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مالسا ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف 

: هدنسیون

یناحبس رفعج 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسا ربمایپ  خیرات  زا  22ییاهزارف 

باتک 22تاصخشم 

خیرات هسامح  23نیرتروشرپ 

یمالسا ندمت  هراوهگ  ای  ناتسبرع  هریزجهبش   126

26هراشا

همظعم 27هکم 

هّکم رهش  28هچخیرات 

28هنیدم

مالسا زا  شیپ  برع   229

29هراشا

برع یمومع  30قالخا 

ناتسبرع رد  34بهذم 

بارعا نایم  رد  نز  36تیعقوم 

برع دزن  یتسرپهناسفا  38تافارخ و 

یلهاج برع  دیاقع  رد  41تافارخ 

41هراشا

ناراب ندمآ  يارب  يزورفاشتآ  - 142

دندزیم ار  رن  واگ  دروخیمن ، بآ  هدام  واگ  رگا  - 242

دوشن روشحم  هدایپ  تمایق  ماگنه  ربق  بحاصات  دندرکیم ، سبح  يربق  رانک  رد  ار  يرتش  - 342

دندرکیم یپ  ربق  رانک  رد  ار  يرتش  - 443

تافارخ زا  يرگید  تمسق  - 543

تافارخ اب  مالسا  43هزرابم 
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زاجح رد  شناد  44ملع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  ناکاین   346

مالسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  دیحوت  نامرهق  - 146

46هراشا

« مالسلا هیلع  میهاربا   » 46هاگداز

نکشتب 49میهاربا 

نامحرلالیلخ 52ترجاهم 

دش ادیپ  هنوگچ  مزمز  53همشچ 

رادید 54دیدجت 

بالک نب  یّصق  - 256

فانمدبع - 357

مشاه - 458

58هراشا

دربیم کشر  سمش  دبع  نب  59ۀّیما 

دنکیم جاودزا  60مشاه 

بلّطملادبع - 562

62هراشا

نامیپ هار  رد  63يراکادف 

لیفلاماع 65ياغوغ 

دوریم ههربا  هاگرکشل  هب  68بلّطملادبع 

شیرق 69راظتنا 

ههربا تسکش  زا  71سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ردپ  هَّللادبع  - 672

72هراشا
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« برثی  » رد هَّللادبع  73گرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دالیم   475

75هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تدالو  زور  هام و  77لاس و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يراذگمان  77مسارم 

دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روهشم  ياهمان  زا  یکی  دمحا » »78

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگراوخریش  79نارود 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یکدوک  نارود   582

هداوناخ شوغآ  هب  تشگزاب   684

84هراشا

ردام گرم  و  برثی »  » هب 84يرفس 

بلّطملادبع 86گرم 

بلاطوبا 86یتسرپرس 

ماش يوس  هب  87يرفس 

یناوج نارود   789

89هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یحور  90تردق 

تراجت ات  ینابش  زا   891

91هراشا

: رگید 92ِتلع 

: موس 92تلع 

بلاطوبا 93داهنشیپ 

مالسا يوناب  96هجیدخ 

جاودزا نیا  ِینطاب  يرهاظ و  98للع 
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هجیدخ يراگتساوخ  100تّیفیک 

هجیدخ 101نس 

تثعبات جاودزا  زا   9102

هلآ هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  یناوج  102نارود 

وا یناوج  102فطاوع 

هجیدخ زا  وا  103نادنزرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  104هدناوخرسپ 

: دربیم دوخ  هناخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شیرق  105نیما 

تثعب زا  شیپ  وا  105نیئآ 

ارح هوک  رد  شیرق  107نیما 

یحو 108زاغآ 

یحو لوزن  109هلابند 

دوریم لفون » نب  ۀقرو   » شیپ 110هجیدخ 

دندروآ نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  هک  ینز  درم و  110نیتسخن 

« هجیدخ ، » نانز 111زا 

دوب مالسلا  هیلع  یلع  نادرم ، 112نیرتمدقشیپ 

دنناوخیم زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  112یلع 

نادنواشیوخ توعد  يّرس - توعد   10114

114هراشا

نادنواشیوخ توعد  117زرط 

یمومع توعد   11120

120هراشا

فده هار  رد  121تماقتسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یئابیکش  122تماقتسا و 
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دنوریم بلاطوبا  شیپ  موس  راب  يارب  125شیرق 

دنکیم عیمطت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  125شیرق 

شیرق رازآ  اههجنکش و  زا  127ياهنومن 

دنیشنیم ادخ  لوسر  نیمک  رد  129لهجوبا 

ناناملسم 130رازآ 

130هراشا

یشبح لالب  - 1131

وا ردام  ردپ و  رسایرامع و  يراکادف  - 2132

دوعسم نب  هَّللادبع  - 3133

رذوبا - 4134

مالسا يدانم  135نیتسخن 

دنوشیم ناملسم  رافغ  137هلیبق 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تخسرس  137نانمشد 

شیرق نارس  یشکرس  139هزیگنا 

139هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  کشر  - 1139

نیسپزاب زور  زا  سرت  - 2140

رگید يارس  ياهباذع  زا  تشحو  - 3140

كرشم برع  هعماج  زا  سرت  - 4141

ترجه نیتسخن   12142

142هراشا

دتسرفیم هدنیامن  هشبح  رابرد  هب  145شیرق 

هشبح زا  150تشگزاب 

دنوشیم هکم  دراو  نایحیسم  یقیقحت  151تئیه 
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شیرق یمازعا  152تئیه 

هدز گنز  ياههبرح   13154

154هراشا

اوران ياهتمهت  - 1155

155هراشا

نونج تبسن  رد  157يراشفاپ 

نآرق اب  هلباقم  هشیدنا  - 2159

! دندرک میرحت  ار  نآرق  ندینش  - 3160

160هراشا

! نکشنوناق 160نارازگنوناق 

يداصتقا هرصاحم   14162

162هراشا

« شیرق  » 163هیمالعا

بعش رد  مشاهینب  رابتقر  165عضو 

بلاطوبا گرم   15169

169هراشا

بلاطوبا فطاوع  زا  171ياهنومن 

بلاطوبا يراکادف  زا  173ياهّمش 

بلاطوبا نامیا  176لئالد 

بلاطوبا یبدا  یملع و  176رئاخذ 

وا نامیا  تابثا  يارب  مود  178هار 

گرم ماگنه  بلاطوبا  179تّیصو 

هار 180نیرخآ 

جارعم  16182
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خیرات ثیدح و  نآرق و  رظن  182زا 

فئاط هب  يرفس   17185

185هراشا

ددرگیمزاب هکم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  188یلصربمایپ 

: هجوت لباق  هتکن  189کی 

جح مسوم  رد  رئاشع  نارس  190توعد 

هبقع نامیپ   18192

هبقع 192نامیپ 

هبقع نامیپ  193نیتسخن 

هبقع نامیپ  193نیمود 

« هبقع  » نامیپ لباقم  رد  شیرق  195لمعلاسکع 

مالسا يونعم  197ذوفن 

شیرق تشحو  199سرت و 

ترجه تشذگرس   19201

201هراشا

یبیغ 203ياهکمک 

دزاسیم هاگآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یحو  204هتشرف 

یحو هناخ  هب  نافلاخم  206موجه 

« روث  » راغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  207یلصربمایپ 

دننیشنیمن ياپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ندرکادیپ  رد  207شیرق 

تقیقح هار  رد  208يزابناج 

ربمایپ ترجاهم  نایرج  209هلابند 

راغ زا  210جورخ 

خیرات هحفص  211نیتسخن 
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؟ تفرگ رارق  خیرات  أدبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترجه  211ارچ 

؟ داد رارق  خیرات  ءادبم  ار  ترجه  یسک  212هچ 

ترفاسم 212همانرب 

ابق هدکهد  هب  214دورو 

هنیدم رد  يداش  ویرغ  شورخ و  215شوج و 

قافن 218هشیر 

ربمایپ تبثم  لمع  نیتسخن   20219

یمالسا ياهشبنج  زکرم  219دجسم 

رامع 221ناتساد 

نامیا وترپ  نیرتگرزب  ای  223يردارب 

گرزب تبقنم  224ود 

مالسلا هیلع  یلع  يارب  رگید  225تبقنم 

ترجه مود  لاس  225ياهدادیور 

هلبق لیدبت   21227

227هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  یملع  تمارک  229کی 

ردب گنج   22231

231هراشا

دوشیم نارفَذ »  » نیمزرس مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  232یلصربمایپ 

دندش وربور  نآ  اب  شیرق  هک  235یلکشم 

یماظن 236ياروش 

نمشد عاضوا  زا  تاعالطا  238بسک 

تخیرگ نایفسوبا  240هنوگچ 

دندش هاگآ  ناوراک  تاجن  زا  241ناناملسم 
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شیرق نایم  رظن  241فالتخا 

یهدنامرف جرب  ای  شیرع » »242

شیرق 243تکرح 

شیرق 243ياروش 

شیرق نایم  رد  244یگتسدود 

تخاس یعطق  ار  گنج  هک  245يزیچ 

نت هب  نت  246ياهگنج 

: ددرگیم زاغآ  یمومع  248هلمح 

قوقح 249تیاعر 

دوشیم هتشک  فلخ  نب  249ۀّیما 

تافلت تاراسخ و  250نازیم 

دیتسین رتاونش  نانآ  زا  251امش 

: دهدیم تیدبا  گنر  بلطم  هب  251رعش 

ردب گنج  زا  252سپ 

هار رد  ریسا  ود  ندش  254هتشک 

هنیدم هب  ربمایپ  255ياهیمازعا 

دنوشیم هاگآ  دوخ  نارس  ندش  هتشک  زا  255نایکم 

دیدرگ عونمم  یئارسهحون  256هیرگ و 

ناریسا هرابرد  میمصت  257نیرخآ 

دیدحلایبا نبا  258راتفگ 

دنکیم جاودزا  مالسا  يوناب  هناگی   23260

260هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  هیزیهج  262تروص 

یسورع 263مسارم 
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يدازآ میرح  زا  عافد   24265

دحا هوک  هنماد  رد  يدازآ  میرح  زا  عافد  ای  دحا  265هوزغ 

دنوشیم لفکتم  ار  گنج  هنیزه  265شیرق 

دهدیم شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتاعالطا  267هاگتسد 

شیرق شترا  267تکرح 

دحا 268هقطنم 

عافد هویش  رد  269تروشم 

یماظن 269ياروش 

تداهش يارب  270یشکهعرق 

اروش 272هجیتن 

دنکیم نترب  یماظن  سابل  هلآ  هیلع و  هللا  273یلصربمایپ 

دوریم نوریب  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  273یلصربمایپ 

زابناج زابرس  274ود 

رکشل ود  277یئارآفص 

نازابرس هیحور  278تیوقت 

دنکیم مظنم  ار  دوخ  فوفص  ، 279نمشد

یناور 280کیرحت 

دوشیم زاغآ  281دربن 

دندیگنجیم توهش  يارب  هک  283یتلم 

يزوریپ زا  سپ  284تسکش 

دوشیم رشتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ندش  هتشک  286ربخ 

؟ درک راکنا  ار  ياهدع  رارف  ناوتیم  286ایآ 

درادیم رب  هدرپ  قیاقح  هلسلس  کی  زا  نآرق  287تایآ 

خلت 289تایبرجت 
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دنوشیم نامیپمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نتشک  يارب  رفن  290جنپ 

ددجم يزوریپ  اب  زیمآتیقفوم  292عافد 

دحا تشذگرس  301هلابند 

بلطتصرف 302نمشد 

گنج 303نایاپ 

عیبر نب  دعس  نانخس  305نیرخآ 

ددرگیمزاب هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  306یلصربمایپ 

نامیااب نز  کی  زیگناناجیه  307تارطاخ 

راکادف نانز  زا  يرگید  308هنومن 

درک بیقعت  دیاب  ار  310نمشد 

دروخیمن بیرف  رابکی  زا  شیب  نامیااب  312صخش 

غیلبت هاپس  هعجاف   25314

314هراشا

غیلبت لاجر  نتشک  يارب  هنارهام  314هشقن 

هنوعمرئب 315هعجاف 

« ریضنلاینب  » هوزغ  26317

317هراشا

؟ درک دیاب  هچ  تیانج  نیا  ربارب  319رد 

هناحاسمت 320ياهکشا 

قافن بزح  321شقن 

دوشیم میسقت  نارجاهم  نایم  ریضنلاینب  322عرازم 

مود 323ردب 

طلغ ياهتنس  ندیبوک  رطاخ  هب   27325

325هراشا
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!؟ تسیک هثراح  نب  325دیز 

دنکیم جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  همع  رتخد  اب  326دیز 

دوشیم ادج  دوخ  رسمه  زا  327دیز 

رگید طلغ  ندیبوک  يارب  328جاودزا 

قدنخ 330هوزغ 

ناناملسم یتاعالطا  332هاگتسد 

ناملس هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  یفورعم  334هلمج 

دننکیم هرصاحم  ار  هنیدم  دوهی  برع و  334شترا 

نیفرط ياوق  زا  قیقد  335رامآ 

هفولع رابراوخ و  دوبمک  امرس و  336رطخ 

ددرگیم هظیرقینب  ژد  دراو  بطخا  نب  336یَّیُح 

ددرگیم هاگآ  هظیرقینب  ینکشنامیپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  338یلصربمایپ 

هظیرقینب یئادتبا  338تازواجت 

رفک نامیا و  339لباقت 

دننکیم روبع  قدنخ  زا  برع  هاپس  زا  341ینانامرهق 

ددرگیم زاغآ  نامرهق  ود  344دربن 

تبرض نیا  344شزرا 

345يدرمناوج

دوشیم قرفتم  برع  345هاپس 

تخاس قرفتم  ار  برع  هاپس  هک  347یلماوع 

دنوریم هظیرقینب  ژد  هب  شیرق  349ناگدنیامن 

لماع 350نیرخآ 

داسف هنال  نیرخآ   28352

352هراشا
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ژد نورد  رد  نایدوهی  353ياروش 

هبابلوبا 355تنایخ 

؟ دیماجنا اجک  هب  مجنپ  نوتس  357راک 

ذاعم دعس  كرادم  358یسررب 

قلطصملاینب 361هوزغ 

! یسایس یبهذم و  رفس  کی   29364

364هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  رد  شیرق  368ناگدنیامن 

دتسرفیم هدنیامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  370ربمایپ 

دنکیم مازعا  يرگید  هدنیامن  هلآ  هیلع و  هللا  371یلصربمایپ 

ناوضر 372تعیب 

. دریگیم سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ورمع  نب  373لیهس 

دوشیم رارکت  375خیرات 

هیبیدح نامیپ  376نتم 

يدازآ 378شورس 

حلصظفح يارب  شالت  379نیرخآ 

هیبیدح نامیپ  381یبایزرا 

دننکیم رارصا  داوم ، زا  یکی  ياغلا  يارب  383شیرق 

دندشیمن هداد  لیوحت  شیرق  هب  ناملسم  385نانز 

دنکیم مالعا  ار  دوخ  یناهج  تلاسر  ربمایپ   30386

386هراشا

ناریا رابرد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  387ریفس 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  388هب 

یبوقعی 390هیرظن 
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نمی رادنامرف  هب  زیورپورسخ  390ِنامرف 

ربیخ نینهآ  ژد  ای  رطخ  نوناک   31393

393هراشا

. دوشیم لاغشا  هنابش  اههار  ساسح و  396طاقن 

يراتفرگ نیع  رد  397يراکزیهرپ 

دوشیم هدوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  398اهژد 

ربیخ رد  گرزب  401يزوریپ 

يزوریپ ماگنه  رد  403تشذگ 

كدف تشذگرس   32406

406هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  كدف  409تشذگرس 

« يرواد شجنس  رد  كدف  »410

ءاضق هرمع   33412

412هراشا

دوشیم هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  414یلصربمایپ 

دیوگیم كرت  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هللا  416یلصربمایپ 

هتوم گنج   34418

418هراشا

رتزادگناج 419هثداح 

مالسا مور و  هاپس  421ییارآفص 

مالسا هاپس  424ینادرگرس 

تسیرگ تخس  رفعج  گرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  425یلصربمایپ 

هکم حتف   35427

427هراشا
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دنوشیم نارگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میمصت  زا  430شیرق 

داتفا ماد  هب  432یسوساج 

دننکیم تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  436یلصربمایپ 

مالسا شترا  بلاج  437کیتکات 

دربیم ناناملسم  هاگودرا  نایم  زا  ار  نایفسوبا  439سابع 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  رد  439نایفسوبا 

دوشیم میلست  يزیرنوخ  نودب  441هکم 

ددرگیم هکم  راپسهر  443نایفسوبا 

دنوشیم رهش  دراو  مالسا  یماظن  445ياهورین 

هبعک يوشتسش  اهتب ! 447نتسکش 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شود  رب  مالسلا  هیلع  449یلع 

دنکیم مالعا  یمومع  وفع  هلآ  هیلع و  هللا  451یلصربمایپ 

دننکیم تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هکم  452نانز 

دوشیم ناریو  نآ  یلاوح  هکم و  453ياههناختب 

دلاخ رگید  455تیانج 

نینح گنج   36457

457هراشا

ریظنمک 458شترا 

تاعالطا 458بسک 

ناناملسم 460تازهیجت 

راکادف هورگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  461يرادیاپ 

فئاط هوزغ   37463

463هراشا

یگنج ياههبارا  هلیسو  هب  ژد  راوید  465نتفاکش 
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ددرگیم زاب  هنیدم  هب  مالسا  466شترا 

گنج زا  سپ  467ثداوح 

« یط  » هلیبق نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یلع   38469

متاح نب  يدع  469مالسا 

یط هلیبق  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  471یلع 

دوشیم هنیدم  راپسهر  متاح  نب  473يدع 

كوبت هوزغ   39476

476هراشا

گنج هنیزه  نیمأت  ناگدنمزر و  477يروآدرگ 

درکن تکرش  هوزغ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  478یلع 

هار 479ياهیتخس 

یطایتحا 480ياهروتسد 

هدرپ تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  480یهاگآ 

: بیغ هدرپ  تشپ  زا  رگید  ربخ  481کی 

كوبت نیمزرس  رد  مالسا  484شترا 

رارض دجسم  485تشذگرس 

« ینم  » زور همانعطق   40488

دنزرف كوس  رد   41491

491هراشا

درومیب 492ضارتعا 

تافارخ اب  493هزرابم 

هنیدم رد  نارجن »  » یگدنیامن تئیه   42495

495هراشا

نارجن ناگدنیامن  497هرکاذم 

زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539تسرهف هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


دوریم هلهابم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  499یلصربمایپ 

هلهابم زا  یگدنیامن  تئیه  501فارصنا 

عادولاۀجح  43503

503هراشا

ددرگیم زاب  نمی  زا  مالسلا  هیلع  506یلع 

ددرگیم زاغآ  جح  507مسارم 

عادولاۀجح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یخیرات  508نانخس 

« ریدغ  » 511تشذگرس

مخریدغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  512هبطخ 

تسا ینادواج  يدبا و  ریدغ ، 514هعقاو 

هعقاو نیا  تیدبا  رب  رگید  515لیالد 

عیقب لها  يارب  شزرمآ  523بلط 

دشن هتشون  هک  ياهمان   44525

525هراشا

مسیونب ياهمان  ات  دیروایب  تاود  526ملق و 

!؟ دوب هچ  همان  زا  527فده 

نارای اب  عادو  528نیرخآ 

یگدنز ياههلعش  نیرخآ   45530

530هراشا

دیوگیم نخس  دوخ  رتخد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  531یلصربمایپ 

تلحر 534زور 

زکرم 536هرابرد 
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مالسا ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف 

باتک تاصخشم 

 - 1308 رفعج ، يزیربت ، یناحبس  هسانشرس : 
شزومآ و تنواـعم  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  شـشوکهب ] [ ؛ یناحبـس رفعج  مالـسا / ربماـیپ  خـیرات  زا  ییاـهزارف  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. تاقیقحت
.1373 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

536ص. يرهاظ :  تاصخشم 
(: مهن پاچ  ) لایر 10000 مشـش ؛ ) پاچ  ) لاـیر 8500 مراهچ ؛ ) پاـچ  ) لاـیر 7000 موس ؛ ) پاـچ  ) لاـیر 6500 لاـیر ؛  5500 کــباش : 

( مهدزیس پاچ  ) لایر 15000 مهدزاود ؛ ) پاچ  ) لایر 15000 مهدزای ؛ ) پاچ  ) لایر 10000 مهد ؛ ) پاچ  ) لایر 15000 9646293085 ؛ 
28000 مهدزون ؛ ) پاچ  ) لایر 22000 مهدجه ؛ ) پاچ  ) لایر 22000 مهدزناپ ؛ ) پاچ  ) لایر 17000 مهدراهچ ؛ ) پاچ  ) لایر 17000  ؛

3-08-6293-964-978 (: مکی یس و  پاچ   ) لایر  70000 مشش ؛ ) تسیب و  پاچ   ) لایر  54000 متسیب ؛ ) پاچ  ) لایر
. مود پاچ  تشاددای : 

زیئاپ 1374. موس : پاچ  تشاددای : 
.1374 مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.1375: مشش پاچ  تشاددای : 
.1377 مهن : پاچ  تشاددای : 

.1378 مهد : پاچ  تشاددای : 
.1378 مهدزای : پاچ  تشاددای : 

.1379 مهدزاود : پاچ  تشاددای : 
.1379 زییاپ مهدزیس : پاچ  تشاددای : 

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

راهب 1385. مهدجه : پاچ  تشاددای : 

زییاپ 1385. مهدزون : پاچ  تشاددای : 
راهب 1386. متسیب : پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1389. مشش : تسیب و  پاچ  تشاددای : 
.1391 مکی : یس و  پاچ  تشاددای : 

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

BP22/9/س25ف37 1373 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

م3588-74 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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ص:1

خیرات هسامح  نیرتروشرپ 
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ص:2
. دنکیم ثحب  گرزب  نادرم  یناگدنز  زا  هک  تسا  یتاحفص  ، خیرات ياهزارف  نیرتشزرارپ 

. تسا ثداوح  عاونا  زا  ولمم  دراد و  صوصخم  جاوما  اهنآ ، یگدنز 
ات دراد ، ياهدـننک  هریخ  یگدنـشخرد  تسا ، تمظعاب  گرزب و  ناشخیرات ، هلمج  زا  تساـهنآ ؛ هب  طوبرم  هچنآ  دـناهدوب و  گرزب  اـهنآ 

. تسا زیمآرارسا  ینعمرپ و  هدنزومآ و  میهاوخب  هک  اجنآ 
. تسا شنیرفآ  روشرپ  ياههسامح  زا  ولمم  و  خیرات ، راکهاش  مه  اهنآ  یگدنز  دناتقلخ ، شنیرفآ و  راکهاش  اهنآ 

هثداـحرپ و جومرپ ، یگدـنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  گرزب  ربماـیپ  دـمحم »  » هزادـنا هب  کیچـیه  خـیرات ، گرزب  نادرم  نیا  ِناـیم  رد 
. تسا هدرکن  یقیمع  دوفن  نینچ  ناهچ  مامت  رد  سپس  و  دوخ ، طیحم  رد  تعرس  نیا  اب  کیچیه  تسا . هتشادن  بالقنارپ 

تـسا یتقیقح  نیا  هدرواین ، دوجو  هب  دنمهوکـش  یلاع و  نانچنآ  یندمت  هداتفابقع ، طحنم و  ياهعماج  نانچ  نایم  زا  اهنآ  زا  کیچـیه 
. دنفرتعم نآ  هب  برغ  قرش و  ِناسیونخیرات  هک 

. دنارذگب ام  رظن  زا  ياهدنزومآ  نوگانوگ  ياههنحصو  دزومایب  ام  هب  دناوتیم  اهزیچ  رایسب  یگرزب ، درم  نینچ  ِیگدنز  خیرات  هعلاطم 
لیف هاپـس  هلمح  هکم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناکاین  تنوکـس  هبعک و  يانب  ياهزور  نیتسخن  دـننام  يزیمآباـجعا ، ياـههنحص 

ادخ و هناخ  نتخاس  ناریو  يارب 
. هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دلوت  ثداوح 

. كاندرد عضو  نآ  اب  رمع ، ِزاغآ  رد  ترضح  نآ  ردام  ردپ و  هنمآ ،»  » و هَّللادبع »  » نتفر تسد  زا  نوچمه  يزیگنامغ ، ياههنحص 
هناتخسرس بیجع و  تمواقم  نآ  لابند  هب  و  ارح »  » ِهوک ثداوح  یحو و  لوزن  ياهزور  نیتسخن  دننام  يزیمآرارسا ، تهبارپ و  ياههنحص 

. یتسرپتب اب  هزرابم  هکم و  رد  مالسا  نیئآ  رشن  هار  رد  وا ، دودعم  ِنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هلاس  هدزیس 
اهيراکادف نیرتیلاع  زا  ياهنومن  مادک  ره  هک  نآ ، زا  سپ  ياهلاس  ترجه و  لوا  لاس  عیاقو  دننام  ياهثداحرپ ، ناجیهرپ و  ياههنحص 

رامعتـسا و هنوگره  یتسرپداژن و  اوران و  تاضیعبت  اب  هزرابم  هار  رد  یتسرپتب ، رهاظم  عاونا  ندـیبوک  هار  رد  اهفدـه ، نیرتیلاع  هار  رد 
. دوشیم بوسحم  رشب  هلیسو  هب  رشب  رامثتسا 

قارغا میناوخب ؛ ددنویپیم ، مه  هب  ار  دیدج  میدق و  يایند  هک  ياهطقن  ار  وا  یگدنز  و  خـیرات ،» هسامح  نیرتروشرپ   » ار نآ  رگا  ورنیا  زا 
. میاهتفگن

هلآ هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  یگدـنز  هرابرد  برغ ، قرـش و  نیخّروم  فرط  زا  نوگانوگ ، ياـهنابز  هب  باـتک  اهدـصنونکات  هچرگ 
بلاغ هنافـسأتم  یلو  دناهتـشادرب ، گرزب  خیرات  نیا  فلتخم  طاقن  نتخاس  نشور  يارب  يرثؤم  مدق  دوخ ، مهـس  هب  کیره  هدش و  هتـشون 

. تسین فعض  طاقن  زا  یلاخ  اهنآ 
. دزادنایم تریح  هب  ار  ناسنا  هک  هدش ، ینشور  تاهابتشا  هب  هتخیمآ  نانچ  یهاگ  ناسانشرواخ ، ناقرشتسم و  ياههتشون  ًاصوصخم 

ءاـکتا هب  هک  گرزب ، ربماـیپ  نیا  یگدـنز  زا  اـیوگ  نشور و  تسا  یخیراـت  درذـگیم ؛ مرتـحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  نـآلا  هـک  یباـتک  اـما 
. تسا هتفای  شراگن  اویش  ناور و  اًلماک  یملق  اب  و  هدش ، هیهت  مالسا  یخیرات  كرادم  نیرتربتعم 

هرابرد مزال ، لیلحت  هیزجت و  هدش  یعـس  هکلب  هدـشن ؛ تعانق  یخیرات  ثداوح  رکذ  هب  اهنت  هک : تسا  نیا  باتک  نیا  ّمهم  يایازم  زا  یکی 
ندوب هدنزومآ  نامه  هک  ییاهن  فده  ات  دیآ  لمع  هب  تسا  ققحم  هدنسیون  کی  هویـش  هک  نانچنآ  اهنآ ، جیاتن  نوگانوگ و  ثداوح  للع 

. ددرگ نیمأت  لماک  روط  هب  تسا ، خیرات 
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ص:3
هب هدولآ  ياهتسد  هک  یتافارخ  اههناسفا و  زا  تسا و  قبطنم  اًلماک  هعیـش ، یخیرات  كرادم  اب  هک ؛ تسا  نیا  باتک  نیا  رگید  مهم  زایتما 

. دشابیم یلاخ  تسا ، هتخیمآ  مالسا  گرزب  ياوشیپ  یگدنز  خیرات 
جاّجح صوصخب  ام  ناملسم  مدرم  میراودیما  مینکیم و  هیصوت  زیزع  ناناوج  ًاصوصخم  ناناملـسم  مومع  هب  ار  باتک  نیا  قیقد  هعلاطم  ام 

نامز رد  زاجح  فلتخم  طاقن  رد  هک  یثداوح  زا  دننک و  هعلاطم  ار  باتک  نیا  جـح  هب  فّرـشت  زا  لبق  هرونم  هنیدـم  همظعم و  هّکم  راّوز  و 
هرطاخ دیدجت  یحو و  نیمزرس  زا  یفاک  تخانش  اب  ّجح  هب  فرشت  زا  سپ  ات  دنوش  علطم  تسا  هداد  خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 

. دنزاس رتینغ  ار  دوخ  يرکف  ياههتخودنا  رترابرپ و  ار  دوخ  رفس  مالساردصنیملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تامحز 
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ص:5

یمالسا ندمت  هراوهگ  ای  ناتسبرع  هریزجهبش   1

هراشا

ود ًاـبیرقت  ینعی  تسا ، عبرم  رتمولیک  نویلیم  هس  نآ  تحاـسم  دراد و  رارق  ایـسآ  یبرغ  بونج  رد  هک  تسا  یگرزب  هریزجهبـش  ناتـسبرع ،
. دشابیم سیوس  ربارب  ایلاتیا و 80  ربارب  هسنارف و 10  ربارب  ناریا و 6  تحاسم  ربارب 

تارف و هلجد و  هریح و  هب  قرشم  زا  ماش ؛ يارحصو  نیطسلف  هب  لامش  زا  هک  تسا  عالضالا  يزاوتم  ریغ  ِلیطتسم  روط  هب  هریزجهبـش ، نیا 
. دوشیم دودحم  رمحا  رحب  هب  برغم  فرط  زا  و  نامعجیلخ ؛ دنه و  سونایقا  هب  بونج  زا  سرافجیلخ ؛

. تسا هدش  روصحم  سرافجیلخ  ارحصهلیسو و  هب  قرشم  لامش و  زا  و  ایرد ، هلیسو  هب  بونج  برغم و  فرط  زا  نیاربانب ،
: دناهدرک میسقت  شخب  هس  هب  ار  نیمزرس  نیا  هتشذگ  ياهنامز  زا 

. دنمانیم زاجح »  » هک یبرغ  یلامش و  شخب  - 1
. دنیوگیم برغ » يارحص   » ار نآ  هک  یقرش  يزکرم و  شخب  - 2

. دوشیم هدیمان  نمی »  » هک یبونج  شخب  - 3
هیداب  » يارحص ، اهارحـصنیا زا  یکی  تسا . ناوارف  تنوکـس  لباقریغ  ًابیرقت  مرگ و  ياهرازنـش  گرزب و  ياهارحـص  ، هریزجهبـش لخاد  رد 
عبرلا  » نآ زورما  مان  و  دراد ، دادتما  سرافجیلخ  ات  هک  تسا  یعیسو  يارحصرگید  و  دوشیم ؛ هتفگ  ذوفن »  » نآ هب  زورما  هک  تسا  هوامس »

. دنتفگیم انهد »  » ار رگید  تمسق  و  فاقحا »  » اهارحص نیا  زا  یتمسق  هب  ًاقباس  و  تسا ، یلاخلا »
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طقف دـهدیم . لیکـشت  تسین ، تنوکـس  لباق  هک  فلع  بآیب و  ياهنیمزرـس  ار ، هریزجهبـش  تحاـسم  موسکـی  اهارحـص ، نیا  رثا  رد 

ار دوخ  نایاپراچ  رتش و  یمک  تدم  برع ، لیابق  زا  ياهراپ  دوشیم و  ادیپ  يرـصتخم  ياهبآ  اهارحـصبلق ، رد  یگدنراب  رثا  رد  یهاگ ،
. دنربیم اجنآ  هب  ارچ  يارب 

و تسا ، لدتعم  طاقن  زا  ياهراپ  رد  بوطرم و  لحاوس ، رد  کشخ و  مرگ و  رایسب  يزکرم  ياهنیمزرس  اهارحصرد و  هریزجهبـش ، ياوه 
. دنکیمن زواجت  رفن  نویلیم  هدزناپ  زا  نآ  تیعمج  اوه ، بآ و  يدب  رثا  رد 

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

رتش تیبرت  هب  رتشیب  تاناویح  نایم  رد  و  دوب ، هریزج  هبـش  تورث  عبانم  میدق ، زا  تمیقرپ ) ياهگنـس   ) همیرک راجحا  هرقن و  الط و  نداعم 
. تشاد دوجو  رگید  ياهغرم  زا  شیب  غرمرتش  رتوبک و  ناغرم ، نایم  زا  و  دنتخادرپیم ؛ بسا  و 

. تسا نارهظ »  » رهش هریزجهبـش ، تفن  زکرم  دوشیم . نیمأت  تفن  رودصو  جارختـسا  قیرط  زا  ناتـسبرع ، زورما  تورث  هلیـسو  نیرتگرزب 
. تسا هدش  عقاو  سراف  جیلخ  دودح  رد  ءاسحا ،»  » هیحان رد  ناتسبرع  رد  رهش  نیا 

: دییامرف هجوت  ریز  حرش  هب  رتشیب  ییانشآ  يارب 
رارق رمحارحب  رانک  رد  نمی ، زرم  ات  هتفرگ  نیطسلف  زا  نآ  كاخ  همه  دهدیم و  لیکـشت  ار  ناتـسبرع  یبرغ  یلامـش و  شخب  هک  زاجح » »

. دایز ياهخالگنس  عرزیمل و  ياهنابایب  ياراد  یناتسهوک و  تسا  ینیمزرس  دراد ،
هدافتـسا نآ  زا  هکم  یلاـها  هک  هدـج »  » یکی هدوب ؛ ردـنب  ود  ياراد  قباـس  زا  زاـجح  و  دـشابیم . هنیدـم  هّکم و  زاـجح ، ّمهم  ياهرهـش  زا 

رانک رد  ردنب  ود  نیا  دـنروآیم . تسد  هب  ردـنب  نیا  زا  ار ، دوخ  ياهزاین  زا  یمهم  تمـسق  هنیدـم  لها  هک  عوبنی »  » يرگید و  دـنیامنیم ،
. تسا هدش  عقاو  رمحا  يایرد 

همظعم هکم 

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

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

هّکم رهش  هچخیرات 

نیمزرس هب  تماقا  يارب  رجاه ، شردام  اب  ار  لیعامسا »  » دوخ دنزرف  يو  دوشیم . عورش  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نامز  زا  هکم  خیرات 
. درک تلصو  دندرکیم  یگدنز  اهیکیدزن  نآ  رد  هک  یلیابق  اب  اجنآ  رد  يو  دنزرف  داتسرف ، هکم 

ترضح راگدای  هک  ار  هبعک  يانب  حیحصتایاور  هتشر  کی  هب  انب  و  درک ، انب  ار  هبعک  هناخ  دنوادخ  روتسد  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
. دش عورش  هکم  رهش  يدابآ  سپ  نیا  زا  و  دومن ، ریمعت  دوب  حون 

هنیدم

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

رخآ فیفخت ، يارب  اهدعب  دش ؛ هدیمان  لوسرلاۀـنیدم » « ؛ هلآ هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  و  برثی »  » نآ مان  مالـسا ، زا  لبق 
« هقلامع  » هورگ دندیزگ ، ینکـس  موب  زرم و  نیا  رد  هک  یناسک  نیتسخن  هک  میناوخیم  خیرات  رد  دـنتفگ . هنیدـم »  » هدرک و فذـح  ار  نآ 

. دندش هدناوخ  راصنا  مان  هب  ناناملسم ؛ نایم  رد  هک  جرزخ  سوا و  و  دوهی ، هفئاط  سپس  دندوب 
ناهج گرزب  يروطارپما  ود  ناریا - مور و  ندـمت  راثآ  و  هدـنام ، ظوفحم  نایاشگروشک  دربتـسد  زا  قطانم ، ریاس  فالخرب  زاـجح  هقطنم 

ندروآ تسد  هب  يارب  ات  هک  تشادن  یشزرا  نادنچ  نآ ، تنوکس  لباقریغ  عرزیمل و  یضارا  اریز  دوشیمن  هدید  اجنآ  رد  مالـسا - زا  لبق 
. دندرگرب یلاختسد  هزات  دوب ، هقطنم  نآ  كاخ  رب  طلست  همزال  هک  تالکشم  نارازه  زا  دعب  و  دننک ، یشکرکشل  نآ 
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مالسا زا  شیپ  برع   2

هراشا

: دومن هدافتسا  ریز  عبانم  زا  ناوتیم  مالسا ، زا  لبق  برع  عضو  نتخانش  يارب 
(. تسا هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  هک  یتافیرحت  مامت  اب   ) تاروت - 1

. یطسو نورق  رد  نایمور  ناینانوی و  ياههتشون  - 2
. تسا هتفای  شراگن  یمالسا  نادنمشناد  ملق  هب  هک  یمالسا  خیراوت  - 3

. تسا هتشادرب  یبلاطم  يور  زا  هدرپ  يّدح  ات  هدمآ و  تسد  هب  ناسانشرواخ  ياهشواک  اهيرافح و  رد  هک  یناتساب  راثآ  - 4
. دناهدیدرگ دوبان  ثداوح  یط  رد  نانآ  زا  یخرب  هک  هدوب ، يدایز  لیابق  ِنکسم  هتشذگ  ياهنامز  زا  ناتسبرع  هریزجهبـش  ملـسم ، روط  هب 

: دنراد ناشن  مان و  همه  زا  شیب  تسا ، هدش  ادج  اهنآ  زا  ییاههریت  هک  هلیبق  هس  نیمزرس ، نیا  ِخیرات  رد  یلو 
. دنتشگ دوبان  ینیمز  ینامسآ و  ياهالب  هلیـسو  هب  یپایپ ، ياهینامرفان  رثا  رب  موق  نیا  اریز  تسا ، هدش  دوبان  يانعم  هب  نآ  و  هدئاب ... » - » 1

. تسا هدش  دای  ررکم  روط  هب  اهنآ  زا  دیجم  نآرق  رد  هک  دندوب ؛ دومث  داع و  موق  نامه  نانآ  دیاش 
دنمانیم لیصا  برع  ار  نانآ  و  دنتشاد ، نکـسم  ناتـسبرع  یبونج  طاقن  ریاس  و  نمی »  » رد هک  ناطحق ، نب  برعی  نادنزرف  نایناطحق :» - » 2

. دنـشابیم ناـطحق  لـسن  زا  دـندوب ، هنیدـم  رد  گرزب  هلیبـق  ود  مالـسا  زاـغآ  رد  هک  جرزخ ،»  » و سوا »  » ياـههلیبق و  زورما ، ياـهینمی  و 
رد و  دندوب ، يدایز  ياهتموکح  ياراد  نایناطحق 
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یملع لوصا  اب  نانآ  ياـههبیتک  زورما  و  دـناهدراذگ . راـگدای  هب  دوخ  زا  ار  ییاهندـمت  هدیـشوک و  رایـسب  نمی  كاـخ  يداـبآ  نارمع و 
یگمه دوشیم ، هتفگ  مالـسا  زا  لبق  برع  ندـمت  هرابرد  هچره  دـیامنیم و  نشور  ار  یناطحق  هچخیرات  يدودـح  ات  دوشیم و  هدـناوخ 

. دشابیم نمی ، نیمزرس  رد  مه  نآ  هورگ ؛ نیمه  هب  طوبرم 
نشور هدنیآ  ياهثحب  رد  ار  هریت  نیا  هشیر  هک  دنشابیم ، مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دنزرف  لیعامـسا ، ترـضح  نادنزرف  نایناندع :» - » 3

: هک تسا  نیا  نآ  هصالخ  و  تخاس . میهاوخ 
كاخ زا  ار  ود  ره  مالسلا  هیلع  میهاربا  دهد ، ياج  هکم  نیمزرس  رد  رجاه ،»  » يو ردام  اب  ار  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  هک  دش ، رومأم  میهاربا 

زارد ناـنآ  يوـس  هب  ناـهج  راـگدرورپ  رهم  فـطل و  تسد  داد ، تکرح  دوـب ، فـلع  بآیب و  هک  هکم )  ) یقیمع هرد  يوـس  هب  نیطـسلف 
. دومن تلـصو  دـندوب ، هدز  همیخ  هکم  یکیدزن  رد  هک  مهرج ،»  » هلیبـق اـب  لیعامـسا  دراذـگ ، ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  مزمز  همـشچ  دـیدرگ و 

. دسریم لیعامسا  هب  يو  بسن  هطساو ، دنچ  اب  هک  تسا  ناندع »  » اهنآ زا  یکی  هک  دش ، يو  بیصن  يدایز  نادنزرف 
نانآ نایم  رد  شیرق و  هلیبق  دروآ ، تسد  هب  یترهـش  هک  ياهلیبق  نانآ  نایم  زا  دـندش و  میـسقت  ینوگانوگ  ياههریت  هب  ناندـع ، نادـنزرف 

. دندوب مشاهینب 

برع یمومع  قالخا 

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

ار ینکـشنامیپ  دندرکیم ؛ تنایخ  تناما  هب  رتمک  دندوب ، زاوننامهم  یخـس و  ًاعبط  ناندع ، نادـنزرف  صوصخ  هب  یلهاج و  نامز  بارعا 
يارب يدنمورین  ياههظفاح  دندوب ؛ رادروخرب  اًلماک  هجهل  تحارـصزا  دندوب و  راکادف  هدیقع  هار  رد  دنتـسنادیم ؛ یـششخب  لباقریغ  هانگ 

لثملابرض نانآ  تأرج  تعاجش و  دندوب ؛ راگزور  دمآرس  ینارنخس  رعش و  ّنف  رد  و  دشیم ؛ ادیپ  نانآ  نایم  رد  اههبطخ  راعشا و  ظفح 
؛ دوب
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. دندرمشیم هدیدنسپان  تشز و  ار  نمشد  هب  تشپ  رارف و  دنتشاد ؛ تراهم  يزادناریت  یناودبسا و  رد 

هب بیغ  زا  ياهنزور  رگا  و  دوب ، هدرب  نیب  زا  ار  یلامک  ره  هولج  هک  دوب  هدـش  اهنآ  ریگنماد  قالخا ، داسف  هتـشر  کی  اهنیا ، ربارب  رد  یلو 
باتفآ يدالیم ، مشـش  نرق  طساوا  رد  رگا  ینعی  دشیم . هدـیچیپ  مه  رد  اهنآ  یناسنا  تایح  راموط  ملـسم  روط  هب  دـشیمن  زاب  نانآ  يور 
بارعا ناتـساد  رگید  راب  دیدرکیمن و  هدهاشم  یناندع  برع  زا  يرثا  زورما  امـش  رگید  دوب ؛ هدـیباتن  نانآ  ياهلد  رب  مالـسا ، رورپناور 

! تشگیم دیدجت  هدئاب » »
يرکف و طاطحنا  یگدنز و  رظن  زا  نانآ  هک  تسا  ياهدـنز  دـهاش  مالـسا ، زا  لبق  ِبرع  عاضوا  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤملاریما  نانخس 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  مالسا  زا  شیپ  برع  عاضوا  دوخ ، ياههبطخ  زا  یکی  رد  نانمؤمریما  دندوب . یکانفسا  عضو  رد  یقالخا  داسف 
نیرتدـب رد  برع  هورگ  امـش  و  دومن . ثوعبم  دوخ  باـتک  یحو و  نیما  و  ناـیناهج ، هدـنهدمیب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـنوادخ ، »

نجل ياهبآ  دیتشاد . تماقا  دندیمریمن ) ییادصچیه  زا  هک   ) رک ياهرام  اهخالگنس و  نایم  رد  دیدربیم . رـس  هب  اهاج  نیرتدب  نییآ و 
نادنواشیوخ زا  و  دیتخیریم ، ار  رگیدکی  نوخ  دـیدروخیم و  رامـسوس ) امرخ و  هتـسه  درآ  دـننام   ) نشخ ياهاذـغ  دـیدیماشآیم و  ار 

دناوتیم هک  ار ، هرارز » نب  دعسا   » تشذگرس ام  « (1) «. » دیدومنیمن بانتجا  ناهانگ  زا  دوب ، اپرس  امش  نایم  رد  اهتب  دیدرکیم ، يرود 
: میروآیم اجنیا  رد  دشاب ، زاجح  مدرم  یگدنز  زا  يدایز  طاقن  رگنشور 

زا یکی  يزور  دوب ، روهلعـش  دنتـشاد  ینکـس  هنیدـم  رد  هک  جرزخ ،»  » و سوا »  » هلیبق ود  نایم  يزادـناربنامناخ  ِگنج  ِشتآ  زارد  نایلاس 
ِنارس

َنوُخِینُم ٍراَد  ِّرَش  ِیف  َو  ٍنیِد  ِّرَش  یَلَع  ِبَرَْعلا  َرَشْعَم  ُْمْتنَأ  َو  ِلیِْزنَّتلا  یَلَع  ًانیِمَأ  َو  َنیَِملاَْعِلل  ًاریِذَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َثََعب  َهَّللا  َّنِإ  - » 1
َو ٌۀـَبوُْصنَم  ْمُکِیف  ُماَنْـصَْألا  ْمُکَماَحْرَأ  َنوُعَطْقَت  َو  ْمُکَءاَمِد  َنوُکِفْـسَت  َو  َبِشَْجلا  َنُولُکْأـَت  َو  َرِدَْـکلا  َنُوبَرْـشَت  ٍّمُص  ٍتاَّیَح  َو  ٍنْشُخ  ٍةَراَـجِح  َْنَیب 

« ٌَۀبوُصْعَم ْمُِکب  ُماَثْآلا 
خ 26 هغالبلاجهن ،» «.» 
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« شیرق  » یلاـم یماـظن و  ياـهکمک  هلیـسو  هب  اـت  دوـمن ، هکم  هـب  يرفـس  دوـخ ، هلیبـق  تیوـقت  يارب  هرارز » نـب  دعـسا   » ماـن هـب  جرزخ » »
و دـش ، دراو  يو  هناخ  هب  تشاد ، هعیبر » نب  ۀـبتع   » اب هک  ياهنیرید  ِطـباور  رطاـخ  هب  يو  دزاـس . بوکرـس  ار ، سوا »  » دوخ هلاسدصنمـشد 

: داد خساپ  نینچ  هبتع ،»  » يو هنیرید  تسود  درک . کمک  ياضاقت  و  دراذگ ، نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  فده 
هب هتـساخرب ، اـم  ناـیم  زا  يدرم  میاهدرک ، ادـیپ  یبیجع  یلخاد  يراـتفرگ  زورما  اریز  میهد ، تبثم  خـساپ  امـش  ياـضاقت  هب  میناوتیمن  اـم 

و هدرک ، بذج  دوخ  هب  ار  ام  ناناوج  زا  یهورگ  دوخ ، نیریش  نایب  اب  درمشیم و  لقعکبـس  هلبا و  ار  ام  ناکاین  دیوگیم : دب  ام  نایادخ 
زا جح  مسوم  رد  دربیم و  رس  هب  بلاطوبا » بعِـش   » رد جح  مسوم  ریغ  رد  درم  نیا  تسا . هدروآ  دیدپ  ام  نایم  یقیمع  فاکـش  هار  نیا  زا 

. دنکیم توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  مدرم  دنیشنیم و  لیعامسارجح  رد  دیآیم و  نوریب  بعش » »
، برع هنیرید  مسر  هب  وا  یلو  تـفرگ . هنیدـم »  » هـب تشگزاـب  هـب  میمـصت  دریگب ، ساـمت  شیرق  رگید  نارـس  اـب  هـک  نآ  زا  شیپ  دعـسا » »
وا نخس  دونشب و  ار  درم  نیا  نخس  فاوط ، ماگنه  ادابم  هک  داد ، میب  ار  وا  راک  نیا  زا  هبتع  اما  دنک . ترایز  ار  ادخ  هناخ  هک  دش  دنمقالع 

« هبتع ، » لکـشم ّلـح  يارب  ماجنارـس  دوب ، هدـننز  تشز و  ادـخ ، هناـخ  تراـیز  نودـب  هکم  كرت  مه  رگید  فرط  زا  دراذـگب . رثا  يو  رد 
. دونشن ار  وا  نخس  ات  درب  ورف  دوخ  شوگ  رد  ياهبنپ  دعسا »  » هک درک  داهنشیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  وا  مشچ  فاوط ، طوش  نیتسخن  رد  درک . فاوط  هب  زاغآ  دش و  مارحلادجـسم »  » دراو هتـسهآ  دعـسا ،» »
نخس ریثأت  ِسرت  زا  یلو  دنیامنیم ، تظفاحم  يو  زا  هتفرگ و  ار  وا  رود  مشاهینب  زا  ياهدع  هتسشن و  لیعامـسارجح  رد  يدرم  دید  داتفا ،
تسا نکمم  مهدیم ، ماجنا  نم  هک  تسا  هنادرخبان  هناقمحا و  راک  هچ  نیا  هک  دیشیدنا ، دوخ  اب  فاوط  يانثا  رد  ماجنارـس  دماین . ولج  وا 
هثداح نیا  هرابرد  هک  دید  مزال  تهج  نیا  زا  میوگب ؟ هچ  نانآ  خساپ  رد  نم  دنیامنب ، یتالاوئـس  هثداح  نیا  نوماریپ  نم  زا  هنیدم  رد  ادرف 

. دروآ تسد  هب  یتاعالطا 
معنا : » تفگ درک و  مالس  یلهاج  برع  مسر  هب  و  دمآ ، شیپ  يردق  وا 
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«. مکیلع ٌمالـس  : » مییوگب هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هداتـسرف  ورف  نیا  زا  رتـهب  یتـّیحت  نم  يادـخ  دومرفیم : باوج  رد  ترـضح  اـحابص ،»
زا ياههیآ 152 و 153 ، وا ، شسرپ  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درک ، لاوئس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فادها  زا  دعـسا »  » هاگنآ

یتلم نامرد  درد و  نمضتم  هک  هیآ ، ود  نیا  و  دومن . توالت  دوب ؛ یلهاج  برع  بادآ  تایحور و  يامنمامت  هنییآ  ًاعقاو  هک  ار  ماعنا  هروس 
ار یسک  هک  دومن  اضاقت  و  دروآ ، مالسا  ًاروف  اذل  دراذگ . يو  لد  رد  یقیمع  ریثأت  دنتـشاد ؛ گنج  رگیدکی  اب  لاس  تسیب  دص و  هک  دوب ،

مازعا هنیدم  هب  مالـسا ، نآرق و  ملعم  ناونع  هب  ار  ریمع » نب  بعـصم   » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیامرف و  مازعا  هنیدـم »  » هب غّلبم ، ناونع  هب 
. دومن

هک دـناسریم  اراکـشآ  هیآ  ود  نیا  اریز  دـیامنیم . زاینیب  برع  عاضوا  رد  هعلاطم  ثحب و  هنوگ  ره  زا  ار  اـم  هیآ ، ود  نیا  داـفم  رد  تقد 
اب ار  اهنآ  همجرت  یقرواـپ و  رد  ار  اـههیآ  نتم  اـم  تهج  نیا  زا  درکیم . دـیدهت  ار  تیلهاـج  برع  یگدـنز  یقـالخا ، نمزم  ياـهيرامیب 

: مینارذگیم ناگدنناوخ  رظن  زا  حیضوت  رصتخم 
: زا دنترابع  نم  فادها  منک  حیرشت  ار  دوخ  تلاسر  فادها  نم  دییایب ، وگب :

ردـپ و هب  ییوکین  ناسحا و  نم  همانرب  هحولرـس  رد  - 2 « (1) . » مربـب نیب  زا  ار  یتـسرپتب  كرـش و  هک  ماهدـش ، ثوعبم  نیا  يارب  نم  - 1
يارب - 4 « (3) . » دوشیم هدرمش  لمع  نیرتتشز  رقف ، زا  سرت  روظنم  هب  یشکدنزرف  نم ، كاپ  نییآ  رد  - 3 « (2) . » تسا هتفرگ  رارق  ردام 

نم تعیرـش  رد  - 5 « (4) . » مراد زاـب  راکـشآ  ناـهنپ و  ِيدـیلپ  ره  زا  منک و  رود  تشز  ياـهراک  زا  ار  رـشب  هـک ، ماهدـش  هـتخیگنارب  نـیا 
«(5) . » دیشیدنیب ات  تسا  ادخ  ياهشرافس  اهنیا  و  تسا ، عونمم  ًادیکا  قحانب  يزیرنوخ  و  یشکمدآ ،

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

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

ماعنا 151» َنُولِقْعَت «. ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال  - 5

برع یمومع  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539قالخا  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:14
شیب هب  ار  سکچیه  - 8 « (2) . » دشابیم مارح  یـشورفمک  تسا و  تلادع  نم  نییآ  ِساسا  - 7 « (1) . » تسا مارح  میتی  ِلام  هب  تناـیخ  - 6

قح و هب  کمک  هار  رد  دیاب  تسا ، وا  تایحور  يامنمامت  هنییآ  هک  ناسنا  ياهراتفگ  نابز و  - 9 « (3) . » مینکیمن فیلکت  دوخ  ییاناوت  زا 
، دیاهتسب ادخ  اب  هک  ییاهنامیپ  هب  - 10 « (4) . » دشاب هدنیوگ  ررـض  رب  هچرگا  دوش ، يراج  نابز  رب  دیابن  تسار  زج  دتفا و  راک  هب  تقیقح 

. دینک يوریپ  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  امش  يادخ  ياهشرافس  اهنیا  « (5) . » دیراذگب مارتحا 
هدوت ریگنماد  تسپ ، تافـصنیا  ماـمت  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دعـسا ،»  » اـب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوگتفگ  زرط  هیآ و  ود  نیا  نیماـضم 

نیا زا  دـناوخ و  وا  يارب  ار  هیآ  ود  نیا  دعـسا ، اـب  دروخرب  نیتـسخن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تهج  نیمه  يارب  هدوـب و  برع 
«(6) . » تخاس انشآ  دوخ  تلاسر  فادها  اب  ار  وا  قیرط 

ناتسبرع رد  بهذم 

هزادـنا هچ  ات  هک  تسین  مولعم  تسرد  اما  دنتـسویپ . وا  هب  یهورگ  تشارفارب ، زاجح  طیحم  رد  ار  یتسرپاـتکی  مچرپ  لـیلخ ، میهاربا  یتقو 
. دهد لیکشت  ناتسرپادخ  زا  ار  ياهدرشف  فوفصو  دهد ، شرتسگ  ار  دیحوت  نییآ  تسناوت  یهلا ، درمدار  نآ 

: دنکیم حیرشت  نینچ  ار  برع  للم  یبهذم  عاضوا  نانمؤمریما ،
هیبـشت شقلخ  هـب  ار  دـنوادخ  یهورگ  دــندوب ، قرفتم  فـئاوط  فـلتخم و  ياهتعدــب  و  نوگاـنوگ ، ياهبهذــم  ياراد  زورنآ  مدرم  »

لئاق ییاضعا  وا  يارب  و   ) دندرکیم

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

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

«152 ماعنا ، َنوُرَّکَذَت «. ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  اُوفْوَأ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َو  - 5
.11 - 8 ج 19 / راونالاراحب ،» زین « و  ، 40 - 35 يرولا /» مالعا  - .» 6
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ریغ هب  یعمج  دندوب ،) هتفرگ  زیزع  زا  ار  يّزع »  » هَّللا و زا  ار  تال »  » هک ناتسرپتب ، دننام   ) دندرکیم فرـصت  وا  مسا  رد  یخرب  و  دندوب ،)
هقبط « (1) « » تخاس انـشآ  یهلا  فراعم  هب  درک و  تیاده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوسر  هلیـسو  هب  ار  نانآ  سپـس  دـندرکیم  هراشا  وا 

. دندیتسرپیم ار  هام  هراتس و  برع ، رکفنشور 
تب لاس 360  ياهزور  دادـعت  هب  یگناخ ، ياهلیبق و  ياهتب  رب  هوالع  دادیم ؛ لیکـشت  ار  ناتـسبرع  هنکـس  ّتیرثکا  هک  طحنم ، هقبط  اـما 

. دنتسنادیم هتسباو  اهنآ  زا  یکی  هب  ار  زور  ره  ثداوح  و  دندیتسرپیم ،
ياهزور رد  مّلسم  روط  هب  یلو  تفرگ . ماجنا  یصق » نب  ورمع   » شـشوک هب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  زا  سپ  هکم ، طیحم  رد  یتسرپتب 
تردـق ناـبحاصار  اـهنآ  مکمک  هداـهن ، رتارف  ماـگ  هاـگنآ  هتـسناد ؛ عیفـش  ار  اـهنآ  تسخن  زور  هکلب  دوبن ، هدرتـسگ  تروصنیا  هب  تسخن 

کی میظعت  دروم  اهنت  ياهلیبق  ياهتب  اما  هدوب ؛ فئاوط  همه  مارتحا  هقـالع و  دروم  دوب ، هدـش  هدـیچ  هبعک  رود  هک  ییاـهتب  دنتـشادنپ .
دوب ناتب  هاگیاج  هک  دباعم ، يراددیلک  دندرکیم و  نیعم  ییاهاج  اهنآ  يارب  دنامب ، ظوفحم  هلیبق  ره  تب  هکنیا  يارب  دوب و  یصاخ  هتـسد 

. تشگیم تسد  هب  تسد  تثارو  هب 
ترفاسم لاح  رد  و  دـندیلامیم ؛ اهنآ  هب  ار  دوخ  ترفاسم  ماگنه  دـشیم ؛ شتـسرپ  هداوناخ  کی  نایم  زور  بش و  ره  یگناـخ ، ياـهتب 

همه زا  رتابیز  و  هدرک ، باختنا  ار  گنس  راهچ  دندمآیم ، دورف  هک  یلزنم  ره  رد  و  دندیتسرپیم ؛ ار  نابایب  ياهگنس  دوخ ، تدابع  يارب 
. دندادیم رارق  قاجا  هیاپ  ار  هّیقب  دوبعم و  ار 

ار اهنآ  دندمآیم ، دورف  یلزنم  ره  رد  و  هدرب ، دوخ  هارمه  نآ  زا  ییاهگنس  ترفاسم  ماگنه  هتـشاد و  مرح  هب  یطرفم  هقالع  هّکم ، یلاها 
« ناثوا  » نانآ ربارب  رد  و  هدش ؛ ریسفت  لکـشیب  فاصیاهگنـس و  هب  هک  دنـشاب  باصنا »  » نامه اهنیا  دیاش  و  دندیتسرپیم . هدرک و  بصن 

رادلکش و ياهگنس  هب  هک  تسا 

ْمُهاَدَهَف ِهِْریَغ  َیلِإ  ٍریِشُم  َْوأ  ِهِمْسا  ِیف  ٍدِْحُلم  َْوأ  ِهِْقلَِخب  ِهَِّلل  ٍهِّبَشُم  َْنَیب  ٌۀَتِّتَشَتُم  ُِقئاَرَط  َو  ٌةَرِـشَْتنُم  ٌءاَوْهَأ  َو  ٌۀَقِّرَفَتُم  ٌلَِلم  ٍِذئَمْوَی  ِضْرَْألا  ُلْهَأ  َو  - .» 1
خ 1. هغالبلا ، جهن  َِۀلاَهَْجلا ،» َنِم  ِِهناَکَِمب  ْمُهَذَْقنَأ  َو  َِۀلالَّضلا  َنِم  ِِهب 
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هدیـشارت بوچ  زا  اـی  هتخیر و  میـس  رز و  زا  اـهنآ  هک  دـندوب ، ییاـهتب  مانـصا »  » اـما و  تسا . هدـیدرگ  ینعم  هدیـشارت  راـگن و  شقنرپ و 

. دندشیم
. دـشیم شتـسرپ  هک  دوب  يدیفـس  گنـس  تروصهب  تشاد و  رارق  فئاط »  » ِکیدزن شدـبعم  دـمآیم ؛ رامـش  هب  نایادـخ  رداـم  تـال ،» »

. دوب هنیدم  هکم و  نیب  شدبعم  هک  دوب ، لجا  گرم و  راگدرورپ  تشونرس و  ِيادخ  تانم ،» »
. تسجیم دادمتسا  اهنآ  زا  و  دوب ، هدروآ  شیوخ  هارمه  دحا ، زور  رد  نایفسوبا  ار  يّزُع »  » و تال » »

اهیتخبدب هرخالاب  اهراتشک و  تشک و  اهفالتخا و  اهگنج و  اهضراعت و  اهداضت و  نوگانوگ ، یلاشوپ  ياهدوبعم  نیا  شتسرپ  رثا  رب 
. دوب یشحو  نانیشنارحصنیا  ریگنماد  یناوارف ، يونعم  يدام و  ياهتراسخ  و 

هب ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ادخ  : » دیامرفیم مالسا  زا  شیپ  بارعا  هرابرد  دوخ ، ياههبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
برع هورگ  يا  امـش  لاـح ، نآ  رد  داد . رارق  دوخ  ینامـسآ  ياهروتـسد  نیما  ار  وا  دـهد و  میب  ار  ناـیناهج  اـت  تخاـس ، ثوـعبم  تلاـسر 

زا دیدیباوخیم ، هدنزگ  ياهرام  نشخ و  ياهگنـس  نیب  رد  و  دیدومنیم ؛ یگدنز  اهنیمزرـس  نیرتدب  رد  و  دـیتشاد ؛ ار  اهنید  نیرتدـب 
رد اهتب  دیدومنیم ؛ عطق  ار  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  دیتخیریم و  ار  رگیدکی  نوخ  دیدروخیم ، راوگان  ياذغ  دیدیـشونیم و  هریت  بآ 

«(1) .« » دوب هتفرگ  ارف  ار  امش  دوجو  رسارس  ناهانگ  دوب و  اپرب  امش  نایم 

بارعا نایم  رد  نز  تیعقوم 

تمذـم رد  هک  ینآرق  تایآ  نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . هدرکیم  یگدـنز  عضو  نیرتعیجف  اـب  هتـشاد و  ناـنآ  ناـیم  رد  یبیجع  تیمورحم  نز 
نانآ تسیاشان  لمع  میرک ، نآرق  دزاسیم . نشور  تمـسق  نیا  رد  ار  نانآ  یقالخا  طاطحنا  تسا ؛ هدـیدرگ  لزان  نانآ ، تسیاشان  لامعا 

دنکیم و تیاکح  نینچ  ار  نارتخد ) نتشک  )

خ 26. هغالبلا ،» جهن  - » 1
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«(1)  » ْتَِلئُس ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  دیامرفیم :

یقالخا طاطحنا  راتفرگ  هزادنا  هچ  ات  دیاب  ناسنا  یتسار  دوشیم ! لاوئس  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  هک  تسا ، يزور  تمایق  زور  ینعی 
رثأتم وا  هلان  دایرف و  زا  و  دـنک ، ناهنپ  كاخ  اهراورخ  ریز  تدالو ، ياهزور  نامه  رد  ای  ومن ، دـشر و  زا  سپ  ار  دوخ  لد  هویم  هک  دـشاب ،

! دوشن
ندرک بوکرس  يارب  قارع ، ياورنامرف  رذنم ،» نب  نامعن  . » دندوب میمتینب »  » هلیبق دندش ؛ مدق  شیپ  عوضوم  نیا  رد  هک  ياهفیاط  نیتسخن 

«، میمتینب  » ناگدنیامن درک . ریسا  ار  اهنآ  نارتخد  هرداصم و  ار  نانآ  لاوما  تخاس . رام  رات و  ار  دوخ  نافلاخم  یهوبنا  رکـشل  اب  نافلاخم 
، نادـنز طـیحم  رد  ناریـسا  زا  یخرب  هک  نیا  رطاـخ  هب  یلو  دـنادرگزاب  ار  اـهنآ  نارتخد  هک  دـندرک  تساوخرد  و  دندیـسر ، وا  روضح  هب 

: هک درک  ریخم  ار  اهنآ  نامعن » ، » دندوب هدرک  جاودزا 
رتخد دندرگزاب . دوخ  نطو  هب  هتفرگ  قالط  هک  نیا  ای  و  دنربب ؛ رـسب  نارهوش  اب  نیمزرـس  نآ  رد  دـننک و  عطق  ناردـپ  اب  ار  دوخ  طباور  ای 
رثأتم تخس  لمع  نیا  زا  دوب ، میمتینب »  » ناگدنیامن زا  یکی  هک  هدروخلاس  درمریپ  نآ  تشاد . مدقم  ار  یئوشانز  طیحم  مصاع ، نب  سیق 

تیارـس لیابق  زا  يرایـسب  هب  مسر  نیمه  مکمک  و  دزاس ؛ دوبان  یگدنز  زاغآ  رد  ار ، دوخ  نارتخد  نیا  زا  دعب  هک  درک  دهع  دوخ  اب  دش و 
. درک

. دومن لاوئس  يو  نارتخد  زا  راصنا ، زا  یکی  دش ، بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  لوسر  تمدخ  مصاع ، نب  سیق  یتقو 
رگم  ) ماهدومنن ساسحا  دوخ  لد  رد  رثأـت  نیرتکـچوک  و  ماهدرک ، كاـخ  هب  هدـنز  ار  دوخ  نارتخد  ماـمت  نم  تفگ ؛ خـساپ  رد  سیق ،» »

زا تعجارم ، زا  سپ  دیماجنا ، لوط  هب  مرفـس  ًاقافتا  دوب . کیدزن  مرـسمه  لمح  عضو  مایا  و  مدوب ، رفـس  رد  هک  دوب  یعقوم  نآ  و  رابکی ،)!
ار رتخد  نم ، سرت  زا  و  دوب ، هدییاز  رتخد  عقاو  رد  یلو  دمآ ؛ ایند  هب  هدرم  هچب ، یللع ، هب  تفگ : نم  خساپ  رد  يو  مدیسرپ . مرسمه  لمح 

يرتخد نتـشاد  زا  یعالطا  نیرتکچوک  نم  و  دیـسر ، ارف  رتخد  توارط  یناوج و  ماـیا  تشذـگ و  اـهلاس  دوب . هدرپس  دوخ  نارهاوخ  هب 
دراو يرتخد  ناهگان  مدوب ، هتسشن  هناخ  رد  يزور  هکنیا  ات  متشادن .
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دوخ رسمه  زا  نم  دوب . هتخادنا  ندرگ  هب  يدنبندرگ  هتفابمه و  هب  ار  شناوسیگ  ابیز و  دوب  يرتخد  تفرگ ، ار  شردام  غارس  و  دش ، هناخ 

: تفگ دوب ، هدز  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  هکیلاح  رد  يو  تسیک ؟ ابیز  رتخد  نیا  هک  مدیسرپ 
ربارب رد  نم  توکـس  مدوب . هدرک  ناـهنپ  وت  ِسرت  زا  هدـمآ ؛ اـیند  هب  وـت  ترفاـسم  ماـگنه  هک  تسا ، يرتـخد  ناـمه  تسا . وـت  رتـخد  نیا 

زا نئمطم  لایخ  اب  مرسمه  يزور  اذل  درک . مهاوخن  يو  نوخ  هب  هدولآ  ار ، دوخ  تسد  نم  هک  درک  روصت  وا  دوب . تیاضر  هناشن  مرسمه ،
رفح ِددـصرد  مدرب ، تسدرود  هطقن  کـی  هب  هتفرگ  ار  مرتـخد  تسد  متـشاد ؛ هک  يدـهع  ناـمیپ و  بجوـم  هب  نم  دـیدرگ ، جراـخ  هناـخ 

، هتفرگ ار  يو  تسد  غارف  زا  سپ  تسیچ »!؟ نیمز  ندـنک  زا  روـظنم  : » هک دیـسرپیم  نـم  زا  ررکم  رتـخد  رفح ، ِماـگنه  مدـمآرب . لادوـگ 
. مدادن شوگ  يو  شارخلد  ياههلان  هب  و  هتخیر ، وا  تروصو  رس  هب  ار  اهكاخ  و  مدنکفا ، لادوگ  نایم  رد  ار  وا  ناشکناشک 

رب مرداـم  يوـس  هب  هدراذـگ  اـهنت  هشوـگ  نیا  رد  و  يزاـسیم !؟ ناـهنپ  كاـخ  ریز  ارم  ناجردـپ  : » تـفگیم درکیم و  هلاـن  ناـنچمه  وا 
. تفرگ ارف  ار  وا  كاخ  و  دیدرگ ، ناهنپ  كاخ  اهراورخ  ریز  وا  هک  اجنآ  ات  متخیریم  ار  اهكاخ  نم  یلو  يدرگیم !؟

زا رپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  ياهمشچ  تفای ، نایاپ  سیق  نانخس  یتقو  تسا . دروم  نیمه  تخوس ؛ ملد  هک  يدروم  هناگی  يرآ ،
محر و هک  یتلم  تسا و  یلدگنـس  کی  لمع  نیا  ینعی  مَحُریَال ؛» ْمَحرَیـال  نَمو  ٌةَوسََقل  ِهِذـه  َّنإ  : » دومرف ار  هلمج  نیا  دوب ، هدـش  کـشا 

«(1) ! » دندرگیمن یهلا  تمحر  لومشم  دنشاب ؛ هتشادن  فطاوع 

برع دزن  یتسرپهناسفا  تافارخ و 

نایاش هک  اهنآ  زا  یکی  تسا . هدرک  نایب  یهاتوک  ياههلمج  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تثعب  سدقم  ياهفده  دیجم ، نآرق 
ُعَضَی َو  تسا : هیآ  نیا  دشابیم ، رتشیب  هجوت 

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

«. درادیم رب  تسا  اهنآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  لغ و  و  قاش ، فیلاکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  »
ًاملـسم تسیچ ؟ دوب ؛ تیلهاج  نارود  برع  ياپ  تسد و  هب  مالـسا ، رجف  عولط  نارود  رد  هک  يریجنز  لغ و  زا  دوصقم  دـید  دـیاب  نونکا 

و دوب ؛ هتـشادزاب  ومن  دـشر و  زا  ار  اهنآ  لقع  رکف و  هک  تسا  یتاـفارخ  ماـهوا و  ناـمه  روظنم  هکلب  تسین ؛ نینهآ  ریجنز  لـغ و  دوصقم ،
. تسا رترابررض  رتشخبنایز و  نینهآ ، هلسلس  زا  بتارم  هب  دوش ، هتسب  رشب  رکف  لاب  هب  هک  دنب  ریگ و  نینچ  کی 

لقع و و  دومن ، هزرابم  لایخ ؛ هناسفا و  ماهوا و  تافارخ و  اب  هک : تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  تاراختفا  نیرتگرزب  زا  یکی 
هنوگره اب  و  منک ؛ تیوقت  ار  رـشب  يرکف  تردـق  هک  ماهدـمآ  نیا  يارب  نم  دومرف : و  داد . وشتـسش  تافارخ  گنز  راـبغ و  زا  ار  رـشب  درخ 

. میامن هزرابم  هناتخسرس  دنک  کمک  مفده  تفرشیپ  هب  رگا  یتح  دشاب ، هک  گنر  ره  هب  تافارخ 
یّتح دننکیم . هدافتسا  دوخ  عفن  هب  يدمآشیپ  ره  زا  هتـسویپ  دنرادن ، يدصقم  ضرغ و  مدرم  رب  تموکح  زج  هک  ناهج ، نارادمتـسایس 

، نانآ رگا  و  دنیامنیمن ؛ يراددوخ  نآ  جیورت  زا  دنک ، کمک  اهنآ  تموکح  تسایر و  هب  یتّلم  یفارخ  دئاقع  یناتـساب و  ياههناسفا  رگا 
سایقم نازیم و  اب  هک  ماهوا  اههناسفا و  زا  تیرثکا ، دیاقع  یمومع و  راکفا  هب  مارتحا  مان  هب  تروصنیا  رد  دنـشاب ، یقطنم  رکفتم و  يدارفا 

. دننکیم يرادفرط  دنکیمن ، قیبطت  لقع 
هکلب دومنیم ؛ يریگولج  دـشیم ، مامت  عاـمتجا  دوخ و  ررـض  هب  هک  یفارخ  دـئاقع  نآ  زا  اـهنتهن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  یلو 

دومنیم و هزرابم  نآ  اب  ورین  اوق و  مامت  اـب  درکیم ، کـمک  وا  فدـه  تفرـشیپ  هب  ساـسایب  يرکف  کـی  یلحم ؛ هناـسفا  کـی  رگا  یتح 
. تافارخ هناسفا و  هدنب  هن  دنشاب  تقیقح  هدنب  مدرم  هک  درکیم  ششوک 

: دییامرف هعلاطم  ار  ریز  ناتساد  هنومن  باب  زا  کنیا 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تشذگرد . میهاربا »  » مان هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترضح  روکذ  دنزرف  هناگی  ... 
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یفارخ و تلم  تفرگ ، باتفآ  وا  گرم  زور  دشیم . ریزارـس  وا  نامـشچ  هشوگ  زا  کشا  رایتخایب  و  دوب ؛ دـنمدرد  نیگمغ و  يو  گرم 

: دنتفگ هتسناد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تبیصم  تمظع  هناشن  ار  دیشروخ  یگتفرگ  برع ، دنسپهناسفا 
: دومرف تفر و  ربنم  يالاب  دینش ، ار  هلمج  نیا  ربمایپ  تسا . هتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنزرف  گرم  يارب  باتفآ 

. دنریگیمن یـسک  یگدنز  گرم و  يارب  زگره  دنراد ، وا  نامرف  هب  رـس  دنتـسه و  ادخ  نایاپیب  تردـق  زا  گرزب  هناشن  ود  هام ، باتفآ و 
ِیگتفرگ رکف  « (1) . » دـناوخ تایآ  زامن  مدرم  اب  و  دـمآ ، نییاپ  ربنم  زا  هظحل  نیا  رد  دـیناوخب . تایآ  زامن  تفرگ ، باتفآ  هاـم و  عقوم  ره 

نییآ تفرـشیپ  هب  هجیتن  رد  و  تخاسیم ؛ رتخسار  يو  هب  تبـسن  ار  مدرم  هدیقع  هچرگ  تلاسر ، بحاصِدنزرف  گرم  رطاخ  هب  دیـشروخ ،
. ددرگ میکحت  مدرم  لد  رد  هناسفا  قیرط  زا  وا  تیعقوم  هک  دشن  یضار  زگره  وا  یلو  درکیم ؛ کمک  وا 

تلاسر نارود  هویش  اهنت  هن  دشابیم ؛ نکمم  ِعونصم  ره  تیهولا  یتسرپتب و  اب  هزرابم  نآ ، زراب  هنومن  هک  هفارخ ، هناسفا و  اب  يو  هزرابم 
. دومنیم هزرابم  تافارخ  ماهوا و  اب  یکدوک  نامز  رد  یّتح  یگدنز ، راودا  مامت  رد  وا  هکلب  دوب ، وا 

یگدنز همیلح »  » دوخ ِیعاضر  ردام  هیاد و  رظن  ریز  ارحصرد  و  درکیمن ، زواجت  لاس  راهچ  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصدمحم  ّنس  هک  يزور 
: دیوگیم همیلح » . » دور ارحص  هب  دوخ  یعاضر  ناردارب  هارمه  هک  تساوخ  دوخ  ردام  زا  دومنیم ،

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

، تسا نم  اب  هتـسویپ  هک  نم  يادـخ  مارآ ، ناـجردام  تفگ : نینچ  دوخ  رداـم  هب  دروآرد و  ندرگ  زا  ار  هرهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 
«(2) . » تسا نم  ظفاح  رادهگن و 
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یلهاج برع  دیاقع  رد  تافارخ 

هراشا

ینانوی و ياههناسفا  و  دوب ، هتخیمآ  اههناسفا  تافارخ و  زا  یعاونا  اب  مالـسا ، هراتـس  عولط و  زور  ناـهج ، ياـههعماج  لـلم و  ماـمت  دـیاقع 
، قرـش یقرتم  ِلـلم  ناـیم  رد  نونکامه  و  درکیم . تموکح  دـنتفریم ؛ رامـش  هب  زور  نآ  هعماـج  نیرتیقرتم  هک  یللم  راـکفا  رب  یناـساس 

. درادرب مدرم  یگدنز  سوماق  زا  ار  اهنآ  هتسناوتن  ینونک  ِنّدمت  هک  دراد ؛ دوجو  يدایز  ياههفارخ 
«، برعلا لاوحا  ۀـفرعم  یف  برالا  غولب   » باتک هدنـسیون  و  تسا ، هدرک  طبـض  يدایز  ياههناسفا  هفارخ و  هریزجهبـش ، مدرم  يارب  خـیرات ،
ریغ باتک و  نیا  هب  هعجارم  زا  سپ  ناسنا  تسا . هدروآ  درگ  هریغ  يرعـش و  دـهاوش  هلـسلس  کی  اب  باتک ، نامه  رد  ار  اـهنآ  رتشیب  « (1)»

یگداتفابقع للع  زا  یکی  ساسایب ، ياههتـشر  نیا  و  دوب . هدرک  رپ  ار  یلهاج  برع  زغم  هک  ددرگیم  وربور  تافارخ  زا  یهوبنا  اـب  نآ ،
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تهج  نیا  زا  و  دوب ؛ اههناسفا  نامه  مالسا ، ِنییآ  تفرشیپ  ربارب  رد  دس ، نیرتگرزب  دوب . رگید  للم  زا  تلم ، نیا 

نمی هب  ار  لبج » نب  ذاعم   » هک یماگنه  درادرب . نایم  زا  دوب  ماهوا  هناسفا و  نامه  هک  ار ، تیلهاج »  » راـثآ هک  دیـشوکیم  تردـق  ماـمت  اـب 
: داد روتسد  نینچ  وا  هب  دومن ، مازعا 

«(2) « » ُهَریبَک َو  ُهَریِغَصُهَّلُک  ِمالسإلا  َرمَأ  ْرِهظأ  َو  مالسإلا  ُهَّنَس  امّالإ  ِۀَّیلِهاجلا  َْرمَأ  ِْتمَأ  َو  »
، تسا لقعت  رکفت و  هب  توعد  نامه  هک  ار  مالـسا  ننـس  و  نک ، دوبان  مدرم  نایم  زا  ار ، یفارخ  دـیاقع  راکفا و  تیلهاج و  راثآ  ذاعم ، يا  »

.« امن هدنز 
: تفگیم نینچ  دوب ؛ هدرک  تموکح  اهنآ  رب  یفارخ  دئاقع  یلهاج و  راکفا  يزارد  نایلاس  هک  برع  زا  يدایز  ياههدوت  ربارب  رد  وا 

«(3) « » یمدق تحت  ۀّیلهاجلا  یف  ةرثأم  ّلک  »
. تفرگ رارق  نم  ياپ  ریز  دیدرگ و  دوبان  وحم و  موهوم ، ِراختفا  لیاسو  دیاقع و  مسارم و  هیلک  مالسا ، ندمآ  دیدپ  اب  ینعی :

369 - 286 ج 2 / یسولآ ، دومحم  دیس  شراگن  - . 1
.412 ج 3 / ماشه ،» نبا  هریس  و « ، 25 لوقعلا / فحت  - .» 2

.412 ج 3 / ماشهنبا ،» هریس  - » 3
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: میروآیم اجنیا  رد  ار  ییاههنومن  مالسا ، فراعم  شزرا  نتخاس  نشور  يارب  کنیا 

ناراب ندمآ  يارب  يزورفاشتآ  - 1

و علـس »  » مان هب  یتخرد  زا  ار  ییاهبوچ  ناراـب ، ندـمآ  يارب  اـجنآ  مدرم  تسا . وربور  یکـشخ  اـب  لوصف  رتشیب  رد  ناتـسبرع ، هریزجهبش 
ار اهبوچ  سپـس  دندناریم . هوک  يالاب  ات  ار  واگ  هتـسب ، واگ  مد  هب  ار  اهنآ  دـندروآیم و  درگ  رـشع »  » مان هب  يرگید ، زوسدوز  تخرد 
هب عورـش  یگتخوس  رثا  رب  واگ  دـشیم و  دـنلب  اـهنآ  زا  شتآ  ياههلعـش  رـشع ،»  » ياـهبوچ رد  هقرتحم  ِداوم  دوجو  تهج  هب  هدز ، شتآ 

ینامـسآ قرب  دـعر و  هب  هیبشت  دـیلقت و  عون  کی  ِناونع  هب  ار ، هنادرمناوجان  لـمع  نیا  ناـنآ  و  درکیم ؛ ندز  هرعن  بارطـضا و  ندـیود و 
رثؤم ناراب  لوزن  رد  ار  لمع  نیا  و  دنتـشادیم ، بوسحم  دعر ، ياج  هب  ار  واگ  هرعن  و  قرب ، ياج  هب  ار  شتآ  ياههلعـش  دـندادیم . ماجنا 

. دنتسنادیم

دندزیم ار  رن  واگ  دروخیمن ، بآ  هدام  واگ  رگا  - 2

هدام ياهواگ  یلو  دندیشونیم  بآ  رن ، ياهواگ  هک  دشیم  یهاگ  دندربیم ، بآ  يوج  رانک  بآ ، ندیـشون  يارب  ار  هدام  رن و  ياهواگ 
دـناهتفرگ و اج  رن  واگ  ياهخاش  نایم  رد  هک  تسا  اـهوید  دوجو  ناـمه  عاـنتما ، ِتلع  هک  دـندرکیم  روصت  ناـنآ  دـندزیمن ، بآ  هب  بل 

«(1) . » دندزیم رن  ياهواگ  تروصو  رس  هب  اهوید  ندنار  يارب  دنشونب و  بآ  هدام  ياهواگ  دنراذگیمن 

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

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

: دیوگیم نینچ  دشیم ، هدز  هدام  واگ  ندروخن  بآ  مرج  هب  رن  واگ  هک  هرابنیا  رد  نابز  برع  رعاش  - 1
هبحاوص تفاعو  ابرش  فعی  مل  اذا  هبنج  برضی  روثلاک  اذا  یناف 
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ص:23
. ددرگن روشحم  هدایپ  و  دوش ، راوس  نآ  رب  زیخاتسر  زور  یفوتم  و  درپس ، ناج  ات  دندادیمن ، وا  هب  فلع  بآ و  و  دندرکیم ،

دندرکیم یپ  ربق  رانک  رد  ار  يرتش  - 4

زا يرازگساپس  یفوتم و  زا  میرکت  يارب  درکیم ؛ رحن  رتش  دوخ ، نانامهیم  نازیزع و  يارب  یگدنز  نارود  رد  یفوتم ، صخش  هک  اجنآ  زا 
. دندرکیم یپ  یکاندرد  زرط  هب  ار  يرتش  وا ، ربق  ياپ  رد  شناگدنامزاب  وا ،

تافارخ زا  يرگید  تمسق  - 5

: دندرکیم هدافتسا  ریز  لیاسو  زا  سرت ، ینارگن و  عفر  يارب 
غالا يادـصراب   10 اتـسور ، هزاورد  ربارب  رد  سرت  عـفر  يارب  دندیــسرتیم ، وـید  اـی  اـبو ، يراـمیب  زا  دـندشیم و  یهد  دراو  هـک  یعقوـم 

. دندومنیم مأوت  دوخ ، ندرگ  هب  هابورِناوختسا  نتخیوآ  اب  ار  راک  نیا  یهاگ  دندادیم و 
. دندیشوپیم دندرکیم و  ورتشپ  ار  دوخ  نهاریپ  دندشیم ، مگ  ینابایب  رد  رگا  و 

تـشگزاب عقوم  دنتـسبیم ، یتخرد  هخاش  ای  هقاس  رب  ار  یخن  نانیمطا  بسک  يارب  دندیـسرتیم ، دوخ  نانز  تناـیخ  زا  هک  ترفاـسم  عقوم 
تنایخ هب  ار  نز  دـیدرگیم ، دوقفم  ای  زاب ، رگا  و  تسا ، هدـیزرون  تنایخ  اهنآ  نز  هک  دـندشیم  نئمطم  دوب ، یقاب  دوخ  لاح  هب  خـن  رگا 

. دنتخاسیم مهتم 
. هدب نیا  زا  رتهب  نادند  باتفآ ! دنتفگیم : هدرک  باترپ  باتفآ  يوس  هب  تشگنا  ود  اب  ار  نآ  داتفایم ، نانآ  دنزرف  نادند  رگا 

 ... دنامیم و یقاب  وا  هچب  هک : دندوب  دقتعم  تشاذگیم ، مدق  یگرزب  درم  هتشک  رب  راب  تفه  رگا  دنامیمن ؛ شاهچب  هک  ینز 
یلاعت جوا  هب  زاورپ  زا  ار  اهنآ  رکف  و  هایـس ، کیرات و  ار  تیلهاج  نارود  ِبارعا  یگدـنز  طیحم  هک  یتاـفارخ  هوبنا  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 

. دوب هتشادزاب 

تافارخ اب  مالسا  هزرابم 

هک یماگنه  تسا . هدرک  هزرابم  یفلتخم  قرط  زا  اههفارخ ، نیا  اب  مالسا 
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ص:24
ار دوخ  نارامیب  دشیم ، هدیـشک  دـنب  هب  اهناوختـسا  اهگنـس و  اهنآ  رد  هک  ییاههدالق  یئوداج و  هزیوآ  اب  هک  ینابایب  بارعا  زا  ياهدـع 
؛ دندومن شـسرپ  یبط  ياهوراد  ناهایگ  اب  اوادـم  هرابرد  دـندش و  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  دـندرکیم ، هجلاعم 

هدـیرفآ زین  وراد  هدـیرفآ  ار  درد  هک  یئادـخ  اریز  دور ، وراد  غارـس  راـمیب  درف  ره  رب  تسا  مزـال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوسر 
فیقث فورعم  بیبط  هدلک » ثراح   » شیپ دـیاب  دومرف : ترـضح  تفرگ ، یبلق  يرامیب  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  یعقوم  یّتح  « (1) . » تسا

هک یئوداج ، ياههزیوآ  هرابرد  یتانایب  نیا ، رب  هوـالع  « (2) . » درک یئامنهار  یصوصخم  ِيوراد  هب  ار  وا  ترضح  نآ  دوخ  سپـس  دیورب ،
: میزرویم افتکا  هراب  نیا  رد  تیاور  ود  لقن  هب  کنیا ، تسا . هدش  دراو  دنراثآ ؛ هنوگ  همه  دقاف 

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

هیلع هللا  یلصربمایپ  « (4) . » تسا كرش  اههزیوآ  اهدنبوزاب و  زا  يرایسب  كرش ،» مئامتلا  نم  ًاریثک  نا  : » دومرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هللا یلـصیبنلابط  ِناونع  ِتحت  مالـسا ، گرزب  ناثدـحم  ار  اهنآ  همه  هک  دایز ، ياهوراد  هب  مدرم  یئامنهار  اب  وا  یمارگ  يایـصوا  هلآ و  و 

ار تیلهاج  نارود  برع  نابیرگ  هک  ماـهوا  نیا  رب  یمکحم  هبرـض  رگید  راـب  دـناهدروآ ؛ درگ  مالـسلا و ...  هیلع  اـضرلابط  هلآ و  هیلع و 
. دناهتخاس دراو  دوب ؛ هتفرگ 

زاجح رد  شناد  ملع و 

هدـش هدـییاز  ردام  زا  هک  یتلاح  نامه  هب  درف  کی  ینعی  تسا ، هدـناوخن  سرد  ِینعم  هب  یّما ،» . » دـندناوخیم یّما »  » مدرم ار  زاـجح  مدرم 
. دنامب یقاب  تسا ،

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

.184 ج 3 / نامه ، - 3
«. یقر هدام « هنیفس ،» - .» 4
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رفن هدـفه  طقف  شیرق  ناـیم  رد  مالـسا ، هراتـس  عولط  نارود  رد  هک  دـینادب  تسا  یفاـک  برع  ناـیم  رد  ملع ، شزرا  ِنازیم  تخانـش  يارب 

هجوت اب  « (1) . » دندوب یلامک  نینچ  ياراد  رفن  هدزای  طقف  جرزخ ،»  » و سوا »  » هورگ نایم  رد  هنیدم ، رد  دنتشاد . نتشون  ندناوخ و  یئاناوت 
یقالخا و يداصتقا و  يداـقتعا و  زا  معا  نوئـش  هّیلک  رد  مالـسا ، میلاـعت  ِتمظع  هقطنم ، نیا  مدرم  هراـبرد  هدرـشف ، هاـتوک و  ثحب  نیا  هب 
. دومن یبایزرا  ار  تمظع  هاـگنآ  درک ، یـسررب  ار  یلبق  هقلح  اهندـمت  یبایـشزرا  رد  دـیاب  هتـسویپ  ددرگیم و  ناـیامن  نشور و  یگنهرف 

«(2)»

457 و 459. يرذالب / نسحلاوبا  نادلبلا ،» حوتف  - » 1
: دییامن هعجارم  ریز  باتک  ود  هب  برع ، هعماج  ياههریت  دیلاقت و  گنهرف و  دیاقع و  زا  هدرتسگ  یهاگآ  يارب  - 2

ق. لاس 1270 ه . يافوتم  یسولآ ، دومحم  شراگن  برعلا ،» لاوحا  ۀفرعم  یف  برالا  غولب  فلا «-
هب طوبرم  ثحابم  مامت  هدـش و  میظنت  دـلج  هد  رد  باتک  نیا  یلع ، داوج  داتـسا  شراگن  مالـسالا ،» لبق  برعلا  خـیرات  یف  لـصفملا  ب «-

. تسا هدرک  میسرت  ار  یلهاج ، برع  یگدنز 
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هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  ناکاین   3

مالسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  دیحوت  نامرهق  - 1

هراشا

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

ناـکاین زا  یخرب  رفن و  ود  نیا  نوـچ  و  دـسریم ، میهاربا »  » دـنزرف لیعامـسا ، ترـضح  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فیرـش  بسن  اریز 
هصالخ و روط  هب  تسا  بسانم  تهج  نیا  زا  دـنراد ؛ یمهم  مهـس  مالـسا  برع و  خـیرات  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  ماـقمالاو 

رترود ای  مالسا  عولط  نراقم  ثداوح  هب  ریجنز  تاقلح  دننام  مالـسا ، خیرات  ثداوح  هک  صوصخب  دوش . وگتفگ  نانآ  تالاح  زا  هدرـشف ،
. دراد لماک  یگتسب  نآ ، زا 

« مالسلا هیلع  میهاربا   » هاگداز

رد دازیمدآ  دوب . هتفرگ  ارف  یتسرپ  رـشب  یتسرپتب و  ياهیکیرات  ار  نآ  رـسارس  هک  داهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  یطیحم  رد  دـیحوت ، ناـمرهق 
. درکیم عوضخ  ناگراتس  دوخ و  تسد  هب  هدیشارت  ياهتب  ربارب 

ندمت تعسو  تمظع و  رد  و  دناهدرمش ، ایند  هناگتفه  بیاجع  زا  ار  اجنآ  ناسیونخیرات  هک  دوب  لباب »  » روشک دیحوت ، رادمچرپ  هاگداز 
: دسیونیم نینچ  سندوریه ،» ، » فورعم ِسیونخیرات  دناهدومن . لقن  نوگانوگ  بلاطم  روشک  نیا 

خسرف و نآ 120  زا  کی  ره  فارطا  لوط  هک  هدش  انب  یلکشلاعبرم  روطهب  لباب 
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همیمـض هب   ) راکنا لـباقریغ  تقیقح  کـی  زا  زاـب  دـشاب ، هغلاـبم  اـب  هتخیمآ  هزادـنا  ره  راـتفگ  نیا  « (1) . » دنـشابیم خسرف  شطیحم 480 

هدـید يرگید  زیچ  تارف  هلجد و  نایم  یکاخ  ّلت  زج  دـنلب ، ياهخاک  ابرلد و  رظانم  نآ  زا  زورما  یلو  دـنکیم . فشک  رگید ) ياههتـشون 
هلیـسو هب  لباب ، ندـمت  عضو  هب  ندرب  یپ  يارب  ناسانـشناتساب ، هک  یهاگ  رگم  تسامرفمکح . اجهمه  رب  يرابگرم  توکـس  و  دوشیمن ،

. دننکشب مهرد  ار  توکس  نیا  دوخ ، تایرفح 
یئادـخ زین  مدرم  هب  دوب ، تسرپتب  هکنآ  اب  دورمن » . » دوشگ ایند  هب  مشچ  ناـعنک ،» نب  دورمن   » ِتموکح نارود  رد  دـیحوت ، راذـگ  ناـینب 

ریظن یلو  دشورفب  یئادـخ  مدرم  هب  مه  و  دـشاب ، تسرپتب  مه  رفن  کی  تسا  نکمم  روطچ  هک  دـسرب  بیجع  رظن  هب  دـیاش  تخورفیم .
يوق ِقطنم  اب  ار  نوعرف  تموکح  هاگتـسد  نارمع ،» نب  یـسوم   » هک یماگنه  میونـشیم . رـصم  نوعرف  هرابرد  نآرق  نابز  زا  ار  بلطم  نیا 

: دندرک باطخ  نوعرف  هب  يزیمآضارتعا  نحل  اب  نوعرف  ناراداوه  تخاس ، لزلزتم  دوخ 
«(2) . » َکَتَِهلآ َو  َكَرَذَی  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفِیل  ُهَمْوَق  َو  یسُوم  ُرَذَت  َأ  ... 

«. دنراپسب یشومارف  تسد  هب  ار  تنایادخ  وت و  دنناروشب و  وت  دض  رب  ار  هعماج  ات  يراذگیم  ار  يو  هفئاط  یسوم و  ایآ  »
«(3)  » یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  هلمج ...  هدنیوگ  درکیم و  ییادخ  ياعدا  نوعرف  هک  تسا  حضاورپ 

«(4)  ... » يِْریَغ ٍَهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  اَم  هلمج ...  زین  و 
دوخ لاح  نیع  رد  دشاب ، یهورگ  دوبعم  ادخ و  يدرف  هک  درادن  عنام  ناتـسرپتب  قطنم  رد  یلو  دوب . زین  تسرپتب  لاح  نیع  رد  یلو  دوب 

رب يرترب  ياهنوگ  هب  هک  تسا  یـسک  هکلب  تسین ، ناهج  قلاخ  دوبعم ،»  » و ادخ »  » زا دوصقم  اریز  دتـسرپب . ار  رتگرزب  يادـخ  زین ، دوبعم 
. دریگ تسد  رد  ياهنوگ  هب  ار  نانآ  یگدنز  مامز  دشاب و  هتشاد  نارگید 

هتسویپ هداوناخ ، کی  ناگرزب  مور ، رد  دیوگیم : خیرات 

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

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

بوسحم زور  نآ  نادنمـشناد  هک  دوـب  ناـنهاک  ناـمجنم و  زا  یهورگ  هجوـت  بلج  دوـب ، هدروآ  تسد  هب  دورمن  هک  يرگنـس  نیرتـگرزب 
یناسک میهاربا  ناگتـسب  زا  نیا ، رب  هوالع  دوب . هتخاس  رتهدامآ  عـالطایب  طـحنم و  هقبط  رامعتـسا  يارب  ار  هنیمز  ناـنآ  عوضخ  دـندشیم .

عناـم زین  دوخ  نیا  و  دوب ، هدـمآرد  دورمن  ناـیرابرد  وزج  تشاد ، ناگراتـس  عاـضوا  رد  یتاـعالطا  دوب و  رگتروصیدرم  هک  رزآ ،»  » دـننام
. دوب وربور  زین  دوخ  ناگتسب  تفلاخم  اب  یمومع ، راکفا  اب  هزرابم  رب  هوالع  اریز  دوب . میهاربا  يارب  یگرزب 

: دنتفگ و  دنتخاون ، ار  رطخ  گنز  نیتسخن  ناسانشهراتس ، ناهگان  هک  دوب ، هتفر  ورف  ییایؤر  یگدنز  رد  دورمن ،
: دیسرپ دش و  رادیب  دورمن  هتفخ  ِراکفا  دش . دهاوخ  نوگنرس  تسوا ، هاگداز  طیحم ، نیمه  هک  یصخش  هلیسو  هب  وت ، تموکح 

. تسا هدشن  ّدلوتم  دنتفگ : هن ؟ ای  هدش  ّدلوتم  ایآ 
دقعنم تخـسرس  ِنمـشد  نیا  هفطن  ناسانـشهراتس ، یموجن  تابـساحم  ینیبشیپ و  قباطم  هک  یبش  رد   ) نادرم نانز و  یئادـج  ِناـمرف  يو 

رتـفد هب  ار  نادازوـن  تروصدنتـشاد  روتـسد  اـههلباق  دنتـشکیم ؛ ار  اههچبرـسپ  وا ، ناـمیخژد  فـصولاعم  دوـمن . رداـص  ( تـشگ دـهاوخ 
. دیدرگ دقعنم  بش  نامه  رد  میهاربا  هفطن  دوب ؛ عونمم  درم  نز و  شزیمآ  عون  ره  هک  یبش  نامه  رد  ًاقافتا ، دـنیامن . لاسرا  وا  صوصخم 

يارب لمح ، عضو  زا  سپ  دیناسر . نایاپ  هب  ناهنپ  یتروص  هب  ار  يرادراب  نارود  نارمع ، نب  یـسوم  ِردام  دننام  دـش و  رادراب  میهاربا  ِردام 
رد اهبش  اهزور و  هدراذـگ ، راغ  هشوگ  رد  ار  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  درب و  هانپ  دوب ، رهـش  راـنک  رد  هک  يراـغ  هب  دوخ ، زیزع  دـنزرف  ظـفح 

تخت و ِنمـشد  هک  درک  نیقی  و  تخاس ، رطاخهدوسآ  ار  دورمن  نامز  رورم  هب  يراکمتـس  عون  نیا  درکیم . یـشکرس  وا  زا  ناکما  دودح 
. تسا هدیناسر  لتق  هب  ار  دوخ  تموکح 

میهاربا هدروآ  نوریب  ار  وا  ردام ، لاس  هدزیس  زا  سپ  درب ، رسهب  تشاد  یگنت  ِيدورو  هار  هک  راغ  نآ  هشوگ  رد  مامت  لاس  هدزیس  میهاربا ،
زا شیپ  تسا  نم  دنزرف  نیا  تفگ : میهاربا  ردام  داتفا ، یسانشان  هب  نایدورمن  مشچ  داهن ، عامتجا  رد  ماگ 
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؛ نامـسآ نـیمز و  هدـهاشم  اـب  ار  دوـخ  « (2)  » يرطف دــیحوت  دــمآ  نوریب  راـغ  زا  مـیهاربا  « (1) ! » تسا هتـشگ  دـّلوتم  نامجنم  یئوگـشیپ 

شوه لقع و  ناگراتـس ، ِیگدنـشخرد  ربارب  رد  هک  دید  ار  یهورگ  وا  تخاس . رتلماک  ناتخرد ، نتـشگ  زبسرـس  ناگراتـس ، ندیـشخرد 
تداـبع ار  هدیـشارت  ياـهتب  دوب و  رتتسپ  مه  نیا  زا  ناـشراکفا  حطـس  هک  دوـمن  هدـهاشم  ار  يرگید  هدـع  دـناهداد . تسد  زا  ار  دوـخ 

. تخورفیم یئادخ  مدرم  هب  هدرک  هدافتسا  مدرم  ینادان  لهج و  زا  یصخش  اهنیا ، همه  زا  رتدب  دندومنیم .
. دزاس هدامآ  فلتخم  ههبج  هس  نیا  رد  هزرابم  يارب  ار  دوخ  تسا  راچان  میهاربا 

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

نکشتب میهاربا 

و دندش ؛ هناور  ارحـصفرط  هب  دیع  مسارم  يارجا  و  ورین ، دـیدجت  یگتـسخ و  عفر  يارب  لباب ،»  » هدز تلفغ  مدرم  و  دیـسر ، ارف  دـیع  مسوم 
هارمه زین  میهاربا ، هک  دـندرک  اضاقت  تهج  نیا  زا  دوب ، هدرک  ینارگن  دـیلوت  يو ، ییوگدـب  شهوکن و  میهاربا ، قباوس  دـش . یلاـخ  رهش 

«(3)  » ٌمیِقَس یِّنِإ  هلمج  اب  يو  دش ، هجاوم  میهاربا  يرامیب  اب  نانآ  رارصا  هکلب  داهنشیپ  یلو  دنک . تکرش  مسارم  نیا  رد  نانآ 
. درکن تکرش  دیع  مسارم  رد  داد و  ار  نانآ  راتفگ  خساپ  مرامیب ،) نم  )

و دیع ، تافیرـشت  يرازگرب  روظنم  هب  هک  دوب  یلاسنهک  دیع  ناکرـشم ، يارب  دوب . ینامداش  زور  كرـشم  دّـحوم و  يارب  زور  نآ  یتسار ،
هک دوب ، ياهقباسیب  ییادتبا  دیع  کی  زین ، دـیحوت  نامرهق  يارب  و  دـندوب ، هتفر  زبسرـس  عرازم  هوک و  هنماد  هب  ناکاین  موسر  ندرک  هدـنز 

. دنکش مهرد  ار  كرش  رفک و  رهاظم  و  دنیب ، یلاخ  رایغا  زا  ار  رهش  هک  تشاد ، ار  ياهدنخرف  زور  نینچ  ندیسرارف  يوزرآ  اهتّدم 
، درمش تمینغ  ار  تصرف  میهاربا  دندش ؛ جراخ  رهش  زا  مدرم  زا  هورگ  نیرخآ 

.535 ج 1 / ناهرب ،» ریسفت  - .» 1
شیارگ نیا  رد  هکنیا  نودـب  دونـشیم ، دوخ  نورد  زا  ار  نآ  یناسنا  ره  هک  تسا  ییارگادـخ  يادـن  نامه  يرطف ، دـیحوت  زا  دوصقم  - 2

. دریگ رارق  یجراخ  لماوع  ریثأتتحت 
.89 تافاص / هروس  - 3
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، درک هدـهاشم  دـبعم  رودارود  ار  حوریب  ياههمـسجم  هدیـشارت و  ياهبوچ  دـش ، هناختب  دراو  ادـخ ، هب  دامتعا  نامیا و  زا  زیربل  یبلق  اـب 

ینان هکت  تفر ، اهاذغ  غارـس  درک ، بلج  ار  میهاربا  هّجوت  دندراذگیم ، دوخ  دـباعم  رد  كربت  ناونع  هب  ناتـسرپتب  هک  يدایز  ياهاذـغ 
ياهدوبعم تسادـیپ  هتفگان  دـیروخیمن ؟ گنراگنر  ياهاذـغ  نیا  زا  ارچ  تفگ  اـهنآ  هب  هراـشا  اـب  رخـسمت  ناونع  هب  تفرگ و  تسد  رد 

هتفرگارف ار  هدکتب  ِگرزب  ياضف  يرابگرم  توکس  دنروخب . هک  دسر  اجک  دنتشادن ، ار  یشبنج  نیرتکچوک  تردق  ناکرـشم ، ِیعونـصم 
هعطق ار  اهتب  مامت  تسکـش . مهرد  ار  توکـس  نیا  دمآیم ، دراو  اهتب  رکیپ  ياپ و  تسد و  رب  هک  میهاربا  هدننکـش  تابرـض  یلو  دوب ،

« ربت  » و تشاد ، هاگن  ملاس  ار  گرزب  تب  طقف  و  دمآ ، دیدپ  دبعم  طسو  رد  هدـش  درُخ  هتـسکش و  زلف  بوچ و  زا  یگرزب  ِّلت  و  درک ، هعطق 
یفده يزاسرهاظ  نیا  زا  یلو  تسا ، گرزب  تب  نامه  اهتب ، نیا  هدننکش  هک  دنایامنب  رهاظ  رد  هک  دوب  نیا  فده  داهن . نآ  شود  رب  ار 

رهاظ و  تفر ، دنهاوخ  هثداح  تلع  غارس  ارحـصزا ، تشگزاب  زا  سپ  ناکرـشم  تسنادیم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ددرگیم . نایب  هک  تشاد 
هک تسا  گرزب  تب  نیا  تابرض ، نیا  بحاصهک  درک  دنهاوخن  رواب  اریز  دومن . دنهاوخ  یقلت  تقیقحیب  یعونصم و  راک  کی  ار  هیضق 
هب گرزب  تب  نیا  هک  دنک ، هدافتسا  یتاغیلبت  رظن  زا  دناوتیم  مالسلا  هیلع  میهاربا  تروصنیا  رد  درادن ، تیلاعف  تکرح و  رب  تردق  ًاساسا 

!؟ دیتسرپیم ار  وا  هنوگچ  سپ  درادن ، ار  تردق  نیرتکچوک  امش  فارتعا 
، دندیدرگ هناور  رهش  يوس  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم ، دیچرب . ارحـصو  تشد  زا  ار ، دوخ  ِینـشور  رون  و  دش ، هدیـشک  قفا  يوس  هب  دیـشروخ 

انرب ریپ و  هّجوت  دوب ، نایادخ  ینوبز  تلذ و  زا  یکاح  هک  بقرتمریغ  هرظنم  دندش ، دبعم  دراو  یهورگ  دیسرارف ، ناتب  تدابع  ِمسارم  عقوم 
یسک هچ  تفگ : تسکش و  ار  یشوماخ  رهُم  رفن  کی  دوب . امرفمکح  دبعم  طیحم  رد  يربصیب ، اب  مأوت  يرابگرم  ِتوکس  درک . بلج  ار 

نئمطم ار  نانآ  ناتب ، شیاتـس  ربارب  رد  وا  هجهل  تحارـصو  اهتب  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یئوگدب  قباوس  تسا ؟ هدـش  لمع  نیا  بکترم 
کی رد  دوخ ، ردام  اب  ناوج  میهاربا  دیدرگ ، لیکـشت  دورمن »  » یتسرپرـس هب  همکاحم  هسلج  تسا . هدز  راک  نیا  هب  تسد  يو  هک  تخاس 

. تفرگ رارق  ییوجزاب  دروم  یمومع  همکاحم 
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تـسین هب  رـس  ات  تسا ، هدرکن  یفرعم  تقو  تموکح  صوصخم  رتفد  هب  هدرک و  نامتک  ار  دوخ  دنزرف  دوجو  ارچ  هک  دوب  نیا  ردام ، ِمرج 

ات مدادـن  عالطا  تهج  نیا  زا  تسا ؛ یهاـبت  هب  ور  روشک  نیا  مدرم  ِلـسن  مدـید  نم  تفگ : نینچ  سرپزاـب  خـساپ  رد  میهاربا ، رداـم  دوش .
ار سیلپ  متشاد ، انب  تروصنیا  رد  دناهداد  ربخ  نانهاک )  ) نایوگـشیپ هک  دشاب  نامه  صخـش  نیا  رگا  دوشیم . هچ  دنزرف  نیا  هدنیآ  منیبب 

ظفح ار  روشک  نیا  ناوج  ِلسن  زا  درف  کی  تروصنیا  رد  دـشابن ، درف  نآ  رگا  و  دـنرادرب . تسد  نارگید  نوخ  نتخیر  زا  اـت  مهد  عـالطا 
. درک بلج  ار  تاضق  هجوت  اًلماک  ردام  قطنم  ماهدرک ؛

امـش و  تسا ؛ گرزب  تب  هیحاـن  زا  هبرـض  نیا  هک  دـناسریم  لـمع  تروصتفگ  يو  دیـسرارف . مالـسلا  هیلع  میهاربا  یئوجزاـب  هبون  سپس 
رگید روظنم  هب  ریقحت ؛ رخسمت و  اب  هتخیمآ  الابرس ، ِباوج  نیا  دنشاب . هتشاد  ملکت  رب  تردق  رگا  دینک ، لاوئـس  وا  زا  ار  نایرج  دیناوتیم !

: تفگ دنهاوخ  نینچ  يو  باوج  رد  نانآ  هک  تشاد  نیقی  میهاربا  هکنیا ، نآ  و  دوب ،
یـساسا هتکن  کـی  هب  ار  تاـضق  تئیه  دـناوتیم  میهاربا  تروصنیا  رد  دـنرادن ، ندز  فرح  تردـق  اـهتب  نیا  هک  ینادیم  وـت  میهاربا !

فعـض و زا  یکاح  هک  نانآ  راتفگ  ربارب  رد  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  دـش . زین  دوب ، هدرک  ینیبشیپ  يو  هک  يروطنامه  ًاقافتا  دزاس . هجوتم 
: تفگ نینچ  دوب ، ناتب  ِیناوتان  ینوبز و 

!؟ دیهاوخیم اهنآ  زا  ار  دوخ  تاجاح  دیتسرپیم و  ار  اهنآ  ارچ  سپ  دینکیم ، فیصوت  هک  دنتسه  نینچ  یتسار  هب  اهنآ  رگا 
دندیدن ياهراچ  میهاربا  نکـشنادند  خـساپ  ربارب  رد  و  درکیم ، تموکح  ناسرداد  ِلقع  لد و  رب  هناروکروک ، دـیلقت  تجاجل و  لهج و 

یلو دـندنکفا ، شتآ  جاوما  نایم  رد  ار  دـیحوت  ناـمرهق  و  دـش ، هتخورفا  شتآ  زا  ینمرخ  دـننازوسب . ار  میهاربا  هک  دـنداد  يأر  هکنیا  زج 
زبسرس ناتسلگ  هب  ار ، يرشب  یعونصم  ِمّنهج  و  دومن ، ظفح  نانآ  دنزگ  زا  ار  میهاربا  دش و  زارد  میهاربا  يوس  هب  ادخ  رهم  فطل و  تسد 

«(1) ! » تخاس لدبم  مّرخ  و 

نبا لماک  هب «: اهتب ، نتـسکش  زین  میهاربا و  دـلوت  هب  طوبرم  روما  لـصف و  نیا  تایـصوصخزا  یهاـگآ  يارب  ، 70 - 51 ءاـیبنا / هروس  - 1
. دییامن هعجارم   55 - 14 ج 12 / راحب ،» 62 و « - 53 ریثا /»
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نامحرلالیلخ ترجاهم 

رد درک . رصم  نیطسلف و  گنهآ  تفگ و  كرت  ار  دوخ  هاگداز  راچان  وا ، دومن و  دیعبت  هب  موکحم  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لباب ،»  » هاگداد
زا دش ، رادروخرب  نانآ  يایاده  زا  و  دیدرگ ، وربور  دندوب  دودح  نآ  نایاورنامرف  هک  هقلامع »  » مرگ لابقتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  اجنآ 

. دوب رجاه »  » مان هب  يزینک  ایاده ، هلمج 
، وا درک . کیرحت  دوخ  دـنمجرا  رهوش  هب  تبـسن  ار  يو  فطاوع  دـمآ ، شیپ  نیا  تشادـن . دـنزرف  تقو  نآ  اـت  هراـس ،» ، » میهاربا رـسمه 
وا هلیـسو  هب  نانآ  یناگدنز  ناتـسبش  و  دوشب ، يدـنزرف  بحاصوا  زا  دـیاش  دـنک ، شزیمآ  رجاه  اب  ات  دومن  قیوشت  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

لومـشم زین  هراس  تشذگن ، يزیچ  دش . هدـیمان  لیعامـسا  هک  دروآ  يرـسپ  يدـنچ  زا  سپ  رجاه ،»  » تفرگ و ماجنا  مسارم  ددرگ . نشور 
، یتّدم زا  سپ  « (1) . » داهن مان  قاحـسا »  » ار وا  شردپ  هک  درک  اطع  وا  هب  يدنزرف  دنوادخ ، دش . رادراب  زین  وا  دوخ  و  دـیدرگ ، یهلا  فطل 

یمانمگ هرد  نایم  رد  و  درب ، هّکم )  ) بونج يوس  هب  رجاه ،» ، » شردام اب  ار  لیعامـسا  تفای ، تیرومأم  ادخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
همیخ اجنآ  رد  دنتـشگیمرب ، ماش  هب  اجنآ  زا  نمی و  هب  ماش  زا  هک  یئاهناوراک  طقف  دوبن و  یـسک  تنوکـس  ِّلحم  هّرد ، نیا  دـهد . ياـج 

. دوب هنکس  هنوگره  زا  یلاخ  و  نازوس ، ینابایب  ناتسبرع  طاقن  رئاس  دننام  لاس  هّیقب  و  دندزیم .
. دوب اسرفناوت  هداعلاقوف  دوب ، هدرک  یگدنز  هقلامع »  » راید رد  هک  ینز  يارب  كانتشحو ، ِنیمزرس  نینچ  کی  رد  تنوکس 

يدـمآشیپ نینچ  زا  زین  میهاربا  دوخ  تخاسیم ، مسجم  وا  نامـشچ  ربارب  رد  ار  گرم  يالویه  نآ ، مرگ  ياهداب  نابایب ؛ نازوس  ياـمرگ 
تساوخیم دوب و  ریزارس  وا  نامـشچ  هشوگ  زا  کشا  بالیـس  هتفرگ و  تسد  هب  ار  بکرم  نانع  هک  یلاح  رد  يو  دوب . هتفر  ورف  رکف  رد 

: تفگ نینچ  رجاه  هب  دیوگ ، كرت  ار  دوخ  دنزرف  رسمه و 
يزیرگ ادخ  نامرف  زا  و  تسادخ ، نامرف  قبط  رب  اهراک  نیا  همه  رجاه ! يا 

.118 ج 12 / راحب ،» و « ، 42 - 41 دوعسلادعس /» - » 1

نامحرلالیلخ زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539ترجاهم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:34
: تفگ نینچ  ادخ  يوس  هب  صاخ  هّجوت  اب  سپس  دومن . دهاوخن  لیلذ  راوخ و  ار  ام  وا  هک  نادب  نیقی  و  نک ، هیکت  ادخ  فطل  هب  تسین .

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

نتخاس هبعک و  يانب  اریز  تشادربرد . ار  یگرزب  جـیاتن  هک  دـش  نشور  ًادـعب  یلو  دوب ، اسرفناج  لکـشم و  رهاظ  هب  هچ  رگا  ترفاـسم  نیا 
هلیـسو هب  هک  ینید  قیمع  تضهن  کی  يزیریپ  و  هقطنم ، نیا  رد  دـیحوت  مچرپ  ندروآرد  زازتها  هب  و  دـیحوت ، لـها  يارب  گرزب  هاـگیاپ 

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

دش ادیپ  هنوگچ  مزمز  همشچ 

. تفگ كرت  ار  دوخ  دـنزرف  ورجاـه  هکم و  كاـخ  راـبکشا ، یمـشچ  اـب  تفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  بکرم  ناـنع  مالـسلا ، هیلع  میهاربا 
نامشچ زا  کشا  بالیس  دراذگ ؛ تماخو  هب  ور  دنزرف  لاح  دیکـشخ ؛ رجاه »  » ناتـسپ دش و  مامت  نانآ  ياذغ  بآ و  هک  تشذگن  يزیچ 

ار یبارس  هرظنم  رود  زا  دیسر . افصهوک  ياهگنس  کیدزن  هب  ات  تساخرب  دوخ  ياج  زا  همیـسارس  تخیریم ؛ شنماد  هب  هداتفارود  ِردام 
. درک هدهاشم  تشاد ، رارق  هورم  هوک  کیدزن  رد  هک 

شیب وا ، دنمجرا  دنزرف  ِندیچیپ  مه  هب  يراز و  دمآ . نارگ  رایسب  وا  هب  هدنبیرف  يامنرود  نیا  یخلت  یلو  تفاتـش ، نآ  يوس  هب  ناودناود 
هرخالاب درک و  تکرح  بآ  دـیما  هب  راـب  تفه  هورم ،»  » و افـص »  » هوک ود  ناـیم  هکنیا  اـت  دـیناشکیم ، وس  ره  هب  همیـسارس  ار  يو  شیپ  زا 

. تشگزاب دنزرف  يوس  هب  دیماان  سویأم و 
هجض و نتسیرگ و  يارب  یلاح  رگید  دوب و  هداتفا  هرامش  هب  لفط  ياهسفن 

«. 126 هرقب / هروس  ِرِخْآلا «.» ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  ِتارَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  َو  ًانِمآ  ًادََلب  اذه  ْلَعْجا  ِّبَر  - » 1
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ياهاپ ریز  زا  یلالز  بآ  هک  درک  هدـهاشم  هدوسرف  هتـسخ و  ِردام  تشگ . باجتـسم  میهاربا  ياعد  ياهظحل ، نینچ  رد  اـما  تشادـن ؛ هلاـن 

زا سپ  دنزرف  حور  غرم  تشاد  نیقی  درکیم و  هدهاشم  ار  دنزرف  ِیگدنز  تاظحل  نیرخآ  هک  يردام  درک . ندیشوج  هب  عورش  لیعامـسا 
تاـیح و قرب  دـیجنگیمن و  دوخ  تسوـپ  رد  هک  تشگ  لاحـشوخ  ناـنچ  بآ  نیا  ندـید  اـب  دوـمن ، دـهاوخ  زاورپ  نت  ِسفق  زا  یقیاـقد 

نامـسآ زارف  رب  هک ، يدیمون  سأی و  ياهربا  دـندش و  باریـس  شدـنزرف  دوخ و  لالز ، ِبآ  نآ  زا  دیـشخردیم . وا  نامـشچ  رد  یگدـنز 
، مزمز همشچ  مان  هب  لاح ، هب  ات  زور  نآ  زا  هک  همشچ  نیا  شیادیپ  « (1) . » دش هدنکارپ  یهلا  فطل  میسن  اب  دوب  هدنکفا  هیاس  نانآ  یگدنز 

یگدـنز هّرد  نیا  زا  رود  ياهطقن  رد  هک  مهرج ،»  » هفئاط دـنیآرد . زاورپ  هب  نآ  زارف  رب  اوه  ناغرم  هک  دـیدرگ  ثعاـب  تسا ؛ هدـش  هدـیمان 
يارب ار  دوخ  هلیبق  زا  رفن  ود  تسا . هدش  ادیپ  یبآ  یلاوح  نیا  رد  هک  دندش  نئمطم  ناگدـنرپ  ِدـمآ  تفر و  ناغرم و  زاورپ  زا  دـندرکیم ؛
دندرک هدـهاشم  دـندمآ ؛ رجاه  کیدزن  یتقو  دـندرب . یپ  یهلا  تمحر  زکرم  هب  دایز ، تشگ  زا  سپ  نانآ  دـندرک . هناور  تقیقح  فشک 

، هتـسد هتـسد  نانآ  دندرک . غالبا  هلیبق  ياسؤر  هب  ار  نایرج  دنتـشگزاب و  هار  نامه  زا  دراد . رارق  بآ  نیا  رانک  رد  دنزرف  کی  اب  ینز  هک ،
دـشر دـیدرگ و  لـئاز  هلیـسو  نیا  هب  دوب ؛ هتفرگارف  ار  رجاـه »  » هک یئاـهنت  ِیخلت  ترارم و  و  دـندز ، همیخ  تمحر  همـشچ  نیا  درگادرگ 
یفاک هرهب  نانآ  عامتجا  تیامح و  زا  هلیسو  نیا  هب  و  دنک ، جاودزا  مهرج »  » هفیاط اب  لیعامسا  هک  دیدرگ ، ثعاب  لماک  ترشاعم  دنزرف و 
هفیاط نیمه  هب  ردام  هیحان  زا  لیعامـسا ، نادنزرف  تهج  نیا  زا  دومن و  جاودزا  هلیبق  نآ  زا  يرتخد  اب  لیعامـسا  هک  تشذگن  يزیچ  دربب .

. دندنویپیم

رادید دیدجت 

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

.100 ج 12 / راحب ،» و « ، 52 یمق /» ریسفت  - .» 1
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يو رفـس  نیتسخن  دـیاش  هک  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  دومنیم . هّکم  گـنهآ  دوخ  دـنزرف  ندـید  يارب  یهاـگ ، هاـگ  تفگ ، كرت  هکم 

تلـصو مهرج »  » زا ینز  اب  هدـش و  دـنمورب  درم  کی  لیعامـسا  ماگنه ، نآ  رد  دـید . لیعامـسا  زا  یلاخ  ار  هناـخ  و  دـش ، هکم  دراو  هدوب ،
، هن تفگ  دیراد ؟ یئاذغ  دیـسرپ : وا  زا  سپـس  تسا . هتفر  راکـش  هب  داد : خـساپ  يو  تساجک ؟ ترهوش  دیـسرپ : شرـسمه  زا  دوب . هدومن 
و ناسرب ؛ مالـس  نم  فرط  زا  تشگرب  لیعامـسا  عقوم  ره  تفگ  دـش . گنتلد  رایـسب  دوخ ، دـنزرف  رـسمه  ِيرهمیب  تنوشخ و  زا  میهاربا 

. تشگرب دوخ  دصقم  هب  هبترمود  اجنامه  زا  هدب و  رییغت  ار  تاهناخ  ناتسآ  وگب 
و هدوب ، میهاربا  شردپ  صخش  نآ  هک  درک  نیقی  رـسمه  يوگتفگ  زا  دومن و  مامـشتسا  ار  ردپ  يوب  تشگزاب ؛ دوخ  دصقم  زا  لیعامـسا ،

يرـسمه نینچ  اریز  دیامن . باختنا  ار  يرگید  دـهد و  قالط  ار  شرـسمه  هک  هدومن  رما  شردـپ  هک  دـیمهف  دـش و  هاگآ  ردـپ  دوصقم  زا 
شدنزرف ات  دومنن  ربصتفاسم  نینچ  ّیط  اب  میهاربا  ارچ  دوش ، لاوئـس  تسا  نکمم  یهاگ  « (1) . » درادن ار  يو  يرسمه  تقایل  یگتـسیاش و 

. ددرگرب دنزرف  رادید  نودب  گنسرف ، اهدص  ِّیط  اب  دش  رضاح  هنوگچ  و  ددرگرب ، راکش  زا 
دوخ لوـق  زا  هکنیا  يارب  دوـشن ؛ لـطعم  نیا  زا  شیب  دوـب  هداد  لوـق  هراـس  هب  هک  دوـب  نیا  يارب  هلجع  نیا  هک  دنـسیونیم  ناسیونخـیرات ،

رد هک  ار  هبعک  و  دیامن . هّکم  گنهآ  هک  دش  رومأم  ادخ  فرط  زا  میهاربا  رگید  راب  رفـس ، نیا  زا  سپ  دـشن . لطعم  رتشیب  دـیامنن ، فّلخت 
. دزاس هجوتم  هطقن  نآ  هب  ار  دیحوت  لها  بولق  و  دنک ، انب  دوب  هدش  ناریو  حون  نافوط 

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

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

«. ءایبنالا صصق  زا «: لقن  ، 112 ج 12 / راحب ،» - » 1
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: تفگ نینچ  هکم  نابایب  هب  دورو  عقوم  هک  یتروصرد  « (1) «. » نادرگ

. مینک نایب  ار  نآ  یلامجا  خـیرات  هبعک و  يانب  تیفیک  ثحب ، لـیمکت  يارب  دوب  هتـسیاش  « (2) «. » هدب رارق  نما  رهـش  ار  اجنیا  اراگدرورپ ! »
. میزادرپیم دنروهشم ، خیرات  رد  هک  یمارگ  ربمایپ  یمان  ناکاین  زا  یضعب  تایصوصخ  هب  مینامنزاب ؛ فده  زا  هکنیا  يارب  یلو 

بالک نب  یّصق  - 2

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

هرامـش و رظن  زا  لیعامـسا ، ترـضح  ات  الاب ، هب  ناندع  زا  یلو  تسا . رارق  نیمه  هب  ناندع ، نب  دـعم  ات  ترـضح ، نآ  بسن  ملـسم  روط  هب 
ناندـع هب  ترـضح  نآ  بسن  عقوم  ره  هدرک ؛ لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  سابعنبا  هک  یتیاور  قبط  تسا و  فالتخا  دروم  یماـسا 
روتسد و  درکیمن ، زواجت  ناندع  زا  دومنیم ، نایب  ار  دوخ  ناکاین  مان  هک  یماگنه  ترضح ، نآ  دوخ  اریز  درک . زواجت  وا  زا  دیابن  دیسر ،

تمـسق نیا  رد  بارعا  ناـیم  رد  هچنآ  هک  دوـمرفیم  زین  و  دـننک . يراددوـخ  لیعامـسا  هب  اـت  بسن  ِیقاـب  ندرمـش  زا  مـه  نارگید  دادیم 
. میزادرپیم اهنآ  لاح  حرش  هب  هدرک و  لقن  ار  نآ  ملسم  تمسق  مه  ام  ظاحل ، نیا  زا  « (4) . » تسین تسرد  تسا ، فورعم 

ات یُّـصق ،»  » یناگدنز حرـش  هب  تهج  نیا  زا  دراد . هطبار  اهنآ  زا  یخرب  یگدنز  اب  مالـسا  خیرات  و  دنفورعم ، برع  خیرات  رد  هدربمان  دارفا 
نادنچ هک  ترضح ، نآ  ناکاین  رگید  یناگدنز  حیرشت  زا  هتخادرپ و  هَّللادبع )  ) ترضح نآ  دنمجرا  ردپ 

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

1 و 21. ج 2 / ریثا ،» نبا  لماک  - » 3
.26 ج 1 / یبلح ،» هریس  - .» 4
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اب همطاف  يو ، ردام  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  مراهچ  دـج  یُّـصق ،» « » (1) . » مینکیم يراددوخ  دـنرادن  ام  ثحب  رد  یتلاخد 

همطاف رهوش  هک  دوب  هراوهگ  رد  یمّود  زونه  دروآ . یّـصق »  » و هرهز »  » مان هب  دـنزرف  ود  هک  تشذـگن  يزیچ  درک . جاودزا  بـالک »  » هلیبق
ات دوب  دنمهرهب  وا  هناردپ  تیامح  زا  یُّصق » . » تفر ماش  هب  دوخ  رهوش  هارمه  ودومن  جاودزا  هعیبر »  » مان هب  يدرم  اب  ًاددجم  يو  درک . توف 

روبجم دش و  رثأتم  وا  ردام  هک  يّدح  هب  دندنار ، دوخ  داژن  میرح  زا  ار  وا  هجیتن  رد  داد و  خر  فالتخا  هعیبر »  » هلیبق یُّصق و  نایم  هک  یتقو 
رب ار  دوخ  قّوفت  یمک ، تّدم  رد  هک  دش  ببـس  وا  هتفهن  دادعتـسا  دیناشک ، هکم  يوس  هب  ار  وا  ریدقت ، تسد  دنادرگرب . هّکم  هب  ار  وا  دـش 

، هدوـمن لاغـشا  ار  هبعک  يراددـیلک  هّکم و  تموـکح  یلاـع و  بصاـنم  هک  تشذـگن  يزیچ  دـهد . ناـشن  شیرق  هلیبـق  هژیو  هـب  ناـیّکم و 
هبعک رانک  رد  هناخ  نتخاس  يارب  ار  مدرم  هلمج  نآ  زا  دراذـگ . ياج  هب  دوخ  زا  يداـیز  راـثآ  يو  دـیدرگ . ناـماس  نآ  مّلـسم  ياورناـمرف 

مه رود  یمومع  زکرم  نیا  رد  برع  ياسؤر  ناگرزب و  ات  درک ، سیـسأت  ةودـنلاراد »  » ماـن هب  یئاروش  لـحم  بارعا ، يارب  و  دومن ؛ قیوشت 
. دننک لصف  لح و  ار  دوخ  تالکشم  هدمآ ، درگ 

. دراذگ راگدای  هب  فانم » دبع   » و رادلادبع »  » مان هب  ار  يرومان  دنزرف  ود  درک و  بورغ  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  وا ، رمع  باتفآ  ماجنارس 

فانمدبع - 3

رتکچوک رادـلادبع »  » دوخ ردارب  زا  يو  تسا . احطبلا » رمق   » يو بقل  هریغم و  وا  مان  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  موس  ياـین  يو 
دوب ماحرا  هلصو  مدرم  اب  يراتفرشوخ  يوقت و  هب  مدرم  توعد  يراگزیهرپ ، وا  راعش  تشاد . یـصاخ  ّتیعقوم  مدرم  بولق  رد  یلو  دوب ،
ِقبط تسایر  تموکح و  دوبن . هبعک  یلاع  بصانم  ندرک  هضبق  و  راّدلادبع »  » دوخ ردارب  اب  تباقر  ددصرد  ًادـبا  گرزب ، ّتیعقوم  نیا  اب  و 

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

. دییامن هعجارم  ، 21 - 15 دلج 2 / هب  تسا ، هدومن  ثحب  اهنآ  یناگدنز  هرابرد  دوخ ، لماک  رد  ریثا  نبا  - 1
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میمـصت تفریذپ و  نایاپ  تاماقم ، میـسقت  هحلاصم و  هب  راک  دایز ، ياهشکمـشک  زا  سپ  ماجنارـس  دندرک و  عازن  مه  اب  بصانم  ِيّدصت 

نیا دشاب و  فانمدبع  نارـسپ  اب  جاجح  يرادـنامهم  تیاقـس و  و  راّدـلادبع ، نادـنزرف  اب  هودـنلاراد ،»  » تسایر هبعک و  تیلوت  هک  دـنتفرگ 
«(1) . » دوب یقاب  دوخ  لاح  هب  مالسا  روهظ  ات  میسقت 

مشاه - 4

هراشا

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

هدیبسچ سمشدبع  شردارب ، یناشیپ  هب  مشاه  تشگنا  دلوت ، ماگنه  هدوب و  مأوت  سمـشدبع  اب  مشاه  هک : تسا  فورعم  خیرات  لها  نایم 
زا هنومن  کـی  « (2) . » دـنریگ دـب  لاف  هب  ار  نآ  مدرم  هک  دـش  ببـس  دـمآشیپ  نیا  دـش و  يراج  يراشرـس  نوخ  ندرک ، ادـج  عقوم  دوب .

هدرک و هیکت  هبعک  راوید  هب  دـمآیم و  هبعک  يوس  هب  نادادـماب  دـشیم ؛ هدـید  هجحلايذ  ِلاله  عقوم  ره  هک  تسا  نیا  مشاـه ،»  » ِقـالخا
: دناوخیم ریز  حرش  هب  ياهبطخ 

هداد ياج  دوخ  هناخ  رانک  رد  ار  امش  ادخ  تساهداژن ؛ نیرتهب  امش  داژن  دیتسه ؛ برع  هورگ  نیرتفیرش  نیرتلقاع و  امش  شیرق ! هورگ  »
روش اب  هام  نیا  رد  ادخ  هناخ  ِراوز  نم ! موق  يا  ناه ، تسا . هداد  صاصتخا  لیعامـسا  نادـنزرف  ریاس  نایم  زا  امـش  يارب  ار  تلیـضف  نیا  و 

هک تسدیهت ، دارفا  اهنآ  نایم  رد  تسا . اهامـش  هدهع  رب  اهنآ  ییاریذپ  دنیادخ ، نانامهیم  نانآ  دنروآیم ، يور  امـش  يوس  هب  یبیجع 
نیا بحاص  هب  دنگوس  تسا . رایسب  دنیآیم ؛ تسدرود  طاقن  زا 

ات هبعک  بصانم  دش و  ادیپ  یتابسانم  تایـضتقم و  رثا  رب  ًاجیردت  هکلب  تشادن ؛ دوجو  هبعک  نتخاس  زور  ملـسم  روط  هب  هبعک ، بصانم  - 1
-3 جـح . ماـیا  رد  ادـخ  هناـخ  نارئاز  يارب  بآ  هیهت  ینعی  تیاقـس ، - 2 هبعک . يراددـیلک  تیلوـت و  - 1 دوب : تمـسق  راهچ  مالـسا  روهظ 

. تشادن ینید  هبنج  ریخا  بصنم  و  هاپس ، یهدنامرف  يرادمچرپ و  نایکم و  تسایر  - 4 نایجاح . هب  نداد  اذغ  ینعی  تدافر ،
.13 ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 2
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هچنآ اًـلعف  یلو  مدرکیمن ، کـمک  ياـضاقت  اهامـش  زا  زگره  منک ، یئاریذـپ  ادـخ  ناـنامهیم  زا  هک  متـشاد  یئاـناوتو  تردـق  رگا  هناـخ ،
یلام یسک  ادابم  هناخ ، نیا  مارتحا  هب  مهدیم  دنگوس  ار  امش  منکیم و  فرصم  هار  نیا  رد  ماهدرک  بسک  لالح  هار  زا  تسه و  مرودقم 

رد یـسک  رگا  و  ددرگ ، رابجا  هارکا و  ای  ایر ، راچد  نآ  لذـب  نداد و  رد  اـی  تسا ، هدروآ  تسد  هب  متـس  هار  زا  ار  ناـنآ  هک  دـنک  لذـب  ار 
دوبهب رد  و  دوب ، نایکم  دوس  هب  تهج  ره  زا  مشاه  يرادـمامز  « (1) «. » دیامن يراددوخ  قافنا  زا  دشاب  هتـشادن  رطاخ  تیاضر  تدعاسم ،

ساـسحا ار  یطحق  جـنر  مدرم  هک  دوب  نآ  زا  عناـم  وا  يدرمناوج  مرک و  یطحق  ياـهلاس  رد  تشاد . يداـیز  ریثأـت  مدرم  یگدـنز  عـضو 
. دننک

، وا ردارب  هک  دـش  ببـس  مادـقا  نیا  تسب . ناـسغ »  » ریما اـب  هک  دوب  یناـمیپ  ناـیکم ، یناـگرزاب  ندرب  ـالاب  هار  رد  وا  هتـسجرب  ياـهماگ  زا 
ود یناگرزاب  ياهالاک  ات  دندنبب  هدـهاعم  ناریا »  » هاش و  نمی »  » ریما اب  وا ، رگید  ردارب  ود  لفون ،»  » و بلّطُم »  » هشبح و ریما  اب  سمـشدبع ،» »
رد ار  يدایز  ياهرازاب  و  درک . لح  ار  يدایز  تالکـشم  هدـهاعم ، نیا  دوش ، رداصرگیدـکی  روشک  هب  نانیمطا  يدازآ و  لامک  اب  فرط ،

. دوب یقاب  مالسا  هراتس  عولط  ات  هک  دروآ  دیدپ  هکم 
نیا و  دوب ، نمی »  » يوس هب  ناتـسمز  رد  و  ماش ،»  » يوس هب  ناتـسبات  رد  شیرق  ترفاسم  يزیریپ  مشاه »  » دوسرپ ياهراک  زا  نیا ، رب  هوالع 

. تشاد همادا  زین  مالسا  عولط  زا  سپ  یتدم  ات  هویش 

دربیم کشر  سمش  دبع  نب  ۀّیما 

بولق تساوخ  شـشخب ، لذب و  هلیـسو  هب  و  دیزرو ، دسح  دوخ  ِيومع  یگرزب  تمظع و  رب  مشاه »  » هدازردارب سمـشدبع ، دنزرف  هّیما ،» »
و دـنک ، بـیقعت  ار  مشاـه »  » شور تسناوـتن  داـیز ، ياهینکـشراک  اهشــشوک و  مـغر  یلع  یلو  دـنک . بـلج  دوـخ  يوـس  هـب  ار  مدرم 

. دوزفا مشاه  ِتّزع  تمظع و  رب  يو ، ياهیئوگدب 

.7 - 6 ج 1 / یبلح ،» هریس  - .» 1
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ره دـنورب و  نهاک )  ) برع نایاناد  زا  یـضعب  شیپ  ات  درک  راداو  ار  دوخ  يومع  ماجنارـس  دیـشکیم ، هناـبز  هّیما »  » نورد رد  دـسح  شتآ 

؛ دزیخرب عازن  هب  دوخ  هدازردارب  اب  هک  دوب  نیا  زا  عنام  مشاه ،»  » تمظع دریگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  تفرگ ، رارق  وا  نیـسحت  دروم  مادک 
. دنک مادقا  راک  نیا  هب  طرش  ود  اب  هک  درک  روبجم  ار  يو  هّیما »  » رارصا یلو 

. دنک ینابرق  جح  ياهزور  رد  مشچهایس  ِرتش  دص  ، دوش موکحم  هک  رفن  ود  نیا  زا  مادک  ره  لوا :
. دورب نوریب  هّکم  زا  لاس  هد  دیاب  موکحم  صخش  مود :

يالج دش  روبجم  ۀّیما » ، » دادرارق قبط  دوشگ و  يو  حدم  هب  نابز  داتفا  مشاه  هب  شمشچ  ات  نافسع ،) نهاک   ) برع ياناد  قافتا  نسح  زا 
راب هب  یتایانج  تشاد و  همادا  زین  مالـسا  زا  سپ  لاـس ، یثوروم 130  ِدـسح  نیا  راثآ  « (1) . » دـنیزگ تماقا  ماش  رد  لاس  هد  دـنک و  نطو 

رد ار  نایوما  ذوفن  ِللع  دنکیم ؛ نشور  ار  هفئاط  ود  توادـع  زاغآ  هکنیا  رب  هوالع  هتـشذگ ، ِناتـساد  تسا . هقباسیب  خـیرات  رد  هک  دروآ 
نیا رد  ار  نایوما  تموکح  تامدـقم  موب ، زرم و  نیا  یلاها  اب  نایوما  ِنهک  طباور  هک  دوشیم  مولعم  دزاـسیم و  حـضاو  زین  ماـش  طـیحم 

. دوب هتخاس  مهارف  قطانم 

دنکیم جاودزا  مشاه 

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

جاودزا وا  اب  دش  رضاح  طرـش  ود  اب  درک و  بلج  ار  وا  هجوت  شیرق ، نایم  رد  يو  هملک  ذوفن  وا و  يدرمناوج  تورث و  و  مشاه »  » یگرزب
دوخ موق  نایم  رد  لمح ، عضو  عقوم  هک  دوب  نیا  طرش  ود  نآ  زا  یکی  دنک :

.10 ج 2 / ریثا ،» نبا  لماک  - » 1
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اجنآ رد  دومن و  تعجارم  برثی »  » هب لمح  راثآ  روهظ  عقوم  درب ، رـسب  هکم  رد  مشاه »  » اب یتدم  هک  نآ  زا  سپ  دادرارق  نیا  قباطم  دـشاب .

