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یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

باتک تاصخشم 

1336 يدمحا ،  هللا  بیبح  یگدنز /  يوگلا  ع )   ) نسح ماما  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1381 امیطاف ، مق :  رشن : تاصخشم 

ص 192 يرهاظ : تاصخشم 

(4 امیطاف تاراشتنا  : ) تسورف

لایر x 7000-6-91122-964 لایر ؛  x 7000-6-91122-964 کباش :

یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

Habib -o-LLoh Ahmady: Emam Hasan (Peace be up on him), یـسیلگنا :  هب  دـلج  تشپ  تشاددای :
 . The symbol of life

سیونریز تروص  هب  نینچمه  191 ؛]  - 192  . ] ص همانباتک :  تشاددای :

3 ق 50 -  مود ،  ماما  ع ،)   ) یلع نب  نسح  عوضوم :

 8 فلا  26 فلا  / BP40 هرگنک : يدنب  هدر 

297/952 ییوید : يدنب  هدر 

م 14838-80 یلم : یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

ترتع نآرق و 

دصقم هب  ار  ورهر  هک  تسا  نئمطم  میقتسم و  طارص  نآرق  رگا  .دنا  هتفای  یلجت  لکش  ود  هب  هک  دنتسه  تقیقح  کی  ترتع  نآرق و 
، دـشاب یم  ینایحو  لالز  ياه  هشیدـنا  فراـعم و  رثوک  نآرق  رگا  .دـشاب  یم  میقتـسم  طارـص  نآرق  دـننامه  زین  ترتع  دـناسر ، یم 

ترتع تسا ، ضحم  قح  نوصم و  فیرحت  یگهار و  ژک  رطخ و  ره  زا  نآرق  رگا  .تسا  یهلا  هشیدنا  رثوک  نآرق  دننامه  زین  ترتع 
.تسا هغدغد  یب  نوصم و  رطخ  ره  زا  زین 

یب تلیضف  ناشخرد و  فافش و  هشیدنا  لماک و  یحو  تهج  نیمه  هب  .تسا  متاخ  ات  مدآ  زا  ینایحو  فراعم  لوصا و  هدرشف  نآرق 
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.تفای ناوت  یمن  نانآ  يارب  ریظن  هنومن و  هک  دشاب ، یم  راتفر  هشیدنا و  هصرع  رد  يرترب  تلیـضف و  نابحاص  زین  ترتع  .تسا  لیدب 
ساقی ال  دـیامن : یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  ترتع  تسا  یحو  نابز  هک  ترتع  يایوگ  نابز  هک  دریگ ، یمن  رارق  ترتع  ياـتمه  یـسک 
نیقیلا دامع  و  نیدـلا ، ساسا  مه  ادـبا  هیلع  مهتمعن  ترج  نم  مهب  يوسی  دـحا و ال  همالا  هذـه  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآب 

هیاپمه اتمه و  یسک  [ » 1  ] .هثراولا هیصولا و  مهیف  هیالولا و  صاصخ  مهل  یلاتلا و  قحلی  مهب  یلاغلا و  یفی  مهیلا 
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رارق نانآ  فص  رد  ناوتن  ار  نانآ  ياه  تمعن  هدرورپ ي  تسد  زگره  تفرگ ، دهاوخن  رارق  ترتع )  ) دمحم لآ 

هحفص 11] ]

زا هک  نآ  دراد و  تشگزاب  نانآ  هب  هدش  ههار  یب  هار  زا  هک  نآ  .دنا  هغدغد  یب  مکحم و  ياهرواب  هیاپ  نید و  نوتـس  نانآ  هک  داد ،
هک دنتـسه ، ءایبنا  ناثراو  نانآ  تسا و  هدش  هداهن  نانآ  رد  يربهر  ياه  یگژیو  .ددـنویپ  یم  نانآ  هب  هدـنامزاب  میقتـسم  هار  ندومیپ 

.دشاب یم  ترتع  نآرق و  كرتشم  ياه  یگژیو  زا  یخرب  اه  نیا  .تسا » هدش  نانآ  يربهر  هب  شرافس 

ترتع نآرق و  توافت 

هولج تقیقح  کی  دننامه  ار  اهنآ  هک  اه ، كرتشم  نتـشاد  نیع  رد  ود  نیا  .دنـشاب  یم  ناسنا  یگدـنز  داعبا  رد  وگلا  ترتع  نآرق و 
.دنراد زین  ییاه  توافت  تسا ، هدومن  رگ 

یپ رگید  تسادـخ ، مالک  اریز  تسا  ربتعم  نخـس  نالف  دوش  هتفگ  رگا  .تسا  یتاذ  شرابتعا  تسادـخ  مالک  هک  ظاحل  نآ  زا  نآرق 
ماما ای  ربمایپ  زا  يریگ  عضوم  نالف  اـی  نخـس و  نـالف  دـش  هتفگ  رگا  نکیل  .تسا  ربتعم  ادـخ  مـالک  ارچ  هک  تسین ، لاؤس  نآ  دـمآ 
بناج زا  يداینب  توافت  نیا  تسا ؟ ربتعم  هنوگچ  ماما  ای  ربماـیپ  نخـس  هک  تسا ، زبس  صخـش  يور  شیپ  رد  زونه  لاؤس  نیا  تسا ،

.تسا نآرق 

ار يو  راتفر  نخـس و  هک  تسا ، ربتعم  تهج  نآ  زا  ربماـیپ  توکـس  راـتفر و  نخـس و  هک  دـهد ، یم  نآرق  ار  مهم  لاؤس  نیا  خـساپ 
ام تسا : هدومن  دییأت  داعبا  مامت  رد  ار  نانآ  ناحبس  يادخ  ینعی  .دیامن  یم  دییأت  شزغل  اطخ و  هنوگ  ره  زا  ریگارف  تروص  هب  نآرق 
یم زاب  نآ  زا  ربمایپ  هچنآ  دـیهد و  ماجنا  دـهد  یم  نامرف  نآ  هب  ربماـیپ  هچنآ  [ » 3  ] .اوهتناف هنع  مکایهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکاـتآ 

هب ربمایپ  نخس  رابتعا  نیاربانب  .دیتسیا » زاب  دراد 

هحفص 12] ]

.اوهتناف هنع  مکایهن 
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هب ربمایپ  نخـس  رابتعا  نیاربانب  .دـیتسیا » زاب  دراد  یم  زاب  نآزا  ربمایپ  هچنآ  دـیهد و  ماجنا  دـهد  یم  ناـمرف  نآ  هب  ربماـیپ  هچنآ  [ » 3]
، ترتع نآ  ياتمه  زا  و  ربکا » لقث   » ناونع اب  نآرق  زا  تهج  نیمه  هب  .تسا  ربمایپ  نخـس  رابتعا  هب  ترتع  رابتعا  تسا و  نآرق  رابتعا 
ار ترتع  راتفر  هشیدنا و  زین  ربمایپ  دیامن و  یم  دییأت  ار  ربمایپ  راتفگ  راتفر و  هشیدـنا و  نآرق  .تسا  هدـش  دای  رغـصا » لقث   » ناونع اب 

اهبنارگ راگدای  ود  نم   » .ادبا يدعب  اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هک : دیامن  یم  دییأت 
نم ترتع  يرگید  هللا  باتک  یکی  دوب ، دیهاوخن  یمگردرس  راچد  دیوش ، زیوآ  گنچ  ود  نیا  هب  هک  ینامز  ات  مهن  یم  امـش  نیب  رد 

«. تسا

ياتمه ترتع  هک  تسا  رابتعا  نیا  اب  .تسا  راتفر  هشیدنا و  داعبا  رد  ترتع  دـیواج  رابتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نخـس  نیا 
هـشیدنا تینیع  هک  ترتع  تسا  نخـس  نیا  اب  .تسا  ناسنا  يارب  وگلا  يراتفر  كانبات و  هشیدنا  نآرق  دننامه  دریگ و  یم  رارق  نآرق 

قح نومنهر  رد  نآرق  هک  هنوگ  نامه  .دوش  یم  هدودز  ناـنآ  راـتفر  هشیدـنا و  رد  هغدـغد  هنوگ  ره  .دـشاب و  یم  یناـیحو  راـتفر  و 
یم قح  راتفر  هشیدـنا و  نیا  ینیع  يوگلا  زین  ترتع  .تسا  راتفر  هشیدـنا و  ياه  یگهار  جـک  رگاـشفا  تسا و  هغدـغد  یب  روحم و 

تقیقح نیا  تینیع  ترتع  .دشاب و  یم  تسا ، میقتـسم  طارـص  نامه  هک  دناسر  یم  دصقم  هب  ار  ورهر  هک  تسا  یهار  نآرق  .دـشاب 
.دنا هدیسر  دصقم  هب  دنا و  هتفر  ار  هار  نیا  هک  ییاه  ناسنا  ینعی  ترتع  .تسا 

هدش و رگ  هولج  اهنآ  رد  لماک  تروص  هب  نآرق  هک  يدارفا  ینعی  ترتع 

هحفص 13] ]

.تسا هتفای  تینیع 
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.تسا نامرآ  هدیا و  تینیع  ترتع  تسا ، هدیا  نامرآ و  نآرق  .تسا  هتفرگ  لکش  نآ  رد  ییوس  نآ  فراعم  هک  يدارفا  ینعی  ترتع 
يا هتفای  تینیع  يوگلا  نوچ  ترتع  .دـنیامن  یم  افیا  هتفای  تینیع  رایعم  مهم و  شقن  ترتع  اه  ناـسنا  يریگوگلا  رد  تهج  نیمه  هب 

.دیادز یم  ار  هناهب  هنوگ  ره  تسا 

هار و زا  نخـس  رادـقم  نیا  .دوش  یم  فافـش  ترتع  تیعقوم  تیبثت  ناربمایپ و  ياه  یگژیو  نایب  رب  نآرق  رارـصا  هزیگنا  نایب  نیا  اـب 
یحو هک  دنتسه  ییاه  ناسنا  نانیا  .دنشاب  یم  میقتـسم  طارـص  ناگتفر  هر  نانیا  هک  تسا  روظنم  نیدب  ترتع  ءایبنا و  هریـس  شور و 

يدارفا نانیا  هصالخ  .دنشاب و  یم  نامز  ره  رد  نارگید  راتفر  هشیدنا و  يوگلا  .تسا و  هتفای  ققحت  لماک  تروص  هب  نانآ  رد  یهلا 
.دنا هدیسر  دصقم  هب  هدومیپ  ار  هار  هک  دنتسه 

راتفر هشیدنا و  يوگلا  ترتع 

نامه نانآ  راتفر  هشیدنا و  هک  دریگ  یم  لکش  یتروص  رد  مهم  نیا  دنشاب و  یم  ناشناوریپ  یگدنز  رد  هوسا  ناماما  راتفر  هشیدنا و 
ینیع راتفر  .ددرگ  لیلحت  هعماج  يارب  هدرتسگ  یحطس  رد  حیحص و  تروص  هب  نانآ  قح  ياهرواب  دیاب  .دوش  لیلحت  هدوب  هک  هنوگ 
لـسن ياه  هتـساوخ  هک  تسا  ضرف  نیا  رد  اهنت  .دوش  نییبت  يا  هعماج  رـصع و  ره  هب  یناسر  ماـیپ  يارب  هدوب  هک  هنوگ  نآ  زین  ناـنآ 

هک دوب ، دـهاوخ  نارگید  يوگلا  یتروص  رد  نانآ  راتفر  هشیدـنا و  اریز  .دـش  دـهاوخ  هدروآرب  دنمـشیدنا  لسن  هژیو  هب  هدـنیآ  ياه 
یبسانت هعماج  ياهراظتنا  اب  نانآ  راتفر  راتفگ و  رواب و  رگا  .دشاب  نامز  ره  رد  ناگدنیآ  ياهراظتنا  يوگ  خساپ 

هحفص 14] ]

دنهاوخن توافتم  ياه  نامز  ناسر  مایپ  نانآ  دشاب ، هتـشادن  یبسانت  هعماج  ياهراظتنا  اب  نانآ  راتفر  راتفگ و  رواب و  رگا  .دشاب  نامز 
مه نانآ  يارب  هوسا  وگلا و  لأملاب  دوب و 
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ره زاین  نوچ  .دیامن و  یم  هتسیاب  ار  ناماما  ءایبنا و  هریس  هب  نتخادرپ  تیمها  هک  تساهراظتنا  ندش  هدروآرب  اریز  .دنشاب  دنناوت  یمن 
دیدـپ دـنیارف  نیا  رد  هک  ییاهراتـشون  اه و  لیلحت  تسا ؛ توافتم  ون و  نامز  ره  رد  ناماما  راتفر  هشیدـنا و  زا  يریگ  مایپ  يارب  لسن 

نابطاخم ياه  هتـساوخ  نیمأت  رد  ات  هدوب ؛ ون  ماـیپ  رب  لمتـشم  دنـشاب ، یم  عونتم  نوگاـنوگ و  هک  لاـح  نیع  رد  دـیاب  زین  دـنیآ ، یم 
.دننک لصاح  قیفوت  شیوخ 

كدنا رایسب  هدرتسگ  توافتم و  ياهزاین  هب  تبـسن  یگژیو  نیا  اب  ياهراتـشون  هک  دوش  یم  فافـش  بلطم  نیا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
رادـیدپ هصرع  نیا  رد  راـثآ  نیرتمک  اـهزاین  هرتسگ ي  روخارف و  هب  هجوت  اـب  اتـسار  نیارد  دـهعتم  ناتـسدب  ملق  .دروخ  یم  مشچ  هب 

.دنا هتخاس 

دهعتم ياه  ملق  .تسا  هدـش  هتخیوآ  تافارخ  ناوارف  ناماما  ءاـیبنا و  یعاـمتجا  ینید و  ياـهراتفر  اـهرواب و  نوماریپ  رگید  تهج  زا 
راتفر هتفرگ و  ندیبات  نانآ  ياه  هشیدنا  ات  دنیامن ، ییداز  هفارخ  رابغ و  درگ و  ناماما  راتفر  كانبات و  ياه  هشیدـنا  هرهچ و  زا  دـیاب 

یم شوارت  رایـسب  ياهراتـشون  اه  هصرع  نیا  رد  اه  ملق  زا  هکنیا  اب  .تسا  هتفاین  ناماس  زونه  مهم  نیا  .ددرگ  رگ  هولج  فافـش  نانآ 
.تسا شیپ  رد  ینالوط  ریسم  اه  هتخیوآ  نیا  زا  ناماما  راتفر  راتفگ و  هشیدنا و  نتخاس  اهر  ات  زونه  دیامن ،

اه ملق  توافت 

ییاهراتشون .دنوش  یم  میسقت  هنوگ  هس  هب  هصرع  نیارد  اهراتشون 

هحفص 15] ]

ون ياه  تشادرب  اه و  لـیلحت  هئارا  نودـب  ار  ناـماما  هک  ییاهراتـشون  .دنـشاب  یم  مه  ناوارف  دـننز و  یم  نماد  ار  تاـفارخ  دوخ  هک 
.دنشاب یم  حیحص  ياه  تشادرب  يروآون و  اب  هارمه  نانآ ، رابرپ  یگدنز  لیلحت  رب  نوزفا  هک  ییاهراتشون  موس  .دنزاس  یم  حرطم 

هدهع هب  رتهب  ار  تاراظتنا  يوگ  خساپ  موس  عون  هک  اریز  .تسا  موس  عون  هعماج  مربم  زاین  هچرگ 
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نابز و هب  نانآ  فاصوا  نایب  یتح  اه و  یگژیو  نایب  اریز  .دنراد  رارق  اهزاین  فص  رد  نامز  ره  زین  مود  عون  لاح  نیع  رد  دریگ ، یم 
هک .تسا  شیاتـس  روـخ  رد  موـس  ملق  هژیو  هب  ملق  ود  تهج  نیمه  هب  .تسا  هعماـج  هتـسیاب  زاـین  زا  یـشخب  مه ، ناور  هداـس و  مـلق 

اـسب هچ  ییاتـسیا و  دوکر و  ببـس  نیرفآ و  لکـشم  لوا  ملق  هک  لاح  نیع  رد  .دـنزاس  یم  مهارف  ار  هعماـج  یگدـنیاپ  یگدـنیوپ و 
.دشاب یم  طاطحنا  ثعاب 

يارب نانآ  راتفر  هشیدنا و  زا  تسا ، يروآون  اب  هارمه  دیامن و  یم  لیلحت  حیحـص  ار  ناماما  ناربمایپ و  راتفر  هشیدـنا و  هک  موس  ملق 
.دومن دهاوخن  يربارب  زیچ  چیه  اب  نآ  شزرا  هک  تسا  ردق  نارگ  سب  یملق  هدومن ؛ یناسر  مایپ  نامز  ره 

هار يوسارف  نومنهر  لعشم  دوب و  دهاوخ  نومنهر  حیحص  راتفر  فراعم و  لالز  رثوک  هب  ار  تقیقح  ناگنشت  هک  تسا  ملق  نیا  اریز 
ناج دناشچ و  ناماک  هنـشت  ماک  هب  ار  رثوک  زا  ییاه  هعرج  ات  دوب ، دهاوخ  وپاکت  رد  هدنیوپ  نانآ  شیپاشیپ  هدومن و  هتـشارفارب  نانآ 

.دنشچن یگنشت  معط  رگید  هک  دیامن  باریس  هنوگنآ  ار  نانآ 

هحفص 16] ]

نسح ماما 

یم نارگید  رب  هوسا  شیاه  يریگ  عضوم  راتفر و  هشیدـنا و  هک  تسا  ترتع  نیمه  هرمز ي  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  مامه  ماما 
.تسا وگلا  ناماما  ریاس  دننامه  مالـسلااهیلع و  همطاف  دـننامه  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـننامه  يو  راتفر  كانبات و  ياه  هشیدـنا  .دـشاب 
شیوخ نامز  توغاط  ربارب  رد  هک  تسا ، یعامتجا  مهم  يریگ  عضوم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شور  هریـس و  رد  مامتها  زیاح  هتکن 

نیمه ربارب  رد  شردـپ  هک  یلاح  رد  دزادرپ ؛ یم  شزاس  هب  هیواعم »  » نوچ يرگ  متـس  یغاط و  اـب  یبتجم  ماـما  .تسا  هدـش  رادـیدپ 
دزیتس و یم  یغاط 
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.دزیتس یم  دیزی »  » یغاط نیمه  دنزرف  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب 

هب توافت  نیا  ای  دراد !؟ ناماما  تایحور  اه و  یگژیو  رد  توافت  هب  تشگزاب  راتفر  توافت  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  مامتها  زیاـح  هتکن 
اب بسانتم  ياه  يریگ  عضوم  اه  نایرج  زا  مادـک  ره  هک  ددرگ ؟ یمرب  یعاـمتجا  مهم  ياـه  ناـیرج  تواـفت  اـهداد و  يور  تواـفت 

؟ تسا حیحص  نخس  ود  نیا  زا  کی  مادک  .تسا  ناهاوخ  ار  شیوخ 

ناماما نامز  یعامتجا  مهم  ياه  نایرج  هب  اه  توافت  نیا  هک  میناسر ، تابثا  هب  فافـش و  ار  مود  عوضوم  اـت  مینآرب  راتـشون  نیا  رد 
.دنـشاب شزاس  لها  يرگید  زیتس و  هزرابم و  لها  یکی  ناماما  هک  تسین  هنوگ  نیا  .نانآ  یحور  ياه  یگژیو  هب  هن  دراد ، تشگزاب 
يروحم لیاضف  مامت  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  حیحص  تخانش  .تسا  يا  هفارخ  تخانـش  ناماما  راتفر  هشیدنا و  زا  تخانـش  هنوگ  نیا 

یکی هک  دریگ  یمن  لکش  نانآ  نیب  رد  توافت  هنوگ  نیا  نکیل  .دنشاب  هتشاد  اه  تلیضف  رد  زین  ییاه  توافت  هچ  دنشاب ، یم  ناسکی 
نیا .دشاب  توافت  یب  يرگید  دیامن و  زیتس  قح ، رشگلاچ  یعامتجا  ياه  نایرج  ربارب  رد 

هحفص 17] ]

توافت هب  نانآ  یعامتجا  ياه  يریگ  عضوم  تواـفت  .تسا  هزنم  كاـپ و  نآزا  ترتع  نماد  هک  تسا  ساـسا  یب  اـه  تخانـش  هنوگ 
هژیو هب  نانآ  نامز  عاضوا  اب  ییانـشآ  ناماما  ياه  يریگ  عضوم  هب  یـسر  تسد  يارب  تهج  نیمه  هبو  .دراد  تشگزاب  ناـنآ  ناـمز 

دهاوخن نکمم  ناماما  راتفر  هشیدنا و  زا  حیحص  لیلحت  مهم  نیا  زا  ییانشآ  نودب  هک  دیامن ، یم  هتسیاب  یعامتجا  مهم  ياه  نایرج 
.دوب

هچ ات  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  یعامتجا  ياه  نایرج  هک  دش ، دهاوخ  فافـش  ناحبـس  يادخ  يرای  هب  هتکن  نیا  راتـشون  نیارد 
ماما رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدوب  ناهاوخ  ار  دوخ  اب  بسانتم  يریگ  عضوم  مادک  ره  دنا و  هدوب  توافتم  رادقم 
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یبتجم ماما  يریگ  عضوم  نامه  دندومن ، یم  یگدنز  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  یلع 
عضوم نامه  تشاد ، هدهع  رب  ار  يربهر  تیلوؤسم  نیـسح  ماما  یلع و  ماما  نامز  رد  نسح  ماما  رگا  هنوگنامه  .دنتفرگ  یم  شیپ  ار 

.تفرگ یم  شیپ  ار  ماما  ود  نآ  ياه  يریگ 

لئاـضف یخرب  ناـیب  مود  شخب  .تسا  ترـضح  یگدـنز  هب  هاـتوک  يریـس  تسخن  شخب  تسا ، هدـش  میظنت  شخب  هـس  رد  راتـشون 
عـضوم یعامتجا و  ياه  نایرج  لیلحت  تسا  نآ  یلـصا  فده  راتـشون و  هدمع ي  شخب  هک  موس  شخب  .دراد  هدهع  هبار  ترـضح 

دمحلا هللاو  .دشاب  یم  مامه  اما  ياه  يریگ 

هحفص 18] ]

مالسلا هیلع  نسح  ماما  یگدنز  رد  يریس 

تدالو زا  شیپ 

داژن یحور  یمـسج و  ياه  یگژیو  يراذگ  ریثأت  .دومن  وجتـسج  ناوت  یم  يو  لسن  رد  ار  ناسنا  حور  مادنا و  راتخاس  يریگ  لکش 
.تسا ریزگان  دارفا  مادنا  زین  يوخ و  قلخ و  رد 

هرهب نانآ  ياه  یگژیو  زا  هدومن و  ذوفن  نآ  رد  درف  ره  تخرد  ياه  هشیر  هک  دنـشاب  یم  ینیمز  دـننامه  درف ، ره  لـسن  ناگتـشذگ 
بیطلا دلبلا  و  دوب : دهاوخ  توارط  یباداش و  يزبسرـس ، نآ  دنیآرب  دشاب ، روراب  دعاسم و  نیمز  هزادـنا  ره  ببـس  نیمه  هب  .درب  یم 

، تسین راظتنا  يدنیآرب  چیه  كاپان  هدامآ و  ریغ  نیمزرـس  زا  .دیور » یم  شهایگ  ادخ  نذا  هب  كاپ  نیمزرـس   » هبر نذاب  هتابن  جرخی 
، دشاب رت  کیدزن  ناسنا  هب  هزادنا  ره  لسن  یتهج  زا  «. درادن دنیآرب  كاپان  زج  كاپان  نیمزرـس  [، 4  ] ادکن الا  جرخیال  ثبخ  يذلا  و 
هک يا  هنوـگ  هب  .دوـش  یم  ناـیامن  ریثأـت  جوا  رداـم  ردـپ و  هژیو  هـب  کـیدزن  دادـجا  رد  اـت  .دوـب  دـهاوخ  رتـشیب  نآ  يراذـگ  ریثأـت 

رد نانآ  یحور  یمادنا و  تایصوصخ 

هحفص 19] ]

.ددرگ یم  راکشآ  الماک  نادنزرف 

، تسا رادیدپ  تماما  ياهراسخاش  رد  هدرشف  تروص  هب  ءایبنا  ياه  یگژیو  .دنتوبن  هبیط  هرجش  دنیآرب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
هک يا  هنوگ  هب 
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نوزفا ءایبنا  .دنشاب  یم  [ 5 « ] نیبنلا هلالس   » همئا هک  .دومن  وجتـسج  ناوت  یمن  ناماما  زین  ءایبنا و  بسن  زا  رت  كاپ  رت و  فافـش  یبسن 
ءایبنا .دنرو  هرهب  یگدنز  نیرتکاپ  زا  هدوب و  قح  هب  نومنهر  یگدـنز  ياه  صخاش  تیاعر  رد  دـنراد  هک  يدرف  ياه  یگتـسیاش  رب 
هیذغت رد  هاگ  چیه  .دنتـسج  هرهب  داوم  نیرت  كاپ  زا  ندب  هیذغت  رد  دنا ، هدیزگرب  ار  هویـش  نیرتهب  شیوخ  حور  مسج و  هیذـغت  رد 

زین كوکـشم  ياذغ  زا  هکلب  دراد ، اج  هک  مارح  ياذغ  زا  یگدنز  تدم  مامت  رد  .دـنا  هدرواین  يور  هدـنیالآ  داوم  هب  شیوخ  مادـنا 
ياه هشیدنا  هنوگ  ره  زا  هکلب  دـندییالاین ، هانگ  یگدولآ  ياهراگنز  هب  ار  حور  هاگ  چـیه  زین  شیوخ  حور  شورپ  رد  .دـندوب  رودـب 
دنم هرهب  ییوس  نآ  ياه  هویم  اهاذغ و  زا  دنتسج  یم  هرهب  ییاذغ  داوم  نیرت  كاپ  زا  هک  نیا  رب  نوزفا  ءایبنا  .دنا  هدوب  رودب  هدنیالآ 
یم هرهب  زین  یتوکلم  ياهاذـغ  زا  ندـب  ياذـغ  نیمأت  رد  دـشاب ، یم  ینایح  یتوکلم و  نانآ  ياه  هشیدـنا  هک  هنوگ  ناـمه  .دـندوب و 

.دندرب

فافش لسن 

.دهد یم  لکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  كاپ  داژن  هاگنآ  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  فافـش  لسن 
.تسا هدش  لیلحت  یـسررب و  یگدنز » يوگلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر   » باتک رد  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  فافـش  لسن 

.دنتسج یم  هرهب  یئوس  نآ  یبیغ و  ياه  يزور  زا  هرامه  یگدنز  رد  نانیا 

هحفص 20] ]

شوخ يوب  زا  هک  دریگ ، یم  رارق  تشهب  ياه  تخرد  زا  یتخرد  رانک  رد  جارعم  هب  جورع  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
یم رارق  عون  نامه  زا  يرگید  تخرد  رانک  رد  هاگنآ  .دناروخ  یم  ترـضح  هب  نآ  ياه  هویم  زا  لیئربج  .دوش  یم  هدز  تفگـش  نآ 

نآ زا  هک  دریگ 
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و نسح »  » یکی هک  دونـش  یم  خساپ  .دـنراد  مان  هچ  تخرد  ود  نیا  دـنک  یم  لاؤس  لیئربج  زا  .دـشاب  یم  رت  هزم  اب  رتوبـشوخ و  مه 
رادیدپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لسن  رد  یتشهب  ياه  هویم  هراصع  جارعم  زا  ندمآ  دورف  زا  دعب  دـنراد ! مان  نیـسح »  » يرگید

ددرگ و یم  رادـیدپ  نیـسح  نسح و  دـنزرف  ود  تروص  هب  هاگنآ  هدـش ، لقتنم  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  هجیدـخ  قیرط  زا  دوش و  یم 
نسحلا و مشی  نیترجشلا  یلا  قاتشا  املک  دییوب : یم  ار  نیسح  نسح و  دش ، یم  یتشهب  تخرد  ود  نآ  يوب  قاتشم  هاگره  ترضح 

[. 6  ] .نیسحلا

همطاف و یگدـنز  رد  هکلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رد  اهنت  هن  تقیقح  نیا  .دـنا  یتشهب  ياه  هویم  هراصع ي  نیـسح  نسح و 
زین نانآ  نادنزرف  [ 7  ] .دـندوب دـنم  هرهب  ییوس  نآ  ياه  ماعط  اه و  هویم  زا  هراومه  زین  ناـنآ  .تسا  رگ  هولج  زین  مالـسلاامهیلع  یلع 

هشیر ناشناج  مسج و  .دنا  یتوکلم  ياه  ناسنا  نانیا  .دنا  یتشهب  ياه  هویم  هراصع ي  نانیا  تهج  نیا  زا  .دنتـشاد  ناوارف  ياه  هرهب 
.دنیتشهب باداش  ياه  هویم  نانیا  .دراد  یتسه  يوس  نآرد 

رون دنخبل 

رتشیب هاگدید  ساسا  نیا  رب  .دهد  یم  خر  ردب  گنج  زا  دعب  یکدـنا  يرجه  مود  لاس  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  اب  یلع  جاودزا  دـنویپ 
رد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ربکا  طبس  یبتجم  نسح  تدالو  هک  دشاب ، یم  حیحص  ناسیون  خیرات 

هحفص 21] ]

[. 8  ] .دناد یم  مود  لاس  رد  ار  ترضح  تدالو  ینیلک  دننام  یخرب  هچرگ  .دنیامن  یم  تبث  يرجه  موس  لاس  ناضمر  همین 

همطاف نماد  رب  ایوگ  قطان و  نآرق  لوزن  هام  ناضمر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رب  شومخ  تماـص و  نآرق  لوزن  هاـم  ناـضمر 
هب هک  يردقلا  هلیل  مالسلااهیلع  همطاف  تسا و  هدش  هداهن  ردقلا » هلیل   » نآ رد  هک  یهام  ناضمر  مالسلااهیلع ،
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.تسا هدیشخب  تمظع  تفارش و  ناضمر 

نآ زا  ناـشوج  رثوک  هدزاـی  هک  يدـهم  همطاـف  نماد  ناور ، نآ  زا  نآرق  هک  يرثوک  يراـیرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نماد 
یلص هللا  لوسر  هناحیر  دنز و  یم  دنخبل  مالسلااهیلع  همطاف  نماد  رب  هنوگ  نیا  تماما  هراتـس ي  غورف  ناضمر  همین  رد  يرآ  ناروف !

همطاف یلع و  یتوکلم  دنویپ  هرمث  نیلوا  موس  لاس  ناضمر  همین ي  رد  .ددرگ  یم  هتفکـش  یلع  ناتـسوب  رد  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا 
ارهز نماد  زا  نامه  ماما  نیلوا  ناضمر  همین  رد  .دـیای  یم  موادـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمث  رپ  لـسن  .ددرگ و  یم  رادـیدپ 
هوسا هک  دوش  یم  ناشبیـصن  راختفا  نیا  ناـضمر  همین  رد  دـنناگمه  يوگلا  دوخ  هک  همطاـف  یلع و  .ددرگ  یم  رادـیدپ  مالـسلااهیلع 

.دنرآ ناغمرا  هب  یگرزب  راختفا  دنهنب و  نماد  رب  يرگید 

يراذگ مان 

هیلع یلعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دش ، رادیدپ  مالسلااهیلع  همطاف  نماد  رب  رون  راجفنا  تفاکـش و  يرگید  رجف  هک  یماگنه 
نماد رد  هدیچیپ  یتشهب  ریرح  هچراپ  رد  ار  دازون  مالسلااهیلع  همطاف  .دنوش  یم  ربخ  اب  مالسلااهیلع  همطاف  دولوم  مودق  زا  مالسلا 

هحفص 22] ]

« هللا الا  هلا  هللا و ال  ناحبـس   » لیلهت حیبست و  دراد ، شوغآ  رد  ار  كدوک  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .دهن  یم  ردـپ 
.دیامن یم  دیجمت  تمعن  نیا  رب  ار  ناحبس  يادخ  .دیوگ  یم 

هماـقا يو  پچ  شوـگ  ردو  ناذا  نآ  تسار  شوـگ  رد  ترـضح  .دریگ  یم  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نماد  رد  كدوـک 
هللا لوسر  رب  نم  دراد  یم  راهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  .دنیزگرب  مان  شیوخ  كدوک  يارب  دهاوخ  یم  یلع  زا  هاگنآ  .دـیامن  یم  تئارق 

دورف لیئربج  سپس  .مریگ  یمن  یشیپ  رما  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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ماـن هک  نسح »  » ار دازون  ماـن  هک  دـنک  یم  هیدـه  ترـضح  هب  هتـسب ، شقن  نسح   » ماـن نآ  رد  هک  یتشهب  ریرح  هچراـپ ي  دـیآ ، یم 
! دیهنب تسا  نایتشهب 

اهنآ زا  مالـسلا  هیلع  حیـسم  لیجنا  رد  هک  دنا  هدوب  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  نوراه  دنزرف  ود  مان  ریبش »  » و ربش »  » ناونع اب  نیـسح  نسح و 
همطاف نادنزرف  يارب  یبیغ  شورس  نومنهر  اب  راب  نیتسخن  .دنا  هتشادن  هنیـشیپ  برع  نایم  رد  نامز  نآ  ات  مان  ود  نیا  .تسا  هدش  دای 

.دنوش یم  هدیزگرب  مالسلااهیلع 

ار دازون  رـس  دزادرپ و  یم  هقدـص  هرقن »  » دازون رـس  ياهوم  نزو  رادـقم  زا  شیب  يراذـگمان  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
شیوخ تاکرب  اب  ار  دازون  ماک  دهن و  یم  كدوک  ماک  رد  ار  شیوخ  نابز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنک  یم  وبـشوخ  رطعم و 
تـسد اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  متفه  زور  رد  .دـکم  یم  ار  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوـسر  ناـبز  كدوـک  .دزاـس  یم  نیرق 

یم هیدـه  امام )  ) هلباق هب  رانید  کی  اـب  هارمه  ار  دنفـسوگ  نار  کـی  دـنک ، یم  هقیقع  چوق )  ) دنفـسوگ ود  كدوک  يارب  شکراـبم 
[. 9  ] .دیامن

هحفص 23] ]

باقلا

، یقت یبتجم ، دیـس ، دـننام  دـنناوارف ، يو  باقلا  ماما  .دـشاب  یم  دـمحم » ابا   » ربکا دـمحم  شدـنزرف  ظاحل  هب  یبتجم  ماما  هینک  اـهنت 
[. 10  ] ...و لوسرلا  نیع  هرق  لوسرلا ، هناحیر  یلو ، تجح ، مئاق ، ریزو ، ربکا ، طبس  ، یکز بیط ،

ناونع اب  ار  نادیهش  رالاس  شردارب  ناشیا و  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  هک  تسا  دیـس »  » اهنیا نیب  زا  ترـضح  بقل  نیرت  هتـسجرب 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  هناحیر ي  ود  ناناملسم  مامت  هک  تسا ، ناگمه  دز  نابز  بقل  نیا  .دنداهن  بقل  هنجلا » لها  بابش  ادیـس  »

.دنسانش یم  تشهب  ناناوج  نارورس  ناونع  اب  ار  هلآ 
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؛ درادن هک  درادن ، هار  یگدـنز  نآ  رد  یـشیاسرف  يریپ و  دنـشاب و  یم  ناوج  ناگمه  نایتشهب  رگا  دنتـشهب ؛ ياه  نیرتمهم  نانیا  هک 
هک هنوگ  نامه  هک  تراهط  ترتع و  نادناخ  رب  گرزب  راختفا  یسب  دنشاب ! یم  نایتشهب  همه ي  رالاس  دیـس و  همطاف  یلع و  ناناوج 

.دنراد یناشفا  رون  ناگمه  رب  هدوب و  ناگمه  دمآرس  زین  ارس  نآ  رد  دنیاه ، ناسنا  ناربهار  ناشیاه  یگتـسیاش  ظاحل  هب  ارـس  نیا  رد 
.دنراد راختفا  نیسح  نسح و  روضح  هب  نایتشهب  تشهب و 

اه نیرت  كاپ 

رد نادـنزرف  هب  لسن  ياه  یگژیو  یکیزیف ، زین  یحور و  ظاحل  زا  مه  .تسا  شدرگ  رد  لسن  هب  لسن  بسن و  نسح و  ياـه  یگژیو 
يداقتعا و ياهرواب  دننام  يا  هیاپ  ياه  شزرا  زا  دشاب و  کیدزن  یناسنا  ياه  شزرا  هب  درف  بسن  رادـقم  ره  .دـشاب  یم  لاقتنا  لاح 

دنب ياپ  رتشیب  گنهرف ،

هحفص 24] ]

.تسا هداهن  انب  لسن  قامعا  رد  هیاپ  یناسنا ، هدیدنسپ  راتفر  کین و  تافص  اه و  شزرا  اریز  .دوب  دهاوخ  رترابرپ  زین  يو  لسن  دشاب ،
رتهب ياه  هنیمز  نآ  نادنزرف  دشاب  رت  کیدزن  یتسه  ياه  تیعقاو  یهلا و  ياهرواب  هب  رت و  فافـش  بسن  رادـقم  ره  تهج  نیمه  هب 

.تشاد دنهاوخ  یهلا  ياه  هداد  ییافوکش  يارب  ار  يرتشیب  و 

یب تهج  ره  زا  ردام  ردپ و  .دراد  دنویپ  ءایبنا  رابت  هب  ردام  ردپ و  زا  يو  بسن  .تسا  ءایبنا  هلالـس ي  زا  ناکاپ و  رابت  زا  یبتجم  ماما 
نآ ءایبنا  بسن  .دنا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  بسن  نرت  كاپ  هک  دراد  ءایبنا  لسن  اب  دنویپ  مه  لسن  موادت  .دنتسه  اتمه  یب  لیدب و 

دنا و هتفریذپ  ار  نانآ  راتفر  راتفگ و  ییوس و  نآ  ياه  هشیدنا  هک  نانآ  هچ  .دراد  رارق  ناگمه  شریذپ  دروم  هک  تسا  فافش  هنوگ 
شناوریپ ءایبنا و  فص  لباقم  رد  هک  نانآ  هچ 
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.دنا هدومنن  هشدخ  نانآ  تفارش  بسن و  رد  دنا ، هتسارآ  رگید  فص 

کیرات هریت و  بسن  لباقم  رد  بسانم  ياه  تصرف  رد  هراومه  هک  دـشاب  یم  نانآ  گرزب  ياـهراختفا  زا  ءاـیبنا  هب  همئا  بسن  دـنویپ 
.دندومن یم  راختفا  نایفسوبا  لسن  دننام  دوخ  نافلاخم 

رد ای  میریگ  یم  رارق  نانآ  رازم  دهشم و  رانک  رد  میزادرپ و  یم  وگتفگ  هب  نانآ  اب  هک  یماگنه  رد  هک  تسا  يرابت  نامه  بسن  نیا 
تنک [ 11 « ] نییبنلا هلالس   » دیتسه اه  نیرتکاپ  امش  هک  مینک  یم  باطخ  نانآ  هب  مییوگب  نخس  نانآ  اب  میهاوخب  هک  بسانم  ياج  ره 

[. 12  ] .هرهطملا ماحرالا  هخماشلا و  بالصالا  یف  ارون 

يدنواشیوخ ظاحل  زا  بسن  نیرتهب  تفگ  فارشا  روضح  رد  هیواعم 

هحفص 25] ]

، بلاـط یبا  نب  یلع  شردـپ  صخـش  نیا  تفگ : درک و  هراـشا  یبـتجم  نسح  هب  يو  خـساپ  رد  نـالجع  نب  کـلام  تـسیک ، نآ  زا 
هللا لوسر  رـسپ  مساق  شیئاد  بلاطوبا ، رتخد  یناه  شا  همع  رایط ، رفعج  شیومع  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  رتخد  همطاف  شردام 

زا مشاه  ینب  ...هجیدخ  شا  هدـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدـج  ترـضح ، نآ  رتخد  بنیز  شا  هلاخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
[. 13 ! ] تسا نینچ  نیا  ارچ  تفگ  هیواعم  هیواعم ! تسین  نینچ  .دنرت  هدنشخب  رت و  كاپ  همه 

مادنا

نیا ظاحل  هب  زین  تایحور  مادنا و  تهج  زا  دوش ؛ یم  لقتنم  دنزرف  ناج  مسج و  هب  ردام  ردپ و  صوصخ  هب  بسن  ياه  یگژیو  رگا 
دهاوـخ ار  لیامـش  مادـنا و  نیرتاـبیز  نیرت و  هتـسجرب  دـشاب ، یم  اـهناسنا  نیب  رد  اـه  بـسن  نیرتکاـپ  هـک  یبـتجم  ماـما  بـسن  هـک 

زین .دنشاب و  یم  اه  ناسنا  نیرتمهم  تهج  ره  زا  دنا و  هتفای  یلجت  یناسنا  لیامش  نیرتهب  هب  یگژیو  ظاحل  زا  هک  ردام  ردپ.تشاد و 
.دندومن یم  لوانت  دنا ، یتشهب  نایروح  ناگتشرف و  عقاو  رد  ردامو  ردپ 
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ياه هویم  هراصع ي  نانآ  نادـنزرف  هک  .دـنوش  یم  رادـیدپ  يوخ  قلخ و  نیرتوکین  مادـنا و  هرهچ و  نیرتابیز  هب  زین  نانآ  نادـنزرف 
.دنا یتشهب 

يدق بسانتم ، یمادنا  .دوب  رو  هرهب  دومن  یم  شیوخ  هتفیـش  ار  ناگمه  هک  ار  مادنا  نیرتابیز  مادـنا  ظاحل  زا  نسح  تهج  نیمه  هب 
هن ، ) هنایم

هحفص 26] ]

، یخرس هب  لیام  یکدنا  دیفس ، يراسخر  نوگمیـس ، ماف  هرقن  یندرگ  کیراب ، نایم  ، تشرد ياه  ناوختـسا  هاتوک ) هن  دنلب و  نادنچ 
نسح .یناراون  ناشخرد و  يا  هرهچ  عیـسو و  یناشیپ  تشپرپ و  یناوسیگ  هوبنا ، ینـساحم  بسانتم ، ییاه  هنوگ  نیکـشم ، ینامـشچ 

هب نیـسح  نسح و  يدننامه  تهج  زا  [ 14  ] .تسا قلخ  قلخ و  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  درف  نرتدـننامه  یبـتجم 
هللا یلص  هللا  لوسر  هب  نیرتدننامه  اهاپ  ات  فان  زا  نیـسح  و  فان ، ات  رـس  زا  نسح  هک  تسا  هدمآ  هنوگ  نیا  ینید  راثآ  رد  ترـضح 
ماما لیامـش  تخانـش  رد  ار  ام  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  مادـنا  لیامـش و  اب  ییانـشآ  ظاحل  نیمه  هب  [ 15  ] .دـنا هدوب  هلآ  هیلع و 

[. 16  ] .دیامن یم  يرای  یبتجم 

ردام

نینج هک  يرادراب  نارود  رد  ردام ، محر  رد  كدوک  هفطن ي  رارقتـسا  ماگنه  زا  .دراد  هدهع  هب  دـنزرف  تیبرت  رد  ار  لوا  شقن  ردام 
یناوجون نارود  ات  تدالو ، زا  دعب  یکدوک  نارود  رد  .دیامن  یم  هیذـغت  يو  ناج  مسج و  زا  ردام  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  دـننامه 

.دیامن یم  يرو  هرهب  نآ  تایحور  زین  تسا و  ردام  ناج  مسج و  هراصع  هک  ریش  زا  .تسا  ردام  هارمه  لیفط و  دنزرف 

تهج نیمه  هب  .دـهد و  یم  لکـش  ار  درف  ناـج  مسج و  تاـیحور و  ناـینب  یکدوـک ) نارود  ، يرادراـب نارود  هفطن ،  ) هنیمز هس  نیا 
ردام

هحفص 27] ]

هب دنزرف  يریگ  لکش  رد  ار  مهس  رتشیب 
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، دشاب تیعقاو  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  .دیامن  یم  يزاس  هنیمز  ردام  ار  دنزرف  ماجرف  یگریت  ای  یتخب  دیفس  نیمأت  .دراد و  هدهع 
ردام ياه  مدـق  وترپ  رد  تداعـس  تشهب  [ » 17  ] .مکتاـهما مادـقا  تحت  هنجلا  تسا : هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زا  هـک 

رد يرتشیب  شقن  دـشاب ، دـنب  ياپ  اه  شزرا  نآ  هب  زین  راتفر  رد  هدوب و  انـشآ  یتیبرت  لوصا  اب  رداـم  هزادـنا  ره  ساـسا  نیا  رب  .تسا »
رد يو  تیقفوم  زا  دـشاب ، هتـشاد  هلـصاف  راتفر  هشیدـنا و  رد  یتیبرت  ياهرایعم  زا  هزادـنا  ره  یفرط  زا  .دـیامن  یم  افیا  دـنزرف  تیبرت 

.دوش یم  هتساک  شقن  يافیا 

همطاف نماد 

رد يروحم  شقن  يافیا  .دهد  یم  لکش  ار  يو  یگژیو  نیرتدنمشزرا  تسا ، نارگید  يریگوگلا  هتسیاش  هک  یبرم  ره  یتیبرت  شقن 
.تسا مالسلااهیلع  همطاف  ياه  یگژیو  زا  دنزرف ؛ تیبرت  يراد و  هناخ  يرادرسمه ، دعب  هس 

هک دومن  لصاح  تیقفوم  رطاخ  نیدـب  مهم  هس  نیا  رد  همطاف  تفگ  ناوت  یم  .دـشاب  یم  ناگمه  رایعم  وگلا و  روحم  هس  رد  همطاـف 
ناوت یمن  هدـهاشم  شترـضح  راتفر  راتفگ و  هشیدـنا و  رد  یگناگ  ود  هاگ  چـیه  هدوب و  گنهامه  شراـتفر  راـتفگ و  هشیدـنا و  رد 

یم دـنب  ياپ  ینید  ياهرواب  هب  لماک  روط  هب  شیوخ  راتفر  رد  بل ، رب  نید  نخـس  راـتفگ  رد  رواـب و  قح  هشیدـنا  رد  همطاـف  .دومن 
رارق نارگید  يوگلا  شنادـنزرف  دوخ و  یگدـنز  هنوگ  نیا  هک  هدومن ، روراب  راتفر  راـتفگ و  رد  ار  نید  ياـه  ییاـمنهار  يو  .دـشاب 

ببس نیدب  .دنیآرف  هس  نیا  رد  همطاف  تیقفوم  نخس  رگید  هب  .تسا  هتفرگ 

هحفص 28] ]

ار شا  یگدـنز  نوؤش  مامت  هاگتـساخ  هک  تسا  یناسنا  .تسا و  هتخاس  رولبت  شیوخ  يدوجو  راـتخاس  رد  ار  نید  همطاـف  هک  تسا 
.دهد یم  لکش  نید 

، نانز نیب  رد  ناسنا  نیرت  هتسیاش  ردام  هک  یماگنه 
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ناگمه زا  رترب  یناسنا  لیاضف  رد  دراد و  یتیبرت  لوصا  مامت  اب  لماک  ییانـشآ  هک  دـشاب  یناسنا  ردام  .دـشاب  اه  ناـسنا  نیب  رد  هکلب 
!؟ دوب دنهاوخ  هنوگچ  همطاف  نماد  هتفای ي  تیبرت  هاگنآ  تسا ؛ مزعلاولا  ناربمایپ  یتح 

همطاف نماد  رد  و  دشون ؛ ریش  همطاف  ناتسپ  زا  یکدوک  دشاب ، همطاف  نت  هراپ  هک  یکدوک  دشاب ، همطاف  ناج  مسج و  زا  هک  یکدوک 
وگلا ناگمه  رب  تهج  ره  زا  رتخد  هچ  رسپ و  هچ  همطاف  نادنزرف  .دش  دنهاوخ  موثلک  ما  بنیز و  نیسح ، نسح و  نوچ  دبای ؛ تیبرت 

.دنشاب یم  ناسنا  کی  یگدنز  کی  بیشن  زارفرپ و  ياه  هصرع  مامت  رد  یگدنز  ياه  صخاش  همطاف  نادنزرف  .دنشاب  یم 

؛ تسا رادـیاپ  كرتـس و  روحم ، قح  رواـب ، قح  همطاـف  نوـچ  .دـننک و  یم  دوعـص  جارعم  هب  هنوـگ  نیا  یناـگنازرف  همطاـف  نماد  زا 
رترب نادنزرف  زا  رترب  ینادنزرف  رگا  تفای !؟ ناوت  یم  همطاف  نماد  زا  رتهب  ینماد  ایآ  .دیامن  یم  تیبرت  رادم  قح  روسج و  یناگنازرف 

تخانـش شناد و  رد  همطاف  .یبای  یمن  ار  همطاف  نماد  زا  رترب  و  رت ، كاپ  ینماد  هک  تسا  رطاخ  نیدب  یبای ، یمن  همطاف  نادنزرف  زا 
.تسا هنومن  يرادـیاپ  ربص و  رد  همطاف  .تسا  هنومن  راـثیا  رد  همطاـف  .تسا  هنومن  دـجهت  تداـبع و  رد  همطاـف  .تسا  هنومن  رواـب  و 
هنوگچ ار  تیعقوم  نیا  همطاف  .تسا  هنومن  شیوخ  ناکدوک  تیبرت  رد  همطاف  و  تسا ؛ راشرـس  ناکدوک  اـب  تفلا  سنا و  رد  همطاـف 

يوریپ یهلا  یحو  شور  هار و  زا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دروآ ؟ یم  فک  هب 

هحفص 29] ]

تیبرت لوصا  يریگراک  هب  يروحم و  قح  يرواب و  قح  رطاخ  هب  زج  هنوگ ، نیا  نادنزرف  شرورپ  رد  همطاف  تیقفوم  ایآ  .دیامن  یم 
؟ دشاب یم 

ناه .دیزرو  مامتها  رادقم  هچ  ات  دوخ  نادنزرف  تیبرت  هب  همطاف 
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دیریگب هرهب  شنارک  یب  لیاضف  نمرخ  زا  ات  دینیشن  اشامت  هب  ار  همطاف  راتفر  ...و  ناردام  ناردپ و  نایبرم ، يا 

درادـن و یگدـنز  رد  شزغل  کی  همطاف  .تسا  شیوخ  راتفر  راـکفا و  ماـمت  بقارم  شراـب  رپ  فافـش و  یگدـنز  نارود  رد  همطاـف 
هظحل ي هظحل  رد  هتـشارفارب و  تلیـضف  مچرپ  تسا ، شیوخ  یبرم  رداـم و  هارمه  كدوک  هک  یتـیبرت  ياـه  نارود  همه  رد  همطاـف 

.دهد یم  دنویپ  كدوک  ناج  قامعا  رد  ار  یهلا  ياه  شزرا  زا  یشزرا  اه ، تصرف 

هزور نآرق و  توالت  هب  رگا  دزرو ، یم  قشع  تدابع  هب  دوخ  رگا  همطاف  .تسا  راکشآ  یبوخ  هب  همطاف  تیبرت  یگدنز  رد  رواب  نیا 
.تسا نارگید  يوگلا  نارگید  راک  زا  هرگ  ندوشگ  ناتسد و  یهت  روما  هب  یگدیسر  هب  يراد  هدنز  بش  دجهت و  يراد 

هـس دریگب و  هزور  دنک  یم  رذن  همطاف  رگا  .درک  هدهاشم  اراکـشآ  ناوت  یم  زین  همطاف  نادنزرف  راتفر  هشیدنا و  رد  ار  اه  هزومآ  نیا 
نیمه هتفرگ  وگلا  وا  زا  زین  يو  لاسدرخ  نادنزرف  .دیامن  یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  میدقت  ار  شیوخ  هداس  يراطفا  اهنت  یلاوتم  زور 

.دننیرفآ یم  ار  شزرا 

وگلا تدابع  نیا  زا  زین  يو  نادنزرف  دیامن ؛ یم  یناشفا  رون  نایشرع  رب  هک  دنک ، یم  یلجت  هنوگ  نآ  تدابع  بارحم  رد  همطاف  رگا 
هب ار  يرادـیاپ  ربـص و  دـیامن ، یم  اوسر  ار  ناـیارگ  لـطاب  هک  دـنک ، یم  يرادـیاپ  هنوگ  نآ  قـح  نادـیم  رد  همطاـف  رگا  .دریگ  یم 

.دزومآ یم  زین  شنادنزرف 

هحفص 30] ]

هتشاد هگن  رود  هدنیاهر و  اهرطخ  نیازا  زین  ار  شنادنزرف  تسا ، رودب  راتفگ  راتفر و  رواب  رد  كان  ههبـش  مارح و  زا  دوخ  هک  همطاف 
.تسا

نیا زین  ار  شیوخ  ناکدوک  تسا ، یلجتم  شراتفر  رد  يو  یهلا  ياهرواب  .تسا  دـقتعم  دـنب و  ياپ  یهلا  ماـکحا  هب  دوخ  هک  همطاـف 
همطاف .دروآ  یم  راب  هنوگ 
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هب مامتها  .تسا  هتخاس  رادـیدپ  شنادـنزرف  یگدـنز و  دوخ و  رد  ار  ینید  ياه  شزرا  ماـمت  یگدـنز  رد  رواـب و  نید  هاـگآ و  نید 
.تسا همطاف  هریس  بادآ  تیاعر  ینید و  ياهرایعم 

ریدقت تشونرس و  بش  ناضمر  هام  رد  ردق و  بش  هک  دناد  یم  ناملسم  ره  .تسین  هدیشوپ  ناناملسم  زا  یسک  رب  ردقلا  هلیل  تیمها 
اب یگتـسیاش  نیا  .دنریگ  رارق  یهلا  صاخ  تایانع  لومـشم  ات  دنروآ  مهارف  یگتـسیاش  دارفا  دیاب  ردق  بش  .تسا  درف  ره  تارادقم 

هدـنیآ ماجرف و  رد  هشیدـنا  زین  .تسا و  هداد  خر  هک  تسا  ییاه  شزغل  انایحا  واه  یتساک  يزاـسزاب  شیوخ و  هتـشذگ  رد  هشیدـنا 
رت فافش  هصرع  نیا  رد  ار  شیوخ  یگتسیاش  ناسنا  رادقم  ره  .میقتسم  طارـص  رد  هدنیآ  رد  يراوتـسا  رب  خسار  میمـصت  شیوخ و 

.دنروآ مهارف  یگتسیاش  هنیمز  دنناوت  یم  دنتـسین  مه  فلکم  هک  نالاسدرخ  ناکدوک و  یتح  .دشون  یم  رتشیب  یهلا  رثوک  زا  دیامن ،
رد همطاف  هریس  ياشامت  هب  اتـسار  نیمه  رد  کنیا  .دنروآ  مهارف  یگتـسیاش  شیوخ  يارب  ادخ  مان  دای و  اعد و  اب  يراد  هدنز  بش  اب 

.مینیشن یم  شنادنزرف  تیبرت 

هدنز بش  دوخ  اهنت  هن  ینامـسآ  ضیف  اه و  تمعن  زا  لماک  يریگ  هرهب  يارب  تسا ، رت  هاگآ  همه  زا  ردق  بش  تمظع  هب  هک  همطاف 
راد هدـنز  بش  نیا  رد  دنـشاب  یم  مه  لاـسدرخ  هک  زین  شنادـنزرف  اـت  دروآ  یم  مهارف  هصرع  دـنک و  یم  هشیدـنا  هکلب  تـسا ، راد 

تمظع زا  .دنشاب 

هحفص 31] ]

یم هگن  رادیب  ار  لاسدرخ  ناکدوک  هک  درامگ  یم  مامتها  دنزرف  تداعس  تیبرت و  هب  هنوگ  نیا  همطاف  .دنربب  هرهب  بش  نیا  تفارش 
باوخ دارفا  درک  یم  شـالت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  هنوگ  ناـمه  .دـننک  یم  تحارتسا  ردـق  بش  زا  لـبق  زور  رد  .دراد 

دراد هگن  رادیب  ار  دولآ 
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دنناوتب دننک و  تمواقم  ات  دهد  یم  وشتـسش  ار  اهنآ  تروص  دنک  یم  هبلغ  اهنآ  رب  باوخ  هک  یماگنه  ردـق  بش  رد  زین  همطاف  [ 18]
یناگنازرف هک  دراد ، مامتها  نادـنزرف  تیبرت  رب  هنوگ  نیا  .دـهن  یم  ردـق  ار  ردـقلا  هلیل  هنوگ  نیا  همطاف  [ 19  ] .دنـشاب راد  هدنز  بش 

دوخ و هنوگ  نیا  ات  .دهن  یم  مامتها  ینید  ياه  شزرا  هب  هنوگ  نیا  همطاف  هک  .دـنارورپ  یم  شیوخ  نماد  رد  نیـسح  نسح و  نوچ 
.دنریگ یم  رارق  ناگمه  يوگلا  شنادنزرف 

یلع نماد 

ریغ ناملـسم و  مجع  برع و  نوگاـنوگ  ياـه  تیلم  هک  تسا ، راکـشآ  يا  هنوـگ  هب  ناـگمه  رب  یلع  یناـسنا  یهلا و  ياـه  یگژیو 
ناگمه ار  یلع  .دنیامن  یم  راختفا  دنویپ  نیا  هب  هتسناد و  یلع  هب  بستنم  ار  دوخ  ناگمه  تسام ! زا  یلع  هک  دنتسه  یعدم  ناملـسم 

دربن ياه  نادـیم  رد  هک  یلع  گرتس  ياهوناز  هک  دـنناد  یم  نانآ  .دنـسانش  یم  تورم  ناراس  همـشچ  شـشوج و  ینابرهم و  رهظم 
هتبلا .دـنارتسگ و  یم  تفوطع  رهم و  نماد  دراد و  یمرب  مخ  نامیتی  نافیعـض و  ربارب  رد  تسا ، هدومن  شیوخ  هدنمرـش  ار  تمواـقم 

.دوب دهاوخ  نوزفا  شیوخ  نادنزرف  هب  تبسن  تقفش  نیا  هک 

هتفای تیبرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نوچ  يرتهم  نماد  رد  دوخ  هک  یلع 

هحفص 32] ]

یتلیـضف مچرپ  تصرف  ره  رد  هک  یبرم  .تسا  هداهن  نآ  رد  ار  شیوخ  نادنزرف  هدنارتسگ و  شرورپ  دـهم  رهم و  نماد  کنیا  تسا ،
.تسا هتخاس  هریخ  شیوخ  بناج  هب  وس  ره  زا  ار  اهرگن  هتشارفارب و  شناگتفای  تیبرت  يارب  ار  لیاضف  زا 

هب مامه  ماما  هک  نیا  تسخن  دراد ، يریذپوگلا  تهج  ود  زا  تسا ، هتشاد  شیوخ  نادنزرف  تیبرت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یمامتها 
.تفرگ یم  ماهلا  یهلا  یحو  فراعم  زا  هشیدنا  رد  یتیبرت  لوصا  هب  لماک  ییانشآ  ظاحل 

رگید ود 
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یبرم کی  هک  ار  يراتفر  یتیبرت و  لوصا  زا  هچ  نآ  تسا و  رترب  لـیاضف  بحاـص  یلع  .تسا  نیرت  هتـسجرب  راـتفر  رد  یلع  هک  نیا 
ره دروم  رد  مهم  یگژیو  ود  نیا  .درادـن و  ار  شزغل  نیرتکچوک  شیوخ  راتفر  رد  یلع  .تسا  رادافو  اهنآ  هب  دـشاب ، دـنب  ياپ  دـیاب 
هب مالسلا  هیلع  یلع  دننامه  یصخش  رد  .دزاس  یم  انشآ  لیاضف  اب  رتشیب  رتهب و  ار  نآ  ناگتفای  تیبرت  دریگ  لکش  رادقم  ره  هب  یبرم 

ناگتفای تیبرت  یگدنلاب  دشر و  دهم  نیرت  بسانم  مالسلا  هیلع  یلع  نماد  تهج  نیمه  هب  .تسا  هتفای  تینیع  طیارش  نیا  لماک  روط 
.دشاب یم  يو 

هب شا  یهلا  يرطف و  ياـه  هداد  هدـش و  افوکـش  یلع  رهم  رپ  نماد  رد  یبتجم  نسح.تسا  ینماد  نینچ  هدرورپ  تسد  یبـتجم  نسح 
نماد رد  یبتجم  نسح  .دـهن  یم  رتارف  اـپ  تیناـسنا  هرتسگ ي  زا  يو  يایاجـس  هک  دزومآ  یم  یگنازرف  هنوگ  نآ  .دنیـشن و  یم  راـب 

رب یلع  هک  ینماد  .تسا  یناـسنا  تفارـش  تعاجـش و  یگنازرف و  یهاـگآ ، یکاـپ ، دـهم  یلع  نـماد  .دراد  رارق  یلع  نوـچ  يرتـهم 
دنهاوخ يدارفا  هنوگچ  نماد  نیا  ناگتفای  تیبرت  .تسافو  يراکادـف و  راثیا و  یـشنم ، گرزب  یناـبرهم ، راشرـس  هدرتسگ  نادـنزرف 

نوچ يدارفا  نماد  نیا  دنمورب  ناگنازرف  دش !؟

هحفص 33] ]

لوـط رد  یلع  نماد  ناـگتفای  تیبرت  ...و  موـثلک  ما  بنیز ، نوـع ، رفعج ، هیفنح ، دـمحم  ساـبع و  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  نـسح و 
.دندومن راثن  قح  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  نانآ  زا  يرایسب  دندوب و  قح  عفادم  هرامه  شیوخ  یگدنز 

هللا لوسر  نماد 

یحور راتخاس  رد  ار  یلصا  شقن  نارود  نیا  ياه  یبرم  .تسا  ناسنا  يریذپ  تیبرت  يریگ و  لکـش  نارود  نیرتهب  یکدوک  نارود 
ياه شزرا  هب  دنب  ياپ  راتفر  رد  هاگآ و  یتیبرت  لوصا  اب  یبرم  هزادنا  ره  هک  تسا  راکشآ  .دنیامن  یم  افیا  ناکدوک  یتبرت  و 
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.دوب دهاوخ  رت  نوزف  كدوک  رد  نآ  يراذگریثأت  دشاب ؛ یناسنا  یهلا و 

سکره زا  هک  هنوگ  نیا  درف  نماد  رد  كدوک  .دـشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوچ  يدـننام  یب  هنازرف و  يدرف  یبرم  رگا 
هچ هب  نماد  نیا  هتفای  تیبرت  هک  تسا  راکـشآ  دریگ ؛ رارق  دشاب  یم  رتدهعتم  ناگمه  زا  زین  راتفر  رد  رت و  هاگآ  یتیبرت  ياهرایعم  هب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینعی  رفن  هس  نآ  زا  شقن  نیرتشیب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تیبرت  رد  .دیـسر  دهاوخ  ییاه  يرترب 
لوسر زا  رترهم  رپ  يدرف  اهناسنا  نیب  رد  .دنا  هتفای  دشر  رتهم  هس  نیا  نماد  رد  ارهز  نادـنزرف  .دـشاب  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و 

