ُُهلُّثَمَت  َو  ُُهباَوَج  َو  ُهُّلُک  ُهُماَلَک  َناَک  َو  : » دـیوگیم … ساـبع  نب  میهاربا  ماـن  هب  یـصخش  ترـضح ، نآ  تداـبع 
ٍءْیَـش ِّيَأ  ِیف  َو  اَهِیف  ُتْرَّکَف  اَّلِإ  ُّطَق  ٍۀَـیِآب  ُتْرَرَم  اَم  یِّنَِکل  َو  ُتْمَتََخل  ٍۀـَثاََلث  ْنِم  َبَْرقَأ  ِیف  ُهَِمتْخَأ  ْنَأ  ُْتدَرَأ  َْول  ُلوُقَی  َو  ٍثاََلث  ِّلُـک  ِیف  ُهُِمتْخَی 

سابتقا همه  يو  تالیثمت  خساپ و  ترضح و  نآ  نخس  ینعی : [. - 33… « ] ماَّیَأ ِۀَثاََلث  ِّلُک  ِیف  ُِمتْخَأ  ُتْرِـص  َِکلَِذلَف  ٍْتقَو  ِّيَأ  ِیف  َو  َْتلِْزنُأ 
هب یلو  مناوتیم  زین  زور  هس  زا  رتمک  رد  مهاوخب  رگا  دومرفیم : درکیم و  متخ  راـب  کـی  زور  هس  ره  رد  ار  نآرق  و  دوب ، نآرق  تاـیآ  زا 
هـس ره  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  هدـش ، لزان  تقو  هچ  رد  هدـش و  لزان  هچ  رد  هک  منکیم  رکف  نآ  رد  مرذـگیم  هک  تایآ  زا  ياهیآ  ره 

بسک ار  یماقم  ره  هدروآ و  تسدب  هچ  ره  هرخألاب  و  دوب : ادخ  زا  تعاطا  اوقت و  زا  تشاد  هچ  ره  هرخألاب  و  منکیم . متخ  راب  کی  زور 
هک یفیرش  بسن  بسح و  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  اب  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  هن  دوب ، یلاعت  قح  تعاطا  اوقت و  زا  دوب  هدرک 
ِقَّتا ُْدیَز  اَی  : » دـیامرفیم … هتخاس و  بطاخم  ار  وا  هک  اجنآ  رد  دومرف  دزـشوگ  هحفـص 435 ]  ] دیز شردارب  هب  ار  تقیقح  نیا  و  تشاد ،

نادب ام  ار  هچنآ  هک  سرتب  ادـخ  زا  دـیز  يا  [. 34 … « ] ْهنِم اَنَْـسل - َو  اَّنِم  َْسیَلَف  ُْهِبقاَُری  َْمل  َو  ِقَّتَی  َْمل  ْنَمَف  يَْوقَّتلِاب - اَـنْغََلب  اَـم  اَـنْغََلب  اَّنِإَـف  َهَّللا -
نیدب میتسین … و  وا  زا  ام  تسین و  ام  زا  دنادن  دوخ  بقارم  ار  ادخ  دشاب و  هتـشادن  اوقت  هک  ره  هدوب و  اوقت  نیمه  يهلیـسو  هب  میاهدیـسر 

. درادیم ناـیب  اراکـشآ  ترـضح  نآ  دوخ  اـب  زین  ار  نارگید  طاـبترا  يهلیـسو  و  دزیریم ، نارگید  وا و  تسد  يور  ار  یکاـپ  بآ  بیترت 
ماما دـنکیم و  مالـس  دوشیم و  دراو  ترـضح  نآ  رب  دـیز  نامه  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  رد  و  درادیم : ناـیب  زین  ار  طاـبترا  يهلیـسو 

یهدیمن متسه  وت  ردپ  دنزرف  ردارب و  هک  ارم -  مالس  خساپ  ارچ  هک  دوشیم  عقاو  وا  ضارتعا  دروم  نوچ  هدادن و  ار  وا  خساپ  مالسلاهیلع 
هک یتـقو  اـت  ینم  ردارب  وت  [. - 35  « ] کَْنَیب َو  ِیْنَیب  َءاَـخِإ  اـَل  َهَّللا  َْتیَـصَع  اَذِإَـف  َهَّللا  َْتعَطَأ  اَـم  یِخَأ  َْتنَأ  : » دـیامرفیم … وا  باوج  رد   ؟-
رد یلک  روطب  زین  نارگید  يهرابرد  و  تسین .! يردارب  طابترا  وت  نم و  نایم  رگید  يدرک  ادـخ  یناـمرفان  نوچ  و  ینکب ، ار  ادـخ  تعاـطا 
َّلَج َو  َّزَع  َهَّللا  هحفص 436 ]  ] َْتعَطَأ اَذِإ  َْتنَأ  َو  اَّنِم  َْسیَلَف  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  ِعُِطی  َْمل  اَّنِم  َناَک  ْنَم  : » دومرف … ءاشو  یـسوم  نب  نسح  هب  یثیدح 

ار لجوزع  يادـخ  تعاطا  رگا  زین  وت  و  تسین ، ام  زا  دـنکن  ار  لـجوزع  يادـخ  تعاـطا  هک  اـم  زا  سک  ره  [. - 36  ] ْتیَْبلا َلْهَأ  اَّنِم  َْتنَأَـف 
نآ دوجو  روحم  هک  میتفگ  لصف  نیا  زاغآ  رد  هک  تسخن  يهلمج  نامه  هب  میدرگیم  زاب  بیترت  نیدـب  و  یتسه .! نادـناخ  اـم  زا  يدرک 
نآ زا  اهتساوخرد  اههتساوخ و  اهینمشد و  اهیتسود و  همه  رایعم  دادیم و  لیکشت  یلاعت  قح  تعاطا  يرادربنامرف و  ادخ و  ار  راوگرزب 
ورم ات  هنیدم  زا  هک  كاحض  یبا  نب  ءاجر  ثیدح  رد  و  دنکیم : فارتعا  نمشد  هک  اجنآ  دوب . ادخ  تاروتسد  زا  يوریپ  ادخ و  ترـضح ،
لقن نومأم  يارب  دوب و  هدرک  تشاددای  ار  ترـضح  نآ  یگدـنز  تایـصوصخ  اهزامن و  اهتدابع و  يهمه  هدوب و  ترـضح  نآ  هارمه  هب 
[. - 37 … « ] ْمُهُدَـبْعَأ َو  ْمُهُمَلْعَأ  َو  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ُْریَخ  اَذَـه  ِكاَّحَّضلا  ِیبَأ  َْنبا  اَی  یََلب  : » تفگ … نومأم  ناـیاپ  رد  هک  تسا  هدـمآ  درکیم 

هحفص 437] !. ] تسا اهنآ  نیرتدباع  نیرتاناد و  نیمز و  يور  مدرم  نیرتهب  درم  نیا  كاحضلا ، یبا  رسپ  يا  يرآ 

دوخ اب  طابترا  رد 

هراشا

ْنَم : » دناهدومرف هک  هدش  لقن  مالـسلاامهیلع )  ) نانمؤم ریما  ادخ و  لوسر  زا  هک  دراد  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  يدایز  یناعم  زا  یکی  دیاش 
دروم رد  هک  يرگید  رایـسب  تایاور  تایآ و  و  هتخانـش ، ار  ادـخ  تقیقح  هب  دسانـشب  ار  دوخ  سک  ره  [. 38 « ] ُهَّبَر َفَرَع  ْدَـقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع 

دوخ و دودح  دح و  ناسنا  هک  دشاب  نیا  هدیـسر  نآ  لاثما  سفن و  ینمـشد  یتسود و  سفن و  ندرک  راوخ  سفن و  تزع  و  سفن ، تفرعم 
تبسن طیرفت  طارفا و  زا  دهنن و  رتارف  دوخ  میلگ  زا  اپ  دنکن و  زواجت  دوخ  دح  زا  هجیتن  رد  ات  دسانـشب  ار  دوخ  عفانم  راضم و  تاجایتحا و 

دهد و شرورپ  ار  دوخ  سفن  نادنچ  هن  دنکن ، شومارف  ار  دوخ  میرک  نآرق  ریبعت  هب  ای  و  دنکن ، مگ  ار  دوخ  یلک  روط  هب  زیهرپ و  دوخ  هب 
يالاو تیـصخش  هب  هک  دزاس  نوبز  راوخ و  ار  سفن  نادـنچ  هن  و  دـنک ، یچیپرـس  وا  قلاخ  وا و  تعاـطا  زا  هدرک و  ناـیغط  هک  دـنک  هبرف 
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َو ُهَرْدَق  َفَرَع  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَر  : » دندومرف هک  دهد  رارق  نیعلا  بصن  هشیمه  ار  ثیدح  نیا  و  دزاس ، دراو  هبرض  وا  ینامسج  يورین  یناسنا و 
دیاش و  دیامنن . يدـعت  هحفـص 438 ]  ] زواجت و دوخ  دـح  زا  دسانـشب و  دوخ  ردـق  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  [. 39  ] هَرْوَط َّدَـعَتَی  َْمل 

رد مه  ندرکن ، زواجت  دوخ  دح  زا  نتخانـش و  دوخ  ردق  اریز  هدمآ  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  دشاب  نیمه  هرابنیا  رد  نخـس  نیرتعماج 
هک اجنآ  هک  تسا  نیا  هب  یحور  روما  رد  ندرکن  زواجت  دح  زا  نتخانـش و  دوخ  ردـق  دراد ، قادـصم  یمـسج  روما  رد  مه  یحور و  روما 

یئاج رد  هک  تسا  هنوگ  نآ  یمـسج  روما  رد  و  دـنکن ، ینتورف  عضاوت و  تسین  عضاوت  ياج  هک  اجنآ  دـنک و  عضاوت  تسا  عضاوت  ياـج 
هب دزاـس و  هشیپ  ار  تعاـنق  تسین  يزاـین  هک  یئاـج  رد  و  دزرون ، لـخب  مزـال  ساـبل  اذـغ و  ندروـخ  زا  دوـخ  ظـفح  يارب  تسه  زاـین  هک 
دنچ نیا  يدمآرد  شیپ  ناونع  هب  ام  تسا و  هدرتسگ  رایـسب  ثحب  نیا  يهنماد  هتبلا  هک  دـنک  افتکا  نکـسم  سابل و  كاروخ و  نیرتهداس 

: دینک هجوت  نآ  يهعبات  ياهشخب  داعبا و  هب  نونکا  میتفگ و  ار  هلمج 

ایند رد  دهز 

دهز هشیمه  یخارف  یگنت و  يرادن و  يراد و  لاح  رد  هدشیم و  بوسحم  لصا  کی  اهنآ  یـصخش  یگدنز  رد  دهز »  » یهلا نادرم  يارب 
: دومرف یثیدح  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دناهتسنادیم . تداعس  هب  ندیـسر  تاجن و  هب  لوصو  ياهدیلک  زا  يدیلک  ار  نآ  دیزرویم ه و 

هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  و  تسا . خزود  شتآ  زا  يرازیب  ترخآ و  رد  دـیلک  دـهز  [. - 40  « ] ِراَّنلا َنِم  ُةَءاَرَْبلا  َو  ِةَرِخْآلا  ِبَاب  ُحاَـتْفِم  ُدـْهُّزلا  »
يراگتسر حالـص و  هک  یتسار  هب  هحفص 439 - ] [. ] 41 … « ] ِنیِقَْیلا َو  ِدْهُّزلِاب  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  ِلَّوَأ  َحاَلَـص  َّنِإ  : » دومرف یثیدـح  رد  هلآ ) هیلع و 

تاناکما و يهمه  اب  زین  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  یگدـنز  رد  دوب . دـهاوخ  نیقی  دـهز و  يهلیـسو  هب  تما  نیا  زاـغآ 
ناتـساد رد  تسا …  هتـسنادیم  نآ  زا  يوریپ  هب  مزلم  ار  دوـخ  راوـگرزب  نآ  و  هدـشیم ، تاـعارم  لـصا  نیا  هتـشاد  هـک  یگدـنز  یخارف 

دنک داهنـشیپ  راوگرزب  نآ  هب  ار  تفالخ  زاغآ ، رد  دـهاوخیم  نومأـم  یتقو  هک  دروخیم  مشچ  هب  تمـسق  نیا  راوگرزب  نآ  يدـهعتیالو 
دنزرف يا   … یِّنِم .» ِۀَفاَلِْخلِاب  َّقَحَأ  َكاَرَأ  َو  َکَتَداَبِع  َو  َکَعَرَو  َو  َكَدْهُز  َو  َکَْملِع  َو  َکَلْضَف  ُْتفَرَع  ْدَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  : » دیوگیم …

ماما منادیم …  دوخ  زا  رتهتـسیاش  تفالخ  بصنم  هب  ار  وت  مراد و  فارتعا  وت  تدابع  عرو و  دهز و  ملع و  تلیـضف و  هب  نم  ادخ  لوسر 
وُجْرَأ مِراَحَْملا  ِنَع  ِعَرَْولِاب  َو  اَْینُّدلا  ِّرَـش  ْنِم  َةاَجَّنلا  وُجْرَأ  اَْینُّدلا  ِیف  ِدْهُّزلِاب  َو  ُرِخَْتفَأ  ِهَِّلل  ِۀَّیِدُوبُْعلِاب  : » دـیامرفیم … شخـساپ  رد  مالـسلاهیلع 

ایند رد  دهز  يهلیسو  هب  منکیم و  راختفا  ادخ  تیدوبع  هب  [. - 42  « ] َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  َْدنِع  َۀَْعفِّرلا  وُجْرَأ  اَْینُّدـلا  ِیف  ِعُضاَوَّتلِاب  َو  ِِمناَغَْملِاب  َزْوَْفلا 
مراد و ار  یهلا  ياهتمینغ  هب  یبایتسد  دیما  تامرحم  زا  یئاسراپ  عرو و  زا  تناعتسا  يریگ و  کمک  اب  و  میوجیم ، ار  ایند  رش  زا  تاجن 

دابع یبا  زا  شدنـس  هب  هر )  ) قودص هک  یثیدـح  رد  و  مراد . ار  لجوزع  يادـخ  هاگـشیپ  رد  ماقم  يدـنلب  تعفر و  دـیما  ایند  رد  عضاوت  اب 
َظِیلَْغلا ُهُْسُبل  َو  ٍحْسِم  یَلَع  ِءاَتِّشلا  ِیف  َو  ٍریِصَح  یَلَع  ِْفیَّصلا  ِیف  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  ُسُولُج  َناَک  [ » هحفص 440 … : ] دیوگیم هدرک  تیاور 
یشرف ناتسمز  رد  دوب و  ریصح  ناتسبات  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  نتسشن  لحم  [. - 43 … « ] مَُهل َنَّیََزت  ِساَّنِلل  َزََرب  اَذِإ  یَّتَح  ِباَیِّثلا  َنِم 

هک یثیدـح  رد  و  تسارآیم . ار  دوخ  اـهنآ  يارب  تفریم  مدرم  ربارب  رد  نوـچ  و  نشخ ، ربز و  ياـههماج  ترـضح  نآ  ساـبل  و  نییوـم ،
نآ زا  سپ  هدرک و  یگدنز  مالسلاهیلع  ماما  يهناخ  رد  سپس  نومأم و  يهناخ  رد  يدنچ  هدوب و  يزینک  هک  دوخ  گرزبردام  زا  یلوص » »

شمان هک  نز  نآ  هلمج  نآ  زا  هک  هدش  لقن  یبلاج  ياهتمـسق  دنکیم  تیاور  تسا  هتفر  سابع  نب  هللادـبع  ینعی  یلوص »  » دـج يهناخ  هب 
زان و رد  میدوب  نومأم  هناخ  رد  یتقو  ات  دندروآ و  نومأم  يهناخ  هب  و  دنتخورف ، هفوک  رد  رگید  زینک  نت  دـنچ  اب  ارم  دـیوگ : تسا  رْذُـع » »

ُتْرِص اَّمَلَف  مالـسلا  هیلع  اَضِّرِلل  ُنُومْأَْملا  ِینَبَهَوَف  ِرِیناَنَّدلا  ِةَْرثَک  َو  ِبیِّطلا  َو  ِبْرُّشلا  َو  ِلْکَْألا  َنِم  ٍۀَّنَج  ِیف  ِهِراَد  ِیف  اَّنُکَف   … میدوب …«  تمعن 
ُْتنُکَف اَْنیَلَع  ءیش  ِّدَشَأ  ْنِم  َِکلَذ  َناَک  َو  ِةاَلَّصلِاب  اَنُذُخَْأت  َو  ِْلیَّللا  َنِم  اَنُهِّبَُنت  ٌۀَمِّیَق  اَْنیَلَع  َْتناَک  َو  ِمیِعَّنلا  َنِم  ِهِیف  ُْتنُک  اَم  َعیِمَج  ُتْدَقَف  ِهِراَد  ِیف 

رد اـم  و  [. - 44 « ] ۀَّنَْجلا ُْتلِخْدُأ  ْدَـق  یِّنَأَـک  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  ُتْرِـص  اَّمَلَف  ِساَّبَْعلا  َنـْب  ِهَّللا  َدـْبَع  َكِّدََـجل  ِینَبَهَو  ْنَأ  َیلِإ  ِهِراَد  ْنـِم  َجوُرُْخلا  یَّنَمَتَأ 
مالـسلاهیلع اضر  ترـضح  هب  ارم  نومأم  هکنیا  ات  میدوب  رایـسب  ياهلوپ  تایرطع و  یندـیماشآ و  یکاروخ و  زا  یتشهب  رد  نومأـم  يهناـخ 
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ار ام  بش  ره  هک  میتشاد  يزینک  هحفص 441 ]  ] رس ام  و  دش ، هتفرگ  نم  زا  اهتمعن  نآ  مامت  متفر  ترضح  نآ  يهناخ  هب  نوچ  دیـشخب و 
نآ يهناـخ  زا  مدرکیم  وزرآ  هتـسویپ  نم  دوب و  رتتخـس  اـم  رب  زیچ  ره  زا  نیا  دومنیم و  ناـم  راداو  زاـمن  ندـناوخ  هب  درکیم و  رادـیب 
مدش تشهب  دراو  هرابود  ایوگ  متفر  وا  يهناخ  هب  نوچ  و  دیشخب ، سابع  نب  هللادبع  وت  دج  هب  ارم  مالـسلاهیلع  ماما  هکنیا  ات  مورب  ترـضح 

نآ يارب  اهگنـس  نآ  زا  اـت  داد  هک  يروتـسد  درک و  اـهنآ  يهراـبرد  هک  یئاـعد  داـب و  انـس  هوـک  ياهگنـس  ثیدـح  رد  هرخـألاب   …و 
ینعی [. - 45 … « ] ِمْعَّطلا َلِیلَق  ِلْکَْألا  َفیِفَخ  مالـسلاهیلع  َناَک  َو  : » دیوگ … يو  ره  تلـصابا  هک  تسه  اجنآ  رد  دـنزاسب  گید  راوگرزب 

كاروخ دربیمن . ذیذل  ياهاذـغ  ندروخ  زا  ماما  هک  نیا  تیاور  زا  يرتهب  تشادرب  هب  ای  دوب … و  اذـغ  مک  كاروخ و  مک  راوگرزب  نآ 
تیاور يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  زا  شدنـس  هب  ینیلک  موحرم  هک  دیونـشب  مه  ار  بلاج  ثیدح  نیا  و  دوب . امرخ  رتشیب ، مالـسلاهیلع  ماما 

عون زا  يرادقم  ترضح  نآ  ربارب  رد  هک  مدرک  هدهاشم  مدش و  بایفرش  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  متشه  ماما  رـضحم  هب  دیوگ : هک  هدرک 
: دومرف هدرک  فراعت  زین  نم  هب  دید  ارم  نوچ  تسا و  اهنآ  ندروخ  لوغشم  دایز  ياهتشا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  و  دناهدراذگ ، ینرب »  » يامرخ

ُْتلِعُج : » مدرک … ضرع  هاگ  نآ  مدروخ و  امرخ  نآ  زا  هتفر و  شیپ  نم  و  روخب ، ایب و  شیپ  نامیلس  يا   … «. - لکف ندا  نامیلـس  ای  »… 
نآ نم  يرآ  دومرف : يروخیم ؟ ار  امرخ  نیا  اهتشا  اب  هک  منیبیم  تنابرق ! هحفص 442 - ] [ .؟»  ٍةَوْهَِشب َرْمَّتلا  اَذَه  ُلُکَْأت  َكاَرَأ  یِّنِإ  َكاَِدف 
هللا یلص  ِهَّللا -  َلوُسَر  َّنَِأل  مالسلاهیلع : لاق  « .؟ تسیچ ار  امرخ  نیا  امش  نتشاد  تسود  تلع  هک  مدیسرپ  ار  نآ  تلع  نم  مراد ، تسود  ار 
َناَک َو  مالسلاهیلع  ُْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َناَک  َو  مالسلاهیلع  ُنَسَْحلا  َناَک  َو  ًاّیِرْمَت  مالـسلاهیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َناَک  َو  ًاّیِرْمَت  َناَک  هلآ -  هیلع و 

اَُنتَعیِش َو  ٌّيِرْمَت  اَنَأ  َو  ًاّیِرْمَت  ِیبَأ  َناَک  َو  مالـسلاهیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َناَک  َو  ًاّیِرْمَت  مالـسلاهیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َناَک  َو  ًاّیِرْمَت  مالـسلاهیلع  َنیِِدباَْعلا  ُدِّیَس 
هک تهج  نادـب  دومرف : [. 46 « ] ران ْنِم  ٍجِرام  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمُهَّنَِأل  َرِکْـسُْملا  َنوُّبُِحی  ُناَْمیَلُـس  اَی  اَنُؤاَدـْعَأ  َو  اَِـنتَنیِط  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمُهَّنَأـِل  َرْمَّتلا  َنوُّبُِحی 

هللادبعوبا و  دوب ، یئامرخ  مالـسلاهیلع  نسح  و  دوب ، یئامرخ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  و  دوب ، یئامرخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
قداص هللادبعوبا  و  دوب ، یئامرخ  مالسلاهیلع  رقاب  رفعجوبا  و  دوب ، یئامرخ  مالسلاهیلع  نیدباعلا  دیـس  و  دوب ، یئامرخ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