: دنسیونیم نینچ  ناسیونخیرات  ار  بقل  نیا  تلع  دش و  روهشم  بلّطملادبع »  » مان هب  اهدعب  هک ، دنداهن  مان  هبیش »  » ار وا  هک  دروآ  يرسپ 
، ًۀبیَـش كَدبَع  كردأ  ! » ردارب تفگ : نینچ  بلّطُم »  » دوخ ردارب  هب  دـنارذگیم ، ار  دوخ  رمع  قیاقد  نیرخآ  هک  درک  ساسحا  مشاه  یتقو 

ماـن اـب  يو  تهج  نیا  زا  دوـب ؛ هدـناوخ  بلطم »  » مـالغ ار  دوـخ  دـنزرف  هبیـش ،) ردـپ  « ) مشاـه  » نوـچ باـیرد . ار  هبیـش  دوـخ  مـالغ  ینعی 
. تفای راهتشا  بلّطملادبع » »

، دـننکیم يزادـناریت  اـههچب  زا  يداـیز  دادـعت  دـید  درکیم ، روبع  برثی  ياـههچوک  زا  ناـیّکم ، زا  رفن  کـی  يزور  دـنیوگیم : یهاـگ 
. هکم ياقآ  دنزرف  منم  ءاحطَبلا ، ُدِّیس  ُنبا  اَنا  تفگ : ًاروف  درب ، ار  هقباسم  اههچب  زا  یکی  هک  یماگنه 

. فانمدبع نب  مشاه  دنزرف  هبیش  دینش : باوج  یتسیک ؟ وت  دیسرپ : تفر ، شیپ  یکم ، درم 
. تخاس هاگآ  نایرج  زا  ار  هکم  سیئر  مشاه و  ردارب  بلّطم » «، » هکم  » هب برثی »  » زا تعجارم  زا  سپ  درم  نآ 

، درکیم مسجم  بلّطُم »  » رظن رد  ار  ردارب  هفایق  هک  هدازردارب  هفایق  دـش . برثی »  » راپـسهر تهج  نیا  زا  داتفا ، دوخ  هدازردارب  رکف  هب  ومع ،
زا وا  تعنامم  ردام و  تمواقم  دـننک . لدـب  در و  ار  قوش  روش و  ياههسوب  و  ددرگ ؛ ریزارـس  بلطم »  » نامـشچ زا  کشا  هک  دـش  بجوم 

فرط زا  هزاجا  تفایرد  زا  سپ  دیـسر و  دوخ  يوزرآ  هب  بلّطم » ، » ماجنارـس درک . رتمکحم  دـکؤم و  ار  ردارب  میمـصت  يو ، دـنزرف  ندرب 
، هریت ار  هدازردارب  مافهرقن  تروص  ، هار رد  ناتسبرع  نازوس  باتفآ  دیدرگ . هکم  مزاع  درک و  راوس  دوخ  بسا  كرت »  » رب ار  هبیـش » ، » ردام

. تخاس هنهک  هدوسرف و  ار  وا  ياهسابل  و 
ناوج نیا  دـنتفگیم  رگیدـکی  هب  و  تسا ، بلطُم  مالغ  ناوج ، نیا  هک  دـندرک  نامگ  هکم ، هب  بلّطم »  » دورو عقوم  ناـیّکم ، تهج  نیا  زا 

درک و ار  دوـخ  راـک  راـتفگ  مهوـت و  نیا  یلو  تسا . نم  هدازردارب  نیا  مدرم  تفگ : ررکم  بلّطُم »  » هکنیا اـب  تسا . بلّطم  مـالغ  هبیـش ) )
«(1) . » تفای ّتیفورعم  بلّطملادبع »  » بقل هب  بلطم  هدازردارب  ماجنارس 

.8 ج 1 / یبلح ،» هریس  ،» 9 - 8 ج 2 / يربط ،» خیرات  ،» 6 ج 2 / ریثا ،» نبا  لماک  - » 1

دنکیم جاودزا  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539مشاه  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:43
شرورپ بلّطم »  » دوخ يومع  رهمرپ  ِنماد  رد  يو ، نوچ  هک  دوـب  نیا  دـندناوخ ؛ بلّطملادـبع  ار  يو  هکنیا  تلع  دوـشیم : هتفگ  یهاـگ 

. دندناوخیم صخش  نآ  مالغ  ار  یناسک  نینچ  ّیبرم ، تامدخ  زا  ریدقت  روظنم  هب  برع  فرع  رد  دوب و  هتفای 

بلّطملادبع - 5

هراشا

یعامتجا یگدنز  رسارس  رد  دوب و  شیرق  سانشرس  رادمامز و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ّدج  نیتسخن  مشاه ، دنزرف  بلطملادبع ،» »
نیا زا  یخرب  رظن  نیا  زا  دراد ، کیدزن  طابترا  مالسا  خیرات  اب  وا  ِيرادمامز  نارود  ثداوح  نوچ  و  دراد . یـساسح  نشور و  طاقن  دوخ ،

. میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  وا  یگدنز  ثداوح 
تاداع و دریگیم و  دوخ  هب  ار  طیحم  گنر  يدودح  ات  ماجنارـس  دشاب ؛ هتـشاد  دـنمورین  يوق و  حور  هزادـنا  ره  ناسنا  هک ، تسین  یکش 

یگداتـسیا طیحم ، لماوع  ربارب  رد  تماهـش  لامک  اب  هک  دنوشیم  ادیپ  ینادرم  یهاگ  یلو  دراذگیم . رثا  وا  رکفت  زرط  رد  طیحم ، موسر 
. دنرادیم نوصم  یگدولآ  هنوگره  زا  ار  دوخ  هدومن ،

. دراد دوجو  ینشور  طاقن  وا  یگدنز  تاحفصرد  تسا و  هورگ  نیا  لماک  ياههنومن  زا  یکی  ام ، راتفگ  نامرهق 
موسر زا  يراکدب  یـشک و  مدآ  يراوخابر ، يراسگیم ، یتسرپتب ، هک  دنک ، یگدنز  یعمج  نایم  رد  لاس  داتـشه  زا  زواجتم  یـسک  رگا 

زا و  درادزاب ، يراکدـب  يراسگیم و  یـشکمدآ و  زا  ار  مدرم  و  دـنزن ، بارـش  هب  بل  دوخ  رمع  رـسارس  رد  یلو  دـشاب ؛ اـهنآ  هداـتفااپشیپ 
نیا ًاعطق  دیامن ؛ يراشفاپ  سفن  نیرخآ  ات  نامیپ ، رذن و  هب  لمع  هار  رد  و  دنک ، يریگولج  ًادـج  هنهرب  ندـب  اب  فاوط  مراحم و  اب  جاودزا 

!! دنوشیم ادیپ  رتمک  تاعامتجا  رد  هک  دوب  دهاوخ  ياهنومن  دارفا  زا  درم 
دیاـب دوب ؛ هدـش  هدراذـگ  تعیدو  هب  ناـیناهج ) ربـهر  نیرتـگرزب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ّیبـن  روـن  وا  دوـجو  رد  هک  یتیـصخش  يرآ ،

. دشاب یگدولآ  هنوگره  زا  هتساریپ  كاپ و  یصخش 
دقتعم دّـحوم و  نادرم  رامـش  رد  کیرات  طیحم  نآ  رد  يو  هک ، دوشیم  هدافتـسا  نینچ  يو  زیمآتمکح  هاتوک و  تاملک  تایاکح و  زا 

تسا و هدوب  داعم  هب 
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ار دوخ  لمع  يازس  دوش و  يرپس  وا  رمع  ًاقافتا  رگا  و  دسریم ، دوخ  يازس  هب  یگدنز  يارـس  نیمه  رد  رگمتـس  درم  : » تفگیم هتـسویپ 

««. (1)  » دیسر دهاوخ  دوخ  رادرک  يازس  هب  نیسپ  زاب  زور  رد  دنیبن ،
کی وا  یگیاسمه  رد  و  تفریم ، رامـش  هب  شیرق  گرزب  ياهتیـصخش  ءزج  زین  دوخ  دوب و  يو  کـیدزن  ناگتـسب  زا  ۀـّیما ،» نب  برح  »

وا نایم  ياهدننز  تاملک  و  داد ؛ جرخ  هب  يدنت  هماهت »  » ياهرازاب زا  یکی  رد  يزور  يدوهی ، درم  نیا  ًاقافتا  درکیم . یگدنز  يدوهی  درم 
عالطا نایرج  زا  بلّطملادـبع ،» . » دوش هتـشک  برح »  » تاکیرحت اـب  يدوهی  درم  هک  دـیدرگ  بجوم  راـک  نیا  دـش ، لدـب  در و  برح »  » و

نیا دـناسرب . لوتقم  ناگدـنامزاب  هب  دریگب و  برح »  » زا ار  يدوهی  ياهبنوخ  هک  درک  شـشوک  و  دومن ؛ عطق  وا  اب  ار  دوخ  طباور  تفاـی و 
. تسا گرزب  درم  نیا  یهاوختلادع  يزاونفیعض و  حور  زا  یکاح  هاتوک  ناتساد 

نامیپ هار  رد  يراکادف 

. دوب نیسحت  روخ  رد  اهنآ  ِتافصزا  یخرب  نایم  نیا  رد  دوب ، قالخا  داسف  رد  قرغ  یلهاج  برع  هک  یلاح  رد 
برع لئابق  اب  تخـس  نیگنـس و  رایـسب  ياهنامیپ  یهاـگ  تفریم . رامـش  هب  ناـنآ  ناـیم  رد  اـهراک  نیرتدـب  زا  یکی  ینکـشنامیپ ، اًـلثم 

نآ يارجا  رد  تمحز  تقـشم و  لامک  اب  دـندومنیم و  اـسرفتقاط  رایـسب  ياهرذـن  یهاـگ  و  دـندوب ، دـنبیاپ  نآ  هب  رخآ  اـت  دنتـسبیم و 
. دندرکیم ششوک 

رذن تهج  نیا  زا  تسا . ناوتان  فیعـض و  شیرق  نایم  رد  رتشیب ، ِدـنزرف  نتـشادن  رثا  رب  هک  درک  ساسحا  مزمز  رفح  عقوم  بلّطملادـبع ،» »
يزیچ تخاسن . علطم  نامیپ  نیا  زا  ار  یسک  دنک و  ینابرق  هبعک »  » هاگـشیپ رد  ار  یکی  دیـسر ، هد  هب  وا  نادنزرف  هرامـش  عقوم  ره  هک  درک 

« بلّطملادبع  » يارب هّیـضق ، رّوصت  دراذـگ . ارجا  دروم  هب  ار  دوخ  نامیپ  هک  دـش  نآ  عقوم  دیـسر ، هد  هب  وا  نادـنزرف  هرامـش  هک  تشذـگن 
هراب نیا  رد  یتیقفوم  هک  تشاد  سرت  نآ  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دوب . تخس  رایسب 

.4 ج 1 / یبلح ،» هریس  - » 1
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ناـیم رد  دوخ  نادـنزرف  اـب  ار  عوضوم  هک  تفرگ  میمـصت  ظاـحل  نیا  زا  دریگ . رارق  نانکـشنامیپ  فیدر  رد  ماجنارـس  دـنکن و  لیـصحت 

«(1) . » دیدرگ وربور  دوخ  نادنزرف  تقفاوم  اب  بلّطملادبع  دـنک . باختنا  هعرق  هلیـسو  هب  ار  یکی  نانآ ، تیاضر  بلج  زا  سپ  دراذـگب و 
هلـصافالب بلّطملادـبع ،» . » درک تباصا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ردـپ  « ) هَّللادـبع  » مان هب  هعرق  دـمآ ؛ لـمع  هب  یـشک  هعرق  مسارم 

زا کـشا  لیـس  دـنتفای ، عـالطا  یـشکهعرق  رذـن و  ناـیرج  زا  درم ، نز و  زا  شیرق  هورگ  درب . هاـگنابرق  يوـس  هب  هتفرگ  ار  هَّللادـبع  تسد 
. دندرکیم حبذ  ارم  ناوج  نیا  ياج  هب  شاک ، يا  تفگیم : یکی  دوب ، ریزارس  ناناوج  راسخر 

. میراذگب يو  رایتخا  رد  ار  دوخ  تورث  میرضاح  ام  داد ، ادف  لام  هب  ار  وا  ناوتب  رگا  دنتفگیم : شیرق  نارس 
یلو دنکشب ، ار  دوخ  نامیپ  ادابم  هک  دیـشیدنایم  دوخ  اب  و  دنک ، هچ  دوب  ریحتم  یمومع  تاساسحا  ِناشورخ  جاوما  ربارب  رد  بلّطملادبع ،

: تفگ نایم  نآ  زا  یکی  تشگیم . زین  هراچ  لابند  همه  نیا  اب 
دندرک و تقفاوم  موق  نارـس  بلطملادبع و  دشیدنایب . یلحهار  راک  نیا  يارب  يو  دیاش  دیربب ، برع  نایاناد  زا  یکی  شیپ  ار  لکـشم  نیا 
وا روضح  هب  یگمه  هک  مود  زور  تساوخ ، تلهم  زور  کی  خساپ  يارب  يو  دندش . هناور  دوب ، اناد  ِدرم  نآ  هاگتماقا  هک  برثی »  » يوس هب 

: تفگ نینچ  نهاک  دنتفای ، راب 
ندرک ینابرق  يارب  ار  وا  هک  یـسک  نآ  رتش و  هد  نایم  دـیاب  امـش  تفگ ؛ رتش . هد  دـنتفگ  تسا ؟ ردـقچ  امـش  شیپ  ناسنا  کی  ياـهبنوخ 
هعرق ود  نآ  نایم  زاب  دـیهد ، شیازفا  ربارب  ود  هب  ار  نارتش  هرامـش  دـمآرد ، صخـش  نآ  مان  هب  هعرق  رگا  دـینزب و  هعرق  دـیاهدرک ، باختنا 

هک یتقو  ات  بیترت  نیمه  هب  دینزب و  هعرق  زاب  دیناسرب و  ربارب  هس  هب  ار  نارتش  هرامـش  درک ؛ تباصا  يو  مان  هب  هعرق  مه  زاب  رگا  دیـشکب و 
. دنک تباصا  نارتش  مان  هب  هعرق 

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

یگرزب هک ، تسا  ریدقت  لباق  تهج  نیا  زا  طقف  ناتساد  نیا  دناهتشون و  ناسیونهریـس  ناخروم و  زا  يرایـسب  ار ، هدش  دای  تشذگرـس  - 1
. تسا هدوب  دوخ  نامیپ  دنبیاپ  درم  نیا  هزادنا  هچ  ات  هک  دناسریم  تسرد  دزاسیم و  مسجم  ار  بلطملادبع  هدارا  مزع و  ِخوسر  حور و 
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. دننیبب ناطلغ  نوخ  كاخ و  رد  ار  هَّللادبع  دننام  یناوج  هک  دوب  رتناسآ  نانآ  يارب  رتش  اهدص 

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

هب هعرق  راب  هس  ره  رد  و  درک ، رارکت  ار  هعرق  راب  هس  تسا . یـضار  راک  نیا  هب  نم  يادـخ  هک  منادـب  ًاـنیقی  اـت  منک  دـیدجت  ار  هعرق  دـیاب 
نامه رد  ار  دوخ  یصخش  ِنارتش  زا  رتش  دصهک  داد  روتـسد  تسا . یـضار  ادخ  هک  درک  ادیپ  نانیمطا  بیترت ، نیا  هب  دمآرد . رتش  دصمان 

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

لیفلاماع ياغوغ 

میهاوخ هدیدرگ  لزان  هراب  نیا  رد  هک  ار  یتایآ  هثداح  لقن  زا  سپ  ام  و  تسا ، هدش  نایب  راصتخا  روط  هب  نآرق  رد  لیف » باحصا   » دادیور
: دنسیونیم نینچ  ار  هثداح  هشیر  ناسیونخیرات ، دروآ .

رد برثی ، درک . روبع  هنیدم )  ) برثی رهـش  زا  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  دوخ ، تموکح  ياههیاپ  میکحت  زا  سپ  ساونوذ »  » نمی رایرهش 
. دندوب هتخاس  رهش  رسارس  رد  ار  يدایز  ياهدبعم  هتفای و  زکرمت  هطقن  نآ  رد  نایدوهی  زا  یهورگ  تشاد ، یبوخ  ینید  ّتیعقوم  تقو  نآ 

نایحیـسم تالمح  زا  يو ، تموکح  هیاس  رد  ات  دندومن ، توعد  دوخ  نیئآ  هب  ار  وا  هدرمـش و  یمارگ  ار  هاش  مدقم  سانـشتیعقوم ، ِدوهی 
. دنشاب هافر  رد  تسرپتب  بارعا  مور و 

. درک ششوک  رایسب  نآ  تفرشیپ  رد  تفریذپ و  ار  دوهی  شیک  ساونوذ  و  داتفا ، رثؤم  هراب  نیا  رد  نانآ  تاغیلبت 
شیپ يدـنچ  زا  ار  حیـسم  نـید  هـک  نارجن  مدرم  یلو  داد ، یتخـس  رفیک  تفلاـخم  رثا  رب  ار  یهورگ  و  دـندیورگ ، وا  هـب  سرت  زا  ياهدـع 

يوریپ دوهی  نید  میلاعت  زا  هتفگ و  كرت  ار  دوخ  نیئآ  هک  دندشن  رضاح  یتمیق  چیه  هب  دندوب ، هتفریذپ 

انأ دومرف «: هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  زا   9 - 74 ج 16 / راونالاراحب ،» و « ، 153 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریـس  - .» 1
نآ ردپ  این و  هَّللادبع ، ترضح  لیعامسا و  ترـضح  ود ، نآ  زا  دوصقم  متـسه و  حبذ » هب « موکحم  صخـش  ود  دنزرف  نم  َنیحیبّذلا ،» ُنبا 

تسا ترضح 
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هدنامرف دمآرب . نارجن »  » نایغای یبوکرـس  ددصرد  یهوبنا ، رکـشل  اب  دـمآ ، نارگ  تخـس  نمی  ِهاش  رب  نانآ  یئانتعایب  یچیپرـس و  دـننک .

اب ار  نافلاخم  و  تخاس ، نشور  نآ  نایم  رد  ینیگمهـس  شتآ  قدنخ ، رفح  زا  سپ  داد و  رارق  دوخ  هاگودرا  ار  نارجن »  » رهـش رانک  هاپس ،
شوغآ اب  ار  نتخوس  گرم و  هدیسارهن ، دمآشیپ  نیا  زا  دنتشاد ، لد  رب  ار  حیسم  نیئآ  هک  نارجن  تماهشاب  مدرم  دومن . دیدهت  ندنازوس 

کی ماگنه  نیا  رد  دسیونیم : نینچ  يرزج ،» ریثا  نبا  ، » یمالـسا خروم  « (1) . » دیدرگ شتآ  همعط  نانآ  ياهرکیپ  دندومن و  لابقتـسا  زاب 
حیسم نیئآ  تخسرس  نارادفرط  زا  ماگنه  نآ  رد  هک ، ار  مور  روتارپما  تخیرگ و  مور  رـصیق  يوس  هب  سود »  » مان هب  نارجن ، یلاها  زا  رفن 

زا هطقن  نآ  رد  ار  حیـسم  نیئآ  ياـههیاپ  و  دـنک ، تازاـجم  ار  ماـشآنوخ  درم  نیا  هک  دومن  تساوخرد  و  تخاـس ، هاـگآ  ناـیرج  زا  دوب ،
، تسا رود  امش  نیمزرس  زا  نم  تموکح  زکرم  نوچ  تفگ : نینچ  يدردمه  فسأت و  راهظا  زا  سپ  مور ، ياورنامرف  دزاس . رقتسم  ناهج 

درم دریگب . كافـس  درم  نآ  زا  ار  نارجن  ناگتـشک  ماـقتنا  اـت  مسیونیم ، یـشاجن »  » هشبح هاـش  هب  ياهماـن  اهيرگدادـیب ، نیا  ناربج  يارب 
رد تریغ  نوخ  درک ؛ حیرشت  وم  هب  وم  ار  نایرج  تفاتش . هشبح  يوس  هب  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  دومن و  تفایرد  ار  رـصیق  همان  ینارجن ،

« مرشالاۀهربا  » مانب یشبح ، درم  کی  یهدنامرف  هب  دوب ؛ رازه  داتفه  رب  غلاب  نآ  هرامـش  هک  ار  یهاپـس  دمآرد ؛ شدرگ  هب  هشبح  هاش  قورع 
شـشوک هچ  ره  هدز ، تلفغ  ساونوذ » . » دز همیخ  نمی  لـحاوس  رد  اـیرد  قیرط  زا  هشبح ، هداـمآ  مظنم و  هاپـس  دومن . مازعا  نمی  يوس  هب 
تموکح ساسا  رصتخم  هلمح  کی  اب  ماجنارس ، دینشن . یباوج  دومن ، توعد  هزرابم  يارب  ار  لئابق  نارـس  هچ  ره  دیـسرن و  هجیتن  هب  درک ،
تموکح هب  هشبح  هاشداپ  فرط  زا  ههربا ،»  » هاپـس هدنامرف  و  دـمآرد ، هشبح »  » تموکح فرـصت  هب  نمی  دابآ  روشک  و  تخیر ، مهرد  يو 

. دیدرگ بوصنم  اجنآ 

تسا هدش  دراو   8 ياههیآ 4 - جورب  هروس  دودخالا » باحصا  مان « هب  نآرق  رد  هورگ ، نیا  تشذگرـس  دعب : هب   253 ج 1 /، لماک ،» - » 1
. دییامرف هعجارم  ادیص  عبط   466 - 464 ج 5 / نایبلاعمجم » هب « دناهدرک ، لقن  فلتخم  تروص  هب  ار  تایآ  لوزن  نأش  نارسفم  و 
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ِهاـش بلج  برقت و  روظنم  هب  يو  دوبن . راذـگورف  ینارذگـشوخ  ینارتوهـش و  زا  و  دوب ، دوخ  يزوریپ  ماـقتنا و  هداـب  ِتسمرـس  ههربا ،» »

: تشوـن یـشاجن »  » هب نومـضم  نیا  هب  ياهماـن  سپـس  دوـب . ریظنیب  دوـخ  ناـمز  رد  هک  تخاـس ، اعنـص »  » رد یهوکـشاب  ياـسیلک  هشبح ،
فاطم ار  اسیلک  نیمه  و  مزاس ، فرصنم  هبعک  ترایز  زا  ار  نمی  هنکـس  مومع  هک  مراد  رظن  رد  و  تسا ، مامتا  تسد  رد  اسیلک  نامتخاس  »
هطوحم مقفاینب ،»  » هلیبق زا  ینز  یبش ، یتح  دروآ ؛ دـیدپ  بارعا  لیابق  نایم  رد  يدـب  شنکاو  هماـن ، نومـضم  راـشتنا  مهد .» رارق  یمومع 
تموکح دادیم ؛ ناشن  ههربا  ياسیلک  هب  تبـسن  ار ، بارعا  ِتوادـع  ریقحت و  ییانتعایب و  لاـمک  هک  لـمع  نیا  تخاـس . هدولآ  ار  دـبعم 

. درک ینابصع  رایسب  ار  تقو 
رتدـیدش هبعک  هب  مدرم  هقـالع  هزادـنا  ناـمه  هب  دروآیم ، لـمع  هـب  شـشوک  دـبعم  يرهاـظ  تـنیز  شیارآ و  رد  هـچ  ره  رگید  فرط  زا 

تخاس و هدامآ  يرکـشل  روظنم  نیمه  يارب  دـنک . ناریو  ار  هبعک  هک  درک  داـی  دـنگوس  ههربا »  » هک دـش  ببـس  اـهنایرج  نیا  تشگیم .
نیب زا  دوب ، هدرک  يزاسون  لیلخ ) میهاربا   ) دیحوت نامرهق  هک  ار  ياهناخ  دـش  ممـصم  و  داد ؛ رارق  دوخ  هاپـس  شیپاشیپ  ار  هدـنگنج  ِنالیپ 

و تسا ، طوقس  هناتسآ  رد  برع  تلم  تیصخش  لالقتسا و  هک  دندرک  نیقی  دندید و  كانرطخ  ساسح و  ار  تیعقوم  برع ، نارـس  دربب .
ریسم رد  هک  لیابق  رویغ  نارـس  زا  یخرب  فصو  نیا  اب  تشادیم . زاب  دنمدوس  میمـصت  هنوگ  ره  زا  ار  نانآ  ههربا ،»  » هتـشذگ ياهيزوریپ 

موق نیـشتآ ، ياهینارنخـس  اب  و  دوب ، نمی  فارـشا  زا  یکی  هک  رفنوذ ،» ، » اًلثم دندرک ؛ هزرابم  تماهـش  لامک  اب  دـندوب ، هتفرگ  رارق  ههربا 
زا سپ  تسکش ، مهرد  ار  نانآ  لکشتم  فوفص  ، ههربا نارکیب  هاپس  هک  دییاپن  يزیچ  یلو  دومن . توعد  هبعک  میرح  زا  عافد  يارب  ار  دوخ 
زا و  دـش ؛ ریـسا  لیفن »  » دوخ و  دـیدرگ ، هجاوم  تسکـش  اب  هک  دیـشکن  یلوط  مه  وا  هدز  يدـیدش  هزرابم  هب  تسد  بیبح ،» نب  لیفن   » نآ
ات ار  ههربا  لیفن » ، » ظاحل نیا  زا  ینک . تیادـه  هکم  يوس  هب  ار  اـم  هک  مشخبیم  یتروصرد  ار  وت  تفگ  ههربا  درک ، وفع  ياـضاقت  ههربا 
ات ار  نانآ  دـیدج  ياـمنهار  دراذـگ . لاـغرویا »  » ماـن هب  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هدـهع  هب  ار  هار  هّیقب  یئاـمنهار  دومن و  تیادـه  فئاـط  هب 

تشاد رارق  هکم  یکیدزن  رد  هک ، سمغم »  » نیمزرس
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نارتش و هک  درک  فظوم  ار  دوخ  نارادرس  زا  یکی  ههربا ،»  » هنیرید مسر  هب  دنداد و  رارق  دوخ  هاگودرا  ار  اجنآ  ههربا  هاپـس  دومن . تیاده 

سپـس تشاد . قلعت  بلطملادـبع  هب  هک  دوب  رتش  تسیود  تفرگ ، رارق  دربتـسد  دروم  هک  ینارتش  هلمج  زا  دـنک . تراغ  ار  هماهت  ياـهماد 
: درک باطخ  نینچ  وا  هب  و  دناسرب ، شیرق  ياوشیپ  هب  ار  يو  مایپ  هک  درک  رومأم  هطانح ،»  » مان هب  ار  دوخ  رگید  رادرس 

يارب یلو  داد ؛ دـنهاوخ  ناشن  تمواقم  دوخ  زا  شیرق  راک ، زاغآ  رد  ًاملـسم  و  دوشیم ! مسجم  مرظن  رد  هبعک  نتخاس  ناریو  یعقاو  هفایق  »
ناریو نم  فده  هک  یئوگیم  يو  هب  هتفرگ و  غارس  شیرق  گرزب  زا  و  يریگیم ، شیپ  ار  هکم  هار  ًاروف  دوشن ، هتخیر  نانآ  نوخ  هکنیا 

«. دنام دنهاوخ  نوصم  ضرعت  هنوگره  زا  دنهدن ، ناشن  تمواقم  دوخ  زا  شیرق  رگا  و  تسا ، هبعک  ندرک 
. درک هدهاشم  دندوب ، نایرج  نیا  هرابرد  هرکاذم  لوغـشم  رانک  هشوگ و  هک ، ار  شیرق  فلتخم  ياههتـسد  دـش . هکم  دراو  ههربا ،»  » رومأم
ام تفگ : نینچ  ههربا  مایپ  عامتسا  زا  سپ  بلّطملادبع ،» . » دندرک تیاده  بلّطملادبع »  » هناخ هب  ار  وا  تفرگ ، غارـس  هکم  گرزب  زا  نوچ 
ره ادـخ  تسا ، هدرک  يزیریپ  لیلخ » میهاربا   » ار نآ  ناینب  هک  تسا  ياهناخ  تسادـخ ، هناخ  هبعک ، دـمآ . میهاوخن  عاـفد  ماـقم  رد  زگره 

ینورد ناـمیا  کـی  زا  هک  شیرق  گرزب  زیمآتملاـسم  مرن و  قطنم  زا  مه ، ههربا  رادرـس  داد . دـهاوخ  ماـجنا  ار  ناـمه  دـنادب  حالـصهچ 
. دنورب ههربا  هاگودرا  هب  وا  هارمه  ات  دنک  تقفاوم  هک  دومن  تساوخرد  درک و  یتقوشوخ  راهظا  درکیم  تیاکح  یعقاو 

دوریم ههربا  هاگرکشل  هب  بلّطملادبع 

باجعا و دروم  شیرق  ياوشیپ  یگرزب  تمظع و  راقو ؛ تناـتم و  دـندش . هناور  ههربا »  » هاگرکـشل هب  دوخ  نادـنزرف  زا  دـنچ  ینت  اـب  يو ،
لامک اب  سپـس  دـناشن ؛ دوخ  رانک  رد  تفرگ و  ار  بلطملادـبع  تسد  و  دـمآ ، دورف  دوخ  تخت  زا  هک  اجنآ  اـت  تفرگ ، رارق  ههربا  میظعت 
نارتش تفگ : نینچ  وا  خساپ  رد  يو  دهاوخیم ؟ هچ  و  تسا ، هدمآ  اج  نیا  هب  ارچ  هک  درک ، لاوئس  بلطملادبع  زا  مجرتم  هلیـسو  هب  بدا 

هماهت و
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ار اـهنآ  دـیهد  روتـسد  هک  تسا  نیا  نم  شهاوخ  تسا . هتفرگ  رارق  وت  هاپـس  دربتـسد  دروم  دراد ، قـلعت  نم  هب  هک  رتـش  تسیود  هلمج  زا 

تـساوخرد یلو  درک ، گرزب  مرظن  رد  ناهج  کـی  ار  وت  وت ، هدنـشخرد  ینارون و  يامیـس  تفگ : ههربا » . » دـننادرگزاب دوخ  ناـبحاصهب 
مدوب عقوتم  نم  تساک ! وت  تلالج  تمظع و  زا  ماهدـمآ ) وت  ناکاین  دـبعم  ندرک  ناریو  يارب  نم  هک  ماگنه  نیا  رد   ) تزیچان کچوک و 

امش ینید  یـسایس و  تایح  لالقتـسا و  رب  ياهدننکـش  تبرـض  هک  فده  نیا  زا  نم  هک  ینک  اضاقت  و  يروآ ، نایم  هب  هبعک  زا  نخـس  هک 
رد بلطملادبع  یئامن . تعافش  هار  نیا  رد  یئوگب و  نخـس  شزرایب  زیچان و  رتش  دنچ  هرابرد  هک  نیا  هن  موش ، فرـصنم  دزاسیم ، دراو 
«، ُهُعَنمَی ٌّبَر  ِتیَبـِلل  و  ِلـِبالا ؛ ُّبَر  اـنأ  : » دوـب نیا  نآ  تسا و  هدرک  ظـفح  ار  دوـخ  شزرا  تمظع و  زوـنه  هک  تفگ  ياهـلمج  يو  خـساپ 

ناکت يرـس  هلمج  نیا  عامتـسا  زا  سپ  ههربا ،» ! » دـیامنیم يریگولج  نآ  هب  زواجت  هنوگره  زا  هک  دراد  یبحاصزین  هناخ  رتش ، بحاـصنم 
نابحاصهب ار  هدش  تراغ  لاوما  داد ، روتسد  سپـس  درادزاب ، مفده  زا  ارم  درادن  تردق  یـسک  هار  نیا  رد  تفگ : هنارورغم  هفایق  اب  و  داد ،

. دننک در  اهنآ 

شیرق راظتنا 

یتـقو دـنوش . هاـگآ  نمـشد  اـب  وا  هرکاذـم  هجیتـن  زا  هـک  دـندوب  بلّطملادـبع  تشگزاـب  راـظتنا  رد  رتماـمت ، هـچ  ره  ِيربـصیب  اـب  شیرق 
دـنزگ و هنوگره  زا  ات  دـیربب ، هانپ  هوک  هّرد و  هب  دوخ  ياهماد  اب  رتدوز  هچ  ره  تفگ : نانآ  هب  دـش  هجاوم  شیرق  نارـس  اـب  بلّطملادـبع ،
، بش همین  رد  دندرب . هانپ  اههوک  يوس  هب  و  هتفگ ؛ كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  مدرم  همه  هک  دیشکن  لوط  يزیچ  دیشاب . ناما  رد  بیسآ 
، شیرق زا  دنچ  ینت  اب  بلّطملادبع  بش ، ِلد  نامه  رد  دوب ، زادنانینط  هرد  هوک و  رـسارس  رد  تاناویح  هحیـصو  نانز  هجـض  لافطا و  هلان 

هقلح نازوس ؛ یلد  اب  دوب . هدز  هقلح  وا  ِنامـشچ  فارطا  رد  کشا  هک  یلاح  رد  دـندناسر ؛ هبعک  رد  هب  ار  دوخ  دـندمآ و  دورف  هوک  هلق  زا 
: تفگ درک و  وگتفگ  دوخ  راگدرورپ  اب  تیب  دنچ  اب  تفرگ ، تسد  هب  ار  هبعک  رد 
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یـسک هبعک  نمـشد  رادزاب ، دوخ  میرح  زا  ار  نانآ  اراگدیرفآ ! تسین ، وت  ریغ  هب  يدیما  نانآ ، دنزگ  رـش و  زا  ندوب  نوصم  يارب  اهلاراب ! »

دوخ هناخ  رد  وت  هدـنب  اراگدرورپ  زاس . هاتوک  دوخ  هناتـسآ  ندرک  بارخ  زا  ار  ناـنآ  تسد  اراـگدرورپ ! درادیم . نمـشد  ار  وت  هک  تسا 
دوش حـتاف  بلاغ و  نانآ  هعدـخ  دـیک و  ددرگ و  زوریپ  نانآ  بیلـصهک  ناـسرن  ار  يزور  نک . عاـفد  دوخ  هناـخ  زا  زین  وت  دـنکیم ، عاـفد 

««. (1)»
. دنک هدهاشم  ار  نایرج  اجنآ  زا  هک  درب ، هانپ  هوک  هلق  هب  دومن و  اهر  ار  هبعک  رد  هقلح  سپس ،

دندش رهاظ  ایرد  تمـس  زا  ناگدـنرپ  زا  یئاههتـسد  ناهگان  دـندش ؛ هکم  يوس  هب  تکرح  هدامآ  يو  یماظن  ياوق  ههربا و  هک  نادادـماب ،
ياهحالس و  تخاس ، رات  هریت و  ار  هاگرکـشل  نامـسآ  ناغرم ، هیاس  دندوب . يزیر  ياهگنـس  لماح  دوخ  ياهاپ  راقنم و  اب  مادک  ره  هک ،
نارابگنس ار  ههربا  رکشل  ادخ  نامرف  هب  هزیر ، ياهگنس  هب  حّلسم  ِناغرم  تشاذگ . دوخ  زا  ار  یبیرغ  رثا  اهنآ  زیچان  رهاظ  هب  کچوک و 

، درک تباصا  ههربا »  » ِرس هب  اههزیرگنس ، نآ  زا  یکی  دیشاپ . مه  زا  اهنآ  ندب  ياهتشوگ  تسکش و  اهنآ  ياهرس  هک  يروط  هب  دندرک ،
دید دـنکفا ، دوـخ  هاپـس  هب  يرظن  تسا . هدرک  هطاـحا  ار  وا  یهلا  بضغ  رهق و  هک  درک  نـیقی  تـفرگ ، ارف  ار  وا  ندـب  رـسارس  زرل  سرت و 

تعجارم تامدقم  ات  داد  نامرف  دندوب ، هدرب  تمالـس  هب  ناج  هک  یهورگ  هب  گنردیب  هتخیر ، نیمز  هب  ناتخرد  ِگرب  دـننام  اهنآ  داسجا 
، درک تکرح  اعنص »  » يوس هب  ههربا ، رکشل  هدنامیقاب  دندرگزاب . اعنـص »  » يوس هب  دندوب  هدمآ  هک  یهار  نآ  زا  دنروآ و  مهارف  ار  نمی  هب 

ياهتشوگ دیسر ، اعنـصهب  یتقو  ههربا  ِدوخ  یتح  دندرپس ، ناج  بعر  سرت و  هبلغ  مخز و  رثا  رب  نایهاپـس  زا  يرایـسب  هار  لوط  رد  یلو 
. درپس ناج  یبیجع  عضو  اب  هتخیر و  ورف  وا  ندب 

ناتساد دیجم  نآرق  و  درک ، ادصناهج  رد  بیجع  شحوم و  ناتساد  نیا 

اکامح مهنم  عنماف  برای  اکاوس  مهل  وجرا  برای ال  - 1
اکانف اوبرخی  نا  مهعنما  اکاداع  نم  تیبلا  ودع  نا 

کلاحر عنماف  هلحر  عنمی  دبعلا  نا  مهال 
کلاحم ًاودع  مهلاحم  مهبیلص و  نبلغیال 
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: تسا هدرک  نایب  لیف  هروس  رد  ار ، لیف  باحصا 

هب ار  ناگدنرپ  زا  یئاههتـسد  دادـن !؟ رارق  یهابت  یهارمگ و  رد  ار  ناشرکم  ایآ  درک ؟ هچ  لیف  باحـصا  اب  وت  راگدرورپ  هک  يدـیدن  ایآ  »
«. داد رارق  هدشهدروخ  ياهگرب  دننام  ار  اهنآ  داسجا  و  هتخادنا ، اهنآ  رب  هتخپ  لگ  زا  یئاهگنس  ات  داتسرف ؛ اهنآ  يوس 

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

ههربا تسکش  زا  سپ 

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

نوخ كاـخ و  هب  ار  ناـنآ  ِکـی  هرامـش  نمـشد  شیرق ، تمظع  مارتحا و  و  دوخ ، هناـخ  مارتـحا  ساـپ  هب  ادـخ  هک : درکیم  يرواد  نینچ 
دروم نیا  رد  شیرق  یکچوک  یگرزب و  و  هدوـب ، هبعک  زا  تظاـفح  روـظنم  هب  طـقف  ناـیرج  نیا  هک  درکیم  رکف  یـسک  رتـمک  و  دیـشک ،
وربور یعـضو  نینچ  اب  نانآ  زگره  و  دوب ، هتفرگ  ماجنا  شیرق  هب  تقو  ِنارادرـس  زا  يررکم  تـالمح  هک  نیا  هاوگ  هب  تشادـن ، تلاـخد 

. دندوب هدشن 
. دروآ دیدپ  شیرق  لد  رد  ار  ياهزات  راکفا  تفرگ ؛ تروص  ، شیرق زا  ینوخ  هرطق  ندش  هتخیر  نودب  هک  رـسدرد ، یب  ِيزوریپ  حتف و  نیا 
ار دوخ  اریز  دنوش ، لئاق  نارگید  يارب  یئاهتیدودـحم  هک  دـنداتفا  رکف  نیا  هب  و  تخاس ، نوزفازور  ار  نانآ  یئانتعایب  ربکت و  توخن و 

! دنرادروخرب نانآ  تیامح  زا  و  دنشابیم ، تب  تصش  دصیس و  هّجوت  دروم  نانآ  طقف  هک  دندرک  رکف  و  دنتسناد ، برع  زاتمم  هقبط 
ار امرخ  ِبارش  ياهماج  ظاحل  نیا  زا  دنهد . شرتسگ  ار  ینارذگشوخ  برط و  شیع و  ياههمانرب  هک  دندمآرد  ددصنیا  رب  تهج  نیا  زا 

ًانایحا و  دندیشکیم ؛ رس 
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نیرتهب دوب ، برع  لئابق  هب  قلعتم  هک  یبوچ  یگنس و  ناتب  ِراوج  رد  حالطـصا ، هب  و  دندرکیم ؛ نهپ  هبعک  فارطا  رد  ار  يراسگیم  ِطاسب 

، دوب هدینـش  نمی  لئابق  ماش و  ِنایناسغ »  » هریح و ِنایرذـنم »  » هراـبرد هک  ار  یناتـساد  ره  سک ، ره  و  دـندنارذگیم ؛ ار  دوخ  رمع  تاـعاس 
اهنآ ربارب  رد  ار  برع  مومع  هک  تسا ، ناتب  تاـهجوت  رثا  رب  نیریـش  ِیگدـنز  نیا  هک  دـندوب  دـنمهدیقع  و  درکیم ؛ فیرعت  راـضح  يارب 

. تسا هداد  يرترب  همه  رب  ار  نانآ  هدرک و  لیلذ 
تهجیب و  تخاسیم ؛ رتهدامآ  یناهج  حلـصم  کی  روهظ  يارب  ار  طیحم  اهيراب ، دـنبیب و  اهشون و  شیع و  اـهتیمورحم و  نیا  ماـمت 

ادخ زا  دوب ؛ هدروآ  تسد  هب  لیجنا  زا  یتاعالطا  هدش و  یحیـسم  دوخ  رمع  رخآ  رد  هک  لفون » نب  ۀقرو  ، » برع ياناد  عقوم  ره  هک  تسین 
نینچ هب  نایّکم ، ام  : » تفگیم نایفـسوبا  دـشیم . هجاوم  نایفـسوبا » ، » هکم ِنوعرف  ِبضغ  مشخ و  اب  دروآیم ، نایم  هب  نخـس  ناربماـیپ  و 

«! میرادروخرب ناتب  ِفاطلا  محارم و  زا  اریز  میتسین ، دنمزاین  يربمایپ  ادخ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ردپ  هَّللادبع  - 6

هراشا

هتشذگن هَّللادبع »  » رمع زا  راهب ، راهچ  تسیب و  زا  شیب  دیرخ ؛ زاب  ادخ  هار  رد  رتش  دِصنداد  اب  ار  دوخ  دنزرف  ناج  بلطملادبع ، هک  يزور 
دزن هژیو  هب  و  دوخ ، لیماف  نایم  رد  درک ؛ ادـیپ  یئازـسهب  ترهـش  شیرق  نایم  هکنیا  رب  هوالع  هَّللادـبع ،»  » هک دـش  ببـس  ناـیرج  نیا  دوب .

زا شیب  دربب ، رتشیب  جنر  نآ  هرابرد  دوش و  مامت  نارگ  ناسنا  يارب  هک  يزیچ  اریز  دروآ . تسد  هب  یگرزب  تلزنم  ماقم و  مه  بلطملادبع 
. دوب مارتحا  دروم  هداعلاقوف  دوخ ، ناکیدزن  ناتسود و  ناشیوخ و  نایم  رد  هَّللادبع ،»  » ظاحل نیا  زا  دزرویم ؛ رهم  وا  هب  لومعم 

تامحز زا  ینادردـق  ردـپ و  هب  مارتحا  ِّسح  دوب . وربور  داضتم  ِتاساسحا  اب  تفریم  هاگنابرق  يوس  هب  ردـپ  هارمه  هَّللادـبع ،»  » هک يزور 
ریدقت تسد  نوچ  رگید ، فرط  زا  یلو  تشادن . دایقنا  میلـست و  زج  ياهراچ  تهج  نیا  زا  دوب ؛ هتفرگارف  ار  يو  ِدوجو  نوناک  رـسارس  وا ،

هدمآ دیدپ  وا  لد  رد  تاساسحا  بارطضا و  زا  یجوم  دنک ؛ هدرمژپ  نازخ ، گرب  دننام  ار  وا  یگدنز  راهب  ياهلگ  هک  تساوخیم 
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ص:54
. دوب

ره حور  رد  نایرج  نیا  و  دوب ، هتفرگ  رارق  هقالع » هفطاع و  «، » هدـیقع ناـمیا و   » يوق يورین  ود  شکاـشک  رد  بلطملادـبع ، دوخ  هکناـنچ 
هب بلطملادبع ،» ، » دیدرگ لح  دش ، نایب  هک  یتروص  هب  لکـشم  نوچ  یلو  دوب . هدروآ  دیدپ  ریذپانناربج  ياهیتحاران  هلـسلس  کی  ود ،

دحرـس هب  هک  ار  وا  یگدـنز  هتـشر  و  دـنک ، ناربج  هنمآ  اب  هَّللادـبع  جاودزا  هلیـسو  هب  ار  خـلت  تاساسحا  نیا  هلـصافالب  هک  داـتفا  رکف  نیا 
. دهد دنویپ  تایح  ياههتشر  نیرتیساسا  اب  دوب ؛ هدیسر  نتسسگ 

بهو  » هناخ يوس  هب  هرسکی  تشاد ؛ تسد  رد  ار  دوخ  دنزرف  تسد  هک  یلاح  رد  هاگنابرق ، زا  تعجارم  ماگنه  بلطملادبع  تهج ، نیا  زا 
، سلجم نامه  رد  زین  و  دروآرد ؛ هَّللادـبع  دـقع  هب  دوب ، فورعم  تفع  یکاپ و  هب  هک  ار ، هنمآ »  » وا رتخد  تفر و  هرهز » نب  فانمدـبع  نب 
«(1) . » تشگ دـلوتم  وا  زا  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لاـس  مـه  وـمع و  هزمح »  » درک و جـیوزت  دوـخ  ار  هـنمآ »  » يوـمع رتـخد  هلـالد ،» »

رارقرب هنمآ »  » هناخ رد  شیرق ، ِلومعم  ِبسح  رب  یـسورع  مسارم  نآ ، ندیـسرارف  زا  سپ  و  درک ، نیعم  ار  یتقو  فافز  يارب  بلّطملادـبع ،
هک یحرـش  هب  تعجارم  عقوم  رد  دش و  راپـسهر  ماش  يوس  هب  تراجت  يارب  هَّللادبع  هک  نآ  ات  دندوب ، مهاب  هنمآ  هَّللادبع و  یتدـم  و  دـش ؛

. تسبرب تخر  ناهج  زا  دینش ، دیهاوخ 

« برثی  » رد هَّللادبع  گرم 

نشور هنمآ ، دننام  يرسمه ، نتشاد  اب  ار  دوخ  یگدنز  ناتـسبش  و  دوشگ ، دوخ  يور  هب  یگدنز  زا  ینیون  لصف  جاودزا ، قیرط  زا  هَّللادبع 
هتخاون تکرح  ِگنز  تفرگ . شیپ  رد  درکیم ، تکرح  هکم  زا  هک  یناوراک  هارمه  ار  ماش  هار  تراجت ، يارب  يدـنچ  زا  سپ  و  تخاـس ،

عیالط هام ، دنچ  زا  سپ  دنارذگیم . ار  یگلماح  نارود  هنمآ  تقو  نیا  رد  درب . دوخ  هارمه  زین  ار  لد  اهدـصو  داتفا  هار  هب  ناوراک  دـش و 
، دوخ ناسک  ناشیوخ و  زا  لابقتسا  روظنم  هب  ياهدع  تشگ ؛ راکشآ  ناوراک 

.4 ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 1
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ص:55
. درکیم وجتسج  ناوراک  نایم  رد  ار  هَّللادبع  زین ، شـسورع  واکجنک  ِناگدید  دوب ؛ رـسپ  راظتنا  رد  هَّللادبع ، ریپ  ردپ  دنتفر . رهـش  نوریب  ات 

يارب هدـش و  ضیرم  برثـی  رد  تعجارم ، ِعقوم  هَّللادـبع ، هک  دـندش  علطم  قیقحت  زا  سپ  دوـبن و  ناوراـک  ناـیم  رد  وا  زا  يرثا  هنافـسأتم ،
و دروآ ، دـیدپ  ود  ره  یناشیپ  رد  رثأت  هودـنا و  راثآ  ربخ ، نیا  عامتـسا  تسا . هدرک  فقوت  دوخ  ناشیوخ  نایم  یگتـسخ ، عفر  تحارتسا و 

. تخیر ورف  سورع  ردپ و  نامشچ  زا  کشا  بالیس 
. دروایب دوخ  هارمه  ار  هَّللادبع  و  دورب ، برثی  هب  هک  درک  رومأم  ار  ثراح )  ) دوخ دنزرف  نیرتگرزب  بلطملادبع ،

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

«(1) . » دش هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  راتسرپ  اهدعب  هک  دوب ، نمیا » ّما   » مان هب  زینک ، کی  دنفسوگ و  هلگ  کی  رتش و  جنپ  طقف  دنام ،
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دالیم   4

هراشا

دش سنوم  سینا و  ار  ام  هدیمر  لد 
دش سلجم  هام  دیشخردب و  ياهراتس 

هدرتـسگ گرزب و  يردـق  هب  درف ، کـی  تیـصخش  یهاـگ  تسا . ّتقد  روـخ  رد  هعلاـطم و  لـباق  گرزب ، نادرم  یناگدـنز  زا  یلـصف  ره 
، نامز غباون  یگدنز  رسارس  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  زین  يو  یگراوخریش  یکدوک و  هرود  یتح  وا ، یناگدنز  لوصف  مامت  هک  دشابیم 
هک يزور  زا  نانآ ، تایح  هچرتفد  دشابیم . روآتفگـش  ساسح و  تاکن  ياراد  بلاج و  ًالومعم  ندمت ، هلفاق  ناورـشیپ  عامتجا ، ناربهر 

. دشابیم رارسا  زا  ولمم  ددرگیم ؛ يرپس  اهنآ  رمع  قیاقد  نیرخآ  هک  يزور  ات  دریگیم ، رارق  ناردام  محر  رد  نانآ  هفطن 
یـسوم هکنیا  روظنم  هب  موصعم  لفط  اهدص  : » دیوگیم دنکیم و  حیرـشت  زیمآرارـسا  رایـسب  ار ، یـسوم  ترـضح  یکدوک  نارود  نآرق ،

دوجو هصرع  هب  اـپ  یـسوم  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  هدارا  نوچ  یلو  دـندش . هدـیرب  رـس  تقو  تموـکح  روتـسد  هب  دوـشن ، دـلوتم 
«. تشگ يو  یماح  ّیبرم و  نوعرف »  » وا نمشد  نیرتگرزب  هکلب  دنناسرب ، وا  هب  یبیسآ  دنتسناوتن  وا  نانمشد  اهنت  هن  ظاحل  نیا  زا  دراذگب ؛

تاجن لحاس  هب  ار  وا  بآ  ِجاوما  تسد  و  راذگب ، یقودنـصنایم  رد  ار  دوخ  دـنزرف  هک  میدرک  یحو  یـسوم  ردام  هب  ام  : » دـیوگیم نآرق 
يو زا  وا  نم و  نمشد  دناسریم ،
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.« مینادرگیم زاب  تدوخ  هب  ار  وت  دنزرف  ًاددجم  منکفایم و  نمشد  لد  رد  ار  وا  قیمع  تبحم  دنکیم ، تیامح 

، دریگب هدهع  هب  ار  امش  هقالع  دروم  دنزرف  نیا  تیبرت  دناوتیم  هک  مراد  غارـس  ار  ینز  نم  تفگ  تفر و  نوعرف  راید  هب  یـسوم ، رهاوخ  »
يرادراب نارود  « (1) «. » دنک یتسرپرس  نانآ  هقالع  دروم  كدوک  زا  هک  دش  فظوم  تقو ، تموکح  فرط  زا  یـسوم  ِردام  ظاحل ، نیا  زا 

: دنکیم حیرشت  نینچ  ار  حیسم  ّومن  وشن و  ِنارود  نآرق ، دوب . یسوم  زا  رتزیگناتفگش  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  ِشرورپ  ّدلوت و  و 
وت هب  مرومأم  نم  هک  داد  دـیون  يو  هب  و  دـش ، لثمتم  يرـشب  تروصهب  لـیئربج )  ) حور تفرگ ، هراـنک  دوخ  موق  زا  حیـسم ، رداـم  میرم » »
نیا تفگ : ام  هداتـسرف  متـسین . زین  راکدب  نز  هدرکن و  یکیدزن  نم  اب  یـسک  تفگ : دنام و  تفگـشرد  میرم ،» . » مشخبب ياهزیکاپ  دـنزرف 
امرخ تخرد  يوس  هب  ار  وا  نامیاز  ِدرد  و  تفرگ ، رارق  ردام  محر  رد  حیـسم ، ِرون  ادـخ ، نامرف  هب  ماجنارـس  تسا ؛ ناسآ  ادـخ  يارب  راک 
ناهج هب  ماگ  وا  دـنزرف  دزیر ، ورف  هزات  یبطر  ات  دـهدب  ناـکت  ار  اـمرخ  تخرد  هک  میداد  روتـسد  دوب . نیگمغ  دوخ  عضو  زا  وا  دـیناشک ،

ریزارـس میرم »  » يوس هب  تاضارتعا  لیـس  و  هدنام ، زاب  بجعت  زا  مدرم  ناهد  دمآ . دوخ  موق  يوس  هب  دوخ  دازون  اب  میرم  دراذـگ و  یتسه 
رد هک  راوخریـش  لفط  رگم  دـنتفگ : نانآ  دنـسرپب . كدوک  نیمه  زا  ار  دوخ  تالاؤس  هک ، دـناسرب  مدرم  هب  هک  تشاد  روتـسد  میرم  دـش .
رد باتک و  ياراد  ادخ و  هدنب  منم  : » تفگ دوشگ و  نخـس  هب  بل  یـسیع  ماگنه  نیا  رد  دیوگب ؟ نخـس  دناوتیم  تسا ، هدیمرآ  هراوهگ 

هدش دای  بلاطم  يراوتسا  هب  مزعلاولوا  ربمایپ  ود  نیا  تدالو  هرابرد  حیـسم ، تاروت و  نآرق و  ناوریپ  هاگ  ره  « (2) «. » متسه ناربمایپ  هرمز 
هدش دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  دوعسم  دالیم  ِنوماریپ  هک  يروآتفگـش  بلاطم  هرابرد  دیابن  تروصنیا  رد  دنهدیم ؛ یهاوگ 

: میناوخیم نینچ  ثیدح  یخیرات و  بتک  يالبال  رد  ام  دنریگب . یحطس  ار  اهنآ  دننک و  بجعت  تسا ،

.43 - 41 هط / هروس  - 1
.32 - 18 میرم / هروس  - . 2
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هواس هچایرد  دش ؛ شوماخ  سراف  هدکـشتآ  ِشتآ  تخیر و  ورف  نآ  هرگنک  دـنچ  تفاکـش و  يرـسک  ِناویا  ترـضح ، نآ  تدالو  ماگنه 

هار اهگنسرف  نآ  عاعش  هک  دش  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ترـضح ، نآ  دوجو  زا  يرون  دش ؛ نوگنرـس  هکم  هناختب  ياهتب  دیدرگ ؛ کشخ 
ُربکا هَّللأ  : » تفگ دمآ و  ایند  هب  هدیرب  فان  هدـش و  هنتخ  ترـضح  نآ  دـندید ؛ یکانتـشحو  باوخ  نادـبؤم  ناوریـشونا و  درک ؛ نشور  ار 

«. اًلیصأ وًةَرُْکب  ِهَّللا  َناحبُس  ًاریثَک  ِهِللُدمحلاَو 
«(1) . » تسا دوجوم  ثیدح  عماوج  خیراوت و  ِلیصا  عبانم  رد  بلاطم ، نیا  همه 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تدالو  زور  هام و  لاس و 

نآ اریز  تسا . هدوـب  يدـالیم  لاس 570  رد  لـیفلاماع ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  دـّلوت  هک ، دـنراد  قاـفتا  ناسیونهریـس  مومع 
دودح 570 رد  وا  تدالو  نیاربانب ، تسا . هدوب  ات 63  وا 62  كرابم  نس  و  تسا ، هتشذگرد  يدالیم  لاس 632  رد  عطق ، روط  هب  ترضح 

. دوب دهاوخ  يدالیم 
وا دـلوت  زور  رد  یلو  هدوب ، لوالاعیبر »  » هام رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـلوت  هک  دـنراد  قاـفتا  لوق  نیا  رب  ناـخروم  ناثدـحم و  ِرثکا 
هب مشچ  رجف  عولط  زا  سپ  هعمج ، زور  لوالاعیبر ، مهدفه  رد  ترـضح ، نآ  هک  تسا  نیا  هعیـش  ناثدحم  نایم  فورعم  دـنراد . فالتخا 

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

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يراذگمان  مسارم 

نآ رد  دوـمن و  توـعد  ار  یهورگ  تشک و  يدنفـسوگ  یهلا  هاـگرد  هب  يرازگـساپس  ضرع  يارب  بلطملادـبع ،» . » دیـسرارف مـتفه  زور 
: دندیسرپ وا  زا  یتقو  دراذگ . دّمحم »  » ار دوخ  دنزرف  مان  دوب ؛ هدش  توعد  شیرق  مومع  زا  هک  هوکشاب ، نشج 

.64 ج 1 / یبلح ،» هریس  ،» 248 ج 15 / راونالاراحب ،» ،» 5 ج 2 / یبوقعی ،» خیرات  - » 1
. دوش هعجارم  تسا ، هدروآ  دراد ؛ دوجو  ترضح  نآ  دلوت  لاس  هام و  زور و  رد  هک  یلاوقا  همه  هحفص 3 ، عاتمالا ،» رد « يزیرقم ، - 2
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: تفگ تسا ؟ هقباسمک  بارعا  نایم  رد  مان  نیا  هک  یتروصرد  دیدرک ، باختنا  دمحم  ار  دوخ  دنزرف  مان  ارچ 

: دیوگیم نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رعاش  تباث » نب  ناسح   » هراب نیا  رد  دشاب . هدوتس  نیمز  نامسآ و  رد  هک  متساوخ 
دمحم اذهو  دومحم  شرعلاوذف  هلجیل  همسا  نم  هل  قشف 

وا ربماـیپ  و  هدیدنـسپ ) « ) دومحم ( » ادـخ  ) تهج نیا  زا  دومن . قتـشم  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يارب  دوخ  مسا  زا  یماـن  راگدـیرفآ ،
مان نیا  باختنا  رد  یبیغ  ماـهلا  ًاـعطق ، « (1) . » دـنناسریم ار  ینعم  کـی  دنقتـشم و  هّداـم  کـی  زا  هملک  ود  ره  تسا و  هدوتـس ) « ) دـمحم »

. دوب هدـش  هدـیمان  مان  نآ  هب  نامز  نآ  ات  یـسک  رتمک  یلو  دوب ، فورعم  بارعا  نایم  رد  هچ  رگا  دـمحم ، مان  اریز  تسا ، هدوبن  تلاخدیب 
نانچ دندوب ، هدش  يراذـگمان  مسا  نیا  هب  رفن  هدزناش  طقف  زور  نآ  ات  دـناهدروآ ، تسد  هب  ناسیونخـیرات  زا  یـضعب  هک  یقیقد  رامآ  ِقبط 

: دیوگ هراب  نیا  رد  رعاش  هک 
«(2)  » نامث ُفعِض  ِسانلاِریخ  ِلبق  نم  دمحم  ِمساب  اوُمُس  نیّذلا  ّنأ 

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

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

یکدوک نارود  زا  ترضح ، نآ  هک  دنادیم  دشاب ؛ هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  لوسر  یگدنز  خیرات  رد  ياهعلاطم  رـصتخم  سک  ره 
، دوب هدرک  باختنا  وا  يارب  بلطملادبع »  » شراوگرزب دج  هک  دـمحم »  » یکی دـندرکیم . باطخ  مان  ود  ره  اب  ار  وا  مدرم  تشاد و  مان  ود 

بلطم نیا  ناسیونهریس  تسا و  مالسا  خیرات  تاملـسم  زا  یکی  بلطم  نیا  دوب . هدیمان  نآ ، هب  ار  وا  هنمآ »  » شردام هک  دمحا »  » يرگید و 
«(3) . » دیناوخب دیناوتیم  یبلح  هریس  رد  ار  بلطم  نیا  حورشم  دناهدرک و  لقن  ار 

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

«. 100 - 93 ج 1 / نومأملاو ،» نیمالا  ةریس  یف  نویعلا  ناسنا  - » 3
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ص:61
قشع و اب  دوب ؛ هدش  راذـگاو  وا  هب  دـمحم »  » یتسرپرـس تلافک و  بلطملادـبع ،»  » تشذـگرد زا  سپ  هک  بلاطوبا ،» ، » يو یمارگ  يومع 
وا تظافح  تسارح و  رد  لام  ناج و  لذـب  زا  و  تشگ ، يو  دوجو  عمـش  درگ  هب  راوهناورپ  مامت ، لاس  ود  لـهچ و  یفـصولادئاز ، هقـالع 

نیا تسا و  هدرب  مسا  دـمحا »  » مان هب  یهاگ  و  دـمحم »  » مان هب  وا  زا  یهاـگ  هدورـس ، دوخ  هدازردارب  هراـبرد  هک  يراعـشا  رد  دومنن . غیرد 
. تسا هدوب  دمحا »  » نامه يو  فورعم  ياهمان  زا  یکی  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگراوخریش  نارود 

: دناهدش لئان  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگهیاد  راختفا  هب  رگید  نز  ود  وا ، زا  سپ  و  دروخ ، ریش  دوخ  ردام  زا  زور  هس  طقف  شیرق  دازون 
رـسمه هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ریدـقت  دروم  تاظحل  نیرخآ  ات  وا ، لمع  داد . ریـش  ار  وا  هاـم  راـهچ  هک  بهلوبا  زینک  هبیوث : - 1

وا ات  داتسرف  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تثعب ، زا  سپ  دوب . هداد  ریـش  زین  ار  ربمایپ  يومع  هزمح ، اًلبق  يو  دوب . هجیدخ )  ) وا كاپ 
ربماـیپ هک  یماـگنه  دوب . دـنمهرهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياـهکمک  زا  رمع  رخآ  اـت  اـما  دـیزرو ، عاـنتما  يو  درخب . بهلوـبا »  » زا ار 

غارس وا  دنزرف  زا  دمآ . دیدپ  شکرابم  هرهچ  رد  رثأت  راثآ  دش و  هاگآ  وا  گرم  زا  تشگیمرب ، ربیخ  گنج  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصمرکا 
زا هک  بیؤذیبا  رتـخد  همیلح : - 2 « (1) . » تسا هدرک  توف  دوخ  رداـم  زا  رتدوز  وا  هک  تفاـی  ربخ  یلو  دـنک ، یکین  وا  ِّقح  رد  اـت  تفرگ 

: زا دندوب  ترابع  وا  نادنزرف  تسا و  هدوب  نزاوه  نب  رکب  نب  دعس  هلیبق 
هک دوب  نیا  برع  فارـشا  مسر  تسا . هدومن  زین  يراتـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  وا  دـنزرف  نیرخآ  ءامیـش ؛ هسینا ، هَّللادـبع ،

شرورپ ارحـصیاوه  رد  ار  ناکدوک  ات  دـندرکیم  یگدـنز  اهرهـش  نوریب  رد  اـًلومعم  ناـگیاد  و  دـندرپسیم ؛ اـههیاد  هب  ار  دوخ  نادـنزرف 
يارب نآ  رطخ  هک  هکم »  » رهش يابو  يرامیب  زا  ًانمض  و  دوش ؛ رتمکحم  اهنآ  يدنبناوختسا  و  لماک ، ومن  دشر و  و  دنهد ،

.119 ج 1 / بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ،» ،» 384 دلج 15 / راونالاراحب ،» - » 1

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگراوخریش  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539نارود  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:62
« دعـس ینب   » هلیبـق ناـگیاد  تمـسق  نیا  رد  دـنریگارف . هدروخن  تسد  هقطنم  کـی  رد  ار  یبرع  ناـبز  و  دـننامب ؛ نوصم  دوب  رتـشیب  نادازون 

ربماـیپ دـلوت  زا  هاـم  راـهچ  دـندربیم . دوخ  هارمه  هتفرگ  ار  يدازون  مادـکره  و  دـندمآیم ، هّکم  هب  ینّیعم  عقوم  رد  اـهنآ  دـندوب . روهـشم 
کمک هب  رظن  نیا  زا  دوب ، یبیجع  ِیلاس  طحق  لاس ، نآ  دندمآ و  هّکم  هب  دعسینب  هلیبق  ناگیاد  هک  دوب  هتشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا 

. دندوب دنمزاین  دح  زا  شیب  فارشا 
ار میتیریغ  لافطا  هک  دندوب  بلاط  رتشیب  اریز  دهد ، ریـش  دمحم  هب  دشن  رـضاح  ناگ  هیاد  زا  کی  چیه  دنیوگیم : ناسیونخـیرات  زا  یخرب 
وا لوبق  زا  راب  نیا  همیلح  یتح  دندزیم . زاب  رـس  میتی  لفط  نتفرگ  زا  ًاعون  و  دنوش ، دـنمهرهب  اهنآ  ناردـپ  ياهکمک  زا  ات  دـننک  باختنا 

دوخ رهوش  اب  دریذپب و  ار  بلطملادبع  هون  هک  دش  راچان  دادـن ؛ وا  هب  ار  دوخ  لفط  سک  چـیه  مادـنا ، فعـض  رثا  رب  نوچ  یلو  دز  زاب  رس 
سدـح ًاقافتا  ددرگ . ام  لاـح  لـماش  یهلا  فطل  دـیاش  میدرگنرب ، یلاـخ  تسد  اـب  میریگب و  ار  میتی  لـفط  نیمه  میورب  هک : تفگ  نینچ 

. تفرگارف ار  وا  یگدنز  رـسارس  یهلا  فاطلا  دنک ؛ تمدخ  میتی ، كدوک  نآ  دـمحم ،»  » هب دـش  هدامآ  هک  هظحل  نآ  زا  دـمآرد ، بئاصوا 
دوج هک  بلطملادبع »  » دننام يدرم  تیـصخش  و  مشاهینب ؛ نادناخ  تمظع  اریز  تسین ، شیب  ياهناسفا  خیرات  نیا  تمـسق  نیتسخن  « (1)»

رس و هیام  هکلب  دننزن  زابرس  ناگیاد  اهنت  هن  هک  دشیم  ببس  دوب ، ماع  صاخ و  ِدزنابز  ناگداتفا ، زا  وا  يریگتـسد  يراکوکین و  ناسحا ، و 
. تسین شیب  ياهناسفا  خیرات  زا  شخب  نیا  تهج  نیا  زا  دیدرگیم . وا  هرابرد  ناگیاد  نتسکش  تسد 

: هک دوب  نیا  دندادن ، ناگیاد  رگید  هب  ار  وا  هکنیا  تلع 
رورـس دجو و  هظحل  نیا  رد  دیکم . ار  وا  ناتـسپ  دمآ  هیدعـس  همیلح  ماجنارـس ، تفرگن . ار  هدریـش  نانز  زا  کیچـیه  ناتـسپ  شیرق  دازون 

«(2) . » تفرگارف ار  بلطملادبع  نادناخ 

.163 - 162 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.442 ج 15 / راحب ،» - » 2
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«. هـمیلح : » داد باوـج  تـسیچ ؟ تمــسا  تـفگ : دعــس .» ینب  : » زا تـفگ  ياهلیبـق ؟ مادـک  زا  تـفگ : درک و  هـمیلح  هـب  ور  بلطملادـبع ،

: تفگ دش و  رورسم  رایسب  وا  هلیبق  مان  مسا و  زا  بلطملادبع 
«(1) . » يرابدرب ملح و  يرگید  یتخبشوخ و  تداعس و  یکی  هتسیاش ، تلصخ  ود  هدیدنسپ و  يوخ  ود  نیرفآ ، نیرفآ 

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

؛ دـش هدـیزگرب  يربمایپ  يارب  هک  يزور  ات  یکدوک  زاغآ  زا  ناناملـسم ، ردـقیلاع  ربهر  یناگدـنز  هک : دـهدیم  یهاوگ  خـیرات  تاـحفص 
هک دنهدیم  یهاوگ  یگمه  هتشاد و  تمارک  هبنج  زیگناتفگـش ، ِثداوح  نیا  مامت  تسا و  زیگناتفگـش  ثداوح  هلـسلس  کی  نمـضتم 

. تسا هدوبن  يداع  یناگدنز  کی  یمارگ  لوسر  تشذگرس  تایح و 
: دیوگیم وا  هک  دننکیم  لقن  نینچ  همیلح »  » لوق زا  ناسیونخیرات ، - 1

دوب ریش  ياراد  هک  ار  دوخ  بچ  ناتسپ  مهد . ریش  ار  وا  متـساوخ  وا ، ردام  روضح  رد  مدش ؛ لفکتم  ار  هنمآ »  » دازون شرورپ  نم  هک  هاگنآ 
تسار ناتسپ  رد  يریـش  مدوب ، هدش  رادهچب  هک  يزور  زا  نم  اما  دوب . لیامتم  رتشیب  نم  تسار  ناتـسپ  هب  كدوک  یلو  مداهن ؛ وا  ناهد  رد 

هب عورش  كدوک ، هک  مدنامه  مراذگب . وا  ناهد  رد  ار  دوخ  ریـشیب  ِتسار  ناتـسپ  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  دازون ، رارـصا  مدوب . هدیدن  دوخ 
زا دـیوگیم : وا  زاب  - 2 « (1) . » دـیدرگ راضح  همه  بجعت  بجوم  دـمآشیپ  نیا  دـش و  ریـش  زا  رپ  نآ  کشخ  ياـهگر  درک ، ندـیکم 

رتنوزف ماهلگ  یئاراد و  و  دـش ، رتشیب  ماهناـخ  رد  تکرب  ریخ و  زورهبزور  مدرب ؛ دوخ  هناـخ  هب  ار  هلآ » هیلع و  هللا  یلـصدمحم   » هک يزور 
«(2) . » دیدرگ

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

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

«. دزیریم وت  رب  هزات  يامرخ  هد ، ناکت  ار  امرخ  هدیکـشخ )  ) تخرد هداد و  رارق  وت  ياپ  ریز  یبآ  همـشچ  وت  راگدرورپ  شاـبم ، كاـنمغ  »
بجوم میرم ،»  » دوخ یگتـسارآ  تقایل و  رگا  یلو  تسا . دایز  هلـصاف  هلـضاف ، تاکلم  ماـقم و  رظن  زا  همیلح ، میرم و  ناـیم  هچ  رگا  « (1)»
ترـضح نآ  راکتمدـخ  هک  دوش  ببـس  دراد ، ادـخ  هاگرد  رد  دازون  نیا  هک  یتلزنم  ماقم و  تسا  نکمم  مه  اجنیا  هدـش ؛ یهلا  فطل  نیا 

. ددرگ یهلا  فطل  لومشم 

«. 25 ياههیآ 24 - میرم ، هروس  ًاِّینَج «» ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِۀَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِْکَیلِإ  يِّزُه  َو  ًاّیِرَس  ِکَتَْحت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَق  ِینَزَْحت  اَّلَأ  - » 1
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هداوناخ شوغآ  هب  تشگزاب   6

هراشا

، تخومآ ار  حیصف  یبرع  نابز  تدم  نیا  ّیط  رد  دیشوک . وا  شرورپ  تیبرت و  رد  و  درک ، تظفاحم  يو  زا  لاس  جنپ  دمحم ، نابرهم  هیاد 
یتسرپرس تحت  و  دید ، ار  ردام  مرگ  شوغآ  زین  یتدم  و  دروآ ، هکم  هب  ار  وا  همیلح »  » سپس درکیم . راختفا  نیا  هب  شترـضح  اهدعب  هک 

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

ردام گرم  و  برثی »  » هب يرفس 

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

. ددرگ وا  مغ  کیرـش  هار  نیا  رد  دناوتیم  تسا و  هدش  گرزب  وا  یمارگ  دنزرف  و  هدـمآ ، تسد  هب  یبسانم  تصرف  هک  درک  رکف  دوخ  اب 
تاملأت اب  شیرق ، دازون  يارب  رفـس  نیا  دـندنام . اجنآ  رد  مامت  هامکی  دـنتفرگ و  شیپ  ار  برثی  هار  دنتـسب و  رفـس  راب  نَمیا ،» ّما   » اـب ناـنآ 

هب وا  ناگدید  راب  نیتسخن  يارب  اریز  دوب . مأوت  یحور 

.167 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1

هداوناخ شوغآ  هب  تشگزاب   6www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539 زا هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:68
لقن وا  يارب  يو  ردپ  زا  یئاهزیچ  زور  نآ  ات  وا  ردام  ًاعبط  و  « (1)  » دوب هدش  هدرپس  كاخ  هب  هداد و  ناج  نآ  رد  شردپ  هک  داتفا  ياهناخ 

. دوب هدرک 
هودنا نزح و  زا  رگید  یجاوما  و  دمآ ، شیپ  يرگید  زادگناج  هثداح  ناهگان ، هک  دوب  امرفمکح  وا  حور  رد  هودـنا  مغ و  زا  یجوم  زونه 
هثداح نیا  « (2) . » داد تسد  زا  ءاوـبأ »  » ماـن هب  یّلحم  رد  هار ، ناـیم  رد  ار  دوـخ  زیزع  رداـم  هّکم ، هب  تعجارم  عـقوم  اریز  دروآ . دوـجو  هب 
هدنام یقاب  ناتـسلگ  نیا  زا  هک  یلگ  هناگی  و  دینادرگ ، یمارگ  زیزع و  نادنواشیوخ  نایم  رد  شیپ ، زا  شیب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 
مدقم همه  رب  تشادیم و  تسود  رتشیب  دوخ  نادنزرف  مامت  زا  ار  وا  تهج  نیا  زا  تفرگ . رارق  بلطملادبع  هقالع  دروم  دح  زا  نوزف  دوب ،

. درمشیم
هقلح طاـسب  راـنک  رد  وا  نادـنزرف  شیرق و  نارــس  دــندرکیم . نـهپ  یطاـسب  بلطملادــبع )  ) شیرق ياورناـمرف  يارب  هـبعک ، فارطا  رد 

هک یطاسب  يور  ار  هَّللادبع  هدنامزاب  هناگی  ات  دننک  زاب  ار  هار  هک  دادیم  روتـسد  داتفایم ، هَّللادبع »  » راگدای هب  وا  مشچ  عقوم  ره  دندزیم ،
: دیوگیم دوشیم و  روآدای  یحضلا »  » هروس رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یمیتی  هرود  دیجم ، نآرق  « (3) . » دناشنب تسا  هتسشن 

«(4) « ؛ يَوآَف ًامِیتَی  َكْدِجَی  َْملَأ 
»؟ دادن هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  رگم  »

اب یلو  تسین ، تمکحیب  ثداوح  ناشورخ  لیس  مینادیم  ردق  نیمه  تسین . نشور  نادنچ  ام  يارب  شیرق ،»  » دازون نتـشگ  میتی  تمکح 
ار دوخ  يربهر  دریگب و  تسد  هب  ار  روما  مامز  هکنآ  زا  شیپ  رشب ، ياوشیپ  نایناهج ، ربهر  تساوخ  ادخ  هک  دز  سدح  ناوتیم  عضو  نیا 

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

ًاریخا یلو  دوب  ظوفحم  یبنلادجـسم » هکلف « هعـسوت  زا  لـبق  شیپ و  يدـنچ  اـت  تشاد ، رارق  نآ  رد  هَّللادـبع  ترـضح  ربق  هک  ياهناـخ  - 1
. تفر نیب  زا  ربق  راثآ  دیدرگ و  ناریو  هناخ  هکلف ، هعسوت  هناهبهب 

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

.6 یحضلا / هروس  - 4
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. دزاس هدامآ  اهيردبرد ، اهتیمورحم و  اهیتخس ، دئادش ،

هتخاسدوخ نادرم  دـننام  و  دـیآ ، راـب  دازآ  ّرح و  یگدـنز  ياـهزور  نیتسخن  زا  و  دـشابن ؛ وا  ندرگ  رب  یـسک  ِتعاـط  تساوخ  وا  يادـخ 
رد ردام  ردپ و  و  تسین ، يرشب  غوبن  غوبن ، هک  ددرگ  نشور  ات  دزاس ، مهارف  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  یلاعت  یقرت و  تفرـشیپ و  تابجوم 

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

بلّطملادبع گرم 

رـس يرگید  زا  سپ  یکی  ایرد ، ِرکیپهوک  جاوما  دننام  و  دننکیم . یئامندوخ  ناسنا  یناگدنز  ریـسم  رد  هتـسویپ  ناهج ، زادگناج  ثداوح 
. دنزاسیم دراو  دازیمدآ  ناور  حور و  رب  ار  دوخ  هدننکش  تابرض  و  دنهدیم ، رارق  فده  دروم  ار  وا  یگدنز  یتشک  هتشادرب و 

زونه دیدرگ . هجاوم  يرتگرزب  تبیصم  اب  موس ، راب  يارب  هک  درکیم ، تموکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لد  رد  هودنا ، زا  یجاوما  زونه 
« بلطملادـبع  » گرم داد . تسد  زا  ار  بلطملادـبع )  ) دوـخ راوـگرزب  ّدـج  تسرپرـس و  هک  دوـب ، هتـشذگن  وا  رمع  زا  رتـشیب  راـهب  تـشه 

«(1) . » درکیمن شومارف  ار  وا  هاگ  چیه  و  تخیر ، کشا  ربق  بل  ات  وا ، گرم  زور  رد  هک  درشف  ار  يو  حور  نانچنآ 

بلاطوبا یتسرپرس 

ربماـیپ هـب  تبـسن  ار  وا  ناـمیا  مالـسا و  و  تـفگ ؛ میهاوـخ  « (2)  » یـصوصخم شخب  رد  ینانخـس  بلاـطوبا  تمظع  تیـصخش و  هراـبرد 
نارود هب  طوـبرم  ثداوـح  زا  یخرب  هک  تسا  بساـنم  نوـنکا  یلو  دوـمن ، میهاوـخ  تاـبثا  حیحـصکرادم  اـب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ 

. مینک نایب  ار  بلاطوبا »  » یتسرپرس

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

. تثعب مهد  لاس  ثداوح  - 2
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کی زا  دمحم ،»  » ردپ هَّللادبع ، اب  بلاطوبا  اریز  تفرگ . هدـهع  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتسرپرـس  راختفا ، اب  یللع  يور  بلاطوبا ،

دنمجرا هون  ِيرادـهاگن  يارب  ار  وا  بلطملادـبع » ، » ظاحل نیا  زا  يراکوکین . تواخـس و  هب  فورعم  دوب  یتیـصخش  و  «، (1)  » دندوب ردام 
. دش دهاوخ  هتفگ  ًاجیردت  هک  تسا  وا  ياهبنارگ  تامدخ  دهاش  خیرات ، یئالط  روطس  دیزگرب . دوخ 

ماش يوس  هب  يرفس 

« شیرق  » هنـالاس رفـس  رد  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  بلاـطوبا » . » دـنتفریم ماـش  يوس  هب  راـبکی  لاـس  ره  لومعم ، قبط  شیرق ،»  » ناـناگرزاب
ار ياهدع  دراذگب و  هکم »  » رد ار  وا  هک  درک  لح  نینچ  درکیمن ، ادـج  دوخ  زا  ار  وا  ینآ  هک  ار  دوخ  هدازردارب  لکـشم  و  دـنک ؛ تکرش 

دوخ تسرپرس  یئادج  و  دز ، هقلح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  نامـشچ  رد  کشا  ناوراک ، تکرح  عقوم  یلو  درامگب ، وا  تظافح  يارب 
تقـشم هب  نت  دش ، راچان  هک  ياهنوگ  هب  دروآ ؛ دـیدپ  بلاطوبا  لد  رد  تاساسحا  زا  ینافوط  دـمحم ، نیگمغ  يامیـس  درمـش . تخـس  ار 
ياهرفـس زا  یگلاس ، هدزاود  نس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترفاسم  « (2) . » دربب دوخ  هارمه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  و  دـهدب ،

ماش نیمزرس  یعیبط  يابیز  رظانم  زا  درک و  روبع  دومث ،» راید   » و يرقلا » يداو   » و نیدم »  » زا رفس ، نیا  رد  اریز  دوریم  رامش  هب  وا  نیریش 
همانرب يدح  ات  دمآ و  شیپ  ینایرج  يرـصب ،»  » مان هب  ياهطقن  رد  هک  دوب  هدیـسرن  دصقم  هب  شیرق ،»  » ناوراک زونه  دروآ . لمع  هب  ندید 

. نایرج نآ  لیصفت  کنیا  تخاس . نوگرگد  ار  بلاطوبا  ترفاسم 
مارتحا دروم  تداـبع و  لوغـشم  دوخ  صوصخم  هعموصرد  يرـُصب  نیمزرـس  رد  اریَِحب ،»  » ماـن هب  یحیـسم ، یبهار  هک  دوب  يزارد  ناـیلاس 

هب كّربت  يارب  دندرکیم و  فقوت  هطقن  نآ  رد  دوخ  ریسم  رد  یتراجت ، ياهناوراک  دوب . دودح  نآ  نایحیسم 

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

. دییامرفب هعجارم   35 - 33
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داتفا و بلاطوبا »  » هدازردارب هب  وا  مشچ  دـیدرگ . وربور  شیرق »  » یناگرزاب ناوراک  اب  ءاریحب » ، » فداصت ِنسح  زا  دندیـسریم . وا  روضح 

کی درک . هاـگن  وا  هب  هریخهریخ  یقیاـقد  دوب ؛ هتفهن  وا  لد  رد  هک  دوب  يزار  هناـشن  وا  قـیمع  زوـمرم و  ياـههاگن  درک . بلج  ار  وا  هجوـت 
دندرک و وا  يومع  هب  ور  تیعمج  زا  یهورگ  تسا ؟ اهامـش  زا  کی  مادـک  هب  قلعتم  لفط  نیا  تفگ : تسکـش و  ار  یـشوماخ  رهُم  هبترم 

. تسا نم  هدازردارب  وا  تفگ  بلاطوبا  تسا . بلاطوبا  هب  قلعتم  دنتفگ :
تموکح یناـهج و  توبن  زا  ینامـسآ  ياـهباتک  هک  تسا  دوعوم  ربماـیپ  ناـمه  نیا  دراد ، یناـشخرد  هدـنیآ  لـفط  نیا  تفگ : ءاریحب » »

اجک زا  منادیم  ماهدناوخ و  ینید  ياهباتک  رد  ار  وا  لیماف  ردپ و  مان  وا و  مان  نم  هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا  دـناهداد . ربخ  وا  هدرتسگ 
اریز دیزاس ، ناهنپ  دوهی  ِمشچ  زا  ار  وا  هک  تسا  مزال  امـش  رب  یلو  دیامنیم . ادیپ  شرتسگ  ناهج  رد  وا  نیئآ  وحن  هچ  هب  دنکیم و  عولط 
یلو درکن ، زواجت  يرـصب )  ) هطقن نآ  زا  بلاـطوبا »  » هدازردارب هک  دـننآرب  ناسیونخـیرات  رتشیب  « (1) . » دنـشکیم ار  وا  دـنمهفب  نانآ  رگا 

زا سپ  بلاطوبا  هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  بلطم  نیا  و  ( ؟ داتـسرف هکم  هب  یـسک  هارمه  ار  وا  دـمحم  يومع  اـیآ  هک  تسین  نشور 
فرـصنم رفـس  همادا  زا  تفرگ و  شیپ  ار  هکم  هار  هدازردارب  هارمه  وا  دوـخ  هکنیا  اـی  دـنک ،) ادـج  دوـخ  زا  ار  وا  بهار ، نانخـس  ندـینش 

«(2) . » تشگ

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

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

هراشا

. دنشاب گرزب  یحور  ياراد  لدیوق و  سرتن و  روالد و  عاجش و  يوق و  دنمورین و  رباصو ، رابدرب  دیاب  هعماج  ناربهر 
روطچ دنهد ؟ روبع  مخ  چیپ و  رپ  ياههار  زا  ار  عامتجا  دنناوتیم  هنوگچ  تسس ، هدارایب و  سفنلافیعـض ؛ نوبز و  وسرت ؛ لدزب و  نادرم 

؟ دنیامن ظفح  نآ  نیا و  دربتسد  زا  ار  دوخ  تیصخش  تیدوجوم و  و  دننک ، تمواقم  نمشد  ربارب  رد  دنناوتیم 
. دراد دوخ  ناوریپ  رد  یبیجع  ریثأت  وا  یناور  یمسج و  يورین  تردق و  و  رادمامز ، حور  یگرزب  تمظع و 

زا هک  رـصم ، روشک  هدیدمتـس  مدرم  هب  ياهمان  دومن ؛ باختنا  رـصم  تموکح  هب  ار  دوخ  ناراـی  نیرتیمیمـصزا  یکی  ناـنمؤم ، ریما  یتقو 
. دومن فیصوت  یحور  تعاجش  يروالد و  هب  ار  دوخ  رادنامرف  همان ، نآ  رد  تشون . دندوب ، هدمآ  هوتس  هب  تقو  تموکح  ملاظم 

: دنکیم نایب  ار  رادمامز  کی  یعقاو  طیارش  هک  همان  نآ  زا  دنچ ، يزارف  کنیا 
زاب رس  ساره  میب و  تاقوا  رد  نانمشد  زا  دوریمن و  باوخ  هب  سرت ، ياهزور  رد  هک  مداتسرف  امـش  يوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  »... 

وا نامرف  رما و  دیونشب و  ار  وا  نخس  تسا . جحذم  هلیبق  زا  ثراح » نب  کلام   » وا تسا و  رتتخـس  نازوس  ِشتآ  زا  ناراکدب  رب  دنزیمن .
زا تسا  يریشمش  وا  اریز  دینک ؛ ارجا  ار 
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«(1) «. » ددرگیمن رثایب  نآ  تبرض  و  دوشیمن ، دنک  نآ  يزیت  هک  ادخ  ياهریشمش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یحور  تردق 

هدزناـپ نس  رد  يو  دوب . ناـیامن  يدـنمورین  تبالـص و  ، تعاجـش تردـق و  راـثآ  یناوج ، یکدوـک و  نارود  زا  شیرق ،»  » ِزیزع نیبـج  رد 
نیا مزر ، ههبج  رد  وا  راک  تشاد . تکرـش  دـنمانیم ، راجف » برح   » ار نآ  هک  نزاوه »  » هفئاط اـب  شیرق  ياـهگنج  زا  یکی  رد  یگلاـس ،

. دناسریم دوخ  ياهومع  هب  ریت  هک  دوب 
میاهومع هب  « ؛» یِمامعأ یلع  لِّبنُأ  ُتنُک  : » دومرف شترـضح  هک  دنکیم  لقن  ترـضح  نآ  زا  ار  هلمج  نیا  «، (2)  » دوخ هریس  رد  ماشه  نبا 

.« دننک باترپ  ات  مدادیم  ریت 
نانمؤم ریما  ارچ  هک  دوشیم  نشور  دنکیم و  يربهر  ترضح  نآ  تعاجش  هب  ار  ام  لاس ، نس و  نیا  اب  مه  نآ  گنج ، نیا  رد  وا  تکرش 

راوشد تخس و  مالسا ) نازابرس   ) ام رب  هصرع  گنج ، ههبج  رد  راک  عقوم ، ره  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هرابرد  مالـسلا  هیلع 
شخب رد  ادـخ ، تساوخ  هب  ام  « (3) .« » دوبن رتکیدزن  وا  زا  نمـشد  هب  ام  زا  یـسک  میدربیم و  هاـنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دـشیم ،

تروصترضح نآ  روتسد  هب  یگمه  هک  ار  نانآ  هزرابم  زرط  و  درک ، میهاوخ  هراشا  یماظن  تامیلعت  لوصا  هب  ناکرشم ، اب  ناناملسم  داهج 
. تسا مالسا  خیرات  نیریش  ياهثحب  زا  یکی  دوخ  نیا  و  درک ، میهاوخ  نایب  تفرگیم ؛

، ِراّنلا قیرَح  نِم  ِراّجُفلا  یلع  َّدَشأ  عوَّرلا . ِتاعاس  ِءادعالا  ِنَع  ُلُْکنَیالو  ِفوَخلا ، َماّیأ  ُمانَیال  ِهَّللادابِع  نِم  ًادبَع  مُکَیلإ  ُتثََعب  دَقَف  ُدَعب  اّمأ  - 1
ِیباَن ِۀَـبَّظلا و ال  ُلیلَک  ِهللا ال  فویُـس  نِم  فیـس  ُهَّنإَف  َّقحلا ، ََقباط  اـمیف  ُهَرمأ  اوُعیطأ  َُهل و  اوعَمـساف  جَـحذَم ، اوُخأ  ِثراـحلا  ُنب  کـِلام  َوُه  و 

.92 ج 3 / هدبع ،» هغالبلاجهن  ۀبیرَّضلا «.
هب یمرَی ، ِلبنلا  هَتلَوان  اذأ  دیوگیم : دیدشت  اب  لّبَنا » طبـض « ثیدـح و  لقن  زا  سپ  هیاهنلا » رد « ریثا  نبا   186 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریـس  - » 2

. دوش هعجارم  لبن » هدام «
.214 ج 3 / هدبع ،» هغالبلاجهن  ُهنِم «. ِّوُدَعلا  یلإ  ُبَرقأ  اّنِم  ٌدَحأ  نُکَی  مَلَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسَِرب  انیَقَّتا  سأبلا  َّرَمحأ  اذإ  اّنُک  - 3
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تراجت ات  ینابش  زا   8

هراشا

تاناویح تیبرت  هب  اهنابایب  رد  یتدم  دندنارذگیم . ینابش  یناپوچ و  رد  توبن ، ماقم  هب  ندیسر  زا  شیپ  ار  دوخ  رمع  زا  یشخب  ناربمایپ ،
یصخش رگا  اریز  دنرامشب . ناسآ  ار  اهیتخس  بئاصم و  مامت  و  دنشاب ، رابدرب  ابیکش و  اهناسنا  تیبرت  قیرط  رد  ات  دندیزرویم ، لاغتـشا 
تیادـه تسناوت  دـهاوخ  ًاعطق  دریذـپب ؛ تسین ، هسیاـقم  لـباق  ناـسنا  اـب  مهف  شوه و  رظن  زا  هک  ار ، ناویح  تیبرت  ياـهيراوشد  تسناوت 

: میناوخیم یثیدح  رد  تهج  نیا  زا  دریگب . هدهع  رب  دهدیم ، لیکشت  ادخ  هب  نامیا  ار  نانآ  ترطف  هدولاش  هک  ار  ناهارمگ 
«(1) « ؛» ساّنلل ۀیعر  کلذب  هملعیل  منغلا  هیعرَتسَی  یّتَح  ُّطَق  ًاّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  ام  »

.« دزومایب وا  هب  ار  مدرم  تیبرت  قیرط ، نیا  زا  ات  درامگ  ینابش  رب  ار  وا  هکنیا  رگم  تخیگناینرب ، ار  يربمایپ  چیه  ادخ  »
دناهدومن لقن  ار  هلمج  نیا  ناسیونهریس ، زا  يرایسب  دینارذگ . قیرط  نیمه  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتمسق  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 
نم یلب  دومرف : دیاهدومن ؟ ینابش  زین  امش  ایآ  دندرک : ضرع  دناهدرک . یناپوچ  یتدم  دنـسرب ، توبن  ماقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  ناربمایپ  مامت  »

«(2) «. » مدرکیم ینابش  طیرارق »  » ِنیمزرس رد  ار ، هکم  لها  ِنادنفسوگ  یتدم 

. یبن هدام  راحبلاۀنیفس ،» - .» 1
.166 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  ِطیرارقلِاب «- ۀّکَم  ِلهال  اُهتیَعَر  انأ  لاقف : هَّللا ؟ لوُسر  ای  َتنأ  َلیق و  مَنَغلا ، یعَر  دَقَوّالإ  ِّیبَن  نِم  ام  - . 2
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گنس ره  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  اهنآ ، كاردا  روعش و  هزادنا  هک  نوبز  دارفا  زا  و  دنک ، هزرابم  اهبهلوبا  اهلهجوبا و  اب  دیاب  هک  یتیصخش 

ياـههار زا  اهتدـم  دـیاب  دـنوشن ، میلـست  عضاـخ و  قح  هدارا  زج  ياهدارا ، چـیه  ربارب  رد  هک  دزاـسب  يدارفا  دـندشیم ؛ عضاـخ  یبوچ  و 
. دزومایب ار  ییابیکش  ربصِسرد و  نوگانوگ ،

: رگید ِتلع 

: هکنیا نآ  درک و  يروآدای  ناوتیم  راک  نیا  يارب  زین  يرگید  تلع  اجنیا ، رد 
، یکاپان هب  نانآ  رهاظت  شیرق و  نادـنمروز  یئوگروز  رظانم  ِندـید  ددرگیم ؛ تعاجـش  تریغ و  نوخ  وا  قورع  رد  هک  يدرمدازآ  يارب 

کی يارب  زیچ  ره  زا  شیب  حوریب ، ياهتب  ِفارطا  رد  نانآ  فاوط  قح ، شتسرپ  زا  هکم ، هعماج  ِینادرگيور  دشابیم . نارگ  تخس و 
هنماد اـهنابایب ، هشوـگ  رد  یتدـم  هک  دـید  نیا  رد  ار  تحلـصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تهج ، نیا  زا  تـسا . راوگاـن  هدـیمهف  صخش 

، دوب زور  نآ  طیحم  رابتقر  عاضوا  لولعم  هک  یحور  مالآ  زا  ات  درب ، رـس  هب  تشگیم  رود  زور  نآ  فیثک  عامتجا  زا  ًاـعبط  هک  اـههوک ،
. دوش هدوسآ 

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

. دیزگرب ار  یشور  نینچ  کی 

: موس تلع 

ياههناشن یگمه  هک  یـسفناو  ینیوکت  تاـیآ  رد  تقد  ناگراتـس ، عاـضوا  و  نامـسآ ، ياـبیز  هحفـصهعلاطم  يارب  دوب  یتصرف  راـک  نیا 
. دنشابیم وا  دوجو 

یتسه ملاوع  یهلا و  تایآ  رد  هعلاطم  زا  ار  دوخ  یلو  دشابیم ؛ نشور  دیحوت  نازورف  لعشم  اب  شنیرفآ  زاغآ  زا  هکنیا  اب  ناربمایپ ، بولق 
توکلم هب  دندیدرگیم و  لئان  نامیا  نیقی و  تاجرد  نیرخآ  هب  قیرط  نیمه  زا  و  دندیدیمن ، زاینیب 
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«(1) . » دنتفاییم هار  نیمز  اهنامسآ و 

بلاطوبا داهنشیپ 

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

وا ِفرط  زا  و  دریگب ، هدهع  رب  ار  وا  تراجت  مامز  هک  ددرگیم  ینمیا  درم  لابند  تسا ؛ شیرق  ناناگرزاب  زا  هک  دلیوخ ،»  » رتخد هجیدخ » »
یفرعم يو  هب  ار  دوخ  دـمحم  يا  رتهب ، هچ  دـناسرب ، شورف  هب  ماش  رد  ار  وا  هراجتلالام  و  دـنک ، تکرـش  شیرق »  » یناـگرزاب ِناوراـک  رد 

شیپ یتـساوخرد ، هقباـس و  چـیه  نودـب  ًامیقتـسم  هک  دوـب  نآ  زا  عناـم  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  حور  ِيدـنلب  تعاـنم و  « (2) . » یئامن
تسنادیم اریز  دتسرفب ، نم  لابند  هجیدخ  ِدوخ  دیاش  تفگ : نینچ  دوخ  يومع  هب  ظاحل  نیا  زا  دنک . يداهنـشیپ  نینچ  دورب و  هجیدخ » »

هللا یلـصربمایپ  اب  بلاطوبا  تارکاذم  زا  هجیدـخ »  » یتقو دـش . روطنیمه  زین  نایرج  ًاقافتا  تسا . فورعم  نیما »  » بقل هب  مدرم  نایم  رد  وا 
نامه تسا ، هدومن  وت  هتفیش  ارم  هک  يزیچ  تفگ : داتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لابند  ار  یسک  ًاروف ، درک ؛ ادیپ  یهاگآ  هلآ  هیلع و 

ار دوخ  مالغ  ود  مهدـب و  وت  هب  مدادیم ، نارگید  هب  هچنآ  ربارب  ود  مرـضاح  نم  و  تسا ، وت  هدیدنـسپ  قالخا  يرادتناـما و  یئوگتـسار ،
. درک نایب  دوخ  يومع  يارب  ار  نایرج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  « (3) . » دنشاب وت  رادربنامرف  لحارم  مامت  رد  هک  متـسرفب  وت  هارمه 

: تفگ نینچ  خساپ  رد  يو 
هداتسرف وت  يوس  هب  ار  نآ  ادخ  هک  یگدنز  يارب  تسا  ياهلیسو  دمآشیپ  نیا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ینابش » هفسلف « حیرشت  رد  يرابلاحتف ،» فلؤم « زا  يوریپ  هب  نالحد » ینیز  و « یبلح » دننام « ناسیونهریس  زا  یخرب  - 1
الاـب رد  هک  تسا  ناـمه  نآ  لـلع  دـشاب  حیحـص  ترـضح  یناـپوچ  رگا  دـنکیمن . قیبطت  یملع  نیزاوم  اـب  هک  دـناهتفگ  ینانخـس  هلآ ، و 

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

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

: هکنیا نآ  دوب و  رگید  تروصهب  راک  ای  دومن ، تکرش  هجیدخ » ِریجا   » ناونع هب  شیرق  ناوراک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ایآ 
. تفرگ ماجنا  هبراضم »  » دقع تروصهب  نایرج  و  ددرگ ، میهس  یناگرزاب  ياهالاک  عفانم  رد  هک  تسب  دادرارق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

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

نینچ اًلبق  دوخ  ياهردارب  رگید  اـب  وا  هکلب  تسین . دـشاب ، شاهدازردارب  ِندـش » ریجا   » زا یکاـح  هک  ياهملک  بلاـطوبا ، داهنـشیپ  رد  اـًلوا :
«(2) . » دنک تراجت  نآ  اب  وا  ات  دراذگب ، دمحم »  » رایتخا رد  یلام  هک  میهاوخب  وا  زا  هجیدخ »  » هناخ میورب  میزیخرب  تفگ : درک و  هرکاذم 
« شیرق  » ناوراک « (3) . » دیدرگن یسک  ِریجا  دوخ  رمع  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زگره  دسیونیم : دوخ  خیرات  رد  یبوقعی ، ًایناث :

اهبنارگ يالاک  يرادقم  راوهار و  يرتش  هجیدخ ،»  » ماگنه نیا  رد  دوب . نایم  نآ  رد  زین  هجیدخ »  » یناگرزاب ياهالاک  دـش . تکرح  هدامآ 
ماجنا وا  هچ  ره  و  دنروآ ، اج  هب  ار  بدا  لامک  لحارم  مامت  رد  هک  داد ، روتـسد  دوخ  مالغ  ود  هب  ًانمـض  و  دراذـگ ، دوخ  لیکو  رایتخا  رد 

. دنشاب وا  عیطم  لاح  ره  رد  دنیامنن و  ضارتعا  ًادبا  داد ،
و درب ؛ دوـس  همه  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دـندرب ، يدوـس  ترفاـسم  نیا  رد  یگمه  دیـسر و  دـصقم  هب  ناوراـک  هرخـالاب 

. دیرخ هماهت »  » رازاب رد  شورف  يارب  زین ، یئاهزیچ 

. کیلا ُهَّللا  ُهَقاس  ِقزِرلا  اذه  ّنأ  - 1
.22 ج 16 / راحب ،» هب «- رّجتیًالام  ًادمحم  یطعت  نا  اهلأسن  یتح  دلیوخ  تنب  هجیدخ  راد  یلا  انب  اوضما  تسا : نینچ  خیرات  نتم  - . 2

. فجن پاچ  ، 16 ج 2 / یبوقعی ،» خیرات  - » 3
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دوـمث داـع و  راـید  زا  مود  راـب  يارب  رفـس ، نـیا  رد  شیرق »  » ناوـج تـفرگ . شیپ  ار  هـکم  هار  لـماک ، يزوریپ  زا  سپ  شیرق ،»  » ناوراـک

رب هوالع  دومن . هجوتم  رگید  ملاوع  هب  رتشیب  ار  وا  دوب ؛ امرفمکح  شکرـس  هورگ  نآ  یگدنز  طیحم  رد  هک  يرابگرم  توکـس  تشذـگ .
هب شیرق  ِناوراک  داهنیم . رـس  تشپ  ار  اهنابایب  نیمه  دوخ ، يومع  هارمه  هک  داتفا  يزور  دای  هب  دش . دـیدجت  قباس  رفـس  تارطاخ  نیا ،

« هکم  » دراو ام  زا  شیپ  امـش  رتهب  هچ  تفگ : دومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ور  هجیدـخ ، ِمـالغ  هرـسیم ،» ، » دـش کـیدزن  هکم 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیزاس . هاگآ  تسا ، هتشگ  ام  بیصن  لاسما  هک  ياهقباسیب  دوس  و  تراجت ، نایرج  زا  ار  هجیدخ »  » و دیوش ،

. دش هکم  دراو  دوب ، هتسشن  دوخ  هفرغ  رد  هجیدخ »  » هک یلاح 
، درک حیرـشت  ار  اهالاک  نایرج  دوخ ، نیریـش  نایب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دومن . هفرغ  دراو  ار  وا  و  دـیود ، وا  لابقتـسا  هب  هجیدـخ » »

تیونعم تمظع و  رب  اهنآ  مامت  هک  دوب ؛ هدید  رفس  نیا  رد  ار  هچنآ  هرـسیم  هجیدخ ،»  » مالغ « (1) . » دش دراو  هرسیم »  » هک تشذگن  يزیچ 
: هکنیا هلمج  زا  درک . فیرعت  ومهبوم  هجیدخ  يارب  دادیم ، یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصنیما  دمحم 

. مریذپب ار  وت  نخس  نم  ات  روخب ، دنگوس  يزُع »  » و تال »  » هب تفگ : وا  هب  درم  نآ  دومن ، ادیپ  فالتخا  يرجات  اب  یعوضوم  رس  رب  نیما ،» »

. یتسرپیم ار  اـهنآ  وت  هک  تسا  يّزُع  تـال و  ناـمه  نم ، شیپ  تادوجوم  نیرتضوغبم  نیرتتسپ و  تفگ : نینچ  وا  خـساپ  رد  نیما ،» »
هک یبهار  مشچ  ماگنه ، نیمه  رد  تسشن . یتخرد  هیاس  ریز  تحارتسا  روظنم  هب  نیما » «، » يرصب  » رد هک : دومن  هفاضا  هرـسیم  زین  و  « (2)»

: تفگ نینچ  سپس  دیسرپ . ار  وا  مان  نم  زا  دمآ  و  داتفا ، نیما  هب  دوب  هتسشن  دوخ  هعموصرد 
! ماهدـناوخ یناوارف  ياهتراشب  وا  هرابرد  لیجنا » تاروت و   » رد هک  تسا  يربمایپ  نامه  تسا ؛ هتـسشن  تخرد  نیا  هیاس  ریز  هک  درم  نیا  »

«(3)»

.4 ج 16 / راحب ،» 186 «؛ جیارخلا /» - » 1
. رداص راد  پاچ  ، 130 ج 1 / يربکلاتاقبط ،» - » 2

.18 ج 16 / راحب ،» - .» 3
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مالسا يوناب  هجیدخ 

بلاـطوبا دوخ  يومع  یلاـم  ياـهکمک  هب  زونه  و  دوـبن ؛ بترم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوـسر  يداـصتقا  یلاـم و  عـضو  زور  نآ  اـت 
. دهد هلئاع  لیکشت  دنک و  باختنا  يرسمه  دناوتب  هک  دوبن ، رادهشیر  نادنچ  ًارهاظ  وا ، بسک  راک و  عضو  دوب . دنمزاین 

عـضو يدـح  ات  هجیدـخ ،)  ) شیرق سانـشرس  نکمتم  ِنانز  زا  یکی  فرط  زا  یگدـنیامن  تلاکو و  زرط  هب  مه  نآ  ماش ، هب  يو  ریخا  رفس 
هوالع ار  یغلبم  هک  دش  رـضاح  تفرگ . رارق  هجیدخ  باجعا  دروم  شیرق ، ناوج  ینادراک  يروالد و  دومن . تیبثت  ار  وا  يداصتقا  یلام و 

هناخ هار  سپس  دومن و  تفایرد  دوب  هدش  نیعم  راک  زاغآ  رد  هک  ار  یترجا  طقف  شیرق ،» ناوج   » یلو دزادرپب . هزیاج  ناونع  هب  دادرارق ، رب 
ار همه  دیآ ؛ دـیدپ  بلاطوبا  یگدـنز  عضو  رد  یـشیاشگ  هک  نیا  يارب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  هار  نیا  رد  هچنآ  تفرگ و  شیپ  ار  بلاطوبا 

. دراذگ وا  رایتخا  رد 
زا و  دز ؛ هقلح  وا  نامـشچ  رد  قوش  کـشا  دوب ، ردارب  و  بلطملادـبع )  ) ردـپ راـگدای  هک  دوخ  هدازردارب  ندـید  اـب  هار ، هب  مشچ  يوـمع 

راـیتخا رد  رتـش  ود  بسا و  ود  هک  دـش  رـضاح  تشگ و  لاحـشوخ  رایـسب  دوب  هتـشگ  وا  دـیاع  هک  يدوس  تراـجت و  راـک  رد  وا  يزوریپ 
، دوب هدراذگ  ومع  رایتخا  رد  ار  همه  هدروآ و  تسد  هب  رفـس  نیا  رد  هک  یلوپ  زا  و  دـهد ، همادا  یناگرزاب  لغـش  هب  ات  دراذـگب ، هدازردارب 

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

یبا نب  ۀبقع   » دننام ار  شیرق  لاجر  نیرتذفنتم  نیرتدـنمتورث و  داهنـشیپ  اًلبق  هک  یلاح  رد  داتفا  هجیدـخ  مان  هب  هعرق  نیا  دـش  روطچ  یلو 
فلتخم اًلماک  یگدنز  رظن  زا  هک  ار  صخـش  ود  نیا  یللع  هچ  دوب و  هدرک  در  دوخ ، اب  جاودزا  هرابرد  ار  نایفـسوبا »  » و لهجوبا » «، » طیعم

رد ار  دوخ  تورث  مامت  هجیدـخ  هک  دروآ  دـیدپ  ناـنآ  ناـیم  تیونعم  تبحم و  تفلا و  هطبار و  ناـنچ  نآ  درک و  کـیدزن  مه  هب  دـندوب ،
ياهیـسرک ار  نآ  فارطا  هک  ياهناخ  دیدرگ . فرـصم  قح  هملک  يالعا  دـیحوت و  هار  رد  و  دراذـگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رایتخا 

هداد شیارآ  ناریا  تفبرز  ياههدرپ  دنه و  ياهریرح  و  دوب ، هدرک  رپ  ناشنفدصو  ناشنجاع 
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؟ دش ناناملسم  هاگهانپ  هرخالاب  دوب ،

: هک تسا  نیا  تسا  ملسم  هک  يزیچ  دومن . وجتسج  هجیدخ  یناگدنز  خیرات  رد  دیاب  ار  ثداوح  نیا  هشیر 
. دریذپیمن تروص  ، دشاب هتشادن  يونعم  كاپ و  تباث و  هشیر  ات  يراکادف  تشذگ و  عون  نیا 

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

يو هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رظن  نیا  زا  تشگیم  راگزیهرپ  یقتم و  يرهوش  لابند  هتسویپ  دوب ، فیفع  نمادکاپ و  ینز  هجیدخ 
ریما دوب . هجیدـخ  دروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هب  نانز ، زا  هک  یـسک  لوا  تسا .» تشهب  تلیـضفاب  ناـنز  زا  هجیدـخ  : » دومرف

: دیامرفیم دیامنیم ، هراشا  تثعب  زاغآ  رد  مالسا  تبرغ  هب  هک  ياهبطخ  رد  مالسلا ، هیلع  نانمؤم 
نیموس نم  دوب و  هتفای  لیکشت  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  ياهداوناخ  زج  دوبن ، مالسا  رد  یناملسم  هداوناخ  »
يرفن هس  ِتیعمج  کی  تدابع  عامتجا و  زا  دش و  مارحلادجـسم  دراو  فیفع »  » مان هب  يرجات  دسیونیم : ریثا » نبا  « » (1) «. » مدوب اهنآ  رفن 

هک یئادخ  دنیادخ . شتسرپ  لوغشم  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا و  اهیلع  هجیدخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دید  دنام . تفگـش  رد  اًلماک 
درک و تاقالم  سابع »  » ربمایپ يومع  اـب  قیقحت ، يارب  يو  دناهتـسویپ . نایادـخ »  » هب دـناهدرک و  شومارف  ار  وا  شتـسرپ  هقطنم ، نآ  مدرم 
هجیدخ و يو  رسمه  نز ، نآ  يربمایپ و  توبن و  یعدم  تسخن  رفن  تفگ : يو  دیـسرپ . رما  تقیقح  زا  تفگ و  يو  هب  دوب  هدید  ار  هچنآ 

: دوزفا سپس  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  مردارب  دنزرف  موس  رفن 
اهیلع هجیدخ  تلیضف  رد  هک  یتایاور  ِلقن  نایب و  « (2) . » رفن هس  نیمه  زج  دشاب ، نیئآ  نیا  وریپ  هک  مرادن  غارس  ار  یـسک  نیمز  يور  رد 

، دروآ دیدپ  ار  یخیرات  هثداح  نیا  هک  یللع  لیصفت  هب  رتهب  هچ  تسا . نوریب  ام  راتفگ  هلصوح  زا  تسا ؛ هدش  دراو  مالسلا 

. ۀعصاق هبطخ  هغالبلاجهن ،» امُُهِثلاث «- انا  َۀَجیدَخ و  ِهَّللا و  ِلوسر  َریَغ  ِمالسالا  یف  ذئَموَی  دِحاو  تَیب  عَمجَی  َمل  - 1
«. فیفع هدام « ۀباغلا ،» دسا  ِۀَثّلثلا «- ءالؤه  َریَغ  نیّدلا  اذه  یلَع  اهّلُک  ضرألا  ِرهَظ  یلع  ُتِملَع  ام  - 2
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. میزادرپب

جاودزا نیا  ِینطاب  يرهاظ و  للع 

: هک دننکیم  روصت  نینچ  دوخ  شیپ  دننکیم ، هعلاطم  يرگیدام  هچیرد  زا  ار  زیچ  همه  هک  يدام  نادرم 
اب ظاحل ، نیا  زا  دوب . دـنمزاین  يزیچ  ره  زا  شیب  نیما  درم  کی  هب  دوخ ، یتراجت  روما  يارب  دوب ، هشیپتراـجت  دـنمتورث و  هجیدـخ  نوچ 

ياضاقت دنتـشادن ؛ ینـس  قفاوت  هک  نیا  اب  دوب  هاگآ  وا  هنادنموربآ  یگدنز  عضو  زا  زین  دمحم  و  دومن ، جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 
. تفریذپ ار  وا 

هن دوـب ، يوـنعم  تاـهج  هلـسلس  کـی  شیرق ، نیما  اـب  جاودزا  يارب  هجیدـخ  ِكّرحم  هک  تسا  نیا  دـهدیم ، ناـشن  خـیرات  ار  هچنآ  یلو 
: ام دهاوش  کنیا  يدام . ياههبنج 

زا ار  هچنآ  و  دوب ، هدید  وا  زا  رفس  نیا  لوط  رد  هک  ار  یتامارک  وا  دسرپیم ؛ ار  شیرق  ناوج  رفس  ِتشذگرس  هرسیم ،»  » زا هک  یماگنه  - 1
هلآ هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ِتیونعم  هب  هقالع  نآ  همـشچرس  هک  یطرفم  قوش  هجیدـخ ،» . » دـیامنیم لقن  وا  يارب  دوب ، هدینـش  ماش  بهار 

: دیوگیم وا  هب  رایتخایب  و  دنکیم ، ساسحا  دوخ  رد  دوب 
سابل بسا و  ود  مهرد و  تسیود  مدرک و  دازآ  ار  ترـسمه  وت و  نم  ورب  يدرک . نادـنچ  ود  دـمحم ؛ هب  ارم  هقالع  تسا ، یفاـک  هرـسیم !

. مراذگیم وت  رایتخا  رد  یئاهبنارگ 
: دیوگیم وا  دنکیم . لقن  دوب ، برع  ياناد  هک  لفون » نب  ۀقرو   » يارب دوب ، هدینش  هرسیم »  » زا ار  هچنآ  سپس 

هتفرگ ناـمالغ  نازینک و  ار  وا  رود  و  دوـب ، هتـسشن  دوـخ  هناـخ  رد  هجیدـخ »  » يزور - 2 « (1) . » تسا یبرع  ربمایپ  تاـمارک  نیا  بحاـص 
هب دوهی »  » دنمـشناد مشچ  و  تشذگ ، اهنآ  لزنم  رانک  زا  شیرق » ناوج   » ًاقافتا دوب . لفحم  نآ  رد  زین  دوهی »  » نادنمـشناد زا  یکی  دـندوب .

هقیقد دنچ  دوش و  فرـصنم  دوخ  دصقم  زا  دنک  اضاقت  دمحم »  » زا هک  دومن ؛ تساوخرد  هجیدخ  زا  ًاروف  داتفا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ياضاقت هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  دیامن . تکرش  سلجم  نیا  رد 

.26 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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درک و يدوهی »  » دنمـشناد هب  ور  هجیدخ » ، » ماگنه نیا  رد  تفریذپ . دوب  وا  ندـب  رد  توبن  مئالع  نداد  ناشن  رب  ینبم  هک  ار  دوهی »  » ياناد

: تفگ
هدازردارب هب  دوهی  هورگ  زا  نانآ  اریز  دـنهدیم . ناشن  يدـب  لمعلاسکع  دـندرگ ، هاگآ  وت  يواـکجنک  شیتفت و  زا  وا  ياـهومع  هاـگره 

. دنناساره دوخ 
: تفگ دوهی »  » ياناد عقوم ، نیا  رد 

. تسا هداد  شرورپ  مدرم  داـشرا  توبن و  متخ  يارب  ار  وا  ریدـقت ، تسد  هک  یتروـصرد  دـناسرب ! ياهمدصیـسک  دـمحم  هب  دوـشیم  رگم 
؟ دوشیم ماقم  نینچ  زئاح  وا  هک  یئوگیم  اجک  زا  تفگ : هجیدخ » »

يومع دج و  و  دنریمیم ، وا  ردام  ردپ و  هک  تسا  نیا  وا  ياههناشن  زا  و  ماهدناوخ ؛ تاروت  رد  ار  نامزلارخآ  ربمایپ  مئالع  نم  تفگ : يو 
. تسا شیرق  هدیس  هک  دیامنیم  باختنا  ار  ینز  شیرق »  » زا دنیامنیم و  تیامح  وا  زا  يو 

، هجیدخ يومع  هقرو ، - 3 « (1) . » دروآ تسد  هب  ار  وا  يرـسمه  راختفا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تفگ : دومن و  هجیدخ »  » هب هراشا  سپس 
يارب ادخ  فرط  زا  شیرق ،»  » نایم زا  يدرم  هک : تفگیم  ررکم  تشاد و  نیدهع  بتک  هرابرد  یناوارف  ِتاعالطا  و  دوب ، برع  نایاناد  زا 

زا دوب ؛ شیرق  نانز  نیرتدنمتورث  هجیدخ ،»  » نوچ و  دریگیم . ار  شیرق »  » نانز نیرتدنمتورث  زا  یکی  دوشیم و  هتخیگنارب  مدرم  تیاده 
! ینکیم تلصو  نیمز  يور  ِدرم  نیرتفیرش  اب  وت  هک  دسر  ارف  يزور  تفگیم : هجیدخ  هب  هاگیب  هاگ و  ظاحل  نیا 

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

. دش دهاوخ  ریگملاع  وا  ترهش  هک  دومن  یهاوخ  جاودزا  یگرزب  درم  اب 
، اهنیا عومجم  تسا . هدش  تبث  زین  یخیرات  بتک  زا  يرایـسب  رد  دـناهدومن و  لقن  « (2)  » ناخروم زا  یـضعب  هک  تسا  ییاهنایرج  اهنیا 

يارب نیما ، هکنیا  و  دوب . شیرق  ناوج  تیونعم  هب  وا  داقتعا  نامیا و  دولوم  رتشیب  لیامت  نیا  هک  دـنکیم  یباتفآ  ار  هجیدـخ  لـیامت  لـلع 
رد يرثا  نیرتمک  دیاش  تسا ؛ رتبسانم  نارگید  زا  وا  تراجت 

.19 ج 16 / راحب ،» - .» 1

.104 ج 6 / راحب ،» - .» 2
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. تسا هتشادن  تلصو  نیا  داجیا 

هجیدخ يراگتساوخ  تّیفیک 

: هک دنکیم  لقن  « (1)  » ماشه نبا  یتح  تسا . هدوب  هجیدخ  دوخ  فرط  زا  ادتبا  داهنشیپ ، هک  تسا  نیا  ملسم  ردق 
: تفگ نینچ  درک و  راهظا  ار  دوخ  ِتالیامت  ًاصخش  هجیدخ ؛

و قلخ ، نسح  تناـما و  يراد و  دوخ  موـق  ناـیم  هک  یتّزع  تمظع و  نآ  تسا و  رارقرب  وـت  نم و  ناـیم  هک  یـشیوخ  رثا  رب  نم  هدازوـمع !
نیا زا  ار  دوخ  ياهومع  تسا  مزال  هک ؛ داد  خساپ  وا  هب  شیرق ،» نیما  . » منک جاودزا  وت  اب  ملیام  ًادج  تسا ؛ دوهـشم  وت  زا  هک  یئوگتـسار 

. دهد ماجنا  ار  راک  نیا  اهنآ  تروشم  اب  دزاس و  هاگآ  راک 
: دناسر ریز  زرط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ار  هجیدخ  مایپ  هیلع ،»  » رتخد هسیفن ، هک  دندقتعم  ناخروم  رتشیب 

منک توعد  تزع  تفارش و  تورث ، یئابیز و  هب  ار  وت  نم  هاگره  ینکیمن ؟ نشور  رسمه  غارچ  اب  ار  دوخ  یگدنز  ناتـسبش  ارچ  دمحم ! »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يریذپیم ؟

. درک یفرعم  ار  هجیدخ »  » يو تسیک ؟ تروظنم 
؟ دراد يدایز  قرف  وا  اب  نم  یگدنز  عضو  هک  نیا  اب  دوشیم ؛ رضاح  راک  نیا  هب  هجیدخ )  ) ایآ دومرف : ترضح 

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

ياهتیـصخش هک  یهوکـشاب  ِسلجم  درک . هرکاذـم  ار  ناـیرج  بلاـطوبا )  ) دوخ راوگرزب  ياـهومع  اـب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوـسر 
هدازردارب تسادخ و  يانث  دمح و  نآ  زاغآ  هک  دناوخ  ياهبطخ  بلاطوبا  تسخن ، دیدرگ . لیکشت  تشادربرد ، ار  شیرق  گرزب 

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

سپـس تشادن ، تیاضر  راک ، زاغآ  رد  دلیوخ  هک : دناهدرک  طبـض  ناسیونخـیرات ، زا  یخرب  هک  یبلطم  باسح ، نیا  يور  درک . يراج  ار 
. تسا ساسایب  دش ؛ یضار  هجیدخ  دیدش  تالیامت  يور 
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هچ رگا  و  دراد . يرترب  وا  رب  دوش ؛ هسیاقم  هنزاوم و  شیرق  زا  يدرم  ره  اب  هَّللادـبع ، نب  دـمحم  نم ، هدازردارب  درک : یفرعم  نینچ  ار  دوخ 

، بلاطوبا هبطخ  نوچ  « (1)  ... » یندـنام تسا  يزیچ  بسن  لـصا و  ینتفر و  تسا  ياهیاـس  تورث  نکل  تسا ، مورحم  یتورث  هنوـگره  زا 
: تفگ ياهباطخ  نمـض  دوب ، هجیدخ  ناگتـسب  زا  هک  دـسا » نب  لفون  نب  ۀـقرو   » نآ ربارب  رد  دوب ؛ مشاه  نادـناخ  شیرق و  ِیفرعم  رب  ینبم 
دش و يراج  حاکن  دقع  « (2) . » مینزب امش  تفارش  نامسیر  هب  تسد  میهاوخیم  لد  میمصزا  ام  تسین ، امـش  لضف  رکنم  شیرق  زا  یـسک 

. تسا هدوب  رتش  تسیب  هیرهم  هک  دناهتفگ  یضعب  هدش و  نیعم  رانید  دصراهچ  هیرهم 

هجیدخ نس 

یـضعب یلو  تسا . هداهن  دوجو  هصرع  هب  مدـق  لیفلاماع ، زا  شیپ  لاس  دوب و 15  هلاس  جاودزا 40  ماگنه  هجیدـخ  هک  تسا  نیا  فورعم 
ره یگدنز  هتشر  هک  یمیمتلا » شانب  نب  کلام  ۀلاهوبا   » و ذئاع » نب  قیتع   » ياهمان هب  دوب ، هدرک  رهوش  ود  اًلبق  يو  دناهتشون . نیا  زا  رتمک 

. دوب هدش  هدیشاپ  گرم  هلیسو  هب  مادک 

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

« دـلیوخ رتخد « هجیدـخ ،» اریز « تسا . یـسررب  ثحب و  ياـج  بلطم ، نیا  یلو  دوب . هجیدـخ » يومع « هقرو ،» هک «: تسا  نیا  فورعم  - 2
. هدازردارب ومع و  هن  دوب  دنهاوخ  هدازومع  ودره  نیاربانب ، تسا . دسا » دنزرف « لفون » دنزرف « هقرو » یلو « تسا ، دسا » دنزرف «
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تثعبات جاودزا  زا   9

هلآ هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  یناوج  نارود 

زا رود  دازآ و  طـیحم  رد  اریز  تسین . وگتفگ  ياـج  دوب ؛ ملاـس  حیحـص و  ، تسردـنت دـنمورین و  ریلد ، عاجـش و  شیرق ، ناوج  هک  نیا  رد 
. دـندوب تعاجـش  تماهـش و  رـصنع  یگمه  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  اهنآ  نایم  رد  هک  ياهداوناـخ  و  دوب ، هتفاـی  شرورپ  یگدـنز  ِياـغوغ 

نیا زا  وا  هک  دـید  دـیاب  یلو  دوـب . هداـمآ  وا  يارب  تهج  ره  زا  ینارذگـشوخ  لـئاسو  و  تشاد ، راـیتخا  رد  هجیدـخ  تورث  دـننام  یتورث ،
؟ دمآرب دوخ  زئارغ  عابشا  رکف  رد  ناناوج ، زا  يرایسب  دننام  دومن و  نهپ  ترشع  شیع و  طاسب  ایآ  درک ؟ هدافتـسا  هنوگچ  يدام  تاناکما 

یهاوگ خـیرات  دوب ؟ ادـیوه  وا  تیونعم  زا  رپ  یگدـنز  يامنرود  نآ ؛ رـسارس  زا  هک  دـیزگرب  يرگید  همانرب  تاناکما ، لئاسو و  نیا  اب  اـی 
راثآ امیس ، رب  هتسویپ  دوب . نازیرگ  يربخیب  ینارذگـشوخ و  زا  هشیمه  درکیم . یگدنز  هدومزآراک  لقاع و  نادرم  ناسب  وا  هک  دهدیم 

رد دومنیم و  نهپ  ار  یگدـنز  طاسب  راغ ، نایم  اههوک ، هنماد  رد  اهتدـم  یهاـگ  عاـمتجا ، داـسف  زا  يرود  يارب  و  تشاد ، ربدـت  رکفت و 
. تخادرپیم هعلاطم  هب  دوجو  عنصو  تردق  راثآ 

وا یناوج  فطاوع 

رتش تخب ، ِيدـب  زا  تسا و  رامق  لوغـشم  يزابرامق ، دـید  تخاـس . رادهحیرج  ار  وا  یناـسنا  فطاوع  هک  داد  خر  ياهعقاو  هکم  رازاـب  رد 
ینوکسم هناخ  تخاب ، ار  دوخ 
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رثأتم ار  شیرق  ناوج  ناـنچ  هعقاو ، نیا  هدـهاشم  داد . تسد  زا  زین  ار  دوخ  یگدـنز  زا  لاـس  هد  هک  دیـسر  یئاـج  هب  راـک  تخاـب ، ار  دوخ 

هب وا  تشگزاب . هناخ  هب  بش  زا  یـساپ  زا  سپ  درب و  هانپ  فارطا  ياههوک  هب  هکلب  دـنامب ؛ هکم  رهـش  رد  زور  نامه  تسناوتن  هک  تخاـس 
ورف بّجعت  رکف و  رد  هارمگ ، هـقبط  نـیا  روعـش  لـقع و  ِیمک  زا  تـشگیم و  رثأـتم  راـبّتقر ، زیگنامـغ و  رظاـنم  نـیا  ندـید  زا  یتـسار ،

. تفریم
ناوج اب  هک  نآ  زا  سپ  دوب و  اونیب  مدرم  دیما  هناخ  لامآ و  هبعک  دنک ، جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب  هکنآ  زا  شیپ  هجیدخ ، هناخ 

. دادن دوخ  رسمه  ششخب  لذب و  هناخ و  عضو  رد  يرییغت  نیرتکچوک  دومن ، جاودزا  شیرق 
نهپ وا  ياپ  ریز  ار  دوخ  يابع  یمارگ  لوسر  دمآیم . دوخ  دنزرف  رادـید  هب  همیلح  وا  یعاضر  ردام  یهاگ  ینارابمک ، یطحق و  عقاوم  رد 

هرابرد تسناوتیم  هچنآ  نتفر  عقوم  دادیم ، شوگ  ار  وا  نانخـس  داتفایم و  هداـس  یگدـنز  نآ  دوخ و  رداـم  فطاوع  داـی  هب  و  دومنیم ،
«(1) . » درکیم کمک  دوخ  ردام 

هجیدخ زا  وا  نادنزرف 

، شیرق ناوج  رسمه  دشخبیم . یصاخ  هولج  نآ  هب  رتغورفرپ و  ار  یگدنز  ناتسبش  دزاسیم و  رتمکحم  ار  یئوشانز  ِدنویپ  دنزرف ، ِدوجو 
ياتراهچ و  دنتفگیم . بیط »  » و رهاط »  » اهنآ هب  هک  هَّللادبع »  » سپس و  دوب ، مساق »  » اهنآ ِرتگرزب  هک  رسپ  ود  دروآ . دنزرف  شـش  وا  يارب 

. دوب رتخد  اهنآ 
دوردب تثعب  زا  شیپ  مامت  وا ، روکذ  نادنزرف  دوب . همطاف »  » و موثلک » ّما   » و بنیز »  » ًادعب هیقر ،»  » وا رتخد  نیرتگرزب  دسیونیم : ماشهنبا 

دزنابز ثداوح  ربارب  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يراد  نتشیوخ  « (2) . » دندرک كرد  ار  وا  توبن  نارود  نارتخد ، یلو  دنتفگ . یگدنز 
وا نامشچ  هشوگ  زا  کشا  تارطق  تروصهب  وا ، لد  تارثأت  یهاگ  دوخ ، نادنزرف  گرم  رد  لاح ، نیا  اب  دوب . همه 

.123 ج 1 / یبلح ،» هریس  - .» 1
، یضعب - 152151 ج 22 / راونـالاراحب ،» .» 37 ج 2 / لاـصخلا ،» و 7 «؛  6 دانـسالا » برق  140 «؛ ج 1 / بوشآرهـش ،» نـبا  بقاـنم  - .» 2

. دییامرفب هعجارم   166 / 22 راحب ،» 35 و « ج 2 / يربط ،» خیرات  هب « دننادیم ، اتود  زا  شیب  ار  ربمایپ  روکذ  نادنزرف 
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یلو تخوسیم  وا  لد  هک  یلاح  رد  دوب  رتشیب  دوب ، هیرام »  » وا ردام  هک  میهاربا ، گرم  رد  وا  رثأت  بتارم  دـیتلغیم . شیاـههنوگ  يور  هب 

. دوـمن ضارتـعا  وا  ندرک  هیرگ  هب  مالـسا ، یناـبم  هب  یناداـن  لـهج و  يور  زا  یبرع  یتـح  دوـب . لوغـشم  ادـخ  يرازگـساپس  هب  ناـبز ، اـب 
: دوزفا هاگنآ  تسا . تمحر  هیرگ  نینچ  کی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

«(1) « ؛» مَحُری مَحرَی ال  ْنَم ال  َو  »
.« دریگیمن رارق  محرت  دروم  دنکن ، محر  هک  سکنآ  »

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هدناوخرسپ 

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

. تسین نشور  نادنچ  دیرخ ، ار  وا  هجیدخ 
اهیلع هجیدخ  زا  دوخ  یلـست  يارب  دوب و  رثأتم  رایـسب  دوخ  نادنزرف  گرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیوگیم : دـمحم » ةایح   » ِفلؤم

. دیزگرب يدنزرف  هب  درک و  دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  سپس  درخب . ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  مالسلا 
، هجیدـخ دوـخ  همع  هب  ار  وا  مازح  نب  میکح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  اـب  هجیدـخ  جاودزا  عـقوم  رد  هـک  دـنیوگیم : رتـشیب  یلو 
هیلع و هللا  یلـصربمایپ  هب  ار  وا  زین  هجیدخ  و  تفرگ ، رارق  یمارگ  لوسر  رهم  دروم  دوب ، یـشوهاب  كاپ و  ناوج  رظن  ره  زا  نوچ  دیـشخب .
هک تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  دـنزرف  ياج  ناـسرپناسرپ ، دـیز »  » ردـپ یتدـم ، زا  سپ  دیـشخب . هلآ 

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

«(2) . » تفرگ ار  شحج  رتخد  بنیز »  » وا يارب  دناوخ و  زین  دوخ  رسپ  هدومن و  دازآ  ار  وا  ترضح  تهج ، نیا  يور 

.247 خیش /» یلاما  - » 1
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: دربیم دوخ  هناخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شیرق  نیما 

دوخ راوگرزب  يومع  هب  هک  تفرگ  میمصت  یمارگ  لوسر  دوب ؛ هتفرگربرد  ار  نآ  یحاون  هکم و  یبآمک  یطحق و  هک  اهلاس ، زا  یکی  رد 
ناـیم رد  ار  عوـضوم  ساـبع »  » ماـن هب  دوـخ  رگید  يوـمع  اـب  تهج ، نیا  زا  دروآ . نیئاـپ  ار  وا  یگدـنز  هـنیزه  و  دـنک ، کـمک  بلاـطوبا 

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

دوخ ياههناخ  هب  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  ادـخ  لوسر  ار و  رفعج  هزمح ، ار و  بلاط  سابع ، دـسیونیم : فورعم  خروم  یناهفـصا ، جرفلاوبا 
رهاظ هچ  رگا  « (1) . » تسا هدیزگرب  نم  يارب  ار  وا  ادخ  هک  مدـیزگرب  ار  نامه  نم  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگنآ  دـندرب .