یلص هللا  لوسر  .دشاب  یم  رشاعم  دارفا  اب  تفلا  سنا و  ینابرهم و  تقفـش و  رهظم  يو  .تسا  هدشن  رادیدپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
هـصرع یخرب  رد  نکیل  تسا ، هعماج  دارفا  همه  هب  تبـسن  هچرگ  درک  يور  نیا  .تسا  ناحبـس  يادخ  ینابرهم  یلجت  هلآ  هیلع و  هللا 
تفوطع نانآ  ياه  يرترب  بسانت و  هب  رتشیب و  سنا  شیوخ  نادـنزرف  نارـسمه و  اب  هداوناخ و  دارفا  اـب  .دراد  روهظ  هنیمز  رتشیب  اـه 

.تسا ناهاوخ  ار  رت  نوزف 

هحفص 34] ]

یگتـسیاش شنادنزرف  ارهز و  رگید  بناج  زا  .دشاب  یم  همطاف »  » شرتخد اهنت  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لسن  موادـت 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  ددرگ ، یم  ببـس  یگژیو  ود  نیا  .تسا  هتفرگن  لکـش  ییالاو  ناـسنا  چـیه  رد  هک  دـنراد  ییاـه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  دنهد  یم  یهاوگ  فافش  تروص  هب  ییاور  دهاوش  .دشاب  هتشاد  همطاف  نادنزرف  هب  يرترب  تیانع 

.تسا هتشاد  نیسح  نسح و  يو  نادنزرف  همطاف و  اب  ار  سنا  نیرتشیب 
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یبنلا ناک  تفرگ : یم  سنا  يو  اب  دـش و  یم  رـضاح  همطاـف  هناـخ  رد  تفریذـپ و  یم  روضح  هبار  همطاـف  بش  زور و  ره  ترـضح 
اب رادـقم  نآ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  [ 20  ] .همطاـف ییدـث  نیب  میرکلا  ههجو  عـضی  یتـح  هلیل  ماـنی  ـال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شیوخ يزابمه  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اب  نیـسح  نسح و  هژیو  هب  همطاف  نادنزرف  هک  دوب ، سونأم  همطاف  نادـنزرف 
.دوب رشاعم  سونأم و  نابایخ  هچوک و  هناخ و  رد  نانآ  اب  داهن ، یم  نانآ  ناهد  رد  اذغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .دنتـشاد  سنا 

[. 22  ] .داهن یم  نانآ  ماک  رد  ار  شیوخ  نابز  [ 21]

.درک یم  راتفر  نانآ  اب  نانآ  ناسمه  ناکدوک  دـننامه  هک  دوب  سونأم  نیـسح  نسح و  اب  رادـقم  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
بوخ دیتسه ! یناراک  راوس  بوخ  دومرف  یم  نانآ  هب  .دنتفر  یم  الاب  ترضح  لوک  رس و  زا  دندش  یم  راوس  ترضح  شود  رب  نانآ 

.دنتفرگ و یم  رارق  يو  شود  رب  هدجـس  ماگنه  دندومن ، یم  دمآ  تفر و  ترـضح  ياهاپ  يال  هبال  زا  عوکر  ماگنه  دـیراد ! یبکرم 
زا فقوتم ، ار  نخـس  ترـضح  ینارنخـس ، ماگنه  رد  داتفا  یم  قافتا  یهاگ  .دـنریگ  رارق  نیمز  رب  نانآ  ات  دومن  یم  ینـالوط  هدـجس 

هنوگ نیا  [ 23  ] .دومن یم  شزاون  ار  ناکدوک  دمآ ، یم  دورف  ربنم  يالاب 

هحفص 35] ]

! داـهن یم  شیوخ  شوغآ  رد  ار  ناـنآ  هنوگ  نیا  تشارفا و  یم  رب  ناـنآ  رب  ار  شناد  تفرعم و  ياـه  مچرپ  بش  زور و  ره  ترـضح 
ار هنیمز  ات  .دومن  یم  تبقارم  دـندوب  یهلا  ياه  هیدـه  هک  يدـمحم  ناتـسوب  ياه  لـگ  زا  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.دروآ مهارف  همطاف  نادنزرف  ندش  دمآرس  يارب 

هللا لوسر  تبحم  هاگتساخ 

سنا و
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ای نانآ و  يدنواشیوخ  نآ  هزیگنا  اهنت  تسا ، رادیدپ  ترتع  نادـناخ  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بناج  زا  هک  یتبحم 
دیزرو و یم  تبحم  قشع و  اه  ناسنا  همه ي  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اریز  .دـشاب  یمن  نانآ  یمومع  ياه  یگژیو 
، تشاد زین  يرگید  نادنزرف  یتح  نادنواشیوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یبناج  زا  .دوب  فوطع  نابرهم و  ناگمه  هب  تبـسن 

تبحم هاگتساخ  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدومنن  هقالع  راهظا  ناشنادنزرف  همطاف و  یلع و  نادناخ  دننامه  نانآ  زا  کی  چیه  هب  تبسن 
هک تسا  نادناخ  نیا  ياوقت  دهعت و  زین  يدادادخ و  ياه  یگژیو  .دومن  وجتـسج  دـیاب  رگید  ياه  یگژیو  رد  ار  ترـضح  دـح  یب 

ظاحل هب  ترتع  نادناخ  .تسا  هداد  رارق  اه  ناسنا  دمآرـس  تهج  ره  زا  ار  نانآ  هدیدرگ و  نانآ  رب  يراصحنا  ياه  یگتـسیاش  ببس 
زا هلحرم  نآ  هتـسیاش  دـندروآ ، مهارف  هک  يدـننام  یب  تراهط  اوقت و  ظاـحل  هب  زین  دنتـشاد و  هک  یتوکلم  ییوس و  نآ  هیاـم  ریمخ 

.دنزرو هطبغ  نانآ  رب  ادخ  ناگتشرف  هک  دندش  تیناسنا 

هرابرد توافتم  ياهدـنیآرف  رد  هک  تسا ، رادـیدپ  فافـش  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نانخـس  زا  اه  یگتـسیاش  نیا 
نسح و ناحبس  يادخ   » .هشرع قوف  نم  امهبحی  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  دننام : تسا  هدومن  راهظا  نانآ 

هحفص 36] ]

«. دراد تسود  شرع  يادنلب  زا  ار  نیسح 

هک دهد  یم  روتـسد  نم  هب  ناحبـس  يادخ   » امهبحی نم  بحا  امهبحا و  نا  ینرما  یبر  ینا  دهد : یم  روتـسد  اهنآ  تبحم  هب  دنوادخ 
امهتیرذ نیـسحلا و  نسحلا و  بحا  نم  تسا : يراگتـسر  ببـس  اهنآ  تبحم  .مرادب » تسود  ار  نانآ  نارادتـسود  نیـسح و  نسح و 

ههجو رانلا  حلفت  مل  اصلخم 
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«. دید دهاوخن  شتآ  يو  تروص  .دشاب  هتشاد  تسود  صالخا  اب  ار  ناشنادنزرف  نیسح و  نسح و  هک  یسک  »

ار ود  نیا  رداـم  ردـپ و  دـنزرف و  ود  هک  یـسک  نآ   » همیقلا موی  یتـجرد  یف  یعم  وـهف  اـمهما  اـمهابا و  نیمـالغلا و  نیذـه  بحا  نم 
تـسود زین  ار  نانآ  دراد  تسود  ارم  یـسک  ره  مراد  یم  تسود  ار  اهنآ  نم  .دوب » دهاوخ  نم  هارمه  تمایق  رد  دشاب  هتـشاد  تسود 

.دراد

نآ ار و  نسح  نم   » هبحی نم  بحا  هبحا و  ینا  .دـشاب » هتـشاد  تسود  زین  ار  نآ  دـیاب  دراد  تسود  ارم  هک  یـسک  ، » هبحیف ینبحا  نم 
ره [ » 24  ] ینضغبا دقف  امهضغبا  نم  ینبحا و  دقف  نیسحلا  نسحلا و  بحا  نم  .مراد » تسود  دشاب  هتشاد  تسود  ار  نسح  هک  یسک 

«. دراد یم  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  نانآ  یسک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  دشاب  هتشاد  تسود  ار  نیسح  نسح و  یسک 

تبحم دهد و  یم  ار  نانآ  تبحم  روتسد  تما  لوسر  هب  .دراد و  تسود  ار  نانآ  العا  شرع  رد  ناحبـس  يادخ  هک  تبحم  هنوگ  نیا 
نانآ هب  تبحم  تیاهن  رد  .دنک و  یم  نایب  ادـخ  نید  هب  تبحم  هناشن  نانآ  تبحم  دـیامن و  یم  یفرعم  شتآ  زا  تاجن  رایعم  ار  نانآ 

تسود ار  نانآ  یسک  ره  هک  دریگ  یم  رارق  لطاب  قح و  رایعم  نانآ  هب  هنیک  ضغب و  روط  نیمه  و 

هحفص 37] ]

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  دراد  نمشد  ار  نانآ  یسک  ره  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رادتـسود  نامیا و  لها  دراد 
.تسا هدومن  ینمشد 

قح زا  هاگ  چیه  نانآ  هک  تسا  نیا  ناشن  .تسا  نانآ  يروحم  قح  ناشن  .دراد  نانآ  تراهط  تمصع و  زا  ناشن  تبحم  عون  نیا 
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.تسا قح  نانآ  ياه  يریگ  عضوم  نوؤش و  مامت  دنتسین  ادج 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تبحم  یتیبرت  شقن  نانآ  يرترب  تلیضف  رب  نوزفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سنا  تبحم و  هنوگ  نیا 
تیبرت ناسنا  هنوگ  نیا  دزاس و  یم  ار  دارفا  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سنا  تبحم و  .دزاس  یم  راکـشآ  زین  ار  هلآ  و 

.دنریگ یم  رارق  اه  ناسنا  همه  دمآ  رس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نماد  ناگتفای  تیبرت  هک  .دیامن  یم 

نسح ماما  نادنزرف 

هویم .تسا  هدـش  هداهن  نآ  راوتـسا  ياه  هیاپ  رب  هعماج  فقـس  هک  تسا ، یعاـمتجا  داـهن  نیرت  سدـقم  نیرت و  میخف  هداوناـخ  داـهن 
.دشاب یم  دنهد  یم  ققحت  ار  یگدنز  موادت  هک  حلاص  نادنزرف  ینمادکاپ و  ار  هداوناخ  زبسرس  تخرد  نیریش 

رهم و رب  ار  هداوناخ  ساسا  نید  .دـهد  یم  هئارا  اه  تیعقاو  زا  هتـساخرب  لیـصا و  ياه  نومنهر  دـنزرف  هداوناخ و  روحم  ود  رد  نید 
بیـسآ ینافوط  چیه  زا  هک  تسا ، هداهن  ناینب  راوتـسا  عفترم و  ار  نآ  ياهراوید  اه  شزغل  زا  تشذگ  حرط  اب  هداهن و  هیاپ  تیمیمص 

.تسا هدومنن  راذگورف  یشالت  چیه  زا  زین  نادنزرف  یگدنلاب  تیبرت و  رد  .دنیبن 

يارب .دـیآ و  مهارف  هتـسیاش  دـنزرف  تیبرت  یکاـپ و  اوـقت و  تصرف  اـت  دـنک ، یم  بیغرت  ماـگنه  هب  هداوناـخ  داـهن  لیکـشت  رب  نـید 
نیا يراوتسا 

هحفص 38] ]

زا یسک  دوش  یمن  یضار  یطیارش  چیه  رد  .دراد و  راتفر  رد  یتیبرت  لوصا  تیاعر  زین  لباقتم و  قوقح  قیقد  تیاعر  زا  نخـس  داهن 
.دیامن لودع  اهروحم  نیا 

يرادرسمه و لوصا  اب  ییانـشآ  .دریگ  هیاپ  جاودزا  دنویپ  یتیبرت  يرادرـسمه و  لوصا  یفاک  یهاگآ  اب  هک  دراد  ناوارف  دیکأت  نید 
رگید ياهراتشون  هب  نادنم  هقالع  .تسین  نآ  تصرف  ار  نامز  نیا  هک  دبلط  یم  ار  يرتشیب  تصرف  یتیبرت 
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[. 25  ] .دننک عوجر 

نیا ققحت  دـندوب ، رادروـخرب  شور  نیا  زا  زین  ینید  ناربـهر  هک  دراد  يرـسمه  دـنچ  زا  نخـس  درم  يارب  نید  رگا  اتـسار  نیمه  رد 
تسین و دنمناوت  اه  هصرع  نیا  رد  رگا  .دشاب  دـنمناوت  اه  هصرع  همه  رد  شیوخ  تادـهعت  يافیا  رب  درم  هک  تسا  يدراوم  رد  حرط 

قوقح ات  دـنک  شالت  رـسمه  کی  باختنا  اـب  دـیاب  تروص  نآ  رد  دـنک ، تیاـعر  نیمأـت و  ار  شیوخ  نارـسمه  قوقح  دـناوت  یمن 
.دیامن تیاعر  ار  يرادرسمه 

نآرق هک  دننیچب ، هویم  دنویپ  نیا  زا  بسانم  نینس  رد  دنزرو و  مامتها  نآ  هب  تبسن  اه  هداوناخ  هک  دراد  دیکأت  دنزرف  دروم  رد  زین  و 
زا و  .دـیرآ » مهارف  شیپ  زا  یکین  هریخذ  شیوخ  يارب  هتـسیاش  نادـنزرف  شرورپ  اـب   » .تسا هدوـمن  [ 26  ] مکـسفنال اومدق  هب : ریبعت 

[. 27  ] .میامن یم  راختفا  تمایق  رد  ناناملسم  نادنزرف  هب  نم  هک  تسا  هدیسر  نینچ  نیا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

مهارف ار  نانآ  تیبرت  نیمأت و  ناوت  صخـش  هک  یتروص  رد  نیا  نکیل  تسا ، نید  بیغرت  دروم  ددـعتم  نادـنزرف  اـی  دـنزرف  نتـشاد 
هک دروآ ،

هحفص 39] ]

دوجو مه  ددـعتم  نادـنزرف  رب  هیـصوت  دـشابن ، دـنمناوت  هصرع  نیا  رد  درف  رگا  .دـهد  لکـش  دـنم  ماـظن  تروص  هب  ار  یتیبرت  لوصا 
[. 28  ] ...و نیراسیلا  يدحا  لایعلا  هلق  هک : دریگ  یم  لکش  رگید  عون  هب  نید  درک  يور  هکلب  درادن ،

تروص هب  ینید  ناـیاوشیپ  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هریـس  رد  تسا ، نآرق  بیغرت  دروم  هک  هنوـگ  ناـمه  لـصا  ود  نیا 
.دومن تیبرت  هنازرف  دنمورب و  نادنزرف  باختنا و  ددعتم  نارسمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  .تسا  هتفای  لکش  فافش 

زا رسمه  ددعت  هک  تفگ  ناوت  یم  ددعتم  نارسمه  باختنا  هزیگنا  دروم  رد 
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راوتـسا درم  یگدـنز  یعامتجا  ياه  توافت  زین  نادرم و  رب  [ 29  ] نانز تیعمج  ینوزف  یعامتجا  تیعقاو  کی  ساـسا  رب  درم  بناـج 
ناحبـس يادخ  هک  ییاه  هار  زا  دارفا  ریاس  دـننامه  یناسنا  زیارغ  نیمأت  يارب  تسا  رـشب  هک  هبنج  نآ  زا  ماما  زین  ربمایپ و  .تسا  هدـش 

حرط ناوت  یم  زین  رگید  ياه  هزیگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياه  جاودزا  رد  هچرگ  .دیامن  یم  مادـقا  جاودزا )  ) تسا هداهن 
جاودزا هار  زا  ار  زاین  نیا  اهناسنا  ریاس  دننامه  نایاوشیپ  ریاس  ربمایپ و  هک  تشاد ، رود  هاگدید  زا  دیابن  ار  يرشب  هزیگنا  نکیل  دومن ،

.دندومن یم  نیمأت 

هدید اب  رگا  نکیل  .دراد  رارق  ضرغم  زین  هاگآان و  دارفا  یخرب  داقتنا  دروم  تسا  یلجتم  ینید  نایاوشیپ  یگدـنز  رد  هک  تقیقح  نیا 
هاگن فاصنا 

هحفص 40] ]

نیا .تسا و  شمارآ  دیما و  اب  مأوت  یگدنز  هار  ندومن  راومه  نانآ  یگدنز  هریس  هک  تسا  كرد  لباق  یبوخ  هب  تقیقح  نیا  .دوش 
زا ار  جاودزا  رما  .دندومن  راومه  ار  هار  نیا  شیوخ  راتفر  اب  ینید  ناربهر  نید و  .دریگ  یم  لکـش  هداوناخ  لیکـشت  هیاس  رد  لوصا 

ياهراجنهان زا  يرایـسب  داد  یم  رارق  وگلا  ار  نانآ  یگدنز  روحم  نیا  رد  هعماج  رگا  هک  .دنتخاس  رادـیدپ  ناسآ  لهـس و  تهج  ره 
.دیشخب یم  ناماس  ار  اه  یناماسبان  اهدمآ و  یپ  یعامتجا و 

هدومن باختنا  ددعتم  نارسمه  ترضح  .تسا  هتفرگ  لکـش  اتـسار  نیا  رد  نایاوشیپ  ریاس  دننامه  زین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  راتفر 
.تسا ناوارف  هاگدید  فالتخا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف  نارـسمه و  دادعت  دروم  رد  .دندرک  تیبرت  ددعتم  ینادنزرف  و  دنا ،

دروم رد  رـسمه ) دـص  دـنچ   ) ناوارف نارـسمه  زا  نخـس  یهاـگآان  اـب  دـنا و  هتفرگ  شیپ  ار  طارفا  هار  اتـسار  نیا  رد  یخرب  یتـح  و 
تاراهظا نیا  نکیل  .دنراد  ترضح 
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ناماما یگدـنز  هریـس  ياهروحم  ریاس  اب  درب و  هرهب  ناوت  یم  یخیرات  ربتعم  عبانم  زا  هچ  نآ  .دـشاب  یم  عقاو  فالخ  انایحا  هغلاـبم و 
.طارفا هن  تسا  لادتعا  هار  دشاب ، یم  گنهامه 

زا یخرب  اهنت  مه  دادـعت  نیا  زا  هک  دـیامن ، یم  تبث  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هرابرد  زینک  رـسمه و  دروم  هدزیـس  اهنت  یخیرات  عبانم 
راهچ بوانتم و  روط  هب  رسمه  شش  زا  هک  رفن  کی  تسیب و  ات  هدزناپ  نیب  ترـضح  نادنزرف  دادعت  .دنا  هدروآ  نماد  هب  دنزرف  نانآ 

هد زا  رفن  ار 21  نادنزرف  دادعت  تاقبط  رد  درب  یم  مان  دروم  هدزناپ  ار  ترـضح  نادنزرف  دادعت  دیفم  موحرم  .دـنا  هدـش  دـلوتم  زینک 
اب .تسا  دمحم » ابا   » ترضح هینک  تهج  نیمه  هب  هک  درب  یم  مان  دمحم  ناونع  هب  ناشیا  زا  رسپ  ود  هک  دنک  یم  دای  ردام 

هحفص 41] ]

نیا رب  .درادن  دوجو  دمحم  مان  هب  يدرف  درب  یم  مان  دـیفم  هک  ترـضح  نادـنزرف  نیب  رد  تسا  فورعم  هینک  نیا  هب  ترـضح  هکنیا 
.دشاب یم  قیقحت  نیرق  اتسار  نیا  رد  تاقبط  نخس  ساسا 

دروآ نماد  هب  رسپ  دنزرف  ود  هک  هلوخ » : » درب مان  ناوت  یم  هنوگ  نیدب  ربتعم  عبانم  زا  ار  ترضح  نادنزرف  نارسمه و  تروص  ره  رد 
رگید رـسمه  مان  نسح .»  » يرگید .دـشاب  یم  دـمحم  اـبا  هب  ینکم  شدـنزرف  نیمه  ماـن  هب  ترـضح  هک  ربکالادـمحم »  » ماـن هب  یکی 

« هبقع  » زا .دروآ  نماد  هب  همطاف  هزمح و  ، رفعج رغصالادمحم ، ياه  مان  هب  دنزرف  راهچ  هک  سابع  نب  لضف  رتخد  موثلک » ما   » ترضح
.دش ترضح  بیصن  ریخلا  ما  نسحلا ، ما  دیز ، ياه  مان  هب  دنزرف  هس  ریشب » ما   » هب فورعم 

بوقعی لیعامـسا و  ياه  مان  هب  رـسپ  ود  زین  ناشیا  زا  هک  دشاب  یم  يدنک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدعج »  » ترـضح رگید  رـسمه  مان 
.تشاد

مان هب  يرگید  رسمه  زا 

یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هحلط »  » مان هب  رسپ  کی  ناحبـس  يادخ  زین  قحلا » ما   » زا .دوب و  رغـصالا » هللادبع   » نآ مان  هک  دنتـشاد  رـسپ  کی  ترـضح  بنیز » »
.دومن اطع  ترضح 

هیلع نیـسح  ماما  باکر  رد  البرک  تضهن  رد  هس  ره  هک  دنتـشاد  رکبوبا  هللادبع ، مساق ، ياه ، مان  هب  رـسپ  هس  هلیق »  » مان هب  يزینک  زا 
.دندیسر تداهش  هب  مالسلا 

زینک زا  .دومن و  اطع  ناحبـس  يادخ  هملـس » ما   » و نمحرلادبع » « » مرثالا نیـسح   » ياه مان  هب  دـنزرف  هس  ءایمظ »  » مان هب  رگید  زینک  زا 
.دش دلوتم  رمع »  » مان هب  يرسپ  رگید 

راوگرزب يوناب  نیا  هک  دومن ، اطع  ناحبـس  يادخ  هللادـبع » ما   » ای نمحرلادـبع » ما   » مان هب  رتخد  کی  هیفاص »  » مان هب  رگید  يزینک  زا 
دبع ما  )

هحفص 42] ]

زینک راهچ  رسمه و  شش  زا  رتخد  جنپ  رسپ و  هدزناش  ترضح  نادنزرف  ساسا  نیا  رب  .دشاب  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ردام  نمحرلا )
نیا زا  شیب  ترـضح  نارـسمه  تسا  نکمم  هچرگ  [ 30  ] هیمعثخ هشیاع  دنه ، زا  دـنترابع  زین  ترـضح  نارـسمه  یخرب  .دنـشاب  یم 

[. 31  ] دنشاب زین  دادعت 

ینکفا ههبش 

یخرب هداد و  رارق  زیوآ  تـسد  ار  مالــسلا  هـیلع  یبـتجم  ماـما  ياـه  جوادزا  یخیراـت  دــهاوش  هـب  دانتــسا و  اـب  ناگدنــسیون  یخرب 
هتخادرپ و یم  قالط  جاودزا و  هب  هراومه  هک  تسا  هدوب  يدرف  يو  هک  دنا ، هدومن  يریگ  هدروخ  شترضح  رب  ضرغم  ناگدنـسیون 

! دنا هداد  تبسن  ترضح  هب  رسمه  دصیس  دودح 

زا ار  اه  لقن  نیرتشیب  دیدحلا  یبا  .تسا  ینیادم  هللادبع  نب  یلع  نسحلاوبا  ياه  لقن  هب  طوبرم  رسمه ) داتفه   ) اه تبـسن  نیا  یخرب 
رد رگید  یخرب  .دننک  یمن  دامتعا  يو  ياه  لقن  هب  زین  تنـس  لها  ناققحم  یخرب  یتح  هک  تسا  يدرف  يو  .دنک  یم  تیاور  ناشیا 

(!! جاودزا دروم  ات 300   200  ) تسا هدمآ  بقانم  یفاک و  راحب ، دننام  هعیش  ییاور  ياه  باتک 

تفگ دیاب  فسأت  اب  رگید  بناج  زا 
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هدیـسر اتـسار  نیا  رد  هک  یتایاور  یخرب  هب  دانتـسا  اب  دنا  هتـساوخ  یتح  .دنا و  هتفریذـپ  ار  بلاطم  هنوگ  نیا  زین  ناگدنـسیون  یخرب 
ماما هک  تسا  هدمآ  یفاک  رد  هک  یتیاور  ای  و  [ 32  ] .دنک یم  ناونع  بقانم  هک  یتیاور  دننام  .دنیامن  دنتسم  ار  بلطم  نیا  تسا ،

هحفص 43] ]

هک تسا  يدرف  يو  اریز  دـنرواین ، رد  نسح  يرـسمه  هب  ار  دوخ  نارتخد  هک  دـنداد  رادـشه  مدرم  هب  ربـنم  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  یلع 
[. 33  ] .دهد یم  قالط  ار  دوخ  نارسمه  دایز 

خساپ

هیلع یبتجم  ماما  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  ییایاور  یخیرات و  ربتعم  عبانم  زا  هچنآ  تفگ  ناوت  یم  بلاطم  هنوگ  نیا  خساپ  رد 
چیه ار  اه  تبسن  هنوگ  نیا  اما  .دندرک  تیبرت  ار  يددعتم  نادنزرف  دنا و  هدومن  باختنا  شیوخ  يرسمه  هب  ار  يددعتم  نانز  مالسلا 

.دیامن یمن  دییأت  ربتعم  عبنم 

يدارفا اب  بسانت  تبـسن  نیا  اریز  .تسا  راگزاسان  ترـضح  تلزنم  نأش و  اب  ترـضح  هب  رـسمه  دادعت  نیا  تبـسن  هک  نیا  رب  نوزفا 
نانمؤم يوگلا  هنازرف و  مامه و  ماما  نأـش  زا  دراد و  دـنیامن  یم  یناـسفن  ياـه  شهاوخ  فرـص  ار  شیوخ  رمع  هک  نارذـگ  شوخ 
رغـصا لقث  تمـصع ، تیب  لها  هریـس  هب  دسر  ات  تسا ، راگزاسان  زین  طسوتم  نمؤم  ياه  ناسنا  هریـس  اب  راتفر  هنوگ  نیا  .تسا  رودب 

.ربکا لقث  ياتمه 

یم راتفرگ  يراتفر  نینچ  هب  تاعفد  هب  هرهاط  ترتع  هنوگچ  .تسا  ناحبـس  يادـخ  ياه  لالح  نیرت  زیمآرفنت  زا  یکی  قالط  هوالع 
!؟ دشاب

یقناود روصنم  هک  دندز  یم  نماد  نآ  رب  زین  سابع  ینب  يافلخ  هک  دـشاب  یم  هیما  ینب  تاعیاش  تایلعج و  زا  نیقی  هب  اه  تبـسن  نیا 
هب ار  یکی  زور  ره  دوـمن ، جاودزا  هب  يور  هیواـعم  هب  تماـعز  يراذـگاو  زا  دـعب  یلع  نب  نسح  دـیوگ : یم  هناـحیقو  هراـب  نـیا  رد 

زور باختنا و  يرسمه 

هحفص 44] ]

رگید
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[. 34 ! ] داد یم  قالط 

یمن هدـمآ  ییاور  یتح  ای  یخیرات و  عبنم  رد  هک  یبلطم  ره  دوش و  شهوژپ  قیقد  تروص  هب  دـیاب  خـیرات  تاـیاور و  اتـسار  نیا  رد 
هریـس و تسا ، حرطم  یگدـنز » يوگلا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   » راتـشون راتفگ  شیپ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  .داد  رارق  كـالم  ناوت 

هداد تشگزاب  تامکحم  نماد  هب  دیاب  نانآ  راتفگ  راتفر و  زا  تاهباشتم  هک  دشاب ، یم  تاهباشتم  تامکحم و  رب  لمتشم  همئا  راتفر 
.دیآ تسد  هب  اهنآ  زا  حیحص  ریسفت  ات  دوش ،

راگزاسان تیب  لها  مکحم  هریس  راتفگ و  راتفر و  اب  هک  یتروص  رد  دشاب  هدمآ  مه  حیحص  تیاور  رد  رگا  یتح  اه  تبسن  هنوگ  نیا 
ياوتحم رادـقم  ره  دراوم  نیا  رد  .تسا  تیب  لها  فافـش  حیرـص و  راتفگ  راتفر و  رایعم  اریز  .دیـشیدنا  هراـچ  نآ  يارب  دـیاب  دـشاب 

هوق دادزا  املک  دوب : دهاوخ  تیاور  نآ  یتسس  ببس  دشاب ، مه  يوق  هزادنا  ره  دنـس  دشاب ، راگزاسان  ترتع  فافـش  راتفر  اب  تیاور 
ار اه  هیاریپ  دـیاب  يدنمـشوه  اب  راگن  هریـس.دوش  یم  تیب  لها  نماد  هب  نتـسب  هیاریپ  ثعاب  بلاـطم  هنوگ  نیا  شریذـپ  .افعـض  دادزا 
ار یخیرات  بلطم  ره  هک  نیا  هن  دـیادزب ، ار  اه  یکیرات  دـنک و  شیالاپ  تیب  لها  راتفر  راتفگ و  هشیدـنا و  زا  ار  تاـفارخ  هتـساریپ و 

.تفای ناوت  یمن  لیلد  زینک ) راهچ  رسمه و  شش   ) هدش دای  رادقم  زا  شیب  ترضح  نارسمه  دادعت  رب  تروص  ره  رد  دریذپب !

هحفص 45] ]

مالسلا هیلع  نسح  ماما  لیاضف  یخرب 

تمصع ماقم 

نکر و طرـش  نیا  يربهر  عوضوم  رد  .دشاب  یم  ینید  هرئاد  رد  اطخ  زا  تینوصم  هانگ و  ره  زا  تمـصع  ناماما ، كرتشم  لیاضف  زا 
داعبا رد  هک  دنراد  ار  تیلوؤسم  نیا  یگتـسیاش  يدارفا  هکلب  دشاب ، دناوت  یمن  راد  هدـهع  سک  ره  ار  هعماج  تیریدـم  .تسا  روحم 

نوگانوگ
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.تسا يراجنهان  نایصع و  هنوگ  ره  زا  راتفر  هشیدنا و  رد  تنایص  نآ  مهم  دعب  ود  هک  هدوب ، دنمناوت 

ياه يریگ  عضوم  يربهر  تماما و  طیارش  اب  انشآ  مدرم  .تسا و  هدومن  نیمأت  نید  يربهر  هب  ار  مدرم  دامتعا  هک  تسا  رایعم  نیمه 
.دنا هدیزگرب  یگدنز  ياه  صخاش  ار  نانآ  نئمطم  یبلق  اب  هتسناد و  قح  ار  نانآ 

یم ریهطت  هیآ  دهاوش  نیرتهب  زا  یکی  هک  دنتـسه ، نومنهر  زین  ینید  راثآ  لقع  نومنهر  رب  نوزفا  يربهر  رما  رد  یناینب  رایعم  نیا  رب 
مالسلا هیلع  یلع  ماما   » راتشون رد  نآ  حرش  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  تمصع  زا  نخس  ریهطت  هیآ  رد  .دشاب 

[. 35  ] .تسا حرطم  یگدنز » يوگلا 

هحفص 46] ]

ریهطت هیآ  ندـمآ  دورف  زا  دـعب  ینـس  هعیـش و  زا  رتاوتم  تایاور  تداهـش  هب  .دـشاب  یم  یناسک  هچ  تیب  لها  زا  دوصقم  هک  نیا  اـما 
روظنم هک  [ 36  ] .یتیب لها  ءالؤه  دومرف : دروآ و  درگ  اسک  ریز  رد  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هلا  لوسر 

هکلب .دوش  یمن  لـماش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نارـسمه  یتـح  هک  درک  راکـشآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ار  نآرق 
لوسر ياسر  نابز  رد  نانآ  ناشن  مان و  .دـنا  هتفای  راب  تمـصع  ماقم  هب  تراهط  اوقت و  رد  هک  نانآ  .تسا  نآرق  روظنم  صاـخ  دارفا 
دنشاب یم  نیـسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  ناگنازرف  نآ.دنا  هدش  نایب  فافـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

روط هب  ینس  هعیش و  هفیاط  ود  زا  تایاور  .دشاب  یم  همطاف  لسن  زا  مامه  ماما  هدزای  همطاف و  یلع و  تیب  لها  عومجم  هک  [، 37]
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زین هملـس  ما  شرـسمه  دروآ و  درگ  اـسک  ریز  ار  تیب  لـها  هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک : تسا  هدـش  دراو  نیقی 
هک نیا  اب  [ 38  ] .دادن هار  تیب  لها  عمج  رد  ار  شرسمه  نکیل  دندرک ، اعد  يو  قح  رد  ترضح  دوش ، دراو  نانآ  عمج  رد  تساوخ 
زا هلآ  هللا و  یلص و  هللا  لوسر  تیب  لها  هک  ددرگ  یم  فافش  ریهطت  هیآ  زا  مهم  هتکن  نیا  ساسا  نیا  رب  .دوب  ناگتسیاش  زا  هملـس  ما 
رب هچرگ  ماقم  نیا  هب  نتفای  هر  .تسا  تمـصع  ماقم  نآ  تسا و  هتفاـین  راـب  ماـقم  نآ  هب  سک  چـیه  هک  دـنرو  هرهب  صوصخم  ماـقم 

لوسر تیب  لها  دنـشاب ، یم  ناحبـس  يادخ  دییأت  دروم  دنا و  هدیـسر  ماقم  نیا  هب  عطق  روط  هب  هک  نانآ  نکیل  تسا ، نکمم  ناگمه 
.دنشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

هحفص 47] ]

نیرتاسراپ

یماگنه ترـضح  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  رد  .میوش  انـشآ  ترتع  يایوگ  نابز  زا  هک  رتهب  هچ  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ییاسراپ 
أـضوت اذا  ناـک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  دـش : یم  نازرل  شندـب  نوگرگد و  شا  هرهچ  دـش ، یم  هداـمآ  نتفرگ  وضو  يارب  هک 

نیا عضاوت  لامک  اب  دجـسم  هب  دورو  ماگنه  رد  دـش  یم  ناور  دجـسم  يوس  هب  هک  یماـگنه  [ 39  ] ...هنول رفصا  هلـصافم و  تدعترا 
ای كدنع  ام  لیمجب  يدنع  ام  حـیبق  نع  زواجتف  یـسملا ء  کیتأ  دـق  نسحم  ای  کبابب  کفیـض  یهلا  دروآ : یم  نابز  هبار  اه  هلمج 
زا هچنآ  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  وت  هاگـشیپ  رد  راـکهانگ  ناـسحا ! رهظم  يا  تسا ، وت  هناـخ ي  رد  رب  وـت  ناـمهم  ایادـخ  [ » 40  ] .میرک

رذگ رد  تسا  نم  راتفر  هشیدنا و  زا  یتشز  زا  هچ  ره  زا  تسا  وت  هاگشیپ  رد  ییابیز 
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« .يا هدنشخب  میرک و  وت  هک 

یبا نب  یلع  نب  نسح  دـیوگ : یم  نخـس  هنوگ  نیا  مالـسلا  مهیلع  داجـس  ماما  زا  وا  شردـپ و  نابز  زا  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
یکب و توملا  رکذ  اذا  ناک  ایفاح و  یشم  امبر  ایـشام و  جح  جح  اذا  ناک  مهلـضفا و  مهدهزا و  هنامز و  یف  سانلا  دبعا  ناک  بلاط 

هـصئارف دـعترت  هتالـص  یف  ماق  اذا  ناـک  ...یکب و  طارـصلا  یلع  رمملا  رکذ  اذ  یکب و  روشنلا  ثعبلا و  رکذ  اذا  یکب و  ربقلا  رکذ  ااذ 
هچ دـش و  یم  جـح  مزاع  هدایپ  .دوب  شیوخ  نامز  درف  نیرترب  نیرتاـسراپ  نیرتدـباع  یلع  نب  نسح  [ » 41  ] ...لجوزع هبر  يدـی  نیب 

تـسیرگ یم  داتفا  یم  ربق  دای  هب  هک  یماگنه  .تسیرگ  یم  داتفا  یم  گرم  دای  هب  هک  یماگنه  .دش  یم  جح  یهار  هنهرب  ياپ  اب  اسب 
یم طارـص  زا  رذـگ  هظحل  دای  هب  هک  یماگنه  .تسیرگ  یم  داتفا  یم  تمایق  رد  ندـش  هتخیگنارب  زیخاتـسر و  دای  هب  هک  یماـگنه  و 

داتسیا یم  زامن  هب  هک  یماگنه  .تسیرگ  یم  داتفا 

هحفص 48] ]

.دنک یم  تمیزع  هللا  تیب  جح  هب  اهراب  يو.دنک  یم  تدابع  هنوگ  نیا  درف  نیرتاسراپ  .دـیزرل » یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  شندـب  ناکرا 
دادـعت دروم  رد  .دـیامیپ  یم  راب  تسیب  زا  شیب  تسا ، هدوب  ناـمز  نآ  رد  رتمولیک  دـصناپ  زا  شیب  هک  ار  هکم  هنیدـم و  نیب  تفاـسم 

رد نیا  .هنهرب و  اپ  دراوم  یخرب  رد  هداـیپ و  ياـپ  اـب  مه  نآ  [ 42  ] .تسا هدـش  لقن  تیاور  راب  ات 25  تسیب  ترـضح  جح  ياهرفس 
تـسود ماک  رب  رت  نیریـش  تسود  يوک  هار  رد  تمحز  لـمحت  اریز  [ 43  ] .دـندوب ماما  هارمه  اه  بسا  نیرتوردـنت  هک  دوب  یطیارش 

هدایپ ناحبس  يادخ  هب  رتشیب  تبحم  راهظا  هکلب  شاداپ و  يارب  هن  ترضح  .دوب  دهاوخ 
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.دومن یم  راومه  شیوخ  رب  ار  رفس  نیا  تمحز  هنهرب  اپ  و 

هدهع ار  توکلم  هب  حور  زاورپ  تیبرت و  رد  ریثأت  نیرتشیب  یمیهاربا  کسانم  ماجنا  .تسا  تیدوبع  هنحص  نیرتدنمهوکش  جح  رفس 
تهج نیمه  هب  هعیـش  ناماما  .تسا  شیوخ  يادخ  شیوخ و  لصا  هب  تشگزاب  نتـشیوخ و  هب  تشگزاب  رفـس  جح  رفـس  .تسا  راد 

ربق زا  هاگ  ره  یبتجم  ماما  دیامرف : یم  هاگنآ  .دنتخاس  راومه  شیوخ  رب  اسرف  تقاط  طیارـش  نآ  اب  ار  رفـس  نیا  تمحز  جنر و  اهراب 
ساره رد  تمایق  خزرب و  ملاع  زا  هنوگ  نیا  هک  تسا  درف  نیرت  هتسجرب  نیرتکاپ و  .تسیرگ  یم  درک  یم  دای  طارص  لپ  تمایق و  و 
.دشاب شزغل  ادابم  تسا  نارگن  طارـص  لپ  زا  رذگ  ماگنه  زا  يو  .دشاب  یم  ارـس  نآ  ياه  ساره  لوه و  زا  رثأتم  هنوگ  نیا  و  تسا !

زا ربخ  هک  یماگنه  تسا  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دروم  رد  هک  تسا  ساره  رد  تمایق  زا  هنوگ  نیا  موصعم  ماما 

هحفص 49] ]

یگژیو هب  نانآ  هک  دشاب  یم  ارـس  نآزا  نانآ  تخانـش  ظاحل  هب  رثأت  نیا  هک  .دش  یم  نوگلگ  ترـضح  هرهچ ي  دـنداد  یم  تمایق 
ار نارذـگ  هر  ییاهرطخ  هچ  هار  نیا  ندومیپ  رد  دـنناد  یم  بوخ  نانآ.دـنهاگآ  یبوخ  هب  ندیـسر  هللا  ءاقل  هب  ات  ناـسنا  ریـسم  ياـه 

یم همادا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ.دنیامن  تسارح  اهرطخ  زا  ار  نتـشیوخ  دننک  یم  شالت  هنوگ  نیا  هک  دیامن ، یم  دیدهت 
هلاوحا نم  یش ء  یف  ری  مل  کیبل و  مهللا  کیبل  لاق  الا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  لجوزع  هللا  باتک  نم  ءرقیال  مالسلا  هیلع  ناک  و  دیامرف :

يا هیآ  نآرق  تئارق  ماگنه  رد  یبتجم  ماما  هاگ  ره  [ » 44  ] ...اقطنم مهحصفا  هجهل و  سانلا  قدصا  ناک  هناحبس و  ارکاذ هللا  الا 
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ادـخ دای  هب  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  ترـضح  هراومه  .کیبل  مهللا  کیبل  تفگ : یم  دومن  یم  توالت  ار  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  دـننام 
یگدـنز مامت  تسا ، هدوب  ادـخ  دای  هب  لاح  همه  رد  ترـضح  هک  هلمج  نیا  .دوب  دـنمرهب  نایب  نیرتاسر  زا  نیرتوگتـسار و  يو  .دوب 

.تسا هدش  یم  يرپس  ادخ  دای  اب  ترضح  یگدنز  هظحل ي  هظحل  هک  دریگ  یم  ارف  ار  ترضح 

.دومن راثیا  ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  لاوما  مامت  هبترم  ود  و  [ 45  ] .دومن میسقت  فصن  هب  ادخ  اب  ار  شیوخ  لاوما  تبون  هس  ترـضح 
[. 46]

.دوب رخاف  ور  سابل  نشخ ، يو  نیریز  سابل  .دندوب  دنم  هرهب  نآ  زا  ینغ  ریقف و  دوب ، هدرتسگ  هراومه  شمرک  هرفس 

هبترم تسیب  هک  امش  دندیسرپ  ترضح  زا  هک  یماگنه  هدیسر : نخس  هنوگ  نیا  اضر  ماما  نابز  زا  ترـضح  يا  هیرگ  تلع  دروم  رد 
ادخ هار  رد  شیوخ  لاوما  تبون  هس  هک  امش  يا و  هدش  فرشم  جح  هب  هدایپ 

هحفص 50] ]

غارف و یکی  مهم ؛ ود  هب  دراد  یم  راـهظا  خـساپ  رد  .ینک  یم  هیرگ  یـشاب و  یم  نارگن  ترخآ  زا  هنوـگ  نیا  ارچ  يا  هدوـمن  قاـفنا 
[. 47  ] .هبحالا غارف  علطملا و  لوهل  تمایق : ياه  فقوم  رطخ  يرگید  ناتسود ، ییادج 

يروحم قح 

هشیدـنا و رد  اـطخ  زا  تینوصم  زا  ترتـع  نوـچ  .دـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ترتـع  ياـه  یگژیو  زا  يروـحم  قـح 
لکـش یتروص  رد  يروحم  قح  .دـشاب  یم  اه  ناسنا  نومنهر  رد  روحم  قح  یـصخاش  تسا ، رو  هرهب  راتفر  رد  هاـنگ  زا  تیموصعم 

.دیامنن دیدهت  ار  درف  يریگ  عضوم  راتفر و  هشیدنا و  يرطخ  هنوگ  چیه  هک  دریگ  یم 

نآرق ریبعت  هب  میقتـسم و  طارـص  هاگ  چـیه  يدرف  نینچ  دـهد ، خر  كدـنا  ولو  یـسک  راتفر  رد  فارحنا  زین  نومنهر و  رد  اطخ  رگا 
دهاوخن موقا  طارص 
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یگدنز توافتم  طیارش  رد  نوؤش  مامت  رد  هک  دریگ ، یم  لکـش  يدرف  نآرد  نامرآ و  نومنهر و  نآرد  راوتـسا  نئمطم و  هار  .دوب 
هشیدـنا و رد  .دـنریگ  یم  رارق  ياه  هصرع  ماـمت  رد  نئمطم  يوگلا  دارفا  نینچ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دـشاب  نوصم  رطخ  ره  زا 

هیلع یلع  دروم  رد  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  .تشاد و  دهاوخن  هار  دیدرت  نانآ  یسایس  یعامتجا و  ياه  يریگ  عضوم  رد  راتفر ،
.راد ام  ثیح  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  هک : تسا  هدـش  ناونع  ناموصعم  رگید  و  ترتع ، قادـصم  کی  ناونع  هب  مالـسلا 

، اه هشیدـنا  ماـمت  دـشاب  نوصم  شزغل  هنوگره  زا  درفم  هک  یماـگنه  .تسا  ناـنآ  يروحم  قح  یهلا  ناربهر  تمـصع  دـنیآرب  [ 48]
يرادم قح  .دوب  دهاوخ  قح  يو  راتفگ  راتفر و  اه و  يریگ  عضوم 

هحفص 51] ]

.دنریگب وگلا  نانآ  زا  هغدغد  نودب  هک  دیامن ، یم  تیبثت  اهرواب  رد  ار  تقیقح  نیا  یگدنز  ياه  صخاش 

یبایوگلا ددـص  رد  هراـمه  اـه  ناـسنا  اریز  .تسا  رادروخرب  گرزب  ماـمتها  زا  یعاـمتجا  یـسایس و  يربهر و  داـهن  رد  روحم  نیا  و 
دنمناوت رگا  ای  دنهاکب و  شیوخ  يریذـپ  بیـسآ  زا  نآ  هب  دامتعا  اب  ات  دـنروآ ، مهارف  نئمطم  هاگ  هیکت  هک  دـننآ  یپ  رد  .دنتـسه و 

.دنناسرب رفص  هب  ار  يریذپ  بیسآ  دنشاب 

نیمه هب  .تسا و  هدیزگرب  رشب  يارب  یگدنز  لوط  رد  نوصم  نئمطم و  يدارفا  زا  مدرم  نایم  رد  نانیمطا  داجیا  يارب  ناحبس  يادخ 
ربمایپ هب  يزاین  یب  زا  دـعب  یتح  دـناد و  یمن  اـهوگلا  نیا  زا  زاـین  هب  ار  هعماـج  هاـگ  چـیه  تسا ، رو  هرهب  رترب  ماـمتها  زا  هک  ظاـحل 

.تسا هتفرگ  مان  تماما »  » هک تسا  حرطم  رگید  هنوگ  هب  يربهر  عوضوم 

دروم رد  هلآ  هللا و  یلص و  هللا  لوسر  نابز  رب  تقیقح  نیا 
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رد اهنت  تلیـضف  نیا  نکیل  .راد  ام  ثیح  رودـی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  هک : هتـشگ  رادـیدپ  تیب  لها  صخاش  نیرت  هتـسجرب 
.تسا رو  هرهب  یگژیو  نیا  زا  تمصع  ماقم  هب  یبایراب  ظاحل  هب  ترتع  هکلب  تسین  مالسلا  هیلع  یلع  صوصخ 

هلآ هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  ناـبز  زا  یبتجم  ماـما  هلمج  زا  ترتـع  ریاـس  ياـه  يریگ  عضوم  دروم  رد  رگید  هنوگ  هب  تقیقح  نیمه 
انا دومرف  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دروم  رد  هک  تسا  تیاور  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  زا  هک  تسا ، رادیدپ 

زیتس رد  متیب  لها  ای  هک  نانآ  اب  مهارمه و  دنشاب ، یم  متیب  لها  هارمه  هک  نانآ  اب  ام  [. » 49  ] .متبراح نمل  برح  متملاس و  نمل  ملس 

هحفص 52] ]

نیا تیبثت  .تسا  ترتع  نوؤش  همه  تیبـثت  ناـمه  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  ناـبز  زا  تقیقح  نیا  .دوب » میهاوخ  زیتـس  رد  دنـشاب 
رد نانآ  ياه  يریگ  عضوم  مامت  ضحم و  قح  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  ترتع  ینعی  تیب  لها  هک  دـشاب ، یم  تیب  لـها  یگژیو 

.تسا شدرگ  رد  قح  هیاپرب  اهنآ  حلص  اهنآ ، گنج  اهنآ ، توکس  اهنآ ، دایرف  .تسا  قح  توافتم  ياهاضف 

هللا لوسر  ترتع 

نآرق ینعی  ناسنا  رد  نآرق  یلجت  ترتع  .تسا  اه  ناسنا  نیب  زا  يدارفا  رد  نآرق  تینیع  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترتع 
، دـناسر یم  دـصقم  هب  ار  ورهر  هک  نئمطم  هارگرزب  نامه  ترتع  نآرق و  نآرق و  هب  نومنهر  ترتع.دنـشاب  یم  ترتع  نامه  مسجم 

یترتع هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دومرف ، هک  تسا  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  هدومرف ي  ترتع  عبنم  أشنم و  .دنـشاب  یم 
يدعب اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام 
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دیهاوخن هارمگ  دیـشاب  زیوآ  گنچ  ود  نآ  هب  هک  یماـگنه  اـت  مهن ، یم  راـگدای  هب  امـش  شیپ  رد  ردـقنارگ  زیچ  ود  نم  [ » 50  ] .ادبا
.دومن یفرعم  ناگمه  ربار  نومنهر  ياه  صخاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  .دوب »

.اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  دـمآ : دورف  تیب  لـها  ماـقم  نأـش و  رد  ریهطت  هیآ  هک  یماـگنه 
: دومرف هاگنآ  دروآ  درگ  ینامی  ياسک  ریز  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  [ 51]

نادنزرف زا  رفن  هن  هک  ار  يرگید  دارفا ، رگید  دروم  رد  و  .دنشاب » یم  نم  ردق  نارگ  تیب  لها  نانیا  [ » 52  ] .یلقث یتیب و  لها  ءالؤه 

هحفص 53] ]

نسحلا و هک : تسا  لقن  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  زین  و  [ 53  ] .دوزفا دادعت  نیا  هب  دنشاب و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 
[. 54  ] .ییافلخ ییایصوا و  یترتع و  یف  نیسحلا 

ترتع دـنلب  ماقم  .مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تماما و  كاپ  رون  هدزاود  زا  دـنترابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  نایب  نیااـب 
ینعی ترتع  .درادـن  هار  ناـنآ  یگدـنز  رد  لـطاب  هب  شیارگ  هنوگ  چـیه  .تسا  ناـنآ  ندوب  میقتـسم  طارـص  و  یقثولا ، هورع  ناـمه 
هلحرم نیرتالاب  هب  هکلب  دـنم و  هرهب  تمـصع  عیفر  ماقثم  زا  ترتع  .اه  ناـسنا  ناـیم  رد  ادـخ  تجح  یهلا و  نومنهر  ياـه  صخاـش 
.تسا دنم  هرهب  ترتع  هب  رصحنم  يالاو  ماقم  نیا  زا  تسا و  ترتع  نیا  هرمز  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  .تسا  هتفای  راب  تمـصع 

.دشاب یمن  کیرش  میهس و  ماقم  نیا  رد  مدآ  ینب  زا  یسک  هک  تیونعم  تمصع و  ماقم  نیرترب 

ترتع هب  زاین 

هراشا

نآرق ياتمه  هک  ترتع  ماقم  نأش و  هب  هجوت  اب 
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هک هتکن  نیا  تلع  ددرگ ، یم  راکـشآ  زین  ترتع  هب  هعماج  زاین  دنتـسه ؛ یتوکلم  یحو  صلاـخ و  قح  نآرق  دـننامه  هک  دـشاب ، یم 
اریز .دوش  یم  فافـش  زین  دـیامن  یم  شـالت  ترتع  تیعقوم  تیبـثت  رد  رادـقم  نیا  یحو  روتـسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

ود ره  ینعی  .دـنرادن  توافت  مه  اب  يروحم  ياه  یگژیو  رد  دنـشاب و  یم  تقیقح  کـی  ماـقم  نأـش  تهج  زا  ترتع  نآرق و  هچرگ 
دهاوخ یـساسا  زاین  ترتع  هب  زاین  ود ، نیا  ياه  توافت  ظاحل  هب  نکیل  دـنا ، یتساک  ره  زا  نوصم  ریذـپان و  لـلخ  میقتـسم و  طارص 

.دوش یم  هداد  حیضوت  روحم  هس  رد  مهم  نیا  هک  دوب 

هحفص 54] ]

نید نییبت 

هب و  دوب ، دهاوخ  هعماج  نالک  يروحم و  یساسا و  قوقح  رب  لمتشم  یـساسا  نوناق  ره  تسا و  مالـسا  یـساسا  نوناق  دننامه  نآرق 
عبنم زا  نید  ياه  نوناق  زا  يرایـسب  .تسا  زاین  زین  يداع  ياه  نوناق  هب  یـساسا  نوناـق  رب  نوزفا  هعماـج  تیریدـم  يارب  تهج  نیمه 

زا یهقف  یعرف و  ماکحا  رد  دراوم  يرایـسب  رد  هک  دـشخرد ، یم  فافـش  هتکن  نیا  هقف  رـساترس  رد  هک  .دریگ  یم  همـشچرس  ترتع 
نآرق دننامه  ترتع  .درادـن  دوجو  دراوم  يرایـسب  رد  ینآرق  لیلد  دوش ، یم  هتفرگ  کمک  ترتع  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  راثآ 

.دشاب یم  ینایحو  ياه  نوناق  ماکحا و  فراعم و  نیبم  یحو و 

اه ههار  ژک  حالصا 

رد اـت  تسا ، هتفرگ  لکـش  یبرع  ظاـفلا  هعومجم  رد  تسا ، یناـیحو  ماـکحا  فراـعم و  رب  لمتـشم  نید و  یـساسا  نوناـق  هک  نآرق 
رد ات  میداتـسرف  دورف  یبرع  ناگژاو  تروص  هب  ار  نآرق  ام  [ » 55  ] نولقعت مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلزنا  انا  دشاب : يرـشب  هشیدنا  سررکف 

تکاس و تماص و  لاح  نیع  رد  اسر و  ایوگ و  ظافلا  هعومجم  کی  نآرق  .دیـشیدنایب » نآ  رد  امـش  دیاش  دریگ  رارق  امـش  سررکف 
تکاس يوگنخـس  تسا ! تامـص  تسا  قطان  هک  لاح  نیع  رد  نآرق  [ 56  ] .قطان تماص و  رجاز و  رمآ و  نآرقلاـف  تسا : قطاـن  زین 

[. 57  ] .هنع مکربخا  نکل  قطنی و  نل  هوقطنتساف و  نآرقلا  کلذ  تسا : قطان  يوگ  نخس  تسا  نآرق  ياتمه  هک  ترتع  اما  تسا ،

هحفص 55] ]

متـسه و ربخ  اب  نآرق  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ) نم دینک  ادیپ  یـسر  تسد  نآرق  میهافم  دصاقم و  مامت  هب  هک  دیرادن  ار  نآ  ناوت  امـش  »
«. مهد یم  ربخ 

اریز .تسا  ترتع  هب  زاین  نآرق  یناگژاو  میهافم  مهف  رد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  اموزل  هتکن  نیا 
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يزاـین رگید  عبنم  چـیه  هب  هن  ترتـع و  هب  هن  نآ  یناـگژاو  میهاـفم  ندروآ  تسدـب  رد  هک  هتفگ  نخـس  ناور  هداـس و  هنوگنآ  نآرق 
ناونع هب  ترتـع  هک  تسا  ترتـع  هب  زاـین  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآرق  دوصقم  ندروآ  تسدـب  رد  اـه  یگژیو  نیا  همه ي  اـب  .تسین 

.دهد یم  ربخ  نآرق  دصاقم  زا  قطان  نآرق  نآرق و  يوگ  نخس 

زا دنناوت  یم  ناگمه  .تسا و  هدـمآ  دورف  نآ  تایآ  رد  رکفت  ندیـشیدنا و  يارب  هک  اسر  ناور و  تسا  یباتک  نآرق  نخـس  رگید  هب 
ياه يأر  هب  ریـسفت  اوران و  ياه  تشادرب  تسا  نکمم  نوچ  نکیل  .دنیامن  يرو  هرهب  [ 58  ] طیارش ندروآ  مهارف  اب  میظع  عبنم  نیا 
نآرق يوگ  نخس  ناونع  هب  ترتع  دوش ، لیمحت  نآرق  هب  اه  يرواد  شیپ  اه و  ههار  ژک  تقیقح  رد  .دریگ  ماجنا  نآرق  زا  نوگانوگ 
نوناق رـسفم  ناونع  هب  یعبنم  یـساسا  نوناق  زا  طلغ  ياه  تشادرب  زا  يریگولج  يارب  عقاو  رد  .دوب  دـهاوخ  اه  ههار  ژک  رگ  حالـصا 

ياـه تشادرب  رد  عبنم  نیا  هاگدـید  هک  دـیامن ، یم  زاربا  ار  نآ  دوصقم  یـساسا  نوناـق  هب  فارـشا  اـب  هک  دوـش  یم  یفرعم  یـساسا 
نآرق زا  نوگانوگ  ياه  تشادرب  رد  ار  یشقن  نینچ  ترتع  .دوب  دهاوخ  باطخلا  لصف  نخس و  نیرخآ  یـساسا  نوناق  زا  نوگانوگ 

.دزاس یم  اوسر  ار  اه  يأر  هب  ریسفت  هدومن و  حالصا  ار  اهنآ  ترتع  دوش ، یم  رادیدپ  ههار  ژک  هک  یماگنه  هک  دراد 

هحفص 56] ]

تئارق هک  نیا  هن  دـیآ ، یم  دـیدپ  هدرواین  مهارف  نآرق  زا  يرو  هرهب  رد  ار  مزال  طیارـش  فرط  هک  نیا  رثا  رد  زین  اـه  يأر  هب  ریـسفت 
هک نآرق  زا  رتاوتم  تئارق  کی  اهنت  دـشاب ، یم  دودرم  نآرق  زا  نوگانوگ  ياه  تئارق  اریز  .دنـشاب  نآ  أشنم  نآرق  زا  نوگانوگ  ياه 

شدرگ رتاوتم  تروص  هب  لسن  هب  لسن  نابز  هب  نابز 
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نآرق رتاوتم  تئارق  زا  ریغ  ياه  تشادرب  ساسا  نیا  رب  .دشاب  یم  حیحـص  دـبای ، یم  موادـت  رتاوت  تروص  هب  هراومه  و  تسا ، هدومن 
تئارق ثحب  رد  نآرق  مولع  رد  یـشهوژپ  باتک  رد  ارجام  نیا  حرـش  هک  .دـشاب  دـناوت  یمن  ینآرق  تشادرب  تفگ  ناوت  یم  ـالوصا 

[. 59  ] تسا هدمآ 

مهم فدـه  نیا  نیمأت  يارب  .تسا  نآرق  زا  يرو  هرهب  يارب  مزال  طیارـش  ندـشن  مهارف  رثا  رد  اه  تشادرب  ءوس  اه و  يأر  هب  ریـسفت 
: دنادرگزاب لادتعا  هب  ار  اهطیرفت  طارفا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ریبعت  هب  هک  تسا ، نآرق  رادـیاپ  هشیمه  يوگ  نخـس  ترتع  هب  زاین 

[. 60  ] .یلاتلا قحلی  مهب  یلاغلا و  یئفی  مهیلا 

اه و ههار  ژک  حالـصا  نآرق و  دوصقم  دارم و  نییبت  يارب  مه  دنا و  هدماین  نآرق  رد  هک  يداع  ياه  نوناق  نایب ، رد  مه  ساسا  نیا  رب 
.دوب دهاوخ  یگشیمه  زاین  ترتع  دننام  یعبنم  هب  نآرق ، زا  اوران  ياه  تشادرب 

دمآراک تیریدم  رارقتسا 

لکـش هعماج  رد  هک  دشاب ، ناوت  یم  هعماج  رگحالـصا  یتروص  رد  دشاب  اه  نیرتهب  ولو  یمارم  ره  هک  تسا  فافـش  هتکن  نیا  زین  و 
.دومن دهاوخن  نامرد  ار  يدرد  هاگ  چیه  دنکن  لصاح  تینیع  ینوناق  رگا  .دریگب 

هک تسا  هداهن  مامتها  هنوگ  نآ  هعماج  تیریدم  هب  نید  تهج  نیمه  هب  تسا ، هدروخ  دنویپ  دمآراک  تیریدم  هعماج ؛ يرگحالصا 
نایرجم

هحفص 57] ]

چیه رد  هدوب و  هتسیاش  تهج  ره  زا  هک  يدارفا  ار  هعماج  يربهر  تیریدم و  نید  .دناد  یم  ناحبس  يادخ  بناج  زا  هدیزگرب  ار  نآ 
شنیزگ نیا  اـب  .تسا  هدومن  راذـگاو  موصعم  ناـماما  ناربماـیپ و  ینعی  دـنریگ ؛ یمن  رارق  یناـسفن  ياـه  شهاوخ  بوـلغم  یطیارش 

یفاک روط  هب  تیروهمج » مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   » باتک رد  نآ  حرـش  هک  تسا ، هداد  لکـش  هعماج  رد  ار  تیریدم  نیرت  دمآراک 
نیا رگا  و  [ 61  ] .تسا هدمآ 
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ندمآ یپ  هک  تشادن ، هتسیاش  روط  هب  ار  نید  يارجا  ناوت  یتردق  چیه  دش ، یمن  نیب  شیپ  ناحبـس  يادخ  يوس  زا  تیریدم  هنوگ 
.دشاب یم  اه  يراجنهان  ندش  رادیدپ  نآ 

ناونع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  هک  تسا  ترتـع  هب  زاـین  رگید  روحم  زین  هعماـج  يربـهر  تیریدـم و  ساـسا  نیا  رب 
نومنهر دصقم  بناج  هب  هدنلاب  هنوگ  هب  ار  هعماج  ارجا و  ادخ  نید  ات  دنا ، هدش  رادیدپ  هصرع  نآ  رد  دارفا  نیرت  دـمآراک  نیرترب و 

تیبثت مخ  ریدغ  نایرج  رد  ناحبس  يادخ  روتسد  هب  یمـسر و  تروص  هب  ترتع  يالاو  تیعقوم  هک  یماگنه  تهج  نیمه  هب  .دنوش 
تممتا مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دومن : لماک  مدرم  رب  ار  نید  ادـخ  زورما  هک ، دومن  نالعا  فارتعا و  ار  تقیقح  نیا  نآرق  دـش ،

ود نآ  رب  نوزفا  دراد ، هدـهع  رب  ار  نید  يارجا  تماـما و  تیلوؤـسم  ترتـع  اریز  [. 62  ] .انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع 
ناـیب رد  مه  نآرق و  زا  دارم  ریـسفت  رد  مه  تسا ، نآرق  لـمکم  ترتع  عقاو  رد  .دـشاب  یم  نید  رـسفم  نیبـم و  هک  هدـش  داـی  تهج 

هب .هعماج  رد  نید  يارجا  يربهر و  ریـسم  نییعت  رد  مه  .دوش و  هدروآ  نآرق  دـننامه  یباتک  رد  هدوبن  مزـال  هک  یماـکحا  قیاـقح و 
زا اهراب  تهج  نیمه 

هحفص 58] ]

نایب  ) هدـش دای  روحم  هس  رد  ترتع  هب  زاین  نیارباـنب  .تسا  هدـش  فافـش  تیبثت و  نآ  تیعقوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـبز 
دوش یم  راکشآ  ناگمه  رب  دمآراک ) تیریدم  رارقتسا  اه و  ههار  ژک  حالطصا  نآرق و  دوصقم  نایب  ینایحو ، ماکحا 