دناهدش و قلخ  ام  تنیط  زا  نوچ  دنراد  تسود  ار  امرخ  ام  نایعیش  متـسه و  یئامرخ  نم  و  دوب ، یئامرخ  مردپ  دوب و  یئامرخ  مالـسلاهیلع 
زا زیهرپ  تعاـنق و  روتـسد  زین  نارگید  هب  و  [. 47  ] دناهدش هدیرفآ  شتآ  زا  نوچ  دنراد  تسود  ار  رکسم  بارـش  نامیلـس  يا  ام  نانمـشد 

ًۀَهِکاَف ًامْوَی  ُناَْملِْغلا  َلَکَأ  [ » هحفص 443 … : ] دیوگ هک  هدرک  تیاور  مداخ  رـسای  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  موحرم  دهدیم : يراک  فارـسا 
هب ار  شا  همتت  دـندروخن و  ار  نآ  یمامت  بوخ  دـندروخ و  ار  ياهویم  يزور  ترـضح  نآ  نامالغ   … اَِـهب .» اْوَمَر  َو  اَـهَلْکَأ  اوُصْقَتْـسَی  ْمَلَف 

ُجاَتْحَی ْنَم  ُهوُمِعْطَأ  اُونْغَتْـسَی  َْمل  ًاساَنُأ  َّنِإَف  ُْمْتیَنْغَتْـسا  ُُمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  َناَْحبُـس  : » دومرف … اهنادب  دید  نانچ  هک  مالـسلاهیلع  ماما  دنتخادنا ، رود 
هک اهنآ  هب  دندنمزاین  نادب  هک  دنتسه  ینامدرم  دیاهدرب  نآ  زا  ار  دوخ  زاین  هتشگ و  زاینیب  هویم  نیا  زا  امش  رگا  هللا ! ناحبس  [. - 48  ! ] ْهَیلِإ

اهاذغ و ردق  نیا  دنریگب و  سرد  مالـسلاهیلع  ماما  لمعلاروتـسد  شیامرف و  نیا  زا  دـیاب  راوگرزب  نآ  نایعیـش  هک  دـیناروخب .! دـنراد  زاین 
زا لاغشآ  هلابز و  همه  نیا  دنهد و  یسک  هب  هن  دنروخب و  دوخ  هن  دنربن و  نیب  زا  دننکن و  رابنا  اههناخ  درس  رد  و  دننکن ، فارسا  ار  اههویم 

يهویـش شور و  باب  رد  زین  ار  هلمج  دـنچ  نیا  شخب  نیا  نایاپ  رد  … و  دـنزیرن .! اـهناد  هلاـبز  رد  هدـیدنگ  ياـههویم  هدـنام و  ياهاذـغ 
لقن هدوب -  ترضح  نآ  دزن  رد  اهتدم  هک  سابع -  نب  میهاربا  هک  دیونشب ، راوگرزب  نآ  تلیـضف  رپ  یلمع و  يهریـس  یـصخش و  یگدنز 
ُماَیِص ُُهتوُفَی  َال  َو  ِمْوَّصلا  َرِیثَک  َناَک  َو  ِْحبُّصلا  َیلِإ  اَِهلَّوَأ  ْنِم  ِهِیلاََیل  َرَثْکَأ  ِییُْحی  ِرَهَّسلا  َرِیثَک ]  ] ِْلیَّللِاب ِمْوَّنلا  َلِیلَق  مالسلاهیلع  ناک  و  : » دنکیم …

ِیلاَیَّللا ِیف  ُْهنِم  ُنوُکَی  َِکلَذ  ُرَثْکَأ  َو  ِّرِّسلا  ِیف  ِۀَقَدَّصلا  َو  ِفوُْرعَْملا  َرِیثَک  مالـسلاهیلع  َناَک  َو  ِرْهَّدـلا  ُمْوَص  َِکلَذ  ُلوُقَی  َو  ِرْهَّشلا  ِیف  ٍماَّیَأ  ِۀـَثاََلث 
هحفص ، ] دوب دایز  شیرادیب  كدنا و  شباوخ  مالسلاهیلع  راوگرزب  ماما  نآ  [. 49 « ] هُوقِّدَُصت اَلَف  ِِهلْضَف  ِیف  ُهَْلثِم  َيأَر  ُهَّنَأ  َمَعَز  ْنَمَف  ِۀَِملْظُْملا 

: دومرفیم دشیمن و  توف  وا  زا  هام  رد  هزور  زور  هس  تفرگیم و  هزور  دایز  و  دـنارذگیم ، يرادـیب  هب  حبـص  هب  ات  ار  اهبـش  رتشیب  [ 444
درادنپ یسک  رگا  دوب و  کیرات  ياهبش  رد  زین  اهنآ  رتشیب  و  تشاد ، دایز  یناهنپ  رد  هقدص  یکین و  ترضح  نآ  تسا و  لاس  يهزور  نیا 

هحفص 445] !. ] دینکن رواب  وا  زا  تسا  هدید  تلیضف  رد  ار  وا  دننامه  هک 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  یلمع  يهریس  یقالخا و  www.Ghaemiyeh.comياههبنج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


قلخ مدرم و  اب  طابترا  رد  و 

هراشا

هریـس و یلـصا  روحم  هتـشذگ  يهلحرم  ود  دـننامه  دـنکیم و  هجوت  بلج  رتشیب  هچنآ  زین  نید  ناـگرزب  همئا و  يهریـس  زا  هلحرم  نیا  رد 
. دوب هدـش  يزیریپ  میظنت و  نآ  يور  اهدروخرب  اهطابترا و  مامت  هک  دوب  ادـخ  ياـضر  ادـخ و  دادیم  لیکـشت  ار  اـهنآ  یگدـنز  يهویش 

اما دنتشاد ، نارگید  هب  تبسن  ار  اهتبحم  نیرتشیب  اهراثیا ، نیرتیلاع  اهتشذگ ، نیرتگرزب  دوب  ناشدوخ  صخش  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  ینعی 
شزاس ضامغا و  نیرتکچوک  داتفایم  رطخ  هب  یهلا  سیماون  و  دـنراذگب ، هیام  ادـخ  نیئآ  نید و  ادـخ و  زا  تسیابیم  هک  دوب  یئاج  رگا 

رد رایعم  لصا و  نازیم و  نیرتهب  ار  نیا  و  دـندوب ، ریذـپان  شزاـس  عطاـق و  ریگ و  تخـس  رایـسب  دنتـشادن و  ار  يریذـپ  فاـطعنا  يراـک و 
نامه رد  ینعی  دـندوب  قالخا  مراکم  يالعا  دـح  رد  ضامغا  وفع و  تشذـگ و  ماگنه  رد  مینیبیم  اـم  هک  اریز  تسناد . ناوتیم  هراـبنیا 

ار قالخا  مراکم  ات  ماهدش  ثوعبم  نم  [. 50  ] قاَلْخَْألا َمِراَکَم  َمِّمَتُِأل  ُْتثُِعب  : » دومرف هدش و  ثوعبم  نآ  لیمکت  يارب  ادخ  لوسر  هک  يدـح 
یلع هب  هک  اجنآ  رد  دومرف ، ریسفت  هنوگ  نیا  ادخ  لوسر  دوخ  يرگید  ثیدح  رد  ار  قالخا  مراکم  و  هحفص 446 ] . ] منک لیمکت  میمتت و 
یلع يا  [. 51  ] کَمَلَظ ْنَّمَع  وُفْعَت  َو  َکَعَطَق  ْنَم  ُلِصَت  َو  َکَمَرَح  ْنَم  یِطُْعت  ِقاَلْخَْألا  ِمِراَکَم  ْنِم  ٍلاَصِخ  ُثاََلث  ُِّیلَع  اَی  : » دـیامرف مالـسلاهیلع 
یسک زا  يرذگ  رد  و  دربب ، وت  زا  هک  یسک  هب  يدنویپ  هب  هتشاد و  غیرد  وت  زا  هک  یسک  هب  یشخب  هب  تسا : قالخا  مراکم  زا  تلـصخ  هس 
تـسد هب  قالخا  مراکم  يارب  یلک  نوناق  کی  ناوتیم  دـنیوگیم  هقف  باب  رد  نایاقآ  هک  یطاـنم  حـیقنت  يور  هک  هدرک .! متـس  وت  هب  هک 

و [. 52 « ] َنِیئیِـسُْملا َیلِإ  ُناَسْحِْإلا  َُکتَداَع  : » میئوگیم یلاعت  يادخ  يهرابرد  هک  هنوگ  نامه  تسا …  يدب  ربارب  رد  یبوخ  نآ  هک  دروآ 
یتسار هب  تسا و  يداع  لمع  قوفام  گرزب و  مهم و  رایسب  راک  نیا  و  [. 53 « ] ٌدِعاَص َْکَیلِإ  اَنُّرَش  َو  ٌلِزاَن  اَْنَیلِإ  َكُْریَخ  : » رگید ياعد  رد  ای 
ياهداس راک  نداد  یکین  ار  يدـب  شاداپ  اما  تسا ، یناسآ  هداس و  راک  نداد  کین  ار  کین  شاداـپ  اریز  تسا ، يا  هناـنامرهق  لـمع  کـی 

: رعاش نآ  هتفگ  هب  و  دنکب ، يراثیا  یگنادرم و  نینچ  دناوتب  هک  دـهاوخیم  درم  یلیخ  دـهاوخیم ، یـشک  سفن  تشذـگ و  یلیخ  تسین ،
هیاس تخرد  زا  شابم  مک  هحفـص 447 ] : ] رگید رعاش  نآ  يهتفگ  هب  و  َءاَسَأ »  ْنَم  َیلِإ  ْنِسْحَأ   » يدرم رگا  ازج  دشاب  لهـس  يدب  ار  يدـب 

يراس گس  ندرک  يدب  ار  يدب  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  يراصنا  هللادبع  هجاوخ  زا  نخـس  نیا  شـشخب  رمث  دـنز  تگنـس  هک  ره  نکف 
ار يرگید  گس  یگـس  رگا  ینعی  تسا ، يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  راک  ندرک  یکین  ار  يدـب  و  يراک ، رخ  ندرک  یکین  ار  یکین  و  تسا ،
ار يرگید  نیا  يهناش  ددرگیمرب و  مه  وا  دـناراخب  ار  یغالا  يهناش  يرخ  رگا  و  دریگیم ، زاـگ  ار  نیا  ددرگیمرب و  مه  وا  دریگب  زاـگ 

همئالا نماث  ترـضح  راـهطا و  همئا  يراـب  ینک .! یکین  ربارب  رد  وت  دـنک و  يدـب  وا  هک  تسا  نآ  یناـسنا  شزرا  اـب  راـک  اـما  دـناراخیم ،
تیوقت بجوم  هک  اجنآ  ات  هکلب  طیرفت …  دـح  رد  هن  اج و  همه  هن  اما  دناهتـشاد  ار  اهتشذـگ  نیرتیلاع  زین  هرابنیا  رد  مالـسلامهیلع ) )