مالـسلا هیلع  یلع  هکنیا : نآ  دوب و  يرگید  زیچ  یئاهن  فدـه  یلو  دـنک ؛ کمک  یطحق  لاس  رد  بلاطوبا  یگدـنز  هب  هک  دوب  نیا  نایرج 
. دیامن يوریپ  وا  همیرک  قالخا  زا  دنک و  ادیپ  شرورپ  تیبرت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناماد  رد 

: دیامرفیم دروم  نیا  رد  هغالبلاجهن  رد  نانمؤم ، ریما 
هب ارم  هک  مدوب  یلاـسدرخ  نم  درک و  گرزب  دوخ  شوغآ  رد  ارم  وا  دـیهاگآ . یمارگ  لوسر  اـب  نم  یکیدزن  تیعقوـم و  زا  اهامـش  همه  »
زا زور  ره  مدرکیم و  مامـشتسا  ار  ترـضح  نآ  شوـخ  يوـب  نم  درکیم . نهپ  دوـخ  راـنک  رد  ارم  باوـختخر  دنابـسچیم و  دوـخ  هنیس 

«. (2) « » متخومآیم يزیچ  وا  قالخا 

تثعب زا  شیپ  وا  نیئآ 

. دیتسرپن ار  اتکی  يادخ  زج  دیدرگ ؛ هدرپس  كاخ  هب  هک  يزور  ات  دش ، دلوتم  ردام  زا  هک  ياهظحل  زا  وا 
، لـیپ هاپـس  هـلمح  عـقوم  رد  هـک  دـیراد  داـی  هـب  دـندوب . تسرپادـخ  دـحوم و  یگمه  بلاـطوبا ،»  » و بلطملادـبع »  » دـننام وا ، ناتـسرپرس 

هب دحوم  کی  ناسب  دوخ ، يادخ  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  هبعک  هقلح  بلطملادبع 
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 ... متسین راودیما  یسک  هب  وت  زج  ایادخ  تفگ : تخادرپ و  تاجانم 

ناراـب دادیم و  دـنگوس  وا  ماـقم  هب  ار  ادـخ  دربیم و  یلـصم  هب  ار  دوـخ  هدازردارب  یلاسکـشخ ، یطحق و  عـقاوم  رد  بلاـطوبا  نینچمه ،
ماگنه دوخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتح  تسا . هدـش  دراو  خـیرات  ياـهباتک  رد  هک  دراد  یفورعم  راعـشا  دروم  نیا  رد  دـیبلطیم و 

. درک راهظا  برع  ِفورعم  ياهتب  هب  تبسن  ار  دوخ  رفنت  يرصب ،»  » بهار اریحب ، اب  هرکاذم 
لوـسر وـگ . خـساپ  مسرپیم ، هک  هچنآ  زا  ارم  يّزع » تـال و   » ِّقـح هب  مهدیم  دـنگوس  ار  وـت  تفگ : درک و  وا  هـب  ور  بـهار ، هـک  اـجنآ 

شتـسرپ دننام  نم  دزن  ناهج  رد  يزیچ  هدـم . دـنگوس  يّزع » تال و   » هب ارم  زگره  تفگ  درک و  شاخرپ  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ 
یمارگ لوسر  نک . هاگآ  ارم  منکیم  لاوئـس  نم  هک  هچنآ  زا  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ  بهار  هاـگنآ  تسین . ضوغبم  ود  نآ 

نارـسپ و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  هک  دـهدیم  یهاوگ  اهنیا  همه  « (1) . » سرپـب یهاوخیم  هچنآ  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ارح راغ  رد  تثعب  زا  لبق  وا  فاکتعا  نامه  وا ، یتسرپاتکی  رب  هاوگ  نیرتهب  دناهدوب و  دحوم  تسرپادـخ و  یگمه  بلطملادـبع ، نادـناخ 

. تسا
هللا یلـص  نانمؤم  ریما  تخادرپیم . ادخ  تدابع  هب  ارح  راغ  رد  هام  دـنچ  یلاس  یمارگ ، لوسر  هک  دـنراد  رظن  قافتا  یگمه  ناسیونهریس ،

: دیامرفیم دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و 
«(2) « ؛» ُهُریَغ ُهارَیال  َو  ُهارأَف  ءارَِحب  ۀَنَس  ّلُک  یف  ُرِواُجی  َناک  دََقل  َو  »

«. دیدیمن ار  وا  یسک  نم  زج  مدیدیم و  ار  وا  نم  دیزگیم ؛ تماقا  ارح  هوک  رد  لاس ، ره  رد  ربمایپ  »
. دوب تدابع  لوغشم  راغ  دوخ  رد  دش  ثوعبم  یهلا  تلاسر  هب  وا  هک  ار  يزور  یتح 

: دیامرفیم نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگدنز  زا  شخب  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
هتـشرف نآ  و  دراـمگ ، وا  تیبرت  يارب  ار  ياهتـشرف  نیرتگرزب  دـنوادخ  دـش ؛ هتفرگزاـب  ریـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور  زا  »

«(3) «. » تخومآیم وا  هب  ار  کین  ياهيوخ  اهيراوگرزب و  اهزور  اهبش و 
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؛ دریگ رارق  ناهج  هتـشرف  نیرتگرزب  تیبرت  تحت  یگراوخریـش ، زا  سپ  ِنارود  زا  هک  یـسک  ياهداوناـخ ، نینچ  هتفاـی  تیبرت  نیارباـنب ،

. دورن رانک  دیحوت  هداج  زا  ياهظحل  هدوب و  دحوم  دیاب  ًامتح 

ارح هوک  رد  شیرق  نیما 

یهایـس ياهگنـس  هتخت  ار  هوک  نیا  رهاـظ  دومن . دوعـصنآ  هلق  هب  ناوتیم  تعاـس  مین  هلـصاف  هب  دراد . رارق  هکم »  » لامـش رد  ارح ، هوـک 
نایم زا  روبع  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  يراغ  نآ ، یلامـش  هطقن  رد  دوشیمن . هدـید  نآ  رد  تایح  راـثآ  نیرتکـچوک  دـهدیم و  لیکـشت 

و دوشیم ؛ نشور  دیـشروخ  رون  اب  راغ  لخاد  زا  یتمـسق  تسا . ناسنا  تماق  کی  ردق  هب  نآ  عافترا  هک  دـسرب ، نآ  هب  دـناوتیم  اهگنس 
. تسا هتفر  ورف  یمئاد  یکیرات  رد  نآ  رگید  ياهتمسق 

هب راغ ، نآ  لاح  ِنابز  زا  ثداوح  نیا  عامتـسا  قشع  هب  مدرم  مه  زورما  هک  تسا ؛ یثداوح  دهاش  دوخ ، یمیمـصیانشآ  زا  راغ ، نیمه  یلو 
نآ یگدنز  زا  یتمسق  و  یحو »  » تشذگرس نآ ، زا  هک  دنناسریم  نآ  هناتسآ  هب  ار  دوخ  ناوارف ، ياهجنر  لمحت  اب  دنباتـشیم و  وا  يوس 

: دیوگیم دوخ  لاح  نابز  اب  زین  راغ  نآ  دننک . راسفتسا  ار  تیرشب  ناهج  گرزب  ربهر 
هطقن نیا  يو ، دربیم . رـسب  اجنیا  رد  دـسرب ، تلاسر  ماقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  اهزور ، اهبش و  وا  تسا . شیرق » زیزع   » هاـگتدابع هطقن  نیا 

هاگ هام  نیا  ریغ  رد  و  دـنارذگیم ، هطقن  نیا  رد  ار  اهناضمر  هام  مامت  دوب . هدرک  باـختنا  شتـسرپ  تداـبع و  روظنم  هب  ار  اـغوغ  زا  رود 
لوغـشم ارح »  » هوک رد  عطق  روط  هب  دیاین ، هناخ  هب  شیرق  زیزع  عقوم  ره  هک  تسنادیم  وا  زیزع  رـسمه  یتح  دربیم . هانپ  اجنآ  هب  یهاگیب 

. دندومنیم ادیپ  تدابع  رکفت و  تلاح  رد  هطقن  نآ  رد  ار  وا  داتسرفیم ، وا  لابند  ار  یناسک  عقوم  ره  تسا ؛ تدابع 
: درکیم رکف  رتشیب  عوضوم  ود  هرابرد  دسرب ؛ توبن  ماقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  وا 

، درکیم هدهاشم  ار  ادخ  ملع  ادخ و  تردق  ادخ ، رون  يدوجوم  ره  يامیس  رد  تخادرپیم . رکفت  هب  نامسآ  نیمز و  توکلم  رد  وا  لوا :
. دوشگیم دوخ  يور  هب  بیغ  زا  ییاههنزور  قیرط  نیا  زا  و 
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رظن رد  طاطحنا  داسف و  نآ  اب  زور  نآ  رد  هعماج  حالصا  درکیم . رکف  دش ، دهاوخ  هدراذگ  وا  هدهع  رب  هک  ینیگنـس  هفیظو  هرابرد  مود :

« شیرق  » یشایع و  نایکم ، ِیگدنز  داسف  ظاحل ، نیا  زا  دوبن . تقشم  جنر و  زا  یلاخ  زین  یحالـصا  همانرب  يارجا  یلو  دوبن ، یلاحم  راک  وا 
. تفریم ورف  رکف  رد  نانآ  حالصا  هوحن  رد  دیدیم و  ار 

رومأم هک  اجنآ  زا  یلو  دشیم ، نایامن  وا  هرهچ  رد  یتحاران  راثآ  دوب و  رثأتم  هدارایب  حوریب و  ناتب  ربارب  رد  مدرم  عوضخ  شتـسرپ و  زا 
. دومرفیم يراددوخ  مدرم  يرادزاب  زا  دوبن ، قیاقح  یئوگزاب  هب 

یحو زاغآ 

هب ار  وا  ات  دناوخب  شیرق » نیما   » يارب تداعـس ، تیاده و  باتک  زاغآ  هعیلط و  ناونع  هب  دـنچ  یتایآ  دـش  رومأم  ادـخ  فرط  زا  ياهتـشرف 
وگتفگ زور  نیا  نییعت  هرابرد  هدـنیآ ، رد  هک  دوب  ثعبم »  » زور نامه  زور  نآ  و  لیئربج )  ) نامه هتـشرف ، نآ  دزاـس . رختفم  توبن  توسک 

. درک میهاوخ 
توبن راب  لمحت  بات  دشابن ، دنمورین  گرزب و  صخش  حور  ات  دراد . مزال  یصاخ  یگدامآ  هتـشرف ، اب  ندش  وربور  هک  تسین  کش  ياج 

هب یهلا  تایانع  دـتمم و  ياهرکفت  ینالوط ، ياهتدابع  هلیـسو  هب  ار  یگداـمآ  نیا  شیرق ،» نیما  . » تشاد دـهاوخن  ار  هتـشرف  تاـقالم  و 
تیعقاو ياراد  نشور  ِزور  دننام  هک  دیدیم  یئاهایؤر  اهباوخ و  تثعب  زور  زا  شیپ  ناسیونهریـس ، زا  يرایـسب  ِلقن  هب  دوب . هدروآ  تسد 

ات دربیم ، رسب  لاح  نیمه  هب  وا  دوب . یئاهنت  لاح  رد  تدابع  تولخ و  تعاس  وا ، يارب  تاعاس  نیرتشخبتذل  یتدم  زا  سپ  « (1) . » دوب
هک اجنآ  زا  وا  ناوخب . ینعی  ْءَْرقا » : » تفگ وا  هب  تفرگ و  وا  ربارب  رد  ار  نآ  و  دـمآ ، دورف  یحول  اب  ياهتـشرف  یـصوصخم  زور  رد  هک  نیا 

و درک ، ندناوخ  تساوخرد  سپس  درشف ، تخـس  ار  وا  یحو  هتـشرف  مرادن . ندناوخ  ییاناوت  نم  هک  داد  خساپ  دوب ، هدناوخنسرد  یّمأ و 
ساسحا دوخ  رد  ناهگان  موسراشف  زا  سپ  دش و  رارکت  راب  هس  لمع  نیا  داد ، راشف  تخس  ار  وا  رگید ، راب  هتشرف  دینـش ، ار  باوج  نامه 

دناوتیم درک 
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. دـناوخ دوریم ، رامـش  هب  رـشب  تداعـس  باتک  هچابید  تقیقح  رد  هک  ار  تایآ  عقوم  نیا  رد  دـناوخب . تسا ، هتـشرف  تسد  رد  هک  یحول 

: تایآ همجرت  کنیا 
هکنآ تسا  یمارگ  وت  راگدرورپ  ناوخب و  درک ، قلخ  هتـسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  هک  یـسک  دـیرفآ ، ار  ناهج  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  »

زین هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  داد و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  لیئربج  « (1) «. » تخومآ تسنادیمن  هک  ار  هچنآ  یمدآ  هب  داد و  میلعت  ار  ملق 
یمارگ لوسر  ِیلامجا  همانرب  هدش ، دای  تایآ  « (2) . » دش راپسهر  هجیدخ »  » هناخ يوس  هب  و  دمآ ؛ نییاپ  ارح »  » هوک زا  یحو ، لوزن  زا  سپ 

ندرب راک  هب  شناد و  ملع و  ندناوخ ، تئارق و  ار  وا  نییآ  ساسا  هک  دناسریم  راکـشآ  روط  هب  و  دنکیم ، نشور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دهدیم لیکشت  ملق 

یحو لوزن  هلابند 

سپ دومن . طبض  لد  هحفصرد  دوب ، هتخومآ  لیئربج )  ) هتشرف زا  ار  هچنآ  دش . ینارون  یحو  ِرون  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  گرزب  حور 
ار ادـن  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  یهاـگ  ملیئربج . نم  و  یئادـخ ، لوسر  وت  دـمحم ! يا  هک : درک  باـطخ  ار  وا  هتـشرف  ناـمه  ناـیرج ، نیا  زا 
نآ زا  تشحو  بارطـضا و  درب ، ورف  تشحو  بارطـضا و  رد  ار  وا  دـمآشیپ  ود  نیا  دوب ؛ هدـمآ  نیئاـپ  ارح »  » هوک زا  هک  دینـش  یماـگنه 

. تسا هدش  رادهدهع  ار  یگرزب  هفیظو  هک  تهج 
. درادن هدش  غالبا  وا  هب  هچنآ  یتسرد  هب  وا ، نانیمطا  نیقی و  اب  تافانم  و  دوب ، یعیبط  يدح  ات  بارطضا  نیا  هتبلا 

ياهتـشرف اب  یتقو  راک ، زاغآ  رد  زاب  دشاب ؛ هتـشاد  یگتـسب  یناحور  ملاوع  و  بیغ ، هاگتـسد  اب  هزادنا  ره  دشاب ؛ اناوت  هزادنا  ره  حور ، اریز 
، هوک يالاب  رد  مه  نآ  دوش ، وربور  تسا  هدشن  وربور  وا  اب  لاح  ات  هک 

قلع هروـس  ْمَْلعَی «» َْمل  اـم  َناـْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب  َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَـْألا  َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ٍقَـلَع  ْنـِم  َناـْسنِْإلا  َقَـلَخ  َقَـلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  - » 1
«. 5 ياههیآ 1 -

، تسا نیتم  حیحـص و  میدرک  لقن  هک  روط  ناـمه  ثیدـح  زا  شخب  نیا  ، 3 ج 1 / يراخب ،» حیحـص  236 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریـس  - » 2
دنـس و رظن  زا  ثیدـح  نآ  نوماریپ  موس  ج  نآرقلا » میهافم  باتک « رد  ام  و  تسا . دودرم  ًاعطق  هک  درادـن  ياهیاریپ  ثیدـح  لـیذ  رد  یلو 

. میاهدومن وگتفگ  ثحب و  نتم 
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. تفر نیب  زا  بارطضا  نیا  اهدعب  اذل  دهدیم و  خر  وا  هب  یتشحو  بارطضا و  نینچ 

بارطضا و راثآ  یمارگ  رـسمه  دش ، هناخ  دراو  یتقو  دریگ . شیپ  ار  هجیدخ »  » هناخ هار  هک  دش  ببـس  هداعلاقوف ، ِیگتـسخ  بارطـضا و 
هدید اب  هجیدـخ ،» . » داد حرـش  هجیدـخ »  » يارب دوب ، هداتفا  قافتا  هک  ار  هچنآ  دیـسرپ . وا  زا  ار  نایرج  درک . هدـهاشم  وا  هرهچ  رد  ار  رکفت 

. درک دهاوخ  يرای  ار  وت  ادخ  تفگ : و  درک . اعد  وا  قح  رد  و  تسیرگن ، وا  هب  مارتحا 
: دومرف هدومن و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هب  ور  درک ، یگتسخ  ساسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  لوسر  سپس 

. ناشوپب ارم  ینیرثد :
. تفر ورف  باوخ  رد  یکدنا  هدیناشوپ و  ار  وا  هجیدخ » »

دوریم لفون » نب  ۀقرو   » شیپ هجیدخ 

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

. داد حرش  وا  يارب  ومهبوم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  راتفگ  تفر و  هقرو  شیپ  دراذگ ؛ نایم  رد 
: تفگ نینچ  دوخ  يومعرتخد  خساپ  رد  هقرو » »

«(1)  ... » دیآیم و دورف  وا  رب  تلاسر )  ) گرزب سومان  نآ  و  تسا ؛ يربمایپ  زاغآ  هدمآ  شیپ  وا  رب  هچنآ  تسا  وگتسار  وت  يومعرسپ 

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

ماگ شیپ  نآ  رـشن  نتفریذـپ و  رد  هک  یناسک  هب  نآرق ، حالطـصا  رد  تسا . هدوب  یجیردـت  ناـهج ، رد  نآ  ذوفن  مالـسا و  نییآ  تفرـشیپ 
. دوب يرترب  تلیـضف و  كالم  مالـسا ، ردصرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نیئآ  هب  شیارگ  هب  تقبـس  و  دوشیم . هتفگ  نوِقباسلا » « ؛ دندوب
ناـنز و زا  ار  درف  نیرتماـگشیپ  و  مـیهد ، رارق  یــسررب  دروـم  ار  عوـضوم  حیحــصکرادم ، يور  زا  یفرطیب  لاـمک  اـب  دــیاب  نیارباــنب ،

رد ار  درم  نیرتمدقشیپ 

. ُرَبْکألا ُسوماّنلا  ِهِیتْأََیل  ُهَّنإ  ِةُّوُبنلا و  ُءِدَبلاذه  َّنإ  ٌقداَصل و  کِّمَع  َنبا  ّنأ  - 1
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. میسانشزاب مالسا  شریذپ 

« هجیدخ ، » نانز زا 

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

: میروآیم اجنیا 
هشیمه وا  هب  ربمایپ ، رهم  هقالع و  زا  مدروخیم و  فسأت  مدوب ، هدرکن  كرد  ار  هجیدخ »  » راگزور هک  نیا  رب  هتسویپ  نم  دیوگیم : هشیاع 

تفریم و هجیدخ »  » ناتسود غارس  تشکیم ، يدنفسوگ  رگا  و  درکیم ؛ دای  دایز  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اریز  مدرکیم . بجعت 
. داتسرفیم اهنآ  يارب  یمهس 

. دومن فیرعت  وا  زا  يردق  درک و  دای  ار  هجیدخ »  » لاح نآ  رد  تفگیم ، كرت  ار  هناخ  یمارگ  لوسر  يزور 
: متفگ تأرج  لامک  اب  منک ، لرتنک  ار  مدوخ  متسناوتن  نم  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  ماجنارس ،

! تسا هدرک  امش  بیصن  ار  نآ  زا  رتهب  ادخ  و  دوبن ، شیب  ینزریپ  کی  يو 
: دومرف دیدرگ . رهاظ  وا  یناشیپ  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  دراذگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رد  يدب  رثا  نم  راتفگ 

وا دندربیم ؛ رس  هب  كرش  رفک و  رد  مدرم  رسارس  هک  دروآ ، نامیا  نم  هب  یماگنه  وا  هتـشگن ! نم  بیـصن  نآ  زا  رتهب  تسین ...  نینچ  ًادبا 
«(2) ! » دادن منارـسمه  رگید  هب  هک  دومن  مبیـصن  يدنزرف  وا  زا  ادـخ  دراذـگ ، نم  رایتخا  رد  عقاوم  نیرتتخـس  رد  ار  دوخ  تورث  لاوما و 
هک یماگنه  اریز  تسا . نآرق  لوزن  یحو و  زاغآ  ِتشذگرس  نامه  ناهج ، نانز  مامت  رب  نامیا  رد  هجیدخ  ندوب  مدق  شیپ  رب  رگید  هاوگ 

رـسمه نامیا  ًاحیولت  ًاحیرـصت و  هلـصافالب  دراذگ ؛ نایم  رد  دوخ  رـسمه  اب  ار  دوخ  تشذگرـس  دمآ و  نیئاپ  ارح » راغ   » زا یمارگ ، لوسر 
رابخا و نیمه  دوب و  هدینش  ار  دوخ  رهوش  توبن  هب  عجار  رابخا  برع ، نایاناد  نانهاک و  زا  ررکم  نآ  رب  هوالع  دینش . ار  دوخ 

.240 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
.8 ج 16 / راحب ،» - » 2
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. دنک جاودزا  یمشاه  ناوج  اب  هک  دش  ببس  وا  یتسرد  تقادص و 

دوب مالسلا  هیلع  یلع  نادرم ، نیرتمدقشیپ 

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

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  هعصاق »  » هبطخ رد  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع 
مدیدیم و ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب ؛ ناشیا  موس  نم  و  هجیدخ ، ادخ و  لوسر  هناخ  رگم  دوب ؛ هدماین  ياهناخ  رد  مالسا  نامز ، نآ  رد  »

«(1)  ...«. » مدرکیم مامشتسا  ار  توبن  يوب 

دنناوخیم زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  یلع 

لقن وا  زا  ار  ریز  ناتـساد  خیرات ، نادنمـشناد  زا  يرایـسب  و  يدـنک ،» فیفع   » همجرت رد  هباصالا ،»  » رد رجح ، نبا  ۀـباغلادسا »  » رد ریثا  نبا 
: تفگ وا  هک  دننکیم 

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

هقباسیب هرظنم  نیا  دـندومنیم . دوجـس  عوکر و  درم ، نآ  زا  يوریپ  هب  رفن  ود  نیا  هک  مدرک  هدـهاشم  نم  و  تفرگ ، رارق  اـهنآ  رـستشپ 
، وا هدازردارب  رـسپ ، نآ  و  تسا ، هَّللادبع  نب  دمحم  درم  نآ  تفگ : وا  مسرپب ، سابع »  » زا ار  نایرج  هک  درک  کیرحت  ارم  يواکجنک  سح 

اهنآ تشپ  هک  ینز  و 

َیلِإ ِینُّمُضَی  ٌَدلَو  اَنَأ  َو  ِهِرْجِح  ِیف  ِینَعَضَو  ِۀَصیِصَْخلا  َِۀلِْزنَْملا  َو  ِۀَبیِرَْقلا  َِۀباَرَْقلِاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یِعِضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَق  َو  - 1
ِیف ًۀَلْطَخ  َو ال  ٍلْوَق  ِیف  ًَۀبْذَک  ِیل  َدَجَو  اَم  َو  ِهِینُمِْقُلی  َُّمث  َءْیَّشلا  ُغَضْمَی  َناَک  َو  ُهَفْرَع  ِینُّمُِـشی  َو  ُهَدَسَج  ِینُّسُِمی  َو  ِهِشاَِرف  ِیف  ِینُُفنْکَی  َو  ِهِرْدَـص 

ِقالْخَأ َنِساَحَم  َو  ِمِراَکَْملا  َقیِرَط  ِِهب  ُُکلْـسَی  ِِهتَِکئاَلَم  ْنِم  ٍکَلَم  َمَظْعَأ  ًامیِطَف  َناَک  ْنَأ  ْنَُدل  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِهب  ُهَّللا  َنَرَق  ْدََـقل  َو  ٍلِْعف 
ُرِواَُجی َناَک  ْدََقل  َو  ِِهب  ِءاَِدْتقِْإلِاب  ِینُُرمْأَی  َو  ًامَلَع  ِِهقالْخَأ  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِیل  ُعَفْرَی  ِهِّمُأ  ََرثَأ  ِلیِـصَْفلا  َعاَبِّتا  ُهُِعبَّتَأ  ُْتنُک  ْدََـقل  َو  ُهَراَهَن  َو  ُهَْلَیل  َِملاَْعلا 

اَنَأ َو  َۀَـجیِدَخ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْریَغ  ِمالْـسِْإلا  ِیف  ٍذـِئَمْوَی  ٌدِـحاَو  ٌْتَیب  ْعَمْجَی  َْمل  َو  يِْریَغ  ُهاَرَی  َو ال  ُهاَرَأَف  َءاَرِِحب  ٍۀَنَـس  ِّلُک  ِیف 
 ... ِةَُّوبُّنلاَحیِر ُّمُشَأَو  َِۀلاَسِّرلا  َو  ِیْحَْولا  َرُون  َيرَأ  اَمُُهِثلاَث 

ِهَّللاُلُوسرّالإ ینِقبسَی  َمل  َباجأو ، َعِمَسَو  َبانأ  نَم  لَّوأ  ّینإ  َّمهَّللا  دیامرفیم : هبطخ  نآ  رد  زین  رصم و  عبط   182 ج 2 / هدبع ،» هغالبلاجهن  » 
. ِةالَّصلِاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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رد ار  رـصیق »  » و يرـسک »  » ياههنازخ هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  هک  دیوگیم : ماهدازردارب  تفگ  سپـس  تسا . دـمحم »  » رـسمه تسا ،

. رفن هس  نیمه  زج  تسین  نییآ  نیا  وریپ  یسک  نیمز  يور  دنگوس ، ادخ  هب  یلو  تشاد . دهاوخ  رایتخا 
! مدوب اهنآ  رفن  نیمراهچ  نم  شاک  يا  هک  منکیم  وزرآ  دیوگ : يوار  سپس 
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نادنواشیوخ توعد  يّرس - توعد   10

هراشا

يزاسدرف هب  مدرم ، مومع  هب  هجوت  ياج  هب  تدـم  نیا  رد  تخادرپ و  يّرـس  توعد  هب  مامت  لاس  هس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ 
توعد دوخ  نییآ  هب  ار  یهورگ  يرـس ، ياهسامت  اب  دزاسن و  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  وا  هک  درکیم  باجیا  تقو  حـلاصم  دومن . تیانع 

نیا ماـن  خـیرات ، ددرگ . وربور  ناـنآ  شریذـپ  اـب  دـنک و  بلج  دـیحوت  نییآ  هب  ار  یعمج  تسناوت  هک  دوـب  يّرـس  توـعد  نیمه  دـیامن و 
: زا دنترابع  دارفا  نیا  زا  یخرب  تسا . هدش  روآدای  دناهدیورگ ؛ وا  نییآ  هب  تلاسر  زا  عطقم  نیا  رد  هک  ار ، اهتیصخش 

یبا نب  دعـس  فوع ، نب  نامحرلادـبع  ماوع ، نب  ریبز  هثراح ، نب  دـیز  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مالـسلا ، اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح 
، ثراحلا نب  ةدـیبع  نوعظم ، نب  هَّللادـبع  نوعظم ، نب  ۀـماُدق  مقرالا ، یبا  نب  مقرا  ۀملـسوبا ، حارج ، ةدـیبعوبا  هَّللادـیبُع ، نب  ۀـحلط  صاقو ،
هدـیورگ و مالـسا  نییآ  هب  عطقم  نیمه  رد  هک  يدارفا  رگید  ناـفع و  نب  ناـمثع  ۀـفاُحق ، یبا  نب  رکبوبا  ترا ، نب  باـبخ  دـیز ، نب  دـیعس 
مک و هک  یلاح  رد  دندوب ؛ شون  شیع و  تسمرـس  ینارذگـشوخ و  لوغـشم  لاس ، هس  نیا  رد  شیرق  نارـس  « (1) . » دـنتفریذپ ار  وا  توبن 

یتراـسج هدادـن و  ناـشن  یـشنکاو  نیرتکـچوک  یلو  دـندوب  هتفاـی  یهاـگآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــصادخ  لوـسر  يّرــس  ِتوـعد  زا  شیب 
. دندرکیمن

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

.262 - 245 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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زامن هکم  ياههّرد  زا  یکی  رد  هکیلاح  رد  يزور ، دندراذگیم . اجنآ  رد  شیرق  مشچ  زا  رود  ار  دوخ  زامن  دـنتفریم و  هکم  ياههرد  هب 

يرصتخم يریگرد  هک  دش  ببس  راک  نیا  دندرک . شهوکن  ار  نانآ  راک  هدرک و  ضارتعا  نانآ  لمع  هب  ناکرـشم  زا  یخرب  دندراذگیم ؛
. دیدرگ یمخز  صاقو  دعس  هلیـسو  هب  ناکرـشم  زا  یکی  هک  دیآ ، دیدپ  ناکرـشم  زا  یخرب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارای  نایم 

راک قیرط ، نیا  زا  ات  تخادرپ ؛ شتسرپ  غیلبت و  هب  اجنآ  رد  و  « (2)  » داد رارق  تدابع  لحم  ار  مقرا »  » هناخ یمارگ  لوسر  ور ، نیا  زا  « (1)»
نامیا یمارگ  لوسر  هب  هناخ  نآ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  هلمج  زا  نانـس ، نب  بیهـصو  رـسای  راـمع  دـشاب ؛ رود  ناکرـشم  زادـنامشچ  زا  وا 

. دندروآ
دادعتسا رکف و  رظن  زا  هک  ار  سک  ره  دیشوکیم . دوخ  نیئآ  يّرس  غیلبت  رد  یگدزباتـش  نودب  مامت ، لاس  هس  مالـسا  ناهج  ردقیلاع  ربهر 

مامت هک  دوب  یناهج  گرزب  تلود  کی  نداد  لیکـشت  فدـه ، هکنیا  اب  تشادیم . هضرع  وا  هب  ار  دوخ  شیک  دـیدیم ، هداـمآ  هتـسیاش و 
نادـنواشیوخ یتح  دزن ، یمومع  توعد  هب  تسد  ًادـبا  لاس  هس  نیا  فرظ  رد  یلو  دروآ ، درگ  دـیحوت ) مچرپ   ) مچرپ کی  تحت  ار  دارفا 

يارب دعتسم  قیال و  هتسیاش و  ار  سک  ره  درکیم و  رارقرب  یـصوصخ  ياهسامت  دارفا  اب  طقف  درکن ؛ توعد  یـصوصخ  تروصهب  زین  ار 
تیادـه ار  ياهدـع  و  دوخ ، وریپ  ار  یهورگ  لاس ، هس  نیا  فرظ  رد  تسناوت  هک  اجنآ  اـت  دومنیم . توعد  دـیدیم ، دوخ  نیئآ  نتفریذـپ 

. دنک
مارتحا بدا و  هتسویپ  و  دندرکیمن . هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  یتراسج  نیرتکچوک  لاس  هس  نیا  فرظ  رد  شیرق ، نارس 

اب یصوصخ  ياهسامت  لوغشم  طقف  درکیمن ؛ داقتنا  اراکشآ  اهنآ  نایادخ  ناتب و  زا  تدم ، نیا  فرظ  رد  زین  وا  دنتـشادیم و  هاگن  ار  وا 
. دوب لدنشور  دارفا 

ياـهشور نییآ و  ناـتب و  زا  وا  داـقتنا  و  دـیدرگ ، زاـغآ  یموـمع  و  نادـنواشیوخ ) توـعد   ) یـصوصخ ياـهتوعد  هـک ، يزور  زا  یلو 
اهنابز رس  رب  اهنآ ، یناسنادض 

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

.319 ج 1 /
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هیلع و هللا  یلـصربمایپ  دش . عورـش  ینلع  يرـس و  ياههزرابم  اهتفلاخم و  نیاربانب  دیدرگ . زاغآ  زین  شیرق »  » يرادیب زور  نامه  زا  داتفا ؛

. درک زاغآ  ار  دوخ  یمومع  توعد  نآ  لابند  هب  و  تسکش ، نادنواشیوخ  نایم  رد  ار  یشوماخ  رهم  راب  نیتسخن  يارب  هلآ 
، دزاس نوگرگد  ار  عامتجا  ریـسم  دراذـگ و  ریثأت  مدرم  یناگدـنز  نوئـش  مامت  رد  هک  رادهشیر  قیمع و  تاحالـصا  هک  تسین  کش  ياج 

: تسا دنمزاین  يوق  يورین  ود  هب  زیچ  ره  زا  شیب 
رد هتفرگ  یحو  ملاع  زا  ار  هچنآ  ای  یـصخش و  راکفا  دـیامن و  نایب  ار  قیاقح  یبلاج ، زرط  اب  دـناوتب  هدـنیوگ  هک  راتفگ  ناـیب و  يورین  - 1

. دراذگب یمومع  راکفا  رایتخا 
یحلصم ره  ِتوعد  هلعـش  تروصنیا  ریغ  رد  و  دهد ، لیکـشت  یعافد  طخ  نانمـشد  مجاهت  ربارب  رد  رطخ  عقاوم  رد  هک  یعافد  يورین  - 2

. ددرگیم شوماخ  تسخن  ياهزور  نامه  رد 
تغالب تحاصف و  لامک  اب  اناوت  هدـنیوگ  کی  و  رونخـس ، درف  کی  ناسب  دوب و  لامک  دـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  راـتفگ  ناـیب و 

دوب هدش  قفوم  طقف  لاس ، هس  نیا  فرظ  رد  اریز  دوب . مود  يورین  دـقاف  توعد  ياههرود  نیتسخن  رد  یلو  درکیم ؛ حیرـشت  ار  دوخ  نییآ 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  عافد  دنتسناوتیمن  مک  ِهورگ  نیا  ملسم  روط  هب  و  دروآرد ؛ نانمؤم  يّرـس  هزوح  رد  ار  رفن  لهچ  بیرق  هک 

. دنریگب هدهعرب 
زا شیپ  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  يزکرم ، هتـسه  لیکـشت  یعافد و  طخ  کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  مالـسا  ناـهج  لوا  صخـش  رظن ، نیا  زا 

تارطاخم هنوگره  ربارب  رد  یمهم  رگنس  هدرک و  فرطرب  ار  مود  يورین  صقن  تسناوت  هار  نیا  زا  دناوخ و  دوخ  نیئآ  هب  یمومع ، توعد 
هطساو هب  لقاال  دندیورگیمن ، وا  نیئآ  هب  هکنیا  ضرف  هب  وا  نادنواشیوخ  هک  دوب ، نیا  توعد  نیا  هدئاف  ِلقادح  دروآ . تسد  هب  یلامتحا 

زا یهورگ  رد  زور ، نآ  رد  وا  توعد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دنتـساخیمرب ؛ وا  زا  عاـفد  هب  یموق ، يدـنواشیوخ و  تابـصعت  تاـساسحا و 
. تخاس لیامتم  ار  يرگید  هورگ  داتفا و  رثؤم  ماوقا  نارس 

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

«(1) « ؛ َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو 
.« ناسرتب یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  »

: هیآ اب  ار  وا  یمومع  توعد  هرابرد  هکنانچ 
ریگهرانک ناکرـشم  زا  نک و  راکـشآ  یتسه  رومأم  هچنآ  هب  « ؛» (2)  » َنِیئِزْهَتْـسُْملا َكاَْنیَفَک  اَّنِإ  َنیِکِرْـشُْملا * ْنَع  ْضِرْعَأَو  ُرَمُْؤت  اَِمب  ْعَدْصاَف 

«(3) . » تخاس بطاخم  میئامنیم » ظفح  نانمشد  رش  زا  ار  وت  ام  هک 

نادنواشیوخ توعد  زرط 

نیا رارـسا  اهدـعب  هک  دـش  راکـشآ  زور  نآ  رد  یتقیقح  دوب . بلاـج  رایـسب  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  توعد  زرط 
. تشگ رتنشور  توعد 

: دنسیونیم نینچ  قافتا  هب  بیرق  ناسیونخیرات  نینچمه  و  َنِیبَْرقَْألا ، َکَتَریِشَع  ْرِذنَأَو  هیآ  ریسفت  رد  نارسفم 
یلع هب  بناوج ، یسررب  زا  سپ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دناوخب . دوخ  نییآ  هب  ار  شیوخ  نادنواشیوخ  ات  دومن  رومأم  ار  وا  دنوادخ 

زین يریـش  نآ  هارمه  دـنک و  هدامآ  ییاذـغ  هک  داد  روتـسد  درکیمن ، زواجت  لاس  هدزناـپ  اـی  هدزیـس  زا  وا  نس  زور  نآ  هک  بلاـط  یبا  نب 
ار هتفهن  زار  نانامهم  زا  ییاریذـپ  نمـض  رد  تفرگ  میمـصت  هدومن و  توعد  ار  مشاهینب  نارـس  زا  رفن  جـنپ  لهچ و  سپـس  دـهد . بیترت 
کبس و نانخس  اب  بهلوبا )  ) يو ياهومع  زا  یکی  دنک ، نخس  زاغآ  وا  هک  نآ  زا  شیپ  اذغ  فرصزا  سپ  هنافـسأتم ، یلو  دزاس . راکـشآ 
ار عوضوم  حرط  هک  دید  تلحصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  درب . نیب  زا  تلاسر  عوضوم  حرط  يارب  ار  سلجم  یگدامآ  دوخ ، ساسایب 

دومن لیماف  نارس  هب  ور  اذغ ، فرصزا  سپ  رگید ، تفایض  کی  بیترت  اب  هدرک و  رارکت  ار  دوخ  همانرب  ادرف  سپـس  دزاس . لوکوم  ادرف  هب 
: دومرف نینچ  ًادعب  درک و  زاغآ  يو  تینادحو  هب  فارتعا  ادخ و  شیاتس  اب  ار  دوخ  نخس  و 

ادخ هدش  هداتـسرف  نم  تسین ، يدنوادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دیوگیمن ؛ غورد  دوخ  ناسک  هب  تیعمج  کی  يامنهار  هاگچیه  یتسار  هب 
و دیریمیم ، ناگتفخ  ناسب  امش  نم ، ِنادنواشیوخ  يا  ناه  متسه ؛ نایناهج  مومع  هب  و  امش ، يوس  هب 

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

. درک میهاوخ  وگتفگ  هدنیآ  لصف  رد  یمومع  توعد  هرابرد  - 3
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ص:103
خزود و  ناراـکوکین ) يارب   ) تسا ادـخ  یمئاد  تشهب  نیا  دـیوشیم و  تازاـجم  دوخ  رادرک  قبط  دـیدرگیم و  هدـنز  نارادـیب ، دـننامه 

، ماهدروآ امش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  يزیچ  دوخ  ناسک  يارب  مدرم  زا  سک  چیه  دوزفا : سپس  « (1) (. » ناراکدب يارب   ) تسا وا  یگشیمه 
. تسا هدرواین 

نم نابیتشپ  امـش  زا  کی  مادک  مناوخب : وا  بناج  هب  ار  امـش  هک  هداد  نامرف  نم  هب  میادـخ  ماهدروآ ، ار  ترخآ  ایند و  ریخ  امـش  يارب  نم 
همه قلطم  توکس  دیـسر ، هطقن  نیا  هب  ترـضح  نآ  نانخـس  یتقو  « (2) . » دشاب امـش  نایم  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  ات  دوب ، دهاوخ 

مالـسلا هیلع  یلع  هبترم  کی  تفر . ورف  رکف  يایرد  رد  دوخ  راک  ماجنارـس  دصقم و  یگرزب  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  و  تفرگ ، ارف  ار  سلجم 
نم ادـخ  ربمایپ  يا  درک : ضرع  دـنت  نحل  کی  اب  تساخرب و  تسکـش و  مهرد  ار  سلجم  توکـس  دوب ، هلاس  هدزناـپ  یناوج  زور  نآ  هک 

نامه زج  دومن . رارکت  راب  هس  ات  ار  دوخ  راتفگ  سپس  دنیـشنب و  ات  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  متـسه . امـش  زا  ینابیتشپ  هدامآ 
: دومرف دومن و  نادنواشیوخ  هب  ور  ماگنه  نینچ  رد  تفگن . خساپ  ار  وا  شسرپ  یسک  هلاس  هدزناپ  ناوج 

ماـگنه نیا  رد  « (3) . » دـینک يوریپ  وا  زا  دـیهد و  شوگ  وا  نانخـس  هب  امـش ! ناـیم  تسا  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  ناوـج  نیا  مدرم !
: دنتفگ دندومن و  بلاطوبا  هب  ور  مسبت  هدنخ و  تلاح  اب  راضح  و  تفای ، نایاپ  سلجم 

عوضوم هصالخ  تفای ، شراگن  هچنآ  « (4) . » داد رارق  وت  گرزب  ار  وا  و  يربب ! نامرف  وا  زا  ینک و  يوریپ  ترسپ  زا  هک  داد  روتسد  دمحم 
دئاقع هک  هیمیتنبا  زج   ) هدرک و لقن  ار  نآ  نوگانوگ  ياهترابع  اب  ناسیونخیرات ، نارسفم و  رتشیب  هک  تسا  یلصفم 

امک ُّنثَعُبَتلو  َنومانَت  امک  َنَتوُمََتل  هللاو  ًۀَماع  ساّنلا  یلا  وًۀَّصاخ  مُکَیلا  ِهللا  لوسر  ّینا  َوه  الا  هلا  يذـلا ال  ُهللاَو  ُهَلها  ُبِذـکَی  َدـِئاَرلا ال  َّنأ  - 1
.321 ج 1 / یبلح ،» هریس  ًاَدبا «- ُراّنلاو  ًاَدبا  ُۀّنَجلا  اّهنا  َنومَلعَت و  امب  َُّنبِساُحَتل  و  َنوظَقیَتسَت ،

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

ج دیدحلا ،» یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرـش  111 و « ج 1 / دمحا ،» دنسم  41 «؛ - 40 / 2 لماک ،» خیرات  63 «؛ - 62 ج 2 / يربط ،» خـیرات  - .» 4
.221 - 210 / 13
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تامّلـسم زا  یکی  ار  نآ  همه  هدرکن و  کیکـشت  ثیدح  نیا  تحـصرد  یـسک  دراد ) مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  هرابرد  یـصوصخم 

. دناهتسناد خیرات 
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ص:105

یمومع توعد   11

هراشا

يو دز . یمومع  توعد  هب  تسد  نادـنواشیوخ  توعد  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  هک  دوب ، هتـشذگ  تثعب  زاغآ  زا  لاس  هس 
هب ار  مدرم  مومع  اسر ، يادصاب  راب  نیا  یلو  دوب ، هدرک  تیادـه  مالـسا  نییآ  هب  ار  یهورگ  یـصوصخ ، ياهسامت  اب  لاس  هس  ِتدـم  رد 

نیا برع   ) هاحابصای تفگ : دنلب  ییادصاب  و  تفرگ ، رارق  يدنلب  گنس  يور  افـص »  » هوک رانک  رد  يزور  دومن . توعد  یتسرپاتکی  نییآ 
(. دنکیم زاغآ  هملک  نیا  اب  ًاعون  ار  زیمآتشحو  ياهشرازگ  دربیم و  راک  هب  رطخ  گنز  ياج  هب  ار  هملک 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  سپـس  دنتفاتـش ؛ يو  روضح  هب  شیرق  فلتخم  لئابق  زا  یهورگ  درک ، هجوت  بلج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يادن 
و دناهتفرگ ، عضوم  امـش  نانمـشد  افـص )  ) هوک نیا  تشپ  هک  مهد  شرازگ  امـش  هب  نم  هاگره  مدرم  يا  تفگ : درک و  تیعمج  هب  ور  هلآ 

سپس میاهدینشن . یغورد  وت  زا  یگدنز  لوط  رد  ام  اریز  يرآ ، دنتفگ : یگمه  دینکیم ؟ قیدصت  ارم  ایآ  دنراد ، ار  امش  لام  ناج و  دصق 
باذع زا  ار  امش  نم  مهد ، ماجنا  يراک  مناوتیمن  ادخ ، هاگشیپ  رد  امـش  يارب  نم  دیهد  تاجن  شتآ  زا  ار  دوخ  شیرق ، هورگ  يا  تفگ :

. مناسرتیم كاندرد 
اهنآ يوس  هب  دوخ ، موق  تاجن  يارب  ًاروف  دـنیبیم ، يرود  هطقن  زا  ار  نمـشد  هک  تسا  ینابدـید  تیعقوم  نامه  نم  تیعقوم  دوزفا : سپس 

راعش اب  هتفاتش و 
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اب راب  نیا  دـندوب ، هاـگآ  علطم و  وا  نیئآ  زا  شیب  مک و  هک  شیرق  « (1) . » دزاسیم ربخاب  دمآشیپ  نیا  زا  ار  نانآ  هاحابصای » : » یـصوصخم

ترضح نآ  هب  يور  تسکش ، ار  مدرم  توکس  بهلوبا )  ) رفک نارـس  زا  یکی  هک  تفرگارف  ار  نانآ  لد  سرت  نانچ  نآ  هلمج  نیا  ندینش 
. دندش قرفتم  تیعمج  سپس  يدومن ؟ توعد  راک  نیمه  يارب  ار  ام  وت  رب  ياو  تفگ : دومن و 

فده هار  رد  تماقتسا 

: تسا زیچ  ود  ِورگ  رد  يدرف  ره  تیقفوم  زمر 
؛ فده هب  نامیا  لوا :

؛ نآ هب  لین  قیرط  رد  ششوک  تماقتسا و  مود :
بش و و  دزاسیم ، ناسآ  وا  رظن  رد  ار  تالکشم  و  دناشکیم ، دصقم  يوس  هب  ار  ناسنا  هاوخانهاوخ  هک  تسا  ینطاب  كرحم  نامه  نامیا 

ًارهق تسا ، یـصخشم  فدـه  ِورگ  رد  وا  تداعـس  هک  تشاد  نامیا  ناسنا  هاگ  ره  اریز  دـنکیم ؛ توعد  دـصقم  هب  لین  يارب  ار  يو  زور ،
خلت يوراد  ندروخ  رد  ار  دوخ  يدوبهب  هک  يراـمیب  اًـلثم  دـناشکیم . دراد ) هک  یتالکـشم  ماـمت  اـب   ) فدـه يوس  هب  ار  وا  ناـمیا  يورین 

ار دوخ  هغدغد ، نودب  دراد ، دوجو  یئاهبنارگ  تارهاوج  ایرد  جاوما  ریز  هک  دراد  نیقی  هک  یصاوغ  دروخیم ؛ یناسآ  هب  ار  نآ  دنادیم ،
. دیآیم نوریب  اهجوم  لد  زا  هنادنمزوریپ  یقیاقد  زا  سپ  و  دنکفایم ، ایرد  جاوما  ماک  رد 

هک اجنآ  هدومن ، نایب  یهاتوک  هلمج  اـب  تسا ) نآ  قیرط  رد  تماقتـسا  فدـه و  هب  ناـمیا  یباـیماک ، زمر   ) هک ار  بلطم  نیا  دـیجم ، نآرق 
: دیامرفیم

یتسار هب  « (2) « ؛ َنوُدَـعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُوفاَخت  اَّلَأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ 
دنهاوخ فده  هب  ملسم  روط  هب   ) دناهداد ناشن  يرابدرب  تماقتسا و  نآ  لیصحت  قیرط  رد  سپس  دناهدروآ ، ادخ  هب  نامیا  هکیناسک 

ج یبلح ،» هریس  ُهاحابصای «-» ُحیُصی « َلَعَجَف  ِِهلها  یلا  ُهوِقبـسَی  نا  یـشَخَف  ُهَلها  ُدیُری  قَلَطناف  وّدَعلا  يأَر  لُجَر  ِلَثَمَک  مُُکلَثَم  یلَثَم و  امَّنا  - 1
.321 / 1

.30 تلصف / هروس  - 2
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: دوشیم هتفگ  اهنآ  هرابرد  دندرگیم و  دیؤم  ناگتشرف )  ) یبیغ ياهورین  اب  و  دیسر )

. دیشاب نامداش  دوعوم ، تشهب  اب  َنوُدَعُوت و  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأَو 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یئابیکش  تماقتسا و 

يادن زا  سپ  ترـضح  نآ  ریذپانیگتـسخ  ياهتیلاعف  یمومع ، توعد  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  یـصوصخ  ياهسامت 
، یناگمه توعد  زا  شیپ  هک  یناسک  دیآ ؛ دیدپ  یتسرپتب  رفک و  فوفصربارب  رد  ناناملـسم  زا  هدرـشف  فصکی  هک  دش  ببـس  یمومع ،

یئانشآ دندوب ، هتفگ  کیبل  ار  وا  توعد  توبن ، نالعا  زا  سپ  هک  ناملسم  هزات  دارفا  اب  دندوب ، هدش  دراو  مالـسا  نامیا و  يّرـس  هزوح  رد 
شیرق يارب  داینبون  ِتضهن  کی  ندیبوک  هتبلا  دمآرد . ادـصهب  هکم  كرـش  رفک و  لفاحم  مامت  رد  رطخ  ياهگنز  دـندرک و  ادـیپ  لماک 

مامت اب  هک  دوبن ، هلیبق  کی  زا  تضهن  نیا  ياضعا  هک  دوب  نیا  ناـنآ  سرت  تلع  یلو  دوب ؛ یناـسآ  لهـس و  راـک  رایـسب  زهجم ، دـنمورین و 
عطاـق میمـصت  تهج  نیا  زا  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  شیارگ  مالـسا  هب  يدادـعت  ياهلیبق  ره  زا  هکلب  دـننک ، شـشوک  نآ  ندـیبوک  يارب  ورین 

. دوبن یناسآ  راک  یهورگ  نینچ  هرابرد 
. دنربب نیب  زا  فلتخم  لیاسو  اب  ار  بتکم  نیا  راذـگ  ناینب  و  بزح ، نیا  ساسا  هک  دـنتفرگ ؛ میمـصت  نینچ  تروشم  زا  سپ  شیرق ، نارس 
وا راشتنا  زا  رازآ  دیدهت و  هلیسو  هب  ًانایحا  و  دنرادزاب ، دوخ  توعد  زا  گنراگنر  ياههدعو  اب  ار  وا  دنوشب و  دراو  عیمطت  قیرط  زا  یهاگ 

اهنآ هشقن  تسناوت  هنیدم  هب  ترجاهم  قیرط  زا  وا  دنتفرگ و  ار  وا  لتق  میمصت  ماجنارس  هک  دوب  شیرق  هلاسهد  همانرب  نیا  دننک . يریگولج 
. دزاس بآ  رب  شقن  ار 

ناگدـنامرد و ناگداتفا و  هاگهانپ  أجلم و  يو  هناخ  تمهدـنلب و  لدـکاپ و  درم  وا  دوب و  بلاطوبا »  » زور نآ  رد  مشاـه » ینب   » هلیبق سیئر 
ریطخ سب  تلزنم  گرزب و  ياج  دوب ، وا  اب  هبعک  بصانم  زا  یخرب  هکم و  تسایر  هک  نیا  رب  هوـالع  برع ، هعماـج  ناـیم  رد  دوب . ناـمیتی 

روط هب  شیرق »  » رگید نارس  دوب ؛ وا  اب  بلطملادبع »  » گرم زا  سپ  هلآ » هیلع و  هللا  یلصربمایپ   » یتسرپرس تلافک و  هک  اجنآ  زا  و  تشاد ،
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. دندومن باطخ  ریز  ياههلمج  اب  ار  وا  دنتفای و  راب  يو  روضح  هب  « (1)  » یعمجتسد

هارمگ ار  ام  ناردپ  و  ددنخیم ، ام  دـیاقع  راکفا و  هب  دـنکیم و  دای  یتشز  هب  ار  ام  نییآ  و  دـیوگیم ، ازـسان  ام  نایادـخ  هب  وت  هدازردارب  »
«(2) «. » نک بلـس  وا  زا  ار  دوخ  تیامح  راذـگب و  ام  رایتخا  رد  ار  وا  هک  نیا  ای  و  درادرب ، ام  زا  تسد  هک  هدـب  روتـسد  وا  هب  ای  درمـشیم ؛

دوخ دـصقم  بیقعت  زا  هک  ياهنوگ  هب  درک  مرن  ار  نانآ  تفگ و  نخـس  نانآ  اـب  یـصاخ  ریبدـت  اـب  مشاـهینب ،»  » سیئر و  شیرق »  » گرزب
نآرق باذـج و  تاـنایب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  شیک  يونعم  هبذـج  دوب . نوزفازور  مالـسا ، ِراـشتنا  ذوفن و  یلو  دنتـشگ . فرـصنم 

اهنآ رب  ار  دوخ  نییآ  يو  دوب ، جاجح  موجه  دروم  هکم  هک  مارح  ياههام  رد  ًاـصوصخ  درکیم . کـمک  بلطم  نیا  رب  يو  غیلب  حیـصف و 
ناـهگان ماـگنه  نینچ  رد  تشگیم . عـقاو  رثؤـم  دارفا  زا  يرایـسب  رد  وا  نیـشنلد  نییآ  و  نیریـش ، ناـیب  غـیلب و  نخـس  تـشادیم . هـضرع 

، برع ياـههلیبق  زا  يرایـسب  ناـیم  رد  هدومن و  زاـب  ییاـج  دوخ  يارب  لـیابق  ماـمت  لد  رد  دـمحم »  » هک دـندش  هجوـتم  هکم »  » ياـهنوعرف
اب دنـسرب و  بلاطوبا ) ، ) ربمایپ یماح  هناگی  روضح  هک  دـندش  ممـصم  رگید  راب  تسا . هدومن  ادـیپ  ياهظحـالم  لـباق  ناوریپ  نارادـفرط و 

نیـشیپ نانخـس  یعمجتـسد ، روط  هب  زاب  ورنیا ، زا  دننک . دزـشوگ  اهنآ  شیک  نایکم و  لالقتـسا  رب  ار  مالـسا  ذوفن  رطخ  حیرـصت ، حیولت و 
: دنتفگ دنتفرگ و  رس  زا  ار  دوخ 

- رادزاـب دـیدج  نییآ  غیلبت  زا  ار  دوخ  هدازردارب  هک : میتـفگ  وـت  هب  اًـلبق  اـم  یلو  يراد ؛ يرترب  اـم  رب  نس  تفارـش و  رظن  زا  وـت  بلاـطوبا !
هب اـم  زا  يدرف  مینیبب  هک  تسین ، يراـبدرب  نیا  زا  شیب  ار  اـم  و  هتـشگ ، زیربـل  اـم  ربصماـج  نونکا  یلو  دـیدرکن ؛ اـنتعا  امـش  فصولاعم -
اب هنرگ  يرادزاب و  تیلاعف  هنوگره  زا  ار  وا  هک  تسا  ضرف  وت  رب  درمـشیم . تسپ  ار  ام  راکفا  درخیب و  ار  ام  و  دیوگیم ، دب  ام  نایادـخ 

ددرگ و نیعم  هورگ  ود  ره  فیلکت  ات  مییامنیم ، هزرابم  یتسه  وا  یماح  هک  وت  وا و 

. تسا هدروآ  دوخ  هریس  رد  ماشه  نبا  ار  دارفا  نیا  تایصوصخ  مان و  - 1
هریس ُهَنَیب «- انَنَیب و  ِیلُخت  نا  اَّمإ  اّنَع و  ُهّفُکَت  نا  اّمإف  انئابآ ، لّلَض  انَمالحا و  َهَّفَسَو  اننید  َباَع  انَتَِهلآ و  َّبَس  دَق  َکیخا  نبا  َّنا  َِبلاطابا  ای  - 2

.265 ج 1 / ماشه ،» نبا 
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ربارب رد  دـیاب  هک  تفایرد  تسارف  لقع و  لامک  اـب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عفادـم  یماـح و  هناـگی  « (1) . » دورب نـیب  زا  اـهنآ  زا  یکی 
نارـس راتفگ  هک  داد ، لوق  دـش و  دراو  تملاسم  رد  زا  تهج ، نیا  زا  داد . ناشن  يرابدرب  هداتفا  رطخ  رد  اهنآ  ناـیک  نوئـش و  هک  یهورگ 

، لکـشم لح  يارب  ًادـعب  ات  دوب ؛ اهنآ  بضغ  مشخ و  شتآ  ندرک  شوماخ  روظنم  هب  باوج ، عون  نیا  هتبلا  دـناسرب . دوخ  هدازردارب  هب  ار ،
شیامزآ روظنم  هب  ًانمـض  دناسر و  ار  اهنآ  مایپ  و  تفرگ ، سامت  دوخ  هدازردارب  اب  نارـس ، نتفر  زا  سپ  اذل - دریگ . شیپ  يرتحیحـصهار 

روطـس زا  یکی  هک  دومرف  ياهلمج  خساپ ، ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دش . خساپ  راظتنا  رد  دوخ ؛ فدـه  هب  تبـسن  وا  نامیا 
: وا خساپ  نتم  کنیا  دوریم . رامش  هب  وا  یگدنز  خیرات  هتسجرب 

رد ار  ملاع  مامت  تنطلـس  ینعی   ) دنهد رارق  نم  پچ  تسد  رد  ار  هام  و  نم ، تسار  تسد  رد  ار  باتفآ  هاگ  ره  دنگوس ، ادخ  هب  ناجومع !
رب اـت  منکیم  بیقعت  ار  دوـخ  فدـه  مرادیمنرب و  زگره  مرادرب ، تسد  دوـخ  فدـه  بیقعت  نییآ و  غـیلبت  زا  هک  دـنراذگب ) نم  راـیتخا 

نامشچ رد  فده  هب  هقالع  قوش و  کشا  سپس  « (2) . » مراپسب ناج  فده  قیرط  رد  ای  و  مسرب ؛ یئاهن  دصقم  هب  و  میآ ، زوریپ  تالکشم 
. تفر تساخرب و  دوخ  يومع  رضحم  زا  و  دز ، هقلح  وا 

هب دوـب ، وا  نیمک  رد  هک  یتارطخ  ماـمت  اـب  راـیتخا  نودـب  هک  دراذـگ ، هـکم »  » سیئر لد  رد  یبـیجع  رثا  ناـنچ  وا  بذاـج  ذـفان و  راـتفگ 
«(3) . » ناسرب نایاپ  هب  ار  دوخ  تیرومأم  و  مرادیمنرب ، وت  تیامح  زا  تسد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دوخ  هدازردارب 

انءابآ اِنتَِهلآ و  ِمتَش  نِم  اذه  یلع  ِربصَنال  ِهللاَو  ّانا  لَعفَت و  مَلَف  کیخا  َنبا  یهنَت  نا  َكانیَهنَتسا  دَق  ّانا  ًاَفرَش و  ًاّنِـس و  َکل  َّنا  َبلاطابا  ای  - . 1
. ِنیقیرَفلا ُدَحا  ِکلهَی  یتح  کلاذ  یف  كاّیا  ُُهلِزاُنن و  وا  اّنَع  ُهَّفُکت  یتح  انِمالحا  َهَّفَس  و 

. ُُهتکََرت ام  ِهیف  ِکلها  وا  هَّللا  ُهَرِهُظی  یتَح  رمالا  اذه  كرتا  نا  یلَع  یلامِش  یف  رَمَقلاو  ینیمَی  یف  َسمّشلا  اوعَضَو  َول  هاّمعای  هَّللاو  - 2
.266 - 265 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 3
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دنوریم بلاطوبا  شیپ  موس  راب  يارب  شیرق 

تیامح دـنتفگ : دوخ  اب  دـندش و  عمج  مه  رود  رگید  راب  دـندوب . هراچ  یپ  رد  هدومن و  ناشیرپ  ار  شیرق  راکفا  مالـسا  نوزفازور  راـشتنا 
شیپ ار  دوخ  ناناوج  نیرتابیز  تسا  نکمم  تروصنیا  رد  تسا ؛ هدیزگرب  يدنزرف  هب  ار  دـمحم »  » هک تسا  رظن  نیا  زا  دـیاش  بلاطوبا ،» »
هارمه دوب ، هکم  ناناوج  نیرترظنمشوخ  زا  هک  ار  هریغم  نب  دیلولا  نب  ةرامع »  » ظاحل نیا  زا  دنیزگرب . يرـسپ  هب  ار  وا  میئوگب  و  میربب ، وا 

: دنتفگ دندومن و  زاغآ  ار  اهدیدهت  اههلگ و  موس  راب  يارب  دندرب و  دوخ 
ینیزگرب و يرـسپ  هب  ار  وا  ات  میراذگاو  وت  هب  ار  وا  میرـضاح  ام  دـنمدرخ ، ابیز و  رونخـس ، رعاش و  تسا  یناوج  دـیلو »  » دـنزرف بلاطوبا !
رس رب  هتخورفا ، ياهرهچ  اب  درکیم ، شدرگ  وا  قورع  رد  تریغ  نوخ  هک  یلاح  رد  بلاطوبا » . » يرادرب دوخ  هدازردارب  تیامح  زا  تسد 

هـشوگرگج دنزرف و  یلو  منک ، تیبرت  دوخ  نماد  رد  ار  امـش  دنزرف  نم  دـیهدیم ، ماجنا  نم  اب  يدـب  هلماعم  رایـسب  تفگ : دز و  داد  اهنآ 
تساخرب و ناـیم  زا  يدـع » نب  معطم  « » (1) . » تسین یندش  راک  نیا  زگره  دنگوس  ادـخ  هب  دـینک !؟ مادـعا  ار  وا  امـش  هک  مهدـب  ار  دوخ 

يدشن دراو  فاصنا  رد  زا  زگره  تفگ : بلاطوبا » . » تفریذپ یهاوخن  ار  نیا  زگره  وت  یلو  دوب ، هنافصنم  رایسب  شیرق »  » داهنـشیپ تفگ :
. هدب ماجنا  یناوتیم  هچنآ  یلو  یناروشب  نم  دض  رب  ار  شیرق  هک  یشوکیم  یهاوخیم و  ارم  تلذ  وت  هک  تسا  ملسم  نم  رب  و 

دنکیم عیمطت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شیرق 

نطاب رد  یلو  دـنکیمن ، رهاظت  مالـسا  هب  وا  رگا  دروآ و  تسد  هب  ار  بلاطوبا  تیاضر  تسین  نکمم  زگره  هک  درک  ادـیپ  نانیمطا  شیرق 
یلو دنیامن . يراددوخ  وا  اب  هرکاذـم  هنوگره  زا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  تهج ، نیا  زا  دراد . دوخ  هازردارب  هب  تبـسن  یبیجع  نامیا  هقالع و 

، رکیپيرپ ابیز و  نانز  و  فحت ، ایاده و  میدقت  و  تورث ، بصانم و  داهنشیپ  اب  ار  دمحم » : » هکنیا نآ  دیسر و  اهنآ  رظن  هب  رگید  هشقن 

ج 1/ ماشه ،» نبا  هریـس  68 و « - 67 ج 2 / يربط ،» خـیرات  ُهَنوُلتقَت «؟ ینبا  مُکیطعاو  مَُکل  ُهوُذـغا  مُکَنبا  ینوطُعتا  ِینَنُوموُسَت ، اـم  َسِئبـَل  - 1
.267 - 266
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هدازردارب هک  یلاح  رد  دندش ، هناور  بلاطوبا »  » هناخ يوس  هب  یعمجتـسد  روط  هب  ورنیا ، زا  درادرب . تسد  دوخ  توعد  زا  ات  دننک ، عیمطت 

: تفگ دومن و  زاغآ  ار  نخس  تیعمج  يوگنخس  دوب . هتسشن  يو  ِرانک  وا 
ام ناتب  ام و  و  دیدنخ ، ام  لقع  هب  و  دنکفا ، ام  نایم  رد  هقرفت  گنس  و  تخاس ، قرفتم  ار  ام  دحتم  هدرشف و  ِفوفـص  « دمحم ، » بلاطوبا يا 

هاگره میراذـگیم ؛ وا  راـیتخا  رد  یتفگنه  تورث  اـم  تسا ، وا  یتسد  یهت  يدـنمزاین و  راـک  نیا  رب  وا  كرحم  هاـگره  دومن ؛ هرخـسم  ار 
بیبط هجلاعم و  هب  زاین  تسا و  راـمیب  هاـگره  و  میونـشیم ؛ ار  وا  نخـس  و  میهدیم ، رارق  دوخ  ياورناـمرف  ار  وا  اـم  تسا ، بصنم  بلاـط 

 ... مییامنیم و راضحا  وا  ياوادم  يارب  ار  ابطا  نیرتقذاح  دراد ،
تـسد ناتب  ییوجبیع  زا  هک  دـننکیم  تساوخرد  دـناهدمآ و  وت  موق  ناگرزب  تفگ : دومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ور  بلاـطوبا 

. دنزاس اهر  ار  وت  زین  اهنآ  يرادرب و 
: تفگ دومن و  دوخ  يومع  هب  ور  یمارگ  ربمایپ 

و دـننک ، تموکح  برع  رب  نآ  وترپ  رد  اـت  دـنریذپب  نم  زا  نخـس  کـی  داهنـشیپ  راـهچ  نیا  ناـیم  رد  و  مهاوـخیمن ، يزیچ  ناـنآ  زا  نم 
شوـگ وـت  زا  نخـس  هد  هب  میرـضاح  اـم  تفگ : تساـخرب و  ياـج  زا  لـهجوبا »  » هظحل نیا  رد  « (1) . » دــنهد رارق  دوـخ  وریپ  ار  برعریغ 

. میهدارف
دننام ربمایپ  هرظتنمریغ  راتفگ  « (2) . » دییامنب راگدرورپ  ییاتکی  هب  فارتعا  هک  تسا  نیا  نم  نخس  اتکی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

ار اهنآ  دوجو  رسارس  يدیمون  سأی و  لاح  نیع  رد  توکـس و  تهب و  نانچ  نآ  دش . هتخیر  نانآ  مرگ  غاد و  دیما  رب  هک  دوب  يدرـس  بآ 
شتآ هک  یلاح  رد  شیرق ، « (3) « ؟ میتسرپب ار  يدحاو  يادخ  و  مییوگ ، كرت  ار  ادخ  تصـش  دصیـس و  دنتفگ ؛ رایتخایب  هک  تفرگارف ،
نیمه نایب  رد  ریز ، تایآ  دندوب . هتفر  ورف  رکف  رد  دوخ  راک  ماجنارـس  رد  و  دنتفر ، نوریب  هناخ  زا  دیرابیم ، اهنآ  تروصو  مشچ  زا  مشخ 

«(4) : » تسا هدیدرگ  لزان  هعقاو 

. ِبَرَعلا َریَغ  اِهب  مهل  نیدَی  َبرَعلا و  اِهب  َنوِکلمَی  ًۀِملَک  ینوطُعی  - 1
. هَّللا الا  هلا  نا ال  نودَهشَت : - 2

.؟ ًادحاو ًاهلا  ُُدبعَن  ًاهلا و  َنیّتس  ةِأم و  َثالَث  ُعَدن  - 3
.296 - 295 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  67 «؛ - 66 ج 2 / يربط ،» خیرات  - .» 4

دنوریم بلاطوبا  شیپ  موس  راب  يارب  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539شیرق  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:112
رگوداـج نیا  هک  دـنیوگیم  نارفاـک  و  تسا ، هدـمآ  اـهنآ  يوس  هب  هدمیب  ناونع  هب  يدرم  دوـخ  عوـن  زا  هک  دـندرک  بجعت  نیا  زا  ناـنآ  »

. تسا روآتفگش  رایسب  راک  نیا  و  دومن ، ادخ  کی  ار  ددعتم  نایادخ  هنوگچ  تسا . وگغورد 
بولطم و رایسب  راک  نیا  دیزرو و  تماقتسا  دوخ  نایادخ  شتسرپ  قیرط  رد  دیورب  هک : دنتفگیم  دنتـساخرب و  سلجم ) زا   ) اهنآ ناگرزب 

«(1) «. » تسین يرگید  زیچ  ریوزت  زج  نیا  میاهدینشن و  يرگید  تلم  زا  ار  يزیچ  نینچ  ام  تسا . هدیدنسپ 

شیرق رازآ  اههجنکش و  زا  ياهنومن 

: دوخ فورعم  نخس  اب  ار  شیرق »  » نارس و  تسکش ، ار  یشوماخ  رهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  يزور 
ياـپ زا  مرادرب ، تسد  شیوخ  توـعد  زا  هک  دـیراذگب  نم  پچ  تسد  رد  ار  هاـم  تسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  »

زا یکی  دومن و  سویأم  داهنـشیپ  هنوگره  ندـش  هتفریذـپ  زا  مراذـگ ؛» نآ  رـس  رب  ناج  اـی  دـهد  جاور  ارم  نید  ادـخ  اـت  تسـشن ، مهاوخن 
دوخ تناتم  هدومن و  ظفح  ار  وا  مارتحا  دوخ  ياهدروخرب  مامت  رد  شیرق »  » زور نآ  ات  اریز  دـیدرگ . زاغآ  وا  یگدـنز  لوصف  نیرتتخس 

دنیامن و ضوع  ار  همانرب  هک  دندش  راچان  دش ، بآ  رب  شقن  اهنآ  هنابلطحالـصا ! ياههشقن  هک  دندید  یتقو  اما  دـندوب ؛ هدادـن  تسد  زا  ار 
. دنیامن هدافتسا  ياهلیسو  ره  زا  هار  نیا  رد  دننک و  يریگولج  دش  هک  یتمیق  ره  هب  دمحم ،»  » نییآ ذوفن  زا 

. دنرادزاب راک  همادا  زا  ار  وا  باعرا ، دیدهت و  تیذا ، رازآ و  ازهتسا ، هرخسم و  اب  هک  دنداد  يأر  ارآ  قافتا  هب  شیرق »  » نارس ورنیا ، زا 
کمک نورد  زا  ار  وا  هک  ییابیکـش ) ربـصو و  تماقتـسا  ناـمیا و   ) يوـنعم یحور و  لـماع  رب  هوـالع  هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 

رد هک  دوب  مشاهینب »  » تیاـمح نآ  دوب و  رادروخرب  تشاد  هدـهعرب  ار  وا  تظاـفح  تسارح و  هک  زین  یجراـخ  لـماع  کـی  زا  دومنیم ؛
میمصت زا  بلاطوبا ، یتقو  اریز  تشاد . رارق  بلاطوبا »  » اهنآ سأر 

ٌباَّذَک ٌرِحاس  اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاق  َو  ْمُْهنِم  ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ  اُوبِجَع  َو  - .» 1
ِیف اذِهب  انْعِمَس  ام  ُداُری  ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  ْمُِکتَِهلآ  یلَع  اوُِربْصا  َو  اوُْشما  ِنَأ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا  َقَلَْطنا  َو  ٌباجُع  ٌءْیََـشل  اذه  َّنِإ  ًادِحاو  ًاهلِإ  َۀَِهلْآلا  َلَعَج  َأ 

«. 7 - 4 هروس ص / ٌقالِتْخا «» اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ِةَرِخْآلا  ِۀَّلِْملا 
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جیـسب دمحم »  » زا عافد  يارب  ار  همه  درک و  توعد  ار  مشاه  ینب  مومع  دیدرگ ، هاگآ  دوخ  هدازردارب  تیذا  رب  ینبم  شیرق  عطاق  يدج و 

نایم رد  اهنت  دـنتفرگ . هدـهعرب  ار  وا  تظافح  تیامح و  يدـنواشیوخ ، طباور  رثا  رب  يرگید  هورگ  ناـمیا ، يور  اـهنآ  زا  یهورگ  دومن .
. دندز زابرس  يو  میمصت  زا  دمآ ، دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  نانمـشد  فیدر  رد  اهنآ  مان  هک  رگید  رفن  ود  و  بهلوبا »  » اهنآ

اهنت ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  اـج  ره  اریز  درادـب ؛ نوصم  راوگاـن  ثداوح  زا  یخرب  زا  ار  وا  تسناوـتن  زاـب  یعاـفد  هقلح  نیا  یلو 
. دنتشادن غیرد  بیسآ  هنوگره  ندناسر  زا  دندیدیم 

«: شیرق  » ياهتیذا زا  یئاههنومن  کنیا 
اب هلآ ، هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  درزایب . تفگ و  دب  ازسان و  وا  هب  دید و  افص »  » رد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لهجوبا ،»  » يزور - 1

یعاضر ردارب  ومع و  هک  هزمح  دش ؛ هناور  هبعک  رانک  شیرق  لفحم  يوس  هب  زین  لهجوبا  تفرگ . شیپ  رد  ار  لزنم  هار  تفگن و  نخـس  وا 
هک دوب  نیا  وا  هنیرید  تداع  تشگرب . راکـش  زا  دوب  هدرک  لیامح  ار  دوخ  نامک  هک  یلاح  رد  زور  نامه  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هب سپـس  تفریم . هبعک  فاوط  ترایز و  هب  دروآ ، لمع  هب  ندید  دوخ  نادنواشیوخ  نادـنزرف و  زا  هکنآ  زا  شیپ  هکم ، هب  دورو  زا  سپ 

. دشیم لدب  در و  اهنآ  وا و  نایم  یفراعت  مالس و  دزیم و  يرس  تشگیم  دقعنم  هبعک  رود  هک  شیرق  فلتخم  تاعامتجا 
هب لـهجوبا  رازآ  دـهاش  هک  ناعدـج ،» نب  هَّللادـبع   » زینک ًاـقافتا  دومن . تعجارم  هناـخ  يوس  هب  مسارم  نیا  ماـجنا  زا  سپ  زور ، ناـمه  يو 

: تفگ دمآ و  ولج  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
يدیدیم يدومنیم و  هدهاشم  مدید  نم  هک  نانچ  نآ  ار  نایرج  يدوب و  هطقن  نیمه  رد  دـنچ  یقیاقد  شاک  يا  هزمح ) هینک  « ) هرامعابا »

. داد رازآ  تخس  ار  وا  تفگ و  ازسان  تاهدازردارب  هب  لهجوبا »  » هنوگچ هک 
هدازردارب ماقتنا  هک  تفرگ  میمـصت  دنک ، رکف  راک  ماجنارـس  رد  هکنیا  نودب  وا  دراذـگ و  هزمح »  » ناور رب  یبیجع  رثا  زینک ، نیا  نانخس 

. دریگب لهجوبا »  » زا ار  دوخ 
نخـس یـسک  اب  هک  نیا  نودب  تفر و  يو  فرط  هب  دـید و  شیرق  عامتجا  نایم  ار  لهجوبا  و  تشگرب ، دوب  هدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  اذـل 

وا : » تفگ تسکش و  شرس  هکنانچ  تفوک  وا  رس  رب  تخس  ار  يراکش  نامک  درک ؛ دنلب  ار  دوخ  نامک  دیوگب 
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ص:114
«. نک هزیتس  نم  اب  يراد  تردـق  هاگ  ره  موریم ؛ زین  نم  تسا  هتفر  وا  هک  یهار  ماهدروآ و  نامیا  وا  هب  نم  یئوگیم و  ازـسان  ار  ربماـیپ ) )
زا دوب ؛ یـسایس  سانـشعقوم و  درم  کی  وا  نوچ  یلو  دنتـساخرب ؛ لهجوبا  يراـی  هب  موزخم » ینب   » هلیبق زا  یهورگ  ماـگنه ، نیا  رد  « (1)»

نیا « (2) . » دوش تحاران  دراد  قح  هزمح  ماهدرک و  يراتفردـب  دـمحم  قح  رد  نم  تفگ  دومن و  يریگولج  عاـفد  گـنج و  هنوگره  زورب 
تـسارح ظـفح و  رد  دـیدرگ ؛ مالـسا  رادرـس  نیرتـگرزب  اهدـعب  هک  هزمح ، دـننام  یناـمرهق  دوجو  هک  تسا  نآ  رب  هاوـگ  ملـسم ، خـیرات 

: دسیونیم ریثا  نبا  هک  نانچ  تشاد . یئازسب  ریثأت  ناناملسم  حانج  تیوقت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
دنداتفا يرگید  ياههشقن  هیهت  ددـصرد  تهج ، نیا  زا  « (3) « ؛ دنتسناد ناناملسم  تیوقت  یقرت و  لماع  نیرتگرزب  ار  هزمح  ِمالـسا  شیرق ،

. تشذگ دهاوخ  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  ًادعب  هک 

دنیشنیم ادخ  لوسر  نیمک  رد  لهجوبا 

هب شیرق  ياههریت  زا  يدرف  شیارگ  هراـبرد  یـشرازگ  هک  دوبن  يزور  دوب . هدرک  تحاراـن  تخـس  ار  شیرق  مالـسا ، نوزفازور  تفرـشیپ 
. دیشکیم هنابز  اهنآ  نورد  رد  بضغ  هلعش  تهج ، نیا  زا  دسرن . نانآ 

: تفگ نینچ  شیرق  لفحم  رد  يزور  لهجوبا ،» ، » هکم نوعرف 
درخیب ار  ام  و  دیوگیم ، دب  اهنآ  نایادخ  ام و  ناردپ  نییآ  هب  درمشیم و  دب  ار  ام  نید  هنوگچ  دمحم  هک  دینیبیم  شیرق  هورگ  يا  امش 

رب رـس  دمحم  هک  یماگنه  مراذـگیم ، دوخ  رانک  رد  ار  یگنـس  منیـشنیم و  وا  نیمک  رد  ادرف  دـنگوس ، ادـخ  هب  « (4) . » دیامنیم دادملق 
نکر  » نایم و  دش ، مارحلادجسم  دراو  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زور ، نآ  يادرف  منکشیم . نآ  اب  ار  وا  رس  دراذگیم ، هدجس 

. َتعَطَتسا ِنا  َّیلَع  کلذ  َّدُرَف  ُلوقَی  ام  ُلوقا  ِهِنیِد  یلع  اَناَف  ُهُِمتشَتا  لاق  ُمث  ًةَرِکنُم  ًۀَّجَش  هَّجَشَف  اهب  َُهبَرَضَف  - 1
.72 ج 2 / يربط ،» خیرات  313 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2

.59 ج 3 / لماک » - .» 3
.299 - 298 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  اِنتَِهلآ « ِمتَشو  انِمالحا  ِۀیِفسَتو  انئابآ  ِمتَشَو  اننیِد  ِبیِع  نِم  َنوََرت  ام  یتا  دَق  ًادمحم  َّنا  - 4
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ص:115
لهجوبا ایآ  هک  دندوب  هتفر  ورف  رکف  هب  دندوب  هاگآ  لهجوبا  میمصت  زا  هک  شیرق  زا  یهورگ  داتـسیا . زامن  يارب  دوسالارجح ،»  » و ینامی »

. هن ای  ددرگیم  زوریپ  هزرابم  نیا  رد 
یلو دمآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  کیدزن  تساخرب و  هاگنیمک  زا  وا  هنیرید  نمشد  داهن ، هدجس  رب  رس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ 

دـندیود و ولج  همه  تشگرب . شیرق  يوس  هب  هدـیرپ  هرهچ  اـب  ناـسرت  نازرل و  دـمآ ، دـیدپ  وا  لد  رد  یبیجع  بعر  هک  تشذـگن  يزیچ 
: تفگ دوب  وا  بارطضا  سرت و  زا  یکاح  هک  فیعض  رایسب  یئادصاب  يو  مکحابا ؟»!  » دش هچ  دنتفگ :

. متشگ فرصنم  دوخ  میمصت  زا  تهج  نیا  زا  مدوب . هدیدن  مرمع  مامت  رد  هک  تشگ  مسجم  مربارب  رد  ياهرظنم 
هدروآ دیدپ  ار  ياهرظنم  نینچ  هتـساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  کمک  هب  ادـخ  نامرف  هب  یبیغ  يورین  کی  هک  تسین  وگتفگ  ياج 

هاگن ار  وت  نایچهرخـسم  ِرـش  زا  ام  « ؛» (1)  » َنِیئِزْهَتْـسُْملا َكاَْـنیَفَک  اَّنِإ  یهلا  یعطق  هدـعو  قبط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوـجو  و  دوـب ،
. تسا هدرک  ظفح  نمشد  دنزگ  زا  میرادیم ،»

لاح رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  طیعم » یبا  نب  ۀبقع   » يزور اًلثم ، تسا . تبث  خیرات  تاحفـصرد  شیرق ،»  » رازآ زا  يدایز  ياههنومن 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  مشاهینب ، سرت  زا  یهورگ  دیشک ، نوریب  دجسم  زا  دیچیپ و  شندرگ  هب  ار  وا  همامع  و  تفگ ، ازـسان  دید و  فاوط 
ّما  » وا رـسمه  و  بهلوبا »  » دوخ يومع  هیحان  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  یبیـسآ  رازآ و  « (2) . » دـنتفرگ وا  تسد  زا  ار  هلآ 

. دوب هقباسیب  دیدیم  لیمج »
يزور دنتـشادن ؛ غیرد  وا  تروصو  رـس  رب  هلابز  هنوگره  نتخیر  زا  اهنآ  تشاد . رارق  اهنآ  یگیاسمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناـخ 
. دیبوک بهلوبا  رس  رب  ار  نامه  نیع  ماقتنا  روظنم  هب  هزمح »  » هک دیسر ، ییاج  هب  راک  ماجنارس  و  دندز ، شرس  رب  يدنفسوگ  نادهچب 

ناناملسم رازآ 

هراشا

، اهنآ زا  یکی  هک  تسا  هدوب  یلماوع  لولعم  تثعب  زاغآ  رد  مالسا  تفرشیپ 

.95 رجح ، هروس  - 1
.204 ج 18 / راونالاراحب ،» - .» 2
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ص:116
ياوشیپ يرابدرب  ربصزا و  یئاههنومن  اب  امـش  دوب . ترـضح  نآ  ناراداوه  نارای و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  صخـش  تماقتـسا 

بلاج زین  دندربیم  رس  هب  یتسرپتب ) كرش و  تموکح  زکرم   ) هکم طیحم  رد  هک  وا  ناراداوه  تابث  يرابدرب و  دیدش ؛ انـشآ  ناناملـسم 
. دینش دیهاوخ  ترجه  زا  سپ  عیاقو  لوصف  رد  ار  نانآ  يرادیاپ  يراکادف و  تسا ؛ هجوت 

، ندید هجنکـش  زا  سپ  ای  و  دندومنیم ، یگدنز  هکم »  » هانپیب طیحم  رد  هک  هنیرید  ِراکادف  دـنچ  ياسرفتقاط  یگدـنز  لیلحت  هب  نونکا 
: میزادرپیم دناهتفگ ، كرت  غیلبت  ناونع  هب  ار  هکم 

یشبح لالب  - 1

یمارگ لوسر  نذؤم  اهدعب  هک  لالب » . » دندوب هدش  برعلاةریزج  دراو  تراسا  تلاح  هب  هشبح ،»  » زا هک  دندوب  یناسک  زا  يو  ردام  ردـپ و 
ادخ لوسر  هریشع  نوچ  دوب ، ناناملسم  گرزب  ياوشیپ  تخـسرس  نانمـشد  زا  هیما ،» . » دوب فلخ » نب  ۀَّیما   » مالغ دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیرتمرگ رد  ار  وا  و  دادیم ، هجنکش  ماع  ءالم  رد  ار  دوخ  ناملسم  هزات  مالغ  ماقتنا ، يارب  يو  دندوب ؛ هتفرگ  هدهعرب  ار  ترـضح  زا  عافد 
ریز هلمج  هب  ار  وا  داـهنیم و  وا  هنیـس  يور  ار  یغاد  گرزب و  رایـسب  گنـس  و  دـیناباوخیم ، غاد  ياـهگیر  يور  هنهرب  ندـب  اـب  اـهزور 

: تخاسیم بطاخم 
شتـسرپ ار  يّزع »  » و تال »  » يدرگرب و دـمحم  يادـخ  هب  داقتعا  زا  ای  و  يراپـسب ، ناج  تلاح  نیمه  هب  هکنیا  ات  مراد  یمنرب  وت  زا  تسد  »

: تفگیم و  دادیم ، خساپ  دوب  وا  تماقتـسا  هیاپ  رگنـشور  هک  هملک  ود  اب  ار  وا  راتفگ  هجنکـش ، همه  نآ  ربارب  رد  لالب  یلو  « (1) «. » ینک
یلدگنـس ِتسد  رد  هک  هایـس  مالغ  نیا  ِتماقتـسا  مدرگ . یمنرب  یتسرپتب  كرـش و  نییآ  هب  زگره  و  تسا ! یکی  ادخ  ینعی : دحأ  دـحأ 

: تفگ هیما »  » هب تسیرگ و  وا  رابتقر  عضو  رب  لفون ،» نب  ۀقرو   » یتح تشگ . عقاو  نارگید  باجعا  دروم  دوب ، ریسا 
«(2) . » تخاس مهاوخ  هاگترایز  ار  وا  ربق  نم  دیشکب ، عضو  نیا  اب  ار  وا  هاگره  دنگوس  ادخ  هب 

. يزُعلاو َتاّللا  َُدبعَت  دمحُِمب و  َرُفکت  وا  َتوُمَت  یتَح  اذَکه  ُلاَزتال  - 1
.318 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2

یشبح لالب  - 1www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539 زا هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:117
اههچوـک رد  ار  وا  اـت  دادیم ؛ اـههچب  تسد  هب  دـنکفایم و  لـالب  ندرگ  هـب  ینامـسیر  دادیم ، ناـشن  يرتـشیب  لـمع  تدـش  هـیما  یهاـگ 

. دندادیمن يأر  هیما  نتشک  هب  ناناملـسم  زا  یخرب  دندش ، ریـسا  شدنزرف  اب  هیما  مالـسا ، گنج  نیتسخن  ردب ، گنج  رد  « (1) . » دننادرگب
ود ره  دندیسر و  دوخ  هناملاظ  لامعا  رفیک  هب  رسپ  ردپ و  وا ، رارـصا  رثا  رب  و  دوش ؛ هتـشک  دیاب  و  تسا ، رفک  ياوشیپ  وا  تفگ : لالب  یلو 

. دندش هتشک 

وا ردام  ردپ و  رسایرامع و  يراکادف  - 2

یبا نب  مقرا   » هناخ هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  یتاغیلبت  زکرم  هک  يزور  نانآ  دنـشابیم . مالـسا  رد  نامدقـشیپ  زا  وا  نیدلاو  رامع و 
«(2) « » ریثا نبا  . » دندومنن یهاتوک  نانآ  هجنکـش  رازآ و  رد  دندش ، هاگآ  اهنآ  نامیا  زا  ناکرـشم  هک  يزور  دندروآ . مالـسا  دوب ؛ مقرالا »

: دسیونیم
نابایب نازوس  داب  مرگ و  باتفآ  ریز  رد  و  دنیوگب ، كرت  ار  دوخ  هناخ  هک  دندرکیم  روبجم  عقاوم  نیرتمرگ  رد  ار  رفن  هس  نیا  ناکرـشم ،

لهجوبا هب  صوصخ  نیا  رد  هیمـس ،»  » وا رـسمه  يزور  درپس . ناج  نایم  نآ  رد  رـسای  هک  دش ، رارکت  ردـقنآ  هجنکـش  نیا  دـنربب . رـس  هب 
ربماـیپ درم ، نز و  نیا  راـبتقر  عـضو  تشک . زین  ار  وا  درب و  ورف  وا  بلق  رد  ار ، دوـخ  هزین  محریب  لدگنـس و  درم  نآ  و  دوـمن ، شاـخرپ 

درک و اهنآ  هب  ور  رابکشا ، ياهمشچ  اب  دید و  ار  هرظنم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يزور  دومن . بلقنم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ 
: دومرف

.« تسا تشهب  امش  هاگیاج  هک  دیزاس  هشیپ  ار  ییابیکش  رسای ! نادناخ  يا  »
ظفح يارب  يو  دنداد . هجنکش  لالب  دننام  زین  ار  وا  هداد و  جرخ  هب  لمع  تدش  رامع ،»  » هرابرد ناکرشم  شرسمه ، رسای و  گرم  زا  سپ 

نایرگ ناگدید  اب  و  دش ، نامیشپ  ًاروف  یلو  ددرگزاب . دوخ  مالسا  زا  رهاظ ، رد  هک  دش  ریزگان  دوخ  ناج 

ياههرامش 5 و 7 مهن  لاس  مالسا ، بتکم  هلجم  هب  لالب ، يرابدرب  تداشر و  زا  رتشیب  عالطا  يارب  233 و  ج 3 - دعس ،» نبا  تاقبط  - .» 1
 ... دییامرفب هعجارم  هدنراگن  ملق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نذؤم  یشبح  لالب  هلاقم 

.45 ج 2 / لماک ،» - .» 2
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ص:118
هیلع و هللا  یلص  یمارگ  لوسر  داد . حرش  ار  نایرج  دوب ، تحاران  تخس  هک  یلاح  رد  تفاتش . هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رـضحم  هب 

هار دوخ  هب  سرت  نیرتکچوک  دومرف : تسا . نامیا  زا  زیربل  مبلق  درک  ضرع  تسا ؟ هداد  خر  وت  ینطاب  نامیا  رد  یلزلزت  اـیآ  : » دومرف هلآ 
ٌِّنئَمْطُم ُُهْبلَقَو  َهِرْکُأ  ْنَم  اَّلِإ  دـیدرگ ... : لزان  رامع  نامیا  ِدروم  رد  هیآ  نیا  رادـب . روتـسم  ار  دوخ  نامیا  ناـنآ ، رـش  زا  ییاـهر  يارب  هدـم و 

«(1) « ؛ ِناَمیِْإلِاب
«(2) «. » تسا راشرس  نامیا  زا  وا  بلق  یلو  دریگ  رارق  هارکا  دروم  هک  سک  نآ  رگم  »

هک داد  روتـسد  ورنیا ، زا  دنک . هجنکـش  دـندوب  دارفا  نیرتهانپیب  زا  هک  ار ، رـسای  نادـناخ  تفرگ  میمـصت  لهجوبا  هک : تسا  نیا  فورعم 
نتخاون هتخورفارب و  شتآ  رجنخ و  شین  اب  دـندرب و  اجنآ  هب  ناشک  ناشک  ار  رامع  هیمـس و  رـسای و  هاگنآ  دـنیامن ، هدامآ  هنایزات  شتآ و 

زاب ربمایپ  رب  دورد  فیرعت و  زا  گرم  مد  ات  هکنیا  نودـب   ) رـسای هیمـس و  هک  دـش  رارکت  ردـقنآ  هثداـح  نیا  دـنداد . رجز  ار  اـهنآ  هناـیزات 
. دنداد ناج  هجنکش  ریز  دننامب )

نت اب  ار  رامع  دنتـشاد ، مالـسا  ندـیبوک  رد  هک  یعفانم  تدـحو  مامتاب  دـندوب ؛ زیگناتقر  عیجف و  هنحـصنیا  دـهاش  هک  شیرق ،»  » ناـناوج
. دراپسب كاخ  هب  ار  دوخ  ردام  ردپ و  دسج  دناوتب  ات  دنداد ، تاجن  لهجوبا  هجنکش  ریز  زا  هتسخ  لد  حورجم و 

دوعسم نب  هَّللادبع  - 3

هتـسیاش رایـسب  و  تسا ؛ هدینـشن  ار  ام  نآرق  شیرق »  » هک دندومن ، وگتفگ  مه  اب  دـندوب  هدـش  دراو  مالـسا  يرـس  هزوح  رد  هک  یناناملـسم 
یگدامآ دوعسم ،» نب  هَّللادبع  ، » دناوخب ار  نآرق  زا  یتایآ  رتاسر  هچ  ره  يادصاب  مارحلادجـسم  رد  و  دزیخرب ، ام  نایم  زا  يدرم  هک  تسا ،

: دناوخ ار  ریز  تایآ  اسر  حیلم و  يادصاب  وا  دندوب ؛ هتفرگ  رارق  هبعک  رانک  رد  شیرق  ِنارس  هک  یماگنه  تشاد . مالعا  ار  دوخ 
ُهَمَّلَع َناْسنِْإلا * َقَلَخ  َنآْرُْقلا * َمَّلَع  ُنمْحَّرلا * ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

.320 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.106 لحن / هروس  - 2
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ص:119
«. (1)  ... » َنایَْبلا

هب هک  ینامـسآ  يادـن  لـمعلاسکع  زا  يریگولج  يارب  دومن . داـجیا  شیرق  نارـس  رد  یبیجع  بعر  هروس ، نیا  غیلب  حیـصف و  ياـههلمج 
اب دش و  يراج  وا  ندب  رسارس  زا  نوخ  هک  دندز ، يردق  هب  ار  وا  دنتساخرب و  ياج  زا  یگمه  دیسر ، اهنآ  شوگ  هب  هانپیب  درف  کی  هلیسو 

شوگ هب  نآرق  يازفناج  يادن  ماجنارس  هک ، دندوب ، لاحشوخ  اهنآ  یلو  تشگرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  شیپ  يرابتقر  عضو 
تماقتسا فده ، هب  لین  هار  رد  هدرب و  رس  هب  عضو  نیرتتخس  رد  تثعب  زاغآ  رد  هک  مالسا  راکادف  نازابرس  دادعت  « (2) . » دیسر نانمشد 

. مینکیم افتکا  هزادنا  نیمه  هب  راصتخا  يارب  ام  یلو  تسا . اهنیا  زا  شیب  دناهداد ، جرخ  هب 

رذوبا - 4

رد نیقباس  زا  دش و  ناملسم  مالـسا ، روهظ  ِلوا  ياهزور  نامه  رد  وا  نیاربانب  « (3) . » دش ناملسم  هک  دوب  رفن  نیمجنپ  ای  نیمراهچ  رذوبا ،
. دوریم رامش  هب  مالسا 

دنراد یگرزب  تیعقوم  ماقم و  دناهدروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  زاغآ  رد  هک  یناسک  دیجم ؛ نآرق  حیرـصت  قبط 
ینعی مالـسا ، تردق  ذوفن و  زا  سپ  هک  يدارفا  اب  يونعم ، ماقم  تلیـضف و  رظن  زا  دناهدروآ ، مالـسا  هکم  حتف  زا  شیپ  هک  یناسک  و  « (4)»

: دیامرفیم هدومن  نایب  ار  تقیقح  نیا  دیجم  نآرق  دنتسین . ناسکی  دناهدروآ ، نامیا  هکم  حتف  زا  سپ 
، دنتـسین ناسکی  نارگید  اب  دناهدیگنج ؛ ادخ  نانمـشد  اب  هدومن و  جرخ  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  هکم ،)  ) حتف زا  شیپ  هک  امـش  زا  یناسک  »

، دناهدیگنج ادخ  نانمشد  اب  هدومن و  لذب  لام  ادخ  هار  رد  حتف ، زا  سپ  هک  یناسک  زا  نانآ  هبترم  هکلب 

.4 - 1 نمحرلا / هروس  - 1
.314 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2

ص 62. ج 4 / باعیتسالا ،» -» 64 ج 4 / هباصالا ،» -» 301 ج 1 / هباغلادسا ،» - .» 3
َنیِذَّلا َو  ِراـْصنَْألا  َو  َنیِرِجاـهُْملا  َنـِم  َنُولَّوَــْألا  َنوـُِقباَّسلا  َو  و 11 «.»  10 هـعقاو / هروـس  َنوـُبَّرَقُْملا «» َکـِئلوُأ  َنوـُِقباَّسلا  َنوـُِقباَّسلا  َو  - .» 4

/ هبوت هروس  ُمیِظَْعلا «» ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَهَتَْحت  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناسْحِِإبْمُهوُعَبَّتا 
«. 100
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ص:120
«(1) «. » تسا رترب 

مالسا يدانم  نیتسخن 

هنیمز زونه  درکیم و  توعد  مالـسا  يوس  هب  ار  مدرم  یناهنپ  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  دروآ ، مالـسا  رذوبا  هک  یماـگنه 
ناـمیا وا  هب  هک  يرفن  جـنپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  هب  دوب  رـصحنم  مالـسا ، ناوریپ  زور  نآ  دوب . هدـشن  مهارف  راکـشآ ، ِتوـعد 

ادصورـس یب  هدومن و  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  دوبن  یهار  نیا  زج  رذوبا  ربارب  رد  رهاـظ  بسحرب  طیارـش ، نیا  هب  هجوت  اـب  دـندوب . هدروآ 
. دیوگ كرت  دوخ  هلیبق  يوس  هب  ار  هکم 

تفلاـخم مَلَع  لـطاب  دـضرب  اـج ، همه  هک  دوـب  هدـش  هدـیرفآ  نیا  يارب  وا  یئوـگ  تشاد . يزراـبم  شوـج و  بنجرپ و  حور  رذوـبا ، یلو 
شنرک هب  گنس  بوچ و  تشم  کی  ربارب  رد  مدرم  هک  رتگرزب  نیا  زا  یلطاب  مادک  و  دزیخرب ؛ هزرابم  هب  يورجک  فارحنا و  اب  هتشارفارب ،

؟! دنتسرپب ادخ  ناونع  هب  ار  اهنآ  دنتفیب و  هدجس  و 
ضرع هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  يزور  هکم ، رد  یهاتوک  تماقا  زا  سپ  ور  نیا  زا  دنک ، لمحت  ار  هنحصنیا  تسناوتیمن  رذوبا ،

؟ دینکیم نیعم  نم  يارب  ياهفیظو  هچ  منک و  هچ  نم  درک :
وت هب  نم  روتـسد  اـت  درگرب  دوخ  موق  ناـیم  کـنیا  یـشاب . دوخ  هلیبق  ناـیم  رد  مالـسا  غّلبم  یناوتیم  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دسرب
ار دـس  نیا  مناـسرب و  مدرم  نیا  شوگ  هب  ار  مالـسا  يادـن  مدرگرب ، دوخ  هلیبق  ناـیم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـیاب  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : رذوبا 

! هکم رد  یتسرپاتکی  نییآ  مالسا و  راعش  ّتیعونمم  ِّدس  منکشب -
: دادرد ادن  اسر  دنلب و  يادصاب  دش و  دجسم  دراو  دندوب ؛ وگتفگ  مرگرس  مارحلادجسم  رد  شیرق  هک  یماگنه  میمصت ، نیا  لابند  هب  وا 

«. ِهَّللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  »

«. 10 دیدح ، هروس  اُوَلتاق «»...  َو  ُدَْعب  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاق  َو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْسَی  ال  - » 1
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ص:121
، ادن نیا  دیبلط . هزرابم  هب  ار  شیرق  توربج  تمظع و  اراکـشآ ، هک  دوب  یئادن  نیتسخن  ادن ، نیا  دهدیم ، ناشن  مالـسا  خیرات  هک  اجنآ  ات 

! یشیوخ موق و  هن  تشاد و  هکم  رد  ینابیتشپ  یماح و  هن  هک  دمآرد  یبیرغ  درم  هرجنح  زا 
شیرق دنکفا ؛ نینط  مارحلادجسم  رد  رذوبا  يادصات  تسویپ . عوقو  هب  دوب ، هدرک  ینیبشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هچنآ  ًاقافتا ،

نیمز شقن  شوهیب  هک  دندز  ردقنآ  دنداد و  رارق  دوخ  تابرض  ریز  یمحریب  اب  ار  وا  دندرب و  موجه  وا  يوس  هب  هتسکش  ار  نمجنا  هقلح 
. تشگ

و دنکفا ، رذوبا  رکیپ  يور  ار  دوخ  دیناسر و  مارحلادجسم  هب  ار  دوخ  سابع  دیسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يومع  سابع  شوگ  هب  ربخ 
: تفگ دش و  لسوتم  یفیطل  ریبدت  هب  دهدب ، تاجن  ناکرشم  لاگنچ  زا  ار  وا  دناوتب  هک  نیا  يارب 

ادرف دوش ، هتـشک  وا  رگا  تسا ، رافغ  هلیبق  زا  ناوج  نیا  درذـگیم . رافغ  هفیاط  نایم  زا  امـش  یتراجت  هار  دـیتسه ، ناگرزاب  یگمه  امـش  »
«! درذگب هفیاط  نیا  نایم  زا  دناوتیمن  یتراجت  ناوراک  چیه  دتفایم و  رطخ  هب  شیرق  تراجت 

يادرف دوب ، زرابم  ریلد و  هداعلاقوف  ترارحرپ و  یناوج  هک  رذوبا  یلو  دنتـشادرب . رذوبا  زا  تسد  نایـشیرق  دـش و  عقاو  رثؤم  ساـبع  هشقن 
سابع زین  راب  نیا  دندز . گرم  دحرس  ات  دنتخیر و  وا  رس  رب  نایشیرق  هبترمود  درک . دیدجت  ار  دوخ  راعـش  دش و  دجـسم  دراو  زاب  زور  نآ 
لاگنچ زا  دـناوتب  رذوبا  دوبن  مولعم  دوبن ، ساـبع  رگا  دـش  هتفگ  هکناـنچ  « (1) ! » داد تاجن  اهنآ  تسد  زا  لـبق ، زور  ریبدـت  ناـمه  اـب  ار  وا 

نیا زا  دنک . ینیشنبقع  مالسا ، يزوریپ  هار  رد  هزرابم  نادیم  رد  يدوز  نیا  هب  هک  دوبن  یسک  رذوبا  نکیل  دربب . ردب  ملاس  ناج  ناکرـشم 
مان هب  برع ، گرزب  تب  ود  هبعک ، رود  هب  فاوط  لاح  رد  هک  دید  ار  ینز  يزور  ینعی  درک ، زاغآ  ون  زا  ار  هزرابم  دعب ، زور  دـنچ  تهج ،

زا ار  دوخ  تاجاح  یـصاخ  زادگ  زوس و  اب  دـنکیم و  لد  درد  هدومن  باطخ  دوب ، هدـش  بصن  هبعک  فارطا  رد  هک  ار  ۀـلئان »  » و فاسا » »
! دهاوخیم اهنآ 

ود نآ  دنامهفب  وا  هب  هکنیا  يارب  دش و  تحاران  تخس  نز ، نیا  ینادان  زا  رذوبا 

،» ص 64 ج 4 / هباـصالا ،» ص 63 «- ج 4 / باـعیتسالا ،» -» 225 ج 4 / دعـس ، نبا  تاـقبط ،» -» 158 - 159 ج 1 / ءایلوالاۀــیلح ،» - .» 1
ص 228. هعیفرلا /» تاجردلا 
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ص:122
! روآرد رگیدکی  جاودزا  هب  ار  تب  ود  نیا  تفگ : دنروعش ، كاردا و  دقاف  تب 

ریز ار  وا  دـنتخیر و  رذوبا  رـس  رب  شیرق  ناناوج  نز ، داـیرف  اـب  « (1) ! » یتسه یبئاص »  » وت درک : داـیرف  دـش و  تحاراـن  رذوبا  نخـس  زا  نز 
«(2) . » دنداد تاجن  شیرق  ناناوج  لاگنچ  زا  ار  وا  دنتفاتش و  وا  يرای  هب  رکب » ینب   » هلیبق زا  یهورگ  یلو  دنداد . رارق  دوخ  تابرض 

دنوشیم ناملسم  رافغ  هلیبق 

كرد یبوخ  هب  لطاب  اب  هزرابم  رد  ار  وا  هدـننک  هریخ  تردـق  و  دراوهزات ، دـیدج و  درگاـش  دادعتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
مالسا يوس  هب  ار  نانآ  ددرگرب و  دوخ  هفیاط  نایم  هب  داد  روتسد  وا  هب  دوب ، هدیـسرن  هزرابم  لمع و  تّدش  تقو  زونه  نوچ  یلو  درکیم .

. دنک توعد 
هب ار  مدرم  هدش و  هتخیگنارب  ادـخ  بناج  زا  هک  يربمایپ  مایق  عوضوم  نوماریپ  نانآ  اب  مکمک  تشگرب و  دوخ  هفیاط  موق و  يوس  هب  رذوبا 

. تفگ نخس  دنکیم ، توعد  کین  قالخا  هناگی و  يادخ  شتسرپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  و  دندش ، ناملسم  رافغ »  » هلیبق دارفا  ِفصن  دعب ، دندروآ . مالـسا  رذوبا  ردام  ردارب و  ادتبا 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رضحم  هب  رافغ ،»  » زا يوریپ  هب  زین  ملسا »  » هلیبق دندرک . رایتخا  مالسا  زین  رگید  فصن  هنیدم ،) برثی /( »  » رهش هب 

. دندرک رایتخا  مالسا  هدش  بایفرش 
«(3) . » دیزگ تماقا  رهش  نآ  رد  تسویپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  هنیدم  رد  دحا ، ردب و  گنج  زا  سپ  رذوبا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تخسرس  نانمشد 

زا یخرب  لیلحت  رد  ناناملسم ، گرزب  ياوشیپ  نانمشد  زا  یخرب  ییاسانش 

. دنتخاسیم مهتم  ندوب  یبئاص  هب  دندشیم ، دراو  مالسا  نییآ  هب  هک  ار  یناسک  هکم  ناتسرپتب  - 1
ص 223. ج 4 / دعس ، نبا  تاقبط » - » 2

.229 225 و ص 230 - ص 226 - هعیفرلا / تاجردلا  221 و 226 - ص 222 - ج 4 / دعس ، نبا  تاقبط » - » 3
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ص:123
سکعنم ار  یخرب  تایصوصخ  مان و  هدرشف  روط  هب  اجنیا  رد  ام  تسین . ریثأتیب  تسا ؛ هتـسویپ  عوقو  هب  ترجه  زا  سپ  هک  هدنیآ  ثداوح 

: میزاسیم
. دوبن رادربتسد  ناناملسم  يو و  تیذا  بیذکت و  زا  هاگ  چیه  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هیاسمه  يو  بهلوبا :» - » 1

: تفگیم رخسمت  يور  زا  دیدیم ، ار  تسد  یهت  هانپیب و  یناملـسم  هک  یماگنه  دوب . نایچهرخـسم  زا  یکی  وا  ثوغیدبع :» نبدوسا  - » 2
بحاـصت ار  ناریا  هاـش  تخت  جاـت و  اـهيدوز  نیمه  هب  هک  دـننکیم  روـصت  دـنرادنپیم و  نیمز  يور  ِناـهاش  ار  دوـخ  ناتـسدیهت ، نیا 

تخت و يرـسک و  رـصیق و  نیمزرـس  ثراو  ناناملـسم  هنوگچ  هک  دنیبب  دوخ  ناگدید  اب  وا  هک  دادن  تلهم  لجا  یلو  « (1) . » درک دنهاوخ 
. دندش اهنآ  جات 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  اب  ار  وا  يوگتفگ  هدنیآ  لصف  رد  تشاد و  رایتخا  رد  یتفگنه  تورث  هک  شیرق  هدروخلاس  درم  هریغم :» نب  دـیلو  - » 3
. تشاگن میهاوخ  هلآ  و 

هیلع هللا  یلصربمایپ  هب  ور  تفرگ و  تسد  هب  ار  ناگدرم  هدشمرن  هدیسوپ و  ياهناوختسا  ّیبا  يزور  فلخ :»  » نادنزرف َّیبا :»  » و هّیما » - » 4
: تفگ درک و  هلآ  و 

»؟ دنکیم هدنز  ار  اهناوختسا  نیا  وت  راگدرورپ  ایآ  « »؟ ِماظِعلا ِهِذه  ییُحی  کَّبَر  ّنا  »
«(2) « ؛ ٍةَّرَم َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  دمآ : باطخ  یحو  ردصم  زا 

. دندش هتشک  ردب »  » گنج رد  ردارب ، ود  نیا  دومن .» دهاوخ  هدنز  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  زاغآ  رد  هک  يراگدرورپ  نامه  وگب  »
رد زین  يو  دـندناوخ . لـهجوبا »  » ار وا  ناناملـسم ، تشاد ؛ مالـسا  اـب  هک  ییاـجیب  بصعت  داـنع و  تهج  هب  هک  ماـشه :» نب  مکحلاوـبا  - » 5

. دش هتشک  ردب »  » گنج
. دناوخیم لسنلاعوطقم ) « ) رتبا  » ار هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا ، صاعورمع  ردپ  يو  لئاو :» نب  صاع  - » 6

. تسـشنیمن تحار  ینآ  ناناملـسم  يو و  رازآ  زا  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تخـسرس  نانمـشد  زا  هک  طـیعم :» یبا  نب  ۀـبقع  - » 7
«(3)»

!. يرسَک کُلم  َنوثِرَی  َنیذَّلا  ِضرالا  كُولم  ءالؤه  - 1
.79 - 78 سی / هروس  - 2

. دییامرفب هعجارم  هریغ  باعیتسالا و  ۀباصالا ، هباغلادسا ، ياهباتک  هب  51 و  - 47 ج 2 / لماک ،» خیرات  - .» 3
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اهنآ لقن  زا  راصتخا  يارب  ام  و  دـناهدومن ، طبـض  ار  اهنآ  تایـصوصخ  اًلماک  ناخروم  هک  نایفـسوبا و ...  دـننام  دنتـسه  يرگید  هورگ  زاب 

. میدومن يراددوخ 

شیرق نارس  یشکرس  هزیگنا 

هراشا

وگتسار و ار  دمحم »  » یگمه شیرق ، هک  نیا  اب  دنکیم  رکف  دوخ  اب  ناسنا  اریز  تسا ؛ مالسا  خیرات  ثحب  لباق  طاقن  زا  یکی  تمـسق  نیا 
و دندینشیم ، دوبریم  ار  اهلد  هک  ار  وا  غیلب  حیصف و  مالک  و  دندوب ، هدیدن  وا  زا  یـشزغل  نیرتکچوک  هظحل  نآ  ات  دنتـسنادیم و  نیما 
وا اب  دـح  نیا  ات  ارچ  لاح  نیا  اب  دـندرکیم ؛ هدـهاشم  وا  زا  دوب  نوریب  تعیبط  نیناوق  دودـح  زا  هک  هداعلاقراخ »  » ياـهراک هاـگیب  هاـگ و 

. دندومنیم هزرابم 
: تسناد زیچ  دنچ  ناوتیم  ار  یچیپرس  نیا  للع  ای  تلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  کشر  - 1

. دنشاب یهلا  بصنم  نیا  بحاصدوخ  هک  دنتشاد  وزرآ  و  دندرکیمن ، يوریپ  وا  زا  دنتشاد ، هک  یتداسح  کشر و  رثا  رب  اهنآ  زا  یهورگ 
«(1) « ؛ ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو  هیآ : نیا  لوزن  نأش  رد  نارسفم 

: هک دسیونیم  نینچ  دشن ،» لزان  فئاط  هکم و  زا  گرزب  يدرم  هب  نآرق  نیا  ارچ  دنتفگ  »
تورث و نس و  رظن  زا  اریز  مرتراوازـس ؛ توبن  بصنم  هب  وت  زا  نم  تفگ  دومن و  تاـقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  هریغم ،» نب  دـیلو  »

نخـس هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هراـبرد  مالـسا  زا  شیپ  هـک  دوـب  یناـسک  زا  تلـصلا ،» یبا  نـب  ۀـیما  « » (2) . » متـسه مدـقم  وت  رب  دـنزرف 
يوریپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  رمع  رخآ  اـت  یلو  ددرگ ، لـئان  گرزب  ماـقم  نیا  هب  دوخ  هک  دوـب  راودـیما  ياهزادـنا  اـت  و  تفگیم ،

. دناروشیم وا  دضرب  ار  مدرم  و  درکن ،
وت يأر  هک : دیسرپ  لهجوبا  زا  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نانمشد  زا  یکی  هک  سنخا ،» »

.32 فرخز / هروس  - 1
.361 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2
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یئاههار زا  میدومن و  تباقر  اهنآ  اـب  و  میتساـخرب ، عازن  هب  یگرزب  تفارـش و  رـس  رب  فانمدـبع  اـم و  تفگ : يو  تسیچ ؟ دـمحم  هراـبرد 

ام دنگوس  ادخ  هب  دوشیم . لزان  یحو  ام  هلیبق  زا  يدرف  يارب  دنیوگیم : میاهدـش ، ربارب  اهنآ  اب  هک  نونکا  مییامن . يربارب  اهنآ  اب  میتسناوت 
. دروآ میهاوخن  نامیا  زگره 

لقن زا  هک  دراد  دوجو  خیرات  تاحفصرد  زین  يرگید  ياههنومن  زاب  دزاسیم و  راکـشآ  ار  شیرق  ناگرزب  تباقر  تداسح و  اههنومن  نیا 
. دوشیم يراددوخ  اهنآ 

نیسپزاب زور  زا  سرت  - 2

. دندوب دیقیب  شایع و  نارذگشوخ و  دارفا  نانآ  اریز  دوب ؛ رثؤم  شیرق  یچیپرس  رد  همه ، زا  شیب  لماع  نیا 
مهنآ تداع  كرت  دنداد و  صیخـشت  دوخ  هنیرید  تداع  دـضرب  ار  دـمحم  توعد  دـندوب ، دـنمهرهب  قلطم  ِيدازآ  زا  اهلاس  هک  دارفا  نیا 

. تسا مأوت  بصعت  جنر و  اب  یناسفن ، تالیامت  قباطم 

رگید يارس  ياهباذع  زا  تشحو  - 3

اهنآ لد  رد  یبـیجع  لوـه  دـهدیم ، میب  تخـس  ياـهتازاجم  اـب  ار  ربـخیب  رگمتـس و  نارذگـشوخ و  دارفا  هک  باذـع ، تاـیآ  ندـینش 
يارس هب  طوبرم  تایآ  نیشنلد ، يادصاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتقو  دومنیم . برطـضم  شوشم و  ار  اهنآ  راکفا  تخـس  دنکفایم و 

دوخ هک  یبرع  دزیم . مه  هب  ار  اهنآ  شیع  مزب و  طاسب  هک  دیدرگیم  اپ  رب  هلولو  نانچنآ  دـناوخیم ؛ شیرق  یمومع  عماجم  رد  ار  رگید 
و تفرگیم ، لاف  گنـس  اب  و  دزیم ، هعرق  ریت ، اب  شاعم  نیمأت  ِلیـصحت  يارب  و  تخاسیم ، زهجم  راوگان  ِدـمآشیپ  هنوگره  عفد  يارب  ار 

میب نآ  زا  دمحم »  » هک یباذع  زا  نیمأت ، ندروآ  تسد  هب  نودب  دوبن  رـضاح  زگره  دادیم ؛ رارق  ثداوح  مئالع  ار  ناگدـنرپ  ِتفر  دـمآ و 
کنیا دنونشن ؛ ار  وا  میب  دیون و  هک  دندرکیم ، هزرابم  وا  اب  رظننیا  زا  دنیشنب . مارآ  دادیم 
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. میروآیم تخاسیم ، برطضم  تخس  ار  شیرق  ربخیب  نارذگشوخ  نارس  رطاخ  هک  دنچ  یتایآ 

« تسا لوغشم  دوخ  هب  زور  نآ  رد  سکره  دزیرگیم ، دوخ  نادنزرف  نز ، ردپ ، ردام ، ردارب ، زا  ناسنا  دوشیم ، اپرب  زیخاتسر ، هک  يزور  »
: دیسریم اهنآ  شوگ  هب  ادن  نیا  هبترمکی  دندیشکیم ، رس  اههلایپ  هبعک ، رانک  رد  اهنآ  هک  یماگنه  « (1)»

ناشیرپ و  برطـضم ، ناـنچ  « (2) « ؛» دنــشچب ار  باذـع  اـت  میئاـمنیم  لیدــبت  ار  نآ  دورب ، نـیب  زا  شتآ  رثا  رب  ناـشیاهتسوپ  تـقو  ره  »
. درکیم تموکح  اهنآ  رب  زرل  سرت و  هدراذگ و  رانک  ار  اهماج  رایتخایب ، هک  دنتشگیم 

كرشم برع  هعماج  زا  سرت  - 4

، یهدیم میب  نآ  زا  وت  هچنآ  مینادیم  ام  درک  ضرع  دیدرگ و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رـضحم  فانمدبع ، نب  لفون  نب  ثراح 
ریز هیآ  دارفا ، نینچ  خساپ  رد  دـننکیم . نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  ار  ام  كرـشم  برع  میروایب ، نامیا  ام  هاگره  یلو  تساجرباپ . تسار و 

. دیدرگ لزان 
: وگب اهنآ  خساپ  رد  میوشیم . هدنار  دوخ  نیمزرس  زا  مینک ؛ يوریپ  تیاده  لعشم  نیا  زا  ام  هاگ  ره  دنیوگیم : »

اهنآ يوس  هب  هویم  عوـن  ره  زا  وـس  ره  زا  اـت  میاهدادـن  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  تسا  نما  رد  یبوـشآ  هنتف و  ره  زا  هک  ار  دوـخ  مرح  اـم  رگم 
«(3) « »؟ دوشیم ریزارس 

« ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ِهِیَنب  َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِیبَأ  َو  ِهِّمُأ  َو  ِهیِخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  ُۀَّخاَّصلا  ِتَءاج  اذِإَف  - .» 1
«. 37 - 33 سبع / هروس  » 

«. 56 ءاسن / هروس  َباذَْعلا «» اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  - .» 2
هروس اَّنُدـَل «» ْنِم  ًاقْزِر  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُتارَمَث  ِْهَیلِإ  یبُْجی  ًانِمآ  ًامَرَح  ْمَُهل  ْنِّکَُمن  َْمل  َو  َأ  انِـضْرَأ  ْنِم  ْفَّطَخَُتن  َکَعَم  يدُْـهلا  ِِعبَّتَن  ْنِإ  اُولاـق  َو  - .» 3

«. 57 صصق /
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ترجه نیتسخن   12

هراشا

رازآ رـش و  زا  ییاهر  يارب  ياهدـع  تسا . اهنآ  قیمع  صالخا  نامیا و  رب  يزراب  لـیلد  هشبح ، كاـخ  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  ترجاـهم 
ار هکم »  » كاخ هک  دنتفرگ ، میمصت  هناگی ، يادخ  شتسرپ  ینید و  رئاعـش  نتـشاداپب  يارب  مارآ ، طیحم  کی  لیـصحت  روظنم  هب  شیرق ،» »

رـساترس دندیدیم  اریز  دنورب . اجک  دـننک ، هچ  دـندوب  ریحتم  یلو  دـنرادرب ؛ ناشیوخ  دـنزرف و  تراجت ، راک و  زا  تسد  و  دـنیوگ ، كرت 
اپ رب  ار  یتسرپاتکی  نییآ  تاروتـسد  و  دومن ، دنلب  ار  دـیحوت  يادـن  ناوتیمن  ياهطقن  چـیه  رد  و  تسا ، هتفرگارف  یتسرپتب  ار  هریزجهبش 
وا نییآ  هک  يربمایپ  دـنراذگب . نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  اب  ار  بلاـطم  هک  تسا  نیا  رتهب  هک  دـندرک  رکف  دوخ  اـب  تشاد .

«(1)  » ِنوُُدبْعاَف َياَّیِإَف  ٌۀَعِساو  یِضْرَأ  َّنِإ  ساسارب ... 
: ینعی تسا .

«. دیشاب هتشاد  ار  ادخ  شتسرپ  قیفوت  اجنآ  رد  هک  دینیزگب  یگدنز  يارب  ار  ياهطقن  تسا  روانهپ  ادخ  نیمزرس  »
شترـضح مشاه » ینب   » ناناوج و  دوب ، رادروخرب  مشاه » ینب   » تیامح زا  هچرگ  وا ، ِدوخ  دوب . نشور  وا  رب  اًلماک  ناناملـسم  رابتقر  عضو 

ینآ شیرق  نارس  دوب و  ناوارف  یماحیب ، هداتفا  هانپیب ، ِدازآ  مالغ ، زینک و  وا  نارای  نایم  رد  یلو  دندومنیم ؛ ظفح  بیسآ  هنوگره  زا  ار 
يارب دنتفرگیمن . مارآ  اهنآ  رازآ  زا 

.56 توبکنع / هروس  - 1
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هک دندادیم ؛ هجنکش  دندوب  هدروآ  مالسا  هلیبق  نآ  زا  هک  ار  یناسک  هلیبق ، ره  نادنمروز  نارـس و  ياهلیبق ، ياهگنج  زورب  زا  يریگولج 

. دیدناوخ هتشذگ  تاحفصرد  ار  شیرق  ياههجنکش  زا  یئاههنومن 
: تفگ نینچ  اهنآ  خساپ  رد  دندرک  فیلکت  بسک  ترجاهم ، هرابرد  ترضح  نآ  باحصا  هک  یماگنه  للع ، نیا  يور 

هب اجنآ  رد  رگداد  دنمورین و  رادمامز  کی  دوجو  رثا  رب  اریز  دوب ؛ دهاوخ  دنمدوس  امـش  يارب  رایـسب  دـینک ، رفـس  هشبح  كاخ  هب  هاگ  ره 
شیپ امـش  يارب  یجرف  ادخ  ات  دیربب ، رـسب  كاخ  نآ  رد  دـیناوتیم  اهامـش  تسا و  یکاپ  یتسرد و  ِكاخ  اجنآ  و  دوشیمن ، متـس  یـسک 
هناـگی و  نیرب ؛ تشهب  زا  تسا  ياهنومن  دریگب ، تسد  هب  رگداد  هتـسیاش و  درف  کـی  ار  اـجنآ  روـما  هک  یکاـپ  طـیحم  يرآ  « (1) . » درآ

. دنزادرپب دوخ  یعرش  فیاظو  هب  نانیمطا  تینما و  لامک  اب  هک  دوب  ینیمزرس  نینچ  ندروآ  تسد  هب  ترضح  نآ  نارای  يوزرآ 
؛ هتـسب رفـس  راب  دنتـشاد  يرتشیب  یگدامآ  هک  ییاهنآ  تشذـگن  يزیچ  هک  داتفا ، رثؤم  نانچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ذـفان  مالک 

. دنتفرگ شیپ  ار  هدج  هار  هراوس ، یضعب  هدایپ و  یخرب  هنابش  دنوش  هاگآ  ناکرشم )  ) ناگناگیب هکنیا  نودب 
. دشیم هدید  زین  ناملسم  نز  راهچ  اهنآ  نایم  دوب و  رفن  هدزناپ  ای  « (2)  » هد تبون ، نیا  رد  اهنآ  هعومجم 

ریاس ناتسبرع و  عاضوا  ِیسررب  اب  درکن ؟ یفرعم  ترجاهم  تهج  ار  رگید  طاقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ارچ  هک  درک  تقد  دیاب  نونکا 
يارب ناکرـشم  دوب . كانرطخ  دـندوب ، كرـشم  ًامومع  هک  نیـشنبرع  طاقن  هب  ترجاهم  اریز  دوشیم . نشور  هشبح  باختنا  هتکن  طاقن ،

، مه ناتسبرع  نیـشنيدوهی  یحیـسم و  طاقن  دندزیم . زابرـس  ناناملـسم  شریذپ  زا  ناکاین ، نییآ  هب  هقالع  يور  زا  ای  شیرق ، دمآ  شوخ 
رد رگیدکی  اب  يونعم  ذوفن  رس  رب  نانآ  اریز  تشادن ؛ ترجاهم  يارب  تیحالص  هنوگ  چیه 

نبا هریـس  هیف «- ُمتنا  اّمِم  ًاجرَف  مَُکل  ُهَّللا  َلَعجَی  یتح  قدِص ، ُضرا  َیِه  دَحا و  هَدنِع  ُمَلُظیال  ًاِکلَم  اِهب  َّناَف  ِۀشَبَحلا ، ِضرا  یلا  ُمتجَرَخ  َول  - 1
.70 ج 2 / يربط ،» خیرات  321 «؛ ج 1 / ماشه ،»

.70 ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 2
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ص:129
ریقح راوـخ و  ار  برع  داژن  هورگ ، ود  نـیا  هوـالعب ، تشادــن . دوـجو  موـس  بـیقر  دورو  يارب  ياهـنیمز  دــندوب و  شکمــشک  گـنج و 

. دندرمشیم
تسد هب  ربمایپ »  » همان هک  یماگنه  یتح  دندشیمن ؛ نمی  رد  ناناملسم  تماقا  هب  یضار  یناریا  تاماقم  و  دوب ، ناریا  هاش  ذوفن  ریز  نمی ،» »

«. دزاس ناریا  هناور  هدرک و  ریگتسد  ار  روهظون  ربمایپ  : » هک تشون  نمی  رادنامرف  هب  ًاروف  وا  دیسر ، زیورپورسخ 
نیا مدرم  اب  شیرق  دوب و  شیرق  رازاب  ماش  نمی و  نیا ، رب  هوالع  دوب ؛ رود  هکم  زا  ماش  دوب . ناریا  تموکح  رظن  ریز  نمی  دننام  زین  هریح » »

زا هکنانچ  دـندرکیم . جارخا  ار  اهنآ  شیرق  شهاوخ  هب  ًاعطق  دـندشیم ، هدـنهانپ  اجنآ  هب  ناناملـسم  رگا  دنتـشاد . کیدزن  طـباور  طاـقن 
. تفریذپن ار  اهنآ  تساوخرد  هشبح  ناطلس  یلو  دندرک ، یتساوخرد  نینچ  هشبح  ناطلس 

، یگدـنز زا  ندیـشک  تسد  ترفاسم و  نیا  دوب . تقـشمرپ  هداعلاقوف  ترفاسم  کی  نانز ، ناکدوک و  اب  نامز  نآ  رد  مهنآ  یئایرد ، رفس 
. دوب اهنآ  كاپ  نامیا  صالخا و  هناشن 

ناناملسم دوب . هشبح  هب  تکرح  هدامآ  یتراجت  یتشک  ود  فداصت  نسح  زا  و  دوب ؛ یناگرزاب  رومعم  ردنب  کی  زورما  ناسب  هدج ،»  » ردنب
ربخ دـندش . یتشک  راوس  هلجع  لامک  اب  رانید  مین  تخادرپ  اب  و  دـندرک ، مالعا  ترفاسم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  شیرق ،»  » بیقعت سرت  زا 

یعقوم اهنآ  یلو  دننادرگزاب ؛ هکم  هب  ار  اهنآ  هک  دندرک  رومأم  ار  یهورگ  ًاروف  دیسر ، هکم  نارس  شوگ  هب  ناناملسم  زا  ياهدع  ترفاسم 
. دوب هتفگ  كرت  ار  هدج  لحاوس  یتشک  هک  دندیسر 

. دوب تثعب  مجنپ  لاس  بجر  هام  رد  هورگ  نیا  ترجاهم  خیرات 
. تسا شیرق  تواقـش  زا  يزراـب  هنوـمن  دـندشیم ؛ هدـنهانپ  هناـگیب  كاـخ  هب  دوـخ ، نییآ  ظـفح  يارب  طـقف  هک  یتـیعمج  نینچ  بـیقعت 

رارـسا زا  ةودنلاراد ،»  » ِياسؤر يرآ  دندوبن . رادربتسد  اهنآ  زا  هکم  نارـس  یلو  هتـسش ، تراجت  هناخ و  دنزرف ، لام و  زا  تسد  نارجاهم 
. دومن میهاوخ  حیرشت  ًادعب  هک  دندرکیم ، همزمز  ار  یبلاطم  دوخ  اب  دندوب و  هاگآ  ینیارق  يور  رفس  نیا 
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ص:130
رگید هورگ  ترجاهم  ترجه ، نیا  لابند  هب  دندوب . هلیبق  کی  زا  رفن  هد  نیا  زا  کی  ره  هکلب  دندوبن ، لکشتم  هلیبق  کی  زا  مک ، هورگ  نیا 

ناناملسم زا  ياهدع  ظاحل  نیا  زا  تفرگ ، تروصیدازآ  لامک  رد  مود ، ترجه  دوب . بلاط » یبا  نب  رفعج   » اهنآ شیپاشیپ  هک  دمآ ، شیپ 
هک ار  یئاههچب  رگا  دیسر . رفن  هب 83  هشبح ، كاخ  رد  ناناملسم  رامآ  هک  يروط  هب  دنربب  هارمه  زین  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  دندش  قفوم 

. دنکیم زواجت  مه  ددع  نیا  زا  اهنآ  رامآ  مینک ؛ باسح  دندش  دلوتم  اجنآ  رد  ای  هدرب  دوخ  هارمه 
طیحم کی  و  رومعم ، نیمزرـس  کی  دوب ؛ هدومرف  فیـصوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  هک  نانچ  نآ  ار  هشبح » ، » رجاـهم ناناملـسم 

، دومن ادیپ  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  يرـسمه  راختفا  اهدـعب  هک  هملـس » یبا   » رـسمه هملـس ،» ّما  . » دـنتفای يدازآ  اب  مأوت  مارآ 
: دیوگ نینچ  اجنآ  هرابرد 

یـسک زا  يدب  نخـس  و  میدیدیمن ، یـسک  زا  يرازآ  میتفرگ ، رارق  یماح  نیرتهب  تیامح  رد  میدـیزگ ، تنوکـس  هشبح  روشک  رد  یتقو 
ار ناضمر  نابعـش و  هام  یگمه  دوب و  تثعب  مجنپ  لاس  بجر  هام  رد  هورگ  نیا  ترجاـهم  خـیرات  دـسیونیم : ریثا  نبا  « (1) . » میدینشیمن
زا سپ  یلو  دنتشگزاب ، هکم  هب  لاوش  هام  دناهتشادرب ؛ تسد  ناناملـسم  رازآ  زا  شیرق  هک  دیـسر  ربخ  نانآ  هب  یتقو  دندرب . رـسب  هشبح  رد 

«(2) . » دنتفرگ شیپ  ار  هشبح  هار  مود  راب  يارب  تهج  نیا  زا  دنتفای ، دندوب  هداد  هک  یشرازگ  فالخ  ار  عاضوا  تعجارم 

دتسرفیم هدنیامن  هشبح  رابرد  هب  شیرق 

هـشبح رد  ناناملـسم  ذوفن  زا  و  دـش ، هتخورفا  اهنآ  لد  رد  هنیک  شتآ  دیـسر ؛ هکم  نارـس  شوگ  هب  ناناملـسم  یتحار  يدازآ و  ربخ  یتقو 
هک دوب  ظاحل  نیا  زا  اهنآ  رتشیب  سرت  و  دوب ، هدمآرد  یمکحم  هاگیاپ  کی  تروصهب  ناناملـسم  يارب  هشبح  كاخ  اریز  دـندش . شحوتم 

« یشاجن  » رابرد رد  يذوفن  مالسا ، ناراداوه  ادابم 

. ًائیش ُعمسنال  يذؤنال و  هَّللا  اندبع  و  اننید ، یلع  انّما  یشاجنلا  راج ؛ ریخ  اهب  انرواج  هشبحلا  ضرا  انلزن  امل  - . 1
.53 - 52 ج 2 / لماک ،» خیرات  - .» 2
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ص:131
زا ار  یتسرپتب  تموکح  زهجم  رکـشل  کی  اب  هجیتن  رد  و  دـنیامن ، بلج  مالـسا  هب  ار  وا  ِینطاب  تالیامت  دـننک و  ادـیپ  هشبح ) رادـمامز  )

. دننکفایب هریزجهبش 
؛ ارزو هاش و  رظن  بلج  يارب  و  دنتـسرفب ، هشبح  رابرد  هب  یناگدـنیامن  هک  دـنداد  رظن  و  دـندرک ، نمجنا  رگید  راب  «، (1)  » هودنلاراد نارس 

ینادان تهالب و  هب  ار  رجاهم  ناناملسم  سپـس  دننک  زاب  ییاج  دوخ  يارب  هاش ، لد  رد  دنناوتب ، هار  نیا  زا  ات  دنهد ؛ بیترت  یبسانم  يایاده 
رگهلیح و هدومزآراـک  ود  دوـخ  ناـیم  زا  دـسرب ، هجیتـن  هب  رتـهب  رتدوز و  هچ  ره  اـهنآ  هشقن  هک  نیا  يارب  دـنزاس . مهتم  يزاستعیرـش  و 
، داتفا هعیبر » نب  هَّللادـبع   » و صاعورمع »  » مان هب  هعرق ، دـندیزگرب . دـیدرگ  تسایـس  نادـیم  رگیزاب  اهنآ  زا  یکی  اهدـعب  هک  ار  هتـشکراک 

: داد روتسد  اهنآ  هب  هودنلاراد »  » سیئر
ار اهنآ  رظن  دـنزادرپب و  وگتفگ  هب  اهنآ  اب  اًلبق  دـنراد و  میدـقت  ار  ارزو  ِفحت  ایادـه و  دـینک ؛ تاـقالم  هشبح »  » رادـمامز اـب  هکنآ  زا  شیپ 
. دندش هشبح  راپسهر  تاروتسد  نیا  ذخا  زا  سپ  ناگدربمان  دننک . قیدصت  ار  امش  ياهتساوخرد  هاش ؛ اب  تاقالم  ماگنه  هک  دننک  بلج 

ناناوج زا  یهورگ  : » دنتفگ نینچ  اهنآ  هب  صوصخم  يایاده  میدقت  زا  سپ  ناگدنیامن ، دندش . وربور  شیرق  ناگدنیامن  اب  هشبح  ناریزو 
نونکا دناهدومن و  عارتخا  تسا  امـش  ام و  ینییآ  فالخرب  هک  ینیئآ  دناهتـشادرب و  دوخ  ناکاین  شور  زا  تسد  ام ، هدیـسر  نارود  هب  هزات 

درط جارخا و  روتسد  رتدوز  هچ  ره  هک  دنراد  اضاقت  هشبح  هاشداپ  هاگشیپ  زا  ًادج  شیرق ، فارشا  نارس و  دنربیم . رـسهب  امـش  روشک  رد 
ام هک  اجنآ  زا  و  دنیامن . تدعاسم  ام  اب  ناریزو  تئیه  ناطلس ، روضح  هب  یبایفرش  رد  هک  مینکیم ، شهاوخ  ًانمـض  دنیامن و  رداصار  اهنآ 

وربور زین  اهنآ  اب  تکلمم  سییر  و  دوشن ، وگتفگ  اهنآ  اب  هراب  نیا  رد  اًلـصا  هک  تسا  بسانم  رایـسب  میهاگآ  رتهب  اـهنآ  عضو  و  بویع ، زا 
«! ددرگن

، ایاده میدقت  بدا و  ضرع  زا  سپ  و  دنتفای ؛ راب  هشبح »  » هاش رابرد  هب  زور ، نآ  يادرف  دنداد . دعاسم  لوق  نیبکیدزن ، دنمزآ و  نایفارطا 
هب ار  شیرق »  » مایپ

. دنتخادرپیم تروشم  روش و  هب  دوخ  تالکشم  نوماریپ  اجنآ  رد  شیرق  هک  هبعک ، رانک  رد  دوب  یلحم  - 1
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ص:132
: دندرک نایب  نینچ  ریز  حرش 

رشن هبو  هدیشک ، دوخ  فالـسا  ناکاین و  شور  زا  تسد  ام ، زغمکبـس  هدیـسر و  نارودهبهزات  ناناوج  زا  یهورگ  هشبح ! مرتحم  رادمامز 
ًاریخا هورگ  نیا  اهنآ . دوخ  ناکاین  ناردپ و  نییآ  اب  هن  دنکیم و  قیبطت  هشبح »  » روشک یمسر  نییآ  اب  هن  هک  دناهدومن  مادقا  يرگید  نییآ 

تـساوخرد هناـکولم  هاگـشیپ  زا  اـهنآ ، موـق  ناـگرزب  دـننکیم ؛ هدافتـساءوس  تکلمم  نیا  يدازآ  زا  و  دـناهدش ، هدـنهانپ  روـشک  نیا  هـب 
 ... دننک تشگزاب  دوخ  روشک  هب  ات  دنیامرف ، رداصار  اهنآ  جارخا  مکح  هک  دنیامنیم 

. دش دنلب  دـندوب ، هتـسشن  یتنطلـس  ریرـس  هیـشاح  رد  هک  ناریزو  يادـص  ؛ تشگ یهتنم  هطقن  نیا  هب  شیرق  ناگدـنیامن  نانخـس  هک  نیمه 
دوخ نانیـشنهیشاح  اب  هشبح ،»  » رگداد اناد و  هاـش  یلو  دـندومن . قیدـصت  ار  اـهنآ  راـتفگ  هدومن و  ماـیق  ناگدـنیامن  زا  تیاـمح  هب  یگمه 

: تفگ دومن و  تفلاخم 
دیاب مراپسیمن . رفن  ود  نیا  تسد  هب  قیقحت  نودب  دناهدش ؛ هدنهانپ  مروشک  كاخ و  هب  هک  ار  یهورگ  نم  تسین . یلمع  راک  نیا  زگره  »

رد دشاب  تسار  حیحصاهنآ و  هرابرد  هدنیامن  ود  نیا  راتفگ  هاگره  لماک ، یسررب  زا  سپ  و  دوش ، قیقحت  ناگدنهانپ  نیا  لاح  عضو و  زا 
ار دوخ  تیامح  زگره  دشاب ، هتشادن  تیعقاو  هورگ  نیا  قح  رد  نانآ  نانخس  رگا  و  منادرگیم ، زاب  ناشدوخ  روشک  هب  ار  اهنآ  تروصنیا 

«. منکیم کمک  ار  اهنآ  شیپ  زا  شیب  مرادیمنرب و  اهنآ  زا 
رفعج . » دومن راضحا  رابرد  هب  ار  اهنآ  یلبق ، عالطا  نیرتکچوک  نودب  تفر و  رجاهم  ناناملـسم  لابند  هب  رابرد ، صوصخم  رومأم  سپس 

ِینارصن هاش  اب  تیعمج ، يوگنخس  هراب  نیا  رد  هک  دندوب  سپاولد  ناناملسم  زا  یخرب  دیدرگ . یفرعم  تیعمج  يوگنخس  بلاط ،» یبا  نب 
ماهدینـش دوخ  ربمایپ  امنهار و  زا  ار  هچنآ  نم  تفگ : بلاط  یبا  نب  رفعج  ینارگن ، هنوگره  عفر  يارب  تفگ . دهاوخ  نخـس  هنوگچ  هشبح 

. تفگ مهاوخ  دایز  مک و  نودب 
، دنکیم قیبطت  ام  نید  اب  هن  هک  دیدج  نییآ  هب  دیاهتـشادرب و  تسد  دوخ  ناکاین  نییآ  زا  ارچ  تفگ : هدرک و  رفعج  هب  ور  هشبح ، رادمامز 

ناردپ شیک  اب  هن  و 
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ص:133
: داد خساپ  نینچ  بلاط » یبا  نب  رفعج  « ؟ دیاهدیورگ دوخ ،

مارتـحا اـم  شیپ  هیاـسمه  میدوب ، تشز  ياـهراک  ِدرگ  هب  هتـسویپ  میدرکیمن ، باـنتجا  رادرم  زا  تسرپتب ؛ ناداـن و  میدوـب  یهورگ  اـم 
لاونم نیا  هب  يراـگزور  میتساـخیمرب . گـنج  هزیتـس و  هب  دوخ  نادـنواشیوخ  اـب  میدوب ، نادـنمروز  موکحم  هداـتفا  فیعـض و  تشادـن ،

دـیحوت و هب  ار  ام  ادـخ  نامرف  هب  تساخرب و  تشاد ، يراکتـسرد  یکاپ و  رد  یناشخرد  هقباس  هک  اـم  ناـیم  زا  رفن  کـی  هکنیا  اـت  میدوب ،
اب و  میزرو ، بانتجا  اهیکاپان  زا  و  میـشوکب ، تناما  در  رد  داد  روتـسد  و  درمـش ، هدـیهوکن  ار  ناتب  شیاتـس  و  دومن ، توعد  یتسرپاـتکی 

نامیتی و لاوما  رد  تنایخ  غورد ، تداهـش  عورـشمان و  ياـهشزیمآ  يزیرنوخ و  زا  مییاـمن و  يراـتفرشوخ  ناـگیاسمه  نادـنواشیوخ و 
. میشاب رود  تشز ، ياهراک  هب  نانز  نداد  تبسن 

هناگی يادخ  شتسرپ  شیاتـس و  و  هدروآ ، نامیا  وا  هب  ام  میزادرپب . ار  دوخ  تورث  تایلام  میریگب ، هزور  میناوخب ، زامن  داد : روتـسد  ام  هب 
زور و  دندرک ، مایق  ام  ربارب  رد  شیرق  یلو  میتسناد ؛ لالح  ار  وا  ياهلالح  و  هدرمش ، مارح  دوب  هدرمـش  مارح  ار  هچنآ  و  میدومن ، تضهن 

. میورب اهیتشز  ثئابخ و  درگ  میتسرپب ، ار  اهلگ  اهگنـس و  رگید  راب  میرادرب و  تسد  دوخ  نییآ  زا  ام  ات  دـنداد ، هجنکـش  ار  ام  بش  و 
هب هتـسش ، یگدنز  لام و  زا  تسد  دوخ ، نییآ  ظفح  يارب  دش . مامت  ام  یئاناوت  بات و  هکنآ  ات  میدومن ؛ تمواقم  اهنآ  ربارب  رد  اهتدم  ام 

. میدروآ هانپ  هشبح  كاخ 
نایب « (1) . » میراد لماک  دامتعا  وا  يرگداد  هب  زین  نونکا  و  دـیناشک ، دوخ  يوس  هب  ار  اـم  اـبرنهآ  ِناـسب  هشبح ، رادـمامز  يرگداد  هزاوآ 

ات تساوخ  وا  زا  دوب ، هدز  هقلح  وا  نامـشچ  رد  کـشا  هکیلاـح  رد  هاـش  هک  داـتفا  رثؤم  ياهزادـنا  هب  رفعج ،»  » نیـشنلد نانخـس  نیریش و 
همادا هروس  نیا  تایآ  ندناوخب  دناوخ و  ار  میرم »  » هروس زاغآ  زا  دنچ  یتایآ  رفعج ، دـناوخب . ار  دوخ  ربمایپ  ینامـسآ  باتک  زا  يرادـقم 

هیرگ يادـصهک  دوب ، هدیـسرن  رخآ  هب  هروس  تایآ  زونه  تخاس . نشور  یـسیع  تیعقوم  و  میرم ، ینمادـکاپ  هرابرد  ار  مالـسا  رظن  داد و 
رد هک  ار  ییاهباتک  نساحم و  کشا ، تارطق  و  دش ، دنلب  اهفقسا  و  هاش ،

73 ج 2 / يربط ،» خیرات  55 «؛ - 54 ج 2 / لماک ،» خیرات  - » 1
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! دومن رت  دوب ، زاب  اهنآ  ربارب 

: تفگ دمآرد و  نخس  هب  هاش  دیباوخ ؛ اههمزمز  تفرگارف و  ار  سلجم  توکس  یتدم ، زا  سپ 
امـش هب  ار  اـهنیا  زگره  نم  دـیورب ، « (1)  » دـنریگیم همـشچرس  رون  عبنم  کـی  زا  تسا  هدروآ  یـسیع  هک  ار  هچنآ  اـهنیا و  ربماـیپ  راـتفگ  »

«. دومن میلست  مهاوخن 
. دنامن یقاب  يدیما  هنزور  دش و  مامت  اهنآ  ررض  رب  دندرکیم ، روصت  شیرق  ناگدنیامن  ناریزو و  هچنآ  فالخرب  سلجم  نیا 

: تفگ نینچ  وا  هب  و  تخادرپ ، وگتفگ  هب  هعیبر » نب  هَّللادبع   » دوخ تسود  اب  بش  دوب ، رگهلیح  یسایس و  درف  کی  هک  صاعورمع 
سییر هک  میوگیم  هشبح  رادمامز  هب  ادرف  نم  ددرگ . مامت  نارجاهم  ناج  تمیق  هب  قیرط  نیا  دیاش  میوش ، دراو  رگید  ِهار  زا  ادرف  دیاب  ام 

راک نیا  زا  ار  وا  هَّللادبع ،» . » تسین راگزاس  تینارـصن  ساسا  ینابم و  اب  زگره  هک  دراد ، یـسیع  هرابرد  یـصوصخم  دـیاقع  نارجاهم  نیا 
نآ يادرف  رگیدراب ، داتفین . رثؤم  هراب  نیا  رد  وا  نخس  یلو  دنراد ، یشیوخ  ام  اب  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا ، نیا  نایم  رد  تفگ  تشادزاب و 

ناناملـسم دـیاقع  زا  هشبح ،»  » روشک یمـسر  نییآ  زا  تیامح  يزوسلد و  ناونع  هب  راب  نیا  دـنتفای . راب  ناریزو  همه  اـب  هاـش  راـبرد  هب  زور 
ناهج دیاقع  لوصا و  اب  زگره  هک  دنراد ، یـصوصخم  دیاقع  یـسیع  هرابرد  هورگ  نیا  دـنتفگ : و  دـندرک ؛ داقتنا  حیـسم  ترـضح  هرابرد 

. دینک ییوجزاب  نانآ  زا  دیناوتیم  امش  تسا و  كانرطخ  امش ، روشک  یمسر  نییآ  يارب  يدارفا  نینچ  دوجو  تسین و  راگزاس  تیحیسم 
رد دوخ  اب  ناناملسم  دننک . راضحا  ار  نارجاهم  تئیه  ات  داد  روتسد  دش . دراو  یـسررب  قیقحت و  ِرد  زا  زین  راب  نیا  هشبح ، شوهاب  رادمامز 

ياوشیپ هرابرد  ناناملـسم  هدـیقع  زا  لاوئـس  راضحا ، زا  ضرغ  هک  دوب  هدـش  ماـهلا  اـهنآ  هب  اـیوگ  دـندرکیم . رکف  ددـجم ، راـضحا  تلع 
زا هچنآ  هک  دوـب ، هداد  لوـق  دوـخ  ناتـسود  هب  اًـلبق  وا  دـیدرگ . یفرعم  تیعمج  يوگنخـس  رفعج ، زین ، هعفد  نـیا  دوـب . دـهاوخ  نایحیـسم 

. تفگ دهاوخ  تسا  هدینش  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
هرابرد تفگ : و  دومن ، نارجاهم  تیعمج  هدنیامن  هب  ور  یشاجن ،» »

. ةدِحاو ٍةاکشِم  نِم  ُجُرخََیل  یسیع  ِهب  َءاجام  اذه و  َّنإ  - 1
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؟ تسیچ امش  هدیقع  حیسم ،» »

زا ياهملک  حور و  دوب ، ادخ  ربمایپ  هدنب و  يو  تسا . هداد  ربخ  ام  ربمایپ  هک  تسا  نامه  حیسم ، ترـضح  هرابرد  ام  هدیقع  داد : خساپ  يو 
شیب ار  یـسیع  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ  و  دیدرگ ، تقوشوخ  اًلماک  رفعج  راتفگ  زا  هشبح ، هاش  « (1) . » دومن اطع  میرم  هب  هک  دوب ، وا  هیحان 

. دوبن یماقم  نیا  زا 
يدازآ اهنآ  هب  و  دومن ، نیسحت  ار  ناناملسم  دیاقع  اهنآ ، راکفا  مغریلع  وا  دندیدنـسپن و  ار  هاش  راتفگ  فرحنم ، نایفارطا  ناریزو و  یلو 

نم تسین  راوازـس  اذل  تسا ، هتفرگن  هوشر  نم  زا  تردق ، نیا  نداد  عقوم  ادـخ  تفگ  تخیر و  اهنآ  ولج  ار  شیرق  يایادـه  و  داد ، لماک 
«(2) ! » منک قازترا  قیرط  نیا  زا  زین 

هشبح زا  تشگزاب 

كاخ شیرق  ندروآ  نامیا  مالـسا و  رب  ینبم  غورد  ياهشرازگ  يور  هشبح ، نارجاهم  زا  تسخن  هورگ  هک : میدـش  روآداـی  هتـشذگ  رد 
شیرق راـشف  لـمع و  تدـش  هدوب و  غورد  شرازگ  هک  دـندش ، هاـگآ  دورو  هظحل  یلو  دنتـشگ ، زاـجح  راپـسهر  و  هتفگ ، كرت  ار  هشبح 

هکم دراو  شیرق  گرزب  ياهتیـصخش  هانپ  رد  ای  هنایفخم و  يزیچان  ِتیلقا  دنتـشگرب و  اهنآ  رتشیب  تسا . یقاب  زونه  ناناملـسم  هب  تبـسن 
. دندش

ریاس هک  دیدیم ، دوخ  نامشچ  اب  یلو  دوب  ناما  رد  نمشد  رازآ  زا  و  « (3)  » دیدرگ هکم  دراو  هریغم  نب  دیلو  هانپ  رد  نوعظم ،» نب  نامثع  »
رد هک  درک  شهاوخ  دیلو »  » زا دوب . تحاران  تخـس  ضیعبت  نیا  زا  نامثع  حور  دنربیم . رـسهب  شیرق  هجنکـش  ریز  رازآ و  رد  ناناملـسم 

مغ و کیرـش  ناناملـسم  ریاس  دننام  زین  وا  ات  تسین ؛ وا  هانپ  رد  نوعظم ، دـنزرف  دـعب ، هب  هظحل  نیا  زا  هک  دـنک  مالعا  یمومع  عمجم  کی 
يادصاب زین  وا  تسین . نم  هانپ  رد  نوعظم  دنزرف  دعب  هب  هظحل  نیا  زا  هک  درک ، مالعا  دجـسم  رد  دیلو  تهج ، نیا  زا  دـشاب . اهنآ  گنرمه 

. منکیم قیدصت  تفگ : دنلب 

. ءارذُعلا ِلوتَبلا  ِمیرم  یلا  اهاقلا  ِهتَِملک  ِهِحوَر و  ِِهلوسَر و  ِهَّللادبع و  وُه  - 1
.21 عامسالا /» عاتما  338 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2
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. درک دوخ  فورعم  هدیصق  ندناوخ  هب  عورش  شیرق  گرزب  نمجنا  رد  دش و  دجسم  دراو  دیبل » ، » برع رونخس  رعاش و  تشذگن  يزیچ 

: تفگ دیبل 
: َتقَدَص : تفگ نامثع  تسا .» ساسایب  چوپ و  ادخ  زج  يدوجوم  ره  « ؛» ٌلِطاب ِهَّللا  اَلَخ  ام  ٍءیش  ُّلُک  َأ ال  »

. یتفگ تسار 
«. تسا رادیاپان  یهلا  ياهتمعن  مامت  « ؛» ٌلئاز َۀلاحَم  ِمیعَن ال  ُّلُک  َو  : » تفگ دناوخ و  ار  مود  عارصم  دیبل ،

تفگ دمآ و  نارگ  دیبل »  » يارب نامثع ، ضارتعا  تسا . رادـیاپ  مئاد و  رگید  يارـس  ياهتمعن  ینکیم  هابتـشا  تفگ : تفـشآرب و  نامثع 
لثم یـصخش  زا  هتفر و  نوریب  ام  نییآ  زا  هلبا  درم  نیا  تفگ : راـضح  زا  رفن  کـی  تسیک ؟ نیا  تسا  هدـش  ضوع  امـش  عضو  شیرق ! يا 

نب دـیلو  درک . هایـس  ار  وا  هرهچ  و  تخاون ، وا  تروصرب  یمکحم  یلیـس  تساخرب  سپـس  هدـن . وا  نخـس  هب  شوگ  دـنکیم . يوریپ  دوخ 
. دیسریمن وت  هب  یبیسآ  نینچ  زگره  يدنامیم  یقاب  نم  هانپ  رد  رگا  نامثع ! تفگ : هریغم ،

. متسه یگرزب  دنوادخ  هانپ  رد  تفگ : يو 
. مهدب هانپ  وت  هب  مرضاح  رگید  راب  تفگ  دیلو 

«(1) . » تفریذپ مهاوخن  زگره  تفگ :

دنوشیم هکم  دراو  نایحیسم  یقیقحت  تئیه 

، دیدرگ هکم »  » دراو رفن  تسیب  دودح  رد  یقیقحت  تئیه  کی  هشبح ، نایحیسم  یناحور  زکرم  بناج  زا  ناملسم ، ِنارجاهم  تاغیلبت  رثا  رب 
اهنآ ياهشسرپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دندومن . شترـضح  زا  یتالاؤس  هدرک و  تاقالم  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  و 

. دومن توالت  اهنآ  يارب  ار  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  و  دومرف ، توعد  مالسا  نییآ  هب  ار  اهنآ  هتفگ و  خساپ 
رد هک  یئاههناشن  یگمه  دـش و  ریزارـس  اهنآ  ناگدـید  زا  کشا  راـیتخایب ، هک  دومن  نوگرگد  ار  اـهنآ  هیحور  ناـنچنآ  ینآرق ، تاـیآ 

. دندید ققحم  يو  رد  دندوب ، هدناوخ  دوعوم  ربمایپ  يارب  لیجنا 

.371 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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تئیه کـی  ناوـنع  هب  هشبح  مدرم  ار  امـش  تفگ : يدـنت  لاـمک  اـب  و  دـمآ ، نارگ  لـهجوبا  يارب  تئیه ، نیا  ِماـجرفشوخ  مرگ و  هـسلج 

يور رد  امـش  زا  رتهلبا  یمدرم  منکیمن ، ناـمگ  دـیرادرب . دوـخ  ناـکاین  نییآ  زا  تسد  دوـبن  رارق  رگید  دـناهدرک : مازعا  هکم  هب  یقیقحت 
. دشاب نیمز 

نییآ هب  ام  : » ِزیمآتملاسم هلمج  دریگب ، ار  دیـشروخ  شخبتاـیح  هعـشا  ولج  تساوخیم  هریت  ربا  ناـسب  هک  هکم  نوعرف  خـساپ  رد  اـهنآ 
. دـنداد همتاـخ  ار  عازن  هتفگ و  ار  میرذـگیمن ،» نآ  زا  میداد  صیخـشت  دوخ  عفن  هب  ار  يزیچ  رگا  یلو  دیـشاب  دوخ  نییآ  هب  امـش  دوـخ ،

«(1)»

شیرق یمازعا  تئیه 

«، رـصن نب  ثراح  : » زا لکـشتم  یتیعمج ، هدمآرب  قیقحت  ددـصرد  زین  نانآ  و  دـیدرگ ، شیرق  يرادـیب  هلیـسو  هشبح ، مدرم  یمازعا  تئیه 
نادنمـشناد اب  ار  دمحم »  » توعد تلاسر و  ات  دندش  هنیدم ) « ) برثی  » راپـسهر شیرق ، فرط  زا  یگدنیامن  هب  هریغ  و  طیعم » یبا  نب  ۀبقع  »

. دنراذگب نایم  رد  دوهی » »
. دینک لاؤس  ار  ریز  رد  هدش  دای  بلاطم  دمحم »  » زا هک  دنتفگ  یمازعا  تئیه  هب  دوهی  نایاناد 

؟ تسیچ حور  تقیقح  - 1
(. فهک باحصا   ) دناهدش ناهنپ  مدرم  راظنا  زا  نیشیپ ، ياهراگزور  رد  هک  یناناوج  تشذگرس  - 2

(. نینرقلاوذ  ) دومن شدرگ  ناهج  برغ  قرش و  رد  هک  يدرم  یگدنز  - 3
ار وا  دیاب  رتدوز  هچ  ره  تسا و  وگغورد  تروصنیا  ریغ  رد  تسادخ ، هدیزگرب  هک  دینادب  نیقی  داد ؛ ار  شسرپ  هس  نیا  خساپ  دمحم  رگا 

. تشادرب نایم  زا 
یلصربمایپ دنداد و  بیترت  یسلجم  نانآ  دندراذگ . شیرق  رایتخا  رد  ار  لاؤس  هس  ره  هدش و  هکم  دراو  رتدایز  هچ  ره  رورس  اب  ناگدنیامن 

«(2) . » متسه یحو  راظتنا  رد  لاؤس  هس  نیا  هرابرد  نم  دومرف : شترضح  دندومن . توعد  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

. تسا هدش  لزان  صصق   55 ياههیآ 52 - دروم  نیا  رد  ، 392 - 382 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.301 - 300 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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رد اهنآ  رگید  شـسرپ  ود  تسا و  هدش  دراو  هیآ 85  ءارسا »  » هروس رد  حور ، هب  طوبرم  اهنآ  شـسرپ  خساپ  دیدرگ . لزان  ینامـسآ  یحو 

. تسا هدش  هداد  خساپ   98 ياههیآ 83 - 28 و  ياههیآ 9 - ّیط  حورشم  روط  هب  فهک ، هروس 
. تسا هدمآ  ریسفت  ياهباتک  رد  تمسق ، هس  نیا  هرابرد  ترضح  خساپ  حورشم 

: هکنیا نآ  میریزگان و  ياهتکن  رکذت  زا  اج  نیا  رد 
اب هورگ  نیا  دـندوب و  دوهی  موق  لاؤس  ناحارط  هک  نیا  هناـشن  هب  دوصقم   ) هکلب تسین ؛ یناـسنا » حور  ، » لاؤس دروم  رد  حور ،»  » زا دوصقم 

. تسا نیما  لیئربج »  » نامه دنتشادن ) هنسح  طباور  نیمالاحور 
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هدز گنز  ياههبرح   13

هراشا

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنتـساوخیم  راک  زاغآ  رد  دندوب . هدرک  مظنم  ار  دوخ  فوفـصیتسرپاتکی  نییآ  اب  هزرابم  يارب  شیرق ، نارس 
ناسک و رازآ  ریقحت و  دیدهت و  هب  سپـس  دنتفرگن . ياهجیتن  یلو  دنزاس ؛ فرـصنم  دوخ  فده  زا  تسایر ، لام و  دیون  عیمطت و  قیرط  زا 

نیا رد  دش  ببس  يو  صالخااب  نارای  وا و  تماقتـسا  تماهـش و  یلو  دنتفرگن ، مارآ  شنارای  وا و  رازآ  زا  ياهظحل  دنتـساخرب و  وا  نارای 
دنتساوخ راب  نیا  هکلب  دوب ، هتفریذپن  نایاپ  دیحوت ، تخرد  نتخاس  نکهشیر  يارب  شیرق  نارس  ياههمانرب  زونه  یلو  دندرگ . زوریپ  ههبج 

. دنربب راک  هب  ار  يرتهدنرب  هبرح 
رد هک  ار  یهورگ  قوقح ، هب  يدـعت  رازآ و  هک  تسا  تسرد  اریز  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـض  رب  غـیلبت  هبرح  ناـمه  هبرح ، نیا 

طیحم رد  و  دندمآیم ، هکم  هب  مارح  ياههام  رد  هک  ادـخ  هناخ  نارئاز  اما  تشادیم ؛ زاب  مالـسا  هب  شیارگ  زا  دـندومنیم ، یگدـنز  هکم 
هب مه  رگا  و  دنتفرگیم . رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاغیلبت  ریثأت  تحت  دنتفرگیم  سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  یمارآ  نما و 

مالـسا مایپ  لماح  دوخ  ياههاگداز  هب  تشگزاب  زا  سپ  دندشیم و  لزلزتم  یتسرپتب )  ) دوخ نیئآ  رد  لقاال  دندروآیمن ، نامیا  وا  نیئآ 
هب ار  دیدج  نییآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  مان  قیرط  نیا  زا  و  دـندادیم . شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روهظ  زا  دـندوب و 

نییآ شرتسگ  يارب  يرثؤم  لماع  دـشیم و  بوسحم  یتسرپتب  رب  ياهدننکـش  تبرـض  دوخ  نیا  و  دـندیناسریم . ناتـسبرع  طاـقن  ماـمت 
. تفریم رامش  هب  دیحوت 
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سامت دـنروآ و  لمع  هب  يریگولج  يو  نیئآ  راـشتنا  زا  قیرط  نیا  زا  دنتـساوخ  دـندرک و  زاـغآ  ار  يرگید  یبیرخت  هماـنرب  شیرق ، نارس 

. دننک عطق  وا  اب  ار  برع  هعماج 

اوران ياهتمهت  - 1

هراشا

غورد و بلاطم  شخپ  بیذاکا و  رـشن  اب  دـناوتب  ات  دزاس  مهتم  یعون  هب  ار  فیرح  ات  دـشوکیم  مدرم  ندرک  هارمگ  يارب  هتـسویپ  نمـشد 
هب یئاهتبـسن  دشوکیم  اناد  نمـشد  دهاکب . وا  تیثیح  وربآ و  زا  دـناوتیم  هک  اجنآ  ات  لقاال  ای  دزیرب و  ار  فرط  يوربآ  دوخ ، ساسایب 
هب زگره  هک  یئاهتبـسن  دننک و  دـیدرت  نآ  بذـک  قدـصرد و  ای  هدرک و  رواب  ار  نآ  صوصخم  هقبط  کی  لقاال  هک  دـهدب  دوخ  بیقر 

سوکعم هجیتن  تروصنیا  رد  اریز  دـهدیمن ؛ وا  هب  درادـن  طابترا  وا  نشور  روهـشم و  لاعفا  تاـیحور و  اـب  یتیخنـس  دبـسچیمن و  فرط 
. دریگیم

ره هب  دنتـساوخیم  دنتـشاد و  هک  ياهداعلاقوف  يزوتهنیک  توادـع و  نآ  اب  شیرق  هک  مینیبیم  مینزیم ، قرو  ار  مالـسا  خـیرات  تاحفص 
هدافتسا هبرح  نیا  زا  اًلماک  دنتسناوتن  لاح ، نیا  اب  دنهاکب . نآ  هدنروآ  ماقم  تیصخش  زا  و  دنزیر ، ورف  ار  مالـسا  داینبون  ماظن  هدش ، یتمیق 

رد اهنآ  دوخ  زا  یهورگ  ِتورث  نونکامه  هک  یلاح  رد  دـنزاس  مهتم  یلام  تنایخ  هب  ار  وا  اـیآ  دـنیوگب ؟ هچ  دـندرک  رکف  دوخ  اـب  دـننک .
. تسا هداد  هولج  نیما  ار  وا  همه  رظن  رد  وا  هلاس  لهچ  هنادنمتفارش  یگدنز  و  تسا ، وا  هناخ 

زاغآ نسم  ًاتبـسن  نز  کی  اب  ار ، دوخ  یناوج  نارود  وا  هکنیا  اب  دنرآ ، نابز  هب  ار  نخـس  نیا  هنوگچ  دـنزاس ؟ مهتم  ینارتوهـش  هبار  وا  ایآ 
دندرکرکف هرخألاب  دربیم . رـس  هب  رـسمه  نامه  اب  زین  دیدرگ ، لیکـشت  وا  دـضرب  غیلبت  يارب  شیرق  یتروشم  هسلج  هک  زور  نآ  ات  درک و 

تیفیک رد  ةودنلاراد »  » نارـس رمألارخآ ، دنهدب !؟ ار  نآ  قدِصلامتحا  دصرد  کی  مدرم  لقاال  هک  دبـسچب ؛ دمحم  هب  هک  دـنیوگب  هچ  هک 
نیا رد  ار  وا  رظن  دننک و  حرطم  شیرق  دیدانصزا  یکی  هاگشیپ  رد  ار  بلطم  نیا  هک  دندش  ممـصم  هدنام ، ریحتم  هبرح  نیا  زا  يرادربهرهب 

. دنهد رارق  ارجا  دروم  هراب 
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يادا روظنم  هب  اهزور  نیا  رد  تیعمج  لیـس  و  تسا ؛ کیدزن  جـح »  » ياـهزور تفگ : درک و  شیرق  هب  ور  دـیلو  دـیدرگ ، دـقعنم  سلجم 

؛ دنزیم دوخ  نییآ  غیلبت  هب  تسد  هدومن و  هدافتـسا  جح  مسوم  ِيدازآ  زا  دمحم »  » و دنیآیم ، درگ  رهـش  نیا  رد  جـح »  » مسارم ضئارف و 
دوخ فالتخا  اریز  دنهدب  رظن  کی  وا  هرابرد  یگمه  هدومن و  زاربا  شدـیدج  نییآ  وا و  هرابرد  ار  دوخ  یئاهن  رظن  شیرق  نارـس  رتهب  هچ 

. ددرگ رثایب  نانآ  راتفگ  هک  دوشیم  ثعاب  اهنآ ،
؟ مییوگب هچ  تفگ  تفر و  ورف  رکف  رد  برع  میکح 

. تسین « (1)  » نانهاک نانخس  دننام  دیوگیم ، دمحم »  » هچنآ تفگ : دیدنسپن و  ار  هدنیوگ  رظن  يو  مییوگب . نهاک »  » ار وا  تفگ : یکی 
. دوشیمن هدید  وا  رد  یگناوید  هناشن  زگره  تفگ : دش و  ّدر  دـیلو  فرط  زا  زین  رظن  نیا  دـنناوخب ، هناوید  ار  وا  هک  درک  داهنـشیپ  يرگید 
هک تسا  نیا  هاوگ  دراد و  نایبِرحـس  يو  اریز  دنناوخب . رگوداج ) « ) رحاس  » ار وا  هک  دـندرک  بیوصت  ءارآ  قافتا  هب  دایز ، نانخـس  زا  سپ 

«(2) . » تسا هدز  مه  هب  ار  اهنآ  قافتا  هدنکفا و  هقرفت  گنـس  دندوب  لثملابرـض  داحتا  قافتا و  رد  هک  نایّکم  نایم  دوخ ، ِنآرق  هلیـسو  هب 
هروس زا  دـنچ  یتاـیآ  دـیلو ، هک  یماـگنه  دـناهتفگ : دـناهدومن و  لـقن  زین  يرگید  روط  ار  بلطم  نیا  ّرثّدـم ،»  » هروس ریـسفت  رد  نارـسفم ،
نوریب هناخ  زا  رگید  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هناخ  هار  دش . تسار  شندـب  رب  وم  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  دینـش ؛ ربمایپ  زا  تلـصف » »

وا هناخ  يوس  هب  یعمجتـسد  روط  هب  نانآ ، تسا . هدیورگ  دمحم »  » نییآ هب  دیلو ،» : » دـنتفگ دـنتفرگ و  هرخـسم  داب  هب  ار  وا  شیرق  دـماین .
ّدر وا  درکیم و  داهنـشیپ  ار  هدش  دای  بلاطم  زا  یکی  راّضح  زا  مادک  ره  دـندش . راتـساوخ  ار  دـمحم  نآرق  ِتقیقح  وا ، زا  دـندش و  هناور 

! دراد نایب  ِيوداج  يو  دییوگب : دیناوخب و  رحاس » ، » هدنکفا اهنآ  نایم  هک  ياهقرفت  رثا  رب  ار  وا  هک  داد  يأر  ماجنارس  دومنیم .