یبرقلا يوذ 

هعماج يربهر  .تسا  هدومن  تیبثت  نوگانوگ  ياهدنیارف  رد  ار  هعماج  یساسا  قوقح  یساسا  نوناق  کی  دننامه  نآرق 
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.تسا حرطم  تما  ماما و  نایم  طبارت  رد  لباقتم  تروص  هب  هک  دهد  یم  لکش  ار  یعامتجا  یقوقح  یناینب  نیریز و  گنس 

هب هراومه  اهرایعم  هکلب  درادـن ، ار  نآ  ياه  ناینب  شیاسرف  ناوت  ناـمز  تشذـگ  هک  تسا  هدومن  حرط  هنوگ  هب  ار  قوقح  نیا  نآرق 
.دنزاس یم  رادومن  باداش  ار  دوخ  ایوپ  هدنز و  رصنع  کی  تروص 

اب ار  هعماج  رگن  هتخاس و  فافـش  ار  يربهر  رما  هداهن و  ار  مزال  ماـمتها  نآ  تیمها  ظاـحل  هب  هعماـج ، يربهر  تماـما و  دـنیآرف  رد 
هک تسا  نیا  هعماج  يربهر  تیبثت  رد  نآرق  ياهدرگاش  زا  یکی  اتسار  نیمه  رد  .تسا  هتـشاد  فوطعم  نآ  هب  نوگانوگ  ياه  هویش 
اریز .دـیامن  یم  ناوـنع  یبرقلا » وذ   » هب تدوـم  درک و  يور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تمحزرپ  گرزب و  تلاـسر  شاداـپ 

.تسا هعماج  رد  يربهر  داهن  رارقتسا  نامه  نانآ  هب  تدوم  یبرقلاوذ و  هب  درک  يور 

ارجا هیلع  مکلئـسا  لق ال  دزاس : یم  راکـشآ  رظن  دروم  دارفا  زین  دروم و  مامتها  هب  ار  هعماج  رظن  نآرق  رد  یبرقلا » وذ   » عوضوم حرط 
هدوملا الا 

هحفص 59] ]

نیا .مرادـن » شیوخ  نادـنواشیوخ  هب  تبحم  تدوم و  زج  یتشاد  مشچ  هنوگ  چـیه  شیوخ  تلاسر  ماجنا  رب  نم  [ » 63  ] .یبرقلا یف 
ییایند و عاتم.دـشاب  دـناوت  یمن  يداع  زیچ  ترـضح  شالت  دـننامه  یگرزب  هرتسگ و  نیا  اب  تلاسر  شاداپ  هک  تسا  راکـشآ  هتکن 

نآ تشگزاب  هک  یبرقلا  وذ  هب  تدوم  هکلب  دریگ ، رارق  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  تلاسر  شاداپ  هک  دنرادن  ار  شزرا  نآ  دننامه 
حرطم يربهر  عوضوم  مامتها  نآرق  هنوگ  نیا  .دریگ و  رارق  تلاسر  شاداپ  دـناوت  یم  تسا  یهلا  ياـهرایعم  نید و  رارقتـسا  ناـمه 

درک يور  تیب  لها  هب  تدوم  هک  .تسا  هتخاس 
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.تسا راوتسا  یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا  رب  هک  تسا ؛ نانآ  تیالو  شریذپ  نانآ و  يربهر  هب  مدرم 

؟ دنتسه یناسک  هچ  یبرقلا  يوذ 

یلومعم تدوم  رین  نانآ  هب  تدوم  .دنتـسین  يداع  دارفا  تسا ، هتفرگ  رارق  تلاسر  شاداپ  اهنآ  هب  تدوم  هک  يدارفا  رگید  بناـج  زا 
دارفا زا  روظنم  هکلب  .تشاد  دـهاوخن  دوجو  یخرب  هب  تدوم  تلاسر و  شاداـپ  نیب  یبساـنت  تروص  نیا  رد  اریز  .دـشاب  دـناوت  یمن 

يروحم شزرا  کـی  هب  تشگزاـب  زین  تدوم  زا  روـظنم  دـشاب و  یم  دنتـسه  اـه  نیرترب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ترتـع 
.دشاب یم  ددرگ  یم  نآ  فادها  رارقتسا  تلاسر و  تیبثت  بجوم  هک  يربهر ) )

یبوخ هب  ار  روظنم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هداد و  هجوت  نآ  هب  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  یـساسح  هتکن  تهج  نیمه  هب 
نابحاص يانعم  هب  یناگژاو  ظاحل  زا  یبرقلاوذ »  » هژاو هچرگ  هک  .دنا  هدومن  فافش 

هحفص 60] ]

اهرظن ترتع  نکیل  .دوش  لماش  ار  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  اب  يدنواشیوخ  طابترا و  هنوگره  تسا  نکمم  تسا و  يدنواشیوخ 
رظن دروم  یـصاخ  دارفا  هکلب  تسین ، يدـنواشیوخ  طابترا  هنوگ  ره  یبرقلا » وذ   » زا روظنم  هک  تسا  هدومن  فوطعم  مهم  لصا  هب  ار 
یلص هللا  لوسر  ترتع  نامه  نانآ  .دوب  دهاوخ  هعماج  رد  نید  رارقتـسا  تلاسر و  تیبثت  نانآ  روحم  رود  هب  تشگزاب  هک  تسا  هیآ 

.دنراد هدهع  هب  ار  هعماج  يربهر  يو  زا  دعب  هک  دنشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا 

؟ تسیچ تدوم  زا  روظنم 

رد ییاه  توافت  یخرب  هچرگ  درادـن ، بح  اب  یناگژاو  موهفم  رظن  زا  یمهم  توافت  تسا و  تبحم  بح و  اـب  نوگمه  تدوم  هژاو 
هدیمان تدوم  تبحم و  يزیچ  ای  صخش  هب  لیم  یناگژاو  ظاحل  زا  [ 64  ] .دنا هدومن  ناونع  هژاو  ود  نیا  دربراک  رد  تغل  ياه  باتک 

زا هک  یتاحیضوت  زین  قایس و  نحل و  هب  هجوت  اب  نکیل  .دوش  یم 
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یبسانت دارفا  هب  يداع  فطاعت  نوچ  .دـشاب  دـناوت  یمن  يداع  تبحم  فطاـعت و  روظنم  تسا ، هدیـسر  اتـسار  نیا  رد  تاـیاور  ناـبز 
دراد رواب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلاسر  هک  ناملـسم  درف  ره  رب  الوا  اریز  .دریگ  رارق  تلاسر  شاداپ  ناونع  هب  هک  درادن 
ناوت یم  تلاـسر  دزم  ناونع  هب  هچنآ  .دـشاب  دـناوت  یمن  تلاـسر  شاداـپ  ناونع  هب  يداـع  تدوم  دراد  شنادـناخ  هب  يداـع  تدوم 
ربمایپ تلاسر  .دریگ  لکش  تلاسر  شاداپ  نآ  رارقتـسا  اب  ات  .دزاس  رقتـسم  هعماج  رد  ار  نید  تلاسر و  هک  تسا  یتدوم  دوش  حرطم 

يربهر و ینعی  نآ  دمآ  یپ  تدوم  زا  روظنم  ساسا  نیمه  رب  .دشاب  یم  نید  رارقتسا  يارب 

هحفص 61] ]

رب زین  تایاور  رد  دزاس و  یم  ییافوکـش  هعماج  رد  ار  نید  هک  دـشاب ، یم  یبرقلا » وذ   » يربهر تماما و  شریذـپ  عقاو  رد  تعاطا و 
.تسا هدش  يراشفاپ  نآ 

دوصقم هعماج و  ياه  نیرترب  دارفا  زا  روظنم  هک  دوش ، یم  رارقرب  گنهامه و  تلاسر  شاداپ  تدوم و  نیب  بساـنت  هتکن  ود  نیا  اـب 
.دوش یم  فافـش  رتهب  ییاور  راثآ  یخرب  هب  هاتوک  یهاگن  اب  هتکن  ود  نیا  شریذـپ  .تسا  نانآ  تماـما  يربهر و  شریذـپ  تدوم  زا 

.دنراد يراشفاپ  هدش  دای  هتکن  ود  رب  هک ، تسا  هدیسر  یناوارف  تایاور  ینس  هعیش و  هورگ  ود  زا  هکرابم  هیآ  حیضوت  رد 

یبرقلا يوذ  تایاور و 

تیبلا لها  هصاخ  انیف  تلزن  امنا  دیوگ : یم  نخـس  تیب  لها  ام  صوصخ  دروم  رد  هیآ  هک  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
[. 65  ] .مالسلا مهیلع  ءاسکلا  باحصا  نیسحلاو و  نسحلا  همطاف و  یلع و  یف 

هچ یبرقلاوذ  زا  روظنم  دش  لاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـضحم  رد  دمآ  دورف  هیآ  یتقو  دنک  یم  تیاور  سابع  نب  هللادبع 
اولاق دنشاب : یم  یناسک 

یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  خـساپ  رد  [ 66  ] .امهدـلو همطاـف و  یلع و  لاـق  مهتدوم  هللا  اـنرما  نیذـلا  ءـالاؤه  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی 
.دشاب یم  همطاف  نادنزرف  همطاف و  یلع و  دوصقم 

هدومن مزال  ناملسم  ره  رب  ار  اهنآ  هب  تدوم  ناحبـس  يادخ  هک  متـسه  یتیب  لها  نامه  زا  نم  دیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  و 
ارجا هیلع  مکلئسا  لاقف ال  ملسم  لک  یلع  مهتدوم  هللا  ضرتفا  نیذلا  تیبلا  لها  نم  انا  تسا :

هحفص 62] ]

زا ار  ناربمایپ  ناحبـس  يادخ  هک  دنک  یم  لقن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  یـسربط  زین  و  [ 67  ] .یبرقلا یف  هدوملا  الا 
تخرد نآ  حاقل  همطاف  نآ و  هخاش  یلع  تخرد و  نآ  هشیر  نم  .دیرفآ  تخرد  کی  زا  ار  یلع  نم  دـیرفآ و  توافتم  ياه  تخرد 

افص نیب  رد  لاس  نارازه  یـسک  رگا  دنک  یم  هفاضا  هاگنآ  ...دنتخرد  نآ  ياه  گرب  ام  ناوریپ  .دنتخرد  نآ  هویم  نیـسح  نسح و  و 
[. 68  ] .تسا شتآ  راتفرگ  تمایق  رد  دشاب ، مورحم  ام  تبحم  زا  نکیل  دنک ...، تدابع  ار  ادخ  هورم  و 

[. 69  ] مالسلا مهیلع  همئالا  مه  لاق  .دشاب  یم  همئا  نامه  تیب  لها  زا  روظنم  هک  تسا  هدیسر  يرگید  نایب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  صخـش  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  اراکـشآ  تنـس  لها  تایاور  رد  تاراهظا  نیمه  هک  تسا  نیا  بلاج 
همطاف و یلع و  يو : دنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دنا ، یناسک  هچ  تسا  مزال  اهنآ  هب  تدوم  هک  یبرقلاوذ  زا  روظنم  دیـسرپ  هلآ 

نادان یماش  درف  یتقو  دـنروآ ، ماش  هب  تراسا  رفـس  رد  ار  داجـس  ماـما  هک  یماـگنه  دـنک  یم  تیاور  یطویـس  زین  و  [ 70  ] .امهادلو
ادخ هاگرد  هب  ساپس  راهظا 

یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يرآ ، دیوگ  یم  صخش  نآ  يا  هدناوخ  نآرق  دومرف  درکور و  يو  هب  داجس  ماما  دنا ! هدش  نمشد  ریـسا  هنوگ  نآ  نانآ  هک  دومن 
روظنم دیامرف  یم  هاگنآ  يرآ ، دهد  یم  خساپ  .یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  يا : هدناوخ  ار  هیآ  نیا  دسرپ  یم  يو 

[. 71 ! ] میتسه ام  یبرقلاوذ  زا 

فاصنا و زا  تیاکح  تسا و  مامتها  تقد و  دروم  هک  دروآ  یم  ار  یتایاور  هیآ  حیـضوت  رد  يرـشخمز  ینـس  راوگرزب  رـسفم  زین  و 
هب ریبدت 

هحفص 63] ]

هک یبرقلاوذ  دندیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  دـمآ  دورف  هیآ  نیا  یتـقو  دـیوگ  یم  يو.دراد  رـسفم  نیا  بصعت  زا  رود 
[. 72  ] .اهانبا همطاف و  یلع و  شرسپ : ود  همطاف و  یلع و  دهد : یم  باوج  دنشاب  یم  یناسک  هچ  تسا  مزال  مدرم  رب  اهنآ  هب  تدوم 

تدوم تبحم و  دروم  رد  نآ  يابیز  دنلب و  دافم  ظاحل  هب  هک  .دزادرپ  یم  تیاور  نایب  هب  رگید  تیاور  دنچ  نایب  زا  دـعب  يرـشخمز 
.دوش یم  هدروآ  نآ  همجرت  دمحم  لآ  ترتع و 

تبحم رب  هک  یـسک  تسا ، هدرم  دیهـش  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دیوگ  یم  يو 
رب هک  یـسک  .تسا  هدرم  تسا و  هدوـمن  هبوـت  دریمب  دـمحم  لآ  تـبحم  رب  سک  ره  تـسا ، هدرم  هدـش  هدیـشخب  دریمب ، دـمحم  لآ 

تخب هناخ  هب  سورع  هک  هنوگ  ناـمه  دریمب  دـمحم  لآ  تبحم  رب  یـسک  ره  تسا ، هدرم  لـماک  ناـمیا  اـب  دریمب  دـمحم  لآ  تبحم 
.دوش یم  هدوشگ  يو  يارب  تشهب  زا  رد  ود  دریمب ، دـمحم  لآ  تبحم  رب  هک  یـسک  .دوش  یم  هیدـه  وا  هب  تشهب  دوـش ، یم  هیدـه 

رارق تمحر  ناگتشرف  هاگترایز  ادخ  ار  شربق  دریمب ، دمحم  لآ  تبحم  رب  هک  یسک 
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رد دریمب ، دـمحم  لآ  هنیک  ضغب و  رب  هک  یـسک  .تسا  هدرم  تعامج  تنـس و  شور  رب  دـمحم  لآ  تبحم  رب  هک  یـسک  .دـهد  یم 
لآ ضغب  رب  هک  یسک  .تسا  دیماان  ادخ  تمحر  زا  تسا : هدش  هتـشون  يو  مشچ  ود  طسو  هب  هک  دوش  یم  روهـشم  یلاح  رد  تمایق 

[. 73  ] .درک دهاوخن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دریمب ، دمحم  لآ  ضغب  رب  یسک  تسا ، هدرم  رفاک  دریمب ، دمحم 

هحفص 64] ]

دنرفن راهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  براـقا  یتقو  دـیوگ  یم  يو  .دورآ  یم  یبرقلاوذ  تدوم  رد  ار  یتاـیاور  زین  يزار  رخف 
رب ار  یلع  همطاف و  نیـسح و  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتاوتم  لقن  هب  دیدرت و  نودب  .دـنا  هتفای  راب  هژیو  تلزنم  هب  هک 

نامه .تسا  مزال  ناـگمه  رب  لوسر  لآ  رب  تکرب  تمحر و  بلط  اـعد و  زین  .دـنرادب و  تسود  ار  ناـنآ  هک  تسا ، بجاو  ناـگمه 
باحصا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لآ  تبحم  رب  تلالد  هیآ  دیوگ  یم  هاگنآ  .دوش  یم  اعد  اهنآ  رب  زامن  دهـشت  رد  هک  هنوگ 

تـسا حون  یتشک  نایرج  دننامه  نم  تیب  لها  لثم  هدومرف  ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  هاگنآ  .دراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
[. 74  ] .دهد تاجن  ار  شیوخ  تسناوتن  تفرگن ، رارق  نآ  نورد  رد  سک  ره  هک 

.تسا فافش  هتکن  نیا  دش ، هدروآ  ینس  هعیش و  هورگ  ود  زا  هیآ  حیضوت  رد  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  هک  ینایب  اب 
عوـن ره  لـماش  دوـصقم  ظاـحل  زا  یبرقلاوذ  .دوـش  یم  ترتـع  هب  ریبـعت  اـهنآ  زا  هک  دنـشاب  یم  صاـخ  دارفا  یبرقلاوذ »  » روـظنم هک 

نآ یناگژاو  موهفم  هچرگ  .دوش  یمن  يدنواشیوخ 
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.دشاب يدنواشیوخ  عون  ره  لماش 

شیرق لـک  اـب  ترــضح  هـک  شیرق  تبــسن  يدـنواشیوخ  ره  روـظنم  هـک  نـیا  دـننام  هـیآ  دروـم  رد  رگید  ياـه  هاگدـید  نیارباـنب 
اه هاگدید  نیا  زا  مادک  چیه  اریز  .دوب  دنهاوخ  دودرم  دشاب ، یم  ...و  ریخ  حلاص و  لامعا  تدوم  زا  روظنم  ای  .تشاد  يدـنواشیوخ 

هیآ دافم  اب  گنهامه 

هحفص 65] ]

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هاگدید  اب  راگزاس  زین  تسا و  هداد  رارق  تلاسر  شاداپ  ار  یبرقلاوذ  هب  تدوم  هک  اریز  دنـشاب ، یمن 
هژیو نأش  ماقم و  نآرق  ياـه  هیآ  زا  يرایـسب  دـننامه  زین  هیآ  نیا  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  یمن  مالـسلا  هیلع  ترتع  و 

.دنرادن تکراشم  نآ  رد  نارگید  هک  دنک  یم  حرط  تیب  لها  يارب  يو 

اهنآ يربهر  زا  تعاـطا  اـهنآ  هب  تدوم  دـمآ  یپ  .تسا و  تلاـسر  شاداـپ  اـهنآ  تدوم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  و 
بسانت .دشاب و  یم  هعماج  رد  نید  تلاسر و  رارقتسا  ببس  هنوگ  نیا  ار  تدوم  هک  دنتـسه  هیآ  دافم  اب  گنهامه  ود  نیا  هک  .تسا 

.دریگ رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  میظع  تلاسر  شاداپ  هک  دراد 

هیآ .تسا و  دـنم  هرهب  هژیو  نأـش  ماـقم و  زا  هک  تسا  یبرقلاوذ  نیمه  هرمز  زا  تاـیاور  حیرـص  صن  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  و 
.دیامن یم  تیبثت  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يارب  عیفر  سب  یماقم  عینم و  سب  یتلیضف 

اسک باحصا 

رفن جنپ  شترضح  اب  هک  ار  رفن  راهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  ناوارف  ینـس  هعیـش و  هقرف  ود  ار  هثداح  نیا 
.دومن حرطم  یمهم  هتکن  اهنآ  ماقم  دروم  رد  .دروآ  درگ  دـهد ) شـشوپ  ار  ندـب  مامت  هک  یـسابل  ابع و   ) ییاسک ریز  رد  دـندش  یم 

دنترابع رفن  جنپ  نیا 
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.مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا 

ود نیا  مه  زین  هعیش  تایاور  رد  [ 75  ] .تسا هدمآ  يربیخ  ياسک  مه  يددعتم  دراوم  اسک و  ریبعت  تبون  دنچ  تنس  لها  تایاور  رد 
ناونع

هحفص 66] ]

ییاور عبانم  خـیرات و  رد  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب  ناـیرج  نیا  [ 76  ] .تسا هدـمآ  ینامی » ياسک   » ناونع مه  و  يربیخ » ياسک  اـسک و  »
رد هچرگ  .دوش  یم  ضیفتـسم  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  مهارف  ذخآم  يدـح  رد  دـسرن ، رتاوت  دـح  هب  نآ  عبانم  رگا  هک  تسا ، حرطم 

ربتعم تسا  فورعم  هک  تروص  نیا  هب  اسک  ثیدـح  دنـس  دـننام  تایئزج  یخرب  دـیاش  .دراد و  دوجو  زین  ییاه  توافت  نآ  تایئرج 
؛ دروآ مهارف  ناوتن  نآ  يارب  یعطق  دنـس  هنوگ  نیا  هب  اسک  ثیدـح  رگا  ضرف  رب  دـسر  یمن  رظن  هب  مهم  تایئزج  نیا  نکیل  .دـشابن 

.دنک راکنا  دناوت  یمن  ار  یسک  نآ  ياوتحم  ناتساد و  لصا  نکیل 

ناونع اسک  باحصا  نأش  رد  ترـضح  هک  تسا ، يا  هتکن  حرط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مامتها  تسا ، تیمها  زیاح  هچنآ 
دای دارفا  درف  هب  رـصحنم  تلزنم  نأش و  هک  تسا  داد  يور  نیا  ياوتحم  مهم  ...ای  يربیخ و  ای  دـشاب  ینامی  ياسک  لاـح  دـنا ، هدومن 

.دنک یم  حرط  ار  هدش 

هک هملـس  ما  یتح  دـنتفاین ، دورو  هزاجا  رگید  دارفا  .تسا  هداد  خر  هملـس  ما  ای  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  هک  دارفا  نیا  عمج  رد 
رد ار  يو  نکیل  درک ، اـعد  يو  قح  رد  ترـضح  دوش  عمج  دراو  تساوخ  یتقو  دوب ، هژیو  تلزنم  نأـش و  ياراد  كاـپ و  يرـسمه 

همطاف یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  .دادن و  هار  نارای  عمج 
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و [ 77  ] دنریگ رارق  اسک  ریز  رد  تساوخ  نانآ  زا  هاگنآ  دناوخارف و  ار  شنادنزرف  شرهوش و  همطاف  ات  داد  روتـسد  دـش  دراو  يو  رب 
هللا دیری  امنا  ینعی : ریهطت  هیآ  هاگنآ  ...یتیب  لها  ءالوه  ضرع  ناحبس  يادخ  هب  دنتفرگ  رارق  اسک  ریز  هک  یماگنه 

هحفص 67] ]

.دمآ دورف  [ 78  ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل 

هتکن نیا  رب  هیآ  نیا  .تسا  هابتـشا  اطخ و  زا  نانآ  تینوصم  هاـنگ و  ره  زا  ناـنآ  تمـصع  ینعی  ترتع  يـالاو  ماـقم  دنـس  ریهطت  هیآ 
تلالد ار  هژیو  تلزنم  ماقم و  تهج  نیمه  هب  .دـنراد و  تنایـص  هاـنگ  اـطخ و  هنوگره  زا  ربماـیپ  تیب  لـها  هک  دـیامن  یم  يراـشفاپ 

.دیامن یم  دییأت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نادناخ  تلزنم  نیا  ناحبس  يادخ  هک  دراد ،

يـالاو ماـقم  هب  یتـح  یکاـپ  لـماکت و  هار  هکلب  زگره ! تسا ، هتـسب  نارگید  رب  تمـصع  هار  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  نخـس  نیا  هتبلا 
نیا تسا ، مهم  هچنآ  نکیل  .دننک  یگدنز  موصعم  دننامه  یگدنز  رد  دـنناوت  یم  همه  .تسا  راومه  ناگمه  رب  دـنتفای  راب  تمـصع 

.دنا هدیزای  تسد  عیفر  ماقم  نیا  هب  دارفا  هک  تسا  یناهرب  بلطم  نیا  هنوگچ  دنا و  هتسیز  هنوگ  نیا  يدارفا  هچ  هک 

هللا لوسر  تیب  لها  ایبنا ، رب  نوزفا  مه  ناحبـس  يادخ  تسا و  ناحبـس  يادـخ  دـییأت  لیلد  نیرتهب  هتکن  نیا  ندـناسر  تابثا  هب  يارب 
مالسلا هیلع  نسح  یبتجم  .دنرو و  هرهب  هژیو  عینم و  ماقم  نیازا  اسک ، باحصا  دیاتس و  یم  ماقم  نیا  هب  ار  [ 79  ] هلآ هیلع و  هللا  یلص 

.دش هراشا  تمصع  ثحب  رد  دهاوش  نیا  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هتفای  راب  دنلب  ماقم  نیا  هب  تسا و  هورگ  نیا  زا 

هلهابم رد  تکرش 

اه هشیدنا  دروخرب  رد 
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لکش باتک  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیب  اه  نامتفگ  زا  يرایـسب  ناشیدنارگد ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نایم 
نیا نایم  زا  .تفرگ  یم 

هحفص 68] ]

نآرق نآ  صوصخ  رد  هک  دـشاب  یم  هتـسجرب  رایـسب  نارجن  ياراصن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـیم  ناـمتفگ  اـه  ناـمتفگ 
.دراد رظن  راهظا  دومنهر و 

یقاب يا  هناهب  ماهبا و  هنوگ  چیه  هک  دوب ؛ فافـش  رایـسب  باتک  لها  رب  صوصخب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیناقح  هکنیا  اب 
هنوفرعی دندوب : هاگآ  ناشنادنزرف  ياه  یگژیو  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياه  یگژیو  زا  نانآ  ياملع  دوب و  هتـشاذگن 

دنتفریذپن ار  ترضح  يربمایپ  دندومن و  نامتک  ار  قح  دانع ، رثا  رد  باتک  لها  نادنمـشناد  لاح  نیع  رد  [ 80  ] .مهئانبا نوفرعی  امک 
.تخاس یم  باجم  لدتسم  تروص  هب  ار  نانآ  ترضح  هک  دنداد ، یم  ماجنا  ترضح  اب  ناوارف  ياهوگتفگ  و 

اعد و مسارم  يارجا   ) هلهابم داهنـشیپ  ناحبـس  يادخ  هک  دح  نآ  ات  .دـندومن  یم  يراشفاپ  شیوخ  لطاب  عضوم  رب  نانآ  لاح  نیا  اب 
لباقم فرط  تکاله  نیرفن  ماجنا  زا  دعب  دننک و  تکرش  مسارم  رد  یحیسم  ناملـسم و  هورگ  ود  هک  دومن  رگیدکی ) هیلع  رب  نیرفن 

لقف ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نم  هک : دوب  نیا  اتسار  نیا  رد  نآرق  داهنـشیپ  .دنیامن  تساوخرد  ناحبـس  يادخ  زا  ار 
دروم رد  هاگ  ره  [ » 81  ] .نیبذاکلا یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکانبا و  انءانبا و  عدـن  اولاعت 

نانز اب  ام  دوخ ، نادنزرف  اب  زین  امـش  دوخ  نادـنزرف  اب  ام  دـییایب  هک  وگب  نانآ  هب  تسـشن  وگتفگ  هب  وت  اب  یـسک  مالـسلا  هیلع  حیـسم 
دوخ
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هدومن نیرفن  هلهابم و  رگیدکی  رب  هاگ  نآ  میوش ، رضاح  شیوخ  نتشیوخ  زین  امش  شیوخ و  نتشیوخ  ام  و  دوخ ، نانز  اب  زین  امش  و 
«. میهنب نایوگ  غورد  رب  ادخ  تنعل  و 

تیناقح رب  هک  تسا  رودقم  یسک  رب  مسارم  هنوگ  نیا  رد  تکرش 

هحفص 69] ]

یمـسارم نینچ  رد  تکرـش  هب  یـضار  هاگ  چـیه  دراد ، دـیدرت  یکدـنا  دوخ  يروحم  قح  رد  هک  یـسک  .دـشاب  هتـشاد  رواب  شیوخ 
هک درک  داهنشیپ  نانآ  یناحور  ربهر  نکیل  دومن  تقفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  تسخن  هچرگ  نارجن  يراصن  تهج  نیمه  هب  .دش  دهاوخن 

اهنآ اب  دومن ، تکرش  ناناملسم  مومع  اب  رگا  .دنک  یم  تکرش  مسارم  نیا  رد  یناسک  هچ  اب  دمحم  هک  دینک  یسررب  دوعوم  زور  رد 
اب هلهابم  زا  دیامن  یم  تکرـش  هلهابم  رد  شیوخ  نادناخ  ناگدیزگرب  اب  دمحم  هک  دیدومن  هدهاشم  رگا  نکیل  دـیهد ، ماجنا  هلهابم 

.دروآ دهاوخن  راب  هب  يزیچ  یهابت  زج  هک  دیشاب  رذح  رب  يو 

یلص هللا  لوسر  دندرک  هدهاشم  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تکرح  بقارم  هک  يراصن  نانابدید  .دیسر  ارف  دوعوم  هظحل 
همطاـف اـهنت  ناـنز  نیب  زا  تسا ! ناور  هنیدـم  فارطا  يارحـص  هب  هدـش  جراـخ  لزنم  زا  شیوـخ  دارفا  نـیرتزیزع  اـب  هـلآ  هـیلع و  هللا 
يرگید درف  .دنتسه و  هارمه  نیسح  نسح و  اهنت  نادنزرف  نایم  زا  .دنرادن  تکرش  ترضح  نارسمه  یتح  تسا ، هارمه  مالسلااهیلع 
تکرش دارفا  عومجم  .تسا  هارمه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  دشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناج  دننامه  هک 
نارجن ياراـصن  .مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف ، یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  دـنترابع  هلهاـبم  مسارم  رد  هدـننک 

یتوکلم تلاح  هدننک و  تکرش  دارفا  هک  یماگنه 
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روضح هب  نانآ  .دـنتخاس  یلمع  ار  دوخ  ینید  ربهر  داهنـشیپ  دـندومن و  يراددوخ  هلهابم  رد  تکرـش  زا  دـندید ، ار  ناـنآ  عرـضت  و 
[. 82  ] .دنتخادرپ تملاسم  یگدنز  هب  ناناملسم  رانک  رد  دندومن و  اضما  هیزج »  » نامیپ دندیسر  ترضح 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  یماگنه  نارجن  فقسا  دیوگ  یم  يرشخمز 

هحفص 70] ]

، دنک یم  رب  رباج  زا  ار  هوک  نانآ  هلیـسوب  دهاوخب  ادـخ  رگا  هک  منیب  یم  ییاه  تروص  تفگ : دـید  هلهابم  مسارم  رد  ار  شناهارمه 
رد ترکش  يارب  دارفا  نیرت  هتـسیاش  نیرتکاپ و  باختنا  [ 83  ] .دش دـهاوخ  نک  هشیر  يراصن  لسن  تمایق  ات  دـننک  نیرفن  نانآ  رگا 
هللا یلص  هللا  لوسر  تهج  نیمه  هب  .دوش و  یم  هتفریذپ  ناحبـس  يادخ  هاگرد  رد  نانآ  ياعد  عرـضت و  هک  .دشاب  یم  هلهابم  مسارم 

ترـضح هب  نیرتکیدزن  زین  يدنواشیوخ  رظن  زا  هک  ار  دارفا  نیرت  هتـسیاش  هکلب  دادن ، تکرـش  هزاجا  ار  ناناملـسم  مومع  هلآ  هیلع و 
مکلهابا انا  درک : یم  دای  نیمز  يور  ياه  نیرتهب  ناونع  هب  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  هنوگ  نامه  .دـیزگرب  دـندوب 

.ضرالا ریخب 

مردارب نم و  همطاف و  مردام  یلع و  مردپ  هلآ و ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دـیامن  یم  تیاور  دوخ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  و 
[. 84  ] ...یخا انا و  نینبلا  نم  یبا و  سفنالا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جرخأف  دندرب : نوریب  لزنم  زا  ار  نیسح 

[. 85  ] .دشاب یم  هلهابم  رد  نانآ  تکرش  اسک  باحصا  تلیضف  رب  لیلد  نیرتهب  هک  درادیم  راهظا  هراب  نیا  رد  يرشخمز 

یخرب هچرگ  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نیرترب و  نیرت و  هتـسیاش  مسارم  نیارد  ناگدـننک  تکرش 
، دندوب لاسدرخ  كدوک  نیسح  نسح و  دننام  نانآ  زا 
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رد هک  يدارفا  رایـسب  هچ  درادـن  طابترا  نانآ  نس  هب  دارفا  یگتـسیاش  اریز  تسین  لیخد  يونعم  یگتـسیاش  رد  نس  یلاـسدرخ  نکیل 
نآرق ییحی »  » ترضح دروم  رد  هکنانچ  دنشاب ، يربمایپ  ماقم  هتسیاش  هک  دنبای ، یم  راب  ماقم  زا  هلحرم  نآ  ات  یکدوک  نس 

هحفص 71] ]

نامز رد  ریگرب و  شیوخ  ناوت  اب  ار  ینامـسآ  باـتک  یحی  يا  [ » 86  ] .ایبص مکحلا  هانیتآ  هوقب و  باتکلا  ذـخ  ییحی  ای  دـیامرف : یم 
[87  ] .ایبن ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللادـبع  ینا  لاق  دـیامرف : یم  حیـسم  ترـضح  دروم  رد  .میتشاد » ینازرا  يو  رب  ار  توبن  یکدوک 

يادـخ هک  مشاب  یم  ادـخ  هدـنب  نم  تفگ   » دـمآ نخـس  هب  زاجعا  تروص  هب  دوب  هدـش  دـلوتم  ردام  زا  هزاـت  هک  یکدوک  رد  حیـسم 
شرداـم نماد  زا  ار  اوراـن  ءارتفا  مه  نانخـس  نیا  اـب  .تسا » هدـیزگرب  يربماـیپ  هب  ارم  هدرک و  ینازرا  ینامـسآ  باـتک  نم  هب  نحبس 

.درک تابثا  يربمایپ  ماقم  رب  ار  دوخ  یگتسیاش  مه  دودز و  میرم ،

نیا .دشاب و  یم  درف  نیرت  هدیزگرب  یبتجم  ماما  نآ  نوماریپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نانخس  هلهابم و  هیآ  نایب  هب  هجوت  اب 
.دنیامن یم  دییأت  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مه  نآرق و  مه  هک  تسا  يو  ياهراختفا  نیرتگرزب  زا  یکی 

نابرقم

نانآ هداوناخ  هب  هدـش  ربخ  اب  نیـسح  نسح و  يرامیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .دـندش  رامیب  مالـسلااهیلع  همطاف  نادـنزرف 
افو دوخ  رذن  هب  دوش  اور  نانآ  تجاح  هک  یتروص  رد  ات  دنیامن  رذن  ناحبس  يادخ  هاگرد  رد  نادنزرف  يافـش  يارب  دومن ، داهنـشیپ 

يادخ .دنریگب  هزور  زور  هس  دهد  افش  ار  نینسح  ادخ  هک  یتروص  رد  دندومن  رذن  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  .دننک 
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همطاف رازگ  تمدـخ  هضف  زین  هداوناخ و  .دـننک  اـفو  شیوخ  ناـمیپ  هب  دـیاب  کـنیا  .دومن  ارهز  نادـنزرف  بیـصن  ار  تیفاـع  ناـبرهم 
.دوبن مهارف  راطفا  يارب  يزیچ  یلع  هناخ  رد  دنتفرگ  هزور  هک  ار  لوا  زور  .دش  هارمه  نانآ  اب  زین  مالسلااهیلع 

هحفص 72] ]

.دروآ مهارف  درآ  ولیک ) هس  ابیرقت  عاص  ره   ) عاص هس  ای  کی  ترضح 

هک راطفا  مدامد  رد  .دروآ  مهارف  نان  هدرگ  جـنپ  هداوناخ  دارفا  دادـعت  هب  دومن و  ریمخ  يراطفا  هیهت  يارب  ار  نآ  زا  يرادـقم  همطاـف 
دنتفرگ هزور  لوا  زور  دننامه  مود  زور  دش ! يو  بیصن  نان  هدرگ  جنپ  ره  .دیبوک  ار  هناخ  رد  هبوک  ینیکسم  دیامن  راطفا  دنتـساوخ 
.دومن راهظا  ار  شیوخ  يدـنمزاین  دـیبوک و  ار  هناخ  رد  یمیتی  راطفا  ماگنه  رد  راب  نیا  .دـش  رارکت  لبق  بش  هثداح  راطفا  ماگنه  رد 

هدرگ جنپ  همطاف  دیـسر  ارف  هک  راطفا  ماگنه  .دـنتفرگ  هزور  موس  زور  يارب  دـنداد ، میتی  هب  ار  اه  نان  هدرگ  شیپ  بش  دـننامه  نانآ 
ارف مراهچ  زور  .دش  ریسا  بیصن  نان  هدرگ  جنپ  ره  لبق  بش  ود  دننامه  دومن ! تجاح  راهظا  يریـسا  موس  زور  رد  .دروآ  مهارف  نان 

هنوگچ دومرف  تفـشآرب و  درک ، هدهاشم  ار  نادنزرف  هتفـشآ  راسخر  .دمآرد  همطاف  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .دیـسر 
هک دوب  هدشن  مامت  قح  لوسر  نخـس  زونه  دنرب ! یم  رـس  هب  یگنـسرگ  رد  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نادـناخ  تسا 

نوبرقملا اهنم  برـشی  انیع  اروفاـک  اـهجازم  ناـک  سأـک  نم  نوبرـشی  راربـالا  نا  [: 88  ] داد تراـشب  هنوـگ  نـیا  يو  هـب  یحو  نـیما 
انیکسم و هبح  یلع  ماعطلا  نوعمطی  اریطتسم و  هرش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی  اریجفت  اهنورجفی 
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ناماقم الاو  نابرقم و  هک  تسا  يا  همـشچ  روفاک  نآ  .دنـشون  یم  تسا  روفاک  نآ  هزم ي  هک  یماج  زا  ناـبوخ  [ » 89  ] .اریسا امیتی و 
.دنروآ یم  دیدپ  دنهاوخب  هاگ  ره  ار  نآ  شیوخ  هدارا  اب  هاگرد 

دوخ رذن  نامیپ  هب  هک  نانآ  مه  .دنساره  رد  تسا  ریگارف  نآ  رش  باذع و  هک  يزور  زا  دننک و  یم  افو  شیوخ  رذن  هب  هک  نانآ  مه 
نیکسم هب  ادخ  ياضر  يارب  ار  نآ  دنراد  ماعط  هب  هک  دیدش  زاین  هقالع و  اب  و  دننک ، یم  افو 

هحفص 73] ]

«. دننک یم  راثیا  ریسا  میتی و  و 

یم هتـسیاش  ار  شیاتـس  هنوگ  نیا  ادخ  هار  رد  يراکادـف  راثیا و  هنوگ  نآ  هک  تسا ، تیب  لها  راثیا  زا  ناحبـس  يادـخ  شیاتـس  نیا 
دنراد و ار  نابوخ  راربا و  ماقم  مه  تیب  لها  .دیامن  یم  شیاتـس  هنوگ  نیا  تیب  لها  صالخا  راثیا و  ماقم  زا  ناحبـس  يادـخ  .دـشاب 

.دنا یهلا  نابرقم  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  .دننیرب  شرع  نانیشنالاو  نانآ  هک  اریز  .ار  نابرقم  ماقم  هلحرم  نیرتالاب  مه 

جاوما رب  یتشک 

، دنریگارف ياه  نافوط  دننامه  اه  هنتف  .دریگ  یم  لکـش  نآ  مطالت  رد  ناسنا  یگدـنز  هک  تسا  یـشورخرپ  سونایقا  دـننامه  هعماج 
نآ اه  نافوط  .تسا  یگدـنز  نیا  هتـسیاب  رما  اه  نافوط  رثا  رد  زارفرپ  ياـه  جوم  شزیخ  .دـنهد  یم  شـشوپ  ار  سوناـیقا  حطـس  هک 

هتبلا .دنیامن و  یم  دـیدهت  ار  يو  یگدـنز  هرامه  هدوب و  اه  ناسنا  تماق  زا  رتارف  جاوما  تماق  هک  دـنهد ، یم  شزیخ  ار  جاوما  هنوگ 
، تسا تاجن  زیوآ  تسد  دـنمزاین  جاوم  روانهپ و  يایرد  نینچ  نایم  رد  ناسنا  .دـشاب  یم  یگدـنز  شورخ  هجیتن  اـه  شزیخ  نیا  هک 

مک ياهزیوآ  تسد  تسا  ریگارف  هدرتسگ و  رایسب  سونایقا  نوچ  .دناسر و  لحاس  هب  هدیناهر و  جاوما  رطخ  زا  ار  شیوخ  دناوتب  هک 
ییانشآ دننام  ناوت ،
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ياه هشیدـنا  هب  دـیما  اه  بادرگ  اه و  نافوط  نیا  رطخ  زا  تاجن  رد  تهج  نیمه  هب  .تسین و  دـنمناوت  ناسنا  تاـجن  رد  انـش  نف  اـب 
.دناسر لحاس  هب  سونایقا  نایم  زا  ار  نتشیوخ  ناوت  یمن  یتسد  يانش  اب  هک  هنوگ  نامه  .دسر  یمن  رظن  هب  نئمطم  هاگهانپ  هاتوک 

یتشک دننام  یهاگهانپ  هب  ناسنا  سونایقا  نیا  نافوط  زا  ییاهر  يارب 

هحفص 74] ]

دهاوخ تاجن  هلیـسو  یتروص  رد  زین  یتشک  هتبلا  .دـناهرب  اه  نافوط  رطخ  زا  ار  دوخ  نآ  نورد  رد  نتفرگ  رارق  اب  اـت  تسا ، دـنمزاین 
.ددرگن نافوط  ياه  بآدرگ  راتفرگ  هدوب و  نئمطم  دوخ  هک  دوب 

هک نئمطم  یتـشک  دـننامه  ار  شیوـخ  تیب  لـها  ماـقم  هک  تسا  رادـیدپ  یفافـش  نخـس  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـبز  زا 
نم حون  هنیفس  لثمک  یتب  لها  لثم  دندومرف : تیب  لها  دروم  رد  ترضح  .تسا و  هدومن  دناسر  یم  لحاس  هب  ار  شیوخ  نانیـشنرس 

هتفای تاجن  تفرگ  رارق  نآ  نورد  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  دننامه  نم  تیب  لها  لثم  [ » 90  ] .قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر 
دیاب تسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شیامرف  حیـضوت  يارب  .دش » قرغ  دومن  ییانتعا  یب  نآ  هب  سک  ره  .دیـسر و  لحاس  هب 

.دراد اه  یگژیو  هچ  حون  یتشک  هثداح  ینعی  لثمم  تسناد 

هب دوب و  ریگارف  هدرتسگ و  میظع و  رایـسب  هدـش  رادـیدپ  هک  نافوط  هک  نیا  تسخن  دراد ، دوجو  یگژیو  ود  حون  یتشک  ناـیرج  رد 
.تفر رتارف  اه  هوک  يدنلب  زا  مه  عافترا  تفرگ و  ارف  ار  نیمز  هرک ي  یکاخ  حطس  مامت  یگدرتسگ  ظاحل  زا  هک  يا  هنوگ 

مالسلا هیلع  حون  هک  دوب  نئمطم  یتشک  نآ  تشاد و  دوجو  هار  کی  اهنت  نافوط  نیا  رطخ  زا  تاجن  يارب  هکنیا  رگید  ود 
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مهارف

یتـشک نورد  رد  دومن و  هجوت  یب  نآ  هب  سک  ره  تهج  نیمه  هب  .دوـبن و  تاـجن  يارب  يرگید  هار  یتـشک  نیازا  ریغ  .دوـب  هدروآ 
.دش قرغ  تشگ و  نافوط  ناشورخ  جاوما  راچد  تفرگن  رارق 

ار هعماج  همه  هک  دنتسه  ریگارف  نانچ  نآ  اه  فارحنا  اه و  تلالض  اه ، نافوط  هک  .تسا  هتفرگ  لکـش  مه  لاثم  رد  یگژیو  ود  نیا 
دیدهت

هحفص 75] ]

رد ناگمه  .دـشابن  نایم  رد  تاجن  زیوآ  تسد  رگا  .دـنیامن و  یم  دـیدهت  ار  دارفا  همه  هک  دننیگمهـس  هنوگ  نآ  جاوما  .دـنیامن  یم 
.دیسر دنهاوخ  یهابت  تکاله و  هب  اه  بادرگ  نیا 

نآ دراد و  دوجو  هلیـسو  کی  اهنت  اه  ناـفوط  نیا  رطخ  زا  ندـیهر  يارب  هک  تسا ، رادـیدپ  تقیقح  نیا  ترـضح  هدومرف ي  زا  زینو 
هک تسا  هدنفوت  هنوگ  نآ  اه  فارحنا  اه و  هنتف  رطخ  .دشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  هب  ندرب  هانپ  ندمآ و  درگ 
هار زا  ریغ  یهار  .دنبای  یم  تاجن  دـنرو ، هرهب  یهلا  ناگتفای  هار  هدـنلاب و  ياه  هشیدـنا  زا  هک  يدارفا  اهنت  .ددرون  یم  رد  ار  ناگمه 
هار دـناسر  یم  دـصقم  هک  یهار  .تسا  رمث  یب  يروـحم  دوـخ  ساـسارب  یـشیدنا  شیوـخ  یگماـکدوخ ، .تسا  ههار  یب  تیب  لـها 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ترتع و 

هللا لبح 

لاق یبنلا  نع  میامن : یم  زاغآ  يرـشخمز )  ) تنـس لها  گرزب  ءاملع  زا  یکی  طسوت  یثیدـح  لقن  اـب  ار  ترتع  گرزب  تلیـضف  نیا 
مـصتعا نم  هقلخ  نیب  هنیب و  دودـمم  لبح  یبر  ءانما  اهدـلو  نم  همئالا  يرـصب و  رون  اهلعب  يداؤف و  هرمث  اهانبا  یبلق و  هجهم  همطاـف 

يو نارسپ  تسا و  نم  بلق  نوخ  هراصع و  همطاف  دیامرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  [ » 91  ] .يوه مهنع  فلخت  نم  یجن و  مهب 
نم مشچ  رون  شرسمه  دنشاب و  یم  نم  لد  هویم ي 
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نانآ هب  سک  ره  دنـشاب  یم  مدرم  ادـخ و  نیب  هتخیوآ  بانط  نانآ  دنتـسه  نم  يادـخ  ياه  نیما  همطاف  نادـنزرف  زا  ناماما  و  تسا ،
«. .دومن دهاوخ  طوقس  دنادرگور  نانآ  زا  سک  ره  دبای و  یم  تاجن  دزیوآ  گنچ 

هحفص 76] ]

مطالترپ جاوما  زا  تاجن  هار  اهنت  هک  دـندش ، یفرعم  یقثولا  هورع  ادـخ و  ياـه  نیما  مالـسلااهیلع  همطاـف  نادـنزرف  ثیدـح  نیا  رد 
ناماما و زا  نخـس  ثیدح  نیا  رد  .تسا  هدـش  ناونع  ترتع  هار  میقتـسم  طارـص  اهنت  تسا ، هدـش  یفرعم  ترتع  هب  کسمت  اهرطخ 

ثیدح نیا  یگژیو  نکیل  دراد ، دوجو  ناوارف  نومضم  نیا  هب  ثیدح  هچرگ  .تسا  مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  لسن و  زا  نایاوشیپ 
لها هک  يروحم  لیاضف  نیااب  مه  نآ  .دـیامن  یم  لقن  ار  نآ  يرـشخمز  دـننام  تنـس  لها  گرزب  ملاع  کـی  هک  تسا  تهج  نآزا 

تماـما زا  نخـس  ثیدـح  نیا  زین  و  تسا ! هدومن  یفرعم  اـه  ههار  ژگ  زا  تاـجن  هار  اـهنت  و  ادـخ ، نیما  و  هللا ، لـبح  ار  ترتع  تیب و 
تیب لها  بحم  تنـس  لها  رگید  دننامه  هچرگ  مه  يرـشخمز  .دهد و  یم  لکـش  ار  عیـشت  رواب  هاگتـساخ  هک  دراد  همطاف  نادنزرف 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  نابز  زا  شا  یتوکلم  میظع و  ياوتحم  نیا  اب  ار  ثیدح  نیا  لاح  نیع  رد  درادن  عیشت  شیارگ  نکیل  تسا ،
! دیامن یم  لقن  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هلمج  زا  ترتع  نأش  رد  هلآ  و 

لوسرلا هناحیر 

ترـضح راگدای  اهنت  .دنتفر  ایند  زا  ترـضح  تلحر  زا  لبق  نانآ  مامت  نکیل  .دوب  ددعتم  نادنزرف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هب رصحنم  ياه  یگژیو  ندوب و  هنادرد  ظاحل  هب  همطاف  .دشاب  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  تفای ، موادت  هبیط  هرجـش  نآ  زا  يو  لسن  هک 

يارب نیرتزیزع  مه  شدوجو  تشاد  هک  يدرف 
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نادـنزرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يارب  دوب  ناـسنا  نیرترب  دوخ  هک  هنوگ  ناـمه  همطاـف  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
یلص هللا  لوسر  .دوب  یکی  هناخ  همطاف  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  .دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیرتبوبحم  زین  همطاف 

دنارتسگ و نماد  هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 77] ]

.دندش یم  نییاپ  الاب و  ترـضح  لوک  رـس و  زا  هک  رادـقم  نآ  ات  تفلا  سنا و  .دـندز  دـنخبل  رهم  رپ  نماد  نآ  رب  همطاف  ياه  هراتس 
، دـش یم  تشهب  قاتـشم  هاگ  ره  هک  یتشهب ، هویم  رب  زا  يا  هفوکـش  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتسه  غاـب  هفوکـش  همطاـف 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتشهب  يوبـشوخ  ياه  هایگ  ياه و  لگ  زین  نیـسح  نسح و  هژیو  هب  همطاف  نادنزرف  دـییوب  یم  ار  همطاف 

.دیسوب یم  دییوب و  یم  ار  نانآ  هراومه  هک  دندوب  هلآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  غاب  ياه  لگ  هک  تسج  یم  هرهب  ناـکدوک  شوخ  يوب  زا  هنوگ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هک .دنشاب  یم  نیسح  نسح و  شترخآ  ناتسوب  ترضح و  ییایند  هب  .دندوب  هدش  زبس  همطاف  ناتـسوب  رد  هک  دندوب  نیـسح  نسح و 
[. 92  ] .ایندلا نم  یتناحیر  امه  .دنتسه  نیسح  نسح و  ایند  زا  نم  يوبشوخ  ناهایگ  اه و  لگ  هک  دومن  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دوخ 

«. تسایند رد  نم  يوبشوخ  هایگ  لگ و  نسح  [ » 93  ] ایندلا نم  یتناحیر  هنا  تسا  هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  صوصخ  رد 

شرع تنیز 

یم دای  اه  ناهنپ  ندـش  راکـشآ  زور  ناونع  اب  ناحبـس  يادـخ  تمایق  زا  .تسا  ییوس  نیا  ياه  تقیقح  لثمت  یلجت و  تمایق  هنحص 
تروص ار  ناسنا  دوجو  [ 94  ] .رئارسلا یلبت  موی  دنک :
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نامه تریـس  اما  .دوش  یم  هتخانـش  اه  هناشن  نآ  هب  هک  تسا ، تقیقح  نیا  كزان  هیال  تروص  هتبلا  .دـهد  یم  لکـش  نآ  تریـس  و 
عقاو رد  تایحور و  اه و  ناهنپ 

هحفص 78] ]

رگید يارـس  رد  تقیقح  نیا  یلجت  نکیل  .تسا  رادیدپ  صخـش  راتفر  رد  زین  ارـس  نیا  رد  تریـس  راثآ  هچرگ  .تسا  ناسنا  تقیقح 
.دوش یم  روشحم  شیوخ  تریس  اب  نوگمه  ناسنا  هک  تسا 

راتفر قح و  ياهرواب  تاین و  اب  رگا  .دیآ  یم  هنحـص  هب  هنوگ  نامه  اجنآ  رد  دـشاب  هتـسارآ  ارـس  نیا  رد  ار  شیوخ  هنوگ  ره  ناسنا 
نامیا رون  اب  تسین ، نشور  هام  باتفآ و  رون  اب  تمایق  هنحص  هک  دوش  یم  روشحم  ینارون  ارس  نآ  رد  دومن ، هتسارآ  ار  دوخ  هتسیاش 

نادرم و هک  يزور  [ » 95  ] .مهنامیا نع  مهیدیا و  نیب  مهرون  یعـسی  تانمؤملا  نینمؤملا و  يرت  موی  تسا : نشور  نمؤم  ياه  ناسنا 
«. تسا ناشفا  ناشتسار  تمس  ور و  شیپ  زا  ناشرون  هک  ینیب  یم  ار  نمؤم  نانز 

امناک دوب : دـهاوخ  غورف  یب  کیرات و  زین  اجنآ  ، تخاـس هاـبت  ار  دوخ  هریت  راـتفر  لـطاب و  ياـهرواب  اـب  ناـسنا  رگا  هک  هنوگ  ناـمه 
هدش هدیشوپ  کیرات  بش  زا  يا  هعطق  اب  نانآ  تروص  هک  دنشاب  یم  یسک  دننامه  ناراکهبت  [ » 96  ] .لیللا نم  اعطق  مهوجو  تیشغا 

[. 97  ] اجاوفا نوتأتف  هکرابم  هیآ  حیضوترد  .تسا  روشحم  یقیقح  تریس  هب  زین  راکهبت  ناسنا  .تسا »

تروـص هب  اـه  نیچ  نخـس  دـنروشحم ، هورگ  هد  هب  يو  تما  ناراـکهبت  هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زا  تیاور 
.دنوش یم  هدیشک  هک  یلاح  رد  نوگنرس )  ) سوکنم اهراوخ  ابر  .كوخ  تروص  هب  اهروخ  مارح  .نومیم 

ار شیوخ  ياه  نابز  هک  دـنوش  یم  روشحم  یلاح  رد  لمع ، یب  ياملع  .لال  رک و  دنـسپدوخ ، دارفا  .انیبان  تروص  هب  روج  تواضق 
دنوش و یم 
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شتآ ياه  هخاش  هب  متـس  ملظ و  نایرابرد  .دنوش  یم  روشحم  هدیرب  اپ  تسد و  اهرازآ  هیاسمه  .دیآ  یم  نوریب  نانآ  ناهد  زا  دـنگ 
هتخیوآ

هحفص 79] ]

ياه نهاریپ  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  روشحم  فاب  لایخ  ربکتم و  دارفا  .دنروشحم  رادرم  زا  رت  هدنگ  يوب  اب  راکهزب  دارفا  دـنا ، هدـش 
هک يزور  [ » 99  ] ترـشح شوـحولا  اذا  و  هـیآ : دـیاش  و  [ 98  ] تسا هدیبسچ  نانآ  مادـنا  رب  لاعتـشالا  عیرـس  هدنبـسچ  داوم  زا  دـنلب 
یم تمایق  هنحص  هب  شیوخ  یشحو  تریـس  هب  هک  دشاب  اه  ناسنا  زا  راکهبت  ياه  هورگ  نیمه  هب  هراشا  دنوش » یم  روشحم  شوحو 

! دنیآ

رد یلالز  رادقم  ره  و  دنیامن ، یم  یناشفا  رون  شراتفر  هشیدـنا و  دوخ و  .تسا  لثمتم  شیوخ  ینارون  تریـس  ساسارب  نمؤم  ناسنا 
مـسج حور و  راتخاس  هب  رادقم  نآ  ناسنا  رگا  .دوب  دهاوخ  رت  ینارون  رت و  فافـش  ارـس  نآ  دـشاب ، رترب  راتفر  رد  صولخ  هشیدـنا و 
دنامن يو  نماد  رد  یگدولآ  هنوگ  چیه  هک  داد  وشتسش  هنوگ  نآ  ار  اهراگنز  .دودز  ار  اه  یصلاخ  ان  همه ي  هک  تخادرپ ، شیوخ 

لالز تریس  نیا  نیا  یلجت  هنحص  هک  تمایق  .دش  اریهطت  مکرهطی  و  تسـشنن ، شنماد  رب  راگنز  هاگ  چیه  هک  تسیز  هنوگ  نآ  ای  و 
هنوگ نامه  .دیامن  یم  ینکفا  وترپ  زین  نارگید  هب  هکلب  ینارون ، نتشیوخ  اهنت  هن  دوش  یم  راکـشآ  فافـش  نشور  يا  هنوگ  هب  تسا 

.دوب دهاوخ  اه  نیرترب  زین  اجنآ  رد  دوب  نیرترب  ایاجس  لیاضف و  رد  اجنیا  هک 

نارگید هک  دنرادروخرب  یخماش  ماقم  زا  زین  تمایق  رد  دنرو ، هرهب  یکاپ  رادـقم  نیازا  مالـسلا  هیلع  نسح  یبتجم  دـننامه  تیب  لها 
رادیدپ ار  ییوس  نآ  قیاقح  هک  تسا  ناوتان  اسران و  یناگژاو  ياه  بلاق  دنهد  یم  رارق  تیانع  دروم  دوخ  تینارون  تعافش و  اب  ار 

قیاقح نآ  نیدامن  يایوگ  لاح  نیع  رد  .دزاس 
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.دشاب دناوت  یم 

هحفص 80] ]

تینارون اب  ار  شیوخ  نیرب  شرع  تماـیق  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  هدـمآ  هنوگ  نیا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  زین  نسح و  دروم  رد 
ات هدومن  ینارون  ار  تمایق  هنحص  هک  دوش  یم  رادیدپ  هنوگ  نیا  موصعم  ناماما  تینارون  هک  .دیامن  یم  يدنب  نیزآ  نیـسح  نسح و 

موی ناک  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دیامن : یم  نییزت  ار  شیوخ  شرع  نانآ  رون  یلجت  زا  ناحبـس  يادخ  هک  هلحرم  نآ 
مث شرعلا  راـسی  نع  رخـآلا  شرعلا و  نیمی  نع  امهدـها  عضویف  ...رون  نیربنمب  یتؤی  مث  هنیز  لـکب  نیملاـعلا  بر  شرع  نیز  همیقلا 

.هشرع امهب  یلاعت  كرابت و  برلا  نیزی  رخآلا ، یلع  نیسحلا  امهدحا و  یلع  نسحلا  موقیف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلاب و  یتؤی 
[. 100]

تمـس رد  یکی  رون  زا  ربنم  ود  هاگنآ  دیارآ ، یم  یتنیز  ره  هب  ار  شیوخ  شرع  ناحبـس  يادـخ  دـهد ، یم  خر  تمایق  هک  یماگنه  »
نیسح ربنم و  ود  نآزا  یکی  رب  نسح  دنروآ ، یم  ار  نیسح  نسح و  سپـس  .دوش  یم  هداهن  شرع  پچ  تمـس  رد  يرگید  تسار و 
نیـسح نسح و  هک  دیارآ ! یم  تنیز  نیرخآ  نیرترب و  هب  ار  دوخ  شرع  ود  نیا  هلیـسوب  ناحبـس  يادخ  دنریگ ، یم  رارق  يرگید  رب 

.دنشاب یم  ادخ  شرع  تنیز  ارس  نآ  رد  یبن و  شود  تنیز  ارس  نیا  رد 

نایتشهب نیرترب 

: ثیدـح .تسا  هدـش  يراـج  نیـسح  نسح و  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـبز  رب  نینقی  هب  ناـیتشهب » نیرترب   » ناوـنع
.تسا ولمم  ینس  هعیش و  ینید  راثآ  رد  ثیدح  نیا  .هنجلا  لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نایب  نیا  .دشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رتاوتم  ثیداحا  زا  تفگ  ناوت  یم 
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مامت هک  تسا  فافـش  هتکن  نیا  ینید  راثآ  رد  .دنتـسین  ناشیا  هارمه  نارگید  هک  دـنک  یم  حرط  نیـسح  نسح و  هراـبرد  ار  یگژیو 
تـشهب تسا و  یباـیماک  ییوج و  تذـل  ناوفنع  نیرتـهب  یناوج  نس  .دوب  دـنهاوخ  یناوـج  نس  رد  [ 101 ( ] لافطا زج  هب   ) ناـیتشهب

ام هیف  تسا : مهارف  نایتشهب  يارب  دربب  تذـل  یناسفن  ياه  شهاوخ  هک  يزیچ  ره  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  ناـیتشهب  یباـیماک  هصرع 
ياه هرهب  راـنک  رد  .تسا » مهارف  دربب  تذـل  نآزا  مشچ  دـهاوخب و  ناـسنا  هچ  نآ  تشهب  رد  [ » 102  ] نیعالا ذلتو  سفنالا  هیهتـشت 

.دراد دوجو  زین  یناسفن  ياه  تذل  [ 103  ] .ربکا هللا  نم  ناوضر  و  تسا : نایتشهب  شاداپ  نیرترب  هک  ادخ  يدونشوخ  يونعم و 

درف تساه ، تذل  زا  يریگ  هرهب  ماگنه  نیرتهب  ناوج  نس  نوچ  و 

هحفص 82] ]

دروم یتشهب  ياه  شهاوخ  مامت  هک  دراد  هراشا  هیآ  مه  فیرظ  هتکن  نیا  رب  .دـشاب  یناوج  نس  رد  هک  دراد  ار  شهاوخ  نیا  یتشهب 
تسا هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  هچنانچ  دنشاب ، یم  نومنهر  نآ  رب  تایاور  نینچ  مه  .تسا و  ناحبـس  يادخ  تیانع 

ثالث و ءانبأ  نولحکم  داعج  اضیب  ادرم  ادرج  هنجلا  هنجلا  لها  لخدی  .دنتسه » ناوج  درجم و  تشهب  لها   » .درم درج  هنجلا  لها  هک :
تیاور شترـضح  زا  زین  .دنـشاب و  یم  هدش  شیارآ  هدیچیپ و  مه  هب  اهوم  مادنا و  دیفـس  ناوج  درجم و  تشهب  لها  [ » 104  ] .نیثالث

[. 105  ] .هبابش ینفی  هبایث و ال  یلبی  ال  دیارگ : یمن  يریپ  هب  اهنآ  یناوج  دوش و  یمن  هنهک  اه  یتشهب  ياه  سابل  هک  تسا 

بابش ادیس  نیسحلا  نسحلا و  ثیدح : يانعم  هک  دوش  یم  راکشآ  یبوخ  هب  نیـسح  نسح و  تلیـضف  يرترب و  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
ود نیا  هک  تسا  نیا  هنجلا  لها 
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همه رورس  ینعی  ندوب  اه  یتشهب  ناناوج  رورـس  .دنراد  تلیـضف  نایتشهب  همه  رب  دنتـسه و  نایتشهب  ناناوج  نیرترب  لوسرلا ، هناحیر 
.دوب دنهاوخ  نایتشهب  همه  ياقآ  رتهم و  رورس و  ود  نیا  دنشاب و  یم  ناوج  یگمه  نایتشهب  اریز  .ندوب  نایتشهب 

رب یناـسنا  ياـه  شزرا  لـیاضف و  رد  اـیند  نیا  رد  ناـنیا  نوچ  .دـشاب  یم  ناـهج  نیا  رد  يرترب  دـنیآرب  ارـس  نآ  رد  يرترب  نیا  هتبلا 
.دـنا هدروآ  مهارف  ایند  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  هنیمز  رد  هشیر  اجنآ  يرترب  .دنلـضفا  ناگمه  رب  زین  اـجنآ  رد  دـنراد ، يرترب  ناـگمه 

یلع هللا  جـجح  .دـننایتشهب و  نیرترب  تجح و  زین  ارـس  نآ  رد  دنـشاب  یم  ناینیمز  رب  تجح  ماما و  ارـس  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  همئا 
تیلیضف هچرگ  [، 106  ] .هرخالا ایندلا و  لها 