هک اجنآ  ات  و  دنیبن ، هبرـض  هدشن و  هتـشک  یئادخ  ادـخ و  قطنم  یهلا و  نوناق  هک  اجنآ  ات  و  دوشن ، تلادـع  قح و  فیعـضت  ملظ و  ملاظ و 
بوبحم يهرابرد  ءاعد  رد  زاب  هک  هنوگ  نامه  دوب  عطاق  تخـس و  ناشدروخرب  یلیخ  اجنآ  رد  هک  دوشن  رادهکل  یناسنا  یناـمیا و  تفارش 

ِلاَکَّنلا ِعِضْوَم  ِیف  َنِیِبقاَعُْملا  ُّدَشَأ  َو  ِۀَمْحَّرلا  َو  ِْوفَْعلا  ِعِضْوَم  ِیف  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َکَّنَأ  ُْتنَْقیَأ  َو  : » میئوگیم یلاعت  يادـخ  ینعی  ناشیا 
یهلا و سدـقم  نیناوق  ناـمه  هسدـقم  تاوذ  نآ  يارب  یلک  لـصا  راـیعم و  نازیم و  میتـفگ  هک  هنوـگ  ناـمه  هب  هصـالخ  … و  ِۀَـمِقَّنلا .» َو 
. دندومنیم میظنت  نآ  يور  ار  دوخ  ياهراک  دندرکیم و  لمع  نآ  يور  زا  و  دندیجنـسیم ، نآ  اب  ار  همه  هک  دوب  ادـخ »  » بوبحم يهملک 
، دنکیم تطاسو  نومأم  شیپ  يدولج »  » يدازآ يارب  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  هک  دوب  رایعم  نیمه  يور  و 

هنوگ نیا  اهنآ  ناتساد  لامجا  دراپسیم … و  هحفص 448 ]  ] ناگدنرد ناریش و  هب  ار  روسج  بدایب و  یسابع  بجاحو  هباذک  بنیز  یلو 
تموکح دـض  رب  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع -  ماما  يومع  رفعج -  نب  دـمحم  یتقو  هک  دوب  نوراـه  راـبرد  ناگدرکرـس  زا  يدولج »  » هک دوب 
ياههناخ و  دـنزب ، ار  شندرگ  تفای  تسد  رفعج  نب  دـمحم  هب  رگا  داد  روتـسد  وا  هب  داتـسرف و  هنیدـم  هب  ار  يو  نوراه  درک ، مایق  نوراه 
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ياج هب  يرگید  زیچ  نهاریپ  کی  زج  مادـک  ره  يارب  و  دـیابرب ، ار  ناشنانز  ياههماج  تالآرویز و  و  دـنک ، تراغ  ار  بلاـطوبا  نادـنزرف 
اضر ترضح  يهناخ  رد  رب  هلمج  زا  بلاطوبا و  نادنزرف  ياههناخ  رد  رب  دوخ  ناراوس  اب  دمآ و  هنیدم  هب  روتسد  قبط  يدولج  دراذگن … 
قاطا نآ  رد  رب  دوخ  دـنوش و  عمج  یقاـطا  رد  یگمه  ناـنز  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماـما  دـمآ . دوب  هنیدـم  رد  تقو  نآ  هک  مالـسلاهیلع 

نت رب  هک  ياهماج  تالآرویز و  هچ  ره  مورب و  قاـطا  نیا  نورد  هب  نوراـه  نینمؤملاریما  روتـسد  قبط  رب  دـیاب  نم  تفگ : يدولج  داتـسیا ،
مراذـگن و او  ار  يزیچ  هک  منکیم  داـی  دـنگوس  و  مهدیم ، وـت  هب  مریگیم و  ار  اـهنآ  نم  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ماـما  مریگرب .! تـسا  اـهنآ 

ماما تساوخ  نومأم  هک  یماگنه  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  دـش و  یـضار  هرخألاب  اـت  دـیزرویم ! رارـصا  ناـنچ  مه  يدولج 
ار وا  دش  راچان  نومأم  هدرک و  تفلاخم  راک  نیا  اب  تخس  هک  دوب  یناسک  زا  يدولج »  » نیا دنک  باختنا  دوخ  يدهعیلو  هب  ار  مالـسلاهیلع 
هک یسلجم  رد  دنریگب و  یمیمصت  شاهرابرد  ات  دندروآ  نوریب  نادنز  زا  ار  وا  يزور  نیتسایرلاوذ  تطاسو  اب  سپـس  و  دنکفیب ، نادنز  هب 

هحفص  ] داتفا دوب -  دنملاس  يدرم  هک  يدولج -  هب  شمشچ  مالسلاهیلع  ماما  دندروآ . ار  يدولج  تشاد  روضح  مالسلاهیلع  اضر  ترضح 
هب تبـسن  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نیا  درک : ضرع  نومأـم  شخبب ! نم  هب  ار  درمریپ  نیا  َخـْیَّشلا »  اَذَـه  ِیل  ْبَـه  : » دوـمرف نومأـم  هـب  [ 449

مالـسلاهیلع ماما  هب  هاگن  تقو  نیا  رد  يدولج  درب ؟ تراغ  هب  ار  اهنآ  تـالآرویز  اـههماج و  و  درک ، راـتفر  هنوگ  نآ  ادـخ  لوسر  نارتخد 
يور و  دینشیمن ، درکیم  تساوخرد  نومأم  زا  ار  وا  ششخب  يدولج و  وفع  هک  ار  ماما  نخس  یلو  تفگیم  نخس  نومأم  اب  هک  درکیم 

اَی : » دز دایرف  ور  نیا  زا  دهاوخیم ، نومأم  زا  ار  وا  رفیک  لتق و  دنکیم و  ار  وا  تیاعس  مالـسلاهیلع  ماما  درکیم  لایخ  دوخ  تثیبخ  تنیط 
هک یتمدخ  هب  مسق  دنگوس و  ادـخ  هب  ار  وت  نینمؤملاریما  يا   « - َِّیف اَذَـه  َلْوَق  َلَبْقَت  َال  ْنَأ  ِدیِـشَّرِلل  ِیتَمْدِِـخب  َو  ِهَّللِاب  َُکلَأْسَأ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ 
وا نسحلاابا  يا  تفگ : نومأم  ریذپن .! نم  يهرابرد  ار  وا  نخـس  و  نکن ، لوبق  نم  يهرابرد  ار  وا  يهتفگ  هک  ماهدرک  نوراه  هاگرد  هب  نم 
وت يهرابرد  ار  وا  يهتفگ  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ : هاگ  نآ  و  مینکیم ، لمع  وا  دنگوس  قبط  زین  ام  درک و  نییعت  ار  دوخ  تشونرـس  دوخ 
نیا دنکیم  لقن  همغلا  فشک  رد  یلبرا  هک  هنوگ  نادب  هباذـک  بنیز  ناتـساد  و  [. 54  ] دندز ار  شندرگ  داد  روتسد  سپـس  میریذپیمن و 

( اهیلع هللا  مالـس   ) همطاف نادـنزرف  زا  هک  درک  اعدا  اجنادـب  مالـسلاهیلع  ماما  دورو  نامز  رد  ناسارخ و  رد  بنیز  ماـن  هب  ینز  هک  دوب  هنوگ 
زین نز  دیوگیم ، غورد  نز  نیا  دومرف : درک و  راکنا  ار  بسن  نآ  مالـسلاهیلع  ماما  دنتفگ ، ماما  هب  ار  وا  بسن  نوچ  هحفص 450 ]  ] تسا و

تقو نآ  رد  ناسارخ  مکاح  تفرگ و  ار  مالـسلاهیلع  ماما  يولع ، تریغ  اـجنیا  رد  مسانـشیمن ! ار  وا  بسن  زین  نم  تفگ : هدرک  تراـسج 
درب و مکاح  دزن  هتـشادرب و  ار  نز  نآ  مالـسلاهیلع  ماـما  دـندنکفایم ، اـجنآ  رد  ار  نیمرجم  هک  تشاد  ناگدـنرد  زا  یـصوصخم  هاـگیاج 

دزن ار  وا  نونکا  هتخاس  بستنم  نانآ  هب  ار  دوخ  تسین  اهنآ  لسن  زا  هکنیا  اب  هتسب و  غورد  مالسلاامهیلع )  ) همطاف یلع و  رب  نز  نیا  دومرف :
تسا و مارح  ناگدـنرد  رب  شتـشوگ  دـشاب  اـهنآ  نادـنزرف  زا  دـیوگب و  تسار  رگا  اریز  دوش ، مولعم  وا  بذـک  اـت  زادـنیب  ناگدـنرد  نیا 
هک مینیبب  ات  ورب  ناگدـنرد  دزن  هب  دوخ  وت  یئوگیم  تسار  رگا  تفگ : هدرکن  تاعارم  ار  بدا  مه  زاـب  نز  دـنروخیمن ! ار  وا  ناگدـنرد 

هاگیاج يوس  هب  درک و  دای  دنگوس  هتـساخرب  تفگن و  ینخـس  وا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دـنردیمن .! ار  وت  هدـشن و  کیدزن  وت  هب  ناگدـنرد 
یگمه تفر و  اهنآ  ناـیم  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  دـندرک و  زاـب  هدروآ  ار  هاـگیاج  دـیلک  هتـساخرب و  ناـیفارطا  مکاـح و  و  تفر ، ناگدـنرد 

رس زین  ناگدنرد  نآ  هدیشک و  تسد  اهنآ  کی  کی  رس  رب  هتفر  شیپ  ماما  دنتـسشن و  دوخ  ياهمد  يور  رب  ناگدنرد  هک  دندرک  هدهاشم 
مکاح هب  سپـس  دمآ . نوریب  نانآ  هاگیاج  زا  هدیـشک و  اهنآ  يهمه  رـس  هب  تسد  بیترت  نیدب  دندادیم و  ناکت  ترـضح  نآ  يارب  مد  و 
عانتما نز  نآ  ددرگ و  نشور  وت  يارب  بلطم  ات  زادـنیب  اهنآ  ناـیم  هب  ار  مالـسلاامهیلع )  ) همطاـف یلع و  رب  وگغورد  نز  نیا  نونکا  دومرف :

نز نآ  دندروخ … و  هدیرد و  ار  وا  اهنآ  و  دـنتخادنا ، ناگدـنرد  نایم  رد  هتفرگ و  ار  نز  نآ  ناکیدزن  مکاح و  یلو  درک  هحفص 451 ] ]
ناسنیدب رابخالا  نویع  باتک  رد  هر )  ) قودص خیش  لقن  قبط  نآ  صلخم  زین  یسابع  بجاح  ناتساد  و  [. 55  ] دش فورعم  هباذک  بنیز  هب 

اـضر ترـضح  زا  نومأم  هک  نآ  اـت  دـش  رایـسب  هراـب  نیا  رد  نخـس  دـماین و  ناراـب  یتدـم  ورم  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  دورو  زا  سپ  هک  دوب 
زا یـصخش  دـمآ . يدایز  ناراب  درک و  اعد  تفر و  ارحـص  هب  یمـسارم  یط  مالـسلاهیلع  ماما  درک و  ناراب  ياـعد  تساوخرد  مالـسلاهیلع 
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درک ترضح  نآ  زا  تیاعس  هب  عورش  هدمآ و  نومأم  دزن  هب  دوب  مالـسلاهیلع  ماما  نانمـشد  زا  یلو  نومأم  بجاح  هک  سابع  ینب  نادوسح 
نایب وا  يارب  ار  دوخ  رذـع  درک  عورـش  نومأـم  و  يوشیم … !؟ درم  نیا  تمظع  ندـش و  فورعم  ببـس  دوخ  ياـهراک  اـب  ارچ  تفگ : و 