« عّجسُم ًابلاغ « هورگ ، نیا  نانخس  دیوگیم . نخس  وا  نابز  زا  دراد و  رایتخا  رد  یّنج » هک « دوب  یعدم  هک  دنتفگیم  یسک  هب  نهاک » - » 1
. دنتفرگیم هرهب  رتشیب  بیرغ » ظافلا « زا  دوب و 

.270 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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: تسا هدیدرگ  لزان  وا  قح  رد  ریز ، رد  هدش  دای  تایآ  هک  دندقتعم  نارسفم 

هنماد یلام  نادنزرف و  ماهدـیرفآ و  اهنت  هکنآ  اب  ارم  «: » رثدـم  » هروس زا  هیآ 50  ات  ًادوُدْـمَم ...  ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  َو  ًادـیِحَو * ُْتقَلَخ  ْنَم  َو  ِینْرَذ 
رظن درک  باسح  هنوگچ  داب  هتشک  زاب  درک  باسح  هنوگچ  داب ، هدرم  درک ، باسح  دیشیدنیب و  نآرق  هرابرد  وا  راذگباو ، ماهداد  وا  هب  راد 

«(1) «. » دنکیم لقن  هک  تسا  یئوداج  نیا  تفگ  دیشک و  مهرد  هرهچ  دش و  سوبع  درک و 

نونج تبسن  رد  يراشفاپ 

 ... یئوگتسار و يراک و  تسرد  هب  مدرم  نایم  رد  یناوج و  زاغآ  زا  مالسا ، ربمایپ  هک  تسا  خیرات  تاملسم  زا 
تافصزا یکی  دنروآیم . دورف  دایقنا  میلست و  رـس  رایتخایب  وا  هلـضاف  قالخا  ربارب  رد  ترـضح ، نآ  ِنانمـشد  یتح  تسا . هدوب  فورعم 

يذ ِلاوما  ینلع ، توعد  زا  سپ  لاس  هد  ات  ناکرـشم  یتح  دـندناوخیم . نیما  قداصوگتـسار و  ار  وا  مدرم ، مامت  هک  دوب  نیا  وا  هتـسجرب 
دوخ یعاسم  تمه و  دمآ ، نارگ  تخس و  نادناعم  رب  ترضح  نآ  توعد  نوچ  دندوب . هتشاذگ  تعیدو  ناونع  هب  وا  شیپ  ار  دوخ  تمیق 
نوـچ دـننادرگرب . وا  زا  درک  هدوـلآ  ار  ناـهذا  اًـلماک  ناوـتیم  نآ  اـب  هک  اهتبـسن  زا  ياهراـپ  هلیـسو  هب  ار  مدرم  هک  دنتـشامگ  نـیا  رب  ار 

بیذـکت رد  هک  دـندش  ریزگان  ورنیا ، زا  دیـشخب . دـهاوخن  يریثأت  هداس  رظنیب و  ناکرـشم  ِراـکفا  رد  رگید  ياهتبـسن  هک  دنتـسنادیم 
هتـشادن وا  يراگتـسر  دهز و  تافـصاب  تافانم  هک  تسا  يزیمآنونج  راکفا  تالایخ و  وا ، يواعد  أشنم  هک  دنیوگب  ترـضح  نآ  توعد 

. دنتخادرپ اهگنرین  هتخاس و  اهگنر  هناراکایر  تبسن  نیا  هعاشا  رد  دشاب و 
: هک دنتفگیم  دندرکیم و  راهظا  دیدرت  کش و  تروصهب  ار  بلطم  هتفرگ ؛ دوخ  هب  ینمادکاپ  هفایق  ندز  تمهت  عقوم  يراکایر ، طرف  زا 

«(2) « ؛ ٌۀَّنِج ِِهب  ْمَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفَأ 
هویش نامه  نیا  تسا .» هدش  وا  ریگنماد  نونج  ای  هتسب و  ارتفا  ادخ  هب  »

.387 ج 10 / نایبلا ،» عمجم  - 1
.8 ابس / هروس  - 2
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ربخ زین  نآرق  و  دنربیم ؛ راک  هب  عامتجا  حلـصم  گرزب و  ياهتیـصخش  بیذـکت  عقوم  رد  هتـسویپ  تقیقح ، نانمـشد  هک  تسا  یناطیش 

یهلا ناربمایپ  بیذکت  رد  زین ، هتـشذگ  ياهرـصع  نادناعم  هکلب  تسین . تلاسر  رـصع  دارفا  صوصخم  هدـیهوکن  هویـش  نیا  هک  دـهدیم 
دنتفگ هکنیا  رگم  دـشن  هتخیگنارب  يربماـیپ  چـیه  نیـشیپ ، ياـهتما  رب  نینچمه  : » دـیامرفیم هکناـنچ  دـندربیم . راـک  هب  ار  هبرح  نیمه 

لیجانا « (1) «. » دنـشکرس یهورگ  اهنآ  هکلب  هن )  ) دـندوب هدرک  شرافـس  نخـس  نیا  نتفگ  هب  ار  رگیدـکی  اـیآ  تسا ، هناوید  اـی  رگوداـج 
وا ياهفرح  هب  ارچ  دیوگیم  نایذه  تسا و  ناطیش  وا  رد  دنتفگ : داد ، دنپ  ار  دوهی  حیسم ، ترضح  هک  یتقو  دنهدیم  رکذت  زین  ینونک 
زا ریغ  دنتسناوتیم  شیرق »  » هاگ ره  ملـسم ، روط  هب  « (2) ( » هرقف 48 و 52 ، 7 باب - هرقف 20 و  باب 10  انحوی - لیجنا  ( ؟ دـیهدیم شوگ 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هلاس  دنچ  لهچ و  راختفارپ  ِیناگدنز  یلو  دندرکیمن . يراددوخ  زگره  دـننزب ؛ يرگید  تمهت  اهتمهت ، نیا 
یهاگ اًلثم  دـننک . هدافتـسا  وا  دـضرب  نایرج  نیرتکچوک  زا  یتح  دـندوب  رـضاح  نانآ  تشادیمزاب . رگید  ياـههیاریپ  نتـسب  زا  ار  ناـنآ 

، دمآشیپ نیا  زا  تلاسر  رصع  نانمشد  تسشنیم . ربج »  » مان هب  یحیـسم  مالغ  کی  رانک  هورم ،»  » یکیدزن رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نینچ اـهنآ  ساـسایب  راـتفگ  هب  نآرق  دزومآیم : دـمحم  هب  ار  نآرق  هک  تسا  یحیـسم  مـالغ  نیا  هک  دـنتفگ  هدومن و  يرادربهرهب  ًاروف 

: دهدیم خساپ 
( نآرق  ) نیا تسا و  یمجع  دننکیم ، هراشا  وا  هب  هک  یسک  نابز  یلو  دزومآیم ، وا  هب  ار  نآرق  يرشب  هک  دنیوگیم  اهنآ  هک  مینادیم  ام  »

«(3) «. » تسا نشور  یبرع  نابز 

«. 53 - 52 تایراذ / هروس  َنوُغاط «» ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ِِهب  اْوَصاَوت  َأ  ٌنُونْجَم  َْوأ  ٌرِحاس  اُولاق  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  ام  َِکلذَک  - » 1
. یبادنرچ ظعاو  هیامنارگ  دنمشناد  شسرپ  خساپ  رد  یغالب ، هَّللاۀیآ  موحرم  مالک ، ریسفت و  داتسا  تانایب  هصالخ  - 2

«. 103 لحن / هروس  ٌنِیبُم «» ٌِّیبَرَع  ٌناِسل  اذه  َو  ٌّیِمَجْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُدِْحُلی  يِذَّلا  ُناِسل  ٌرََشب  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو  - » 3
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نآرق اب  هلباقم  هشیدنا  - 2

هک دـندرکیم  ساسحا  تیارد  تسارف و  لامک  اب  مدرم  اریز  دـشن ؛ رگراک  نادـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رب  تمهت ، هدزگـنز  هبرح 
رکف هب  دندربن ، يدوس  ربمایپ  ماهتا  زا  نوچ  تهج ، نیا  زا  دندوب . هدینشن  ینیریش  نآ  هب  ینخس  زگره  و  دراد ، یقیمع  یحور  هبذاج  نآرق 

. دنیامن بلس  وا  زا  ار  مدرم  لابقا  هجوت و  دنناوتیم  نآ  يارجا  اب  هک  دندرک  روصت  دنداتفا ، ياهناکدوک  هشقن 
زا دوب . هدـنارذگ  قارع »  » و هریح »  » رد ار  دوخ  رمع  زا  یـساپ  هک  دوب ؛ شیرق »  » نادراک كریز و  دنمـشوه و  دارفا  زا  ثراـح ،» نب  رـضن  »

ار وا  شیرق  تشاد . یتاعالطا  رـش ، ریخ و  هرابرد  نایناریا  دیاقع  و  رایدنفـسا »  » و متـسر »  » دننام ناماس ، نآ  ناروالد  ناریا و  ناهاش  عضو 
ياهناتـساد لقن  رازاب و  هچوک و  رد  يریگهکرعم  اب  ثراح ، نب  رـضن  هک  دـندرک  بیوصت  نینچ  نانآ  دـندیزگرب . ربمایپ  اب  هزراـبم  يارب 

ترـضح نآ  ماقم  زا  هکنیا  يارب  وا  دـنک . بلج  دوخ  هب  ربماـیپ  نانخـس  عامتـسا  زا  ار  مدرم  بولق  ناـنآ ، ناـهاش  تشذگرـس  ناـیناریا و 
ناتـساد وا  دراد ؟ یقرف  هچ  دـمحم »  » ياههتفگ اـب  نم  نانخـس  مدرم  : » تفگیم بترم  دـهد ؛ هولج  شزرایب  ار  نآرق  نانخـس  و  دـهاکب ،

تمعن قرغ  هک  منکیم  حیرـشت  ار  ياهدـع  تشذگرـس  مه  نم  دـندش ؛ یهلا  مشخ  رهق و  راـتفرگ  هـک  دـناوخیم ، امـش  يارب  ار  یهورگ 
«. دننکیم تموکح  نیمز  يور  رد  هک  تسا  يزارد  نایلاس  دندوب و 

وا رود  زا  هدـش  هتـسخ  وا  نانخـس  ندینـش  زا  شیرق ،»  » دوـخ درکن و  ادـیپ  همادا  رتـشیب  زور ، دـنچ  هک  دوـب ، هناـقمحا  يردـق  هب  هشقن  نیا 
. دندش هدنکارپ 

: میزادرپیم اهنآ  زا  یکی  همجرت  هب  طقف  هک  تسا  هدیدرگ  لزان  هراب  نیا  رد  یتایآ 
اهنامـسآ و رد  هکنآ  وگب  دننکیم ؛ اقلا  وا  هب  ماش  حبـصو و  تسا  هتـشون  ار  اهنآ  يو  هک  تسا  ناگتـشذگ  ياهناتـساد  اهنیا  دنتفگ  »

«(1) «. » تسا میحر  هدنزرمآ و  يو  هک  هدرک  لزان  ار  نیا  تسا ، زار  ياناد  نیمز 

اًلیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ِْهیَلَع  یلُْمت  َیِهَف  اهَبَتَتْکا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  َو  - » 1
.300 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  ناقرف 5 و 6 «» هروس  ًامیِحَر «» ًاروُفَغ  َناک  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا  َُهلَْزنَأ  ُْلق 
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! دندرک میرحت  ار  نآرق  ندینش  - 3

هراشا

زا سپ  یکی  دـندوب ، هدرک  حرط  یتسرپاـتکی  نیئآ  ذوـفن  زا  يریگوـلج  هزراـبم و  يارب  هکم ، ِناتـسرپتب  هک  يرادهـنماد  عیـسو و  هماـنرب 
بآرب شقن  يرگید ، زا  سپ  یکی  اهنآ  ياـههشقن  دـندوبن و  قفوم  نادـنچ  هزراـبم  نیا  رد  یلو  دـشیم . هدراذـگ  ارجا  دروم  هب  يرگید 

. تشگیم
؛ دـشوپب دوـخ  هـب  لـمع  هماـج  اًـلماک  اـهنآ  هـشقن  هـکنیا  يارب  دـنرادزاب . نآرق  عامتـسا  زا  ار  مدرم  هـک  دـنتفرگ  میمـصت  شیرق ،»  » نارس
اب سامت  زا  دندشیم ، هکم  دراو  دتـس  داد و  روظنم  هب  هک  ار  ناناگرزاب  ادخ و  هناخ  نارئاز  ات  دـندرامگ  هکم »  » طاقن مامت  رد  یناسوساج 

. دننک يریگولج  نآرق  ندینش  زا  دشاب  نکمم  یقیرط  ره  هب  دنرادزاب و  دمحم 
: دومن رشتنم  نایکم  نایم  رد  دنکیم ، لقن  ار  نآ  نومضم  نآرق  هک  ياهیمالعا  تیعمج ، يوگنخس 

هفرح نیرتهدـنرب  « (1) «. » دـیوش زوریپ  دـیاش  دـینک  لاـجنج  نآ  تئارق  ماـگنه  دـیهدن و  شوـگ  نآرق  نیا  هب  هـک  دـنتفگ  نارفاـک  هورگ  »
اـسب هچ  دـندیدیم  شیرق  نارـس  دوب . نآرق »  » ناـمه دوـب ، هدـنکفا  نانمـشد  لد  رد  یبـیجع  سرت  بعر و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

هک نیمه  دـنتفریم ؛ وا  تاـقالم  هب  رازآ  ازهتـسا و  روـظنم  هب  و  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانمـشد  نیرتتخـسرس  زا  هک  يدارفا 
نیا زا  يریگشیپ  يارب  دندشیم . وا  يدـج  رادـفرط  هظحل  نامه  زا  و  هداد ، فک  زا  ار  رایتخا  نانع  دیـسریم  اهنآ  شوگ  هب  دـنچ  یتایآ 
. دننک میرحت  ار  دمحم  اب  نتفگ  نخس  و  هدرک ، عنم  یهلا  تایآ  عامتسا  زا  ار  دوخ  ناراداوه  عابتا و  هک  دنتفرگ ، میمصت  اههثداح ، عون 

! نکشنوناق نارازگنوناق 

فلخت هیمالعا ، نآ  نومضم  زا  هک  ار  سک  ره  و  دنتشادیمزاب ، دمحم »  » نآرق ندینـش  زا  ار  مدرم  یتخـسرس  لامک  اب  هک  یهورگ  نامه 
مرجم درکیم 

«. 26 تلصف / هروس  َنُوِبْلغَت «» ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اْوَْغلا  َو  ِنآْرُْقلا  اَذِهل  اوُعَمْسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  - » 1
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یناـهنپ رد  اًـلمع  دـندوب ، هدرک  بیوـصت  ناـشدوخ  هک  ار  ینوناـق  و  هتفرگ ، رارق  نانکـشنوناق  رامـش  رد  زور  دـنچ  زا  سپ  دندرمـشیم ؛

! دنتسکشیم
شیپ ار  ربماـیپ  هناـخ  ِهار  و  هدـمآ ، نوریب  دوخ  ياـههناخ  زا  رگیدـکی  عـالطا  نودـب  بش  کـی  قیرـش ، نب  سنخا  لـهجوبا و  نایفـسوبا ،

نیـشنلد گنهآ  اب  دوخ  زامن  رد  اهبش  هک  ار  دمحم »  » نآرق هک  دوب  نیا  اهنآ  فده  دـندش . ناهنپ  ياهشوگ  رد  مادـک  ره  و  دـنتفرگ ،
روبجم مدهدـیپس  دـندرک و  عامتـسا  ار  نآرق  و  دـندنام ، اجنآ  رد  حبـصات  رگیدـکی  عضو  زا  عالطا  نودـب  رفن  هس  ره  دنونـشب . دـناوخیم 
هاگره هک  دنتفگ  و  دندرک ، شنزرـس  ار  رگیدکی  دندیـسر و  مههب  هار  همین  رد  رفن  هس  ره  دندرگزاب . دوخ  ياههناخ  يوس  هب  هک  دـندش ،

؟ دنیوگیم هچ  ام  هرابرد  دندرگ ، هاگآ  ام  ِراک  ِعضو  زا  حولهداس  دارفا 
هیلع هللا  یلصمالسا  ربمایپ   » هناخ يوس  هب  ار  نانآ  ینورد  شـشک  هبذاج و  کی  ییوگ  دیدرگ . رارکت  عضو  نیمه  هب  نایرج  زین  مود  بش 

رارکت ار  لمع  نیا  هک  دنتفرگ  میمصت  و  دنتفرگ ، رسزا  ار  اهشنزرس  دندیـسر و  مه  هب  رفن  هس  ره  زاب  تعجارم ، عقوم  دیناشکیم . هلآ » و 
ياج ربمایپ  هناخ  فارطا  رد  يرگید ، عالطا  نودـب  ًاددـجم  رفن  هس  ره  هک  دـش  ثعاـب  موس  راـب  يارب  ربماـیپ ،»  » ِنآرق هبذـج  یلو  دـننکن .

« دمحم  » دیعو دعو و  هاگ  ره  هک : دنتفگیم  دوخ  اب  تشگ و  رتدایز  اهنآ  میب  هظحل ، ره  دندومن . عامتـسا  ار  وا  نآرق  حبـصات  و  دنتفرگ ؛
. دنراکاطخ دوخ  یگدنز  رد  دشاب ، تسار 

ار رگیدـمه  تشگزاب  رد  شیپ ، هعفد  ود  دـننام  هعفد  نیا  دـنتفگ و  كرت  ار  ربماـیپ  هناـخ  ناـحولهداس  سرت  زا  دـیدرگ ، نشور  اوه  یتقو 
. دنرادن تمواقم  بات  نآرق  نییآ  توعد و  ِّتیباّذج  ربارب  رد  هک  دندرک  رارقا  دندومن و  تاقالم 

«(1) . » دننک كرت  ار  راک  نیا  هشیمه  يارب  هک  دنتسب  نامیپ  مهاب  راوگان ، ثداوح  زا  يریگشیپ  يارب  یلو 

.337 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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يداصتقا هرصاحم   14

هراشا

. دهدیم لیکشت  تیرثکا  داحتا  قافتا و  لصا  ار ، نآ  هدولاش  هک  تسا  یفنم  هزرابم  نامه  هعماج ، ياهتیلقا  ندیبوک  يارب  ناسآ  هلیسو 
و یلام ، یناج و  تافلت  نداد  اب  و  دـننزب ، زور  حالـس  هب  تسد  هدـنمزر  یهورگ  دـیاب  اریز  دراد ؛ زاین  ینوگانوگ  لیاسو  هب  تبثم ، هزرابم 
تسا و هارمه  ـالب ، جـنر و  اهدـصاب  هزراـبم  عون  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  دـنور . شیپ  دـصقم  يوس  هب  يدـنلب  یتسپ و  اهدـصنتخاس  راومه 

هراچ و  دسرن ، ناوختسا  هب  دراک  ات  و  دننزیم ؛ ياهزرابم  نینچ  هب  تسد  لماک ، یگدامآ  مزال و  ریبادت  ذاختا  زا  سپ  دنمدرخ ، نارادمامز 
. دننکیمن ارجا  ار  ياهمانرب  نینچ  ددرگن  گنج  هب  رصحنم 

. تسا تیرثکا  داحتا  قافتا و  نآ  دراد و  زاین  لماع  کی  طقف  تسین . بلاطم  هنوگ  نیا  ورگ  رد  یفنم ، هزرابم  یلو 
اب ار  دوخ  طباور  هنوگ  همه  هک  دنوشیم ، دحتم  دنگوسمه  نامیپمه و  رگیدکی ، اب  لد ، میمصزا  دنراد ، هدیا  فده و  هک  یهورگ  ینعی 
ار اهنآ  یعامتجا ، ياهراک  رد  و  دوش ، فوقوم  ییوشانز  طابترا  دـنیامن ، میرحت  ار  اهنآ  اـب  شورف  دـیرخ و  دـننک . عطق  فلاـخم  تیلقا 

نادـنز کی  ناسب  تیلقا ، يارب  يروانهپ  نآ  اب  نیمز  ماگنه ، نینچ  رد  دـنیامنن . يراکمه  نانآ  اب  یـصخش  روما  رد  زین  دـنهدن و  تلاخد 
. دیامنیم دیدهت  يدوبان  هب  ار  اهنآ  نآ ، راشف  ینآ  ره  هک  ددرگیم  یگنت  کچوک و 

هتشگرب هار  همین  زا  دنوشیم و  میلست  یهاگ  رادوریگ ، نینچ  رد  فلاخم  تیلقا 
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. دندرگیم تیرثکا  هدارا  رادربنامرف  و 

نامیا هشیر  هرـصاحم  راشف  دنزرلیمن ؛ اهداب  نیا  اب  زگره  دـهدیم ، لیکـشت  فدـه  هب  نامیا  ار ، نانآ  تفلاخم  هدولاش  هک  ياهتـسد  یلو 
. دنهدیم خساپ  ییابیکش  ربصرپس و  اب  ار  نمشد  تابرض  دزاسیم و  رتمکحم  ار  اهنآ 

يورین نامه  تیرثکا ؛ هدارا  ربارب  رد  اهتیلقا  يرادیاپ  تماقتسا و  يارب  لماع  نیرتدنمورین  هک  دهدیم  یهاوگ  تیرشب ، خیرات  تاحفص 
رد دهاش  هاوگ و  اهدص  ، راتفگ نیا  يارب  ام  دننکیم . افیا  ار  يرادیاپ  شقن  نوخ ، هرطق  نیرخآ  نتخیر  اب  یهاگ  هک  تسا  داقتعا  نامیا و 

. میراد رایتخا 

« شیرق  » هیمالعا

ِندروآ مالـسا  دـندوب . یلحهار  هراچ و  رکف  رد  دـندوب و  تحاران  تخـس  یتسرپاـتکی ، نییآ  زیگناتریح  تفرـشیپ  ذوفن  زا  شیرق ، نارس 
تریح و رب  دوـب ؛ هدـش  ناناملـسم  بیـصن  هشبح »  » روـشک رد  هـک  یلمع  يدازآ  و  شیرق ،»  » لدنـشور ناـناوج  لـیامت  و  هزمح ،»  » لاـثما

هشقن رکف  هب  تهج ، نیا  زا  دندوب . رثأتم  تخس  دندربیمن ، ياهرهب  دوخ  ياههشقن  زا  هک  نیا  زا  و  دوب ، هدوزفا  تقو  تموکح  ینادرگرس 
مالسا شخپ  ذوفن و  زا  دوب ، ناناملـسم  یتایح  ياهگر  ندیرب  نآ  هجیتن  هک  يداصتقا ،» هرـصاحم   » هلیـسو هب  دنتـساوخ ، هداتفا و  يرگید 

. دنزاس هفخ  راصح ، نیا  نایم  رد  ار  یتسرپادخ  نییآ  ناراداوه  راذگهیاپ و  و  دنهاکب ؛
دندرک و نازیوآ  هبعک  لخاد  رد  و  دنتشون ، شیرق  یلاع  تئیه  ياضما  و  همرکع » نب  روصنم   » طخ هب  ياهماندهع ، شیرق  نارـس  نیاربانب ،

: دننک راتفر  ریز  داوم  قبط  گرم  مد  ات  شیرق ، تلم  هک  دندومن  دای  دنگوس 
. دوشیم میرحت  دمحم »  » ناراداوه اب  شورف  دیرخ و  هنوگ  همه  - 1

. ددرگیم عونمم  ًادیکا  نانآ  اب  ترشاعم  طابترا و  - 2
. دنک رارقرب  ییوشانز  طابترا  ناناملسم  اب  درادن  قح  یسک  - 3

. درک يرادفرط  دمحم »  » نافلاخم زا  دیاب  اهدمآشیپ  مامت  رد  - 4
نب مِعطُم   » زج شیرق »  » ناذفنتم مامت  ياضما  هب  هدش ، دای  داوم  اب  نامیپ  نتم 
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موـمع زا  بلاـطوبا ،» ، » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یماـح  هناـگی  دـش . هدراذـگ  ارجا  دروـم  هب  رتماـمت  هـچ  ره  تدـش  اـب  دیـسر و  يدـع »

«، لیماف  » مومع هک  داد  روتـسد  و  دراذگ ؛ اهنآ  شود  رب  ار  ربمایپ  يرای  و  دروآ ، لمع  هب  یتوعد  بلطم ) مشاه و  نادنزرف   ) نادنواشیوخ
و رقحم ، ياـههناخ  ياراد  دوـب و  فورعم  بلاـط » یبا  بعـش   » هب و  تشاد ، رارق  هکم  ياـههوک  ناـیم  رد  هک  ياهرد  هـب  هـکم »  » طـیحم زا 
زا يریگولج  يارب  نینچمه ، دنشاب . رود  ناکرشم  یگدنز  طیحم  زا  دننیزگ و  ینکس  اجنآ  رد  دنوش و  لقتنم  دوب ، يرـصتخم  ياهنابیاس 

«(1) . » دـنزاس ربخاب  دـمآشیپ ، هنوگره  زا  ار  اهنآ  ات  تشامگ  ینابهدـید  يارب  ار  يدارفا  عفترم  طاقن  رد  شیرق ،»  » یناـهگان ياـههلمح 
شوگ هب  مشاـه » ینب   » نادـنزرف شارخرگج  هلاـن  دیـسر . یبیجع  دـح  هب  يریگتخـس  راـشف و  دیـشک ، لوط  ماـمت  لاـس  هس  هرـصاحم  نیا 

یگدنز زورهنابش  رد  امرخ  هناد  کی  ندروخ  اب  نادرم ، ناناوج و  درکیمن . ریثأت  نادنچ  اهنآ  لد  رد  یلو  دیـسریم ؛ هکم »  » نالدگنس
رـساترس رد  لماک  تینما  هک   ) مارح ياههام  رد  طـقف  لاـس ، هس  نیا  ماـمت  رد  دـندرکیم . مین  ود  ار  اـمرخ  هناد  کـی  یهاـگ  دـندرکیم .
راپـسهر هرد  لخاد  هب  سپـس  دندیزرویم  لاغتـشا  يرـصتخم  دتـس  داد و  هب  هدمآ و  نوریب  بعـش  زا  مشاهینب  دوب ) امرفمکح  هریزجهبش 

اههام نیمه  رد  شیرق ، نارـس  لامع  يدایا و  تشاد . ار  دوخ  نییآ  شخپ  رـشن و  قیفوت  اههام  نیمه  رد  طقف  زین ، یمارگ  ربمایپ  دندشیم .
عقوم ره  و  دندشیم ، رضاح  اههاگشورف  اهطاسب و  رـس  رب  ًابلاغ  اریز  دندروآیم . مهارف  ياهنوگ  هب  ار  اهنآ  يداصتقا  راشف  رازآ و  هلیـسو 
بلس ناناملسم  زا  ار  دیرخ  تردق  هار  نیا  زا  دندیرخیم و  ار  نآ  يرتنارگ  تمیق  هب  ًاروف  دنرخب ، ار  يزیچ  هک  دنتـساوخیم  اهناملـسم 

. دندومنیم
زا ات  دـیربب ، الاب  ار  سانجا  تمیق  مدرم ! تفگیم : دیـشکیم و  دایرف  رازاب  نایم  رد  وا  درکیم . يرتشیب  يراشفاپ  بهلوبا » ، » ناـیم نیا  رد 

زا درکیم . يرادیرخ  رتنارگ  ار  سانجا  تمیق ، تیبثت  يارب  دینک و  بلس  ار  دیرخ  هوق  دمحم  ناوریپ 

زا بلاطوبا » یتقو « دـش . هتـسب  تثعب » متفه « لاس  لوا  بش  رد  نامیپ  نیا  ، 78 ج 2 / يربط ،» خیرات  ،» 350 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریـس  - .» 1
: تسا نیا  نآ  تیب  نیتسخن  هک  دورس  ياهدیصق  دش ، هاگآ  شیرق  يداصتقا  هرصاحم  نامیپ 

بتُکلا لوا  یف  َّظُح  یسومک  ًاّیبن  ًادمُحم  اندجَو  انا  اوملعت  ملا 
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. درکیم شدرگ  يرتالاب  قفا  کی  رد  شزرا  هبرقع  هشیمه  تهج  نیا 

بعش رد  مشاهینب  رابتقر  عضو 

زا ار  اوق  مامت  دوب  کیدزن  هک  یلاح  رد  مدمآ ، نوریب  هرد  نایم  زا  یبش  دیوگیم : صاقو » دعس   » هک دوب  هدیسر  يدح  هب  یگنسرگ  راشف 
يریمخ يرصتخم  بآ  اب  دعب  و  مدیبوک ، و  مدنازوس ، متـسش و  متـشادرب و  ار  نآ  مدید ، ار  يرتش  هدیکـشخ  تسوپ  ناهگان  مهدب . تسد 

! مدرب رسب  زور  هس  قیرط  نیا  زا  هدرک و 
هاگ لماک ، لرتنک  نیا  اـب  یلو  دربب ؛ بلاـط » یبا  بعـش   » هب يراـبراوخ  یـسک  اداـبم  هک  دـندوب  بقارم  هار  ماـمت  رد  شیرق ،»  » ناـسوساج

يرتش رب  امرخ  مدنگ و  يرادـقم  اهبش  همین  رمع ،» نب  ماشه   » و عیبر » نب  صاعلاوبا   » و هجیدـخ »  » هدازردارب مازح ،» نب  میکح  ، » یهاگیب
تدعاسم نیمه  یهاگ  و  دندرکیم ، اهر  دندیچیپیم و  شندرگ  رود  ار  نآ  راسفا  سپـس  دندروآیم . بعـش »  » یکیدزن ات  هدرک و  لمح 

. تسا هتفرگ  شیپ  ار  هّرد  هار  هدرک و  لمح  يرتش  رب  رابراوخ  يرادقم  میکح  دید ، لهجوبا »  » يزور دـیدرگیم . اهنآ  يراتفرگ  بجوم 
زا هک  يرتخبلاوبا » . » دـیماجنا لوط  هب  اـهنآ  شکمـشک  منک . اوسر  مربـب و  شیرق  شیپ  ار  وت  دـیاب  تفگ  و  تفـشآرب ، وا  رب  تخـس  يو 

یتح يرادن ، تعنامم  ِّقح  وت  دربیم ؛ هجیدخ »  » دوخ همع  يارب  ار  اذغ  يو  تفگ  و  درک ، حیبقت  ار  لهجوبا »  » لمع دوب ، مالـسا  نانمـشد 
. دومن لامدگل  ار  لهجوبا  و  درکن ، هلمج  نیا  هب  افتکا 

ناکدوک و نادنزرف و  زادگناج  هلان  ماجنارـس ، تساکن . ناناملـسم  يرابدرب  ربصزا و  ياهرذ  هماندـهع ، يارجا  رد  شیرق ،»  » لمع ِتدـش 
. دنداتفا هیضق  لح  رکف  هب  و  دندش ، نامیشپ  تخس  هماندهع  ياضما  زا  و  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  یهورگ  ناناملسم  مومع  رابّتقر  عضو 

اذـغ وت  هک  تسا  راوازـس  اـیآ  تفگ : نینچ  تفر و  دوب ، بلطملادـبع  يرتـخد  هوـن  هک  هّیما » یبا  نب  ریهز   » شیپ رمع ،» نب  ماـشه   » يزور
نادنواشیوخ هرابرد  وت  هاگره  دنگوس ، ادخ  هب  دنربب ؟ رـس  هب  هنـسرگ  هنهرب و  وت  نادنواشیوخ  اما  یـشوپب ؛ ار  اهسابل  نیرتهب  و  يروخب ،

وا و  یتفرگیم ، یمیمصت  نینچ  لهجوبا » »
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؛ منکـشب ار  شیرق  میمـصت  مناوتیمن ، اـهنت  هکی و  نم  تفگ : ریهز » . » تشگیمن وت  میلـست  زگره  يدومنیم ، توعد  نآ  يارجا  يارب  ار 
ام اب  ار  یموس  صخـش  تفگ : يو  مهارمه . وت  اب  نم  تفگ : ماشه » . » منکیم هراپ  ار  هماندهع  نم  دشاب ، هارمه  نم  اب  یـسک  هاگ  ره  یلو 

- مشاـه ینب   ) هورگ ود  يوـش  یـضار  وـت  منکیمن  روـصت  زگره  تفگ  تفر و  يدـع » نب  مِعطُم   » غارـس هب  تساـخرب و  يو  زاـس . هارمه 
درف کی  زا  منک  هچ  تفگ : دنـشونب ! گرم  ماج  يراد ؛ ار  هداوناخ  نآ  هب  باستنا  راختفا  زین  وت  هک  فانمدـبع »  » نادـنزرف زا  بلطملاینب )

: داد خساپ  يو  تسین . هتخاس  يراک 
يراکمه ام  اب  زین  يرگید  ناـسک  دـیاب  هک : داد  خـساپ  معطُم » . » ریهز نم و  زا : دـنترابع  رفن  ود  نآ  تسا و  هارمه  وت  اـب  مه  رگید  رفن  ود 

يارب ار  اهنآ  داهن و  نایم  رد  هعمز »  » و يرتخبلا » یبا   » اب دوب ، هدراذـگ  نایمرد  معطم »  » اب هک  یبیترت  هب  ار  نایرج  ماشه  رظن ، نیا  زا  دـننک .
. دندرگ رضاح  دجسم  رد  نادادماب  یگمه  هک  دندراذگ  رارق  دومن و  توعد  يراکمه 

: تفگ تسکش و  ار  یشوماخ  رهُم  يو  دیدرگ . دقعنم  وا  نازارمه  زا  یهورگ  ریهز و  تکرش  اب  شیرق ، هسلج 
ِشارخرگج عـضو  اریز  ددرگ ؛ هراـپ  هناـملاظ  هماـن  نیا  زورما  دـیاب  دـنادرگ . كاـپ  دوـخ  نماد  زا  ار  نیگنن  هّکل  نـیا  دـیاب  شیرق  زورما ،

. تسا هدرک  تحاران  ار  همه  مشاه  نادنزرف 
تساخرب و ریهز  يرای  هب  هعمز  فرط  نآ  زا  تسا . مرتحم  شیرق »  » نامیپ تسین و  یلمع  زگره  بلطم  نیا  تفگ : نایم  نآ  رد  لهجوبا » »

نانخس دندوب ، نامیپ  نیا  ندش  هتـسکش  ِناهاوخ  دوخ  هک  زین  ياهدع  رگید ، هشوگ  زا  میدوبن . یـضار  زاغآ  زا  ام  دوش و  هراپ  دیاب  تفگ :
عطاق میمـصت  وا  بایغ  رد  هورگ  نیا  و  تسا ، هدـش  ياهئطوت  اًلبق  تسا و  يّدـج  بلطم  هک  درک  ساسحا  لهجوبا  دـندرک . دـییأت  ار  ریهز 

. تسشن تکاس  و  دمآ ، هاتوک  ورنیا ، زا  دناهتفرگ .
هنایروم دـید  دـنک ، هراپ  ار  نآ  ات  تفر  دوب ) هتـشون  نآ  رد  نامیپ  هک  ياهمان  « ) هفیحـص  » ّلـحم هب  هدومن و  هدافتـسا  تصرف  زا  ًاروف  معطم 

«(1) . » تسا هدنام  یقاب  دندومنیم ، زاغآ  نآ  اب  ار  دوخ  ياههمان  شیرق  هک  َّمُهّللا » کِمسِاب   » هملک نآ  زا  طقفو  هدروخ ، ار  هقرو 

.79 ج 2 / يربط ،» خیرات  374 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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روضح ار  ناـیرج  دـیدرگ ، هرـسکی  راـک  هکنآ  زا  سپ  يو ، دوب . ناـیرج  متخ  رظتنم  دـیدیم و  کـیدزن  زا  ار  ناـیرج  زور  نآ  بلاـطوبا ،

. دنتشگزاب دوخ  لزانم  هب  رگید  راب  بعش ، هب  هدنهانپ  هورگ  بلاطوبا ، تروشم  میمصت و  اب  تشاد و  ضورعم  دوخ  هدازردارب 
. دـندوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراد  مامت  هرـصاحم  تدـم  نیا  رد  هجیدـخ ، بلاطوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنـسیونیم : یخرب 

هلمج زج  تسا ؛ هدروخ  دندوب ، هدرک  رهم  هتشون و  شیرق  هک  ار  نامیپ  نآ  مامت  هنایروم  داد : شرازگ  دیدرگ و  لزان  یحو  کیپ  ناهگان 
ود ره  تخاس و  هاگآ  رما  نیا  زا  ار  بلاطوبا »  » هلآ هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  تسا . یقاب  دوخ  ياجرب  هک  مهللا » کمسب  : » نآ تسخن 
نآ تقو  ایآ  دـنتفگ : وا  هب  دـنتفرگ و  ار  بلاطوبا »  » رود عقوم  نیا  رد  دنتـسشن . هبعک  رانک  رد  دـندمآ و  نوریب  بعـش »  » زا یهورگ  اب  رفن 

!؟ يرادرب تسد  تاهدازردارب  تیامح  زا  يروآدای و  ام  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ  هک  تسا  هدیسرن 
: تفگ بلاطوبا  دوب . یقاب  نآ  رب  اهرهم  هک  یلاح  رد  دندروآ ، ار  هماندـهع  اهنآ  دـیروایب . ار  هماندـهع  تفگ : درک و  نانآ  هب  ور  بلاطوبا 

هدازردارب تفگ : هن . دنتفگ : تسا ؟ هدز  تسد  نآ  هب  یسک  ایآ  تفگ : يرآ . دنتفگ : دیاهتشون ؟ یگمه  هک  تسه  هماندهع  نامه  نیا  ایآ 
. يرآ دـنتفگ : دـیراد ؟ یمرب  تسد  دوخ  راک  زا  دـشاب  تسار  وا  نخـس  رگا  تسا ؛ هدرک  تفایرد  يربخ  شیوخ  راگدرورپ  فرط  زا  نم 
رد زا  دنتفگ : هتساخرب و  بلاطوبا  قیدصت  هب  شیرق  دیـشکب . ار  وا  ات  مهدیم  امـش  لیوحت  ار  وا  زین  نم  دشاب  غورد  وا  نخـس  رگا  تفگ :

دندـید دنتـسکش ، ار  هماندـهع  ِرهُم  هاـگنآ  تسا . هدروـخ  ار  هماندـهع  هناـیروم ، دـیوگیم : نم  هدازردارب  تفگ : ياهدـش . دراو  فاـصنا 
دـنیازفیب و دوخ  دانع  رب  هک  دـش  ببـس  هکلب  تشگن . نانآ  تیادـه  هیام  اـهنت  هن  راـک  نیا  تسا . هدروخ  ار  ادـخ  ماـن  زج  ار  همه  هناـیروم 

. دننامب اجنآ  رد  دوب ، هدشن  ضقن  ماشه »  » هلیسو هب  دوب و  یقاب  هرصاحم  هک  یتدم  ات  « (1) . » دندرگزاب بعش  هب  مشاهینب  ماجنارس 

.210 ، 208 ج 1 / دعس ،» نبا  تاقبط  -» 61 ج 2 / لماک ،» خیرات  -» 19 ج 2 / یبوقعی ،» خیرات  - » 1
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. تسا هدروآ  دوخ  هریـس  رد  ماشهنبا  ار  همه  هک  دورـس  يرهمیب ) نامیپ   ) لمع نیا  دـیجمت  رد  يراعـشا  بلاطوبا  ناـمیپ ، ضقن ، زا  سپ 

ناوـتیمن زگره  هتبلا  دوـب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوـسر  توـعد  ربارب  رد  شیرق ، هناـملاظ  ياـهشنکاو  زا  ییاـههنومن  اـهنیا  « (1)»
خیرات هب  هعجارم  زا  یلو  میاهتـشاگن . اج  نیا  رد  اـم  هک  تسا  هتفرگ  تروصبیترت  نیمه  هب  اـهشنکاو  نیا  هک  درک  اـعّدا  یعطق  تروصهب 
تثعب مهد  لاس  بجر  همین  رد  يداصتقا  هرصاحم  نتفای  نایاپ  هلأسم  میدش  روآدای  هک  صخالاب  دروآ ، تسد  هب  ار  یبیترت  نینچ  ناوتیم 

. داتفا قافتا 
تـضهن نیا  ربارب  رد  نانآ  هکلب  تسین . میدـش  روآدای  اجنیا  رد  هک  هچنآ  هب  رـصحنم  نانآ ، ياهلمعلاسکع  شیرق و  تیذا  رازآ و  هتبلا 

لئاو نب  صاـع  دـندناوخیم و  رتـبا »  » ار وا  ربماـیپ  تیـصخش  ندرک  درخ  يارب  هلمج  زا  هک  دنتـشاد  يرگید  ياهدـنفرت  ینامـسآ ، مـیظع 
شوماخ وا  توعد  دریمب ، رگا  میقع و  تسا  يدرم  وا  دـیرادرب ، تسد  وا  زا  تفگیم : ًاروف  دـمآیم  ناـیم  هب  ربماـیپ  ماـن  عقوم  ره  یمهس 

. درک دـهاوخ  رادروخرب  يریثک  لـسن  زا  ار  یمارگ  لوسر  ادـخ ، هک  داد  شرازگ  دـش و  لزاـن  رثوکلا »  » هروس عقوم  نیا  رد  دـش . دـهاوخ 
«(2)»

.380 - 374 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
همه رد  ارهز  نادنزرف  نونکامه  هک  دشابیم  هدوب و  اجرباپ  تسار و  نانچ  نآ  یبیغ  ربخ  نیا  دسیونیم : دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  - . 2

تخد زا  ربماـیپ  نادـنزرف  فـصولاعم  دـناهدش ؛ یناـبرق  هتـشک و  فـلتخم  ياـههثداح  رد  ناـنآ  زا  یهورگ  هک  نـیا  اـب  دنرـشتنم ، ناـهج 
. رثوک هروس  ریسفت  ، 30 بیغلا ،» حیتافم  تسا «- هتفرگارف  ار  ناهج  طاقن  همه  مالسلا  اهیلع  ارهز  شایمارگ 
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بلاطوبا گرم   15

هراشا

، جنر دیعبت و  لاس  هس  زا  سپ  يو  ناراداوه  ربمایپ و  تسکـش . مهرد  نانآ ، ناشیدناکین  زا  یهورگ  هشقن  اب  شیرق ، يداصتقا  هرـصاحم 
هک تفریم  و  دـیدرگ ، دازآ  ناناملـسم  اب  شورف  دـیرخ و  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  دوخ  ياههناخ  هار  هدـمآ و  نوریب  بلاـط » یبا  بعـش   » زا

يراوگان رثا  زادگناج  تبیصم  نیا  دیدرگ . وربور  یخلت  رایسب  دمآشیپ  اب  یمارگ  ربمایپ  ناهگان  دنک . ادیپ  یناماس  رس و  ناناملسم  عضو 
ّومن دشر و  اریز  دوبن . شجنـس  لباق  یـسایقم  چـیه  اب  ساسح  هظحل  نآ  رد  هثداح  نیا  ریثأت  هزادـنا  دراذـگ . هانپیب  ِناناملـسم  هیحور  رد 

: تسا لماع  ود  هیاس  رد  رکف  هدیا و  کی 
ناـیب يدازآ  زا  ناناملـسم  هک  ياهظحل  رد  ًاـقافتا  دـنک . يریگوـلج  نمـشد  هنادرمناوجاـن  تـالمح  زا  هک  یعاـفد  تردـق  ناـیب و  يدازآ 
كاخ باقن  رد  خر  تسبرب و  تخر  نانآ  نایم  زا  مالـسا ، عفادـم  یماح و  هناگی  ینعی  دـنداد ؛ تسد  زا  ار  مود  لـماع  دـندش ، رادروخرب 

. دیشک
ادـخ لوسر  رمع  زا  لاس  هاـجنپ  هک  زور  نآ  اـت  یگلاـس  تشه  نس  زا  هک  داد ، تسد  زا  ار  یعفادـم  یماـح و  یمارگ  ربماـیپ  زور ، نآ  رد 

بحاـص «، دـمحم  » هک يزور  اـت  و  تشگیم ، وا  دوـجو  عمـش  درگ  راوهناورپ  و  تشاد ؛ هدـهع  رب  ار  وا  تـسارح  تظاـفح و  تشذـگیم 
. تشادیم مدقم  شنادنزرف  دوخ و  رب  ار  وا  تخادرپیم و  ار  وا  یگدنز  هنیزه  دش ، يدمآرد 
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بطاخم ریز  رعـش  اب  ار  وا  درپس و  وا  هب  دوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  ار  دمحم » ( » ربمایپّدج  ) بلطملادبع هک  داد ، تسد  زا  ار  یتیـصخش 

: تخاس
درف هیبأ  دعب  دعومب  يدعب  فانم  دبع  ای  کیصوا 

هک ار  یصخش  تظافح  يرادهاگن و  « (1) ( » دیامنیم باطخ  مسا  نیا  اب  ار  وا  شردپ  اذل  هدوب و  فانمدـبع  بلاطوبا  مان   ) فانمدـبع يا 
شرافـس هب  جایتحا  چیه  دـمحم  ناج ، ردـپ  تفگ : بلطملادـبع  خـساپ  رد  يو  مراذـگیم . وت  شود  رب  تسا ، تسرپاتکی  شردـپ  دـننام 

هب یمارگ  ربمایپ  دوب ، هتسب  شقن  بلاطوبا  نیبج  رب  گرم  ِقرع  هک  ياهظحل  دیاش  « (2) . » مردارب دنزرف  و  تسا ، نم  دنزرف  وا  اریز  درادن ،
: تفگیم نینچ  دوخ  اب  داتفا و  هتشذگ  نیریش  خلت و  ثداوح  دای 

دنلب مهاگباوخ  زا  ارم  اهبش  بعش  رد  هرصاحم  نارود  رد  هک  تسا  نم  نابرهم  يومع  نامه  هداتفا ؛ گرم  رتسب  رد  هک  یصخش  نیا  - 1
هاگباوخ رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  دنبلد  دنزرف  دومنیم و  مهارف  ار  متحارتسا  لئاسو  يرگید  هطقن  رد  تفرگیم  ار  متـسد  و  درکیم ،

هب ناشریت  دننک ، هعطقهعطق  باوخ  تلاح  رد  ارم  دنهاوخب  دنزیرب و  یناهگان  روط  هب  شیرق  هاگره  هک  دوب  نیا  وا  رظن  و  دیناباوخیم ، نم 
وا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يو  دـنزرف  هک  یبش  یتح  ددرگ . نم  یگدـنز  اقب و  يادـف  مالـسلا  هیلع  یلع  يو  دـنزرف  و  دـنکن ، تباصا  فدـه 

: داد خساپ  يدیدش  نحل  اب  ار  وا  دش : مهاوخ  هتشک  رتسب  نیمه  رد  بشکی  نم  ماجنارس  ناجاباب  تفگ :
تخـس اهالب  ماهدومزآ و  ار  وت  يرابدرب  نم  تفر . دهاوخ  گرم  يوس  هب  ياهدـنز  ره  تسا ، يدـنمدرخ  ياههناشن  زا  يرابدرب  مدـنزرف ،

، مالسلا هیلع  یلع  وا  دنزرف  و  « (3)  » ماهدومن هَّللادبع ) نب  دمحم   ) بیجن دنزرف  بیجن ، ندنام  هدنز  يادف  ار  وت  تسا . راوشد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوش ، هدناوخ  رود  زا  تسا  بحتـسم  ياهمانترایز  رد  هکنانچ  تسا ، نارمع  وا  مان  هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ  - 1
. وا هینک  هن  تسا  وا  مان  بلاطوبا  هک  دناهدرک  روصت  یخرب  بلاط ، یبا  ِنارمِع  کّمع  یلع  مالسلا  مینکیمباطخ . نینچ  ار 

. یخا ُنباو  ینبا  ُهَّناَف  ِدمحُِمب  َّنَیصَوتال  َِۀبا  ای  - 2
بوعشل هریصم  یح  لک  یجحا  ربصلاف  ینب  ای  نربصا  - . 3

بیجنلا نبا  بیجنلا و  ءادفل  دیدش  ءالبلاو  كانولب  دق 
: تفگ نینچ  ردپ  خساپ  رد  نانمؤم  ریما 

ًاعراج تلق  يذلا  تلق  ام  هَّللاو  دمحا و  رصن  یف  ربصلاب  ینرماتا 
ًاعئاط کل  لزا  مل  مل  نا  ملعت  یترصن و  يرت  نا  تببحا  نکلو 

.70 ۀجحلا /» 27 «؛ ج 1 / بوشآ ،» رهش  نبا  بقانم  » 
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. تسناد دوخ  راختفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هار  رد  ار  دوخ  گرم  داد و  خساپ  رتزغن  رتنیریش و  ینانخس  اب  ار  يو 

لیماف مومع  زا  ار  تحارتسا  دـش و  ردهبرد  لاس  هس  نم  هار  رد  هک  تسا  نم  راداـفو  یمارگ و  يومع  ندـب  ناـمه  حوریب ، ندـب  نیا  - 2
ایند و مامت  ینعی  دز ، اپتشپ  دوخ  یئاقآ  تدایـس و  تسایر و  هب  و  دـنربب ، رـسب  ياهرد  ناـیم  رد  نم  اـب  یگمه  داد  روتـسد  دومن و  بلس 

نم يرای  زا  زگره  دینامهف : اراکـشآ  نانآ  هب  هداتـسرف و  شیرق  يارب  هدنبوک  تخـس و  یمایپ  تفرگ و  ارم  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یتسه 
: وا مایپ  نتم  کنیا  تشادرب . تسد  دهاوخن 

يوق ناوزاب  تسا . یمارگ  ام  کیدزن  رود و  دزن  رد  هتـسویپ  وا  هن ! میرادیمرب  تسد  دـمحم  زا  ام  هک  دـینکن ! روصت  دـمحم  نانمـشد  يا 
تسود و دـش . دـنلب  بلاطوبا »  » ياههناخ زا  نویـش  هلاـن و  دـش و  یعطق  ومع  گرم  « (1) . » درادیم نوصم  يدـنزگ  ره  زا  ار  وا  یمـشاه 

سیئر هک  بلاطوبا »  » دـننام یتیـصخش  گرم  ناـیرج  رگم  یلو  دـنزرو ، تکرـش  وا  نفد  مسارم  رد  هک  هدـش  عمج  وا  هناـخ  رود  نمـشد 
؟ دباییم همتاخ  يدوز  نیا  هب  تسا  هلیبق  ِدِّیس  شیرق و 

بلاطوبا فطاوع  زا  ياهنومن 

روحم رب  يدام و  ياهكالم  يور  اهنآ  رتشیب  هک  هدش  يروآدای  رگیدکی  هب  تبسن  دارفا  رهم  فطاوع و  زا  یئاههنومن  خیرات  تاحفصرد 
هتفر نیب  زا  هدراذـگ و  یـشوماخ  هب  ور  ناشدوجو  نوناک  رد  تبحم  نازوس  بیهل  یهاتوک  هلـصاف  هب  و  تسا ؛ هدزیم  رود  لامج  لاـم و 

. تسا

برقتم الو  انم  ۀبرغ  يذل  ًادمحم  نیلذاخ  انوبسحت  الف  - 1
بکرم نشخا  سانلا  یف  اهبکرم  ۀیمشاه و  دیانم  هحنمتس  هن 
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يونعم یحور و  تالامک  تلیـضف و  لـضف و  هب  صـالخا  ناـمیا و  اـی  يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  ار ، نآ  هیاـپ  هک  یفطاوع  ياههلعـش  یلو 

. دلسگیمن مه  زا  يدوز  نیا  هب  هورگ  نیا  رهم  هتشر  دوشیمن و  شوماخ  يدوز  نیا  هب  دهد ، لیکشت  هقالع  دروم  صخش 
رهظم و  لماک ، درف  کی  ار  وا  تشاد و  وا  هب  نامیا  مه  ینعی  دوب . كالم  ود  ياراد  دمحم »  » هب تبسن  بلاطوبا  هقالع  رهم و  هدولاش  ًاقافتا 

. دوب هداد  ياج  لد  نوناک  رد  دنزرف  ردارب و  ياج  هب  ار  وا  دوب و  وا  هدازردارب  مه  تسنادیم و  تیناسنا ، مات 
برق هب  ار  ادخ  و  دربیم ، یلـصم  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  یلاسکشخ  عقاوم  رد  هک  تشاد  داقتعا  وا  یکاپ  تایونعم و  هب  يردـق  هب  بلاطوبا 

ناسیونخیرات زا  يرایـسب  دشیم . باجتـسم  وا  ياعد  دیبلطیم و  ناراب  تمحر ، زا  رود  هدیدالب و  مدرم  يارب  دادیم و  دنگوس  وا  ماقم  و 
: دناهدرک لقن  ار  لیذ  نایرج 

اهنآ زا  ار  دوخ  تمحر  تکرب و  نامـسآ  نیمز و  دـندش و  وربور  یبـیجع  یلاـسکشخ  اـب  نآ ، یلاوـح  هکم و  مدرم  اـهلاس  زا  یکی  رد 
، یبوبر ماقم  زا  دورب و  یلـصم  هب  هک  دـندرک  تساوخرد  ًادـج  هدروآ و  بلاطوبا  هب  ور  نایرگ  ياهمشچ  اب  ناشک  فصـشیرق  تشادزاب .

ضرع و  دومن ، نامـسآ  هب  ور  درک ؛ هبعک  راوید  رب  هیکت  و  تفرگ ، ار  لاسدرخ  دمحم »  » تسد بلاطوبا ، دبلطب . تمحر  ناراب  مدرم  يارب 
تسرفب و ار  تتمحر  ناراب  درکیم ) ادخ  لوسر  هب  هراشا  دوخ  تشگنا  اب  هک  یلاح  رد  « ) (1)  » مالغ نیا  ّقح  هب  نابرهم ، راگدرورپ  درک :

. امنب تنایاپیب  مرک  لومشم  ار  ام 
ياههدوت هک  تشذگن  يزیچ  یلو  دوبن : ربا  ياهعطق  نامسآ  هحفـصرد  هک  دیبلط  ناراب  ادخ  زا  یعقوم  يو  دنـسیونیم : قافتالاب  ناخروم 

اپرب یئاغوغ  قرب  غورف  دعر و  ویرغ  تفرگارف . ار  اجنآ  کیدزن  تاحفصو  هکم  ِنامسآ  ربا ، زا  يرشق  دندمآرد . تکرح  هب  فارطا  زا  ربا 
بلاطوبا دندیدرگ . لاحشوخ  یضار و  همه  درک و  باریس  ار  کیدزن  رود و  طاقن  تفرگارف و  ار  اج  همه  ناراب ، ِبالیس  دومن .

. دنیوگیم لاسدرخ  رسپ  هب  یبرع ، نابز  رد  مالغ ، - 1
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هیلع هللا  یلصربمایپ  نتفرگ  لیوحت  رب  شیرق  راشف  هک  یگدنز  تاظحل  نیرتتخـس  رد  بلاطوبا ، « (1) . » دورس ار  يراعشا  ماگنه  نیا  رد 
هدش روآدای  ار  دمحم »  » دوجو تکرب  هب  ناراب  لوزن  تشذگرس  هدیصق ، نآ  رد  هدورـس و  ار  دوخ  هیمال  هدیـصق  دوب ؛ هتفای  شیازفا  هلآ  و 

. تسا
دوخ ج 3ص خیرات  رد  یماش ، ریثک  نبا  هک  یلاح  رد  هدرک ؛ دای  ار  هدیصق  نآ  زا  تیب  راهچ  دون و  دوخ ج 2ص 286  هریس  رد  ماشهنبا ،
هک تسا  عبـس  تاقلعم  زا  رتـالاب  یئاـسر ، ینیریـش ، شـشک ، هبذـج و  رظن  زا  هدیـصق  نیا  تسا . هدروآ  ار  نآ  زا  تیب  ود  دون و  ، 57 - 52

. دنادیم دوخ  رعش  نیرتهب  ار  نآ  و  هدیزرویم ، راختفا  نآ  هب  یلهاج  برع 
. دشاب نامه  هدیصق  مامت  دیاش  تسا و  هدش  روآدای  ار  هدیصق  نآ  زا  تیب  کی  تسیب و  دص و  ، يدبع نافهوبا  بلاطوبا ، ناوید  عماج 

: دیوگیم هدرک و  هراشا  دمحم  ینارون  هرهچ  هلیسو  هب  یبلطناراب  هلأسم  هب  هدیصق  نآ  رد  بلاطوبا 
لمارألل ۀمصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  ماغلا  یقستسی  ضیباو 

لضاوف ۀمحر و  یف  هدنع  مهف  مشاه  لآ  نم  كالهلا  هب  ذولی 

بلاطوبا يراکادف  زا  ياهّمش 

هکنیا نودب  شیرق  نارـس  دیدرگ ، لدب  در و  نانآ  نایم  ینانخـس  دنداد . لیکـشت  ینمجنا  ربمایپ  روضح  اب  بلاطوبا  هناخ  رد  شیرق  نارس 
یقاب دوخ  لاح  هب  ار  وا  تفگیم : دنلبدنلب  طیعم ، یبا  نب  ۀبقع  هک  یلاح  رد  دندش ، دنلب  دوخ  ياج  زا  دـنریگب ، دوخ  هبحاصم  زا  ياهجیتن 
تخس هلمج ، نیا  ندینش  زا  بلاطوبا  « (2) . » داد همتاخ  يو  یگدنز  هب  درک و  رورت  ار  وا  دیاب  درادن و  يدوس  تحیـصن  دنپ و  دـیراذگب ؛

تسناوتیم هچ  یلو  دیدرگ  تحاران 

ص 125. ج 1 / یبلح ،» هریس  - » 1
. ًادمُحم ُلاتقَن  نأ  نِم  ریخ  ام  ًاَدبأ و  ِهَیلا  ُدوُعَن  ال  - 2
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رگید و  تفر ، نوریب  هناخ  زا  زور  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ًاقافتا  دندوب . هدش  وا  هناخ  دراو  نامهم  ناونع  هب  نانآ  دـنکب ،
یلبق راتفگ  هجوتم  بلاطوبا ، ناهگان  دـندیدن . وا  زا  يرثا  دندزرـس ، يو  هناخ  هب  ترـضح  نآ  ياهومع  برغم ، فرط  تشگنرب . هناـخ  هب 

. دناهداد همتاخ  وا  یگدنز  هب  دناهدرک و  رورت  ار  ماهدازردارب  ًامتح  تفگ  دوخ  اب  و  دیدرگ ، هبقع » »
هناخ هب  ار  بلطملادبع  مشاه و  نادنزرف  مامت  مریگب . هکم  ياهنوعرف  زا  ار  دمحم  ماقتنا  دـیاب  هتـشذگ ، راک  زا  راک  هک  درک  رکف  دوخ  اب 

مارحلادجـسم دراو  یعمجتـسد  و  دـننک ، ناهنپ  دوخ  ياـهسابل  ریز  ار  ياهدـنرب  حالـس  مادـک ، ره  هک  داد ، روتـسد  و  درک ، توعد  دوخ 
یغبَأ شیُرق  َرَـشعَم  اَی  : » تفگ دـش و  دـنلب  بلاطوبا  يادـصعقوم  ره  دننیـشنب و  شیرق  نارـس  زا  یکی  رانک  رد  اهنآ  زا  کـی  ره  دـندرگ ؛
تسا هتسشن  شرانک  رد  هک  ار  یصخش  سک ، ره  و  دنزیخرب ، دوخ  ياج  زا  ًاروف  مهاوخیم ؛» امش  زا  ار  دمحم  شیرق  نارس  يا  « ؛» ًادمُحم

. دنسرب لتق  هب  یگلمج  هلیسو ، نیا  هب  ات  دنک ، رورت 
چیه تفگ  و  دـنامزاب ، بجعت  زا  شناهد  دـید . ار  اهنآ  یگدامآ  و  دـش ، هناخ  دراو  هثراح » نب  دـیز   » ناهگان هک  دوب  نتفر  مزاع  بلاطوبا 

و دیود ، ربمایپ  لابند  گنردیب  تفگ و  ار  نیا  تسا . غیلبت  لوغـشم  ناناملـسم  زا  یکی  هناخ  رد  شترـضح  و  هدیـسرن ، ربمایپ  هب  يدـنزگ 
باذـج و هفایق  هب  بلاطوبا  مشچ  دـناسر . هناخ  هب  ار  دوخ  اسآقرب ، زین  ربمایپ  تخاس . هاـگآ  بلاـطوبا  كاـنرطخ  میمـصت  زا  ار  ترـضح 

َتنُکأ یخأ  َنبا  ای  َتنُک  نیأ  : » تفگ درک ، يو  هب  ور  دوب ، ریزارس  وا  نامشچ  هشوگ  زا  قوش  کشا  هک  یلاح  رد  داتفا . هدازردارب  ِنیکمن 
داد و ار  ومع  باوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يدوب !؟ دـنزگ  زا  رود  مرخ و  داـش و  تدـم  نیا  رد  يدوب ،؟ اـجک  ماهداز  ردارب  ریَخ » یف 

. تسا هدیسرن  وا  هب  يرازآ  یسک  زا  تفگ :
، تفرگن رارق  نمشد  فده  دروم  ماهدازردارب  زورما  تفگیم : دیـشیدنایم و  دوخ  اب  و  دوب ، هتفر  ورف  رکف  هب  ار  بش  نآ  مامت  بلاطوبا » »

ناناوج اب  شیرق ، ياهنمجنا  یمرگ  عقوم  باتفآ ، زا  سپ  ادرف ، هک  دید  نیا  رد  حالـص  . تفرگ دهاوخن  مارآ  دـشکن  ار  وا  ات  شیرق  یلو ،
اهنآ ددرگ و  دجسم  دراو  بلطملادبع ، مشاه و 
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. دنشکن ار  دمحم  نتشک  هشقن  اهدعب  دتفیب و  اهنآ  لد  رد  یبعر  دیاش  دزاس ؛ هاگآ  دوخ  زورید  میمصت  زا  ار 

هفایق هک  دندوب  هدشن  نخس  لوغشم  زونه  دنوش ، هناور  دوخ  لفاحم  يوس  هب  اههناخ  زا  شیرق  هک  دش  نآ  تقو  دمآ ، الاب  يرادقم  باتفآ 
هک دـندوب  رظتنم  هدرک و  عمج  ار  دوـخ  ياـپ  تسد و  همه  دـنیآیم  وا  لاـبند  هب  يروـالد  ناـناوج  دـندید  و  دـش ، ادـیپ  رود  زا  بلاـطوبا 

. تسا هدش  مارحلادجسم  دراو  هتسد ، نیا  اب  يروظنم  هچ  يارب  و  دیوگب ، دهاوخیم  هچ  بلاطوبا 
راتفگ لابند  هب  امش  هک  مدرک  روصت  نم  دیدرگ . بئاغ  ام  هدید  زا  یتاعاس  دمحم ، زورید  تفگ : داتـسیا و  نانآ  لفحم  ربارب  رد  بلاطوبا 

هداد روتسد  کی ، ره  هب  موش و  مارحلادجسم  دراو  ناناوج  نیمه  اب  مدوب  هتفرگ  میمصت  ورنیا  زا  دیاهدیناسر . لتق  هب  ار  وا  و  هتفر ، هبقع » »
، دوخ یناهنپ  ياههبرح  اب  و  دـنزیخرب ، ياـج  زا  گـنردیب  یگمه  دـش  دـنلب  نم  يادـصعقوم  ره  و  دنیـشنب ، امـش  زا  یکی  راـنک  رد  مدوب 

روتسد دوخ  روالد  ناناوج  هب  سپس  مدید . نوصم  امـش  دنزگ  زا  ار  وا  متفای و  هدنز  ار  دمحم  هناتخبـشوخ  یلو  دنزیرب . ار  امـش  ياهنوخ 
زا يدحا  دیتشکیم ، ار  وا  رگا  مسق  ادـخ  هب  داد : نایاپ  هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  راتفگ  و  دـندروآ ، نوریب  ار  دوخ  یناهنپ  ياهحالـس  هک  داد ،

ترضح یگدنز  خیرات  تاحفصرگا  یمارگ ، هدنناوخ  يا  امش  « (1)  ... » مدیگنجیم و امش  اب  ورین  نیرخآ  ات  متشاذگیمن و  هدنز  ار  امش 
صخالاب دومن و  يرای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مامت  لاس  ود  لهچ و  يو  هک  دومرف  دیهاوخ  هظحالم  دـینارذگب ، رظن  زا  ار  بلاطوبا 

دوخ زا  ربمایپ  هار  رد  دح  زا  شیب  يراکادـف  يزابناج و  دوب ، ترـضح  نآ  توعد  تثعب و  اب  فداصم  هک  وا ، یناگدـنز  ریخا  لاس  هد  رد 
تحاس هب  تبـسن  وا  صلاخ  هدـیقع  نامیا و  يورین  نامه  دوب ، هتخاس  اـجربياپ  راوتـسا و  دـح  نیا  اـت  ار  وا  هک  یلماـع  هناـگی  داد . ناـشن 
همیمـض ردپ  تامدخ  هب  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  وا  زیزع  دنزرف  ياهيراکادف  رگا  و  تسا ؛ هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  سدـقم 

نشور امش  يارب  تسا  هدورس  هراب  نیا  رد  دیدحلا ، یبا  نبا  هک  ریز ؛ رد  هدش  دای  راعشا  تقیقح  دینک ،

.61 ۀجحلا /» فئارط ص 85 «؛» ،» 203 - 202 ج 1 / يربک ،» تاقبط  متنأ «- ُنحن و  ینافتن  یتح  ًادحا  مُکنِم  ُتیَقبا  ام  ُهوُمتلَتَق  َول  ِهللاو  - 1
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: راعشا نآ  زا  یشخب  همجرت  کنیا  دوشیم .

. درکیمن تسار  دق  نید ، زگره  دوبن ، وا  دنزرف  بلاطوبا و  هاگ  ره  »
«(1) «. » تفر ورف  گرم  ياهبادرگ  رد  برثی »  » رد وا  دنزرف  و  درک ، تیامح  داد و  هانپ  هکم  رد  يو 

بلاطوبا نامیا  لئالد 

: دروآ تسد  هب  ناوتیم  ریز  رد  هدش  دای  هار  هس  زا  ار  صخش  ره  هدیقع  رکفت و  زرط 
. تسا هدنام  راگدای  هب  وا  زا  هک  یبدا  یملع و  راثآ  یسررب  - 1

. هعماج نایم  رد  وا  رادرک  راتفر و  زرط  - 2
. يو ّقح  رد  وا  ضرغیب  ناکیدزن  ناتسود و  هدیقع  - 3

. مینک تابثا  هدش ، دای  هار  هس  زا  ار  بلاطوبا  نامیا  هدیقع و  میناوتیم  ام 
هاوگ دوخ ، رمع  رخآ  لاس  هد  رد  وا  دنمشزرا  تامدخ  نینچمه ، دهدیم  وا  صالخا  نامیا و  رب  یهاوگ  اًلماک  يو ، ياههدورـس  راعـشا و 
زگره تسا و  هدوب  نامیااب  ناملـسم و  درف  کی  وا  هک  تسا  نیا  زین  يو  ضرغیب  ناکیدزن  هدـیقع  تسا . وا  هداعلاقوف  نامیا  رب  یمکحم 

هدـش دای  قیرط  هس  زا  ار  عوضوم  کـنیا  تسا . هتفگن  يزیچ  وا  ناـمیا  صـالخا و  قیدـصت  زج  يو  قح  رد  وا  ماوقا  ناتـسود و  زا  یـسک 
: میهدیم رارق  لماک  یسررب  دروم 

بلاطوبا یبدا  یملع و  رئاخذ 

: میراگنیم زین  ار  اهنآ  همجرت  بلطم  ندش  نشور  يارب  هدومن و  باختنا  دنچ  یتاعطق  يو ، ینالوط  دئاصق  نایم  زا  ام 

اماقو ًاصخش  نیدلا  لثم  امل  هنباو  بلاطوبا  ولو ال  - 1
امامحلا سج  برثیب  اذهو  یماح  يوآ و  هکمب  كاذف 

دروآ نم  شیپ  ار  نآ  دوب و  هتـشون  بلاطوبا  نامیا  هرابرد  یباتک  هعیـش  ياملع  زا  رفن  کی  دسیونیم : ج 14 ص 84  هغالبلاجهن » حرش  » 
. متشون باتک  نآ  تشپ  رب  دسریم  تفه  هب  اهنآ  هرامش  هک  ار  راعشا  نیا  ظیرغت  ياج  هب  نم  مسیونب . نآ  رب  یظیرقت  نم  هک 
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َمَیرَم نب  ِحیسَملاَو  یسوُمَک  یبن  ًادمُحم  َّنا  ِسانلا  ُرایِخ  مَلعَیل 

«(1)  » ُمِصعَی يِدهَی و  هَّللا  ِرمَِأب  ُّلُکف  ِِهب  ایتأ  ام  َلثِم  يدُِهب  اناتأ 
رایتخا رد  رفن  ود  نآ  هک  ار  ینامـسآ  رون  نامه  تسا ؛ ربمایپ  حیـسم  یـسوم و  ناـس  هب  دـمحم  هک ، دـننادب  هدـیمهف  فیرـش و  صاخـشا  »

«. دنرادیمزاب هانگ  زا  یئامنهار و  ار  مدرم  دنوادخ ، نامرف  هب  ناربمایپ  مامت  و  دراد . زین  وا  دنتشاد ،
مئان مالحاک  يذه  مکینامأ  اّمنإ  هولتقت و  نا  متیّنمت 

«(2)  » مدان نس  اهب  عرقیال  لاق  نمو  ّهبر  دنع  نم  یحولا  هاتأ  یبن 
ياهباوخ زا  رتمک  هک  دینارورپیم ؛ رـس  رد  ار  یئوزرآ  هک : یتروصرد  دیبایب  تسد  وا  رب  دیناوتیم  هک  دـیاهدرک  روصت  شیرق ! نارـس  »

دهاوـخ نادـند  هب  ینامیـشپ  تشگنا  هن ؛ دـیوگب  هک  یـسک  ددرگیم و  لزاـن  وا  رب  ادـخ  هیحاـن  زا  یحو  تـسا ، ربماـیپ  وا  تـسین ! هتفـشآ 
«. تفرگ

بتکلا لوأ  یف  طخ  یسومک  ًالوسر  ًادمحم  اندجو  ّانا  اوملعت  مل  أ 
«(3)  » ّبحلاب هَّللا  هصخ  نمیف  فیح  ۀّبحم و ال  دابعلا  یف  هیلع  ّنا  و 

و تسا ، هدـیدرگ  دـیق  ینامـسآ  ياهباتک  رد  وا  ناشن  مان و  میاهتفای و  ربمایپ  یـسوم  دـننام  ار  دـمحم )  ) وا ام  هک  دـینادیمن  ایآ  شیرق ! »
.« درک متس  هدراذگ  تعیدو  هب  ییاهلد  رد  ار  وا  تبحم  ادخ  هک  یسک  هرابرد  دیابن  و  دنراد ، يو  هب  یصوصخم  تبحم  ادخ  ناگدنب 

انیفد بارتلا  یف  دسوا  یّتح  مهعمجب  کیلإ  اولصی  نل  هَّللاو 
ًانویع کنمرق  كاذب و  رشباو  ۀضاضغ  کیلع  ام  كرمأب  عدصاف 
ًانیمأ ّمث  تنکو  توعد  دقل  یحصان و  ّکنا  تملع  ینتوعد و  و 

«(4)  » ایند ۀّیربلا  نایدأ  ریخ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  نید  ّنا  تملع  دقلو 
يرای زا  تسد  مباوخب ؛ كاخ  نایم  رد  و  منک ، رتسب  ار  دـحل  هک  يزور  نآ  ات  و  تفاـی ، دـنهاوخن  تسد  وت  هب  شیرق  زگره  ماهدازردارب ! »

هب تشاد ، مهاوخنرب  وت 

.623 ج 2 / مکاح ،» كردتسم  57 و « ۀجحلا /» 37 و « ج 7 / نایبلا ،» عمجم  - » 1
.373 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  32 و « بلاطوبا /،» ناوید  - » 2

. نامه - 3
.42 ج 2 / ریثک ،» نبا  خیرات  - » 4
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نم هددنپ  وت  منادیم  يدناوخ و  دوخ  نیئآ  هب  ارم  زاس . نشور  ار  ینامـشچ  و  هد ، تراشب  و  سرتم ، چـیه  زا  نک ، راکـشآ  يرومأم  هچنآ 

.« تساههنیئآ نیرتهب  زا  دمحم »  » شیک هک  اقح  يراکتسرد ، نیما و  دوخ  توعد  رد  و  یتسه ،
نونلا يذک  وأ  یسومک  یبن  یلع  بجع  لزنم  باتکب  اونمؤت  وأ 

«(1) «. » تسا هدیدرگ  لزان  سنوی  یسوم و  دننام  يربمایپ  رب  هک  دیروایب  یتفگش  اپارس  نآرق  هب  نامیا  هکنیا  ای  »
، ار اهنآ  ياههتـسجرب  هاوگ ، ناونع  هب  اـم  هک  تسا ، بلاـطوبا  زغن  اپارـس  لـصفم و  دـئاصق  زا  یکچوک  تمـسق  تاـعطق ، نیا  زا  کـی  ره 

. میدومن باختنا  دناسریم  شاهدازردارب  شیک  هب  ار  وا  نامیا  ًاحیرصهک 
زا جراخ  درف  کی  تایبا  نیا  هدنیوگ  رگا  و  تسا ، یفاک  اهنآ  هدـنیوگ  صالخا  نامیا و  تابثا  رد  راعـشا  نیا  زا  کی  ره  نخـس : هصالخ 

« بلاطوبا  » اهنآ هدنزاس  هک  اجنآ  زا  یلو  میدرکیم . مکح  نآ  هدنیارس  مالسا  نامیا و  هب  قافتالاب  یگمه  دوب ، تابصعت  ضارغا و  طیحم 
یهورگ رظن  نـیا  زا  درکیم ؛ راـک  بلاـطوبا  لآ  دـضرب  هتـسویپ  یـسابع  يوـما و  یــسایس  ياـهنامزاس  یتاـغیلبت  هاگتــسد  رد  و  تـسا ،

. دننک تابثا  بلاطوبا  يارب  ار  یتّیزم  تلیضف و  نینچ  کی  دناهتساوخن 
تلیـضف يو ، ردـپ  نامیا  مالـسا و  اریز  دـندرکیم ؛ غیلبت  هتـسویپ  وا  دـضرب  اـفلخ  یغیلبت  ياههاگتـسد  هک  تسا  یلع  ردـپ  يو ، یفرط  زا 

. دوب اهنآ  نأش  رسک  بجوم  افلخ ، ناردپ  كرش  رفک و  هک  یلاح  رد  دشیم . باسح  وا  هرابرد  يزراب 
اعدا هدرکن و  افتکا  نآ  هب  یتح  هتـساخرب ؛ يو  ریفکت  هب  یهورگ  هناقداصیاهرادرک ؛ اهراتفگ و  اههدورـس و  نیا  مامت  مغریلع  لاح ، ره  هب 

. تسا هدش  لزان  تسا ، وا  رفک  زا  یکاح  هک  بلاطوبا  هرابرد  یتایآ  هک  دناهدرک 

وا نامیا  تابثا  يارب  مود  هار 

سدقم تحاس  زا  وا  عافد  يراکادف و  هوحن  و  ربمایپ ، اب  وا  راتفر  زرط  مود ، هار 

.173 بلاطوبا /» ناوید  74 «؛ ج 14 / دیدحلا ،» یبا  نبا  - » 1
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: اریز دشاب ، وا  تایحور  رگنشور  رکف و  هنیئآ  دناوتیم ، تامدخ  نآ  زا  مادک  ره  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ماش هب  ار  وا  ندرب  تمحز  تاناکما  دوبن  عناوم و  مامت  مغریلع  و  دوش ، هتسکشلد  وا  هدازردارب  دشن  یضار  هک ، تسا  یتیصخش  بلاطوبا 
. تفریذپ دوخ ، هارمه 

. دیبلط تمحر  ناراب  داد و  مسق  وا  ماقم  هب  ار  ادخ  هدرب و  یلصم  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  هک  تسا  هیاپ  نآ  ات  ردارب ، دنزرف  هب  وا  داقتعا  هیاپ 
تسایر رب  ار ، هّرد  قامعا  هوک و  فاکش  رد  یگدنز  يردبرد و  لاس  هس  و  تسـشنن ، ياپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ظفح  هار  رد  يو 

زا سپ  زور  دـنچ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  جازم  تخاس و  هدوسرف  ار  وا  هلاس ، هس  یگراوآ  نیا  هک  اجنآ  اـت  داد ؛ حـیجرت  هکم ، تدایـس  و 
. تفگ یگدنز  دوردب  تشگرب ، یگدنز  هناخ و  هب  هک  يداصتقا  هرصاحم  ضقن 

ار یلع  دنامب . هدنز  وا  یلو  دنوش  هتـشک  يو  یمارگ  نادنزرف  مامت  دوب  یـضار  هک  دوب ، مکحم  صرق و  يردق  هب  ادخ  لوسر  هب  وا  نامیا 
نارـس مامت  دـش ، رـضاح  يزور  نآ ، زا  رتالاب  دـنکن . تباصا  يو  هب  دـشاب  راـک  رد  يدـصقءوس  رگا  اـت  دـیناباوخیم ، يو  باوختخر  رد 

. دندشیم هتشک  زین  مشاهینب  هلیبق  مامت  ًاعبط  و  دنوش ، هتشک  ماقتنا  ناونع  هب  شیرق 

گرم ماگنه  بلاطوبا  تّیصو 

زئاح و  برع ، يوگتـسار  شیرق و  نیما  وا  اریز  منکیم ، هیـصوت  امـش  هب  ار  دمحم »  » نم تفگ : نینچ  دوخ  نادـنزرف  هب  گرم  ماگنه  يو 
نونکا نم  تسا . هتـساخرب  نآ  راکنا  هب  تتامـش  سرت  زا  اهنابز  اـما  هدروآ ، ناـمیا  نادـب  اـهلد  هک  هدروآ  ینیئآ  تسا . تـالامک  ماـمت 
فوفص نتـسکش  رب  اهنآ  کمک  هب  دمحم  و  دناهدروآ ؛ نامیا  وا  هب  و  هتـساخرب ، وا  زا  تیامح  هب  برع ، نافیعـض  ناگداتفا و  هک  منیبیم 

. تسا هدومن  راک  ردـصم  دـنمورین و  يوق و  ار  اهنآ  ناهانپیب  و  ناریو ، ار  نانآ  ياههناخ  راوخ ، ار  شیرق  نارـس  تسا . هدومن  مایق  شیرق 
وا بزح  نایماح  ناتسود و  زا  نم ، نادنواشیوخ  يا  داد : نایاپ  ریز  ياههلمج  اب  ار  دوخ  راتفگ  سپس 
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ار راگزور  هراکم  ثداوح و  وا  زا  نم  دادیم ، تلهم  ارم  لجا  هاگره  ددرگیم ، دنمتداعس  دیامن ؛ ار  وا  يوریپ  یسک  ره  دیدرگ . مالسا ) )

راتفگ قدصهاوگ  وا ، هلاس  هد  ياهیناشفناج  تامدخ و  اریز  هدوب ؛ وگتـسار  وزرآ  نیا  رد  يو  هک  میرادن  کش  ام  « (1) . » مدومنیم عفر 
ار دوخ  نادنواشیوخ  مامعا و  مامت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هب  تثعب  زاغآ  رد  يو  هک  تسا  ياهدـعو  قدـصهاوگ ، هکنانچ  تسا . وا 
زا وت  بزح  یماـقمالاو ، وت  نک ، ماـیق  ماهدازردارب  تفگ : وا  هب  بلاـطوبا  تشاد ، ضورعم  اـهنآ  هب  ار  مالـسا  نیئآ  درک و  عمج  دوخ  رود 

و دزیخیمرب ، وـت  عاـفد  هب  يزیت  ياـهنابز  دـهد ، رازآ  ار  وـت  یناـبز  هاـگره  یتـسه ، یگرزب  درم  دـنزرف  وـت  تساـهبزح ، نـیرتیمارگ 
دنهاوخ عضاخ  وت  هاگـشیپ  رد  شردام ، هب  تبـسن  كدوک  عوضخ  دننام  بارعا ، دنگوس ، ادخ  هب  دیابریم . ار  اهنآ  ياهدنرب  ياهریـشمش 

«(2) . » دش

هار نیرخآ 

درذـگیم نآ  رد  هچنآ  هناـخ و  نورد  هب  هناـخ  ِلـها  اریز ، میـسرپب . وا  ضرغیب  ناـکیدزن  زا  ار  بلاـطوبا  صـالخا  ناـمیا و  تسا  بوخ 
هیلع یلع  هب  تسیرگ و  تخـس  يو  داد ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ار  بلاطوبا  گرم  ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  - 1 « (3) : » دنرتاناد

زا نخـس  مراهچ ، ماما  رـضحم  رد  - 2 « (4) . » دومن ترفغم  بلط  وا  يارب  ادـخ  زا  و  دوـمن ، رداـصار  نفد  نفک و  لـسغ و  روتـسد  مالـسلا 
: دومرف يو  دمآ . نایم  هب  بلاطوبا  نامیا 

یف ةدم و  یـسفنل  ناکولو  دعـسالا ، هادهب  دحا  ذخایال  ُدَشر و  ذخایالو  دَشَر  الا  هلیبس  دحا  کلـسیال  هَّللاو  ةامح ، هبزحلو  ةالو  اونوک  - 1
.339 ج 1 / سیمخلا ،» خیرات  390 «؛ ج 1 / یبلح ،» هریس  عفاودلا «: هنع  تعفادلو  زهازهلا ، هنع  تففکل  ریخات  یلحا 

، دادح فویـس  هتبذـتجاو  دادـح ، نسلا  هتقلـسالا  ناسل  کقلـسی  هَّللاو ال  ابا ، یلعالاو  ًابزح  عینملاو  ابعک ، عیفرلا  کناف  یخا  نبا  جرخا  - 2
لآ بقاـنم  یف  لوؤسلا  ۀـیاغ  باـتک « زا  لـقن  ، 85 سوواـط / نب  دیـس  فیلاـت  فئارطلا ،» اهنـضاحل «- مهبلا  لذ  برعلا  کـل  نلذـتل  هَّللاو 

. يرونید یلع  نب  میهاربا  شراگن  لوسرلا ،»
. ِتیَبلا یف  اِمب  يردا  ِتیبلا  لها  - 3

.76 ج 14 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهنحرش ،» - » 4
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رهوش هلابح  رد  مالـسا  شنیزگ  زا  دعب  دـیابن  یناملـسم  نز  چـیه  هک ، یتروصرد  دـنراد ؛ دـیدرت  وا  صالخا  رد  مدرم  ارچ  هک  متفگـشرد 
نامیا هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  رتولج  یلیخ  هک  تسا  ینانز  نآ  زا  تسا و  مالـسا  رد  تاقباس  زا  دسا ، تنب  همطاف  و  دنامب ، دوخ  رفاک 

. دیشک كاخ  باقن  رد  خر  يو  هک  يزور  ات  دوب  بلاطوبا  حاکن  رد  ناملسم  نز  نیمه  دروآ و 
اجب جـح  يو  فرط  زا  دادیم  روتـسد  نانمؤمریما  دراد و  حـیجرت  مدرم  زا  يرایـسب  ناـمیا  رب  بلاـطوبا ، ِناـمیا  دـیامرفیم : رقاـب  ماـما  - 3

«(1) . » دنروآ

.14 ج 68 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،» جهن  حرش  - » 1
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جارعم  16

خیرات ثیدح و  نآرق و  رظن  زا 

هب دوخ  ياههاگباوخ  رد  نارادناج  هک  دوب  هدیـسر  نآ  ماگنه  درکیم . مکح  ایند  مامت  رد  یـشوماخ  دوب و  هتفرگارف  ار  قفا  بش  یکیرات 
. دننک اوق  دیدجت  دوخ ، هنازور  تیلاعف  يارب  و  دنشوپب ، تعیبط  رهاظم  زا  مشچ  يدودحم ، تدم  يارب  و  دنزادرپب ؛ تحارتسا 

تحارتسا هب  هضیرف ، يادا  زا  سپ  تساوخیم  وا  دوبن . ینثتسم  یعیبط  سومان  نیا  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  صخش 
يزارد رود و  رفس  بشما  تفگ  وا  هب  هک  دوب  یحو  نیما  لیئربج ،»  » زا ادصنآ  دیسر ، وا  شوگ  هب  یئانشآ  يادصهبترم  کی  یلو  دزادرپب 

. دییامیپب قارب »  » مان هب  ییامیپاضف  بکرم  اب  ار  یتیگ  فلتخم  طاقن  ات  متسه  وت  هارمه  زین  نم  دیراد و  شیپ  رد 
«، سدقملاتیب  » يوس هب  بکرم  نامه  اب  و  درک ، زاغآ  یناهّما » ، » شرهاوخ هناخ  زا  ار  دوخ  هوکشاب  رفس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ 

طاقن زا  و  دمآ ، نیئاپ  هطقن  نآ  رد  یهاتوک  رایـسب  تدم  رد  و  دـش ، هناور  دـنمانیم  زین  یـصقالادجسم »  » ار نآ  هک  ندرا  روشک  رد  عقاو 
زا یخرب  رد  و  دروآ ؛ لمع  هب  ندید  اهنآ  هاگیاج  راثآ و  ایبنا و  لزانم  تسا و  حیسم  ترضح  هاگداز  هک  محللا » تیب   » و دجـسم ، فلتخم 

. درازگ زامن  تعکرود  لزانم 
اهنامسآ يوس  هب  هطقن  نامه  زا  دومرف . زاغآ  ار  دوخ  همانرب  زا  مود  تمسق  سپس 
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تمحر و زکارم  زا  و  تفگ ، نخـس  ینامـسآ  ناگتـشرف  ناربمایپ و  حاورا  اب  و  درک ؛ هدـهاشم  ار  الاب  ناهج  ماظن  ناگراتـس و  دومن ؛ زاورپ 
زا هجیتن  رد  و  دومرف ؛ هدهاشم  کیدزن  زا  « (1)  » ار نایخزود  حابشا  نایتشهب و  تاجرد  دروآ ؛ لمع  هب  يدیدزاب  خزود ) تشهب و   ) باذع

، داد همادا  دوخ  ریس  هب  سپس  تشگ . هاگآ  اًلماک  ادخ  نایاپیب  تردق  راثآ  تقلخ و  ملاع  تعسو  شنیرفآ و  ناهج  رارـسا  یتسه و  زومر 
سپس تفای ، نایاپ  يو  همانرب  ماگنه  نیا  رد  دید . تمظع  لالج و  هوکش و  زا  هدیشوپ  اپارس  ار  نآ  و  دیـسر ، « (2) « » یهتنملا ةردس   » هب و 

ار دوخ  نطو  هکم و  هار  و  دمآ ، دورف  سدقملا » تیب   » رد زین  تعجارم  رد  دیامن . تشگزاب  دوب  هدومن  زاورپ  هک  یهار  نامه  زا  دش  رومأم 
نآ لاـبند  هب  دـندوب و  هدرک  مگ  ار  يرتـش  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  دروـخرب ، شیرق  ِیناـگرزاب  ناوراـک  هـب  هار  نـیب  رد  و  تـفرگ ، شیپ  رد 

يور یـشوپرس  یتیاور  هب  انب  تخیر و  نیمز  يور  هب  ار  نآ  هدنامیقاب  و  هدروخ ، يردـق  دوب  اهنآ  فرظ  نایم  رد  هک  یبآ  زا  دنتـشگیم و 
تفگ و وا  هب  ار  دوخ  زار  راب ، نیلوا  يارب  و  دـمآ ، نیئاپ  رجف  عولط  زا  شیپ  یناه » ّما   » هناخ رد  دوخ  ياـمیپاضف  بکرم  زا  و  دراذـگ ، نآ 

رما شیرق  رکف  رد  هک  وا  زیگناتفگش  ریـس  جارعم و  ناتـساد  تشادرب . دوخ  زار  زا  هدرپ  شیرق ، لفاحم  عماجم و  رد  بش ، نامه  زور  رد 
. دومن ینابصع  همه  زا  شیب  ار  شیرق »  » نارس و  تشگ ، نهد  هب  نهد  زکارم  مامت  رد  دوب ، یلاحم  عنتمم و 

تـسار رگا  دـناهدید ؛ ار  سدـقملا » تیب   » هک دنتـسه  یناـسک  هکم  رد  دـنتفگ : دنتـساخرب و  وا  بیذـکت  هب  دوخ  هنیرید  تداـع  هب  شیرق 
درک حیرشت  ار  سدقملا  تیب  نامتخاس  تایصوصخ  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نک . حیرـشت  ار  اجنآ  نامتخاس  تیفیک  یئوگیم ،

مدومن و دروخرب  هلیبق  نالف  ناوراک  هب  هار  نایم  رد  تفگ : دومن و  وگزاب  دوب  هداد  خر  سدقملاتیب  هکم و  نایم  رد  هک  ار  یثداوح  هکلب 
ار نآ  سپس  مدیشون و  نآ  زا  نم  دوب و  بآ  زا  رپ  یفرظ  اهنآ  هیثاثا  نایم  رد  و  دوب ؛ هدش  مگ  اهنآ  زا  يرتش 

.395 ج 3 / ءارسا ،» هروس « نایبلا ،» عمجم  - » 1
. دوش هعجارم  ریسافت  هب  یهتنملاةردس » يانعم « حیضوت  يارب  - 2
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: دنتفگ شیرق  دوب . هتسکش  نآ  تسد  هدیمر و  اهنآ  زا  يرتش  هک  مدروخرب  یهورگ  هب  ياهطقن  رد  و  « (1)  » مدیناشوپ

تکرح اـهنآ  شیپاـشیپ  رد  یگنر  يرتسکاـخ  رتـش  مدـید و  تسا ) مرح  يادـتبا  « ) میعنت  » رد ار  اـهنآ  تـفگ  هد ، ربـخ  شیرق  ناوراـک  زا 
دندش و ینابصع  تخـس  یعطق  ياهربخ  نیا  زا  شیرق  دنوشیم ، هکم  رهـش  دراو  نونکا  دندوب و  هدراذگ  نآ  يور  ياهواجک  و  درکیم ،
و نایفـسوبا »  » دـش و رهـش  دراو  ناوراـک  عیـالط  تشذـگن ، يزیچ  یلو  دوشیم . مولعم  اـم  يارب  وا  راـتفگ  بذـک  قدـصنونکا و  دـنتفگ 

. دندومن قیدصت  ار  ترضح  نآ  ياهشرازگ  تایئزج  نارفاسم 
يارب دنناوتیم  یمارگ  ناگدنناوخ  تسا . هدش  دراو  ثیدـح  ریـسفت و  ياهباتک  رد  هچنآ  زا  تسا  يراصتخا  لامجا و  دـش ؛ هتفگ  هچنآ 

. دنیامن هعجارم  جارعم  ثحب  راونالاراحب ، هب  رتشیب  لیصفت 

. دشاب لمع  ددعت  رثا  رب  لقن  فالتخا  تسا  نکمم  متخیر ، ارنآ  هدنامیقاب  یخرب : لقن  هب  انب  - 1
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فئاط هب  يرفس   17

هراشا

تـسد زا  ار  دوخ  راکادف  گرزب و  یماح  ود  یمارگ  ربمایپ  لاس ، نیا  رد  دش . يرپس  دوخ  خلت  نیریـش و  ثداوح  مامت  اب  تثعب  مهد  لاس 
ترـضح ینعی  شیرق ، هلیبـق  تیــصخش  اـتکی  تلاـسر و  مـیرح  زا  عفادـم  هناـگی  و  بلطملادـبع ،»  » ِنادـناخ گرزب  لوا ، هـلحرم  رد  داد .

. دیشوپ ناهج  نیا  زا  مشچ  بلاطوبا » »
«(1) . » دوـمن دـیدشت  ار  غاد  نیا  هجیدـخ »  » وا زیزع  رـسمه  گرم  هک  دوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رطاـخ  رد  تبیـصم  نیا  راـثآ  زوـنه 

ماجنا یتامدـخ  مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد  دوخ  تورث  اب  هجیدـخ  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوربآ  ناج و  ظفاح  یماح و  بلاـطوبا 
. دادیم

یناج رطخ  ینآ  ره  دوب . هتفرگارف  اهتوادع  اههنیک و  ار  نآ  رسارس  هک  دربیم  رس  هب  یطیحم  رد  شترضح  تثعب ، مهدزای  لاس  هعیلط  زا 
. دوب هدرک  بلس  يو  زا  ار  یغیلبت  تاناکما  هنوگهمه  دومنیم و  دیدهت  ار  وا 

هب ربمایپ ، تخیر . وا  رس  رب  كاخ  يرادقم  شیرق  زا  يدرم  هک  دوب ، هتشذگن  بلاطوبا  گرم  زا  یحابـصدنچ  دسیونیم : « (2)  » ماشه نبا 
زیزع ردـپ  تروصو  رـس  دروآ  بآ  يرادـقم  تساخرب  داتفا ، ردـپ  رابتقر  لاح  هب  وا  نارتخد  زا  یکی  مشچ  دـش . هناخ  دراو  عضو  نیمه 

تارطق و  دوب ، دنلب  رتخد  هلان  هک  یلاح  رد  تسش ، ار  دوخ 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  توف  زا  سپ  زور  جنپ  هام و  کی  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  گرم  هک  دسیونیم  ، 106 ج 1 / تاقبط ،» رد « دعس ، نبا  - 1
. تسا هداتفا  قافتا  رتولج  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  گرم  هک  دندقتعم   63 ج 2 / لماک ،» رد « ریثا  نبا  دننامیهورگ  و  تسا ، هداد  خر 

.25 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2

فئاط هب  يرفس   17www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539 زا هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:174
. تسا تردپ  ِظفاح  ادخ  نکم  هیرگ  دومرف : هداد و  یلست  ار  رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوب . ریزارس  وا  ناگدید  هشوگ  زا  کشا 

رثا رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1) . » دـنهد ماجنا  يراوگان  راک  نم  هرابرد  دـندشن  قفوم  شیرق  دوب ، هدـنز  بلاطوبا  اـت  دومرف : سپس 
اهنت هّکی و  اـت  دـش  نآ  رب  تشاد ، یبوـخ  تیزکرم  زور  نآ  رد  فئاـط ،» . » دورب يرگید  طـیحم  هب  تفرگ  میمـصت  هـکم ، طـیحم  قاـنتخا 

تسد هب  یتیقفوم  قیرط  نیا  زا  دیاش  درادب ، هضرع  اهنآ  رب  ار  دوخ  نییآ  دریگب و  سامت  فیقث »  » هلیبق نارـس  اب  و  دیامن ؛ فئاط  هب  يرفس 
ار دـیحوت  نیئآ  و  دومن ، تاقالم  روبزم  هلیبق  نارـس  فارـشا و  اب  فئاـط  كاـخ  هب  دورو  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  دروآ .
وت هاگره  دـنتفگ : وا  هب  دومنن . اـهنآ  رد  يریثأـت  نیرتکـچوک  ربماـیپ  نانخـس  یلو  دومرف . توعد  دوخ  نیئآ  هب  ار  اـهنآ  و  درک ، حیرـشت 

. یتسین نتفگ  نخس  هتسیاش  یشاب ، وگغورد  اعّدا  نیا  رد  رگا  تسا و  باذع  هلیسو  وت  راتفگ  در  یشاب  ادخ  هدیزگرب 
ياج زا  تسا . مالـسا  شریذپ  زا  ندرک  یلاخ  هناش  نانآ ، دوصقم  هک  دـیمهف  هناکدوک  یلاشوپ و  قطنم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هلیبـق ِلذر  تسپ و  دارفا  هک  دوب  نکمم  اریز  دـنراذگن ، ناـیم  رد  رگید  دارفا  اـب  ار  يو  نانخـس  هک  تفرگ  لوق  اـهنآ  زا  دـش و  دـنلب  دوخ 

؛ دـندراذگن یمارتـحا  رکذـت  نیا  هب  هلیبـق  فارـشا  یلو  دـنیامن . هدافتـساءوس  وا  یئاـهنت  تبرغ و  زا  دـنروآ و  تسد  هـب  ياهناـهب  فـیقث ،
رد ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناهگان  دنروشب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـضرب  هک  دـندرک  کیرحت  ار  ناحولهداس  نادرگلو و 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  دربب . هانپ  دوب ، هبیش »  » و هبتع »  » هب قلعتم  هک  یغاب  هب  هکنیا  زج  دیدن  ياهراچ  درک ؛ هدهاشم  نانمشد  زا  یهوبنا  نایم 
. دندش فرصنم  يو  بیقعت  زا  روبزم  هورگ  دیناسر و  غاب  لخاد  هب  ار  دوخ  تمحز  هب  هلآ 

دنچ زا  شسدقم  ندب  تخیریم و  قرع  ترـضح  تروصو  رـس  زا  دنتـشاد ، یغاب  زین  فئاط  رد  و  دندوب ، شیرق  نارادلوپ  زا  رفن  ود  نیا 
يراج ناـبز  هب  ار  اـههلمج  نیا  تسـشن و  دوب ، هداـتفا  تسبراد  يور  رب  هک  وم »  » ناـتخرد هیاـس  ریز  ماجنارـس ، دوب . هدـید  همدـص  ، تهج

: تخاس

. بلاطوبا َتام  یتح  هُهَرکا  ًائیَش  شیَُرق  یّنِم  َتلاناَم  - 1
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یک هـب  ارم  یتـسه ، نافیعــض  يادــخ  وـت  یمیحر  راـگدرورپ  وـت  مرادیم . هـضرع  تهاـگرد  هـب  ار  دوـخ  یناوتاــن  ورین و  ِیمک  ایادــخ 

«. (1)  ... » يراذگیماو
هدرکیم یگدـنز  يزابناج  ناراکادـف  تیامح  وترپ  رد  تمظع ، تزع و  اب  مامت  لاس  هاجنپ  هک  تسا  یتیـصخش  هثاغتـسا  اعد ، ياـههلمج 
تشونرس راظتنا  رد  حورجم  هتسخ و  ندب  اب  هدش و  هدنهانپ  نمـشد  غاب  هب  هک  هدیدرگ  گنت  ياهزادنا  هب  وا  يارب  هصرع  نونکا  اما  تسا .

. تسا هتسشن  دوخ 
و دندش . رثأتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رابتقر  عضو  ندید  زا  دندوب ، دیحوت  نیئآ  نانمـشد  زا  تسرپتب و  دوخ  هک  هعیبر »  » نادـنزرف
زا رپ  یفرظ  سادع ،» . » دربب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  يروگنا  فرظ  هک  دنداد  روتـسد  سادع »  » مان هب  دوخ  یحیـسم  مالغ  هب 

یهجوت بلاج  هثداح  هک  تشذـگن  يزیچ  دـش . قیقد  ترـضح  ینارون  هفاـیق  رد  يرادـقم  دراذـگ و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  درک و  روگنا 
نیا تخاـس . يراـج  ناـبز  هب  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  روگنا  ندروخ  عقوم  ترـضح  نآ  هک  درک  هدـهاشم  یحیـسم  ِمـالغ  داـتفا . قاـفتا 

هب ات  نم  دنرادن و  یئانشآ  مالک  نیا  اب  هریزجهبش  مدرم  تفگ : تسکش و  ار  یشوماخ  رهم  راچان  درب ، ورف  بجعت  رد  ار  وا  تخس  هثداح ،
. دننکیم زاغآ  يزع »  » و تال »  » مان هب  ار  دوخ  ياهراک  ناماس  نیا  مدرم  ماهدینشن . یسک  زا  ار  هلمج  نیا  لاح 

. متسه ینارصن  و  يونین »  » لها درک : ضرع  یتسه ؟ ینییآ  هچ  ياراد  و  یئاجک ، لها  دیسرپ  يو  زا  ترضح 
رتشیب بجعت  ثعاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  خساپ  تسا . اجنآ  زا  یتم » نب  سنوی   » حلاصدرم نآ  هک  یتسه  ینیمزرس  زا  دومرف : ترضح 
ربمایپ نم  دننام  سنوی ،»  » مردارب دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یـسانشیم ؟ اجک  زا  ار  یتم  سنوی  امـش  هک : دیـسرپ  ًاددـجم  دـش . وا 

نیمز يور  هب  تشگ ، ربمایپ  بوذـجم  رایتخایب  دیـشخب . سادـع »  » رد یبیرغ  رثا  دوب ، قدـصمئالع  اب  مأوت  هک  ربماـیپ  نانخـس  دوب . یهلا 
. تشگزاب غاب  نابحاصیوس  هب  هزاجا  بسک  زا  سپ  تشاد و  هضرع  وا  نیئآ  هب  ار  دوخ  نامیا  دیسوب و  ار  وا  ياپ  تسد و  داتفا ،

. ینلِکَت نَم  ّیبر  َتنا  َنیفعضَتسُملا و  ُّبَر  َتنا  نیمِحارلا ، مَحرا  ای  ِسانلا  یلَع  یناوه  یلیِح و  ۀَِّلق  یتُوق و  َفعَض  وکشا  َکَیلا  َّمُهللا  - 1
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نیا اب  دنتفگ  دوخ  مالغ  هب  دنتفر . ورف  بجعت  رد  تخـس  دوب ، هدمآ  دـیدپ  یحیـسم  مالغ  رد  هک  یحور  بالقنا  نیا  زا  هعیبر ،»  » نادـنزرف

هب نونکا  هک  تیـصخش ، نیا  تفگ : اهنآ  خـساپ  رد  مـالغ  يدومن ؟ عوضخ  وا  ربارب  رد  هزادـنا  نیا  اـت  ارچ  یتشاد و  ییوگتفگ  هچ  بیرغ 
نامه صخش  نیا  دنراد و  ییانشآ  اهنآ  اب  ناربمایپ  طقف  هک  تفگ  نم  هب  یبلاطم  وا  تسا . نیمز  يور  مدرم  رورس  هدش ، هدنهانپ  امـش  غاب 

تاهنیرید نیئآ  زا  ار  وت  درم  نیا  دنتفگ : یهاوخریخ  هفایق  اب  دـمآ ، راوگان  تخـس  هعیبر »  » نارـسپ يارب  مالغ  نانخـس  تسا . دوعوم  ربمایپ 
. تسا وا  شیک  زا  رتهب  یتسه ، نآ  وریپ  نونکا  هک  حیسم  نیئآ  درادنزاب .

ددرگیمزاب هکم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

. ددرگزاب هکم  هب  تسیابیم  وا  تفای . نایاپ  هعیبر »  » نادنزرف غاب  هب  ادخ  لوسر  ندش  هدنهانپ  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بیقعت  نایرج 
. دوب هتسب  رب  ناهج  نیا  زا  تخر  وا  عفادم  هناگی  اریز  تسین ، لاکشا  زا  یلاخ  زین  يو  ِتشگزاب  لاح ، نیا  اب 

. ددرگ هتخیر  وا  نوخ  دوش و  ریگتسد  ناتسرپتب  فرط  زا  هکم ، هب  دورو  عقوم  هک  دراد  لامتحا 
ات دتـسرفب ، شیرق  نارـس  زا  یکی  شیپ  اجنآ  زا  ار  یـسک  تساوخیم  وا  دربب . رـس  هب  « (1) « » هلخن  » رد يزور  دـنچ  تفرگ  میمـصت  ربمایپ 

مزع هب  ار  هلخن »  » سپس دشن . ادیپ  اجنآ  رد  یصخش  نینچ  اما  دوش . دوخ  هاگداز  دراو  اهتیصخش  زا  یکی  هانپ  رد  دریگب و  یناما  وا  يارب 
هک يدـع » نب  ِمِعطُم   » زا دوش و  هکم  دراو  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  و  تفرگ ، سامت  یعازُخ  برع  کی  اب  اـجنآ  رد  تفگ و  كرت  ءارح » »
هللا یلـصربمایپ  ياضاقت  دـیدرگ ، هکم  دراو  یعازخ  درم  نآ  دـنک . تساوخرد  یناـما  وا  يارب  دوب ، هکم  طـیحم  گرزب  ياهتیـصخش  زا 
هناخ دراو  هرـسکی  دـمحم  تفگ : تفریذـپ و  ار  ربمایپ  شرافـس  دوب ؛ تسرپتب  درم  کی  هکنیا  نیع  رد  وا  تفگ . معطم  هب  ار  هلآ  هیلع و 
شیپ ار  معطُم  لزنم  هار  هرـسکی  دـش ، هکم  دراو  هنابـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مینکیم . ظـفح  ار  وا  ناـج  منادـنزرف  نم و  دوـش ، نم 

. درب رسب  اجنآ  رد  ار  بش  و  تفرگ ،
؛ دمآ الاب  یمک  باتفآ 

. هکم فئاط و  نایم  تسا  یلحم  - 1
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هارمه مارحلادجسم  ات  تسا  مزال  نآ ، نالعا  يارب  دنمهفب . شیرق  ار  بلطم  نیا  دیاب  دیتسه ، ام  هانپ  رد  امش  هک  نونکا  درک  ضرع  معطم 
هارمه دنوش و  حلسم  شنادنزرف  هک  داد  روتسد  معطم  دش . تکرح  هدامآ  دیدنسپ و  ار  وا  يأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  دیشاب . ام 
نیمک رد  اهتدـم  هک  نایفـسوبا  دوب ، هجوت  بلاج  رایـسب  مارحلادجـسم  هب  ناـنآ  دورو  دـندرگ . دجـسم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

يو نادنزرف  معطم و  تشگ . فرـصنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ضرعت  زا  و  دش ؛ تحاران  تخـس  هرظنم  نیا  ندـید  زا  دوب  ادـخلوسر 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  هک  تشذگن  يزیچ  « (1) . » تفر دوخ  لزنم  هب  فاوط ، نایاپ  زا  سپ  و  درک ، فاوط  هب  عورش  ادخلوسر  دنتـسشن و 
. دیـسر هنیدـم  هب  وا  گرم  ربخ  تشذـگرد و  هکم  رد  معطم  ترجه ، لاس  نیتسخن  رد  ًاـبیرقت  تفگ و  كرت  هنیدـم  دـصق  هب  ار  هکم  هلآ 
وا زا  ینوگانوگ  عقاوم  رد  ربمایپ  دورـس ، دـنچ  يراعـشا  وا  تامدـخ  ساپ  هب  مالـسا  رعاش  تباث ، نب  ناـسح  دـش . وا  یکین  رکذـتم  ربماـیپ 

؛ دنتـشگرب هکم  يوس  هب  هدروخ  تسکـش  دایز ، ناریـسا  نیگنـس و  تافلت  نداد  اب  شیرق  هک  ردـب ،»  » گنج رد  یتح  دومنیم ، يروآداـی 
ای منک و  دازآ  ار  ناریـسا  همه  هک  درکیم  اضاقت  نم  زا  و  دوب ، هدـنز  مطعم  هاگ  ره  دومرف : داتفا و  معطم  دای  هب  ماگنه  نیا  رد  مرکا  ربمایپ 

. مدرکیمن در  ار  وا  ياضاقت  نم  مشخبب ، وا  هب 

: هجوت لباق  هتکن  کی 

ار معطم  ياهیبوخ  هتسویپ  هکنیا  زا  و  تسا ، وا  يرابدرب  تماقتسا و  هیاپ  رگنشور  فئاط ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زیمآتقـشم  رفس 
ود نیا  زا  رتـالاب  یلو  دـنکیم . یئاـمنهار  دوخ  گرزب  قلخ  هلـضاف و  تاـکلم  هب  ار  اـم  درکیمن ، شومارف  صوصخم ، تیعقوم  کـی  رد 
هللا یلـصربمایپ  زا  يزور  دنچ  ای  دنچ و  یتاعاس  معطم  میئامن . یبایزرا  ار  بلاطوبا »  » هدنزرا تامدـخ  میناوتیم  قیقحت  روط  هب  ام  بلطم ،

. دومن عافد  وا  زا  رمع  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یمارگ  يومع  یلو  درک ، تیامح  هلآ  هیلع و 
تامدـخ ساپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یئاج  دـیدن . معطم  ار  نآ  مرازه  کی  دـید ، مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  هک  ار  یتنحم  راـشف و 

معطم هتعاس  دنچ 
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؟ دنک هچ  دوخ  زیزع  يومع  ياهبنارگ  تامدخ  ربارب  رد  دیاب  دشخبب  وا  هب  ار  ردب »  » ناریسا مامت  دوشیم  رضاح 

دوخ ناج  اب  توبن  میرح  زا  عافد  قیرط  رد  ریخا ، لاسهد  رد  هدومن و  تیاـمح  تلاـسر  بحاـصزا  ماـمت  لاـس  ود  لـهچ و  هک  یتیـصخش 
دوجوم رفن  ود  نیا  نایم  ینـشور  توافت  یهگناو  دشاب . هتـشاد  یئالاو  و  دنمجرا ، ماقم  نایناهج  ربهر  هاگـشیپ  رد  دیاب  تسا ، هدرک  يزاب 

. تفریم رامش  هب  مالسا  ناهج  گرزب  ياهتیصخش  زا  یکی  بلاطوبا  یلو  دوب ، تسرپتب  كرشم و  درف  کی  معطم ، تسا .

جح مسوم  رد  رئاشع  نارس  توعد 

دروآیم لمع  هب  ندید  لزنم  هب  لزنم  اهنآ  همه  زا  و  تفرگیم ، یئاهسامت  برع  ياسؤر  اب  جح  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
رهاـظ رـس  تشپ  زا  بهلوبا  هک  دوب  نخـس  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یهاـگ  تشادیم . هضرع  اـهنآ  هب  ار  دوـخ  نید  تقیقح  و 
يومع تفلاخم  تسا . هیاپیب  وا  نانخس  دراد و  گنج  رس  امش  ناکاین  نیئآ  اب  وا  اریز  دینکن ، رواب  ار  وا  نخـس  مدرم  تفگیم  و  دشیم ،

وا لیماف  زگره  دوب  شخبرمث  حیحصیو و  نیئآ  هاگ  ره  دنتفگیم : دوخ  اب  دومنیم و  رثامک  لئابق  نارـس  هرابرد  ار  ترـضح  تاغیلبت  يو 
هضرع اهنآ  رب  ار  دوخ  نیئآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دندش . هکم  دراو  رماع » ینب   » هلیبق زا  یهورگ  « (1) . » دنتساخیمنرب گنج  هب  وا  اب 

اهنآ اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  هعماج  يربهر  هکنیا  رب  طورـشم  دنروایب ، نامیا  يو  هب  هک  دندش  رـضاح  نانآ  درک .
شریذپ زا  نانآ  « (2) . » دنیزگیم رب  ار  وا  دید  تحلـصم  ار  سک  ره  تسا ، ادـخ  تسد  رد  راک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـشاب .

. دنداهن نایم  رد  یلدنشور  درمریپ  اب  دوخ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  « دمحم  » سامت نایرج  نطو  هب  تشگزاب  زا  سپ  دندز و  زاب  رس  مالسا 
. تسا هدومن  عولط  هکم  قفا  زا  هک  تسا  یناشخرد  هراتس  نامه  نیا  تفگ  وا 

.422 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  216 «؛ ج 1 / تاقبط ،» - .» 1
.426 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  ُءاشَی «؛ ُثیَح  ُهَعضَی  ِهَّللا  َیلا  ُرمالا  - 2
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نآ لیصفت  ام  و  یـشنیزگ . یباختنا و  هن  تسا  یـصیصنت  هلأسم  یمارگ  لوسر  زا  سپ  تماما »  » هلأسم هک  دنکیم  تباث  یخیرات  هعطق  نیا 

. میاهتشاگن مالسا ،» رظن  زا  ییاوشیپ   » باتک رد  ار 
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هبقع نامیپ   18

هبقع نامیپ 

؟ دـینامیپمه دوهی  اب  امـش  اـیآ  تفگ : اـهنآ  هب  دومن و  تاـقالم  جرزخ »  » هلیبق زا  رفن  شـش  اـب  جـح  مسوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  دندینش . ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نانخس  دنتسشن و  نانآ  میوگب ! نخـس  امـش  اب  ات  دینیـشنب  دومرف : یلب ، دنتفگ :

. دندروآ نامیا  سلجم  نامه  رد  هک  داهن ، اهنآ  رد  یبیجع  ریثأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  نانخس  درک و  توالت  دنچ  یتایآ  هلآ 
دیحوت نیئآ  جورم  هک  برع  داژن  زا  يربمایپ  هک  دـندوب  هدینـش  نایدوهی  زا  هک  دوب  نیا  درک  کمک  مالـسا  هب  نانآ  شیارگ  هب  هک  يزیچ 

دوهی هکنآ  زا  شیپ  دنتفگ  دوخ  اب  اذل  دش . دهاوخ  ثوعبم  يدوز  نیا  هب  تخاس ، دهاوخ  ضرقنم  ار  یتسرپتب  تموکح  و  دوب ، دـهاوخ 
. مینک يرای  ار  وا  ام  دننک  یتسدشیپ 

هب دنوادخ  هک  تسا  دیما  تسا . هدوب  نازورف  هتـسویپ  گنج  شتآ  ام  نایم  دـنتفگ  هدرک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ور  روبزم ، هورگ 
. میرادیم هضرع  ار  وت  نیئآ  میدرگیمرب ، برثی  يوس  هب  نونکا  ام  دناشنورف . ار  نآ  وت ، كاپ  نیئآ  ببس 

. تسین ام  رب  یسک  امش  زا  رتیمارگ  دندومن ، نآ  نتفریذپ  رب  قافتا  یگمه  هاگره 
هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  نخس  هک  دوبن  ياهناخ  هک  اجنآ  ات  دندرک  زاغآ  برثی  نایم  رد  مالسا ، راشتنا  يارب  يریگیپ  تیلاعف  رفن  شـش  نیا 

«(1) . » دشابن اجنآ  رد  هلآ  و 

.86 ج 2 / يربط ،» خیرات  - .» 1

هبقع نامیپ   18www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539 زا هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:182

هبقع نامیپ  نیتسخن 

، تثعب مهدزاود  لاس  رد  و  دندیورگ ؛ دیحوت  نیئآ  هب  نایبرثی  زا  یهورگ  هک  دش  ببس  دیشخب و  یبوخ  رثا  نت  شـش  نیا  ریگیپ  تاغیلبت 
. دش هتسب  یمالسا  نامیپ  نیتسخن  هدومن و  تاقالم  هبقع »  » رد یمارگ  لوسر  اب  دندرک و  تکرح  هنیدم  زا  نت ، هدزاود  زا  بکرم  ياهتـسد 

: تسا هدوب  ریز  رارق  هب  مالسا  نتفریذپ  زا  سپ  اهنآ  نامیپ  نتم  دندوب . تماصنب  ةدابع  و  هرارز ، نب  دعسا  نت ، هدزاود  نیا  نیرتفورعم 
ار دوخ  نادنزرف  مینکن ، انز  يدزد و  میزرون ، كرش  ادخ  هب  مینک : لمع  ریز  فیاظو  هب  هک  میتسب  نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخلوسر  اب 

رگا تفگ : نانآ  هب  یمارگ  لوسر  « (1) . » مینکن ینامرفان  کین  ياهراک  رد  میهدن و  ماجنا  تشز  راک  مینزن و  تمهت  رگیدکی  هب  میشکن ،
باذع ای  دشخبیم  ای  تسا  ادخ  تسد  راک  تروصنیا  رد  دـندرک ، ینامرفان  رگا  و  تسا ، تشهب  اهنآ  هاگیاج  دـنیامن  لمع  نامیپ  قبط  رب 
بیترت نیا  هب  زین  نانز  زا  هکم  حتف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اریز  تسا ، ءاسنلاۀعیب »  » ناسیونخیرات حالطـصا  رد  نامیپ ، نیا  دنکیم .

. تفرگ تعیب 
نانآ يارب  هک  دنتـشون  ربمایپ  هب  ياهمان  دـنتخادرپ و  يدایز  تیلاـعف  هب  دنتـشگرب و  هنیدـم  يوس  هب  ناـمیا  زا  زیربل  یلد  اـب  نت  هدزاود  نیا 
وترپ رد  داتـسرف و  نانآ  تیبرت  میلعت و  يارب  ار  ریمع » نب  بعـصم   » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنک . میلعت  نآرق  اهنآ  هب  ات  دتـسرفب  یغلبم 

«(2) . » دندرکیم تعامج  هماقا  دندشیم و  عمج  مه  رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بایغ  رد  ناناملسم  اناوت ، غلبم  نیا  تاغیلبت 

هبقع نامیپ  نیمود 

نمـض و  دـسر ، ارف  جـح »  » مسوم رگید  راب  هک  دـندرکیم  يرامـشهقیقد  نانآ  دوب . امرفمکح  هنیدـم  ناناملـسم  رد  یبیرغ  ناجیه  روش و 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  جح  مسارم  يرازگرب 

. فورعَم یف  ِهیِصعَت  الَو  اِنلُجراوانیِدیا ، َنَیب  هیِرَتفَن  ناتُهِبب  ِیتأنالو  انَدالوا ، ُُلتقَنالو  ینَزن ، و ال  قرُسن ، و ال  ًائیَش ، ِهللاِاب  كرُشن  نا ال  - 1
.131 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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طئارـش تیفیک  تـیمک و  رظن  زا  ار  ناـمیپ  هرئاد  دـنراد و  زاربا  تمدـخ  هنوـگره  يارب  ار  دوـخ  یگداـمآ  دـننک و  تراـیز  کـیدزن  زا  ار 

زا نت  ود  هک  ناملـسم  نت  هس  داتفه و  ناوراک  نایم  رد  درک . تکرح  دندوب ، رفن  دصناپ  رب  غلاب  هک  هنیدـم ، جـح  ناوراک  دـنهد . شرتسگ 
تاقالم هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  روبزم  هورگ  دـندوب . مالـسا  هب  لـیامتم  اـی  فرطیب  هیقب ، تشاد و  دوجو  دـندوب ، نز  اـهنآ 

رد هک  یماگنه  تسا . ینم »  » تاقالم لحم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتـساوخ . تقو  تعیب ، مسارم  نداد  ماـجنا  يارب  دـندومن و 
. مینیشنب وگتفگ  هب  « (1) « » هبقع  » نیئاپ رد  دوریم ؛ ورف  باوخ  رد  مدرم  ناگدید  هجحلايذ ، مهدزیس  بش 

بـش زا  یـساپ  دـندش . رـضاح  هبقع  رد  سابع »  » دوخ يومع  اب  همه  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  دیـسر ، ارف  مهدزیـس  بش 
هبقع يوس  هب  هنایفخم  دندش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ناناملسم  تفر . ورف  باوخ  رد  برع ، ناکرشم  ناگدید  تشذگ ،

: تفگ نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هرابرد  تسکش و  ار  یشوماخ  رهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يومع  سابع ، دندروآ . يور 
مامت دشابیم . دوخ  هلیبق  دارفا  نیرتیمارگ  يو  هک  دینادب  دیاهتـشاد . زاربا  دمحم »  » نیئآ هب  تبـسن  ار  دوخ  ینابیتشپ  امـش  نایجرزخ ! يا  »

رد تسا  لیام  هداد و  حیجرت  ار  امـش  بناج  دمحم »  » نونکا یلو  دـنراد ، دوخ  هدـهعرب  ار  وا  زا  عافد  نمؤمریغ  نمؤم و  زا  معا  مشاهینب ،
یگدنز امش  نایم  رد  دناوتیم  وا  دینک ، ظفح  نانمشد  دنزگ  زا  ار  وا  دیتسیاب و  دوخ  نامیپ  يور  هک  دیراد  میمـصت  رگا  دشاب . امـش  نایم 

لامک اب  دوخ  هریـشع  نایم  رد  وا  دیراذگب  دیرادرب و  وا  زا  تسد  نونکا  مه  دیرادن ، ار  وا  زا  عافد  تردق  تخـس  تاظحل  رد  رگا  و  دنک ،
«. دربب رس  هب  تمظع  تعانم و  تزع و 

يرگید زیچ  دوشیم ، يراج  ام  نابز  رب  هچنآ  زا  ریغ  ام  لد  رد  زگره  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـش و  دـنلب  رورعم » نب  ءارب   » ماگنه نیا  رد 
سپس میرادن . رس  رد  يرگید  زیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هار  رد  يزابناج  و  نامیپ ، هب  لمع  تقادصزج و  ام  تسین .