هحفص 83] ]

.دنشاب یمن  میهس  نآ  رد  نارگید  هک  تسا  نادیهش  رالاس  شردارب  یبتجم و  ماما  ياه  یگژیو  زا  ندوب  نایتشهب  نیرترب 

ریبدت

.نسحلا ناکل  الجر  لقعلا  ناک  ول 

[. 107  ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

اسر و ار  شدوخ  دوصقم  ات  دریگ ، یم  هرهب  سوسحم  لاثم  کـی  زا  لوقعم  يونعم و  بلطم  کـی  ندـناسر  يارب  رو  نخـس  یهاـگ 
نآ ياه  یگژیو  هب  ییانـشآ  هدوب و  سرتسد  رد  سوسحم  هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  لیثمت  نیا  .دـهد و  لاـقتنا  دوخ  بطاـخم  هب  اویش 

.تسا لوقعم  زا  رتناسآ 

هب دوش  یم  ریبعت  هویـش  نیا  زاا  .دوش  یم  هتفرگ  کمک  سوسحم  رد  نآ  يدـننامه  زا  يونعم  لوقعم و  رما  ياه  یگژیو  ناـیب  يارب 
«. سوسحم هب  لوقعم  هیبشت  »

نوؤش رد  ینالقع  ریبدت 

يدرف و یگدـنز  نآ  نودـب  هک  تسا  عامتجا  تیریدـم  ياه  ناینب  زا  یگدـنز  رگید  نوؤش  یـسایس و  تینالقع  یعاـمتجا و  ریبدـت 
هک هنوگ  نامه  .تسا  رادیدپ  یعامتجا  نوؤش  رد  ینالقع  حیحـص  ریبدت  دنیآرب  .دش  دهاوخن  يراج  یمومع  یگدنز  یگداوناخ و 

داعبا ندومن  فافـش  هتبلا  .ددرگ  یم  یناسنا  توافتم  نوؤش  رد  اه  يراجنهان  اه و  شیاسرف  تاـعیاض و  بجوم  زین  نآ  رد  یتساـک 
دوش هجوت  دیاب  الماک  یعامتجا  تاعوضوم  هب  همئا  يراتفر  هریـس  نییبت  رد  هک  دراد ، بسانت  یعامتجا  عوضوم  کی  اب  عوضوم  نیا 

زا مهم  شخب  دوخ  یتخانش  هعماج  و 

هحفص 84] ]

یگدـنز ندـش  رمثرپ  يرو و  هرهب  يارب.تسج  هرهب  ـالماک  ناوـت  یم  نآ  ياـهرایعم  زا  هـک  دـهد  یم  لکـش  ار  هـمئا  ءاـیبنا و  هریس 
دنیآرب دـشاب  هتـشاد  یهلا  تمعن  نیا  زا  يرتشیب  هرهب  هک  یناـسنا  ره  دوش  رادـیدپ  نوؤش  ماـمت  رد  دـیاب  ینـالقع  ریبدـت  یعاـمتجا ،
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یفاک هرهب  دیاب  یگژیو  نیازا  تسا  راد  هدهع  ار  یعامتجا  بصنم  هک  يدرف  هک  تسا  نشور  .دش و  دـهاوخ  يو  دـیاع  يرت  ناوارف 
.دشاب هتشاد 

ریبدت زا  لامک  دح  رد  دیاب  .دنا  هتفرگ  هدهع  هب  ار  یعامتجا  بصنم  نیرترب  هک  نیا  تهج  هب  همئا  ایبنا و  دننامه  ینید  ناربهر 
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[. 108  ] .دوب دنهاوخن  شیوخ  تیلوؤسم  ماجنا  رد  دنمناوت  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنشاب  رو  هرهب  ینالقع 

تسا ینید  ناربهر  یگژیو  نیا  دنا  هدوب  دارفا  نیرترب  همئا  تسا ، زاین  ینالقع  ریبدت  هب  هک  یعامتجا  نوؤش  مامت  رد  ببـس  نیمه  هب 
هچرگ .دنرو  هرهب  نآ  زا  ییالاب  حطس  رد  همه  هک  تسا  نانآ  یمومع  یگژیو  کی  هکلب  دشاب ، یمن  مه  نانآ  زا  یـصاخ  درف  هب  هک 

یلـص هللا  لوسر  نابز  زا  یبتجم  ماما  دروم  رد  یگژیو  نیا  رگا  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  مه  ییاه  تواـفت  تسا  نکمم 
ناگمه یگژیو  نایب  هکلب  .دنا  هرهب  یب  نآ  زا  یحو  نادنزرف  رگید  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  تسا ، هدـش  رادـیدپ  هلآ  هیلع و  هللا 

.تسا

نیا ترتع  درف  کی  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نابز  زا  تینالقع  ینا 

هحفص 85] ]

مدنزرف دننامه  دوش ، لثمتم  ناسنا  کی  تروص  هب  تسناوت  یم  ریبدت  لقع و  رگا  دندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدـش  رادـیدپ  هنوگ 
زا دوصقم  ندـناسر  يارب  نخـس  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  [ 109  ] .نسحلا ناکل  الجر  لقعلا  ناـک  ول  دـش : یم  نسح 
هب تساوخ  یم  لـقع  رگا  .تسا  هدومن  هیبـشت  ناـسنا  درف  هب  ار  تینـالقع  ریبدـت و  .تسا  هتـسج  هرهب  هیبـشت  يروآ و  دـننامه  کـی 

.دش یم  نسح  یبتجم  دننامه  دیآرد  ناسنا  تروص 

ار ترـضح  یـسایس  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  نوؤش  مامت  ریبدـت  .تسا  تینـالقع  لـثمت  رولبت  مالـسلا  هیلع  نسح  یبتجم  ینعی 
.تسا هتفرگارف 

نآ یـسایس  یعاـمتجا و  دـنیآرف  رد  هژیو  هب  ترـضح  ياـه  يریگ  عضوم  هب  هک  دوش  یم  رگ  هولج  رت و  فافـش  یتقو  تقیقح  نیا 
فادـها هداتـسیا و  اه  مجاهت  لباقم  رد  ریبدـت  اب  هنوگچ  یگدـنز  نوگانوگ  ياـه  نادـیم  رد  ماـما  هک  .دوش  لـصاح  رتشیب  یهاـگآ 

.تسا هدرب  شیپ  ار  ینایحو 
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تینالقع و اب  تسا  هتـسناوت  اهزارف  نیا  رد  مامه  ماما  .دـشاب  یم  یناینب  ساسح و  رایـسب  یبتجم  ماـما  ناـمز  یعاـمتجا  ياهدادـخر 
یتوبکنع ياهرات  اه و  ماد  رد  ار  نانآ  .دیآ و  قئاف  شیوخ  نامز  هیواعم  ياه  تسایس  رب  دوش و  هریچ  اه  مجاهت  زا  يرایسب  رب  ریبدت 

.دزاس راتفرگ  ناشدوخ 

نیرت تخـس  رد  هنوگچ  هک  دوش  یم  رکفتم  ناسنا  ره  باجعا  ببـس  تسا  رادیدپ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  هک  یلمحت  ریبدـت و 
نیشنرس تما  هک  ار  نید  یتشک  ماما ، دهد ، ششوپ  ار  ناملسم  ياپ  ون  تما  نیا  دور  یم  هک  هنتف  دنلب  جاوما  نیرت  هدیچیپ  طیارش و 
مالـسلا هیلع  یبتجم  ماما  دوجو  رد  یکدوک  نامه  زا  ریبدـت  نیا  هک  نیا  رتزیگنا  باـجعا  .دـیامن و  یم  دومنهر  لـحاس  هب  تسا  نآ 

اب نخس  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  هک  تسا  رادیدپ 

هحفص 86] ]

.دوش یم  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  ناشیا  دروم  رد  اوتحم 

زا يریگوگلا  دیما  اب  .دش  یـسررب  هدرـشف  تروص  هب  شخب  نیا  رد  هک  دشاب  یم  لوسرلا  هناحیر  رامـش  یب  لیاضف  زا  یخرب  اه  نیا 
.میزادرپ یم  ترضح  یعامتجا  ياه  يریگ  عضوم  ینعی  موس  شخب  هب  ترضح  بقانم 

هحفص 87] ]

یعامتجا نایرج  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما 

تماما زا  شیپ  نسح  ماما 

تماما تدم  يرجه ) ات 50  زا 40   ) لاس دودـح 10  تدـم  نیا  زا  هک  تسا  لاس  دودح 47  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  فیرـش  رمع 
یلاسدرخ و نارود  تسخن  دومن ، میسقت  ناوت  یم  هرود  ود  هب  ار  ماما  رمع  رگید  لاس  تفه  یس و  اما  .دهد  یم  لکـش  ار  ترـضح 

وگتفگ تسخن  شخب  رد  هراب  نیا  رد  .تسا  هدـش  يرپس  مود  لوا و  هفیلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامز  رد  هک  یناوجون 
.دش

مالسلا هیلع  یلع  ماما  يراد  تموکح  نایاپ  ات  عورش  رمع  نارود  رخاوا  زا  هک  ترضح  یلاس  نایم  یناوج و  نارود  مود 
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هصرع ي ظاحل  نیمه  هب  .تسا و  هدوب  یعامتجا  ياه  نایرج  ظاحل  زا  نارود  نیرت  ساـسح  زا  یکی  نارود  نیا  .دریذـپ  یم  ناـیاپ 
.دشاب یم  مامه  ماما  دننام  یسانشرس  دارفا  ياه  تیوه  اه و  عضوم  زورب 

تـسایس رد  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  عضوم  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارود  اـفلخ و  نارود  رد  یبتجم  ماـما  عضوم 
افلخ نارود  رد  .دومن  یم  ینیرفآ  شقن  توافتم  ياه  هصرع  رد  لیخد و  يرادروشک  یمومع  ياه 

هحفص 88] ]

یمن عورشم  ار  افلخ  تفالخ  هچرگ  يو  .دنتشاد  شقن  شردپ  فارشا  اب  یماظن  یتح  یعامتجا و  یسایس ، لئاسم  رد  یلع  نب  نسح 
تـسایس .دنـشاب  يوزنم  یعامتجا  ياه  هنحـص  زا  دـنراگنا و  هدـیدان  ار  هعماـج  یمومع  حـلاصم  هک  دوبن  هنوگ  نیا  نکیل  دنتـسناد ،

رد دومن و  یم  تکراـشم  مالـسا  نانمـشد  هیلع  داـهج  ياـه  هنحـص  رد  یتـح  دوب ، یعاـمتجا  روما  رد  تکراـشم  ترـضح  یمومع 
.دندوب میهس  یمالسا  تما  تاحوتف 

هاپس رادرس 

فارـشا تحت  اهدربن  زا  يرایـسب  اریز  .تسا  هشیدـنا  روخ  رد  تاعوضوم  زا  یکی  افلخ  ناـمز  تاـحوتف  دربن و  ههبج ي  رد  تکرش 
نیمه هب  .دـندومن  یم  بلج  ار  يو  رظن  هرواشم و  ترـضح  اب  مهم  تاعوضوم  رد  افلخ  تفرگ و  یم  لکـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

ترـضح هک  دوش  یم  هدـهاشم  ببـس  نیمه  هب  .دومن  یم  لصاح  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  نذا  اب  ار  دوخ  تیعورـشم  داهج  تهج 
رد هداد ، رارق  رطخ  رد  ار  ناشناج  دـندوب ، منتغم  زیزع و  يو  يارب  رایـسب  هک  نیـسح  نسح و  دـننام  ناشنادـنزرف  دـنوش  یم  یـضار 

.دنیامن تکرش  ههبج 

هک نامثع  ناـمز  رد  يرجه  لاس 26  رد  هچنانچ  .تسا  هدومن  طبـض  دوخ  هظفاح  رد  ار  تارطاـخ  نیا  زا  ناوارف  ياـه  هنومن  خـیرات 
نامثع زا  هاپس  هدنامرف  حرسلا  یبا  نب  هللادبع  دندوب ، نیسح  نسح و  هاپس ، ناهدنامرف  هلمج  زا  دش  حتف  مالسا  هاپـس  تسد  هب  اقیرفآ 

يرای
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نب هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  مالسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  نامثع  .دیبلط 

هحفص 89] ]

[. 110  ] .دومن مازعا  هاپس  هارمه  هب  ار  رفعج 

ورمع نب  هللادبع  نیـسح و  نسح و  دوب ، صاع  نب  دعـس  هدـهع  هب  هاپـس  یهدـنامرف  هک  يرجه  لاس 30  رد  ناتـسربط  حـتف  رد  زین  و 
[. 111  ] .دندوب مالسا  هاپس  ناهدنامرف  هلمج  زا  صاعورمع  نب  هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادبع 

نیا رد  .دوشن و  هفیلخ  لتق  هب  رجنم  ات  هدومن  راهم  ار  هنتف  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شالت  نامثع  هیلع  رب  مدرم  بـالقنا  رد 
نسح ینعی  شدنبلد  نادنزرف  تشاد  رارق  نویبالقنا  هرصاحم  رد  هک  نامثع  هناخ  زا  تسارح  يارب  هک  تفر  شیپ  رادقم  نآ  ات  اتسار 

رـس و زا  نوخ  هک  دـش  حورجم  تخـس  تیلوؤسم  نیا  ماجنا  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تشامگ و  هناخ  یناـبهگن  هب  ار  نیـسح  و 
هک دشاب  یم  دـح  نیا  ات  یلع  ماما  فارـشا  اب  شراوگرزب  ردارب  یبتجم و  ماما  تکراشم  شقن  [ 112  ] .دش ریزارس  ترضح  تروص 

.دنداد یم  رارق  ناناملسم  حالص  یمالسا و  تما  نامرآ  ظفح  تهج  رد  يدج  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناج 

نیا هتبلا  .دنتشاد  تکراشم  یعامتجا  یسایس و  مهم  ياهدادیور  رد  يربهر  رانک  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  يراد  تموکح  نامز  رد 
رارقتسا رد  تکراشم  تسا و  هتفرگ  لکـش  یلع  يرادم  قح  تماعز  نامز  نیا  رد  اریز  دسر ، یم  رظن  هب  یعیبط  يرما  ینیرفآ  شقن 

.تسا ناملسم  درف  ره  يارب  گرزب  راختفا  یسب  دراد  هدهع  ار  نآ  تماعز  یلع  هک  یماظن 

یـسب روسج و  يدرف  یعامتجا ، ياه  هنیمز  رد  شیوخ و  نامیا  رد  رادـیاپ  نمؤم و  يدرف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  رگید  بناـج  زا 
هک تسا  نشور  .دشاب  یم  عاجش 
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هدهع هب  ار  شقن  نیرتشیب  يدرف  نینچ 

هحفص 90] ]

.دوب دهاوخ  یماظن  یعامتجا و  ياه  هصرع  رد  ماگ  شیپ  نیرتریذپ و  رطخ  يدرف  نینچ  .تشاد  دهاوخ 

بازحا يریگ  لکش  .تسا  هداد  خر  يزیگنا  تفگش  سب  مهم و  ياداد  يور  مالسلا  هیلع  یلع  يرادمامز  بیـشن  زارفرپ و  نامز  رد 
.دهد یم  لکش  ار  نآ  زا  یشخب  اه  هنتف  ندش  رادیدپ  زین  یعامتجا و  ياه  نایرج  و 

زین هینامثع و  بزح  شرتسگ  ءارمح ، تیموق  دننام  رگـشلاچ  بازحا  تیب و  لها  هارمه  وسمه و  لکـشت  دننام  یعامتجا  ياه  نایرج 
، یلع ماما  زا  دعب  ار  شقن  نیرتشیب  اه  هنتف  نیا  ندومن  راهم  رد  .دشاب  یم  اهنآ  نیرت  هدمع  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  مهم  هنتف  هس 

یبتجم ماما  دوب ، دنمزاین  ناوارف  يورین  هب  مامه  ماما  هک  لمج »  » یلخاد گنج  نیلوا  رد  .دراد  هدهع  هب  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح 
ههبج جیـسب  هفوک  زا  ار  يرایـسب  يورین  دندش و  مازعا  نآ  فارطا  هفوک و  هب  سابع  نب  هللادبع  رامع و  دننام  يا  هدع  هارمه  هک  دوب 
هقدـح زا  نامز  نیرتهاتوک  رد  ار  لمج  هنتف  داد و  رییغت  مالـسلا  هیلع  یلع  دوس  هب  ار  ههبج  لداـعت  هک  يورین  ناـمه  [ 113  ] .دندومن

.دنکفا نوریب 

.دندیشورخ یم  ههبج  مدقم  طخ  رد  دنتشاد و  هدهع  هب  ار  هاپس  یهدنامرف  نیسح  شردارب  هارمه  هب  یلع  نب  نسح  نیفص  گنج  رد 
رگا هک  دیبایرد ، ار  مدـنزرف  ود  نیا  دومرف  دـش و  كانمیب  نانآ  ناج  رب  مامه  ماما  هک  دـندوب  هتفرگ  رارق  رطخ  شوغآ  رد  هنوگ  نآ 
ینعی نیذهب  سفنا  ینناف  یندهی  مالغلا ال  اذـه  ینع  اوکلما  دـش : دـهاوخ  عطقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لسن  دـنوش  دـیهش 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لسن  امهب  عطقنی  الئل  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و 
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لسن ناشندش  دیهش  اب  ات  دیبایرد ، ار  رسپ  نیا  [ » 114  ] هلآ

هحفص 91] ]

رد هراومه  یلع  نب  نسح  زین  نیفص  زا  دعب  و  .دنکـشن » نم  تشپ  اهنآ  ندش  دیهـش  اب  دوشن و  هدیرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
[. 115  ] .دوب یلع  رای  ساسح  ياه  ههرب  رد  یلع  باکر  رد  یلع و  رانک 

زا لبق  نارود  رد  .تسا  هدوب  ردپ  زا  دعب  درف  نیرت  هتـسجرب  ترـضح  هک  دهد  یم  یهاوگ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یگدنز  خـیرات 
تموکح زین  نید و  رارقتـسا  هار  رد  ار  يراکادـف  نیرتشیب  هدوب و  میهـس  یماظن  یعاـمتجا و  نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  شیوخ  تماـما 

نامز رد  ات  دومن  ینیرفآ  شزرا  هتفای و  موادت  هرامه  يردیح  تبالص  نیا  .دهد  یم  یهاوگ  ار  اه  هنتف  تخانـش  نامز و  هب  ار  يولع 
.دش مهارف  نآ  روهظ  يرادیدپ و  هصرع  رگید  ياه  هنوگ  هب  ترضح  دوخ  يرادمامز 

ناماما توافتم  شور 

ياه تئارق  توافتم و  ياه  هاگدـید  هک  تسا  هدـش  نآ  ببـس  نانآ  ناوریپ  نیب  رد  نانآ  هریـس  ناماما و  یبایزرا  تخانـش و  توافت 
نییبت هب  ناـش  درکیور  یخرب  .دـنراد  تواـفتم  ياـه  یگژیو  ناـماما  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  .دوش  رادـیدپ  اـهنآ  راـتفر  زا  داـضتم 

.تسا ینید  ماکحا  فراعم و 

مامه ماما  و  وج ! یتشآ  یـشور  ار  یبتجم  نسح  ماما  شور  .دـنرادنپ  یم  دوخ  رواـب  رب  هاوگ  ار  ناـماما  تواـفتم  ياـه  شور  ناـنیا 
هک یخرب  تهج  نیمه  هب  .دنرادنپ  یم  شهوژپ  شناد و  تماقف  رب  دنمقالع  ار  نیقداص  دننام  ناماما  وج و  هزیتس  ار  نادیهـش  رالاس 

نسح ماما  شور  اب  دوخ 

هحفص 92] ]

شور دنشاب  یم  وج  هزیتس  هک  زین  نایعیش  زا  يدارفا  هک  هنوگ  نامه  .دنبات  یمن  رب  دیزی  اب  زیتس  رد  ار  نیسح  ماما  هریس  دنراد  لیامت 
تضهن هک  دنیاشگ  یم  زاب  داقتنا  نابز  لوا  هورگ  .دنبات  یمن  رب  ار  یبتجم  ماما 
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تلذ يراوخ و  ببـس  ار  یبتجم  ماما  حلـص  مود  هورگ  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هدـش  شنارای  ماما و  رمث  نودـب  تکاله  ثعاب  البرک 
تلذ ببـس  هیواعم  اب  شزاس  اب  وت  اب  هک  دـندومن  راهظا  هنوگ  نیا  ماما  روضح  رد  زین  ماـما  دوخ  باحـصا  زا  هک  دـنرادنپ ! یم  هعیش 

[. 116 ! ] يدش نانمؤم 

نسح ماما  ینعی  دشاب !؟ یم  ناماما  هیحور  توافت  توافتم  ياه  شور  هاگتـساخ  ایآ  هک  تسا  نیا  اتـسار  نیا  رد  تیمها  زیاح  هتکن 
!؟ تسا هدومن  شزاس  هیواعم  اب  هدوب  ساره  رد  زیتس  گنج و  زا  هتشادن  یفاک  هرهب  تراسج  تعاجـش و  زا  هتـشاد و  شزاس  هیحور 

ملظ ربارب  رد  هک  تسا  هدوب  گنج  زا  ساره  یب  روسج و  عاجش و  يدرف  گرتس و  وج و  هزیتس  هیحور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اما 
رگا نکیل  .دوش  رگ  هولج  حیحـص  دـناوت  یم  تخانـش  نیا  دـشاب  ناـماما  تاـیحور  شور  هاگتـساخ  رگا  تسا !؟ هدوـمن  ماـیق  دـیزی 
رییغت مامه  ماما  هرابرد  دیاب  هاگدید  نیا  هاگنآ  ناماما ، تایحور  هن  دـشاب  نامز  توافتم  طیارـش  اه  يریگ  عضوم  توافت  هاگتـساخ 

.دبای

دحاو رون  مهلک  دنـشاب : ناسکی  یهلا  ياه  نامرآ  هب  دـهعت  ...و و  تواخـس  تعاجـش و  تراهط و  اوقت و  تاـیحور  رد  ناـماما  رگا 
تایحور هن  دوب  دـهاوخ  نامز  طیارـش  شهاگتـساخ  اه  شور  توافت  هاگنآ  .دـنیامن  یم  یناشفارون  توافتم  طیارـش  رد  هک  دنـشاب 

.ناماما يدرف 

ناحبس يادخ  اب  تسا و  دهعتم  یهلا  نید  نیا  زا  عافد  ربارب  رد  ماما 

هحفص 93] ]

هک تسا  توافتم  هنوگ  هب  نامز  طیارش.دنک  اضما  حلص  نامیپ  ای  دنک  ادف  ناج  لاح  دیامن ، شالت  نید  رارقتـسا  هار  رد  هتـسب  نامیپ 
دیاب رگید  طیارـش  رد  .دومن و  ءاضما  حلـص  دادرارق  دـیاب  یمالـسا  تما  یمالـسا و  نایک  ظفح  نید و  رارقتـسا  يارب  نامز  کی  رد 

نیمه هب  ندیسر  يارب 
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ماما ینعی  .درک  باختنا  دیاب  نامز  توافت  ساسا  رب  ار  شور  .دشاب  يدرف  هچ  هدهع  هب  يربهر  دنک  یمن  یتوافت  .درک  زیتس  فادها 
طیارش رد  نیسح  ماما  رگا  .تشاد و  شیپ  رد  ار  نیسح  ماما  شور  نامه  تشاد  شود  هب  ار  يربهر  نیسح  ماما  نامز  رد  رگا  نسح 

توافت و اه  شور  هاگتـساخ  رگا  یتقو  .دومن  یم  شزاس  هیواعم  اب  ناناملـسم  مالـسا و  حـلاصم  يارب  زین  وا  دوب  یبتجم  ماما  یناـمز 
يرگید وج  حلـص  یکی  .دنـشاب  هتـشاد  توافت  رگیدـکی  اب  ناماما  هک  دوب  دـهاوخ  دودرم  هاگدـید  نآ  هاگنآ  دـشاب ، ینامز  طیارش 

.دشاب وج  هزیتس 

نآ دومن  اهنامز  توافت  هب  تشگزاب  اه  شور  توافت  دـش و  یبایزرا  ناسکی  ناماما  یهلا  ياه  شزرا  تایحور و  رگا  ساسا  نیا  رب 
اـه و شزرا  اـب  مه  دـنبات و  یمرب  ناـنآ  ناوریپ  ار  ناـماما  ریاـس  نیـسح و  ماـما  شور  مه  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  شور  مه  هاـگ 

توافت هک  دوش ، یم  فافش  هتکن  نیا  یبتجم  ماما  یسایس  یعامتجا و  عاضوا  حیحص و  یلیلحت  اب  .دنناد  یم  قبطنم  یهلا  ياهرایعم 
یهلا و نامرآ  زا  تسارح  رد  ناماما  همه  .دـشاب  یم  اه  يدـنمناوت  نامز و  یعامتجا  ياـه  ناـیرج  تواـفت  شهاگتـساخ  اـه  شور 

تسین هنوگ  نیا  تسا و  هدوب  اه  نامز  توافت  درک  يور  هب  توافتم  ياه  تیلوؤسم  .دنتـسناد  یم  دهعتم  ار  نتـشیوخ  نید  رارقتـسا 
يدنیآرب هنایوج  حلـص  مادقا  رگا  ای  دـنز و  زابرـس  نآ  زا  نسح  یبتجم  لثم  مامه  ماما  دـنبلطب و  هزرابم  داهج  نید  رارقتـسا  رگا  هک 

رابرپ

هحفص 94] ]

نتـشادن زا  یـشان  هک  تسا  یگهار  جـک  یفارحنا و  اه  تشادرب  نیا  .دـهدن  نت  نادـب  نیـسح  ماـما  دـشاب  هتـشاد  مدرم  نید و  يارب 
.دریگ یم  همشچرس  ناماما  ناسکی  ياه  یگژیو  نامز و  توافتم  ياه  نایرج  زا  حیحص  تخانش 

اه تموکح  هلوادم 

نامز یعامتجا  ياه  نایرج  زین  هیواعم و  تیوه  یسررب  زا  شیپ 

یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


ترورض کی  تموکح  ای  یسایس  داهن  هک  نیا  نآ  .دیامن و  یم  هتسیاب  یهلا  یعامتجا  تنس  کی  هب  هجوت  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
تموکح و هب  يزیوآ  گـنچ  هکلب  تسین ، راـیعم  نیا  لومـشم  نآ  ندوب  لـطاب  اـی  ندوب  قـح  اـما  .تسا  ناـسنا  یعاـمتجا  یگدـنز 

.دبلط یم  ار  يرگید  تصرف  نآ  یسررب  هک  تسا  يرادمروز  انایحا  یعامتجا و  صاخ  ياهرایعم  عبات  نآ  زا  تسارح 

ینب تموکح  نداهن  هیاپ  يزیر و  یپ  لدنجلا  همود  يرواد  تیمکح و  دمآ  یپ  هک  نیا  تسا ، رظن  دروم  العف  دنیآرف  نیارد  هچ  نآ 
دننام یعامتجا  ياه  نایرج  زا  يرو  هرهب  اب  يراک  بیرف  ریوزت و  لـماوع  .دوش  یم  عورـش  هیواـعم  یهاـشداپ  هب  هک  .دـشاب  یم  هیما 
ببـس ینید  ياهدامن  زا  يرو  هرهب  اب  مدرم و  یناداـن  لـهج و  زا  يرو  هرهب  اـب  قاـفن و  لـماع  هژیوب  هیناـمثع  بزح  ءارمح و  تیموق 

یم شدرگ  هیما  ینب  دوس  هب  ار  یـسایس  تـالداعم  هدـش  تیب  لـها  هارمه  وـسمه و  لکـشت  تبالـص  نتـسکش  یگدـنکارپ و  داـجیا 
نسح هاپس  ماک  رب  ار  خلت  حلص  لماوع  نامه  دومن  فالغ  نیفـص  ریرحلا  موی  ریرحلا و  هلیل  رد  ار  یلع  راقفلاوذ  هک  لماوع  نآ.دهد 

.دیماکچ مالسلا  هیلع 

هحفص 95] ]

مالسلا و هیلع  یلع  دننامه  یـسایس  داهنزا  دنتفرگ و  هلـصاف  قح  ياهرایعم  زا  مدرم  رگا  هک  تسا ، یهلا  یعامتجا  تنـس  کی  نیا  و 
یـسایس داهن  زا  تسارح  زین  رارقتـسا و  .دش  دهاوخ  نیزگیاج  هیواعم  دـننامه  رگید  یـسایس  داهن  هاگنآ  دـندرکن  تیامح  تیب  لها 

تـسا يرـالاس  هتـسیاش  ساـسارب  هک  نآ  ندوب  یمدرم  زا  ینید  یـسایس  داـهن  يدـنمناوت  اریز  .تسا  مدرم  مومع  هدـهع ي  هب  ینید 
.دشاب یم  راوتسا 

ود رب  ینید  یـسایس  داهن  هک  تسا  هدـش  لیلحت  الماک  عوضوم  نیا  تیروهمج » مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما   » باتک رد  هک  هنوگ  نامه 
تیعورشم و میخف  هیاپ 
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نآ و شریذـپ  .تسادـخ و  بناـج  زا  نآ  تیعورـشم  هـک  تـسا  هیوـس  ود  داـهن  کـی  تـسا و  راوتــسا  مدرم  شریذـپ  تیلوـبقم و 
ره نودـب  هک  دنـشاب  یم  هدـنرپ  لاب  ود  دـننامه  هیاپ  ود  نیا  .تسا  یعامتجا  ياه  هنحـص  رد  مدرم  روضح  بناج  زا  نآ  تیروهمج 

دوخ تیمالسا  رگا  هک  هنوگ  نامه  تموکح  .دریگ  یمن  لکش  ینید  یـسایس  داهن  مادک  ره  نودب  .دوب  دهاوخن  نکمم  زاورپ  مادک 
دهاوخن لکـش  ینید  تموکح  داـهن ، فک  زا  ار  تیروـهمج  یمدرم و  تیاـمح  رگا  دوـب ؛ دـهاوخن  ینید  تموـکح  دـهن ، فـک  ار 

: دیامن یم  نییبت  فافـش  ار  تقیقح  نیا  نآرق  هک  دومن ، دـهاوخ  شدرگ  یعامتجا  رگید  نایرج  هب  یـسایس  تردـق  هکلب  .تفریذـپ 
«. مینک یم  تسدب  تسد  شدرگ و  مدرم  نورد  رد  ار  اه  تردق  ام  [. » 117  ] سانلا نیب  اهلوادن  مایالا  کلت 

نوچ يرادـم  تسایـس  قح و  رهاـظم  زا  نازیرگ  یلیلد  ره  هب  مدرم  رگا  .تسا  مدرم  درک  يور  نید ، اـیبنا و  تموکح  لکـشت  هنیمز 
نیرگیاج هیواعم  تسایس  دننامه  لطاب  تسایس  نیقی  هب  دندش ، مالسلا  هیلع  یلع 

هحفص 96] ]

یگنهرف و تاحالـصا  یعامتجا و  يدازآ  يرگدابآ و  دش  یم  رقتـسم  یلع  دمآراک  تیریدـم  رگا  هک  هنوگ  نامه  .دـش و  دـهاوخ 
هک دوـمن  دـهاوخ  ینار  مکح  هنوـگ  نآ  مدرم  رب  .تشاد و  دـهاوخ  یپرد  ار  يداـصتقا  يداـصتقا و  یعاـمتجا و  قـیمع  تاحالـصا 

لیمحت مدرم  رب  یگدرب ، تلذ و  هک  تسا  یعیبط  دوش ، رقتسم  هیواعم  تسایس  رگا  .دروآ  مهارف  ار  مدرم  تیاضر  ادخ و  يدونشوخ 
.ادخ يدونشوخ  هن  مدرم و  تیاضر  هن  دهاوخ ، یم  دوخ  یناسفن  ياه  شهاوخ  هک  دومن  دهاوخ  تموکح  هنوگ  نآ  .دش و  دهاوخ 

.تسا یهلا  ریذپان  رییغت  تنس  کی  تقیقح  نیا  و 

میسانشب رتهب  ار  هیواعم 

هراشا

هب نانآ  لباقم  فرط  اب  ییانشآ  ناماما  یعامتجا  ياه  يریگ  عضوم  زا  حیحص  تخانش  رد 
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هب یبایهار  ناماما ، یعامتجا  ياه  نایرج  نامز و  عاضوا  زا  حیحـص  یهاـگآ  نودـب  .دـشاب  یم  هتـسیاب  ناـنآ  هیلع  نارگـشلاچ  هژیو 
عـضوم هب  يزاـیتسد  رد  تهج  نیمه  هب  .دوب  دـهاوخن  نکمم  دـشاب ، ناـمز  ره  رد  يریگ  يوگلا  يرو و  هرهب  دروم  هک  نآ  عـضاوم 

نیازا .تسا  يرورض  یعامتجا  مهم  ياه  نایرج  هیواعم و  هژیو  هب  يو  نانمشد  زا  حیحص  تخانـش  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يریگ 
.میزادرپ یم  نامز  نآ  یعامتجا  مهم  ياه  نایرج  هیواعم و  درک  لمع  تیوه و  یسررب  هب  تهج 

یـسایس عاضوا  اب  ییانـشآ  يارب  هک  تسا  نیا  رب  نامگ  میدش ، انـشآ  يردق  هیواعم  تیوه  اب  یگدـنز » يوگلا  یلع  ماما   » باتک رد 
ياه تسایس  ار  ماما  نامز  یسایس  عاضوا  مهم  دعب  نوچ  .دشاب و  یم  زاین  هیواعم  راتفر  تیوه و  اب  رتشیب  ییانـشآ  یبتجم  ماما  نامز 

لکش هیواعم 

هحفص 97] ]

تیوه مه  تخانـش  زا  روظنم  .دزاس  یم  راومه  مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  هاگدید  حیحـص  لیلحت  رد  ار  هار  اهنآ  یـسانشزاب  دـهد ، یم 
.يا همانسانش  تیوه  هن  تسا  هجوت  دروم  هیواعم  یعامتجا  ینید و 

عاضوا راشف  رثا  رد  شا  ینطاب  تساوخ  مغر  یلع  هکم  حـتف  رد  اـت  دوب  مالـسا  لـباقم  فص  رد  هراومه  یناوجون  نارود  رد  هیواـعم 
ار دوخ  نایفسوبا  تیعقوم  ظاحل  هب  تفرگ  رارق  ناناملسم  فص  رد  هک  ینامز  زا  يو  .داتـسیا  ناناملـسم  فص  رد  بعر ، یـسایس و 

نییور هرهچ  کـی  نیا  هک  دوش ، یم  داـی  یحو  هدنـسیون  ناونع  اـب  يو  زا  یتح  تخاـس و  یم  کـیدزن  هراومه  يربهر  هاگتـسد  هب 
يو یعقاو  هرهچ  ندـش  فافـش  يارب  .دـشاب  یم  ناـهنپ  هرهچ  نیا  تشپ  رد  تسا ، هدـش  میرگ  هک  يو  یلـصا  هرهچ  .تسا  هیواـعم 

رد ار  هرهچ  نیا  .دـشاب  یم  هاوگ  نیرتایوگ  هیواعم  دوخ  راتفر  زین  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياـهراتفگ 
روحم دنچ 
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.مینیشن یم  اشامت  هب 

هیواعم قافن 

هلیسو ناونع  هب  مالسا  زا  هیواعم  .دشاب  هتشادرب  ادخ  يارب  مدق  کی  دنک  اعدا  دناوت  یمن  دش ، ناملـسم  رهاظ  هب  هک  يزور  زا  هیواعم 
روانهپ روشک  لک  رد  يدامتم  ياه  لاس  هاگنآ  ماش  رد  لاس  ياـه  لاـس  درب و  ناوارف  ياـه  هرهب  تیمکاـح  هب  ندیـسر  يارب  رازبا  و 

رواب یهلا  نید  هب  دـهد  یم  یهاوگ  هیواعم  درک  لمع  هک  هنوگ  نآ  .دومن  لـیمحت  مدرم  رب  نینمؤملا  ریما  ناونع  هب  ار  دوخ  یمالـسا 
.دوب هداد  رارق  شیوخ  ياه  تسایس  هچیزاب  ار  نآ  رهاظم  نید و  .تشادن و 

زا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترتع  ،) دوخ بیغر  هب  ندش  هریچ  رد  هیواعم 

هحفص 98] ]

لوسر ترتع  یلـصا  عنام  فده  نیا  هب  ندیـسر  رد  دوب و  فده  يراد  تموکح  هیواعم  يارب  .دومنن  راذگورف  یتثابخ  مادقا و  چیه 
ماگنه رد  يو  تساخرب ! زیتس  هب  تخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  اب  ببـس  نیمه  هب  .دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

ام هللا  ینا و  تخاس : راکشآ  ار  شیوخ  ناهنپ  هرهچ ي  هنوگ  نیا  شیوخ  نانخس  اب  .دومن  ینارنخس  هلیخن »  » رد هفوک  رهـش  هب  دورو 
مدرکن زیتس  امش  اب  نم  [ » 118  ] .مکیلع رمأتأل  مکتلتاق  امنا  کلذ  نولعفتل  مکنا  اوکزتلال  اوجحتال و  اوموصتلال و  اولـصتل و  مکتلتاق 
تسایر يارب  نم  دیهد ) یم  ماجنا  ناتدوخ  ار  اهراک  نیا   ) دیزادرپب تاکز  دیهد و  ماجنا  جح  ای  دریگب و  هزور  ای  دیراد  اپب  زامن  هک 

«. مدرک گنج  امش  اب  امش  رب 

یلص هللا  لوسر  مان  نذؤم  دینـش  یم  هک  یماگنه  هیواعم  .دروآ  تسد  هب  زین  يو  رگید  رظن  راهظا  زا  ناوت  یم  ار  هیواعم  يرواب  نید 
دیاب هزاوآ  دنلب  مان  نیا  تفگ  دنک ، یم  دای  تمظع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
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يارب ششوپ  ار  مالسا  دوبن و  هناقداص  مالسا  هب  شیوخ  رواب  رد  هیواعم  هک  دوش  یم  راکشآ  راتفگ  راتفر و  نیا  زا  [ 119 ! ] دوش نفد 
هللا یلص  هللا  لوسر  ياه  هدومرف  رد  هک  هنوگ  نامه  دوبن  شیب  یقافن  يو  مالسا  دوبن و  هناقداص  مالسا  هب  شیوخ  فادها  هب  ندیسر 

[. 120  ] .دور یمن  ایند  زا  ناملسم  يو  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و 

هیواعم یهاشداپ 

ات هچرگ  .دومن  هیکت  تردـق  هکیرا  رب  یمالـسا  روشک  هتخیـسگ  راسفا  مکاح  ناونع  اب  لدـنجلا  همود  قحبان  يرواد  زا  دـعب  هیواـعم 
هدنز نامز 

هحفص 99] ]

یمالـسا دالب  ریاس  رد  اما  .داهن  راگدای  هب  دوخ  زا  یتایانج  اـهنت  دـنام و  ماـکان  قارع  رد  يو  ياـه  نـالوج  مالـسلا  هیلع  یلع  ندوب 
رد ار  يراگدنام  تایانج  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اب  حلص  زا  دعب  هژیوب  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  دعب  داد و  ناوارف  نالوج 

.دش بکترم  دالب  ریاس  قارع و 

یتح تسا  یسک  نیلوا  هیواعم  .دروآ  رد  یهاشداپ  ینعی  یشیراگیلآ »  » تروص هب  یمالسا  تما  تیریدم  هک  تسا  یسک  نیلوا  يو 
زبس و خاک  .دیزگرب  ناوارف  ناظفاحم  نابهگن و  شدوخ  يارب  درک و  انب  زبس ) خاک   ) یتنطلس خاک  تفرگ و  هلصاف  افلخ  هریـس ي  زا 

.داهن هیاپ  یتنطلس  خاک  رد  ار  نیگنن  نیگنر و  نیزبس و  هرفس ي 

هب تساوخ  یم  یسک  رگا  .درک  بوجحم  مدرم  زا  ار  دوخ  درک و  بصن  اه  هدرپ  تسشن و  تخت  يور  رب  هک  تسا  یسک  نیلوا  يو 
یـسک نیلوا  .دیـشک و  يراگیب  مدرم  زا  خاک  نتخاس  رد  تسا  یـسک  نیلوا  يو  .دومن  یم  نییعت  تقو  دیاب  شیپ  زا  دورب  شتاقالم 

رد .درک  ینادنز  شرهوش  هانگ  هب  ار  نز  هک  تسا  یسک  نیلوا  زین  .دیزگرب  یمالـسا  ماظن  رازگراک  ناونع  هب  ار  نایحیـسم  هک  تسا 
نتفرگ
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[. 121  ] .درب اه  هرهب  روز  مرها  زا  مه  تعیب 

نیا يارب  دمآ  هنیدم  هب  هیواعم  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  نامز  رد  تیب  لها  راداوه  وسمه و  لکـشت  تبالـص  ندش  هتـسکش  رثا  رد 
هللا یلـص  هللا  لوسر  ربنم  دومن  شالت  دـیامن ، يرادرب  هرهب  ینید  رهاظم  زا  دـنک و  یبیرف  ماوع  ماش )  ) تخت ياـپ  رد  دـناوتب  رتهب  هک 

فرـصنم راک  نیا  زا  ار  يو  نافوط  ندش  رادـیدپ  دیـشروخ و  نتفرگ  مدرم و  شروش  هک  دربب  ماش  هب  هدروآ  رد  ياج  زا  هلآ  هیلع و 
[. 122 ! ] دروخن ار  نآ  هنایروم  ات  متشاد  ار  ربنم  ییاجباج  دصق  هک  دروآ  هناهب  هاگنآ  تخاس ،

هحفص 100] ]

هیواعم يزاس  گنهرف 

هراشا

دیامن یم  شالت  تخس  دبتسم  ناراد  تموکح  دشاب ، یم  مدرم  میلست  لقادح  ای  شریذپ و  رب  یکتم  اه  تموکح  موادت  هک  اجنآ  زا 
هک تسا  یعامتجا  تیعقاو  کی  نیا  .دـنیامن  لیـسگ  شیوخ  فادـها  تمـس  هب  ار  هعماج  گنهرف  هشیدـنا و  تسخن  هلحرم  رد  هک 

ناـنآ .دوش  یم  رقتـسم  يزاـس  گـنهرف  رثا  رد  ناـینوعرف  هطلـس  هک  دراد ، یم  رب  هدرپ  نآزا  یعاـمتجا  تنـس  کـی  ناوـنع  هب  نآرق 
نوعرف [ » 123  ] .هوعاطاف هموق  فختـساف  دننارتسگ : یم  ار  هطلـس  رتسب  هاگنآ  هتخاس ، یهت  قح  ياهرواب  گنهرف  زا  ار  مدرم  تسخن 

«. دندومن يوریپ  ار  يو  ات  دومن  یهت  گنهرف  زا  ار  شیوخ  تلم 

وس تمـس و  هنوگ  نآ  ار  هعماج  هشیدنا  راتخاس  يزاس  گنهرف  اب  يو  هک  دشخرد  یم  فافـش  رایـسب  هیواعم  هریـس  رد  یگژیو  نیا 
يزاس گنهرف  رد  هیواعم  .دـیامن  لیمحت  مدرم  رب  ار  شیوخ  تموکح  دزاس و  رادـیدپ  ار  یعاـمتجا  ياـه  ناـیرج  تسناوت  اـت  داد ،

صاعورمع هبعش و  نب  هریغم  هریرهوبا و  دننام  یگنهرف  لماوع  وس  کی  زا  .داهن  انب  عفترم  مکحتسم و  رایـسب  ار  هیاپ  ود  هدرتسگ ي 
دنتسناوت ات  ...اهرابخالا  بعک  و 
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يزاساضف هیواعم  صوصخ  هب  افلخ  دروم  رد  یلعج  ثیداحا  زا  يرایـسب  دندومن  رـشن  هتخاس و  ثیدح  هیما  ینب  هتـشادن  لیاضف  رد 
ندومن شودـخم  اب  رگید  بناج  زا  [. 124  ] .دـندومن يزاساضف  هیواعم  صوصخ  هب  هیما  ینب  ...و  داـهج  لـیاضف و  دروم  رد  .دـش و 

گرتس هباحص ي  كانبات  ياه  هرهچ 

هحفص 101] ]

رد هن  یتصرف  چیه  زا  .داهن  مامت  گنس  هیواعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترتع  هژیو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
.دومنن راذگورف  تیب  لها  هرهچ  نداد  هولج  نوگژاو  شودخم و  رد  هن  هیما و  ینب  هیرک  ياه  هرهچ  میرگ  يزاس و  هرهچ 

دننام ینید  گرزب  نیداهن و  تاعامتجا  رد  یتح  اه  تصرف  مامت  رد  یمـسر  تروص  هب  ار  یلع  لآ  یلع و  رب  نعل  مانـشد و  هیواـعم 
دـندرب و یمن  نایاپ  هب  ار  هباطخ  یلع  رب  نعل  نودـب  هعمج  زامن  ياه  بیطخ  .درک و  دـنم  نوناق  یمـسر  تروص  هب  هعمج  ياـهزامن 

! .دنتشادنپ یم  لطاب  یلع  رب  نعل  نودب  ار  دوخ  هبطخ 

.دندش یمن  هعمج  زامن  هب  رـضاح  رگید  هدش و  رجزنم  هیواعم  هویـش  زا  مدرم  هک  داد  جاور  رادقم  نآ  ات  ار  تشز  تنـس  نیا  هیواعم 
عامتجا زا  يریگ  هرهب  يارب  هیواعم  .دـندومن  یم  كرت  ار  دجـسم  هدروآ  اجب  ادارف  ار  دوخ  زاـمن  هدـش  دجـسم  دراو  رهظ  ماـگنه  رد 

هب زامن  يارب  مدرم  هک  رهظ  ماگنه  ات  دومن  یم  عورش  ناذا  زا  لبق  ار  اه  هبطخ  درب  راک  هب  يرگید  درگـش  مادقا  نیا  اب  هلباقم  مدرم و 
[. 125  ] تشاد جاور  دالب  مامت  رد  تنس  نیا  دنونشب و  ار  یلع  نب  نسح  یلع و  رب  نعل  دندروآ  یم  يور  دجسم 

.دندومن یم  نیرفن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  یلع و  اهنآ  زارف  رب  هک  دوب  هدرک  بصن  ربنم  رازه  داتفه  هیواعم 
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[. 126]

هرهش یمالسا  روشک  رد  داتـسیا  یم  زاب  تشز  راتفر  نیازا  يرهـش  هقطنم و  رگا  هک  دوب  هدش  تنـس  یلع  رب  ازـسان  بس و  هنوگ  نآ 
ناتسجس هقطنم  دشن  نعل  هب  رضاح  هک  ییاج  اهنت  دسیون  یم  ناتسیس )  ) ناتسجس مدرم  دروم  رد  يدوهمـس  هچ  نانچ  .درک  یم  ادیپ 

دالب ریاس  رد  .دوب 

هحفص 102] ]

[. 127  ] .دندومن یم  نعل  یلع  رب  هنیدم ) هکم و   ) نیفیرش نیمرح  رد  یتح 

هللا لوسر  ربنم  زارف  رب  یبنلا  هنیدـم  رد  یتح  داد و  یم  رارق  نعل  دروم  ار  مامه  ماـما  شیوخ  یمـسر  ياـه  هبطخ  رد  هیواـعم  صخش 
! دیامن یم  تناها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترتع  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  روضح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

[. 128]

.دش هبتشم  یبهذم  یسایس و  یعامتجا و  عاضوا  الماک  ماش  مدرم  رب  هک  دومن  یگنهرف  مجاهت  هنوگ  نآ  ماش  رد  هیواعم 

کشا نامثع  تیمولظم  هب  دجسم  رد  رفن  رازه  هاجنپ  داتسرف  هیواعم  يارب  ار  نامثع  نینوخ  نهاریپ  نامثع ) رـسمه   ) هلئان هک  یماگنه 
[. 129  ] .دنناسر يرای  ار  يو  یلع  زا  نامثع  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  رد  ات  دندومن  ینابیتشپ  راهظا  هیواعم  زا  دنتخیر و 

تـسیک یلع  دندیـسرپ  یماش  يدرف  زا  هک  دوب  هدش  نوگژاو  رادقم  نیا  ات  مالـسا  ردص  ناناملـسم  گنهرف و  اب  ماش  مدرم  ییانـشآ 
! هیواعم رهاوخ  هشیاع  رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رـسمه  تسیک ، همطاف  .دش  هتـشک  نینح  گنج  رد  هک  همطاف  ردپ  تفگ 

[. 130]

هقان نیا  هک  دوش  یم  یعدـم  یماش  يدرف  .دوش  یم  ماش  دراو  رن ) رتش   ) دوخ لمج  اب  نیفـص  زا  تشگزاب  ماگنه  رد  هفوک  زا  يدرم 
تسا و يو  زا  هقان  هک  دنک  یم  هماقا  دهاش  رفن  هاجنپ  یماش  درف  .تسا  نم  زا  هدام ) رتش  )
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یماش زا  هقان  نیا  دنداد  تداهـش  هک  اهنیا  دیوگ  یم  یفوک  درف  هیواعم  يرواد  زا  دعب  .دنک  یم  يرواد  یماش  درف  عفن  هب  مه  هیواعم 
! تسا رن )  ) لمج رتش  نیا  تسا 

هحفص 103] ]

زا دـعب  هاـگنآ  .نکم  ضارتعا  هتفرگ  ماـجنا  تواـضق  دـیوگ  یم  یفوک  درف  هب  دوش  یم  ربـخ  اـب  شا  يرواد  ییاوسر  زا  هک  هیواـعم 
یم یفوک  درف  هب  دنک  یم  تخادرپ  يو  هب  رگید  يایاده  اب  هارمه  ار  يو  رتش  تمیق  دـناوخ  یم  ار  یفوک  درف  مدرم  ندـش  هدـنکارپ 

صیخـشت هدام  رتش  زا  ار  رن  رتش  هک  تسا  وت  اب  گنج  هدامآ  ورین  رازه  دص  اب  هیواعم  هک  ناسرب  یلع  هب  هفوک  رد  ار  مایپ  نیا  دـیوگ 
[. 131 ! ] دنهد یمن 

یم حافـس  دزن  ار  ماش  ناگرزب  زا  هدـع  دوش ، یم  ماـش  دراو  ناورم  يریگتـسد  يارب  یلع  نب  هللادـبع  حافـس ، ساـبعلا  یبا  ناـمز  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  دناوتب  هک  یتیب  یلها  ینادنواشیوخ و  نونک  ات  دننک  یم  دای  دـنگوس  حافـس  دزن  رد  نانآ  .دتـسرف 

حالطـصا هب  مدرم  هک  تسا  هدومن  يزاس  گنهرف  هنوگ  نیا  هیواعم  [ 132  ] .میتخانـش یمن  ار  يرگید  سک  هیما  ینب  زج  دنربب  ثرا 
گنهرف هنوـگ  نیا  یگنهرف  مجاـهت  .دنـسانش  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هب  تبـسن  هـیما  ینب  زج  ینادـنواشیوخ  ناملـسم 

! دنرادنپ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رسمه  یلع و  رتخد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  هتخاس 

هتفر دجسم  هتشاد ! راک  هچ  دجسم  اب  یلع  هک  دننک  بجعت  هدش  بورـضم  دجـسم  رد  یلع  دونـشب  یتقو  تسین  بیجع  مدرم  نیا  زا 
ره هدش  نوگرگد  رادقم  نیا  ات  یتقو  گنهرف  .درک  اپب  هعمج  زامن  هبنـشراهچ  زور  ناوت  یم  ناملـسم  مدرم  نیا  يارب  دنک ! راک  هچ 

تفگنه هدوت  ینابیتشپ  .دریگ  یم  لکش  نید  مان  هب  یتیانج 
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هنوگ نآ  هیواعم  .دوب  رادروخرب  تیامح  هنوگ  نیازا  هیواـعم  هکناـنچ  .تشاد  دـهاوخ  لاـبند  هب  زین  ار  اهدـمآ  یپ  هنوگ  نیا  هاـگآان 
يزاس گنهرف  يزاس و  هرهچ  شقن  نیا  [ 133 ! ] دناوخ یم  هعمج  زامن  هبنش  راهچ  زور  نایماش  يارب  هک  دوب  هدرک  يزاس  گنهرف 

هحفص 104] ]

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربنم  زارف  هب  نسح  یبتجم  دننام  تیب  لها  هنیدـم و  هکم و  دـنزرف  هنیدـم  هکم و  رد  هک  تسا  هیواعم 
! دریگ یم  رارق  نعل  دروم 

دوب هدومرف  هدرک و  رداص  ار  هیواعم  لـتق  مکح  شیپاـشیپ  هک  دوب  هدومن  ینیب  شیپ  ار  راـگزور  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
لوسر روتسد  مدرم  هک  دومرف  ببس  نیدب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .دیفاکـشب  ار  وا  مکـش  دیدید ، نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  هک  یماگنه 

.دندش هیواعم  ياه  تسایس  راچد  .دندرکن  ارجا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

روضح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دجـسم  رد  دراد  دوجو  نیا  زا  رتارف  تیمولظم  ایآ 
!؟ دریگ رارق  نعل  دروم  هبعک  دنزرف  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنزرف 

نیا دمآ ، دورف  نیسح  ماما  هنیس  رب  هک  يریشمش  هزین و  زا  نیرت  هاکناج  رهز و  نیرتخلت  ایآ  .دراد  دوجوم  نیا  زا  رتارف  تیمولظم  ایآ 
ندینش ایآ  يوبن ! هضور  رانک  يوبن  دجسم  رد  هکلب  البرک ، فط  ياهنابایب  رد  هن  مه  نآ  دمآ !؟ دورف  یبتجم  ماما  هنیس  رب  هک  تسین 
دننامه مامه  ماما  مادک  دـمآ !؟ دورف  هفوک  دجـسم  رد  یلع  قرف  رب  هک  تسین  يریـشمش  زا  رت  تخـس  يوبن  دجـسم  رد  یلع  رب  نعل 

!؟ تسا مولظم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هیما ینب  هللا و  لوسر 

ایؤر رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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كانمغ اـیؤر  نیازا  دـنیآ ! یم  دورف  دـنور و  یم  ـالاب  شربنم  زارف  رب  هیما ) ینب  تاـیاور  یخرب  رد   ) اـه هنیزوب  هک  دـندرک  هدـهاشم 
ربخ اب  ار  ترضح  یتقیقح  زا  ناحبس  يادخ  [ 134  ] .دندش

هحفص 105] ]

[135  ] .نآرقلا یف  هنوعلملا  هرجشلا  سانلل و  هنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایؤرلا  انلعج  ام  و  تفگ : نخـس  هنوگ  نیا  يو  باوخ  زا  تخاس و 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  .میداد » رارق  مدرم  نومزآ  هلیـسو  ار  نآرق  رد  هدش  نیرفن  تخرد  زین  میدرک و  هئارا  وت  رب  هک  ار  ایؤر  ام  »

زین هرجـش  قادصم  .دنتـسه و  هیما  ینب  اه  هنیزوب  زا  روظنم  دـیامن  یم  لقن  تیاور  رقاب  ماما  زا  .دـشن  نادـنخ  باوخ  نیا  زا  دـعب  هلآ 
.دشاب یم  هیما  ینب  نامه 

ینب دننامه  دندومرف  ترضح  .درذگ  یم  راگزور  هنوگچ  دندیسرپ  ترـضح  زا  هک  دنک  یم  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
نیرتهب هک  مدومن  حبص  هنوگ  نیا  .تشاد  یم  هگن  زاب  ار  نانز  تشک و  یم  ار  نانآ  نادرم  .دندوب  نوعرف  باذع  راچد  هک  لیئارـسا 

یم بصغ  ناشقح  ام  تبحم  مرج  هب  دارفا  .تسا  نعل  دروم  شتآ  ياهربنم  يـالاب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  دـعب  ناـسنا 
ار بارحم  .دندمآرد  اهدجسم  رب  اه  كوخ  دیسر ، ارف  نامز  نآ  دش ! ریبعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  باوخ  يرآ  [ 136  ] .دوش

! دنتسکش ار  هللا  لآ  ینعی  لوسر  لآ  تمرح  .دنتفر  ارف  اهربنم  زارف  رب  اه  هنیزوب  .دندرک  هدولآ  هدروآ  الاب  بارش  اب 

یعمج راتشک 

هراشا

.تسا زومآ  تربـع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نایعیـش  تیب و  لـها  ناراداوه  هژیو  هب  دوـخ  ناـفلاخم  ناشیدـنا و  رگد  اـب  هیواـعم  درکلمع 
هفخ ولگ  رد  ار  فلاخم  يادص  ره  هک  دنتخاس  رقتسم  یمالسا  دالب  رد  تشحو  بعر و  نانچ  نآ  شلامع  هیواعم و 
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ناوید زا  نایعیش  مان  داد  روتسد  هیواعم  .تساه  شور  نیا  نیرت  ناسآ  هجنکش  دیعبت و  نادنز و  .دندومن  یم 

هحفص 106] ]

هب دوشن ، هماقا  نآ  رب  يدهاش  هچرگ  دوب  ندوب  هعیـش  هب  مهتم  ار  سک  ره  .دـننک  فذـح  .دـندرک  یم  تفایرد  مهـس  هک  لاملا  تیب 
[. 137 ! ] دنناسرب لتق 

دنشکب و هتخادگ  لیم  نانآ  نامشچ  هب  عطق و  ار  نانآ  ياپ  تسد و  دندرک  ادیپ  یسرتسد  اج  ره  ار  یلع  نایعیش  داد  روتـسد  هیواعم 
هراشا هتفرگ  تروص  هیواعم  دوخ  ای  هدـناشن و  تسد  لامع  طسوت  یتایانج  اه و  نـالوج  زا  یخرب  هب  [ 138  ] .دیزیوآ راد  هب  ار  نانآ 

.مینک یم 

يرفن رازه  هورگ  اـب  هورگ  نیا  درک  مازعا  راـبنا ) کـیدزن   ) رمتلا نیع  هب  حلـسم  رازه  ود  اـب  ار  ریـشب  نب  ناـمعن  يرجه  لاس 39  رد 
[. 139  ] .دننام یم  هدنز  نانآ  زا  رفن  دص  اهنت  دزیتس و  یم  هناروالد  کلام  نارای  دنوش و  یم  ریگرد  بعک  نب  کلام 

( هکم هب  ماش  جحلا  قیرط  ریـسم  رد  يا  هقطنم  « ) ءامیت  » هب ورین  دصتفه  رازه و  هارمه  هب  ار  يزارف  هدعـسم  نب  هللادـبع  لاس  نیمه  رد 
يریگرد رد  دیامن  یم  مازعا  نانآ  يوس  هب  یهورگ  هارمه  هب  ار  يرازف  هبخن  نب  ببـسم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دراد  یم  لیـسگ 

[. 140  ] .دننک یم  رارف  ماش  فرط  هدروخ و  تسکش  هیواعم  ياهورین  دیدش 

لتق و روتـسد  دـیامن و  یم  جیـسب  هکم ) ریـسم  رد  یناکم  « ) هصقاو  » هب ورین  رازه  هس  اب  ار  سیق  نب  كاحـض  هیواعم  لاـس  نیمه  رد 
راهچ يورین  دوش  یم  ربخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یماـگنه  هک  دـهد  یم  يو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  صوصخ  هب  تراـغ 

یم رارف  ماش  يوس  هب  كاحـض  هدومن  مدـهنم  ار  نانآ  هک  دـنک  یم  جیـسب  ناـنآ  يوس  هب  يدـع  نب  رجح  یهدـنامرف  هب  يرفن  رازه 
هک [ 141  ] .دیامن
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رد هک  تسا  نآ  ناشن  اه  تمواقم  نیا 

هحفص 107] ]

.دهد یم  بسانم  خساپ  هیواعم  ياه  نالوج  اه و  مجاهت  هب  تسا و  هدیدن  بیسآ  وسمه  لکشت  تبالص  یلع  ماما  نامز 

هاطرا نب  رسب 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  لتق و  روتـسد  دومن و  نالوج  هب  عورـش  هیواعم  صاعورمع  يرواد  اـب  هیواـعم  تیعقوم  میکحت  زا  دـعب 
هیلع یلع  تداهـش  زا  لـبق   ) يرجه لاـس 40  رد  ار  هاـطرا  نب  رـسب  يو  دـش  بکترم  راکـشآ  تروص  هب  ار  تاـیانج  دومن و  رداـص 

.دومن جیسب  تراغ  لتق و  يارب  حلسم  ورین  رازه  هس  اب  مالسلا )

: ناسرب لتق  هب  یتفای  اج  ره  ار  نایعیش  شکب و  درک  یچیپرـس  سک  ره  ناوخارف  نم  تعیب  يارب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  هیواعم  روتـسد 
تررم و نم  فخا  امن : تراغ  يدومن  لصاح  یـسرتسد  ار  سک  ره  لاوما  نک و  دـیدهت  ار  مدرم  .اوناک و  ثیح  یلع  هعیـش  لتقا  و 

.الام هل  تبصا  نم  لک  لاوما  بهنا 

رگید لزنم  اـت  لزنم  ره  زا  ار  نارتـش  دومن  یم  تراـغ  ار  لاوما  درک  یم  روبع  هک  لزنم  ره  زا  دـش  دـالب  هناور  هارمه  يورین  اـب  رـسب 
.دناسر یم  لتق  هب  هراومه  ار  مدرم  درک و  یم  تراغ  رگید  نارتش  اجنآ  رد  درب  یم  هارمه 

دیدهت ار  مدرم  دوش  یم  رهش  دراو  رسب  .دنک  یم  رارف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رادناتـسا  يراصنا  بویاوبا  دش  هنیدم  رهـش  دراو  یتقو 
هکم هناور  هنیدم  زا  .دناسر  یم  لتق  هب  ار  يدایز  دادعت  [ 142  ] اه لقن  یخرب  ساسارب  دزاس و  یم  ناریو  هناخ  يدایز  دادعت  هدومن و 

رد هنیدم  راتفر  هباشم  دوش  یم 

هحفص 108] ]

یم رارف  سابع  نب  هللادـیبع  مالـسلا  هیلع  ماما  رادناتـسا  اعنـص  رد  دور  یم  نمی  فرط  هب  هاگنآ  دزادرپ  یم  مدرم  باـعرا  هب  مه  هکم 
هعیش ره  هب  نمی  رد  دناسر  یم  لتق  هب  ار  يدایز  دادعت  رسب  .دنک 
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.دناسر یم  لتق  هب  دنک ، یم  لصاح  یسرتسد 

هچ ره  دنک و  یم  حبذ  ناشردام  مشچ  ولج  رد  عیجف  زرط  هب  ار  مثق  نمحرلادـبع و  ياه  مان  هب  هللادـیبع  لاسدرخ  دـنزرف  ود  نمی  رد 
یتیانج امش  دیوگ  یم  هللادیبع  رـسمه  هک  .دریذپ  یمن  دنک  رظن  فرـص  لاسدرخ  نتـشک  زا  هک  دننک  یم  سامتلا  نانز  ریاس  ردام و 