هب درم  نآ  دناوخب و  سلجم  نآ  رد  ار  مالسلاهیلع  ماما  هداد و  تیبرت  یـسلجم  تساوخ  نومأم  زا  هک  نیا  ات  دشن  عناق  درم  نآ  یلو  ندرک 
یب یلیخ  یعاس  دوسح و  درم  نآ  تفای  روضح  مالـسلاهیلع  ماما  نوچ  درک و  ار  راک  نیا  نومأـم  دزیخرب . مالـسلاهیلع  ماـما  اـب  يۀـجاحم 

رتارف دوخ  دح  زا  اپ  وت  یـسوم ! دنزرف  يا  تفگ : هلمج  نآ  زا  نتفگ و  نخـس  هناروسج  يدـنت و  هب  مالـسلاهیلع  ماما  اب  درک  عورـش  هنابدا 
يهناـشن ار  نآ  وت  دوـشیمن  شیپ  سپ و  چـیه  هدرک و  ردـقم  دوـخ  تقو  رد  ادـخ  ار  نآ  ندـمآ  هک  یناراـب  ياهدرک  لاـیخ  هک  ياهداـهن 

 … .؟ ياهدروآ ار  روـیط  ناتـساد  لـیلخ و  میهاربا  يهزجعم  اـیوگ   … ینکیم ؟ یـشورفرخف  نادـب  هداد و  رارق  دوـخ  يهزجعم  تلیـضف و 
هک تسا  تقو  نآ  دـنردب و  ارم  اـت  نک  هدـنز  تسا  نومأـم  دنـسم  رد  هک  ار  ریـش  تروـص  ود  نـیا  یئوـگیم  تـسار  رگا  هحفص 452 ] ]

ياعد هب  دیاش  یتسین و  نآ  ندمآ  رد  يرگید  زا  رتهتـسیاش  وت  هدوب  شندمآ  نامز  تداع ، قبط  هک  ار  یناراب  اما  و  هداد ؟ ماجنا  ياهزجعم 
دـنریگب و ار  درم  نآ  اـت  داد  روتـسد  ریـش  تروص  ود  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  دوب  اـجنیا  رد   … دـشاب ! هدـمآ  وـت  زج  يرگید  صخش 
، نارضاح يهریخ  نامشچ  ربارب  رد  هدش و  هدنز  هک  دندرک  هدهاشم  ار  ناریـش  نومأم ، هلمج  زا  دنتـشاد و  روضح  هک  اهنآ  يهمه  ناهگان 
و دـنداتفا ، دوب  هدوشگ  رخـسمت  هب  ناـبز  هدـش و  رکنم  ار  یهلا  ياـهتجح  زا  یتـجح  تساوخیم  هک  یخاتـسگ  روسج و  درم  نآ  ناـج  هب 
دندرک … و كاپ  دوخ  ياهنابز  اب  زین  ار  وا  ياهنوخ  هدرک  كاپ  شدوجو  زا  ار  نیمز  دنتسکش و  هدرک و  هراپ  ار  شناوختـسا  تشوگ و 

يهرابرد ترـضح  نآ  روتـسد  رظتنم  هدرک و  هراشا  نومأم  هب  دوخ  نامـشچ  اب  هدـمآ و  راوگرزب  نآ  يور  شیپ  ثیدـح ، قبط  رب  هاگ  نآ 
بلطم لصا  دوب  نیا  يراب  [. 56 …  ] دنتشگزاب دوخ  ياج  هب  داد … و  ناشیا  هب  ار  دوخ  ياج  هب  تشگزاب  روتـسد  ماما  هک  دندوب ، نومأم 

: نآ لوصف  زا  یخرب  نونکا  و  قلخ ، اب  طابترا  نارگید و  اب  دروخرب  رد  یلک  رایعم  و 

يداع نامدرم  ناتسدریز و  اب 

نآ تمدخ  رد  اهلاس  هک  سابع  نب  میهاربا  زا  دوخ  دنس  هب  هر )  ) قودص ناتسدریز ، يداع و  نامدرم  اب  راوگرزب  نآ  ترشاعم  دروم  رد  و 
یَلَع َعَطَق  ُْتیَأَر  اَم  َو  ُّطَق  ِهِماَلَِکب  ًادَـحَأ  اَفَج  مالـسلاهیلع  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتیَأَر  اَم  [ » هحفص 453 : ] دیوگ هک  هدرک  تیاور  هدوب  ترـضح 

َو ُّطَق  َُهل  ٍسِیلَج  ْيَدَی  َْنَیب  َأَکَّتا  َال  َو  ُّطَق  َُهل  ٍسِیلَج  ْيَدَی  َْنَیب  ِْهیَلْجِر  َّدَم  َال  َو  اَْهیَلَع  ُرِدْقَی  ۀَجاَح  ْنَع  ًادَحَأ  َّدَر  اَم  َو  ُْهنِم  َغُْرفَی  یَّتَح  ُهَماَلَک  ٍدَـحَأ 
هیلع َناَک  َو  َمُّسَبَّتلا  ُهُکِحَـض  َناَک  َْلب  ُّطَق  ِهِکِحَـض  ِیف  ُهِقْهَُقی  ُُهْتیَأَر  َال  َو  ُّطَق  َلَفَت  ُُهْتیَأَر  اـَل  َو  ُّطَـق  ِهِکِیلاَـمَم  َو  ِهِیلاَوَم  ْنِم  ًادَـحَأ  َمَتَـش  ُُهْتیَأَر  اـَل 
اـضر ترـضح  مدیدن  هاگچیه  [. 57 … « ] ِِسئاَّسلا َو  ِباَّوَْـبلا  یَّتَـح  ُهَکِیلاَـمَم  ِِهتَدـِئاَم  یَلَع  ُهَـعَم  َسَلْجَأ  ُُهتَدـِئاَم  ْتَبُِـصن  َو  اَـلَخ  اَذِإ  مالـسلا 
سک چیه  تجاح  مدیدن  و  دوش ، غراف  راتفگ  زا  ات  دنک  عطق  ار  یسک  نخس  هک  مدیدن  و  دنک ، افج  دوخ  نخـس  رد  یـسک  اب  مالـسلاهیلع 

هک یسک  ربارب  رد  و  درکیمن ، زارد  دوب  هتسشن  هک  یـسک  ربارب  رد  ار  دوخ  ياپ  هاگ  چیه  و  دنک ، در  تشاد  ار  نآ  ماجنا  رب  تردق  هک  ار 
ناهد بآ  مدیدن  هاگ  چیه  و  دـهد ، مانـشد  ار  دوخ  ناگدرب  نامالغ و  زا  یکی  مدـیدن  هاگ  چـیه  و  درکیمن ، هیکت  دوب  هتـسشن  شیوربور 

دندرکیم نهپ  وا  يارب  اذغ  هرفس  نوچ  هک  دوب  نانچ  شاهویـش  و  دوب ، مسبت  شاهدنخ  هکلب  مدیدن  وا  زا  ههقهق  يهدنخ  دزادنیب و  ار  دوخ 
باتک رد  ینیلک  موحرم  ثیدـح  رد  و  ار . نارورپماد  نارتهم و  نانابرد و  یتح  دـیناشنیم  دوخ  يهرفـس  رـس  ار  ناگدرب  نارکون و  يهمه 
نخـس هتـسشن و  نامهم  دزن  رد  ماگنه  بش  مالـسلاهیلع  ماما  دـسر و  ینامهم  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  هب  یماگنه  هک  هدـمآ  یفاک  فیرش 

نیا زا  ار  وا  مالـسلاهیلع  ماما  دنک ، حالـصا  ار  هلیتف  ات  درک  زارد  ار  دوخ  تسد  نامهم  دش و  بارخ  غارچ  يهلیتف  تقو  نیا  رد  دنتفگیم ،
هک میتسه  یمدرم  اـم  [. 58 « ] اَنَفاَیْضَأ ُمِدْخَتْـسَن  َال  ٌمْوَق  اَّنِإ  [ » هحفص 454 … : ] دومرف هدش و  غارچ  حالـصا  لوغـشم  دوخ  هتـشاد و  زاب  راک 

ماما دنیوگ : هک  هدرک  تیاور  ردان  مداخ و  رسای  زا  باتک  نامه  رد  زین  و  میشکیمن ) راک  اهنآ  زا  و  ! ) مینکیمن مادختسا  ار  دوخ  نانامهم 
ُلوُقَیَف َنُولُکْأَی  ْمُه  ُلاَُقیَف  اَنَضَْعب  اَعَد  اَمَّبَُرل  َو  اوُغُْرفَت  یَّتَح  اُوموُقَت  اَلَف  َنُولُکَْأت  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکِسوُءُر  یَلَع  ُتُْمق  ْنِإ  : » دومرف ام  هب  مالـسلاهیلع  اضر 
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و دیوش ، غراف  اذغ  زا  هک  هاگنآ  ات  دیزیخن  رب  دیتسه  ندروخ  اذغ  لوغشم  امش  مداتسیا و  امش  رـس  رب  نم  رگا  [. 59 « ] اوُغُْرفَی یَّتَح  ْمُهوُعَد 
. دنوش غراف  اذغ  زا  ات  دیراذگب  دومرفیم : مالسلاهیلع  ماما  دنتسه و  اذغ  فرص  لوغشم  دنتفگیم : دزیم و  ادص  ار  ام  زا  یضعب  اسب  هچ 

نامز توغاط  اب 

هک دـش  هتفگ  ًاحورـشم  میتشاد و  نایب  امـش  يارب  دیـشرلا  نومأم  ینعی  نامز  توغاـط  اـب  ار  ترـضح  نآ  دروخرب  زا  ياهمـش  نیا  زا  شیپ 
تلاخد یبصن  لزع و  یهن و  رما و  چیه  رد  هک  دوب  نیا  رب  طورـشم  مه  نآ  و  دوب ، هارکا  رابجا و  يور  ترـضح  نآ  يدهعتیالو  نتفریذـپ 
هتسویپ و  درکیم ، تساوخرد  يدهعتیالو  ینعی  دندوب  هدرک  لیمحت  ترضح  نآ  رب  هچنآ  زا  ار  دوخ  يافعتسا  زین  یتصرف  ره  رد  و  دنکن ،

نومأم يدهعیلو  دوخ  مالسلاهیلع  ماما  هک  نیا  اب  دیامنن … و  دوخ  عفن  هب  یـسایس  يرادربهرهب  هیحان  نیا  زا  تقو  تموکح  ات  دوب  بقارم 
زا ار  دوخ  یتیاـضران  تموکح و  نـالطب  دروم  رد  ار  دوخ  یعقاو  رظن  دـمآیم  تسد  هب  هک  یتـصرف  هحفـص 455 ]  ] ره رد  اما  هتفریذپ  ار 

هدراهچ دیوگ : هک  تسا  هدمآ  هدرک  تیاور  يرابنا  نسح  زا  شدنـس  هب  هر )  ) ینیلک هک  یثیدح  رد  هچنانچ  تشادیم ، زاربا  مکاح  میژر 
رد و  متـساوخیم ، ترـضح  نآ  زا  یتموکح  ياهراک  رد  ار  یلغـش  نتفریذـپ  يهزاجا  متـشونیم و  همان  مالـسلاهیلع  ماما  هب  هتـسویپ  لاـس 