. ینم کیدزن  تسیاهندرگ  - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  دـیامرفب : ینخـس  شترـضح  هک  دـندومن  اضاقت  و  دـندرک ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ور  ناـیجرزخ 

؛ دینک عافد  نم  زا  هکنیارب  منکیم  تعیب  امـش  اب  دومرف : سپـس  دومن . دیدشت  مالـسا  نیئآ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  لیامت  دناوخ و  دـنچ  یتایآ 
گنج و نادـنزرف  ام  تفگ : تساخرب و  ءارب »  » هبترم ود  ماگنه ، نیا  رد  « (1) . » دینکیم عافد  دوخ  تیب  لها  نادـنزرف و  زا  هک  روطنامه 

رـسارس قوش  روش و  هک  اـنثا  نیا  رد  تسا . هدیـسر  تثارو  هب  اـم  ناـکاین  زا  هصیـصخ  نیا  میدربـن و  ياـهههبج  ناـگتفایتیبرت  هزراـبم و 
ار ادخ  لوسر  تسد  هک  یلاح  رد  سابع  دش . دنلب  دوب ، نانآ  هداعلاقوف  قایتشا  زا  یکاح  هک  نایجرزخ  يادـص  ، دوب هتفرگارف  ار  تیعمج 

مثیهلاوبا  » و رورعم » نب  ءارب   » تلاح نیا  رد  دییوگب . نخـس  هتـسهآ  تسا  مزال  هدش و  هدرامگ  ام  رب  یناسوساج  تفگ : تشاد ، تسد  رد 
هب تیعمج ، مامت  سپـس  و  دـنداد ، تعیب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  دـندش و  دـنلب  دوخ  ياـج  زا  هرارز » نب  دعـسا   » و ناـهیت » نب 

. دندومن تعیب  جیردت 

« هبقع  » نامیپ لباقم  رد  شیرق  لمعلاسکع 

یلوزن سوق  هک  دندرکیم  روصت  تشادن ، هظحالم  لباق  تفرشیپ  هکم  رد  مالسا  هکنیا  زا  دوب و  هتفرورف  تلفغ  نیگنـس  باوخ  رد  شیرق 
ادصشیرق نایم  رد  بمب  لثم  هبقع ،»  » نامیپ نیمود  ناهگان  دیارگیم . یشوماخ  هب  نآ  هلعش  هک  درذگیمن  يزیچ  هدیدرگ و  زاغآ  مالسا 

دناهتسب نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  نایبرثی ، زا  نت  هس  داتفه و  بش ، یکیرات  رد  هتشذگ  بش  هک  دندیمهف ، تسرپتب  نارس  درک .
ناناملـسم نونکا  دـنتفگیم : دوخ  اـب  اریز  دروآ . دـیدپ  اـهنآ  لد  رد  یبیجع  سرت  ربخ  نیا  دـننک . عاـفد  دوخ  نادـنزرف  دـننام  يو  زا  هک 

دیحوت نیئآ  رـشن  هب  و  دـنرآ ، درگ  ار  دوخ  قرفتم  ياوق  ماـمت  هک  دوریم  نآ  میب  دـناهدروآ و  تسد  هب  هریزجهبـش  بلق  رد  ار  یهاـگیاپ 
. دننک دیدهت  رطخ  گنج و  اب  هکم  رد  ار  یتسرپتب  هلیسونیدب ، دنزادرپب و 

دنتفرگ و سامت  نایجرزخ  اب  شیرق ، نارس  نادادماب  رتشیب  قیقحت  يارب 

داـهج و هن  دنتـسب ، عاـفد  ناـمیپ  دـیئامنیم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه  مُکئاـنبا . مُکئاـِسن و  ُهنَم  َنوعَنمَت  اـمِم  ینوعَنمَت  نا  یلَع  مُکُِعیاـبأ  - 1
يوس هب  يورـشیپ  نامرف  درکن ، بلج  ار  راصنا » تیاضر « ات  ردب » گنج « رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تهج  نیا  زا  ادخ . هار  ردگنج 

. دادن ار  نمشد 
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مایق ام  دـضرب  هک  دـیاهداد  لوق  وا  هب  دیاهتـسب و  یعافد  نامیپ  هبقع »  » رد دـمحم  اب  هتـشذگ  بش  امـش  هک  دـناهداد  شرازگ  ام  هب  دـنتفگ :

. ددرگ نشور  امش  ام و  نایم  گنج  شتآ  میرادن  تسود  زگره  ام  هک  دندرک  دای  دنگوس  اهنآ  دینک .
دندوب و هدرک  تعیب  ربمایپ  اب  هبقع  رد  بش  همین  رد  نت ، هس  داتفه و  طقف  اهنآ  نایم  زا  و  دوب ، رفن  دصناپ  دودـح  رد  نایبرثی  جـح  ناوراک 
هک دندرک  دای  دنگوس  دـندوبن ، ناملـسم  هک  اهنآ  ظاحل  نیا  زا  دنتـشادن . عالطا  نایرج  زا  هتفر و  ورف  باوخ  رد  هظحل  نآ  رد  رگید  دارفا 

مهارف برثی  مامت  رب  وا  تسایر  تامدـقم  هک  یجرزخ  ّیبا » نب  هَّللادـبع  . » تسا غورد  نامیپ »  » ِناتـساد ًاـساسا  هدوبن و  یبلطم  نینچ  زگره 
اج زا  شیرق  نارـس  سپـس  دنهدیمن . ماجنا  ار  يراک  نم ، اب  تروشم  نودـب  جرزخ  هورگ  هدـشن و  يراک  نینچ  زگره  تفگ : دوب ، هدـش 

. دنزادرپب يرتشیب  قیقحت  هب  ات  دنتساخرب 
دوخ اب  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  تهج ، نیا  زا  تسا . هدش  شاف  نانآ  زار  هک  دندیمهف  دنتـشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  یناناملـسم 

. میئآرد نوریب  نایکم  تموکح  ورملق  زا  میریگ و  شیپ  رد  ار  برثی  هار  دیاب  دنوش ، هتخانش  دارفا  هکنآ  زا  شیپ  دنتفگ :
نیا زا  تسا . هدوب  حیحصشرازگ  هک  دندیمهف  نانآ  درک . دیدشت  نامیپ  رما  هب  تبسن  ار  شیرق  نظءوس  نایبرثی ، زا  یخرب  هلجع  تعرس و 

طیحم زا  جـح  ناوراک  و  هتـشذگ ، راک  زا  راک  هک  دـندرک  زاغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  یعقوم  یلو  دـنتخادرپ ، ناـیبرثی  ماـمت  بیقعت  هب  تهج ،
. دنتفای تسد  هدابع » نب  دعس   » هب نایم ، نیا  رد  اهنت  دوب . هتفر  نوریب  نایکم  تموکح 

. دوب رمع » نب  رذنم   » يرگید هدابع ،» نب  دعس   » یکی تفای ؛ تسد  رفنود  هب  شیرق  ماشه ، نبا  هدیقع  هب  یلو 
رابتقر عضو  نیا  زا  شیرق  زا  يدرم  دندیشکیم . نیمز  هب  هتفرگ  ار  دعس  رس  يوم  تنوشخ  لامک  اب  یلو  تخیرگ  نانآ  تسد  زا  یمود 

؟ يرادن نامیپ  نایکم ، زا  رفن  کی  اب  هکم  رد  وت  رگم  تفگ : دمآ و  دعس »  » دزن دش ؛ رثأتم  تخس 
هانپ ار  وا  مدرکیم و  ظفح  دربتـسد  زا  برثی  زا  روبع  ماگنه  ار  وا  تراجت  اریز  مراد . یعافد  نامیپ  يدع » نب  معطُم   » اب ارچ ، تفگ : دـعس 

. مدادیم
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تخس شیرق  هدش و  راتفرگ  نایجرزخ  زا  يدرم  تفگ : و  دمآ ، معطم  غارس  دشخب ، تاجن  عضو  نیا  زا  ار  وا  تساوخیم  هک  یشیرق  درم 

. تسا وت  کمک  راظتنا  رد  دبلطیم و  يرای  هب  ار  وت  نونکا  وا  دنهدیم . هجنکش  ار  وا 
، تهج نیا  زا  دسریم . دصقم  هب  ملاس  يو  یتراجت  ناوراک  وا  هانپ  رد  لاس  ره  هک  يدرم  نامه  تسا ، هدابع  نب  دعـس  دـید ، دـمآ  معطم 

دندوب هتفرگ  میمصت  دندوب  هدش  هاگآ  وا  يراتفرگ  زا  هک  ناناملسم  دعس و  ناتـسود  درک . برثی  هناور  ار  وا  دیـشوک و  وا  صالختـسا  رد 
دوخ زیگنامغ  تشذگرـس  تشگ و  رادیدپ  رود  زا  دعـس  ناهگان  هک  دندوب  رکف  نیا  رد  نانآ  دننک . دازآ  ار  وا  دندرگرب و  هار  همین  زا  هک 

«(1) . » تفگ اهنآ  اب  ار 

مالسا يونعم  ذوفن 

، تسا تسرد  هیاپ  هچ  ات  هشیدنا  نیا  هکنیا ، رد  دننک . دادملق  ریشمش  هیاس  ریز  ار  مالسا  تفرـشیپ  ذوفن و  هک  دنراد  رارـصا  ناسانـشرواخ 
قافتا برثی  رد  ترجه ، زا  شیپ  هک  یناـیرج  هب  ار  ناگدـنناوخ  رظن  هنومن ، يارب  اـما  درک . دـهاوخ  تباـث  ارنآ  یگیاـپیب  هدـنیآ  ثداوح 

تیباذج هلیسو  هب  اهنت  راک ، زاغآ  رد  مالسا  تفرشیپ  ذوفن و  هک  دنکیم ، تابثا  یبوخ  هب  نایرج  نیا  یسررب  میئامنیم . بلج  تسا  هداتفا 
. تخاسیم رخسم  ار  هدنونش  يرصتخم  حیرشت  اب  هک  دوب  نآ 

: نایرج نتم  کنیا 
هنیدم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بناج  زا  هرارز » نب  دعـسا   » تساوخرد هب  انب  هک  دوب  مالـسا  ِیمان  هدنیوگ  غّلبم و  ریمع ،» نب  بعـصم  »
یغاب دراو  يزور  دـننک . توعد  مالـسا  شیک  هب  لیلد  قطنم و  قیرط  زا  ار  برثی  نارـس  هک  دـنتفرگ  میمـصت  رفن  ود  نیا  دوب . هدـش  مازعا 

« لهشالادبع ینب   » هلیبق نارس  زا  هک  ریضح » نب  دیَسا   » و ذاعم » نب  دعس  ، » نایم نآ  رد  زین  دندوب و  اجنآ  رد  ناناملـسم  زا  یعمج  هک  دندش 
اهنآ هب  ورب و  رفن  ود  نیا  يوس  هب  و  روآ ، نوریب  ماین  زا  ار  دوخ  ریشمش  تفگ  درک و  دیسا »  » هب ور  ذاعم » نب  دعـس  . » دندشیم هدید  دندوب 

مالسا نیئآ  غیلبت  زا  تسد  وگب ،
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مراد مرش  نآ  زا  نم  تسا ، نم  هلاخرـسپ  هرارز ، نب  دعـسا  هک  اجنآ  زا  دننزن ؛ لوگ  ار  ام  ناحولهداس  دوخ ، تانایب  نانخـس و  اب  دنرادرب و 

. موش وربور  وا  اب  هنهرب  هبرح  اب  مدوخ  هک 
نب بعـصم  . » درک ادا  يدـیدش  نحل  اب  ار  هدـش  دای  نانخـس  تفرگ و  ار  رفن  ود  نیا  هار  رـس  هنهرب  ریـشمش  هتخورفارب و  تروصاـب  دیـسا ،

: تفگ درک و  دیسا  هب  ور  دوب ؛ هتفرگارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  ار  غیلبت  شور  هک  اناوت  رونخس  نآ  ریمع ،»
. میدرگیمرب میاهدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  ام  دـشابن ، امـش  لیم  عبط و  قفاوم  هاگره  مینک . وگتفگ  مه  اـب  ینیـشنب و  ياهظحل  تسا  نکمم 
، دومن توالت  نآرق  زا  یتایآ  بعصم  درک . فالغ  ار  دوخ  ریشمش  تسشن و  دنچ  ياهظحل  و  یتفگ ، فاصنا  يور  زا  نخـس  تفگ  دیـسا 

اذإ َنوُعَنـصَت  َفیَک  : » تفگ دش و  رایتخایب  دوخ  زا  دروآرد ؛ وناز  هب  ار  وا  قطنم  تردق  و  نآ ؛ ینیریـش  تیباذـج و  نآرق ؛ ینارون  قیاقح 
: دنتفگ تسیچ ؟ ندش  ناملسم  هار  ِنیِّدلا » اَذه  اولُخدَت  نأ  ُمتدَرأ 

. دیرازگیم زامن  دییوشیم و  بآ  رد  ار  دوخ  هماج  ندب و  دیهدیم ، ادخ  یئاتکی  هب  یهاوگ 
رد و  داد ، یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تلاسر  یگناگی و  هب  زاب ، هرهچ  اـب  دوب ، هدـمآ  رفن  ود  نیا  نوخ  نتخیر  روظنم  هب  هک  دیـسا 
نب دعـس  تشگرب . دعـس »  » يوس هب  درکیم  همزمز  ار  نیتداهـش  هک  یلاح  رد  و  تسـش . ار  هماـج  درک و  لـسغ  دوب  هطقن  نآ  رد  هک  یبآ 

هب تفگ  درک و  راضح  هب  ور  ذاعم ، نب  دعـس  دش . رادـیدپ  ناهگان  دیـسا  نادـنخ  زاب و  هرهچ  دوب ، يو  راظتنا  رد  يربصیب  لامک  اب  ذاعم ،
. تسا هتشگن  قفوم  دوب  هتفر  هک  یفده  يارب  هداد و  هدیقع  رییغت  دیسا » ، » مسق ادخ 

راک زا  ار  رفن  ود  نیا  هک  تفرگ  میمصت  دوب ، هتفرگارف  ار  وا  ندب  رسارس  مشخ  هک  یلاح  رد  ذاعم ، نب  دعس  درک ؛ حیرشت  ار  نایرج  دیسا ،
باذج تانایب  مکحم و  يوق و  قطنم  ربارب  رد  زین  يو  داد . خر  زین  وا  يارب  دوب  هداتفا  قافتا  دیـسا »  » يارب هک  ینایرج  یلو  درادبزاب . غیلبت 

هب ار  دوخ  میلست  مالـس و  تفرگ . نادند  هب  دوب ، هتفرگ  هک  یمیمـصت  زا  تمادن  تشگنا  اهنآ  ربارب  رد  دمآرد . وناز  هب  بَعـصُم  نیریـش  و 
نایم نم  تفگ : نینچ  اهنآ  هب  تشگرب و  موق  يوس  هب  سپس  دیـشک  بآ  ار  هماج  درک و  لسغ  هطقن  نامه  رد  تشاد و  زاربا  دیحوت  نیئآ 

رورس و وت  دنتفگ : یگمه  مراد ؟ یتیعقوم  هچ  امش 
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. دنورگب مالسا  نیئآ  هب  هکنیا  رگم  تفگ . مهاوخن  نخس  هلیبق  درم  نز و  زا  يدرف  چیه  اب  نم  تفگ : يو  یتسه . ام  هلیبق  سیئر 

هکنآ زا  شیپ  لهـشالادبع ،» ینب   » هلیبـق ماـمت  هک  تشذـگن  یتدـم  دـیدرگ و  لـقن  هلیبـق  لـها  يارب  نـهد  هـب  نـهد  هلیبـق  سیئر  ناـنخس 
رد اهنایرج  نیا  زا  يدایز  ياههنومن  اـم  « (1) . » دندیدرگ دیحوت  نیئآ  ناعفادم  زا  دندروآ و  مالـسا  دننیبب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هن ثداوح  نیا  رد  اریز ، تسا . مالـسا  تفرـشیپ  هرابرد  ناسانـشرواخ  نخـس  یگیاـپیب  رب  هاوگ  اـهنآ  زا  کـی  ره  میراد و  مالـسا  خـیرات 

یمالسا هدنیوگ  کی  مکحم  قطنم  زج  دندوب ، هتفرگ  سامت  وا  اب  هن  دندوب و  هدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هن  يرز ؛ هن  دوب و  يروز 
. تسا هدوبن  راک  رد  يرگید  لماع  دروآ ؛ دیدپ  هلیبق  نایم  رد  یبیرغ  یحور  بالقنا  هقیقد  دنچ  فرظ  رد  تسناوت  هک 

شیرق تشحو  سرت و 

هتفرگ و رس  زا  ار  تیذا  رازآ و  هرابود  درک . رادیب  تلفغ  نیگنـس  باوخ  زا  ار  شیرق  رگید  راب  ناناملـسم  زا  نایبرثی ، ینابیتشپ  تیامح و 
. دنروآ لمع  هب  يریگولج  نآ  راشتنا  مالسا و  ذوفن  زا  هک  دندش  هدامآ 

دنچ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دننک . ترفاسم  ياهطقن  هب  هک  دنتـساوخ  هزاجا  و  دندومن ، تیاکـش  ناکرـشم  رازآ  راشف و  زا  ربمایپ  نارای 
هطقن نآ  هب  اهنت  اهنت  شمارآ  لامک  اب  دـیناوتیم  امـش  تسا . برثی  ناـمه  امـش  يارب  هطقن  نیرتهب  دومرف : سپـس  تساوخ ، تلهم  يزور 

. دییامن ترجاهم 
زاـغآ زوـنه  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  برثـی  هار  هتفر و  نوریب  هکم  زا  ینوگاـنوگ ، ياـههناهب  هب  ناناملـسم  ترجاـهم ، ناـمرف  رودـصزا  سپ 
تـسد سکره  هب  هک  دنتفرگ  میمـصت  دندرک و  يریگولج  لاقتنا  لقن و  هنوگره  زا  دندرب و  یپ  ترفاسم  زار  هب  شیرق  هک  دوب ، ترجاهم 

یلو دننک . تعنامم  شنز  ندرب  زا  دشاب  یشرق  وا  رسمه  هاگره  دنک ؛ ترجاهم  دوخ  هچب  نز و  اب  یـصخش  رگا  دننادرگزاب و  هار  زا  دنبای 
زا

.11 - 10 ج 19 / راونالاراحب ،» 137 «؛ يرولا /» مالعا  - » 1

شیرق تشحو  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539سرت و  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:189
عقاو رثؤم  شیرق  ياهتیلاعف  هناتخبـشوخ  دـندربیمن . نوریب  هجنکـش  سبح و  هرئاد  زا  ار ، رازآ  دودـح  و  دـندوب ، كاـنمیب  نوخ  نتخیر 

زج هکم  رد  ناناملسم  زا  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دنتـسویپ . نایبرثی  هب  دنتفای و  تاجن  شیرق  لاگنچ  زا  يدایز  هدع  ماجنارـس ، « (1) . » دشن
، ماگنه نیا  رد  دنامن . یقاب  يرگید  سک  رامیب ، ای  هدش و  تشادزاب  ناناملسم  زا  ياهدع  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
« هودنلاراد  » رد هلیبق  نارس  مامت  مالسا  نتسکش  مهرد  يارب  تخادنا و  تشحو  هب  شیپ  زا  شیب  ار  شیرق  برثی ، رد  ناناملـسم  ندمآدرگ 

یثنخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صوصخم  ریبادـت  اب  اهنآ  ياهحرط  مامت  دـش و  داهنـشیپ  ییاهحرط  عوضوم  جـالع  يارب  دـندمآ و  درگ 
. دومن ترجاهم  هنیدم  هب  تثعب ، لاس 14  لوالاعیبر  هام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هجیتن ، رد  دیدرگ .

ياههشقن مامت  اریز  دننک ! هچ  دنتسنادیمن  دندوب و  كانمیب  هدز و  تشحو  تخس  هدروآ  تسد  هب  یمود  هاگیاپ  دمحم »  » هکنیا زا  شیرق 
. دندیدیم بآرب  شقن  مالسا  راشتنا  زا  يریگولج  رد  ار  دوخ 

ادخ دومرف : دندنویپب و  دوخ  راصنا »  » ِناردارب هب  دننک و  ترجاهم  هنیدم  هب  هک  داد  روتسد  دوخ  نارای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر 
. تسا هدرک  هدامآ  یئاههناخ  هداد و  رارق  یناردارب  امش  يارب 
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ترجه تشذگرس   19

هراشا

یعاسم کیرـشت  راکفا و  لدابت  هب  جـنرغب  لئاسم  رد  دـندرکیم و  نمجنا  هودـنلاراد »  » مان هب  ياهطقن  رد  تالکـشم  لح  رد  شیرق  نارس 
. دنتخادرپیم

هدروآ دوجو  هب  برثی  رد  ناناملسم  هک  یگرزب  هاگیاپ  دندش . وربور  یگرزب  رطخ  اب  هکم  مدرم  تثعب ، مهدزیـس  مهدزاود و  ياهلاس  رد 
. دوب دیدهت  نیا  زراب  هناشن  دندوب ، هتفرگ  هدهع  رب  ار  ربمایپ  تظافح  تیامح و  نایبرثی »  » و

هدع رکبوبا و  یلع و  ربمایپ و  زج  ناناملسم  زا  هکم  رد  داتفا ؛ قافتا  هام  نآ  رد  ربمایپ  ترجاهم  هک  تثعب ، مهدزیـس  لاس  لوالاعیبر  هام  رد 
برثی مزع  هب  ار  هکم  زین  هدـع  نیا  هک  تفریم  و  دوب ، هدـنامن  یقاب  رگید  سک  ریپ ، رامیب و  ای  و  هدـش ، تشادزاب  ناناملـسم  زا  يدودـعم 

. دنتفرگ كانرطخ  عطاق و  سب  یمیمصت  شیرق ، ناهگان  دنیوگ . كرت 
و هنیدم ، رد  مالـسا  ياهورین  زکرمت  زا  نخـس  هسلج  زاغآ  رد  تیعمج  يوگنخـس  دیدرگ . دقعنم  هودـنلاراد »  » رد نارـس ، یتروشم  هسلج 

: دوزفا سپس  و  دروآ ، نایم  هب  نایجزرخ »  » و نایسوا »  » نامیپ
هک نونکا  دومن . داجیا  ام  يارب  یگرزب  رطخ  دـنکفا و  هقرفت  گنـس  ام  نایم  دـمحم  یلو  میدوب . مرتحم  لئابق  همه  شیپ  مرح ،»  » مدرم اـم 

دهد همتاخ  یناهنپ  رد  وا  یگدنز  هب  دوش و  باختنا  ام  نایم  زا  تماهـشاب  درف  کی  هک  تسا  نیا  تاجن  هار  تسا ، هدـش  زیربل  ام  ربصماج 
. میزادرپب ار  وا  ياهبنوخ  هید و  دنزیخرب  شکمشک  عازن و  هب  مشاهینب ،»  » رگا و 
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اریز تـسین . یلمع  زگره  هـشقن  نـیا  تـفگ  درک و  در  ار  رظن  نـیا  درکیم ، یفرعم  يدــجن »  » ار دوـخ  هـک  هـسلج  نآ  رد  یــسانشان  درم 

هشقن نیا  يارجا  بلطواد  سک  ره  دزاسیمن و  یـضار  ار  نانآ  دمحم ، ياهبنوخ  تخادرپ  و  دنراذگیمن ، هدنز  ار  دمحم  لتاق  مشاهینب 
. درادن دوجو  یسک  نینچ  امش  نایم  رد  و  دیوشب ، یگدنز  زا  تسد  دوخ  تسخن  دیاب  ددرگ ،

و میهدب ، وا  هب  بآ  نان و  یکچوک  هنزور  زا  و  مینک ، ینادـنز  ار  ربمایپ  تسا  نیا  حالـص  : تفگ يرتخبلاوبا »  » مان هب  نارـس  زا  رگید  یکی 
؛ درادن نیـشیپ  زا  مک  تسد  رکف  نیا  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  بل  يدـجن  ریپ  نآ  رگید  راب  میریگب . ار  وا  نیئآ  راشتنا  ولج  قیرط  نیا  زا 

تـسد هب  تیقفوم  هرابنیا  رد  رگا  و  دـنزاسیم ، دازآ  ار  وا  ماجنارـس  و  دـنزیخیمرب ؛ زیتس  گنج و  هب  امـش  اب  مشاهینب  عضو  نیا  اب  اریز 
. دنیامنیم دازآ  ار  وا  لئابق  کمک  اب  و  دنیوجیم ، دادمتسا  رگید  لئابق  زا  جح  مسوم  رد  دندرواین 

ره و  مینک ، راوس  شکرـس  شومچ و  يرتش  رب  ار  دمحم  دیاب  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  تفگ : داد و  يرگید  رظن  نایم  نآ  زا  یموس  صخش 
، درب تمالس  هب  ناج  ًانایحا  رگا  و  دزاس ، یشالتم  ار  وا  ندب  و  دنزب ، اهگنس  اههوک و  هب  ار  وا  ات  میهد ، مر  ار  رتش  و  میدنبب ، ار  شیاپ  ود 

تخـسرس نارادـفرط  زا  هک  اهنآ  دوخ  دـنک ، جـیورت  ار  دوخ  نیئآ  اهنآ  نایم  رد  دـهاوخب  هاگره  دـمآ  دورف  هناـگیب  لـیابق  نیمزرـس  رد  و 
. دنزاسیم هدوسآ  وا  رش  زا  ار  نتشیوخ  ام و  و  دنسریم ، وا  باسح  هب  دنتسه  یتسرپتب 

تفاطل اب  وا  تسا . فوشکم  امـش  يارب  دمحم  نایب  رحـس  و  ینابز ، نیریـش  تفگ  درمـش و  راومهان  ار  رظن  نیا  موس ، راب  يارب  يدجن  ریپ 
. دزاتیم امش  رب  دزاسیم و  تسدمه  دوخ  اب  ار  رگید  لئابق  نخس ، تغالب  نایب و 

زا یلاخ  رصحنم و  قیرط  تفگ  درک و  رظنزاربا  يدجن  ریپ  نآ  دوخ  یلقن  هب  لهجوبا و  ناهگان  دوب . امرفمکح  سلجم  رب  توکس  تهب و 
، دننک هعطقهعطق  ار  وا  دنربب و  هلمح  وا  هناخ  هب  یعمج  هتـسد  روط  هب  هنابـش  و  دنوش ، باختنا  يدارفا  لیابق ، مامت  زا  هک  تسا  نیا  لاکـشا 

رکف نیا  تشاد . دنهاوخن  ار  لیابق  مامت  اب  دربن  تردق  مشاهینب  تروصنیا  رد  تسا  یهیدـب  ددرگ . شخپ  لیابق  مامت  نایم  رد  وا  نوخ  ات 
قافتا هب 
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«(1) . » دنهد ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دارفا  نآ  دسر ، ارف  بش  نوچ  هک  دش  رارق  و  دندش ، باختنا  تسیرورت  دارفا  و  دش ، بیوصت  ارآ 

یبیغ ياهکمک 

زا اههشقن  نیا  اب  تسا ، رادروخرب  گرزب  دنوادخ  ینابیتشپ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  توبن  هک  دندرکیم  روصت  نارـسهریخ  نیا 
دنمهرهب یبیغ  ياهددـم  زا  ناربمایپ  ریاـس  دـننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دیـسریمن  اـهنآ  ياههشیدـنا  رکف و  هب  رگید  دوریم . نیب 

ار هشقن  نیا  تسناوت  دهاوخ  دنک ، ظفح  ثداوح  دابدنت  زا  لاس  هدزیس  نیا  رد  ار  نازورف  لعشم  نیا  تسا  هتسناوت  هک  یتسد  نآ  و  تسا ؛
. دیامن بآرب  شقن 

: تخاس هاگآ  هیآ  نیا  هلیسو  هب  ناکرشم  موش  ياههشقن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیدرگ و  لزان  یحو  يهتشرف  دنیوگیم  نارسفم 
«(2) « ؛ َنیِرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُرُکْمَی  َو  َنوُرُکْمَی  َو  َكوُجِرُْخی  َْوأ  َكُوُلتْقَی  َْوأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو 

و دنوشیم ، دراو  هلیح  رد  زا  ادخ  اب  نانآ  دنیامن  دیعبت  ای  دنشکب و  ای  دننک ، ینادنز  ار  وت  ات  دننکیم ؛ رکف  وت  دضرب  نارفاک  هک  یماگنه  »
«. دنادرگیمرب اهنآ  دوخ  هب  ار  اهنآ  هلیح  دنوادخ 

نارومأـم تسد  زا  یئاـهر  یلو  دورب . برثـی  يوس  هب  و  دـنک ، رفـس  گـنهآ  دـش  رومأـم  ادـخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر 
اب هاگره  دوب . دایز  هنیدـم  هکم و  هلـصاف  هک  صوصخ ، هب  دوبن . یناسآ  راک  نمـشد  لماک  تبقارم  اـب  مهنآ  تسرپتب ، تموکح  محریب 
يو دسرب ، دوخ  نارای  هب  وا  هکنآ  زا  شیپ  دنسرب و  رـس  تشپ  زا  نایکم  تشاد  لامتحا  اسب  هچ  تفریمن و  نوریب  هکم  زا  یحیحـصهشقن 

. دنزیرب ار  وا  نوخ  هدرک و  ریگتسد  ار 
رد اهنآ  نایم  رد  هک  یفالتخا  دناهتشون و  یفلتخم  ياهتروصهب  ناسیونهریس ، ناخروم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجاهم  تیفیک 

تالوقنم تسا  هتسناوت  ياهزادنا  ات  یبلح ،» هریس   » ِفلؤم تسا . هقباس  مک  دوشیم ؛ هدهاشم  نایرج  تایصوصخ 
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. تسا هدیدرگن  فالتخا  ضقانت و  عفر  هب  قفوم  دراوم ، ياهراپ  رد  یلو  دهد ، شزاس  مه  اب  یتانایب  اب  ار  فلتخم 

ترضح نآ  یئاهر  یصالخ و  هجیتنلاب  هک  دناهدرک  لقن  يروج  ار  ترجاهم  زرط  هعیش ، ینس و  ناثدحم  رتشیب  هک  نیا  هجوت  لباق  بلطم 
هک تسا  نیا  زا  یکاح  تشذگرـس ، تایـصوصخ  رد  تقد  هک  یتروصرد  دـناهداد . نآ  هب  تمارک  گـنر  هتـسناد و  زاـجعا  هب  دنتـسم  ار 

ار دوخ  ربمایپ  هک  دوب  هدش  قلعتم  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  و  هدوب ، تاطایتحا  تاریبدـت و  ینیبشیپ و  هلـسلس  کی  هجیتن  ترـضح  نآ  تاجن 
بابـسا یعیبط و  للع  هب  ثبـشتم  ربمایپ  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  هاوگ  تردـق . لاـمعا  قیرط  زا  هن  دـهد  تاـجن  یعیبط  يراـجم  قیرط  زا 

زا هدش و  دینـش ) دیهاوخ  ًادعب  هک  و ...  راغ ، رد  ندش  ناهنپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ندیباوخ  دننام   ) یلقع
. دومن صالخ  ار  دوخ  هار  نیا 

دزاسیم هاگآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یحو  هتشرف 

روک يارب  دـش  رارق  درک و  ترجاـهم  هب  راداو  ار  وا  و  تخاـس ، هاـگآ  ناکرـشم  موش  هشقن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یحو ، هتـشرف 
نوریب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دننک  روصت  ناکرشم  ات  دباوخب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  باوختخر  رد  یـسک  بیقعت ، طخ  ندرک 

دازآ هـکم  فارطا  اـههچوک و  رد  ار  رورم  روـبع و  و  دنـشاب ، وا  هناـخ  هرــصاحم  رکف  هـب  اـهنت  هجیتـن ، رد  تـسا . هناـخ  نورد  رد  هـتفرن و 
. دنراذگب

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تصرف  نیا  رد  هدـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناـخ  هجوـتم  طـقف  نارومأـم  هک  دوـب ، نیا  راـک  نـیا  هدـئاف 
. دوشن وا  هجوتم  نارومأم  زا  يدحا  هک  دربب  هانپ  ياهطقن  هب  تسناوتیم ،

دیهاوخ دبال  دـیامن ؟ وا  يادـف  ار  دوخ  ناج  و  دـباوخب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاگیاج  رد  دوشیم  رـضاح  یـسک  هچ  دـید  دـیاب  الاح 
هار نیا  رد  دیاب  وا  تسا . هدیدرگ  وا  دوجو  عمش  رود  راوهناورپ  تثعب ، ياهزور  نیتسخن  زا  و  هدروآ ، نامیا  يو  هب  هک  یـسک  لوا  تفگ :

درک و مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رظن  نیا  زا  تسین ؛ یسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  راکادف  درف  نیا  دیامن و  يزابناج 
: دومرف
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فرط زا  اریز  شکب . دوخ  يور  هب  مدیـشکیم  دوخ  يور  هب  باوخ  ماـگنه  نم  هک  ار  یگنرزبـس  دُرب  نآ  و  باوخب ، نم  شارف  رد  بشما 

. منک ترجاهم  هنیدم  هب  دیاب  نم  و  هدش ، هدیچ  نم  لتق  يارب  ياهئطوت  نافلاخم ،
رفن لـهچ  هلیـسو  هب  هک  دوـب  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  دـیباوخ . هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاـگباوخ  رد  بـش  زاـغآ  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع 

عـضو و  دندرکیم ، هاگن  هناخ  لخاد  هب  رد  فاکـش  زا  نانآ  دـیدرگ . زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناخ  فارطا  هرـصاحم  تسیرورت ،
. تسا وا  دوخ  تسا ، هدیباوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هاگباوخ  رد  هک  یسک  دندرکیم  نامگ  هدید و  يداع  ار  هناخ 

اًلماک تشاد و  هرـصاحم  رد  ار  هناـخ  فارطا  نمـشد  دورب . نوریب  هناـخ  زا  هک  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماـگنه ، نیا  رد 
تاجن ناگیامورف  لاـگنچ  زا  ار  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  رهاـق  يادـخ  هدارا  رگید ، فرط  زا  دوب . عاـضوا  بقارم 

ْمُهَف هیآ ...  ات  تشاد  يو  عاضوا  اب  هروس  نآ  تایآ  زاغآ  دافم  هک  یبسانت  رطاخ  هب  ار  سی »  » هروس هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  دهد .
«(1)  » َنوُرِْصُبیَال

یلصربمایپ هکنیا  درب . فیرشت  دیناوخیم  ار  نآ  لیـصفت  ًادعب  دورب و  دوب  انب  هک  ياهطقن  هب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  هلـصافالب  دومن . توالت 
، هعیـش فورعم  رـسفم  هک  یتیاور  زا  تسین . نشور  نادنچ  دندشن ، هجوتم  نارومأم  هک  تسکـش  ار  هرـصاحم  هرئاد  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا 

«(2)  » اوُرَفَک َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو  هیآ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  موحرم 
هک دـندوب  رظتنم  دـندوب و  هدـیباوخ  اهنآ  مامت  هناـخ ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  جورخ  ماـگنه  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا ؛ هدرک  لـقن 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  دندرکیمن  روصت  و  دنربب ؛ موجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوسر  هناخ  هب  نشور  ياوه  رد  نادادماب 

. دشاب عالطااب  اهنآ  هشقن  زا 
لوسر و  دندوب ، رادیب  دندرب  هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هناخ  هب  هک  ياهظحل  ات  اهنآ  هک  دناهدرک  حیرـصت  « (3)  » رگید ناخروم  یلو 

. دندشن هجوتم  اهنآ  هک  دمآ  نوریب  هناخ  زا  نانچ  زاجعا  تمارک و  يور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 
؟ هن ای  تسا  هدوب  راک  رد  یبجوم  رما  نیا  يارب  ایآ  یلو  تسین ، ههبش  کش و  ياج  یتمارک  نینچ  عوقو  ِناکما 

ار بلطم  نیا  ترجه ، نایرج  لماک  یسررب 

. مهن هیآ  ات  هروس  زاغآ  زا  - 1
.30 لافنا / - . 2
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یـصالخ يارب  هک  ياهشقن  و  تسا ، هدوب  هاگآ  هناخ  هرـصاحم  زا  شیپ  ناـفلاخم ، هشقن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دزاـسیم  یعطق 
يراـجم زا  دوخ  شارف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نداد  رارق  اـب  تساوخیم  وا  تشادـن . زاـجعا  گـنر  و  دوب ، یعیبط  اًـلماک  دوب  هدیـشک  دوخ 

، هناخ هرصاحم  زا  شیپ  تسناوتیم  وا  نیاربانب ، دنک . ادیپ  یئاهر  ناتسرپتب  لاگنچ  زا  تمارک ، زاجعا و  قیرط  زا  دادمتسا  نودب  یعیبط ،
. دشاب هتشادن  تمارک  لامعا  هب  يزاین  دوش و  جراخ 

ام يارب  اًـلعف  هک  دـشاب  یتـهج  لوـلعم  هرـصاحم ، يرازگرب  اـت  هناـخ  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فـقوت  ربـصهک و  دراد  لاـمتحا  یلو 
یعطق و همه  دزن  بش ) ماگنه  هناـخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نتفر  نوریب   ) بلطم نیا  نوماریپ  ثحب  تهج ، نیا  زا  تسین . فوشکم 

هتفگ كرت  ار  هناخ  باتفآ  بورغ  زا  لبق  هرصاحم و  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنراد  هدیقع  « (1)  » یضعب اریز  تسین . ملسم 
. تسا

یحو هناخ  هب  نافلاخم  موجه 

. دـننک هعطقهعطق  دوخ  هاگباوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـندوب  نامرف  رظتنم  هدرک و  هطاحا  ار  یحو  هناـخ  فارطا  رفک  ياوق 
: تفگ و  تساخرب ، نایم  نآ  زا  بهلوبا  دنزاس . یلمع  ار  دوخ  هشقن  بش  همین  نامه  هک  دنتشاد  رارصا  ياهدع 

ریخأت تلع  هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ  دسرب . یبیسآ  اهنآ  هب  نایرج  نیا  رد  تسا  نکمم  دنتسه ، هناخ  لخاد  رد  مشاه  ینب  نادنزرف  نانز و 
هک دـننیبب  مشاهینب  ات  دنـشکب ، مشاهینب  ناگدـید  ربارب  رد  نشور ، زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتـساوخیم  هک  دوب  نیا  اـهنآ 

هریت ياههدرپ  « (2) . » دـنزاس یلمع  ار  هشقن  نشور  ياوه  رد  نادادـماب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  ماجنارـس  تسین . صخـشم  درف  کی  وا  لتاق 
روصت ناـنآ  دـمآ . دـیدپ  ناکرـشم  رد  یبـیرغ  قوش  روـش و  تفاکـش . ار  قـفا  هنیـس  قداصحبـص  ؛ تفر بقع  يرگید  زا  سپ  یکی  بش ،

روش و اب  دوب  ریشمش  هضبق  هب  اهتسد  هک  یلاح  رد  دنسریم ، دوخ  فده  هب  يدوز  هب  هک  دندرکیم 

.32 ج 2 / یبلح ،» هریس  - .» 1
.50 ج 19 / راونالاراحب ،» 139 «؛ يرولا /» مالعا  - .» 2
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لامک اب  و  دز ، رانک  ار  گـنرزبس  ِدُرب  تشادرب و  شلاـب  زا  رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  لاـح ، نیا  رد  دـندش . ربماـیپ  هرجح  دراو  صاـخ  قوش 

لیوحت نم  زا  ات  دیدوب  هدرپس  نم  هب  ار  وا  رگم  دومرف : تساجک ؟ وا  میهاوخیم و  ار  دـمحم  دـنتفگ : دـییوگیم ؟ هچ  دومرف : يدرـسنوخ 
. تسین هناخ  رد  نونکا  وا  دیریگب ،

دندوـب هدرک  ربصناهاگحبـصات  هکنیا  زا  و  درـشفیم ، ار  اـهنآ  يوـلگ  مشخ  و  هدـش ، هتخورفارب  مشخ  بـضغ و  تدـش  زا  نارومأـم  هرهچ 
. دیدرگ هنابش  هلمح  زا  عنام  هک  دندراذگیم ، بهلوبا  ندرگ  ار  ریصقت  و  دندوب ، نامیشپ 

رد هک  دندرکیم  رکف  دوخ  اب  دندوب و  ینابصع  تخس  دندش ، وربور  ینشور  تسکـش  اب  و  هدش ، بآرب  شقن  اهنآ  هئطوت  هکنیا  زا  شیرق 
، تهج نیا  زا  تسا . هنیدم  هار  رد  ای  و  هدـش ، ناهنپ  هکم  ِدوخ  رد  ای  راچان  دورب . نوریب  هکم  طیحم  زا  دـناوتیمن  دـمحم  مک ، ِتدـم  نیا 

. دندروآ مهارف  ار  وا  يریگتسد  تامدقم 

« روث  » راغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

رد هک  روث »  » راغ رد  رکبوبا »  » اب ار ، نآ  زا  سپ  بش  ود  ترجه و  بش  نیتسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ 
رد هطقن  نیا  دـمآ و  دـیدپ  هنوگچ  تبحاصم  نیا  هک  تسین  نشور  نادـنچ  و  تسا . هدرب  رـس  هب  تسا  هنیدـم ) لـباقم  هطقن   ) هکم بونج 

لقن یخرب  درب . دوخ  هارمه  دـید و  هار  رد  ار  وا  ادـخ  لوسر  هدوب و  یقافتا  تبحاصم  نیا  هک  دـندقتعم  ياهدـع  تسا . مهبم  اًلماک  خـیرات 
. دنتفگ كرت  روث  راغ  دـصق  هب  ار  هناخ  رفن ، ود  ره  بشهمینو  تفر ، رکب  یبا  هناخ  هب  بش  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـناهدرک 

«(1) . » درک یئامنهار  وا  هاگیفخم  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  و  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  غارس  هب  رکبوبا  دنیوگیم : یهورگ 

دننیشنیمن ياپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ندرکادیپ  رد  شیرق 

ندرامگ اههار و  نتسب  اب  دننک و  ضوع  ار  هشقن  هک  دش  ببس  شیرق  تسکش 

.100 ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 1
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ره هب  ات  دننک  مادختـسا  دنتـشاد  لماک  تراهم  صاخـشا  ياپ  ّدر  یئاسانـش  رد  هک  ار  يرهام  دارفا  و  دـندنبب ؛ ار  هنیدـم  قرط  مامت  نابقارم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هاـگهانپ  زا  سک  ره  هک  دـندرک  نـالعا  ًانمـض  دـنروآ . تـسد  هـب  ار  وا  هاـگیاج  وا ، ياـپ  در  زا  تـسا  یتـمیق 

ياهتمـسق رد  رتشیب  و  دندش ؛ راک  هب  تسد  شیرق  زا  یهورگ  دش . دـهاوخ  هداد  وا  هب  هزیاج  ناونع  هب  رتش  دـص  ، دروایب یحیحـصعالطا 
بونج فرط  هب  اهنآ ، هشقن  لاـطبا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یتروصرد  دـندرکیم . تیلاـعف  تسا  هنیدـم  هار  هک  هکم  یلاـمش 

هیلع هللا  یلصربمایپ  ياپ  ّدر  اب  زرکوبا » ، » هکم فورعم  سانشهفایق  دوب . هدش  یفخم  تسا  هنیدم  لباقم  هطقن  هک  روث »  » راغ رد  هتفر و  هکم 
دراد لامتحا  تسا ؛ هدوب  هطقن  نیا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یشم  طخ  تفگ  و  دمآ ، راغ  یکیدزن  ات  لصا  نیا  يور  دوب ، انـشآ  هلآ  و 

یظیلغ ياهرات  دید  دمآ ، راغ  ربارب  هک  یماگنه  صخش  نآ  دورب . راغ  لخاد  هب  هک  درک  رومأم  ار  یـسک  دشاب ، هدش  ناهنپ  راغ  رد  وا  هک 
یئاهرات تفگ : تشگرب و  ددرگ ، راغ  دراو  هکنیا  نودب  يو  « (1) . » دناهدراذگ مخت  اجنآ  رد  یشحو  نارتوبک  و  هدش ، هدینت  نآ  هناهد  رب 

شالت زور  هس  زا  سپ  و  تشاد ، همادا  زورهنابش  هس  تیلاعف ، نیا  تسین . اجنآ  یسک  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  و  دراد ، دوجو  راغ  هناهد  رد 
. دنتشادرب تسد  تیلاعف  زا  و  دندش ، سویأم  یگلمج  ششوک ، و 

تقیقح هار  رد  يزابناج 

تسا ینادرم  فاصوا  زا  تقیقح  هار  رد  يزابناج  تسا . تقیقح  هار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يزابناج  نامه  کیرات ، هحفصنیا  رد  مهم  هتکن 
قیرط رد  ار  دوخ  يدام  يونعم و  ياههیامرس  مامت  و  دنرذگیم ، تیـصخش ، لام و  ناج و  زا  هک  یناسک  دنـشاب . نآ  هدادلد  قشاع و  هک 

، دننکیم هدهاشم  دوخ  فده  رد  هک  ار  یتداعـس  لامک و  دـنریگیم . رارق  قیاقح ، قاشع  فوفـصرد  و  دـنربیم ؛ راک  هب  تقیقح  يایحا 
. دندنویپب يدبا  یناگدنز  هب  دنیوشب و  تقوم  یگدنز  زا  تسد  هک  دوشیم  ببس 
نیا زا  يزراب  هنومن  اغوغرپ ، بش  نآ  رد  ربمایپ ، رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ندیباوخ 

، هزجعم نوماریپ  هک  یئاهثحب  هب  رظن  دـناهدرک و  لـقن  اـجنیا  رد  ناسیونهریـس  مومع  ار  تمارک  نیا  - 229 ج 1 / يربک ،» تاـقبط  - .» 1
. مینک فیرحت  ای  لیوأت و  ار  تامارک  زا  هلسلس  نیا  تهجیب  دیابن  میاهدومن ؛ ههربا  تشذگرسرد 
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هدوبن يرگید  زیچ  تسا  هعماج  تداعـس  نمـضتم  هک  مالـسا  ياـقب  هب  قشع  زج  رطخرپ ، لـمع  نیا  يارب  یکرحم  تسا . تقیقح  هب  قشع 

. تسا
یهلا تیاـضر  بسک  هار  رد  يزاـبناج  و  هدوتـس ، ار  نآ  نآرق ، رد  ناـهج  دـنوادخ  هک  تشاد  شزرا  ياهزادـنا  هب  يزاـبناج ، زا  عوـن  نیا 

: تسا هدیدرگ  لزان  دروم  نیا  رد  نارّسفم  زا  يرایسب  لقن  هب  هیآ  نیا  و  تسا ؛ هدیمان 
«(1) . » ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

«. تسا نابرهم  دوخ  ناگدنب  هب  ادخ  دنهدیم  تسد  زا  ادخ ، تیاضر  يارب  ار  دوخ  ناج  هدومن و  هلماعم  ادخ  اب  مدرم  زا  یخرب 
وا و  دنرامشب ؛ نانمؤمریما  لئاضف  نیرتگرزب  زا  یکی  ار  نآ  مالسا  گرزب  نادنمـشناد  هک  تسا  هدش  ثعاب  لمع  نیا  تیمها  تلیـضف و 
وا هرابرد  ار  هدش  دای  هیآ  لوزن  هدش ، هدیـشک  اجنیا  هب  نخـس  هتـشر  عقوم  ره  خیرات  ریـسفت و  رد  و  دننک . یفرعم  راکادـف  زابناج و  درم  ار 

«(2) . » دناهتفرگ مّلسم 

ربمایپ ترجاهم  نایرج  هلابند 

بش لد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  دیشوپ . دوخ  هب  لمع  هماج  حیحص  هشقن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاجن  یئادتبا  لحارم 
ار دوخ  رفسمه  یتح  درکیمن ، ساسحا  دوخ  لد  رد  یبارطضا  نیرتکچوک  وا  دومن . یثنخ  ار  نانیچهئطوت  هشقن  درب و  هانپ  روث »  » راغ هب 

«(3) « ؛...  اَنَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  َال  هلمج ...  اب  ساسح  تاظحل  رد 
یبا نب  دنه  مالـسلا و  هیلع  یلع  و  دندوب ؛ دنمهرهب  گرزب  دـنوادخ  تایانع  زا  زورهنابـش  هس  دادیم . یلـست  تسا ،» ام  اب  ادـخ  روخم  مغ  »
لقن هب  انب   ) رکبوبا نادنفـسوگ  ناپوچ  هریهف ، نب  رماع  رکب و  یبا  نب  هَّللادـبع  و  یلامارد ) یـسوط  خیـش  لقن  هب  انب   ) هجیدـخ دـنزرف  هلاـه 

. دندشیم هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکالوسر  رضحم  بایفرش  ناخروم ) زا  يرایسب 

.207 هرقب / هروس  - 1
هرابرد هیآ  نیا  لوزن  كرادم  فجن ، پاچ  ، 45 - 44 ج 2 / ریدغلا » باتک « رد  407 و  ج 6 / لامعلازنک » 87 و « ج 1 / دمحا » دنـسم  - » 2

. تسا هدش  لقن  ًاحورشم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
.40 هبوت / هروس  - 3
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. درکیم لقن  شردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  ار  شیرق  تامیمصت  اهبش  رکبیبا ، دنزرف  دسیونیم : « (1)  » ریثا نبا 

زا يو  بحاصم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ات  دننک  روبع  راغ  یکیدزن  زا  هک  دادیم  رارق  يروط  ار  نادنفـسوگ  ریـسم  اهبش ، يو  نوچ 
. دورب نیب  زا  وا  ياپ  رثا  ات  تفریم  هار  نادنفسوگ  يولج  هَّللادبع  تعجارم  ماگنه  و  دننک ، هدافتسا  اهنآ  ریش 

هللا یلصادخلوسر  رـضحم  بایفرـش  دنه »  » مالـسلا و هیلع  یلع  هک  ترجه ) بش  زا  سپ   ) اهبش زا  یکی  رد  دیوگیم : یلامارد  خیـش » »
رد امنب . هیهت  وا ) رفـسمه  ربمایپ و   ) ام يارب  رتش  ود  هک  داد ، روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دندشیم ، هلآ  هیلع و 

تمیق تخادرپ  اب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ماهتخاس . هدامآ  مدوخ  امـش و  يارب  اًلبق  رتش  ود  نم  درک : ضرع  رکبوبا  عقوم  نیا 
. دزادرپب ار  رتش  تمیق  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  سپس  منک . لوبق  مرضاح  نآ ،

يادصاب نشور  زور  رد  ادرف  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب : نیا  روث »  » راغ رد  بش ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  يایاصو  هلمج  زا 
ترفاسم هرابرد  سپس  دریگب . سپ  دیایب  تسا  راکبلط  وا  زا  ای  دراد ، یتناما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  شیپ  سک  ره  هک  دنک  مالعا  اسر 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  داد  روتـسد  دومن و  شرافـس  تسا ) ریبز  رتخد  همطاف  دـسا ، تنب  همطاـف  دوخ ، زیزع  رتخد  همطاـف  دوصقم  « ) مطاوف »
. دزاس مهارف  دنشاب ، ترجاهم  هب  لیام  مشاهینب  زا  هک  ار  یناسک  ار و  اهنآ  رفس  تامدقم 

راغ زا  جورخ 

راـغ فرط  هب  مراـهچ  بش  رد  طـقیَرا »  » ماـن هب  ینیما ، ياـمنهار  هارمه  رتـش  هس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هب  مالـسلا  هـیلع  یلع 
هدـمآ و نیئاپ  راغ  زا  دوخ  رفـسمه  اب  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخلوسر  شوگ  هب  نانآ  ياـمنهار  مارآ  يادـصای  رتش  هرعن  داتـسرف .

خیرات یقرواپ  و  ماشه ، نبا  هریس  رد  اهنآ  تایصوصخ  مامت  هک  یلزانم  یط  اب  یلحاس ، طخ  يور  هکم  نیئاپ  فرط  زا  و  دندش ، رتش  راوس 
. دندیدرگ برثی  مزاع  تسا ، هدش  دیق  « (2)  » ریثا نبا 

.73 ج 2 / لماک ،» - » 1
.75 ج 2 / لماک ،» خیرات  491 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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خیرات هحفص  نیتسخن 

هکم و رهـش  زورهنابـش  هس  هک  شیرق  زا  یهورگ  دـیدرگ . يرگید  هرکمین  هجوتم  دیـشروخ  شخبحور  راونا  و  دیـسر ، ارف  بش  یکیراـت 
نتفرگ زا  و  دنتشگزاب ؛ دوخ  ياههناخ  هب  هتفوک  هتسخ و  دندوب ، هدراذگ  هاپ  ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ندرک  ادیپ  يارب  ار  نآ  فارطا 

هب هک  هنیدم  ياههار  دـندیدرگ و  سویأم  دوب ، هدـش  نیعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يریگتـسد  يارب  هک  رتش ) دـص   ) هزیاج نیرتگرزب 
اذـغ يرادـقم  رتش و  هس  هک  یئامنهار  مارآ  يادـص  عقوم  نیا  رد  « (1) . » دش هدوشگ  رگید  راب  دوب ، هدـش  دودـسم  شیرق  نابقارم  هلیـسو 
بـش یکیراـت  زا  دـیاب  تفگیم : مارآمارآ  وا  دیـسر . يو  رفـسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  شوـگ  هب  راـغ  رد  تشاد ، هارمه 

. دشاب رتمک  هار  نآ  زا  دمآ  تفر و  هک  درک  باختنا  ار  یهار  و  دش ، جراخ  نایکم  ورملق  زا  رتدوز  هچ  ره  و  درک ، هدافتسا 
اهنایرج هدومن و  نییعت  يرجه  لاس  هلیسو  هب  ار  ثداوح  مامت  ناناملـسم  و  ددرگیم ، زاغآ  بش  نامه  لاس  زا  ناناملـسم  خیرات  زاغآرس 

. دنراذگیم خیرات  هدیجنس و  نآ  اب  ار 

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

هثداح زا  رتدنمدوس  رتهدنهدناکت و  ياهثداح  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیـصخش  زا  رتالاب  یتیـصخش  مالـسا ، تلم  خیرات  رد 
هلآ و هـیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  و  دروـخ ، قرو  تیرـشب  خـیرات  هحفـص  ، هـلآ هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجه  اـب  اریز  تـسین . ترجه 

لابقتـسا یمرگ  هب  ناناملـسم  ربهر  زا  هنیدـم ، یموب  مدرم  دـنداهن . ماگ  دازآ  دـعاسم و  طـیحم  هب  ناـقفخرپ ، طـیحم  زا  ناـهج  ناناملـسم 
یماظن یـسایس و  تالیکـشت  دوخ  يارب  مالـسا  ترجه ، نیمه  تکرب  هب  تشذگن  يزیچ  دنداهن . نانآ  رایتخا  رد  ورین  تردق و  و  دندرک ،

هک درک ، يزیریپ  ار  یگرزب  ندمت  و  دمآرد ، ناهج  عومجم  رد  يدنچ  زا  سپ  هریزجهبش و  رد  دنمورین  یتموکح  تروصهب  درک و  ادیپ 
ترجه رگا  تسا . هدیدن  ار  نآ  دننام  تیرشب  مشچ 

.104 ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 1
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. دنامیم مورحم  گرزب  ضیف  نیا  زا  تیرشب  ناهج  دیدرگیم و  نفد  هکم  طیحم  نامه  رد  مالسا  دادیمن ، خر 

نیا و  درذگیم ، لاس  دـصراهچ  رازه و  زا  شیب  نونکات  زور  نآ  زا  دـندرک . ذاختا  خـیرات  زاغآرـس  ار  ترجه  ناناملـسم ، تهج ، نیا  زا 
. تسا هدراذگ  رس  تشپ  ار  دوخ  راختفارپ  تایح  نرق  هدراهچ  تلم ،

؟ داد رارق  خیرات  ءادبم  ار  ترجه  یسک  هچ 

هللا یلـصمالسا  ربمایپ  ترجه  مالـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  هراشا  بیوصت و  هب  مود ، هفیلخ  هک  تسا  روهـشم  ناخروم  نایم  هچنآ  فـالخرب 
ياـههمان رد  تقد  ددرگ ؛ يراذـگخیرات  نآ  اـب  یتلود  رتاـفد  اـههمان و  هک  درک  رداصروتـسد  و  داد ، رارق  خـیرات  زاغآرـس  ار ، هلآ  هیلع و 

تاحفـصنیا رد  هک  كرادم  دانـسا و  رگید  تسا و  دوجوم  هریـس  ثیدـح و  ياهباتک  خـیرات و  نوتم  رد  اهنآ  مظعا  تمـسق  هک  ربمایپ 
خیرات ءادبم  ار  شیوخ  ترجه  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  هک  دـنکیم  تباث  ینـشور  هب  ددرگیم ؛ هئارا 

. تخاس خروم  نآ  اب  زراب ، ياهتیصخش  برع و  ياسؤر  لیابق و  نارس  اب  ار  دوخ  تابتاکم  اههمان و  تخانش و 

ترفاسم همانرب 

نازوس و يامرگ  نآ  رد  هار  نیا  ندومیپ  دوب . رتمولیک  دصراهچ  دودح  رد  دنک  یط  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  دیاب  هک  ار  یتفاسم 
نیمأت يارب  دنهد . شرازگ  شیرق  هب  ار  اهنآ  ریـسم  هک  دندیـسرتیم  رذگهر  بارعا  زا  یهگناو  دوب . دنمزاین  یحیحـصهشقن  هب  اسآشتآ ،

. دندرکیم تحارتسا  اهزور  و  دنتفریم ، هار  اهبش  روظنم  نیا 
یمارگ لوسر  ریسم  هدیناسر و  شیرق  نمجنا  هب  ار  دوخ  ًاروف  هدید ، رود  زا  ار  وا  ناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يراوسرتش ، ایوگ 
هیـضق بیقعت  زا  ار  نارگید  ددرگ ، هزیاج  ذـخا  هب  قفوم  اـهنت  هک  نیا  يارب  یجلدـم ،» مشعج  نب  کـلام  نب  ۀقارـس  . » دوب هداد  شرازگ  ار 

هچ ره  تعرـس  اب  و  دیدرگ ، دوخ  وردنت  بسا  رب  راوس  هناحلـسم  دمآ و  هناخ  هب  سپـس  دـندوب . رگید  ناسک  اهنآ  تفگ  درک و  فرـصنم 
هک ياهطقن  هب  ار  دوخ  رتمامت 
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. دیناسر دندوب ، هتخادنا  راب  تحارتسا  ناونع  هب  اجنآ  رد  يو  نارفسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ار وا  رگید  راب  ادخلوسر  تخاس و  نیگهودنا  تخس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رفسمه  هرظنم ، نیا  هدهاشم  دسیونیم : « (1)  » ریثا نبا 
و دوب ، دوخ  هدـنّرب  حالـس  وزاب و  يورین  رورغم  هقارـس ،» . » داد يرادلد  تسام ،» اـب  ادـخ  روخم  مغ  اَـنَعَم ...  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  اـَل  هلمج ...  اـب 

ماگنه نیا  رد  تشادـن . برع  هزئاج  نیرتگرزب  تفاـیرد  روظنم  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نوخ  نتخیر  يارب  یعناـم  نیرتکـچوک 
. هد تاجن  درم  نیا  رـش  زا  ار  ام  ایادـخ  درک : ضرع  درک و  اعد  دوخ  قح  رد  نانیمطا  ناـمیا و  زا  زیربل  یلد  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

اهدمآشیپ نیا  و  تسا ، راک  رد  یبیغ  تسد  هک  درک  نیقی  هقارس » . » دز نیمز  هب  تخس  ار  وا  درک و  مر  هقارـس  بسا  هک  تشذگن  يزیچ 
: تفگ درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ور  سامتلا  تلاح  اب  اذل  « (2) . » دراد هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هب  هک  تسا  يدصقءوس  رثا  رب 
. تسین وت  هب  يزاین  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  مرـضاح . يرما  هنوگره  ماجنا  رد  دـشاب و  امـش  رایتخا  رد  نم  رتش  مالغ و 

ظاحل نیا  زا  نک . فرـصنم  ام  بیقعت  زا  ار  نارگید  درگرب و  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  «، (3)  » یسلجم موحرم  لقن  هب  یلو 
. تسین دمحم  زا  يرثا  ریسم  نیا  رد  تفگیم : دیسریم  سکره  هب  هقارس » »

هب ام  و  دناهدرک ، لقن  تسا  هدزرس  هنیدم  هکم و  هلـصاف  یط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  ار  یتامارک  ینـس ، هعیـش و  ناسیونهریس 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب 

يدنفسوگ وا  همیخ  رانک  رد  دندوب . ریش  دقاف  رغال و  وا  نادنفسوگ  مامت  یلاسکشخ  یطحق و  رثا  رد  دوب و  یتلیضفاب  ریلد و  نز  دبعم  ّما 
؟ دراد ریش  دنفسوگ  نیا  ایآ  دبعم ، ّما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  دوب . هدنامزاب  هلگ  زا  یناوتان  زا  هک  دوب 

: دومرف درک و  يراـج  ناـبز  رب  ار  ادـخ  ماـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  دـهدب . ریـش  هک  تسا  نآ  زا  رتراز  شراـک  داد : باوج  نز 
. نادرگ كرابم  نز  نیا  رب  ار  دنفسوگ  نیا  ایادخ ،

.74 / 2 لماک ،» خیرات  - » 1
نامه مشش  ماما  زا  یحیحـص  دنـس  اب  ، 88 راـحب ج 19 / رد  یـسلجم  74 و  ج 2 / لـماک ، رد  ریثا ، نبا  دـننام  ناسیونهریـس  زا  يرایـسب  - 2
تفرگ دب  لاف  هب  ار  ثداوح  نیا  ۀقارس  دسیونیم : دمحم » تایح  باتک « فلؤم  یلو  دناهدرک . لقن  ار  بلطم  دش  هتشون  الاب  رد  هکيروط 

. دنوش عنام  راک  نیا  زا  ار  وا  دنهاوخیم  نایادخ  هک  درک  نامگ  و 
.75 ج 19 / راحب ،» - .» 3
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دنفسوگ تساوخ و  یفرظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درک . شزیر  دنفسوگ  ناتسپ  زا  ریـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ياعد  وترپ  رد 

نآ زا  دوخ  همه ، زا  سپ  داد و  دوخ  ناهارمه  هب  سپـس  دماشایب . نآ  زا  ات  داد  دبعم » ّما   » هب تسخن  ار  ریـش  زا  رپ  فرظ  هاگنآ  دیـشود . ار 
داهن و دـبعم » ّما   » دزن ریـش  زا  رپ  یفرظ  دیـشود و  ار  دنفـسوگ  رگید  راب  تسا و  همه  زا  رخآ  یقاـس ، عمج ، ره  رد  دومرف : دـیماشآ و  ریش 

. تشگ هنیدم  راپسهر 

ابق هدکهد  هب  دورو 

هام هبنشود 12 ، زور  وا  ناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  دوب . فوع » نب  ورمع  ینب   » هلیبق زکرم  هنیدم ،»  » یخـسرف ود  رد  ابق » »
بکوم راظتنا  رد  زین  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  دـندمآ . دورف  مدـهلا » نب  موثلک   » هلیبق گرزب  لزنم  رد  دندیـسر و  اجنآ  هب  لوـالاعیبر 

. دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
نب ورمع  ینب   » هلیبق يارب  ار  يدجـسم  هدولاش  تدـم  نیا  رد  و  درک ، فقوت  اجنآ  رد  هتفه  نآ  رخآ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ 

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  معرسپ  راظتنا  رد  وا  یلو  ددرگ  هنیدم  راپسهر  رتدوز  هچ  ره  هک  دندرکیم  رارصا  یخرب  تخیر . فوع »
تناـما و دـمحم  شیپ  سک  ره  تفگ : داتـسیا و  هـکم  زا  يدـنلب  هـطقن  رد  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوـسر  ترجاـهم  زا  سپ  یلع 
. دنتفرگ سپ  ار  دوخ  ياهتناما  تمالع ، هناشن و  نداد  اب  دنتـشاد  تناما  ربمایپ  شیپ  هک  یناسک  « (1) . » دریگب ام  زا  دیایب  دراد ، ياهدرپس 

هللا یلصربمایپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هلمج  نآ  زا  یمشاه  نانز  مالسلا ، هیلع  یلع  دیاب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تیـصو  قبط  ًادعب ،
، دندوب هدشن  ترجاهم  هب  قفوم  زور  نآ  ات  هک  ار  یناناملـسم  ریبز و  رتخد  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ردام  دـسا  رتخد  همطاف  هلآ و  هیلع و 

. دیدرگ هنیدم  مزاع  يوطيذ »  » قیرط زا  بش  لد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  بیترت ، نیدب  دروایب . هنیدم »  » هب دوخ  هارمه 
رد ورنیا  زا  دـندش ، هاگآ  مالـسلا  هیلع  یلع  یعمج  هتـسد  ترفاسم  زا  شیرق  ناسوساج  دـسیونیم : « (2)  » دوخ یلاما  رد  یـسوط ، خیش 

لدب در و  مالسلا  هیلع  یلع  نانآ و  نایم  يدایز  نانخس  دندیدرگ . وربور  وا  اب  نانجض »  » هقطنم رد  دندمآرب و  مالسلا  هیلع  یلع  بیقعت 

. هتناما هیلا  دؤنلف  تأیلف  ۀعیدو  وا  ۀناما  دمحم  لبق  هل  ناک  نم  - 1
.300 یلاما /» - .» 2
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هب ور  درادن ؛ يرگید  هراچ  ناناملـسم  مالـسا و  میرح  زا  عافد  زج  درک  هدهاشم  وا  دوب . دنلب  نامـسآ  هب  نایم  نآ  رد  نانز  نویـش  دـیدرگ .
رد بضغ  مشخ و  راثآ  « (1) . » دـیآ کیدزن  دوش  هتخیر  وا  نوخ  و  ددرگ ، هعطقهعطق  وا  ندـب  دـهاوخیم  هک  سک  ره  تفگ  درک و  اهنآ 

دندوـب هدـمآ  هـک  یهار  زا  دــندش و  دراو  تملاـسم  رد  زا  و  هدرک ، یقلت  يدــج  ار  بـلطم  شیرق  نارومأـم  دوـب . راکــشآ  يو  ياـمیس 
. دنتشگزاب

دنداد ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دوب  هدش  حورجم  وا  ياهاپ  دـیدرگ  ابق »  » دراو مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دـسیونیم : ریثا  نبا 
هیلع یلع  هک  ياهطقن  هب  هلـصافالب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  دیایب . امـش  تمدـخ  درادـن  تردـق  یلو  دـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 

زا کـشا  تارطق  داـتفا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  حورجم  ياـهاپ  هب  وا  مشچ  هک  یماـگنه  تـفرگ و  لـغب  رد  ار  وا  و  درب ، فیرـشت  دوـب  مالـسلا 
همین رد  مالسلا  هیلع  یلع  و  دیدرگ ؛ ابق  دراو  عیبر  مهدزاود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  « (2) . » تشگ ریزارس  وا  ناگدید 

هیلع یلع  دـسیونیم : دوخ  خـیرات  رد  يربط »  » هک تسا  یبلطم  راتفگ ، نیا  دـیؤم  « (3) . » تسویپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  هام  ناـمه 
دوخ نابحاصهب  ار  مدرم  ياههدرپس  تدـم  نیا  رد  و  دـیزگ ، تماقا  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجاهم  زا  سپ  زور  هس  مالـسلا 

«(4) . » دینادرگزاب

هنیدم رد  يداش  ویرغ  شورخ و  شوج و 

ره و  دنداتـسرفیم ؛ دوخ  فرط  زا  یناگدنیامن  لاس  ره  دندوب و  هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدوخ  ربمایپ  هب  دوب  لاس  هس  هک  یمدرم 
« ابق  » هنیدم یخـسرف  ود  رد  نانآ  ياوشیپ  گرزب  هک  دنونـشب  هاگره  دنتخاسیم ، يراج  نابز  هب  ار  وا  سدقم  مان  هنازور  ياهزامن  رد  زور 

هچ دش ، دهاوخ  اهنآ  رهش  مزاع  دعب  يدنچ  هدنکفا و  تماقا  لحر 

. یّنم َندیَلَف  همَد  َقیرها  همَحل و  يرفا  نا  هرس  نمف  - 1
.75 ج 2 / لماک ،» خیرات  مرولا «- نم  هیمدقب  امل  ۀمحر  یکب  ُهَقَنَتعاَو و  - . 2

مکی لاس  لوالاعیبر  هام  لوا  بش  زا  شیپ  بش  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  هرـصاحم  خیرات  نیاربانب ، - 48 عامسالا /» عاتما  - .» 3
رد فقوت  زور  هس  زا  سپ  دـش و  روث  راـغ  دراو  تفر و  نوریب  لزنم  زا  هبنـشود  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  وتسا  هدوـب  ترجه 

» باـتک هـب  دــش . اـبق » دراو « مـهدزاود  زور  دــیدرگ و  هنیدــم  راپــسهر  دــمآ و  نوریب  راـغ  زا  لوـالاعیبر  زاـغآ  هبنــشجنپ  بـش  راــغ ،
. دییامرفب هعجارم  ج 4  خیراتلاوءادبملا »

.106 ج 1 / يربط ،» خیرات  - .» 4
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نوریب ام  تردق  زا  نآ  فیـصوت  نایب و  دیاش  دـیآیم ،؟ دـیدپ  اهنآ  نایم  رد  یـشورخ  شوج و  هچ  ددرگیم ،؟ اپرب  اهنآ  نایم  رد  يروش 

. دشاب
اجنآ ات  یتسرپتب  كرش و  ثول  زا  هنیدم ، طیحم  ندرک  كاپ  يارب  و  دندوب ، نآ  شخبناور  یلاع و  همانرب  مالسا و  هنـشت  راصنا ، ناناوج 

. دندینادرگ كاپ  یتسرپتب  رهاظم  زا  ار  نابایخ  رازاب و  هدـینازوس و  ار  اهتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ندـمآ  زا  شیپ  دنتـسناوتیم  هک 
: میئامن لقن  اجنیا  رد  ار  راصنا  يدنمقالع  زا  یکچوک  هنومن  تسین  دب 

دننامهفب وا  هب  هکنیا  يارب  هلیبق ، ناناوج  دوب . هداد  ياج  شیوخ  هناخ  رد  ار  دوخ  تب  دوب . هملـسینب »  » هلیبق ناگرزب  زا  حومج ،» نبورمع  »
ياـضق يارب  زور  نآ  مکح  هب  هک  هنیدـم  ياـهلادوگ  زا  یکی  رد  هنوراو  هدوبر و  ار  وا  تب  تسین ، هتخاـس  يراـک  نیبوچ  تب  نیا  زا  هک 

ار نآ  دومن و  ادیپ  یلادوگ  نینچ  رد  ار  دوخ  تب  دایز ، يوجتـسج  زا  سپ  تساخرب و  ناهاگحبـصیو  دندنکفا . دوب ، هدـش  هدامآ  تجاح 
نیا رد  رگا  تفگ  تسب و  تب  ندرگ  هب  يریـشمش  ورمع »  » رخآ راب  تشگ ، رارکت  راب  هس  لمع  نیا  دراذـگ . دوخ  ياـج  رب  هداد  وشتـسش 
هـشال هب  هک  یهاچ  نایم  رد  هک  ار  دوخ  تب  زور  نآ  يادرف  دربن و  يدوس  زین  راک  نیا  زا  یلو  نک . عافد  دوخ  زا  یتسه  يرثا  أدبم  ناهج 
ربارب رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یناسنا  ماقم  هک  دیمهف  دید  ار  اهنایرج  نیا  یتقو  تسج . دوبن  نآ  هارمه  ریـشمش  و  دوب ، هدش  هتـسب  یگس 

نیا دافم  دییامنیم . هظحالم  یقرواپ  رد  ار  نآ  تیب  هس  هک  دورس  دنچ  يراعشا  سپـس  دروآ . دورف  میظعت  رـس  یلگ  بوچ و  گنـس ، ره 
هک ار  گرزب  يادـخ  ساپـس  يدوبن . شوغآمه  هدرم ، گس  اب  هاچ  طـسو  رد  زگره  يدوب  قح  هب  دوبعم  رگا  ادـخ  هب  تسا : نیا  رعـش  ود 

لوسر « (1) . » مشاب ربق  یکیرات  ورگ  رد  هکنآ  زا  داد  تاجن  ارم  هک  تسا  وا  هدشاداپ  قازر و  هدنشخب ، تسا  وا  تسا . یئاهتمعن  ياراد 
یلحم مان  « ) عادولا ۀّینث   » زا هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بکرم  یتقو  دیدرگ . هنیدم  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 

نرَق یف  رئب  َطسو  ُبلک  تنا و  نکت  مل  اهلا  تنک  ول  هَّللات  - 1
نیدلا ِنایدو  ِقازرلا  ِبهاولا  ننملايذ  یّلعلا  هَّللدمحلاف 

نهترم ِربق  ۀملظ  یف  َنوکا  نا  ِلبق  نم  ینذقنا  يذلاوه 
.99 ج 4 / ۀباغلادسا ،» » 
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ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مدقم  ناناملـسم  ناناوج و  داهنیم ؛ برثی  كاخ  هب  ماگ  دـیدرگ و  ریزارـس  هنیدـم ) رهـش  یکیدزن  رد  تسا 

: اههدورس نومضم  کنیا  دندوب . هتخاس  ولمم  ار  هنیدم  طیحم  يداش ، ياهدورس  نینط  اب  و  هدرمش ، یمارگ 
. تسا مزال  ام  رب  تمعن  نیا  رکش  دنکیم ؛ تدابع  دناوخیم و  ار  ادخ  رفن  کی  نیمز  يور  هک  يزور  ات  درک ، عولط  عادولاۀینث »  » زا هام 
نب ورمع  ینب  هلیبـق  « (1) . » تسا عاطم  مزال و  ام  همه  رب  وت  ناـمرف  يدـش ، ثوعبم  اـم  تیادـه  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یـسک  نآ  يا 

یمارگ لوسر  یلو  « (2) ، » میتسه یعفادم  تماقتسا و  اب  اشوک و  دارفا  ام  دندرک  ضرع  دننیزگ و  تماقا  ابق »  » رد هک  دندرک  رارصا  فوع 
رود دنتفاتـش . وا  لابقتـسا  هب  دندرک و  نت  رب  حالـس  سابل و  دندش ؛ هاگآ  ادخلوسر  ترجاهم  زا  جزرخ ،»  » و سوا »  » ياههلیبق تفریذـپن .

. ددرگ دراو  اهنآ  هقطنم  رد  هک  دـندیزرویم  رارـصا  مادـک  ره  هتفرگ  ار  هقان  مامز  فیاوط  ياسؤر  هار ، ریـسم  رد  هدومن ، هطاحا  ار  وا  هقان 
هقان دـش . مهاوخ  هدایپ  اـجنامه  نم  دـنزب  وناز  اـجک  ره  رد  وا  « (3) « ؛ دـینکن يریگولج  بکرم  يورـشیپ  زا  دومرفیم : همه  هب  ربماـیپ  یلو 

نبدعسا  » یتسرپرس تیامح و  تحت  دوب و  لیهس  لهس و  ياهمان  هب  میتی  لفط  ود  هب  قلعتم  هک  یعیسو  نیمزرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
نیمز نیا  یکیدزن  رد  بویاوبا »  » هناخ دز . وناز  دوب ، تعارز  امرخ و  ندرک  کـشخ  زکرم  نیمزرـس  نآ  دـندربیم و  رـس  هب  « (4) « » هرارز

هیلع هللا  یلصربمایپ  ندرب  يارب  حاحلا  عازن و  درب . دوخ  هناخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هیثاثا  هدرک  هدافتسا  تصرف  زا  يو  ردام  دوب .
دندرک ضرع  تساجک ؟ نم  رفس  مزاول  لحرلا : نیأ  دومرف : درک و  عطق  ار  اهنآ  عازن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  دیدرگ . زاغآ  هلآ  و 

. درب بویاوبا  ردام 
عم ءرملا  دومرف 

: دوب نیا  یبرع  هدورس  نتم  - 1
عادولا تاینث  نم  انیلع  ُردبلا  عَلط 
عادهَّلل اعدام  انیلع  ِرکشلا  َبجَو 

ِعاطملا رمالاب  َتئج  انیف  ُثوعبملااهیا 

. ۀعنملا ودلجلاو  دجلا  لها  اناف  اندنع  مقا  - 2
. ةرومام اهناف  اهلیبس  اولخ  - 3

. دنتشاد رارق  ءارفع  نبذاعم  تیامح  رد  لماک  خیرات  هلمج  نآ  زا  یخرب  هتشون  هب  انب  یلو  ، 108 ج 19 / راحب ،» - » 4
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. درب دوخ  لزنم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هقان  هرارز ، نبدعسا  تسا و  اجنآ  رد  وا  رفس  ثاثا  هک  دوریم  اجنآ  درم  هلحر »

قافن هشیر 

هب ار  وا  هک  دـندوب  هدـش  مّمـصم  دـندنبب ، نامیپ  ترـضح  اب  هک  نآ  زا  شیپ  جرزخ ، سوا و  تسا . ناقفانم  هلـسلسرس  هک  یبا  نب  هَّللادـبع 
نیا دندرک ، ادیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  جرزخ  سوا و  هک  یطباور  هلیـسو  هب  یلو  دننک . باختنا  هنیدـم  رد  قلطم  ياورنامرف  ناونع 
رمع نایاپ  ات  و  دیدرگ ، نیزگیاج  ّیبا »  » دنزرف لد  رد  مالـسا ، ردـقیلاع  ربهر  توادـع  تهج ، نیا  زا  تفر . نایم  زا  دوخ  هب  دوخ  میمـصت 

تسناوتن دش و  هتفرگ  تخس  دندروآ ، اج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  نایجرزخ  نایـسوا و  هک  یلابقتـسا  هدهاشم  زا  يو  درواین  نامیا 
. دنک يراددوخ  دناسریم ، ار  وا  توادع  دسح و  اًلماک  هک  ياهلمج  نتفگ  زا 

. هدـم بیرف  ار  ام  دـناهدروآ  اـج  نیا  هب  هداد و  بیرف  ار  وت  هک  یناـسک  شیپ  ورب  تفگ : درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ور  هَّللادـبع 
تساوخ و ار  وا  راتفگ  رذع  دریگب ؛ لد  هب  ای  و  دنک ، رواب  ار  وا  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ادابم  هکنآ  میب  زا  هدابع ، نب  دعـس  « (1)»
سوا و هلیبـق  ود  قـلطم  ياورناـمرف  دوـب  رارق  اریز  دـیوگیم : توادـع  هلیح و  رد  زا  ار  نخـس  نیا  وا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب 

. تسا هتفر  نیب  زا  وا  تسایر  عوضوم  امش  یئامرففیرشت  اب  نونکا  و  ددرگ ، جرزخ 
ملاسینب هلیبق  زکرم  هک  ياهطقن  رد  و  دیدرگ ، هنیدـم  دراو  هعمج  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  دـنیوگیم : ناسیونخـیرات  مومع 

نیماضم تاملک و  نینچ  اب  زور  نآ  ات  هک  اهنآ  بولق  قامعا  رد  هک  دـناوخ  یغیلب  هبطخ  دروآ . اج  هب  دوخ  باحـصا  اب  ار  هعمجزاـمن  دوب 
نیماضم تارابع و  یلو  « (2) . » دناهدرک لقن  راحب  رد  یسلجم ، دوخ و  هریـس  رد  ماشه ، نبا  ار  هبطخ  نتم  دراذگ . یعیدب  رثا  دندوبن  انـشآ 

. دییامرف هعجارم  هدش  دای  كرادم  هب  عالطا  يارب  تسا . ریاغم  هدرک  لقن  یسلجم  هک  هچنآ  اب  ماشه  نبا  هریس 

.108 ج 19 / راحب ،» انراید «- یف  انشغت  الو  مهیلع  لِزناف  کباوتاو  كورغ  نیذلا  یلا  بهذا  اذه  ای  - 1
.126 ج 19 / راحب ،» 500 و 501 و « ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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ربمایپ تبثم  لمع  نیتسخن   20

یمالسا ياهشبنج  زکرم  دجسم 

لمع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مدقم  زا  نایجرزخ »  » و نایسوا »  » تیرثکا هک  یمیظع  لابقتسا  و  راصنا ، ناناوج  نادنخ  زاب و  ياههرهچ 
هک دزاسب  دجـسم »  » مان هب  یمومع  زکرم  کی  ناناملـسم  يارب  يراکره  زا  شیپ  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندروآ ؛

ربمایپ همانرب  هحولرـس  رد  دـیحوت  یتسرپاتکی و  هک  اـجنآ  زا  دریگب . ماـجنا  اـجنآ  رد  یئاـضق  یـسایس و  یـشرورپ ، یـشزومآ و  ياـهراک 
هب زامن  عقاوم  رد  اجنآ  رد  ناناملـسم  ات  دنزب  يدبعم  نتخاس  هب  تسد  يراک  ره  زا  شیپ  دید  مزال  تشاد ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا 

. دنزادرپب قح  دای  ادخ و  رکذ 
درگ مه  رود  اـجنآ  رد  ینیعم ، زور  رد  هتفه  ره  رد  هَّللا ) بزح   ) مالـسا بزح  ياـضعا  مومع  هک  دروآ ، دوجو  هب  يزکرم  يو  دوـب  مزـال 
اجنآ رد  ناناملـسم  مومع  لاس  ره  رد  هنازور ، عاـمتجا  رب  هوـالع  و  دـنزادرپب ؛ تروشم  روش و  هب  ناناملـسم  مالـسا و  حـلاصم  رد  دـنیآ و 

. دنرازگب دیع  زامن  رابود ،
هنوگهمه دـشیم . هتفگ  اجنآ  رد  یـشرورپ ، یـشزومآ و  زا  معا  یمالـسا ، ماکحا  فراعم و  مامت  هکلب  دوبن ، شتـسرپ  زکرم  اـهنت  دجـسم 

مراهچ نرق  زاغآ  ات  تفرگیم . ماجنا  اجنآ  رد  نتشون  ندناوخ و  هب  طوبرم  روما  یتح  یملع ، ینید و  تامیلعت 
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تفرگ و دوـخ  هب  یـصاخ  تروصیـشزومآ  زکارم  ًادـعب  و  «، (1)  » تشاد ار  سرادـم  مکح  زامن ، تاـقوا  ریغ  رد  دـجاسم ، ًاـبلاغ  یمالـسا 

. دشیم رازگرب  دجاسم  رد  هک  دنتسه  ییاهسیردت  هقلح  نالیصحتلاغراف  شناد  ملع و  ناگرزب  زا  يرایسب 
شور یقالخا و  حور  اب  اهنآ ، ياههدورس  هک  برع  گرزب  نایارسنخس  دمآیم . رد  یبدا  زکرم  کی  تروصهب  هنیدم ،»  » دجـسم یهاگ 

. دندرکیم تئارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  روضح  دجسم  رد  ار  دوخ  راعشا  دادیم ، قفو  مالسا  یتیبرت 
دجـسم رد  دوب ؛ هدورـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  یبن  حدـم  رد  هک  ار  داعـس » تناـب   » دوخ فورعم  هدیـصق  ریهز ،» نب  بعک   » هک ناـنچ 

میرح زا  دوخ  راعـشا  اب  هک  تباث ،» نب  ناسح  . » دومن تفایرد  يو  زا  یگرزب  تعلخ  هزیاـج و  دـناوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح 
. دومنیم تئارق  ار  دوخ  ياههدورس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دجسم  رد  درکیم ، عافد  مالسا 

نیا ندید  زا  فیقث ،»  » هلیبق ناگدنیامن  هک  دوب  بلاج  يردق  هب  هنیدم ،»  » دجسم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد  یشزومآ  تاسلج 
. دنتفرگ نادند  هب  بجعت  تشگنا  فراعم  ماکحا و  نتفرگارف  رد  ناناملسم  ششوک  زا  و  دندروخ ، ناکت  تخس  هرظنم 

مامت هب  يرتسگداد  کی  زور  نآ  رد  دجـسم  و  تفرگیم ، ماجنا  دجـسم  رد  ناراکهزب  نتخاس  موکحم  تاموصخ و  لصف  یئاضق و  روما 
دوخ نیشتآ  ياههباطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نیا ، زا  هتـشذگ  تفریذپیم . تروصاجنآ  رد  یهاوخداد  ياهراک  مومع  هک  دوب  ینعم 

. دومرفیم داریا  اجنآ  رد  كرش ، رفک و  اب  هزرابم  داهج و  هب  مدرم  مازعا  يارب  ار 
ملع و هک  دهدب  ناشن  اًلمع  تساوخیم  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  هک  دوب  نیا  دجـسم  رد  یمیلعت ، ینید و  روما  عامتجا  رارـسا  زا  یکی  دـیاش 

تامدـخ یئاـضق و  روما  رگا  و  دوش . شناد  ملع و  زکرم  دـیاب  دـشاب ، ناـمیا  زکرم  هک  اـجک  ره  و  دـناهارمه ؛ مأوت و  رگیدـکی  اـب  ناـمیا 
ضحم يونعم  نیئآ  کی  يو  نیئآ  هک  دناسرب  هک  دوب  نیا  يارب  تفرگیم ، تروصدجسم  رد  یگنج  تامیمصت  یعامتجا و 

دیدرگ لـقتنم  سرادـم » هب « دـجاسم » زا « یلیـصحت  زکارم  هک  اهدـعب  یتح  دـییامرفب  هعجارم  ملع . باـتک  ج 1 . يراـخب ، حیحـص  هب  - 1
. دشیم هدراذگ  شیامن  هب  ملع  نید و  ینتسسگان  دنویپ  قیرط  نیا  زا  دشیم و  هتخاس  دجاسم  بنج  رد  سرادمزاب 
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توعد نامیا  يوقت و  هب  ار  مدرم  هکنیا  نیع  رد  تسا ، ینیئآ  هکلب  دـشاب ؛ هتـشادن  يراکو  رـس  يویند  یگدـنز  يدام و  روما  اب  هک  تسین 

. دیامنیمن تلفغ  نانآ  یعامتجا  عاضوا  حالصا  یگدنز و  روما  ریبادت  زا  دیامنیم ،
یـصاخ تروصهب  یـشزومآ  زکارم  هک  اهدـعب  یتح  تسا . هدوب  ناناملـسم  نیعلابصن  نونکات  نامیا ،) ملع و  یگنهامه   ) یگنهامه نیا 

زا یتخبـشوخ  لماع  ود  نیا  هک  دننک  تباث  نایناهج  هب  ات  دنتخاسیم  عماج  دجاسم  رانک  رد  ار  اههاگـشناد  سرادم و  هراومه  دـندمآرد ،
. دنتسین ادج  مه 

رامع ناتساد 

مهارف نتخاس و  رد  ناناملـسم  مامت  دـیدرگ . يرادـیرخ  دجـسم  نامتخاس  يارب  رانید  هد  تمیق  هب  درک ، مخ  وناز  اجنآ  رد  رتش  هک  ینیمز 
نب دیسا  . » دروآیم گنس  فارطا  زا  ناناملـسم  ریاس  دننام  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتح  دندرک . تکرـش  ینامتخاس  لئاسو  ندرک 
نیا زا  « (1) . » روایب يرگید  گنـس  ورب  دومرف : مربب . نم  ار  گنـس  ات  دـینک  تمحرم  یمارگ  لوسر  يا  درک : ضرع  تفر و  ولج  ریـضح »
نیا ناناملـسم  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  راتفگ ، هن  مرادرک  درم  ظفل ، هن  ملمع  درم  نم  هک  داد  ناشن  ار  دوخ  یلاع  هماـنرب  زا  ياهشوگ  قیرط 

: دناوخ ار  رعش 
لّلَضُملا لمعلا  اّنِم  كاذف  لمعَی  ّیبنلاو  اندعق  نئل 

. تسا یهارمگ  لالض و  بجوم  ام  يارب  يراک  نینچ  دنک ، راک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مینیشنب و  ام  هاگ  ره 
؛» ةرجاهُملاو راصنالا  محرا  َمهللا  ةرخآلا  شیع  ّالا  شیعال  : » دندناوخیم ار  اههلمج  نیا  راک  عقوم  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

«. امرفب محرت  رجاهم  راصنا و  رب  اراگدرورپ  تسا . ترخآ  یگدنز  نامه  یقیقح  یگدنز  »
درگ و زا  يرود  سابل و  تفاظن  هب  هک  دوب  یناسک  زا  نافع ،» نب  نامثع  »

. هریغ لمحاف  بهذا  - 1
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هیلع یلع  زا  هک  ار  يراعشا  رسای ،» رامع  . » دادیمن راک  هب  نت  سابل ، يزیمت  ظفح  يارب  دجسم  نتخاس  ماگنه  تشاد . یـصاخ  هقالع  رابغ 
راک زا  داقتنا  ناونع  هب  دنتـسجیم ، يرود  رابغ  درگ و  زا  دندادیمن و  راک  هب  نت  هک  دوب  یناسک  زا  داقتنا  نآ  دافم  دوب و  هتخومآ  مالـسلا 

: دناوخ نامثع » »
ًادعاق ًامئاق و  اهیف  بأدی  ادجاسملا  رمعی  نم  يوتسیال 

«(1)  » ًادئاح رابغلا  نع  يری  نم  و 
هلصاف رابغ  درگ و  زا  هک  یسک  اب  دشوکیم ، نآ  يدابآ  رد  هتسشن  هداتـسیا و  مادم  روط  هب  و  دنکیم ؛ ریمعت  ار  دجاسم  هک  یـسک  زگره  »

.« تسین ربارب  ددرگ ، هدولآ  رابغ  درگ و  زا  وا  ياهسابل  دجسم  يانب  هار  رد  هک  تسین  رضاح  دریگیم و 
. موریم هناـشن  وت  ینیب  رب  هنوـگچ  اـصع ، نیا  اـب  ینیبیم  تفگ  تشاد و  تسد  رد  ییاـصع  درک و  تحاراـن  ار  ناـمثع  راعـشا ، نیا  داـفم 
هب ار  وا  نانآ  دنکیم و  توعد  تشهب  هب  ار  نانآ  رامع » ، » دیراد راک  هچ  رامع  اب  دومرف : دش و  هاگآ  نایرج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. خزود
زا یهورگ  دومنیم . لـمح  دجـسم  ناـمتخاس  يارب  درکیم و  عمج  مه  يور  ار ، گنـس  هعطق  دـنچ  مالـسا  دـنمورین  ناوج  رـسای ، راـمع 

اهگنس زا  یکی  نم  تفگیم : وا  دندومنیم . لمح  وا  رب  گنـس  يو ، ِلمحت  رادقم  زا  شیب  هدرک ، هدافتـساءوس  يو  صالخا  یگداس و 
رد نارگ ، راـب  ریز  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يزور  میاـمنیم . لـمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تین  هب  ار  يرگید  دوخ و  يارب  ار 

و دنراد ، نم  هب  دصقءوس  امـش  باحـصا  تفگ : دوشگ و  هلگ  هب  نخـس  رامع  دـید . دـندوب ، هدرک  لمح  وا  رب  گنـس  هعطق  هس  هک  یلاح 
هللا یلـصربمایپ  دنیامنیم . لمح  نم  شود  رب  ات  هس  ات  هس  یلو  دـنروآیم ، کیکی  ار  اهگنـس  نانآ  دنتـسه ، نم  گرم  لتق و  ناهاوخ 

ار وت  دنتسین ، امش  لتاق  نانآ  تفگ : ار  یخیرات  هلمج  نیا  درک و  كاپ  دوب ، وا  تشپ  رب  هک  يرابغ  درگ و  تفرگ ، ار  وا  تسد  هلآ  هیلع و 
وت هک  یلاح  رد  تشک ، دنهاوخ  رگمتس  هورگ 

نامثع مان « ًاتحارص  قاحسا » نبا  هکنیا « اب  . 76 ج 2 / یبلح ،» هریس  345 و « ج 1 / سیمخلا ،» خیرات  496 و « ج 1 / ماشه ،» نبا  هریـس  - .» 1
« ۀـیندللا بهاوـملا  فـلؤم « تسا ، هدرک  يراددوـخ  نآ  ماـن  رکذ  زا  هتخادرپ  نآ  صیخلت  هب  هک  ماـشه  نبا  یلو  تسا  هدرب  ار  ناـفع » نـب 

. تسا نوعظم  نب  نامثع  دوصقم  دیوگیم 
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تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یئوگتسار  توبن و  لئالد  زا  یکی  یبیغ  ربخ  نیا  « (1) . » یئامنیم توعد  تقیقح  قح و  يوس  هب  ار  نانآ 

ریما باکر  رد  نیفـص ،»  » گنج رد  یگلاس  دون  نس  رد  راـمع ، ماجنارـس  اریز  داـتفا . قاـفتا  روطناـمه  دوب  هداد  شرازگ  هک  ناـنچ  نآ  و 
دوب و هدراذـگ  ياـج  رب  یبیجع  رثا  راـمع  تاـیح  لاـح  رد  یبیغ  ربخ  نیا  دـش . هتـشک  هیواـعم »  » ناراداوه تسد  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم 

. دندادیم صیخشت  وا  نتسویپ  هلیسو  ار  یفنصره  تیناقح  هتسناد و  قح  روحم  ار  رامع  نایرج ، نیا  زا  سپ  ناناملسم 
رد صاعورمع ، هیواعم و  نیگآرهز  تاغیلبت  اب  هک  یناسک  داتفا . نایماش  فصرد  یبیجع  هلولو  دـش ، هتـشک  گنج  نادـیم  رد  رامع  یتقو 

یلو دوب ، هتفر  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هارمه  هک  يراصنا  تباث » نبۀمیزه  . » دندش هاگآ  دندوب  هداتفا  کش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیناقح 
و دیسر ، نایاپ  هب  دجسم  نامتخاس  « (2) . » درک هلمح  نایماش  هب  دیشک و  ریـشمش  رامع  ندش  هتـشک  زا  سپ  دوب ، دّدرم  گنج  هب  مادقا  رد 

اجنآ رد  هک  دش  هتخاس  تسدیهت  نارجاهم  نایاونیب و  يارب  ياهّفص »  » دجـسم رانک  رد  نینچمه ، دش . هدوزفا  نآ  تعـسو  رب  لاس  هب  لاس 
. دنک میلعت  ار  نآرق  ندناوخ  نتشون و  نانآ  هب  هک  دیدرگ  رومأم  تماصنب » ةدابع   » و دنربب ؛ رس  هب 

نامیا وترپ  نیرتگرزب  ای  يردارب 

طقف هنیدم ، هب  دورو  زا  لبق  وا  دروآ . دیدپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یناگدـنز  رد  يدـیدج  لصف  هنیدـم  رد  مالـسا ، ناناملـسم  زکرمت 
ناراداوه دوخ و  تیدوجوم  هدومزآراک  هتخپ و  رادمتـسایس  کی  ناسب  دـیاب  زورما  زا  یلو  دوب ؛ دوخ  نیئآ  غیلبت  بولق و  بلج  ددـصرد 
: دیدرگ وربور  گرزب  لکشم  هس  اب  وا  نایم ، نیا  رد  دننک . ذوفن  نآ  رد  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  دراذگن  هدرک و  ظفح  ار  دوخ 

. ناتسبرع هریزجهبش  ناتسرپتب  مومع  شیرق و  رطخ  - 1

76 و 77. ج 2 / یبلح ،» هریس  - » 1
. محازم نبا  نیفص ،» هعقو  385 «؛ ج 3 / مکاح ،» كردتسم  - » 2
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. دنتشاد يدایز  تاناکما  تورث و  دندرکیم و  یگدنز  رهش  جراخ  لخاد و  رد  هک  برثی ، نایدوهی  - 2

. تشاد دوجو  جرزخ »  » و سوا »  » وا و ناراداوه  نایم  هک  یفالتخا  - 3
یهگناو دنتـشاد . مه  اب  يدایز  هلـصاف  ترـشاعم  رکفت و  زرط  رد  دـندوب ؛ فلتخم  طیحم  ود  هتفای  شرورپ  هک  اجنآ  زا  راصنا ، نیرجاهم و 

رامـش هب  رگیدـکی  ینوخ  نانمـشد  هدرک و  دربن  مه  اب  لاس  تسیب  دـص و  ، دـندادیم لیکـشت  ار  راصنا  تیعمج  هک  ناـیجرزخ  نایـسوا و 
مامت هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  تشادن . ناکما  هجو  چـیه  هب  یـسایس  ینید و  تایح  همادا  تافالتخا ، تارطخ و  نیا  اب  و  دـنتفریم .

ادخ تساوخ  هب  هدنیآ ، رد  هک   ) دز یئاهراک  هب  تسد  تسخن ، لکـشم  ود  هرابرد  وا  دوشگ . مه  زا  هنادـنمدرخ  زرط  هب  ار  تالکـشم  نیا 
. درب نیب  زا  یصاخ  تراهم  اب  ار  دوخ  ناراداوه  فالتخا  لکشم  و  دناوخ ) دیهاوخ  ار  نآ  لیصفت 

دوخ ناراداوه  هب  ور  یمومع ، نمجنا  کی  رد  يزور  دـنک . ردارب  رگیدـکی  اب  ار  راصنا  نیرجاهم و  هک  تشگ  رومأـم  ادـخ  فرط  زا  يو 
هک ار  يدارفا  تاصخشم  ماشه » نبا   » خیرات هلمج  نآ  زا  ناناملسم ، خیراوت  « (1) . » دیوش ینید  ردارب  رگیدکی  اب  اتود  اتود  دومرف : درک و 

یگتسویپ تدحو و  نیا  درک . ظفح  ار  ناناملسم  يونعم  یسایس و  تدحو  حرط ، نیا  اب  وا  « (2) . » دناهدرک طبض  دندش  ردارب  رگیدکی  اب 
. دیامن يریگمیمصت  زین  لوا  لکشم  ود  هرابرد  هک  دیدرگ  ثعاب 

گرزب تبقنم  ود 

: میراگنیم راصتخا  روط  هب  ار  اهنآ  زین  ام  دناهدش . روآدای  ار  گرزب  تبقنم  ود  اجنیا  رد  ینس ، هعیش و  ناثدحم  ناسیونخیرات و  رثکا 
: تفگیم درکیم و  ناناملسم  هب  ور  و  دومن ، ردارب  رگیدکی  اب  ار  راصنا  نیرجاهم و  زا  رفن  دصیس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

. یتسه ینالف  ردارب  وت  ینالف !
نارای درک : ضرع  رابکشا  ياهمشچ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ناهگان  دیسر . نایاپ  هب  تّوخا  راک 

. نیوخا نیوخا  هَّللا  یف  اوّخأت  - 1
.126 - 123 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ماگنه  نیا  رد  « (1) « ؟ دیدومرفن رارقرب  يرگید  نم و  نایم  توخا  دقع  یلو  دیدرک ، ردارب  رگیدـکی  اب  ار  دوخ 
لقن رتلماک  روط  هب  ار  ناـیرج  یفنح ، ِيزودـنق » « » (2) . » یتـسه نم  ردارب  ترخآ  اـیند و  رد  وـت  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هـب  ور 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یلع  لاؤس  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیوگیم : هدومن و 
نایاپ رد  متـساوخیم  هک  متخادنا  بقع  هب  نیا  يارب  ار  وت  يردارب  راک  دنگوس : هدومرف ) ثوعبم  مدرم  تیاده  يارب  ارم  هک   ) یئادـخ هب  »

«. یتسه نم  ثراو  ردارب و  وت  تسین ، يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یسوم ؛ هب  تبـسن  ینوراه  دننام  نم ، هب  تبـسن  وت  موش . ردارب  وت  اب 
«(3)»

مالسلا هیلع  یلع  يارب  رگید  تبقنم 

زا مادـک  ره  و  تشاد ، رارق  يو  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياـههناخ  دجـسم ، فارطا  رد  دیـسر . ناـیاپ  هب  دجـسم  ناـمتخاس 
ناهج راگدرورپ  فرط  زا  يروتـسد  ناهگان  دـندیدرگیم . دجـسم  دراو  یـصوصخ  ياهرد  زا  دنتـشاد و  دجـسم  هب  يرد  دوخ  ياههناخ 

. یلع هناخ  رد  زج  دوش  هتسب  دیدرگیم ، زاب  دجسم  هب  اههناخ  زا  هک  یصوصخ  ياهرد  مامت  هک : دیسر 
هتـشاد یفطاع  هبنج  انثتـسا  نیا  هک  دندرک  نامگ  و  دروآ ، دوجو  هب  یخرب  نایم  رد  ییادصو  رـس  لمع  نیا  دـسیونیم : يزوجلا  نبا  طبس 
زگره دوخ  بناج  زا  نم  دومرف : نمـض  رد  دـندناوخ و  ياهبطخ  مدرم ، ناـهذا  ندرک  نشور  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا .

«(4) . » منک يوریپ  نآ  زا  هک  مدوب  راچان  نم  و  ادخ ، فرط  زا  دوب  يروتسد  هکلب  ماهدادن ، ار  يرد  ندش  هتسب  ندنامزاب و  روتسد 

ترجه مود  لاس  ياهدادیور 

ربمایپ دش . يرپس  دوخ  ياهیخلت  اهیشوخ و  مامت  اب  ترجه ، لاس  نیتسخن 

. دَحا َنَیب  ینَیب و  ِخاُؤت  َمل  َو  ِکباحصا  َنَیب  َتیَخآ  - 1
. ِةرِخآلا اینّدلا و  یف  یخا  َتنا  - 2
.226 ج 1 / ةدوملا ،» عیبانی  - » 3

.46 صاوخلا /» ةرکذت  - .» 4
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يریگمـشچ میظع و  ثداوح  ترجه ، مود  لاس  دـندش . هنیدـم  رد  دوخ  تماـقا  مود  لاـس  دراو  وا ، ناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ 

. تسا ردب » دربن   » يرگید و  هلبق » رییغت   » اهنآ زا  یکی  تسا . رادروخرب  یفرگش  تیمها  زا  نآ  دادیور  ود  اهدادیور ، مامت  نایم  رد  دراد .
هب موجه  هنوگ  نآ  هوزغ ،»  » زا دوصقم  تسا : هّیِرَس »  » و هوزغ »  » ياهظفل نآ  دراد و  جاور  همه  زا  شیب  ظفل  ود  ناسیونهریس ، حالطـصا  رد 

مازعا هّیرس ،»  » زا دوصقم  هک  یلاح  رد  درکیم . يربهر  ار  نآ  دوبیم و  هاپس  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  دوخ  هک  تسا  نمشد 
. تشادن تکرش  نآ  رد  ًاصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوخ  هک  دوب  یئاهگنه  اهنادرگ و  ای  اههورگ و 

. درکیم مازعا  يدصقم  هب  ار  اهنآ  دومنیم و  نیعم  یتسرپرس  نانآ  يارب  هکلب 
هوزغ اـب  ار  ربـیخ »  » هوزغ یخرب  هک  تسا  نیا  فـالتخا  تهج  دناهتـشون . هوزغ  اـی 26  ار 27 و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاوزغ  راـمش 

یلصادخ لوسر  ياههیرس  دادعت  رد  « (1) . » دناهدرمـش هوزغ  کی  ار  اهنآ  یخرب  هوزغ و  ود  دـناهداد ، خر  مه  لابند  هب  هک  يرقلا » يداو  »
. دناهتشون هیرس  یتح 66  48 و  ، 36 ار 35 ، اهنآ  ناخروم  تسا . فالتخا  زین  هلآ  هیلع و  هللا 

هدمآ شیپ  فالتخا  اهنآ  هرامش  رد  تهج  نیا  زا  و  هدماین ، شرامش  هب  دارفا  یمک  ببس  هب  اههیرس  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  فالتخا  تلع 
. تسا

«. هّیطع نزو « هب  هیرس » و « همخد » نزو « رب  ةوزغ » -» 288 - 287 ج 2 / بهذلا ،» جورم  - » 1
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هلبق لیدبت   21

هراشا

. دش دنلب  دوهی  هیحان  زا  تفلاخم  همزمز  هک  دوب ، هتشذگن  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ترجه  زا  هام  دنچ  زونه 
هجوتم دیاب  زامن  تاقوا  رد  و  تسا ، هبعک  دعب  هب  نیا  زا  ناناملـسم  هلبق  هک  دـمآ  دـکؤم  روتـسد  ترجه ، « (1)  » هام نیمهدـفه  رد  تسرد 

. دندرگ مارحلادجسم 
هب ترجاهم  زا  سپ  درازگیم . زامن  سدقملاتیب  يوس  هب  هکم  رد  مامت  لاس  هدزیس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  نایرج : حورـشم 
نآ هب  زین  ناناملـسم  دنرازگیم ، زامن  نآ  هب  نایدوهی  هک  ياهلبق  و  دهد ، همادا  هلبق  رظن  زا  قباس  عضو  هب  هک  دوب  نیا  یهلا  روتـسد  هنیدم ،

ناناملسم یقرت  دشر و  یلو  دوب ، مه  هب  دیدج  میدق و  نیئآ  ود  ندرک  کیدزن  يراکمه و  عون  کی  اًلمع  راک ، نیا  دنرازگب . زامن  فرط 
یتدم كدنا  رد  مالسا  نیئآ  هک  دادیم ، ناشن  نانآ  نوزفا  زور  ياهتفرشیپ  اریز  دریگارف ، ار  دوهی  لفاحم  سرت ، فوخ و  هک  دش  ثعاب 

. دیدرگ زاغآ  دوهی  بناج  زا  ینکـشراک  رظن ، نیا  زا  درب . دهاوخ  نیب  زا  ار  دوهی  نیئآ  تردـق و  تفرگ و  دـهاوخ  ار  هریزجهبـش  رـسارس 
ار سدقملاتیب  هب  ندرازگ  زامن  هلأسم  هلمج ، نآ  زا  دندادیم . رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناناملسم و  نوگانوگ  ياههار  زا  نانآ ،

: دنتفگ دندیشک و  شیپ 

هام هدجیه  سأر  رد  هلبق  رییغت  دیوگیم : ماشه  نبا  - 82 ، 81 يدهلا /،» مالعال  يرولا  مالعا  242 «؛ - 241 ج 1 / دعس ،» نبا  تاقبط  - .» 1
606 و« ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  هب « دنادیم . نابعش  همین  ار  نآ  خیرات  ریثا  نبا  دوب . هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دورو  زاسپ 

. دییامرف هعجارم   80 ج 2 / لماک ،»
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هلبق زونه  وا  هک  یتروصرد  دشابیم ، هتشذگ  ياهنیئآ  خسان  وا  تعیرـش  نیئآ و  و  تسا ؛ یلقتـسم  نیئآ  ياراد  هک  تسا  یعدم  دمحم » »

. درازگیم زامن  دوهی  هعماج  هلبق  هب  درادن و  یلقتسم 
یحو لوزن  راظتنا  رد  درکیم . هاگن  نامسآ  هب  دمآیم و  نوریب  هناخ  زا  اهبش  همین  دمآ . نارگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يارب  ربخ  نیا 

: دهدیم یهاوگ  ار  بلطم  نیا  ریز  رد  هدش  دای  هیآ  هک  نانچ  ددرگ . لزان  هراب  نیا  رد  يروتسد  هک  دوب ؛
نآرق تاـیآ  زا  « (1) «. » مینادرگیم دـنک  بلج  ار  وت  تیاـضر  هک  ياهلبق  يوـس  هب  ار  وـت  مینیبیم ، نامـسآ  هب  ار  وـت  راداـنعم  ياـههاگن  »

. تشاد یناـحتما  هبنج  هلأـسم  هکنیا  نآ  و  تسا ؛ هتـشاد  زین  يرگید  تهج  دوـهی ، ضارتـعا  رب  هوـالع  هلبق  لیدـبت  هـک  دوـشیم ، هدافتـسا 
هیلع و هللا  یلـصربمایپ  و  دوش ، هداد  زیمت  دندوب  بذاک  دوخ  ياعدا  رد  هک  نامیا  نایعدـم  زا  یقیقح ، یعقاو و  نمؤم  هک  دوب  نیا  دوصقم 
هب صالخا  نامیا و  هناشن  دـندرگ ، مارحلادجـسم  هجوتم  زاـمن ، تلاـح  رد  هک  مود  ناـمرف  زا  يوریپ  اریز  دسانـشب . بوخ  ار  دارفا  نیا  هلآ 

: دیامرفیم ار  بلطم  نیا  ًاحیرصنآرق  دوخ  هکنانچ  تفریم . رامش  هب  قافن  یلدود و  تمالع  فقوت  یچیپرس و  و  دوب ، دیدج  نیئآ 
هک یئاهنآ  ریغ  يارب  راـک  نیا  میهد و  زیمت  فلاـخم  زا  ار  قفاوم  اـت  دوب  نیا  يارب  دـیدراذگیم ، زاـمن  نآ  رب  هک  یفرط  نآ  زا  هلبق  رییغت  »
هب زین  يرگید  للع  هریزجهبـش ، عاضوا  هعلاطم  مالـسا و  خـیراوت  زا  هتبلا  « (2) .« » دوب یتقـشمرپ  راک  تسا  هدرک  تیاده  ار  نانآ  دـنوادخ 

. دیآیم تسد 
نینچ ندادرارق  هلبق  دوب . برع  هعماج  میظعت  دروم  دوب ، هدش  ریمعت  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دیحوت ، نامرهق  تسد  هب  هک  هبعک  ًالوا :

دیحوت نید  مالسا و  نیئآ  نتفریذپ  يارب  ار  اهنآ  و  تخاسیم ، مهارف  ار  بارعا  مومع  تیاضر  تابجوم  ياهطقن ،

«. 144 هرقب / هروس  اهاضَْرت «» ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  - » 1
«» ُهَّللا يَدَـه  َنیِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ًةَرِیبََکل  َْتناک  ْنِإ  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  اْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َۀَْـلبِْقلا  اَْنلَعَج  اـم  َو  - .» 2

«. 143 هرقب / هروس 
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اهنآ هلیـسو  هب  دنروآ و  نامیا  ندمت ، هلفاق  زا  هدـناماو  جوجل  تخـسرس و  ناکرـشم  هک  دوبن  نآ  زا  رتالاب  یفدـه  چـیه  دومنیم و  بغار 

. ددرگ رشتنم  ناهج ، طاقن  رساترس  رد  مالسا  نیئآ 
ینکـشراک تعاس  ره  نانآ  اریز  دیـسریم . رظن  هب  مزال  دوبن ، اهنآ  ندروآ  نامیا  هب  يدیما  چـیه  هک  زور ، نآ  دوهی  زا  يریگهلـصاف  ًایناث :

. دندرکیم شناد  عالطا و  زاربا  دوخ  نامگ  هب  و  هتفرگ ؛ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تقو  هدیچیپ  تالاؤس  ندیـشک  شیپ  اب  دندرکیم و 
، مالـسا زا  شیپ  دوهی  دوب . روظنم  نیمه  هب  زین  اروشاع  هزور  خسن  هکنانچ  دوب . دوهی  زا  يرود  يریگهلـصاف و  رهاظم  زا  یکی  هلبق  لیدـبت 

هزور نامرف  سپس  دنریگب . هزور  زین  ار  زور  نآ  هک  دندوب  رومأم  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتفرگیم . هزور  ار  اروشاع  زور 
. دیدرگ بجاو  ناضمر  هام  رد  يریگهزور  دش و  خوسنم  اروشاع 

. دشاب زراب  نشور و  نآ  يرترب  لماکت و  طاقن  هک  دنک ، هولج  ياهنوگ  هب  دیاب  دراد  يرترب  رظن  ره  زا  هک  یمالسا  هرخألاب ،
ار امـش  لامعا  ادـخ  زگره  : » هک دـیدرگ  لزان  یهلا  یحو  تسا . هدوب  لطاب  اهنآ  نیـشیپ  ياـهزامن  هک  دـندرک  روصت  یخرب  عقوم  نیا  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  یلاح  رد  تاهج ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  « (1) «. » تسا میحر  فؤر و  مدرم  هب  ادخ  درک  دهاوخن  هابت  عیاض و 

هجوتم مارحلادجـسم  يوس  هب  هک  درک  رومأم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  دمآ ، دورف  یحو  نیما  دوب ؛ هدـناوخ  رهظ  زامن  زا  تعکر  ود 
ناـنز و دومن . مارحلادجـسم  هجوـتم  هتفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسد  لـیئربج  تسا : هدـمآ  نینچ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  ددرگ .

. دیدرگ مالعا  ناناملسم  ِلقتسم  هلبق  هبعک ، زور  نآ  زا  هدرک و  يوریپ  وا  زا  دندوب ، دجسم  رد  هک  ینادرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  یملع  تمارک  کی 

نیا قبط  دـشابیم . هقیقد  هـجرد و 20  نآ 75  لوـط  هـجرد و  هنیدـم 25  یئایفارغج  ضرع  قباس ، نادتئیه  نادنمـشناد  تابـساحم  قبط 
هک یئاههلبق  هبساحم ،

راک هب  لمع  دراوم  رد  نامیا ،» ظفل « هک  يدراوم  زا  ٌمیِحَر ،» ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَنامیِإ  َعیُِـضِیل  ُهَّللا  َناـک  اـم  َو  143 «؛ هرقب / هروس  - 1
. دشابیم هیآ  نیمه  تسا ، هتفر 
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. دومنیمن قیبطت  تسا ، هدنام  قباس  عضو  نامه  هب  نونکا ، هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بارحم  اب  دشیم ، جارختسا  هنیدم  رد 

. دندومنیم فالتخا  عفر  يارب  یتاهیجوت  مه  یهاگ  دوب و  هدش  نف  لها  زا  ياهدع  ریحت  ثعاب  فالتخا  هنوگنیا 
نآ 39 لوط  و  هقیقد ، هجرد و 57  هنیدم 24  ضرع  هک  درک  تابثا  يزورما  ياهسایقم  يور  یلباک ، رادرس  فورعم  دنمشناد  ًاریخا ، یلو 

بوـنج هطقن  زا  هـقیقد  طـقف 45  تسا و  بوـنج  هطقن  تسرد  هنیدـم  هلبق  دـش : نیا  هبـساحم  نـیا  هجیتـن  « (1) . » تسا هـقیقد  هـجرد و 59 
یملع تمارک  کی  دوخ  نیا  و  دراد ، قابطنا  دایز  مک و  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  بارحم  اب  تسرد  جارختـسا  نیا  دراد . فارحنا 

هبعک هجوتم  سدقملاتیب  زا  نانچ  « (2) ، » زامن تلاح  رد  هبـساحم  نودـب  هکلب  یملع ، لئاسو  نیرتکچوک  ندوبن  اب  زور  نآ  رد  هک  تسا 
ار وا  تسد  یحو  نیما  دـش  هتفگ  هکناـنچ  تسا و  هدـماین  دـیدپ  هبعک  هب  وا  هجوت  رد  زین  یندوـشخب  یتـح  یفارحنا ، یئزج  هک  هدـیدرگ 

«(3) . » دومن هبعک  هجوتم  تفرگ و 

. یسمش پاچ 1319  ، 71 ۀلبقلا /» ۀفرعم  یف  ۀلجالاۀفحت  - » 1
.88 ج 1 / هیقفلا ،» هرضحی  نم ال  رد « قودص ، - 2

سدقملاتیب زا  زامن ، لاح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شدرگ  نایرج  ، 218 ج 3 / هلبق ، باوبا  هعیـشلا ،» لئاسو  رد « یلماع ، ّرح  - 3
. تسا هدرک  لقن  مارحلادجسم  يوس  هب 
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ردب گنج   22

هراشا

نایم رد  یـصوصخم  زایتما  اهدعب  دندوب ، هدرک  تکرـش  ههبج  نیا  رد  هک  یناسک  تسا . ردـب  گنج  مالـسا ، نایامن  گرزب و  ياهدربن  زا 
؛ دـندادیم یهاوگ  یبلطم  هب  ای  دـندومنیم و  تکرـش  ردـب  نادـهاجم  زا  رفن  دـنچ  اـی  کـی  هک  ياهعقاو  ره  رد  دـندومن . ادـیپ  ناناملـسم 

ردب هعقو  رد  هک  ار  یناسک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  یناگدنز  حرـش  رد  دنتـسه . قفاوم  ام  اب  اهيردب  زا  رفن  دـنچ  دـنتفگیم 
. دیآیم تسد  هب  هثداح  نیا  حیرشت  زا  تیمها  نیا  تلع  دنمانیم و  يردب » ، » دناهدومن تکرش 

. دوریم ماـش  هب  هـکم  زا  نایفـسوبا »  » یتسرپرـس هـب  شیرق  ناوراـک  هـک  دیـسر  هنیدـم  هـب  یـشرازگ  مود ، لاـس  یلوـالايدامج  هـمین  رد 
هب تسد  یلو  درک ، فقوت  هطقن  نآ  رد  رگید ، هاـم  لـیاوا  اـت  تفر و  هریـشعلا » تاذ   » اـت ناوراـک  بیقعت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. تشگیم زاب  هکم  هب  ماش  زا  شیرق ، ناوراک  زییاپ  لیاوا  اریز  دوب ، نیعم  ًابیرقت  ناوراک ، تشگزاب  نامز  و  تفاین . ناوراک 
هیحور اـهنآ و  زکرمت  هـطقن  نمـشد و  دادعتـسا  زا  رکــشل ، هدـنامرف  اـت  دوـب . يزوریپ  ماـگ  نیتـسخن  تاـعالطا ، بـسک  اـهدربن  ماـمت  رد 

. دروخب تسکش  دروخرب  نیتسخن  رد  تسا  نکمم  اسب  هچ  دشابن ، هاگآ  نایوجگنج 
یگدامآ هیاپ  زا  تاعالطا  بسک  دناوخ ؛ دیهاوخ  ار  اهنآ  حرش  هک  اهدربن  مامت  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هدوتـس  ياهـشور  زا 

. دراد یمهم  تیعقوم  یلحم  یناهج و  ياهدربن  رد  تاعالطا  بسک  هلأسم  مه ، زورما  یتح  دوب . وا  لحم  نمشد و 
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و هَّللادـیبع » نب  ۀـحلط  ، » خـیرات ياهباتک  زا  دـمحم ،» ةایح   » فلؤم لقن  هب  انب  و  يدـع ،»  » ادـخلوسر « (1) ، » یـسلجم موحرم  لقن  هب  اـنب 
هب هدیـسر  تاعالطا  دومن . مازعا  ناشیالاک  عون  ناوراک و  ناظفاحم  دادـعت  ناوراک و  ریـسم  زا  تاعالطا  بسک  يارب  ار  دـیز » نب  دیعـس  »

: دوب ریز  رارق 
. دنراد تکرش  نآ  رد  هکم  لها  مامت  هک  تسا  یگرزب  ناوراک  - 1

. دنراد هدهعرب  ار  نآ  ینابساپ  رفن  لهچ  دودح  رد  و  نایفسوبا ،»  » ناوراک تسرپرس  - 2
. تسا رانید  رازه  هاجنپ  دودح  الاک  شزرا  و  دنکیم ، لمح  ار  هراجتلالام  رتش ، رازه  - 3

یتراجت ياهالاک  ناناملـسم  هک  دوب  عقوم  هب  رایـسب  دوب ، هدش  هرداصم  شیرق  فرط  زا  هنیدـم ، میقم  رجاهم  ناناملـسم  تورث  هک  اجنآ  زا 
اًلباقتم ناناملـسم  دـنزرو ، تماقتـسا  رجاـهم  ناناملـسم  لاوما  هرداـصم  رد  دوخ  تجاـجل  داـنع و  رب  شیرق ، رگا  و  دـننک ! طبـض  ار  اـهنآ 

: دومرف درک و  دوخ  باحصا  هب  ور  ادخلوسر  ورنیا ، زا  دننک . فرصت  یگنج  تمینغ  ناونع  هب  دوخ  نایم  ار  یتراجت  ياهالاک 
خر امـش  راک  رد  یـشیاشگ  دیاش  دیورب ، نوریب  هنیدم  زا  شیرق  لاوما  فرـصت  يارب  دـیناوتیم  تسا . شیرق  ناوراک  نیا  مدرم  يا  ناه ،

نیـشناج ار  موتکمما  نب  هَّللادـبع  ترجه ، مود  لاس  ناضمر  هام  متـشه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  ظاـحل ، نیا  زا  « (2) . » دهد
نوریب هنیدم  زا  شیرق  لاوما  هرداصم  يارب  رفن  هدزیس  دصیـس و  اب  داد و  رارق  یـسایس  روما  رد  دوخ  نیـشناج  ار  هبابلوبا  زامن و  يارب  دوخ 

. دمآ

دوشیم نارفَذ »  » نیمزرس مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

«(3)»
لاس ناضمر  هام  متشه  هبنشود  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  نارگشرازگ ، شرازگ  يور 

.217 ج 19 / راحب ،» - .» 1
.20 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  اهومکمنغی «- هَّللا  لعل  اهیلا  اوجرخاف  مهلاوما  اهیف  شیرق  ریغ  اذه  - 2

یلص یمارگ  لوسر  هک  ار  یلزانم  یماسا  دوخ ، هریس  رد  ماشه  نبا  تسا و  ردب  یلزنمود  دوب  شیرق  ناوراک  ریـسم  هک  نارفذ » نابایب « - 3
. تسا هدروآ  دـش  لقتنم  اجنآ  هب  شیرق  تکرح  ربخ  ندیـسر  زا  دـعب  هک  ردـب » یکیدزن « ات  اجنآ  زا  و  نارفذ » ات « هنیدـم  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

مهدرگ هرخافم  شورف و  دیرخ و  يارب  برع  اجنآ  رد  هلاسهمه  هک  دوب  هیروس  هکم و  هنیدـم و  هار  رـس  رب  برع  ياهرازاب  زا  یکی  ردـب ،
.616 - 613 دلج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  هب « دینک  عوجر  دندمآیم .
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تـسد هب  ار  یمچرپ  تفگ و  كرت  دوب  شیرق  ناوراک  ریـسم  هک  نارفذ »  » مزع هب  ار  هنیدـم  نیمزرـس  هدـش  دای  فدـه  يارب  ترجه ، مود 

رفن داتفه  دصو و  رجاهم  رفن  ود  داتشه و  ار  هاپـس  نیا  ياضعا  تقیقح ، رد  داد . بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هب  ار  يرگید  مچرپ  بعـصم و 
. دنتشادن شیب  رتش  داتفه  بسا و  هس  ًاعومجم  دادیم و  لیکشت  یسوا  کی  تصش و  یجرزخ و 

دـندوب و هدرک  تکرـش  نآ  رد  زین  غلابان  دارفا  زا  یخرب  هک  دوب  دـیدش  ناـنچ  نآ  مالـسا ، زور  نآ  هعماـج  رد  يزاـبناج  تداهـش و  قشع 
شیاشگ دیون  نانآ  هب  یمارگ ، لوسر  هک  دناسریم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نخـس  « (1) . » دینادرگزاب هنیدـم  هب  ار  نانآ  یمارگ  لوسر 

هک دوب  نامه  هلأسم  نیا  زّوجم  و  درکیم ، لمح  ار  نآ  شیرق  ناوراک  هک  دوب  یئاهالاک  طبض  شیاشگ ، نیا  هلیسو  دهدیم . یگدنز  رد 
دندادیمن یگدنز  لحم  هب  دمآ  تفر و  هزاجا  نانآ  هب  هدرک و  طبـض  هکم  رد  ار  نارجاهم  یئاراد  هیلک  شیرق  هک  میتفگ  میدش و  روآدای 

اب دـهدیم  هزاجا  دوخ  هب  يدـنمدرخ  لقاع و  ناسنا  ره  هک  تسادـیپ  دوب . هدـنام  كورتم  هکم  رد  نانآ ، لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  هیلک  و 
. تسا هداد  ماجنا  يو  اب  وا  هک  دهد  ماجنا  ار  هلماعم  نامه  نمشد ،

نآ رکذتم  زین  نآرق  هک  دوب  ناناملسم  یشکمتس  تیمولظم و  نامه  شیرق ، ناوراک  هب  ناناملسم  موجه  تلع  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًالوصا 
: دیامرفیم دهدیم و  موجه  هزاجا  نانآ  هب  تهج  نیمه  هب  تسا و 

«(2) « ؛ ٌریِدََقل ْمِهِرْصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ 
رداق و نانآ  يرای  کمک و  هب  دنوادخ  دناهدیدمتـس و  مولظم و  نانآ  اریز  دش . هداد  عافد  هزاجا  دناهدش  عقاو  موجه  دروم  هک  يدارفا  هب  »

.« تسا اناوت 
تعجارم ماـگنه  رظن  نیا  زا  تسا . وا  ناوراـک  بیقعت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوب  هدـش  هجوـتم  ماـش  هب  نتفر  عـقوم  نایفـسوبا ،

وا هب  هکنیا  ات  تسا ؟ هدرک  لاغشا  ار  یتراجت  طوطخ  دمحم  ایآ  هک  تفرگیم  غارس  اهناوراک  زا  و  دادن ، تسد  زا  ار  طایتحا 

.63 - 62 عامسالا /» عاتما  - » 1
.39 جح / هروس  - 2
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: دیسر یشرازگ 

رد هک  نارفذ »  » نیمزرـس رد  و  دـشابیم . شیرق  ناوراک  بیقعت  رد  هدـمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  دوخ  باحـصا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. تسا هتفرگ  عضوم  تسا  ردب »  » یلزنمود

. دزاس هاگآ  ناوراک  تشونرس  زا  ار  شیرق  هک  دیدن  نیا  زج  هراچ  درک . يراددوخ  يورشیپ  زا  نایفسوبا 
شیرق ناروـالد  ناـسرب و  هکم  هب  ار  دوخ  داد : روتـسد  نینچ  وا  هب  درک و  ریجا  ار  يراـفغ » ورمع  نب  مضمـض   » ماـن هب  يوردـنت  ِراوسرتش 

. دنیآ نوریب  هکم  زا  ناناملسم ، هلمح  زا  ناوراک  تاجن  يارب  ات  نک  ربخ  ار  اهالاک  نابحاصو 
ار شزاـهج  تفاکـش و  ار  نآ  ینیب  دـیرب و  ار  دوـخ  رتـش  ياـهشوگ  نایفـسوبا  ناـمرف  هب  دـناسر و  هکم  هـب  ار  دوـخ  ًاعیرـس  مضمـض ،» »
رد دنکـشم  هقاـن  لـماح  هک  ینارتـش  مدرم ! دز : داـیرف  داتـسیا و  رتـش  يور  رب  و  دز ، كاـچ  بقع  ولج و  زا  ار  دوـخ  نهاریپ  دـینادرگرب و 

! دینک يرای  دیـسرب ! دایرف  هب  دسرب ، امـش  تسد  هب  منکیمن  نامگ  دنتـسه ، امـش  ياهالاک  هرداصم  ددـصرد  وا  نارای  دـمحم و  دـنرطخ .
شارخلد و ياـههلان  نتفاکـش و  اـب  مضمـض  هک  یعـضو  دـیکچیم ، وا  غاـمد  شوـگ و  زا  نوـخ  تارطق  هک  رتـش ، راـبّتقر  عـضو  « (1)»
زج دـندش ، جورخ  هدامآ  ناـیوجگنج  ناروـالد و  ماـمت  دروآ . شوج  هب  ار  هکم  مدرم  ِنوخ  دوب ؛ هدروآ  دـیدپ  دوخ  یپاـیپ  ياهدادمتـسا 

دربن نیا  رد  وا  بناج  زا  هک  درک  ریجا  مهرد  رازه  راهچ  هب  ار  ماـشه » نب  صاـع   » دوخ ياـج  هب  درکن و  تکرـش  دربن  نیا  رد  هک  بهلوبا 
. دنک تکرش 

هک دـندوب  هدرک  لـقن  وا  يارب  نوچ  دـنک . تکرـش  گـنج  نیا  رد  تساوـخیمن  یللع  يور  دوـب ، شیرق  ناـگرزب  زا  هک  فـلخ ، نبۀـّیما 
روطهب یتیصخش ، نینچ  فلخت  هک  دندید  تیعمج  نارس  دش . دهاوخ  هتشک  ناناملسم  تسد  هب  هیما  دیوگیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم 

یلصدمحم اب  دربن  مزاع  هک  شیرق  زا  رفن  ود  دوب ، هتـسشن  یهورگ  نایم  مارحلادجـسم  رد  وا  دیدرگ . دهاوخ  مامت  شیرق  ررـض  هب  ملـسم 
ینیس و دندوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا 

ج 2/ لماک ،» خیرات  ثوغلا «- ثوغلا  اهوکردت  نا  يراال  هباحـصا  یف  دمحم  اهل  ضرع  دـق  نایفـس  یبا  عم  مکلاوما  ۀـمیطللا  ۀـمیطللا  - 1
.81
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رـس دوـخ ، تراـجت  تورث و  زا  موـب ، زرم و  زا  عاـفد  زا  هک  نوـنکا  هیما ! دـنتفگ : دـنداد و  رارق  وا  يور  شیپ  هتفرگ  تسد  هـب  ینادهـمرس 
دوخ مان  یشکب و  همرس  نانز  دننام  دراد  نآ  ياج  يدیزگرب ، گنج  هنحصرد  دربن  رب  ار  فلخت  يریگهشوگ و  نانز ، ناسب  و  یباتیمرب ،

. يروآ نوریب  روالد  نادرم  ياهمان  فیدر  زا  ار 
«(1) . » داتفا هار  هب  ناوراک  تاجن  يارب  شیرق  هلفاق  اب  تشادرب و  ار  دوخ  رفس  مزاول  رایتخایب  هک  درک  کیرحت  ار  هّیما  نانچ  هنحص ، نیا 

دندش وربور  نآ  اب  شیرق  هک  یلکشم 

. دنراد شیپ  رد  رکبینب  هلیبق  دننام  یتخسرس ، نمشد  هک  دندش  هجوتم  شیرق  نارس  دش . مالعا  تکرح  نامز 
ار نآ  لیـصفت  ماشه  نبا  هک  دوب  يزیرنوخ  يور  شیرق  اب  رکبینب  ینمـشد  دـنریگ . رارق  نانآ  هلمح  دروم  تشپ  زا  تسا  نکمم  اسب  هچ 
، داد نانیمطا  اهنآ  هب  تسا  رکبینب  زا  ياهریت  هک  هنانکینب  فارشا  زا  کلام ،» نب  ۀقارس   » ماگنه نیا  رد  « (2) . » تسا هتشون  دوخ  هریس  رد 

. دنورب نوریب  هکم  زا  لماک  نانیمطا  اب  شیرق  و  داد ، دهاوخن  خر  ياهثداح  نینچ  زگره  هک 
و دـمآ . دورف  نارفذ »  » مان هب  یلزنم  رد  دوب و  هدرک  تکرح  هنیدـم  زا  شیرق ، یناگرزاب  ناوراک  اب  هلباقم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
رد يدیدج  لصف  و  تخاس ، نوگرگد  ار  مالـسا  شترا  ناهدنامرف  راکفا  و  دیـسر ، ياهزات  شرازگ  ناهگان  دوب . ناوراک  روبع  راظتنا  رد 
رد و  دـناهدمآ ، نوریب  هکم  زا  ناوراک  تظاـفح  يارب  هکم  مدرم  هک  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  شرازگ  دوشگ . اـهنآ  یگدـنز 

. دناهدرک تکرش  شترا  نیا  لیکشت  رد  فیاوط  دناهتفای و  زکرمت  یلاوح  نیمه 
هدـمآ نوریب  هنیدـم  زا  یتراجت  ياهالاک  هرداصم  يارب  يو  نارای  وا و  فرط  کی  زا  دـید ، یهارود  رـس  رب  ار  دوخ  ناناملـسم  زیزع  ربهر 

زا رگا  رگید  فرط  زا  یگنج . لئاسو  رظن  زا  هچ  تارفن و  رظن  زا  هچ  دنتـشادن ؛ یگدامآ  هکم  گرزب  شترا  کی  اب  هلباقم  يارب  دـندوب و 
هانپ رد  هک  ار  یتاراختفا  دنتشگیمزاب ، دندوب  هدمآ  هک  یهار 

.82 ج 2 / لماک ،» خیرات  138 «؛ ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 1
.249 - 248 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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. دندادیم تسد  زا  دندوب  هدروآ  تسد  هب  یماظن  تارهاظت  اهرونام و 

حالص هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نیاربانب ، دادیم  رارق  هلمح  دروم  ار  هنیدم )  ) مالسا زکرم  هداد و  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  نمـشد  اسب  هچ 
. دنک دربن  هظحل  نیرخآ  ات  دراد  رایتخا  رد  هک  ییاوق  اب  دنکن و  ینیشنبقع  زگره  هک  دید  نیا  رد 

ینامیپ و  دندوب : نارجاهم »  » زا اهنآ  رفن  طقف 74  دندادیم و  لیکشت  راصنا »  » ِناناوج ار  نازابرـس  تیرثکا  هک  دوب  نیا  هظحالم  لباق  هتکن 
زا هنیدم  رد  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  ینعی  یگنج . هن  دوب  یعافد  نامیپ  کی  دندوب ، هتسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هبقع »  » رد راصنا »  » هک

نینچ زگره  دنیامن ، دربن  وا  نمشد  اب  هنیدم  نوریب  رد  وا  هارمه  هکنیا  اما  دننک . عافد  دوخ  ناسک  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صخش 
و دهد ، لیکشت  یماظن  ياروش  هکنیا  زج  دیدن  هراچ  دنک ؟ هچ  اوق  لک  هدنامرف  نونکا  دندوب . هتسبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  ینامیپ 

. دیاشگب ار  لکشم  قیرط  نیا  زا  و  دیامن ، هعجارم  یمومع  راکفا  هب 

یماظن ياروش 

: تفگ تساـخرب و  رکبوبا  تسخن  « (1) « ؟ تسیچ هراب  نیا  رد  اهامـش  رظن  دومرف : تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماـگنه ، نیا  رد 
تلذ ضیـضح  هب  تزع  جوا  زا  دـناهدرواین و  نامیا  ینیئآ  هب  شیرق  زگره  دـناهدرک . تکرـش  شترا  نیا  رد  شیرق ، ناروـالد  ناـگرزب و 
هنیدم هب  مینکن و  گنج  تسا  نیا  تحلـصم  ینعی  « ) (2) . » میاهدـماین نوریب  لماک  یگدامآ  اب  هنیدـم  زا  ام  یفرط  زا  و  دـناهدرکن ، طوقس 

. نیشنب سِلجإ : دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میدرگزاب )
. دنیشنب هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  دومن و  رارکت  ار  نخس  نیمه  تساخرب و  رمُع  سپس 

و تسا ، امش  اب  ام  بولق  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : تساخرب و  وا ، زا  سپ  دادقم 

. سانلا اهیا  یلا  اوریشا  - 1
.48 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  برحلل «- ًۀبها  یلع  جُرَخن  مل  تزع و  ذنم  تلذامو  تَرفک  ذنم  تنمآ  ام  اهئالیخو  شیرق  اّهنا  - 2
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دنتفگ یـسوم  هب  لیئارـساینب  هک  ار  ینخـس  امـش  هب  ام  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  نک . بیقعت  ار  نامه  هداد  روتـسد  وت  هب  دـنوادخ  ار  هچنآ 
دیورب تراگدرورپ  وت و  یسوم ! يا  دنتفگ : هَّللا » میلک   » هب لیئارساینب  درک ، داهج  هب  توعد  ار  نانآ  یسوم  هک  یماگنه  تفگ . میهاوخن 

تراگدرورپ تایانع  لظ  رد  مییوگیم : مینکیم و  ضرع  امـش  هب  ار  نخـس  نیا  دـض  ام  یلو  میاهتـسشن ، اج  نیمه  رد  ام  دـینک و  داـهج 
وا قح  رد  دیدرگ و  لاحشوخ  دادقم ، نانخس  ندینش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  « (1) . » مینکیم دربن  امش  باکر  رد  زین  ام  نک و  داهج 

. درک اعد 
رد نانآ  ات  دوب ، راصنا  هیرظن  ندروآ  تسد  هب  يروش  لیکشت  زا  یلاع  فده  یهگناو  تشاد ؛ يدرف  هبنج  ًامومع  دش  زاربا  هک  یئاههیرظن 

. تشادن ناکما  یمیمصت  نیرتکچوک  نتفرگ  دندرکیمن ، ذاختا  یعطق  میمصت  هراب ، نیا 
نخس راصنا  هیرظن  ندروآ  تسد  هب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تهج ، نیا  هب  دندوب ؛ یکم »  » یگمه هظحل  نآ  ات  ناگدننکرظنراهظا 

؟ میتسه ام  امش  روظنم  ایوگ  تفگ : تساخرب و  يراصنا  ذاعم  نب  دعس  « (2) . » دینک زاربا  ار  دوخ  ياههیرظن  دومرف : درک و  رارکت  ار  دوخ 
هراب نیا  رد  تسا . قح  وت  نیئآ  هک  میاهدرک  قیدـصت  ار  وت  میاهدروآ و  نامیا  وت  هب  ام  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ : یلب ، دومرف : یمارگ  لوسر 

هدومن ثوعبم  تلاـسر  هب  ار  وت  هک  یئادـخ  نآ  هب  مینکیم . يوریپ  وت  زا  اـم  دـیریگب  میمـصت  امـش  هچ  ره  میاهدرپـس ، قیثاوم  اـهنامیپ و 
زابرـس امـش  يوریپ  زا  ام  زا  رفن  کی  و  میوشیم ، دراو  امـش  رـس  تشپ  زین  اـم  رمحا ) رحب  هب  هراـشا   ) دـیوش اـیرد  نیا  دراو  هاـگره  تسا ،

ناگدید هک  میهدب  ناشن  دوخ  زا  یئاهيزابناج  تامدخ و  هار ، نیا  رد  ام  دیاش  میـسرتیمن . نمـشد  اب  ندش  وربور  زا  زگره  ام  دنزیمن .
یلصربمایپ رد  یبیجع  طاشن  دعـس ،»  » راتفگ « (3) . » نک هناور  تسا  حالـصهک  ياهطقن  ره  هب  دـنوادخ  نامرف  هب  ار  ام  ددرگ . نشور  اـمش 

يدیمون سأی و  موش  هیاس  درک و  داجیا  هلآ  هیلع و  هللا 

. َنوِلتاقُم امُکَعَم  انا  ِالتاقَف ، کُّبَر  َتنا و  بَهذا  - 1
. سانلااهیا یلا  اوریشا  - 2
. هَّللا ۀکرب  یلع  انبرسف  - 3
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. تفر نایم  زا  فده  هار  رد  يرادیاپ  تماقتسا و  دیما ، اجر و  شخبتایح  هعشا  اب 

: تفگ دومرف و  رداصتکرح  نامرف  هلصافالب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب ، زیگناناجیه  زیمآکیرحت و  نانچ  دیشر  رسفا  نیا  نانخس 
ياهورین اب  ای  و  دومن ، دـیهاوخ  هرداصم  ار  اهنآ  لاوما  و  دـش ، دـیهاوخ  وربور  ناوراک  اب  ای  هک  « (1)  » امـش هب  داب  تراشب  دینک و  تکرح 

. درک دیهاوخ  دربن  دناهدمآ  ناوراک  تاجن  يارب  هک  يدادما 
هللا یلصمرکا  ربمایپ  یهدنامرف  هب  مالـسا  نوتـس  تسا . هدش  دراو  اهنآ  رب  ینیگنـس  تامدص  هک  مرگنیم  ار  شیرق  هاگراتـشک  نم  نونکا 

«(2) . » تفرگ عضوم  ردب ،»  » ياهبآ یکیدزن  رد  و  داتفا ؛ هار  هب  هلآ  هیلع و 

نمشد عاضوا  زا  تاعالطا  بسک 

نمشد عاضوا  زا  تاعالطا  بسک  شزرا  یلو  تسا ؛ هدرک  يدایز  توافت  هتـشذگ  اب  زورما  یگنج  ياهکیتکات  یماظن و  لوصا  هکنیا  اب 
نونکا تسا . یقاب  دوخ  توق  هب  زونه  دـنروآیم ، دربن  نادـیم  هب  هک  یئاهورین  دادعتـسا  اهنآ و  یگنج  نونف  یماظن و  رارـسا  زا  یهاگآ  و 

اـهسالک و تسا و  هـتفرگ  دوـخ  هـب  شزوـمآ  هـبنج  زورما  عوـضوم ، نـیا  هـتبلا  تـسا . اـهيزوریپ  هیاـپ  اـهدربن و  ساـسا  هلأـسم  نـیا  زین 
دوخ تیقفوم  زا  یمهم  تمسق  برغ ، قرش و  ياهكولب  نارس  زورما ، تسا . هدمآ  دیدپ  یسوساج  لوصا  سیردت  يارب  یئاههاگشزومآ 

رب شقن  ار  اهنآ  دنشاب و  هاگآ  نمشد  یگنج  ياههشقن  زا  دربن ، زا  شیپ  دنناوتب  هک  دننادیم  دوخ  یـسوساج  ياهنامزاس  شرتسگ  رد  ار 
. دننک بآ 

فـشک ثعاب  هک  رهاظت  هنوگره  زا  تفرگ و  عضوم  دوب ، قفاوم  يراتتـسا »  » لوصا اب  اًلماک  هک  ياهطقن  رد  مالـسا  یمزر  نوتـس  ورنیا ، زا 
زا هدیـسر  تاعالطا  دـندومن . ناوراک  شیرق و  زا  تاعالطا  بسک  هب  عورـش  فلتخم  ياههتـسد  دـمآ . لـمع  هب  يریگولج  ددرگ  رارـسا 

: دوب ریز  رارق  هب  فلتخم  قیرط 
سیئر رب  و  دنتفر ، هار  یتفاسم  روالد  زابرس  کی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوخ  تسخن  فلا :

«. ِْنیَتَِفئاَّطلا يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ  َو  هیآ 7 «: لافنا  هروس  اُورِشبا - اوریِس و  - 1
.615 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  48 «؛ ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 2
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؟ دیراد یعالطا  هچ  وا  نارای  دمحم و  شیرق و  زا  دنتفگ : وا  هب  دندش و  دراو  ياهلیبق 

وگتـسار هدـنهدشرازگ  رگا  دـناهدرک . تکرح  هنیدـم  زا  يزور  نینچ  وا ، ناراـی  دـمحم و  هک  دـناهداد  شرازگ  نم  هب  تفگ : نینچ  يو 
نم هب  زین  و  دـندوب ،) هتفرگ  عضوم  اجنآ  رد  مالـسا  نوتـس  هک  داد  ناشن  ار  ياهطقن   ) دنتـسه ياهطقن  نینچ  رد  شنارای  وا و  نونکا  دـشاب ،

هطقن نـالف  رد  نوـنکا  راـچان  دـشاب ، حیحـصهدیسر  شرازگ  رگا  تسا . هدرک  تکرح  هکم  زا  يزور  نینچ  رد  شیرق  هـک  دـناهداد  ربـخ 
(. دنتشاد زکرمت  اجنآ  رد  تسرد  شیرق  هک  درک  نیعم  ار  ياهطقن   ) دنتسه

ات دـنتفر  ردـب »  » بآ راـنک  مالـسلا  هیلع  یلع  یهدـنامرف  هب  دوب ، صاـقو  یبا  دعـس  ماوع و  ریبز  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  یتشگ  هورگ  کـی  ب :
. دوب تاعالطا  نتشگ  تسد  هب  تسد  عمجت و  زکرم  ًالومعم  هطقن  نیا  دنروآ . تسد  هب  يرتشیب  تاعالطا 

هب هدرک و  ریگتـسد  ار  ود  ره  و  دـندرک ، دروخرب  دـندوب  شیرق  هب  قلعتم  هک  مـالغ  ود  اـب  یـشکبآ  رتش  هب  بآ ، فارطا  رد  روبزم  هورگ 
يرگید و  جاجحلاینب ،»  » هب قلعتم  مالغ  ود  زا  یکی  هک  دـش  مولعم  یئوجزاـب  زا  سپ  دـندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  رـضحم 

. دنناسرب شیرق  هب  بآ  هک  دنرومأم  و  تسا ، صاعلاینب »  » هب قلعتم 
زا سپـس  تسا . هتفرگ  رارق  نابایب  يالاب  رد  هک  یهوک  تشپ  دـنتفگ  دنتـسه ؟ اجک  شیرق  هک  دیـسرپ  اـهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

ترضح رتش . هن  رگید  زور  و  رتش ، هد  زور  کی  دنتفگ  دنشکیم ؟ رتش  دنچ  يزور  دومرف  مینادیمن . ًاقیقحت  دنتفگ : دیسرپ . تارفن  دادعت 
، ماشه نب  يرتخبلاوبا  هعیبر ، نب  ۀبیش  هعیبر ، نب  ۀبتع  دنتفگ : دومن ، لاؤس  اهنآ  نارـس  زا  ًادعب  تسا . رازه  دصهن و  نیب  اهنآ  تارفن  دومرف :

: دومرف درک و  دوخ  باحصا  هب  ور  ماگنه  نیا  رد  دنتسه . اهنآ  نایم  رد  فلخ و ...  نب  ۀّیما  و  مازح ، نب  میکح  ماشه ، نب  لهجوبا 
. دبای همادا  تاقیقحت  ات  دندرگ  ینادنز  رفن  ود  نیا  داد  روتسد  سپس  « (1) . » تسا هتخیر  نوریب  ار  دوخ  ياههراپ  رگج  هکم  رهش 

.617 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  اهدبکذالفا «- مکیلا  تقلا  دق  ۀکم  هذه  - 1
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بآ هب  کیدزن  یّلت  رانک  رد  اهنآ  دنروآ . لمع  هب  ناوراک  زا  یتاعالطا  و  دنوش ، ردب »  » هدکهد دراو  هک  دندرک  ادیپ  تیرومأم  رفن  ود  ج :

یکی دنتفگیم . نخس  رگیدکی  اب  نز  رفن  ود  هاچ ، رانک  رد  ًاقافتا  دنروخب . بآ  دناهدمآ  دنتسه و  هنشت  هک  دندرک  دومناو  و  دندش ، هدایپ 
ای ادرف  هـک  تـفگ : يو  خـساپ  رد  يرگید  مدــنمزاین ؟ زین  نـم  هـک  ینادیم  يزادرپیمن ، ار  دوـخ  ضرق  ارچ  هـک : تـفگیم  يرگید  هـب 

نیا یکیدزن  رد  هک  ورمع ،» نب  يدجم  . » میامنیم ادا  ار  دوخ  یهدب  سپـس  منکیم ، راک  ناوراک  يارب  نم  و  دـسریم ، ناوراک  ادرفسپ 
. دومن ادج  مه  زا  ار  نز  ود  نآ  درک و  قیدصت  ار  راکهدب  راتفگ  دوب ، نز  رفن  ود 

و دـندناسر ، مالـسا  ياوـق  لـک  یهدـنامرف  هب  ار  دوـخ  راتتـسا ،»  » هدـعاق تیاـعر  اـب  دـندش ، لاحـشوخ  ربـخ  نیا  عامتـسا  زا  راوـس  ود  ره 
زا تاعالطا  نیا  بسک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  هک  نونکا  دنتخاس . هاگآ  دـندوب  هدینـش  هچنآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دنزادرپب راک  تامدقم  هب  تسا ، مزال  تسا ؛ هدش  هاگآ  اًلماک  شیرق  تیعقوم  ناوراک و  دورو 

تخیرگ نایفسوبا  هنوگچ 

تشگزاب ماگنه  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  دوب ؛ هدش  عقاو  ناناملسم  زا  ياهتـسد  ضرعت  دروم  نتفر  عقوم  هک  ناوراک  تسرپرـس  نایفـسوبا 
ناوراک وا  دیسر ؛ مالـسا  ذوفن  هقطنم  هب  ناوراک  هک  یتقو  رظن ، نیا  زا  تفرگ . دهاوخ  رارق  ضرعت  دروم  ناناملـسم  فرط  زا  عطق  روط  هب 

وا زا  درک و  تاقالم  اجنآ  رد  ار  ورمع » نب  يدجم  . » دـش ردـب »  » هدـکهد دراو  تاعالطا  بسک  يارب  دوخ  داد و  تحارتسا  ياهطقن  رد  ار 
، ددرگ نم  ینامگدـب  ثعاـب  هک  يزیچ  تفگ  يو  دـشاب ؟ نامگدـب  اـهنآ  هب  هک  تسا  هدـید  ار  یناـسک  فارطا  نـیا  رد  اـیآ  هـک : دیـسرپ 

لت يور  نایفـسوبا  دنتفر . دندروخ و  بآ  دندمآ  نیئاپ  دندیناباوخ و  یلت  يور  ار  دوخ  نارتش  هک  مدید  ار  يراوسرتش  ود  طقف  ماهدـیدن .
هنیدم لها  اهنآ  هک  درک  نیقی  تخانـش و  ار  اهنآ  دوب ، لکـشپ  نایم  رد  هک  یئامرخ  هتـسه  زا  تفاکـش ، ار  اهنآ  رتش  زا  لکـشپ  دنچ  دـمآ 

. دنتسه
. درب نوریب  مالـسا  ذوفن  هقطنم  زا  ار  ناوراـک  هدرک  یکی  ار  لزنم  ود  و  درک ، ضوع  ار  ناوراـک  ریـسم  تشگرب و  ناوراـک  يوـس  هب  ًاروـف 

یصخش نینچمه ،
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دندرگرب دناهدمآ  هک  یهار  زا  زین  نانآ  و  درب ، تمالس  هب  ناج  ناناملـسم  دربتـسد  زا  ناوراک  هک  دهد  عالطا  شیرق  هب  هک  درک  رومأم  ار 

. دننک راذگاو  برع  دوخ  هب  ار  دمحم  راک  و 

دندش هاگآ  ناوراک  تاجن  زا  ناناملسم 

دمآشیپ نیا  زا  دـندوب ، هتخود  یناگرزاب  ياهالاک  هب  عمط  مشچ  هک  یهورگ  تفاـی . راـشتنا  ناناملـسم  ناـیم  رد  ناوراـک  نتخیرگ  ربخ 
: درک لزان  ار  هیآ  نیا  اهنآ  بولق  میکحت  يارب  دنوادخ  دندش . تحاران 

یناگرزاب ناوراک )  ) تمظعیب یهورگ  ناهاوخ  امـش  و  دادیم ، دـیون  امـش  هب  ار  هفیاط  ود  زا  یکی  دـنوادخ  هک  ار  یعقوم  دـیروآ  داـیب  »
«(1) «. » دنک عطق  ار  نارفاک  هشیر  و  دراد ، هاگن  رادیاپ  نیمز  يور  رد  ار  قح  دهاوخیم  دنوادخ  دیدوب .