هب مالـسا  خیرات  رد  راب  نیلوا  ار  ناملـسم  نانز  نادرم و  نتـشک  زا  دعب  نمی  نادمه  رد  .تشادـن  هقباس  مه  تیلهاج  رد  هک  دـیدرک 
[. 143  ] .دریگ یم  تراسا 

هیبا نب  دایز 

هدرب مالغ و  دقع  هب  ار  يو  ثراح  هدش و  هدیشخب  ثراح  هب  يو  .تسا  هدوب  سراف  زرواشک  کی  زینک  هک  تسا  هیمـس »  » دایز ردام 
هدومن یم  بصن  داسف  مچرپ  دوخ  هناخ  رد  رب  هک  تسا  هدوب  برع  روجف  هب  روهـشم  نانز  زا  هیمـس  .تسا  هدروآ  رد  دیبع »  » شیوخ

نب دایز  هیمـس ، نب  دایز  تهج  نیمه  هب  .تسین  صخـشم  يو  يردپ  تبـسن  هک  یلاح  رد  هدش  دـلوتم  نز  نیا  زا  دایز  [ 144  ] .تسا
ورمع هب  هک  هنوگ  نامه  دراد  اعدا  يو  هب  تبسن  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  نایفـسوبا  .تسا  هدش  یم  هدیمان  ...و  دیبع  نب  دایز  هیبا ،

رد دایز  يدمآراک  زا  نخس  اهنت  .تسین  هجوت  دروم  هیواعم  یهاشداپ  زا  شیپ  دایز  هقباس   ) .تشاد اعدا  صاع 

هحفص 109] ]

(. تسا هجوت  دروم  هیواعم  فادها  تهج 

دنک یم  لح  ار  دایز  بسن  لکـشم  شیوخ  رادنپ  هب  تسخن  دایز  هجوت  بلج  دایز و  تثابخ  تنوشخ و  زا  يریگ  هرهب  يارب  هیواعم 
.دنناوخب نایفس » یبا  نب  دایز   » ار يو  دعب  هب  نامز  نآ  زا  دهد  یم  روتسد  يو  .دیامن  یم  شیوخ  هداوناخ  هب  قحلم  امـسر  ار  دایز  و 

شارفلل دلولا  هک : دنک  یمن  هجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فورعم  ثیدح  هب  و 
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[. 145  ] .رجحلا رهاعلل  و 

هک .دنـشاپ  یم  كاخ  راکهزب  درف  رب  تسا و  نز  ینوناق  رـسمه  شارف و  بحاص  زا  كوکـشم  دنزرف  فیرـش  ثیدح  نیا  ساسا  رب 
[. 146  ] .دش شمادقا  نیا  رد  هیواعم  ییاوسر  ثعاب  فیرش  ثیدح  نیا 

هبعـش نب  هریغم  گرم  زا  دعب  دـیامن و  یم  بوصنم  هرـصب  يرادناتـسا  هب  نایفـسوبا  هب  قاحلا  زا  دـعب  ار  دایز  هیواعم  تروص  ره  رد 
.دیامن یم  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  یعمج  راتشک  رومأم  ار  ثیبخ  درف  نینچ  .دیازفا و  یم  نآ  هب  زین  ار  هفوک  هقطنم 

ياه یگژیو  هب  ییاج  هنیدم  زا  دـعب  یمالـسا و  روشک  ساسح  زکارم  زا  هرـصب  زین  مالـسلا و  هیلع  یلع  تموکح  زکرم  هفوک  هقطنم 
تیاـهن رد  هـک   ) هنیدـم هفوـک و  .دـندوب و  نآ  نوـماریپ  هفوـک و  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناوریپ  رتـشیب  .دوـش  یمن  تفاـی  هـقطنم  نـیا 

تما يرکف  هاـگیاپ  مـهم و  زکرم  ود  درکن ) ادــیپ  يراد  تموـکح  تـصرف  هـچرگ  [ 147  ] .دش دایز  بیـصن  زین  هنیدـم  يرادناتـسا 
.دنشاب یم  یمالسا 

ای دش  یمن  يو  زا  يوریپ  هب  رضاح  هک  یسک  ره  یلع و  نابحم  نایعیش و  .تخاس  يراج  نوخ  بالیـس  دوخ  هرطیـس  هقطنم  رد  دایز 
مالسلا هیلع  یلع  زا 

هحفص 110] ]

درک و داریا  تفرگ  مان  ارتب »  » هک ادخ  مان  نودب  يا  هبطخ  هرـصب  هب  دورو  ماگنه  رد  دایز  دـش ! یم  هتـشک  درک  یمن  راهظا  يراز  یب 
.درک مهاوخ  تازاجم  مرجم  هانگ  هبار  هانگ  یب  رفاسم و  هانگ  هب  ار  نطاوم  شا و  هدرب  هانگ  هب  ار  اقآ  نم  تشاد  راهظا 

ار نآ  نتشادرب  تأرج  یـسک  داتفا  یم  یـسک  زا  يزیچ  رگا  هک  دومن ! داجیا  تشحو  ای  تینما  مدرم  نیب  رد  بعر  اب  هنوگ  نآ  دایز 
.دوب هدومن  داجیا  تشحو  رگید  ریبعت  هب  تینما  هنوگ  نیا  دندنبب ! بش  ار  شیوخ  هناخ  رد  هک  دندید  یمن  يزاین  مدرم  تشادن و 
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[. 148]

یم عانتما  یـسک  رگا  دومن ، یم  یلع  رب  نعل  رب  راداو  روز  هب  درک و  یم  عمج  هرامالا  رـصق  لباقم  نادـیم  رد  ار  مدرم  هفوک  رد  دایز 
نیشناج ار  بدنج  نب  هرمس  .تشاد  یم  تماقا  هفوک  رد  هام  شش  هرصب  رد  هام  شـش  دایز  [ 149  ] .دنراذگ یم  ریشمش  مد  زا  درک 

کی رد  يودـع  راوس  وبا  موـق  زا  هک  [ 150  ] .دـناسر لتق  هب  ار  رفن  رازه  داتـشه  هرمـس  تفر ، هفوک  هب  دوخ  داد  رارق  هرـصب  رد  دوخ 
[. 151  ] .دناسر لتق  هب  دندوب  نآرق  عماج  ظفاح و  هک  رفن  تفه  لهچ و  هاگحبص 

هب ارذـع » جرم   » رد ار  رجح  هلمج  زا  رفن  شـش  هنامولظم  هیواعم  داتـسرف و  ماش  هب  هتـسب  نهآ  هب  ار  شناراـی  يدـع و  نب  رجح  داـیز 
رد تشحو  بعر و  نانچ  نآ  دایز  [ 152  ] .درک روگ  هب  هدنز  ار  ناشیا  يو  .دـنادرگزاب  دایز  يوس  هب  ار  نت  کی  دـناسر و  تداهش 

[. 153  ] .دومن یم  هیبنت  تروص  نیرتدیدش  هبار  شدوخ  معز  هب  یفلختم  ره  دومن  داجیا  مدرم  نیب 

هحفص 111] ]

دایز ماجرف 

یم لتق  هب  دیدهت  ار  نانآ  ربنم  يالاب  رب  هک  یلاح  رد  .دنزب  ندرگ  هک  دوب  هدرک  راضحا  دجسم  رد  ار  یلع  نایعیش  زا  نت  داتفه  دایز 
زا یکی  .تسا  هدوبر  ار  امـش  باوخ  هنوگچ  دیتسه  مادعا  مدامد  رد  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  دنور  یم  باوخ  هب  نانآ  زا  یخرب  دومن 

مدیـسرپ وا  زا  دش  دجـسم  دراو  هرهچ  هایـس  يدرم  مدید  باوخ  رد  نم  .تسا  جرف  نوتـس  نآ  ات  نوتـس  نیا  زا  دهد  یم  خـساپ  اهنآ 
ضراع يو  رب  يدرد  تفرگ و  ار  دوخ  تشگنا  ناهگان  ینارنخـس  ماگنه  رد  دایز  دایز )  ) راـبج نیا  غارـس  هب  تفگ  يور  یم  اـجک 

یتموکح رصق  هب  ار  وا  هک  دش 
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ال هک : دوش  یم  تساوخرد  ناحبـس  يادخ  زا  هراومه  هک  دوب  تقیقح  نیا  زراب  قادـصم  دایز  [ 154  ] .تشذگرد اجنآ  رد  دندرب و 
.انمحری نم ال  انیلع  طلست 

رگید یتربع 

دوب نانآ  ياه  يراگنا  لهس  هجیتن  هفوک  هرصب و  مدرم  هک  تشونرـس  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  ار  زومآ  تربع  هتکن  نیا  هتبلا 
رد الماک  هرصب  نکیل  دنتشاد و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  ینابیتشپ  نیرتشیب  هچرگ  هفوک  مدرم  .داد  خر  مالـسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  هک 

يرواد هئطوت  دنک و  تیامح  یلع  زا  تسناوتن  نیفص  گنج  نایاپ  رد  زین  شنوماریپ  هفوک و  دوب و  لمج  گنج  رد  یلع  ماما  لباقم 
قیمع فالتخا  و  دـنتفرگ ! رارق  ریثأت  تحت  هیواعم  يذوفن  لماع  سیق  نب  ثعـشا  شروش  زا  زین  نایفوک  .دزاـس  یفتنم  ار  تیمکح  و 

دالب رد  دعاصتم و  نیفص  زا  دعب  هنتف  نیا  دود  .دهدب  یلیمحت  رواد  مه  یلیمحت و  يرواد  هب  نت  مه  مامه  ماما  دش  ثعاب 

هحفص 112] ]

اه شور  هک  تسا ، شور  نآ  رثا  رد  تشونرس  نیا  هجیتن  يرآ  .دناشن  تلذ  هب  هنوگنآ  ار  هفوک  هرـصب و  مدرم  دش ، رـشتنم  یمالـسا 
.دوب دهاوخن  ریذپ  فلخت  هک  دنراد  یپرد  ار  دوخ  اب  بسانتم  ياه  تشونرس 

تمواقم هب  توعد  ماش  ربارب  رد  ار  قارع  اسر  يادص  اب  یلع  هک  هاگنآ  .درک  یم  يرادیاپ  هب  توعد  ار  شیوخ  هاپس  یلع  هک  هاگنآ 
کی اب  ار  مدوخ  باحـصا  زا  نت  هد  مرـضاح  درک  یم  زاربا  یلع  هک  هاگنآ  دیـشک ! یم  هآ  بلق  قامعا  زا  یلع  هک  هاـگنآ  .دومن  یم 

.زاس طلسم  نانآ  رب  ار  نارگید  ریگب و  مدرم  نیا  زا  ار  نم  ایادخ  هک  درک  یم  اعد  هک  هاگنآ  منک ! هضواعم  هیواعم  باحصا  زا  نت 

دوش یم  تباجا  نیرب  شرع  رد  اه  هلان  نیا 

یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  رت  خلت  دشون ! یم  یلیمحت  حلـص  نیگآرهز  خلت  ماج  نسح  یبتجم  ددـنب و  یمرب  تخر  مدرم  نایم  زا  نینوخ  هرهچ  اب  یلع  و 
ياه يراگنا  لهس  نیا  دمآ  یپ  هاگنآ  دوش ! یم  یلع  لآ  یلع و  رب  نعل  دهاش  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  مرح  يوبن و  دجـسم  رد 
هنوگ نیا  دـنوش و  یم  طلـسم  اـه  هیبا  نب  داـیز  .ددرگ  یم  یلوتـسم  فارطا  هفوک و  رب  عاـضوا  هنوگ  نیا  تسا و  ناـنآ  تلذ  مدرم ،

.دنزاس یم  هتشپ  اه  هتشک  زا  هنوگ  نیا  دنشک و  یم  هبالص  هبار  مدرم 

.دریگ هلصاف  قح  هب  يربهر  زا  هک  یمالسا  تما  رب  رادشه 

شور رثا  رد  هک  یهباشم  ياهاضف  طیارـش و  رد  لایرـس  نیا  .تسا  نآ  هقلح  کـی  شیاـمن  هفوک و  مدرم  رب  ویرانـس  زاـغآ  نیا  هتبلا 
نیمه دنزرف  دایز  نب  هللادیبع  طسوت  نآ  يدعب  ياه  هقلح  .تفای  موادـت  شور  نیمه  رابت  هریت و  طسوت  هقطنم  نیا  مدرم  هباشم  ياه 

یم هباشتم  ياه  شور  باتزاب  اه  تشونرس  نیا  رارکت  هک  .دمآرد  شیامن  هب  اهراب  اه  جاجح  یفقث و  فسوی  نب  جاجح  زین  دایز و 
دای هب  ار  ناسنا  هک  دنشاب 

هحفص 113] ]

.راصبالا اولوا  ای  اوربتعاف  هک : درب  یم  ورف  میرک  نآرق  رادشه 

يدع نب  رجح  تداهش 

.تسا مزال  رتشیب  حیضوت  نکیل  دش ، هراشا  هچرگ  رجح  تداهش  هب 

ناوارف تراغ  لتق و  دـش و  طلـسم  هقطنم  ود  رب  هک  یماگنه  دایز  دومن و  راذـگاو  دایز  هب  زین  ار  هرـصب  تراـما  لاس 50  رد  هیواـعم 
دایز .دندیروش  نانآ  هیلع  رب  شنارای  يدـع و  نب  رجح  هک  دـناسر  یم  لتق  هب  ار  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناوریپ  دـش  بکترم 

دایز 14 .دنک  مازعا  ماش  هب  ریگتـسد و  ار  شنارای  رجح و  ات  تساوخ  يو  زا  هیواعم  .دـناسر  هیواعم  عالطا  هب  ار  رجح  يریگ  عضوم 
هتسب فتک  ار  رفن 
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ربخ اب  دوخ  مادقا  زا  ار  هیواعم  داتـسرف  يدصاق  .داتـسرف و  ماش  هب  حلـسم  اهورین  رجح  نب  لئاو  یهدنامرف  اب  هتـسب ) ار  نانآ  نهآ  اب  )
لتق هب  نانآ  رفن  شـش  هک  دروآ  یم  روتـسد  .دـسر  یم  هیواعم  دـصاق  ات  دـنوش  یم  فقوتم  نانآ  [ 155 « ] ارذع  » ياتـسور رد  .دومن 
يراز یب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رگا  دـنیوگ  یم  رفن  شـش  نآ  هب  دـنناسر و  یم  ناـنآ  هـب  ار  ماـیپ  .دـنوش  دازآ  رفن  تـشه  دـنناسرب و 

.مییوج یم  يراز  یب  تسا  راز  یب  یلع  زا  هک  یسک  ره  زا  دنیوگ  یم  نادرم  ناوج  نآ  دیتسه  دازآ  دینک  نعل  يو  رب  دییوجب و 

هک دنناشوپ  یم  هدرک  هدامآ  اهنآ  يارب  نفک  .دننک و  یم  رفح  دوخ  ار  دوخ  ربق  بش  نآ  رد  دنراد  یگدـنز  تصرف  بش  کی  نانآ 
لاح رد  حبـص  هب  ات  نانآ  دیناشوپ ! یم  نت  هب  نفک  ناملـسم  دننامه  دیـشک ، یم  رافک  دننامه  ار  ام  هنوگچ  تفگ  رجح  هراب  نیا  رد 

.دندرب یم  رس  هب  تدابع 

هحفص 114] ]

هاگ ره  دـیوگ  یم  هاگنآ  .دـنهد  یم  هزاجا  .میریگب  وضو  دـیهدب  نذا  دـیوگ  یم  دـنرب  یم  قشع  خلـسم  هب  ار  نانآ  هک  یماگنه  رد 
دهد یم  ماجنا  هاتوک  یلیخ  زامن  .دنهد  یم  هزاجا  مناوخب  زامن  تعکر  ود  دـیهدب  هزاجا  ما  هدـناوخ  زامن  تعکر  ود  ما  هتفرگ  وضو 

هک هنوگ  نآ  هاتوک ، ار  زامن  مساره  رد  لتق  زا  هک  موش  مهتم  تسا  نکمم  نوچ  نکیل  مراد ، یم  تسود  ار  زامن  هچرگ  دیوگ  یم  و 
.مداد ماجنا  مرمع  رد  زامن  نیرت  هاتوک 

هب ار  رجح  .منک  تاقالم  هیواعم  اب  طارص  رد  اه  نوخ  نیمه  اب  مهاوخ  یم  دیهدن  وشتـسش  ار  مندب  ياه  نوخ  دنک  یم  تیـصو  يو 
! دـندناسر لتق  هب  دـنوش  یم  هدـیمان  اربص  لوتقم  هک  هتـسب  تسد  عیجف  زرط  هب  ار  رفن  شـش  ره  .دـنناسر  یم  لتق  هب  شناراـی  هارمه 

، دادش نب  کیرش  يدع ، نب  رجح  رفن ، شش  یماسا 
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دایز هب  ار  ناسح  نب  نمحرلادبع  مان  هب  ار  نانآ  زا  رگید  یکی  .نایح  نب  مالک  باهش ، نب  زرحم  هعیبض ، نب  هبیصق  لیسف ، نب  یفیص 
[. 156  ] .دنک یم  روگب  هدنز  ار  نآ  دایز  هک  دنادرگ  یم  رب 

هیواعم هللا و  لوسر 

ناموصعم هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  راتفگ  هب  هیواعم  زا  حیحص  بسانت  رد  شخب  نیا  نایاپ  رد  هک  دراد  بسانت  بوخ  هچ  و 
، هدوب یمالـسا  تما  نید و  هجوتم  ییاهرطخ  هیما ) ینب   ) یعاـمتجا ناـیرج  نیا  بناـج  زا  هک  نیا  ظاـحل  هب  .مینک  رگن  مالـسلا  هیلع 

اهرادشه نیا  هب  یمالـسا  تما  هچرگ  تسا ، هدش  دزـشوگ  شیپاشیپ  نایاوشیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يوس  زا  اهرادـشه 
! دندوب انتعا  یب 

هحفص 115] ]

اـسکر هنتفلا  یف  امهـسکرا  مهللا  هک : تسا  هدش  تیاور  نینچ  نیا  صاعورمع  هیواعم و  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا 
«. امن شتآ  راچد  راتفرگ و  هنتف  رد  ار  ود  نیا  ایادخ  [ » 157  ] اعد رانلا  یلا  مهعد  مهللا 

اوبرـضاف يربنم  یلع  نایفـسوبا  نب  هیواعم  متیأر  اذا  هک : تسا  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  زا  ناوارف  تاـیاور  زین  و 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربنم   ) دـیدید نم  ربنم  زارف  رد  ار  هیواعم  هاـگ  ره  [ » 158  ] .اوحلفا هولتق و ال  امف  نسحلا  لاـق  هقنع 

تداعـس و دـندرکن  هجوـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  روتـسد  هب  مدرم  دـنهد  یم  حیـضوت  یبـتجم  ماـما  دیـشکب  ار  وا  هنیدـم )
.تسا هیواعم  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یبایغ  لتق  مکح  عقاو  رد  نخس  نیا  .دشن » نانآ  بیصن  يراگتسر 

یم دراو  هنیدم  رب  هنوگچ  هیواعم  .دندومن  یناسر  عالطا  ار  هیواعم  ياه  بیرف  رطخ  لبق  اه  لاس  یبیغ  ینیب  شیپ  ظاحل  هب  ترـضح 
دوش
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؟ دزاس یم  يراج  نایز  رب  ینانخس  هچ  دریگ و  یم  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربنم  زارفرب  یطیارش  هچ  ره  رد  و 

دهاوخن نم  نید  رب  هک  دوش  یم  رادـیدپ  يدرف  هپت  نیا  تشپ  زا  دـندومرف  دـندوب  دوخ  باحـصا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
دهاوخن ایندزا  نم  نید  رب  هک  دـیآ  یم  يدرف  هپت  نیا  سپ  زا  [ » 159  ] یتلم ریغ  یلع  تومی  لجر  جضلا  اذه  نم  مکیلع  حـلطی  درم :

« .دش رادیدپ  هیواعم  هاگنآ  تفر 

یتیاور هامه  نازو  .تسا » منهج  رد  هتـسب  رد  شتآ  یتوبات  رد  هیواعم  [، » 160  ] منهج یف  هیلع  لفقم  توبات  یف  هیواعم  هدـمآ : زین  و 
نا هدمآ : هک 

هحفص 116] ]

رتش راسفا  يرگید  رتش  رب  راوس  یکی  دنتفر  یم  رتش  اب  شردپ  هارمه  هیواعم  [ 161  ] .رانلا نم  لفسالا  كردلا  یف  توبات  یف  هیواعم 
[. 162  ] .دنک تنعل  ار  قئاس  دئاق و  لومحم و  لماح و  ادخ  دومرف  دندید  ار  نانآ  ترضح  تشاد  تسد  رد  ار 

مکملسم ملسا  ام  و  تسین : یبلق  نامیا  امش  مالسا  دیامرف  یم  يو  نامیا  دروم  رد  تسا  ناوارف  نخس  یلع  نابز  زا  هیواعم  یفرعم  رد 
وت و  [ » 164  ] لقعلا براقملا  بلقلا  فلغأل  تملع  ام  هللاو  کنا  «. تسا هدوبن  رطاخ  تیاضر  اب  امش  ندش  ناملـسم  [ » 163  ] .اهرک الا 

قحملا ـال  قیـصللاک و  حیرـصلا  ـال  قیلطلاـک و  رجاـهملا  ـال  و  .يراد » هاـبت  یلقع  ناداـن و  یبـلق  مناد  یم  نم  هک  هنوـگ  نآ  هیواـعم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  یـسک  دننامه  هدومن  ترجه  ادخ  هار  رد  هکنآ  هک  یناد  یم  کین  هیواعم  وت  و  [ » 165  ] لطبملاک

تلیضف نادناخ  هب  ار  دوخ  هک  تسین  یسک  دننامه  دنراد  فافش  بسن  بسح و  هک  ینادناخ  تسین و  هتخاس  دازآ  ار  يو 
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ودع سانلا  رقتحا  [، 166  ] قحلا هفـس  سانلا و  صمغ  هیواعم  ناف  .دوب » دـهاوخن  ناسکی  ارگ  لطاب  اـی  رواـب  قح  ناـسنا  تسا ، هتـسب 
نیرجاـهملا و هلتق  بازحـالا  هیقب  یلا  اوریـس  هللا  ءادـعا  یلا  اوریـس  داد : روتـسد  شرکـشل  هـب  [ 168  ] رجاـفلا نب  رجاـف  [، 167  ] یبنلا

جیـسب راصنا  نیرجاهم و  لتاق  مالـسا و  هیلع  دحتم  بازحا  يایاقب  يوس  هب  و  دینک ، تکرح  ادخ  نانمـشد  يوس  هب  [ » 169  ] راصنالا
«. دیوش

هحفص 117] ]

مهـسیئر نا  متملع  دـیامرف : یم  زین  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هقلخ و  نم  هیدـی و  نیب  نم  ءرملا  یتأـی  میجرلا  ناطیـشلاک  هیواـعم  نا 
نابز رب  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دراد .» هدـهع  هب  قفانم  دـنزرف  قفاـنم  ار  اـهنآ  يربهر  هک  دـیناد  یم  کـین  امـش   » .قفاـنم نبا  قفاـنم 

.تفر دهاوخن  ایند  زا  ناملسم  هیواعم  هک  تسا  هدش  يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

تردپ نایعیش  هک  یتسناد  بوخ  تفگ  ترضح و  هب  درک  ور  هیواعم  دش ، وگتفگ  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیواعم و  نیب 
باوج رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میدرپس ! كاخ  هب  میدناوخ و  زامن  اهنآرب  میدومن و  نفک  میدرک و  طونح  میتشک و  هنوگچ  ار 

یم زاـمن  ناـنآ  رب  هنو  مینک  یم  نفک  طونح و  هن  میناـسرب  لـتق  هب  ار  وت  نایعیـش  اـم  رگا  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  نکیل  دومرف : يو 
.دشاب یمن  اور  ناملسم  ریغ  تیم  زیهجت  هک  اریز  .منک  یم  نفد  ار  نانآ  هن  میراذگ و 

دـنکفا و یم  ورف  هیواعم  قافن  هرهچ ي  زا  هدرپ  موصعم  ناگنازرف  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راتفگ  زین  هیواعم و  راـتفر 
ییایند يراد  تموکح  رد  دـنمناوت  يدرف  اه  یگژیو  نیاربانب  هیواـعم  عطق  روط  هب  .دوش  یم  رادـیدپ  یبوخ  هب  هیواـعم  یلـصا  هرهچ 

یسایس ياهراتفر  تسا و 
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دناوتب هک  دیامن  یم  يزاس  نایرج  يرگـشلاچ و  هب  مادقا  ترتع  ربارب  رد  يو  نیقی  هب  .دشاب  یم  يوگلا  يو  ياه  نوگمه  يارب  يو 
تـسا مامتها  زیاح  همه  زا  شیب  يو  يارب  هچنآ  .دوش  هریچ  ناـنآ  رب  اـسب  هچ  دـیامن و  تمواـقم  شیوخ  بیقر  ربارب  رد  تسایـس  اـب 

رطخ دیامن و  یم  ینابیتشپ  ترتع  هراومه  هک  تسا  یمواقم  وسمه و  لکشت  فوفص  رد  هنخر 

هحفص 118] ]

شزیخ هاگتـساخ  هراومه  نکیل  دـیامن ، یم  شکورف  یهاگ  هچرگ  نامز  رتسب  رد  لکـشت  نیا  .دـشاب  یم  هیواعم  فادـها  رب  یلـصا 
اب هیواـعم  .دور  یم  رامـش  هب  رطخ  هیواـعم  يرادـم  تسایـس  يارب  هک  تسا  يریگارف  جاوما  يرگـشلاچ  عـقاو  رد  یعاـمتجا و  ياـه 

هاگتساخ هک  میزادرپ  یم  یعامتجا  ياه  نایرج  هب  يدعب  شخب  رد  .دزاسب  شورخ  نیا  ربارب  رد  دنمناوت  ار  دوخ  دیاب  يزاس  نایرج 
نتـسکش .تسا و  هدوب  لوسر  لآ  ترتع  هیما  ینب  ياه  يرگـشلاچ  زین  مالـسلا و  هیلع  ترتع  ياه  ناـمرآ  اـب  وسمه  اـهنآ  موادـت  اـب 

.تسا هدوب  اه  شنت  نآ  يروحم  فده  وسمه  لکشت 

.دیناکچ ترتع  هارمه  لکشت  ترتع و  ماک  هب  ار  رهز  مس و  نیرت  خلت  یعامتجا  ياه  نایرج  يزادنا  هار  اب  هک  یتسایس  نامه 

یعامتجا ياه  نایرج 

وسمه لکشت  درک  يور 

هراشا

دوخ هب  ار  ناملـسم  مدرم  ياه  هشیدنا  هک  دوب  يربهر  عوضوم  یعامتجا  عوضوم  نیرت  مهم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  زا  دـعب 
، ماما يراد  تموکح  تدـم  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  يراد  تموکح  زکرم  هک  هفوک  صوصخ  هب  قارع  مدرم  .دوب  هتخاـس  لوغـشم 

دالب زا  نامز  ياه  تیـصخش  .دوب  هدومن  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  يراجت  يداـصتقا و  یتح  یبهذـمو و  یعاـمتجا  یـسایس و  نارس 
نانآ شوگ  هزیوآ ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  زا  ثیداحا  .تشاد  يربهر  عوضوم  رد  مالـسا  گنهرف  اـب  هفوک  هب  رگید 

لها زا  رفن  هدزاود  نم  زا  دعب  دوب  هدومرف  هک  دوب 
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ياضف رد  یمالسا  تما  يربهر  رما  .تشاد  دنهاوخ  هدهع  هب  ار  یمالسا  تما  يربهر  نم  تیب 

هحفص 119] ]

هللا لوسر  ییاـمنهار  هب  یلع  ماـما  زا  دـعب  هک  دوب  فافـش  نشور و  رایـسب  مدرم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يراد  تموکح  نیمزرس 
تهج نیمه  هب  .دوب  دـهاوخ  راد  هدـهع  یبتجم  ماما  ار  ناناملـسم  تفالخ  تماـما و  یلع  ماـما  تیـصو  هب  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ناونع هب  هعیـش  رواب  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما.دـنرادن  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفالخ  رد  تنـس  لها  یتح 

[. 170  ] .تسا هدش  هتفریذپ  مجنپ  هفیلخ  ناونع  هب  تنس  لها  رواب  رد  مود و  نیشناج 

خلت دمآ  یپ  قارع  مدرم  مومع  تیمکح  خلت  هثداح  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دومنهر  رب  نوزفا 
یخلت هچ  نآ  دمآ  یپ  .دنا و  هدروخ  ار  یگنرین  هچ  بیرف  هک  دندش  هتکن  نیا  هجوتم  دندیـشچ و  یبوخ  هب  ار  لدـنجلا  همود  يرواد 

.دنهد نت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  اه 

تفاـی و یم  شرتسگ  قارع  رد  تعرـس  هب  هک  دوب  هیواـعم  هطلـس  نآ  دـمآ  یپ  نیرتگرزب  تشذـگ و  يرواد  نیا  زا  لاـس  ود  بیرق 
هار زا  يرجه  ملهچ  لاس  کنیا  .دـندید  مشچ  اـب  نمی  زاـجح و  رد  ار  اـههاطرا  نب  رـسب  دـننامه  ياـه  نـالوج  زا  ياـه  هنومن  مدرم 

يوب تیمکح  زا  دعب  لاس  ود  تدم  رد  تسا ! هتسبرب  تخر  مدرم  نایم  زا  یلع  هتفاکـش و  ار  قلف  قرف  رجحت  تلاهج و  غیت  هدیـسر ،
تمـس و هب  اه  هاگن  تسا ، هدـش  لیحر  یهلا  راوج  هب  ماـما  هک  نونکا  .دوش  یم  مامـشتسا  یبوخ  هب  قارع  مدرم  رب  هیواـعم  هطلس ي 

يربهر هکیرا  رب  یعامتجا  نایرج  مادک  .دش و  دهاوخ  رقتسم  هنوگچ  هک  دنا  هدش  هتخود  يربهر  عوضوم  يوس 
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.دز دهاوخ  هیکت 

يوبن و ربکا  طبس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنزرف  شخب  مارآ  نشور و  قفا  یکی  تسا  رادیدپ  مدرم  يامنرود  رد  تهج  ود 
هک همطاف  یلع و  راگدای 

هحفص 120] ]

.تسا ریزارـس  نآ  زا  دادبتـسا  تملظ و  تنوشخ و  هک  ماش  يوس  تمـس و  يرگید  .دراد  يرترب  نارگید  رب  یناسنا  لیاضف  مامت  رد 
یتسـس و رثا  رد  ساـسح  عقاوم  رد  هچرگ  دـنا ، هدـنکفا  رگن  هفوک  تمـس  هب  نآ  نوماریپ  هفوک و  صوصخ  هب  قارع  مدرم  تیرثـکا 

ياه تسایس  هاگ  چیه  یسایس  دنمشیدنا و  مدرم  مومع  نکیل  .دنداد  یم  تهج  رییغت  ار  یـسایس  ياه  هنحـص  نمـشد ، بیرف  یهاگ 
تیلهاج و دنزرف  هب  لیامت  هاگ  چـیه  تلیـضف  دـنزرف  دوجو  اب  .دـنهد  یمن  رارق  مه  رانک  رد  ار  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح 

ماما تداهش  تیمکح و  نیب  هلـصاف  رد  ار  هیواعم  راتفر  ياه  یخلت  زا  يا  هزم  هکنیا  هژیو  هب  .تشاد  دهاوخن  هیواعم  نوچ  يراکهبت 
.دنا هدیشچ  مالسلا  هیلع  یلع 

شدنزرف يولع و  تسایس  دنشیدنا و  یم  روحم  نیارب  هتـشذگ  زا  شیب  کنیا  دندوب ، يولع  ياه  تسایـس  اب  ماگمه  هک  قارع  مدرم 
ماما يوس  هب  تعیب  تسد  مدرم  هوبنا  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  دـعب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنهد  یم  حـیجرت  ناـگمه  رب  ار 
هفوک رد  .دندش و  درگ  نسح  رود  هب  دـعب ) زور  ای  يراپـسکاخ  زور  نامه   ) تصرف نیلوا  رد  دـننک و  یم  زارد  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

نارس و هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  لقث  زکرم  و  همصاع »  » ناونع هب  هفوک  هک  .دیامن  یم  تعیب  یبتجم  نسح  اب  رفن  رازه   42
تعیب هب  زاجح  زین  قارع و  مامت  هکلب  دوش ، یمن  هدنسب  هفوک  هب  تعیب  هتبلا  .دنتشاد  روضح  نآ  رد  یعامتجا  ذوفن  اب  ياه  تیصخش 

هدروآ و يور  یبتجم  نسح  اب 
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.دنیامن یم  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  يرادافو  زا  شیب  يرادافو  راهظا  یتح 

تنک افالخ و  مهدـشا  شیج و  ثبحا  یلع  ناک  دـیآ : یم  تسد  هب  یبوخ  هب  شدوخ  شیاـمرف  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تیعقوم 
مهلقا دنج و  عوطا 

هحفص 121] ]

اوناک و  دندوب ، رت  عیطم  نینمؤملاریما  باحصا  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  باحصا  هک  دنک  یم  فارتعا  خیرات  تقیقح  نیا  هب  .افالخ 
هک یسک  نیلوا  [ 172  ] .دنرفن رازه  زا 42  شیب  هکلب  لهچ و  ناگدننک  تعیب  دادعت  [. 171  ] .هیبا یف  مهنم  هیف  بحا  نسحلل و  عوطا 
اب مه  ماما  [ 173  ] تسا دعـس  نب  سیق  نوچ  يا  هنازرف  دـنک  یم  تعیب  ناـضمر  مود  تسیب و  اـی  مکی  تسیب و  زور  رد  ترـضح  اـب 

براح و نم  برح  یلع  هیبا  باحـصا  هعیابف  دنـشاب  هارمه  يو  اب  حلـص  گـنج و  رد  هک  تفرگ  ناـمیپ  ناـنآ  زا  درک و  تعیب  مدرم 
[. 174  ] .ملاس نم  ملس 

[. 175  ] .دندومن تعیب  یبتجم  ماما  اب  ناگمه  ...و  ناسارخ  نمی و  زاجح ، نیادم ، دننام  ماش  ریغ  هب  مالسا  دالب  ریاس  قارع  زا  دعب 

.داد رارق  عاعـشلا  تحت  ار  رگـشلاچ  ياـه  هورگ  بازحا و  ماـمت  هک  دوب  روـشرپ  هنوـگ  نآ  یبـتجم  ماـما  بناـج  هب  مدرم  درک  يور 
هک نیطـساق  رادمدرـس  زا  هک  تفرگ  رارق  تیامح  دروم  هنوگ  نآ  وسمه  لکـشت  بناج  زا  دش و  ریگارف  نانچنآ  مامه  ماما  تیعقوم 

خاک هب  اه  هئطوت  خنرس 

هحفص 122] ]

هیف لخد  امیف  لخدا  ییامن : تعیب  نم  اب  دـیاب  مدرم  ریاس  دـننامه  تشاـگن  هیواـعم  هب  يو  .دـیبلط  تعیب  زین  دـش  یم  یهتنم  يو  زبس 
تعیب هب  ار  هیواعم  ات  دشاب  رادروخرب  دیاب  یعامتجا  يدنمناوت  زا  رادقم  هچ  ات  ترضح  هک  تسا  راکـشآ  و  [ 176  ] .یتعیب نم  سانلا 

.دناوخ ارف  دوخ 

نسح ماما  اب  تعیب  دمآ  یپ 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  يوس  هب  وسمه  لکشت  درک  يور 
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ماما هک  دش  ببـس  تخاس و  رادیدپ  ار  تیب  لها  یگرزب  یعامتجا  يدـنمناوت  هک  نیا  تسخن  .تشاد  لابند  هب  ار  مهم  دـمآ  یپ  هس 
راتخاس هب  مادـقا  تصرف  نیلوا  رد  تهج  نیمه  هب  .دـیامن  شیوخ  يراد  تموکح  یـسایس  یعامتجا و  ياـهداهن  رارقتـسا  هب  مادـقا 
.دومن تیبثت  نییعت و  ار  هاپـس  اهورین و  ناهدـنامرف  تخاس و  رقتـسم  ار  شیوخ  ناریدـم  نارازگراک و  هدومن و  یتیریدـم  یـسایس و 

[. 177  ] .ءارمالا رمأ  لامعلا و  بترف 

.دومن یم  اضما  حلص و  گنج و  هب  يرادافو  نامیپ  مدرم  زا  نانآ  اب  دوخ  نامیپ  رد  ترـضح  ماما  يوس  هب  وسمه  لکـشت  شیارگ  اب 
هعیابف .دوب  دـنهاوخ  مامه  ماما  هاگدـید  میلـست  حلـص  گنج و  رد  نانآ  هک  دوب  هدـش  مهارف  طرـش  نیا  یبتجم  نسح  اـب  تعیب  رد  و 

[. 178  ] .ملاس نم  ملس  براح و  نم  برح  یلع  هیبا  باحصا 

یبتجم نسح  هب  مدرم  درکیور  زا  هیواعم  .دروآ  دـیدپ  هیواـعم  رد  هک  تسا  یبارطـضا  تشحو و  هوکـش  اـب  تعیب  نیا  مود  دـمآ  یپ 
نازرل تدش  هب  هیواعم  گنرین  بیرف و  تموکح  يولع  تسایـس  زا  مدرم  تیامح  تروص  رد  اریز  .دش  نارگن  تخـس  مالـسلا  هیلع 

.دش دهاوخ 

هحفص 123] ]

رد هیواعم  فرط  یبتجم  ماما  رگید  بناج  زا  هتـشاذگ و  اـپ  ریز  ار  تیمکح »  » يرواد تادـهعت  هک  نیا  ظاـحل  هب  هیواـعم  یبناـج  زا 
یبوخ هب  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  دنزرف  .تسا و  انـشآ  بوخ  ردیح  نادناخ  تبیه  تبالـص و  هب  هیواعم  زین  .تسا و  هدوبن  تیمکح 

.تشاد دهاوخ  يو  اب  يراتفر  هچ  يدنمناوت  تروص  رد  هک  دسانش  یم 

قارع و هب  اهنت  هن  یبتجم  ماما  هب  درک  يور  نیا  دوجو  اب  هک  دـمهف  یم  یبوخ  هب  کنیا  تسا و  يدنمـشوه  كریز و  يدرف  هیواـعم 
دناوت یمن  يزادنا  گنچ  یمالسا  دالب  ریاس 
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دید دیاب  کنیا  یـسایس  عاضوا  نیا  اب  .تسا  هدمآ  هزرل  هب  مه  ماش  رد  يو  دادبتـسا  رامعتـسا و  بیرف و  اپرـس  یهاشداپ  هکلب  دنکب ،
!؟ دوب دهاوخ  حلص  شزاس و  بلاط  یسک  هچ  دراد و  ار  زیتس  گنج و  يدنمناوت  فرط  مادک  دید  دیاب  کنیا  فرط  مادک 

هیواعم تسا  ساره  رد  یبتجم  ماما  يوس  هب  مدرم  درک  يور  زا  هکنآ  دوش  یـسررب  مه  یعیبط  يداـع و  تروص  هب  یـسایس  عاـضوا 
دورف رـس  یهلا  ياه  شزرا  هب  ار  هیواعم  دراد  شالت  ماما  تسا و  ماما  اب  شزاـس  حلـص و  بلاـط  هیواـعم  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  یم 

درک يور  ساسا  نیمه  رب  .دشیدنا  یم  حلص  هب  دنیب  یم  نوبز  ار  دوخ  نوچ  هیواعم  دناوخ و  یم  ارف  شیوخ  تعیب  هب  ار  يو  دروآ ،
حلـص شریذپ  اب  زین  ماما  [. 179  ] .حلـصلا هندـهلا و  یف  هیواعم  هیلا  بتکف  یبتجم : ماـما  هن  تسا  هیواـعم  بناـج  زا  تسخن  حلـص  هب 

.دیامن دنب  ياپ  داد ، رارق  تادهعت  هب  راداو  ار  هیواعم  دراد ، شالت 

اریز .دراد  تشگزاب  ترـضح  هژیو  تیعقوم  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  يدنمناوت  هب  هیواعم  بناج  زا  حلـص  داهنـشیپ  تلع  نیقی  هب 
.دیامن هشیدنا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  اب  زیتس  رد  يا  هظحل  دروآ  مهارف  تصرف  رگا  هک  تسین  یسک  هیواعم 

هحفص 124] ]

ههبج هب  ورین  جیسب 

.دشاب یم  هیواعم  اب  فاصم  رد  ورین  جیسب  وسمه  لکشت  درک  يور  موس  دمآ  یپ 

زا نکیل  .تشادـن  ار  ههبج  رد  تکرـش  ناوت  دوب و  لاسدرخ  هلآ  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  نارود  رد  یبتجم  ماما  هک  میراد  رطاخ  هب 
رد هراومه  تفرگ  یم  تروص  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نذا  اب  اهدربن  زا  يرایـسب  هک  افلخ  نامز  رد  یتح  شترـضح  يدنمورب  ماگنه 

[. 180  ] تفر یم  رامش  هب  مالسا  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  تسج و  یم  تکرش  دربن  ههبج 

رد
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نیا رد  ات  داد  یم  ینابهگن  هنتف  زا  يریگولج  يارب  یلع  ماما  روتـسد  هب  هک  دوب  نامثع  هناخ  نانابهگن  زا  نامثع  هیلع  بالقنا  ناـیرج 
.دندش نینوخ  حورجم و  هثداح 

گنج تهج  ره  زا  ود  ره  هک  نیفـص  لمج و  گنج  ود  رد  .دـش  راکـشآ  رتهب  شردـپ  يراد  مامز  نارود  رد  ماما  تبیه  تبالص و 
دومن و افیا  ار  لوا  شقن  لمج  گنج  رد  ههبج  يارب  ورین  ندروآ  مهارف  رد  .دوب  هاپـس  ناراد  هیـالط  زا  یبتجم  ماـما  دـندوب ، گرزب 

هیلع یلع  هاپس  ناراد  مچرپ  نارس و  زا  زین  نیفص  دربن  رد  .تشاد  لیسگ  لمج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يرای  هب  هفوک  زا  ار  رفن  نارازه 
نارود نامه  زا  ماما  یگرتس  تعاجش و  [ 181  ] .دیدرگ نیسح  شرادرب  يو و  ناج  نارگن  ماما  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  .دوب  مالـسلا 

.دوب راکشآ  ناگمه  رب  یناوجون 

گرتس و ماما  .تسا  هدش  هدرپس  يو  تسد  هب  یمالسا  تما  تشونرس  حلص و  گنج و  .تسا  مالسا  تما  رادمامز  دوخ  ماما  کنیا 

.تسا فاصم  رد  هیواعم  نوچ  ینمشد  ربارب  رد  روبص  رابدرب و  مواقم و 

يروبـص ات  دراذگ ، شیامن  نامز  ره  زا  شیب  دیاب  ار  دوخ  يرادـیاپ  ات  دزاس  یم  راداو  ار  يو  مامه ، ماما  زا  وسمه  لکـشت  ینابیتشپ 
یگرتس یلع و  تعاجش  رهظم  دیاب  کنیا  هدیشون  ریش  همطاف  گرتس  هنیس  زا  هک  همطاف  دنزرف  دوش و  رت  فافـش  رارک  ردیح  دنزرف 

هرطاخ رگید  راب  دیاب  دنمشوه  گرتس و  ماما  .دنوش  هریخ  نآ  ياشامت  هب  هعماج  نادنمشوه  هدنیآ  رد  ات  دروآ ، شیامن  هب  ار  همطاف 
.دروآ رد  نانآ  زا  رامد  اوسر و  ار  نایفسوبا  باقعا  دنک و  هدنز  ار  ربیخ  ردب و  ياه 

زا دنریگ و  یم  راک  هب  ار  شیوخ  ناوت  مامت  رادیاپ  مواقم و  ماما 
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تفـص هبور  ياه  هنیزوب  رگید  راب  ات  .دنک  رادـیدپ  يرگید  ریرهلا  هلیل  هیواعم  اب  فاصم  رد  ات  درب  یم  هرهب  شیوخ  ياه  يدـنمناوت 
.دننک رارف  كانساره  ناریش  شورخ  زا 

قبط .دـنیامن  یم  ینابیتشپ  مالعا  رفن  نارازه  ورین ، ظاحل  زا  .دومن  یم  هدـهاشم  یماظن  دروخرب  رد  مهارف  ار  طیارـش  هک  ماـمه  ماـما 
[. 182  ] .دننک یم  تکرح  نیادم  هب  ماما  هارمه  رفن  رازه  هاجنپ  عبانم  یخرب 

هک یتدم  زا  دعب  تهج  نیمه  هب  دندرب  یم  رس  هب  یبوخ  طیارش  رد  زین  یماظن  تازیهجت  ظاحل  زا  وس ، کی  زا  مدرم  ینابیتشپ  مالعا 
زا ار  یماظن  ناهدنامرف  .دندومن  رداص  ار  یمومع  جیسب  روتسد  هام ) شـش  دودح   ) هام دنچ  زا  دعب  تفای  رارقتـسا  ترـضح  تماعز 

فرط هب  یهدنامزاس  زا  دعب  ات  دـندومن  جیـسب  فقوم  هاگودرا  هلیخن »  » فرط هب  هدومن  یهدـناماس  ار  نانآ  نییعت و  هقباس  اب  يدارفا 
.دنیامن تکرح  ماش  زرم  هاگنآ  نیادم و  طاباس و 

هحفص 126] ]

ورین دادعت 

هاپـس .دـنیامن و  یم  ناونع  رازه  هاجنپ  زین  رازه و  لهچ  زین  سابع و  نب  هللادـیبع  یهدـنامرف  هب  رازه  تسیب  ار  ماـما  ياـهورین  دادـعت 
[. 183  ] .دنرامش یم  رازه  تصش  ار  هیواعم 

سیق نب  دعـس  يرگید  دعـس  نب  سیق  یکی  نیـشناج  ود  لک ، هدـنامرف  سابع  نب  هللادـیبع  ماـما ، هاپـس  ماـن  هب  ناهدـنامرف  رـصانع و 
...و متاح  نب  يدع  هصعص ، نب  دایز  سیق ، نب  لقعم  يدع ، نب  رجح  ناهدنامرف  ریاس  .ینادمه 

ناکم نیا  رد  زور  هس  یبتجم  ماما  دـنک  یم  تکرح  نمحرلادـبع  رید  يوس  هب  یهدـنامزاس ، هلیخن و  رد  هاتوک  فقوت  زا  سپ  هاـپس 
یم طاباس  هب  هدومن  تکرح  اجنآ  زا  زین  دوخ  مازعا و  نکسم  يوس  هب  رفن  رازه  هدزاود  هارمه  هب  ار  هللادیبع  هاگنآ  .دیامن  یم  فقوت 

[. 184  ] .دنور

یگدامآ ظفح 

هیواعم ياه  هئطوت  ربارب  رد  هک  دـناد  یم  لوؤسم  ار  دوخ  مدرم  ینابیتشپ  یهلا و  دـهعت  ساسا  رب  یبتجم  ماما  اـه  هنیمز  نیا  دوجو  اـب 
.دوش يو  اب  دربن  هدامآ  هداتسیا و  يدج 

يارب تما و  تدحو  ظفح  يارب  .دسانش  یم  یبوخ  هب  ار  اه  بیسآ  تسا و  هعماج  رد  شلاچ  ياه  هنیمز  هب  رتانـشآ  همه  زا  هک  ماما 
یتاریبادت دوخ  ياهورین  زا  حیحص  يرو  هرهب  ناوترپ و  ياهورین  جیسب 

هحفص 127] ]

نیلوا رد  دریگب ، هیواـعم  ناراداوـه  زا  یمـشچ  رهز  مه  دـیامن و  راکـشآ  ار  شیوـخ  يدـنمناوت  مه  هکنیا  يارب  .دریگ  یم  راـک  هـب 
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هنوگ نیا  هک  يراد  زیتس  هب  لیامت  ایوگ  دـسیون : یم  هیواعم  هب  و  [ 185  ] .دننزب ندرگ  ار  هیواعم  ناسوساج  دهد  یم  روتـسد  تصرف 
زا مدرم  مومع  یهاگآ  يارب  ماـما  [ 186  ] .شاب یتصرف  نینچ  رظتنم  مرادـن ، دـیدرت  دروخرب  نیا  رد  نم  .يا  هدومن  جیـسب  سوساـج 

شیوخ یفرعم  نمض  یمومع  هبطخ  رد  زینو  .دریگ  یم  حلص  گنج و  رب  نامیپ  نانآ  زا  یگدامآ ، ظفح  نانمشد و  ياه  هئطوت 
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رداص روآ  گنج  نایهاپس  يارب  ربارب  هد  ات  قوقح  شیازفا  روتسد  رتشیب  يورین  جیسب  يارب  .دیوگ و  یم  نخس  نمـشد  ياهدنفرت  زا 
.دشاب یم  مامه  ماما  يوس  هب  وسمه  لکشت  درک  يور  مهم  ياهدمآ  یپ  زا  یخرب  اهنیا  [ 187  ] .دیامن یم 

داضتم یعامتجا  ياه  نایرج 

هیواعم يرگشلاچ 

رگـشلاچ یعامتجا  ياه  نایرج  هک  دوب  دـهاوخن  انعم  نیا  هب  اموزل  هعماج ، کی  رد  وسمه  لکـشت  نتفرگ  لکـش  ییارگمه و  داجیا 
رد هراومه  .دـنارورپ  یم  دوخ  نورد  رد  داضتم  یعامتجا  ياه  ناـیرج  هراومه  هعماـج  هکلب  .تفرگ  دـهاوخن  لکـش  هعماـج  نآ  رد 

.تسا رادیاپ  یعامتجا  تنس  کی  نیا  تسا و  هتشاد  لکش  رگشلاچ  نایرج  بلط ، قح  یعامتجا  ياه  نایرج  ربارب 

ود لیئارـسا  ینب  تما  ییاسانـش  رد  دیامن ، یم  هئارا  اه  تیعقاو  اب  قبطنم  ياه  هاگدـید  یعامتجا  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  هک  نآرق 
نایرج

هحفص 128] ]

مالسلا هیلع  یسوم  دننام  قح  يربهر  زا  هدیشوج و  لیئارـسا  ینب  موق  نتم  زا  هک  یعامتجا  نایرج  کی  .دزاس  یم  فافـش  ار  داضتم 
.دشاب یم  لوا  نایرج  رگشلاچ  نکیل  هتفرگ ، ششوج  تیموق  نامه  نتم  زا  مه  نآ  هک  یعامتجا  نایرج  رگید  .دیامن  یم  يراداوه 

.تسا يراگتسر  يزوریپ و  لوا  نایرج  ماجرف  هک  دیامن  یم  نشور  ار  نانآ  ماجرف  نایرج  ود  ره  عضوم  ندومن  فافش  نمض  نآرق 
کین هدعو  [ » 188  ] .اوربص امب  لیئارـسا  ینب  یلع  ینـسحلا  کبر  تاملک  تمت  و  تسا : يراتفرگ  یتبقاع و  دب  مود  نایرج  ماجرف  و 

ینب ) نانآ زا  دیامرف  یم  تیلم  نامه  زا  مود  هورگ  دروم  رد  .تفرگ » لکش  قح  هار  رد  لیئارـسا  ینب  يرادیاپ  ظاحل  هب  تراگدرورپ 
[. 189  ] .میلا یف  مهانقرغا  مهنم و  انمقتناف  میدومن : قرغ  ایرد  ردار  نانآ  میتفرگ و  ماقتنا  لیئارسا )

رادـیدپ یعامتجا  داضتم  ياه  نایرج  .تسا  هتفرگ  لکـش  هعماـج  نرود  رد  یهلا  تنـس  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  ناـمز  رد 
غیرد یب  تیامح  وسمه و  لکشت  ندش  رادیدپ  ساسا  نیا  رب  .دنا  هتشگ 
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هیواعم نوچ  يدرف  و  دنشاب ، هتفرگن  لکـش  رگـشلاچ  ياه  نایرج  هک  دوب  دهاوخن  انعم  نیا  هب  اموزل  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  نآ 
رد ییوج  هراچ  ددـص  رد  ار  هیواعم  يدـنمناوت ، نیا  ندـش  رادـیدپ  هکلب  .دـیامنن  يرو  هرهب  رگـشلاچ  ياه  نایرج  زا  هتفرگ و  مارآ 

نیا يدنفرت  هچ  اب  راهم و  ار  نآ  هعـسوت  هنوگچ  هک  دنکفا ، دهاوخ  نآ  تبالـص  نتـسکش  هشیدنا  رد  لکـشت و  نیا  اب  ندومن  هلباقم 
.دناسر بیسآ  ار  يدنمناوت 

نتخاس يراج  اب  هک  تسا  هشیدنا  نیارد  کنیا  .دراد و  يدنمناوت  تسد  يرگ  هلیح  يزاس و  تصرف  رد  هک  تسا  يدرف  هیواعم 

هحفص 129] ]

يو .دزاس  هجاوم  تسکـش  اب  ار  تبالـص  نیا  هعماج ، يذوفن  ياهورین  یعامتجا و  تفاب  زا  يریگ  هرهب  اب  یعامتجا و  ياـه  ناـیرج 
هک هنوگ  نامه  هک  تسا  راودـیما  کـین  دروآ و  مهارف  ار  دـنیارف  نیا  ياـهراک  هار  اـت  دریگ  یم  راـک  هب  ار  دوخ  ناوت  ماـمت  کـنیا 
رد هتفرگ  هرهب  اه  گنرین  نامه  هباشم  زا  زین  کنیا  دـناسر ! بیـسآ  نیفـص  رد  ار  وسمه  لکـشت  مالـسلا و  هیلع  یلع  نارای  تبالص 

رگـشلاچ ياه  شیارگ  یناسر  دادما  تیامح و  اب  یعامتجا و  راتخاس  زا  یهاگآ  اب  تهج  نیمه  هب  .دیامن  تمواقم  رادـتقا  نیا  ربارب 
.دهد شدرگ  شیوخ  يوس  هب  ار  یعامتجا  راتخاس  ات  دیامن  یم  شالت 

رگـشلاچ یعامتجا  ياهنایرج  دـناسر ، يراـی  ار  هیواـعم  دـناوت  یم  هصرع  نیا  رد  و  تسا ، هتخود  دـیما  نآ  هب  هک  يروحم  هدـمع  و 
تسا و مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نارود  هب  لصتم  یبتجم  ماما  نامز  .دنا  هتفرگ  لکـش  قارع  عماج  نتم  رد  هک  دشاب  یم  وسمه  لکـشت 

يرادیدپ تصرف  زین  نونکا  دندوب ، هتفای  موادت  ای  هتفرگ و  لکش  یلع  ماما  نامز  رد  هک  فلاخم  یعامتجا  ياه  نایرج  تسا  یعیبط 
.تشاد دنهاوخ 

رد هک  يرگشلاچ  بازحا  وس  نیا  زا 
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، دندوب هدومن  يریگولج  نآ  رادتقا  ندش  افوکـش  زا  دوب و  هدیناسر  بیـسآ  وسمه  لکـشت  ییارگمه و  رب  هدـش و  رادـیدپ  نامز  نآ 
رد نامز  نآ  هب  تبـسن  مه  يرتهب  هنیمز  يردق  تفگ  ناوتب  دـیاش  .دراد و  ار  شیوخ  ياه  يدـنمناوت  زا  يریگ  هرهب  ناوت  زین  کنیا 
رد ار  نانآ  هدنکفا و  رگن  رگـشلاچ  ياه  نایرج  نیا  هب  هیواعم  ساسا  نیمه  رب  .تسا  هدمآ  مهارف  يرگـشلاچ  نتخاس  رادیدپ  تهج 

.دناسر یم  يرای  تیب  لها  يوسمه  لکشت  اب  هلباقم 

ناهنپ ياه  لکشت 

هراشا

کی مالسلا  هیلع  تیب  لها  تمس  هب  زاجح  قارع و  مدرم  مومع  درک  يور 

هحفص 130] ]

نیا .دراد  دوجو  راکـشآ  ناهنپ و  یـشلاچ  ياه  تکرح  هعماج  نورد  رد  لاـح  نیع  رد  .تسا  هداد  لکـش  ار  وسمه  گرزب  لکـشت 
شیپ يارب  اه  لکـشت  نیا  .دنوش  یم  رادـیدپ  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  هتفرگ و  هیاپ  لکـشت  نامه  نورد  شوغآ و  رد  اه  لکـشت 
نورد رد  یجراخ  ياه  تردق  زا  يریگ  هرهب  اب  ناکما  تروصرد  شیوخ ، اه  يدـنمناوت  زا  يریگ  هرهب  رب  نوزفا  دوخ  فادـها  درب 

.دنهد یم  شدرگ  شیوخ  فادها  تهج  رد  یتح  ای  فقوتم و  ار  ریگارف  لکشتم و  شیارگ  هدومن و  داجیا  شنت  هعماج 

هب تبسن  نکیل  تسا ، هدش  كانساره  تخس  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  هب  مدرم  یمومع  درک  يور  زا  هچرگ  هیواعم  تهج  نیمه  هب 
ییاه تسایس  اب  زاجح و  قارع و  تالوحت  بقارم  هنادنمـشوه  هکلب  .دنام  دهاوخن  رگ  هراظن  توافت و  یب  هاگ  چیه  مهم  نایرج  نیا 

اب هتـشادزاب و  یبتجم  ماما  بناج  هب  يرگن  وس  کی  زا  ار  قارع  یمومع  راکفا  هک  تسا  ییاه  مرها  داجیا  ددص  رد  هراومه  دراد  هک 
اب هعماج و  نتم  رد  ذوفن  اب  مارآ  مارآ  تسا  ددص  رد  يو  .دزاس  هدنکارپ  ار  وسمه  لکـشت  تبالـص  فالتخا  داجیا  ناهنپ و  تسایس 

بازحا نارس  قارع و  سانشرس  دارفا  بیرق 
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.دهد شدرگ  شیوخ  دوس  هب  ار  یعامتجا  تالداعم  وسمه  لکشت  هب  یناسر  بیسآ  اب  یشلاچ ، ياه  لکشت  و 

زین یعامتجا و  تفاب  زا  هک  دراد  شالت  قارع  نورد  هب  ناـسوساج  مازعا  اـب  هراومه  مهم  فدـه  نیا  هب  ندـیزای  تسد  يارب  هیواـعم 
راتفرگ نانآ  زا  یخرب  هچرگ  دـندومن  یم  لمع  شـالترپ  دـنمناوت و  يو  ناـسوساج  دوش و  هاـگآ  لـباقم  ههبج ي  ياـه  يدـنمناوت 

هک یماگنه  هک  نانچ  .دش  رداص  اهنآ  لتق  روتسد  دندش و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یتینما  ياهورین 

هحفص 131] ]

شالت مادقا  نیا  هک  [ 190  ] .دننزب ندرگ  ار  نانآ  داد  روتـسد  ترـضح  دندش ، ریگتـسد  نیقلب »  » زا يرگید  ریمح »  » زا نانآ  زا  یکی 
رگشلاچ ياه  هورگ  زا  يرایسب  رگید  بناج  زا.دنا  هتشاد  ار  ندش  هتشک  قاقحتسا  هک  دزاس ، یم  راکشآ  ار  نانآ  رطخ  زین  رمتـسم و 
تـسایس اب  وسمه  .دـندیبات  یمن  رب  ار  تیب  لها  یبلط  تلادـع  نوچ  دـندوب و  هتفرگ  رارق  وسمه  لکـشت  بوعرم  زاـجح  قارع و  رد 

یم یـشک  هرهب  نانآ  زا  یبوخ  هب  هیواعم  ياه  تسایـس  هک  دـندوب ، رگ  هولج  توافت  یب  رهاظ  رد  لقادـح  ای  دـندوب و  هیواـعم  ياـه 
تروص هب  رتشیب  راکـشآ و  یخرب  دـندوب ، هتفای  موادـت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يراد  تموکح  ناـمز  زا  هدـمع  اـه  هورگ  نیا  .دومن 

هک ار  اه  نایرج  نیا  .دنزاس  یم  مهارف  قارع  رد  هیواعم  ذوفن  يارب  ار  هنیمز  نیرتهب  کنیا  دندوب و  هتفرگ  لکـش  ناهنپ  ياه  لکـشت 
.دومن یسررب  ناوت  یم  روحم  دنچ  رد  دنور ، یم  رامش  هب  هیواعم  دیما  هطقن ي 

هینامثع بزح 

ار نامز  نیا  دولآ  ضیعبت  ياه  تسایـس  خیرات  .دراد  نامثع  نامز  هژیو  هب  افلخ  نارود  هب  تشگزاب  قارع  رد  هینامثع  بزح  لکـشت 
تـسا قداص  یبوخ  هب  يو  قح  رد  رمع  راتفگ  هک  دوب  راکـشآ  هنوگ  نآ  ناـمثع  رد  ییارگ  موق  يوخ  .دـهد  یم  یهاوگ  یبوخ  هب 

هیما ینب  ددرگ  روما  رادرایتخا  نامثع  رگا  هک :
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يراد تموکح  نارود  هب  هجوت  اـب  دیـسر  ناـمثع  هب  تبون  رمع  زا  دـعب  هک  یماـگنه  [ 191 ! ] دومن دـهاوخ  راوـس  مدرم  ندرگ  هب  ار 
.دومن تیوقت  ار  هیما  ینب  ناینب  تهج  ود  زا  نامثع  يو  ینالوط 

نانآ هب  ار  يدیلک  ياه  تسپ  یعامتجا  تیعقوم  تهج  زا  تسخن 

هحفص 132] ]

.دندوب هدش  هتشامگ  نانآ  زا  يدیلک  ياه  تسپ  رد  زین  يو  نارازگراک  .دندوب  هیما  ینب  زا  نارادناتسا  عون  هک  دومن ، راذگاو 

نیا رد  هیما  ینب  داد و  یم  حیجرت  نارگید  رب  ار  هیما  ینب  دوب و  اوران  ضیعبت  راچد  یمومع  لاوما  عیزوت  رد  نامثع  هک  نیا  رگید  ود 
دندوب هتفرگ  رارق  يدـنمناوت  زا  ییالاب  دـح  رد  يداصتقا  ناینب  ظاحل  زا  یعامتجا ، ياـه  تیعقوم  ندروآ  تسد  هب  رب  نوزفا  تصرف 

خرـس رتش  مهرد و  نویلیم  کی  رماع  نب  هللادـبع  هکنانچ  .دـنیامن  نیمأت  دنتـسناوت  یم  ار  اه  گنج  نالک  ياه  هجدوب  یتحار  هب  هک 
دیدرگ ثعاب  يداصتقا ) یناـسنا و  يورین  عیزوت   ) روحم ود  نیا  رد  ضیعبت  [. 192  ] .تشاذگ لمج  نایشروش  نارـس  رایتخا  رد  يوم 