نتفریذپن هک  مدش  رکذتم  ترـضح  نآ  هب  درکیم  دیدهت  ارم  هیحان  نیا  زا  هک  يرطخ  زا  سرت  دوخ و  جایتحا  تدـش  دوخ  يهمان  نیرخآ 
َتیِّلُو اَذِإ  َکَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنُک  ْنِإَف  : » تشون … نم  خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  هرخالاب  دناوخب … و  یـضفار  ارم  تموکح  ات  هدش  بجوم  نم 

ِِهب َْتیَساَو  ٌءْیَـش  َْکَیلِإ  َراَص  اَذِإَف  َِکتَِّلم  َلْهَأ  َُکباَّتُک  َو  َُکناَوْعَأ  ُریِـصَی  َُّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِِهب  َرَمَأ  اَِمب  َِکلَمَع  ِیف  َْتلِمَع 
راک رد  يوش  راـک  يدـصتم  نوچ  هک  ینادیم  یتسار  هب  وت  رگا  [. - 60 « ] الَف اَّلِإ  َو  اَذـِب  اَذ  َناَک  ْمُْهنِم  ًادِـحاَو  َنوُکَت  یَّتَح  َنِینِمْؤُْملا  َءاَرَُقف 

هک دنـشاب ، وت  ناشیکمه  زا  وت ، ناگدنـسیون  ناراک و  کمک  و  درک ، یهاوخ  لمع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  روتـسد  قبط  دوخ 
لمع نیا  رفیک  و  يدرگ ، ناشیا  زا  یکی  هک  ناس  نادب  ینک  يردارب  تاساوم و  نانمؤم  نادنمزاین  نادنمتسم و  اب  دیـسر  وت  هب  يزیچ  رگا 

( هر  ) یلماع رح  خیش  موحرم  یندینش : بلاج و  ثیدح  کی  هحفـص 456 ] !. ] هن هنرگو ، هد ، ماجنا  دریگ  رارق  وت ) کین  راک   ) نآ ربارب  رد 
تالاؤس يهمه  خساپ  و  دیمهف ، ناوتیم  ار  زیچ  همه  نآ ، زا  هک  هدرک  لقن  یثیدح  تیصعم  رفـس  رفاسم و  زامن  باب  رد  هعیـشلالئاسو  رد 

رظن نآ  نتفریذپ  اب  دهدیم و  هتفرگ ، تروص  رابجا  يور  شریذپ  نیا  هک  نیا  مالـسلاهیلع و  ماما  فرط  زا  يدهعیلو  نتفریذـپ  باب  رد  ار 
ٍدیِعَـس ِیبَأ  ْنَع  : » دـینک … تقد  ثیدـح  نتم  هب  کنیا  و  دوشیم ، نشور  یبوخ  هب  نومأم  يهناملاظ  تموکح  يهرابرد  مالـسلاهیلع  ماما 
َکَّنَِأل ُریِصْقَّتلا  َْکیَلَع  َبَجَو  اَمِهِدَحَِأل  َلاَقَف  ِریِصْقَّتلا  ِنَع  ُهَالَأَسَف  َناَساَرُِخب  مالسلاهیلع  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یَلَع  ِناَلُجَر  َلَخَد  َلاَق : ِِّیناَساَرُْخلا 

رد درم  رفن  ود  دیوگ : هک  هدش  تیاور  یناسارخ  دیعسیبا  زا  [. - 61 .« ] َناَْطلُّسلا َتْدَصَق  َکَّنَِأل  ُماَمَّتلا  َْکیَلَع  َبَجَو  ِرَخْآِلل  َلاَق  َو  ِینَتْدَصَق 
رفن ود  نآ  زا  یکی  هب  مالسلاهیلع  ماما  دندیسرپ ، ترضح  نآ  زا  زامن  ندناوخ  هتـسکش  زا  هدمآ و  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دزن  ناسارخ 

ار تزامن  دیاب  وت  دومرف : رگید  درم  نآ  هب  و  ياهدمآ ، نم  ندید  روظنم  هب  وت  نوچ  یناوخب  هتـسکش  ار  تزامن  تسا  بجاو  وت  رب  دومرف :
بصاغ تموکح  کی  ار  نومأم  تموکح  مالـسلاهیلع  ماما  ینعی  تسا .! هدوب  نومأم ) ینعی   ) ناطلـس رادید  وت  فده  نوچ  یناوخب ، مامت 

دنکیم و يو  تموکح  هب  یکمک  وا  رادید  انایحا  هدمآ و  ناسارخ  هب  نومأم  رادـید  يارب  هک  ار  یـسک  رفـس  یتح  هک  دـنادیم  یملاظ  و 
دوخ هک  نیا  اب  دهدیم ، وا  هب  ار  شزامن  ندناوخ  مامت  روتسد  هتسناد و  تیـصعم  رفـس  ددرگیم ، هحفص 457 ]  ] بوسحم مثا  رب  تنواعم 

. دنادرگ زاینیب  رتشیب  حیضوت  هنوگ  ره  زا  ار  ام  فیرش ، ثیدح  نیا  رد  تقد  ارهاظ  و  تسا ، هتفریذپ  ار  نومأم  يدهعیلو  رابجا  هب 

نادنموزرآ نادنمتسم و  اب  و 

رگید دـننامه  مرک  ناـسحا و  ُمَرَْکلا »  ُمُُکتَّیِجَـس  َو  ُناَـسْحِْإلا  ُمُُکتَداَـع  َو  : » میناوخیم … نادـناخ  نیا  دروم  رد  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد 
َْمل : » هتفگ مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  برع  رعاش  نآ  هک  هنوگنامه  دوب و  راوگرزب  يهداوناخ  نیا  تداع  هیجـس و  یقالخا  مراکم 
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ناشسدقم ناتسآ  هب  رـس  دهد و  تکرح  ار  نانآ  يهناخ  رد  يهقلح  سک  ره  ْهَْقلَْحلا » َِکبَاب  ِنُود  ْنِم  َكَّرَح  ْنَم  َو  َكاَجَر  ْنَم  َنْآلا  ِبِخَی 
: دیوگ هک  هدرک  تیاور  هزمح  نب  عسی  زا  شدنس  هب  هک  هدمآ  ینیلک  یفاک  رد  مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  تالاوحا  رد  ددرگنرب  دیماان  دهنب 

لاؤس راوـگرزب  نآ  زا  مارح  لـالح و  زا  هدـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  مدرم  زا  يرایـسب  عـمج  مدوـب و  هتـسشن  مالـسلاهیلع  اـضر  رـضحم  رد 
امـش دادجا  ناردپ و  امـش و  ناتـسود  زا  يدرم  نم  تفگ : درک و  مالـس  دمایب و  تماق  دنلب  نوگمدنگ و  يدرم  تقو  نیا  رد  دـندرکیم ،

هب ات  هدب  نم  هب  يرادقم  یناوتب  رگا  مورب ، دوخ  راید  رهـش و  هب  هک  مرادن  يزیچ  هدش و  مگ  ملوپ  مدرگیم و  زاب  جح  رفـس  زا  هک  متـسه 
مالسلاهیلع ماما  متسین . هقدص  قحتسم  دوخ  نوچ  داد  مهاوخ  هقدص  امش  فرط  زا  ار  نآ  دوخ  رهـش  هب  ندیـسر  زا  سپ  مسرب و  دوخ  رهش 

یکی یکی  هک  یتـقو  اـت  داد  همادا  اـهنآ  اـب  دوخ  يوگتفگ  يهلاـبند  هب  هدرک و  مدرم  هب  ور  و  دـنک ، تمحر  تیادـخ  نیـشنب  دومرف : وا  هب 
تساخرب و هتفرگ و  هزاجا  ام  زا  مالسلاهیلع  ماما  هاگنآ  دنامن . یسک  درم  نآ  همثیخ و  يرفعج و  نامیلس  نم و  زج  دنتفر و  هحفص 458 ] ]

- ؟»  ُِّیناَساَرُْخلا َْنیَأ  : » دومرف … هدروآ  نوریب  رد  يالاب  زا  ار  دوخ  تسد  دـمآ و  قاطا  رد  تشپ  یتعاس  زا  سپ  تفر و  هناـخ  نوردـنا  هب 
دوخ هار  جرخ  رد  ریگب و  ار  یفارـشا )  ) رانید تسیود  نیا  دومرف : میاـجنیا ! نم  درک : ضرع  هتـساخرب  درم  نآ  تساـجک ؟ یناـسارخ  درم 

يرفعج نامیلـس  دـمآ . نوریب  نایرج  نیا  زا  سپ  و  ینیبن .؟ ارم  مه  وت  منیبن و  ار  وت  نم  هک  ورب  اجنیا  زا  هدـن و  مه  هقدـص  نک و  فرـصم 
َّلُذ َيرَأ  ْنَأ  َۀَـفاَخَم  : » دوـمرف … يدـناشوپ ؟ درم  نیا  زا  ار  دوـخ  يور  ارچ  سپ  يدرک  مرک  ناـسحا و  امـش  مدرگ ! تناـبرق  درک : ضرع 

ُعیِذُْـملا َو  ًۀَّجِح  َنیِْعبَـس  ُلِدـْعَت  ِۀَنَـسَْحلِاب  ُِرتَتْـسُْملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َثیِدَـح  َْتعِمَـس  اَم  َأ  ُهَتَجاَح  ِیئاَضَِقل  ِهِهْجَو  ِیف  ِلاَؤُّسلا 
وا يهرهچ  رد  شتجاـح -  ياـضق  رطاـخ  هـب  ار -  لاؤـس  يراوـخ  هـک  نآ  سرت  زا  [. - 62  ...« ] َُهل ٌروُفْغَم  اَِهب  ُِرتَتْـسُْملا  َو  ٌلوُذْـخَم  ِۀَـئِّیَّسلِاب 

، تسا لداعم  جح  داتفه  اب  دراد  ناهنپ  ار  کین  راک  هک  یسک  دیامرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  ياهدینشن  رگم  منک  هدهاشم 
بوشآ رهـش  نبا  بقانم  رد  و  تسا .! شزرمآ  قحتـسم  یناهنپ  رد  هانگ  و  ددرگ ، نوبز  راوخ و  دزاـس  راکـشآ  ار  يدـب  راـک  هک  یـسک  و 

نم هب  هحفص 459 ]  « ] َِکلَذ ِینُعَسَی  َال  َلاَق  َِکتَّوُُرم  ِرْدَق  یَلَع  ِینِطْعَأ  : » درک … ضرع  دمآ و  مالسلاهیلع  متـشه  ماما  دزن  يدرم  هک  هدمآ 
هب سپ  َِکتَّوُُرم »  ِرْدَق  یَلَع  : » درک ضرع  مرادن ! ار  راک  نیا  تردق  هک  نم  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  نک ! اطع  دوخ  تورم  مرک و  هزادنا  هب 
درم نیا  هب  رانید  تسیود  دومرف : دوخ  مالغ  هب  سپـس  و  يرآ .! نیا  اما  ْمَعَنَف » ًاذِإ  اَّمَأ  : » دومرف امرف ! اطع  نم  هب  مدوخ  تورم  مرک و  هزادنا 