شیرق نایم  رظن  فالتخا 

. دمآ دیدپ  نانآ  نایم  یبیجع  یگتسدود  درک ، غالبا  تیعمج  نارس  هب  ار  يو  مایپ  نایفسوبا  هدنیامن  یتقو 
ياهالاک ظفح  ام  ضرغ  دـنتفگیم  اریز  دنتـشگزاب . دـندوب  هدـمآ  هک  یهار  زا  دوخ  نانامیپمه  اب  قیرـش » نب  سنخا   » و هرهز » ینب   » هلیبق

کی رثا  رب  دوب ، هدـمآ  نوریب  هکم  زا  شیرق  رابجا  هب  هک  مه  بلاـطوبا  دـنزرف  بلاـط ،» . » دـیدرگ یلمع  زین  نآ  دوب و  هرهز » ینب   » گرزب
. تشگزاب دوب  هدمآ  هک  یهار  زا  تسا ، دمحم »  » اب مشاهینب  امش  بولق  دنتفگیم  هک  یظفل  هرجاشم 

بارش میشکب و  ار  ینارتش  مینامب و  زور  هس  اجنآ  رد  میورب و  ردب »  » هقطنم هب  دیاب  ام  هک  دیزرو  رارـصا  نایفـسوبا  رظن  فالخرب  لهجوبا 
. دنربب باسح  ام  زا  دبا  ات  دسرب و  برع  شوگ  هب  ام  یئاناوت  تردق و  تیص  ، دنناوخب زاوآ  ام  يارب  رگشمار  نانز  میروخب و 

َعَطْقَی َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدـیُِری  َو  ْمَُکل  ُنوُکَت  ِۀَـکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدََوت  َو  ْمَُکل  اهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْـحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدـِعَی  ْذِإ  َو  - » 1
«. 7 لافنا / هروس  َنیِِرفاْکلا «» َِرباد 
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. دـنیآ دورف  ياهپت  تشپ  ناـبایب ، زا  یعفترم  هطقن  رد  دـننک و  تکرح  هطقن  نآ  زا  هک  تـشاد  نآ  رب  ار  شیرق  لـهجوبا ، هدـنبیرف  ناـنخس 

. تشادزاب يورشیپ  زا  ار  نانآ  درک و  تخس  شیرق  يارب  ار  نتفر  هار  هک  دیراب  يدیدش  ناراب 
. تشاذگن یئوس  رثا  تشاد  زکرمت  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  هک  ایندلاةودُعلا )  ) نابایب يریزارس  هقطنم  رد  ناراب  اما 

رد دشابیم . ایندلاةودُعلا )  ) ریزارـس تسپ و  نآ  یلامـش  هقطنم  و  يوصقلاةودُعلا )  ) دـنلب نآ  یبونج  هطقن  هک  تسا  یعیـسو  هقطنم  ردـب » »
. دوب اهناوراک  زادناراب  هتسویپ  و  تشاد ، دوجو  دوب ، هدش  رفح  نآ  رد  هک  یئاههاچ  هلیسو  هب  یفلتخم  ياهبآ  عیسو  تشد  نیا 

اجنیا رد  ادـخ  نامرف  هب  ایآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  دوب  یگنج  هدومزآراـک  نارـسفا  زا  یکی  هک  رذـنم ،» نب  باـبح  »
هدشن دراو  تمـسق  نیا  رد  یـصاخ  روتـسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیدید ؟ بسانم  دربن  يارب  ار  اجنیا  هکنیا  ای  دـیدمآ ، دورف 

. میهدیم ناکم  رییغت  دنک  اضتقا  یگنج  حلاصم  هکنانچ  دییوگب . دشاب  امش  رظن  رد  يرتبسانم  هطقن  رگا  تسا و 
يارب هک  میزاسب  یـضوح  نآ  رانک  سپـس  مییآ ؛ دورف  تسا  کیدزن  نمـشد  هب  هک  یبآ  رانک  رد  هک  تسا  نیا  تحلـصم  تفگ : بابح » »
یبوخ هب  نایرج  نیا  داد . تکرح  نامرف  دیدنـسپ و  ار  دوخ  رـسفا  رظن  ترـضح  میـشاب . هتـشاد  راـیتخا  رد  بآ  هشیمه  ناـیاپراهچ  دوخ و 
«(1) . » دادیم تیمها  هداعلاقوف  یمومع  راکفا  تیاعر  تروشم و  هب  یعامتجا  روما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  هک  دناسریم 

یهدنامرف جرب  ای  شیرع » »

دربـن نادـیم  رـساترس  هک  میزاـسب  يدـنلب  هپت  يور  یناـبیاس  امـش  يارب  تسا  رتـهب  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ذاـعم ، دـعس 
. دسرب ءزج  ناهدنامرف  هب  یصاخ  دارفا  هلیسو  اوق  لک  هدنامرف  نامرف  و  ددرگ ، تبقارم  ینارادساپ  هلیسو  هب  و  دشاب ، نآ  زادنامشچ 

.144 ج 2 / يربط ،» خیرات  620 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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يا امش  دندش ، هتشک  دندروخ و  تسکـش  دربن  نیا  رد  رگا  رتهب و  هچ  دندرگ  زوریپ  دربن  نیا  رد  مالـسا  شترا  رگا  هکنیا : همه  زا  رتالاب 

يورـشیپ زا  ار  نمـشد  هک  يریخأت »  » تایلمع هتـشر  کی  نداد  ماجنا  اب  یهدنامرف ، جرب  نارادـساپ  هارمه  وردـنت ، نارتش  هلیـسو  هب  ربمایپ 
امـش زا  دـندرگ  هاگآ  عاضوا  زا  رگا  دـنعالطایب و  ام  عضو  زا  هک  دنتـسه  يدایز  ناناملـسم  اجنآ  رد  دـیناسرب . هنیدـم  هب  ار  دوخ  درادزاب 

. دومن دنهاوخ  لمع  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  دناهتسب  وت  اب  هک  ینامیپ  هب  و  دننکیم ، تیامح  اًلماک 
دنزاسب و دشاب  نادـیم  هب  فرـشم  هک  ياهپت  يور  یهاگهانپ  هک  داد  روتـسد  دومرف و  اعد  ذاعم » دعـس   » قح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دنهد لاقتنا  اجنآ  هب  ار  یهدنامرف  رقم 

شیرق تکرح 

. دندش ریزارس  ردب »  » تشد هب  گیر  هپت  تشپ  زا  شیرق  ترجه ، مود  لاس  ناضمر  مهدفه  زور  نادادماب ،
وت و گنج  هب  باجعا  ربک و  اب  شیرق  ایادـخ ، تفگ : درک و  نامـسآ  هب  ور  داتفا ، شیرق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  هک  یماگنه 

«(1) . » زاس كاله  زورما  زا  ار  نانآ  امن و  ققحم  ياهدومرف ، نم  هب  هک  ار  یکمک  اراگدرورپ  تسا ، هتساخرب  وت  لوسر  بیذکت 

شیرق ياروش 

نازابرـس رامآ  لیـصحت  يارب  دـندوبن . هاگآ  اهنآ  دادـعت  ناناملـسم و  تردـق  زا  یلو  دـندش ، زکرمتم  ردـب  زا  ياهطقن  رد  شیرق  ياهورین 
هیلع و هللا  یلـصدمحم  نارای  هرامـش  هک  دندرک  رومأم  دوب  رهام  تیعمج  ندز  نیمخت  رد  روالد و  يدرم  هک  ار  بهو » نب  ریمع  ، » مالـسا
رد ناناملسم  هرامش  داد  شرازگ  و  تشگزاب ، درک و  شدرگ  مالسا  نازابرـس  هاگودرا  فارطا  رد  دوخ  بسا  اب  وا  دروآ . تسد  هب  ار  هلآ 

، رس تشپ  رد  ایآ  هک  منیبب  رگید  شدرگ  کی  اب  تسا  مزال  تفگ : یلو  تسا . رفن  دصیس  دودح 

. خلا کلوسر  بذکت  كداحت و  اهئالیخب  تلبقا  دق  شیرق  هذه  مهللا  - 1
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؟ هن ای  دنراد  يدادما  يورین  ای  هاگنیمک ،

یهاگهانپ نیمک و  ناناملـسم  تفگ  وا  دروآ ، يروآتشحو  بیهم و  ربخ  داهن . اپ  ریز  ار  نیئاپ  الاب و  درک . شدرگ  ار  ناـبایب  رـساترس  وا 
: دوزفا سپس  دناهدروآ . تاغوس  ار  گرم  هنیدم ، زا  امش  يارب  هک  مدید  ار  ینارتش  یلو  دنرادن 

هب هاگره  دش . دنهاوخن  هتشک  دنشکن  ار  امش  زا  رفن  کی  اهنآ  زا  کی  ره  ات  دنرادن . یهاگهانپ  دوخ  ياهریشمش  زج  هک  مدید  ار  یهورگ 
موحرم و  يدـقاو » « » (1) . » دـیریگب دوخ  ار  یئاـهن  میمـصت  تشاد ؟ دـهاوخ  يدوس  هچ  یگدـنز  رگید  دنتـشک  امـش  زا  ناـشدوخ  دادـعت 

اهنآ هفایق  زا  هدارا  میمـصت و  دننزیمن و  فرح  دنـشوماخ و  هک  دـینیبیمن  هکنیا : نآ  دـناهدومرف و  لقن  زین  ار  يرگید  هلمج  یـسلجم ،» »
«(2) « ؟ دنهدیم شدرگ  ناهد  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهنابز  هدنشک  ياهیعفا  نوچمه  درابیم ،

شیرق نایم  رد  یگتسدود 

. تفرگارف ار  نمشد  شترا  رسارس  زرل  سرت و  دومن . اپ  رب  شیرق  نایم  یئاغوغ  روالد ، زابرس  نیا  نانخس 
نوریب هکم  زا  دوخ ، یناگرزاب  ياـهالاک  ظـفح  يارب  شیرق  یتسه . شیرق  رورـس  وت  هبتع ! تفگ : تفر و  هَبتُع »  » شیپ مازح ،» نب  میکح  »

هب هک  لاوما  تمیق  و  یمرـضح »  » ياهبنوخ زج  درادـن ، دوجو  یبلطم  رگید  دـناهدروآ ، تسد  هب  لـماک  تیقفوم  هک  نونکا  دـندوب . هدـمآ 
اب گـنج  زا  دـیزادرپب و  دوـخ  فرط  زا  ار  وا  ياـهبنوخ  امـش  تـسا . هدـش  عـقاو  دربتـسد  دروـم  شیپ  يدـنچ  رد  مالـسا  نازابرـس  هلیـسو 

! مدرم تفگ : دناوخ و  یباذج  هباطخ  مدرم  نایم  رد  تساخرب و  وا  دراذگ . یبیرغ  ریثأت  هبتُع  رد  میکح  نانخـس  دینک . رظنفرـص  « دمحم »
. دینک راذگاو  برع  هب  ار  دمحم »  » راک امش 

هدوسآ هیحان  نیا  زا  زین  ام  دزیر ؛ مهرد  ار  وا  تردق  ساسا  دنز و  مه  هب  ار  وا  نیئآ  طاسب  هک  دش  قفوم  برع  هاگره 

امف مهدادـعا  مکنم  اوباصا  اذاف  مکنم  اًلجر  َُلتقَی  یتح  مهنم  لجر  لتُقی  نا  يرأام  هَّللاو  مُهفویـس  الا  أـجلم  ـالو  ۀـعنم  مهعم  سیل  موق  - . 1
.622 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  مکیأر «- اوارف  کلذ  دعب  شیعلاریخ 

.234 ج 19 / راحب ،» 62 و « ج 1 / يزاغم ،» یعافالا «- َظُمُلت  َنوظمَلتَی  َنوملکتَی  ًاسّرُخ ال  مهنورت  اما  - 2
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رظنفرـصوا اب  گنج  زا  تردـق  جوا  رد  ام  اریز  دیـسر . دـهاوخن  يّرـش  اـم  يارب  وا  زا  دـیدرگ  قفوم  هار  نیا  رد  دـمحم »  » رگا و  میوشیم .

. میدرگرب میاهدمآ  هک  یهار  نیا  زا  هک  تسا  رتهب  میاهدرک ،
. دـش تحاران  هداعلاقوف  هبتع  راـتفگ  ندینـش  زا  يو  تسا . هرز  ندیـشوپ  لوغـشم  وا  هک  دـید  و  دـیناسر ، لـهجوبا  هب  ار  هبتُع  رظن  میکح ،

نوخ نتفرگ  زا  ار  مدرم  هبتع ، ینعی  وت  ناـمیپمه  داد ، ماـغیپ  داتـسرف و  یمرـضح » رماـع   » ماـن هب  یمرـضخ ، ورمع  ردارب  شیپ  ار  یـصخش 
روایب اهنآ  دای  هب  دناهتـسب  تردارب  اب  هک  ار  ینامیپ  شیرق  نایم  رد  زیخرب  ینیبیم . دوخ  مشچ  اب  ار  تردارب  نوخ  وت  درادیم  زاـب  تردارب 

. نک یئارسهحون  تردارب  گرم  يارب  و 
. هارمَعاو هارمَعاو  تفگیم : نانک  هثاغتسا  درک ، هنهرب  ار  رس  تساخرب  رماعوبا » »

« هبتُع  » يریگهرانک هیرظن  و  دومن ، دربن  رب  ممـصم  ار  ناـنآ  دروآرد . شدرگ  هب  شیرق  قورع  رد  ار  تریغ  نوخ  رماـعوبا ،»  » هیرگ هحون و 
. دش شومارف 

رب گنج  سابل  تساخرب و  هلـصافالب  تفرگ . رارق  تیعمج  رذگدوز  تاساسحا  ریثأت  تحت  دوب  يریگهرانک  رادفرط  هک  هبتُع ، نیمه  یلو 
. تخاس دربن  هدامآ  ار  دوخ  درک و  نت 

هدـنیآ ندرک  نشور  زا  دـیارگیم و  یـشوماخ  هب  ساسایب ، ياهناجیه  روش و  تاساسحا و  موجه  رثا  رب  یهاگ  لـقع ، غورف  درخ و  رون 
مدقشیپ هک  دش  یتاساسحا  يروط  دومنیم ، توعد  زیمآتملاسم  یتسیزمه  هب  دوب و  افصو  حلصرادفرط  هک  يدرم  دتسیایمزاب . یگدنز 

«(1) . » دیدرگ دربن  نادیم  رد 

تخاس یعطق  ار  گنج  هک  يزیچ 

ماجنا ار  راک  هس  نیا  زا  یکی  هک  تسب  نامیپ  دندوب . هتخاس  ناناملسم  هک  داتفا  یضوح  هب  شمشچ  دوب . ییوخدنت  درم  یموزخم ،» دوسا  »
ضوح بآ  زا  ای  دهد :

.224 ج 19 / راونالاراحب ،» 623 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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وربور هزمح  مالسا ، دیشر  رسفا  اب  ضوح ، یکیدزن  رد  دمآ و  نوریب  ناکرشم  فوفصزا  وا  دوش . هتشک  ای  و  دنک ، ناریو  ار  نآ  ای  دشونب ،

ار دوخ  دـنک  لمع  دوخ  نامیپ  هب  هکنیا  يارب  وا  درک . ادـج  قاس  زا  ار  وا  ياپ  تبرـض  کی  اب  هزمح  تفرگرد ، ود  نآ  نایم  دربن  دـیدرگ .
. تشک بآ  نایم  رد  ار  وا  يرگید  تبرض  ندز  اب  هزمح ، دشونب . ضوح  بآ  زا  ات  دیشک  ضوح  رانک 

ضغب هک  یهورگ  تسین . يزیرنوخ  زا  رتالاب  تیعمج ، کی  کیرحت  يارب  يزیچ  چیه  اریز  تخاس . یعطق  ار  گنج  هلأسم  دمآشیپ  نیا 
. دننیبیم گنج  هب  مزلم  ار  دوخ  رگید  هداتفا ، اهنآ  تسد  هب  هناهب  نیرتهب  نونکا  دنتشگیم ، هناهب  لابند  درـشفیم و  ار  اهنآ  يولگ  هنیک  و 

«(1)»

نت هب  نت  ياهگنج 

. دشیم زاغآ  یمومع  هلمح  سپس  دوب . نت  هب  نت  ياهدربن  گنج ، زاغآ  رد  برع ، هنیرید  مسر 
ترابع رفن  هس  نیا  دـندیبلط . زراـبم  دـندمآ و  نوریب  شیرق  فوفـصزا  شیرق ، ناروـالد  زا  رفن  هس  یموزخم ، دوسا  ندـش  هتـشک  زا  سپ 

طـسو رد  دـندوب ، حالـس  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  رفن  هس  ره  دـیلو .»  » هبتع دـنزرف  و  هعیبر »  » نادـنزرف ۀَبیَـش ،»  » وا ردارب  و  هبتُع ،» : » زا دـندوب 
يارب هحاور ،» هَّللادبع  « » ذوعم « » فوع : » ياهمان هب  راصنا ، ناناوج  زا  دیـشر  ناوج  هس  دندیبلط . دروامه  هدـیناود  بسا  نانکشرغ  نادـیم 
يراک امـش  ابام  تفگ  دنتـسه ، هنیدم  ناناوج  زا  نانآ  هک  تخانـش  هبتع »  » یتقو دـندمآ . نادـیم  يوس  هب  ناناملـسم  هاگودرا  زا  نانآ  دربن 

. میرادن
ور هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  « (2)  » تسرفب ام  يوس  هب  ار  اهنآ  دنتـسه ، ام  نأشمه  هک  ام  ماوقا  زا  یناسک  دـمحم ! دز : داد  رفن  کی  سپس 
ره دندش . هاگمزر  هناور  هدیناشوپ  ار  دوخ  تروصو  رس  روالد  رسفا  هس  دیزیخرب . دومرف : مالسلا ،» هیلع  یلع   » و هزمح »  » و هدیبع »  » هب درک 

تفگ تفریذپ و  هزرابم  يارب  ار  رفن  هس  ره  هبتع ،» . » دندرک یفرعم  ار  دوخ  رفن  هس 

.149 ج 2 / يربط ،» خیرات  - .» 1
. انموق نم  انءافکا  انیلا  جرخا  دمحم  ای  - 2
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. دیتسه امش  ام  نأشمه 

ییاد دـیلو  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنآ  نیرتناوج  تفر و  دوخ  نـالاسمه  لاـبند  هب  ناگدـنمزر  زا  کـی  ره  دربن  نیا  رد  دـنیوگیم  یخرب 
دربن هب  عورش  دوب  نانآ  نیرتنسم  هک  هبیش  اب  دوب  نانآ  نیرتریپ  هک  هدیبع  و  هیواعم ، يردام  دج  هبتع  اب  هزمح  نانآ  نیرتطسوتم  و  هیواعم ،

ود نیا  زا  کی  مادک  هک  مینیبب  نونکا  تسا . هدوب  هبتع » «، » هدیبع  » دربن فرط  و  هبیش » «، » هزمح  » دروامه دیوگیم  ماشه  نبا  یلو  دندرک .
. ددرگیم نشور  تقیقح  بلطم ، ود  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا ؟ حیحصرظن 

نتـشک زا  سپ  ود  ره  سپـس  دـندنکفا . كاخ  هب  تسخن  هظحل  نامه  رد  ار  دوخ  لـباقم  هدـنمزر  هزمح  یلع و  دنـسیونیم : ناـخروم  - 1
نینچ دـسیونیم  هیواـعم  هب  هک  ياهماـن  رد  ناـنمؤمریما  - 2 « (1) . » دنتـشک ار  وا  دربـن  فرط  دنتفاتـش و  هدـیبع »  » کـمک هب  دوـخ  ناـبیقر 
کی رد  ار  نآ  نم  هک  يریـشمش  ٍدِحاَو ؛»...  ٍماَقَم  ِیف  َکیِخَأ  َو  َِکلاَخ  َو  َكِّدَِـجب  ُُهتْـضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِدـْنِع  َو  : » دـنکیم يروآدای 
ینعی تسا . نم  دزن  رد  مدروآ  دورف  هلظنح )  ) ترادرب و  هبتع ) دـنزرف  دـیلو   ) وت یئاد  و  هیواـعم ) رداـم  هدـنه ، ردـپ  هبتع   ) وـت دـج  رب  زور 
تسد هیواعم  ّدج  نتـشک  رد  ترـضح ، هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  همان  نیا  زا  « (2) . » متـسه زهجم  تردـق  ورین و  نآ  اب  زین  نونکامه 

. دناهدیناسر تکاله  هب  گنرد  نودب  ار  دوخ  لباقم  فرط  مادکره  مالسلا ، هیلع  یلع  هزمح و  هک  رگید  فرط  زا  تسا . هتشاد 
زا نم  ریـشمش  تابرـض  ریز  هبتع )  ) وت دج  هیواعم  يا  دیامرفب : دناوتیمن  ترـضح  رگید  دـشاب ؛ هیواعم  دـج  هبتع ،»  » هزمح فرط  هاگ  ره 

نتـشک زا  سپ  یلع  هزمح و  هک  تسا  هدوب  هبتع » « » هدـیبع  » درواـمه دوب و  هبیـش »  » هزمح دربـن  فرط  تفگ  دـیاب  راـچان  هب  دـمآرد . ياـپ 
. دندروآرد ياپ  زا  ریشمش  اب  ار  وا  دنتفر و  هبتع  يوس  هب  دوخ ، نازرابم 

.625 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  148 «؛ ج 2 / يربط ،» خیرات  - .» 1
همان 64. هغالبلا ،» جهن  - .» 2
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: ددرگیم زاغآ  یمومع  هلمح 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  دش ، عورش  شیرق  یعمج  هتـسد  ياههلمح  ددرگ . زاغآ  یمومع  هلمح  هک  دش  ببـس  شیرق ، ناروالد  ندش  هتـشک 
. دننک يریگولج  نمشد  يورشیپ  زا  يزادناریت ، اب  دنیامن و  يراددوخ  هلمح  زا  هک  داد ، روتسد  یهدنامرف  رقم  نامه  زا  هلآ 

رتولج فصزا ، هّیزع » نب  داوس  ، » هظحل نیا  رد  درک ، مظنم  ار  دوخ  نازابرـس  فوفـصیتسد  بوچ  اب  دمآ و  نیئاپ  یهدنامرف  جرب  زا  سپس 
تقو نیا  رد  « (1) . » تسیان رتولج  نازابرس  فصزا  دومرف : دز و  وا  مکش  يور  یمیلعت ، بوچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب . هداتـسیا 

نهاریپ ًاروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  متسه . نآ  صاصق  ناهاوخ  نم  دوب و  یقحان  تبرض  دمآ  دراو  نم  رب  هک  یتبرض  نیا  تفگ : داوس 
هنیـس داوـس ،» . » تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رادرک  لـمعلاسکع  هب  نازابرـس  هـمه  مـشچ  نـک . صاـصق  تـفگ : درب و  ـالاب  ار  دوـخ 

ار امـش  هنیـس  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  دوب  نیا  روظنم  تفگ  دـنکفا و  وا  ندرگ  رد  تسد  دیـسوب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. مسوبب

: تفگ هدرک و  دنوادخ  هاگرد  هب  ور  نامیا  زا  زیربل  یبلق  اب  تشگرب و  یهدنامرف  رقم  هب  ترضح  سپس 
هلمح تایصوصخ  « (2) . » دومن دـهاوخن  شتـسرپ  نیمز  يور  رد  ار  وت  یـسک  رگید  دـنوش ، كاله  زورما  هورگ  نیا  رگا  اراگدرورپ ! راب 

رقم زا  یهاـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  ملـسم  بلطم  نـیا  یلو  تـسا ، هدـیدرگ  طبـض  يدـح  اـت  مالـسا  خـیراوت  رد  یموـمع 
ناناملسم نایم  رد  رابکی  دومنیم . ضیرحت  کیرحت و  نمشد  هب  هلمح  ادخ و  هار  رد  دربن  يارب  ار  ناناملـسم  و  دمآیم ، نییاپ  یهدنامرف 

: دومرف دنلب  يادصاب 
ادخ دوش ، هتشک  هار  نیا  رد  دشاب و  ادخ  يارب  وا  دربن  و  دنک ، دربن  يرابدرب  اب  زورما  سکره  تسوا ، تسد  رد  دمحم  ناج  هک  یئادخ  هب 

«(3) . » دنکیم تشهب  دراو  ار  وا 

.626 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  داوس «- ای  وتسا  - 1
.149 ج 2 / يربط ،» خیرات  دبعت «- مویلا ال  ُۀباصعلا  هذه  کَلُهت  نا  مهللا  - 2
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. دندشیم گنج  لوغـشم  هدنک و  نت  زا  هرز  دنوش ، دیهـش  رتدوز  هک  نیا  يارب  یخرب  هک  درکیم  ریثأت  نانچنآ  اوق ، لک  هدـنامرف  نانخس 

تشاد تسد  رد  هک  یئامرخ  ددع  دنچ  يو  رفک ، نارس  اب  دربن  دومرف : تسیچ ؟ تشهب  ات  نم  هلـصاف  دیـسرپ  ادخلوسر  زا  مامح ،» ریمع  »
: دومرف تخیر و  شیرق  يوس  هب  تشادرب و  كاخ  یتشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  سپس  تشگ . دربن  لوغشم  تخیر و  رود  هب 

. دیدرگ نایامن  ناناملسم  هیحان  رد  يزوریپ  راثآ  هک  تشذگن  يزیچ  داد . یمومع  هلمح  روتـسد  سپـس  « (1) ! » داب نوگرگد  امش  ياهور 
ندش هتشک  نتشک و  هک  دنتسنادیم  دندرکیم و  دربن  نامیا  يور  زا  هک  مالسا  نازابرس  دراذگ . رارف  هب  اپ  هتشگ و  بوعرم  اًلماک  نمـشد 

. درکیمن يریگولج  اهنآ  يورشیپ  زا  يزیچ  دندیسرتیمن و  یلماع  چیه  زا  تسا ، تداعس  ود  ره 

قوقح تیاعر 

دنناـم دـندوب . هدوـمن  تیاـمح  ار  اـهنآ  هدرک و  یکین  ناناملــسم  هـب  هـکم  رد  هـک  ياهتــسد  یکی  دوـب : مزـال  هفیاـط  ود  قوـقح  تیاـعر 
هکم زا  رابجا  هب  هک  یناسک  رگید  هتـسد  دوب ؛ هدرک  ناناملـسم  يارب  یئازـسهب  کـمک  يداـصتقا  هرـصاحم  نتـسکش  رد  هک  يرتخبلایبا ،

. ربمایپ يومع  سابع »  » ِلثم مشاهینب ، رثکا  دننام  دندوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مالسا و  ناهاوخ  بلق  میمصزا  و  دندوب ، هدمآ  نوریب 
يریگولج هتسد  ود  نیا  نوخ  نتخیر  زا  داد  دکؤم  روتـسد  دوب ، تمحرم  تمحر و  ربمایپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا 

. دیآ لمع  هب 

دوشیم هتشک  فلخ  نب  ۀّیما 

رارقرب یتسود  هتشر  نامحرلادبع ، وا و  نایم  هک  اجنآ  زا  دندوب . هدش  ریگتسد  فوع » نب  نامحرلادبع   » هلیـسو هب  وا  رـسپ  فلخ و  نب  ۀیما 
. دنوش بوسحم  ناریسا  ءزج  ات  دربب ، نوریب  گنج  ِنادیم  زا  هدنز  ار  اهنآ  تساوخیم  نامحرلادبع  دوب ،

.628 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  هوجولا «- تهاش  - 1
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يو دوب . هتفرگ  رارق  هّیما  هجنکش  دروم  دوب ، هدش  ناملـسم  یگدرب  نارود  رد  لالب ، هک  اجنآ  زا  دوب . هیما  مالغ  هتـشذگ  رد  یـشبح ، لالب 

یتسرپاتکی نیئآ  زا  ار  وا  ات  تشاذگیم ، وا  هنیـس  يور  یگرزب  گنـس  و  دـیناباوخیم ، هدـیتفت  ياهگیر  يور  غاد  ياهزور  رد  ار  لالب 
زا یکی  هک  نیا  ات  دربیم ، رـس  هب  اههجنکـش  نیا  اب  یـشبح  مالغ  دحا .» « » دـحا : » تفگیم لاح  نامه  رد  لالب  عضو ، نیا  اب  دـنادرگزاب .

. درک دازآ  دیرخ و  ار  وا  ناناملسم 
: دیشک دایرف  ناناملسم  نایم  رد  دنکیم ، يرادفرط  هیما  زا  نامحرلادبع  دید  داتفا . هّیما  هب  لالب  مشچ  ردب ، گنج  رد 

وا و یگدنز  هب  دندرک و  هطاحا  ار  يو  فرط  ره  زا  ناناملسم  تشاذگ . هدنز  ار  وا  دیابن  « (1) ، » تسا رفک  نارس  زا  هیما » ! » ادخ نارای  يا 
. دنداد همتاخ  شرسپ 

«(2) . » دوشن هتشک  دوب  هدرک  کمک  مشاهینب  هب  يداصتقا  هرصاحم  رد  هک  يرتخبلاوبا ،» ، » دوب هدومرف  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. دش هتشک  زین  وا  یلو  دروایب ، ادخ  لوسر  روضح  هب  هدنز  ار  وا  هک  درکیم  ششوک  درک و  ریگتسد  ار  وا  رذجم »  » مان هب  يدرم  ًاقافتا 

تافلت تاراسخ و  نازیم 

، ثراح نب  رضن  اهنآ : نارس  زا  هک  دنتشگ ؛ ریـسا  رفن  داتفه  و  دندش ، هتـشک  شیرق  زا  رفن  داتفه  ناناملـسم و  زا  رفن  هدراهچ  دربن ، نیا  رد 
. دـندش هدرپس  كاخ  هب  هاگمزر  هشوگ  رد  ردـب ، يادهـش  « (3) . » دوب صاعلاوبا  ساـبع و  ورمع ، نب  لیهـس  هرغوبا ، طـیعم ، یبا  نب  ۀـبقع 

یهاچ نایم  رد  و  دـننک ، يروآعمج  ار  شیرق  ياههتـشک  داد ، روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سپـس  تسا . یقاب  اهنآ  روبق  زین  نونکا 
. دـیرپ وا  هرهچ  زا  گنر  داتفا ، ردـپ  رکیپ  هب  هفیذـحوبا »  » وا دـنزرف  مشچ  دندیـشکیم ، هاچ  يوس  هب  ار  هبقع »  » ندـب هک  یماگنه  دـنزیرب .

دش و هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.632 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  رفکلا «- سأر  فلخ » نب  ۀیما  هَّللاراصناای «! - 1
.23 ج 2 / تاقبط ،» - .» 2

.173 - 138 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  708 «؛ - 706 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 3
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مدرکیم روصت  متشاد . غارس  يرابدرب  لضف و  شناد و  مردپ  رد  نم  یلو  هن  درک ، ضرع  تسا ؟ هداد  خر  امـش  يارب  يدیدرت  ایآ  دومرف :

. تسا هدوب  اطخ  مدرکیم  روصت  نم  هچنآ  مدید  نونکا  دنکیم . يربهر  مالسا  هب  ار  وا  لماوع  نیا  هک 

دیتسین رتاونش  نانآ  زا  امش 

داد روتـسد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  دـنداهن . رارف  هب  اپ  ریـسا  داتفه  هتـشک و  داتفه  نداد  اب  شیرق  و  دیـسر ، رخآ  هب  ردـب  گنج 
کیکی ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  تفرگ ، رارق  هاچ  نایم  رد  نانآ  داسجا  یتقو  دنزیرب . یهاچ  رد  ار  ناکرـشم  ياههتـشک 

ار هچنآ  نم  دیتفای ؟ اجرباپ  قح و  دوب ، هداد  هدعو  امش  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ایآ  لهجوبا و ...  هّیما ، هبیـش ، هبتع ، تفگ : دز و  ادصمان  هب 
یناسک ایآ  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  عقوم ، نیا  رد  متفای . تقیقح  قح و  دوب  هداد  هدعو  مراگدرورپ  هک 

. دنرادن باوج  رب  تردق  نانآ  دیتسین  رتاونش  نانآ  زا  اهامش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دینزیم ؟ ادصدناهدرم  هک  ار 
: تفگ نخس  نینچ  زین  هظحل  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیوگیم  ماشه  نبا 

ارم رگید  مدرم  دیدرک ، نوریب  مهاگداز  زا  ارم  دندومن . قیدصت  ارم  نارگید  و  دیدرک ، بیذکت  ارم  دیدوب . ربمایپ  يارب  يدب  ناگتـسب  هچ 
؟ دیتفای اجرباپ  قح و  دوب  هدرک  هدعو  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ایآ  دندرک . کمک  ارم  نارگید  دیتساخرب و  گنج  هب  نم  اب  دنداد . ياج 

: دهدیم تیدبا  گنر  بلطم  هب  رعش 

هب یقرواپ  رد  هک  دناهدرک ، لقن  ار  نآ  یگمه  ینس  هعیش و  ناخروم و  ناثدحم و  تسا . ملسم  یمالـسا  تدحو  خیرات  رظن  زا  بلطم  نیا 
: مینکیم هراشا  كرادم  زا  یضعب 

. درکیم کمک  ناناملسم  مالسا و  هب  رعش ، نایب  قیرط  زا  وا  تفگیم . رعش  یمالسا  عیاقو  رتشیب  رد  تلاسر  رـصع  رعاش  تباث ، نب  ناسح 
دـنکیم و هراـشا  تقیقح  نیا  هب  نآ  نمـض  رد  دراد و  ياهدیـصق  ردـب ، هعقاو  هراـبرد  يو  تـسا . هدـش  پاـچ  زین  وا  ناوـید  هناتخبـشوخ 

: دیوگیم
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بیلقلا یف  بابک  مهانفذق  امل  هَّللا  لوسر  مهیدانی 

بولقلاب ذخأی  هَّللارمأ  ًاّقح و  ناک  یمالک  اودجت  مل  أ 
بیصُم يأر  اذ  تنک  تقدصاولاقل و  اوقطن  ول  اوقطن و  امف 

بولق ادخ  نامرف  دیتفاین و  قح  ارم  مالک  ایآ  تفگ  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میتخیر ، هاچ  رد  یعمج  هتـسد  ار  نانآ  هک  یماگنه 
. دوب بئاصوت  رظن  یتفگ و  تسار  دندادیم : خساپ  نینچ  دنتشاد ، نخس  تردق  رگا  دنتفگن . نخس  نانآ  یلو  دریگیم  ار  اهلد  و 

خـساپ رب  تردق  نانآ  دیتسین ، رتاونـش  نانآ  زا  امـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـشاب  نیا  زا  رتحیرـصدناوتیمن  ياهلمج  چـیه 
ياهمان هب  کیکی  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـشاب  نیا  زا  رتاـیوگ  دـناوتیمن  یناـیب  چـیه  مُهنِم » َعَمـسَِأب  ُمتنأ  اَـم  : » دـنرادن

. دیوگب نخس  ناشیگدنز  نارود  ناسب  نانآ  اب  دنزب و  ادصناشدوخ 
لقع اب  نوچ  دیوگب : دـنک و  راکنا  طلغ  يروادشیپ  کی  رطاخ  هب  ار ، یمالـسا  مّلـسم  خـیرات  نینچ  کی  هک  درادـن  قح  یناملـسم  چـیه 
نابز هب  اًلماک  هک  يدارفا  ات  مینکیم  لقن  ار  هملاکم  نیا  زا  یتمـسق  نتم  اجنیا ، رد  ام  تسین . حیحـصسپ  تسین ، راگزاس  نم  يداـم  رـصاق 

«(1) . » تسا نشور  ایوگ و  ردقچ  تمسق  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترابع  هک  دننیبب  دنراد  یئانشآ  یبرع 

ردب گنج  زا  سپ 

تشاد و همادا  رهظ  ات  ردب »  » هوزغ رد  یعمجهتسد  ياههلمح  نت و  هب  نت  ياهگنج  هک  دنراد  هدیقع  یمالـسا  ناسیون  خیرات  زا  يرایـسب 
زا سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  دیدرگ ، شوماخ  لاوز  ماگنه  اهنآ  زا  ياهدع  نتشگ  ریسا  شیرق و  رارف  اب  گنج  شتآ 

خـیرات و تامّلـسم  زا  دوب  هدـش  هتخیر  یهاچ  رد  نانآ  داسجا  هک  كرـش  نارـس  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  نتفگ  نخـس  - 1
: مینکیم هراشا  یخرب  هب  هک  دناهدرک  لقن  ار  نآ  یهورگ  ناثّدحم ، نایم  زا  تسا . ثیدح 

ج یئاسن ،» ننس  ص 77 «؛ تنج ،» باتک « ج 4 ، ملسم ،» حیحص  110 «؛ ، 98 ردب ص 97 ، گنج  تشذگرـسرد  ج 5 ، يراخب ،» حیحص  » 
ج 19/ راونالاراحب ،» ردـب « هوزغ  ج 1 ، يدـقاو ،» يزاغم  639 «؛ ج 1 / ماشه ،» نبا  هریـس  131 «؛ ج 2 / دمحا ،» ماما  دنـسم  و 90 «؛  89 / 4

.346
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. دمآ نوریب  ردب  نابایب  زا  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  درازگ و  اجنآ  رد  ار  رصع  زامن  ادهش ، داسجا  نفد 

ار دوخ  ياهتـسد ، ره  دیدرگ . وربور  تمینغ  میـسقت  هوحن  رد  دوخ ، نارای  فالتخا  نیتسخن  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماگنه ، نیا  رد 
. تسنادیم رتراوازس 

!؟ تسا نیا  زا  رتالاب  یلمع  هچ  هدوب ، ام  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناج  تظافح  هک  دندوب  یعدـم  اوق ، لک  یهدـنامرف  جرب  نارادـساپ 
دندوب هدرک  بیقعت  ناکما ، هظحل  نیرخآ  ات  ار  نمشد  هک  یهورگ  یلو  دنتشادیم . مدقم  نارگید  رب  ار  دوخ  زین ، تمینغ  ناگدنروآدرگ 

. دنتسنادیم نارگید  زا  رتقحتسم  ار  دوخ  دندوب ، هدروآ  دیدپ  ار  مئانغ  يروآعمج  ناکما  لوا ، هتسد  يارب  و 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  دوش . داجیا  یگتـسدود  فالتخا و  هاپـس  کی  ياهدحاو  نایم  هک  تسین ، نیا  زا  رتدب  شترا  کی  يارب  یلماع  چیه 
وا هک  درک  رومأم  ار  ياهدع  درپس و  بعک » هَّللادبع   » هب ار  مئانغ  مامت  ادصو  رس  ندرک  شوماخ  و  يدام ، لامآ  ندرک  بوکرـس  يارب  هلآ 

. دیامن ادیپ  یلحهار  هراچ و  هراب  نیا  رد  ات  دننک  کمک  تمینغ  يرادهگن  لقن و  لمح و  رد  ار 
يدحاو چیه  و  دنتشاد ، تیلؤسم  شقن و  گنج  رد  همه  اریز  دنشاب . میهـس  نآ  رد  شترا  همه  هک  درکیم ، باجیا  فاصنا  لدع و  نوناق 
يواسم روط  هب  ار  اهتمینغ  هار  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رظن ، نیا  زا  دنک . تفرشیپ  تسناوتیمن  رگید  ياهدحاو  تیلاعف  نودب 

. تخادرپ اهنآ  ناگدنامزاب  هب  درک و  ادج  یمهس  دندوب ، هدش  هتشک  ناناملسم  زا  هک  یناسک  يارب  و  درک ، میسقت 
نینچ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  وا  تخیگنارب . ار  صاقو  دعس  مشخ  تاواسم ،) روط  هب  مالسا  نازابرس  نایم  مئانغ  میـسقت   ) ربمایپ لمع 

؟ دینیبیم ناسکی  برثی ، ياهنابغاب  اهشکبآ و  نیا  اب  ماهرهزینب ، فارشا  زا  هک  ارم  ایآ  تفگ :
ربارب رد  ناگراچیب  زا  تیامح  گنج ، نیا  زا  نم  فده  دومرف : دیدرگ و  هدرزآ  تخـس  نخـس  نیا  ندینـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

ار قوقح  ربارب  رد  يواست  و  مزاس ، نکهشیر  ار  موهوم  تازایتما  تاـضیعبت و  ماـمت  هک  ماهدـش  هتخیگنارب  نیا  يارب  نم  تسا . نادـنمروز 
. میامن نآ  نیزگیاج  مدرم  نایم  رد 
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تیب لها  زا  هدناماو  نارفاسم  نایاونیب و  نامیتی و  ناشیوخ و  وا و  لوسر  ادخ و  هب  قلعتم  « (1)  » سمخ هیآ  حیرصت  هب  تمینغ ، مجنپ  کی 

زور نآ  اـت  سمخ ، هیآ  تسا  نکمم  درک . میـسقت  شترا  ناـیم  زین  ار  تمینغ  سمخ  دربـن  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  تـسا .
هدرک رظنفرـصسمخ  تشادرب  زا  نادهاجم ، ماهـس  ریثکت  يارب  دراد ؛ هک  یتارایتخا  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ای  هدـیدرگن و  لزان 

. دوب

هار رد  ریسا  ود  ندش  هتشک 

تخسرس نانمشد  زا  هک  ثراح  نب  رضن  ءارفص ،»  » هگنت رد  دنداد . روبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ربارب  زا  ار  ناریـسا  لزانم ، زا  یکی  رد 
نیا نونکا  « (2) . » دـش هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامرف  هب  طـیعم  یبا  نب  ۀـبقع  هیبظلا ،» قرع   » رد دـیدرگ و  مادـعا  دوب  ناناملـسم 

ياهتمیق هب  و  دنانادهاجم ، ناناملسم و  هدرب  ناریسا ، هک  تسا  نیا  یگنج  ناریسا  هرابرد  مالـسا  روتـسد  هکنیا  اب  دیآیم  شیپ  شـسرپ 
«، ردب  » ناریسا هرابرد  هک  يربمایپ  دش ؟ لئاق  ضیعبت  رفن  ود  نیا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ارچ  دنوشیم ؛ هتخورف  رازاب  رد  یبسانم 

!؟ تفرگ میمصت  نینچ  اهنیا  هرابرد  روطچ  «، (3)  » دینک یکین  ناریسا  هرابرد  تفگ : نینچ  درک و  ناناملسم  هب  باطخ 
اهنآ نایم  رد  ام  درک ، ار  ناریـسا  شرافـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور  زا  دیوگیم : ردب  گنج  رد  شیرق  رادـمچرپ  زیزعوبا ،» »

. دندزیمن اذغ  هب  تسد  دوخ  دندرکیمن ، ریس  ار  ام  ات  اهنآ  میدوب . مرتحم  یلیخ 
حارط رفک و  نارـس  زا  ناـنآ  اریز  یئوجماـقتنا . روظنم  هب  هن  هدوب ، یمالـسا  یموـمع  حـلاصم  يور  ریـسا  ود  نیا  نتـشک  تامدـقم  نیا  اـب 

رگا هک  تشاد  نانیمطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اسب  هچ  دوب . هدش  ماجنا  نانآ  تسد  هب  لئابق  تاکیرحت  دندوب و  یمالسا  دض  ياههشقن 
. دز دنهاوخ  تسد  یکانرطخ  ياهراک  هب  زاب  دنوش ؛ دازآ  نانآ 

.41 لافنا / هروس  - 1
.645 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2

.645 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  ًاریخ «- يراسالاب  اوصوتسا  - 3

هار رد  ریسا  ود  ندش  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539هتشک  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:245

هنیدم هب  ربمایپ  ياهیمازعا 

هب و  دـنناسرب ، هنیدـم  هب  ار  دوـخ  رتدوز  هچ  ره  هک  دـندش  رومأـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فرط  زا  هثراـح ،» دـیز   » و هحاور » هَّللادـبع  »
 ... هبنم و و  هیبن ، هیما ، يرتخبلاوبا ، هعمز ، لهجوبا ، هبیـش ، هبتع ، لیبق  زا  رفک  نارـس  دـیدرگ و  زوریپ  مالـسا  هک  دـنهد  تراـشب  ناناملـسم 

. دنتشگیمرب نامثع  رسمه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  نفد  زا  ناناملـسم  هک  دندش  هنیدم  دراو  یماگنه  یمازعا  دارفا  دندش . هتـشک 
بارطـضا تشحو و  تبـسن ، نیمه  هب  دـش . هتخیمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  گرم  هودـنا  اب  گنج  يزوریپ  رورـس  لاح ، نیا  رد 

شـشوک و  ددرگ ، ناناملـسم  بیـصن  يزوریپ  نینچ  هک  دـندرکیمن  رواب  زگره  نانآ  اریز  درک . هطاحا  ار  ناقفانم  نایدوهی و  ناکرـشم و 
«(1) . » دیدرگ مّلسم  بلطم  شیرق  ناریسا  مالسا و  ياهورین  دورو  اب  یلو  تسا . غورد  ربخ  نیا  دنیوگب  هک  دندرکیم 

دنوشیم هاگآ  دوخ  نارس  ندش  هتشک  زا  نایکم 

. تخاس هاگآ  شیرق  نارس  ندشهتشک  ردب و  نینوخ  ثداوح  زا  ار  مدرم  و  دیدرگ ، هکم  دراو  هک  دوب  یسک  نیتسخن  یعازخ ، ِنامسیح » »
؛ دـیدرگ مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـصادخلوسر  ناراـی  زا  اهدـعب  و  دوـب ، ساـبع  مـالغ  اـهزور  نآ  رد  هـک  عـفاروبا ،» »

سرت زا  یلو  میدوب ، هتفریذپ  مالسا  نم  و  لضفلاُما »  » وا رسمه  سابع و  دوب . هدرک  نشور  ار  سابع  هناخ  مالسا ، رون  اهزور  نآ  دیوگیم :
یلو میدش . لاحشوخ  هداعلاقوف  ام  دش ، رـشتنم  هکم  رد  مالـسا  نانمـشد  گرم  ربخ  هک  یماگنه  میتشادیم . ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  طیحم ،
دوخ ياـج  هب  ار  یـسک  و  هدرکن ، تکرـش  گـنج  نیا  رد  هک  بهلوـبا ،» . » دـندش تحاراـن  برطـضم و  تخـس  اـهنآ  ناراداوـه  شیرق و 

ره دییوگب  وا  هب  تفگ  بهلوبا » . » دش دراو  ثرح » نایفسوبا   » هک دندروآ  ربخ  مدرم  ناهگان  دوب . هتسشن  مزمز  هاچ  رانک  رد  دوب ، هداتسرف 
، هقعاص ناسب  سرت  بارطضا و  درک . حیرشت  بوخ  ار  ردب  نایرج  و  تسـشن ، بهلوبا »  » رانک رد  دمآ و  وا  دنک . تاقالم  نم  اب  رتدوز  هچ 

زور تفه  زا  سپ  دنکفا . وا  ناج  رد  یشتآ 

دلج رد  ثحابم  نیا  دـییامرفب . هعجارم  مالـسا » خـیرات  نآرق و  رد  ناـقفانم  نوماریپ « هدـنراگن ، يریـسفت  ياـهثحب  هب  دروم ، نیا  رد  - 1
. تسا هدمآ  ًاحورشم  دیواج ،» روشنم  یعوضوم « ریسفت  مراهچ 
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. درپس ناج  یصوصخم  يرامیب  اب  تخوسیم  بت  هروک  رد  هک 

گنج نیا  رد  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسا . خیرات  تالکشم  زا  ردب ، هوزغ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع  سابع  تکرـش  ناتـساد 
زا تیامح  يارب  ار  هنیدـم  مدرم  هبقع  نامیپ  رد  رگید  فرط  زا  دـنکیم ، تکرـش  دربن  نیا  رد  فرط  کی  زا  وا  دـیدرگ . ناناملـسم  ریـسا 

شردارب دـننام  هک  دوب ، یناـسک  زا  وا  دـیوگیم : وا  مـالغ  عفاروبا ، هک  تسا  ناـمه  لـحهار  دـیامنیم . توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
درادب و ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  درکیم  اضتقا  زور  حـلاصم  یلو  تشاد ؛ یعطق  نامیا  شاهدازردارب  تلاسر  دـیحوت و  نییآ  هب  بلاطوبا ،
هک نانچ  دزاس . هاگآ  شیرق  موش  ياههشقن  تاکرادـت و  زا  ار  دوخ  هدازردارب  دـنک و  کـمک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  قیرط  نیا  زا 

. تخاس هاگآ  شیرق  تکرح  هشقن و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  زین  دحا »  » گنج رد 

. دـیچرب نانآ  نایم  زا  ار  طاشن  روش و  هنوگره  و  تخاس ، رادـغاد  ار  نایکم  ياههناخ  رثکا  شیرق ، نازیزع  زا  نت  داتفه  گرم  ربخ  راشتنا 
«(1)»

دیدرگ عونمم  یئارسهحون  هیرگ و 

هداـمآ شیرق  ناروـالد  نوخ  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  مدرم  هتـسویپ  و  دراد ، هاـگن  بضغ  مشخ و  تلاـح  رد  ار  شیرق  هکنیا  يارب  نایفـسوبا ،
تتامش ثعاب  دهاکیم و  ماقتنا  سح  زا  هحون  هیرگ و  اریز  دیوگب . رعش  يرعاش  ای  درادن ، هلان  هیرگ و  قح  يدحا  هک  داد  روتسد  دنشاب ؛

زا ار  ناگدشهتـشک  ماـقتنا  هکنیا  رگم  درک ، دـهاوخن  یکیدزن  ینز  اـب  زگره  هک  درک  نـالعا  مدرم ، کـیرحت  يارب  و  ددرگیم . نانمـشد 
. دریگب ناناملسم 

دش لاحـشوخ  دینـش ، ار  ینز  يراز  هیرگ و  ناهگان  تخوسیم . بضغ  مشخ و  شتآ  رد  دنزرف  هس  نداد  تسد  زا  رثا  رب  بلطم ،» دوسا  »
نز هیرگ  تلع  دندروآ  ربخ  هک  دنک . قیقحت  نایرج  زا  ات  داتـسرف  ار  یـسک  تسا . هدیدرگ  دازآ  ناگدشهتـشک  رب  هیرگ  هک  درک  روصت  و 

تسا و هدرک  مگ  ار  دوخ  رتش  هک  تسا  نیا 

.5 یشاجن /» تسرهف  - » 1
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رظن زا  ار  نآ  تیب  ود  همجرت  هک  دورـس  يراعـشا  دش و  رثأتم  رایـسب  وا  دـشابیم . عنامیب  نایفـسوبا »  » نوناق رظن  زا  هدـشمگ  رتش  رب  هیرگ 

: مینارذگیم ناگدنناوخ 
هک تسین  هتـسیاش  زگره  هظحل  نیا  رد  هن ، دنامیم ؛ رادیب  رتش  نداد  تسد  زا  يارب  اهبش  و  دزیریم ، کشا  دوخ  هدشمگ  رتش  رب  وا  ایآ  »

«(1) «. » تفر نیب  زا  اهنآ  گرم  اب  تمظع  تزع و  ظح و  هک  دنک  هیرگ  یناگتشک  رب  تسا  مزال  هکلب  دیرگب  دوخ  ناوج  رتش  رب  وا 

ناریسا هرابرد  میمصت  نیرخآ 

. دنوش دازآ  لافطا  زا  رفن  هد  هب  نتشون  ندناوخ و  میلعت  اب  دنناوتیم  داوساب  ناریسا  هک  دش  نالعا  گنج  نیا  رد 
دازآ هیدـف »  » تخادرپ نودـب  دـنمزاین  ریقف و  دارفا  و  دـندرگیم ، دازآ  مهرد ، رازه  ات  مهرد  رازه  راهچ  زا  یغلبم  تخادرپ  اـب  زین  نارگید 

. دنوشیم
و دندیدرگ . هنیدم  هناور  هدرک و  هیهت  یغلبم  يریسا  ره  ناگتسب  دیدرگ . ناریـسا  ناکیدزن  شوج  بنج و  ثعاب  هکم ، رد  ربخ  نیا  راشتنا 

نارای زا  رفن  کی  دـیدرگ ؛ دازآ  هیدـف »  » تخادرپ اب  ورمع ،» نب  لیهـس   » هک یماـگنه  دـندومنیم . دازآ  ار  دوخ  ریـسا  هیدـف »  » تخادرپ اـب 
دناوتن ینخس  مالـسا  دضرب  لیهُـس  ات  دشکب  ار  وا  ولج  ياهنادند  دهد  هزاجا  هک  درک  تساوخرد  ترـضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. تسین زیاج  مالسا  رد  تسا و  ندرک  هلثُم »  » راک نیا  دومرف : دادن و  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیوگب .
هیلع و هللا  یلصربمایپ  رتخد  اب  يو  دوب . هکم  هشیپ  تراجت  فیرش و  نادرم  زا  بنیز  رهوش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  داماد  صاعلایبا ،» »

تکرـش ردـب  گـنج  رد  و  دـیورگن ، مالـسا  نیئآ  هب  دوخ ، رـسمه  فـالخرب  تثعب ، زا  سپ  و  دوب ، هدومن  جاودزا  تیلهاـج  ناـمز  رد  هلآ 
رد هجیدخ ،»  » شردام هک  ار  يدنبندرگ  دوخ  رهوش  يدازآ  يارب  دربیم . رس  هب  هکم  رد  زور  نآ  بنیز  وا  رسمه  دیدرگ . ریـسا  تشاد و 

. داتسرف دوب ، هدیشخب  وا  هب  فافز  بش 

دوهسلا مونلا  نم  اهعنمی  ریعب و  اهل  لضت  نا  یکبتا  - 1
دودجلا ترصاقت  ردب  یلع  نکلو  رکب  یلع  یکبت  الف 

.648 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  » 
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هجیدخ يو ، ردام  ياهيراکادف  دایب  اریز  تسیرگ . تخـس  داتفا . بنیز  دوخ  رتخد  دنبندرگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  ناهگان 

. دوب هدرک  جرخ  دیحوت  نیئآ  دربشیپ  رد  ار  دوخ  تورث  هدومن و  يرای  ار  وا  تاظحل  نیرتتخس  رد  هک  داتفا 
امـش و هب  قلعتم  دـنبندرگ  نیا  دومرف : درک و  دوخ  ناراـی  هب  ور  ناناملـسم ، لاوما  مارتـحا  ظـفح  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 

یلـصربمایپ نارای  دییامن . دازآ  هیدف  تخادرپ  نودب  ار  صاعلایبا  و  دینک ، در  ار  وا  دـنبندرگ  دـیتسه  لیام  رگا  تسا . امـش  اب  نآ  رایتخا 
هنیدـم هب  دزاس و  اهر  ار  بنیز  هک  تفرگ  نامیپ  صاـعلاوبا ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندرک . تقفاوم  وا  داهنـشیپ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 

«(1) . » دروآ مالسا  زین  دوخ  درک و  لمع  دوخ  نامیپ  هب  زین  وا  دتسرفب ،

دیدحلایبا نبا  راتفگ 

اهیلع همطاف  ماقم  ایآ  دوزفا : یلو  درک  قیدصت  ار  نآ  وا  مدناوخ . يولع » يرـصب  رفعجوبا   » مداتـسا يارب  ار  بنیز  ناتـساد  دـیوگیم : يو 
هکنیا ضرفرب  دنروآ !؟ تسد  هب  كدف »  » نداد سپ  اب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  بلق  افلخ ، هک  دوبن  هتسیاش  ایآ  دوبن ؟ بنیز  زا  رتالاب  مالسلا 

. دوب ناناملسم  لام  كدف 
لام تسا  نکمم  هنوگچ  دوب ؛ ناناملـسم  لاـم  زا  «، (2) « » دـنراذگیمن ثرا  هب  يزیچ  ناربمایپ  : » ِتیاور قبط  كدـف  متفگ : نم  دـیوگیم 

؟ دنهدب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  هب  ار  ناناملسم 
!؟ دوبن ناناملسم  لام  دوب ، هدش  هداتسرف  صاعلاوبا  يدازآ  يارب  هک  بنیز  دنبندرگ  رگم  تفگ : داتسا 

نینچ اـفلخ  یلو  دوب ، وا  تسد  رد  مکح  ذـیفنت  رد  روما  ماـمز  و  دوـب ، تعیرـش  بحاـصهلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  متفگ : نم  دـیوگیم :
. دنتشادن ار  يرایتخا 

ناناملسم زا  ار  كدف  روز ؛ هب  افلخ  هک  میوگیمن  نم  تفگ : خساپ  رد  داتسا 

.658 - 651 ج 1 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
. ثرونال ایبنالارشاعم  نحن  - 2
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؟ درکن بلج  كدف  نداد  سپ  رد  ار  ناناملسم  تیاضر  تقو ، رادمامز  ارچ  میوگیم : نم  دندادیم . مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  دنتفرگیم و 

دننام دـهاوخیم  وا  تسامـش ، ربمایپ  رتخد  ارهز  مدرم ! تفگن : وا  باحـصا  نایم  رد  تساـخنرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـس  هب  ارچ 
!؟ دیهدب سپ  ار  كدف  سفن  بیط  اب  دیرضاح  ایآ  دشاب ، وا  رایتخا  رد  كدف  ياهناتسلخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامز 

نـسحلاوبا متفگ : ناشیا  دییأت  ناونع  هب  طقف  متـشادن و  یخـساپ  داتـسا  ياویـش  تانایب  ربارب  رد  نم  دـسیونیم : نایاپ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
وا ماقم  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  مارتحا  یلو  هدوب  عرـش  قبط  رب  اهنآ  راتفر  هچ  رگا  دیوگیم : دراد و  افلخ  هب  یـضارتعا  نینچ  زین  رابجلادـبع 

«(1) . » تسا هدیدرگن  ظوحلم 

.191 ج 14 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهنحرش ،» - .» 1

دیدحلایبا نبا  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539راتفگ  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:251

دنکیم جاودزا  مالسا  يوناب  هناگی   23

هراشا

«(1)»
رب در  تسد  تروصنیا  ریغ  رد  و  دنـشاب . اهنآ  لثم  روز  رز و  تردـق و  هلیبق و  زا  هک  دـندادیم  يدارفا  هب  ار  دوخ  نارتخد  برع  فارـشا 

. دندزیم ناراگتساوخ  هنیس 
روـصت اریز  دـننک . جاودزا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ربماـیپ ، یمارگ  رتـخد  اـب  دنتـشاد  رارـصا  یناـگرزب  فارـشا و  هنیرید ، تداـع  نیا  يور 

تیاـضر بلج  يارب  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  ناـنآ  دومن . دـهاوخن  يریگتخـس  دوـخ  راـک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـندرکیم 
. دومنن يریگتخس  بنیز  هیقر و  دننام  دوخ  رگید  نارتخد  جاودزا  رد  يو  یهگناو  دنراد ، رایتخارد  ار  مزال  تاناکما  ردپ  سورع و 

«(3) . » دراد ار  يدــنلب  ماـقم  « (2)  » هلهاـبم هـیآ  بجوـم  هـب  هـک  تـسا  يرتـخد  نـیا  دراد . قرف  اـهنآ  اـب  رتـخد  نـیا  هـکنآ  زا  لـفاغ  یلو 
رظن زا  هک  دـشاب  دـیاب  یـسک  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  نأشمه  هک  دنتـسنادیمن  رگید  دـندوب . هدـش  هابتـشا  راچد  رکف ، نیا  رد  ناراگتـساوخ 

وا رهوش  هدش  هدرمش  هانگ  زا  موصعم  ریهطت ، هیآ  بجوم  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هاگره  دشاب . وا  دننام  صالخا  نامیا و  يوقت ، تلیضف و 
. دشاب هانگ  زا  موصعم  وا  لثم  دیاب  زین 

. دییامرف هعجارم  79 و 111  ج 43 / راونالاراحب ،» هب « تسا ، هدوب  ردب  گنج  زا  سپ  جاودزا  تشذگرس  - 1
.61 نارمع / لآ  هروس  - 2

مالسلا امهیلع  نینسح  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارجن ، ياراصن  اب  هلهابم  نایرج  رد  - 3
. دمآ دهاوخ  مهد  لاس  ثداوح  رد  هعقاو ، نیاحورشم  دروآ . هنیدم  جراخ  هب  دوخ  هارمه  ار 
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ار ندوب  نأشمه  یلو  دـیهدب ، اهنآ  نأشمه  هب  ار  دوخ  نارتخد  دـیوگیم  هک  نیا  اب  مالـسا  تسین . ینأشمه  كالم  يدام  رهاظم  یئاراد و 

. دیامرفیم ریسفت  مالسا  نامیا و  هب 
نامرف هب  دـیاب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  جاودزا  دـیوگب  ناراگتـساوخ  خـساپ  رد  هک  دوب  رومأـم  دـنوادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

هک دـندیمهف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  تشادیمرب . تقیقح  هرهچ  زا  هدرپ  يدـح  اـت  شزوپ  نیا  رد  وا  و  دریگب ، تروصادـخ 
. دنک جاودزا  وا  اب  دناوتیمن  دشاب ، هتشاد  يدام  تیـصخش  هچ  ره  يدرف  ره  و  تسین ، ناسآ  لهـس و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  جاودزا  نایرج 
رس تشپ  دیاب  یقالخا  يایاجس  يونعم و  لئاضف  صالخا ، نامیا و  افـصو و  قدصرظن  زا  هک  تسا  یتیـصخش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رهوش 

قیوشت ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناحتما  يارب  تسین . عمج  مالسلا  هیلع  یلع  زج  یتیصخش  رد  فاصوا  نیا  و  دشاب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
طقف دوب ، قفاوم  بلطم  نیا  اب  بلق  میمصزا  مه  مالسلا  هیلع  یلع  « (1) . » دنک يراگتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  زا  هک  دندرک 

. ددرگ مهارف  يراگتساوخ  يارب  طیارش  ات  تشگیم  یتصرف  یپ  رد 
ریز هب  رـس  دوب . هتفرگارف  ار  وا  ندب  رـسارس  ایح ، بجح و  دیدرگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـضحم  بایفرـش  ًاصخـش  نانمؤم  ریما 

نتفگ نخس  هب  راداو  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  تسا . نآ  نتفگ  زا  عنام  مرش  یلو  دیوگب  ار  یبلطم  دهاوخیم  ایوگ  هدنکفا و 
زوـنه تسا ؛ تیمیمـصو  صـالخا  هناـشن  يراگتـساوخ  عوـن  نیا  دـنامهفب . وا  هب  ار  دوـخ  دوـصقم  تسناوـت  هلمج  دـنچ  يادا  اـب  وا  درک .

. دزومایب راگتساوخ  ناناوج  هب  ار  صالخا  نامیا و  يوقت ، اب  مأوت  يدازآ  نینچ  تسا  هتسناوتن  یتیبرت  ياهبتکم 
رد مرتخد  اب  ار  عوضوم  نیا  نم  ات  دینک  ربص  يرادقم  امش  دومرف : درک و  تقفاوم  مالسلا  هیلع  یلع  ياضاقت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

تساخرب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تفرگارف . ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ياپارس  توکـس ، تفگ ، دوخ  رتخد  هب  ار  بلطم  یتقو  مراذگب . نایم 
هیلع یلع  دوبن . يرگید  زیچ  هرز  ریشمش و  کی  زج  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یئاراد  یلو  « (2) . » اهُرارقإ اُهتوکُس  ربکا  هَّللا  دومرف : و 
لوپ تخورف و  ار  دوخ  هرز  تیمیمصلامک  اب  وا  دروآ . مهارف  ار  یسورع  جراخم  تامدقم و  دشورفب و  ار  دوخ  هرز  هک  دش  رومأم  مالسلا 

. دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  هب  ار  نآ 
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هدنامیقاب درخب و  رطع  يرادقم  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  يارب  هک  داد ، لالب  هب  درامـشب  هکنآ  نودب  ار  نآ  زا  یتشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

هللا یلـصربمایپ  روتـسد  هب  نانآ  دنیامن . هیهت  یگدـنز  مزاول  سورع  داماد و  يارب  هنیدـم  رازاب  زا  ات  دراذـگ ، رامع  رکبیبا و  رایتخا  رد  ار 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  رضحم  هبو  دندومن  يرادیرخ  دوب ، مالسلا  اهیلع  ارهز  هیزیهج  تقیقح  رد  هک  ار  ریز  يایشا  دنتـساخرب و  هلآ  هیلع و 

. دندروآ هلآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  هیزیهج  تروص 

ندب مامت  هک  یکشم  هفیطق  - 3 دوب . مهرد  کی  نآ  تمیق  هک  هعنقم )  ) يرـسور - 2 دوب . هدش  يرادـیرخ  مهرد  تفه  هب  هک  ینهاریپ  - 1
یمشپ و یکی  هک  يرصم  ناتک  زا  کشتود  - 5 دنتخاسیم . امرخ  فیل  بوچ و  زا  هک  تخت )  ) یبرع ریرس  کی  - 4 درکیمن . تیافک  ار 
-9 يرجه . ریصح  - 8 هدرپ . - 7 دوب . امرخ  فیل  زا  رگید  ياتود  مشپ و  زا  نآ  ياـت  ود  هک  شلاـب  راـهچ  - 6 دوب . اـمرخ  فیل  زا  يرگید 

ياههزوک - 14 گنر . زبس  يوبس  - 13 بآ . يارب  یتسوپ  فرظ  - 12 ریش . يارب  یبوچ  هساک  - 11 تسوپ . زا  یکشم  - 10 سآ . تسد 
. یسم فرظ  کی  - 16 ياهرقن . دنبوزاب  ود  - 15 ددعتم .

كرابم تسا ، لافـس  اهنآ  فورظ  رتشیب  هک  یهورگ  رب  ار  یگدـنز  ادـنوادخ ، دومرف : داتفا  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  یتقو 
«(2) . » دـشابیم مهرد  دـصناپ  نامه  هک  تسا  هنُّسلاُرهَم  زا  وا  رهم  تسا . تقد  لباق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  هیرهم  « (1) ! » نادرگ
ار جاودزا  دـیق  یهاگ  دـنلانیم و  هیرهم  نیگنـس  راب  زا  هک  ینارـسپ  نارتخد و  يارب  دوب . قشمرـس  نارگید  يارب  جاودزا  نیا  تقیقح ، رد 

. دننزیم
نکـشرمک ياههیزیهج  نیگنـس و  ياههیرهم  هنرگو  ددرگ ؛ عوبطم  مرگ و  افو  رهم و  تیمیمـصاب و  دیاب  یئوشانز ، یگدنز  طیحم  ًاساسا 

. دهدیمن یگدنز  هب  یغورف 
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رثا رب  يزور  ات  دنهدیم  رارق  رهم  نیگنس  راب  ریز  ار  داماد  دوخ ، رتخد  عضو  تیبثت  تیعقوم و  میکحت  يارب  رتخد  يایلوا  رضاح ، رصع  رد 

عضو حالصا  نآ  یقیقح  جالع  یعطق و  نامرد  و  دنکیمن ، نیمأت  ار  نانآ  فده  راک  نیا  هک  یتروصرد  دنزن . قالط  هب  تسد  یسوهلاوب 
هنرگو درواین ، دـیدپ  ام  ناناوج  زغم  رد  ار  راکفا  نیا  هشیر  هک  دـشاب ، يروط  دـیاب  ام  عاـمتجا  گـنهرف و  طـیحم  تسا . ناـناوج  یقـالخا 

. درب تمالس  هب  ناج  رهوش ، هناخ  زا  دوخ ، رهم  لذب  اب  دوشیم ، رضاح  رتخد  هک  دسریم  ییاج  هب  راک  یهاگ 

یسورع مسارم 

. داد بیترت  ياهمیلو  دوخ  یمارگ  رسمه  راختفا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  و  دندش . توعد  سورع  داماد و  فرط  زا  یهورگ 
، دوب هتفرگارف  ار  وا  دوجو  رـسارس  ایح  مرـش و  هک  یلاح  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  اذـغ ، فرـصزا  سپ 

هیلع هللا  یلصربمایپ  هب  وا  مشچ  یتقو  تخیریم . وا  یناشیپ  زا  تلاجخ  بجح و  قرع  دیدرگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رـضحم  بایفرش 
اعد وا  قح  رد  تفرگ و  ار  دوخ  یمارگ  رتخد  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دروخب . نیمز  هب  دوب  کیدزن  دـیزغل و  وا  ياپ  داتفا ، هلآ  و 

: تفگ دومرف و 
داهن و داماد  تسد  رد  ار  سورع  تسد  درک و  زاب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  هرهچ  هاـگنآ  « (1) . » درادب نوصم  اهـشزغل  مامت  زا  ار  وت  دنوادخ 

لعبلا معن   » تفگ درک و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ور  سپـس  ۀمطاف .» ۀجوزلا  ۀمعن  یلعای  هَّللا  لوسر  ۀـنبا  یف  کل  هَّللا  كراب  : » تفگ نینچ 
«. یلع

دشر و همه  نآ  اب  ام  ینونک  عامتجا  رد  زونه  هک  داد ؛ ناشن  یصالخا  تیمیمـصبش و  نآ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نخـس : رگید  هب 
لئاضف دراذـگ . مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  تفرگ  ار  دوخ  رتخد  تسد  هلمج  نآ  زا  درادـن . دوجو  تیمیمـصو  افـصرادقم  نیا  لـماکت ،

يارب ینأشمه  دوب ، هدشن  هدیرفآ  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  هکنیا  دوخ و  رتخد  تیصخش  زا  درک ، وگزاب  دوخ  رتخد  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
فیاظو هناخ و  ياهراک  ًادعب  و  دش . روآدای  دوبن ، وا 
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! داهن مالسلا  هیلع  یلع  شود  رب  ار  هناخ  زا  جراخ  فئاظو  و  دراذگ ، همطاف  هدهع  رب  ار  هناخ  نورد  ياهراک  درک . میسقت  ار  یگدنز 

نیا هب  دـنناسرب . رهوش  هناخ  هب  دـنریگب و  ار  وا  رتخد  هقان  رود  هک  داد  روتـسد  راصنا  رجاهم و  ناـنز  هب  یـضعب ، هتفگ  هب  اـنب  عقوم  نیا  رد 
. تفریذپ نایاپ  ناهج  نانز  نیرتتلیضفاب  جاودزا  نایرج  بیترت 

ار مالسلا  اهیلع  ارهز  رتش  راهم  هک  داد  روتسد  ناملس  دننام  ياهتـسجرب ، تیـصخش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ 
رد دـنتفر ، هلجح  هب  سورع  داماد و  هک  دوب  ياهظحل  همه  زا  رتنیریـش  دراد . مالعا  ار  دوخ  رتخد  تلالج  قیرط  نیا  زا  دـشکب و  دریگب و 

لأفت ناونع  هب  تفرگ ، تسد  هب  یبآ  فرظ  دش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتـسیرگنیم . نیمز  هب  مرـش  ترثک  زا  ود  ره  هک  یلاح 
: دومرف اعد  ود  ره  قح  رد  تسا و  تایح  هیام  بآ  اریز  دیشاپ . رتخد  ندب  فارطا  رب  رس و  رب 

«(1)  ...«. » ًاّیلَو و ُهلَعجا  َّمُهللا  ََّیلإ ، ِقلَخلا  ُّبَحَأ  یخأ و  اذه  َّمُهّللا و  َّیلإ ، ِقلَخلا  ُّبَحَأ  ِیتَنبا و  ِهِذه  ّمُهللا 
هتشر ادنوادخ ، تسا . نم  دزن  ناناملـسم  نیرتیمارگ  زین  یلع  اراگدرورپ ! تسا . نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  نم و  رتخد  نیا  اراگدرورپ ! »

 ...« امرف رتراوتسا  ار  ود  نآ  تبحم 
، درک لـقن  کـلام  نـب  سنا  « (2) : » میئاـمنیم لـقن  ار  ریز  ثیدـح  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلــصربمایپ  رتـخد  ماـقم  قـح  يادا  يارب  اـجنیا ، رد 
رد لباقم  مدنآ  رد  بترم  تشگیم و  دجسم  راپسهر  دمآیم و  نوریب  هناخ  زا  رجف  عولط  ماگنه  مامت  هامـشش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

: دومرفیم داتسیایم و  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ 
«(3) . » دنک رود  ار  يدیلپ  هنوگهمه  تیب ، لها  امش  زا  دهاوخیم  دنوادخ  دیشاب . زامن  دای  هب  نم ! تیب  لها 

.96 ج 43 / راونالاراحب ،» ةرثعلا «- هَّللا  کلاقا  - 1
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يدازآ میرح  زا  عافد   24

دحا هوک  هنماد  رد  يدازآ  میرح  زا  عافد  ای  دحا  هوزغ 

لاـس رد  داد ، خر  ردـب »  » هوزغ ترجه  مود  لاـس  رد  رگا  درادـن . مود  لاـس  زا  یمک  تسد  ریگمشچ ، ثداوح  رظن  زا  ترجه  موس  لاـس 
. دنوریم رامش  هب  مالسا  گرزب  تاوزغ »  » زا ودره  هک  داتفا  قافتا  دحا »  » هوزغ ترجه ، موس 

رد ام  هک  داد ، خر  لاس  نیا  رد  اههّیرَـس  هتـشر  کـی  همیمـض  هب  « (1)  » يرگید ياههوزغ  هکلب  تسین ، موس  لاـس  هوزغ  اـهنت  دـحا »  » هوزغ
. میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  دحا  هوزغ  اجنیا 

دنوشیم لفکتم  ار  گنج  هنیزه  شیرق 

دیدـشت شیرق  رد  ار  یئوجماقتنا  سح  ندرک ، هیرگ  زا  يریگولج  دوب . هدـش  هدـناشفا  هکم  رد  شیپ  اهتدـم  زا  شروش  بـالقنا و  رذـب 
نیا هب  فرـشا » بعک   » دوب و هدرک  تحاراـن  ار  اـهنآ  هداـعلاقوف  قارع  هنیدـم و  قیرط  زا  هکم ، مدرم  یناـگرزاب  هار  ندـش  هتـسب  درکیم .

هک دندرک ، داهنشیپ  نایفسوبا  هب  لهجوبا  دنزرف  ۀمرکع  هیما و  نب  ناوفـص  ، ورنیا زا  دوب . هتخاس  روهلعـش  تخـس  ار  نآ  هدز و  نماد  شتآ 
، هتشاد ياهراجتلالام  ناوراک  نآ  رد  هک  يدرف  ره  دندش ، هتـشک  هکم  یتراجت  ناوراک  تظافح  هار  رد  ام  ناروالد  شیرق و  نارـس  نوچ 

نیمأت ناونع  هب  یغلبم  دیاب 

«. دسالا ءارمح  هوزغ  نارُحب - هوزغ  دننام « - 1
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. دیدرگ یلمع  ًاروف  دش و  عقاو  نایفسوبا  بیوصت  دروم  داهنشیپ  نیا  دزادرپب . گنج  هنیزه 

دوخ رب  دندوب ؛ هدید  ردب »  » گنج رد  ار  اهنآ  یگتـشذگدوخ  زا  تماهـش و  کیدزن  زا  و  هاگآ ، ناناملـسم  يدـنمورین  زا  هک  شیرق  نارس 
. دنزیخ اپب  دمحم  اب  دربن  يارب  دننک ، تکرش  نآ  رد  برع  لئابق  رثکا  هدیزرو  ِناروالد  هک  مظنم  شترا  کی  اب  هک  دندید  مزال 

ناروالد و  دـنریگب ، کمک  اهنآ  زا  دـننک و  شدرگ  فیقث »  » و هنانک »  » ياههلیبق نایم  رد  هک  دـندش  رومأم  رگید  رفن  دـنچ  صاـعورمع و 
. دشاب شیرق »  » هدهع رب  رفـس  مزاول  ریاس  گنج و  هنیزه  هک  دنریگب  لوق  هدومن و  توعد  دـمحم  اب  دربن  يارب  نوگانوگ  لئاسو  اب  ار  اهنآ 

نآ تارفن  هک  یـشترا  دـنروآ و  درگ  دوخ  رود  هماهت »  » و هنانک »  » ياههلیبق زا  ار ، یناروـالد  دنتـسناوت  يداـیز  ياـهتیلاعف  زا  سپ  ناـنآ 
رگا دندوب و  هتـسج  تکرـش  دربن  نیا  رد  هک  دوب  ینادرم  هرامـش  دش ، هتفگ  هچنآ  « (1) . » دـنزاس هدامآ  گنج  يارب  دوب ، رفن  رازه  راـهچ 

هب ار  نانز  هک  دوبن  نیا  برع  مسر  دوریم . رتـالاب  روبزم  مقر  میرواـیب  باـسح  هب  دنتـشاد ، تکرـش  هثداـح  نیا  رد  هک  ار  یناـنز  هراـمش 
رد هک  دوب  نیا  اهنآ  هشقن  و  دندرک . تکرـش  هزرابم  نیا  رد  نادرم  شوداشود  شیرق  تسرپتب  نانز  راب  نیا  یلو  دـنناشکب ؛ دربن  نادـیم 

. دنزاس راداو  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  نادرم  زیمآکیرحت ، نانخس  داریا  راعشا و  ندناوخ  اب  و  دننزب ، لبط  شترا  فوفصنایم 
نارتخد و ِنتـشگ  ریـسا  اب  مأوت  دربن ، زا  رارف  اریز  دندنبب . نایوجگنج  يور  هب  ار  رارف  هار  هک  دندوب ، هدروآ  روظنم  نیا  يارب  ار  نانز  نانآ 

. دهدیمن رد  نت  يراوخ  نیا  هب  برع  تماهشاب  رصنع  تسا و  اهنآ  نانز 
رد يو  دوب . معطُم »  » مالغ یشبح  برح » نبا  یشحو  . » دندوب هدرک  تکرش  يدایز  ياهدیون  هلیـسو  هب  شیرق  شترا  رد  يرایـسب  نامالغ 

هاگره هک  دندوب  هداد  دیون  وا  هب  دوب . رهام  هداعلاقوف  نیبوز »  » یگنج صوصخم  تلآ  ندربراکب 

فالتخا ماشه  نبا  يرولا و  مالعا  رد  یسربط  خیـش  میهاربا و  نب  یلع  دننام  خیرات ، ریـسفت و  ياملع  نایم  شیرق ، نایهاپـس  دادعت  رد  - 1
. دشابیم تقیقح  هب  بیرق  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  تسا ،
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ره هب  دش . دهاوخ  دازآ  دشکب  ار  مالسلا ) هیلع  هزمح  مالسلا ، هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصدمحم   ) مالسا گرزب  تیـصخش  هس  زا  یکی 
نآ رد  ماظنهدایپ  یهورگ  هراوس و  تسیود  رتش ، رازه  هس  شوپهرز ، دصتفه  هک  دنداد  بیترت  یـشترا  ناوارف ، جـنر  لمحت  زا  سپ  لاح ،

. دندوب هدرک  تکرش 

دهدیم شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتاعالطا  هاگتسد 

یگنج هشقن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوب ، مالـسا  هب  رهاظتمریغ  یعقاو  ناملـسم  کی  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع  سابع ،
هک تفرگ  دـهعت  درپس و  رافغینب »  » هلیبق زا  یـصخش  هب  ار  نآ  تشون و  دوخ  رهم  اضما و  طخ و  هب  ياهمان  سابع  تخاـس . هاـگآ  شیرق 

ياهغاب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـناسر  ار  همان  یماـگنه  دـصاق  دـناسرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  زور  هس  فرظ  رد  ار  نآ 
، دناوخ ار  همان  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  داد . ترـضح  تسد  هب  ار  ياهتـسبرس  همان  بدا ، ضرع  زا  سپ  يو  دربیم . رـس  هب  رهـش  جراخ 

طخ یمارگ  ربماـیپ  هک  « (2)  » دـنکیم لقن  مالـسلا  هیلع  قداصماما  زا  یـسلجم ، همالع  « (1) . » تفگن دوخ  ناراـی  هب  ار  نآ  نومـضم  یلو 
نمـشد هشقن  زا  ار  دوخ  نارای  دیاب  رتدوز  هچ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  دـناوخیم . همان  یلو  تشونیمن ،

. دندناوخ همه  يارب  ار  همان  رهش ، هب  تعجارم  زا  سپ  ورنیا ، زا  دزاس . هاگآ 

شیرق شترا  تکرح 

هدـش نفد  اجنآ  رد  هنمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ردام  هک  ءاوبا »  » ماـن هب  ياهطقن  هب  یتفاـسم ، یط  زا  سپ  درک و  تکرح  شیرق  شترا 
. دنروایب نوریب  ار  وا  دسج  و  دنفاکـشب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ردام  ربق  هک  دندیزرو  رارـصا  شیرق  رـسکبس  ناناوج  دیـسر . تسا ،

یلو

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  دناسر  هنیدم  هب  یعقوم  ار  همان  دصاق ، هک  دندقتعم  ناسیونهریس  زا  یهورگ  203 و  ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
لقن ار  نآ  ، 204 دوخ ج 1 / يزاغم  رد  زین  يدقاو  دناوخ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  بعک  نب  ّیبا  ار  همان  دـندوب و  دجـسم  رد  هلآ 
عقاو هب  تسخن  رظن  دـناوخب ، ياهمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  هدـشن  هدـید  خـیرات  لوط  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا . هدرک 

. تسا رتکیدزن 
نیا رد  دـییامرف . هعجارم  یحو » بتکمرد  ماـن « هب  هدـنراگن  باـتک  هب  هلأـسم  نیا  نوماریپ  رتـشیب  قیقحت  يارب  - 111 ج 20 / راـحب ،» - » 2

. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  ًاقیقد  یخیرات  یثیدح و  ینآرق و  تاهج  زا  قوف  عوضومباتک 
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زا اـم  نانمـشد  و  ددرگ ، موـسرم  اهدـعب  اـهراک  نیا  تسا  نکمم  هک  دـندوزفا  دـندرک و  حـیبقت  تخـس  ار  لـمع  نیا  اـهنآ ، ناشیدـنارود 

. دنفاکشب ار  ام  ناگدرم  ربق  هعازخینب »  » و رکبینب » »
ار هلاـضف »  » نادـنزرف سنوم ،»  » و سنا »  » ربخ بسک  يارب  ترجه ، موس  لاـس  لاوش  هاـم  مجنپ  هبنـشجنپ  بش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

ياهبکرم تسا و  هنیدـم  کیدزن  شیرق  هاپـس  هک  دـندروآ  ربخ  رفن  ود  نآ  دـنزاس . هاگآ  شیرق  رابخا  زا  ار  وا  ات  داتـسرف  هنیدـم  نوریب 
. دناهدش کیدزن  هنیدم  هب  شیرق  هاپـس  ناورـشیپ  هک  دروآ  ربخ  رذنم » نب  بابح  . » دـناهدرک اهر  هنیدـم  ياهرازتشک  رد  ارچ  يارب  ار  دوخ 

دندیسرتیم نآ  زا  ناناملسم  دیدرگ . دییات  دحا  هوک  هنماد  رد  نانآ  رارقتسا  هنیدم و  يوس  هب  شیرق  هاپس  رتشیب  يورشیپ  هبنـشجنپ ، رـصع 
دجسم رد  هحلـسا  اب  ار  بش  جرزخ  سوا و  نارـس  تهج ، نیا  زا  دنناسرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  یبیـسآ  هنابـش  هلمح  اب  شیرق  هک 

رظن زا  اهنآ  فیلکت  دسر و  ارف  نشور  زور  ات  دندومنیم ، ینابهگن  ار  رهش  ياههزاورد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هناخ  و  دندربیم ، رسب 
. ددرگ نیعم  یگنج  کیتکات 

دحا هقطنم 

تاـناکما هک  ياهطقن  ره  رد  دـشیم . هدـیمان  يرقلا » يداو  ، » درکیم لـصو  نـمی  هـب  ار  ماـش  یناـگرزاب  هار  هـک  یگرزب  ینـالوط و  هرد 
هدمآ دیدپ  ییاههدکهد  هرد ، نیا  لوط  رد  رظن  نیا  زا  دندیزگیم . ینکـس  نآ  رد  دوهی  برع و  زا  یفلتخم  لیابق  تشاد ، دوجو  یگدنز 

. دش هدیمان  لوسرلاۀنیدم »  » ًادعب هک  تفریم  رامش  هب  برثی » ، » اههدکهد نیا  زکرم  دوب . هدش  روصحم  اهگنس  اب  اهنآ  فارطا  هک  دوب ،
هطقن کـی  هـقطنم ، نـیا  نوـچ  یلو  ددرگ . زکرم  نـیا  دراو  نآ  بوـنج  فرط  زا  دوـب ، راـچان  دـشیم ، هنیدـم  دراو  هـکم  زا  هـک  سکره 

ار دوخ  هار  دیسر ، هنیدم »  » یکیدزن هب  هک  یماگنه  شیرق  شترا  تفرگیم . تروصتمحز  هب  نآ  رد  شترا  لاقتنا  لقن و  دوب ، یخالگنس 
. دیدرگ رقتسم  دحا  هوک  هنماد  رد  قیقع » يداو   » رد هنیدم  لامش  رد  درک و  جک 

ریذپبیسآ رتشیب  تمس  نیا  زا  هنیدم  دوب . هدامآ  یماظن  ياهتیلاعف  هنوگره  يارب  نیمز ، ندوب  راومه  ناتـسلخن و  ندوبن  رثا  رب  هطقن  نیا 
عناوم اریز  دوب ،
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. دروخیم مشچ  هب  رتمک  هطقن  نیا  رد  یعیبط 

زور نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندش . هدایپ  دحا  هوک  هنماد  رد  يرجه ، موس  لاس  لاوش  مجنپ  هبنشجنپ ، زور  رصع  شیرق ، ياهورین 
. تساوخ رظن  ناشیدنارود  نارسفا و  زا  عافد ، لکش  دروم  رد  و  داد ، لیکشت  یماظن  ياروش  هعمج  زور  دنام و  هنیدم  رد  ار  هعمج  بش  و 

عافد هویش  رد  تروشم 

رد ار  اهنآ  رظن  و  دـنک ، تروشم  دوخ  نارای  اب  نآ  ریاظن  یماـظن و  لـئاسم  رد  هک  تسا  رومأـم  ادـخ  بناـج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ار ینیبعقاو  یبلطقح و  یسارکومد و  حور  و  دهدب ؛ دوخ  ناوریپ  هب  یگرزب  قشمرس  لمع ، نیا  قیرط  زا  ات  دهد  تلاخد  دوخ  تامیمـصت 
ای دشیم  دنمهرهب  اهنآ  راکفا  زا  ایآ  هن ،؟ ای  دُربیم  يدوس  اهتروشم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ایآ  دروآ . دـیدپ  دوخ  نارای  رد 

ياملع ياههتـشون  هب  تمـسق  نیا  رد  دیاب  یمارگ  ناگدنناوخ  دـناهتفگ و  مالک  ملع  ياههناوتـسا  نادنمـشناد و  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  هن ؟؛
هدـنام راگدای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  تسا ، ياهدـنز  شور  هار و  اهاروش  نیا  « (1) . » دننک هعجارم  بهاذم  دـیاقع و 

و دندرکیم ، يوریپ  وا  هویش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  توف  زا  سپ  مالـسا  يافلخ  هک  دوب ، رثؤم  هدنزومآ و  يردق  هب  وا  شور  تسا .
«(2) . » دندروآیم لمع  هب  لماک  لابقتسا  یعامتجا  تالکشم  یماظن و  روما  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دنلب  راکفا  زا 

یماظن ياروش 

: دومرف اسر  يادن  اب  دندوب ؛ هدـمآ  درگ  اجنآ  رد  مالـسا  شترا  ریلد  نازابرـس  نارـسفا و  هک  یگرزب  نمجنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
دیدهت شیرق  شترا  هیحان  زا  هک  یتسرپاتکی  نیئآ  میرح  زا  عافد  زرط  رد  ار  دوخ  تارظن  نازابرس  نارسفا و  ینعی : ََّیلإ ،» اوریشا  »

هللا یلـص  یمارگ  لوسر  تروشم  رارـسا  باتک  نیا  رد  دـییامرف . هعجارم  هغالبلاجـهن » نآرق و  رظن  زا  تروشم  باتک « هب  هراـب  نیا  رد  - 1
. تسا هدش  حیرشت  دراد ، هک  يریذپاناطخ  تینوصم  هدرتسگ و  شناد  اب  هلآ  هیلع و 

هبطخ 1. هغالبلاجهن  - 2
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. دینک نایب  دوشیم ،

نوریب هنیدم  زا  ناناملسم  هک  دوب ، نیا  يرادهعلق  زا  روظنم  درک . داهنـشیپ  ار  يرادهعلق  هیرظن  دوب ، هنیدم  ناقفانم  زا  هک  یبا ،» نب  هَّللادبع  »
هب نت  اههچوک  رد  نادرم  و  دنزیرب ، گنس  نمـشد  يور  هب  اهجرب  اهماب و  يالاب  زا  نانز  دننک . هدافتـسا  اهنامتخاس  اهجرب و  زا  و  دنورن ،

. دننک دربن  نت 
زا دندرکیم . يرای  ار  ام  اهماب  يالاب  زا  اهنز  و  میدرکیم ، هدافتسا  يرادهعلق  قیرط  زا  هتشذگ  رد  ام  درک : زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نخـس  وا 

. تسا هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  زونه  برثی »  » ناتسرهش تهج ، نیا 
بیسآ میتفر ، نوریب  رهش  زا  عقوم  ره  میتشگ و  زوریپ  میدش ، دراو  هار  نیا  زا  عافد  يارب  ام  عقوم  ره  و  هدشن ، طلسم  نآ  رب  نونکات  نمشد 

. میدید
هدرکن تکرـش  ردـب  دربن  رد  هک  یئاهنآ  ًاصوصخ  ناناوج  یلو  دـندرکیم ، دـییأت  ار  رظن  نیا  راـصنا  رجاـهم و  زا  ناـگدروخلاس  ناریپ و 

. دوشیم نمشد  تأرج  ثعاب  عافد  زرط  نیا  هک  دنتفگیم : دندوب و  فلاخم  تخس  رظن  نیا  اب  دندنارورپیم ، غامد  رد  دربن  رکف  دندوب و 
رد ام  ناراکادف  ناروالد و  هک  تسین  گنن  بیع و  ایآ  دوریم . تسد  زا  تسا ، هدش  ناناملـسم  بیـصن  ردب »  » گنج رد  هک  يراختفا  نآ 

، لاح نیا  اب  دوب . رتمک  الاح  زا  بتارم  هب  ردـب »  » گنج رد  اـم  يورین  ددرگ ؟ اـهنآ  هناـخ  دراو  نمـشد  هک  دـنهد  هزاـجا  و  دننیـشنب ، هناـخ 
. میاهدش وربور  نآ  اب  نونکا  میدوب و  يزور  نینچ  راظتنا  رد  اهتدم  ام  دیدرگ ! ام  بیصن  يزوریپ 

نمشد اب  رهـش  نوریب  رد  هک  نآ  ات  دروخ  مهاوخن  اذغ  زورما  تسا ، هدرک  لزان  نآرق  هک  ییادخ  هب  : » تفگ مالـسا  دیـشر  رـسفا  هزمح ،» »
«(1) «. » دنک گنج  رهش  جراخ  رد  هنادرم  و  دورب ، نوریب  رهش  زا  دیاب  مالسا  شترا  هک  نیا  هجیتن  منک . دربن 

تداهش يارب  یشکهعرق 

شیرق ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : تساخرب و  همیثخ »  » مانب یلدهدنز  درمریپ 

زا یلاخ  یبا » نب  هَّللادبع  هیرظن « هک  میدرک  تباث  ینـشور  هب  مالـسا » خـیرات  رد  ناقفانم  باتک « رد  ام  - 211 ج 1 / يدـقاو ،» يزاغم  - » 1
لخاد نایدوهی  دننکن و  هدافتسا  رگنـس  ناونع  هب  ناقفانم  ياههناخ  زا  رهـش ، لخاد  هب  نمـشد  دورو  زا  سپ  هک  دوبن  دیعب  چیه  دوبن . رطخ 

. دنیامنن يراکمه  نانآ  اب  زین  هنیدم 
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هچ میورن ، نوریب  هطقن  نیا  زا  عافد  يارب  ام  هاگره  دزاس . هارمه  دوخ  اب  ار  برع  لیابق  تسا  هتسناوت  هدز و  تیلاعف  هب  تسد  مامت  لاسکی 

ناشیا تأرج  ثعاب  راـک  نیمه  یلو  دـندرگزاب ، هکم  هب  دنـشکب و  هرـصاحم  زا  تسد  تسا  نکمم  دـننک ، هرـصاحم  ار  هنیدـم  اـهنآ  اـسب 
. دش میهاوخن  نئمطم  اهنآ  تالمح  زا  هدنیآ  رد  ام  و  دوب ، دهاوخ 

رد هک  میدوب  لیام  بلق  میمصزا  مدنزرف  نم و  هک  یلاح  رد  مدرکن ، ادیپ  تکرـش  قیفوت  ردب »  » گنج رد  هک  مروخیم  فسأت  نیا  زا  نم 
قفوم نم  درک و  تکرـش  ردـب  گنج  رد  وا  ماجنارـس  میتسجیم . یـشیپ  رگیدـکی  رب  تمـسق  نیا  رد  ود  ره  و  مینک ، تکرـش  ردـب »  » دربن

فرـصم یقیرط  رد  ار  دوخ  یناوج  يورین  یناوتیم  يراد ، يدایز  ياهوزرآ  یناوج ، وت  هک  متفگ  مدـنزرف  هب  ردـب »  » دربن رد  نم  مدـشن .
داهج نیا  رد  نم  هک  تسا  مزال  تسین ، نشور  نم  هدنیآ  تسا ، هدـش  يرپس  نم  رمع  یلو  يروآ ؛ تسد  هب  ار  دـنوادخ  تیاضر  هک  ینک 

. يریگب شود  هب  ار  مناگدنامزاب  یگدنز  راب  نم ، ياج  هب  وت  منک و  تکرش  ردب ) گنج   ) سدقم
رد وا  و  دمآرد ، يو  مان  هب  هعرق  مینزب . هعرق  میدراذگ  رارق  نیفرط  هک  دوب  يدح  هب  عوضوم  نیا  رد  مدـنزرف  هقالع  تدـش  رارـصا و  یلو 

. متفر باوخ  هب  راکفا  نیمه  اب  نم  و  دوب ، شیرق  هرـصاحم  زا  نخـس  هعلق ، نیا  طاقن  مامت  رد  بشید  دیـسر . تداهـش  ماقم  هب  ردـب »  » دربن
ور زیمآتبحم  يادن  کی  اب  وا  دنکیم ؛ لیم  اجنآ  ياههویم  زا  دنزیم و  مدق  تشهب  ياهغاب  رد  هک  مدید ، ایؤر  ملاع  رد  ار  مزیزع  دـنزرف 

. متسه وت  راظتنا  رد  ناج  ردپ  تفگ : درک و  نم  هب 
«(1) . » دیبلطب قح  هار  رد  تداهـش  نم  يارب  دنوادخ  زا  هک  مراد  اضاقت  هدش ، رغال  مناوختـسا  هتـشگ ؛ دیفـس  نم  نساحم  ادـخ ! ربمایپ  يا 
ءادبم و هب  هدیقع  نامیا و  هب  یکتم  هک  یبتکم  دینکیم . دهاشم  دایز  زابناج ، راکادف و  نادرم  عون  نیا  زا  مالـسا  خـیرات  تاحفـصرد  امش 
زا يزاـبناج و  نـیا  يراکادـف ، يروشحلــس و  حور  نـیا  دـنک . تـیبرت  همیثـخ »  » دـننام يراکادـف  زابرــس  دـناوتیم  رتـمک  تـسین ، داـعم 

يارب هیرگ  کشا و  اب  زابرس  هک  یگتشذگدوخ ،

.125 ج 2 / راونالاراحب ،» - .» 1
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رد دوـشیمن . ادــیپ  یبــتکم  چــیه  رد  ناربماــیپ  بـتکم  رد  زج  دــبلطیم : تداهــش  دــیحوت ، نـیئآ  قـح و  هـملک  يرترب  هار  رد  دوــخ 

، لاح نیا  اب  دـنهدیم ؛ هداعلاقوف  تیمها  یعافد  ياـهورین  نارادهجرد و  نارـسفا و  یگدـنز  عضو  هب  هک  زورما  ناـهج  یتعنـصیاهروشک 
فده نیرتالاب  نانآ  يارب  یگدنز  ناج و  ظفح  ورنیا ، زا  تسا ، دوجوم  عضو  همادا  رتهب و  یگدـنز  اهگنج ، اهدربن و  رد  فدـه  نوچ 

ناج همهاو  نودب  یهلا  زابرـس  دشاب ، تداهـش  ورگ  رد  فده  نیا  رگا  تسادـخ و  ياضر  بسک  يارب  دربن  ناربمایپ  بتکم  رد  اما  تسا .
«(1) . » دهدیم رارق  تارطاخم  هنوگهمه  ضرعم  رد  ار  دوخ  دریگیم و  فک  هب 

اروش هجیتن 

. داد حیجرت  نت  هب  نت  گنج  يرادهعلق و  رب  ار  رهش  زا  جورخ  تسناد و  عطاق  ار  تیرثکا  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 
، دوب هنیدم  ناقفانم  زا  هک  ار  یبا » هَّللادبع   » هیرظن هدابع ، دعس  هزمح و  دننام  ینارسفا  فرط  زا  رارـصا  همه  نآ  زا  سپ  دوبن  هتـسیاش  زگره 

. دهد حیجرت 
ار هار  و  هناخ ، رد  نتسشن  یعافد و  روما  رد  نانز  نداد  تکرش  هنیدم و  گنت  ياههچوک  رد  نت  هب  نت  مظنمان  ياهگنج  نیا ، زا  هتشذگ 

. دوبن هسیاقم  قیبطت و  لباق  ردب  گنج  ییامنتردق  نآ  اب  و  دوب ، ناناملسم  یگراچیب  فعض و  هناشن  ندراذگزاب ، نمشد  يور  هب 
نادرم رد  ار  يزابرس  يروشحلس و  حور  اهنآ ، ربارب  رد  مالسا  نازابرس  شمارآ  توکس و  رهش و  قرط  رب  نمشد  طلست  هنیدم و  هرصاحم 

. تشکیم مالسا  دهاجم 
. دزاس دراو  وا  رب  یمکحم  هبرض  هتشاد  دصق  قیرط  نیا  زا  هتشاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هب  تبسن  ییوس  رظن  یبا ، هَّللادبع  دیاش 

ناـیم رد  ادـخ  هار  رد  لـتق  و  یبلطتداهـش ، حور  دـیدرگ ، ناریا  هـب  قارع  هـلمح  ثعاـب  راـکتیانج ، برغ  هـک  یلیمحت  دربـن  نـیا  رد  - 1
راگدای هب  دوخ  زا  هک  ییاههمانتیـصو  ههبج و  مدقم  طخ  رد  تکرـش  حالـس و  ذخا  رب  ناناوج  قباست » دیـسر «. ءالعا  دح  هب  ناگدنمزر 

. تسا یبلطتداهش  حور  رب  ینشور  هاوگ  دناهدراذگ ،
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دنکیم نترب  یماظن  سابل  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ینامک و  تخادنا ، تشپ  هب  يرپس  درک ، لیامح  ریشمش  دیشوپ و  هرز  دش . هناخ  دراو  عافد ، هویش  نییعت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
. دمآ نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  تسد  هب  ياهزین  تخیوآ و  هناش  هب 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  تیاضر  دروم  نتفر  نوریب  رد  اهنآ  رارصا  هک  دندرک  روصت  یخرب  داد . ناکت  تخس  ار  ناناملسم  هرظنم ، نیا  ندید 
هویـش رد  ام  دندرک : ضرع  ناربج ، يارب  ورنیا ، زا  دندرک . نتفر  نوریب  هب  راداو  تهجیب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانآ  هدوبن و  هلآ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مینامب . اج  نیمه  رد  تسین  حالصنتفر  نوریب  رگا  میتسه . امش  رظن  عبات  عافد 
«(1) . » دنک دربن  نمشد  اب  هک  ینامز  ات  دروآ ، نوریب  ار  نآ  تسین  هتسیاش  دیشوپ ، هرز  ربمایپ  هک  یماگنه 

دوریم نوریب  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ار يدارفا  تفگ . كرت  دـحا  دـصق  هب  ار  هنیدـم  دوب ، رفن  رازه  رب  غلاب  هک  يرکـشل  اـب  دـناوخ و  ار  هعمج  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
«، عفار  » و هرمس »  » ياهمان هب  ناوجون  ود  یلو  تفریذپن . تکرش  يارب  رمع  هَّللادبع  هثراح و  دیز  هماسا ، دننام  دنتشادن ، ینس  تیحالصهک 

. دنتشاد تراهم  يزادناریت  رد  یلو  دندوب ، کچوک  هچ  رگا  نانآ  اریز  دندرک . تکرش  دوبن  الاب  هدزناپ  زا  اهنآ  نس  هک  نیا  اب 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  یلو  دنتفرگ . دربن  نیا  رد  تکرش  رب  میمـصت  دندوب ، نامیپمه  یبا  هَّللادبع  اب  هک  نایدوهی  زا  یهورگ  عقوم ، نیا  رد 
، دندیسر دحا ) هنیدم و  نایم  « ) طوش  » مان هب  ياهطقن  هب  مالـسا  نازابرـس  هک  هار  همین  رد  دادن . اهنآ  هب  تکرـش  هزاجا  یحلاصم  يور  هلآ ،

يراددوخ داهج  رد  تکرـش  زا  تفریذـپن ، ار  وا  رظن  و  درک ، يوریپ  ناناوج  رظن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هکنیا  هناـهب  هب  یبا  هَّللادـبع 
هن دندرک و  تکرش  نایدوهی  هن  دربن  نیا  رد  نیاربانب  دنتشگرب . هار  همین  زا  دندوب ، هلیبقمه  وا  اب  هک  نایـسوا  زا  نت  دصیـس  نینچمه ، درک .

. هشیپقافن بزح 

.38 ج 2 / يربک ،» تاقبط  ،» 214 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  لتاُقی «- یتح  اهعضی  نا  ِهتَّمُال  سبل  اذا  ّیبَِنل  یغبنی  ام  - 1
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راـچان هظحل  نیا  رد  دنـسرب . دوخ  هاـگودرا  هب  هدرک و  روبع  هار  نیرتکـیدزن  زا  هک  دـندوب  لـیام  وا  ناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

هب و  دیدرگ ، تحاران  تخـس  شیوخ  كالما  هب  مالـسا  شترا  دورو  زا  تجاجل  اب  وا  دنرذگب . عبرم »  » مانب یقفانم  غاب  نایم  زا  هک  دـندش 
هللا یلصادخ  لوسر  یلو  دنشکب ، ار  وا  دنتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارای  درک . تراسج  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سدقم  تحاس 

«(1) . » دیشاب هتشادن  يراک  لدروک  جوجل  درم  نیا  اب  دومرف : هلآ  هیلع و 

زابناج زابرس  ود 

قرب يالبال  زا  نانآ ، ناشخرد  ياههرهچ  راکادـف و  ياههفایق  دـید ، ناـس  ياهطقن  رد  دوخ  نازابرـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 
دندوب یهورگ  دوب ، هدروآ  دحا »  » هوک هنماد  هب  مالسا  نیئآ  زا  عافد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یـشترا  دیـشخردیم . اهریـشمش 

نـس هک  یناوج  ناراکادـف  زین  و  دروخیم ، مشچ  هب  یناوارف  هدروخلاس  ناریپ  نانآ  نایم  رد  دنتـشاد . دایز  فالتخا  مه  اـب  نس  رظن  زا  هک 
. درکیمن زواجت  هدزناپ  زا  اهنآ 

عوـضوم نیا  تاـبثا  يارب  دوـبن . يرگید  زیچ  تشاد ، دوـجو  دـیحوت  زا  عاـفد  وـترپ  رد  طـقف  هک  لاـمک ، هب  قـشع  زج  هتـسد  نیا  كرحم 
: مینارذگیم یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  دوب ، هتشذگ  وا  یسورع  زا  بش  کی  طقف  هک  ار  یناوج  ریپ و  کی  تشذگرس 

بیـسآ اـهنایرج  زا  یخرب  رد  وا  ياـپ  کـی  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يداـم  يورین  هک  تسا  ياهدـیمخدق  درمریپ  حومج ،» نبورمع  - » 1
نشور و تهج  نیا  زا  وا  بلق  هناخ  دوب . هدومن  یعافد  هقطنم  هناور  مالـسا  نیئآ  زا  عاـفد  يارب  ار  دوخ  دیـشر  رـسپ  راـهچ  يو  دوب . هدـید 

. دننزیم ریشمش  تقیقح  قح و  زا  عافد  هار  رد  وا  نادنزرف  هک  دوب  ناشخرد 
؟ دهدب تسد  زا  ار  یتداعس  نینچ  ارچ  تسا . فاصنا  زا  رود  گنج  زا  وا  يریگهرانک  هک  دیشیدنا  دوخ  اب 

امش شود  زا  ار  فیلکت  هنوگره  مالسا  یماظن  نیناوق  دنتفگ  و  دندرک ؛ يریگولج  ًادج  عافد ، هنحصرد  وا  تکرش  زا  يو  نادنواشیوخ 

.65 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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زا ارم  مناشیوخ  درک : ضرع  و  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدخ  ًاصخـش  و  تخاسن ، عناق  ار  درمریپ  نانآ  نانخـس  تسا . هتـشادرب 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  منک . زاورپ  تشهب  يوس  هب  مهاوخیم  مراد ، تداهش  يوزرآ  نم  تسیچ ؟ امش  رظن  دنرادیمزاب ، داهج  رد  تکرش 
هللا یلـصربمایپ  دومن . سامتلا  درک و  رارـصا  وا  « (1) . » تسین امـش  هجوتم  یفیلکت  هدرمـش و  روذعم  ار  وت  ادـخ  تفگ : يو  خـساپ  رد  هلآ 

: تفگ درک و  يو  ناشیوخ  هب  ور  دندوب ، هدرک  هطاحا  ار  وا  شناگتسب  هکیلاح  رد  هلآ  هیلع و 
هد قیفوت  ایادخ  تفگ : نینچ  ندمآ  نوریب  عقوم  هکیلاح  رد  درک  كرت  ار  هناخ  وا  دشونب . تداهش  تبرش  مالسا  قیرط  رد  ات  دیوشن  عنام 
اب وا  دوب . گنل  درم  نیا  هناناج  تالمح  دحا ، گنج  رد  جـیهم  ياههنحـصزا  « (2) . » نادرگنزاب ماهناـخ  يوس  هب  موش و  هتـشک  وت  هار  رد 
ود نیا  ردـقنآ  درکیم ، تکرح  ردـپ  رـس  تشپ  زین  يو  نارـسپ  زا  یکی  مراد . تشهب  يوزرآ  تفگیم : درکیم و  هلمح  دوخ  گنل  ياپ 

تسیب و هک  تسا  یناوج  ۀلظنح ،» - » 2 « (3) . » دش دیهش  هَّللادبع  مان  هب  زین  وا  رگید  ردارب  دندیسر . تداهـش  هجرد  هب  هک  دندرک  دربن  رفن 
دیدپ كاپ  نادنزرف  كاپان  ناردـپ  زا  « ؛» (4)  ... » ِتِّیَْملا ْنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  هیآ  قادـصم  هب  وا  تسا . هتـشذگن  يو  رمع  زا  شیب  راـهب  دـنچ 

زا یکی  و  تشاد ، تکرـش  شیرق  شترا  رد  دحا »  » دربن رد  وا  ردپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نمـشد  رماعوبا »  » دنزرف دروآیم ».
رد ناج  ات  مالسا  اب  ینمشد  هار  رد  و  دوب ، هدرک  کیرحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  دربن  يارب  ار  شیرق  هک  دوب  مالـسا  هاوخدب  رـصانع 

. دش دهاوخ  نایب  ترجه  مهن  لاس  ثداوح  رد  نآ  لیصفت  هک  تسا ، رارض »  » دجسم هثداح  راذگهیاپ  يو  درکن . یهاتوک  تشاد  بل 
یسورع زور  نآ  ِبش  داتفا ، قافتا  دحا  دربن  هک  يزور  تخاسن . فرصنم  ردپ  دضرب  گنج  رد  تکرـش  زا  ار  هلظنح » ، » يدنزرف فطاوع 

وا دوب . هلظنح » »

ِضیِرَْملا یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  ِجَرْعَْألا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل  هیآ «: بجوم  هب  اریز  کیلع . داهجال  هَّللا و  كرذـع  دـقف  تنا  اـما  - 1
. تسین بجاو  رامیب  گنل و  انیبان و  رب  داهج   18 حتف / هروس  ٌجَرَح »

. یلها یلا  ین  َّدَُرتالو  َةداهَّشلا  ینقُزرا  مهللا  - 2
.9 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 3

.19 مور / ، 31 سنوی / ، 95 ماعنا / هروس  - 4
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. دهد ماجنا  بش  نامه  ار  فافز  بش  مسارم  هک  دوب  راچان  هدرک و  جاودزا  نایسوا  سانشرس  یبا ،» هَّللادبع   » رتخد اب 

ات دریگب ، هزاجا  اوق  لک  هدنامرف  هاگـشیپ  زا  هک  نیا  زج  دیدن  هراچ  دیدرگ . ریحتم  دـش  زادـنانینط  وا  شوگ  رد  داهج  يادـن  هک  یماگنه 
. دناسرب گنج  نادیم  هب  ار  دوخ  نآ  يادرف  دنک و  فقوت  هنیدم  رد  بش  کی 

: تسا هدیدرگ  لزان  يو  هرابرد  ریز  هیآ  « (1) ، » یسلجم موحرم  لقن  هب  انب 
زا ات  دننک ، عامتجا  ربمایپ )  ) وا اب  یمومعراک  يارب  هک  یماگنه  دناهدروآ . نامیا  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامیااب  دارفا  »

نامیا وا  لوسر  دـنوادخ و  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  دـنریگیم ، هزاجا  ربماـیپ )  ) وت زا  هک  یناـسک  دـنوشیمن . ادـج  وا  زا  دـنریگن ، هزاـجا  وا 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  « (2) «. » هدب هزاجا  یتساوخ  هک  سک  ره  هب  تفرگ ، هزاجا  یصوصخ  ياهراک  يارب  ینمؤم )  ) هاگره دناهدروآ .

یتقو تفاتش . نادیم  يوس  هب  دنک ، تبانج  لسغ  هک  نآ  زا  شیپ  هلظنح  نادادماب ، داد . هزاجا  وا  هب  یـسورع  مسارم  ماجنا  يارب  بش  کی 
ندرگ رد  تسد  دز . هقلح  دوب ، هتـشذگن  بش  کی  زج  يو  جاودزا  زا  هک  سورعون  ناگدید  رد  کشا  دـیآ ؛ نوریب  لزنم  رد  زا  تساوخ 

هاوگ دندوب ، هدنام  هنیدم  رد  رذع  نتـشاد  يور  هک  ار  درم  رفن  راهچ  وا  دـنک . ربصهقیقد  دـنچ  هک  دومن  تساوخرد  و  دـنکفا ، دوخ  رهوش 
. تسا هتفرگ  ماجنا  شزیمآ  لمع  يو  یمارگ  رهوش  وا و  نایم  بشید  هک  تفرگ ،

نآ لخاد  مرهوش  تفاکش و  نامـسآ  هک  مدید  باوخ  رد  بشید  تفگ : دومن و  رفن  راهچ  نآ  هب  ور  سورع  تفر ، نوریب  لزنم  زا  هلظنح 
تبرـش تفر و  دـهاوخ  الاب  ناـهج  يوس  هب  نم  رهوش  ناور  هک  منکیم  ساـسحا  اـیؤر  نیا  زا  نم  دـمآ . مه  هب  فاکـش  سپـس  دـیدرگ ،

. دیشون دهاوخ  ار  تداهش 

.57 ج 20 / راحب ،» - » 1
َِکئلوُأ َکَنُونِذْأَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهُونِذْأَتْـسَی  یَّتَح  اُوبَهْذَـی  َْمل  ٍعِماج  ٍْرمَأ  یلَع  ُهَعَم  اُوناک  اذِإ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  - » 2

«. 62 رون / هروس  ْمُْهنِم «.» َْتئِش  ْنَِمل  ْنَذْأَف  ْمِِهنْأَش  ِضْعَِبل  َكُونَذْأَتْسا  اَذِإَف  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 
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هب يریشمش  هنادرمناوج  هلمح  کی  اب  وا  دوب . نالوج  لوغشم  هاپس  ود  نایم  هک  داتفا  نایفسیبا  هب  يو  ناگدید  دیدرگ ، هاپـس  دراو  هلظنح 

. دیدرگ نیمز  شقن  نایفسوبا  و  دمآ ، دورف  يو  بسا  تشپ  رب  ریشمش  یلو  تخاس ، هجوتم  وا  يوس 
زا نایفـسوبا  نآ  رثا  رب  دومن و  هلمح  هلظنح  رب  یثیلداّدـش » . » دـیدرگ شیرق  نازابرـس  زا  یهورگ  عاـمتجا  بجوـم  نایفـسوبا  داـیرف  داد و 

. درک ادیپ  یئاهر  هلظنح  لاگنچ 
، درک بیقعت  ار  رادهزین  مخز  نامه  اب  هلظنح  درب . ورف  وا  ندب  رد  ار  دوخ  هزین  دومن و  هلمح  هلظنح  هب  يرادهزین ، شیرق ، نازابرس  نایم  رد 

. دش نیمز  شقن  مخز  رثا  رب  زین  دوخ  دروآرد و  ياپ  زا  ریشمش  هلیسو  ار  وا  و 
« ۀکئالملا ُلیسَغ   » ار وا  رظن  نیا  زا  و  دندادیم ، لسغ  ار  هلظنح  ناگتـشرف ، هک  مدرک  هدهاشم  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ 
هک هلظنح  تسا  ام  زا  ۀکئالملا ؛» لیـسغ  ۀلظنح  اّنِم  َو  : » دـنتفگیم نینچ  دندرمـشیم ، ار  دوخ  رخافم  سوا ، هلیبق  هک  یماگنه  دـنتفگیم .

. دندادیم لسغ  ار  وا  ناگتشرف 
. متشک ار  ناناملسم  هلظنح  دحا ، گنج  رد  زین  نم  دنتشک ، ار  هلظنح »  » مرسپ ردب ، گنج  رد  نانآ  هاگ  ره  تفگیم : نایفسوبا 

هب مالسا  تخسرس  نانمشد  زا  داماد ، سورع و  ناردپ  یلو  دندوب ، قح  هار  زابناج  نانآ  اریز  تسا . روآتفگش  سورع  رهوش و  نیا  عضو 
زا سپ  هک  دوب  تیلهاج  نارود  بهار  رماع  یبا  دنزرف  هلظنح  و  دوب ، هنیدـم  ناقفانم  سیئر  یبا  نب  هَّللادـبع  سورع  ردـپ  دـنتفریم . رامش 

«(1) . » دومن توعد  مالسا  ِناوج  تموکح  ندیبوک  يارب  ار  لقره »  » تسویپ و مالسا  ناکرشم  هب  مالسا ،

رکشل ود  یئارآفص 

دیحوت شترا  دـندرک . یئارآفصـشیرق  زواجتم  مجاـهم و  يورین  ربارب  رد  مالـسا  ياـهورین  ترجه ، موس  لاـس  لاوش  متفه  زور  دادـماب 
رارق هاگودرا  ار  ياهطقن 

.57 ج 20 / راحب ،» ،» 59 ج 2 / هباغلادسا ،» - » 1
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یگدـیرب فاکـش و  دـحا ،»  » هوک ِطسو  رد  یلو  تشگیم . دودـحم  دـحا »  » هوک ینعی  یعیبط  ظفاح  عنام و  کی  هب  رـس  تشپ  زا  هک  داد ،

و ددرگ ، رهاظ  مالسا  هاگودرا  تشپ  رد  فاکش  نآ  طسو  زا  دنزب و  رود  ار  دحا »  » هوک نمشد ، تفریم  لامتحا  هک  تشاد ، رارق  یصاخ 
. دهد رارق  هلمح  دروم  ار  ناناملسم  ههبج ، ِبقع  زا 

« ریبج هَّللادـبع   » اهنآ هدـنامرف  هب  تخاس و  رقتـسم  ياهپت  يور  ار  زادـناریت  هتـسد  ود  رطخ ، نیا  عفد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 
: دومرف نینچ 

بلاغ هاوخ  دربن  رد  ام  دـنزاس . ریگلفاغ  ار  ام  دـندرگ و  ههبج  دراو  رـس  تشپ  زا  دـیراذگن  دـینارب ، ار  نمـشد  ریت ، ندرک  باترپ  اـب  امـش  »
ساسح هداعلاقوف  زیلهد »  » نیا هک  داد  ناشن  یبوخ  هب  دـحا »  » گـنج هدـنیآ  « (1) «. » دیراذگم یلاخ  ار  هطقن  نیا  امـش  بولغم ، ای  میـشاب 

رگنـس نیا  دـنداد و  جرخ  هب  یطابـضنایب  نازادـناریت ، هک  دوـب ، تهج  نیا  زا  يزوریپ  زا  سپ  ناناملـسم  يدـعب  تسکـش  و  تـسا ، هدوـب 
تشپ زا  ار  زیلهد  هناهد  يریگلفاغ ، اب  هارمه  عیرس ، ینارود  هلمح  کی  اب  يرارف  هدروختسکـش و  نمـشد  و  دندراذگ ، یلاخ  ار  ساسح 

. داد رارق  هلمح  دروم  رس 
. دوب یماظن  لوصا  زا  وا  عالطا  زا  یکاح  دننکن ، تکرح  دوخ  ياج  زا  ًاقلطم  هک  نازادـناریت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـکؤم  روتـسد 

. دنهد جرخ  هب  یطابضنایب  نازابرس  هک  یتروصرد  تسین ، یعطق  يزوریپ  نماض  هدنامرف ، یماظن  غوبن  یلو 

نازابرس هیحور  تیوقت 

رازه هس  ربارب  رد  ناملـسم  نت  دـصتفه  هک  زین  راب  نیا  دومرفیمن . تلفغ  نازابرـس  یناور  تیوقت  زا  اهدربن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
مالـسا گرزب  خروم  يدـقاو ،» . » دومن تیوـقت  ار  مالـسا  ناروآگـنج  هیحور  ياهباـطخ  ياـشنا  اـب  ادـخ  لوـسر  دـندوب ، هتفرگ  رارق  رفن 

: دیوگیم
رستشپ و ار  دحا  هوک  و  درک ، بصن  نینیع »  » هگنت رب  زادناریت  هاجنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

. کلبق نم  نیتؤنال  کناکم  تبثاف  انیلع  وا  انل  تناک  نا  انفلخ  نم  انوتأیال  لینلاب  لیخلا  انع  حضنا  - 1
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ار ياهتسد  دومنیم . نیعم  ار  يرسفا  ره  هاگیاج  درکیم و  مظنم  ار  فوفـص  تفریم  هار  هدایپ  هک  یلاح  رد  داد و  رارق  ور  شیپ  ار  هنیدم 

بقع هب  ار  وا  ًاروف  دوب  رتولج  يزابرس  هناش  هاگره  هک  درکیم  تقد  فوفـصمیظنت  رد  يردق  هب  وا  تخاسیم . رخؤم  ار  یهورگ  مدقم و 
. دربیم

، هدرک شرافس  نآ  هب  ارم  ادخ  هچنآ  هب  ار  امش  نم  دومرف : درک و  ناناملـسم  هب  ور  فوفـصندرک  مظنم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
رتمک و  تسا ، تمحزرپ  لکشم و  نمـشد  اب  هزرابم  دوزفا : سپـس  دیزیهرپب ...  وا  تفلاخم  زا  دینک ؛ تعاطا  ار  ادخ  نامرف  مهدیم : رکذت 

ناگدننکتعاطا اب  ادخ  اریز  تسا . هدرک  تیوقت  یئامنهار و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یئاهنآ  رگم  دنک ، تمواقم  وا  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک 
 ... دننک ینامرفان  ار  ادخ  هک  تسا  یناسک  هارمه  ناطیش  و  تسا ، وا  نامرف 

مهارف دوخ  يارب  تسا ، هداد  هدعو  امش  هب  دنوادخ  هک  ار  یئاهتداعس  قیرط  نیا  زا  و  دیشاب ، هتـشاد  تماقتـسا  داهج  رد  زیچ  ره  زا  شیب 
ار دوـخ  يزور  هرذ  نیرخآ  هکنآ  رگم  دریمیمن ، ناـهج  نیا  رد  سک  چـیه  هک  تسا ، هتفگ  نم  هـب  لـیئربج » ، » یحو کـیپ  « (1) . » دینک

«(2) . » دنزن هلمح  هب  تسد  یسک  تسا  هدشن  رداصدربن  نامرف  هک  ياهظحل  ات  و  دروخیم ... 

دنکیم مظنم  ار  دوخ  فوفص  ، نمشد

تمـس يارب  دیلودلاخ ،»  » یهدـنامرف هب  ار  یهورگ  داد . رارق  طسو  رد  ار  شوپهرز  ِماظنهدایپ  درک . تمـسق  هس  ار  دوخ  شترا  نایفـسوبا ،
. دومن نیعم  همرکع »  » یهدنامرف هب  پچ  تمس  يارب  ار  رگید  هتسد  و  تسار ،

هب ور  سپس  داد . رارق  شترا  شیپاشیپ  رد  دندوب ، اهنآ  نایم  رد  نارادمچرپ  هک  دربن  نالوارقـشیپ  ناونع  هب  ار  یـصوصخم  هتـسد  نینچمه 
ام و  تسا ، نارادمچرپ  يرادیاپ  تماقتسا و  ورگ  رد  رکـشل  يزوریپ  تفگ : درک و  دندوب  رادلادبع » ینب   » هلیبق زا  یگمه  هک  نارادمچرپ 

رگا میدروخ . تسکش  هیحان  نیا  زا  ردب ، زور 

. هَّللا مکدعوام  کلذب  اوسمتلاو  داهجلا  یلع  ربصلاب  مکلامعا  اوحتفتساف  - 1
.222 - 221 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - » 2
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نخس نیا  ددرگ . رگید  هلیبق  بیصن  يرادمچرپ  راختفا  تسا  نکمم  دنهدن ، ناشن  یگتـسیاش  دوخ  زا  مچرپ  ظفح  رد  رادلادبعینب »  » هلیبق

. دیبلط دروامه  تفر و  شیپ  هلصافالب  دمآ ؛ نارگ  دوب  شیرق  رادمچرپ  نیتسخن  عاجش و  درم  هک  ۀحلط ،» یبا  نبا  ۀحلط   » يارب

یناور کیرحت 

ور عاجش ، ریلد و  نازابرس  ناور  کیرحت  يارب  تفرگ و  تسد  هب  يریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ددرگ ، زاغآ  گنج  هکنآ  زا  شیپ 
: تفگ درک و  اهنآ  هب 

هب ریشمش  نداد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یلو  دنتـساخرب  ياهدع  « (1) « ؟ دـنک ادا  ار  نآ  قح  دریگب و  تسد  هب  ار  ریـشمش  نیا  تسیک 
ادا ار  نآ  قح  ناوتیم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ ریـشمش  نیا  قح  تفگ : تساخرب و  دوب  ریلد  يزابرـس  هک  هناجدوبا »  » سپـس درک . عانتما  اـهنآ 

سپـس منک . ادا  ار  نآ  قح  مرـضاح  نم  تفگ  هناـجدوبا  دوـش . مخ  هک  یگنجب  نآ  اـب  ردـق  نآ  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  درک ؟
عقوـم ره  تفرگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ار  ریـشمش  تسب و  رـس  هـب  تـفگیم ، گرم » لامتـسد   » ار نآ  هـک  یگنرخرـس  لامتـسد 

. دومن دهاوخ  دربن  دراد  بل  رد  ناج  ات  هک  دوب  نآ  هناشن  تسبیم ، رس  هب  ار  لامتسد  نیا  هناجدوبا ،» »
، خرـس لامتـسد  نآ  هک  یلاح  رد  دوب ، رورـسم  هداعلاقوف  دوب  هدش  وا  بیـصن  هک  يراختفا  زا  و  تفریم ، هار  رورغم  گنلپ  کی  ناسب  وا 

يدازآ زج  یفدـه  و  دـنکیم ، دربـن  تیونعم  قح و  زا  عاـفد  يارب  هک  شترا  کـی  کـیرحت  يارب  یتـسار  هب  « (2) . » دوزفایم وا  هوکـشرب 
اهنت هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فدـه  تسا . كرحم  نیرتـهب  نآ  هباـشم  شیاـمن و  نیا  دـنرادن ، لاـمک  هب  قشع  زج  ياهزیگنا  هدـیقع و 

هب زین  نانآ  تعاجـش  میمـصت و  دیاب  هک  دـنامهف  نانآ  هب  تخیگنارب و  ار  نارگید  تاساسحا  لمع  نیا  اب  وا  هکلب  دوبن ، هناجدوبا  کیرحت 
. دنشاب هتشاد  ار  یماظن  لادم  نینچ  تفایرد  قاقحتسا  هک  دشاب  ياهزادنا 

؟ هّقِحب يّدؤی  فیَّسلا و  اذه  ذخأَی  نم  - 1
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: تفگ دوخ  اب  دش ؛ تحاران  دادن ، وا  هب  ار  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هکنیا  زا  دوب ، يروالد  زابرس  دوخ  هک  ماوع » ریبز  »

وربور وا  اب  ینامرهق  چـیه  مدوب  وا  لابند  هب  نادـیم  رد  نم  دـیوگیم : وا  منیبب . ار  وا  تعاجـش  هیاپ  اـت  منک  بیقعتار  هناـجدوبا »  » دـیاب نم 
تعرـس هب  ار  ناناملـسم  ياهیمخز  هک  دوب  یناولهپ  شیرق  شترا  نایم  دیوگیم : سپـس  دروآیم . رد  ياپ  زا  ار  وا  هکنیا  رگم  دشیمن ؛

اهنآ نایم  تبرـض  دنچ  هکنآ  زا  سپ  دیدرگ ، وربور  هناجدوبا  اب  قافتا  نسح  زا  مدوب . تحاران  هداعلاقوف  لمع  نیا  زا  نم  و  دیربیم ، رس 
ار شیرق  رکـشل  هک  مدید  ار  یـسک  دنکیم : لقن  هناجدوبا » . » دیدرگ هتـشک  هناجدوبا »  » تسد هب  شیرق  نامرهق  هرخالاب  دـش ، لدـب  در و 
ِنز دـنه »  » وا مدـید  ناهگان  درک . هلان  تخـس  دـید ، دوخ  رـس  يالاب  ار  ریـشمش  یتقو  وا  متفر . وا  يوس  هب  دـیامنیم ، کیرحت  عافد  يارب 

«(1) . » منزب دنه »  » دننام ینز  قرف  رب  هک  مدید  نآ  زا  رتکاپ  ار  ربمایپ  ریشمش  نم  تسا و  نایفسوبا 

دوشیم زاغآ  دربن 

هکم هب  هنیدـم  زا  مالـسا  اب  تفلاخم  رثا  رب  هک  دوب ، سوا »  » هلیبق زا  وا  دـیدرگ . زاغآ  دوب  هنیدـم  ناـیرارف  زا  هک  رماـعوبا  هلیـسو  هب  گـنج 
يرای زا  تسد  دـننیبب ، ار  وا  نایـسوا »  » رگا هک  درکیم  روصت  رماعوبا  دـندوب . هارمه  وا  اـب  زین  نایـسوا  زا  رفن  هدزناـپ  دوب و  هدـش  هدـنهانپ 
ناشیا یئوگدب  نعط و  اب  دیدرگ ، وربور  ناناملسم  اب  یتقو  یلو  دش ! مدقـشیپ  هار  نیا  رد  ورنیا ، زا  دنرادیمرب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

روهـشم و ناسیونخیرات  نایم  دحا ، دربن  رد  زابرـس  دنچ  يراکادـف  « (2) . » دـیزگ يرود  ههبج  زا  يرـصتخم  گـنج  زا  سپ  دـش و  هجاوم 
یلع اهدربن  مامت  رد  دیوگیم : سابعنبا  دشابیم . ریدـقت  هتـسیاش  رتشیب  نانآ  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهيراکادـف  و  تسا . فورعم 

مچرپ دـحا  دربـن  رد  دـندرکیم و  باـختنا  تماقتـسااب  هدـیزرو و  دارفا  زا  ار  رادـمچرپ  هتـسویپ  و  دوب ، ناناملـسم  رادـمچرپ  مالـسلا  هیلع 
نب بعصم   » ندش هتشک  زا  سپ  ناخروم  زا  يرایسب  لقن  هب  و  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  نارجاهم 

.69 - 68 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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مچرپ لماح  بعصم »  » تسخن هکنیا  تلع  داد . مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوب ، ناناملسم  رادمچرپ  هک  ریمع »

شبک  » ار وا  هک  ۀحلط ،» یبا  ۀـحلط  « » (1) . » دـندوب هلیبق  نیا  زا  زین  نارادمچرپ  و  دوب ، رادـلادبعینب  هلیبـق  زا  يو  هک  هدوب  نیا  دـیاش  دوب ؛
: تفگ دیشک و  دایرف  دیدرگ و  نادیم  دراو  ناشکهرعن  دنتفگیم ؛ « (2) « » ۀبیتکلا

ار وا  نم  هک  تسه  یسک  عضو  نیا  اب  ایآ  تشهب ، رد  امش  ناگتشک  یلو  دنخزود  رد  ام  ناگتـشک  هک  تسا  نیا  امـش  قطنم  دمحم  نارای 
، دنچ يدروخ  دز و  زا  سپ  تفر و  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، زادنانینط  نادیم  رد  وا  يادـص  ؟ خزود هب  ارم  وا  ای  منک ، هناور  تشهب  هب 

. داتفا كاخ  يور  دمآرد و  ياپ  زا  یلع  تابرض  اب  هحلط 
. دندمآرد ياپ  زا  تباث » مصاع   » ریت هلیسو  هب  ود  ره  و  دیسر ، يو  ردارب  ود  هب  بوانت  هب  يرادمچرپ  تبون  هحلط ، ندش  هتشک  اب 

: هک دوشیم  هدافتسا  دیدرگ ، لیکشت  مود  هفیلخ  گرم  زا  سپ  هک  اروش »  » ياهزور رد  نانمؤمریما ، ینارنخس  زا 
بیترت نیا  هب  دندرگ . مچرپ  لماح  یـصوصخم  بیترت  هب  نانآ  هک  دوب  انب  و  دوب ، هدرک  هریخذ »  » يرادمچرپ يارب  ار  رفن  هن  شیرق  شترا 

زور دندوب و  رادلادبع » ینب   » هلیبق ناروالد  زا  نارادمچرپ  نیا  همه  و  رخآ . هب  دسرب  ات  درادرب ، ار  مچرپ  یمود  دوش ، هتـشک  یلوا  رگا  هک 
يروآتشحو هفایق  بیهم و  یلکیه  هک  بأوص »  » مان هب  یـشبح  مالغ  کی  اهنیا  زا  سپ  دندش . هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  اب  دـحا ،

. دمآرد ياپ  زا  ترضح  نآ  تبرض  اب  زین  وا  هک  تساوخ  زرابم  هتشادرب و  ار  مچرپ  تشاد ،
هب اـیآ  دومرف : درک و  اـهنآ  هب  ور  دـندوب ، هدـمآ  درگ  اـجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  هک  یگرزب  نمجنا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

هرعن تفرگیم و  تسد  هب  مچرپ  يرگید  زا  سپ  ناـبلطزرابم ، یکی  ره  هک  ار  رادـلادبع » ینب   » هلیبـق زا  رفن  هن  ِّرـش  نـم  هـک  دـیراد  رطاـخ 
، رفن هن  نآ  زا  سپ  دیراد  رطاخ  هب  دومرف : رگید  راب  « (3) . » دندرک قیدصت  ار  نانمؤمریما  راضح  همه  مدرک ؟ هاتوک  امش  رس  زا  دیشکیم ؛

دراو یشبح  مالغ  بأوص » »

. تسا هدش  لقن  يرذالب  زا  رظن  نیا  - 1

. رکشل نالوارقشیپ  کی  هرامش  درم  - 2
. تسا هدومن  لقن   51 ج 20 / راحب ،» رد « یسلجم  ار ، مالسلا  هیلع  یلع  هلیسو  هب  رادمچرپ  ُهن  ندش  هتشک  لیصفت  - 3
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هدرک و فک  وا  ناهد  هک  دوب  كانمـشخ  يردـق  هب  و  تشادـن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نتـشک  زج  یفدـه  هک  یلاح  رد  دـش ، نادـیم 
مدز و وا  رمک  رب  یتبرض  متفر  شیپ  نم  یلو  دیتفر  بقع  هدزتشحو  بیهم ، ِروآگنج  نیا  ندید  زا  اهامـش  دوب ؛ هدش  خرـس  شنامـشچ 

. دندومن قیدصت  یگمه  راضح  زاب  مدروآرد ؟ ياپ  زا  ار  وا 

دندیگنجیم توهش  يارب  هک  یتلم 

توعد یئوجهنیک  يزیرنوخ و  هب  ار  اهنآ  هریاد  فد و  اب  و  دندناوخیم ، شیرق  نازابرـس  کیرحت  يارب  نانز  رئاس  دنه و  هک  يراعـشا  زا 
یـسنج و روما  اهنآ  كرحم  هکلب  دندرکیمن ؛ دربن  یقالخا  لیاضف  يدازآ ، یکاپ ، تیونعم ، يارب  تلم  نیا  هک  دشیم  مولعم  دندرکیم ؛

ریز رارق  هب  دندناوخیم  رکشل  فوفصنایم  رد  یـصوصخم  ياهگنهآ  اب  نزهریاد ، ِنانز  هک  ار  ياهنارت  تسا . هدوب  يدام  تاوهـش  هب  لین 
: تسا هدوب 

قرامنلا یلع  یشمن  قراط  تانب  نحن 
قرافن اوربدت  وأ  قناعن  اولبقت  نا 

نمـشد هب  تشپ  رگا  میوشیم و  رتسبمه  امـش  اب  دینک ، نمـشد  هب  ور  رگا  میوریم . هار  اهبنارگ  ياهشرف  يور  میقراط ، نارتخد  ام  ینعی 
. میوشیم ادج  اهامش  زا  دینک ، رارف  دییامن و 

یتلم اب  دشاب ؛ هتـشادن  یناویح  ذئاذل  يدام و  روما  هب  لین  زج  یفدـه  دـشاب و  یـسنج  روما  روحم  رب  اهنآ  گنج  دربن و  هک  یتلم  کشیب ،
دربن یتسرپلِـگ ، بوچ و  تراـسا  زا  رـشب  نتخاـس  دازآ  و  راـکفا ، حطـس  ندرب  ـالاب  و  يدازآ ، شرتسگ  دـننام  یـسدقم  فدـه  يارب  هک 

هک تشذگن  يزیچ  دوب ، هورگ  ود  نیا  حور  رد  هک  فلتخم  هزیگنا  ود  نیا  يور  دنراد . ياهسیاقم  لباقریغ  هلـصاف  نشور و  قرف  دنکیم ،
ار دوخ  مئانغ  هحلسا و  شیرق  رکـشل  ریبز و ...  و  هناجدوبا ، هزمح و  مالـسلا و  هیلع  یلع  دننام  مالـسا ، دیـشر  نارادرـس  يزابناج  وترپ  رد 

«(1) . » دش هدوزفا  مالسا  نازابرس  تاراختفا  رب  يراختفا  دندراذگ و  رارف  هب  اپ  یبیجع  تحاضف  اب  هداهن و  نیمز 
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يزوریپ زا  سپ  تسکش 

، وا تیاضر  بسک  و  ادخ ، هار  رد  داهج  زج  ياهزیگنا  يزوریپ ، هظحل  نیرخآ  ات  مالسا  نازابرس  هکنیا  يارب  دندش !؟ بلاغ  ارچ  میئوگیم 
. دنتشادن دوب ، نآ  هار  رس  رد  هک  یعنام  هنوگره  عفر  و  دیحوت ، نیئآ  رشن  و 

شیرق رکـشل  مئانغ  هب  هجوت  دیدرگ . نوگرگد  ناناملـسم  رتشیب  تین  فده و  يزوریپ ، زا  سپ  هکنیا  يارب  دـندش !؟ بولغم  ًاددـجم  ارچ 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـمرف  تخاـس و  هدولآ  ار  يداـیز  هورگ  صـالخا  دـندوب ، هدراذـگ  رارف  هب  اـپ  هتـشاذگ و  اـجب  دوخ  زا  هک 

. دندرک شومارف 
: نایرج لیصفت  کنیا 

و تشاد ، رارق  یصاخ  یگدیرب  فاکش و  دحا ، هوک  طسو  رد  هک : میدومن  يروآدای  ار  هتکن  نیا  دحا ،»  » یئایفارغج عاضوا  حیرشت  رد  ام 
هداد روتـسد  اهنآ  هدنامرف  هب  درپس و  ریبج  هَّللادبع  تسایر  هب  زادناریت  رفن  هاجنپ  هب  ار  ههبج  تشپ  هرد  ِینابهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

بولغم هاوخ  دـنراذگن ، یلاخ  ار  هطقن  نیا  هاـگ  چـیه  و  دـننک ، يریگولج  هوک  فاکـش  زا  نمـشد  روبع  زا  ریت  ندرک  باـترپ  اـب  هک  دوب ،
. بلاغ هاوخ  دنوش 

. دشیم هدنار  بقع  نازادناریت  هلیسو  هب  دنک ، روبع  هّرد  نیا  زا  تساوخیم  نمشد  عقوم  ره  گنج ، مرگامرگ  رد 
هورگ دــش ؛ يرارف  دوـخ  ناـج  ظـفح  يارب  و  دراذــگ ، نـیمز  هـب  نادــیم  رد  ار  دوـخ  عاــتم  حالــس و  شیرق ، شترا  هـک  هـظحل  نآ  رد 

، دربن نادیم  زا  جراخ  رد  نمـشد  بیقعت  هب  دـندوب ، هداهن  ناج  لذـب  ساسارب  ار  دوخ  تعیب  هک  مالـسا  دـشرا  نارـسفا  زا  يرامـشتشگنا 
هب و  دندیزرو ، لاغتـشا  مئانغ  يروآدرگ  هب  و  هداهن ، نیمز  هب  حالـس  و  هدومن ، رظنفرـصنمشد  بیقعت  زا  ناناملـسم  رتشیب  اما  دـنتخادرپ .