بزح  » ای لکـشت  نیا  .ددرگ  رادـیدپ  قارع  زاجح و  هژیو  هب  یمالـسا  روشک  رـسارس  رد  نامثع  نامز  زا  یعامتجا  مهم  نایرج  کـی 
يروحم شقن  یلع  يراد  تموکح  نامز  رد  تشاد و  هدهع  هب  ار  نامثع  زا  یتیامح  يروحم  شقن  نامثع  هیلع  بالقنا  رد  هینامثع »

رادیدپ هعماج  رد  دوخ  میخض  كزان و  ياه  هیال  اب  لکـشت  نیا  .تشاد  هدهع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  فادها  يرگـشلاچ  تهج  رد  ار 
رد نکیل  تشاد ، رارق  قارع  رد  وسمه  لکشت  یسایس  ياضف  بوعرم  هچرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  يراد  تموکح  نارود  رد  دش و  یم 

.درک یم  افیا  یعامتجا  روما  رد  يروحم  شقن  دومن ، یم  دوجو  زاربا  ساسح  ياه  تیعقوم 

ناورم دننام  بزح  نیا  نارس  ترضح  نامز  رد  تفای و  موادت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  هب  بزح  نیا  لکشت 
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لیعامسا و هدربوبا ، دعس ، نب  رمع  رمع ، نب  رجح  دیلو ، نب  رامع  ثیرح ، نب  رمع  مکح ، نب 

هحفص 133] ]

یخرب یتح  .دنداد  یم  همادا  راکشآ  ناهنپ و  ار  شیوخ  ياه  شالت  دندوزفا و  شیوخ  لکشت  هب  [ 193  ] ...و هحلط  نادنزرف  قاحسا 
هیواعم لیوحت  هتـسب  تسد  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  دیامن  یـشکرگشل  قارع  يوس  هب  هیواعم  رگا  دنتـشاگن ، هیواعم  هب  نانیا  زا 

[. 194 ! ] دنهد

یعامتجا ياه  شدرگ  رد  دناوت  یم  هک  تسا  ذوفن  اب  دنمناوت و  لکـشت  کی  لکـشت  نیا  هک  دوش  یم  راکـشآ  هدـش  دای  دـهاوش  زا 
ینب دوخ  هک  تسا  یلکـشت  کی  الوصا  تسا و  ناوخمه  الماک  هیواعم  ياه  تسایـس  اب  لکـشت  نیا  عضوم  هژیو  هب  .دومن  افیا  شقن 

.تسا راد  هدهع  ار  شقن  نیرتشیب  هیما  ینب  تموکح  رارقتسا  میکحت و  رد  .دنا و  هتخاس  رادیدپ  ار  نآ  هیما 

توافت .دراد  راکـشآ  توافت  نامز  ود  رد  نآ  تیعقوم  نکیل  دوب ، هتفاـی  ماودـت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ناـمز  زا  هچرگ  لکـشت  نیا 
تیریدم دوخ  نیطساق ، رادرـس  هیواعم  هک  تسا  نیا  رد  یبتجم  ماما  نامز  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نامز  رد  هینامثع  بزح  تیعقوم 

عیـسو یهدـنامزاس  هک  يرگـشلاچ  بزح  نیرتـمهم  تهج  نیمه  هب.دراد  هدـهع  هب  یبـتجم  ماـما  ناـمز  رد  ار  بزح  نـیا  تیوـقت  و 
رارقتـسا میکحت و  رد  یتیعقوم  تصرف و  ره  زا  يو  هک  تسا  نشور  .تسا و  هیواعم  دوخ  تیریدـم  هب  هتخاس ، رادـیدپ  ار  یعامتجا 

.دور یم  رامـش  هب  هیناـمثع  بزح  یعاـمتجا  تـالداعم  رد  هیواـعم  دـنمناوت  يوزاـب  تقیقح  رد  .دوـمن و  دـهاوخ  شـالت  بزح  نیا 
.دراد هعسوت  زاجح  قارع و  رساترس  رد  بزح  نیا  يدنمناوت 

بیسآ مالسلا  هیلع  تیب  لها  يوسمه  لکشت  يدنمناوت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  زین  و  نیفص ، گنج  ياهدمآ  یپ  نیا  رب  نوزفا 
.تسا هدناسر 

هحفص 134] ]

قافن هورگ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما   » باتک رد 
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ثعشا یگدرکرـس  هب  قافن  هورگ  [ 195 ، ] تسا هدـش  فافـش  هتکن  نیا  تیروهمج » مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   » زین و  یگدـنز » يوگلا 
ياهریوزت يرای  اب  هورگ  نیا  .دومن  افیا  شقن  مالـسلا  هیلع  یلع  يراد  تموکح  هیلع  ینورد  يرگـشلاچ  راشف و  يورین  یلـصا  مره 

ياهورین رد  نورد  زا  هنوگ  نآ  .دش و  هریچ  يردیح  راقفلاوذ  رب  ریوزت  هبرح ي  اب  موش  ثلثم  کی  لیکـشت  اب  صاعورمع  هیواعم و 
.داد هلصاف  هیواعم  موقلح  زا  ار  اه  کلام  هدنرب  غیت  هتسکش و  ار  نانآ  يردیح  تبالص  هک  دندومن ، ذوفن  وسمه  لکشت 

کیتکات و رییغت  اب  نکیل  دوب ، هتفای  یهاگآ  نمشد  دوس  هب  نانآ  شقن  زا  هعماج  دوب و  هدش  راکـشآ  یکدنا  هچرگ  هورگ  نیا  هرهچ 
راذگورف تیب  لها  هیلع  هئطوت  زا  هاگ  چـیه  هدومن و  ذوفن  رگید  ياهروحم  زا  تسا ، قافن  هورگ  یگژیو  هک  اه  هرهچ  ندومن  میرگ 

رـضاح نیقفانم  بزح  نیمه  نارـس  یتح  هداد و  موادـت  هیواعم  دوس  هب  ار  شیوخ  یناهنپ  ياه  شالت  اتـسار  نیمه  رد  .تسا  هدومنن 
، رجحلا نب  رجح  سیق ، نب  ثعـشا  دـننام  نانآ  زا  یخرب  هب  هک  .دـنزاس  هدولآ  تیانج  هب  تسد  هیواـعم  ياـه  عیمطت  ربارب  رد  دـندش 
، دـنناسر لـتق  هب  ار  یبـتجم  ماـما  رگا  دوـب  هداد  هدـعو  اـهنآ  هب  هک  ـالبرک ) رد  دعـسرمع  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  یکی   ) یعبر نب  ثبش 
هب مادـقا  دروم  ود  قفاـنم  هورگ  نیمه  [ 196  ] .دش دـهاوخ  نانآ  بیـصن  هیواعم  رتخد  نیباک  هاپـس ، یهدـنامرف  مهرد ، رازه  تسیود 
نار هب  نانآ  مومـسم  رجنخ  هک  طاباس » ملظم   » رد رگید  ماکان  مادـقا  زامن ، ماگنه  رد  قفومان  رورت  یکی  .دـندومن  یبتجم  ماـما  رورت 

تباصا و ترضح  كرابم 

هحفص 135] ]

[. 197  ] .تخاس حورجم  ار  ترضح 

تیب لها  هب  تبسن  ار  هیواعم  هنیک  ضغب  وس  کی  زا  اه  مادقا  نیا 
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فادها تهج  رد  قافن  ياهورین  زا  هنوگچ  هک  دزاس ، یم  راکـشآ  یبوخ  هب  ار  هیواعم  ياهدنفرت  رگید  بناج  زا  .دزاس  یم  راکـشآ 
ار رطخ  نیرتشیب  دریگ  یم  لکـش  هعماج  نورد  رد  يدوخ  ياـه  شـشوپ  اـب  هک  قاـفن  يورین  هک  نیا  هژیو  هب  .درب  یم  هرهب  شیوخ 
رد نآرق  هک  دور ، یم  رامـش  هب  نآ  نیرتزاـسراک  تسا  نورد  زا  رطخ  نوچ  .دـیامن و  یم  یمالـسا  تما  تدـحو  تیوه و  هجوـتم 

ودعلا مه  دیامن : یم  دزشوگ  نادنچ  دص  ار  نانآ  رطخ  دیامن و  یم  یفرعم  یمالسا  تما  یلـصا  نمـشد  ار  نانآ  نمـشد  یـسانشزاب 
ار نانآ  ادخ  شاب ، رذـحرب  نانآ  زا  .دنتـسسه  نیقفانم )  ) نانآ یلـصا  نمـشد  ربمایپ ، يا  [ » 198  ] .نوکفؤی ینا  هللا  مهلتاق  مهرذـحاف 

»!؟ دنروآ یم  يور  وس  نیمادک  هب  نیقفانم ) رب  گرم   ) دشکب

جراوخ

: مدنکفا نوریب  هقدح  زا  ار  هنتف  مشچ  نم  دومرف  دنکارپ ، ناورهن  گنج  رد  ار  اه  یناورهن  لکشت  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هن هشیدنا  نیا  اریز  تفای ، نایاپ  نانآ  یعامتجا  نایرج  جراوخ و  هشیدنا  هک  تسین  انعم  نیدب  نخس  نیا  [ 199  ] .هنتفلا نیع  تأقف  انا 

نید زا  ههار  ژک  هشیدـنا  کی  هک  جراوخ  هاگتـساخ  .تفریذـپ  نایاپ  یلع  نارود  رد  هن  تفرگ و  لکـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمز  رد 
هب .تفریذپ  دهاوخن  نایاپ  مه  ینامز  چیه  رد  و  دیامن ؛ یم  تشگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص و  هللا  لوسر  هکلب  افلخ و  نامز  هب  تسا 

هحفص 136] ]

نم زگره ، دومرف  يو  خـساپ  رد  ماما  .دـش  مامت  جراوخ  هصق  درک  ضرع  یلع  ماما  هب  يدرف  جراوخ  هنتف  راهم  ماـگنه  رطاـخ  نیمه 
[. 200  ] .دوب دهاوخ  شدرگ  رد  لسن  هب  لسن  جراوخ  هشیدنا  متخاس  راهم  ار  نانآ  هنتف 

زین هیواعم  ياه  تسایس  هب  دیبات  یمن  رب  ار  تیب  لها  يرادم  تسایس  هک  هنوگ  نامه  جک ، هشیدنا ي  نیا 
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یـشک هرهب  شیوخ  دوس  هب  ناـنآ  دوجو  زا  هیواـعم  ياـهریوزت  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  هتکن  نیا  نکیل  داد ؛ یمن  ناـشن  شیوخ  يور 
رد کنیا  .دومن  فالغ  ار  راقفلاوذ  نیفـص  ریرهلا  موی  رد  نانآ  نشخ  کشخ و  هشیدـنا  يرایتسد و  اب  هک  هنوگ  نامه  هکلب  .دـیامنن 

نشوجلا يذ  نب  رمش  زین  هرهچ و  دنچ  يورین  تروص  هب  اه  ثعـشا  شقن  نانآ و  یـشیدناژک  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نارود 
نتسکش تهج  رد  [ 201  ] ...و ءاوک  نب  هللادبع  یبسار و  بهو  نب  هللادبع  دشاب و  یم  زین  البرک  رد  هللادـیبع  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  هک 

کی ناـنیا  ساـسا  نیا  رب  .دـندومن  شروش  زین  يو  هیلع  رب  هیواـعم  ناـمز  رد  جراوـخ  هچرگ  درب ، یم  هرهب  وـسمه  لکـشت  تبـالص 
یبوخ هب  شیوخ  فادـها  تهج  رد  نانآ  نایاپ  یب  ینادان  لهج و  یـشیدناژک و  زا  هیواـعم  نکیل  دـندوبن ، زین  يو  راـگزاس  لکـشت 

.درب یم  هرهب 

ءارمح تیموق 

هیلع یبتجم  ماما  ناـمز  رد  دراد ، تشگزاـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يراد  تموکح  ناـمز  هب  ناـنآ  يریگ  لکـش  هک  ءارمح  تیموق 
هتفرگ لکــش  هرــصب  زین  نآ و  فارطا  هفوـک و  رد  هـک  دـندوب  يرجاـهم  هفیاـط  ناـنیا  .دـندومن  لـصاح  نوزفا  زور  توـق  مالــسلا 

قبط دیسر و  یم  نارازه  هب  اهنآ  دادعت.دندوب 

هحفص 137] ]

[. 202  ] .تسا هدیسر  یم  رفن  رازه  تسیب  هب  نآ  حلسم  نادرم  يربط  زا  یضر  خیش  لقن 

نآ ات  هفیاط  نیا  دندش ! یم  بکترم  ار  یتیانج  ره  رانید  مهرد و  ربارب  رد  دندوب  تیانج  ریگب  دزم  ناگدنـسیون  یخرب  ریبعت  هب  نانیا 
نانیا دسیون  یم  دنمناوت  هدنسیون  نیمه  ءارمحلا ) یفوک   ) .دنداد یم  تبسن  نانآ  هب  ار  هفوک  هک  دندوب  هدروآ  مهارف  تیعقوم  رادقم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هیلع  مالسلا و 61  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هیلع  لاس 41  هنتف  دننام  یگرزب  ياه  هنتف  رد  ار  شقن  نیرتشیب 
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هب ار  نارازه  دش و  بکترم  هعیـش  هیلع  دایز  هک  یتایانج  رد  .دندوب  دایز »  » رودزم حلـسم و  دراگ  عقاو  رد  و  [ 203  ] دنتشاد هدهع  هب 
هنتف رد  ات  دشاب ؛ یم  هیواعم  ياه  تسایـس  يارب  هنیمز  نیرتهب  اه  لکـشت  هنوگ  نیا  [ 204  ] .دندوب يو  تسد  رازبا  نانیا  دـیناسر  لتق 
ینعی هقطنم  نیرتساسح  رد  مه  نآ  دـندوب ، دایز  تسدـب  مدرم  مومع  بوکرـس  قامچ  نانیا  .دربب  یفاک  هرهب  نانآ  زا  یعامتجا  ياه 
تأرج ناوت و  یـسک  هک  دوب ، هتخاس  مکاح  تنوشخ  هنوگ  نآ  موق  نیا  طسوت  داـیز  .مالـسلا  هیلع  يولع  تموکح  همـصاع »  » هفوک

دایز غیت  مد  زا  دومن  یم  فلخت  یسک  ره  هک  دوب  هتخاس  رقتسم  يا  هنوگ  هب  ار  یعامتجا  یتینما  تنوشخ  هیاس  رد  تشادن و  فلخت 
: دراگن یم  دوب  هتخاس  رقتسم  هیبا  نب  دایز  هک  یتینما  دروم  رد  يربط  .تشذگ  یم  دوب ، هدش  هداهن  ءارمح  تیموق  تسد  هب  هک 

ریـشمش يو  .دوب  تیاـنج  رد  مدـق  شیپ  مدرم و  نتخاـس  عیطم  هیواـعم و  تموکح  رارقتـسا  تنوـشخ و  يریگراـکب  هب  قـفوم  داـیز 
یسک دروم  رد  رگا  دومن و  یم  تازاجم  ار  صخش  فلخت  نامگ  اب  اهنت  تخیهآ و 

هحفص 138] ]

زا يزیچ  رگا  هک  يروط  هب  دش ! رقتـسم  تنوشخ )  ) تینما هک  دـناسرت  هنوگنآ  ار  مدرم  .دـش و  یم  تازاجم  تشاد  دوجو  يا  ههبش 
هک دندوب  تینما  رد  هنوگ  نآ  نانز  .درادرب و  ددرگرب و  شبحاص  ات  تشادـن  ار  نآ  نتـشادرب  تأرج  یـسک  داتفا  یم  یـسک  تسد 

[. 205  ] .تسا هتشادن  هقباس  هک  یتنوشخ  هنوگ  نآ  .دنتخادرپ  یم  تحارتسا  هب  بش  هناخ  رد  نتسب  نودب 

رد نایعیش  نتشک  ...و و  يدع  نب  رجح  دیشر و  دننامه  مالـسلاامهیلع  یبتجم  ماما  یلع و  نارای  ندناسر  تداهـش  هب  رد  تیموق  نیا 
مه نآ  هورگ  نیا  لکشت  .دنتشاد  هدهع  هب  ار  لوا  شقن  قارع 
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تسد رازبا  نیرتهب  .دوب و  دهاوخ  هعماج  تمالـس  تینما و  يارب  نیرفآ  رطخ  ینادان  لهج  تنوشخ و  هیحور  نیا  اب  تعـسو و  نیااب 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يوسمه  لکشت  هب  یناسر  بیسآ  تهج  رد  هیواعم ، ياه  تسایس 

فارشا یتوافت  یب 

تموکح دننام  یتموکح  رارقتـسا  زا  نانآ  هک  تسا ، راکـشآ  اهاضف  هنوگ  نیا  رد  مه  هعماج  فارـشا  هورگ  لکـشت  رگید  بناج  زا 
اب شزاـس  .دوش و  یم  رقتـسم  دـشاب ، یمن  ناـنآ  دـنیاشوخ  هک  تلادـع  تیب  لـها  تموـکح  ياوـل  رد  اریز  دـنبات  یمن  رب  تیب  لـها 

کی دـننامه  هک  فارـشا  هورگ  ساسا  نیمه  رب  .دزاس  یم  مهارف  نانآ  یبلط  هاـفر  يارب  بساـنم  رتسب  هیواـعم  لاـثما  ياـه  تساـیس 
نیا لقادح  دنریگن ، رارق  يو  رگشل  یهایس  هیواعم و  هاپـس  رانک  رد  رگا  ياضف  هنوگ  نیا  رد  دنا  هدروخ  دنویپ  مه  هب  ریجنز  هلـسلس 

تسایس هک  دنشاب  یم  یبسانم  هژوس  زین  هورگ  نیا  هک  .دنتسیا  یمن  مالسلاامهیلع  یبتجم  نسح  یلع و  نارای  فص  رد  هک  تسا 

هحفص 139] ]

.دیامن یم  ورهرهب ي  لکش  نیرتهب  هب  نآ  زا  هیواعم 

نارادرس عیمطت 

ناهدنامرف نارای و  عیمطت  دوب ، راکشآ  یبتجم  ماما  نامز  رد  مه  مالسلا و  هیلع  یلع  نامز  رد  مه  هک  هیواعم  یناهنپ  ياه  هسیـسد  زا 
رکیپ زا  لباقم  فرط  ناوترپ  ناوزاب  ندومن  ادـج  ددـص  رد  هرامه  یناهنپ  ياهورین  زا  يرو  هرهب  اب  هیواعم  .دـشاب  یم  تیب  لها  هاپس 

یتح دومن  رارقرب  طابترا  یلع  هاپس  ناهدنامرف  نارای  اب  درب و  هرهب  هسیسد  نیا  زا  لماک  روط  هب  نیفـص  رد  ظاحل  نیمه  هب  .دوب  هاپس 
[206 ! ] دنک ادج  یلع  هاپس  زا  ار  نانآ  هک  دوبن  دیماان  سابع  نب  هللادبع  رتشا و  کلام  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  دننام  یناگنازرف  زا 
هب هاپـس  نارادرـس  درب و  یم  لـماک  هرهب  هبرح  نیا  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  دروـم  رد  .تسبن  یفرط  ناـنآ  دروـم  رد  هـچرگ 

.دیامن یم  عیمطت  يدج  تروص  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  رارقرب  طابترا  یناهنپ  يدج و  تروص 

اما .دندروخ  یم  ار  هیواعم  بیرف  رتمک  یلع  هاپس  ناهدنامرف  هک  توافت  نیا  اب  هتبلا 
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گنرین ماد  رد  یتحار  هب  سابع » نب  هللادیبع   » دننام هاپـس  لک  هدنامرف  یتح  یبتجم  ماما  هاپـس  ناهدنامرف  تفگ  دیاب  فسأت  لامک  اب 
.دوش یم  قحلم  هیواعم  هب  شیوخ  دارفا  زا  یگرزب  هاپس  هارمه  هب  دوخ  دوش ، یم  راتفرگ  هیواعم 

نیفص گنج  دمآ  یپ 

تشپ یگزات  هب  ار  گرزب  گنج  ود  قارع  مدرم  هک  تسا  ینامز  رد  یبتجم  ماما  يرادمامز  هک  دومن  هجوت  دیاب  زین  يرگید  مرها 

هحفص 140] ]

ياه مخز  زونه  دنا و  هداد  ناوارف  ياه  مخز  زونه  دـنا و  هداد  ناوارف  ياه  هتـشگ  نیفـص  لمج و  گنج  ود  رد  دـنا و  هتـشاذگ  رس 
رفن نارازه  زا  دـعب  تسا و  هدـش  مامت  يو  دوس  هب  هیواعم  ریوزت  اب  نیفـص  گنج  هکنیا  هژیو  هب  .تسا  هتفاین  مایتلا  گـنج  ود  ناوارف 

.تسا هداهن  اهنآ  شود  رب  ناوارف  تاراسخ  هک  دمآ ، یم  باسح  هب  ماجرفان  گنج  کی  قارع  مدرم  يارب  یگنج  تاراسخ  هتشک و 
نیب رد  اـه  لاـس  تسا ، هدـناشن  تردـق  هکیرا  هب  ار  هیواـعم  هک  یگنج  نینچ  نیا  یحور  شیاـسرف  يداـصتقا و  دوکر  تسا  یعیبط 

تکرـش يارب  یتحار  هب  دنا  هداد  هتـشک  هکیناسک  صوصخ  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  دراد  هک  يریثأت  لقادـح  .دوب  دـهاوخ  یقاب  مدرم 
.تشاد دنهاوخن  لیامت  دننامه ، گنج  رد 

رگشلاچ یعامتجا  ياه  نایرج  دمآ  یپ 

ناوارف دراوم  نیقی  هب  .دروآ  فک  هب  یخیرات  نئارق  زا  ناوت  یم  هک  دنـشاب  یم  هنتف  ياه  هنیمز  یعامتجا و  ياه  نایرج  یخرب  اـهنیا 
هیواعم ياه  تسایـس  يارب  ار  يرو  هرهب  تصرف  اه  هنیمز  نیا  .تسا  هدـشن  لقتنم  يدـعب  ياه  لسن  هب  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  رگید 

!؟ دربب دوس  شیوخ  دوس  هب  نآزا  هنوگچ  ات  دروآ ، یم  مهارف 

تـصرف راتـشون  نیا  رد  رادـقم  نیا  هکلب  دـنوش ، یم  هصالخ  رادـقم  نیمه  رد  رگـشلاچ  یعامتجا  ياه  نایرج  هک  تسین  نیا  اـعدا 
دای ياه  نایرج  هک  نیا  دراد  ناوارف  مامتها  هچنآ  .دوزفا  اـهنیا  هب  ناوتب  زین  يرگید  دراوم  دـیاش  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  شهوژپ 

؟ دنتفرگ هدهع  هب  یسایس  یعامتجا و  تالداعم  شدرگ  رد  ار  یشقن  هچ  هدش 

مدرم میظع  درک  يور  هب  هجوت  اب  وسمه و  لکشت  تدحو  هب  هجوتاب 

هحفص 141] ]

تیب و لها  بناج  هب 
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لکشت ماجسنا  هک  دوب  نیا  دندومن ، افیا  هک  ار  یـشقن  نیرتمهم  اه  نایرج  نیا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماماو  یلع  ماما  نامز  رد  هژیو  هب 
رب هب  يدج  ياه  بیـسآ  یمالـسا  تما  هعماج و  نورد  زا  اه  نایرج  نیازا  يریگ  هرهب  اب  هیواعم  ياه  تسایـس  دندنکارپ و  ار  وسمه 

نیرت و تخـس  رد  هک  هنوگ  نآ  .دـندناسر  بیـسآ  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  يوـسمه  لکـشت  تخاـس و  دراو  یمالـسا  تما  رکیپ 
نیفـص رد  هک  هنوگ  نامه  دـیرفآ ! تاجن  یمتح  يدوبان  تکاله و  زا  ار  دوخ  اه  نایرج  نیازا  يریگ  هرهب  اـب  طیارـش  نیرت  ینارحب 

هب ار  رهز  نیرت  خـلت  زین  نیادـم  طاباس  رد  .داد  تاجن  یمتح  طوقـس  زا  ار  دوخ  دومن و  لـیمحت  وسمه  لکـشت  رب  ار  رواد  يرواد و 
.داد ییاهر  وسمه  لکشت  يدنمناوت  زا  ار  نتشیوخ  و  دناشون ، نانآ  هب  حلص )  ) ار خلت  رهز  دیناکچ و  وسمه  لکشت  ماک 

هک دـندوب ، فلاخم  مهم  ياه  نایرج  نیا  تسـشن  یمن  راب  هب  هاگ  چـیه  هیواعم  ياهریوزت  دوبن  اه  نایرج  نیا  ياه  يرگـشلاچ  رگا 
لها يوسمه  لکشت  رادتقا  تبالص و  هک  یعیسو  حطـس  رد  مه  نآ  .دنتخاس  مهارف  هیواعم  ياهدنفرت  نتفرگ  لکـش  يارب  ار  هصرع 

.دنتخاس مهارف  هیما  ینب  تموکح  میکحت  يارب  ار  هنیمز  و  دندومن ! روربور  تسکش  اب  ار  تیب 

ریوزت ياشامت 

هراشا

ماما يوس  هب  یمومع  راکفا  .تسا  هدومن  مازعا  هیواعم  اب  زیتس  فاصم  رد  ار  یمیظع  يورین  هدرب و  راک  هب  ار  شالت  مامت  مامه  ماـما 
عاضوا ماـمت  تشحو  اـب  يو  .تسا  هتفرگ  رارق  رگید  گرزب  نومزآ  کـی  رد  راـکم  هیواـعم  .دـشاب  یم  هجوتم  دربن  ههبج  یبتجم و 

ههبج ياهورین  قارع و 

هحفص 142] ]

هکلهم نیازا  ات  درب  راک  هب  يدنفرت  دیاب  تسا و  رارکت  لاح  رد  نیفص  راکیپ  هک  دنیب  یم  اراکشآ  هیواعم  .دراد  رظن  ریز  یبتجم  ماما 
.دنک لصاح  تاجن 
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تبالـص هن  تسا و  مرگ  لد  شیوخ  هاپـس  تبالـص  ینابیتشپ و  زا  هن  نکیل  دراد ؛ ینوزف  لباقم  هاپـس  رب  دادعت ، ظاحل  زا  هچرگ  يو 
اب ار  ماما  هاپـس  تمواقم  دراد  شـالت  دـنیب  یمن  دربن  نادـیم  فیرح  ار  دوخ  تهج  نیمه  هب  .دریگب  هدـیدان  دـناوت  یم  ار  ماـما  هاـپس 

! دناسر بیسآ  گنرین 

ياـه ناـیرج  زا  تیاـمح  دـشاب  یم  نیرت  هدـمع  هک  تسخن  روـحم  .دزاـس  یم  مهارف  هنیمز  روـحم  ود  رد  فدـه  نـیا  نیمأـت  يارب 
فوفص رد  هنخر  داجیا  فیعـضت و  تهج  رد  ار  یعامتجا  هصرع  هک  نانآ ، اب  يوسمه  لکـشت  تیب و  لها  هیلع  رگـشلاچ  یعامتجا 

.دهد روبع  تسا  هدش  رادیدپ  هک  نارحب  زا  ار  يو  دـناوتب  هک  ییاهدـنفرت  نتخاس  یلمع  مود  روحم  .دزاس  یم  مهارف  وسمه  لکـشت 
.دومن یسررب  ناوت  یم  شخب  ود  ود  هیواعم  دنفرت  زا  تمسق  نیا  تهج  نیمه  هب 

هقرفت يدیماان و  داجیا 

یم رقتـسم  روحم  رد  ار  هئطوت  لـماوع  .دوش  یم  دراو  دوب  يو  یگـشیمه  شور  هک  ریوزت  هار  زا  دـنفرت  نیا  ندوـمن  هداـیپ  يارب  يو 
تخـس ناهنپ ، لماوع  رگـشلاچ و  ياه  هورگ  رگید  کمک  هب  هینامثع  بزح  ناراداوه  تسخن  روحم  ود  رد  ار  هئطوت  لماوع  .دزاـس 

گنج هک  دنیامن  یم  هدرتسگ  شالت  و  دنشاب ، یم  نآ  فارطا  هفوک و  هژیو  هب  قارع  مدرم  نیب  رد  يدیماان  هعیاش و  داجیا  شالت  رد 
.دنزاس هدامآ  شزاس  فرط  هب  ار  یمومع  راکفا  و  دنیامن ! یفرعم  ماجرف  یب  ار 

هحفص 143] ]

رد روضح  زا  تاعیاش  رثا  رد  مدرم  .دزاس  یم  مورحم  ینابیتشپ  زا  ار  ماما  هاپـس  هک  يا  هنوگ  هب  هداتفا  رثوم  عیـسو  روط  هب  دـنفرت  نیا 
نیا رد  .دـهن  یم  فک  زا  ار  دوخ  يرفن  رازه  هدزاود  رکـشل  ینابیتشپ  دـیما  نکـسم  رد  ماما  هاپـس  هدـنامرف  .دـنزرو  یم  عانتما  ههبج 

برطضم ار  هفوک  هنوگ  نآ  هیواعم  ناهنپ  لماوع  اتسار 
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ناهدنامرف نیب  هژیو  ههبج و  رد  تعرـس  هب  غورد  تسار و  رابخا  یبناج  زا  تسا ! هدش  هتفـشآ  الماک  یمومع  راکفا  هک  دـنا ، هتخاس 
.تسا هتخاس  مهارف  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نایهاپس  نایم  رد  ار  یناور  گنج  مهم  لماع  هک  دوش ، یم  رشتنم 

طاباس رد  ریوزت 

هراشا

روظنم نیمه  هب  .دـنک  ذوفن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هاپـس  ناهدـنامرف  هژیو  هب  اهورین  نایم  هک  تسا  نیا  هیواعم  ریوزت  رگید  دـنیارف 
هللادیبع هب  اهنت  دوش ، یم  حرطم  اهدیعو  هدعو  .دنسر  یم  هاپس  ناهدنامرف  روضح  هب  رز  ياه  هسیک  یناطیش و  ياهدنفرت  اب  اه  کیپ 

ندش قحلم  ماگنه  هیقب  دقن و  ار  نآ  رازه  دصناپ  هک  مهرد  نویلم  کی  هک  دوش  یم  داهنـشیپ  تسا  هاپـس  لک  هدنامرف  هک  سابع  نب 
قحلم تروص  رد  ندـش  راخ  تلذ  زین  هیواعم و  رتخد  نیباک  زین  هیواـعم و  هاپـس  یهدـنامرف  .دـش  دـهاوخ  تخادرپ  هیواـعم  هاپـس  هب 

[. 207  ] .تساهدنفرت نیا  دراوم  زا  ندشن 

نامیپ نادـجو و  يادـن  مه  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  دودـسم  ار  هللادـیبع  شوگ  مشچ و  ییایند  تیعقوم  هاج  بح  رز و  ياه  هسیک 
شومارف ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  اب  دوخ  يرادافو  نامیپ  مه  و  درب ! یم  دای  زا  ار  یهلا 

هحفص 144] ]

ناشردام مشچ  لباقم  رد  ار  يو  دنزرف  ود  هیواعم  نیمه  هک  دور  یم  شدای  زین  و  درخ ! یم  ناج  هب  ار  میلـست  گنن  مه  و  دـنک ! یم 
[. 208 ! ] دوش یم  قحلم  هیواعم  هب  رز  ماقم و  دیما  هب  هداهن  یم  اپ  ریز  ار  زیچ  همه  يو  تسا ! هدرک  حبذ 

هاپـس هب  وا  هارمه  هـب  زین  يو  هاپـس  رفن  رازه  هدزاود  زا  رفن  رازه  تـشه  هـکلب  دروآ ، یمن  رد  ياـپ  زا  ار  هللادـیبع  اـهنت  هیواـعم  ریوزت 
نارازه كدنا  رایسب  تصرف  رد  دیامن !؟ یم  افیا  شقن  هنوگچ  ریوزت  يزاسراک  یبلطایند و  زا  هک  ربکا  هللا  ددنویپ ! یم  هیواعم 
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! دنتسیا یم  لطاب  ياهورین  فص  رد  رفن 

هنوگ نیا  مدرم  .دنک  دامتعا  مدرم  درک  يور  هب  دیابن  یتیعقوم  چـیه  رد  يدرف  هاگ  چـیه  هک  تفرگ  تربع  دـیاب  هک  تسا  هنوگ  نیا 
هکلب یگتفـشآ و  راچد  ار  ماما  هاپـس  تسا  صخـشم  ینوگرگد !؟ رادقم  نیا  بش  کی  تدم  رد  دوش ! یم  لیدبت  رابدا  هب  ناشلابقا 

.دیامن یم  یشاپورف 

کی ناـیب  زا  نخـس  ـالعف  نکیل  .دریگ  رارق  لـیلحت  دروـم  دـناوت  یم  هناگادـج  هک  دراد  ییاـه  هشیر  ماـگنهبان  شدرگ  نیا  هتبلا  هک 
اب بسانتم  ياـه  يریگ  عضوم  هک  یعاـمتجا  ياـه  تیعقاو  نیا  .تسا  هدـش  رادـیدپ  گرزب  شدرگ  رییغت و  نینچ  هک  تسا  تیعقاو 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  اهنآ 

.تسا هدوب  رفن  رازه  يو 20  هاپس  هک  دریگ ، یم  هدهع  هب  ار  ماما  هاپـس  یهدنامرف  دعـس  نب  سیق  هیواعم ، هب  هللادیبع  نتـسویپ  زا  دعب 
[. 209]

دننامه بیرف  هاـگ  چـیه  هک  دوب ، یناـگنازرف  زا  رتشا  کـلام  دـننامه  سیق  نکیل  دـهد ، بیرف  زین  ار  سیق  دـنک  یم  شـالت  هیواـعم 
يرای تسد  ود  ار  یلع  هک  دومن  فارتعا  يو  قح  رد  هیواعم  دوخ  .دروخ و  یمن  ار  هیواعم 

هحفص 145] ]

تسد کی  تفگ  دناسر ، تداهش  هب  موزلق »  » رد مومـسم و  لسع  طسوت  ار  رتشا  هک  یماگنه  سیق و  يرگید  رتشا و  یکی  دومن  یم 
[. 210 ! ] تسادخ نارگشل  زا  یکی  لسع  میدرک ، ادج  ار  یلع 

تیب هب  هک  يو  شیپ  راب  تبکن  هقباس  زین  دوب و  هداـهن  اـپ  ریز  ار  یناـسنا  یهلا و  تادـهعت  ماـمت  هک  نیا  رطاـخ  هب  ار  هللادـیبع  سیق ،
ندرگ هیواعم  شردام  نامـشچ  ربارب  رد  هک  ار  دنزرف  ود  تیمولظم  يادن  یتح  يو  هک  .دومن  شهوگن  تخـس  دوب  هدیزایتسد  لاملا 

.دزادرپ یم  هاپس  یهدنامزاس  هب  دنک و  یم  شرازگ  ماما  رضحم  هب  هیواعم  هب  ار  هللادیبع  نتسویپ  سیق  درک ! شومارف  دوب  هدز 

؟ رگید یناورهن  ای  طاباس 

بناج زا 
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نخس شفارطا  ياهورین  يارب  نیادم  رد  ماما  .دبای  یم  شرتسگ  ماما  هداجـس ي  ات  هکلب  دوش ، یمن  هدنـسب  رادقم  نیا  هب  هئطوت  موس 
ار ماما  تمرح  .دنیاشگ  یم  داقتنا  نابز  يذوفن  لماوع  هارمه  هب  هدروخ  بیرف  لهاج  نابلط  تصرف  هبطخ  نایاپ  زا  دـعب  دـیوگ ، یم 

! دننکش یم 

! دـنربب یم  تراغ  هب  ار  ماما  يادر  اپ و  ریز  هداجـس  یتح  دـننک ! یم  تراغ  ار  نآ  هدروآ  موجه  ماما  همیخ  هب  طاباس  ملظم  رد  یتح 
دورف ترضح  نار  رب  هزین  هتفرگ ، ار  ماما  بکرم  نانع  نانس  نب  حارج  مامت  یمرـش  یب  اب  دننک  یمن  هدنـسب  مه  هزادنا  نیا  هب  [ 211]

.دشاب یمن  تکرح  هب  رداق  رگید  ترضح  هک  هنوگ  هب  دوش ! یم  هتفاکش  خیب  ات  ترضح  نار  هک  دروآ ، یم 

، دننک یم  لقتنم  نیادم  هب  هداهن  تخت  يور  رب  ار  ترضح  ندب 

هحفص 146] ]

دناوت یم  هک  تسا  رادـقم  نیا  ات  ریوزت  قمع  يرآ  [. 212  ] .دهد مایتلا  ار  دوخ  مخز  ات  دوش  یم  راگدنام  یتدم  نیادم  رد  ترـضح 
.تسا هدـشن  راگدـنام  ببـس  نودـب  شا  يراکبیرف  ناشن  مان  تسین و  هیواعم  تهج  یب  هیواعم  دنکـشب ! ار  تیب  لها  هاپـس  تبـالص 

! دروآ یم  رد  ياپ  زا  ار  هاپس  نیرت  مواقم  ریوزت  اب  هنوگ  نیا  درادن  نادیم  رد  ار  تمواقم  يارای  یتقو  هیواعم 

ار تکاله  هناتسآ  رد  هیواعم  تفرگ و  رتشا  کلام  زا  ار  یخیرات  تصرف  داد و  ماجرف  شیوخ  دوس  هب  ار  نیفـص  هک  یتسایـس  نامه 
ار یلع  هاپس  هزین  يالاب  نآرق  ندرب  الاب  اب  هک  يراک  بیرف  تسایـس و  نامه  .تسا  هدش  رادیدپ  نیادم  طاباس  رد  کنیا  داد ! تاجن 

هدش راکشآ  طاباس  رد  هرابود  تفرگ ! رارق  ماما  دوخ  يور  رد  ور  ماما  هاپس  قافن  کمک  اب  درک  داجیا  فاکش  نانچنآ  داد و  بیرف 
ياهذوفن موجه  زا  ماما  صخش  هک  یلکش  هب  مه  نآ  تسا ؛
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! دنام یمن  ناما  رد  اه ، یناورهن  دننامه  نادان  نایهاپس  هیواعم و 

يو هاپـس  رب  ار  تیمکح  دـناشن و  يراخ  تلذ  هب  ار  نآ  ریوزت  هنوگچ  دوبن ؟ يزوریپ  هناتـسآ  رد  نیفـص  رد  یلع  گرتس  هاپـس  رگم 
ریوزت .دیامن  لیمحت  مالـسلا  هیلع  نسح  هاپـس  رب  ار  حلـص  ات  تسا  هدـش  رادـیدپ  رگید  لکـش  هب  ریوزت  نامه  کنیا  دومن !؟ لیمحت 

.دهن یم  طاباس  نابایب  رد  اهنت  رای و  یب  ار  ماما  دوش و  یم  رادیدپ  طاباس  جراوخ  نیتسآ  زا  راب  نیا  هیواعم 

.دومن فالغ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  راقفلاوذ  دمآ و  نوریب  اه  یناورهن  نیتسآ  زا  هک  هنوگ  نامه 

ياه مان  هب  هدنیامن  ود  هیواعم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هاپـس  نیب  فاکـش  یتسـس و  داجیا  رد  ریوزت  ندـش  عقاو  رثؤم  زا  دـعب  هاگنآ 
رماع و نب  هللادبع 

هحفص 147] ]

طیارش نیا  رد  زین  ماما  .دیامن و  یم  حرطم  امسر  ار  حلص  عوضوم  دنتسرف و  یم  نیادم  رد  ماما  روضح  هب  ار  هرمـس  نب  نمحرلادبع 
کنیا دومن ، فـالغ  ار  راـقفلاوذ  نیفـص  رد  هک  يریوزت  [ 213  ] .دـهد یم  رارق  هعلاطم  دروم  رد  ار  حلـص  داهنـشیپ  ینارحب  ساسح 
هیواـعم بناـج  زا  حلـص  داهنـشیپ  هک  تسین  فازگ  اـعدا  نیا  نیارباـنب  تسا و  هتخاـس  مهارف  طاـباس  رد  ار  شزاـس  نیرت  خـلت  رتسب 

.دشاب هتخاس  مهارف  ار  شزاس  هنیمز ي  هیواعم  دوش و  یحارط 

حلص داهنشیپ  هیواعم و 

تخـس ار  يو  هتخاس ، رادیدپ  هیواعم  هشیدـنا  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  اب  قارع  مدرم  مومع  تعیب  هک  ینارگن  ساره و  لوه و 
ات دومن  شالت  دید ، یمن  دنمناوت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاپس  اب  گنج  رد  ار  دوخ  نوچ  هیواعم  .دوب  هدومن  ماما  هاپس  مجاهت  نارگن 

بیرف يارب  هک  یماـگنه  .تسا  راکـشآ  يو  ياـه  فارتـعا  رد  هیواـعم  ساره  .دنکـشب  ار  وـسمه  لکـشت  نیا  تبالـص  رگید  هار  زا 
کیپ هراومه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناهدنامرف 
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دیوگ یم  هیواعم  دزیتسب ، يو  اب  دـنک  یم  داهنـشیپ  هیواـعم  هب  صاـعورمع  دروخن  ار  هیواـعم  بیرف  دعـس  نب  سیق  دومن ، یم  مازعا 
صلخنال اناف  دنناسر : لتق  هب  رفن ) رازه  لهچ  لقادح   ) ام هاپـس  زا  ناشدوخ  هاپـس  دادعت  هب  هک  نیا  رگم  تسین  نکمم  نانیا  اب  گنج 

.دزاس یم  راکشآ  ار  هیواعم  قیمع  ینارگن  نخس  نیا  [ 214  ] .ماشلا لها  نم  مهدادعا  اولتقی  یتح  ءالوه  لتق  یلا 

شیپ ار  يرگید  هار  یبتجم  ماما  هاپس  اب  فاصم  يارب  رطاخ  نیمه  هب 

هحفص 148] ]

ساسا نیارب  .تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اب  شزاـس  هار  نآ  .دوش و  یم  يو  تموکح  موادـت  رارقتـسا و  نآ  ناـیاپ  هک  دریگ  یم 
دتـسرف و یم  ماما  روضح  هب  هدومن  ءاضما  دیفـس  حول  .دیامن  یم  داهنـشیپ  ار  حلـص  هداد  رارق  تسا ، یناوتان  عضوم  رد  نوچ  هیواعم 

[. 215 ! ] دشاب یم  اریذپ  ار  یطرش  هنوگ  ره 

[. 216  ] .حلصلا هندهلا و  یف  هیواعم  هیلا  بتکف  دیامن ، یم  حلص  ياضاقت  دراگن و  یم  یمسر  همان  يو 

هنیمز ات  دـنک  يزاس  تصرف  ات  تسا  شالت  رد  ماما ، هاپـس  ناهدـنامرف  بیرف  رب  نوزفا  هکلب  دـنک  یمن  افتکا  يراگن  همان  هب  اهنت  يو 
ماما هک  نسح  ماما  هاپـس  نایم  رد  هعیاش  داجیا  دـننام  نوگانوگ  ياه  تهج  رد  شالت  .دروآ و  مهارف  نکمم  لکـش  ره  هب  ار  حـلص 

اب امـش  هدنامرف  تفگ  ماما  هاپـس  ربارب  رد  ورین  رازه  تسیب  اب  هاطرا  نب  رـسب  هکنانچ  تفریذـپ ! دـهاوخ  ای  و  تسا ! هتفریذـپ  ار  حـلص 
رد نیا  و  [ 217  ] .دـیراد گنج  هب  میمـصت  يا  هزیگنا  هچ  هب  امـش  تسا ! هدرک  هحلاصم  مه  امـش  ماـما  تسا و  هدومن  تعیب  هیواـعم 

.دوب هتفرگن  لکش  زونه  حلص  دروم  رد  یمسر  يوگتفگ  هنوگ  چیه  هک  دوب  یلاح 

هک دننک  یم  هعیاش  دعس  نب  سیق  هاپس  نایم  رد  حلص  ياضما  زا  شیپ  هیواعم  ناراداوه 
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ناوـنع هـب  ار  مـکحلا  ما  نـب  نامحرلادـبع  رماـع و  نـب  هللادـبع  هبعـش و  نـب  هریغم  هیواـعم  [ 218 ! ] تسا هتفریذـپ  ار  حلـص  ترـضح 
هاپس نایم  رد  دادرارق ، قفاوت  زا  شیپ  هرکاذم و  زا  دعب  نانآ  دراد ، یم  مازعا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  روضح  هب  شیوخ  ناگدنیامن 

[. 219  ] .ددرگ یم  ماما  هاپس  یتفگش  ثعاب  هک  دننز  یم  ماما  بناج  زا  حلص  شریذپ  زا  نخس  ماما 

هحفص 149] ]

یم دنـسرخ  هنوگ  نآ  دسر ، یم  يو  شوگ  هب  ماما  بناج  زا  حلـص  شریذـپ  هک  یماگنه  دراد ، رارـصا  حلـص  هب  رادـقم  نآ  هیواعم 
داهنشیپ شریذپ و  زا  شیپ  دوخ  هبطخ  هرواشم و  رد  ماما  رتمهم  همه  زا  [ 221 [ ] 220  ] .دنک یم  زاورپ  اوه  هب  یخرب  ریبعت  هب  هک  دوش 

هیف سیل  رما  یلا  اعد  دق  هیواعم  نآ  تسا : فاصنا  هنو  تزع  نآ  رد  هن  هک  تسا  هدناوخارف  يرما  هب  ار  ام  هیواعم  دـیامرف : یم  حـلص 
رد هدوب  نیادـم  رد  رگا  ای  و  تسا ، هدـش  داریا  ههبج  هب  تمیزع  زا  شیپ  هفوک  هلیخن ي  رد  ای  ماما  نخـس  نیا  [ 222  ] .هفصن زع و ال 

شزاس هدوب  رترب  تیعقوم  رد  نوچ  ماما  .تسا  هتفاین  شدرگ  هیواعم  دوس  هب  یـسایس  یماظن و  عاضوا  زونه  هک  تسا  هدوب  یماـگنه 
مالسلا هیلع  ماما  تروص  ره  رد  .تسا  هتسناد  یمن  نیرفآ  تزع  هنافصنم و  ار 

.تسا هدوبن  یضار  حلص  هب  هجو  چیه  هب  تسخن  هلحرم  رد 

تما حالـص  هب  ترـضح  ار  شزاـس  تسا و  هیواـعم  هیلع  مجاـهت  ورین  جیـسب  دوش  یم  هدـهاشم  ماـما  راـتفر  زا  هچ  نآ  ساـسا  نیارب 
شزاـس و رارقتـسا  رد  ار  شـالت  نیرتشیب  دـنیب  یمن  نادـیم  فیرح  ار  دوخ  نوچ  هک  تسا  هیواـعم  نیا  .تسا  هتـسناد  یمن  ناملـسم 

.دراد عاضوا  لرتنک 

یخیرات راثآ  رد  تسا ، هیواعم  بناج  زا  تسخن  حلص  داهنشیپ  هک  هتکن  نیا 
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!؟ درکن مایق  نسح  ماما  ارچ  هکنیا  دننام  .دوش  یم  هداد  خساپ  اه  لاؤس  زا  يرایسب  هاگدید  نیا  ندش  دنتسم  اب  تسا و  فافش  رایـسب 
يدرف یبتجم  ماما  ایآ  .تشاد  ساره  گنج  زا  یبتجم  ماما  رگم 

هحفص 150] ]

!؟ تسا هدوب  وج  هزیتس  يدرف  نیسح  ماما  راک و  شزاس 

جیـسب روتـسد  تسا و  هدومن  مایق  هیواعم  ینب  ملظ  ربارب  رد  نیـسح  ماما  یلع و  ماما  دـننامه  یبتجم  ماـما  لـیلحت ، نیا  ساـسارب  اریز 
.تشادن نهذ  رد  ار  هیواعم  اب  شزاس  هب  تیاضر  هاگ  چیه  دراد و  هدهع  هب  ار  هاپـس  یهدـنامرف  اصخـش  دوخ  هدرک و  رداص  یمومع 

شزاس رتسب  ریوزت  اب  .دیشیدنا و  یم  شزاس  حلـص و  رب  دید  یمن  دنمناوت  ماما  هاپـس  اب  فاصم  رد  ار  دوخ  نوچ  هک  دوب  هیواعم  نیا 
هک دـهد  یم  رارق  يرگید  طیارـش  رد  ار  مامه  ماما  هداد و  شدرگ  دوخ  دوس  هب  ار  یماظن  یـسایس و  تالداعم  دزاس و  یم  مهارف  ار 
هک تسا ، هدوب  یطیارش  رد  ماما  بناج  زا  داهنـشیپ  نیا  شریذپ  .دیامن  هدهاشم  یمالـسا  تما  مالـسا و  حالـص  هب  ار  حلـص  شریذپ 

داهنشیپ نیمه  دوب  طیارش  نآ  رد  زین  یلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  .تفریذپ  یم  ار  داهنـشیپ  نیمه  دوب  طیارـش  نآ  رد  زین  یلع  ماما  رگا 
دننامه یبتجم  ماما  نامز  طیارـش  ساسا  نیا  رب  .داد  نت  ار  تیمکح  صاخ ، ياـضف  رد  یلع  ماـما  هک  هنوگ  ناـمه  .تفریذـپ  یم  ار 
یبتجم ماما  تماهش  یگرتس و  .دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  يریگ  عضوم  دننامه  نسح  ماما  ياه  تسایـس  تسا و  نیفص 

ار شترضح  هناهاگآ  یسک  هک  تسا  یگرزب  ملظ  و  تسا ، رگ  هولج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلع و  مامه  ماما  ود  دننامه  مالـسلا  هیلع 
اب زیتس  رد  هک  دراد  اج  .دیامن و  یفرعم  راک  شزاس  يدرف 
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و دوش ، هتخومآ  يرادیاپ  سرد  ترضح  یگرتس  زا  دریگ و  رارق  يریگوگلا  دروم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شور  نامز  ره  نارگمتس 
شور اریز  مینادن ، دنم  تزع  شور  ار  يو  شور  هدادن و  رارق  شردارب  ردـپ و  شودـمه  متـس  اب  دربن  رد  ار  ترـضح  هک  تسین  اور 

.تسین ینیسح  راختفا  يولع و  دنم  تزع  شور  زا  رتمک  هاگ  چیه  ینسح  راختفا  تزع و 

هحفص 151] ]

؟ دریذپ یم  ار  حلص  داهنشیپ  نسح  ماما  ارچ 

حلـص شریذپ  ثعاب  هیواعم  دوس  هب  یعامتجا  تالداعم  شدرگ  هک  دـش  دـهاوخ  فافـش  اه  نهذ  رد  رواب  نیا  هتکن  نیا  حیـضوت  اب 
هب مدق  شیپ  هیواعم  دوب  نینچ  رگا  هک  دنیبب ، یبتجم  ماما  هاپـس  تیعقوم  فیرح  ار  شیوخ  هاپـس  هیواعم  هک  رادقم  نآ  هن  هتبلا  .تسا 

ار هیواعم  هتسکش و  ار  قح  هاپـس  تبالـص  هک  تسا  هتفر  شیپ  رادقم  نآ  ات  ریوزت  هکلب  .دیزرو  یمن  رارـصا  نآ  رب  دش و  یمن  حلص 
نیمه هب  .دـهن  رارقتـسا  ار  شیوخ  برطـضم  تیعقوم  دـناوتب  اسب  هچ  دـیآرد  شزاس  هار  زا  رگا  هک  تسا  هتخاس  راودـیما  هدـنیآ  رب 

.دراد حلص  رب  رارصا  وسمه  لکشت  تبالص  نتسکش  تهج  ریوزت  يریگ  راک  هب  اب  هیواعم  تهج 

هب شیوخ  تماما  يادـتبا  رد  مامه  ماما  .دـشاب  یم  شودـخم  تسا  هدوب  حلـص  مدـق  شیپ  ماـمه  ماـما  هک  نخـس  نیا  ساـسا  نیا  رب 
ماما شریلد  ردـپ  شور  نامه  دوب ؛ دربن  نادـیم  رد  مدرم  يراوتـسا  هب  دـیما  مدرم و  تعیب  روضح و  یهلا و  دـهعت  هدـمع  هک  یلیالد 
ماما يارب  دوب  مهارف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  هک  طیارـش  نامه  نوچ  .دریگ  یم  شیپ  هیواعم  اب  فاـصم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
زین لباقم و  فرط  يدنمناوت  زا  یفاک  عالطا  یماظن و  تازیهجت  یناسنا و  يورین  رظن  زا  يدنمناوت  تیریدم  .دوب  هدامآ  زین  یبتجم 
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، ماما يارب  طیارـش  هنوگ  نیا  ندمآ  مهارف  هیواعم  يارب  لباقم  رد  .دوب  مهارف  طیارـش  نیا  همه  مامه  ماما  تاروتـسد  زا  مدرم  يوریپ 
هک توافت  نیا  اب  .تسا  هتفرگ  رارق  نیفص  طیارش  دننامه  طیارش  رد  هیواعم  .دنیب  یمن  نادیم  فیرح  ار  دوخ  .تسا و  هدننک  نارگن 

تبالـص و تبیه و  المع  دـیامن و  یم  یعادـت  يو  رطاخ  رد  بش  نآ  یخلت  کـنیا  رقتـسم و  هیواـعم  ماـک  رد  ریرهلا  هلیل  خـلت  معط 
هدید ار  تیب  لها  هاپس  شروی 

هحفص 152] ]

.دیآرب رگید  هار  شنیزگ  ددص  رد  دشاب و  نارگن  نیفص  زا  شیب  دراد  اج  تهج  نیمه  هب  .تسا 

دروخرب رب  خـسار  میمـصت  هنوگ  یلع  یلع ، ناـمز  طیارـش  دـننامه  دـنیب ، یم  مهارف  ار  زیتس  طیارـش  نوچ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
، دوش نوگرگد  طیارش  هک  یماگنه  نکیل  .دنک  عطق  دوب ، هدش  هدناشن  نیمز  رب  نآ  لاهن  نیفـص  رد  هک  ار  هنتف  هشیر  ات  دراد  یماظن 

دوب مالسلا  هیلع  ماما  دوس  هب  یماظن  تالداعم  هک  یماگنه  ات  نیفـص  رد  هک  هنوگ  نامه  .دومن  دهاوخ  نوگرگد  زین  ار  میمـصت  هتبلا 
، تفرگ یلع  ناراـی  زا  ار  تصرف  دومن  داـجیا  هقرفت  یلع ، ماـما  هاپـس  ناـیم  رد  ریوزت  هک  یماـگنه  و  دوـب ، گـنج  موادـت  رب  شـالت 

.دومن رییغت  زین  ماما  میمصت 

کلام دیشکب ! ندیگنج  زا  تسد  هک  دمآ  ماما  بناج  زا  دصاق  تفرگ ، رارق  هیواعم  همیخ  یکیدزن  رد  رتشا  کلام  نیفص  گنج  رد 
هب ار  یلع  ددرگن  رب  کلام  رگا  هک  درک  رارصا  ریوزت  قافن  لماوع  دیهد ! تلهم  نم  هب  رتش  کی  ندیشود  هزادنا  هب  هک  داتـسرف  مایپ 

! دناسر میهاوخ  لتق 

قافن رجحت و  ریوزت و  لماوع  .منم  نآرق  دـیروخن ، ار  صاعورمع  ياـه  نآرق  بیرف  تفگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نیفـص  گـنج  رد 
نآرق ناراداوه  اب  ام  دنتفگ  یم 
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تـشه اب  هاپـس  یهدنامرف  هک  .دوش  یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هاپـس  رب  حلـص  لیمحت  ثعاب  شدرگ  هنوگ  نیا  .میرادن  گنج  رس 
رب .تسا  هدش  هراشا  زین  ماما » راتفگ  رد  حلـص  لیلحت   » شخب رد  شدرگ  نیا  یگنوگچ  لیلحت  دنویپ ! یم  هیواعم  هاپـس  هب  ورین  رازه 

ماما زا  توافتم  طیارـش  رد  یلع  شور  دـننامه  یـشور  .درادـن  یلع  يریگ  عضوم  اب  یتواـفت  یبتجم  ماـما  يریگ  عضوم  ساـسا  نیا 
.تسا رادیدپ  یبتجم 

هحفص 153] ]

رهز نیرت  خلت 

هکیرا رب  هیکت  تیمکح  هئطوت  اب  هچرگ  هیواعم  .دوب  مامه  ماما  ماـک  هب  رهز  نیرت  خـلت  مالـسلا  هیلع  نسح  یبتجم  رب  حلـص  لـیمحت 
هیلع یلع  ماما  نامز  رد  .درکن  ادـیپ  شرتسگ  زاجح  قارع و  هب  نکیل  دـش ، تیبثت  يدودـح  اـت  ماـش  رد  يو  یهاـشداپ  دز و  تردـق 

رد هطلـس  شرتسگ  دـیما  يو  اریز  ماش ، رد  شیوخ  تموکح  زا  تسارح  تسخن  تسا ، زکرمتم  روحم  ود  هب  هیواعم  شـالت  مالـسلا 
رد ذوفن  هشیدنا  باوخ  هیواعم  هک  دوب  هدرتسگ  هوکش و  اب  نانچ  نآ  یلع  تمظع  تبیه و  .تشادن  یلع  نوچ  يدرف  دوجو  اب  قارع 

.دنام ماجرف  یب  يو  ياه  شالت  نکیل  تشاد ، قارع  تمس  هب  ییاه  نالوج  نیفص  تیمکح  زا  دعب  هچرگ  .دید  یمن  مه  ار  قارع 

.دومن فوطعم  تیب  لـها  یلک  روط  هب  یلع و  دوـخ  فـیرح  هیلع  مجاـهت  یغیلبت و  عیـسو  شـالت  ماـش  رد  هیواـعم  هک  نیا  رگید  ود 
داد هولج  شودخم  ار  یلع  كانبات  هرهچ  نانچ  نآ  هیواعم  .دومنن  غیرد  یلع  تیـصخش  ریوزت  فیرحت و  رد  یـشالت  چیه  زا  هیواعم 

! درب لاؤس  ریز  ار  ناملسم  نیلوا  مالسا  هک 

هیلع نسح  یبتجم  ماک  رب  ار  حلـص )  ) رهز نیرت  خـلت  دـیآ ، قارع  هب  هک  دـمآ  مهارف  هیواعم  يارب  هنیمز  نیا  یبتجم  ماما  نامز  رد  اما 
زا حلص  شریذپ  لاح  نیع  رد  .دناکچب  مالسلا 
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هعـسوت ظفح و  يارب  هیواعم  نوچ  .دیامن و  نیمأت  ار  شیوخ  یبسن  فادـها  دـناوتب  هک  دوب  هنوگ  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  بناج 
تادـهعت هب  ار  نامز  یغاط  هک  دوب ، هدروآ  مهارف  ماـما  يارب  یبساـنم  تصرف  ماـگنه  نیا  تشاد ، حلـص  رب  رارـصا  شیوخ  تیعقوم 

.تسا بلطم  نیارب  هاوگ  همان  حلص  داوم  هک  دزاس  راداو  حلص 

هحفص 154] ]

همان حلص 

بناـج ود  زا  هک  ییاـهرتسب  دوش ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هیواـعم و  نیب  حلـص  دادرق  ياـضما  هب  یهتنم  هیواـعم  ياهدـنفرت 
زا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  لیلحت  رد  رگید  یخرب  دش و  یـسررب  یخرب  دنیامن  ءاضما  همانحلـص  هک  تخاس  مهارف  ار  فرط  ود  لیامت 

فیرح ار  دوخ  هیواعم  نوچ  یخیرات  دهاوش  ساسارب  هک  تسا  همانحلـص  داوم  اتـسار  نیا  رد  مامتها  زیاح  هتکن  .دمآ  دهاوخ  حـلص 
.تشاد يراشفاپ  حلص  ششوپ  اب  ار  دوخ  فادها  هک  دوب  رواب  نیا  رب  يو  .تشاد  يراشفاپ  حلص  رب  دید ، یمن  دربن  نادیم 

ار یطرش  هنوگ  ره  فادها  هب  ندیسر  يارب  هیواعم  .دیامن  نیمأت  ناوت  یم  حلـص  شـشوپ  اب  ار  دوخ  فادها  هک  دوب  رواب  نیا  رب  يو 
.دوب اریذپ 

.دزاس حرطم  دادرارق  رد  ار  شیوخ  فادها  لماک  يدنمشوه  اب  طیارش  نیا  رد  دناوت  یم  هک  تسا  یبتجم  ماما  نیا  و 

هک [ 223  ] .تسا هداتسرف  مالسلا  هیلع  یبتجم  اما  روضح  هب  هیواعم  هک  تسا  يا  هدش  اضما  دیفـس و  حول  زا  نخـس  یخیرات  عبانم  رد 
هیلع یبتجم  ماما  قفاوت  دروم  هک  همانحلص  داوم  اما  تسا ! هتـشاد  يراشفاپ  حلـص  هب  هزادنا  هچ  ات  هیواعم  هک  تسا  لیلد  زین  هتکن  نیا 

توافتم و رایـسب  عبانم  رد  همانحلـص  داوم  اریز  .دشابن  نکمم  هشدخ  نودب  لماک  نتم  هب  یـسرتسد  دیاش  دـشاب ، هتفرگ  رارق  مالـسلا 
هک نیا  ظاحل  هب  .دشاب  یم  هدنکارپ 
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قیقحت دیاب  هکلب  دومن  دامتعا  ناوت  یمن  هدـمآ  خـیرات  رد  هک  يا  هتکن  ره  هب  تسا  تیمها  زیاح  رایـسب  فرط  ود  نیب  یقفاوت  دراوم 
زین ربتعم و  عبانم  قافتا  دروم  هک  يدراوم  زا  رادقم  نآ  هب  تهج  نیمه  هب  .دوش  لصاح  یسرتسد  همانحلص  داوم  هب  ات  دریگ  تروص 

دنب شش  رد  ار  دراوم  نیا  .دوش  یم  افتکا  تسا  راگزاس  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  راتفر  شور و  اب 

هحفص 155] ]

: تشاگن تروص  نیدب  دوب  هداتسرف  هیواعم  هک  يدیفس  حول  نامه  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  دومن ، هصالخ  ناوت  یم 

ناناملـسم يرادمامز  هچرگ  دادرارق  نیا  رد  هک  تسا  يربهر  عوضوم  دهدیم  لکـش  ار  همانحلـص  ساسا  هک  عوضوم  نیرت  مهم  - 1
مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  رگا  دومن و  دهاوخ  تشگزاب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  هیواعم  زا  دعب  نکیل  تسا ، هدش  راذگاو  هیواعم  هب 

.درادن نیشناج  نییعت  قح  تروص  رد  .دیامن  راذگاو  اروش  هب  ار  يرادمامز  دیاب  هیواعم  دومن  تلحر  هیواعم  زا  شیپ 

.دیامن راتفر  افلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هریس  ساسا  رب  يرادمامز  تدم  رد  تسا  دهعتم  هیواعم  - 2

.دیامن عونمم  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بلاط و  یبا  نب  یلع  مامه  ماما  رب  نعل  شهوکن و  هک  تسا  دهعتم  هیواعم  - 3

.دهد ماجنا  نیسح  شرادرب  یبتجم و  ماما  هیلع  یتینما ) دض   ) یمادقا هنوگ  چیه  دیابن  هیواعم  - 4

، یلع هدبز  نارای  هژیو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  دزاس و  رقتسم  هعماج  راشقا  همه  هب  تبـسن  ار  یلم  تینما  تسا  دهعتم  هیواعم  - 5
.دوب دهاوخ  ناما  رد  ناشلام  ناج و 

[. 224  ] .دنریگ رارق  اذیا  باعرا و  دروم  دیابن  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نارای  تموکح  هاگتسد  بناج  زا  - 6

نویلم جنپ  دننام  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یلام  قوقح  زا  نخس  نامیپ  نیا  دراوم  رد 
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راذـگاو ای  و  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  هب  لاـملا  تیبزا  هنـالاس  مهرد  نویلم  کـی  تخادرپ  زین  هفوک و  لاـملا  تیب  يدوجوم  مهرد 
ندومن

هحفص 156] ]

هیواعم يداهنـشیپ  همان  رد  موس  مود و  دروم  دـننام  اهنیا  زا  یخرب  هتبلا  .تسین  يرثا  یبتجم  ماما  هب  سراـف ، درجباراد  اـسف و  تاـیلام 
اب هیواعم  يداهنشیپ  همان  تسا  نکمم  هک  [ 226  ] دنا هدش  هدروآ  زین  دراوم  نیا  یخیرات  عبانم  یخرب  رد  زین  و  [ 225 ، ] دنا هدش  رکذ 

يدادارق مه  نآ  دیامن ، یمن  هتسیاب  حلص  داد  رارق  رد  بلاطم  نیا  دننامه  تروص  ره  رد  .دنشاب  هدش  هتخیمآ  مه  هب  همانحلـص  داوم 
رب رارـصا  شیوخ  فادها  نیمأت  يارب  هیواعم  هچرگ  اریز  .دریگ  یم  رارق  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دـننامه  یـصخش  قفاوت  دروم  هک 
نآ رب  یبتجم  ماما  هک  تسین  يزیچ  درجباراد  تایلام  ای  هفوک  لاـملا  تیب  يدوجوم  نکیل  دوب ، اریذـپ  ار  یطرـش  ره  تشاد و  حـلص 
زا ار  هیما  ینب  .دـیامن  داجیا  عنام  هیواـعم  فادـها  ربارب  رد  هک  نیا  دوب  زکرمتم  نآ  رب  یبتجم  ماـما  شـالت  هچنآ  .درواـیب  دادرارق  رد 

یلع هیلع  هیواعم  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  دـشخب و  راجنه  دـنا  هدروآ  دـیدپ  هک  ياه  يراجنهان  دزاس و  مورحم  يرادـمامز  موادـت 
.دیامن تمواقم  تیب  لها  مالسلا و  هیلع 

هک یمومع  راکشآ و  یلکش  هب  مه  نآ  دراوم  نیا  میظنت  نکیل  دوب ؛ دهاوخن  دنب  ياپ  يدهعت  چیه  هب  هیواعم  هک  دوب  راکـشآ  هچرگ 
هک روط  نامه  .دوب  دهاوخ  هیما  ینب  يارب  يرگید  ییاوسر  دوخ  هیواعم  هار  رـس  رب  یگرزب  عنام  داد ، ماجنا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

.تشگ نانآ  بصن  ییاوسر  تسکش و  هیواعم ، بناج  زا  داد  رارق  داوم  نداهن  اپ  ریز  زا  دعب 

رادروخرب مامتها  رادقم  نآ  زا  هفوک ) لاملا  تیب  يدوجوم  درجباراد  تایلام   ) دراوم نیا  تروص  ره  رد 
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حلص دادرارق  رد  هک  دشاب ، یمن 

هحفص 157] ]

همان حلص  یلـصا  دراوم  [ 227  ] .تسا هدـمآ  خـیرات  عبانم  یخرب  رد  هچرگ  تسین  ناـسآ  بلاـطم  هنوگ  نیا  شریذـپ  دوش و  هدروآ 
.دشاب یم  مجنپ  دنب  نامه  لمکم  مه  مشش  دنب  هک  هدوب ، هدش  دای  دروم  شش  نیمه 

حلص تادهعت  هیواعم و 

گنرین يدرف  يو  هک  دوب  فافـش  زین  هتکن  نیا  .دومن  حلـص  داهنـشیپ  دید  یم  ناوتان  ار  دوخ  نوچ  هیواعم  هک  دوب  راکـشآ  شیپ  زا 
.دوب دهاوخن  دنب  ياپ  یناسنا  یهلا و  دـهعت  چـیه  هب  دوب و  شیوخ  یبلط  هاج  يارب  يزاس  تصرف  ددـص  رد  هراومه  هک  تسا ، يزاب 
یلع ماما  هاپس  هدنیامن  هنوگ  نآ  تخاس و  مهارف  ار  لدنجلا  همود  يرواد  یخیرات  هثداح  گنرین  يزاب و  تسایس  اب  هک  هنوگ  نامه 

یم هنحص  راد  نادیم  تسایس  گنرین و  نامه  زین  طاباس  حلـص  رد  .داد  هیواعم  وس  هب  تیمکح  هب  نت  هک  داد  بیرف  ار  مالـسلا  هیلع 
زا سپ  يو  تهج  نیمه  هب  .دیامن  یم  لابند  دشاب  یم  هیما  ینب  تیمکاح  هک  ار  دوخ  دیلپ  فادها  حلـص  شـشوپ  زا  هیواعم  دشاب و 

راداـفو دادرارق  هب  هک  دومن  مـالعا  امـسر  دوخ  داـهناپ و  ریز  ار  دادرارق  نیتسخن  ياـهزور  ناـمه  رد  دومن  اـضما  ار  همانحلـص  هکنآ 
[. 228  ] .دنام دهاوخن 

مدرم رب  ار  دهعت  یب  نارادناتـسا  قارع  تموکح  هب  يزایتسد  زا  دعب  هکلب  .دشن  دنب  ياپ  همانعطق  داوم  زا  مادـک  چـیه  اب  مه  راتفر  رد 
تراغ لتق و  دنتـسناوت  ات  زین  نانآ  تخاس و  طلـسم  زاجح  قارع و  هب  ار  هیبا  نب  دایز  هاطرا و  نب  رـسب  دـننام  ناهدـنامرف  تشامگ و 

مالسلا هیلع  یلع  نایعیش  هب  تبسن 

هحفص 158] ]

رد تایانج  نیا  زا  یخرب  هک  .دنداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  راگدنام  تایانج  دنتخاس و  يراج  نوخ  بالیس  هک  دنتـشاد ، اور  هنوگ  نآ 
رتهب ار  هیواعم   » شخب
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.دش هدروآ  میسانشب »

هیلع یبتجم  ماما  تداهـش  زا  دـعب  تیاهن  رد  .دیـسر  شدوخ  جوا  هب  تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  یلع  هیلع  رب  هیواـعم  یگنهرف  مجاـهت 
دوخ و  [ 229  ] .داهن اپ  ریز  ار  حلـص  داد  رارق  روحم  نیرت  یلـصا  يربهر ، ندومن  یثوروم  دـیزی و  يدـهع  تیالو  میکحت  اب  مالـسلا 
لها هب  تیب  لها  روضح  رد  دومن و  ینارنخـس  هفوک  زین  هلیخن و  رد  دـش و  دراو  هفوک  رب  حلـص ) دادرارق  لاـس  لاس 41 ) رد  هیواعم 
ربنم يالاب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دجـسم  رب  دش ، دراو  هنیدم  هب  لاس 50  رد  هک  یماگنه  زین  و  [ 230  ] .دومن نیهوت  تیب 

لوسر ترتع  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیب  لها  دارفا  نیرترب  رب  ناکم  نیرتهب  رد  تفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هک دندوب  هدش  تتـشتم  هنوگ  نآ  زین  مدرم  و  [ 231  ] دومن نیهوت  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  یبتجم و  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

یلـص هللا  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دندمآ ! راچد  یتخب  نوگن  تلذ و  هب  هنوگ  نیا  و  دندومن ! اشامت  توافت  یب  ار  اه  هنحـص  نیا  مامت 
یبتجم ماما  .دیفاکـشب  ار  يو  مکـش  دـیدومن  دـهاشم  هنیدـم  رد  نم  ربنم  زارفرب  ار  هیواعم  هک  یماگنه  هک  دوب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا 

یلمع ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامرف  دـندید و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زارفرب  ار  هیواـعم  مدرم  دومرف  مالـسلا  هیلع 
[. 232  ] .اوحجنی مل  اوحلفی و  ملف  هرمأ  اوکرتف  .دندش  هیما  ینب  تلذ  راچد  دنتخاسن !