میسقت نادنمتسم  نایم  ار  دوخ  یئاراد  مامت  ناسارخ  رد  هفرع  زور  رد  مالسلاهیلع  متـشه  ماما  هک  هدمآ  باتک  نامه  رد  و  [. 63 ! ] نک اطع 
« امَرَک َو  ًارْجَأ  ِِهب  َْتعَْتبا  اَم ]  ] ًامَْرغَم َّنَّدُعَت  َال  ُمَنْغَْملا  َوُه  َْلب  : » دومرف … مالسلاهیلع  ماما  دوب ؟ یگرزب  نایز  نیا  تفگ : لهـس  نب  لضف  درک ،

نویع رد  و  رواـین . باـسح  هب  ناـیز  ار  نآ  مدرک  يرادـیرخ  تمارک  شاداـپ و  هلیـسو  نادـب  نم  هک  يزیچ  دوـب ، یتـمینغ  نیا  هکلب  [. 64]
نومأم يهناخ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه  دوب و  هدورـس  راوگرزب  نآ  حدـم  رد  رعـش  تیب  راـهچ  رعاـش ، ساونوبا  هک  هدـمآ  راـبخالا 

امـش حدـم  رد  رعـش  تیب  دـنچ  نم  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  هدـمآ و  راوگرزب  نآ  دزن  دوب  راوـس  يرتـسا  رب  دـمآیم و  نوریب 
ُةاَـلَّصلا يِرَْجت  ْمُُهباَِـیث  ٌتاَّیِقَن  َنوُرَّهَطُم  دـناوخ : ار  تیب  راـهچ  نیا  ساوـنوبا  وـگب ، دوـمرف : يونـشب ! نم  زا  ار  نآ  مراد  تسود  ماهدورس و 

ُرَـشَْبلا اَهُّیَأ  ْمُکاَفَطْـصا  َو  ْمُکاَّفَـص  ُهَنَْقتَأَف  ًاْقلَخ  َأََرب  اََّمل  ُهَّللاَف  ٌرَخَتْفُم  ِرْهَّدلا  ِمیِدَق  ِیف  َُهل  اَمَف  ُُهبُْـسنَت  َنیِح  ًاّیِوَلَع  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  اوُرِکُذ  اَمَْنیَأ  ْمِْهیَلَع 
مالغ هب  هاگنآ  هدرک  نیسحت  قیوشت و  ار  وا  مالسلاهیلع  ماما  هحفص 460 ]  ] رَوُّسلا ِِهب  ْتَءاَج  اَم  َو  ِباَتِْکلا  ُْملِع  ْمُکَْدنِع  َو  یَلْعَْألا  ُأَلَْملا  ُُمْتنَأَف 

درم نیا  هب  ار  نآ  دومرف : مهرد ! دصیـس  درک : ضرع  تسه ؟ وت  اب  يزیچ  ام  یجرخ  زا  ایآ  ٌءْیَـش ؟»  اَِـنتَقَفَن  ْنِم  َکَـعَم  ْلَـه  : » دومرف دوخ 
ات یهاگ  رگید  نارعاش  هب  و  [. 65 ! ] ربب وا  يارب  مه  ار  رتسا  نیا  مالغ  يا  دومرف : هاگنآ  یتشادنپ ؟! كدنا  ار  نآ  ایوگ  دومرف : سپـس  هدب ،

یعازخ لبعد  هب  مهرد  رازه  هد  اب  هک  ینهاریپ  ناتساد  و  دادیم ، هزیاج  هلص و  راوگرزب  نآ  مان  هب  كوکـسم  ياهمهرد  زا  مهرد  رازه  هد 
!. تسا فورعم  [ 66  ] ماهدرک نآ  رد  نآرق  متخ  رازه  ماهدناوخ و  زامن  تعکر  رازه  بش  رازه  رد  نهاریپ  نیا  رد  دومرف : داد و 

ناتسود هب  تبسن  اما  و 
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دزم و تسد  راظتنا  مینادیم ، ترـضح  نآ  ناتـسود  ءزج  ار  دوخ  یگمه  میاهدروآ و  اجنیا  هب  ات  ار  امـش  هک  زین  اـم  یناـیاپ ، ثحب  نیا  رد 
رعـش نیا  و  دزاسیم ، لدبم  یناوارف  دیما  هب  ار  راظتنا  نیا  و  دـهدیم ، ام  هب  ار  هدژم  نیا  زین  ریز  تایاور  هک  میراد  ار  راوگرزب  نآ  ناسحا 

باـتک رد  بوشآ  رهـش  نبا  يراد  رظن  نانمـشد  اـب  هک  وت  مورحم  ینک  اـجک  ار  ناتـسود  مینک : ضرع  هک  دزاـسیم  منرتم  ناـمنابز  رب  ار 
هحفص 461]  ] ياهراوید ياهیکیدزن  رد  مدوب و  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هارمه  هب  دیوگ : هک  هدرک  تیاور  رایـس  نب  یـسوم  زا  بقانم 
هک مدرک  هدهاشم  تقو  نیا  رد  مدید ، ار  ياهزانج  اجنآ  رد  میتفر و  نویش  نآ  لابند  هب  میدینش و  ینویش  ادص و  هک  میدوب  هدیـسر  سوط 
رب رد  ار  هزانج  نآ  دریگیمرب  رد  ار  رداـم  هک  يدـنزرف  نوچ  مه  هتـشادرب و  ار  نآ  تفر و  هزاـنج  يوس  هب  دـش و  هداـیپ  بسا  زا  میـالوم 

يهزانج هک  یسک  ِْهیَلَع »  َْبنَذ  َال  ُهُّمُأ  ُْهتََدلَو  َمْوَیَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  اَِنئاَِیلْوَأ  ْنِم  ٍِّیلَو  َةَزاَنَج  َعَّیَـش  ْنَم  : » دومرف هدرک  نم  هب  ور  سپـس  تفرگ 
ربق بل  ات  هزانج  لابند  هب  سپس  و  هدش . دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  ددرگ  كاپ  دوخ  ناهانگ  زا  دنک  عییـشت  ار  ام  ناتـسود  زا  یتسود 

تیم يهنیس  يور  ار  دوخ  كرابم  تسد  سپس  دیسر و  تیم  رانک  هب  ات  دمآ  کیدزن  دز و  وس  کی  هب  هزانج  رانک  زا  ار  مدرم  هاگنآ  دمآ 
رگید تعاس  نیا  زا  هک  تشهب  هب  ریگ  هدژم  ینالف  يا   « - ِۀَعاَّسلا ِهِذَه  َدَْعب  َْکیَلَع  َفْوَخ  اَلَف  ِۀَّنَْجلِاب  ْرِْشبَأ  ٍناَُلف  َْنب  َناَُلف  اَی  : » دومرف دراذگ و 

رد مدق  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ینیمزرس  اجنیا  یتخانـشیم ! ار  درم  نیا  ایآ  مدرگ ! تنابرق  مدرک : ضرع  نم  تسین . وت  رب  یـسرت  فوخ و 
ِریِصْقَّتلا َنِم  َناَک  اَمَف  ًءاَسَم  َو  ًاحاَبَص  اَِنتَعیِش  ُلاَمْعَأ  اَْنیَلَع  ُضَْرُعت  ِۀَِّمئَْألا  َرِـشاَعَم  اَّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  ٍراَّیَـس  َْنب  یَـسُوم  اَی  : » دومرف ياهدراذگن ؟ نآ 

هک ینادیمن  رگم  رایس  نب  یسوم  يا  [. - 67  ] ِهبِحاَِصل َرْکُّشلا  َهَّللا ]  ] اَْنلَأَس ُِّولُْعلا  َنِم  َناَک  اَم  َو  ِِهبِحاَِصل  َحْفَّصلا  َیلاَعَت  َهَّللا  اَْنلَأَس  ْمِِهلاَمْعَأ  ِیف 
ادـخ زا  ام  دـشاب  اـهنآ  ياـهراک  رد  هک  يریـصقت  ره  سپ  دـننکیم ، هضرع  اـم  رب  ماـش  هحفـص 462 ]  ] حبـص و ره  ار  ام  نایعیـش  لاـمعا 

رد و  مینکیم .! تساوخ  رد  ار  راک  نآ  بحاص  ریدـقت  ساپـس و  ام  دـشاب  کـین  ـالاو و  ياـهراک  هچنآ  و  درذـگب ، نآ  زا  هک  میهاوخیم 
نم زا  ادخ  لوسر  يهدـش  دازآ  عفار  یبا  نادـناخ  زا  يدرم  دـیوگ : يو  هدرک  تیاور  يرافغ  زا  شدنـس  هب  هر )  ) دـیفم خیـش  هک  یثیدـح 

حبـص زامن  ناضمر  هام  ياهزور  زا  يزور  مدید  نانچ  هک  نم  دوب ، هداد  رارق  راشف  تحت  ارم  درکیم و  هبلاطم  نم  زا  ابترم  تشاد و  یبلط 
یخـسرف دنچ  ضیرع »  » رد هک  راوگرزب -  نآ  زا  دادمتـسا  مالـسلاهیلع و  اضر  ترـضح  ترایز  دـصق  هب  مدـناوخ و  هنیدـم  دجـسم  رد  ار 

دوب و راوس  یغـالا  رب  هک  ار  وا  مدیـسر  ترـضح  نآ  يهناـخ  رد  کـیدزن  هب  نوچ  و  مدرک ، تکرح  وس  نادـب  تشاد -  تنوکـس  هنیدـم 
ماـما متفگن ) يزیچ  و   ) تفرگ ارم  اـیح  مرـش و  مدـید  ار  وا  نوـچ  و  دـیآیم . نوریب  هک  مدرک  هدـهاشم  تـشاد  نـت  رد  یئاـبع  نـهاریپ و 

زا یبلط  تسا ، امش  ناتسود  زا  یکی  هک  ینالف  مدرک : ضرع  مدرک و  مالس  نم  درک ، نم  هب  یهاگن  داتسیا و  دیسر  نم  هب  هک  مالسلاهیلع 
راتفگ نیا  اب  نم  و  تسا .؟) هدرک  هبلاطم  نم  زا  هک  سب  زا   ) هدرک اوسر  ارم  هتخادـنا و  اهنابز  رـس  رب  ارم  مان  دـنگوس  ادـخ  هب  و  دراد ، نم 
بلط متفگ  هن  دنگوس  ادخ  هب  و  دنک ، يراددوخ  هبلاطم  زا  دهدیم  روتـسد  راکبلط  درم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  مدرک  رکف  دوخ  شیپ 

نانچمه مدوب  هزور  هک  یلاح  رد  نم  ددرگرب . ات  منیـشنب  داد  روتـسد  نم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  متفگ .! يرگید  يزیچ  هن  و  تسا ، ردـقچ  وا 
مدرم دش و  ادیپ  ترـضح  نآ  مدید  هک  مدرگرب  متـساوخ  دوب و  هتفرگ  ملد  رگید  مدـناوخ و  زین  ار  برغم  زامن  برغم و  ماگنه  ات  متـسشن 