. دندرک روصت  هتفاینایاپ  ار  راک  دوخ ، نامگ 
مئانغ يروآدرگ  رد  دـیاب  زین  ام  تسا ؛ هدـیافیب  اجنیا  رد  ام  فقوت  دـنتفگ : دوخ  اـب  هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  ههبج ، تشپ  هرد  ناـنابهگن 

. بولغم ای  دشاب  حتاف  مالسا  شترا  هاوخ  مینکن ، تکرح  اجنیا  زا  ام  هک  تسا  هداد  روتسد  ادخ  لوسر  تفگ : اهنآ  هدنامرف  مینک . تکرش 
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یلـصربمایپ روظنم  تسا و  رمثیب  اجنیا  رد  ام  فقوت  دنتفگ : دنداد و  جرخ  هب  تمواقم  هدـنامرف  روتـسد  ربارب  رد  زادـناریت  نانابهگن  رتشیب 

. تسا هتفاینایاپ  دربن  نونکا  میئامن و  ینابهگن  ار  هرد  نیا  گنج  لاح  رد  ام  هک  هدوبن  نیا  زج  هلآ  هیلع و  هللا 
عاجـش و ینامرهق  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  دـنامن . یقاب  یـسک  اجنآ ، رد  رفن  هد  زج  و  دـندمآ ، دورف  ینابهگن  رقم  زا  نت  لـهچ  ساـسا ، نیا  رب 

ههبج تشپ  دراو  اجنآ  زا  دوب  هتـساوخ  راـب  دـنچ  و  تسا ، يزوریپ  دـیلک  زیلهد  هناـهد  هک  تسنادیم  دربن  زاـغآ  زا  و  دوب ، هدومزآگـنج 
رس تشپ  هب  ار  دوخ  نازابرس  درک ، هدافتسا  نابهگن  دارفا  ِیمک  زا  راب  نیا  دوب و  هدش  وربور  نازادناریت  فرط  زا  ریت  باترپ  اب  دوش  گنج 
هک یمک  هورگ  تمواقم  و  دیدرگ ، رهاظ  ناناملسم  رس  تشپ  رد  يریگلفاغ  اب  مأوت  یشخرچ  هلمح  کی  اب  و  دومن ، يربهر  مالـسا  يورین 

. دیشخبن يدوس  دندوب  رقتسم  هپت  يور 
هک تشذـگن  يزیچ  دـندش . هتـشک  لهجیبا  نب  ۀـمرکع  دـیلو و  نبدـلاخ  نازابرـس  هلیـسو  هب  دایز  ياهيزابناج  زا  سپ  رفن  هد  نآ  ماـمت 

. دنتفرگ رارق  حلسم  نمشد  تخس  هلمح  دروم  رس  تشپ  زا  هدزتلفغ ، حلسمریغ و  ِناناملسم 
، دومن توعد  يراکمه  يارب  دندوب  رارف  لاح  رد  هک  ار  شیرق  هدروختسکـش  شترا  درک ، فرـصت  ار  ساسح  هطقن  هکنآ  زا  سپ  دلاخ 

. درک تیوقت  ار  شیرق  تماقتسا  تمواقم و  حور  دایز  ياههرعن  واهدایرف  اب  و 
رـس تشپ  ور و  شیپ  زا  دنتـشگزاب و  نادیم  يوس  هب  شیرق  شترا  ناناملـسم ، فوفـصعضو  یگدیـشاپمه  زا  رثا  رب  هک  تشذـگن  يزیچ 

. دیدرگ زاغآ  نانآ  نایم  دربن  ًاددجم  هدرک و  هطاحا  ار  مالسا  نازابرس 
يارب ار  دورو  هار  هتسنادن  و  دندراذگ ، یلاخ  ار  رگنـس  يدام  ياهفده  يارب  هک  دوب  یهورگ  نآ  یهاتوک  هیحان  زا  تسکـش ، نیا  تلع 

. دیدرگ ههبج  دراو  رس  تشپ  زا  دیلو ، نب  دلاخ  یهدنامرف  هب  شیرق ، ماظنهراوس  يورین  هک  يروط  هب  دندرک ، زاب  نمشد 
دوجوب مالـسا  شترا  رد  يروآتفگـش  هقباسیب و  جرم  جره و  ماگنه ، نیا  رد  دـش ، دـییأت  لهجوبا  دـنزرف  همرکع  هلمح  اب  دـلاخ  هلمح 

زا یهدنامرف  هتشر  نوچ  یلو  دنزادرپب ، عافد  هب  هدنکارپ  ياههتسد  روط  هب  هک  نیا  زج  دندیدن  هراچ  ناناملسم  دمآ .

يزوریپ زا  سپ  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539تسکش  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:278
دنچ و  دمآ ، دراو  نانآ  رب  ینیگنس  تافلت  هکلب  دنروآ ، تسد  هب  یتیقفوم  عافد  نیا  رد  دنتسناوتن  مالـسا  نازابرـس  دوب ، هدش  هتخیـسگ  مه 

. دش هتشک  ناملسم  نازابرس  ریاس  تسد  هب  هجوت ، نودب  زین  ناملسم  زابرس 
اهنآ یناـبیتشپ  هب  دـیدرگ و  ههبج  دراو  رگید  راـب  شیرق ، يرارف  يورین  درک . تیوـقت  ار  شیرق  شترا  هیحور  همرکع ، دـلاخ و  تـالمح 

. دنتشک ار  یهورگ  دنکفا و  هرصاحم  هب  فرط  ره  زا  ار  ناناملسم  تخادرپ و 

دوشیم رشتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ندش  هتشک  ربخ 

لدب در و  اهنآ  نایم  هک  يدایز  تابرض  زا  سپ  و  درک ، هلمح  ریمع  نب  بعـصم  مالـسا  دیـشر  رادمچرپ  هب  شیرق  عاجـش  هدنمزر  یثیل ،» »
هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  لوتقم  هکنیا  نامگ  هب  يو  دوب ، هدیشوپ  مالسا  نازابرس  تروص  . دیسر تداهـش  هب  مالـسا  رادمچرپ  دش ،

.« دش هتشک  دمحم  مدرم ! يا  ناه  « ؛» ُدمَُحم َِلُتق  دَق  َأ ال  : » درک مالعا  شترا  نارس  هب  دز و  دایرف  رایتخایب  تسا 
نادیم رساترس  رد  اهنآ  يادصهک  دندوب  لاحشوخ  يردق  هب  شیرق  نارس  تفای . راشتنا  شیرق  شترا  نایم  ناهد  هب  ناهد  غورد ، ربخ  نیا 

«. ُدّمَُحم َِلُتق  دَق  َأ ال  ُدمُحم ، َِلُتق  دَق  أ ال  : » دنتفگیم یگمه  دوب ، زادنانینط 
ندیرب رد  درکیم  شالت  سک  ره  دمآرد . تکرح  هب  اسآجوم  شیرق  رکـشل  و  دـیدرگ ، نمـشد  تأرج  ثعاب  ساسایب ، ربخ  نیا  راشتنا 

. دروآ تسد  هب  كرش  ناهج  رد  يراختفا  هار  نیا  زا  دیامن و  تکرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ياضعا 
هب دومن ، فیعـضت  تدش  هب  زین  ار  مالـسا  نادـهاجم  هیحور  تشاد ، ریثأت  نمـشد ، رکـشل  هیحور  تیوقت  رد  هک  هزادـنا  نامه  هب  ربخ  نیا 
. دنام یقاب  نادیم  رد  يرامشتشگنا  هورگ  اهنت  دندرب و  هانپ  هوک  هب  دندیشک و  گنج  زا  تسد  ناناملسم  زا  يرامشیب  هورگ  هک  يروط 

؟ درک راکنا  ار  ياهدع  رارف  ناوتیم  ایآ 

نیمه هکنیا  ای  و  اهنآ ، ندوب  یباحصو  درک  راکنا  ناوتیمن  ار  باحصا  رارف 
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. میریذپب ار  خلت  تقیقح  نیا  هک  دوب  دهاوخن  نآ  زا  عنام  دندرک ، ادیپ  یبصنم  ماقم و  ناشن و  مان و  ناناملسم  نایم  رد  اهدعب  دارفا 

تحت مالـسا  شترا  هک  یعقوم  دـیوگیم : کلام  نب  سنا  يومع  رـضن ، نب  سنا  دـسیونیم : نینچ  مالـسا  سیونهریـس  گرزب  ماشهنبا ،
سک ره  دنداتفا و  دوخ  ناج  رکف  هب  ناناملـسم  رتشیب  دیدرگ ، رـشتنم  نادیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  گرم  ربخ  تفرگ و  رارق  راشف 

ياهشوگ رد  دوب  هَّللادـیبع  نب  هحلط  باطخ ، نبرمع  اهنآ  نایم  هک  راصنا  رجاهم و  زا  ياهتـسد  مدـید  دـیوگیم : يو  درب  هانپ  ياهشوگ  هب 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  دنتفگ : باوج  رد  دیاهتسشن ؟ اجنیا  ارچ  متفگ : اهنآ  هب  يزیمآضارتعا  نحل  اب  نم  دنتسه ، دوخ  رکف  هب  دناهتـسشن و 
، درادن يدوس  یگدنز  رگید  هدش ، هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رگا  متفگ  اهنآ  هب  نم  درادـن . ياهدـیاف  دربن  رگید  هدـش ، هتـشک  هلآ 

هتـشک دمحم  رگا  تفگ : نینچ  ناسیونخیرات  زا  يرایـسب  لوق  هب  و  « (1) . » دیوش دیهش  زین  امـش  هدش  هتـشک  وا  هک  یهار  نآ  رد  دیزیخرب 
لوغشم هنامیمـصو  هدرب  حالـس  هب  تسد  مدوخ  درادن ، ریثأت  اهنآ  رد  منانخـس  مدید  نم  هک  دوزفا  سپـس  تسا . هدنز  دمحم  يادخ  هدش ،

. تخانشن رگید  یسک  وا  رهاوخ  زج  ار  وا  شعن  تشادرب و  مخز  داتفه  دربن  نیا  رد  سنا  دیوگیم : ماشهنبا  مدش . دربن 
نایفـسوبا زا  ات  دندرگ  لسوتم  یبا  هَّللادبع  هب  هک  دندیـشکیم  هشقن  دوخ  تاجن  يارب  هک  دندوب  هدرـسفا  يردـق  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ 

«(2) . » دریگب ناما  اهنآ  يارب 

درادیم رب  هدرپ  قیاقح  هلسلس  کی  زا  نآرق  تایآ 

یلصربمایپ ياههدعو  هک  دندرک  روصت  باحصا  زا  یهورگ  هک  دناسریم  اراکـشآ  هدومن  هراپ  ار  بصعت  لهج و  ياههدرپ  نآرق ، تایآ 
: دیامرفیم نینچ  هورگ  نیا  هرابرد  دنوادخ  تسا . هدوب  ساسایب  يزوریپ  ترصن و  رب  رئاد  هلآ  هیلع و  هللا 

ناس هب  لطاب  ياهنامگ  ادخ  هرابرد  هک  دندوب ، دوخ  ناج  رکف  رد  يردق  هب  باحصا  زا  یهورگ  »

.83 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.109 ج 2 / لماک ،» خیرات  - .» 2
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هروس زا  یتایآ  یـسررب  اب  دیناوتیم  امـش  « (1) « .»!؟ تسه یـصالخ  ياهراچ و  ایآ  دـنتفگیم  دـندومنیم و  تیلهاج  نارود  ياـهنامگ 

هیلع هللا  یلصربمایپ  باحصا  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع  اًلماک  تایآ  نیا  دیروایب . تسد  هب  ار  دربن  نیا  زا  ياهدیـشوپ  قیاقح  « (2) ، » نارمعلآ
دیحوت نیئآ  یعقاو  هتخاـبلد  زاـبناج و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  همه  هک  دراد  هدـیقع  هعیـش  دـناسریم . روهظ  هصنم  هب  هلآ  و 

. دوب دایز  زین  صلخم  لدکاپ و  یقتم  نمؤم و  لاح  نیا  رد  تشاد ، دوجو  قفانم  ًانایحا  هدیقعتسس و  دارفا  اهنآ  نایم  رد  و  دندوبن ،
گنج نیا  رد  ار  نآ  ياـههنومن  هـک  تسیاـشان  ياـهراک  نـیا  زا  يرایـسب  رب  هـک  دـنهاوخیم  ننـست  لـها  ناگدنـسیون  زا  یهورگ  زورما 

ياههدرپ اسران و  اههیجوت  نیا  هک  یتروصرد  دنیامن  ظفح  ار  باحـصا  همه  ماقم  تقیقح ، زا  رود  ياههیجوت  اب  دنـشکب و  هدرپ  دیدینش ،
. تسا تقیقح  یعقاو  يامیس  ندید  زا  عنام  بصعت ،

یـسک هب  و  دیتفریم ، الاب  هوک  زا  هک  ار  یعقوم  دیروآ  دای  هب  : » دیوگیم ًاحیرـصهک  دنک  راکنا  ار  ریز  هیآ  دافم  دناوتیم  هدنـسیون  مادک 
همادا دوخ  رارف  هب  هدرکن و  انتعا  وا  نخس  هب  امش  یلو  دیدرگرب ، هک : دزیم  ادصار  امـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  دیدومنیمن ، هجوت 

رکف هب  دناهتـسشن و  یجنک  رد  هک  دید  دوخ  هدید  اب  رـضن  نب  سنا  هک  تسا  یئاهنآ  لاثما  دارفا و  نامه  هرابرد  هیآ  نیا  « (3) «. » دیدادیم
: تسا ریز  هیآ  نآ ، زا  رتنشور  دندوب . دوخ  هدنیآ 

شزغل دندوب  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  هلسلس  کی  رثا  رب  ار  اهنآ  ناطیش  دندرک ، تشپ  نمـشد  هب  رکـشل ، ود  ندشوربور  زور  هک  یناسک  »
«(4) «. » تسا رابدرب  هدنزرمآ و  ادخ  تشذگ و  اهنآ  زا  دنوادخ  یلو  داد ،

«. 153 نارمع / لآ  هروس  ٍءْیَش «» ْنِم  ِْرمَْألا  َنِم  اَنل  ْلَه  َنُولوُقَی  ِۀَِّیلِهاْجلا  َّنَظ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَی  ْمُهُسُْفنَأ  ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَق  ٌۀَِفئاط  َو  - .» 1
.180 - 121 نارمع / لآ  هروس  - 2

«. 153 نارمع / لآ  هروس  ْمُکارْخُأ «» ِیف  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلا  َو  ٍدَحَأ  یلَع  َنوُْوَلت  َو ال  َنوُدِعُْصت  ْذِإ  - » 3
هروس ٌمِیلَح «» ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  اَفَع  ْدََـقل  َو  اُوبَـسَک  ام  ِضْعَِبب  ُناْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَـمَّنِإ  ِناـعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمُْکنِم  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ  - .» 4

«. 155 نارمعلآ /
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رکف نیا  هب  دـندوب و  هدیـشک  دربن  زا  تسد  هداد و  رارق  دوخ  رذـع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لتق  هعیاـش  ندینـش  هک  ار  یناـسک  نآرق 

زا  ) تسا يربمایپ  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  : » دیامنیم خیبوت  نینچ  دنیآرد ، نایفـسوبا  ناما  رد  یبا ،» هَّللادبع   » هلیـسو هب  هک  دندوب 
؟ دیدرگیم رب  تیلهاج  دیاقع  راکفا و  هب  امش  ایآ  دوش ، هتـشک  ای  دریمب و  هاگره  دناهتفر  دناهدمآ و  یناربمایپ  وا  زا  شیپ  دنوادخ ) بناج 

«(1) «. » دهدیم کین  يازس  ار  نارازگساپس  دنوادخ  دنزیمن ، يررض  ادخ  هب  دنک  درگبقع  سکره 

خلت تایبرجت 

یبوخ هب  يرگید  هتسد  يرادیاپان  و  یهورگ ، تابث  يرادیاپ و  تردق  و  دیآیم ، تسد  هب  نیریش  خلت و  یتایبرجت  دحا ، عیاقو  یـسررب  زا 
باحـصا هک  رظن  نیا  زا  ار ، ناناملـسم  ماـمت  ناوتیمن  هک  دـیآیم  تسد  هب  هتکن  نیا  یخیراـت  ياهدادـیور  هب  هجوت  اـب  ددرگیم . تباـث 

الاب هوک  زا  ساسح  ياههظحل  رد  ای  دـندرازگ و  یلاخ  ار  نازادـناریت  هپت  هک  یناسک  اریز  تسناد . تلادـع  يوقت و  اب  مزـالم و  دـنربمایپ ،
. دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  باحصا  نامه  زا  دنتفرگ ، هدیدان  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يادن  دنتفر و 

هس دندرک . تعیب  ناج  لذب  ِّدحرس  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  رفن  تشه  دحا ،»  » ِزور دسیونیم : مالـسا  گرزب  راگنخیرات  يدقاو ،» »
رارف هب  اپ  كانرطخ  هظحل  رد  یگمه  رفن ، تشه  نیا  زج  و  دـندوب ، راـصنا  زا  رفن  جـنپ  و  ریبز ) هحلط و  مالـسلا ، هیلع  یلع   ) رجاـهم زا  نت 

. دندراذگ
يولع دعم  نب  دمحم  گرزب  دنمشناد  دزن  ار ، يدقاو  يزاغم  باتک  دادغب  رد  لاس 608  رد  یسلجم  رد  دسیونیم : « (2)  » دیدحلا یبا  نبا 

دوخ ياهمشچ  اب  دحا  زور  رد  نم  « ؛ دنکیم لقن  ًاحیرـص  هک  هملـسم  نب  دمحم  هک : دیـسر  هطقن  نیا  هب  بلطم  هک  یماگنه  مدـناوخیم ،
ُنالُف ای  ََّیلا  : » دومرفیم دزیم و  ادصـصوصخم  ياهمان  هب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتفریم و  الاب  هوک  زا  ناناملـسم  هک  مدـید 

يادن هب  سکچیه  و  ُنالُف » اَی  َّیلا 

َو ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  - .» 1
«. 144 نارمعلآ / هروس  َنیِرِکاَّشلا «» ُهَّللا  يِزْجَیَس 

.24 - 23 ج 15 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ،» حرش  - .» 2
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ربمایپ زا  سپ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نالف ، نالف و  زا  روظنم  تفگ : نم  هب  داتسا  دادیمن ؛ تبثم  باوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ًاحیرـص ، دوش لئاق  اهنآ  هب  تسیابیم  هک  یمارتحا  تشاد ، اهنآ  مان  هب  حیرـصت  زا  هک  یـسرت  زا  يوار  و  دندروآ ، تسد  هب  بصنم  ماقم و 

. دروایب ار  اهنآ  مسا  هتساوخن 
رد ساسح ، هظحل  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  زا  موس  هفیلخ  هک  دـنراد ، قافتا  نایوار  مومع  هک  هدرک  لقن  دوخ  حرـش  رد  هدربماـن  نینچمه 

. تسا هدوبن  تباث  رادیاپ و  نادیم 
؛ تسا هدرک  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  دحا  نادیم  رد  هک  هبیـسن ،»  » مان هب  مالـسا ، راکادـف  ناوناب  زا  یکی  هرابرد  هدـنیآ ، رد  امش 
. تسا هدش  هتساک  يرارف  هورگ  تیصخش  ماقم و  زا  هیانک  روط  هب  زین  هلمج  نآ  رد  دناوخ . دیهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ياهلمج 
هک هزادـنا  نامه  هب  تسا . ییوگعقاو  یبایتقیقح و  روظنم  میرادـن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  زا  کیچـیه  اب  يدـب  رظن  زگره  ام 

هدرک و دیجمت  فیرعت و  دناوخ  دیهاوخ  ًادـعب  ار  اهنآ  تشذگرـس  هک  رگید  هتـسد  يرادـیاپ  تابث و  زا  مییامنیم ، شهوکن  ار  اهنآ  رارف 
. میهنیم جرا  ار  اهنآ  رادرک 

دنوشیم نامیپمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نتشک  يارب  رفن  جنپ 

جنپ دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  هجوتم  فرط  ره  زا  تـالمح  هکنیا  اـب  دوـب ، هدـش  هدـنکارپ  مالـسا ، شترا  هک  هظحل  نآ  رد 
: زا دندوب  ترابع  دارفا  نیا  دنهد . همتاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگدنز  هب  دشاب  هک  یتمیق  ره  هب  دنتفرگ  میمصت  شیرق  یمان  نامرهق 

. تخاس حورجم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یناشیپ  هک  باهش  نب  هَّللادبع  - 1
. تسکش ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تسار  تمس  یعابر  نادند  گنس ، راهچ  ندرک  باترپ  اب  هک  صاقو  یبا  دنزرف  هبتع  - 2

هـالک ياـههقلح  هک  دوب  دـیدش  يردـق  هب  مخز  نیا  تخاـس . دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هرهچ  رب  یمخز  یثـیل ، هئیمق  نبا  - 3
وا نادند  راهچ  دروآرد و  دوخ  ياهنادـند  اب  ار  اههقلح  نیا  حارج ،» هدـیبعوبا  . » تفر ورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياههنوگ  رد  دوخ ،

. تسکش نیب  نیا  رد 
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. دش هتشک  هناجدوبا »  » مالسا نامرهق  تسد  هب  هلمح ، نیح  رد  هک  دیمح  نب  هَّللادبع  - 4

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  یعقوم  وا  دـمآرد . ياـپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یناـسک  زا  يو  فلخ ، نب  یبا  - 5
فارطا هتخانش و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  باحصا ، زا  رفن  دنچ  هدیناسر و  بعش  هب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دش  وربور 

ار نآ  و  تفرگ ، ۀمصلا » نب  ثراح   » زا ياهزین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يوس  هب  وا  دندوب . هدمآ  درگ  وا 
. داتفا نیمز  هب  بسا  زا  هک  درب  ورف  وا  ندرگ  رد 

يرادـلد ار  وا  ناتـسود  هچ  ره  هک  دوب  هتفرگارف  ار  وا  زرل  سرت و  يردـق  هب  یلو  دوب ، یحطـس  يرهاـظ و  فـلخ » نب  یبا   » مخز هکنیا  اـب 
ار وت  نم  هکلب  تسا : هتفگ  تشک ، مهاوخ  ار  وت  متفگ : وا  هب  هک  نم  باوـج  رد  هکم ، رد  دـمحم  تفگیم  و  تفرگیمن ، مارآ  دـندادیم 
«(1) . » درپس ناج  هار  يانثا  رد  يدـنچ  زا  سپ  تخاس و  ار  وا  راـک  زرل  سرت و  مخز و  نیا  دـیوگیمن . غورد  زگره  وا  و  تشک ، مهاوخ 
و تسا ، وگتسار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دندوب  فرتعم  هک  نیا  اب  دهدیم ، ناشن  ار  شیرق  تئاند  یتسپ و  لامک  بلطم  نیا  یتسار 

شـالت هـمه  نـیا  وا  نوـخ  نـتخیر  يارب  هدروآ و  نوریب  نیتـسآ  زا  توادـع  تـسد  لاـح ، نـیا  اـب  ددرگیمن ؛ يراـج  وا  ناـبز  هـب  غورد 
. دندومنیم

و تشادن ، گرم  اب  ینادنچ  هلصاف  هکنیا  اب  دومنیم  عافد  مالسا  میرح  دوخ و  زا  هوک ، نوچ  یتماقتسا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ 
وا زا  دشاب  وا  بارطضا  سرت و  هب  رعـشم  هک  ینخـس  تکرح و  نیرتکچوک  لاح  نیا  اب  تسا ، وا  صخـش  هجوتم  اسآجوم  رکـشل  دیدیم 
هک یلاح  رد  دندرک ، نیگنر  وا  نوخ  اب  ار  دوخ  ربمایپ  هرهچ  هک  یتیعمج  دومرف : ار  هلمج  نیا  یناشیپ  ندرک  كاپ  عقوم  طقف  دـشن . هدـید 

ناشن نانمـشد  هب  یتح  ار ، وا  ینابرهم  هفطاع و  لاـمک  نیا  و  « (2) . » دنوشیم راگتـسر  هنوگچ  دیامنیم  توعد  یتسرپادخ  هب  ار  نانآ  وا 
. دهدیم

هب درف  نیرتکیدزن  دربن ، نادیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

.244 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  84 و « ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
؟ هَّللا یلا  مهوعدی  وهو  مدلاب  مهیبن  هجو  اوبضخ  موق  حلفی  فیک  - 2
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، هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ندنام  ملاس  للع  زا  ياهراپ  نیاربانب ، دادیم . هانپ  ار  ام  دـشیم ، رتتخـس  گنج  راک  عقوم  ره  و  دوب ، نمـشد 

هللا یلصربمایپ  تایح  هک  دوب ، راک  رد  زین  يرگید  تلع  اما  درکیم . دوخ  ناج  مالـسا و  میرح  زا  هک  دوب  وا  دوخ  هدنزرا  ياهعافد  نامه 
نیا هدرک و  ظفح  ار  وا  ناج  هدرتسگ ، یـشالت  اب  هک  دوب  وا  ياـفواب  ناراـی  زا  یمک  هتـسد  یناـشفناج  نآ  و  دومن ، تنامـض  ار  هلآ  هیلع و 

. دنتشاد ظوفحم  یشوماخ  زا  ار  نازورف  لعشم 
نآ هز  تسکـش و  وا  ریت  ِنامک  دومن و  باترپ  تشاد ، دوخ  كرت  رد  ریت  هچنآ  وا  دـیگنج . تخـس  دـحا ، زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. تسین یعطق  خـیرات  نف  رظن  زا  نانآ ، همه  تابث  هک  « (2) ، » دندوبن رتشیب  رفن  دنچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوجو  ناعفادم  « (1) . » دیرب
: میزادرپیم اهنآ  عافد  حرش  هب  نونکا  هک  تسا  یمک  هتسد  مایق  تابث و  نامه  تسا  ملسم  یعطق و  ناخروم  نایم  هچنآ 

ددجم يزوریپ  اب  زیمآتیقفوم  عافد 

هک تسا  نیا  يزوریپ  نیا  زا  دوصقم  میاهتفگن . تقیقح  فالخرب  ینخس  میراذگب ، ددجم  يزوریپ  ار  مالسا  خیرات  زا  تمسق  نیا  مان  رگا 
يزوریپ نیا  و  دـنیامن ، ظفح  گرم  رطخ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سدـقم  دوجو  دنتـسناوت  نانمـشد ، راظتنا  فـالخرب  ناناملـسم 

. دیدرگ مالسا  شترا  بیصن  هک  دوب  يددجم 
يزوریپ نیا  نیگنس  راب  هنرگو  تسا ، مالسا  نادهاجم  ماقم  زا  مارتحا  روظنم  هب  میهدیم ، تبسن  مالسا  شترا  همه  هب  ار  يزوریپ  نیا  رگا 

، تقیقح رد  دـندومن . ظفح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوجو  دوخ ، ناج  ندـنکفاهرطاخم  هب  اب  هک  دوب  يرامـشتشگنا  هدـع  شود  رب 
. دوب راکادف  تیلقا  نیا  يراکادف  هجیتن  نازورف ، لعشم  نیا  ندشن  شوماخ  مالسا و  تلود  ياقب 
: دییامرفیم هعلاطم  تاحفص  نیا  رد  ار  هتشذگ  ناج  زا  نادرم  نیا  يراکادف  زا  یلامجا  کنیا ،

.107 ج 2 / لماک ،» خیرات  - .» 1
.21 ج 15 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ،» حرش  - » 2
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هللا یلصربمایپ  تافو  زور  ات  تیلوفط  نینـس  زا  دوب و  هتـشذگ  وا  رمع  زا  راهب  هک 26  تسا  يدیشر  رـسفا  رادیاپ ، تباث و  درف  نیتسخن  - 1

. تشادنرب تسد  وا  يرای  يراکادف و  زا  ياهظحل  دوب و  وا  هارمه  هلآ ، هیلع و 
وا ياهيراکادف  تامدخ و  خیرات ، تاحفص  هک  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایقتم ، يالوم  یعقاو ، راکادف  نیا  دشرا ، رـسفا  نیا 

. تسا هدومن  طبض  دیحوت  نیئآ  میرح و  زا  عافد  مالسا و  جیورت  رد  ار 
تلع اریز  تفرگ . ماجنا  راکادف  درم  نآ  ياهیگتشذگدوخزا  اهتداشر و  هلیسو  هب  نیتسخن ، يزوریپ  ناس  هب  ددجم ، يزوریپ  نیا  ًاساسا 
بعر هجیتن ، رد  دندش و  هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  ریـشمش  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  نارادمچرپ  هک  دوب  نیا  دربن  زاغآ  رد  شیرق ، رارف 

. دومن بلس  اهنآ  زا  ار  يرادیاپ  ِناوت  هک  داتفا  شیرق  شترا  ِلد  رد  ییاسرفتقاط 
تسا و وا  ماقم  هتسیاش  هک  ياهنوگ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  قح  دناهدومن ، هیزجت  لیلحت و  ار  مالسا  عیاقو  هک  يرصم  رصاعم  ناگدنـسیون 
. دناهداد رارق  نارگید  فیدر  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يراکادف  و  دناهدرکن ، ادا  تسا ، هدش  طبض  خیراوت  رد  هک  یمـسق  هب  لقاال  ای 

: میزاس سکعنم  اجنیا  رد  ار  ترضح  نآ  ياهيراکادف  زا  یلامجا  مینادیم  مزال  رظن  نیا  زا 
شیرق شترا  زا  یئاههتـسد  موجه  دروم  فرط  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوـجو  دـسیونیم : « (1)  » دوخ خـیرات  رد  ریثا ،» نبا  - » 1

، درکیم هلمح  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دروآیم ، هلمح  ترـضح  نآ  هب  هک  ياهتـسد  ره  تفرگ . رارق 
یحو نیما  يراکادف ، نیا  ربارب  رد  دش . رارکت  دحا  رد  راب  دـنچ  نایرج  نیا  تخاسیم . مهارف  ار  اهنآ  قرفت  تابجوم  یخرب ، نتـشک  اب  و 

زا رـسفا  نیا  هک  تسا  يراکادف  تیاهن  نیا  تفگ : دوتـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يراکادف  دـیدرگ و  لزان 
. تسا نم  زا  وا  و  مالسلا ، هیلع  یلع  زا  نم  تفگ : درک و  قیدصت  ار  یحو  ِنیما  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخلوسر  دهدیم ، ناشن  دوخ 

: دوب ریز  هلمج  ود  نآ  نومضم  هک  دش  هدینش  نادیم  رد  ییادن  سپس 

.107 ج 2 / لماک ،» خیرات  - .» 1
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« ِّیلَع ّالإ  یتَف  راقَفلا و ال  ُوذ  ّالإ  َفیَس  «ال 

. تسین مالسلا  هیلع  یلع  زج  يدرمناوج  و  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ریشمش  رازگتمدخ ، ریشمش  ینعی 
موـجه هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نتـشک  يارب  هـک  یئاههتـسد  دـیوگیم : هدرک و  لـقن  يرتـشیب  حرـش  اـب  ار  ناـیرج  دـیدحلا ، یبا  نـبا 

ار لیئربج  لوزن  نایرج  سپس  تخاسیم . قرفتم  ار  اهنآ  دوب  هدایپ  هکیلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دندوب و  يرفن  هاجنپ  هتـسد  دندروآیم ،
نبا دـمحم   » تاوزغ باتک  ياههخـسن  زا  یخرب  رد  نم  تسا ، ملـسم  خـیرات  رظن  زا  بلطم  نیا  هکنیا  رب  هوـالع  دـیوگیم : هدرک و  لـقن 

. تسا حیحص  : تفگ يو  مدیسرپ . نآ  تحصزا  هنیکس ،» باهولادبع   » دوخ داتسا  زا  يزور  یتح  ماهدید . ار  لیئربج  ندمآ  دورف  قاحسا ،»
هک مـیراد  حیحـصتایاور  زا  یلیخ  تـفگ : خـساپ  رد  يو  دناهتـشونن ؟ هناگـشش  حاحـصنافلؤم  ار  حیحـصربخ  نـیا  ارچ  مـتفگ : وا  هـب  نـم 

« دوهیلاسأر  » يارب مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما  هک  یحورـشم  ینارنخـس  نآ  رد  - 2 « (1) . » دناهدیزرو تلفغ  نآ  جرد  زا  حاحـصناگدنسیون 
: دیامرفیم هراشا  نینچ  دوخ  يراکادف  هب  دومن ، دوخ  نارای  زا  یهورگ  رضحم  رد 

نآ دوجو  زا  مخز  داتفه  اب  نم  دـنتفرگ و  ار  دوخ  هناخ  هار  رجاـهم  راـصنا و  دـندروآ ، هلمح  اـم  يوس  هب  شیرق ، شترا  هک  یماـگنه  »... 
هب یتح  « (2) .« » دیـشک دوب  یقاب  اهنآ  ياههناشن  هک  مخز  عضاوم  يور  تسد  دز و  رانک  ار  ابق  ترـضح  نآ  سپـس  مدرک . عافد  ترـضح 
هک درک  يراکادف  يراشفاپ و  يردق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوجو  زا  عافد  ماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  عئارـشلا ،» للع   » رد قودـصلقن 

دوخ داهج  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  دومن  تمحرم  يو  هب  دوب  راقفلاوذ »  » هک ار  دوخ  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسکـش و  وا  ریـشمش 
. داد همادا  ادخ  هار  رد 

مان و هتشون و  رفن  ار 22  ناگدشهتشک  رامآ  « (3)  » دوخ سیفن  رثا  رد  ماشه ، نبا 

.251 ج 14 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ،» حرش  - .» 1
.368 ج 1 / لاصخ ،» - .» 2

.81 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 3
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ناناملسم ریاس  تسد  هب  هیقب  هتشک و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  دارفا  نیا  زا  رفن   12 تسا . هدومن  نیعم  هریغ  هلیبق و  زا  ار  اهنآ  تاصخشم 

. مینکیم يافتکا  هزادنا  نیمه  هب  راصتخا  يارب  ام  هتشاگن و  حضاو  روط  هب  ار  نالوتقم  ناشن  مان و  روبزم ، سیونهریس  دناهتشگ . لوتقم 
«(1) « » راحب  » باتک صوصخ  هب  نیقیرف ، ياهباتک  رد  هک  ياهنوگ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تامدـخ  میتسناوتن  هک  مییامنیم  ضارتعا  ام 
هک دیآیم  تسد  هب  تسا ، هدش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  ياهقرفتم  رابخا  تایاور و  هعلاطم  زا  مینک . سکعنم  تاحفص  نیا  رد  هدش ، هتـشون 

. تسا هتشادن  مدقِتابث  دحا »  » رد ترضح  نآ  دننام  سکچیه 
هب دوـمن  عاـفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  میرح  زا  هک  تـسا  يرـسفا  نـیمود  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما  زا  سپ  يو  هناـجدوبا : - 2
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوجو  قیرط  نیا  زا  تسشنیم و  وا  تشپ  رب  اهریت  داد ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رپس  ار  دوخ  هک  ياهنوگ 

. دومنیم تسارح  دریگ  رارق  ریت  فده  هک  نیا  زا  ار 
یماگنه « (2) : » دسیونیم يو  میدرواین . تسد  هب  ار  نآ  كردم  ام  هک  دراد  هناجدوبا  هرابرد  ياهلمج  خـیراوتلاخسان ، رد  رهپـس ، موحرم 

داتفا و هناجدوبا »  » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مشچ  دنتفرگ ، رارق  ناکرشم  هرصاحم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک 
: دومرف

: تفگ درک و  هیرگ  راز  راز  هناجدوبا  متسه . وا  زا  نم  نم و  زا  یلع  اما  متشادرب ، وت  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  هناجدوبا !
دوبان هک  مورب  دوخ  لام  تورث و  يوس  هب  دـش . دـهاوخ  بارخ  هک  مور  ماهناـخ  هب  درم . دـهاوخ  هک  مور  مرـسمه  يوس  هب  مور ، اـجک  هب 

. دیسر دهاوخ  هک  مزیرگ  لجا  يوس  هب  دش . دهاوخ 
هیلع یلع  وا و  و  داد ، هزرابم  هزاجا  داتفا ، تخیریم ، هناجدوبا »  » ناگدـید زا  هک  یکـشا  تارطق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  یتقو 

. دندرک ظفح  شیرق  هناتخسرس  تالمح  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوجو  مالسلا ،
لهس «، » تباث نب  مصاع  : » لیبق زا  يرگید  دارفا  مان  خیرات ، ياهباتک  رد 

.84 ج 20 / راحب ،» - .» 1
.357 ج 1 / خسان ،» - .» 2
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زا هچنآ  لاح ، ره  هب  دناهدیناسر . رفن  هب 36  ار  نامدقتباث  دادعت  یخرب  هک  یئاج  ات  دروخیم  مشچ  هب  و ...  هَّللادیبع » نب  ۀحلط  «، » فینح

راهچ نیا  ریغ  تابث  تسا و  رماعّما  مان  هب  ییوناب  هزمح و  هناجدوبا و  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  يرادـیاپ  ناـمه  تسا ، یعطق  خـیرات  رظن 
. تسا كوکشم  لصا  زا  یخرب  نونظم و  رفن ،

دوب یسک  وا  دوب . مالسا  مان  هب  نارـسفا  زا  برع و  ناعاجـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  يومع  هزمح ، بلطملادبع : نب  ةزمح  - 3
هیلع و هللا  یلصربمایپ  رتمامت ، هچ  ره  تردق  اب  هک  دوب  وا  دزادرپ . دربن  هب  شیرق  اب  هنیدم »  » نوریب رد  مالـسا  شترا  هک  تشاد  رارـصا  هک 
« لـهجوبا  » هک یتیذا  نیهوت و  ناربج  هب  شیرق  گرزب  نمجنا  رد  و  دومن ، ظـفح  ناتـسرپتب  رـش  زا  هکم  رد  ساـسح  تاـظحل  رد  ار  هلآ 

. دوبن وا  اب  تمواقم  تردق  ار  یسک  و  تسکش ، ار  وا  رس  دوب ، هداد  ماجنا  ربمایپ  هرابرد 
حورجم و ار  یهورگ  و  دروآرد ، ياپ  زا  ار  هبیـش »  » شیرق دیـشر  نامرهق  ردـب ،»  » گـنج رد  هک  دوب  يزاـبناج  دـشرا و  رـسفا  ناـمه  يو ،

. تشادن اهناسنا  یگدنز  رد  يدازآ  يرارقرب  تلیضف و  قح و  میرح  زا  عافد  زج  یفده  و  داتسرف ، یتسین  راید  هب  ار  ياهدع 
زا ار  شردـپ  ماـقتنا  دـشاب ، هک  یتـمیق  ره  هب  هک  تشاد  میمـصت  وا  تـشاد . لد  هـب  ار  هزمح  هـنیک  هـبتع  ِرتـخد  نایفـسوبا ، رـسمه  دـنه ،» »

. دریگب ناناملسم 
هب اب  دوب  رومأم  دنه  فرط  زا  دوب ؛ هدش  هتشک  ردب  گنج  رد  زین  ریبج  يومع  و  دوب ، معطُم » نب  ریبج   » مالغ هک  یشبح  نامرهق  یـشحو ،» »

هیلع و هللا  یلـصربمایپ   ) رفن هس  زا  یکی  هک  درک  داهنـشیپ  یـشحو  هب  يو  دناشوپب . لمع  هماج  هبتع  رتخد  نامرآ  هب  رکم  هلیح و  ندرب  راک 
هب زگره  نـم  تـفگ : خـساپ  رد  یــشبح  ناـمرهق  دروآرد . ياـپ  زا  ردـپ  نوـخ  ماـقتنا  نـتفرگ  يارب  ار  هزمح ) مالــسلا و  هـیلع  یلع  هـلآ ،

دربن نادیم  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  دنرتکیدزن . وا  هب  سک  همه  زا  وا  نارای  اریز  منک . ادیپ  یسرتسد  مناوتیمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 
دیاش دوشیمن ، دوخ  فارطا  هجوتم  دربن  عقوم  رد  هک  تسا ، دایز  يردـق  هب  گنج  رد  هزمح  بضغ  مشخ و  یلو  تسا ؛ رادـیب  هداعلاقوف 

ار وا  دوش ، قفوم  هار  نیا  رد  رگا  هک  داد  لوق  و  دش ، یـضار  هزادنا  نیمه  هب  دـنه  مروآرد . ياپ  زا  لافغا  هلیح و  قیرط  زا  ار  وا  مناوتب  نم 
دوخ مالغ  اب  ریبج »  » ار دادرارق  نیا  هک  دندقتعم  یهورگ  دنک . دازآ 
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. دوب هدش  هتشک  ردب »  » رد يو  يومع  اریز  تسب ، یشحو » »

دربیم هلمح  هاپس  بلق  هب  ناّرغ ، يریش  ناس  هب  وا  مدوب . هزمح  لابند  هب  نم  شیرق  يزوریپ  هلحرم  رد  دحا  زور  دیوگیم : یـشبح »  » مالغ
وا دـیدیمن . ارم  وا  هک  يروط  هب  مدرک ، ناهنپ  اهگنـس  اهتخرد و  تشپ  ار  دوخ  نم  تخاسیم . ناـجیب  ار  وا  دیـسریم  سک  ره  هب  و 

نیا زا  متخادـنایم و  اـهنآ  دـننام  ار  دوخ  هبرح  مدوب ، یـشبح »  » درف کـی  نوچ  مدـمآرد . نیمک  زا  نم  هک  دوب ، دربن  لوغـشم  مرگاـمرگ 
وا هاگیهت  رب  هبرح  مدنکفا . وا  يوس  هب  یصوصخم  تکرح  زا  سپ  ار  دوخ  نیبوز »  » ینیعم هلـصاف  هب  ورنیا ، زا  درکیم . اطخ  رتمک  تهج ،

دنام تلاح  نامه  هب  تشادزاب و  دصقم  زا  ار  وا  درد  تدش  یلو  دنک ؛ هلمح  نم  يوس  هب  تساوخ  وا  دمآرد . وا  ياپود  نایم  زا  تسشن و 
. دش ادج  شندب  زا  حور  ات 

. متسشن يدازآ  راظتنا  هبو  متشگرب  شیرق  هاگرکشل  هب  هدروآرد و  ار  دوخ  هبرح  متفر ، يو  يوس  هب  طایتحا  لامک  اب  سپس 
يزیچ مدرک ، رارف  فئاـط  يوـس  هب  نم  دـندرک . حـتف  ار  هکم  ناناملـسم ، هکنآ  اـت  متـسیزیم ، هکم  رد  اهتدـم  نم  دـحا  گـنج  زا  سپ 

دیحوت نیئآ  هب  رگا  دشاب ؛ مرجم  هزادنا  ره  سکره ، هک  مدوب  هدینـش  دش . هدیـشک  دودـح  نآ  ات  مالـسا  تردـق  عاعـش  هکنآ  ات  تشذـگن 
تمدـخ ار  دوـخ  متخاـسیم  يراـج  ناـبز  رب  ار  نیتداهـش  هکیلاـح  رد  نم  درذـگیم . وا  ریـصقت  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دورگب ،

؟ یتسه یشبح  یشحو  نامه  وت  دومرف : داتفا ، نم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هدید  مدناسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
: دومرف دش و  رثأتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مدرک . لقن  ار  نایرج  نیمه  نیع  نم  یتشک ؟ ار  هزمح  هنوگچ  دومرف : یلب . مدرک  ضرع 

و توـبن ، گرزب  حور  ناـمه  نیا  « (1) . » تسا هتفرگ  ماـجنا  وت  تسد  هب  میومع  زادـگناج  تبیـصم  اریز  منیبـن .» ار  وت  يور  ياهدـنز  اـت  »
مادـعا ار  ومع  ِلتاق  تسناوتیم  ناونع  اههد  اب  هکنیا  اـب  تسا ، هدومرف  تمحرم  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يردـصهعس 

. دومن دازآ  ار  وا  لاح ، نیا  اب  دنک ؛

. کنیرا الف  کهجو  یّنَع  ّبیَغ  کحی  و  - 1
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دربن هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  گرم  زا  سپ  مدرکیم . ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  نم  دوب ، هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ات  دیوگیم : یشحو 

رفن کی  کمک  اب  مدرب و  راک  هب  هملیسم  نتشک  رد  ار  دوخ  هبرح  نامه  مدرک و  تکرش  مالسا  شترا  رد  نم  دمآ ، شیپ  باذک  هملیـسم 
هبرح نیا  رطخ  زا  زین  مدرم  نیرتدـب  یلو  ماهتـشک ، ار  هزمح  ینعی  مدرم  نیرتهب  هبرح  نیا  اـب  نم  رگا  مدـیدرگ . لـئان  وا  لـتق  هب  راـصنا  زا 

. تسا هدوبن  بیصنیب 
غاز ناـس  هب  رمع  ناـیاپ  رد  یـشحو  دـیوگیم : ماـشه  نبا  یلو  دـنکیم ، اـعدا  وا  دوخ  هک  تسا  یبلطم  هملیـسم  دربن  رد  یـشحو  تکرش 

ياـهلمع رثا  رب  و  تشگیم ، يراـج  وا  رب  بارـش  دـح  بترم  دوب و  ناناملـسم  رفنت  دروـم  يراوخبارـش  رثا  رب  هتـسویپ  هک  دوـب ، یهاـیس 
ّما - 4 « (1) . » ددرگ راگتسر  رگید  يارس  رد  دیابن  هزمح  لتاق  تفگیم : باطخ  رمع  و  دندیـشک ، طخ  شترا  رتفد  رد  ار  وا  مان  تسیاشان 

ربمایپ روضح  هب  هنیدم ، نانز  هدنیامن  هک  یماگنه  ورنیا ، زا  تسا . مارح  مالسا  رد  نانز  يارب  ییادتبا ، داهج  هک  تسین  وگتفگ  ياج  رماع :
نارهوش ياهراک  مامت  ام  هک  درک  ضارتعا  و  تفگ ، نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  تیمورحم  نیا  هرابرد  و  دیدرگ ، بایفرـش  مرکا 

. میمورحم گرزب  ضیف  نیا  زا  نانز  هعماج  ام  یلو  دنیامنیم ، تکرش  داهج  رد  مارآ  رطاخ  اب  نانآ  مییامنیم و  نیمأت  یگدنز  رظن  زا  ار 
نیا زا  یعامتجا ، يرطف و  للع  هلـسلس  کی  يور  رگا  دومرف : داد و  ماـیپ  هنیدـم  ناـنز  هعماـج  هب  وا ، هلیـسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

ار یخیرات  هلمج  نیا  و  دـینک . كرد  ار  داهج  ضیف  يرادرهوش  فیاـظو  هب  ماـیق  اـب  دـیناوتیم  امـش  یلو  دـیاهدش ، مورحم  گرزب  ضیف 
. دنکیم يربارب  هَّللا » لیبس  یف   » داهج اب  حیحص  هجو  هب  يرادرهوش  فیاظو  هب  مایق  هّلک :» کلذ  لدعی  لُعَبَّتلا  ُنسُح  َّنإ  َو  : » دومرف

ندرک باریـس  اب  و  دـندمآیم ، نوریب  هنیدـم  زا  نانآ  هارمه  مالـسا ، نارواگنج  هب  کمک  يارب  هدـیدهبرجت ، ناوناب  زا  یخرب  یهاـگ  یلو 
. دندرکیم کمک  ناناملسم  يزوریپ  هب  ناحورجم  مخز  ندرک  نامسناپ  و  نازابرس ، ياهسابل  نتسش  و  ناگنشت ،

.72 - 69 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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میسن مدید  هک  اجنآ  ات  مدرک ، تکرش  دحا »  » رد مالسا  نازابرـس  هب  بآ  ندیناسر  يارب  نم  دیوگیم : تسا ، هبیـسن »  » يو مان  هک  رماع  ّما 

ناج دـندراذگ . رارف  هب  اپ  هدروخ  تسکـش  ناناملـسم  تشگرب . قرو  هبترم  کی  هک  تشذـگن  يزیچ  اما  دـیزو . ناناملـسم  يوس  هب  حـتف 
. منک عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  زا  گرم ، ِّدحرس  ات  مدید  دوخ  هفیظو  تفرگ ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
رد مدرکیم . يزادناریت  یهاگ  و  متساکیم ، نمشد  تالمح  زا  مدوب ، هدروآ  تسد  هب  هک  يریشمش  اب  مدراذگ و  نیمز  هب  ار  بآ  کشم 

مشچ دندرکیم ، رارف  نمـشد و  هب  تشپ  مدرم  هک  تقو  نآ  رد  دیوگیم : دوشیم و  رکذتم  دوب ، هناش  رد  هک  ار  یمخز  ياج  هظحل ، نیا 
رپس وا  زادـنایب . نیمز  يور  ار  دوخ  رپس  ینکیم  رارف  هک  نونکا  دومرف : دوب ، رارف  لاح  رد  هک  داتفا  رفن  کی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

دشکیم و دایرف  هئیمقنبا ،»  » مان هب  يدرم  هک  مدش  هجوتم  هاگان  مداد . رارق  هدافتـسا  دروم  متـشادرب و  ار  رپس  نآ  نم  و  تخادـنا ، ار  دوخ 
. دروآ هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يوس  هب  هنهرب  ریشمش  اب  تخانـش و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  وا  تسا ؟ اجک  دمحم  دیوگیم :

مدز وا  رب  هبرض  دنچ  نم  هکنیا  اب  دز . ماهناش  رب  یتبرض  نم ، ِندز  بقع  يارب  وا  میتشادزاب . دصقم  يوس  هب  تکرح  زا  ار  وا  بعصُم  نم و 
. دومنن ریثأت  وا  رد  نت ، رد  هرز  ود  نتشاد  رثا  رب  نم  تابرض  دوب . یقاب  لاسکی  ات  هبرض  نیا  رثا  درک و  ریثأت  نم  رد  وا  هبرض  یلو 

ناروف نآ  زا  نوخ  هک  دـیدرگ  نم  هناـش  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب . يراـک  هبرـض  رایـسب  دـش ، نم  هناـش  هجوتم  هک  ياهبرض 
. مدش عافد  لوغشم  هبترم  ود  نم  و  تسب ، ارم  مخز  يو  دنبب . ار  تردام  مخز  دومرف : دز و  ادصار  منارسپ  زا  یکی  ًاروف  دنکیم .

هدروآ دوخ  اب  ناحورجم  مخز  نتسب  يارب  هک  ار  یئاههچراپ  لاح ، رد  تسا ، هتـشادرب  مخز  منارـسپ  زا  یکی  هک  مدش  هجوتم  نیب  نیا  رد 
مدنزرف هب  ور  دوب ، رطخ  هناتسآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوجو  ظفح  يارب  لاح ، نآ  رد  متـسب . ار  مرـسپ  مخز  هدروآرد و  مدوب 

: متفگ مدرک و 
«(1) . » شاب رازراک  لوغشم  زیخرب و  مدنزرف 

. موقلا براضف  مق  - 1
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، داتفا يو  رسپ  براض  هب  شمشچ  یتقو  دوب . تفگش  رد  تخـس  راکادف  نز  نیا  تداشر  تماهـش و  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوسر 

یلـصربمایپ دوجو  درگ  هناورپ  نوچمه  هک  هتخوسلد  ردام  تسا . درم  نیمه  تدنزرف  براض  تفگ : درک و  یفرعم  هبیـسن »  » هب ار  وا  ًاروف 
بجعت راب  نیا  تخاس . نیمز  شقن  ار  وا  هک  تخاون  وا  قاـس  هب  يریـشمش  درب و  هلمح  درم  نآ  هب  رن  ریـش  لـثم  تشگیم ، هلآ  هیلع و  هللا 

، دیدرگ راکـشآ  وا  بقع  ياهنادند  هک  يروط  هب  دیدنخ ؛ بجعت  تدش  زا  دـش و  رتدایز  نز  نیا  تماهـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
« هبیـسن ، » داد تکرح  دسألاءارمح »  » يوس هب  ار  رکـشل  نوتـس  ترـضح  هک  زور  نآ  يادرف  « (1) . » یتفرگ ار  دوخ  دـنزرف  صاصق  دومرف :
هک ياهظحل  دادـن . وا  هب  تـکرح  هزاـجا  دوـب ، هدـش  دراو  وا  رب  هـک  ینیگنـس  ياـهمخز  یلو  دـنک ، تـکرح  رکـشل  هارمه  هـک  تساوـخ 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  هب  وا  یجازم  عضو  زا  ات  داتسرف  هبیـسن »  » هناخ هب  ار  یـصخش  تشگزاب ، دسألاءارمح »  » زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. دش لاحشوخ  دیدرگ و  هاگآ  يو  عضو  تمالس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دهد . شرازگ  هلآ 

. دهد رارق  شترـضح  مزالم  تشهب  رد  ار  وا  ادخ  دنک  اعد  هک  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  يراکادف ، همه  نآ  ربارب  رد  نز  نیا 
، وناب نیا  عافد  هرظنم  « (2) . » هدب رارق  نم  قیفر  تشهب  رد  ار  اهنیا  ایادـخ  درک : ضرع  درک و  اعد  يو  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

نالف نم  ریخ  مویلا  بعک  تنب  ۀبیسن  ماقمل  : » دومرف نینچ  وناب  نیا  هرابرد  هک  دوب  يدنسرخ  هیام  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يارب  يردق  هب 
. تسا رتالاب  ینالف  ینالف و  زا  زورما  راکادف  يوناب  نیا  تیعقوم  نالف :» و 

هک ار  رفن  ود  نآ  مان  ًاحیرـصاریز  تسا ، هدیزرو  تنایخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  تبـسن  ثیدح ، يوار  دـسیونیم : دـیدحلا  یبا  نبا 
ناـمه زا  هیاـنک  نـالف  نـالف و  ظـفل  منکیم ، ناـمگ  نـم  یلو  « (3) . » تـسا هدرکن  رکذ  هدرب  ار  اــهنآ  مـسا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــصربمایپ 

تسا یئاهتیصخش 

. درکیمن زواجت  مسبت  دودح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياههدنخ  هک  یتروص  رد  هدجاون ، تدب  یتح  کحضف  - 1
تـسد کی  و  درک ، تکرـش  باذک  هملیـسم  هنتف  رد  دوخ  رـسپ  اب  اهدعب  وا  دیدرگن ، عطق  اجنیا  رد  راکادف  يوناب  نیا  تامدـخ  هتـشر  - 2

. داد تسد  زا  گنج  نآ  رد  زین  ار  دوخ 
.555 ج 5 / ۀباغلادسا ،» 267 و « - 265 ج 14 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ،» حرش  - .» 3
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هدرپ رد  ار  بلطم  تیعقوم ، زا  سرت  مارتحا و  رظن  زا  يوار  و  دندرک ، ادیپ  ناناملـسم  نایم  رد  گرزب  ياهبصنم  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک 

. تسا هتفگ 

دحا تشذگرس  هلابند 

روصت نمـشد  تیرثکا  هناتخبـشوخ ، تفاـی . تاـجن  یعطق  رطخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـج  هک  دـش  ببـس  تیلقا  کـی  يزاـبناج 
و دننک ، ادیپ  ار  وا  ندـب  ات  دـندوب  اههتـشک  نایم  رد  شدرگ  صحفت و  لوغـشم  و  هدـش ، هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـندرکیم 

روط هب   ) رگید رفن  دنچ  هناجدوبا و  مالسلا و  هیلع  یلع  هلیـسو  هب  دندوب ، هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمالـس  زا  هک  یتیلقا  ياههلمح 
هللا یلـصربمایپ  و  دوشن ، بیذکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  گرم  ربخ  هک  دش  هدـید  حالـصهظحل  نیا  رد  دـشیم . هداد  باوج  لامتحا )

. دنک تکرح  بعش »  » يوس هب  دوخ  ناهارمه  اب  هلآ  هیلع و 
هیلع یلع  ًاروف  داتفا . دوب ، هدـش  رفح  ناناملـسم  يارب  رماـعوبا »  » فرط زا  هک  یلادوگ  ناـیم  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هار ، ياـنثا  رد 

، تخانش ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناناملـسم ، زا  هک  یـسک  نیتسخن  دروآ . الاب  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسد  مالـسلا 
ربمایپ ناناملـسم ! ناه ! دیـشک : دایرف  ًاروف  دـشخردیم . دوُخهالک  ِریز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامـشچ  دـید  وا  دوب . کلام » بعک  »

. تسا هدومن  ظفح  نانمشد  دنزگ  زا  ار  وا  ادخ  و  تسا ، هدنز  وا  تساجنیا 
« بعک  » هک داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـشیم ، ددـجم  تالمح  بجوم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ندوب  هدـنز  راـشتنا  نوچ 

. درک رایتخا  توکس  زین  وا  درادب ، ناهنپ  ار  نایرج 
یلصربمایپ هکنیا  زا  دندوب ، فارطا  نآ  رد  هک  یناناملسم  هظحل  نیا  رد  دیسر . هرد ) « ) بعش  » هناهد هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ماجنارس 

هدیبعوبا دنتفای . هدنکفارـس  هدنمرـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  و  دـندش ، لاحـشوخ  دـنتفای  هدـنز  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
بآ زا  رپ  ار  دوخ  رپس  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  و  دروآرد ، دوب ، هتفرورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هرهچ  رب  هک  ار  رفغم »  » هقلح ود  حارج ،

ار دوخ  ربماـیپ  تروصهک  یتـلم  رب  ادـخ  مشخ  دومرف : ار  هلمج  نیا  و  تسـش ، ار  دوـخ  تروـصو  رـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  درک ،
«(1) . » تفای تدش  دنتخاس ، دولآنوخ 

. هیبن هجو  یمدا  نم  یلع  هَّللا  بضغ  دتشا  - 1
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بلطتصرف نمشد 

درمـش و منتغم  دوخ  دـیاقع  ذوفن  يارب  ار  تقو  بلطتصرف ، ِنمـشد  دـندوب ، هدـش  وربور  یمیظع  تسکـش  اب  ناناملـسم  هک  یتاظحل  رد 
. دادرس دهدیم  رارق  ریثأت  تحت  ًاروف  ار  ناحولهداس  هک  دیحوت  نیئآ  دضرب  ار  ییاهراعش 

تسکـش و تـصرف  زا  رتدـعاسم  مدرم ، سوـفن  راـکفا و  دـیاقع و  رد  ذوـفن  يارب  یتـصرف  چـیه  : » رـصاعم ناگدنـسیون  زا  یکی  هـتفگ  هـب 
هک ددرگیم ؛ لزلزتم  فیعـض و  نانچنآ  هدیدمتـس ، موق  هیحور  تبیـصم ، تدـش  عقوم  رد  تسین . گرزب  بئاصم  اـیالب و  هب  يراـتفرگ 
رد دـناوتیم  یناسآ  هب  ءوس  تاغیلبت  هک  تسا  یتصرف  نینچ  رد  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  صیخـشت  تموکح و  تردـق  موق ، نآ  لـقع 

«. دوش عقاو  رثؤم  ذفان و  هدروختسکش  موق  بولق 
هدافتـسا بسانم  تصرف  نیا  زا  دـندوب ، يداش  رورـس و  قرغ  و  هتفرگ ، تسد  يور  ار  گرزب  ياـهتب  هکیلاـح  رد  همرکع ، نایفـسوبا و 

وا زج  ییادخ  رگا  و  تسا ، یتسرپتب  هب  طوبرم  ام  يزوریپ  نیا  ینعی  لبه ، داب  زارفرس  لَبُه :» لعا  لبُه ، لعا  : » دندیشکیم دایرف  هدرک و 
. دیدشیم زوریپ  امش  تشاد ، تقیقح  یتسرپاتکی  و  دوب ،

تـصرف زا  هدافتـسا  مرگرـس  و  دـنکیم ، ارجا  ار  یکانرطخ  همانرب  ساسح ، تاـظحل  رد  بیقر  هک  دـش  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ار كرـش  يدانم  نیا  خـساپ  داد ، روتـسد  ناناملـسم  ریاس  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ًاروف  و  درک ، شومارف  ار  بئاصم  مامت  رظن ، نیا  زا  تسا .

هکلب تسین ، اـم  یتسرپادـخ  هب  طوبرم  تسکـش  نیا  تسا و  اـناوت  گرزب و  ادـخ  لَـجأ ؛» یلعأ و  ُهَّللا  ّلـجا ، یلعأ و  ُهَّللا  : » دـنیوگب نینچ 
. دشابیم هدنامرف  روتسد  زا  فارحنا  لولعم 

یتب نینچ  امش  میراد و  يّزُع  ُِتب  ام  « ؛» مَُکل يّزُع  يّزُعلا و ال  اَنل  ُنَحن  : » تفگ دیـشکن و  دوخ  مومـسم  راکفا  غیلبت  زا  تسد  زاب  نایفـسوبا 
نآ هباشم  عجس  نزو و  رظن  زا  هک  ار  ياهلمج  ناناملسم  هک  داد  روتسد  تفرگ و  نمشد  زا  ار  تصرف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیرادن ».

گنس هعطق  هک  تب  کی  هب  امش  رگا  ینعی  مَُکل ؛» یلوَم  انالوَم و ال  ُهَّللا  : » دنیوگب اسر  گنهآ  اب  هّرد  نایم  رد  یگمه  ینعی  دنیوگب . تسا 
ای و 

بلطتصرف زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539نمشد  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:295
. تسا اناوت  گرزب و  دنوادخ  ام  هاگ  هیکت  دیتسه ؛ یکتم  تسین ، شیب  یبوچ 

مه اب  زگره  زور  ود  نیا  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتـسد  هب  ناناملـسم  ردب . زور  ضوع  هب  زورما  تفگ : موس  راب  كرـش  يدانم 
. خزود رد  امش  ناگتشک  و  دنتشهب ، رد  ام  ناگتشک  تسین ، يواسم 

ام و هدعو  : » هلمج نتفگ  اب  و  دیدرگ ؛ بلقنم  تخس  دمآ ، یمرد  ناملـسم  اهدصموقلح  زا  هک  هدنبوک ، ياهخساپ  نیا  ربارب  رد  نایفـسوبا 
یمخز و اهدص  نتشاد  اب  ناناملـسم  نونکا  « (1) . » تفگ كرت  هکم  دـصق  هب  ار  نادـیم  تفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  هدـنیآ ،» لاس  امش 

. دنهد ماجنا  ار  رصع ) رهظ و  زامن   ) یهلا هفیظو  دنراچان  هتشک ، داتفه 
« دـحا  » يادهـش نفک  نفد و  هفیظو  هب  ًادـعب  دـناوخ و  تعامج  اب  هتـسشن  لاح  رد  ار  زامن  طرفم  فعـض  رثا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. تخادرپ

گنج نایاپ 

ره تسیابیم  و  دندوب ، هداد  هتشک  شیرق  ربارب  هس  زا  شیب  ناناملـسم  دنتفرگ . هلـصاف  رگیدکی  زا  نیفرط  دیدرگ و  شوماخ  گنج  شتآ 
. دنیامن یلمع  ار  یبهذم  مسارم  و  دنراپسب ، كاخ  هب  ار  دوخ  نازیزع  داسجا  رتدوز  هچ 

، دنسرب ناگتـشک  نفد  هب  ناناملـسم  هکنآ  زا  شیپ  دندوب ؛ هدید  یلاخ  یتیانج  هنوگره  ماجنا  زا  ار  هصرع  هک  يزوریپ  ماگنه  شیرق ، نانز 
يارب هدـشن ، عناـق  دوخ  يرهاـظ  يزوریپ  هب  ناـنآ  تسا . ریظنمک  تیرـشب  خـیرات  رد  هک  یتاـیانج  دـندوب . هدز  یگرزب  تاـیانج  هب  تسد 
نماد رب  يرتنیگنن  هکل  قیرط  نیا  زا  هدیرب و  دندوب ، هداتفا  كاخ  رتسب  يور  هک  یناناملـسم  ینیب  شوگ و  ياضعا و  رتشیب ، ماقتنا  نتفرگ 
ندب ياضعا  زا  نایفـسوبا  رـسمه  یلو  دراد ؛ مارتحا  تسا ، هانپیب  عافدیب و  هک  نمـشد  هتـشک  ناهج ، للم  مامت  نایم  رد  دـندیناشن . دوخ 

هب ار  نآ  و  دروآرد ، ار  وا  رگج  درک و  هراپ  ار  هزمح  ترـضح  مالـسا ، راکادف  رـسفا  مکـش  داد . بیترت  هراوشوگ  دنبندرگ و  ناناملـسم ،
. تسناوتن دروخب  تساوخ  هچ  ره  هتفرگ  نادند 
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مه یلیخ  یلو  مدوب  هدادن  يروتسد  نینچ  میوجیم و  يّربت  لمع  نیا  زا  نم  تفگ : نایفـسوبا  هک  دوب  تشز  نیگنن و  يردق  هب  لمع  نیا 

. متسین تحاران 
ِنادـنزرف هدـنیآ  رد  و  ددرگ ، فورعم  راوخرگج  دـنه  دابکالا :» ۀـلکآ  دـنه   » هب ناناملـسم  نایم  نز  نیا  هک  دـش  ثعاب  تشز ، رادرک  نیا 

. دندش فورعم  راوخرگج  نز  نادنزرف  هب  دنه ،
یلصربمایپ مشچ  دنراپسب . كاخ  هب  ار  هتشک  داتفه  نآ  دنهاوخیم ، هدش و  هاگدربن  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رـضحم  رد  ناناملـسم 

دوجو نوناک  رد  بضغ ، مشخ و  زا  ینافوط  تخاس و  بلقنم  ار  وا  هداعلاقوف  هزمح »  » رابتقر عضو  داتفا . هزمح »  » ندـب هب  هلآ  هیلع و  هللا 
. تسا هقباسیب  نم  یناگدنز  رد  منکیم ، ساسحا  دوخ  رد  نونکا  هک  یبضغ  مشخ و  نیا  دومرف : هک  يروط  هب  دروآ ، دیدپ  وا 

( دننکیم هفاضا  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوخ  یهاگو   ) دندرک دهع  ناناملسم  دنسیونیم : قافتا  روط  هب  نارسفم ، ناسیونخیرات و 
. دـننک هلثم »  » ار اهنآ  زا  رفن  یـس  یکی ، ياج  هب  نانآ  دـنهد و  ماجنا  اهنآ  ياههتـشک  اب  ار  هلماعم  نیمه  دـنبای ، تسد  ناکرـشم  رب  رگا  هک 

: دروآ ار  هیآ  نیا  یحو  نیما  هک  دوب  هتشذگن  نانآ  میمصت  زا  يزیچ 
يارب دینک ، ربصرگا  دـیورن و  نوریب  لادـتعا  دـح  زا  دیـشاب و  ورهنایم  دوخ  تازاجم  رد  دـینک ، تازاجم  ار  اهنآ  هک  دـیراد  میمـصت  رگا  »

دوخ یفطاع  یناحور و  يامیس  رگید  راب  تسا ، یمالسا  ملـسم  ییاضق  لصا  کی  دوخ  هک  هیآ  نیا  اب  مالـسا  « (1) «. » تسا رتهب  نارابدرب 
ناسنا دوجو  نوناک  رد  مشخ  نافوط  تاظحل  نیرتتخـس  رد  تسین ؛ ییوجماـقتنا  نیئآ  مالـسا ، ِینامـسآ  نیئآ  هکنیا  نآ  و  داد ؛ ناـشن  ار 
رقتـسم هتفرگ و  رظن  رد  تاقوا  مامت  رد  ار  تلادع  لوصا  قیرط ، نیا  اب  هدرکن و  تلفغ  يورهنایم  تلادع و  روتـسد  زا  دـنکیم ، تموکح 

. تسا هتخاس 
هیلع و هللا  یلصادخ  لوسر  روتـسد  هب  ردام  ندمآ  زا  ریبز » ، » وا دنزرف  یلو  دنیبب . ار  ردارب  شعن  هک  تشاد  رارـصا  هیفـص » ، » هزمح رهاوخ 

وا نیلاب  رب  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دناهدرک . هلثم »  » ار مردارب  ماهدینش  تفگ : دوخ  دنزرف  هب  هیفص ،» . » دومن يریگولج  هلآ 

«. 126 لحن / هروس  َنیِِرباَّصِلل «» ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  َو  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو  - » 1
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. تفریذپ مهاوخ  ادخ  هار  رد  ار  تبیصم  نیا  درک و  مهاوخن  یتحاران  راهظا  میایب ،

. تشگزاب دومن و  شزرمآ  بلط  وا  قح  رد  دناوخ و  وا  رب  زامن  دمآ ، ردارب  نیلاب  هب  راقو  لامک  اب  هتفای ، تیبرت  يوناب  نیا 
هنیکـس راقو و  هدزتبیـصم  صخـش  رب  و  دـنکیم ، راهم  ار  اهناجیه  اهنافوط و  نیرتتخـس  تساهورین . نیرتالاب  ناـمیا  تردـق  یتسار 

. دشخبیم
هک داد  روتـسد  درک . نـفد  اـتود ، اـتود  اـی  کـیکی و  ار  اـهنآ  دـناوخ و  زاـمن  دـحا »  » يادهـش يارب  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سپس 

. دنـشاب مه  اب  زین  گرم  لاح  رد  هک  رتهب  هچ  دندوب ، تسود  مه  اب  اًلبق  نانآ  اریز  دنراذگب ، ربق  کی  رد  ار  ورمع » هَّللادبع   » و حومجرمع » »
«(1)»

عیبر نب  دعس  نانخس  نیرخآ 

شقن مخز  هدزاود  اب  هک  هاگنآ  تشاد . صالخا  نامیا و  زا  زیربل  یلد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يافواب  ناراـی  زا  عیبر ،» نب  دعـس  »
: تفگ يو  هب  دعـس  تسا . هدش  هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دنیوگیم : تفگ : وا  هب  تشذگ و  يو  رانک  زا  يدرم  دوب ، هدـش  نیمز 

دیحوت میرح  زا  و  مینکیم ، داهج  ادخ  نیئآ  رشن  هار  رد  ام  و  تسا ، هدنز  دمحم  يادخ  یلو  هدش ، هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رگا 
. مییامنیم عافد 

زا يربخ  نم  يارب  دناوتیم ، یـسک  هچ  تفگ : و  داتفا ، عیبر  دعـس  دای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیدرگ ، شوماخ  گنج  هلعـش  یتقو 
ار دعس  وا  دروایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يارب  یحیحصربخ  دعـس  تایح  گرم و  زا  هک  دش ، بلطواد  تباث » نب  دیز  « ؟ دروایب دعـس » »

امش زا  یحیحصربخ  و  منک ، قیقحت  امـش  لاح  زا  هک  هدرک  رومأم  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تفگ : وا  هب  و  تفای ، ناگتـشک  نایم  رد 
يا وت  هب  دنوادخ  و  تسا ، هدنامن  یقاب  دعـس »  » یگدنز زا  رتشیب  هظحل  دـنچ  وگب : ناسرب و  ربمایپ  هب  ارم  مالـس  تفگ : دعـس  مربب . وا  يارب 

. دهدب تسا  ربمایپ  کی  راوازس  هک  شاداپ  نیرتهب  ادخ ، ربمایپ 
هب هاگره  وگب : ناسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارای  راصنا و  هب  ارم  مالس  هک : دوزفا  زین  و 
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. دوب دیهاوخن  روذعم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  زگره  دیشاب ، هدنز  امش  و  دسرب ، یبیسآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

دوخ هب  ناسنا ، هقالع  « (1) . » دومن زاورپ  رگید  ناهج  هب  وا  ناور  هک  دوب  هدشن  رود  دعس  رانک  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هداتسرف  زونه 
همه و  دنکیمن . شومارف  ار  دوخ  ناسنا  هاگ  چیه  هک  تسا  رادهشیر  دنمتردق و  لیصا و  نانچنآ  تاذ ،» بح   » نادنمـشناد حالطـصا  هب  و 

. دیامنیم ادف  نآ  هار  رد  ار  دوخ  زیچ 
رد تماهـشاب  رـسفا  نیا  خـیرات ، نوتم  حیرـصت  هب  اریز  تسا . رترثؤم  نآ  زا  تاـیونعم ، هب  هقـالع  فدـه و  هب  قـشع  ناـمیا و  تردـق  یلو 
هک هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نینزان  دوجو  دای  هب  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  تشادـن ؛ گرم  اب  ینادـنچ  هلـصاف  هک  اـههظحل  نیرتتخس 

نارای هک  دوب ، نیا  داتـسرف  تباث » دیز   » هلیـسو هک  یمایپ  اهنت  دوب . هداتفا  تسنادیم ، دوخ  فدـه  ياقب  يارب  یلجت  نیرتیلاع  ار  وا  ظفح 
. دننکن تلفغ  دوخ  ربهر  تسارح  ظفح و  زا  ياهظحل  وا 

ددرگیمزاب هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

. دزیرب رگید  هرک  مین  يوس  هب  ار  دوخ  نیرز  هعشا  تساوخیم  و  دشیم ، هدیشک  برغم  يوس  هب  دیشروخ 
اوق دیدجت  يارب  دندوب  راچان  هداد  هتشک  حورجم و  ناناملسم  یتاظحل  نینچ  رد  دوب . هتفرگارف  ار  دحا  نیمزرس  قلطم  یشوماخ  توکس و 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  دیدرگ . رداصاوق  لک  هدنامرف  زا  هنیدم ، يوس  هب  تکرح  نامرف  دندرگزاب . دوخ  ياههناخ  هب  اهیمخز ، ِنامسناپ  و 
هلان نآ  ياههناخ  رثکا  زا  هک  ياهنیدـم  دـندش . هنیدـم  رهـش  دراو  دـندوب  هدرک  تکرـش  گنج  رد  هک  رجاهم  راصنا و  زا  هورگ  نآ  اب  هلآ 

. دوب دنلب  هداد  تسد  زا  رهوش  نارسمه  هدیدغاد و  ناردام 
. تخاس بلقنم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لاح  اهنآ ، نانز  یئارسهحون  دیسر . لهشالادبع » ینب   » ياههناخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

نامشچ اب  و  دیدرگ ، ریزارس  وا  ینارون  نامشچ  زا  کشا 
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دـصقم زا  هک  رگید  رفن  دـنچ  ذاعم و  دعـس  « (1) ! » دـنکیمن هیرگ  هزمح »  » يارب یـسک  هک  مفـسأتم  تفگ : ار  هلمج  نیا  بل  ریز  رابکـشا 

ربمایپ دننک . یئارسهحون  رازگتمدخ  رـسفا  نیا  هزمح ، يارب  هک  دنداد  روتـسد  نانز  زا  یهورگ  هب  دندش ، هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
راصنا هورگ  يونعم  يدام و  ياهکمک  زا  هتسویپ  نم  تفگ : درک و  اعد  نانز  قح  رد  دیدرگ  علطم  نایرج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ 

. دندرگرب دوخ  ياههناخ  هب  رگهحون ، نانز  دومرف : سپس  ماهدوب . رادروخرب 

نامیااب نز  کی  زیگناناجیه  تارطاخ 

ام هک  تسا  رظن  نیا  زا  تسا ، یتفگـش  هیام  میوگیم  هک  نیا  تسا . یتفگـش  بجعت و  هیام  مالـسا  خـیرات  لصف  رد  نامیا  اب  نانز  خـیرات 
تسد زا  ار  دوخ  ردارب  ردپ و  رهوش و  هک  رانید » ینب   » هلیبق زا  ییوناب  « (2) . » مینیبیم تردن  هب  دوخ  رصاعم  نانز  رد  ار  نآ  ریاظن  هابشا و 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناهگان  دندرکیم . ییارـسهحون  رگید  نانز  تخیریم و  کشا  هتـسشن ، نانز  زا  یهورگ  نایم  رد  دوب ، هداد 
. تفرگ غارـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لاح  زا  دندوب ، وا  فارطا  هک  یناسک  زا  هدیدغاد  يوناب  نیا  درک . روبع  نانز  زا  هتـسد  نیا  رانک 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  ياهطقن  منیبب . ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  کیدزن  زا  ملیام  تفگ  يو  تسا . ملاس  هَّللادمحب  دنتفگ  یگمه 
یلصربمایپ هرهچ  هب  وناب  نیا  مشچ  دنداد . ناشن  يو  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تشادن ، ياهلـصاف  نادنچ  نانآ  لحم  اب  دوب ، هداتـسیا 

يا درک : ضرع  دومن . اـپ  رب  یبـالقنا  هک  دادرد ، ییادـن  بلق  میمـصزا  و  درک ، شومارف  ار  بئاـصم  ماـمت  راـیتخایب  داـتفا ، هلآ  هیلع و  هللا 
کچوک ار  نآ  ام  دوش ، دراو  ام  رب  ياهعجاف  ره  دـینامب ، هدـنز  امـش  تسا . ناسآ  وت  هار  رد  اهتبیـصم  اـهيراوگان و  ماـمت  ادـخ ! لوسر 

. میریگیم هدیدان  میرامشیم و 

.99 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  هل «- یکاوبال  ةزمح  نکلو  - . 1
طقف ار  اهنآ  رئاظن  خـیرات  هک  دـش ، هدـید  رگراثیا  نانز  زا  يزراب  ياههنومن  یمالـسا ، ناریا  رب  قارع  بناج  زا  یلیمحت  گنج  نیا  رد  - 2

زا ياهلاه  رد  هتفرگ و  نادند  هب  بجعت  تشگنا  نامیا ، زیگناتفگش  تارثا  هدهاشم  اب  ناهج  رگید  راب  و  دهدیم ، ناشن  تلاسر  رصع  رد 
. تفرگ رارق  باجعا 
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ياـهنافوط ربارب  رد  ار  اـهناسنا  دوجو  ِیتشک  اـمیپسونایقا ، ياـهیتشک  رگنل  ناـس  هب  هک  ناـمیا  نیا  رب  نیرفآ  تماقتـسا ، نیا  رب  نیرفآ 

«(1) . » درادیم هگن  يرارقیب  لزلزت و  زا  هدنبوک ،

راکادف نانز  زا  يرگید  هنومن 

اب یلو  دوبن ، بجاو  وا  رب  داهج  و  دوب ، گـنل  وا  هکنیا  اـب  میتفگ . نخـس  حومج » نب  ورمع   » هراـبرد لاـمجا  روط  هب  هتـشذگ  تاحفـصرد 
ِردارب و  دـالخ »  » شدـنزرف تسج . تکرـش  نادـهاجم  مدـقم  فوفـصرد  و  تـفرگ ، هزاـجا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ناوارف  رارـصا 

. دندیشون تداهش  ماج  هس  ره  دنتشاد و  تکرش  سدقم  داهج  نیا  رد  زین  ورمع » نب  هَّللادبع   » شرسمه
كاـخ يور  زا  ار  دوخ  نازیزع  نادیهـش و  دـمآ و  دـحا  هب  يراـصنا  هَّللادـبع » نبرباـج   » همع مازح ،» نب  ورمع   » رتخد دـنه ،»  » يو رـسمه 

. دیدرگ هنیدم  راپسهر  و  تخادنا ، يرتش  يور  رب  تشادرب و 
لاـح زا  حیحـصربخ ، نتفاـی  يارب  ناـنز  تسا . هدـش  هتـشک  گـنج  هنحـصرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوـب  هتفاـی  راـشتنا  هنیدـم  رد 

لاح يو  زا  نانآ  درک . تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه  اب  هار  همین  رد  وا  دـندوب . دـحا »  » راپـسهر هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هب هتـسب و  يرتـش  رب  ار  دوخ  دـنزرف  ردارب و  شرهوش و  داـسجا  هک  یلاـح  رد  نز  نیا  دـندومن . لاؤس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

یلـصربمایپ هکنیا  نآ  مراد و  یـشوخ  ربخ  تفگ  نانآ  هب  زاب  هفایق  اب  هدیدرگن ؛ يو  هجوتم  تبیـصم  نیرتکچوک  هکنیا  لثم  دربیم ، هنیدم 
. تسا زیچان  کچوک و  بئاصم  مامت  گرزب  تمعن  نیا  ربارب  رد  تسا و  ملاس  هدنز و  هلآ  هیلع و  هللا 

نیا هک : دندیـسرپ  يو  زا  سپـس  « (2) . » دـینادرگرب دـندوب  بضغ  مشخ و  زا  وـلمم  هک  یلاـح  رد  ار  نارفاـک  دـنوادخ  هکنیا : رگید  ربـخ 
یگمه تفگ : تسیک ؟ زا  اههزانج 

.99 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
َو ًاْریَخ  اُولاـنَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو  دـناوخ «: ار  هـیآ  نـیا   262 ج 14 / هغالبلاجـهن ، حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  هب  انب  - 2

نیا اریز  ار ، هیآ  مامت  هن  هدناوخ ، ار  هیآ  تمـسق  نیتسخن  دافم  يو  دبال  دیوگیم  سپـس  ًازیِزَع » ًاّیِوَق  ُهَّللا  َناک  َو  َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملاُهَّللا  یَفَک 
. تسا هدیدرگ  لزان  دوب ، دحا  زا  سپ  هک  قدنخ  گنج  رد  هیآ 
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. مربیم هنیدم  هب  ار  اهنآ  نفد  يارب  هک  مردارب ، یموس  مدنزرف ، يرگید  مرهوش ، یکی  تسا . نم  دوخ  هب  طوبرم 

رد مالآ  دیادش و  مامت  مضه  بئاصم و  ندرمـش  ناسآ  نامه  هک  نامیا  رثا  نیرتیلاع  زا  یکی  مالـسا ، خیرات  زا  هنحـص  نیا  رد  رگید  راب 
. دنکیم یلجت  تسا ، سدقم  فده  هار 

يارب هن  دـنگنجیم ، فدـه  يارب  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  هتکن  دـنک . تیبرت  راکادـف  نادرم  ناـنز و  نـینچ  هتـسناوتن  زگره  يداـم  بـتکم 
. بصانم هب  لین  يدام و  یگدنز 

یحارط یخیرات  لئاسم  لـیلحت  يارب  نارگیداـم  هک  يدـعاوق  يداـم و  ياـهسایقم  اـب  زگره  تسا و  رتزیگناتفگـش  ناتـساد  نیا  هلاـبند 
لح ار  تمارک  زاجعا و  لئاسم  و  دـنراد ، مزاج  داقتعا  ـالاب  ملاـع  ریثأـت  هب  هک  یناـسک  یهلا و  نادرم  طـقف  تسین . ناـیب  لـباق  دـناهدومن ،

. دننادب حیحصرظن  ره  زا  هدومن و  لیلحت  ار  ناتساد  هلابند  دنناوتیم  دناهدرک ،
: ناتساد لیذ  کنیا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـنز  زا  یکی  تفریم . هار  تمحز  هب  رتش  اـما  دیـشکیم . هنیدـم  يوس  هب  و  تشاد ، تسد  رد  ار  رتش  راـهم  وا 
تلع هکلب  درادرب ، ار  رتش  ود  راـب  دـناوتیم  و  تسا ، دـنمورین  رایـسب  رتش  نیا  تفگ : خـساپ  رد  دـنه  تسا . نیگنـس  رتش  راـب  دـبال  تفگ :

نآ يور  عقومره  یلو  دوریم ، هار  یناـسآ  هب  ناویح  نیا  منادرگیمرب ، دـحا »  » يوس هب  ار  رتش  يور  عقوم  ره  هکنیا : نآ  و  دراد . يرگید 
. دنزیم نیمز  هب  وناز  ای  و  دوشیم ، هدیشک  تمحز  هب  میامنیم ، هنیدم  تمس  هب  ار 

دمآ دـحا »  » هب داسجا  رتش و  نامه  اب  وا  دزاس . هاـگآ  ناـیرج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ددرگرب و  دـحا  هب  هک  تفرگ  میمـصت  دـنه 
نادـیم يوـس  هب  ترهوـش  هک  یماـگنه  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تفگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـب  ار  رتـش  نـتفر  هار  عـضو 

. نادرگنزاب ماهناخ  هب  ارم  ادنوادخ  تفگ  درک و  ادخ  هاگرد  هب  ور  مرهوش  درک ، ضرع  يو  تساوخ ؟ هچ  ادخ  زا  تفریم ،
وت رب  ددرگرب . ورمع »  » هناخ يوس  هب  هزانج  نیا  دـهاوخیمن  دـنوادخ  هدـش ، باجتـسم  ترهوش  ياعد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

نیمزرس نیا  رد  ار  هزانج  هس  ره  هک  تسا  مزال 
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. دوب دنهاوخ  مه  شیپ  رگید  يارس  رد  رفن  هس  نیا  هک  نادب  و  يراپسب ، كاخ  هب  دحا » »

زین وا  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  هک  درک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  تخیریم ، شنامـشچ  هشوگ  زا  کشا  هکیلاح  رد  دـنه 
حورجم هرهچ  هب  مالسلا » اهیلع  همطاف   » وا زیزع  رتخد  ناگدید  دیدرگ . دوخ  هناخ  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1) . » دشاب اهنآ  شیپ 

ات داد  مالسلا » اهیلع  ارهز   » دوخ رتخد  هب  ار  دوخ  ریـشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دش . ریزارـس  وا  ياهمشچ  هشوگ  زا  کشا  داتفا ، ردپ 
. دیوشب ار  نآ 

. دهد وشتسش  ار  ردپ  هرهچ  ياهنوخ  ات  دروآ . بآ  ربمایپ  رتخد  دسیونیم : متفه  نرق  رد  هعیش  خروم  یلبرا ،» »
دنب نوخ  دوب ، قیمع  تروصمخز  نوچ  یلو  تسشیم ، ار  فارطا  ياهنوخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  تخیریم و  بآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

«(2) . » دمآ دنب  تروص  ياهمخز  نوخ  و  دنتخیر ، اهمخز  يور  ار  نآ  رتسکاخ  دندنازوس و  ار  يریصح  هعطق  راچان  دماین .

درک بیقعت  دیاب  ار  نمشد 

، یبا هَّللادبع  ناوریپ  نایدوهی و  ناقفانم و  دوب . یساسح  بش  رایـسب  دندیمرآ ، دوخ  ياههناخ  رد  دحا »  » هثداح زا  سپ  ناناملـسم  هک  یبش 
میب همه  زا  رتالاب  دیسریم . شوگ  هب  نادیهـش  ناگدنامزاب  هحون  هلان و  يادصاههناخ  رتشیب  زا  دندوب . لاحـشوخ  تخـس  دمآشیپ  نیا  زا 

یسایس تدحو  یگتسدود ، فالتخا و  داجیا  اب  مک  ِتسد  و  دننک ، شروش  ناناملسم  مالـسا و  دضرب  نایدوهی  ناقفانم و  هک  تفریم  نآ 
. دنربب نیب  زا  ار  مالسا  زکرم  تباث  عضو  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوـب  مزـال  اـهباسح  نیا  يور  تسا . یجراـخ  نانمـشد  تـالمح  زا  رتـالاب  بتارم  هـب  یلحم  تاـفالتخا  ررض 
لزلزت یمظنیب و  راچد  دیحوت  يورین  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  دهدب و  ناشن  اهنآ  هب  یتسش  برض  حالطصا  هب  و  دناسرتب ، ار  یلخاد  نانمـشد 

دنک دیدهت  ار  مالسا  ساسا  هک  فلاخم ، همزمز  تیلاعف و  هنوگره  هدیدرگن و 

.265 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 1
.54 ۀمغلا /» فشک  - .» 2
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. دش دهاوخ  هدیبوک  رتمامت  هچ  ره  تردق  اب  هلحرم  نیتسخن  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنک . بیقعت  ار  نمشد  بش  نامه  يادرف  هک  دیدرگ  رومأم  دنوادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
هدامآ نمـشد  بیقعت  يارب  دـیاب  ادرف  دـناهدوب ، دـحا  رد  زورید  هک  یناسک  دـنک : مالعا  رهـش ، طاقن  مامت  رد  هک  درک  رومأـم  ار  یـصخش 

يرادزاب تیدودـحم و  نیا  هتبلا  « (1) . » دنزرو تکرـش  ام  اب  داهج ، نیا  رد  دنرادن  قح  دناهتـشادن ، تکرـش  دحا  رد  هک  یناسک  دـنوش و 
. تسین یفخم  لدنشور  یسایس  نادرم  يارب  هک  دوب  یحلاصم  هلسلس  کی  يور  مهم  رما  نیا  رد  هدرکن  تکرش  هورگ 

نیا زا  تیحالـصبلس  تقیقح  رد  و  دندوب ، هدیزرو  عانتما  دحا  رد  تکرـش  زا  هک  یناسک  هب  دوب  یـضرعت  وحن  کی  تیدودـحم  نیا  ًالوا :
. دنرادن ار  تکرش  عافد و  یگتسیاش  هک  دوب ، هتسد 

اهنآ دوخ  دیاب  دوب ؛ هدش  مالسا  هجوتم  تبرض  نیا  نانآ ، یطابضنایب  رثا  رب  نوچ  اریز  ناگدننک ، تکرش  هب  تبـسن  دوب  یلامـشوگ  ًایناث :
. دننزن اهیمظنیب  نینچ  هب  تسد  رگید  راب  ات  دننک  میمرت  ناربج و  ار  تسکش  نیا 

حورجم ندب  اب  دوخ  ردارب  اب  وا  هک  یلاح  رد  دیـسر ، لهـشالادبع » ینب   » هلیبق زا  یناوج  شوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يدانم  يادـن 
یتاهج زا  ندرک  تکرح  و  دنتـشاد ، يراوسبسا  کی  اهنت  هک  نیا  اب  هک  داد  ناکت  ار  اهنآ  يروط  هب  ادـن ، نیا  دوب . هداـتفا  باوختخر  رد 

زا ام  و  دورب ، داهج  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تسین ، راوازس  زگره  دنتفگ : رگیدکی  هب  نانآ  لاح ، نیا  اب  دوب ، تالکـشم  اب  مأوت 
«(2) . » دندیناسر مالسا  نازابرس  هب  ار  دوخ  دندشیم ، راوس  بوانت  اب  ار  دوخ  بکرم  هک  نیا  اب  ردارب  ود  نیا  مینامب . بقع  وا 

دسالاءارمح 
«(3)»

رد و  داد ، رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  موتکم » ّما  نبا   » هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.101 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
. نامه - 2

هلابند ار  نآ  زین  یخرب  و  هدرمـش ، لقتـسم  هوزغ  نمـشد ، بیقعت  يارب  دـسالاءارمح » ات « ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نتفر  یهورگ  - 3
. دناهتسناد دحا » هوزغ «
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ربمایپ هب  دوب : كرـشم  هک  نیا  اب  دوب ، هعازخ »  » هلیبق سیئر  هک  یعازخ » دبعم  . » تفرگ عضوم  تسا  هنیدم  یلیام  تشه  هک  دسالاءارمح » »

. دندرکیم ینابیتشپ  مالسا  زا  هراومه  هعازخ  هلیبق  دارفا  مامت  درک . ضرع  تیلست  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا 
نینچ درک . تاقالم  نایفـسوبا  اب  و  دـیدرگ ، شیرق  شترا  زکرم  ءاـحور »  » مزاـع دـسالاءارمح ،»  » زا ربماـیپ  هب  تمدـخ  روظنم  هب  دـبعم ،» »

فرصنم تعجارم  زا  ار  وا  دبعم  دربب . نیب  زا  ار  ناناملسم  تردق  هدنامیقاب  و  ددرگرب ، هنیدم  يوس  هب  هتفرگ  میمصت  نایفسوبا  هک  تفایرد 
ییاهنآ و  هدش ، جراخ  هنیدم  زا  رتشیب ، نازابرـس  تردق  اب  تسا و  دـسالاءارمح »  » رد نونکا  دـمحم  نایفـسوبا ! يا  ناه  تفگ : و  تخاس ،

. دنتسه ناشیا  باکر  رد  زورما  دندوب ، هدرکن  تکرش  دربن  رد  زورید  هک 
ماهدـیدن و ار  ییاـههفایق  نینچ  مرمع  رد  نونکاـت  نم  هدـش و  هتخورفارب  مشخ  ظـیغ و  تدـش  زا  هک  مدـید  ار  ییاـههرهچ  نم  نایفـسوبا !
هک تفگ ، نخس  ناناملـسم  یناور  یحور و  تمظع  يرهاظ و  تردق  زا  يردق  هب  وا  دننامیـشپ . تخـس  زورید  یطابـضنایب  زا  ناناملـسم 

. تخاس فرصنم  دوخ  میمصت  زا  ار  نایفسوبا 
نمشد ات  دننک  نشور  شتآ  نابایب  طاقن  مامت  رد  داد  روتـسد  دنام و  دسالاءارمح »  » رد بشِرـس  دوخ ، نارای  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دندوب هدید  دحا  رد  هک  تسا  رادقم  نآ  زا  شیب  اهنآ  هدنگنج  ياهورین  تردق و  هک  دنک  روصت 
هار و  مینک ، افتکا  رادقم  نیمه  هب  هک  منکیم  روصت  دناهدروخ ؛ مخز  نیگمـشخ و  ناناملـسم  تفگ : درک و  نایفـسوبا  هب  ور  هیما  ناوفص 

«(1) . » میریگب شیپ  ار  هکم 

دروخیمن بیرف  رابکی  زا  شیب  نامیااب  صخش 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نیتّرَم .» ٍرحُج  نِم  ُنِمؤُملا  ُغَدُلی  ال  : » دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  راتفگ  هصالخ  هلمج  نیا 
گنج رد  دوب . هدش  ریسا  ردب  گنج  رد  نیا  زا  شیپ  يو  درک . يدازآ  تساوخرد  وا  زا  یحمج ،» هرعوبا   » هک دومرف  یعقوم  ار  نخس  نیا 

.49 ج 2 / يربک ،» تاقبط  - » 1
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ار طرـش  نیا  زین  وا  دـنکن . يراکمه  مالـسا  دـضرب  ناکرـشم  اـب  هک  درک  طرـش  وا  اـب  دومرف و  دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ردـب 

ریگتـسد ار  وا  ناناملـسم  دـسالاءارمح ،»  » زا تشگزاب  عقوم  ًاقافتا ، درک . ضقن  دـحا ، گنج  رد  تکرـش  اب  ار  دوخ  نامیپ  یلو  تفریذـپ ،
انتعا وا  تساوخرد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اما  درک . يدازآ  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  زا  وا  زین  راب  نیا  دندرک .

هک دـحا  هعجاف  درک و  رداصار  وا  مادـعا  روتـسد  دوشیمن ، هدـیزگ  رابکی  زا  شیب  خاروس  کی  زا  نموم  هک : قوف  هلمج  نتفگ  اـب  ودرکن 
نایاپ دیهـش ، کی  داتـشه و  یلوق  هب  راهچ و  داتفه و  ای  داتفه و  میدقت  اب  دـحا  دربن  ماجنارـس  « (1) . » تفریذپ نایاپ  دوب  هدنزومآ  رـسارس 

هک دوب  نانابهگن  یطابضنایب  رطاخ  هب  راوگان ، دمآشیپ  نیا  درکن . زواجت  رفن  ود  تسیب و  زا  شیرق  ناگدشهتـشک  هک  یلاح  رد  تفرگ ،
هک دسالاءارمح »  » هثداح همیمض  هب  داد ، خر  ترجه  موس  لاس  لاوش  متفه  هبنش  زور  هک  دحا  گنج  هلیسونیدب  دیدناوخ . ار  نآ  حورشم 

. تفریذپ نایاپ  لاس  نامه  لاوش  مهدراهچ  زور  رد  تشاد ؛ همادا  هتفه  نامه  هعمج  زور  ات  زین  نآ 
رد يو  تسا . مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  یبتجم » ماما   » ترـضح تماما ، كانبات  رهوگ  نیتسخن  دـلوت  ترجه ، موس  لاـس  ثداوح  زا 

. دوشگ ناهج  هب  هدید  موس  لاس  ناضمر  هام  همین 
. تسا هدش  وگزاب  هعیش  گرزب  نایاوشیپ  یگدنز  رد  هک  دوب  یمسارم  ياراد  وا  دلوت  دلو . موی  هیلع ، هَّللا  مالس 

، رتشیب لیـصفت  يارب  یمارگ  ناگدـنناوخ  میاهدرک . لقن  ار  مهم  ياهزارف  كرادـم  اهیقرواپ ، رد  ام  - 104 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریـس  - .» 1
-36 ج 2 / يربک ،» تاقبط  دننک «: هعجارم  تسا ، هدوب  باتک  نیا  فیلأت  رد  هدـنراگن  هعلاطم  رظن و  دروم  هک  لیذ  كرادـم  هب  دـنناوتیم 
-14 ج 20 / راونالاراحب ،» 60 و « 218 و ج 15 / ج 14 / دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ،» حرـش  340 «؛ - 199 ج 1 / يدـقاو ،» يزاغم  49 «؛

.146

دروخیمن بیرف  رابکی  زا  شیب  نامیااب  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539صخش  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:307

غیلبت هاپس  هعجاف   25

هراشا

«(1)»
، زوریپ نمـشد  ربارب  رد  هک  نیا  اب  ناناملـسم ، دوب . راکـشآ  اًلماک  دـحا ،»  » دربن رد  ناناملـسم  تسکـش  یـسایس  راثآ  گنج ، نایاپ  زا  سپ 
یلخاد و تاکیرحت  دـحا ،»  » هثداح زا  سپ  لاح  نیا  اب  دـندروآ ؛ لـمع  هب  يریگولج  وا  ددـجم  تشگزاـب  زا  و  دـنداد ، ناـشن  یگداتـسیا 
، تسدرود كرشم  ياههلیبق  رهش و  زا  جراخ  ناکرـشم  و  هنیدم ، نایدوهی  ناقفانم و  دراذگ . ینوزف  هب  ور  مالـسا  يزادنارب  يارب  یجراخ 

. دندرکیمن يراددوخ  مالسا ، دضرب  حالس  هاپس و  يروآدرگ  ینیچهئطوت و  کیرحت و  زا  هدرک ، ادیپ  يدایز  تأرج 

غیلبت لاجر  نتشک  يارب  هنارهام  هشقن 

هورگ مازعا  اـب  نینچمه  درکیم . بآ  رب  شقن  ار  ناـنیچهئطوت  ياـههشقن  یماـظن ، ياههتـسد  مازعا  اـب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 
. دومنیم بلج  مالسا  فراعم  يوس  هب  ار  فرطیب  لیابق  بولق  تیعمج ، زکارم  لیابق و  نایم  هب  یغیلبت ،

ار یمالسا  دیاقع  دوخ ، ناج  تمیق  هب  دندوب  رضاح  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نانخـس  ماکحا و  نآرق و  ظفاح  هک  هدیزرو  ناغلبم 
. دنناسرب تسدرود  مدرم  شوگ  هب  بولسا  نیرتحضاو  و  نایب ، نیرتنشور  اب 

هد تسخن ، لاس  نوچ  354 و  ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  تسا «- هداد  خر  ترجه  هام  نیمـشش  یـس و  رد  غیلبت ، هاپـس  لتق  راوگان  هثداح  - 1
. دوب دهاوخ  ترجه  مراهچ  لاس  هب  طوبرم  هثداح ، نیا  ًاعبط ، دش ، باسح  هام 
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ص:308
نکهشیر یتسرپادـخ و  جـیورت  زج  یفدـه  و  دـندوب ، مالـسا  يونعم  ياـهورین  هک  یغیلبت  هورگ  اـب  تسپ ، یـشحو و  لـیابق  زا  یخرب  یلو 

ياهدع هک  يروط  هب  دندیناسریم . لتق  هب  يرابتقر  عضو  هب  ار  نانآ  هدش ؛ دراو  ریوزت  هلیح و  رد  زا  دنتـشادن ، یتسرپتب  رفک و  نتخاس 
هب عیجر »  » مان هب  ياهقطنم  رد  دـسیونیم  رفن  هد  « (2)  » دعس نبا  و  شش ، « (1)  » ماشه نبا  ار  اهنآ  هرامش  هک  ار ، مالـسا  هدیزرو  ناغلبم  زا 

. دندناسر تداهش 

هنوعمرئب هعجاف 

؛ دـسرب هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـب  عـیجر »  » نیمزرـس رد  مالـسا ، نادـنزرف  تداهـش  ربـخ  هـکنآ  زا  شیپ  مراـهچ ، لاـس  رفـصهام  رد 
ضرع شترضح  هب  یلو  تفریذپن ، وا  یلو  دومن ، توعد  مالـسا  نیئآ  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دش . هنیدم  دراو  يرماعءاربوبا » »

. تسا دایز  دـیحوت  هب  اـهنآ  تـالیامت  اریز  دـنروایب ، ناـمیا  تسا  دـیما  دـینک ، دـجن »  » تاحفـصهناور ار  يدـنمورین  غیلبت  هاپـس  رگا  درک ،
نم هانپ  رد  امش  یمازعا  نوتس  تفگ : ءاربوبا » ، » مفئاخ دجن »  » مدرم ینمـشد  توادع و  رکم ؛ هلیح و  زا  دومرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. میامن ظفح  ءوس  هثداحره  زا  ار  اهنآ  هک  منکیم  تنامض  نم  دنتسه و 
رانک رد  و  دـندیدرگ ، دـجن »  » هقطنم راپـسهر  رذـنم »  » یهدـنامرف هب  دـندوب ، ماکحا  نآرق و  ظـفاح  هک  مالـسا  یملع  لاـجر  زا  رفن  لـهچ 

مان هب  دجن ،»  » نارـس زا  یکی  هب  دوب ، مالـسا  نیئآ  هب  توعد  نآ  نومـضم  هک  ياهمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندرک . لزنم  هنوعمرئب » »
همان اهنت  هن  وا  دـناسرب . رماع »  » هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هماـن  هک  دـش ، رومأـم  ناناملـسم  زا  رفن  کـی  و  تشون ، لـیفطلا » نبرماـع  »

توعد مالـسا  یملع  لاجر  نتـشک  رب  ار  دوخ  هلیبق  هاگنآ  دـیناسر . لتق  هب  زین  ار  هماـن  لـماح  هکلب  دـناوخن ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
دوخ هلیبق  کمک  زا  ماجنارـس  تسا . هداد  ناما  ناـنآ  هب  ءاربوبا »  » هلیبق گرزب  دـنتفگ : دـندرک و  يراددوخ  يراـکمه  زا  هلیبق  دارفا  درک .

اب دوب ، هدمآ  دورف  اجنآ  رد  یغیلبت  هاپس  هک  ياهقطنم  بیترت ، نیا  هب  دیبلط . کمک  فارطا  لیابق  ریاشع و  زا  دش و  سویأم 

.39 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  ،» 169 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.39 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  - .» 2
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ص:309
. دش هرصاحم  رماع »  » ياهورین

. دنتفریم رامش  هب  هدنمزر  عاجش و  یمدرم  هکلب  دندوب ، یتسدربز  دشرا و  ناغّلبم  اهنت  هن  مالسا ، یغیلبت  هاپس 
بعک  » زج دندیشون ؛ تداهش  تبرش  همه  نینوخ ، یگنج  زا  سپ  دندرب و  ریشمش  هضبق  هب  تسد  هتسناد ، گنن  دوخ  يارب  ار  میلـست  نانآ 

ناناملسم مالسا و  ملاع  گرزب ، زوسناج و  هعجاف  نیا  « (1) . » داد عالطا  ار  نایرج  و  دناسر ، هنیدم  هب  ار  دوخ  حورجم  ندب  اب  هک  دیز » نب 
. دوب هنوعمرئب »  » يادهش دای  هب  اهتدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تخاس و  تحاران  تخس  ار 

.369 - 364 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 1
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ص:311
ترجه مراهچ  لاس  ثداوح 

« ریضنلاینب  » هوزغ  26

هراشا

هک دندوب ، تصرف  لابند  هب  دندوب و  لاحشوخ  تخس  یملع  لاجر  ندش  هتشک  دحا و  رد  ناناملسم  تسکش  زا  هنیدم  نایدوهی  ناقفانم و 
و درادن ، دوجو  هنیدم  رد  هملک  تدـحو  داحتا و  نیرتکچوک  هک  دـننامهفب  هنیدـم  زا  جراخ  لیابق  هب  و  دـننک ، اپرب  یـشروش  هنیدـم  رد 

. دنزاس نوگنرس  ار  مالسا  ناوجون  تموکح  دنناوتیم  یجراخ  نانمشد 
ژد مزاع  دوخ  نارسفا  زا  یهورگ  هارمه  ددرگ ؛ هاگآ  ریضنلاینب »  » نایدوهی رکفت  زرط  تایونم و  زا  هکنیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ود نآ  ياهبنوخ  تخادرپ  رد  تسا  هدمآ  هک  دوب ، نیا  ریـضنلاینب  اب  سامت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يرهاظ  فده  اما  دـیدرگ . اهنآ 

نامیپ ناناملـسم  اب  مه  ریـضنلاینب  هلیبق  اریز  دریگب . کـمک  دـندوب ؛ هدـش  هتـشک  هیما  نبورمع  تسد  هب  هک  رماـعینب »  » هلیبق زا  برع  رفن 
. دندرکیم کمک  ار  رگیدکی  تاظحل  نینچ  رد  هراومه  نامیپمه  لیابق  و  رماعینب ، هلیبق  اب  مه  و  دنتشاد ،

هللا یلصربمایپ  زا  زاب  شوغآ  اب  نانآ  دراذگ . نایمرد  موق  نارس  اب  ار  دوخ  بلطم  دمآ و  دورف  ژد  برد  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
شاهینک اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هکیلاح  رد  سپـس  دننک . کمک  هید  تخادرپ  رد  هک  دـنداد  لوق  دـندرک و  لابقتـسا  هلآ  هیلع و 

. دربب رس  هب  اجنآ  رد  ار  زور  و  دوش ، اهنآ  ژد  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دندومن  تساوخرد  دندرکیم ، باطخ  مساقلاوبا ) )
تسشن و دوخ  نارسفا  اب  ژد  راوید  هیاس  رد  تفریذپن و  ار  اهنآ  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر 
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ص:312
تاکرح هلـسلس  کی  اب  ینابزبرچ ، نیا  هک  درک  ساـسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1) . » دیدرگ وگتفگ  لوغشم  ریضنلاینب  نارـس  اب 
نانخـس دروـخیم ؛ مشچ  هب  داـیز  دـمآ  تفر و  دوـب ، هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ياهطوـحم  رد  یفرط  زا  تـسا . مأوـت  زوـمرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  ریضنلاینب  نارس  تقیقح ، رد  دوب . ناوارف  تسا ، ینیبدب  کش و  ثروم  هک  یـشوگرد 
رـس رب  یگرزب  گنـس  ندـنکفا  اـب  دورب و  ماـب  يـالاب  هک  دوب  هدـش  هداـمآ  شاـحج ،» ورمع   » ماـن هب  اـهنآ  زا  رفن  کـی  دـننک . ریگلفاـغ  ار 

. دشخب همتاخ  وا  یگدنز  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
لقن هب  انب  و  دـیدرگ ، شاف  اهنآ  نوزومان  زومرم و  تاکرح  زا  اهنآ  موش  ياههشقن  اـههئطوت و  دـش ، بآ  رب  شقن  اـهنآ  هشقن  هناتخبـشوخ 

هک تفگ  كرت  ار  سلجم  يروط  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ربمایپ  تخاس . هاگآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یحو ، هتـشرف  يدقاو » »
ار شناهارمه  و  تفرگ ، شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یلو  ددرگیم . رب  دوریم و  يراک  لابند  دندرک  روصت  نایدوهی 

راظتنا هچ  ره  اـما  دـندربیم ، رـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشگزاـب  راـظتنا  رد  ناـنچمه  ناـنآ  تخاـسن . هاـگآ  دوخ  میمـصت  زا  زین 
. دیشخبن يدوس  اهنآ  راظتنا  دندیشک 

اهنآ هئطوت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیاش  هک  دندرکیم  رکف  فرط  کی  زا  دنداتفا . شیوشت  وپاکت و  رد  تخـس  ریـضنلاینب  نادوهج 
: دنتفگیم دوخ  اب  رگید  فرط  زا  داد . دهاوخ  یلامشوگ  تخس  ار  اهنآ  تروصنیا  رد  دشاب ؛ هدش  هاگآ 

تروصنیا رد  دـنتفگیم : هلـصافالب  یلو  میریگب ، يو  نارای  زا  ار  وا  ماقتنا  هتفر  نوریب  اـم  سرریت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  نونکا 
. دریگیم ماقتنا  ام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ملسم  روط  هب  و  دشکیم ، يرتکیراب  ياج  هب  راک 

. دنوش هاگآ  وا  ياج  زا  دنورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لابند  هک  دنتفرگ  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناهارمه  رادوریگ  نیا  رد 
هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دورو  ربخ  و  دمآیم ، هنیدم  زا  هک  دندش  وربور  يدرم  اب  هک  دندوب  هدشن  رود  ژد  راوید  زا  يدایز  رادـقم 

ار نآ  زین  یحو  نیما  هک  دوهی  ینیچهئطوت  زا  دندش و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رضحم  هب  ًاروف  نانآ  تشاد . هارمه  هنیدم 

.364 ج 1 / يزاغم ،» دیدرگ «- ریضنلاینب » نارسهسلج « دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگیم : يزاغم  - . 1
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ص:313
«(1) . » دندیدرگ هاگآ  درک ، شرازگ 

؟ درک دیاب  هچ  تیانج  نیا  ربارب  رد 

و دـندوب ؛ رادروخرب  یمالـسا  تموکح  ياـیازم  زا  هک  یهورگ  تسیچ ؟ راـکتنایخ  هتـسد  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هفیظو  نونکا 
هللا یلصربمایپ  یگدنز  رسارس  رد  ار  تلاسر  توبن و  زراب  ياههناشن  هک  یتیعمج  درکیم ، ظفح  ار  اهنآ  سیماون  لاوما و  مالسا ، نازابرس 
لتق هشقن  يزاوننامهم  ياج  هب  یلو  دندناوخیم ، دوخ  ياهباتک  رد  ار  وا  یئوگتـسار  ياههاوگ  توبن و  لئالد  دـندیدیم و  هلآ  هیلع و 

رارکت رگید  راب  اهنایرج  نیا  هکنیا  يارب  و  تسیچ ؛ هنیمز  نیا  رد  تلادع  ياضتقم  دنتسب ، وا  رورت  رب  رمک  هنادرمناوجان  دندیـشک و  ار  وا 
!؟ درک دیاب  هچ  دوش  هدنازوس  ثداوح  هنوگ  نیا  هشیر  و  دوشن ،

« یسوا هملسم  نب  دمحم   » سپس دش ، هداد  شابهدامآ  نازابرس  مامت  هب  دیزگرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  هک  دوب  نامه  یقطنم  هار 
. دناسرب ار  ریز  مایپ  ریضنلاینب  نارس  هب  يو  فرط  زا  رتدوز  هچ  ره  داد  روتسد  و  دناوخ ، دوخ  شیپ  ار 

بآ و نیا  رتدوز  هچ  ره  هک  هداتسرف  یمایپ  امش  يارب  نم  هلیسو  هب  مالسا ، ردقیلاع  ربهر  تفگ : تفرگ و  سامت  ریـضنلاینب  نارـس  اب  يو 
زرم و نیا  زور  هد  نیا  رد  رگا  دیاهدش و  دراو  هلیح  رکم و  رد  زا  دیاهدرک و  ینکـشنامیپ  اریز  دـییوگ . كرت  زور  هد  فرظ  رد  ار  كاخ 

. تسا رده  امش  نوخ  دینکن  كرت  ار  موب 
درک داهنـشیپ  اهنآ  نارـس  زا  یکی  تخادنا . يرگید  ندرگ  هب  ار  هانگ  مادک  ره  دروآ و  دـیدپ  دوهی  نایم  رد  یبیجع  یگدرـسفا  مایپ ، نیا 

. دیدرگ داهنشیپ  نینچ  نتفریذپ  زا  عنام  تیرثکا  تجاجل  یلو  دنروآ ؛ مالسا  یگمه  هک 
زا شیپ  ام  یتسه و  سوا  هلیبق  زا  وت  دـمحم  يا  دـنتفگ : دـندرک و  هملـسم  نب  دـمحم  هب  ور  راچان  هب  تفرگارف ، ار  اهنآ  یبیجع  یگراچیب 
ره روخ  رد  هک  تداشر  لامک  اب  يو  يوشیم ؟ دراو  گنج  رد  زا  ام  اب  ارچ  نونکا  میتشاد ، یعافد  نامیپ  وت  هلیبق  اب  مالـسا  ربماـیپ  ندـمآ 

. تسا هدش  نوگرگد  اهلد  نونکا  تشذگ ، نامز  نآ  تفگ : تسا  یناملسم 
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. دندوب هتـسب  هنیدم  دوهی  فیاوط  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دورو  ياهزور  نیتسخن  رد  ناناملـسم  هک  تسا  ینامیپ  قباطم  میمـصت  نیا 

ياهشوگ کنیا  میاهدرک ؛ لقن  هتـشذگ  رد  ار  نامیپ  نتم  ام  دوب . هدش  اضما  بطخا  نب  یَّیُح  طسوت  ریـضنلاینب ، هلیبق  فرط  زا  نامیپ ، نیا 
: مینکیم لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  زا 

ادـخ و لوسر  ررـض  رب  زگره  هک  ددـنبیم  نامیپ  هظیرقینب ) عاقنیقینب ، ریـضنلاینب ،  ) هورگ هس  زا  کی  ره  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، دننک راتفر  نامیپ  نتم  فالخرب  هلیبق ، هس  نیا  زا  یکی  هاگ  ره  دننزن ...  وا  هب  يررض  تسد  نابز و  هلیسو  هب  دنرادنرب و  یمدق  يو  نارای 

«(1) . » دوب دهاوخ  زاب  اهنآ  نادنزرف  نانز و  ندرک  ریسا  لاوما و  طبض  نوخ و  نتخیر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تسد 

هناحاسمت ياهکشا 

کشا ردام ، زا  رتنابرهم  ياههیاد  ناسب  هتفرگرـس و  زا  ار  دوخ  هناحاسمت  ياهکشا  یغورد و  ياههیرگ  هطقن  نیا  رد  زاب  ناسانـشرواخ 
. دناهتسناد تلادع  فاصنا و  زا  رود  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لمع  هتخیر و  ریضنلا » ینب   » هشیپتنایخ نکشنامیپ و  نادوهج  رب  محرت 
، میدـنارذگ ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  یناـمیپ  نتم  هب  هعجارم  اـب  اریز  تسین ؛ بلطم  مـهف  تـقیقح و  تخانـش  روـظنم  هـب  يریگهدرخ  نـیا 
رد هک  تسا  یتازاجم  زا  رتکبـس  بتارم  هب  دـیدرگ  لئاق  اـهنآ  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یتازاـجم  دوشیم و  نشور  تقیقح 

. دوب هدش  ینیبشیپ  نامیپ  نتم 
یضارتعا نیرتکچوک  اهنآ  زا  رفن  کی  دریگیم و  تروصبرغ  قرش و  رد  ناسانشرواخ ، نیمه  نابابرا  هلیـسو  متـس  تیانج و  اهدصزورما 

تازاجم دوب  هدراذگ  رارق  اهنآ  اب  هک  يزیچ  نآ  زا  رتمک  هب  ار  رگهئطوت  تشم  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتقو  اما  دنکیمن . اهنآ  هب 
. دوشیم دنلب  دننزیم ، ثداوح  نیا  لیلحت  هب  تسد  نوگانوگ  ضارغا  هب  هک  ياهدنسیون  تشم  کی  هلان  داد و  ًاروف  دنکیم ،

هدش لقن  ، 111 - 110 ج 19 / راونـالاراحب ،» رد « ناـمیپ  نتم  دوش و  هعجارم  لوا ، ج  تیدـبا ، غورف  باـتک  ات 466  تاحفـص 462  هب  - 1
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قافن بزح  شقن 

. ددنبیم هرهچ  رب  یتسود  کسام  و  دـنزیم ، رجنخ  تشپ  زا  یتسود  رگنـس  رد  قفانم  اریز  دوب . رتالاب  دوهی »  » رطخ زا  قافن ،»  » بزح رطخ 
ار امش  زابرس  رازه  ود  اب  ام  هک  دنداد  ریضنلاینب  نارس  هب  یمایپ  ًاروف  نانآ  دندوب . ّیبا و ...  نب  کلام  و  َیبا ، هَّللادبع  هورگ ، نیا  هتـسدرس 
و دوزفا ، دوهی  تأرج  رب  نیغورد  هدـعو  نیا  دـنراذگیمن . اهنت  ار  امـش  نافطغ  هظیرقینب و  ینعی  امـش  نامیپمه  لئابق  میئامنیم و  يراـی 
، هدش زهجم  ِیگنج  حالس  اب  دنتسب و  ار  ژد  ياهرد  دش . نوگرگد  ناشرکف  دنتشاد ، راید  كرت  میلست و  رب  میمـصت  راک  زاغآ  رد  مه  رگا 

. دنراذگن مالسا  شترا  رایتخا  رد  ضوعالب  ار  دوخ  تعارز  غاب و  و  دننک ، عافد  دوخ  ياهجرب  زا  دشاب  یتمیق  ره  هب  هک  دنتفرگ  میمصت 
نب یّیُح  یلو  مینک ، چوک  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  : تفگ و  درمـش ، چوپ  ار  هَّللادبع  هدعو  مکـشم ) نب  مالـس   ) ریـضنلاینب نارـس  زا  یکی 

. درک توعد  يرادیاپ  تماقتسا و  هب  ار  مدرم  بطخا 
« ریضنلاینب  » هعلق هرصاحم  يارب  نایوگریبکت  تخاس و  دوخ  نیـشناج  هنیدم  رد  ار  موتکمّما  نبا  دش . هاگآ  هَّللادبع  مایپ  زا  یمارگ ، لوسر 
، ماشهنبا لقن  هب  انب  و  درک . عطق  مه  زا  ار  هورگ  ود  نآ  هطبار  و  داد ، رارق  دوخ  هاگرکشل  ار  ریـضنلاینب  هظیرقینب و  هلـصاف  درک . تکرح 
. دندوزفا دوخ  يرادیاپ  تماقتـسا و  رب  نایدوهی  یلو  درک ، هرـصاحم  ار  اهنآ  هعلق  زور  رگید 15  یخرب  لقن  هب  انب  زور  هنابـش  شـش  « (1)»

. دننکب نیمزرس  نیا  زا  ار  عمط  نادند  نایدوهی  ات  دنُربب ، ار  هعلق  فارطا  ياهلخن  داد ، روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
عطق زا  ار  دوخ  نازابرـس  هشیمه  وت  ربمایپ ) زا  هیانک   ) مساقلاوبا يا  دـنتفگ : یگمه  دـش و  دـنلب  هعلق  لـخاد  زا  ناـیدوهی  داد  هظحل  نیا  رد 

. دش هراشا  اًلبق  هک  دوب  نامه  راک  نیا  تلع  یلو  دینزیم . يراک  نینچ  هب  تسد  ارچ  راب  نیا  يدرکیم ؛ یهن  راجشا 
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نیمزرـس نیا  زا  ار  دوخ  لوقنم  لاوما  هک  نیا  رب  طورـشم  مینک  نطو  يالج  میرـضاح  ام  دـنتفگ : دـنداد و  اـضق  هب  نت  نادوهج  ماـجنارس 

میلست ناناملسم  هب  تسیابیم  هک  حالس  زا  ریغ  دنربب ، دنراد  لاوما  زا  هچنآ  نانآ  هک  درک ، تقفاوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  میربب .
. دنیامن

هدامآ لمح  يارب  هدـنک  شیاج  زا  هبوچ  راهچ  اب  ار  اههناخ  ياهرد  یتح  دـندرک ، ار  شـشوک  رثکادـح  دوخ  لاوما  لقن  رد  دـنمزآ  دوهی 
رفن ود  و  دندش . ماش  هناور  رگید  هورگ  و  ربیخ ، مزاع  اهنآ  زا  یهورگ  دندرکیم . ناریو  دوخ  تسد  اب  ار  اههناخ  هدـنامیقاب  و  دـندرکیم ،

. دندروآ مالسا  اهنآ  زا 
ناربج قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  تسکـش  دنتفگ و  كرت  ار  هنیدم  دورـس ، ندـناوخ  فد و  ندز  اب  تسکـش  ناربج  يارب  هراچیب  نوبز و  تلم 

. میتسین هدرزآ  لولم و  نادنچ  راید  نآ  كرت  زا  ام  هک  دنناسرب  دنتساوخ  دندرک و 

دوشیم میسقت  نارجاهم  نایم  ریضنلاینب  عرازم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  هب  قلعتم  « (1)  » نآرق مکح  هب  دـنروآیم ، گنچ  هب  دربن  گنج و  نودـب  مالـسا  نازابرـس  هک  یتمینغ 
ار اهغاب  اهبآ و  عرازم و  نیا  دید  تحلصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنکیم . فرصمالسا  حلاصم  رد  دنادب  حالصهنوگره  وا  و  تسا ،

اهنآ نامهم  راصنا و  رابرس  تقیقح  رد  و  دوب ، هاتوک  هکم  زا  ترجاهم  تلع  هب  ایند  تورث  زا  اهنآ  تسد  اریز  دنک ، تمسق  نارجاهم  نایم 
راصنا زا  دیدرگ و  میسقت  نارجاهم  نایم  یضارا  مامت  تهج  نیا  زا  دندرک . قیدصت  زین  هدابع  نب  دعس  ذاعم و  نب  دعـس  ار  رظن  نیا  دندوب .
دوجو هب  ناناملسم  مومع  يارب  یشیاشگ  هار  نیا  زا  و  دربن ، ياهرهب  یسک  دندوب  تسدیهت  رایسب  هک  هناجدوبا »  » و فینح » نب  لهـس   » زج

. دش راذگاو  ذاعم  دعس  هب  زین  ریضنلاینب  نارس  زا  یکی  یتمیق  ریشمش  دمآ و 
همجرت ریـسفت و  زا  راصتخا  يارب  ام  دـیدرگ . لزان  هثداح  نیا  نوماریپ  زین  رـشح  هروس  داتفا و  قافتا  مراهچ  لاس  عیبر  هاـم  رد  ناـیرج  نیا 

هروس نیا  ياههیآ 
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: دیوگیم « (1)  » دیفم موحرم  یلو  دشن ، هتخیر  ینوخ  هثداح  نیا  رد  هک  دنراد  هدـیقع  یمالـسا  ناسیونخـیرات  رتشیب  مینکیم . رظنفرص 

هدامآ شترا  ندش  میلست  تامدقم  اهنآ  ندش  هتشک  اب  تفرگ و  تروصدش  نایدوهی  زا  رفن  هد  لتق  هب  رجنم  هک  يرـصتخم  دربن  حتف  بش 
. دیدرگ

مود ردب 

ماقتنا و  دیسر ، میهاوخ  مه  هب  ردب »  » نابایب رد  ام  عقوم  نیمه  رگید  لاس  تفگ : درک و  ناناملسم  هب  ور  نایفـسوبا  دحا ،»  » گنج نایاپ  رد 
. تفرگ میهاوخ  يرتشیب 

نایفسوبا و  تشذگ ، دعوم  زا  مامت  لاس  کی  دندرک . مالعا  عافد  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هب  ناناملـسم 
، تشاد هناتسود  طباور  نیفرط  اب  هک  دوعـسم » نب  میعن  . » دوب هدش  نابیرگ  هب  تسد  ینوگانوگ  تالکـشم  اب  دوب ، شیرق »  » هلیبق سیئر  هک 

دوزفا زین  و  درادزاب ، هنیدم  زا  جورخ  میمـصت  زا  ار  دمحم  و  ددرگرب ، هنیدم  هب  ًاروف  هک  دومن  شهاوخ  وا  زا  نایفـسوبا  دیدرگ . هکم  دراو 
بجوم تسا  برع  یمومع  رازاب  هک  ردب »  » هطقن رد  دمحم ، یماظن  ياهرونام  تارهاظت و  و  تسین ، رودقم  ام  يارب  هکم  كرت  لاسما  هک 

. دوب دهاوخ  ام  تسکش 
. تشاذگن هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هیحور  رد  يرثا  نیرتکچوک  وا  نانخس  یلو  تشگزاب ، هنیدم  هب  دوب  ضرغ  ره  هب  میعن ،» »

لاس مارحلاةدـقعلايذ  هام  زاغآ  رد  یناگرزاب  يالاک  يرادـقم  بسا و  سأر  دـنچ  زابرـس و  دـصناپ  رازه و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
« ردـب  » رد برع  یمومع  هنایلاس  رازاب  اب  فداصم  یگمه  هک  اجنآ  رد  مامت  زور  تشه  و  دـمآ ، دورف  ردـب »  » نیمزرـس رد  ترجه ، مراهچ 

قرفتم دندوب  هدمآ  فارطا  زا  هک  یمدرم  سپـس  دندرب . زین  یتفگنه  دوس  دنتخورف و  ار  یتراجت  ياهالاک  ناناملـسم  و  دیزگ ، تماقا  دوب 
. دوب هکم  شترا  دورو  راظتنا  رد  نانچمه  مالسا  شترا  یلو  دنتشگ ،

زج دـندیدن  هراچ  هکم  تموکح  نارـس  دوب . ردـب »  » نیمز هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دورو  زا  یکاح  هک  دیـسر  هکم  هب  یئاـهشرازگ 
دصق هب  ار  هکم  نیمزرس  وربآ ، ظفح  يارب  هکنیا 
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. تشگزاب هار  همین  زا  داد و  رارق  هناهب  ار  الغ  طحق و  یلو  دمآ ، نارهظلارم »  » ات یفاک  تازیهجت  اب  نایفسوبا  دننک . كرت  ردب » »

: تفگ درک و  ضارتعا  نایفسوبا  هب  ناوفص »  » هک دوب ، هدننز  يردق  هب  كرش  شترا  تشگزاب 
ام يدوب  هدادـن  دربن  هدـعو  هتـشذگ  لاس  رد  وت  رگا  و  میداد ؛ تسد  زا  میدوب  هدرک  بسک  هک  ار  یتاراختفا  ماـمت  ینیـشنبقع  نیا  اـب  اـم 

ربمایپ هداون  نیمود  مالـسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترجه ، مراهچ  لاس  نابعـش  موس  رد  « (1) . » میدشیمن يونعم  تسکـش  نینچ  راچد 
«(3)  » تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  مالسلا  هیلع  یلع  ردام  دسا ، تنب  همطاف  نینچمه ، « (2) . » دوشگ ناهج  هب  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ 

«(4) . » دزومایب نایدوهی  زا  ار  ینایرس  طخ  هک  داد  روتسد  تباث » نب  دیز   » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  لاس  نیمه  رد  و 

. تسا هداتفا  قافتا  ترجه  هام  نیمجنپ  لهچ و  رد  هثداح  نیا  - 390 - 484 ج 1 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
.467 ج 1 / سیمخلا ،» خیرات  - » 2

. نامه - 3
.464 ج 1 / سیمخلا ،» خیرات  187 «؛ عامسالا /» عاتما  - .» 4
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«(1)  » ترجه مجنپ  لاس  ثداوح 

طلغ ياهتنس  ندیبوک  رطاخ  هب   27

هراشا

اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  جاودزا  هظیرقینب و  تشذگرـس  بازحا و  گنج  ترجه ، مجنپ  لاس  رد  یخیراـت  ياهدادـیور  نیرتبلاـج 
هدربمان يوناب  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  جاودزا  یمالـسا ، ناگدنـسیون  هتـشون  قبط  ثداوح ، نیا  زاغآرـس  تسا . شحج  رتخد  بنیز 

. تسا هدوب 
ناسانـشرواخ يزادرپغورد  يارب  یلاجم  رگید  هدرک و  نایب  بازحا  هروس  زا  ات 40   36 ، 6 ياههیآ 4 ، یط  ار  روبزم  ناتـساد  دیجم ، نآرق 

؛ میهدیم رارق  یسررب  دروم  نآرق )  ) مالسا یخیرات  دنس  نیرتهدنزرا  نیرتحیحصقیرط و  زا  ار  هثداح  نیا  ام  تسا . هدراذگن  نافابلایخ  و 
. مییوگیم نخس  ناسانشرواخ  نانخس  نوماریپ  هاگنآ 

!؟ تسیک هثراح  نب  دیز 

زا ار  وا  برع  ِدرگنابایب  نارگتراغ  یکدوک ، نارود  رد  هک  تسا  یناوج  دیز 

، یعامتجا تابـساحم  رظن  زا  یلو  دنادیم ؛ مجنپ  لاس  هدعقلايذ  هام  هب  طوبرم  ار  هثداح  نیا  خـیرات  سیمخلا ،» خـیرات  باتک « فلؤم  - 1
هجحلايذ هاـم  مهدزون  اـت  مجنپ  لاـس  لاوـش  هاـم  مراـهچ  تسیب و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  اریز  دـسریمن . رظن  هب  حـیحص 

ثداوح زا  بنیز  اب  جاودزا  رگا  و  تسا ؛ دیعب  رایـسب  یجاودزا  نینچ  ققحت  یطیارـش  نینچ  رد  دوب . هظیرقینب » و « بازحا » هوزغ « راتفرگ 
. دشابیم نیشیپ  عیاقو  زا  لبق  هب  طوبرم  ًامتح  دشاب ، مجنپ  لاس 

. میتشاگن هظیرقینب » و « بازحا » ثداوح « زا  شیپ  ار  هثداح  نیا  ام  رظن ، نیا  زا 
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زا سپ  زین  يو  دیرخ ، هجیدخ »  » دوخ همع  يارب  ار  وا  مازح  نب  میکح  و  دندوب ، هتخورف  مالغ  ناونع  هب  ظاکع »  » رازاب رد  هدوبر و  ياهلفاق 

. دوب هدیشخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هب  ار  وا  جاودزا ،
ردـپ هک  هاگنآ  یتح  ددرگ ؛ يو  هتفیـش  دـیز  هک  دـش  ثعاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  کین  قالخا  و  یلاع ، فطاوع  كاـپ و  تاـیحور 

ات دزاس ، دازآ  ار  وا  هک  تساوخ  هلآ » هیلع و  هللا  یلـصدمحم   » سدقم تحاس  زا  و  دیدرگ ، هکم  دراو  دوخ  دنزرف  ندرک  ادیپ  يارب  دـیز » »
نطو و راـید و  زا  زیچ   ) همه رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  دـشن و  تعجارم  هب  رـضاح  دـیز  دربب ، لـیماف  رداـم و  يوس  هب  ار  وا 

. تخاس راتخم  نطو  هب  تعجارم  ای  و  ندنام ، رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  و  داد ، حیجرت  نادنواشیوخ )
؛ دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فطاوع  قـالخا و  هتفیـش  لد  میمـصزا  دـیز  رگا  دوب . فرط  ود  زا  یبـلق  فـطاوع  و  يوـنعم ، هبذـج  نیا 
، هثراح نب  دیز  ياج  هب  وا ، هب  مدرم  دیزگرب و  يدـنزرف  هب  ار  وا  هک  اجنآ  ات  تشادیم ، تسود  ار  وا  اًلباقتم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

شیرق مدرم  هب  تفرگ و  ار  دیز  تسد  يزور  عوضوم ، نیا  ندش  یمـسر  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـنتفگیم . دـمحم » نب  دـیز  »
: دومرف درک و  باطخ 

یگدنز دوردـب  هتوم  گنج  رد  دـیز  هکنیا  ات  دوب ، یقاب  نانچمه  یبلق  هقالع  نیا  میربیم .» ثرا  رگیدـکی  زا  ام  و  تسا ، نم  دـنزرف  نیا  »
«(1) . » دیدرگ رثأتم  دنزرف  کی  گرم  ناسب  وا  گرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  تفگ ،

دنکیم جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  همع  رتخد  اب  دیز 

تیناـسنا و ياول  تحت  ار  رـشب  دارفا  و  دزاـس ، رتـمک  ار  اههلـصاف  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  سدـقم  فادـها  زا  یکی 
هچ ره  تسیابیم  نیاربانب ، دـیامن . یفرعم  یناسنا  يایاجـس  یقالخا و  لیاضف  ار  تیـصخش  تلیـضف و  كالم  و  دروآ ، درگ  يراـگزیهرپ 

لیماف زا  ار  همانرب  نیا  هک  رتهب  هچ  و  دبوکب ، ار  دننک ) جاودزا  تسدیهت  هقبط  اب  دیابن  فارـشا  نارتخد   ) برع نهک  تشز  موسر  رتدوز ،
و دنک ؛ زاغآ  دوخ 

. دییامرف هعجارم  دیز » هدام « هب  هباصالا ،» و « باعیتسالا » ۀباغلادسا «؛» - .» 1
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نیا هک  دـننادب  مدرم  اـت  دروآرد ؛ زور  نآ  هدـش  دازآ  دوخ و  قباـس  مـالغ  جاودزا  هب  دوب ، بلطملادـبع  هون  هک  ار  بنیز »  » دوخ همعرتخد 

كالم : » دیوگیم مدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاگره  هک  دـندرگ  هاگآ  مدرم  دوش و  هدـیچرب  دـیاب  رتدوز  هچ  ره  موهوم  ياهزرم 
. تسا نوناق  يرجم  لماع و  لوا  وا  دوخ  تسا ،» ناملسم  درم  نأشمه  ناملسم  رتخد  و  تسا ، يراگزیهرپ  يوقت و  يرترب ،

يراگتساوخ دیز »  » يارب ار  وا  ًامسر  تفر و  بنیز  هناخ  هب  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  طلغ ، مسر  نینچ  کی  نتخاس  بوکرـس  يارب 
زا دوب . هدشن  نکهشیر  اهنآ  بولق  قامعا  زا  تیلهاج ، نارود  راکفا  زونه  اریز  دنتـشادن ، لیامت  نادنچ  راک  زاغآ  رد  شردارب  يو و  درک .

تـساوخرد نتفریذپ  زا  هداد و  رارق  هناهب  ار  دیز  ندوب  مالغ  قباوس  دوب ، راوگان  اهنآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامرف  ّدر  نوچ  یفرط ،
. دندرک یلاخ  هناش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

: دومرف نینچ  درک و  حیبقت  هراب  نیا  رد  ار  يو  ردارب  بنیز و  لمع  و  دیدرگ ، لزان  یحو  کیپ  تشذگن  يزیچ 
ربمایپ ادخ و  سک  ره  دنرادن و  دوخ  زا  يرایتخا  دنتفرگ ، یمیمـصت  اهنآ  هرابرد  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  یتروصرد  ینمؤم ، نز  درم و  چـیه  »

بنیز و كاـپ  ناـمیا  دـناوخ . ورف  اـهنآ  يارب  ار  هیآ  ًاروـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1) «. » تسا هارمگ  اراکـشآ  دـنک ، تفلاـخم  ار  وا 
تیاضر شحج »  » رتخد هک  دش  ثعاب  يو ، یلاع  فادها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  تبـسن  هَّللادبع ،»  » شردارب

ياههمانرب زا  یـشخب  هیحان  نیا  زا  و  دـمآرد ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ِمالغ  ِجاودزا  هب  ياهدازفارـشا  هجیتن ، رد  دـنک . مـالعا  ار  دوخ 
. دش هدیبوک  اًلمع  یطلغ  شور  و  دیدرگ ، ارجا  مالسا  نیرفآتایح 

دوشیم ادج  دوخ  رسمه  زا  دیز 

بسح و ِیتسپ  هک  دوب ، بنیز  تایحور  ییادـج ، لماع  هک  دـنیوگیم  یخرب  دـیدرگ . رجنم  قـالط  هب  یللع  يور  جاودزا ، نیا  ماـجنارس 
خر هب  ار  دوخ  رهوش  بسن 

ًالالَض َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو  - .» 1
«. 36 بازحا / هروس  ًانِیبُم «»
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. تخاسیم خلت  وا  رب  ار  یگدنز  هار  نیا  زا  و  دناریم ، نخس  دوخ  نادناخ  تمظع  زا  و  دیشکیم ، يو 

هدوب يراگزاسان  یبلطاوزنا و  حور  ياراد  وا  هک  دهدیم  یهاوگ  يو  یفارگویب  اریز  دشاب . دیز  دوخ  قالط  لماع  هک  دراد ، لامتحا  یلو 
هداد قالط  دوب ) وا  دقع  هلابح  رد  دش  هتشک  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  يزور  ات  هک  يرخآ  زج   ) ار همه  دیزگرب و  رسمه  ًارارک  اریز  تسا .