هحفص 159] ]

ماما راتفگ  رد  حلص  لیلحت 

هب ار  یناوارف  ياه  شلاچ  دش ، یبتجم  ماما  بناج  زا  حلـص  شریذپ  ثعاب  هک  هیواعم  دوس  هب  یعامتجا  یـسایس و  تالداعم  شدرگ 
.تشاد لابند 
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رد یمومع  راکفا  ینابیتشپ  اب  هک  يزهجم  یمیظع و  هاپـس  اریز  دـشاب ، یم  یعیبط  يرادـقم  ات  شدرگ  نیا  رد  شنت  باهتلا و  هچرگ 
یعیبط تروص  هب  دـیامن ! ءاضما  شزاس  دادرارق  هک  ددرگ  شخرچ  نینچ  راچد  هاـتوک  تدـم  رد  هاـگنآ  دوش ، رـضاح  دربن  نادـیم 

هللا یلص  هللا  لوسر  دنزرف  ار  شدرگ  نیا  ظاحل  هب  زین  عوضوم و  تیمها  ظاحل  هب  نکیل  .تشاد  دهاوخ  یپرد  ار  یناوارف  ياه  شنت 
شدرگ هنوگ  نیا  تسا ، نارگید  يوگلا  رادـم و  قح  يو  ياـه  يریگ  عضوم  هک  تسا  هتفریذـپ  یبـتجم  ماـما  نوـچ  مه  هلآ  هیلع و 

زا يرایسب  اهنت  هن  هک  اریز  .دوش  هئارا  شدرگ  نیا  زا  ارگ  عقاو  حیحـص و  لیلحت  دیاب  ببـس  نیدب  .دوب  دهاوخ  اهـشرگن  دروم  رتشیب 
یخرب رظن  زا  اسب  هچ  یبتجم و  ماما  راتفر  اهنآ  يارب  دـندیبات و  یمن  رب  نامز  نآ  رد  ار  یبتجم  ماما  راتفر  یـسایس  ياه  هورگ  دارفا و 

اه و لاؤس  هوبنا  ربارب  رد  مامه  ماـما  دوب ، دـهاوخ  زین  ناگدـنیآ  خـیرات و  دـید  ریز  ترـضح  راـتفر  هکلب  تفر ، یم  رامـش  هب  دودرم 
.دزاس راومه  ار  هار  يریگوگلا  تهج  رد  ات  .دشاب  وگ  خساپ  دیاب  اه  ضارتعا 

.ددرگ فافـش  شیاه  يریگ  عضوم  ات  .دـیامن  هئارا  شیوخ  راتفر  زا  ارگ  عقاو  نشور و  ياه  لـیلحت  دـیاب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
هانگ و زا  هدوب و  هنامیکح  نانآ  راتفر  اه و  يریگ  عضوم  مامت  دنتسه و  موصعم  ناماما  هک  ، تسا دنمشزرا  رواب  نیا  رب  هعیـش  هچرگ 

اموزل ناماما  تمصع  نکیل  تسا ، هدوب  ناناملسم  نید و  تحلصم  نیقی  هب  دنک  حلـص  تسا  هدید  حالـص  ماما  .دشاب  یم  رودب  اطخ 
لاؤس نانآ  راتفر  هک  تسین  انعم  نیدب 

هحفص 160] ]

.دشاب هتشادن  حیحص  نشور و  ياه  لیلحت  هب  يزاین  دشابن و  زیگنارب 

یعامتجا يدازآ  رارقتسا  همئا و 

اب هک  تسا  هدوبن  هنوگ  نیا  موصعم  ناماما  راتفر  الوصا 
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.دنیامن هدنسب  ییوگ  یلک  هب  اهداقتنا  خساپ  رد  دننک و  دروخرب  هتسبرس  یمومع  راکفا 

جرا يا  هیاپ  شزرا  کی  ناونع  هب  دـنتخاس و  یم  رقتـسم  ار  یعامتجا  يدازآ  هک  تسا  هدوب  راوتـسا  ساسا  نیا  رب  ناـنآ  راـتفر  هکلب 
وگ خساپ  اهداقتنا  اه و  لاؤس  ربارب  رد  ار  دوخ  دـندیبات و  یم  رب  هنتف  هلحرم  ات  ار  نارگـشلاچ  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  .دـنداهن  یم 

يرو هرهب  نیع  رد  اـت  دوـمن  یم  فافـش  ار  ناـنآ  عـضوم  هتخاـس و  هدـنلاب  هدـنیوپ و  ار  هعماـج  ناـماما  دروـخرب  نیمه  دنتـسناد  یم 
.دنریگ رارق  ناگدنیآ  يارب  رادیاپ  يوگلا  نانآ  راتفر  هشیدنا و  زا  نیرصاعم 

یم فافـش  مدرم  رب  شیوخ  راتفر  ياه  هزیگنا  دـندوب و  هعماج  يوگ  خـساپ  شیوخ  یعامتجا  راتفر  ربارب  رد  ناماما  لـیلد  نیمه  هب 
رد هیوس  ود  مایپ  تسا  هدـش  یم  نانآ  راتفر  زا  هک  ییاهداقتنا  تالاؤس و  نوماریپ  رد  ناماما  بناج  زا  هک  ییاه  لیلحت  هک  دـنتخاس ،

نیع رد  .دحا  انب  ساقیال  دش : دهاوخن  هسیاقم  نارگید  اب  و  دشاب ، یم  هنامیکح  شراتفر  هچرگ  موصعم  ماما  هک  نیا  تسخن  .درادرب 
شیوخ راتفر  زا  حیحص  لیلحت  هکلب  .دور  هرفط  ییوگ  خساپ  زا  دوش و  هتفـشآ  ای  دباتنرب و  داقتنا  ربارب  رد  هک  تسین  هنوگ  نیا  لاح 

.دنادومن یم  وگزاب 

یم اور  شیوخ  رب  ار  داـقتنا  اـنایحا  لاؤس و  حرط  تسا  هدوب  مه  یبلق  میلـست  رگا  ناـماما  راـتفر  صوصخ  رد  دارفا  هک  نیا  رگید  ود 
راتفر رد  تقیقح  نیا  .دندومن  یم  داقتنا  لاؤس و  رطاخ  شمارآ  لامک  اب  دنتسناد و 

هحفص 161] ]

داـقتنا و دروـم  رد  هک  تسا ، نیا  شور  نیا  یعاـمتجا  مهم  هجیتـن  نیملـسملا  همئـال  هیحـصنلا  دوـب و  فافـش  ـالماک  ناـنآ  یـسایس 
هتکن نیا  هتبلا  .دـهد  یم  خـساپ  شیوخ  راـتفر  هب  تسا و  لاؤس  دروم  زین  هعماـج  موصعم  ماـما  .درادـن  دوجو  زمرق  طـخ  یهاوخریخ 

تسین انعم  نیدب 
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هک انعم  نیدب  هکلب  دوب ، دهاوخ  شودـخم  ندوب  موصعم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، هشیدـنا  لمأت و  روخ  رد  موصعم  ماما  راتفر  هک 
هب زین  تسا  تمکح  تحلـصم  قفو  رب  ناشراتفر  هک  نانآ  هک  تسا  زاب  هدوشگ و  رادـقم  نآ  ات  ناماما  هاگدـید  زا  یعامتجا  ياـضف 

.دنناد یم  شیوخ  راتفر  يوگ  خساپ  ار  دوخ  دننک و  لاؤس  نانآ  راتفر  زا  هک  دنهد  یم  ار  قح  نیا  نارگید 

لمحت ءارآ و  دروخرب  هتفای و  هعـسوت  ياضف  ینید  تیریدم  ياضف  هک  نید  تیریدـم  رد  تسا  يرگید  ياضف  کی  شیاشگ  نیا  و 
.دراد یپ  رد  ار  راکفا  یگدنلاب  هک  تسا  ییایوپ  ياضف  هصالخ  ناشیدنا و  رگد 

.دشاب یم  هعماج  رد  یعامتجا  يدازآ  رارقتسا  نامه  نیا  و  تسین ، رگن  وس  کی  مکد و  هتسب و  ياضف 

توافتم ياه  خساپ 

توافتم ياه  خساپ  حلـص  شریذپ  زا  لیلحت  رد  یبتجم  ماما  .دشاب  یمن  حطـس  کی  رد  يریگ  عضوم  نیا  زا  ماما  ییوگ  خـساپ  هتبلا 
یم حالص  یهاگ  ماما  .دشاب  دناوت  یم  نخـس  ياضف  توافت  نیبطاخم و  كرد  توافت  ظاحل  هب  اه  توافت  نیا  هک  دنا ، هدومن  هئارا 

رب ار  رـضخ  راتفر  تمکح  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  شیوخ  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ياه  خساپ  دننامه  هتـسبرس  خساپ  هب  هدید 
هئارا اتسار  نیارد  یفاک  لیلحت  يدروم  رد  .دیامن و  یم  حرط  ار  حلص  زا  یعقاو  هزیگنا ي  یهاگ  .دنک و  افتکا  دیبات  یمن 

هحفص 162] ]

يدازآ رارقتـسا  نآ  دراد و  یعامتجا  مهم  دـنیآرب  راـتفر  نیا  .دزاـس  یم  عناـق  یقطنم  ینـالقع و  روط  هب  ار  بطاـخم  هک  دـهد ، یم 
رت فافـش  یبتجم  ماما  راتفر  رد  اهنت  دروخرب  عون  نیا  .دـشاب  یم  نامز  ره  يارب  رایعم  هک  تسا  موصعم  ناـماما  شور  رد  یعاـمتجا 

ناماما راتفر  رگا  تسا و  ناماما  همه  هریس  الوصا  .دشاب و  رت  فافش  اسب  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شور  رد  هکلب  تسین 

یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


هریـس هب  اهروحم  نیا  شیاشگ  هک  .دـمآ  دـهاوخ  تسد  هب  ناوارف  اشگ  هار  ياهرایعم  هنوگ  نیا  زا  دوش  قیقحت  یباـیزرا و  یبوخ  هب 
.يراگن خیرات  فرص  هن  دهن ، یم  رابتعا  شزرا و  يراگن 

ندروآ مهارف  دـنفرت و  هئطوت و  باب  هک  دوب  دـهاوخن  موهفم  نیا  هب  اموزل  یعامتجا  يدازآ  رارقتـسا  اـضف و  نیا  ندـش  هدوشگ  هتبلا 
يدازآ تسا  لوا  روحم  نخـس  درک  يور  هچنآ  .دنوش  هتخیمآ  رگیدکی  اب  دـیابن  ود  نیا  .دـشاب  دازآ  بارطـضا  یگتفـشآ و  ياضف 

هعماج .تسا و  هعماج  گنهرف  یگدنلاب  دـشر و  ثعاب  هک  تسا  نارگید  یمومع  راتفر  زا  شـسرپ  یهاوخریخ و  داقتنا و  وگتفگ و 
رد یعامتجا و  ياه  هورگ  نایم  رد  یگتفـشآ  داجیا  هئطوت و  مود  روحم  درک  يور  هک  یلاح  رد  دراد  زاب  يور  هلابند  يدومخ  زا  ار 

لوا روحم  بوچراچ  رد  درادن  زمرق  طخ  تفگ  ناوت  یم  هچنآ  .تسا  يرگـشلاچ  تیریدم و  مدرم و  نیب  ینیبدـب  وج  داجیا  تیاهن 
چیه هکلب  يربهر  تماما و  ماقم  هب  تبـسن  اهنت  هن  هک  تسا ، مود  روحم  تسا  هتـسجرب  گنررپ و  رایـسب  نآ  زمرق  طخ  هچنآ  تسا و 

.دراد یمن  اور  نارگید  هب  ار  دنفرت  هئطوت و  قح  یتما  هورگ و 

انایحا اه و  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ترـضح  هک  میزادرپ  یم  حلـص  دروم  رد  ماما  تاـکن  یخرب  یـسررب  رب  کـنیا  هتکن  نیا  حیـضوت  اـب 
.تسا مزال  ماما  راتفگ  هب  يرتشیب  تقد  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  هدومرف  حرطم  اهداقتنا 

هحفص 163] ]

هیواعم هب  دوب  وت  قح  يربهر  تماما و  هک  نیا  اب  هنوگچ  دـیامن : یم  حرط  لاؤس  هنوگ  نیا  ترـضح  اب  هراب  نیا  رد  اصیقع  دیعـسوبا 
.يدومن راذگاو  یغاط 

لوسر هدومرف  رگم  متسه و  ادخ  تجح  نم  هک  يا  هتفریذپن  وت  رگم  دسرپ  یم  يو  خساپ  رد  ماما 
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ناماما نیسحلاو  نسحلا  دنیامن : شزاس  هچ  دننک و  مایق  هچ  دنتسه  اوشیپ  نیسح  نسح و  هک  يا  هدینـشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  هحلاصم  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدوب  تحلـصم  هحلاصم  نیارد  نیقی  هب  دیامرف  یم  هاگنآ  .ادعقا  وا  اماق 

هک دنک  یم  حرطم  ار  یـسوم  رـضخ و  ناتـساد  هاگنآ  .دوب  تحلـصم  هیبیدـح ) حلـص   ) هکم لها  عجـشا و  ینب  هزمح و  ینب  اب  هلآ  و 
ماما هاگنآ  .درک  یمن  لاؤس  تسناد  یم  ار  نآ  تمکح  رگا  دوبن ، ربخاـب  نآ  تمکح  زا  اریز  دـیبات ، یمن  رب  یـسوم  ار  رـضخ  راـتفر 
هجو یلع  انتعیش  نم  كرت  امل  تیتأ  ام  الول  و  دنام ، یمن  هدنز  هعیش  زا  يدرف  مدرک  یمن  حلص  رگا  هک  دنز  یم  رانک  ار  هدرپ  هشوگ 

[. 233  ] .لتق الا  دحا  ضرالا 

زا هشوگ  تیاهنرد  و  دراد ، موصعم  ماما  راتفر  هب  تبـسن  میلـست  دـبعت و  نخـس  تسخن  هک  تسا  بطاخم  كرد  روخارف  باوج  نیا 
! تفای یمن  موادت  عیشت  تفرگ  یمن  لکش  رگا  دشاب ، یم  هعیش  هژیو  هب  یمالسا  تما  حالص  هب  حلص  هک  دزاس  یم  راکشآ  ار  ناهنپ 

دوبن و مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ریبدت  رگا  هک  تسا ، هدوب  قیمع  دـح  نآ  ات  هئطوت  هیما  ینب  بناج  زا  هک  تسانعم  نیدـب  نخـس  نیا 
تـشونرس راچد  ار  مالـسا  دـنتخاس ، یم  گنر  مک  ار  نید  رابتعا  شزرا و  دـندومن ، یم  يزایتسد  شیوخ  موش  فادـها  هب  هیما  ینب 

تشونرس دننامه 

هحفص 164] ]

زا هدرپ  مالسلا  هیلع  ماما  لیلحت  نیا  .تفای  یمن  موادت  تسا ، مالسا  هدنلاب  هشیدنا ي  زغم  ساسا و  هک  عیشت  دنتخاس و  یم  تیحیسم 
یبوخ هب  ار  نامز  نآ  یعامتجا  عاـضوا  دراد و  یمرب  تسا ، هدومن  یم  دـیدهت  ار  ترتع  نآرق و  ساـسا  هک  ياـهرطخ  ياهدـنفرت و 

.دزاس یم  فافش 

تیب لها  نابحم  زا  یلیل  یبا  نب  نایفس 
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ندومن راذـگاو  اب  وت  نینمؤملا  لذـم  يا  دـنک : یم  حرط  لاؤس  هنوگ  نیا  ماما  رـضحم  رد  [ 234  ] دشاب یم  ترـضح  نویراوح  زا  و 
! دوب وت  هارمه  فک  رب  ناج  نز و  ریشمش  ورین و  رازه  دص  هک  یلاح  رد  يدومن  لیلذ  ار  ام  یغاط ، هیواعم  هب  ناناملسم  تماعز 

نیا زا  رگید  ریبعت  رد  .يداد  شزاس  هب  نت  ارچ  يدـنمناوت  دوجو  اب  هک  تسا  داقتنا  هکلب  تسین ، لاؤس  کی  اهنت  صخـش  نیا  نخس 
! يدومن هایس  ور  لیلذ و  ار  ام  تراتفر  نیا  اب  وت  دنک : یم  باطخ  ترضح  هب  دیوگ  یم  نخس  زین  رتزیت  دنت و  مه 

یم نخس  هنوگ  نیا  ارچ  دیـسرپ  يو  زا  .يآ  دورف  شیوخ  بکرم  زا  دومرف  وا  هب  .تفـشاین  رب  نایفـس  نخـس  زا  ماما  تروص  ره  رد 
ینیب شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مردـپ  دومرف  ناشیا  هب  باطخ  ماـما  هاـگنآ  .دـهد  یم  يرگید  حیـضوت  نایفـس  هک  ییوگ 
دـسر یم  ارف  زاـمن  تقو  ماـگنه  نیارد  .داـتفا  دـهاوخ  هیواـعم  نوـچ  يدرف  تسد  هب  يزور  نم  تما  يرادـمامز  هـک  تـسا  هدوـمن 

نم دـهد  یم  باوج  یتسه ، نم  هارمه  ارچ  دـسرپ  یم  وا  تسا ، ترـضح  هارمه  نایفـس  دـنیب  یم  دوش ، یم  دجـسم  هناور  ترـضح 
ضوح رد  ناشنابحم  هارمه  نم  تیب  لها  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  یبتجم  ماما  هاگنآ  .متـسه  امـش  رادتـسود 

دراو نم  رب  رثوک 

هحفص 165] ]

[. 235  ] .یتما نم  مهبحا  نم  یتیب و  لها  ضوحلا  یلع  دری  دنوش : یم 

هتکن اما  .دنک  یمن  نایب  يرگید  لیلحت  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ییوگ  شیپ  دهد  یم  حلـص  هزیگنا  زا  ماما  هک  یباوج 
تیاهنرد هداد و  باوج  شکرد  روخ  رد  ار  يو  دوش و  یمن  هتفشآ  ترضح  فرط  دنت  داقتنا  زا  هک  تسا  نیا  بلاج 
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یم ناونع  نایفـس  دننامه  نأش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نآ  .دـهد و  یم  رارق  تیانع  فطل و  دروم 
.دیامن

اب وجگنج  رازه  لهچ  اب  هنوگچ  میتفگش  رد  دنیوگ  یم  یبتجم  ماما  رـضحم  رد  يرازف  هبجن  نب  بیـسم  یعازخ و  درـص  نب  نامیلس 
داقتنا نیا  خساپ  رد  ماما  .تسا  داقتنا  نحل  نحل ، نکیل  تسا ، هدـش  ناونع  شـسرپ  تروص  هب  هچرگ  نخـس  .يدومن  شزاس  هیواعم 

یم ار  نم  اب  تعیب  وسمه و  لکـشت  درک  يور  نامه  امـش  ینعی  تسا ! هنوگچ  نونکا  نکیل  متـشاد ، ناوارف  ناروای  نم  دـیامرف : یم 
.نالا يرت  امف  کلذ  ناک  دق  تسین : نم  هارمه  یسک  تسا  هدومن  شدرگ  عاضوا  نونکا  .دیرادن  یهاگآ  ار  عاضوا  شدرگ  .دیرگن 

[. 236]

دیوـگ یم  دـنک ! یم  ماـما  دوـخ و  يارب  گرم  يوزرآ  يدـع  نب  رجح  تسا ، هدـش  هتفگ  نایعیـش  یخرب  زا  زین  رتدـنت  نیا  زا  نخس 
اناف دنتـشگرب ، زوریپ  هیواعم  باحـصا  دـش و  ام  بیـصن  تسکـش  ههبج  زا  میدـید ! یمن  ار  زور  نیا  میدوب و  هدرم  ام  امـش و  شاـک 

یماگنه ماما  هاگنآ  دومن ، راهظا  هیواعم  روضح  رد  يو  ار  نخس  نیا  [ 237  ] .اوبحا امب  نیرورسم  اوعجر  انهرک و  امب  نیمغار  انعجر 
ینعی [ 238  ] .مکیلع ءاقبا  الا  تلعف  ام  .مداد  ماجنا  امـش  ندـنام  هدـنز  يارب  ار  راک  نیا  دومرف  رجح  هب  دـندمآ ، نوریب  سلجم  زا  هک 

رگا

هحفص 166] ]

.تسب یمرب  تخر  عیشت  تفرگ  یمن  لکش  ریبدت  نیا 

تسارح هعماج و  یگدنز  شمارآ و  ظفح  ار  حلص  شریذپ  هزیگنا  دومن  داریا  هیواعم  تساوخرد  هب  ترضح  هک  يا  هبطخ  رد  زین  و 
.دیامن یم  ناونع  مدرم  نوخ  زا 

.مکءاقب مکحالم و  الا  کلذب  درأ  مل  اهکفسم و  نم  ریخ  ءامدلا  نقح  نا  تیأر  ینیب ، برحلا  عضاو  هیواعم  ملاس  نأ  تیأر  و 
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مشچ هیواعم  اب  گنج  ار  نآ  موادت  هعیـش و  تحلـصم  يزیر و  نوخ  زا  يریگولج  يارب  هک  مدومن  ینیب  شیپ  هنوگ  نیا  نم  [ » 239]
«. مشوپب

ایند هب  نانآ  درک  يور  ماما و  هاپس  هیحور  شهاک  هک  تسا  هدش  ناونع  فافش  رایـسب  حلـص  هزیگنا  ماما  نانخـس  زا  رگید  یخرب  رد 
ار ایند  بیرف  دـنا ، هتفاین  روضح  ههبج  رد  قح  هملک  يالعا  يارب  نانآ  هک  .دـشاب  یم  اهنآ  هلمج  زا  ماما  ناـمرف  زا  یچیپرـس  یبلط و 

.دنا هدروخ 

قافن هاگولگ  دیشورخ و  هنوگنآ  قح  هاپس  نیفص  رد  دیامرف  یم  دجنس  یم  نیفص  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  اب  ار  شیوخ  هاپس  ماما 
هک یهاپـس  .تسا  هدـش  اـیند  امـش  هزیگنا  نیادـم  رد  نوـنکا  اـما  .دـندوب  هدـمآ  ههبج  هـب  نـید  ياـیحا  يارب  اریز  درـشف ، ار  ریوزت  و 

نامشچ مامت  ایند  يا  هزیگنا  تسا  مولعم  دوش ! یم  قحلم  نمـشد  هب  رفن  رازه  تشه  هارمه  هب  عیمطت  رز و  ياه  هسیک  اب  شهدنامرف 
هب ماما  تهج  نیمه  هب  تفر !؟ ناوت  یم  هیواعم  فاصم  هب  هنوگچ  هیحور  هزیگنا و  نیا  اب  دـنیب  یم  ار  اـیند  اـهنت  هدـناشوپ و  ار  ناـنآ 

يوریپ يو  تاروتسد  زا  دیا و  هدش  نادرگ  يور  قح  هب  يربهار  زا  اهنت  هن  کنیا  امش  هک : دنک  یم  باطخ  هنوگ  نیا  نانآ 

هحفص 167] ]

! دیا هتفرگ  عضوم  يربهر  هیلع  هکلب  دییامن ؛ یمن 

مویلا مترص  دق  انل و  متنک  مکل و  انک  مکنید و  ماما  مکایند  مویلا و  متحبـصا  مکایند و  ماما  مکنید  نیفـص  یلا  مکریـسم  یف  متنک  و 
[. 240  ] .انیلع

.دیدمآ ههبج  هب  ایند  يارب  نونکا  دیدیگنج  یم  نید  يارب  نیفـص  رد  امـش  .تسا  هدش  لیلحت  ابیز  هچ  هحلاصم  تلع  دینک  هظحالم 
! دـیا هدـیروش  يربهر  هیلع  رب  امـش  نکیل  تسا ، رادـیاپ  يربهر  هچرگ  نونکا  دـندوب ، يربهر  اب  مدرم  مدرم و  اـب  يربهر  نیفـص  رد 

تلع
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يو هیلع  ماما  هاپـس  یتح  هدـنام ! اهنت  ماما  طاباس  ناـبایب  رد  زورما  تسا ! هدـنام  رواـی  یب  زورما  .تسا  ماـما  قیمع  نخـس  نیا  حـلص 
رامـش یب  دـنچ  ره  هاپـس  هنوگ  نیا  اـب  تسا ! هداـتف  رتسب  رد  لد  رب  مخز  نارازه  نت و  رب  ناوارف  ياـه  مخز  اـب  ترـضح  هدـیروش و 

!؟ دومن زیتس  نمشد  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

هوای هللادـبع  هک  یماگنه  .تسا  هدـش  ناونع  هیواعم  روضح  رد  ریبز  نب  هللادـبع  باوج  رد  مامه  ماما  راتفگ  رد  لیلحت  نیمه  هباـشم 
نم مدومن ! راذـگاو  هیواعم  هب  یتسـس ، ای  سرت  رطاخ  هب  ار  تماعز  نم  هک  يرب  یم  ناـمگ  اـیآ  دومرف : يو  خـساپ  رد  دومن ، ییوگ 
نوچ مدومن  راذـگاو  يو  هب  ار  يرادـمامز  ارچ  یناد  یم  .مشاب  یم  برع  نانامرهق  نامرهق  .متـسه  ملاع  نانز  نیرتهب  همطاف  دـنزرف 

مالـسلا هیلع  یلع  اب  ریبز )  ) تردـپ هک  هنوگ  نامه  دـیتسه ! هنتف  هلیح و  نوناک  هک  یتیب  لها  امـش  و  دـندومن ! تعیب  نم  اـب  وت  لاـثما 
[. 241  ] .هتعیب ثکن  مث  نینمؤملا  ریما  كوبا  عیاب  دق  و  درک ، ینکش  نامیپ  دومن و  تعیب 

ماگنه نآ  رد  ماما  دش و  تعیب  يو  اب  تمظع  هوکش و  نآ  اب  هک  ماما  هک  دراد ، حیرصت  ار  باحصا  ینکـش  نامیپ  نامه  نخـس  نیا 
رب نانآ  زا 

هحفص 168] ]

، گنج هحوبحب  رد  نکیل  دندوب ، هتسب  نامیپ  هنوگ  نیا  زین  نانآ  .دنشاب  هارمه  حلـص  گنج و  رد  هک  تفرگ ، نامیپ  حلـص  گنج و 
.تسا هدش  لیلحت  راکشآ  ماما  نخس  رد  هک  تسا  یساسا  هتکن  نیا  حلص  تلع  دنداهن ! اهنت  ار  داهج  هاپس و  رادرس 

یناگدنیآ زین  نیبطاخم و  روخارف  ياه  خساپ  هداشگ  يور  اب  اهداقتنا  اه و  لاؤس  هوبنا  ربارب  هنوگچ  مامه  ماما  هک  دینک  یم  هدهاشم 
ياه لیلحت  رد  .دیامن  یم  هئارا  تفرگ و  دنهاوخ  ماهلا  ماما  راتفر  زا  هک 
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ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ییوگ  شیپ  هتـسبرس و  نخـس  یهاگ  تسا  هدـش  هراشا  اه  نایرج  نوگاـنوگ  ياـه  هیواز  هب  ماـما 
تـالداعم شدرگ  حلـص  تلع  هک  دـهد  یم  هئارا  راـتفر  نیا  یعاـمتجا  هزیگنا  زا  نشور  لـیلحت  تیاـهن  رد  نکیل  .دـیامن  یم  حرطم 

.تسا ماما  ندوب  روای  یب  حلص  هزیگنا  .دشاب  یم  یعامتجا 

هب راقفلاوذ  تسد  .دومن  يراجنهان  اه و  يرگـشلاچ  عاونا  ربارب  رد  ییابیکـش  ربص و  توکـس و  هب  راداو  ار  یلع  هک  ازج  دـی  ناـمه 
هک میامن  یناتـسزاب  روای  یب  اهنت و  یتسد  اب  ار  يربهر  قح  ای  مزاس  هشیپ  ربص و  هک  مدـنام  نایم  نیا  رد  نم  هک  دومن  فارتعا  فک 

زیتس ایآ  مدیشیدنا  [. » 242  ] .ءاذج دیب  لوصا  نا  نیب  یئترأ  تقفط و  مدیزگرب ، ار  لوا  هار  دش  یمن  یهتنم  يروراب  هب  مود  هار  نوچ 
يراهن یلیل و  هیواعم  تلتاقل  اراصنا  تدـجو  ول  هللا  و  دـیامن : یم  حیرـصت  دوخ  یبتجم  ماما  هک  دوب »! دـهاوخ  نکمم  اهنت  تسد  اـب 

«. متساوخ یم  رب  زیتس  هب  هیواعم  اب  زور  بش و  متشاد  ناروای  رگا  [ » 243]

.دراد مهم  هیوس  ود  مایپ  کی  دش  هتشون  هک  هنوگ  نامه  ماما  راتفر  نیا 

لیلحت هیواعم  اب  هحلاصم  راتفر و  زا  مامه  ماما  دوخ  هک  نیا  تسخن 

هحفص 169] ]

راکـشآ هجیتن  نیا  دوش  یـسررب  ماما  يریگ  عضوم  ماظن و  یـسایس و  عاضوا  هک  ینامز  رد  هک  تسا ، هدومن  هئارا  یقطنم  حـیحص و 
يارب ماما  يریگ  عضوم  .تسا  هدوب  نآ  زا  ریزگان  و  هنامیکح ، شیوخ ، ناـمز  یماـظن  یعاـمتجا و  طیارـش  رد  ماـما  راـتفر  هک  تسا 

.تسا هتفرگ  لکش  یمالسا  تما  نید و  موادت 

، تسا هتفرگ  لکـش  ییالاب  حطـس  رد  شیدـنارگد  لمحت  اب  يدازآ و  ناماما  راتفر  رد  هک  تسا  نیا  راتفر  نیا  ماـیپ  رگید  بناـج  زا 
هک يا  هنوگب 
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.تسا هتشادن  دوجو  زمرق  طخ  یهاوخریخ  داقتنا و  نادیم  رد  هدوب ، دازآ  نانآ  درک  لمع  زا  داقتنا 

حلص دنیآرب 

روای نودب  تمواقم  یکی  .تخاس  مهارف  هار  ود  زا  یکی  باختنا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يارب  داد ، ماجنا  هیواعم  هک  يزاس  تصرف 
نیمأت یبسن  تروص  هب  ار  نسح  ماما  فادها  هک  يدادرارق  ياضما  مود  .دش  یم  ماما  تداهش  هب  یهتنم  نیقی  هب  هک  هیواعم  ربارب  رد 

ار لوا  هار  ترـضح  ارچ  هک  دزاس  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  یعیبط  روط  هب  ماما  عضوم  هک  تسا  هدیزگرب  مود  هار  یبتجم  ماما  .دیامن 
شرادرب رگم  .دـنک و  یمن  زبسرـس  ار  نید  تخرد  دیهـش  نوـخ  رگم  تسین و  میظع  زوـف  نید  هار  رد  تداهـش  رگم  تفرگن ، شیپ 

!؟ تفرگن شیپ  رد  یبتجم  ماما  ار  شور  نیا  ارچ  تخاسن ، دیواج  ار  نید  تداهش  باختنا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 

هک تسین  هنوگ  نیا  نکیل  .تسا  هتشاد  اپب  ینید  ياهشزرا  نیرترب  زا  تداهش  ات  یهاوخ  نامرآ  تفگ  ناوت  یم  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
ره رد 

هحفص 170] ]

هجیتن قح ، راداوه  ياهورین  ندش  هتشک  اسب  هچ  صاخ  ياهاضف  رد  هکلب  دومن ، زبسرس  ار  نید  تخرد  ندش  هتـشک  اب  ناوتب  طیارش 
نتشک اب  نمشد  .دیامن و  ثول  ار  اه  هتشک  نوخ  دشاب  يا  هنوگ  هب  تسا  نکمم  یسایس  یگنهرف  عاضوا  اریز  .درواین  راب  هب  بولطم 
يارب دنرازبا  ود  ره  دنتـسین ، فده  مادک  چیه  حلـص  ای  گنج  الوصا  .دسرب و  شیوخ  فادها  هب  ازع  مسارم  ییاپرب  قح و  ياهورین 
نامز یـسایس  تیعقوم  رد  تسا ، توافتم  اه  تیعقوم  .دوش  یم  لصاح  شمرن  اب  یهاگ  زیتس  اب  فادـها  یهاـگ  فدـه ، هب  ندیـسر 
رگا هک  تسا  هدـیچیپ  يا  هنوگ  هب  هیواـعم  ياـه  يزاـس  تصرف  اـهریوزت و  اریز  .تسین  راوشد  یلیخ  ینیب  شیپ  نینچ  یبـتجم  ماـما 

نتشک هب  قفوم 
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فادها اب  هاگنآ  هدومن ، راومه  زین  ار  عناوم  ریاس  هتـشادرب و  دوخ  ياپ  شیپ  زا  ار  عنام  نیرتگرزب  یناگمه  مجاهت  اب  دـش و  یم  ماما 
زا تیحیسم  نید  دننام  ینید  دش  هتشون  هک  هنوگ  نامه  .دوب  نید  مان  هب  ینید  فیرحت  یلـصا  فده  .درک  دهاوخ  يزای  تسد  مهم 

مالـسلا و هیلع  یبتجم  ماما  دوب ، هتـشارفارب  دق  هیواعم  فده  نیا  ربارب  رد  گرتس  دس  دننامه  هک  یلـصا  عنام  .دـنام  یم  یقاب  مالـسا 
.دومن دهاوخ  يزایتسد  شیوخ  فادها  هب  ناسآ  یلیخ  هیواعم  دوش  فرطرب  عنام  نیا  رگا  هک  .دشاب  یم  يو  هنامیکح  ياه  تسایس 

زا مالسا  دوبن  مولعم  دناسر  یم  تداهش  هب  ار  یبتجم  ماما  هیواعم  رگا  هک  دوب ، رودقم  يزیچ  نینچ  هیواعم  ياه  نیرفآ  گنهرف  زا  و 
ياه تسایـس  راتفرگ  لاس  هد  زین  نیـسح  ماما  .دیجنـس  دـیزی  شدـنزرف  نامز  اب  دـیابن  ار  هیواعم  نامز  .دـبای  تاجن  هیواـعم  لاـگنچ 

.دش یمن  ینیب  شیپ  هیواعم  نامز  رد  مایق  رابرپ  جیاتن  اریز  درواین ، دیدپ  البرک  تضهن  دننام  یتضهن  اما  دوب ، هیواعم 

هحفص 171] ]

نآ تشاذگ و  شیامن  هب  یناوارف  ياه  نالوج  هحلاصم  زا  دعب  دروآ و  دـیدپ  هیواعم  يارب  یبسن  تصرف  هچرگ  مود  هار  باختنا  اما 
حلـص نامیپ  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دوب  اه  نیا  زا  رتارف  رایـسب  هیواعم  فادها  نکیل  .تخاس  رادـیدپ  ار  يرـشب  گرزب  تایانج 

هب هسیـسد  نیا  اب  هک  .دوب  يزاس  نید  هیواعم  فادها  .تفرگ  هیواعم  زا  ار  هنوگ  نآ  ياه  تصرف  درب و  نیب  زا  ار  فادـها  نآ  هنیمز 
ماما هک  اه  يرگنـشور  اب  حلـص و  نامیپ  نداهن  اپ  ریز  اب  هیواعم  .دوب  هیواعم  رگاوسر  یبتجم  ماما  هحلاـصم  .دـنزب  هشیت  مالـسا  هشیر 

سپ هیواعم  هک  يراتفر  .تشادزاب  موش  فادها  نیا  هب  ندیزای  تسد  زا  ار  هیواعم  دنتشاد  شگرتس  نارای  مالسلا و  هیلع  یبتجم 
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درک و هولج  عورـشمان  ار  دیزی  يدهع  تیالو  هک  يرگاوسر  .دروآ  دیدپ  ار  هیما  ینب  يرگاوسر  امومع  تفرگ  شیپ  رد  هحلاصم  زا 
رب یکلهم  هبرـض  یبتجم  ماما  هنایمکح  هحلاصم  .دروآ  مهارف  ار  هیما  ینب  طوقـس  تیاهن  رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  هنیمز 

نیا نکیل  درک ، تیانج  تسناوت  ات  هاتوک  ياه  تصرف  نآ  رد  هیواـعم  دـشن و  بلـس  هاـتوک  ياهتـصرف  هچ  رگا  .دروآ  دورف  هیواـعم 
رادقم نیا  هب  شیاه  تسایس  تسا  ضراعت  رد  نید  هشیر  اب  هک  یـسک  هک  تسا ، ریقح  یـسب  هیواعم  فادها  رانک  رد  تیانج  رادقم 

.دوش هدنسب 

تـسایس رگاوسر  مالـسلا  هیلع  یبتجم  حلـص  .داهن  هیواعم  یلـصا  فده  فیدر  رد  ناوت  یمن  ار  تدـم  هاتوک  فادـها  ساسا  نیارب 
همه اب  هیما  ینب  دـندروآ و  مهارف  ار  هیما  ینب  طوقـس  هنیمز  ود  نیا  .دـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  زاس  هنیمز  هیواعم و  يداینب  ياـه 

دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  هک  دوبن ، يربخ  عیشت  زا  اهنت  هن  دوبن  نسح  ماما  حلـص  رگا  .دندش  خیرات  هناسفا  شیوخ  تایانج 
مه تنس  لها  زا  هکلب  دنام ، یمن  یقاب  هعیش  زا  يدحا 

هحفص 172] ]

هب ینید  .دـنراد  رواب  نآ  هب  تنـس  لها  یتح  هک  دوب  دـهاوخ  ینید  زا  ریغ  دـشاب  هیواعم  تفاب  تسد  هک  نید  اریز  دوبن ، یناشن  مان و 
.تفرگ یم  لکش  تسا  يراج  حیسم  نید  مان  هب  هک  ینونک  تیحیسم  نید  دننامه  مالسا  مان 

.دوب البرک  رد  نیـسح  ماما  داهج  دنیآرب  دننامه  .دوب  ربیخ  داح و  ردب و  رد  یلع  راقفلاوذ  دنیآرب  دننامه  یبتجم  ماما  حلـص  دـنیآرب 
بکرم .حلـص  دادرارق  ياضما  اب  ناـشیا  دـندومن ، روراـب  ار  نید  تخرد  نوخ  اـب  ناـنآ  دوب ، ـالبرک  نادیهـش  نوخ  دـنیآرب  دـننامه 

ود دننامه  نیسح  ماما  مایق  اب  نسح  ماما  حلص  .دیامن  یم  يربارب  البرک  نادیهش  نوخ  اب  حلص ! ياضما 
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دیکشخ لطاب  تخرد  نآ  هاتوک  تدم  زا  دعب  .دندومن و  عطق  ار  هیما  ینب  هثیبخ  هرجش ي  تخرد و  هشیر  هک  دنتسه  یچیق  کی  هبل 
.دش دوبان  و 

حلص زا  دعب  قارع  تشونرس 

زا ات  دومن  ناوارف  شالت  وا  تخاس ! حرطم  نینمؤملا » ریما   » ناونع هبار  دوخ  هیواعم  .دیسر  نیفرط  قفاوت  هب  لاس 41  رد  حلص  دادرارق 
هعـسوت قارع  رب  هیواعم  هطلـس  .دـندومن  تعیب  يو  اب  هارکا  اب  زین  مدرم  هک  دریگب  تعیب  هنیدـم  هفوک و  هژیو  هب  زاـجح  قارع و  مدرم 

اور تیب  لها  یلع و  نارای  نایعیـش و  رب  ار  یناـسنا  ریغ  راـتفر  عون  نیرتدـب  تخاـس و  طلـسم  مدرم  رب  ار  شیوخ  لاـمع  يو  .تفاـی 
رد یتح  دـجاسم  رد  تاـعامج  هعمج و  ناـبیطخ  دومن ! نعل  شهوکن و  ار  تیب  لـها  یلع و  [ 244  ] ربنم رازه  داـتفه  زارفرب  .تشاد 

صوصخ هب  هراومه  مارحلا  دجسم  یبنلا و  دجسم 

هحفص 173] ]

تیالو اه  مکح  ناورم  دننامه  هک  دندومن ! نعل  تیب  لها  یلع و  رب  یحضا  دیع  رطف و  دیع  هعمج و  ياهزور  یمسر  ياه  هبطخ  رد 
نعل و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتـع  یلع و  رب  هنیک ، توادـع و  قـمع  زا  هک  دـنتفرگ ، هدـهع  رب  ار  هنیدـم  هعمج  تماـما  و 

[. 245  ] .دنزاس شودخم  ار  نانآ  كانبات  هرهچ  دنتساوخ  هدومن ، نیرفن 

یلـص هللا  لوسر  نادناخ  رگید  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  دش  فیعـضت  هنوگ  نآ  هفوک  تیعقوم  همانحلـص  قفاوت  زا  دعب 
ناشوپ خرـس  هاپـس  هاگنالوج  قارع  هفوک و  [. 246  ] دنتـشگزاب هنیدـم  هب  هدومن  ترجه  رهـش  نآ  زا  لاـس 41  ناـمه  هلآ  هیلع و  هللا 
کنیا درپس ! رس  هیواعم  شوغآ  هب  تیب  لها  شوغآ  زا  داد ، شهاک  تیب  لها  زا  ار  شیوخ  تیامح  هک  یقارع  .تفرگ  رارق  هیواعم 
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لتق زا  هک  تسا  هدش  یلوتسم  تشحو  بعر و  تراغ و  لتق و  هنوگ  نآ  .درادن  غارس  ار  نآ  هنومن  خیرات  هک  تسا  هدش  یتلذ  راچد 
ریزگان هک  دوب  نانآ  شور  رییغت  ساسا  رب  تشونرـس  نیا  هک  تسا ! هدـش  يراـج  نوخ  بالیـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ناراـی و 

زا دباتن و  رب  ار  قح  هب  يربهر  هک  تسا  یتما  تشونرس  متـس  هب  ندرپسرـس  .دنتـسین  ریذپ  رییغت  یهلا  ياه  تنـس  هک  اریز  .دوب  نآزا 
[. 247  ] .مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  دیامنن : تیامح  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نوچ  يا  هنازرف 

نآ شنایوگ  نخس  نابز  شنابز و  هیواعم  کنیا  .دناسر و  یم  لتق  هب  هویش  نیرت  عیجف  هب  دبای  یم  یلع  هعیش  اج  ره  هیواعم  کنآ  و 
روضح رد  نیفیرـش  نیمرح  رد  لاس  ياه  لاس  تسا و  هدـش  زارد  تیب  لـها  كاـپ  نماد  هب  هک  تسا  هدومن  لـصاح  تصرف  رادـقم 

لمحت مالسلا  هیلع  نسح  یبتجم  رب  رادقم  هچ  هک  .دیامن  یم  نیرفن  نعل و  یلع  دالوا  یلع و  رب  ترتع 

هحفص 174] ]

هب کلهم  رهز  هراومه  دیامن و  یم  ذوفن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ناج  قمع  رد  هراومه  خلت  رهز  نیا  هک  تسا !؟ هاکناج  یخلت  نیا 
.دناکچ یم  تیب  لها  ماک 

ار قارع  رـسارس  ریگارف  متـس  .دننک  یم  يرپس  یگدـنز  تیمولظم  جوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  تیب و  لها  کنیا 
هیبا نب  دایز  اه ، هریغم  تسد  هب  تیب  لها  یلع و  همصاع  هفوک  .تسین  ناما  رد  هیما  ینب  ملظ  زا  يا  هنازرف  چیه  تسا و  هداد  شـشوپ 

زا دنتفرگ و  شیپ  رد  نانآ  هک  دوب  یشور  هرمث  تشونرـس  نیا  هک  تسا ! هدمآ  راتفرگ  تلذ  گنن و  نیرتدب  هب  اه  جاجح  هاگنآ  اه ،
مهیلع تیب  لها  قح  هب  يربهر  ار  دوخ  تیامح 
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.دندومن غیرد  مالسلا 

تربع هنییآ  خیرات 

یبتجم ماما  زا  تیامح  رد  قارع  مدرم  ینیشن  بقع  يراگنا و  لهس  رثا  رد  هک  هیواعم  دوس  هب  یعامتجا  یسایس و  تالداعم  شدرگ 
شور هک  هفوک  مدرم  .دروآ  مهارف  قارع  مومع  يولع و  تموکح  زکرم  هفوک  مدرم  يارب  ار  خلت  رایـسب  دـمآ  یپ  نیا  دـش ، رادـیدپ 

نوچ تسا  ریذـپان  رییغت  یمتح و  يرما  نیا  .دراد  لابند  هب  توافتم  ياـه  تشونرـس  اـه  شور  نیا  دنتـشاد  شیپ  رد  تواـفتم  ياـه 
دنناـم يزارفارـس  دـندومن  تیاـمح  شیوخ  يربهر  زا  یتـقو  مدرم  .درادـن  هار  اـهنآ  رد  لوحت  رییغت  زین  ادـخ  یعاـمتجا  ياـه  تنس 

هک دنداد  یلیمحت  تیمکح  هب  نت  دندروخ  ار  هئطوت  بیرف  هک  ینامز  زا  نکیل  دندرک ؛ رادیدپ  ار  نیفص  شورخ  لمج و  يزارفارس 
تعیب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  اب  بلق  میمص  اب  هدرتسگ و  مدرم  نیمه  یلع  ماما  زا  دعب  .دش  هیواعم  یهاشداپ  نآ  دنیآرب 
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يارب یـشالت  چـیه  زا  هیواعم  هک  دـندروآ  دـیدپ  يو  هاپـس  هیواعم و  رد  ار  ساره  نآ  دـندش  هدامآ  هیواعم  اـب  دربن  يارب  .دـندومن و 
دوب یسایس  تالداعم  شدرگ  طیارش  رد  حلص  شریذپ  دش  هتـشون  هک  هنوگ  نامه  نکیل  .هدومنن  راذگورف  نسح  دوخ و  نیب  یتشآ 

رب ماما  میظع  هاپس  دندومنن  ینابیتشپ  مدرم  ار  مامه  ماما  .دش  حلص  شریذپ  هب  رـضاح  دید  اهنت  ار  دوخ  یتقو  نسح  ماما  يا  هنوگ  هب 
.دشاب اریذپ  دیاب  ار  تیب  لها  رب  تنایخ  روج  کنیا  .درک و  تنایخ  ماما 

ماما تسا و  هدومن  هدنکارپ  ار  نسح  ماما  هاپس  هتسشن و  راب  هب  يو  ریوزت  کنیا  تفرگ  یپ  ار  یسایس  فادها  حلص  نامیپ  زا  هیواعم 
ایآ تسا  دهعت  هب  دنب  ياپ  هیواعم  ایآ  اما  .دریذپ  ار  حلص  هدناجنگ  همانحلص  رد  هک  یتادهعت  اب  هدش  راچان 
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دورو ماگنه  رد  حلص  نامیپ  زا  دعب  هلصافالب  تسا  یـسایس  فادها  لابند  هب  هیواعم  زگره ، دهد !؟ یم  نت  حلـص  همانعطق  هب  هیواعم 
نب نسح  اب  هک  یتادهعت  مامت  تفگ  دـنار و  نخـس  هفوک  هلیخن  رد  دروآ  یمن  رطاخ  رد  مه  ار  نآ  يوزرآ  نامز  نآ  ات  هک  هفوک  هب 

گنج ماـش  رب  تموـکح  تساـیر و  يارب  نم  ما  هدـماین  گـنج  هب  نید  يارب  نم  هک  تفگ  اراکـشآ  .مـهن  یم  اـپ  ریز  ما  هتـسب  یلع 
نییعت دیزی  نوچ  يدهع  یلو  مه  تخادنا ، هار  هب  قارع  رد  یعیجف  راتشک  مه  تشاذگ ، اپ  ریز  ار  تادهعت  مامت  المع  هاگنآ  .مدرک 
راتـشک نارازه  هکم و  هنیدـم و  رد  یتـح  هفوک و  رد  یتـح  درک ! نیهوت  نعل  تسناوت  هک  اـجنآ  اـت  تیب  لـها  یلع و  رب  مه  دوـمن و 

.تخادنا هار  هب  هعیش  ریغ  هعیش و  زا  یعیجف 

هتشپ اه  هتشک  زا  دندش و  طلـسم  قارع  رب  اه  جاجح  نآ  لابندب  دندش و  راد  نادیم  اه ، هیبا  نب  دایز  دنداد ، نالوج  اههاطرا  نب  رـسب 
.تسا راگدنام  خیرات  هرطاخ  رد  هشیمه  يارب  هک  مدرم  رب  دندرک  نآ  .دنتخاس و 
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هک .تسا  ربهر  نتشاذگ  اهنت  خلت  هرمث  نیا  تسا و  قح  يربهر  زا  ندیرب  هجیتن  نیا  .شور  نآ  دمآ  یپ  رگم  تسین  تشونرس  نیا  و 
نانآ هک  تسا  یبتجم  ماما  رادشه  تینیع  نامه  نیا  .دومن  مدرم  مومع  قارع و  نایعیـش  بیـصن  ار  ینوبز  تبکن و  تلذ و  هنوگ  نیا 
مدرم هک : دـناسر  ناگمه  شوگ  هب  اـسر  داـیرف  .داد و  یم  رادـشه  ار  يربهر  زا  ندـیرب  ماـجرف  زا  درک و  یم  یهارمه  هب  توعد  ار 

هب مناوت  یم  نم  دینادب  مدرم  .دومن  دهاوخن  اهر  دازآ و  ارم  هیواعم  .درک و  دهاوخن  افو  شیوخ  تادهعت  هب  هیواعم  دینادب 
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هیما ینب  ياـهرد  تشپ  رب  امـش  نادـنزرف  منیب : یم  هک  تسا  هنوگ  نیا  امـش  هدـنیآ  نکیل  منک ، ظـفح  ار  دوـخ  نید  يدرف  تروـص 
یلا رظنا  ینکل  و  دـننک : یم  غیرد  ار  امـش  نادـنزرف  نان  بآ و  نانآ  دـنبلط و  یم  تسا  ناشقح  هک  نان  بآ و  اـهنآ  زا  دـنا  هداتـسیا 

یبتجم ماما  [ 248  ] .نومعطیال یلع  نوقسی و  الف  مهل  هللا  هلعج  امب  مهنومعطتـسی  مهنوقـستسی و  مهئانبا ، باوبا  یلع  نیفقاو  مکءابنا 
ماجرف نیا  دنیامن  تنایخ  يربهر  رب  دـنریگ و  هلـصاف  شیوخ  يربهر  زا  هک  یمدرم  هدـنیآ  .دـندومن  نایب  قیمع  راکـشآ  سب  ینخس 

یهلا تنـس  نیا  نامز  ره  رد  درادـن  رگید  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نامز  هب  صاصتخا  تسا ؛ دنمـشور  مایپ  نیا  تسا و  موش 
یب اـی  دـناسر و  يراـی  ار  زیگنا  هنتف  هنتف  ندـش  رادـیدپ  رد  هک  دراد  یمدرم  مشچ  هب  باـتزاب  یعاـمتجا  هنتف  دود  هـک  دراد ، ناـیرج 

یهاوخ نامرآ  ایند  رطاخ  هب  دروخب و  ار  نمـشد  ياه  تسایـس  بیرف  هک  یتما  دسر ! رمث  هب  هنتف  ات  دشاب ، رگاشامت  رانک  رد  توافت 
فافـش هنییآ  هنوگ  نیا  خیرات  .دشاب و  اج  ره  سک و  ره  دمآ ، دهاوخ  راتفرگ  هنتف  ماد  رد  هنوگ  نیا  دنک  شومارف  ار  شیوخ  تزع 

!؟ دزومآیب تربع  یسک  هچ  ات  دراذگ  یم  شیامن  هب  راکشآ  ار  یتشز  اه و  ییابیز  هک  تسا  تربع 
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ناهنپ دیشروخ 

راقفلاوذ نیفص  رد  هک  هنوگ  نامه  قافن  ریوزت و  .دش و  نیمأت  یبسن  تروص  هب  يو  نیگنن  فادها  قارع  رب  هیواعم  هطلس  هعـسوت  اب 
گرزب نایرج  تسکش  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  تیب  لها  میرک  دربن ، رادرـس  ناهارمه  تبالـص  زین  طاباس  رد  دومن ! فالغ  ار 

نوچ تلیضف  دیشروخ  کنیا  .دومن  فیعضت  دومن  یم  تیامح  تیب  لها  زا  هک  ار  یعامتجا 
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، تسا هدـش  گنر  مک  وسمه  لکـشت  غیرد  یب  تیامح  هچرگ  نامز  نیارد  .تسا  هدـش  ناهنپ  ربا  ياـه  هلاـه  سپ  رد  یبتجم  نسح 
رد توافتم ، هرامه  یعامتجا  ياه  نایرج  شدرگ  .دنام  دـهاوخن  ناهنپ  ربا  سپ  رد  هشیمه  يارب  تلیـضف  دیـشروخ  هاگ  چـیه  نکیل 

یلع كانبات  ياه  هشیدـنا  .دـشاب  یم  یلع  تیب و  لها  همـصاع  هک  هفوک  صوصخ  هب  قارع  هک  نیا  هژیو  هب  .تسا  ینوگرگد  لاـح 
هب هکلب  دوب ؛ دـهاوخن  فقوتم  هاگ  چـیه  نکیل  تسا ، هدـید  بیـسآ  هچرگ  اه  هشیدـنا  نیا  دراد و  ذوفن  نانآ  رکف  ناج و  قامعا  رد 

.دومن دهاوخ  يزاسزاب  ار  شیوخ  تیوه  هدومن  لصاح  تصرف  رگید  يا  هنوگ 

اهلد و نکیل  دـیامن ، یم  تیامح  هیواـعم  يراد  تموکح  زا  تشحو  بعر و  داـجیا  اـب  رهاـظ  هب  هچرگ  هیواـعم  ناـمز  قارع  کـنیا 
هک ییاه  متس  دنراد و  يو  هیرک ي  هرهچ  زا  قارع  مدرم  هک  یتخانـش  .تسین و  نوگمه  هیواعم  ياه  تسایـس  اب  مدرم  ياه  هشیدنا 

.تسا هدروآ  هوتس  هب  ار  مدرم  تسا ، هتشاد  اور  قارع  مدرم  رب  تموکح  هب  يزای  تسد  زا  دعب 