دادیم و هقدص  اهنآ  هب  مالسلاهیلع  ماما  دندوب و  هتسشن  شهار  رس  مه  هحفص 463 ]  ] نالئاس نانیکسم و  زا  یعمج  دناهتفرگ و  ار  شرود 
هب هتـساخرب و  نم  دومن ، توعد  هناخ  نورد  هب  ارم  هدمآ و  نوریب  هک  دیـشکن  یلوط  دش و  هناخ  دراو  ات  دـمآ  نانچ  مه  درکیم و  ناسحا 
نبا زا  نم  هک  دـشیم  دایز  و  مدرک ، نخـس  هب  عورـش  وا  يارب  هنیدـم  ریما  بیـسم  نیا  زا  و  متـسشن ، ترـضح  نآ  دزن  متفر و  هناخ  نورد 

، هن مدرک : ضرع  ياهدرکن ؟ راطفا  مراد  نامگ  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دش ، مامت  منخس  وچ  و  متفگیم ، نخس  ترـضح  نآ  يارب  بیـسم 
نک و دنلب  ار  کشت  نیا  دومرف : میدش  غراف  نوچ  و  میدروخ ، نامالغ  اب  نم  دراذـگ و  نم  شیپ  دـیبلط و  یئاذـغ  فرظ  مالـسلاهیلع  ماما 
، مداهن منیتسآ  بیج  رد  هتـشادرب و  ار  اهنآ  مدید  نآ  ریز  رد  ار  یئاه  رانید  مدرک و  دـنلب  ار  کشت  نم  رادرب ، تسا  نآ  ریز  رد  هک  هچ  ره 
! مدرگ تناـبرق  مدرک : ضرع  نـم  دـنناسرب ، ماهناـخ  هـب  ارم  دـنیایب و  نـم  هارمه  اـت  درک  رومأـم  ار  دوـخ  ناـمالغ  زا  نـت  راـهچ  سپــس  و 

روتـسد نامالغ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دننیبب .! امـش  نامالغ  هارمه  هب  ارم  مرادن  شوخ  نم  دندرگیم و  رهـش  فارطا  بیـسم  نبا  نادرگبش 
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متفگ اهنآ  هب  مدیـسر و  رهـش  کیدزن  نم  اـت  دـندرک ، ار  راـک  نیمه  اـهنآ  دـندرگ و  زاـب  متفگ  نم  هک  اـجک  ره  اـت  دـنیایب  نم  هارمه  داد 
نم زا  درم  نآ  هک  یبلط  تسا و  رانید  تشه  لهچ و  مدـید  مدرمـش  ار  اهرانید  متـساوخ و  ار  غارچ  مدـمآ و  هناـخ  هب  دوخ  و  دنتـشگزاب ،

ار نآ  دـمآ ، مشوخ  رانید  نآ  زا  دیـشخردیم ، دزیم و  قرب  هک  مدـید  ار  يراـنید  اـهرانید  ناـیم  رد  و  دوب ، راـنید  تشه  تسیب و  تشاد 
َیَِقب اَم  َو  ًاراَنیِد  َنوُرْـشِع  َو  ٌۀَِیناَمَث  َْکیَلَع  ِلُجَّرلا  ُّقَح  : » هدش شقن  نآ  يور  راکـشآ  اناوخ و  طخ  هب  مدـید  مدرب  غارچ  کیدزن  هتـشادرب و 

رادقم ترضح  نآ  هب  نم  دنگوس  ادخ  هب  و  هحفص 464 ] !. ] تدوخ لام  هیقب  تسا و  رانید  تشه  تسیب و  وت  زا  درم  نیا  بلط  ََکل »  َوُهَف 
يو هنج  سنا و  فاطم  وت  يهضور  يا  مربیم : نایاپ  هب  یعابر  نیا  رکذ  اب  ار  دوخ  يهلاقم  اجنیا  رد  و  [. 68  ] مدوب هتفگن  ار  درم  نآ  بلط 

هنج نم  ۀضور  نیلبجلا  نیب  تسا  هدماک  نکم  هضور  نیا  زا  ممورحم  هنج  خزود  شتآ  ترد ز  كاخ 

یقرواپ

دراد نایب  ناشیا  يارب  هکنیا  اـت  دـنک  هارمگ  دومرف  تیادـه  ار  یموق  هک  نآ  زا  سپ  ادـخ  هک  تسین  ناـنچ  ینعی  هیآ 115  هبوت  هروـس  [ 1]
تـسوا زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناـهج  هب  [ 3 . ] یشایع ج 2 ص 115 ریـسفت  [ 2 . ] دنـشاب راکزیهرپ  نآ  هلیـسو  هب  دیاب  هک  ار  هچنآ 
نومضم [ 5 «. ] ُهَعَم َو  ُهَدَْعب  َو  ُهَْلبَق  َهَّللا  ُْتیَأَر  َو  ّالا  ًاْئیَش  ُْتیَأَر  ام  : » دومرف مالـسلاهیلع  یلع  [ 4 . ] تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع 

قحلا ج 7 قاقحا  رد  هدش و  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  فلتخم  ياهدنس  هب  تنس  لها  ياهباتک  رد  هک  ثیدح  هد  زا  شیب 
يهدام راحبلا ج 1 ص 201  ۀنیفس  [ 6 . ] دناسرن نایز  نآ  اب  يدب  راک  هک  تسا  ياهنـسح  یلع  یتسود  ینعی : هدـش ، لقن  ات 260  ص 257 

. يروش يهروس  هیآ 23  يرشخمز ج 4  فاشک  يزار ج 27 ص 165 . رخف  ریسفت  [ 7 !. ] تسا يرگید  زیچ  تبحم  زج  نید  اـیآ  ببح .» »
لآ یتسود  رب  سک  ره  تسا ، هدرم  هدـیزرمآ  درم  دـمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره  هدرم ، دیهـش  درم  دـمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره  ینعی 

یلاما [ 9 . ] هیآ 4 بازحا  هروس  [ 8 . ] تسا هدرم  نامیا  لماک  نمؤم و  درم  دمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره  تسا ، هدرم  راک  هبوت  درم  دمحم 
نکمم يزیچ  نینچ  نیا  هک  یتسار  هب  ینکیم ؟ مه  وا  یتسود  راهظا  لاح  نیا  اب  ینکیم و  ادـخ  یناـمرفان  [ 10 . ] قودص ص 293 خیش 

، تـسود هـک  اریز  يدرکیم ، ار  وا  يرادربناـمرف  تعاـطا و  يدوـب  قداــص  دوـخ  تـبحم  رد  رگا  و  [ 11 [ .؟ تـسا ياهزاـت  زیچ  تـسین و 
دیهش موحرم  يوبن  يهریس  [ 14 . ] يهبطخ 198 هغالبلاجهن  [ 13 . ] راونالاراحب ج 70 ص 22 [ 12 . ] دوب دـهاوخ  دوخ  تسود  رادربنامرف 

نآ زا  زین  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  ینعی  دـیز  ردارب  يهراـبرد  هلمج  نـیمه  ریظن  و  ص 255 . لاجرلا ج 4  سوماـق  [ 15 . ] ص 49 يرهطم 
صص قحلا ج 5  قاقحا  [ 18 . ] هغالبلاجهن همان 38  [ 17 . ] قحلا ج 8 ص 630 قاقحا  [ 16 (. ] نییبلاطلا ص 29 لتاقم   ) هدش لقن  ترضح 

[19 . ] دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نآ  تسا و  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  ینعی  ، 623-638
صص 183- رابخالا ج 2  نویع  [ 22 . ] نیبلاطلا ص 28 لتاقم  [ 21 . ] قحلا ج 8 ص 633 قاـقحا  [ 20 . ] ص 187 دعـسنبا ج 3  تاقبط 
همغلا ج 3 ص فشک  [ 26 . ] راونالاراحب ج 49 ص 130 [ 25 . ] عیارشلا ج 1 ص 226 للع  [ 24 . ] رابخالا ج 2 ص 236 نویع  [ 23 . ] 180

اضرلا رابخا  نویع  [ 29 . ] اضرلا ج 2 ص 149 رابخا  نویع  و  عیارشلا ج 1 ص 226 ، للع  [ 28 . ] ۀیاهنلا ج 8 ص 39 ۀیادبلا و  [ 27 . ] 147
راونالاراحب ج 49 [ 32 . ] يزوج ص 200 نبا  هرکذـت  راـبخالا ج 2 ص 145 . نویع  [ 31 . ] یفاـک ص 151 هضور  [ 30 . ] ص 164 ج 2 

نویع [ 36 . ] بلاطیبا ج 4 ص 361 لآ  بقانم  [ 35 . ] رابخالا ج 2 ص 235 نویع  [ 34 . ] رابخالا ج 2 ص 180 نویع  [ 33 . ] صص 93-94
مکحلاررغ [ 39 . ] مکحلاررغ ج 2 ص 625 [ 38 . ] رابخالا ج 2 ص 183 نویع  [ 37 . ] رابخالا ص 108 یناعم  اضرلا ج 2 ص 232 . رابخا 

نویع [ 43 . ] تاحفص 128-129 راونالاراحب ج 49  [ 42 . ] قودص ص 137 یلاما  [ 41 . ] راونالاراحب ج 70 ص 315 [ 40 . ] يدمآ ج 4
تاحفص 345-346. یفاک ج 6  [ 46 . ] رابخالا ج 2 ص 136 نویع  [ 45 . ] اضرلا ج 2 ص 179 رابخا  نویع  [ 44 . ] رابخالا ج 2 ص 178
هدوب و اهنآ  نیرت  سرتسد  نیرتنازرا و  اهكاروخ و  نیرت  یلومعم  اهشروخ  نان  اهشروخ و  نایم  رد  اـمرخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  [ 47]
رابخالا ج 2 نویع  [ 49 . ] یفاک ج 6 ص 297 [ 48 . ] تسا یکاروخ  نیا  ندوب  یلومعم  يداصتقا و  يهبنج  ناـمه  رتشیب  ترـضح  روظنم 
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ریخ [ 53 . ] تسا ناراکدب  ربارب  رد  وت  تداع  [ 52 . ] هثالثلا باوبا  قودص ص 125 . لاصخ  [ 51 . ] هحاصفلا ص 191 جهن  [ 50 . ] ص 184
تاحفص همغلا ج 3  فشک  [ 55 . ] تاحفص 126-127 راونالاراحب ج 49  [ 54 . ] ناور وت  يوس  هب  ام  رـش  تسا و  ریزارـس  ام  يوس  هب  وت 

یفاک ج 6 [ 59 . ] یفاک ج 6 ص 283 [ 58 . ] رابخالا ج 2 ص 184 نویع  [ 57 . ] 167  - تاحفص 172 رابخالا ج 2  نویع  [ 56 . ] 73-74
بقانم ج 1 ص [ 63 . ] یفاک ج 4 ص 24 [ 62 . ] ص 510 دـیدج -  ط  هعیشلالئاسو ج 3 - [ 61 . ] یفاک ج 5 ص 111 [ 60 . ] ص 298
[68 . ] بقانم ج 4 ص 341 [ 67 . ] راونالاراحب ج 49 ص 238 [ 66 . ] رابخالا ج 2 ص 143 نویع  [ 65 . ] بقانم ج 1 ص 361 [ 64 . ] 360

تاحفص 97-98. راونالاراحب ج 49 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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