يوس هب  هراوـمه  ناـنآ  نامـشچ  .دـندادن  هیما  ینب  تموـکح  هب  نت  بلق  میمـص  زا  هاـگ  چـیه  زاـجح  قارع و  مدرم  ببـس  نیمه  هب 
يزاس تصرف  ددص  رد  هراومه  .دوب  هتخود  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تلیضف و  ناگنازرف 
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مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  وسمه  لکشت  تیامح  رد  ار  نآ  ياه  هنومن  هک  دنیامن ، تمواقم  متس  ربارب  رد  گرتس  مواقم و  هک  دندوب 
هسامح زا  دعب  مواقم  گرتس و  ياه  تضهن  زین  یمالـسا و  تما  يربهر  نتفرگ  تسد  هفوک و  رد  تماقا  يارب  ترـضح  نآ  توعد 

...و خف  دیهش  تضهن  مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  تضهن  نیباوت  تضهن  دننامه  اروشاع 

.دومن هدهاشم  ناوت  یم 

هیواعم و ریوزت  رثا  رد  قارع  هچرگ  هکنیا  و 
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هچرگ کنیا  و  تسین ! دـنمناوت  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  هناردـتقم  تیامح  هب  هیواـعم  يوس  زا  وسمه  لکـشت  تبالـص  نتـسکش 
نایرج نیا  نکیل  دنک ؛ یم  كرت  هنیدم  يوس  هب  ار  هفوک  مامه  ماما  هک  تسا  هدش  فیعـضت  رادـقم  نآ  ات  وسمه  لکـشت  ییارگمه 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  تلاسر  زور  نیزاغآ  زا  هک  وسمه  لکـشت  یعامتجا  گرزب  نایرج  هک  دوب  دـهاوخن  انعم  نیدـب  اموزل  اه 
یبتجم ماما  تمس  هب  مدرم  مومع  ياه  هشیدنا  هکلب  .تسا  هتفر  نیب  زا  دوب ؛ هتخاس  يرپس  ار  ییاه  بیـشن  زارف و  دوب و  هتفرگ  لکش 
کنیا .تسا  هیواعم  نوچ  یناملاظ  هشیپ و  متـس  تموکح  رب  یلـصا  رطخ  هراومه  ناـهنپ  دیـشروخ  .دریگ و  یم  هیوس  تمـس  نآ  زا 
.درادنپ یمن  ناما  رد  ار  دوخ  نآ  رطخ  زا  هاگ  چیه  نکیل  تسا ، هدیمخ  ار  نایرج  نیا  یگرتس  هچرگ  ریوزت  گنن و  هموثرج  هیواعم 

هچ ات  يو  يزاس  متس  تموکح  .تسا  فوطعم  وس  تمس و  مادک  هب  مدرم  مومع  ياه  هشیدنا  هک  تسا  راکشآ  یبوخ  هب  هیواعم  رب 
.تسا رطخ  رد  تلیضف  رون و  هاگیاپ  زا  هزادنا 

هتـشگ نادیم  زات  هکی  رهاظ  هب  تسا و  هدومن  لیمحت  وسمه  لکـشت  رب  ار  حلـص  هدـش و  رادـیدپ  هرابود  نیفـص  ریوزت  هچرگ  کنیا 
نکیل تسا ؛
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نیرت خلت  حلـص  لیمحت  اب  هیواعم  هچرگ  .دشاب  یم  هینامثع  بزح  هیواعم و  رب  یلـصا  رطخ  هراومه  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يربهر 
بقارم مامت  يدنمـشوه  اب  نکیل  تسا ، هدومن  هنیدـم  رد  نیـشن  هناخ  ار  داهج  رادرـس  تسا و  دـیناکچ  یبتجم  نسح  ماک  رب  ار  رهز 

افتکا حلـص  رهز  هب  نیقی  هب  دنیب  یم  رطخ  شدرگ و  نیا  روحم  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نوچ  .دشاب و  یم  یعامتجا  ياه  نایرج 
.دومن دهاوخن 

ار یبتجم  ماما  دوجو  يو 

یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


رهز ندیناکچ  ددص  رد  لیلد  نیمه  هب  .دنیب  یم  شیوخ  تخت  جات و  رب  رطخ  نیرت  یلـصا  ار  ترـضح  اریز  .دنک  لمحت  دناوت  یمن 
رب يرگید  بیـسآ  رگید  يریوزت  اب  هنوگچ  هک  تسا  هشیدـنا  رد  هیواـعم  دروآ ، رد  ياـپ  زا  ار  خـیرات  تماـق  ورـس  اـت  تسا  يرگید 

مالـسلا هیلع  یلع  گرتس  روای  مالـسلا و  اـمهیلع  ارهز  نت  هراـپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هشوگ  رگج  و  ترتع ، هبیط  هرجش 
ریوزت نیا  حرش  کنیا  و  دزاس ! دراو 

نسح ماما  تداهش  هیواعم و 

یب لیاضف  نکیل  تسا ، نیـشن  هناخ  هنیدـم  رد  مامه  ماما  هچرگ  تدـم  نیا  رد  .تشذـگ  لاـس  هد  یبتجم  نسح  اـب  هیواـعم  قفاوت  زا 
رد تیب  لها  هژیو  هب  تلیـضف  نابحاص  رب  يزوت  هنیک  رگید  بناج  زا  .دـیازفا  یم  ترـضح  یعاـمتجا  تیعقوم  رب  هراومه  يو  ناـیاپ 

.درکن شکورف  مالسلا  هیلع  یبتجم  نارای  لتق  اب  هیواعم  هنیس  رد  هنیک  نیا  شتآ  .دشک  یم  هنابز  هراومه  دراد و  خوسر  هیواعم  ناج 
.دناشن ورف  ار  هلعش  نیا  يردق  یبتجم  ماما  ندناسر  لتق  هب  ات  تسا  ددص  رد  يو 

هدـنز ات  تسا  ددـصرد  يو  .تسا  هداهن  اپ  ریز  نیـشناج  نییعت  زج  هب  ار  همانحلـص  رد  شیوخ  تادـهعت  مامت  هیواعم  موس  بناج  زا 
تسا
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اریز .دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دـیزی ، يارب  تعیب  نتفرگ  رد  عنام  نیرتگرزب  .دروآ و  مهارف  ار  دـیزی  يراد  تموکح  هنیمز 
دوب هدـنز  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ات  هیواعم  ببـس  نیمه  هب  .دروشب  نامز  یغاـط  رب  دـیامنن و  لـمحت  ار  نآ  ترـضح  تسا  نکمم 

تموکح موادت  دوخ و  ینیـشناج  نارگن  تخـس  تسا و  کیدزن  هیواعم  رمع  نایاپ  کنیا  .دومنن  دـیزی  يارب  تعیب  نتفرگ  هب  مادـقا 
هتسکش عنام  دس و  نیرتگرزب  دیاب  هار ، نتخاس  راومه  يارب  .دشاب و  یم  هیما  ینب 
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! دیآرد ياپ  زا  مالسلا  هیلع  نسح  یبتجم  نوچ  یتماق  ورس  دیاب  .دوش 

دربن نادـیم  رد  هن  گنرین  نیا  هتبلا  .دـناسرب و  تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ات  دریگ ، یم  راک  هب  يرگید  گـنرین  هیواـعم 
ناما رد  يارب  .دریگ  یم  لکـش  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هناخ  نوردـنا  رد  هن  گنرین  نیا  هکلب  .مرگ  حالـس  ریـشمش و  اب  هن  تسا و 

هک تسا  شالت  رد  يو  .دـنیب  یم  قافن  يذوفن و  لـماع  زا  يریگ  هرهب  ار  هار  نیرتهب  نیرفآ ، رطخ  مادـقا  نیا  ياهدـمآ  یپ  زا  ندوب 
نآ يارجا  يارب  نکیل  .دوش  یم  یحارط  لکش  نیرتابیز  هب  هیواعم  بناج  زا  هئطوت  دناسرب ! تداهـش  هب  هدومن  مومـسم  ار  مامه  ماما 
نب ثعـشا  دیلپ  نادناخ  زا  رتهب  یـسک  هچ  .دبایزاب و  دیامن  نیمأت  ار  موش  فده  نیا  دناوتب  هک  ار  درف  نیرتهب  هک  تسا  وجتـسج  رد 

!؟ يدنک سیق 

ثعشا نادناخ 

قافن و لماع  ناونع  هب  ثعـشا  صخـش  .دنـشاب  یم  تیب  لها  هیلع  يزوت  هنیک  توادـع و  رد  نادـناخ  نیرتدـیلپ  زا  ثعـشا  نادـناخ 
ییامنهار و رد  ار  شقن  نیرتهب  دیلپ  درف  نیمه  زین  .دومن و  افیا  هیواعم  دوس  هب  نیفص  تالداعم  شدرگ  رد  ار  شقن  نیرتشیب  ناهنپ ،

يدارم دنزرف  ندناسر 

هحفص 181] ]

هاپـس ناهدنامرف  زا  یکی  زین  ثعـشا  نب  دـمحم  يو  دـنزرف  تفرگ ! هدـهع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  رد  شیوخ  موش  فدـه  هب 
رتخد هدعج  شقن  کنیا  و  تسا ! هتـشغآ  شا  هتخاب  كاپ  نارای  نادیهـش و  رالاس  نوخ  هب  شتـسد  هک  دشاب ، یم  البرک  رد  هللادیبع 

.تسا مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رسمه  هدعج  .هدیسر  ارف  ثعشا 

هب سک  ره  هک  دناد  یم  بوخ  وا  .دـنیزگرب  كانلوه  بانج  نیا  ماجنا  يارب  هداد  رارق  فدـه  ار  یـسک  هچ  دـناد  یم  بوخ  هیواعم 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هلالس  نتشک  هب  نت  یگداس 
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هزیگنا نیا  نیمأت  يارب  .دوش  یتیانج  نینچ  هب  یضار  هک  دشاب ؛ يا  هشیر  لصا و  یب  نادناخ  زا  یکاپان ، درف  دیاب  .داد  دهاوخن  هلآ  و 
نیا تایانج  نیمه  ظاحل  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنـشاب  یم  تیانج  ماجنا  رد  مدق  شیپ  نادناخ  نیا  هک  دنیزگ  یم  رب  ار  هدعج 

مالسلا و هیلع  نسحلا  تمس  هدعج  هتنبا  نینمؤملا و  ریما  مد  یف  كرش  سیق  نب  ثعـشالا  نا  دیامن : یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  نادناخ 
ار یبتجم  ماما  هدعج  شرتخد  تسا و  یلع  ماما  نوخ  کیرش  سیق  نب  ثعشا   » مالسلا هیلع  [ 249  ] نیسحلا مد  یف  كرش  هنبا  دمحم 

«. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نادیهش  رالاس  نوخ  کیرش  دمحم  شرسپ  و  دیامن ، یم  مومسم 

.دنیزگ و یمرب  شیوخ  هاگتسد  برقم  نئمطم و  دارفا  هتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  گنرین  .دراد  ثعشا  نادناخ  زا  هک  یتخانـش  اب  هیواعم 
دهد یم  هدعو  يو  هب  هدیـسر  هدعج  روضح  هب  هیواعم  کیپ  .دنوش  یم  هنیدم  مزاع  هدعج  بیرف  يارب  هدش ، دراو  ریوزت  هار  زا  نانآ 

رازهدص و  دروآ ! رد  دیزی  شدـیلپ  دـنزرف  دـقع  هب  ار  يو  دوش ، مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ندومن  دیهـش  مومـسم و  هب  قفوم  رگا  هک 
اب هیواعم  کیپ  .دنک  یم  لاسرا  يو  هب  زین  دقن  مهرد 

هحفص 182] ]

یبتجم ماما  یندـیماشآ  بآ  ندومن  مومـسم  اب  .دـیامن و  یم  یـضار  كانرطخ  تیانج  نیا  هب  ار  هدـعج  تیاهن  رد  گنرین  هدوارم و 
!! دناسر یم  تداهش  هب  ار  ترضح 

( يرجه هاجنپ  لاس   ) یبتجم ماما  تداهـش  لاس  اریز  .دـشاب  هدروآ  مهارف  اصخـش  هیواعم  ار  گنرین  نیا  هنیمز  دـسر  یم  رظن  هب  هتبلا 
شیوخ زا  ار  هیواعم  دـیالآ و  یم  تیانج  نیا  هب  ار  شیوخ  تسد  زین  هدـعج  .دـشاب و  یم  هنیدـم  هب  هیواعم  تمیزع  لاس  اب  نامزمه 

! دزاس یم  رورسم 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  ربخ  هک  یماگنه 
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اب ریوزت  اب  هنوگ  نیا  .تسا  هیواـعم  زا  يرگید  هناـقفانم  راـتفر  زین  نیا  هک  [ 250 ! ] تفگ ریبکت  زین  هدروآ و  اجب  رکش  هدجـس  دیـسر 
رـالاس دـیزی ، يو  فـلخ ! دـنزرف  هاپـس  هک  یماـگنه  هکلب  دریذـپ ، یمن  ناـیاپ  هیواـعم  راـتفر  رد  ریوزت  نیا  هک  تسا ، زیتـس  رد  نید 

.دشاب یم  يراج  هراومه  خیرات  رتسب  رد  ریوزت  نیا  هک  دنتفگ ! ریبکت  دندناسر  تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش 

نسح ماما  تداهش 

تداهـش هب  رهز  اب  تیاهن  رد  دندش و  مومـسم  هیواعم  ياه  هسیـسد  اب  تبون  نیدنچ  یبتجم  ماما  هک  تسین  يدیدرت  عوضوم  نیا  رد 
، دیسر یلع  نب  نسح  تلحر  هظحل  هک  یماگنه  دیوگ : یم  یبوقعی  دنا ، هدومن  نایب  ار  تایصوصخ  نیا  یخیرات  ربتعم  عبانم  .دیـسر 

تبون نیا  دـننام  هاگ  چـیه  موش و  یم  مومـسم  نم  هک  تسا  تبون  هس  هبترم ي  نیرخآ  نیا  دومرف  دـناوخ و  ارف  ار  نیـسح  شردارب 
[. 251  ] ...تیقس رارم  ثالث  رخآ  هذه  نا  یخا  ای  مدوب : هدشن  مومسم 

هحفص 183] ]

هک دوب  نیا  یبتجم  نسح  گرم  تلع  [ » 252  ] مسلا هتسیق  نب  ثعشالا  تنب  هدعج  هتجوز  نا  هتوم  ببـس  ناک  و  دسیون : یم  ریثا  نبا 
«. دیناشون مس  يو  هب  سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج  شرسمه 

سیسدتب کلذ  ناک  ...يدنکلا و  سیق  نب  ثعـشالا  نب  هدعج  هتأرما  هتمـس  اهنع  هللا  یـضر  یلع  نب  نسحلا  مس  دسیون : یم  یبطرق 
مومسم سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج  شرـسمه  طسوت  یلع  نب  نسح  [ » 253  ] .رئارـض اهل  ناک  کلذ و  یف  اهل  لذب  ام  ایهلا و  هیواعم 

«. داتسرف وا  يارب  یلاوما  هدومن و  عیمطت  ار  وا  يو  ياه  هتساوخ  دروم  رد  هک  تفرگ  لکش  هیواعم  هسیسد  اب  راک  نیا  ...دش و 

[. 254  ] .دنک یم  يروآدای  هدعج  اب  ار  هیواعم  هسیسد  زین  جرفلاوبا 

نیا هراب  نیا  رد  دیفم 
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نمض همس و  یلع  اهلمح  نم  مالـسلا  هیلع  نسحلا  هجوز  تناک  سیق و  نب  ثعـشالا  تنب  هدعج  یلا  هیواعم  سدف  دراگن : یم  هنوگ 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  رسمه  هک  سیق  نب  ثعشا  رتخد  اب  هیواعم  [ » 255  ] .مهرد فلا  هام  اهیلا  لسرا  دیزی و  هنباب  اهجوزی  نا  اهل 

ماما تیاور  .دروآ » رد  دـیزی  شدـنزرف  دـقع  هب  ار  يو  هک  دـش  دـهعتم  داتـسرف و  مهرد  رازه  دـص  وا  يارب  درب ، راک  هب  گنرین  دوب 
[. 256  ] .دومن مومسم  ار  ترضح  ثعشا  رتخد  هدعج  دومرف  هک  دش  هراشا  زین  مالسلا  هیلع  قداص 

هیلع نیـسح  ماما  هب  دومن و  تیـصو  اهنآرب  دـناوخارف و  ار  شیوخ  نادـناخ  باحـصا و  ترـضح  تبون  نیرخآ  تیمومـسم  زا  دـعب 
عنام رما  نیا  زا  نمشد  رگا  نکیل  .راپسب  كاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  راوج  رد  ارم  دندشن  عنام  رگا  دومن  تیصو  مالسلا 

يزیر نوخ  زا  امن ، نفد  عیقب  ناتسربق  رد  دش 

هحفص 184] ]

[. 257  ] .زیهرپب هنتف  ندش  رادیدپ  و 

بلط یتشت  داد ، تسد  ترـضح  هب  عوهت  تلاح  دـش ، دـیدش  تیمومـسم  هک  یماگنه  هدومن ، ذوفن  ترـضح  ناـج  قاـمعا  رد  رهز 
[. 258  ] .يدبک نم  هعطق  تظفل  دقل  دومرف : تفرگ  رارق  تشت  لخاد  رد  ترضح ، يولگ  نورد  زا  ياه  هعطق  دندومن و 

هتکن کی  يروآدای 

تیمومسم زا  دعب  هک  تسا ، جیار  ناوارف  هتکن  نیا  یبهذم ، نانارنخس  هژیو  هب  اه  نابز  رس  زین  ناگدنـسیون و  یخرب  ياه  ملق  رـس  رب 
هک نیا  هب  هجوت  اب  تفرگ ! رارق  تشت  نورد  رد  هدمآ ، نوریب  يو  موقلح  زا  ترضح  رگج »  » زا ییاه  هعطق  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

یـسک رگج  رگا  .دـشاب  یمن  ناسنا  يولگ  نآ  جورخ  يارجم  دراد و  رارق  هدـعم  زا  جراـخ  هک  تسا  ندـب  ياـضعا  زا  یکی  رگج » »
هک تسین  هنوگ  نیا  دنیبب  بیسآ 
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؟ دشاب حیحص  دناوت  یم  هتکن  نیا  ایآ  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  .دیآ  نوریب  يو  ناهد  زا 

أشنم اج  نیا  زا  دیاش  جیار  بلطم  نیا  و  تسا ، هتفرگ  رارق  تشت  نورد  رد  ترضح  دبک »  » هک تسا  نیا  زا  نخـس  يرایـسب  عبانم  رد 
هتکن نیا  اب  دـناوت  یم  هک  دراد  زین  يرگید  يانعم  دـبک  هک  یلاـح  رد  .دـنا  هدومن  ریـسفت  رگج »  » ياـنعم هب  ار  دـبک  هک  تسا  هتفرگ 

.دشاب راگزاس 

مه نطاب » فوج و  طسو و   » يانعم هب  دـنیامن ، یم  ریـسفت  رگج  ياـنعم  هب  ار  دـبک  هک  هنوگ  ناـمه  یبرع  گـنهرف  ياـه  باـتک  رد 
ینعی ءامسلا  دبک  .زیچ  نآ  نورد  طسو و  ینعی  يزیچ  ره  دبک  .دننک  یم  ریسفت 

هحفص 185] ]

ضرالا دبک  .تسا » زیچ  نآ  طسو  يزیچ  ره  دـبک  [. » 260  ] هطسو یش ء  لک  دبک  [ 259  ] .اهطسو ءامسلا  دبک  ءامـسلا ، طسو  نامه 
راگزاس هتکن  نآ  اب  انعم  نیا  .تسا » زیچ  نآ  طـسو  يزیچ  ره  دـبک  نیمز ، نورد  نیمز  دـبک  [ » 261  ] .هطسو یـش ء  لک  دبک  اهنطاب 

ناهد هار  زا  هدـعم ) يرم ، موقلح ،  ) نآزا ییاه  هعطق  هک  تسا  هدـید  بیـسآ  هنوگ  نآ  رهز  تدـش  رثا  رد  ترـضح  نورد  هک  تسا 
.تسین راگزاس  هتکن  نیا  اب  دشاب  رگج » « ؛ يانعم هب  دبک  رگا  اما  .دشاب  هدمآ  نوریب 

هتکن نیا  [ 262  ] .يدبک عضأل  ینا  مداهن ، دورف  ار  مدبک  نم  هک  دندومرف  تیومسم  زا  دعب  ترضح  هک  هدمآ  اهریبعت  یخرب  رد  هتبلا 
يزاس و نوخ  شقن  هک  تسا  يوضع  رگج  اریز  .دـشاب  راـگزاس  ناوت  یم  مه  رگج  ياـنعم  هب  دـبک  ینعی  تسخن  ياـنعم  ناـمه  اـب 
هک دسرب  بیـسآ  هنوگ  نآ  رگج  هب  تسا  نکمم  اذغ ، دیدش  تیمومـسم  تروص  رد  دنک و  یم  افیا  ار  ندـب  ياذـغ  هراصع  بذـج 

ناهد هار  زا  هک  نیا  نکیل  .دوش  هراپ  هراپ 
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هتفرگ رارق  تشت  نورد  رد  ناهد  هار  زا  ترـضح  دبک  زا  ییاه  هعطق  هک  هتکن  نیا  ساسا  نیا  رب  .درادـن  حیحـص  ضرف  دـیآ ، نوریب 
هار زا  نورد  زا  ییاه  هعطق  هک  تسا  دـیدش  يزیر  نوخ  نامه  هک  تسا ، راگزاس  نورد »  » يانعم هب  دـبک  ینعی  مود  يانعم  اب  دـشاب 

رد 28 ترـضح  تداهـش  عبانم  رتشیب  لقن  بسح  رب  تهج  ره  هب  .ملاـعلا  وه  هناحبـس  هللا  .تسا و  هتفرگ  رارق  تشت  نورد  رد  ناـهد 
[. 263  ] .تسا هداد  خر  یگلاس  نس 47  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  دعب  یگدنز  لاس  لهچ  يرجه  هاجنپ  لاس  رفص 

هحفص 186] ]

نسح ماما  نفد  مسارم 

ماما كرابم  ندـب  ترـضح  .دـشاب  یم  يو  زیهجت  لوؤسم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شراوگرزب  ردارب  ماـمه  ماـما  تداهـش  زا  دـعب 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  راوج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرح  فرط  هب  نفد  يارب  هدومن  نفک  لسغ و  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم 

هک مکح  ناورم  یهدنامرف  هب  هیما  ینب  .دیامن  یم  عییـشت  ار  ماما  كرابم  ندـب  هنیدـم  رد  یهوبنا  تیعمج  .دـنهد  یم  تکرح  هلآ  و 
[. 264  ] دوب هداتفا  تسایر  یسرک  زا  هزات  دوبن و  هیواعم  هدرپسرس  یلاو  نامز  نآ 

.دنوش یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  راوجرد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نفد  عنام  دوب ، هیواعم  نابرقم  زا  مع و  ینب  زا  نکیل 

هللا یلص  هللا  لوسر  رانک  رد  یلع  نب  نسح  میوش  یم  یضار  هنوگچ  ام  دنیوگ  یم  هدومن و  هتخیهآ  ریشمش  هیما  ینب  تروص  ره  رد 
ینب کیرحت  هب  دـیاش   ) زین هشیاع  .دـشاب  هدـش  نفد  ناتـسربق  طاقن  نیرترود  رد  ناـمثع  هزاـنج  هک  یلاـح  رد  دوش ، نفد  هلآ  هیلع و 

نوفدم يو  هب  قلعتم  هرجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  نیا  ظاحل  هب  هیما )
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رطاق رب  راوس  .دوب  هدش 

هحفص 187] ]

!« دیامن یم  يریگولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رانکرد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نفد  زا  دیآ و  یم  نادیم  هب  هدش 

اب مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نکیل  ، دـنزاس رود  هزانج  فارطا  زا  ار  نامجاهم  اـت  دـنرب  یم  ریـشمش  هب  تسد  مشاـه  ینب  نادـنزرف 
یمسر ناتسربق  هک  دقرغ » عیقب   » فرط هب  هرانج  شردارب  تیـصو  قبط  دراد و  یم  زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  شردارب  تیـصو  هب  هجوت 

.دنهد یم  تکرح  دوب  هنیدم  رد  ناناملسم 

راوس رتش  هشیاع ي  [ 265 ! ] دیآ یم  نادـیم  هب  هدـش  رطاق  نیز  رب  راوس  هک  تسا ، هدوب  یـسک  نیلوا  هشیاع  اه  خـیرات  لقن  ساسارب 
تلغب تلمج و  دشدهاوخ : راوس  لیف  مه  زور  کی  دنک  لصاح  تصرف  رگا  سابع  نب  هللادبع  لوقب  تسا و  هدـش  راوس  رطاق  کنیا 

[. 266 ! ] تلیفل تشع  ول  و 

، دش لیطعت  اهرازاب  تفرگ ، ارف  هودـنا  ار  اج  همه  دـندناسر ، رگید  ياهاج  هنیدـم و  فارطا  هب  ار  ترـضح  تداهـش  ربخ  مشاه  ینب 
هدج ربق  رانک  رد  دندراذگ  زامن  هزانج  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  [ 267  ] .دندومن عییشت  ار  ترـضح  هزانج  یهوبنا  تیعمج 

.دنا هدش  نفد  بیترت  هب  هک  داد  شوغآ  رد  ار  مامه  ماما  راهچ  ندب  عیقب  هک  [ 268  ] .دندرپس كاخ  هب  دسا  تنب  همطاف  شا 

عیقب هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  رقاب و  ماما  هاگنآ  داجس ، ماما  هاگنآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ربق  ربق ، نیتسخن  هلبق  تمـس  زا 
راهچ نیا  ندـب  دراد ، شوغآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباحـص  نارازه  ندـب  هک  نیا  رب  نوزفا  هک  تسا  بیط  نکاما  زا 

تهج نیمه  هب  .دراد  رب  رد  ار  لوسرلا  هلالس  سدقم و  رون 

هحفص 188] ]

یتلا ضرالا  تباط  متبط و  دننک : یم  ضرع  نانآ  ترایز  ماگنه  رد  نانآ  ناگتخابکاپ 
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.متنفد اهیف 

نسح ماما  ترایز  باوث 

ار یگژیو  نیا  هفرشم  نکاما  .تسا  یهلا  رهاظم  هب  ءاجتلا  لسوت و  اب  ناحبس  يادخ  هب  برقت  ناناملـسم  يدیحوت  قیمع  ياهرواب  زا 
هژیو تمرح  زا  ینامـسآ  نید  ره  رد  يدبعم  ره  دجـسم و  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  .دنیامن  یم  انـشآ  ادخ  مان  دای  اب  دارفا  هک  دنراد 

.دشاب یم  دنم  هرهب  صاخ  تفارش  زا  تسا  هدش  هداهن  نآ  نورد  رد  هک  هبعک  مارحلا و  دجسم  تسا  ببس  نیمه  هب  .تسا  دنم  هرهب 

دای و رهظم  نید و  رهظم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ...و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  دوسالارجح و  ترمح  هبعک و  ياه  گنـس  تمرح 
هب هبعک  مرح و  تمرح  .تسا  تلیضف  نابحاص  اب  ییانـشآ  تلیـضف و  جاور  ببـس  نید  ءایحا  ببـس  نکاما  نیا  .دنـشاب  یم  ادخ  مان 

راجحألا هذـه  اوتأی  نا  سانلا  رما  امنا  هدیـسر : هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  هنوگ  نامه  .تسین  نانآ  لگ  گنـس و  رطاـخ 
ام دزن  هب  ات  دننک  فاوط  دنیایب و  اه  گنـس  نیا  يوس  هب  هک  دنا  هدش  فظوم  مدرم  [ » 269  ] ...مهتیالوب انوربخیف و  انوتای  مث  اوفوطیف 

«. دندرگ انشآ  ام  يربهر  اب  دنوش و  دومنهر 

ینایحو تقیقح  اب  عقاو  رد  .دنوش  هاگآ  نانآ  تیریدم  يربهر و  ترتع و  اب  مدرم  هک  تسا  نیا  اه  گنـس  نیا  فاوط  هب  رما  هفـسلف 
مرح مارحلا و  دجسم  هبعک و  نوچ  هفرشم  نکاما  ترایز  هب  ناوارف  بیغرت  لیلد  نیمه  هب  .دندرگ  انـشآ  نآ  نوگانوگ  داعبا  رد  نید 

دهاشم عیقب و  يوبن و 

هحفص 189] ]

يدیحوت لالز  ياهرواب  اب  ندش  انـشآ  نید و  جـیورت  یهلا و  ضیف  رهاظم  نکاما  نیا  هک  تسا  هدـش  ناگداز ...  ماما  یتح  ناماما و 
.دنشاب یم 

ناماما ریاس  دننامه  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترایز  هب  یناوارف  تبغر  ینید  راثآ  رد 
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هیلع قداص  ماما  زا  ماحـش  دـیز  .تسا  هدـش  ناونع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترایز  ياتمه  یبتجم  ماما  تراـیز  .تسا  هدـش 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  ترایز  شاداپ  دیامرف : یم  ترضح  تسیچ ، دنک  ترایز  ار  اهامـش  هک  یـسک  شاداپ  دسرپ  یم  مالـسلا 

[. 270  ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  راز  نمک  لاق  مکنم  ادحا  راز  نمل  ام  هلآ :

تمایق رد  دنک  ترایز  ارم  هیرذ  زا  یکی  ای  ارم  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
همیقلا موـی  هترز  یتـیرذ  نم  دـحا  راز  وا  ینراز  نم  مهد : یم  تاـجن  تماـیق  ياـه  ساره  لوـه  زا  ار  وا  مور و  یم  يو  تراـیز  هـب 

[. 271  ] .اهلاوها نم  هتذقناف 

رد ترضح  تسیچ ، دوش  لئان  وت  ترایز  هب  هک  یسک  شاداپ  دسرپ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
يو ترایز  هب  تمایق  هک  تسا  نم  رب  دـنک ، ترایز  ار  وت  ای  نسح  ترادرب  اـی  ار  یلع  تردـپ  اـی  ارم  هک  یـسک  دـیامرف : یم  خـساپ 

[. 272  ] .همیقلا موی  هروزأ  نا  یلع  اقح  ناک  كاخا ، رازوا  كابا  راز  وا  اتیم  وا  ایح  ینراز  نم  مورب ،

دنک ترایز  ار  وت  هک  یـسک  شاداـپ  دیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  نیـسح  ماـما  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
دعب ارئاز  یناتآ  نم  تسا : تشهب  نآ  شاداپ  دنک ، ترایز  ار  وت  ای  تردارب  ای  تردپ  ای  ارم  سک  ره  دـیامرف : یم  ترـضح  تسیچ ،

هنجلا و هلف  هتوم  دعب  ارئاز  كابأ  یتا  نم  هنجلا و  هلف  یتوم 

هحفص 190] ]

.تسا ناوارف  تایاور  موهفم ، نیا  هب  [ 273  ] .هنجلا هلف  کتوم  دعب  ارئاز  كاتا  نم  هنجلا و  هل  هتوم  دعب  ارئاز  كاخا  اتا  نم 

و
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یم فرـشم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ربق  ترایز  هب  هعمج  بش  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا  هدـش  لقن  تیاور  رقاب  ماما  زا  زین 
[. 274  ] .هعمج هیشع  لک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسحلا  ربق  روزی  ناک  یلع  نب  نیسحلا  نا  دش :

، دوش فرـشم  مرح  دهـشم و  هب  صلاـخ  تین  اـب  هک  تسا ، روزم  ربق  اـی  روزم  راـنک  رد  رئاز  روضح  زا  تراـبع  مه  تراـیز  تقیقح 
ریاس هعماج و  ترایز  دـننام  .دـیامن  تراـیز  هدیـسر ، تراـیز  دروم  رد  ترتع  دوخ  زا  هک  یتاـملک  هب  تسا  بحتـسم  رتهب و  هچرگ 

یبتجم ماما  ترایز  یگنوگچ  دروم  رد  .تسا  هدـمآ  ناماما  کت  کت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دروم  رد  هک  ياـه  تراـیز 
[. 275  ] .دوش هعجارم  یترایز  ياه  باتک  ریاس  تارایزلا و  لماک  هب  مالسلا  هیلع 

.داب شکاپ  تبرت  هودنا و  زا  هدنکآ  كاچ و  كاچ  هنیس  رب  گرتس و  تماق و  ورس  تماق  رب  ادخ  ناوضر 

یقرواپ

ص 47. خ 2 ، هغالبلا ، جهن  [ 1]

.7 رشح ، [ 2]

.7 رشح ، [ 3]

.58 فارعا ، [ 4]

.هعماج ترایز  ص 93 ، ص 371 و ج 99 ، ج 98 ، راحب ، [ 5]

ص 315. ج 43 ، راحب ، [ 6]

.نامه [ 7]

ص 250. ج 43 ، راحب ، ص 5 ، ج 2 ، دیفم ، داشرا  مالسلااهیلع  یلع  نب  نسح  دلوم  باب  یفاک ، [ 8]

ص 16. ج 2 ، هباغلا ، دسا  ات ص 257 ، ات ص 251  ج 43 ص 229  راحب ، [ 9]

ص 255. ج 43 ، راحب ، [ 10]

ص 93. ص 371 ج 99 ، ، 98 ج ، راحب ، هعماج ، ترایز  [ 11]

ص 260 و 332 و 353. ج 98 ، راحب ، [ 12]

ص 83. يواسملا ، نساحملا و  ص 37 ، ج 5 ، فارشا ، باسنا  [ 13]

، يراخب حیحص  ص 18 ، ج 2 ، هباغلادسا ، ص 303 ، ج 43 ، راحب ، ص 5 ، ج 2 ، داشرا ، [ 14]
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ص 525. ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 32 ، ج 5 ،

ص 137. ج 43 ، راحب ، ج 2 ص 218 ، دیفم ، داشرا  [ 15]

ص یگدنز ، يوگلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  باتک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لیامش  لکـش و  اب  ییانـشآ  يارب  [ 16]
.دوش هعجارم   69

ص 180. ،ج 15 ، لئاسولا كردتسم  [ 17]

ص 10. ج 94 ، راحب ، [ 18]

.نامه [ 19]

ص 78. ج 43 ، راحب ، [ 20]

ص 306. ج 43 ، راحب ، [ 21]

ص 225. ءافلخلا ، خیرات  [ 22]

ج 2. ص 133 ، ، 4 انثارت 1 -  هلجم  زا  لقن  تاقبط  ص 225 ، ءافلخلا ، خیرات  ص 285 ، ج 43 ، راحب ، [ 23]

ص 224 و 225. ءافلخلا ، خیرات  ات ص 22 ، ص 16  ج 2 ، هباغلا ، دسا  ات ص 271 ، هحفص 264  زا  ج 43 ، راحب ، [ 24]

.دومن هعجارم  ناوت  یم  یگدنز » يوگلا  مالسلااهیلع  همطاف   » باتک موس  شخب  هب  هلمج  زا  [ 25]

.223 هرقب ، [ 26]

ص 97. ج 17 ، لئاسو ، همایقلا ، یف  ادغ  ممالا  مکب  رثاکم  یناف  [ 27]

ص 99. ج 10 ، راحب ، [ 28]

ياه تیعقاو  ظاحل  هب  نکیل  دشاب ، رتخد  ناکدوک  زا  شیب  رـسپ  ناکدوک  دلوت  دشابن ، دـلوت  ببـس  هب  تسا  نکمم  ینوزف  نیا  [ 29]
هب رجنم  هک  گرزب  ثادوح  عافد و  گنج و  ياه  ههبج  رد  روضح  اـسرف ، تقاـط  ياـهراک  لـمحت  دـننام  يرـشب  هعماـج  یعاـمتجا 

.دشاب هتشاد  ینوزف  نادرم  رب  نانز  تیعمج  دننام  یم  هدنز  هک  دارفا  هک  هدش  ببس  هراومه  دوش ، یم  اهدرم  گرم 

ص 450. ج 2 ، نسحلا ، تایح  [ 30]

ص 121، ج 1 ، ( 4-1  ) انثارت زا  لقن  تاـقبط  ص 255 ، ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  ص 163 ، ج 44 ، راحب ، ص 20 ، ج 2 ، داـشرا ، [ 31]

یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 301. ج 3 ، فارشا ، باسنا 

ص 172. ج 44 ، راحب ، [ 32]

، قالطم لجر  هناف  نسحلا  اوجوزتال  [ 33]
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ص 172. ج 44 ، راحب ، ج 6،ص 56 ، یفاک ،

ص 300. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 34]

ص 54. یگدنز ، يوگلا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  [ 35]

ص 130. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ص 270 ، ج 4 ، نیلقثلا ، رون  [ 36]

ص 272. نامه ، [ 37]

ص 11. ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 270 ، ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ص 130 ، ج 7 ، ملسم ، حیحص  توافت ، اب  ص 198 ، ج 5 ، روثنملا ، رد  [ 38]

ص 339. ج 43 ، راحب ، [ 39]

.نامه [ 40]

.نامه 331. [ 41]

نامه 332. [ 42]

.نامه [ 43]

ص 331. ج 43 ، راحب ، ص 178 ، سلجم 33 ، قودص ، یلاما  [ 44]

ص 332 و 339 و 349. ج 43 ، راحب ، ص 18 ، ج 4 ، بقانم ، [ 45]

ص 359. ج 43 ، راحب ، [ 46]

ص 332. ج 43 ، راحب ، [ 47]

ص 177. ج 3 ، ریدغلا ، [ 48]

ص ج 5 ، هباغلا ، دـسا  ص 699 ، ج 5 ، يزمرت ، ننـس  ش 145 ، ص 52 ، ج ، هجام ، نبا  ننـس  ص 528 ، ج 1 ، همغلا ، فـشک  [ 49]
.523

..رگید ناوارف  عبانم  و  ص 7 ، ح 6 ، روثنملا ، رد  ص 18  ج 2 ، هباغلادسا ، [ 50]

.33 بازحا ، [ 51]
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ص 274 و 572. ج 4 ، نیلقثلا ، رون  [ 52]

ص 274. ج 4 ، نیلقثلا ، رون  [ 53]

ص 139. ج 5 ، ینارحب ، يدهلا  تابثا  [ 54]

.2 فسوی ، [ 55]

ص 265. خ 183 ، هغالبلا ، جهن  [ 56]

ص 222. خ 158 ، نامه ، [ 57]

ات 243 و ص 295. زا ص 236  دنا ، هدش  هداد  حیضوت  نآرق  مولع  رد  یشهوژپ  باتک  رد  طیارش  نیا  [ 58]

ص 108. نآرق ، مولع  رد  یشهوژپ  [ 59]

ص 47. خ 2 ، حلاصلا ، یحبص  هغالبلا  جهن  [ 60]

.دوش ص 64. هعجارم  یعامتجا  تاحالصا  يولع و  تموکح  هلاقم  صوصخ  هب  باتک  نیا  هب  [ 61]

.3 هدئام ، [ 62]

.23 يروش ، [ 63]

ج 13 ص 64. قیقحتلا ، [ 64]

ج 4 ص 572. نیلقثلا ، رون  [ 65]

.نامه [ 66]

[67]
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ج 4 ص 6. بقانم ، نامه و 

ج 9 ص 28. نایبلا ، عمجم  [ 68]

.نامه [ 69]

ص 7. ج 6 ، روثنملا ، رد  [ 70]

.نامه [ 71]

ج 4 ص 220. فاشک ، [ 72]

لآ بح  یلع  تام  نم  الا و  هل  اروفغم  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  ادیهـش  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نم  [ 73]
کلم هرـشب  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  نامیالا  لمکتـسم  انموم  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا  ابئات  تاـم  دـمحم 

نم الا و  اهجوز  تیبلا  یلا  سورعلا  فزت  امک  هنجلا  یلا  فزی  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نم  ـالا و  رکن  رکنم و  مث  هنجلاـب  توملا 
رازم هربق  هللا  لعج  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نم  ـالا و  هنجلا  یلا  ناـباب  هربق  یف  هل  حـتف  دـمحم  لآ  دـمحم و  لآ  بح  یلع  تاـم 

همیقلا موی  ءاج  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  .هعامجلا  هنسلا و  یلع  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  همحرلا  هکئالم 
مل دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  ارفاک  تام  دـمحم و  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  هللا » همحر  نم  سیآ   » هینیع نیب  بوتکم 

ص 220. ج 4 ، فاشک ، هنجلا  هحئار  مشی 

.يروش هیآ 23  لیذ  ص 142، ج 27 ، يزار ، رخف  ریسفت  [ 74]

تایاور نیا  یخرب  .دوش  هعجارم  ریهطت  هیآ  حیـضوت  رد  ص 198 ، ج 5 ، روثنملا ، رد  هب  تنـس  لها  تایاور  هب  یـسرتسد  يارب  [ 75]
ص 18. ج 2 ، هباغلا ، دسا  .دش  هدروآ  تمصع  ثحب  رد 

ج 4 ص 270. نیلقثلارون ، [ 76]

انسح و کینبا  کجوز و  یعدا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  مالسلااهیلع  همطاف  تئاجف  [... 77]
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ج 5 ص 198. روثنملا ، رد  انیسح ،

.32 بازحا ، [ 78]

بلطم نیا  رب  تایاور  رد  هک  دنـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نادـنزرف  رگید  رفن  هن  رفن و  راـهچ  نیا  تیب  لـها  زا  روظنم  [ 79]
.دوش هعجارم  باتک  نیمه  ترتع  زین  تمصع و  ثحب  شخب  هب  تسا ، هدش  نومنهر 

.146 هرقب ، [ 80]

.61 نارمع ، لآ  [ 81]

ص 348. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  [ 82]

ص 38. ج 2 ، روثنملا ، رد  ص 369 ، ج 1 ، فاشک ، [ 83]

ص 172. ج 2 ، یسوط ، یلاما  نارمع ، لآ  هیآ 60  لیذ  ناهرب ، ریسفت  ص 479 ، هدوملا ، عیبانی  [ 84]

ج 1،ص 370. فاشک ، [ 85]

.12 میرم ، [ 86]

.30 نامه ، [ 87]

ص 404. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ص 470 ، ج 5 ، نیلقثلا ، رون  [ 88]

.9 ناسنا ، [ 89]

ص 301. ج 2 ، ریدغلا ، ص 123 ، ج 23 ، راحب ، [ 90]

.يرشخمز زا  لقن  ص 191 ، ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  زا  لقن  [ 91]

ص 262. ج 43 ، راحب ، ص 224 ، ءافلخلا ، خیرات  ص 33 ، ج 4 ، يراخب ، حیحص  [ 92]

ص 15. ج 2 ، هباغلا ، دسا  ج 2 ) ، 137 انثارت 1-4 ص ، هلجم  زا  لقن  ، ) تاقبط [ 93]

.9 قراط ، [ 94]

دیدح 12. [ 95]
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سنوی 27. [ 96]

.19 أبن ، [ 97]

ص 423. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  [ 98]

ریوکت 5. [ 99]

ص 261. ج 43 ، راحب ، [ 100]

.دش دنهاوخ  قحلم  ناردام  ناردپ و  هب  نس  نامه  اب  لافطا  هک ، تسا  نیا  دـهد  یم  یهاوگ  ینید  راثآ  هچنآ  لافطا  دروم  رد  [ 101]
نیا اریز  .دـننانآ  اب  یتسیزمه  ناهاوخ  دـنیآرب  شیوخ  نادـنزرف  وجتـسج  رد  یتقو  نمؤم  رداـم  ردـپ و  .دـش  دـنهاوخ  رداـم  ردـپ و 

اونمآ و نیذلا  دـیامرف و  یم  دـیجم  نآرق  رد  .دـنیامن  یم  قحلم  اهنآ  هب  ار  نانآ  نادـنزرف  .تسا  نایتشهب  یبایماک  بجوم  یتسیزمه 
دنا هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  ( 21 روط ،  ) مهتیرذ مهب  انقحلا  نامیاب  مهتیرذ  مهتعبتا 
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« .دومن میهاوخ  قحلم  اهنآ  هب  ار  نانآ  نادنزرف  دندومن ، يوریپ  نانآ  زا  نانآ  نادنزرف  و 

: هک هدمآ  هیآ  نیمه  ریـسفت  رد  ناوارف  تایاور  رد  هک  دوش ، یم  نانآ  لافطا  لاسدرخ و  زین  لاس و  گرزب  نادـنزرف  لماش  هیآ  نایب 
رد هک  دریگ  یم  لکش  ردام  ردپ و  يدونـشوخ  يارب  راک  نیا  ص 248 .) ج 3 ، یفاک ، عورف   ) .مهئابآب نوقحلیف  نینمؤملا  لافطا  اـما 

(. ص 140 ج 5 ، نیلقثلا ، رون   ) .همیقلا موی  مهئابآ  یلا  نودهی  دنوش  یم  هیده  اهنآ  هب  هک  هدش  ریبعت  رگید  تیاور 

هارمه . ) ص 248 ج 3 ، یفاک ،  ) .مهئابآب نوقحلی  نیکرـشملا  دالوا  اما  و  دـنوش : یم  قحلم  اهنآ  هب  مه  لافطا )  ) رافک نادـنزرف  زین  و 
تـسا يا  هنوگ  هب  ترخآ  باذع  اریز  دنـشابن  باذع  رد  لافطا  هچرگ  .دوب  دهاوخ  ردام  ردپ و  باذع  ینوزف  ببـس  نادنزرف  دندوب 

.دوب دهاوخ  جنر  باذع  زا  يرگید  لاحشوخ و  باداش و  یکی  دنراد ، رارق  نامز  کی  رد  رفن  ود  هک 

فرخز 71. [ 102]

.72 هبوت ، [ 103]

ص 376. ج 8 ، ءاضیبلا ، هجحم  [ 104]

ص 371. نامه ، [ 105]

.هعماج ترایز  [ 106]

ص 68. ج 2 ، نیطبسلا ، دئارف  [ 107]

یـسرتسد لقع  ار  یحو  ياه  درواتـسد  هک  تسین  نیا  روظنم  تسین و  ینید  نوؤش  رد  لقع  تلاخد  ینالقع  ریبدـت  زا  روظنم  [ 108]
زین یحو  نودب  هک  تسا  یعامتجا  نوؤش  روظنم  هکلب  .دشاب  دناوت  یم  ینید  تخانش  رایعم  صاخ  ياهروحم  زین  لقع  هچرگ  .دراد 

.دراد دوجو  یسرتسد  ناکما 

ص 68. ج 2 ، نیطبسلا ، دئارف  [ 109]

ص 128. ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  [ 110]

ص 18. ج 4 ، يربط ، [ 111]

ص 345. ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 112]

ص 27 و 294. لمجلا ، ص 359 ، ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 86 ، ج 1 ، هیسایسلا ، همامالا و  [ 113]

ص 323. خ 207 ، هغالبلا ، جهن  [ 114]
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، يربط [ 115]
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ص 205 و 249. نیفص ، هعقو  ص 559 ، ج 2 ، حوتف ، ص 268 ، ج 4 ،

ص 75. نیبلاطلا ، لتاقم  [ 116]

.140 نارمع ، لآ  [ 117]

.مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هب  همان  تیصو  لیذ  ص 16 ، ج 4(16 ،) دیدحلا ، یبا  حرش  ص 77 ، نیبلاطلا ، لاتقم  [ 118]

ص 454. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 119]

ص 217. نیفص ، هعقو  [ 120]

ات 150. زا ص 123  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 121]

ج 4،ص 466. يربط ، ص 150 ، ج 2 ، یبوقعی ، [ 122]

.4 صصق ، [ 123]

ص 185. ج 5 ، ریدغلا ، ص 358 ، و ج 1 ، ص 16 ، ،ج 3 ، دیدحلا یبا  زا  لقن  ص 226 ، نسحلا ، حلص  [ 124]

ص 132. ج 2 ، یبوقعی ، [ 125]

ص 102. و ج 2 ، ص 266 ، ج 10 ، ریدغلا ، [ 126]

ص 23. ج 5 ، نادلبلا ، مجعم  [ 127]

ص 90. ج 44 ، راحب ، [ 128]

ص 103. ج 1 ، هیسایسلا ، همامالا و  ص 167 ، ج 4 ، يربط ، [ 129]

ص 33. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 130]

ص 31. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 131]

ص 33. نامه ، [ 132]

ص 32. نامه ، [ 133]

ص 181. ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ص 424 ، ج 6 ، نایبلا ، عمجم  [ 134]
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.60 ءارسا ، [ 135]

ص 424. ج 6 ، نایبلا ، عمجم  [ 136]

ص 322. نسحلا ، حلص  [ 137]

ص 321. نامه ، [ 138]

ص 384. ج 4 ، يربط ، [ 139]

ص 385. نامه ، [ 140]

ص 386. نامه ، [ 141]

ص 269. ج 1 ، هباغلا ، دسا  ریثا ، نبا  [ 142]

، باعیتسالا ص 147 ، ج 1 ، هباصالا ، ص 268 ، ج 1 ، هباغلادسا ، خ 25 ، ص 6 ، ج 1 ، دیدحلا ، یبا  ص 389 ، ج 4 ، يربط ، [ 143]
ص 21. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 240 ، ج 1 ،

ص 218. ج 10 ، ریدغلا ، [ 144]

ص 449. ج 4 ، يربط ، نامه  [ 145]

ص 216. ج 10 ، ریدغلا ، [ 146]

ص 26. ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 147]

ص 454. ج 4 ، يربط ، [ 148]

جورم [ 149]
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ص 26. ج 3 ، بهذلا ،

ص 464. ج 4 ، يربط ، [ 150]

.نامه [ 151]

.498 نامه ، [ 152]

نامه 454. [ 153]

ص 147. ج 2 ، یبوقعی ، [ 154]

رجح و رازم  قارع و  تمس  هب  هداج  رد  ص 303 ) ج 6 ، نادبلا ، مجعم   ) قشمد يرتمولیک  تصش  دودح  ییاتسور  ارذع  جرم  [ 155]
زین رجح  ترایز  هب  دنوش  یم  فرشم  هیروس  هفرـشم  نکاما  ترایز  هب  هک  يدارفا  رتشیب  .تسا و  نارئاز  رازم  صخـشم و  شباحـصا 

.دندرگ یم  لئان 

ص ج 5 ، فارـشا ، باسنا  ص 389  ج 1 ، بایعتـسا ، ص 565  ج 1  هباغلا ، دـسا  ات 498 ، و 494  ص 478  ج 4 ، يربـط ، [ 156]
ات 270.  26222

ص 216 و 219. نیفص ، هعقو  [ 157]

ص 136. ج 5 ، فارشا ، باسنا  و  نامه ، [ 158]

ص 134. ج 5 ، فارشا ، باسنا  [ 159]

ص 136. نامه ، [ 160]

ص 216 و 219. نیفص ، هعقو  [ 161]

ص 136. ج 5 ، فارشا ، باسنا  [ 162]

ص 454. همان 64 ، هغالبلا ، جهن  [ 163]

ص 455. نامه ، [ 164]

ص 374. همان 17 ، نامه ، [ 165]

ص 152. ج 10 ، ریدغلا ، [ 166]

یگدنز يوگلا  مالسلا  هیلع  نسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 203زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


.152 نامه ، [ 167]

.نامه [ 168]

ص 154. نامه ، [ 169]

ص 221. ءافلخلا ، خیرات  [ 170]

ص 437. ج 1 ، بایعتسا ، [ 171]

ج 2، یبوقعی ، ص 278 ، فارشا ج 3 ، باسنا  ص 405 ، ج 4 ، يربط ، ص 19 ، ج 2 ، هباغلادسا ، ص 437 ، ج 1 ، بایعتسا ، [ 172]
ص 130. ج 2 ، نسحلا ، تایح  ص 9 ، ج 2 ، دیفم ، داشرا  ص 121 ،

راعش هک  دوب  يو  تسد  هب  مچرپ  هکم  حتف  زور  رد  هک  تشاد  ناشخرد  سب  يا  هقباس  هک  دوب  راصنا  نارس  زا  هدابع  نب  دعس  [ 173]
زور زورما   » هک دنهد  رییغت  ار  راعـش  داد  روتـسد  دـش  ربخ  اب  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .داد  رـس  تسا » ماقتنا  زور  زورما  »

زا مچرپ  و  تسا » تفأر 
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هک يریبدت  اب  رمع  هک  تسشن  تعیب  راظتنا  هب  هفیقس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  يو  .درپس  یلع  هب  هتفرگ  يو 
هیواعم ریبعت  هب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نارای  زا  روشرپ  ناناملـسم  زا  دعـس  نب  سیق  .داد  شدرگ  نیرجاـهم  عفن  هبار  عاـضوا  داد  ماـجنا 

هب رضاح  حلص  زا  دعب  یتح  .دوب  یبتجم  ماما  یلع و  ماما  هاپس  نارادرس  زا  يو  ص 168 ) ج 3 ، باسنا ،  ) دوب یلع  تسد  ود  زا  یکی 
.دش یمن  هیواعم  اب  تعیب 

ص 407. ج 4 ، يربط ، ص 279 ، ج 3 ، فارشا ، باسنا  ص 7 ، ج 2 ، داشرا ، [ 174]

ص 38. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  تایح  ص 19 ، ج 2 ، هباغلادسا ، [ 175]

ص 66. نیبلاطلا ، لتاقم  [ 176]

ج 2 ص 9. داشرا ، [ 177]

ص 7. نامه ، [ 178]

ص 13. نامه ، [ 179]

ص 18. ج 4 ، يربط ، ص 128 ، ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات  [ 180]

ص 323. خ 207 ، هغالبلا ، جهن  [ 181]

ص 293. ج 3 ، فارشا ، باسنا  [ 182]

حرش ص 136 ، هقرحملا ، قعاوص  ص 57  ج 44 ، راحب ، ص 126 و 138 ، نسحلا ، حلـص  ص 293 ، ج 3 ، فارـشا ، باسنا  [ 183]
.مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  همان  تیصو  لیذ  ج 16 ) ، ) ص 10 ج 4 ، دیدحلا ، یبا 

ص 110. ج 44 ، راحب ، ص 127، نسحلا ، حلص  ص 70 و73 و 137 ، نیبلاطلا ، لتاقم  [ 184]

ص 62. نیبلاطلا ، لتاقم  ص 9 ، ج 2 ، داشرا ، [ 185]

ص 9. ج 2 ، داشرا ، [ 186]

ص 64. نیبلاطل ، لتاقم  [ 187]

فارعا 137. [ 188]

نامه ص 136. [ 189]
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ص 9. ج 2 ، داشرا ، [ 190]

ص 139. ج 6 ، فارشا ، باسنا  [ 191]

ص 461. ج 2 ، حوتف ، ص 174 ، ج 4 ، يربط ، [ 192]

ص 259. ،ج 1 ، عیارشلا للع  ج 2 ص 12 ، داشرا ، [ 193]

[194]
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.نامه

ص 138. تیروهمج ، مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  ص 256 ، یگدنز ، يوگلا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  [ 195]

ص 259. ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 196]

.نامه [ 197]

.4 نوقفانم ، [ 198]

ص 137. خ 93 ، هغالبلا ، جهن  [ 199]

ص 93. خ 60 ، نامه ، [ 200]

ص 70. نسحلا ، حلص  [ 201]

نامه ص 72. [ 202]

.نامه [ 203]

.نامه [ 204]

ص 454. ،ج 4 ، يربط [ 205]

297 و 414. ص 426 . نیفص ، هعقو  [ 206]

ص 13. ج 2 ، داشرا ، ص 292 ، ج 3 ، فارشا ، باسنا  [ 207]

ص 72. نیبلاطلا ، لتاقم  نامه  [ 208]

ص 293. ج 3 ، فارشا ، باسنا  [ 209]

ص 15. ( 16 ، ) ج 4 دیدحلا ، یبا  حرش  ص 168 ، نامه ، [ 210]

ص 72. نیبلاطلا ، لتاقم  ص 292 ، ج 3 ، فارشا ، باسنا  ص ، ج 4 ، يربط ، [ 211]

ص 72. نیبلاطلا ، لتاقم  [ 212]

ص 74 و 75. نیبلاطلا ، لتاقم  [ 213]
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ص 409. ج 4 ، يربط ، [ 214]

ص 300. ج 3 ، فارشا ، باسنا  ص 136 ، هقرحملا ، قعاوص  ص 407 ، نامه ، [ 215]

ص 13. ج 2 ، داشرا ، [ 216]

ص 73. نیبلاطلا ، لتاقم  [ 217]

ج 2 ص 122. یبوقعی ، [ 218]

.نامه [ 219]

ص 437. ج 1 ، باعیتسا ، [ 220]

زا يو  دسر  یم  هیواعم  هب  ماش  زبس  خاک  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  بناج  زا  حلص  شریذپ  ربخ  هک  تسا  هدروآ  يدوعـسم  [ 221]
نانآ دسر  یم  ماش  دجسم  هب  ریبکت  يادص  ات  دنیوگ  یم  ریبکت  زین  يو  زا  يوریپ  هب  يو  نانیشن  خاک  و  دیوگ ! یم  ریبکت  یلاحشوخ 

.دشاب یم  هیواعم  زا  هناقفانم  يراتفر  یعون  زین  نیا  هک  ص 430) ج 2 ، بهذلا ، جورم  ! ) دنیوگ یم  ریبکت  زین 

ص 21. ج 44 ، راحب ، [ 222]

ص 136. قعاوص ، ص 286 ، ج 3 ، فارشا ، باسنا  ص 407 ، ج 4 ، يربط ، [ 223]

ص هقرحملا ، قعاوص  ص 330 ، ج 1 ، باعیتسا ، ص 287 ، ج 3 ، فارـشا ، باسنا  ص 19 ، ج 2 ، هباغلادسا ، ج 2 ، داـشرا ، [ 224]
ص ءافلخلا ، خیرات  ، 136
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.227

ص 286. ج 3 ، فارشا ، باسنا  [ 225]

ص 406. ج 4 ، يربط ، [ 226]

ار اـهنآ  زین  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  تسا و  هدـش  هدروآ  ...و  دعـس  نبا  تاـقبط  تاـقحلم  دـننام  عباـنم  یخرب  رد  دراوم  نیا  [ 227]
.ملاعلا وه  هناحبس  هللا  دنا و  هتفریذپ 

ص 16. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 77 ، نیبلاطلا ، لتاقم  ص 14 ، ج 2 ، داشرا ، [ 228]

ص 138. ج 2 ، یبوقعی ، [ 229]

ص 409. ج 4 ، يربط ، ص 15 ، ج 2 ، داشرا ، [ 230]

ص 91. ج 44 ، راحب ، [ 231]

ص 136. ج 5 ، فارشا ، باسنا  ص 216 و 219 ، نیفص ، هعقو  [ 232]

ص 249. ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 233]

ص 112. ج 44 ، راحب ، [ 234]

ات 60. ص 58  نامه ، [ 235]

ص 57. نامه ، [ 236]

.نامه [ 237]

.نامه [ 238]

ص 66. نامه ، [ 239]

ص 20. ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 21 ، نامه ، [ 240]

ص 81. يواسملا ، نساحملا و  [ 241]

ص 48. خ 3 ، هغالبلا ، جهن  [ 242]
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ص 218. نسحلا ، حلص  [ 243]

ص 266. ج 10 ، ریدغلا ، [ 244]

ص 263. امه ، [ 245]

ص 409. ج 4 ، يربط ، [ 246]

.11 دعر ، [ 247]

ص 33. ج 44 ، راحب ، [ 248]

ثیدح 187. ص 167 ، یفاک ، هضور  [ 249]

.ص ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 159 ، ج 44 ، راحب ، ص 196 ، ج 1 ، هیسایسلا ، همامالا و  [ 250]

ص 133. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 251]

ص 21. ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 252]

ص 440. ج 1 ، باعیتسا ، [ 253]

ص 80. نیبلاطلا ، لتاقم  [ 254]

ص 15. ج 2 ، داشرا ، [ 255]

ص 167. یفاک ، هضور  [ 256]

ص 297. ج 3 ، فارشا ، باسنا  ص 133 ، ج 2 ، یبوقعی ، ص 15 و ص 17 ، ج 2 ، داشرا ، [ 257]

ص 16. ج 2 ، داشرا ، [ 258]

ج 2 ص 463. هغللا ، حاحص  ص 420 ، تادرفم ، [ 259]

ص 136. ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 139 ، ج 4 ، هیاهن ، [ 260]

، زیملا حابصم  [ 261]
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ص 199.

ص 440. ج 1 ، باعیتسا ، ص 21 ، ج 2 ، هباغلا ، دسا  [ 262]

ص ج 46 ، راحب ، زا  لقن  دیفملا  خیرات  مالسلا ، هیلع  نسحلا  دلوم  باب  یفاک  ص 134 ، ج 44 ، راحب ، ص 15 ، ج 2 ، داشرا ، [ 263]
(. تسا هدومنن  نایب  ار  تداهش  زور  داشرا  ( 149

متفه تسا و  هدیزگرب  سورد  رد  دیهـش  هک  لاس 49  رفـص  متفه  هلمج  زا  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  توافتم  يرگید  ياـه  هاگدـید 
یلیبرا یبوقعی و  هک  هاجنپ  ای  لاس 49  لوالا  عیبر  مجنپ  و  ج 44 ص 134 . راحب ، تسا ، هدومن  باختنا  یمعفک  هک  هاجنپ  لاس  رفص 
باسنا ص 161 . ج 44  راـحب ، زا  لـقن  همغلا  فـشک  ص 133 ، ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  دـنا ، هدومن  باـختنا  یطویـس  يرذـالب و  و 

...و ص 228 . ءافلخلا ، خیرات  ص 299 ، ج 3 ، فارشا ،

تداهش نامز  رد  دومن و  نیزگیاج  ار  صاعلا  نب  دیعس  دومن و  لزع  ار  يو  لاس 49  رد  دادرارق  هنیدم  یلاو  هیواعم  ار  ناورم  [ 264]
ج 4، يربط ، .تشامگ  يو  ياـج  هب  ار  ناورم  لزع و  ار  دیعـس  لاس 54  رد  اددجم  .دوب  ناشیا  هنیدـم  یلاو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

ص 299. ج 3 ، فارشا ، باسنا  ص 461 و ص 511 ،

ص 143. ج 44 ، راحب ، [ 265]

ص 157. ج 44 ، راحب ، [ 266]

ص 255 و 256. ج 6 ، لامکلا ، بیذهت  [ 267]

ص 18. ج 2 ، هباغلا ، دسا  ص 442 . ج 1 ، باعیتسا ، ص 17 ، ج 2 ، داشرا ، [ 268]

ص 252. ج 10 ، لئاسو ، [ 269]

ص 426. ج 10 ، لئاسو ، [ 270]

ص 259. ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 40 ، تارایزلا ، لماک  [ 271]

ص 356. ج 10 ، لئاسو ، نامه ، [ 272]

ص 257. ج 10 ، لئاسو ، ص 39 ، نامه ، [ 273]

ص 317. ج 10 ، لئاسو ، [ 274]

لماک [ 275]
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.نانجلا حیتافم  ص 118 ، تارایزلا ،
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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