. تسا دیز »  » رد يراگزاسان  حور  زا  یکاح  یپایپ ، ياهقالط  نیا  دوب . هدش  ادج  اهنآ  زا  و 
هک دـش  هاـگآ  وا  یتقو  اریز  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـنت  باـطخ  ناـمه  هدوب ، میهـس  هثداـح  نیا  رد  دـیز  هکنیا  رب  رگید  هاوگ 

«(1) « ؛» هَّللا ِقَّتاو  َکَجوَز  َکیَلَع  کِسمَأ  : » دومرف تفشآرب و  تخس  دهد ، قالط  ار  دوخ  رسمه  هک  هتفرگ  میمصت  وا  هدناوخرسپ 
.« زیهرپب دنوادخ  مشخ  زا  راد و  هاگن  ار  دوخ  رسمه  »

رامـش هب  يراـکزیهرپ  يوـقت و  فـالخ  شرـسمه  زا  دـیز  ییادـج  یتروـصنینچ ، رد  دوـبیم ، وا  رـسمه  هجوـتم  هبناـجهمه ، ریـصقت  رگا 
. دش ادج  بنیز  زا  دیناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  میمصت  هب  دیز » ، » ماجنارس یلو  تفریمن ؛

رگید طلغ  ندیبوک  يارب  جاودزا 

رظنرد تسا  حیحصعامتجا  کی  يارب  یتایح  لماع  هک  ار  بسن  شقن  میراچان  مینک ، یـسررب  ار  جاودزا  نیا  یـساسا  تلع  هکنآ  زا  شیپ 
. میوش هاگآ  هدناوخرسپ »  » و یعقاو ،» رسپ   » يرهوج توافت  زا  نخس  رگید  هب  و  میریگب .

ینامـسج و تافـصثراو  دنزرف  و  تسا ، دنزرف  شیادـیپ  يارب  يدام  أدـبم  ردـپ  تقیقح ، رد  و  دراد ، ینیوکت  هشیر  ردـپ  اب  یقیقح ، رـسپ 
ماکحا و  دندرگیم ، رگیدکی  تورث  لاوما و  ثراو  دنزرف  ردـپ و  ینوخمه  یگناگی و  نیا  يور  و  دـشابیم ، ناردام  ناردـپ و  تایحور 

. دننکیم ادیپ  قالط  جاودزا و  باب  رد  یصوصخم 
تسرد نابز ، ظفل و  اب  دراد ، ینیوکت  هشیر  هک  یعوضوم  نینچ  نیاربانب ،

.37 بازحا / هروس  - 1
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لیبق زا  ماکحا  زا  هلـسلس  کی  رد  هدناوخرـسپ  هک  دـسر  هچ  ددرگیمن ؛ ناسنا  یعقاو  رـسپ  زگره  ناـسنا ، هدناوخرـسپ  و  « (1) ، » دوشیمن
یعقاو دنزرف  رـسمه  ای  و  سکعلاب ، دربیم و  ثرا  ردپ  زا  یعقاورـسپ  هاگره  اًلثم  دوش . ناسنا  یعقاو  دنزرف  دـننام  قالط  جاودزا و  ثرا و 

ناسکی کیرش و  یعقاو  دنزرف  اب  اهتمـسق  نیا  رد  هدناوخرـسپ  هک  تفگ  ناوتیمن  زگره  دوشیم ، مارح  وا  ردپ  رب  دنزرف  قالط  زا  سپ 
. تسا

. تسا حیحصعامتجا  رد  بسن )  ) مهم لماوع  اب  يزاب  عون  کی  درادن ، حیحصأدبم  هک  نیا  رب  هوالع  کیرشت  نینچ  کی  ملسم ، روط  هب 
کی رد  کیرـشت  روظنم  هب  رگا  یلو  تسا ؛ اجهب  نسحتـسم و  رایـسب  تسا ، هقالع  هفطاـع و  زاربا  روظنم  هب  یگدناوخرـسپ  رگا  نیارباـنب ،

. تسا یملع  ياهباسح  زا  رود  رایسب  دوریم ، رامش  هب  یعقاو  دنزرف  نآ  زا  یگمه  هک  تسا  یعامتجا  ماکحا  هلسلس 
هب ار  رگید  طلغ  شور  نیا  هک  دیدرگ  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دندرکیم . ضرف  یعقاو  رـسپ  دـننام  ار  هدناوخرـسپ  برع  هعماج 

نتفگ زا  شیب  نآ  رثا  هک  لمع ، اب  ار  هدوتسان  هویش  نیا  دربب و  نیب  زا  دوب ، دیز )  ) وا هدناوخرـسپ  رـسمه  ًاقباس  هک  بنیز  اب  جاودزا  هلیـسو 
نیا هک  تشاد ، تأرج  یـسک  رتمک  هک  اـجنآ  زا  تسا . هتـشادن  نیا  زج  یتلع  جاودزا  نیا  و  درادرب ؛ برع  ناـیم  زا  تسا ، نوناـق  لـعج و 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـنوادخ  دـنک ؛ ارجا  تشاد ، یبیرغ  یعونـصم  حـبق  هدناوخرـسپ  اب  جاودزا  هک  زور ، نآ  يایند  رد  ار  همانرب 
: دیامرفیم هکنانچ  دومرف : توعد  راک  نیا  يارب  ًامسر 

هک یماگنه  دوخ  هدناوخرسپ  نارسمه  هرابرد  نامیااب  دارفا  يارب  ات  میدروآرد ، وت  جاودزا  هب  ار  وا  داد ، قالط  ار  بنیز  دیز  هک  یماگنه  »
تاواسم يارب  رهظم  نیرتگرزب  دیبوک ، ار  طلغ  تنس  کی  هکنیا  رب  هوالع  جاودزا ، نیا  « (2) «. » دشابن یتیدودحم  دنهدیم  قالط  ار  اهنآ 

. تفرگ رارق  يربارب  و 
هک درک  جاودزا  ییوناب  اب  مالسا  ردقیلاع  ربهر  اریز 

. بازحا هروس  ياههیآ 4 و 5  هصالخ  - 1
ِهَّللا ُْرمَأ  َناک  َو  ًارَطَو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  اذِإ  ْمِِهئایِعْدَأ  ِجاوْزَأ  ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ـال  ْیَِکل  اـهَکانْجَّوَز  ًارَطَو  اـْهنِم  ٌدـْیَز  یـضَق  اَّمَلَف  - » 2

«. 38 - 37 بازحا / هروس  ًالوُعْفَم «»
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. تفریم رامش  هب  عامتجا  نوئش  اب  فلاخم  یجاودزا ، نینچ  زور  نآ  يایند  رد  و  دوب ، وا  هدش  دازآ  رسمه  هتشذگ  رد 

، رکنتـسم رما  کی  ناونع  هب  اج  همه  رد  دروآ . دیدپ  نارکفهاتوک  ناقفانم و  بناج  زا  ار  داقتنا  ضارتعا و  زا  یجوم  هناعاجـش ، مادـقا  نیا 
. تسا هدرک  جاودزا  دوخ  هدناوخرسپ  رسمه  اب  دمحم » : » هک دنتفگیم 

ُهَّللا َناَکَو  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاَخَو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنَِکلَو  ْمُِکلاَجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  اَم  داتـسرف : ورف  ار  ریز  هیآ  راـکفا ، نیا  یبوکرـس  يارب  ادـخ 
«(1) « ؛ ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب 

هاگآ زیچ  همه  زا  دنوادخ  درادن و  تسا  ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  هک  نیا  زج  یتمـس  وا  تسین ، امـش  نادرم  زا  یکی  ردپ  دمحم  ینعی 
. تسا

بازحا هروس  ياههیآ 38 و 39  اب  دوب ؛ كابیب  عاجـش و  ادـخ ، نامرف  يارجا  رد  هک  ار  دوخ  ربمایپ  هکلب  درکن ؛ اـفتکا  نیا  هب  اـهنت  نآرق ،
ار ادـخ  ياـهمایپ  هک  تسا  ناربماـیپ  ریاـس  ناـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هک : تسا  نیا  هیآ  ود  نیا  هصـالخ  داد . رارق  شیاتـس  دروـم 

«(2) . » دسرتیمن سک  چیه  زا  ادخ  نامرف  تعاطا  رد  دناسریم و 

قدنخ هوزغ 

هنیدم زا  ار  نانآ  ینکشنامیپ ، ببس  هب  ار  ریضنلاینب »  » نایدوهی ترجه ، مراهچ  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  لوسر  میتفگ  هکنانچ 
ای دننیزگ و  ینکس  اجنآ  رد  دننک و  چوک  ربیخ »  » يوس هب  ای  دندش  راچان  ریضنینب  دومن . طبـض  زین  ار  ناشلاوما  زا  یتمـسق  درک و  جارخا 

ببـس لماع  نیمه  دندوب . هدرک  اضما  ار  نآ  نیفرط  هک  دوب  ینامیپ  قباطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یبالقنا  لمع  دـنورب . ماش  تمـس  هب 
کنیا دننک . قیوشت  هلآ » هیلع و  هللا  یلصدمحم   » اب دربن  هب  ار  شیرق  دننک و  هکم  گنهآ  هدز و  هئطوت  هب  تسد  ریـضنینب ، نارـس  هک  دش 

: هوزغ نیا  حیرشت 

.40 بازحا / هروس  - 1
َنیِذَّلا ًاروُدْقَم . ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َۀَّنُس  َُهل  ُهَّللا  َضَرَف  امِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناک  ام  اههیآ «: نتم  کنیا  - 2

«. 39 - 38 بازحا / هروس  ًابیِسَح «» ِهَّللِاب  یفَک  َو  َهَّللا  اَّلِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  َو ال  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهَّللا  ِتالاسِر  َنوُغِّلَُبی 
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ار هنیدم  هام  کی  بیرق  يدنمورین ، یماظن  هیداحتا  لیکشت  اب  نانآ  دندش . جیسب  مالسا  دضرب  دربن  نیا  رد  دوهی  كرشم و  برع  ياهورین 
، نمـشد يورـشیپ  زا  يریگولج  يارب  ناناملـسم  و  هدرک ، تکرـش  فلتخم  ياههتـسد  بازحا و  هوزغ ، نیا  رد  نوچ  و  دـندرک ، هرـصاحم 

. دنمانیم قدنخ »  » هوزغ یهاگ  بازحا و  گنج  ار  هوزغ  نیا  دندوب ؛ هدروآرد  قدنخ  تروصهب  ار  هنیدم  فارطا 
. دندوب لئاوینب »  » زا یهورگ  و  ریضنلاینب »  » دوهی نارس  گنج ، نیا  نازورفا  شتآ  میدش : روآدای  هک  روطنامه 

نکسم ربیخ  رد  نانآ  زا  یهورگ  هتفگ و  كرت  ار  هنیدم  رابجا  روط  هب  و  دندروخ ، ناناملسم  زا  ریضنلاینب »  » نایدوهی هک  یمکحم  تبرض 
ياههتسد اب  ار  ناناملسم  دندیـشک و  یبیجع  هشقن  یتسار  هب  دنزیرب و  مالـسا  ساسا  يزادنارب  يارب  یقیقد  هشقن  هک  دش  بجوم  دندیزگ ؛

. دوب هقباسیب  برع  خیرات  لوط  رد  هک  دنتخاس  وربور  ینوگانوگ 
شترا يارب  لیاسو  هنوگ  همه  و  دـندوب ، رادروخرب  ناـیدوهی  يداـصتقا  یلاـم و  ياـهکمک  زا  برع ، رامـشیب  ياـههورگ  هشقن  نیا  رد 

. دوب هدش  مهارف  فلاخم 
نارس اب  دندش و  هکم  دراو  یتأیه  سأر  رد  بطخا » نب  یَّیُح   » و قیَقُحلا » یبا  نب  ماّلَـس   » دننام ریـضنلاینب ، نارـس  هک  دوب  رارق  نیا  زا  هشقن 

هب روبجم  ار  ریـضنلاینب »  » و عاقنیقینب »  » نایدوهی هداد و  رارق  فدـه  ار  ام  امـش و  دـمحم  دـنتفگ : نینچ  نانآ  هب  دـنتفرگ و  سامت  شیرق 
. دومن نطو  كرت 

میراد هنیدم  هناهد  رد  هظیرقینب )  ) يدوهی ِنزریشمش  نت  دصتفه  زین  ام  دیریگب و  کمک  دوخ  نانامیپمه  زا  دیزیخرب و  شیرق  هورگ  امش 
راداو ار  اهنآ  ام  یلو  دـنراد ، یعافد  نامیپ  دـمحم  اب  رهاظ  تروصهب  هچ  رگا  هظیرقینب ، نایدوهی  دنباتـشیم . امـش  يراـی  هب  اـهنآ  همه  و 

ناناملـسم اب  دربن  زا  هک  شیرق  نارـس  رد  نانآ ، فازگ  فـال و  « (1) . » دنـشاب هارمه  امـش  اب  و  دنریگب ، هدـیدان  ار  دوخ  نامیپ  هک  مینکیم 
دندرک یگدامآ  مالعا  دندیدنسپ و  ار  اهنآ  هشقن  داتفا و  رثؤم  دندوب ، هدش  هدروخرس  هتسخ و 

.441 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 1
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. دیدرگ نییعت  هنیدم  يوس  هب  تکرح  تقو  و 

ینمـشد هک  ناـفطغ »  » هلیبـق اـب  اـت  دـندرک ، تکرح  دـجن »  » يوس هب  هدـمآ  نوریب  هکم  زا  یـشوخ  زا  ولمم  یلد  اـب  گـنج ، نازورفاشتآ 
؛ دنداد قفاوم  يأر  اهنآ  تساوخرد  هب  عجشا ، ینب  هُّرمینب ، هرازفینب ، ياههریت : نافطغ ، هلیبق  زا  دنریگب . سامت  دنتشاد  مالسا  اب  یتخسرس 

نامیپمه اب  شیرق  تفاین ، نایاپ  اـجنیا  رد  راـک  اـما  دوش . تخادرپ  اـهنآ  هب  ربیخ  هلاـسکی  لوصحم  يزوریپ ، زا  سپ  هک  نیا  رب  طورـشم 
و دندرک . توعد  یماظن  هیداحتا  نیا  رد  تکرـش  يارب  زین  ار  اهنآ  هدومن  هبتاکم  دـسا » ینب   » دوخ نامیپمه  اب  نافطغ  و  میلـسینب ،»  » دوخ
ریخـست و گـنهآ  هدرک  تکرح  ناتـسبرع  طاـقن  زا  اسآلیـس  بازحا ، نیا  ماـمت  نـیعم  زور  رد  دـنتفریذپ و  ار  اـهنآ  توـعد  ناـنامیپمه ،

«(1) . » دندومن هنیدم  هرصاحم 

ناناملسم یتاعالطا  هاگتسد 

زا ار  وا  اـت  درکیم  فارطا  هناور  ار  تسدربز  نارومأـم  هتـسویپ  دـیزگ ، ینکـس  هنیدـم »  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـک  ماـگنه  نآ  زا 
: هک دنداد ، عالطا  نارگشرازگ  تهج ، نیا  زا  دنزاس . هاگآ  مالسا ، هطوحم  زا  جراخ  ياهشوج  بنج و  عاضوا و 

. دـنیامنیم هرـصاحم  ار  هنیدـم  تـکرح و  ینیعم  زور  رد  هیداـحتا  نـیا  دارفا  هدـش و  لیکـشت  مالـسا  دـضرب  يدـنمورین  یماـظن  هیداـحتا 
. دنریگب هجیتن  دنتشاد  دحا »  » دربن زا  هک  یخلت  تایبرجت  زا  ات  داد ، لیکشت  یعافد  ياروش  ًاروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ناشورخ لیـس  اریز  دوبن ؛ یفاک  زگره  هشقن  نیا  یلو  دنداد ، حـیجرت  نتفر  نوریب  رب  ار  عفترم  طاقن  اهجرب و  زا  دربن  يرادهعلق و  یهورگ 
هک درک  يراک  دـیاب  دروآیمرد . ياپ  زا  ار  ناناملـسم  و  دربیم ، نیب  زا  ار  اـهجرب  اـههعلق و  وجگنج ، زابرـس  نارازه  موجه  برع و  هاـپس 

. دنیایب هنیدم  کیدزن  دنناوتن  نانآ 
وربور كانرطخ  نمشد  موجه  اب  مدرم  عقومره  سراف ، نیمزرس  رد  تفگ : تشاد ، لماک  ییانشآ  ناریا  یمزر  نونف  اب  هک  یـسراف  ناملس 

رد دندرگیم ؛
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ریذپبیسآ طاقن  دیاب  رظن  نیا  زا  دنروآیم . لمع  هب  يریگولج  نمـشد  تفرـشیپ  زا  قیرط  نیا  زا  دننکیم و  یفرژ  قدنخ »  » رهـش فارطا 

زا ار  نمـشد  تخادـنا و  راصح  رد  یفرژ  قدـنخ  هلیـسو  هب  دریگیم ، تروصیناسآ  هب  یگنج  یلقن و  لـیاسو  رورم  روبع و  هک  ار  هنیدـم 
زا گنـس  ریت و  ندرک  باترپ  اب  تخادرپ و  عافد  هب  قدـنخ  فارطا  رد  اهرگنـس  نتخاـس  اـب  و  تخاـس ، فقوتم  تمـسق  نیا  رد  يورـشیپ 

حرط نیا  دیدرگ و  بیوصت  ءارآ  قافتا  هب  ناملس  داهنـشیپ  « (1) . » دومن يریگولج  ار  قدنخ  زا  روبع  قدنخ ، فارطا  ياهرگنـس  اهجرب و 
یهورگ هارمه  دوخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هکنیا  هجوت  لباق  تشاد . ناناملـسم  مالـسا و  تظافح  تنایـصرد و  يرثؤم  شقن  یعافد ،

هدنک یقدنخ  جتار »  » ات دـحا »  » زا دـش  رارق  درک . نییعت  یـصوصخم  طخ  اب  ار  قدـنخ  رفح  لحم  و  دومرف ، یـسررب  ار  ریذپبیـسآ  دراوم 
و دز ، نیمز  هب  دوخ  ار  گـنلک  نیلوا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دومرف . راذـگاو  رفن  هد  هب  ار  عارذ  لـهچ  ره  مظن ، يرارقرب  يارب  دوش و 
رد درکیم ، شزیر  قرع  ترـضح  نآ  یناشیپ  تروصزا و  تخیریم ، نوریب  ار  اـهكاخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش و  نیمز  ندـنک  لوغـشم 

: تخاسیم يراج  نابز  رب  ار  اههلمج  نیا  هکیلاح 
ةرجاهُملاو راصنألا  رِفغا  َّمُهللا  َةَرِخآلا  شیَع  ّالإ  شیَعال  »

«. زرمایب ار  راصنا  رجاهم و  اراگدرورپ  تسا ، يورخا  یگدنز  یعقاو  یگدنز 
و رکـشل ، هدـنامرف  هک  درک  میهفت  یمالـسا  هعماج  هب  و  داد ، ناشن  ار  مالـسا  ياههمانرب  زا  ياهشوگ  راک  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

شـشوک شـالت و  تـهج ، نـیا  زا  درادرب . ناـنآ  شود  زا  يراـب  هتـسویپ  هدوـب و  مـغ  کیرـش  رگید  دارفا  ناـسب  دـیاب  تـیعمج  ياوـشیپ 
. دندومن راک  هب  عورش  انثتسا  نودب  همه  دروآ و  دیدپ  ناناملسم  رد  یبیجع  روش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ناناملسم « (2) . » دندرکیم کمک  راک  تفرشیپ  هب  راک ، تاودا  رازبا و  نداد  اب  دندوب ، نامیپمه  ناناملسم  اب  هک  هظیرقینب  نایدوهی  یتح 
. دـشیم کمک  مالـسا  نازابرـس  هب  نکمتم  ياههداوناخ  فرط  زا  لاح ، نیا  اب  دنتـشاد . رارق  یبیجع  هقیـضم  رد  راـبراوخ  رظن  زا  زور  نآ 

رفح هک  یعقوم 

.224 ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 1
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تابرض اب  ربمایپ  دندشیم و  لسوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوخ  هب  دشیم ، لاکشا  راچد  یمیظع  ياهگنـس  هتخت  زورب  رثا  رب  قدنخ 

. تسکشیم مهرد  ار  میظع  ياههرخص  یمکحم 
و « (1)  » دوب رفن  روهـشم 3000  لقن  هب  انب  زور ، نآ  رد  ناناملـسم  هرامـش  اریز  دیآیم . تسد  هب  نارگراک  دادعت  هب  هجوت  اب  قدنخ ، لوط 

رتمولیک مین  جنپ و  هب  کیدزن  ینعی  عارذ ، قدنخ 12000  لوط  تروصنیا  رد  دندرگ ، عارذ  رفح 40  يدصتم  يرفن ، هد  ره  هک  دـش  رارق 
نآ يافرژ  دـیاب  عبطب ، دـننک . روبع  نآ  زا  بسا  اب  دنتـسناوتیمن  هدـیزرو  کباچ و  ناراوس  هک  دوب  يردـق  هب  نآ  ياـنهپ  و  دوب ، دـهاوخ 

. دشاب رتم  جنپ  زین  نآ  يانهپ  رتم و  جنپ  لقاال 

ناملس هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  یفورعم  هلمج 

. دشاب ام  راکمه  دیاب  تسام و  زا  ناملـس  هک  دنتفگیم  مادـک  ره  هتخادرپ ، رجاشت  هب  ناملـس  هرابرد  راصنا  رجاهم و  دارفا ، میـسقت  ماگنه 
«(2) «. » ِتیَبلا لهأ  اّنِم  ُناملس  : » دومرف داد و  همتاخ  ار  عازن  دوخ  نخس  اب  هظحل  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

فلتخم ياههناهب  هب  قفانم ، هورگ  یلو  دریذپ . نایاپ  قدـنخ  راک  ات  دربیم  رـس  هب  قدـنخ  رانک  رد  زور  بش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
عقوم رد  و  دندوب ، راک  لوغشم  راوتسا  یمزع  اب  نامیااب ، نادرم  اما  دنتفریم . دوخ  لزانم  هب  هزاجا  نودب  یهاگ  هدرک و  یلاخ  راک  زا  هناش 

نیا دنتـشگیم . زاب  راک  يوس  هب  هبترمود  رذع ، نتخاس  فرطرب  اب  هدیـشک ، راک  زا  تسد  یهدـنامرف  ماقم  زا  هزاجا  بسک  اب  هجوم  رذـع 
«(3) . » تسا هدش  نایب  ياههیآ 62 و 63  نمض  رون ،»  » هروس رد  حضاو  روط  هب  نایرج ،

دننکیم هرصاحم  ار  هنیدم  دوهی  برع و  شترا 

راظتنا نینچ  نانآ ، دندمآ . دورف  دوب ، هدش  رفح  نانآ ، دورو  زا  شیپ  زور  شـش  هک  یفرژ  قدنخ  رانک  رد  خلم ، روم و  ناس  هب  برع  هاپس 
دحا هوک  هنماد  رد  هک  دنتشاد 

.453 ج 2 / يزاغم ،» 220 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.224 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  446 «؛ ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 2

ییاج وا  هزاجایب  دنـشاب ، وا  اب  یمهم  راک  رد  هک  یماگنه  دـناهدروآ و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نانمؤم  - » 3
یـضعب يارب  هاـگره  تروص ، نیا  رد  دـناهدروآ . ناـمیا  شربماـیپ  ادـخ و  هب  یتـسار  هب  دـنریگیم ، هزاـجا  وـت  زا  هک  یناـسک  دـنوریمن .

هاوخب شزرمآ  ادخ  زا  ناشیارب  و  هد ، هزاجا  ینیبیم  حالص  یهاوخیم و  هک  نانآ  زا  کیره  هب  دنهاوخب ، هزاجا  وت  زا  دوخ  مهم  ياهراک 
زا یناسک  دنوادخ  دیهدن ، رارق  رگیدکی  ندرک  ادـص  دـننام  دوخ ، نایم  رد  ار  ربمایپ  ندرک  ادـص  تسا . نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  هک 

تفلاـخم ار  وا  ناـمرف  هـک  ناـنآ  سپ  دـنادیم . دـننکیم  رارف  يرگید  زا  سپ  یکی  و  دـنوشیم ، ناـهنپ  نارگید  رــس  تـشپ  هـک  ار  اـمش 
«. دسرب اهنآ  هب  كاندرد  یباذع  ای  دریگب ، ار  ناشنماد  ياهنتف  هک  نیا  زا  دنسرتب  دیاب  دننکیم ،
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دنداد همادا  نانچمه  دوخ  يورشیپ  هب  ورنیا  زا  دندیدن . ناناملسم  زا  يرثا  دندیسر ، دحا  نابایب  هب  یتقو  اما  دندرگ . وربور  مالـسا  شترا  اب 

کیتکات نیا  دنتفگ : یگمه  دیدرگ . اهنآ  تریح  ثعاب  هنیدـم ، ریذپبیـسآ  طوطخ  رد  فرژ  یقدـنخ  هدـهاشم  دندیـسر . قدـنخ  بل  ات 
. تشادن ییانشآ  یمزر  نونف  نیا  اب  برع  هنرگ  هتخومآ و  یناریا  درف  کی  زا  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلصدمحم   » ار یماظن 

نیفرط ياوق  زا  قیقد  رامآ 

رد يزیرقم  لقن  هب  انب  و  تخاسیم ، هریخ  ار  ناگدـید  قدـنخ  تشپ  زا  نانآ  ياهریـشمش  قرب  درکیم ، زواجت  رفن  رازه  هد  زا  برع  هاپس 
نانامیپمه زا  هک  میلـسینب  هریت  و  دز ، ودرا  قدنخ  بل  رد  رتش  دصناپ  رازه و  بسا و  سأر  زابرس و 300  رازه  اب 4  شیرق  اهنت  عاتمالا ،» »

اب 400 مادکره  هرمینب ، عجـشا و  ینب  ياههریت  نت و  اب 1000  هزارفینب  هریت  دنتـسویپ . اـهنآ  هب  نارهظلارم »  » رد نت  اب 700  دندوب ، شیرق 
همیخ يرگید  تمـسق  رد  درکیمن  زواجت  رازه  هد  زا  اهنآ  عومجم  دـندوب و  نت  دـصناپ  رازه و  هس  دودـح  رد  هک  اههریت  یقاـب  و  زاـبرس ،

. دندز
قدـنخ و رب  اًلماک  هطقن  نیا  دوب . نانآ  هاگودرا  تسا  یعفترم  هطقن  هک  علـس »  » هوک هنماد  و  درکیمن ، زواجت  رفن  زا 3000  ناناملسم  هدع 

روبع لرتنک  تظافح و  رومأم  ناناملسم  زا  یهورگ  دشیم . هدید  اهنآ  رورم  روبع و  نمشد و  ياهتیلاعف  مامت  تشاد و  طلست  نآ  جراخ 
قدـنخ يور  زا  نمـشد  زواـجت  زا  دنتـشاد ، راـیتخا  رد  هـک  یعیبـطریغ  یعیبـط و  ياهرگنـس  هلیـسو  هـب  و  دـندوب ، قدـنخ  يور  زا  رورم  و 

. دندرکیم يریگولج 
رکف هک  یناسک  و  دننک ؛ روبع  قدـنخ  زا  دنتـسناوتن  يدودـعم  هدـع  زج  و  درک ، فقوت  قدـنخ  تشپ  رد  هام  کی  هب  کیدزن  كرـش  هاپس 

اب ناناملـسم  دندشیم و  هدنار  بقع  تفریم  راک  هب  زورما  هلولگ  ياج  هب  هک  گنـس  باترپ  اب  دندنارورپیم ؛ رـس  رد  ار  قدـنخ  زا  روبع 
«(1) . » تسا سکعنم  خیرات  تاحفصرد  هک  دنراد  ینیریش  ياهتشذگرس  تدم  نیا  رد  برع  زواجتم  نازابرس 

.238 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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هفولع رابراوخ و  دوبمک  امرس و  رطخ 

كرش هاپس  هقوذآ  یفرط ، زا  دوب . وربور  یطحق  یعون  ناراب و  دوبمک  اب  هنیدم  لاس ، نآ  رد  دوب . فداصم  ناتـسمز  لصف  اب  بازحا  هوزغ 
هکلب دنوش ؛ لطعم  قدنخ  ياههنارک  رد  هامکی  دیاب  هک  دندرکیمن  روصت  زگره  و  دهدب ، نانآ  هب  يرتشیب  فقوت  هزاجا  هک  دوبن  ردـقنآ 

. دنارذگ دنهاوخ  غیت  مد  زا  ار  ناناملسم  هدروآرد و  ياپ  زا  ار  مالسا  ناروالد  هیلک  هلمح ، کی  اب  هک  دنتشاد  نیقی 
نارـس هدارا  تردـق  زا  نامز  رورم  هک  دـندیمهف  نانآ  دـندرک . كرد  يزور  دـنچ  زا  سپ  نایدوهی )  ) گنج نازورفاشتآ  ار  لکـشم  نیا 

دنداتفا رکف  نیا  هب  ورنیا ، زا  داد . دهاوخ  شهاک  رابراوخ  هفولع و  یمک  امرـس و  يالیتسا  رثا  رب  ار  اهنآ  تمواقم  تساک و  دهاوخ  هاپس 
برع هاپـس  يوس  هب  ار  هنیدم  هار  دننک و  نشور  لخاد  رد  ار  گنج  شتآ  ات  دنبلطب ، دادمتـسا  دندوب  هنیدم  لخاد  رد  هک  هظیرقینب  زا  هک 

. دنیامن زاب 

ددرگیم هظیرقینب  ژد  دراو  بطخا  نب  یَّیُح 

هللا یلصدمحم  اب  هک  ینامیپ  هب  دندربیم و  رـس  هب  شمارآ  حلـصاب و  ناناملـسم  رانک  رد  هنیدم  رد  هک  دندوب  يدوهی  هریت  اهنت  هظیرقینب ،
. دنتشاذگیم مارتحا  اًلماک  دندوب ، هتسب  هلآ  هیلع و 

هب ار  هظیرقینب  ناـیدوهی  وا  دریگب . کـمک  برع  هاپـس  عـفن  هـب  هنیدـم  لـخاد  زا  هـک  تـسا  نـیا  يزوریپ  هار  هـک  دـید  بـطخا ،»  » دـنزرف
ياهگنج هب  ناناملـسم  یمرگرـس  زا  دـنز و  نماد  هظیرقینب  نایدوهی  ناناملـسم و  ناـیم  ار  گـنج  شتآ  اـت  دومن ، توعد  ینکـشنامیپ 

سیئر هک  بعک » . » درک یفرعم  ار  شیوخ  و  دـیناسر ، ژد »  » ِرد هب  ار  دوـخ  هشقن ، نیا  يور  دـنک . کـمک  برع  هاپـس  يزوریپ  هب  یلخاد ،
هب رد  هک  یسرتیم  تنان  بآ و  زا  بعک  يا  دز : دایرف  و  داد ، ناشن  رارصا  تجامس و  وا  یلو  دننکن ، زاب  ار  رد  داد ، روتسد  دوب  هظیرقینب 

ودـیدرگ زاـب  ژد  برد  دـننک . زاـب  ار  رد  هک  داد  ناـمرف  ورنیا ، زا  درک . کـیرحت  ار  بعک  تاـساسحا  هلمج  نیا  ینکیمن ؟ زاـب  نم  يور 
، ماهدروآ وت  يوس  هب  تمظع  تزع و  ناـهج  کـی  نم  تفگ : نینچ  وا  هب  تسـشن و  بعک »  » دوـخ شیکمه  راـنکرد  گـنج ، زورفاشتآ 

نارس
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دورف قدـنخ  ياـههنارک  رد  دـمحم ،)  ) كرتـشم نمـشد  ندرب  نـیب  زا  يارب  لـماک  تازیهجت  اـب  ناـفطغ  يارما  برع و  دیدانــصو  شیرق 

. دندرگنزاب دوخ  ياههاگیاج  هب  دننکن ، ماع  لتق  ار  ناناملسم  دمحم و  ات  دناهداد : لوق  نم  هب  دناهدمآ و 
هک تسا  ینارابیب  ربا  ناسب  نم  رظن  رد  برع  هاپـس  دـیاهدمآ . يراوخ  تلذ و  ناهج  کی  اـب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : وا  خـساپ  رد  بعک 
هللا یلـصدمحم   » هلـضاف تاکلم  رادرب . ام  رـس  زا  تسد  گنج ! زورفاشتآ  يا  بطخا ! دنزرف  يا  دزیریمن . ياهرطق  یلو  دـنکیم ، شرغ 

؛ میاهدیدن يرگید  زیچ  یکاپ  یتسرد و  افصو ، قدصزج  وا  زا  ام  میریگب . هدیدان  وا  اب  ار  دوخ  نامیپ  ام  هک  تسا  نآ  زا  عنام  هلآ ،» هیلع و 
. مینک تنایخ  وا  هب  هنوگچ 

هدامآ ار  بعک  ات  تفگ  نخـس  ردقنآ  دنکیم ؛ مار  ار  شکرـس  شومچ و  رتش  ناهوک ، شلام  اب  هک  يرهام  نابرتش  ناسب  بطخا ، دـنزرف 
و ددرگ ، ژد  دراو  ماجنارـس  وا  دوخ  دوشن ، زوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رب  برع  هاپـس  رگا  هک  داد ، لوـق  وا  هب  و  درک ، ینکـشنامیپ 
: دـنتفگ یگمه  نانآ  درک . یهاوخرظن  اهنآ  زا  و  داد ، لیکـشت  ییاروش  درک و  توعد  ار  دوهی  ياسؤر  یّیح ،»  » روضح رد  بعک  کـیرش 

ماهدناوخ تاروت  رد  نم  تفگ : دوب ، ياهدروخلاس  ریپ  اطابریبز ،» « » (1) . » میرضاح ام  دیریگب  میمصت  رتدوز  هچ  ره  تسا  امش  يأر  يأر ،
چیه دریگیم و  ارف  ار  ناهج  وا  نیئآ  دـیامنیم . ترجاهم  هنیدـم  يوس  هب  و  دـنکیم ، عولط  يربمایپ  هکم  نیمزرـس  زا  ناـمزلارخآ  رد  هک 

دنزرف دش . دهاوخن  زوریپ  وا  رب  هاپـس  نیا  دـشاب ، ربمایپ  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رگا  دروآیمن . تمواقم  بات  وا  ربارب  رد  یهاپس 
رحـس هلیح و  رد  زا  هک  تسا ، لیعامـسا  نادـنزرف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـشابیم و  لیئارـساینب  زا  ربمایپ  نآ  تفگ : ًاروف  بطخا 

نیا رد  تخاس . ممـصم  ینکـشنامیپ  هب  ار  نانآ  هک  تفگ ، نخـس  هراب  نیا  رد  يردق  هب  وا  تسا . هدروآ  درگ  ار  هورگ  نیا  هدـش و  دراو 
درک و هراپ  اهنآ  مشچ  ربارب  رد  ار  نآ  تساوخ و  دوب ، هدـش  هتـشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ناـنآ و  ناـیم  هک  ار  ياهماندـهع  ماـگنه ،

«(2) . » دیشاب گنج  هدامآ  تفای ، نایاپ  راک  تفگ :

.456 - 455 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
.223 ج 20 / راحب ،» - .» 2
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ددرگیم هاگآ  هظیرقینب  ینکشنامیپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

تخس دیدرگ و  هاگآ  ساسح  هظحل  نیا  رد  هظیرقینب ، ینکشنامیپ  زا  دوخ  تسدربز  نارومأم  هلیسو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ 
، تخاس رومأم  دندوب ، جرزخ  سوا و  هلیبق  سیئر  مالسا و  دشرا  نارسفا  زا  هک  ار  هدابعدعس »  » و ذاعمدعس »  » ًاروف تشگ . هدرزآ  ناشیرپ و 
«(1) « » هراقو لضع   » زمر اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـشاب ؛ هتـشاد  تقیقح  نانآ  تنایخ  رگا  دـنروآ و  تسد  هب  یقیقد  تاعالطا  هک 

. دننک بیذکت  ار  بلطم  راکشآ  روط  هب  دنشاب  راوتسا  دوخ  نامیپ  رد  نانآ  رگا  و  دنزاس ، هاگآ 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  ازسان  شحف و  زج  بعک ، اب  دروخرب  نیلوا  رد  و  دندمآ ، هظیرقینب »  » ژد یکیدزن  هب  رگید  رسفا  ود  اب  نانآ 

هللا یلصیمارگ  ربمایپ  و  دوریم ؛ نیمزرس  نیا  زا  برع  هاپس  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : یبیغ  ماهلا  هب  دعس  دندینـشن . يرگید  زیچ  دعـس  هلآ و 
لوسر هب  دنتشگرب و  هلصافالب  سپـس  دناشنیم . يدب  زور  هب  ار  وت  هلیبق  و  دنزیم ، ار  وت  ندرگ  دنکیم و  هرـصاحم  ار  ژد  نیا  هلآ  هیلع و 

«. هراقو لضع  : » دنتفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ 
ناناملـسم هورگ  يا  تسا ، گرزب  ادخ  « ؛» ِحتَفلِاب َنیملـسُملا  َرَـشعَم  ای  اورِـشبأ  ُرَبکأ  هَّللا  : » تفگ دـنلب  يادـصاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

هک دوب  نیا  يارب  دناسریم ، ار  مالسا  مظعا  دئاق  تسایس  تماهـش و  لامک  هک  هلمج  نیا  تسا ». کیدزن  يزوریپ  هک  داب  امـش  رب  تراشب 
«(2) . » ددرگ فیعض  هظیرقینب  ینکشنامیپ  ندینش  اب  ناناملسم  هیحور  ادابم 

هظیرقینب یئادتبا  تازواجت 

هدـنهانپ اههناخ  هب  هک  ار  ناملـسم  ناکدوک  ناـنز و  و  دـننک ، تراـغ  ار  هنیدـم  رهـش  راـک  زاـغآ  رد  هک  دوب  نیا  هظیرقینب  ییادـتبا  هشقن 
. دندرک یلمع  جیردت  هب  هنیدم  رد  ار  هشقن  نیا  و  دنزاس ، بوعرم  دناهدش 

ناّسح  » هناخ رد  نم  دیوگیم : نینچ  هراب  نیارد  بلطملادبع ، رتخد  هیفص » . » دنتخادرپ ددرت  هب  رهـش  رد  هنازومرم  هظیرقینب  ناروالد  اًلثم 
هب هک  مدید ، ار  يدوهی  درم  کی  ناهگان  دربیم . رسب  اجنآ  رد  دوخ  نز  اب  زین  ناسح  مدوب و  تباث » نب 

. دنتشک ار  نانآ  سپس  و  دومن ، توعد  دوخ  نیمزرس  هب  ار  مالسا  یغیلبت  هاپس  هک  تسا  ياهلیبق  ود  مان  - 1
.459 - 458 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 2
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ناسح نک . رود  اـجنیا  زا  ار  وا  زیخرب  دراد ، تینءوس  درم  نیا  متفگ : ناـسح  هب  تسا . تشگ  لوغـشم  راـصح  فارطا  رد  زومرم  ياهنوگ 
راـچان هب  نم  منیبـب . بیـسآ  مور و  نوریب  راـصح  نیا  زا  هک  مسرتیم  مرادـن و  ار  وا  نتـشک  تماهـش  نم  بلطملادـبع ! رتـخد  يا  تفگ :

. مدروآرد ياپ  زا  ار  يدوهی  درم  نآ  تبرض  کی  اب  و  متشادرب ، ینهآ  هعطق  متسب و  ار  مرمک  متساخرب و 
زا ات  دناهتـساوخ  زابرـس  رازه  ود  نافطغ  شیرق و  زا  هظیرقینب  هک  داد ، شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ناناملـسم  یتاعالطا  رومأم 

دندوب قدنخ  ياههنارک  زا  تظافح  مرگرـس  ناناملـسم  هک  دیـسر  یعقوم  ربخ  نیا  دننک . تراغ  ار  هنیدم  و  دنوش ، هنیدـم  دراو  ژد  لخاد 
زابرس دصناپ  اب  ار  ملـسا  نبا  هملـسم  هثراح و  نبدیز  مان  هب  رـسفا ، ود  ًاروف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنک . روبع  نآ  زا  نمـشد  ادابم  هک 

اب ناـکدوک  ناـنز و  اـت  دـننک ؛ يریگوـلج  هظیرقینب »  » تازواـجت زا  ناـیوگریبکت  و  دـنزادرپب ، شدرگ  هب  رهـش  ناـیم  رد  هک  درک  رومأـم 
«(1) . » دنریگب مارآ  ریبکت  يادصندینش 

رفک نامیا و  لباقت 

، اهدربن نیا  رد  گنج  فرط  یلو  دندوب ، هتخادـنا  هار  هب  مالـسا  دـضرب  یفلتخم  ياهدربن  بازحا ، گنج  زا  شیپ  ات  نایدوهی  ناکرـشم و 
همه نآ  اـب  نانمـشد  هک  اـجنآ  زا  تشادـن . دـناروشب ، مالـسا  دـضرب  ار  هریزجهبـش  ماـمت  هک  یمومع  هبنج  زگره  دوـب و  یـصاخ  تیعمج 

تکرـش نآ  رد  یفلتخم  لیابق  هک  طلتخم  هاپـس  لیکـشت  اب  راب  نیا  دـندوب ، هدـشن  مالـسا  ناوج  تموکح  نتخادـنارب  هب  قفوم  اهشـشوک 
زا دنیامن . باترپ  ناناملسم  يوس  هب  دنتشاد ، شکرت  رد  هک  يریت  نیرخآ  حالطصا  هب  دنزاس و  هرـسکی  ار  مالـسا  راک  دنتـساوخ  دنتـشاد ،
زا عافد  يارب  ناناملـسم  هیحان  زا  مزال  ریبدـت  رگا  هک  دـنتخادنا ، هار  هب  ار  یمیظع  هاپـس  يداصتقا  یماظن و  ياهورین  يریگراـکب  اـب  ورنیا ،

. دیسریم يزوریپ  هب  نمشد  دوب ، هدشن  ذاختا  هنیدم ،
ار دودبع » نبورمع   » ینعی برع  گرزب  نامرهق  مالسا  ِنانمشد  تهج ، نیا  زا 

.335 ج 2 / یبلح ،» هریس  - .» 1
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. دنشخب تعرس  ار  دوخ  يزوریپ  وا  يوزاب  يورین  هب  ات  هدروآ ، دوخ  هارمه 

ياهنحـصهزرابم نیا  هدـش و  وربور  مه  اب  مالـسا  رفک و  مالـسا ، كرـش و  نامرهق  ود  لباقت  هظحل  رد  هکلب  بازحا  ياهزور  رد  نیاربانب ،
. نامیا رفک و  لباقت  زا  دوب 

شالت زور  بش و  نمـشد  هاپـس  دوب . هدش  هدنک  نانآ  ياپ  شیپ  رد  هک  دوب  یفرژ  قدـنخ  نامه  برع ، هاپـس  تیقفوم  مدـع  للع  زا  یکی 
وربور هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  صخــش  ریبادـت  ناـنابهگن و  هناتخــسرس  تـالمح  اـب  یلو  دـنک ، روـبع  قدـنخ  زا  هـک  درکیم 

. دندیدرگیم
زورفاشتآ  ) بطخا نب  یّیح  درکیم . دـیدهت  ار  اهنآ  ياهماد  یگدـنز  برع و  هاپـس  هفولع ، رابراوخ و  یمک  لاس و  نآ  نازوس  ناتـسمز 

مالـسا شترا  نایم  سپـس  فیقوت و  مالـسا  نیرومأم  هلیـسو  هب  یلو  تفرگ ، کمک  هظیرقینب  ناـیدوهی  زا  اـمرخ  رتش  راـب  تسیب  گـنج )
نتخادنارب يارب  نارگ  هاپس  اب  نم  تشون : ریز  نومضم  هب  ياهمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هب  نایفسوبا  يزور  « (1) . » دش میسقت 

کیتکات نیا  منادیمن  يداد ؛ رارق  یفرژ  قدـنخ  دوخ  ام و  نایم  و  يدرمـش ، هورکم  ار  ام  اب  هلباـقم  اـیوگ  منک  هچ  یلو  ماهدـمآ ، وت  نیئآ 
. تشگ مهاوخنرب  منکن ، اپرب  دحا »  » دننام ینینوخ  دربن  ات  میوگیم  ار  نیا  یلو  ياهتخومآ  یسک  هچ  زا  ار  یماظن 

دوخ هب  هک  تسا  یتدـم  برح ...  دـنزرف  نایفـسوبا  هب  ادـخ  لوسر  دـمحم  زا  تشون : نینچ  وا  خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
قفوم راک  نیا  هب  هک  ینآ  زا  رتنوبز  وت  نادـب ! ار  نیا  یلو  يزاس ؛ شوماخ  ار  مالـسا  نازورف  غارچ  یناوتیم  هک  ياهدرک  روصت  هدـیلاب و 

«(2) . » تسکـش مهاوـخ  وـت  ربارب  رد  ار  شیرق  گرزب  ياـهتب  هدـنیآ  رد  نم  يدرگیم و  رب  هدروـخ  تسکـش  يدوز  نیمه  هـب  يدرگ ،
هک اجنآ  زا  تسـشن . كرـش  هاپـس  سیئر  بلق  رب  هک  دوب  يریت  ناسب  دوب ، نآ  هدنـسیون  یعطق  میمـصت  هدارا و  زا  یکاـح  هک  هماـن  خـساپ 

تسد شالت  زا  زاب  یلو  دنتخاب  ار  دوخ  هیحور  هداعلاقوف  دنتشاد ، نامیا  دمحم  ییوگتسار  هب  شیرق ،

.345 ج 2 / یبلح ،» هریس  - .» 1
.240 عاتمالا /» - .» 2

رفک نامیا و  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539لباقت  هحفص 340 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:335
هب مالسا  نازابرس  زا  نت  تسیود  تبقارم  اب  اما  درذگب ، قدنخ  زا  یصوصخم  نادرگ  اب  تفرگ  میمصت  دیلو ،» نب  دلاخ   » یبش دنتـشادنرب .

. درک ینیشنبقع  ریضح » دیسا   » یهدنامرف
بلاج مرگ و  نانخس  نیـشتآ و  ياههباطخ  اب  يو  دوبن . لفاغ  مالـسا  نازابرـس  هیحور  تیوقت  زا  هاگچیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 

دومن و نارـسفا  نازابرـس و  هب  ور  یهوکـشاب  عامتجا  کی  رد  يزور  تخاسیم . هدامآ  هدـیقع  يدازآ  میرح  زا  عافد  يارب  ار  نانآ  دوخ ،
تشهب هک  دینادب  دیزرو و  تماقتسا  نمـشد  ربارب  رد  مالـسا ! نازابرـس  يا  ناه ! تفگ : نینچ  دنوادخ ، هاگرد  هب  یهاتوک  شیاین  زا  سپ 

«(1) . » دوش هدیشک  يدازآ  تلادع و  قح و  هار  رد  هک  تسا  ییاهریشمش  هیاس  ریز 

دننکیم روبع  قدنخ  زا  برع  هاپس  زا  ینانامرهق 

گنج سابل  باطخلا ، نبرارـض  هَّللادـبع و  نب  لـفون  بهو ؛ نب  ةریبه  لـهج ، یبا  نب  ۀـمرکع  دودـبع ؛ نبورمع  ياـهمان : هب  ناـمرهق  جـنپ 
یعقاو نانامرهق  هک  دیمهف  دیهاوخ  زورما  دیـشاب ؛ دربن  هدامآ  دـنتفگ : هداتـسیا  هنانکینب »  » هاپـس ربارب  رد  یـصوصخم  رورغ  اب  دندیـشوپ و 

سرریت زا  نامرهق ، جنپ  نیا  دندیرپ . دوخ  نابسا  اب  دوب  رتگنت  نآ  يانهپ  هک  ياهطقن  زا  و  هتخات ، ار  دوخ  نابسا  سپـس  تسیک . برع  هاپس 
. دمآ لمع  هب  يریگولج  نارگید  زواجت  زا  هدیدرگ و  هرصاحم  روبع  هطقن  ًاروف  یلو  دنتفر ؛ نوریب  بقارم ، نازابرس 

نانامرهق دوب . مالـسا ) هاپـس  زکرم   ) علـس هوک  قدـنخ و  نایم  دـندوب ، هدامآ  نت  هب  نت  ياهگنج  يارب  هک  ناـمرهق  جـنپ  نیا  فقوت  هطقن 
نیا نایم  زا  یلو  « (2) . » دندیبلطیم زرابم  حـیولت  هراشا و  روط  هب  دـندرکیم و  يزاب  دوخ  ياهبسا  اب  یـصوصخم  رورغ  ربک و  اب  برع 

هظحل هب  هظحل  وا  دیبلط . زرابم  ًامـسر  دـمآ و  رتولج  تشاد ، يدایز  ترهـش  ینادراک  تعاجـش و  تأرج و  رظن  زا  هک  ینامرهق  رفن ، جـنپ 
يادص

.349 ج 2 / یبلح ،» هریس  ِفویُّسلا «- ِلالِظ  َتَحت  َۀّنَجلا  َّنا  اومَلعاو  اوِربصاَف  َّوُدَعلا  ُُمتیَِقل  اذأ  ُساّنلااهُّیأ  - 1
.68 ج 2 / يربک ،» تاقبط  239 «؛ ج 2 / يربط ،» خیرات  - » 2
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رب هزرل  هدـنکفا و  نینط  نادـیم  رـساترس  رد  زِرابُم » نِم  لَه  : » تفگیم دیـشکیم و  دایرف  هک  وا  هناتـسم  ياـههرعن  هدرک و  رتدـنلب  ار  دوخ 

: تفگیم هدرک ، رتشیب  ار  وا  تراسج  ناناملسم ، توکس  دوب . هتخادنا  مالسا  هاپس  مادنا 
امش زا  رفن  کی  ایآ  دنخزود ؟ رد  ام  نالوتقم  و  تشهب ، رد  امش  ناگتشک  هک  دییوگیمن  مالسا  تلم  امـش  رگم  دنیاجک ؟ تشهب  نایعدم 

درکیم نایب  دناوخیم  هک  يزجر  نمض  رد  ار  بلطم  نیا  يو  مزاس ؟ تشهب  هناور  ار  وا  نم  ای  و  دتسرفب ، خزود  هب  ارم  هک  تسین ، رضاح 
: تفگیم نینچ  و 

قلطم توکس  ورمع »  » ياههرعن ربارب  رد  مالـسا ، هاگرکـشل  رد  « (1) . » تفرگ نم  يادصو  مدـش  هتـسخ  ندـیبلط  زرابم  ندز و  داد  زا  نم 
، سکچیه اما  دنک . عطق  ناناملسم  رـس  زا  ار  درم  نیا  ّرـش  دزیخرب ، رفن  کی  هک  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  دوب . امرفمکح 

یلصربمایپ ددرگ . هدوشگ  مالسلا  هیلع  یلع  هلیسو  هب  لکشم  نیا  دیاب  راچان  « (2) . » دوبن هزرابم  هدامآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زج 
ار یلع  ادنوادخ  درک : اعد  نینچ  وا  قح  رد  تسب و  وا  رس  رب  یـصوصخم  همامع  داد ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  ریـشمش  هلآ  هیلع و  هللا 

اراگدرورپ دش ؛ هتفرگ  نم  زا  هزمح  ادخ  ریـش  دـحا ، گنج  رد  و  ثراحلا ، نب  ةدـیبع  ردـب ،»  » زور رد  اراگدرورپ  امنب ، ظفح  يدـب  ره  زا 
راذگم و اهنت  ارم  اهلا  راب  « » (3) « ؛ َنِیثِراَْولا ُْریَخ  َْتنَأَو  ًادْرَف  ِینْرَذَتَال  ِّبَر  دناوخ ... : ار  هیآ  نیا  سپـس  امنب . ظفح  نمـشد  دنزگ  زا  ار  یلع 

«(4) .« » یثراو نیرتهب  وت 
ار دوخ  یخیرات  هلمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هظحل ، نیا  رد  داتفا . هار  هب  رتدایز  هچ  ره  تعرس  اب  ریخأت ، ناربج  يارب  مالسلا  هیلع  یلع 

.« تفرگ رارق  رگیدکی  يوربور  یمامت  هب  رفک  نامیا و  « ؛» ِهِّلُک كرِّشلا  َیلإ  ُهُّلُک  ُنامیإلا  َزََرب  : » تفگ
: تفگ درک و  ءاشنا  فیرح  زجر  هیفاق  نزو و  رب  يزجر  مالسلا  هیلع  یلع 

زرابم نم  له  مکعمجب  ءادنلا  نم  تححب  دقلو  - 1
-» ریَّطلا مِهِـسؤُر  یلع  َّنأَـک  دوـب و  اـمرفمکح  ناناملـسم  همه  رب  توکـس  دـیبلطیم ، زراـبم  ورمع » هک « یماـگنه  دـسیونیم : يدـقاو  - 2

.470 ج 2 / يزاغم ،»
.89 ایبنا / هروس  - 3
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وا نامشچ  و  هتفرگ ، رارق  نهآ  ياهحالس  ریز  مالـسلا  هیلع  یلع  ندب  رـسارس  « (1) . » دمآ وت  نادیم  هب  يدنمورین  يوگخـساپ  نکم ! هلجع 

؟ یتسیک وت  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دسانشب . ار  دوخ  فیرح  تساوخ  ورمع  دیشخردیم . رفغم »  » نایم زا 
زا وت  ردپ  اریز  مزیریمن ، ار  وت  نوخ  نم  تفگ : ورمع  بلاطوبا . دنزرف  یلع  تفگ : دوب ، فورعم  هجهل  تحارـصهب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 

مرادرب ماهزین  كون  اب  ار  وت  مناوتیم  نم  هداتسرف ، نادیم  هب  نانیمطا  هچ  هب  ار  وت  هک  متسه  تمعرسپ  رکف  رد  نم  دوب ، نم  هنیرید  ناتسود 
. هدنز هن  یشاب و  هدرم  هن  هک  یلاح  رد  مرادهاگن ، نامسآ  نیمز و  نایم  و 

تقیقح رد  ورمع  تفگیم : نینچ  دادیم ، حرـش  ار  خیرات  زا  شخب  نیا  عقوم  ره  ریخلاوبا )  ) نم خیرات  داتـسا  دیوگیم : دـیدحلا  یبا  نبا 
، رظننیا زا  دوب . هدید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياهيروالد  دوب و  رضاح  دحا  ردب و  گنج  رد  وا  اریز  دیـسرتیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دربن  زا 

. دزاس فرصنم  دوخ  اب  دربن  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تساوخیم 
تـشهب نم  هاـگیاج  هدوب و  دنمتداعـس  مشکب ) اـی  موش  هتـشک   ) تلاـح ود  ره  رد  نم  روخم ، ارم  گرم  هصغ  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 

ره خزود  تشهب و  تسین ، هنالداع  میـسقت  نیا  یلع ! تفگ : دز و  يدنخبل  ورمع  دشکیم . ار  وت  راظتنا  خزود  لاوحا  همه  رد  یلو  تسا ؛
. دشاب وت  لام  ود 

ره هک  دوب  هتـسب  هدهاعم  ادـخ  اب  هدرک و  هبعک  راتـسا  رد  تسد  يزور  هک  تخادـنا  ینامیپ  دای  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه ، نیا  رد 
مالـسا تسخن  هک  درک  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تهج ، نیا  يور  دریذـپب . ار  اهنآ  زا  یکی  دـنک ، داهنـشیپ  هس  دربن  نادـیم  رد  ینامرهق 

، راذگاو دوخ  لاح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  رادرب و  دربن  زا  تسد  دومرف : تسین . نکمم  هک  رذـگب  نیا  زا  یلع ! تفگ : وا  دروآ ،
وـجه و هب  ناـبز  برع ، يارعـش  ادرف  تسا ، یگدنکفارـس  هلیـسو  نـم  يارب  بـلطم  نـیا  نتفریذـپ  تـفگ : ور . نوریب  گـنج  هـکرعم  زا  و 

. مدز تسد  يراک  نینچ  هب  سرت  زا  نم  هک  دننکیم  روصت  و  دنیاشگیم ؛ نم  ییوگدب 
داهنـشیپ کی  نیا  یلع ! تفگ : يو  مینک . دربن  مه  اب  ات  وش  هداـیپ  بسا  زا  زین  وت  تسا ، هداـیپ  وت  فیرح  نونکا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 

روصت زگره  هک  تسا  يزیچان 

. زجاع ریغ  کتوص  بیجم  كاتا  دقف  نلجعتال  - 1
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«(1) . » دیامنب یتساوخرد  نینچ  نم  زا  یبرع  مدرکیمن 

ددرگیم زاغآ  نامرهق  ود  دربن 

. دـندوب ربخیب  نانآ  عضو  زا  نارگاشامت  تفرگارف و  ار  نامرهق  ود  فارطا  رابغ  درگ و  دـیدرگ و  زاغآ  تدـش  هب  ناـمرهق  ود  ناـیم  دربن 
« ورمع  » ییاهدروخ دز و  زا  سپ  دیسریم . اهنآ  شوگ  هب  دروخیم ، هریغ  رپس و  زا  یعافد  تالآ  يور  رب  هک  ریشمش  تابرـض  يادصاهنت 
رس رد  یفاکش  لاح ، نیا  اب  درک ، عفد  صوصخم  رپس  اب  ار  وا  تبرض  مالسلا  هیلع  یلع  درک ؛ مالسلا  هیلع  یلع  ِرس  هجوتم  ار  دوخ  ریـشمش 

شقن ورمع  دیرب و  ار  وا  ياپ  کی  ای  ود  ره  هتخاس و  دراو  فیرح  ياپ  رب  هدنرب  یتبرض  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  وا  اما  دروآ ، دیدپ  يو 
. تشگ نیمز  رب 

رد یبعر  نانچ  نآ  ورمع ،»  » ندیطلغ كاخ  هب  هرظنم  دش . دنلب  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزوریپ  هناشن  هک  رابغ  درگ و  نایم  زا  ریبکت  يادص 
هاگرکـشل هب  یگمه  هدرک و  قدـنخ  هجوتم  ار  اهبسا  نانع  رایتخایب  هک  دـنکفا ، دـندوب  هداتـسیا  ورمع  تشپ  رد  هک  نانامرهق  ریاـس  لد 

نارابگنس ار  وا  قدنخ  نارومأم  دروخ ، نیمز  هب  تخس  وا  دوخ  درک و  طوقس  قدنخ  طسو  رد  يو  بسا  هک  لفون »  » زج دنتـشگزاب . دوخ 
مالـسلا هیلع  یلع  مینک . دربن  مه  اب  دـیآ  دورف  رفن  کی  تسا . يدرمناوج  زا  رود  نتـشک ، زرط  نیا  تفگ : دـنلب  يادـصاب  يو  اما  دـندومن 

. تشک ار  وا  دیدرگ و  قدنخ  دراو 
« لفون  » ندب ناناملسم  هک  درکیم  روصت  وا  دوب . هدش  توهبم  نایفسوبا  همه  زا  شیب  هتفرگارف و  ار  كرش  رکـشل  رـسارس  تهب  تشحو و 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درخب . رانید  رازه  هد  هب  ار  وا  دسج  هک  داتسرف  ار  یسک  دومن . دنهاوخ  هلثم  هزمح ، ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار 

. تسا مارح  مالسا  رد  هدرم  لوپ  دیهدب و  ار  شعن 

تبرض نیا  شزرا 

زا هک  ار  يدارفا  تقیقح ، رد  یلو  دوب  هتشک  ار  ینامرهق  مالسلا  هیلع  یلع  رهاظ  بسح  هب 

.227 ج 20 / راونالاراحب ،» - » 1
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تموکح نداد  نایاپ  يارب  هک  ار  يرفن  رازه  هد  شترا  کی  درک و  هدنز  دوب ، هداتفا  اهنآ  مادنا  رب  هشعر  ورمع  شارخلد  ياههرعن  ندـینش 

شزرا هک  دشیم ، مولعم  هظحل  نآ  رد  دوب ؛ ورمع »  » نآ زا  يزوریپ  هاگره  تخاس . هدزتشحو  بوعرم و  دندوب ؛ هتسب  رمک  مالسا  ناوج 
. تسا هدوب  ردقچ  يراکادف  نیا 

شزرا درک : دروآرب  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تبرض  شزرا  وا  دش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رـضحم  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
كرـش تلم  و  زیزع ، ناناملـسم  مومع  رفک ، نامرهق  نیرتگرزب  تسکـش  هیاس  رد  اریز  تسا ، نم  تما  لامعا  مامت  زا  رتالاب  يراکادف  نیا 

«(1) . » دیدرگ لیلذ  راوخ و 

يدرمناوج

ار مالـسلا  هیلع  یلع  مود ، هفیلخ  یتح  دزن . نآ  هب  تسد  يدرمناوج  يور  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دوب ، یئاـهبنارگ  هرز  ورمع  هرز  هکنیا  اـب 
مردارب هک  مروخیمن  فسأت  زگره  تفگ : و  دیدرگ ، هاگآ  نایرج  زا  ورمع »  » رهاوخ درواینرد . شندب  زا  ار  وا  هرز  ارچ  هک  درک  شنزرس 

دید دـیاب  نونکا  « (2) . » متخیریم کـشا  متـشاد  ناـج  اـت  تروـصنیا  ریغ  رد  و  هدـش ، هتـشک  میرک  درف  کـی  تسد  هب  اریز  دـش ، هتـشک 
؟ دیشک اجک  هب  برع  نامرهق  ندش  هتشک  زا  سپ  رفک  شترا  ماجنارس 

دوشیم قرفتم  برع  هاپس 

تشاد و میب  مالـسا  ناوج  تموکح  نوزفازور  شرتسگ  زا  دوهی  دوبن . يدـحاو  هزیگنا  مالـسا ، اب  گـنج  يارب  دوهی  برع و  هاپـس  هزیگنا 
تالوصحم عمط  هب  رگید  ياههریت  و  هرازف »  » و نافطغ »  » ياههلیبق دوب . ناناملـسم  مالـسا و  اـب  ناـنآ  هنیرید  ياهتوادـع  شیرق ، كرحم 

يدام رما  کی  ریخا ، ياههتـسد  كرحم  نیاربانب ، دـندوب . هدرک  تکرـش  دربن  نیا  رد  دـندوب ؛ هداد  هدـعو  اهنآ  هب  اجنآ  نایدوهی  هک  ربیخ 
و دوب ،

.32 ج 30 / مکاح ،» كردتسم  216 و « ج 20 / راحب ،» - » 1
.33 ج 30 / مکاح ،» كردتسم  - » 2
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هک صوصخ  هب  دنتـشگیم . زاب  دوخ  ياههناخ  هب  رتمامت  هچ  ره  یلاحـشوخ  اب  اهنآ  دیدرگیم ، نیمأت  ناناملـسم  قیرط  زا  فده  نیا  رگا 
. دوب هداد  رارق  گرم  هناتسآ  رد  ار  نانآ  ياهماد  و  هدرک ؛ هتسخ  ار  اهنآ  ناور  حور و  هرصاحم ، تدم  لوط  هفولع و  یمک  لاس و  يامرس 

کی دنرـضاح  ناناملـسم  دنیوگب  دندنبب و  ینامیپ  هدربمان  لیابق  نارـس  اب  هک  دومن  رومأم  ار  یتئیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن ، نیا  زا 
ناگدـنیامن دـندرگزاب . دوخ  قطاـنم  هب  دـنوش و  ادـج  بازحا »  » فوفـصزا هکنیا  رب  طورـشم  دـنهدب ، ناـنآ  هب  ار  هنیدـم  ياـههویم  موـس 

یلصربمایپ یلو  دندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  اضما  يارب  هدرک  میظنت  لیابق  نارس  اب  ار  يدادرارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
روتسد هب  نامیپ  نیا  رگا  هک  دنداد  يأر  ًاقفتم  ود  ره  داهن . نایم  رد  هدابعدعس »  » و ذاعمدعس » : » دیـشر رـسفا  ود  اب  ار  نایرج  هلآ  هیلع و  هللا 

نیمه رد  دادرارق  هک  مینکیم  روصت  ام  دنهاوخیم ؛ ار  ام  رظن  تسا و  ترـضح  نآ  یـصخش  رظن  رگا  و  تسا ، شریذپ  دروم  تسا ، ادخ 
تأرج اههتـسد  نیا  زا  رفن  کی  و  میاهدادن ، جاب  لیابق  نیا  هب  راودا  زا  کیچیه  رد  ام  اریز  درذگن . ییاهن  بیوصت  زا  ددرگ و  فقوتم  اج 
مالـسا تترـضح  ياهیئامنهار  ادـخ و  تایانع  وترپ  رد  نآلا  هک  دـسر  هچ  دربب ، راشف  روز و  قیرط  زا  ار  ام  ياهامرخ  زا  ياهناد  تشادـن 

. میاهدش زیزع  یمارگ و  نید ، نیا  هلیسو  هدروآ و 
هللا یلصربمایپ  « (1) . » دنک ادیپ  هلـصیف  راک  یهلا  مکح  هب  ات  میهدیم ، خساپ  ریـشمش  اب  ار  اهنآ  چوپ  لطاب و  ياضاقت  ام  دنگوس ؛ ادـخ  هب 
وـس ره  زا  و  هتفرگ ، رارق  برع  هاپـس  فدـه  امـش  مدـید  هک  دوب  نیا  مداـتفا ، يدادرارق  نینچ  رکف  هب  نم  هک  نیا  تلع  دوـمرف : هلآ  هیلع و 

. منزب مه  رب  ار  نمشد  قافتا  قیرط  نیا  زا  هک  مدید  نیا  رد  ار  هراچ  دیاهدش ؛ عقاو  موجه  دروم 
دنوادخ هک : مراد - نامیا  ماهتفگ  هب  و  میوگیم - امـش  هب  هتخاس و  فقوتم  ار  دادرارق  نم  دش ، راکـشآ  نم  رب  امـش  يراکادـف  هک  نونکا 

بسک اب  ذاعم » دعس  ، » هظحل نیا  رد  دومن . دهاوخ  یلمع  كرش  رب  دیحوت  يزوریپ  رد  ار  دوخ  هدعو  و  هتخاسن ، راوخ  ار  دوخ  ربمایپ 

. مهنیب اننیب و  هَّللا  مکحی  یتح  فیسلا  الا  مهیطعنال  هَّللاو  - 1
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«(1) . » میتسین یهدبجاب  تلم  ام  دنهدب ، ماجنا  ام  قح  رد  دنهاوخیم  هچ  ره  ناتسرپتب  تفگ : درک و  كاپ  ار  همان  بلاطم  هزاجا 

تخاس قرفتم  ار  برع  هاپس  هک  یلماوع 

رگا دادرارق  نیا  اریز  دوب . هرازف »  » و نافطغ »  » لیابق نارس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناگدنیامن  ياهوگتفگ  يزوریپ ، لماع  نیتسخن  - 1
راظتنا رد  زور  هبزور  و  هدش ، لدود  دوخ  نیقفتم  اب  قیرط  نیا  زا  روبزم  لیابق  دشن . مالعا  زین  نآ  ضقن  یلو  دیسرن ، ییاهن  بیوصت  هب  هچ 

ار اضاقت  یصاخ ، ياهرذع  هب  دادرارق ، نیا  دیما  هب  نانآ  دشیم ، یمومع  هلمح  ياضاقت  اهنآ  زا  عقوم  ره  و  دندوب ، روبزم  دادرارق  ياضما 
. دندرکیم در 

يدیدش ساره  بعر و  دندوب ، راودـیما  وا  يزوریپ  حـتف و  هب  دارفا  زا  يرایـسب  هک  برع ، هاپـس  ياناوت  نامرهق  ورمع ،»  » ندـش هتـشک  - 2
. دندراذگ رارف  هب  اپ  دربن  نادیم  زا  رگید  نانامرهق  يو  ندش  هتشک  لابند  هب  ًاصوصخ  درک ؛ داجیا 

تخیر و كرش  هاپس  نتخاس  قرفتم  رد  ار  هشقن  نیرترثؤم  وا  دوب . رثؤم  هداعلاقوف  داحتا  ندز  مهب  رد  ناملـسم ، هزات  ِدوعـسم  نب  میُعن  - 3
. تسا رتشیب  نآ  تیمها  رتالاب و  هکلب  درادن . یمک  تسد  ام  رصع  تسدربز  ناسوساج  ياهتیلاعف  زا  وا  تیلاعف 

زا نانآ  مراد ، هنیرید  یتسود  لیابق  نیا  مامت  اب  متسه و  یناملـسم  هزات  درف  کی  نم  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدخ  يو 
هدنکارپ تیعمج  نیا  هک  نک  يراک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  منک . ارجا  دییامرفب  دیراد  يروتسد  رگا  دنرادن ، یهاگآ  نم  مالسا 
يرادقم میُعن » « » (2) . » درادن یعنام  دـینک ، یـشک  هشقن  ییوجهراچ و  یلاع  حـلاصم  هلـسلس  کی  ظفح  يارب  هار  نیا  رد  رگا  ینعی  دوش ،

يو دندرکیم . دیدهت  رس  تشپ  زا  ار  ناناملسم  هدوب و  نمشد  مجنپ  نوتـس  تقیقح  رد  هک  تفر ، هظیرقینب  هلیبق  غارـس  هاگنآ  دیـشیدنا ،
ژد دراو 

.252 ج 20 / راحب ،» 223 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
. ۀَعدُخ َبرَحلا  َّناَف  - 2
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نخس يرد  ره  زا  و  تفرگ ؛ یهاوخریخ  يدردمه و  هفایق  و  دیشک ، اهنآ  خر  هب  ار  دوخ  تیمیمـصو  یتسود  بتارم  دیدرگ و  هظیرقینب » »

« ناـفطغ  » و شیرق »  » ینعی قفتم ، بازحا  اـب  امـش  تیعقوم  دوزفا : سپـس  دومن . بلج  دوـخ  هب  ار  هظیرقینب »  » داـمتعا هک  يروـط  هب  تفگ 
امـش يارب  يور  چیه  هب  هتفرگ و  رارق  اجنیا  رد  امـش  تورث  مامت  و  تسا ، امـش  نانز  نادـنزرف و  یگدـنز  زکرم  هنیدـم  اریز  دراد ، توافت 

یگدنز زکرم  دناهدمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  گنج  هب  هک  قفتم  بازحا  یلو  دیوش . لقتنم  رگید  ياج  هب  هطقن  نیا  زا  درادن  ناکما 
. تسا تسدرود  هنیدم و  زا  نوریب  اهنآ  تراجت  و 

زا ًاروف  دندش  هجاوم  تسکـش  اب  هار  نیا  رد  رگا  و  دناهدیـسر ، دوخ  فده  هب  دنوش  زوریپ  گنج  رد  هدروآ و  تسد  هب  یتصرف  نانآ  رگا 
. دندرگیم رب  تسا ، رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  سرریت  زا  هک  دوخ  زکارم  هب  هتفرگ و  شیپ  ار  دوخ  هار  هدرک ، چوک  هطقن  نیا 
ناناملسم تردق  لاگنچ  رد  امش  تروصنیا  رد  دنتشگزاب ، دوخ  زکارم  هب  دندشن و  زوریپ  گنج  نیا  رد  بازحا  رگا  دینک ، رکف  امش  یلو 

يارب یلو  دینامب ؛ یقاب  میمصت  نیا  رد  دیاهتـسویپ  بازحا  هب  هک  نونکا  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  ، منکیم روصت  نم  تفرگ . دیهاوخ  رارق 
ناگورگ ناونع  هب  ار  اهنآ  نارـس  فارـشا و  زا  رفن  دـنچ  دـندرگنرب ، دوخ  لحم  هب  دـنراذگن و  اـهنت  ار  امـش  گـنج  اـنثا  رد  بازحا  هکنیا 

ات دوخ ، ياهتیـصخش  تاجن  يارب  دـنراچان  نانآ  اریز  دـنناسرب . نایاپ  هب  ار  راک  هدرکن و  اهر  ار  امـش  اهنآ  یتخـس  زور  رد  اـت  دـیریگب ،
. دننک دربن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  اب  سفن  نیرخآ 

هب دمآ و  نوریب  اهنآ  ژد  زا  سپـس  داتفا . رثؤم  اًلماک  اهنآ  لد  رد  يو  نخـس  هک  دش  نئمطم  وا  دـیدرگ و  بیوصت  ارآ  قافتا  هب  میعن »  » رظن
دوخ نامیپ  نتسکش  زا  هظیرقینب » : » تفگ نینچ  و  تفرگ ، سامت  اهنآ  اب  تشاد ، یتسود  قباوس  شیرق  نارس  اب  وا  تفر . بازحا  هاگودرا 
رفن دنچ  دناهتفرگ  میمصت  نانآ  دننک . ناربج  ار  نآ  دنهاوخیم  يزرط  هب  نونکا  دننامیـشپ و  مدان و  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب 

یلصدمحم دنیامن و  تیبثت  ار  دوخ  تقادصهار  نیا  زا  و  دنهد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  لیوحت  و  دنریگب ، ناگورگ  ار  امش  فارشا  زا 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  اب  اًلبق  ار  بلطم  نیا  دشکب . هلصافالب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا 
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هیلع و هللا  یلصدمحم  دننک و  هزرابم  سفن  نیرخآ  ات  امش  اب  هدومن و  ینابیتشپ  ار  وا  نیا  زا  دعب  هک  دناهداد  لوق  وا  هب  و  دناهدراذگ ، نایم 

. تسا هدرک  تقفاوم  دادرارق  نیا  اب  زین  هلآ 
نیا راک  نیا  رب  نشور  هاوگ  تسا . كانرطخ  نآ  تبقاع  هک  دـینادب  دـینک ! تقفاوم  ادابم  دـنهاوخب ، ناگورگ  امـش  زا  دوهی  رگا  نیاربانب ،

زگره هک  دید  دیهاوخ  دننک ، هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هب  رـس  تشپ  زا  و  دنوش ، گنج  دراو  دیهاوخب  اهنآ  زا  ادرف  امـش  هک  تسا 
. دیشک دنهاوخ  شیپ  یبلاطم  و  درک ، دنهاوخن  لوبق 

نم لصا  هشیر و  نافطغ  هلیبق  امـش  تفگ : يو  تفگ . نخـس  یـصوصخم  هویـش  اب  اجنآ  رد  تفر و  نافطغ »  » هاـگودرا هب  اـجنآ  زا  سپس 
، دـینکن وگزاب  یـسک  اب  ار  نآ  هک  مراد  انمت  یلو  تفگ ؛ مهاوخ  ینخـس  امـش  اب  نم  دـینک ؛ مهتم  مراتفگ  رد  ارم  منکیمن  نامگ  دـیتسه .

راک بقاوع  زا  ار  نانآ  و  تفگزاب ، حورشم  روط  هب  دوب ، هتفگ  شیرق  هب  هک  ار  یبلطم  وا  سپـس  دنتفریذپ . یتسود  تقادصهب و  ار  وا  همه 
. دییوگب تبثم  خساپ  اهنآ  شهاوخ  هب  ادابم  تفگ : و  تشاد ، رذح  رب  هظیرقینب 

هظیرقینب ناـیدوهی  هک  ار  هعیاـش  نیا  دـمآ . ناناملـسم  هاـگودرا  هـب  هناـیفخم  سپـس  داد ، ماـجنا  نـسحا  وـحن  هـب  ار  دوـخ  تیرومأـم  يو 
زا روظنم  هتبلا  درک . شخپ  مالـسا  شترا  نایم  رد  دـنهدب ، ناناملـسم  لیوحت  ار  اهنآ  و  دـنریگب ، ناگورگ  برع  ياـهورین  زا  دـنهاوخیم 

. دسرب برع  رکشل  شوگ  هب  هدرک و  زواجت  قدنخ  ياههنارک  زا  بلطم  هک  دوب  نیا  هعیاش  نیا  شخپ 

دنوریم هظیرقینب  ژد  هب  شیرق  ناگدنیامن 

مازعا هظیرقینب »  » ژد هب  یناگدـنیامن  نافطغ ، شیرق و  نارـس  ورنیا ، زا  دزاس . هرـسکی  ار  راـک  هک  تفرگ  میمـصت  هبنـش  بش  نایفـسوبا ،
راک ات  دینک ، هلمح  رـس  تشپ  زا  ادرف  امـش  دناهدش ؛ كاله  شوختـسد  ام  نایاپراهچ  تسین ، ام  یگدنز  هقطنم  اجنیا  دنتفگ : اهنآ  هدرک و 

هب تسد  يزور  نینچ  رد  دوهی  تلم  ام  تسا و  هبنش  زور  ادرف  تفگ : بازحا  ناگدنیامن  خساپ  رد  هظیرقینب ،»  » هدنامرف میزاس . هرسکی  ار 
ام نیا ، رب  هوالع  دندش . یهلا  باذع  راتفرگ  دندز و  راک  هب  تسد  يزور  نینچ  رد  ام  ناگتـشذگ  زا  یهورگ  اریز  مینزیمن . يراک  چـیه 

مادقا یتروصرد 
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گنج سفن  نیرخآ  ات  اهنآ  تاجن  يارب  امـش  ات  دنـشاب ، ام  ژد  رد  ناگورگ  ناونع  هب  بازحا ، ناگرزب  زا  ياهدـع  هک  مینکیم ، گـنج  هب 

. دیراذگن اهنت  راک  يانثا  رد  ار  ام  و  دینک ،
« هظیرقینب  » هدوب و تسرد  میُعن »  » يزوسلد دنتفگ : یگمه  دـندیناسر . بازحا  نارـس  عمـس  هب  ار  بلاطم  دنتـشگزاب و  شیرق  ناگدـنیامن 

فارـشا ام  هک  بلطم  نیا  دنتفگ : دنتفرگ ، سامت  هظیرقینب  نارـس  اب  شیرق  ناگدنیامن  رگید  راب  دنوش . دراو  هلیح  رد  زا  ام  اب  دنهاوخیم 
امـش رگا  میراذـگب . امـش  رایتخا  رد  ورگ  ناونع  هب  ار  رفن  کـی  میتسین  رـضاح  اـم  یتح  تسین ، یلمع  میهدـب  ناـگورگ  ناونع  هب  ار  دوخ 

. مییامنیم يرای  ار  امش  ام  دینک و  هلمح  ادرف  دیلیام 
راتفگ قدصرد  يدیدرت  میراذگیمن ، امـش  رایتخا  رد  ناگورگ  ناونع  هب  مه  رفن  کی  یتح  ام  هک : نحل  نیا  اب  مهنآ  ناگدنیامن ، نانخس 
گنج نیا  رد  ار  دوخ  رگا  تسا ، شیدنالام  شیرق  تفگیم . میعن  هک  تسا  نامه  قح  دنتفگ : یگمه  تشاذـگن و  هظیرقینب  يارب  میعن 

«(1) . » دومن دهاوخ  اهر  ناناملسم  لاگنچ  رد  ار  ام  تفرگ و  دهاوخ  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  دیدن ، زوریپ  قفوم و 

لماع نیرخآ 

رگید لماع  نآ  تخاس . قرفتم  ار  بازحا  هدیدرگ ، همیمض  دیمان ؛ یبیغ  ددم  ار  نآ  ناوتیم  تقیقح  رد  هک  يرگید  لماع  اب  قوف  لماوع 
و دـنکیم ، ياـج  زا  ار  اـههمیخ  هک  دوب  يردـق  هب  اوه  بـالقنا  درک . ادـیپ  تدـش  اوه  يدرـس  و  دـش ، یناـفوط  اوه  ناـهگان  هک  دوـب  نیا 
رد درکیم . شخپ  نابایب  طسو  رد  ار  هتخورفا  ياهشتآ  و  هدومن ، شوماخ  ار  اـهغارچ  دومنیم ؛ ترپ  شتآ  يور  زا  ار  اذـغ  ياـهگید 
يو دروایب . تسد  هب  یتاعالطا  نمـشد  عاضوا  زا  هدومن  روبع  قدنخ  زا  هک  درک  رومأم  ار  هفیذح »  » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هظحل ، نیا 

: دیوگیم نینچ  تسا و  ینارنخس  لوغشم  هاپس  نارس  نایم  رد  وا  مدید  هدیناسر ، نایفسوبا  کیدزن  ات  ار  دوخ  نم  دیوگیم :
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شتآ هاگرخ و  همیخ و  نافوط ، داب و  هدـش و  كاله  شوختـسد  ام  نایاپراهچ  تسین . اـم  یگدـنز  زکرم  میاهدـمآ ؛ دورف  اـم  هک  ياهطقن 

دوخ هتسبوناز  رتش  رب  سپس  مینک . چوک  اجنیا  زا  هک  تسا  نیا  رد  حالص  . دندرکن يرای  ار  ام  هظیرقینب »  » و تسا ، هتـشاذگن  یقاب  ام  يارب 
. تسا هتسب  شرتش  ياهتسد  تسنادیمن  هک  دوب  هدروخرس  فئاخ و  يردق  هب  هراچیب  دزیم . هنایزات  وا  ندب  رب  بترم  هدش ، راوس 

. دوب هدـنامن  یقاب  اجنآ  رد  اهنآ  زا  یـسک  هتفگ و  كرت  ار  اجنآ  برع  هاپـس  هک  دوب ، هدرکن  نشور  ار  بازحا  هقطنم  حبـص  يدیفـس  زونه 
. تفریذپ نایاپ  مجنپ  لاس  هدعقلايذ  هام  مراهچ  تسیب و  رد  بازحا  هلئاغ  بیترت  نیدب  « (1)»
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ترجه مجنپ  لاس  ثداوح 

داسف هنال  نیرخآ   28

هراشا

، یلخاد تافالتخا  اهيدنبهتـسد و  مامت  هب  نداد  نایاپ  يارب  دش ، هنیدـم  رهـش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  یلاس  نیتسخن 
ًاـصوصخ هلیبق  ود  نیا  نایدوهی  ًامومع و  نایجرزخ  نایـسوا و  دومرف . میظنت  نآ  هموح  هنیدـم و  يارب  یمکحم  روشنم  هدـنز و  دنـس  کـی 

نآ و  تسب ؛ يرگید  نامیپ  هنیدـم  نایدوهی  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یفرط ، زا  « (1) . » دنیامن عافد  هنیدم  هقطنم  زا  هک  دـندش  دـهعتم 
هحلسا و ای  و  دنناسرب ، وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  يررـض  رگا  هک  دندش  دهعتم  ًامومع  دوهی ، نوگانوگ  فیاوط  هکنیا :

شتسد ناشیا  نادنزرف  نانز و  ندرک  ریسا  لاوما و  طبض  اهنآ و  مادعا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنراذگب ، نمـشد  رایتخا  رد  بکرم 
. دشاب زاب 

دنتـشک و ار  یناملـسم  عاقنیقینب » . » دنتفرگ هدـیدان  ار  نآ  هدرک و  ضقن  ار  نامیپ  نوگانوگ  نیوانع  هب  دوهی  هناگ  هس  فیاوط  مامت  یلو 
يالج هک  درک  روبجم  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  و  دـندرک . حرط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نتـشک  هشقن  ریـضنلاینب » »
نونکا دندرک . يراکمه  هنامیمصبرع  هاپـس  اب  مالـسا ، ندیبوک  رد  مه  هظیرقینب ،»  » هفیاط دنور . نوریب  ناناملـسم  طیحم  زا  و  دننک ، نطو 

!؟ دنکیم هیبنت  بدا و  هنوگچ  ار  هظیرقینب » ، » مالسا ردقیلاع  ربهر  دید  دیاب 

. دییامرف هعجارم  ص 462  ج 1 ، تیدبا ، غورف  باتک  هب  نآ ، داوم  تایصوصخ و  دنس و  نیا  زا  عالطا  تهج  - 1
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یگتـسخ و راثآ  دـنتفگ . كرت  ياهداعلاقوف  تشحو  سرت و  اب  ار  نیمزرـس  بازحا  هتـسد  نیرخآ  هک  دوب  هدـشن  نشور  هنیدـم  قفا  زونه 
ار هظیرقینب »  » راک هک  دـش  رومأم  دـنوادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لاح ، نیا  اب  دوب ، ناـیامن  ناناملـسم  هرهچ  رد  یگدوسرف 

هللا یلصربمایپ  روتسد  هب  نذؤم  سپس  درک . رازگرب  ناناملسم  اب  ار  رهظ  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تفگ و  ناذا  نذؤم  دنک . هرـسکی 
نازابرس و  داد ، یلع  تسد  هب  ار  مچرپ  سپس  « (1) . » دنراذگب هظیرقینب ،»  » هلحم رد  ار  رصع  زامن  دیاب  ناناملسم  تفگ : نینچ  هلآ  هیلع و 

هب ار  مالسا  شترا  تکرح  ژد ، ِنانابدید  دندرک . هرصاحم  ار  هظیرقینب  ژد  رـساترس  دنداتفا ، هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  حتاف  ریلد و 
نادوـهج دـیدرگ ، زاـغآ  درـس  گـنج  مالـسا ، شترا  دورو  هـظحل  زا  دنتــسب . ار  ژد  ياـهرد  ًاروـف  ناـیدوهی  و  هدرک ، شرازگ  ژد  لـخاد 

هیلع یلع  نانمؤمریما  رکشل ، رادمچرپ  دنتفگیم . ازـسان  شحف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هب  ژد  ياهجرب  اههنزور و  زا  هظیرقینب 
ندش کیدزن  زا  ات  درک ، تکرح  هنیدم  يوس  هب  دسرن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شوگ  هب  نادوهج  کیکر  نانخس  هکنیا  يارب  مالـسلا ،

نم هب  اهنآ  مشچ  رگا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یلو  دیامن . يریگولج  ژد  فارطا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
راوخ و ار  امـش  دنوادخ  ایآ  تفگ : نانآ  هب  و  دمآ ، هعلق  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنیامنیم . يراددوخ  ازـسان  شحف و  زا  دتفا ،

هللا یلصربمایپ  تاساسحا  هکنیا  يارب  دوب . هقباسیب  نایدوهی  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  يدنت  تدح و  نیا  « (2) « ؟ تخاسن لیلذ 
!؟ يدوبن نابزدنت  درف  کی  وت  مساقلاوبا ! يا  دنتفگ : دنزاس ، شوماخ  ار  هلآ  هیلع و 

«(3) . » داتفا يو  شود  زا  ابع  تفر و  بقع  رایتخایب  هک  درک  کیرحت  ار  ترضح  فطاوع  نانچنآ  نخس  نیا 

ژد نورد  رد  نایدوهی  ياروش 

اهنآ ژد  دراو  هکلب  تفرن ، ربیخ  يوس  هب  بازحا  قرفت  زا  سپ  دوب ، بازحا  گنج  زورفاشتآ  هک  يریـضن  بطخأ  نب  یّیُح  اروش ، نیا  رد 
حرط هس  هفیاط  ربهر  دش .

. هظیرقینبب ّالا  رصعلا  نیلصیالف  ًاعیطم  ًاعماس  ناک  نم  تفگ : نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدانم  - 1
. هتمقن مکیلع  لزناو  هَّللا  مکازخا  له  - . 2
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: دوش تقفاوم  حرط  هس  نیا  زا  یکی  اب  هک  درک  تساوخرد  و  داد ،

قیدصت ار  نآ  زین  تاروت  و  تسا ، ملسم  ام  همه  رب  یعطق و  تسا  يرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  توبن  اریز  میروایب ، مالـسا  یگمه  - 1
. تسا هدرک 

زوریپ رگا  و  میرادن ؛ ینارگن  میوش  هتـشک  رگا  میگنجب . هنادازآ  ناناملـسم  اب  مییآ و  نوریب  ژد  زا  و  میـشکب ، ار  دوخ  ناکدوک  نانز و  - 2
. مینکیم ادیپ  دنزرف  نز و  هبترمود  میوش ؛

يراک چیه  هب  تسد  هبنـش  زور  بش و  رد  دوهی ،»  » هفیاط هک  دننادیم  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  تسا ، هبنـش  بش  بشما  - 3
. میربب هلمح  هنابش  مییامنیم و  هدافتسا  اهنآ  تلفغ  زا  ام  نیاربانب ، دننزیمن .

ناـنز و زا  سپ  اـم  يارب  یگدـنز  و  میرادیمنرب ، تاروـت  دوـخ و  نیئآ  زا  تـسد  زگره  اـم  تـفگ : و  درک ، در  ار  داهنـشیپ  هـس  ره  اروـش 
، میدرگ یهلا  مشخ  راـتفرگ  تسا  نکمم  اریز  تسین . ارجا  لـباق  یبهذـم  دـیاقع  رظن  زا  موس  حرط  و  تسین . شخبتذـل  دوـخ  ناـکدوک 

ياضعا هیحور  ییاسانش  يارب  « (1) . » دندیدرگ دنوادخ  رهق  راچد  هبنـش  مارتحا  قوقح و  تاعارم  مدع  رثا  رب  ام  زا  لبق  ماوقا  هک  نانچمه 
رگا اریز  دندوب ، دـناعم  جوجل و  تیعمج  کی  نانآ  هک  تسا  یکاح  تسخن ، حرط  در  تسا . ام  يامنهار  نیرتهب  نانآ  ياهوگتفگ  اروش ،

تجاـجل زج  ییاـنعم  وا  ربارب  رد  یگداتـسیا  دـندوب ؛ هاـگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  توبن  زا  تفگ ) ناـنآ  ربـهر  هک  ناـنچ   ) یتـسار هب 
اریز دناهدوب . یلدگنـس  مدرم  هفیاط  نیا  هک  تسا  ینـشور  دـهاش  تفرگ ، ماجنا  نآ  نوماریپ  هک  ییوگتفگ  مود و  حرط  تشاد . دـهاوخن 

در رظن  نیا  زا  ار  حرط  نیا  اروش  هکنیا  هجوت  لباق  تسین . ریذـپناکما  دـیدش ، تواسق  نودـب  هانگیب ، موصعم و  نانز  ناکدوک و  نتـشک 
ام هچ  دـناهدش  بکترم  یهانگ  هچ  اههراچیب  نیا  هک  تفگن  سک  چـیه  دوب . دـهاوخن  شخبتذـل  ام  يارب  اهنآ  زا  سپ  یگدـنز  هک  درک 

هنوگچ نابرهم !! فوطع و  ناردپ  ام  و  دشکیمن ، ار  اهنآ  زگره  دوش ، طلسم  اهنآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  رگا  و  مینک ، حبذ  ار  اهنآ 
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. مینزب يراک  نینچ  هب  تسد 

یبایزرا تسرد  یعافد  نیناوق  یماظن و  نونف  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یئانـشآ  يونعم و  تردـق  نانآ  هک  تسا  یکاح  موس  حرط 
لثم ینمـشد  هرابرد  مه  نآ  دنکیمن ؛ تیاعر  ار  طایتحا  هبنـش  زور  بش و  رد  مالـسا ، مظعا  دئاق  هک  دـندرکیم  روصت  و  دـندوب ، هدرکن 

. تسا فورعم  گنرین  هلیح و  هب  هک  دوهی 
رگید راب  دوبن  دیعب  چیه  اریز  دراذگب ، دوخ  لاح  هب  ار  هظیرقینب » ، » برع هاپس  نتفر  زا  سپ  تسناوتیمن  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
مالسا یبوکرس  حتف و  دیلک  هک  هظیرقینب »  » يراکمه ابو  دنیآرب ، هنیدم  ریخـست  ددصرد  یفاک  تازیهجت  اب  بسانم ، لصف  رد  برع  هاپس 

. دننکفا رطخ  هب  ار  مالسا  تیدوجوم  دندشیم ، بوسحم  یگناخ  نمشد  دندوب و 
. دوب یتایح  رما  کی  ناناملسم  يارب  اهنآ  راک  ندرک  هرسکی  هظیرقینب و  لکشم  لح  نیاربانب ،

هبابلوبا تنایخ 

هب وا  اـب  اـت  دتـسرفب  ار  یـسوا  هباـبلوبا »  » هک دـندرک  تساوـخرد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ژد  هرـصاحم  زا  سپ  هـظیرقینب ، ناـیدوهی 
هدـش عمج  يو  درگ  دوهی ، نادرم  نانز و  دـش ، ژد  دراو  یتقو  تشاد . یتسود  ناـمیپ  هظیرقینب »  » اـب ًاـقباس  هباـبلوبا » . » دـنزادرپب تروشم 

؟ میوش میلست  طرش  دیق و  نودب  ام  هک  تسا  حالصایآ  دنتفگ : و  دندرک ، زاغآ  نویش  هیرگ و 
ربماـیپ هک  تسنادیم  هباـبلوبا » . » دـش دـیهاوخ  هتـشک  دـیدرگ ، میلـست  رگا  ینعی  درب . وـلگ  هـب  هراـشا  تـسد  اـب  یلو  یلب  تـفگ : هباـبلوبا 

« هبابلوبا  » یلو درک . دهاوخن  تقفاوم  دندیحوت ، نیئآ  يارب  تیعمج  نیرتكانرطخ  هک  هتسد  نیا  تیدوجوم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ 
ياهرهچ نازرل و  یندب  اب  دش . نامیشپ  تخس  تخاس ، شاف  ار  اهنآ  رارسا  و  دیزرو ، تنایخ  ناناملسم  مالسا و  یلاع  حلاصم  هب  هک  نیا  زا 

رگا هک  تسب  نامیپ  ادـخ  اـب  تسب و  دجـسم  ياهنوتـس  زا  یکی  هب  ار  دوخ  تفر و  دجـسم  هب  هرـسکی  دـمآ و  نوریب  اـهنآ  ژد  زا  هدـیرپ ،
. درب رس  هب  تلاح  نیمه  هب  رمع  نایاپ  ات  درذگن ، يو  ریصقت  زا  دنوادخ 
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ییاهتناما يو و  لوسر  ادخ و  هب  ملع ، يور  زا  زگره  نامیااب  دارفا  يا  : » دیدرگ لزان  هبابلوبا  تنایخ  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگیم : نارسفم 

زا لبق  رگا  دومرف : دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هب  هبابلوبا »  » ربخ « (1) .« » دیزروم تنایخ  تسا  هتفرگ  رارق  امش  رایتخا  رد  هک 
ات دـنامب  دـیاب  نونکا  یلو  دیـشخبیم ؛ ار  وا  زین  دـنوادخ  مدرکیم و  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  وا  يارب  نم  دـمآیم ، نم  شیپ  لمع  نیا 

درکیم و زاب  دوب  هتـسب  نوتـس  هب  ار  دوخ  نآ  اب  هک  ار  یبانط  هرگ  دمآیم ، زامن  تاقوا  رد  يو  رـسمه  ددرگ . وا  لاح  لماش  ادخ  ترفغم 
. تسبیم دجسم  نوتس  هب  ار  وا  رگید  راب  هضیرف  ماجنا  زا  سپ 

زا یکاح  هک  ار  ریز  هیآ  دمآ و  دورف  یحو  کیپ  دوب ، هملـس » ما   » نامهم هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ناهاگرحـس  تشذـگ ، زور  شش 
دنوادخ دیاش  دناهتخیمآ ، مه  هب  ار  دب  کین و  لمع  هدرک ، فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  اهنآ  زا  رگید  یهورگ  : » دروآ تسا ، هبابلوبا  شزرمآ 

هک یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ینارون  هرهچ  رب  هملس ،» ما   » ناگدید « (2) .« » تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  دریذپب ، ار  اهنآ  هبوت 
. هدب تراشب  زیخرب و  تشذگرد . هبابلوبا »  » ریصقت زا  دنوادخ  دومرف : هملـس  ّما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  داتفا . تشاد ، بل  رب  ياهدنخ 
: تفگ هبابلوبا  یلو  دننک ، زاب  ار  اهدنب  هک  دـنتخیر  مدرم  داد ؛ تراشب  مدرم  هب  ار  هبابلوبا  شزرمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـسمه  یتقو 

. دیامن زاب  ار  اهدنب  دیق و  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیاب 
شزغل هتبلا  « (3) . » درک زاب  ار  اهدـنب  دوخ  كرابم  ياهتسد  اب  دـیدرگ و  دجـسم  دراو  حبـصزامن  هماـقا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

شاف ار  ناناملـسم  زار  و  درک ، بلـس  وا  زا  ار  يراددوخ  تردـق  نئاخ ، نانز  نادرم و  هیرگ  دوب . وا  ياجبان  تاساسحا  رطاـخ  هب  هباـبلوبا ،
راب هک  دـنک ، ناربج  نانچنآ  ار  دوخ  تنایخ  درک  راداو  ار  وا  هک  اجنآ  اـت  دوب ، نآ  زا  رتـالاب  ادـخ  زا  سرت  ناـمیا و  تردـق  یلو  تخاـس ،

. دنکن روطخ  وا  هشیدنا  رد  تنایخ  رکف  رگید 

«. 27 لافنا / هروس  َنوُمَْلعَت «» ُْمْتنَأ  َو  ْمُِکتانامَأ  اُونوَُخت  َو  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اُونوَُخت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  - » 1
«. 102 هبوت / هروس  ٌمیِحَر «» ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  ًائِّیَس  َرَخآ  َو  ًاِحلاص  اًلَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُِذب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  َو  - » 2
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؟ دیماجنا اجک  هب  مجنپ  نوتس  راک 

درک تساوخرد  و  تفرگ ؛ سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  اب  دـمآ و  دورف  هعلق  زا  یگدـنیامن  هب  يدوهی  سیق  نب  ساش  يزور 
. دنور نوریب  هنیدـم  طیحم  زا  هتـشادرب ، ار  دوخ  لوقنم  لاوما  رگید  نایدوهی  دـننام  هظیرقینب »  » دـهد هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک 
: تفگ درک و  ضوع  ار  حرط  ساش » . » دندرگ میلـست  طرـش  دیق و  نودب  دـیاب  دومرف : تفریذـپن و  ار  يو  حرط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ار حرط  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنیامن ، كرت  ار  هنیدم  طیحم  و  دنراذگب ، ناناملـسم  رایتخا  رد  ار  دوخ  لاوما  دنرـضاح  هظیرقینب 

تقفاوم هظیرقینب »  » هدـنیامن حرط  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  ارچ  هک  دوـشیم  حرطم  لاؤـس  نیا  اـجنیا  رد  « (1) . » تفریذپن زین 
کیرحت اب  زاب  دنتفر ، نوریب  ناناملسم  سرریت  زا  یتقو  ریضنینب ، هورگ  دننام  هورگ  نیا  هک  دوبن  دیعب  چیه  اریز  تسا ، نشور  تلع  درکن .

زا دوش . هتخیر  يدایز ، هدع  نوخ  هک  دنوش  ثعاب  و  دـنزاس ، وربور  یگرزب  تارطخ  اب  ار  ناناملـسم  مالـسا و  تسرپتب ، برع  ياهورین 
. دیناسر الاب  تاماقم  هب  ار  بتارم  هتشگرب ، ساش  درکن و  تقفاوم  يو  حرط  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تهج ، نیا 

« ذاعم دعـس   » هچنآ ناخروم ، زا  یخرب  لقن  هب  انب  ای  و  دنوش ، ناناملـسم  میلـست  طرـش  دیق و  نودـب  هک  دـش ، نیا  هظیرقینب  ییاهن  میمـصت 
نوتـس اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دـش ، زاب  ژد  ياهرد  رظن ، نیا  زا  دـنریذپب . ارچ  نوچیب و  تسناد ، اور  اهنآ  هرابرد  اهنآ  نامیپمه 

. دوش نشور  اهنآ  تشونرس  ات  دومن  تشادزاب  راجنلاینب »  » لزانم رد  ار  نانآ  و  درک ، حالس  علخ  ار  همه  هدیدرگ ، ژد  دراو  یصوصخم 
و دندش ، هدوشخب  یبا » هَّللادبع   » ًاصوصخ نایجرزخ ، هلخادم  اب  ریگتسد و  مالسا  شترا  هلیسو  هب  عاقنیقینب ،»  » نایدوهی هتشذگ  رد  نوچ 

یلصربمایپ هب  دح  زا  شیب  نایجرزخ ، اب  تباقر  يارب  نایسوا » ، » رظن نیا  زا  درک ؛ رظنفرصاهنآ  نوخ  نتخیر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
. دشخبب دنراد ، اهنآ  اب  هک  ینامیپ  ساپ  هب  ار  هظیرقینب »  » هک دندروآ ، راشف  هلآ  هیلع و  هللا 

سیئر امـش و  گرزب  هدـهع  هب  ار  عوضوم  نیا  رد  يرواد  دوـمرف : درک و  تمواـقم  اـهنآ  تساوـخرد  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. مراذگیم ذاعمدعس »  » ینعی سوا ، هورگ 
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. دنتفریذپ لد  میمصزا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  داهنشیپ  راضح  همه  تفریذپ . مهاوخ  نم  دهد ، رظن  دیوگب و  هچ  ره  هراب  نیا  رد  وا 

هب هظیرقینب  ناـیدوهی  دـیفم ، خیـش  ماـشه و  نبا  لـقن  هب  اـنب  و  دوـب ؛ هتفرگ  رارق  هظیرقینب  لوـبق  دروـم  ذاـعم  دعـس  يرواد  هکنآ : بلاـج 
يرواد ام  هرابرد  ذاعم  دعس  هک  میوشیم  میلست  ام  ینعی  ذاعم ،» دعـس  مکح  یلع  لزنن  : » هک دنداد  خساپ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
یحارج رد  یتراـهم  هک  هدـیمز »  » ماـنب ینز  همیخ  رد  دوـب ، هدـش  دراو  وا  تسد  رد  هک  يریت  رثا  رب  تقو  نیا  رد  ذاـعم ، دعـس  « (1) . » دنک

تافیرـشت اـب  ار  هلیبق  سیئر  دنتـساخرب ، سوا  ناـناوج  دومنیم . تداـیع  يو  زا  یهاـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  دوب ، يرتسب  تشاد ،
زا یگمه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـش ، سلجم  دراو  دعـس  یتـقو  دـندروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  روـضح  یـصاخ 

يانثا رد  دعس  باکر  نامزالم  دندروآ . لمع  هب  مزال  تامارتحا  و  هتـساخرب ، دعـس  مارتحا  هب  راضح  همه  دینک ، مارتحا  دوخ  هلیبق  گرزب 
. دهد تاجن  گرم  رطخ  زا  ار  اهنآ  ناج  و  دنک ، یکین  هظیرقینب  قح  رد  هک  دندرکیم  تساوخرد  يو  زا  ررکم  روط  هب  هار ،

ریـسا ناشنادـنزرف  نانز و  میـسقت و  ناشلاوما  مادـعا ، اهنآ  هدـنگنج  نادرم  هک  داد  رظن  سلجم  نآ  رد  اهيراشفاپ ، نیا  فـالخرب  وا  یلو 
«(2) . » دنوش

ذاعم دعس  كرادم  یسررب 

، هجیتن رد  و  ددرگیم ؛ یگتفشآ  راچد  ییاضق  هاگتسد  دوش ، زوریپ  يو  لقع  رب  یضاق  تاساسحا  فطاوع و  رگا  هک  تسین  وگتفگ  ياج 
؛ دهدیم هولج  دنمدوس  دیفم و  ار ، بولطمان  رضم و  تاعوضوم  هک  تسا  بذاک  ياهتـشا  دننام  فطاوع  دشاپیم ، مه  زا  عامتجا  هزاریش 

. دنکیم لامیاپ  ار  عامتجا  حالصو  درف  عفانم  لقع ، رب  تاساسحا  نیا  هبلغ  هک  یتروصرد 
، هظیرقینب نانز  ناکدوک و  شارخلد  هرظنم  ذاعم ، دعس  تاساسحا  فطاوع و 

.50 داشرا /» - » 1
.510 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  240 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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رس زا  یضاق  دنتشاد  رارـصا  ًادج  هک  نایـسوا  یمومع  راکفا  هظحالم  و  دندربیم ، رـس  هب  هاگتـشادزاب  رد  هک  اهنآ  نادرم  شارخلد  عاضوا 

تیلقا کـی  حـلاصم  میدـقت  ساـسارب  ار  دوـخ  يأر  نیفرط ، لوـبق  دروـم  یـضاق  هک  درکیم  باـجیا  اـهنیا  همه  درذـگرد ؛ اـهنآ  ریـصقت 
تازاجم رد  مک  ِتسد  ای  و  دنک ، هئربت  یتاهج  هب  ار  هظیرقینب  ناراکتیانج  دراذـگب و  ناناملـسم ) مومع   ) تیرثکا حـلاصم  رب  هظیرقینب ) )

. دوش میلست  شیپ ، ياهحرط  زا  یکی  هب  ای  و  دوش ؛ لئاق  فیفخت  رثکادح 
يأر تفر و  وس  نآ  هب  ماجنارس  هک  درک  یئامنهار  ییوس  هب  ار  وا  مومع ، حلاصم  هظحالم  یـضاق ، لالقتـسا  تیرح و  لقع ، قطنم و  یلو 

ار دوخ  رظن  ریز ، لیالد  هظحالم  اب  وا  دومن . رداص  ، نادنزرف نانز و  يریسا  لاوما و  طبـض  وجگنج و  ِنادرم  نتـشک  رب  ریاد  ار  دوخ  رظن  و 
: درک مالعا 

، دننک مایق  ناناملسم  مالسا و  حلاصم  دضرب  رگا  هک  دندوب  هتـسب  نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  شیپ  يدنچ  هظیرقینب ، نایدوهی  - 1
اهنآ نتشک  رد  ناناملسم  دنیامنب ، یتاکیرحت  ناناملـسم  دضرب  و  دننک ، اپرب  یبوشآ  هنتف و  و  دنیامن ، يرای  ار  یتسرپاتکی  نیئآ  نانمـشد  و 

. ماهدادن تلادع  فالخرب  يرظن  منک ، هذخاؤم  نامیپ  نیا  قبط  ار  اهنآ  نم  رگا  هک  درکیم  رکف  دوخ  اب  یضاق  « (1) . » دنشاب دازآ 
ياههناخ هب  ناناملسم  باعرا  يارب  و  هدرک ، ینماان  راچد  ار  هنیدم  رهش  یتدم  برع  ياهورین  ياههزینرس  هیاس  رد  نکشنامیپ ، هورگ  - 2

مازعا رهش  لخاد  هب  هاگرکشل  زا  رهش ، رد  تینما  رارقتسا  يارب  ار  یهورگ  و  دوبن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تبقارم  رگا  و  دنتخیر ، اهنآ 
ار اهنآ  لاوما  و  دندرکیم ، مادعا  ار  ناناملسم  هدنگنج  نادرم  تروصنیا  رد  نانآ  و  دشیم ، یلمع  هظیرقینب  ياههشقن  اسب  هچ  درکیمن ؛

ینخـس منک ، يرواد  نینچ  اهنآ  قح  رد  نم  رگا  هک  درک  رکف  دوخ  اب  ذاعم  دعـس  دندروآیم ، رد  تراسا  هب  ار  اهنآ  دالوا  نانز و  طبض و 
. ماهتفگن تلادع  قح و  فالخرب 

دوهی ییازج  نیناوق  زا  وا  هک  دراد  لامتحا  دنتشاد . مه  اب  یکیدزن  یتسود  دوب و  نامیپمه  هظیرقینب  اب  نایسوا  هلیبق  سیئر  ذاعم ، دعس  - 3
هتشاد عالطا 

. تشذگ شیپ  تاحفص  رد  دوب ، هدرک  اضما  زین  ار  نآ  دسا ،» نب  بعک  مان « هب  هظیرقینب  سیئر  هک  نامیپ  نیا  نتم  - 1
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اهنآ رگا  و  امن ؛ توعد  حلص  هب  ار  اهنآ  تسخن  يدومن ، يرهش  گنهآ  دربن  دصق  هب  هک  یماگنه  : » هک تسا  نیا  دوهی  تاروت  نتم  دشاب .

ناکدوک اهنز و  یلو  نارذگب  غیت  مد  زا  ار  نادرم  همه  یتشگ  طلسم  رهش  رب  هک  نیمه  نک و  هرصاحم  ار  رهش  دندش ، دراو  گنج  ِرد  زا 
«(1) «. » رادرب تمینغ  ناونع  هب  دوخ  يارب  ار  همه  تسا ؛ دوجوم  رهش  رد  هچ  ره  تاناویح و  و 

يراک میامن ، تازاجم  اهنآ  دوخ  یبهذم  نیناوق  اب  ار  نازواجتم  رگا  متسه ، نیفرط  یباختنا  یضاق  هک  نم  درکیم  روصت  ذاعم  دعس  دیاش 
. ماهدادن ماجنا  فاصنا  تلادع و  زج 

هللا یلـصادخ  لوسر  هک  دوب  هدرک  هدهاشم  دوخ  ناگدـید  اب  ذاعم  دعـس  هک  دوب  نیا  يأر ، نیا  تلع  نیرتگرزب  هک  مینکیم  روصت  ام  - 4
نیا دـنور . نوریب  هنیدـم  طیحم  زا  هک  درک  افتکا  طقف  و  تشذـگ ، عاقنیق  ینب  هفیاط  ریـصقت  زا  ناـیجرزخ ، تساوخرد  هب  اـنب  هلآ  هیلع و 

ياـهکشا ردـب »  » ناگتـشک رب  تفرگ و  شیپ  ار  هکم  هار  فرـشا ، بعک  هک  دـندوب ، هدرکن  هیلخت  تسرد  ار  مالـسا  كاـخ  زوـنه  هورگ 
نادـنزرف زا  نت  داتفه  دـمآ و  شیپ  دـحا  گنج  هجیتن ، رد  تخاس . ممـصم  گنج  يارب  ار  شیرق  ات  تسـشنن  ياپ  زا  تخیر و  هناـحاسمت 

. دندیشون تداهش  تبرش  هار  نیا  رد  مالسا 
، یماظن هیداحتا  کی  لیکشت  اب  نآ ، ربارب  رد  یلو  دنتفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگدوشخب  وفع و  دروم  ریضنلاینب ، نینچمه  و 
، تسخن ياهزور  نامه  رد  دوبن ، قدنخ  هشقن  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ینادراک  رگا  هک  دـندروآ ؛ دوجو  هب  ار  بازحا  گنج 

. دندشیم هتشک  رفن  نارازه  دنامیمن و  یقاب  مالسا  زا  یمان  اهدعب  و  دندادیم ، داب  هب  ار  مالسا  دوپ  رات و 
نت نارازه  حلاصم  و  ددرگ ، فطاوع  میلـست  وا  هک  دادیمن  هزاجا  هتـشذگ ، ياههبرجت  دنارذگیم . دوخ  رظن  زا  ار  بتارم  نیا  ذاعم  دـعس 

ياهورین رتعیـسو ، هیداحتا  کی  لیکـشت  اب  راب  نیا  هدنیآ  رد  هورگ  نیا  ملـسم ؛ روط  هب  اریز  دیامن . تیلقا  کی  حلاصم  یتسود و  يادف  ار 
هورگ نیا  تیدوجوم  تهج ، نیا  يور  دندنکفایم . رطخ  هب  ار  مالسا  يزکرم  هتسه  رگید  ياههشقن  اب  هدیناروش و  مالسا  دضرب  ار  برع 

لصف 20. هینثت ، رفس  تاروت ، - 1
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مارآ ياهظحل  دنور ، نوریب  ناناملسم  سرریت  زا  هتسد  نیا  رگا  هک  تشاد  نیقی  و  داد ، صیخشت  ناناملـسم  عامتجا  ررـض  هب  دصرددصار 

. تخاس دنهاوخ  وربور  یگرزب  تارطخ  ابار  ناناملسم  و  تفرگ ، دنهاوخن 
یّیُح مشچ  دنتخیریم . نوریب  ار  لد  رارسا  دندربیم ، مادعا  يارب  ار  اهنآ  هک  یماگنه  تسا : نیا  يو  صیخـشت  تحـصو  رظن  تقد  دهاش 

نامیـشپ وت  اـب  يزوتهنیک  زا  نم  : » تفگ نینچ  و  داـتفا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  مادـعا  عـقوم  گـنج ، زورفاشتآ  بطخا ، نب 
، دیـشابم نارگن  دنوادخ  نامرف  زا  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  سپـس  « (1) «. » ددرگیم راوخ  دنکن  يرای  ار  دـنوادخ  سک  ره  یلو  متـسین ،

. تسا یعطق  دنوادخ  هیحان  زا  لیئارساینب  هب  يراوخ  تلذ و 
مان اب  رفن  کی  مادـعا ، هب  ناموکحم  نایم  زا  دوب ، هتـشک  ار  یناملـسم  سآتسد ، ِگنـس  باترپ  اب  وا  اریز  دـش ، هتـشک  نت  کی  ناـنز ، زا 

وا لاوما  دندمآ و  نوریب  تراسا  دنب  زا  زین  وا  نادنزرف  نانز و  دش . هدوشخب  سیق » نب  تباث   » مان هب  یناملسم  تعافش  هلیـسو  هب  اطابریبز » »
؛ تشاد قلعت  مالـسا  ییاراد  هرادا  هب  هک  مجنپ  کی  جارخا  زا  سپ  نمـشد  مئانغ  و  دندروآ ، مالـسا  هظیرقینب  زا  نت  راهچ  دـش . هداد  سپ 
هک داد  دیز  هب  ار  مئانغ  سمخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  مهس ، کی  ماظنهدایپ  مهس ، هس  ماظنهراوس  دیدرگ . میسقت  ناناملسم  نایم 
لاس هجحلايذ  مهدزون  رد  هظیرقینب ، هلئاغ  بیترت ، نیدب  دیامن . هیهت  گنج  گرب  زاس و  حالـس و  بسا و  اهنآ  شورف  اب  دورب و  دجن  هب 

گنج رد  هـک  ذاـعم  دعـس  و  « (2)  » دـیدرگ لزاـن  هظیرقینب »  » دروـم رد  بازحا ، هروـس   27 ياههیآ 26 - تفریذـپ و  ناـیاپ  ترجه  جـنپ 
«(3) . » دیسر تداهش  هب  مخز  نامه  اب  هظیرقینب »  » هثداح زا  سپ  دوب ، هدش  یمخز  قدنخ » »

قلطصملاینب هوزغ 

: هک دیسر  هنیدم  هب  ییاهشرازگ  دندوب . راوجمه  شیرق  اب  هک  دنتسه  هعازخ  هلیبق  زا  ياهریت  قلطصملاینب ،
ددصرد هلیبق ، سیئر  رارض ،» یبا  نب  ثراح  »

.250 ج 2 / يربط ،» خیرات  لذخی «- هَّللا  لذخی  نم  نکلو  کتوادع  یف  تملام  هَّللاواما  - 1
دیـشک و نییاپ  ناـشمکحم  ياـههعلق  زا  دـندرک  تیاـمح  برع  ناکرـشم  ناـنآ  زا  هک  ار  دوهی  باـتک  لـها  زا  یهورگ  دـنوادخ  و  - .» 2
اهنیمز و و  دـیدرکیم ، ریـسا  ار  یهورگ  دـیدناسریم و  لتق  هب  ار  یهورگ  هک  دیـسر  ییاج  هب  ناشراکو  دـنکفا ، بعر  ناـشياهلدرد 
«. تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  و  دیدوب ، هداهنن  ماگ  نآ  رد  زگره  هک  ار  ینیمز  نینچمه  و  تشاذگ ، امش  رایتخا  رد  ار  ناشلاوما  اههناخ و 

.254 - 250 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 3
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هنتف تفرگ  میمصت  رگید  عقاوم  ناسب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  دنک . هرصاحم  ار  هنیدم  دهاوخیم  تسا و  زابرس  حالس و  عمج 
يو درک . هدـش  داـی  هلیبـق  نیمزرـس  راپـسهر  قـیقحت  يارب  ار ، هدـیرب »  » ماـن هب  دوـخ  ناراـی  زا  یکی  تهج ، نیا  زا  دـنک . هفخ  هـفطن  رد  ار 

، عقوم نیا  رد  درک . دییأت  ار  شرازگ  تشگرب و  هنیدـم  هب  سپـس  دـش . هاگآ  نایرج  زا  تفرگ و  سامت  هلیبق  سیئر  اب  سانـشان  تروصهب 
. دـیدرگ وربور  اهنآ  اب  عیـسیَُرم »  » هاچ راـنک  رد  و  درک ، تکرح  قلطـصملاینب »  » هلیبق يوس  هب  دوخ ، ناراـی  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
زا سپ  هک  دش  ببس  دوب ؛ هداتفا  ناناملـسم  هیحان  زا  برع  لیابق  لد  رد  هک  یبعر  و  ناناملـسم ، يزابناج  دش . زاغآ  هتـسد  ود  نایم  گنج 

. دندرگ قرفتم  نمـشد  هاپـس  یهابتـشا - روط  هب  مه  نآ  ناناملـسم -، زا  رفن  کی  نمـشد و  زا  رفن  هد  ندش  هتـشک  اب  یهاتوک  دروخ  دز و 
تسا یئاهتسایس  گنج  نیا  هدنزومآ  تاکن  « (1) . » دندمآرد تراسا  هب  اهنآ  نانز  و  دش ، مالسا  شترا  بیـصن  يدایز  لاوما  ماجنارس ،

. دومن لامعا  گنج  نیا  زا  سپ  ثداوح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هک 
، دوـبن هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریبادـت  رگا  تشگ . نشور  نیمزرـس  نـیا  رد  راـصنا  رجاـهم و  ناـیم  فـالتخا  شتآ  راـب ، نیتـسخن  يارب 

. دوش رکفهتوک  رفن  دنچ  سوه  يوه و  شوختسد  اهنآ ، قافتا  داحتا و  هک  دوب  کیدزن 
نانـس  » مان هب  يرگید  و  نارجاهم ، زا  دوعـسم » هاجهج   » مان هب  یکی  ناملـسم  ود  گنج ، ندـش  شوماخ  زا  سپ  هک  دوب  نیا  ناـیرج  هشیر 

یبلطکمک نیا  هجیتن  دیبلط . شیوخ  کمک  هب  ار  دوخ  هفیاط  مادکره  دـندرک . ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی  اب  بآ  رـس  رب  راصنا ، زا  ینهج »
هللا یلـصربمایپ  دنهد . همتاخ  شیوخ  یتسه  هب  و  دنتفیب ؛ رگیدکی  ناج  هب  دوب  کیدزن  زکرم  زا  رود  هطقن  نیا  رد  ناناملـسم ، هک  دـش  نیا 

: دومرف دش ، هاگآ  نایرج  زا  هلآ  هیلع و 
تیلهاج نارود  ياهتوعد  ناس  هب  و  « (2) ، » تسا وبدب  زیگناترفن و  رایـسب  کمک ، دایرف  نیا  و  دیراذگاو ؛ دوخ  لاح  هب  ار  رفن  ود  نیا 

زا تیلهاج  موش  راثآ  زونه  تسا و 

.260 ج 2 / يربط ،» خیرات  - .» 1
. ۀنتنم اهناف  اهوعد  - 2
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. تسا هدشن  نکهشیر  اهنیا  لد 

زا ددرگ ، هقرفت  ثعاب  هک  ییادن  ره  هدناوخ و  رگیدکی  ردارب  ار  ناناملـسم  همه  مالـسا  هک  دـنرادن ، یهاگآ  مالـسا  همانرب  زا  رفن  ود  نیا  »
«(1) «. » تسا شزرایب  یتسرپاتکی  نیئآ  رظن 

«. یلیهس زا « لقن  ماشه ،» نبا  هریس  قیلاعت  - » 1
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هراشا

هک دید  ینیریش ، يایؤر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناهگان ، دبای . نایاپ  هک  تفریم  دوخ  نیریش  خلت و  ثداوح  اب  ترجه ، مشش  لاس 
و تفگ ، شیوخ  نارای  هب  ار  دوخ  باوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنتسه . ادخ  هناخ  مسارم  ماجنا  لوغشم  مارحلادجسم ،»  » رد ناناملسم 
هب هـک  تشذـگن  يزیچ  « (1) . » دیـسر دـنهاوخ  دوـخ  هنیرید  يوزرآ  هب  اـهیکیدزن  نیمه  رد  ناناملـسم  هک  تفرگ  کـین  لاـف  هب  ار  نـیا 

ناناملـسم اب  هک  درک ، توعد  دـندوب ، یقاب  كرـش  لاح  هب  زونه  هک  رواجم  لـیابق  زا  و  دـنوش ، هرمع »  » هداـمآ هک  داد  روتـسد  ناناملـسم 
دننکیم تکرح  هکم  يوس  هب  هدعقلايذ »  » هام رد  ناناملسم  هک  تفای  راشتنا  ناتـسبرع  طاقن  همه  رد  ربخ  نیا  ورنیا ، زا  دندرگ . هرفـسمه 

. دنهدیم ماجنا  ار  هرمع »  » مسارم و 
ار ناناملسم  تیعقوم  تشادرب و  رد  ار  یـسایس  یعامتجا و  حلاصم  هلـسلس  کی  یحور ، يونعم و  يایازم  رب  هوالع  یناحور  ترفاسم  نیا 

. تشگیم برع  تلم  نایم  رد  یتسرپاتکی  نیئآ  راشتنا  ثعاب  دربیم و  الاب  هریزجهبش  رد 
« جح  » هضیرف یتح  نانآ ، یبهذم  یلم و  مسارم  دیاقع و  مامت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دندرکیم  روصت  برع  كرـشم  لیابق  ًالوا :

، تسا اهنآ  ناکاین  راگدای  هک  هرمع »  » و

.126 ج 9 / نایبلا ،» عمجم  - » 1
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وا نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدمحم  تکرش  عقوم  نیا  رد  دنتشاد . بارطضا  تشحو و  وا  نیئآ  دمحم و  زا  تهج ، نیا  زا  تسا . فلاخم 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دنک  نشور  لمع  رد  و  دهاکب ؛ كرـشم  لیابق  بارطـضا  تشحو و  زا  يدح  ات  تسناوت  هرمع ،»  » مسارم رد 

کی ار  نآ  هکلب  تسین ، فلاخم  اهنت  هن  تسا ، اهنآ  یبهذـم  موسر  یبهذـم و  رئاعـش  زا  هک  هدـشدای  هضیرف  ادـخ و  هناخ  ترایز  اب  زگره 
بولق دناوتیم  هار  نیا  زا  تسا و  اشوک  اهنآ  ياقبا  يایحا و  رد  لیعامسا ،»  » ترضح برع  گرزبردپ  ناس  هب  وا  و  دنادیم ؛ مزال  هضیرف 

تشحو زا  دیامن و  بلج  دوخ  يوس  هب  دنتسنادیم ، فلاخم  دصرددصدوخ  یبهذم  یلم و  نوئش  اب  ار  ترـضح  نآ  نیئآ  هک  ار  یهورگ 
. دهاکب اهنآ 

كرشم برع  نارازه  هدید  ربارب  رد  مارحلادجسم ، رد  هنادازآ  ار  هرمع  ضیارف  و  دنوش ، وربور  تیقفوم  اب  هار  نیا  رد  ناناملسم  رگا  ًایناث :
نیمزرـس نآ  رد  ناتـسبرع  طاقن  مامت  زا  ناکرـشم ، هک  مایا  نیا  رد  اریز  دوب . دهاوخ  مالـسا  نیئآ  زا  یمیظع  غیلبت  لمع ، نیا  دنهد ؛ ماجنا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یطاقن  هب  مالـسا  يادـن  قیرط  نیا  زا  درب و  دـنهاوخ  دوخ  نطو  هب  ار  ناناملـسم  رابخا  دـمآ ، دـنهاوخ  درگ 
. تشاذگ دهاوخ  رثا  و  دیسر ، دهاوخ  دوخبدوخ  دنک ، مازعا  غّلبم  طاقن  نآ  هب  زور  نآ  رد  تسناوتیمن 

هب و  میوریم ،» ادخ  هناخ  ترایز  يارب  طقف  ام  : » دومرف دـش و  روآدای  هنیدـم  رد  ار  مارح  ياههام  مارتحا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ًاثلاث :
نیا دننک . يراددوخ  دنکیم  لمح  دوخ  هارمه  رفس  لاح  رد  رفاسم  هک  يریـشمش  زج  هحلـسا ، عونره  لمح  زا  هک  داد  روتـسد  ناناملـسم 

مالـسا هرابرد  شیرق  هک  یئوس  تاـغیلبت  فـالخرب  اریز  دومن ، بلج  مالـسا  يوس  هب  ار  بناـجا  زا  يرایـسب  تـالیامت  فطاوع و  بلطم ،
دوخ هتسناد و  مارح  اههام  نیا  رد  ار  گنج  نارگید ، دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  هک  دندرک  هدهاشم  یگمه  دوب ؛ هداد  ماجنا 

. تسا هنیرید  تنس  نیا  ياقب  رادفرط 
دوخ هنیرید  ياهوزرآ  زا  یکی  هب  ناناملسم  ددرگ ، ناناملسم  بیصن  یقیفوت  هار  نیا  رد  رگا  هک  دیشیدنایم  دوخ  اب  مالـسا  ردقیلاع  ربهر 
اهنآ دورو  زا  شیرق  رگا  و  درک ، دنهاوخ  رادید  دیدجت  دوخ ، ناتسود  ناشیوخ و  زا  نطو ، زا  ناگداتفارود  نینچمه ، دش . دنهاوخ  لیان 

. دنهدیم تسد  زا  برع  ناهج  رد  ار  دوخ  تیثیح  تروصنیا  رد  دنیامن ، يریگولج  مرح  نیمزرس  هب 
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یحالـس و  دندوب ، هرمع  ضیارف  ماجنا  هبعک و  ترایز  مزاع  هک  ياهتـسد  اب  شیرق  هک  دید  دنهاوخ  فرطیب  لیابق  مومع  ناگدنیامن  اریز 

تیلوت طقف  شیرق  و  دراد ، قلعت  برع  مومع  هب  مارحلادجـسم »  » هک یتروصرد  دندرک ، هلماعم  هنوگچ  دنتـشادن ، هارمه  رفاسم  حالـس  زج 
. دنراد ار  اجنآ  بصانم 

دنهاوخن شیرق  رگید  راـب  دـش و  دـهاوخ  راکـشآ  شیرق  ییوگروز  هدومن و  یلجت  نشور  ياهنوـگ  هب  ناناملـسم  تیناـقح  هظحل  نیا  رد 
دوخ عورشم  قح  زا  ار  ناناملـسم  رئاز ، نارازه  هدید  ربارب  رد  اهنآ  اریز  دنهد ؛ لیکـشت  یماظن  نامیپ  مالـسا  دضرب  برع  لیابق  اب  تسناوت 

. دنتشادزاب
دـصشش رازه و  ای  و  « (1) ، » دـصراهچ رازه و  اـب  و  داد ، تکرح  روتـسد  و  دومن ، یـسررب  ار  عوضوم  بناوـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

ار اـهنآ  و  دوـمن ، نییعت  یناـبرق  يارب  رتـش  داـتفه  تسب و  مارحا  هـفیلحلاوذ »  » ماـن هـب  ياهـطقن  رد  رفن  « (3)  » دصتــشه رازه و  اـی  و  «، (2)»
. تخاس راکشآ  رفس  نیا  زا  ار  دوخ  فده  هار  نیا  زا  درک و  يراذگهناشن 

هللا یلـصربمایپ  ًاروف  دندومن ، دروخرب  نمـشد  هب  هار  همین  رد  رگا  ات  دـنداتفا ، هار  هب  وا  زا  رتولج  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارگـشرازگ 
. دنزاس علطم  ار  هلآ  هیلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاعالطا  هاگتـسد  وضع  هک  یعازخ  درم  کـی  نافـسع ،»  » یکیدزن رد 
: داد شرازگ  نینچ  دیسر و 

امـش دورو  زا  هک  دـناهدرک  داـی  دـنگوس  يزع »  » و تـال »  » هب هدروآ و  درگ  ار  دوـخ  ياـهورین  و  دـناهدش ، هاـگآ  امـش  تـکرح  زا  شیرق 
. دنیامن يریگولج 

يورـشیپ زا  يریگوـلج  يارب  و  دـناهدرک ، عاـمتجا  هکم ) یکیدزن  رد  تسا  ياهطقن  « ) يوـطيذ  » رد شیرق  رثؤـم  ياهتیـصخش  نارس و 
( نافـسع یلیم  تشه  رد  تسا  یناـبایب  « ) میمغلا عارک   » اـت ماـظنهراوس  تـسیود  اـب  ار  دـیلو » نـب  دـلاخ   » دوـخ عاجـش  رادرـس  ناناملـسم ،

اهنآ همانرب  « (4) . » دناهتفرگ عضوم  اجنآ  رد  اهنآ  دناهداتسرف و 

.309 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
.322 یفاک ،» هضور  - .» 2
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. دنوش هتشک  هار  نیا  رد  ای  و  دننک ؛ يریگولج  ناناملسم  دورو  زا  ای  هک  تسا  نیا 

ریاس هب  ارم  راک  شاک  يا  تخاس ؛ دوبان  ار  اـهنآ  گـنج  شیرق ، رب  ياو  دومرف : نینچ  شرازگ  ندینـش  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
رد مدـشیم  زوریپ  اـهنآ  رب  نم  رگا  دندیـسریم و  دوـخ  فدـه  هب  دـندشیم  زوریپ  نم  رب  رگا  هک  دـندرکیم  راذـگاو  تـسرپتب  لـیابق 

، یتسرپاتکی نیئآ  غیلبت  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندرکیم . دربن  نم  اـب  دوخ  ظوفحم  ياهتردـق  اـب  اـی  و  دـندروآیم ؛ مالـسا  اـی  تروصنیا 
. مراپسب ناج  هار  نیا  رد  ای  و  دنادرگ ، زوریپ  ار  نآ  ای  ادخ ، ات  درک  مهاوخ  ششوک 

هدـهع رب  ار  ناوراک  ییامنهار  ملـسا ،»  » هلیبق زا  يدرم  دوشن . وربور  دـلاخ  اب  هک  دـهد  روبع  یقیرط  زا  ار  وا  اـت  تساوخ  ییاـمنهار  سپس 
هطقن نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هقان  دروآ . دورف  هیبیدح »  » مان هب  ياهطقن  رد  و  دنارذگ ، روبعلابعـصیاههرد ، زا  ار  اهنآ  تفرگ و 

داد روتسد  سپس  دوش . نشور  ام  فیلکت  ات  دیباوخ ، هطقن  نیا  رد  دنوادخ  نامرف  هب  ناویح  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دز . وناز 
. دننک اپ  رب  ار  اههمیخ  و  دنیآ ، دورف  اهبکرم  زا  یگمه 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رگا  دندیناسر . ناناملسم  یکیدزن  هب  ار  دوخ  ًاروف  هدش  هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ریـسم  زا  شیرق  ناراوس 
اهنآ ياههتـشک  يور  زا  دزیرب و  ار  اـهنآ  نوخ  و  دفاکـشب ، ار  شیرق  ناراوس  فوفـصدوب  راـچان  دـهد  همادا  دوخ  ریـسم  هب  تساوـخیم ،

ییوجحلـصو تیثـیح  هب  راـک  نیا  درادـن و  هرمع  مسارم  ماـجنا  تراـیز و  زج  یفدـه  وا  هـک  دنتـسنادیم  هـمه  هـک  یتروـصرد  درذـگب ؛
شیرق يدادما  ياوق  اریز  تشادیمن ، رب  وا  هار  رـس  زا  ار  عناوم  ناراوس ، نیا  نتـشک  یهگناو  دـناسریم . نایز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

اب و  دنتشادن ؛ هارمه  يرگید  زیچ  رفاسم ، حالس  زج  ناناملسم  نیا ، رب  هوالع  درکیمن . ادیپ  همتاخ  راک  و  دیـسریم ، يرگید  زا  سپ  یکی 
. دوش هدوشگ  وگتفگ  هرکاذم و  قیرط  زا  لکشم  دیاب  و  دوبن ، حالصزگره  گنج  دربن و  عضو ، نیا 

يزیچ نم  زا  شیرق  زورما  رگا  تفگ : نینچ  درک و  دوـخ  ناراـی  هب  ور  ندـمآ  دورف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاـهج ، نیا  يور 
«(1) . » تفرگ مهاوخ  شیپ  رد  ار  تملاسم  هار  و  داد ، مهاوخ  ار  نآ  نم  دوش ؛ يدنواشیوخ  طباور  میکحت  ثعاب  هک  دنهاوخب 

.272 - 270 ج 2 / يربط ،» خیرات  اهایا «- مهتیطعا  الا  محرلا  ۀلص  اهیف  یننولأسی  ۀطخ  یلا  مویلا  شیرق  ینوعدتال  - 1
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فده زا  تفرگ  میمصت  شیرق  تهج ، نیا  زا  دش . هاگآ  نآ  زا  زین  نمشد  ًاعبط  دیـسر و  مدرم  شوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نخس 

زا ات  دنداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  ار  یئاهتیـصخش  عالطا  بسک  يارب  دـنوش . ربخاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  یئاـهن 
. دندرگ هاگآ  ناناملسم  یعقاو  دصقم 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  رد  شیرق  ناگدنیامن 

. دنروآ تسد  هب  ترفاسم  نیا  زا  ار  وا  فده  ات  دنداتسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  يددعتم  ناگدنیامن  شیرق 
سامت هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  شیرق  بناـج  زا  یگدـنیامن  هب  هعازخ »  » هلیبق ياهتیـصخش  زا  نت  دـنچ  اـب  یعازخ  لیَدـُب »  » تسخن

دنتـشگرب و ناگدنیامن  منک .» ترایز  ار  ادخ  هناخ  ماهدمآ  ماهدماین ، گنج  يارب  نم  : » دومرف اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـنتفرگ .
میهاوخن ام  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دـنتفگ دـنتفریذپن و  ار  اـهنآ  نانخـس  شیرق ، رواـبرید  مدرم  یلو  دـندیناسر ، شیرق  نارـس  هب  ار  تقیقح 

.« دشاب هدمآ  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  دنچ  ره  دوش ، هکم  دراو  وا  دراذگ 
نخس تشگرب و  زین  وا  تفرگ . سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  شیرق  یگدنیامن  هب  زِرکُم ،»  » مان هب  يرگید  صخـش  مود ، هبترم  يارب 
برع نازادناریت  سیئر  هک  ار  همقلع » نب  سیَلُح   » موس راب  يارب  دندرکن . دامتعا  ودنیا  ياهشرازگ  هب  شیرق  اما  درک  قیدصت  ار  لیَُدب » »
داـتفا وا  هب  رود  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  مشچ  یتـقو  « (1)  » دنداتـسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هلئاـغ  متخ  يارب  دوب ،

زج يرظن  میاهدماین و  گنج  يارب  ام  هک  دـنادب  ات  دـینک ، اهر  وا  ولج  ار  ینابرق  نارتش  تسا . یـسانشادخ  كاپ و  هلیبق  زا  درم  نیا  دومرف :
زا وا  دندروخیم . ار  رگیدکی  ياهمشپ  یگنـسرگ  طرف  زا  هک  داتفا  یمادنارغال  رتش  داتفه  هب  سیلُح ،»  » مشچ میرادـن . ادـخ  هناخ  ترایز 

امـش اب  زگره  ام  تفگ : شیرق  نارـس  هب  رتمامت  هچ  ره  تدـش  اب  و  تفرگن ؛ ساـمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  تشگرب و  هطقن  ناـمه 
زج يرظن  [» ] دمحم میرادزاب . ترایز  زا  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  میاهتسبن  نامیپ 
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هک ماهلیبق ، مامت  اب  نم  دینک ، يریگولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  دورو  زا  رگا  تسا  وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  درادن . ترایز 

. منکیم عطق  ار  امش  هشیر  مزیریم و  امش  رس  رب  دنبرع  نازادناریت  ًامومع 
یهار دوخ  ام  شاـب ، مارآ  دـنتفگ : وا  هب  و  دـنتفر ، ورف  رکف  هشیدـنا و  رد  هدیـسرت ، وا  تفلاـخم  زا  دـمآ و  نارگ  شیرق  رب  سیلُح »  » نخس

. دشاب وت  تیاضر  دروم  هک  مینکیم ، باختنا 
هللا یلصربمایپ  روضح  هب  دنتـشاد ، نانیمطا  وا  یهاوخریخ  و  تیارد ، لقع و  هب  هک  ار  یفقث » دوعـسم  نب  ةورع  ، » مراهچ هلحرم  رد  هرخألاب 
یلو دش . هلماعم  هنوگچ  قباس  ناگدنیامن  اب  هک  دیدیم  اریز  تفریذپیمن ، ار  شیرق  یگدنیامن  راک  زاغآ  رد  وا  دندرک . هناور  هلآ  هیلع و 

. درک دنهاوخن  تنایخ  هب  مهتم  ار  وا  تسا و  ملسم  اهنآ  رظن  رد  وا  تیعقوم  ماقم و  هک  دنداد  نانیمطا  وا  هب  شیرق 
نونکا ياهدروآ ، درگ  شیوخ  رود  یفلتخم  ياههتسد  دمحم ! يا  تفگ : نینچ  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  دوعـسم ،»  » دنزرف

دنهاوـخن و  درک ، دـنهاوخ  تعناـمم  وـت  يورـشیپ  زا  تردـق  ماـمت  اـب  شیرق  یلو  ینک ، هلمح  هکم )  ) دوـخ هاـگداز  هب  ياهـتفرگ  میمـصت 
. دنوش هدنکارپ  وت  درگ  زا  و  دننک ، اهر  ار  وت  ادرف  اههتسد  نیا  هک  مسرتیم  نآ  زا  نم  اما  يوش . هکم  دراو  وت  تشاذگ 

، ینکیم هابتشا  تفگ : درک و  وا  هب  ور  دوب ، هداتسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـس  يالاب  رکبوبا » ، » دیـسر اجنیا  هب  وا  نخـس  هک  یماگنه 
فیعـضت وا  فدـه  هک  هدـیزرو ، تاملپید  کی  تروصهب  هورع ، تشاد . دـنهاوخنرب  وا  زا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  زگره 

. تفریذپ نایاپ  ماجنارس  وا  نانخس  تفگیم و  نخس  دوب ، شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هیحور 
نخـس دربیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  شیر  هب  تسد  هرکاذـم  عـقوم  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماـقم  ریقحت  يارب  دوعـسم  دـنزرف 

. تفگیم
هلآ هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تحاـس  هـب  و  ریگب ، رظن  رد  ار  مارتـحا  بدا و  تـفگیم : دزیم و  وا  تـسد  يور  بـترم  هبعــش ،» نـب  ةریغم  »
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رود  هک  یناـسک  اـیوگ  ( ؟ تسیک نیا  دیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  دوعـسم » نب  ةورع  . » نکم تراـسج 

تحاران هورع  تسا . هبعـش  دنزرف  هریغم ، وت  هدازردارب  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دندوب .) هدیناشوپ  ار  دوخ  ياههرهچ  دندوب ،
زا شیپ  يدنچ  وت  مدیرخ . ار  وت  يوربآ  زورید  نم  رگهلیح  يا  تفگ : هدش 
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ار اهنآ  ياهبنوخ  فیقث ، ياههریت  نایم  گنج  شتآ  نتخاس  شوماـخ  يارب  نم  و  یتشک ، ار  فیقث  نادرم  زا  رفن  يروایب 13  مالسا  هکنآ 

. متخادرپ
. درک حیرشت  دوب - هتفگ  شیپ  ناگدنیامن  هب  هک  هنوگنامه  رفس - زا  ار  دوخ  فده  دومن و  عطق  ار  هورع  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

دنتشاذگن وا  نارای  هک  دید  دوخ  مشچ  اب  هورع » . » تفرگ وضو  تساخرب  دشاب ، هداد  هورع  دیدهت  هب  ینکـشنادند  خساپ  هکنیا  يارب  یلو 
. دزیرب نیمز  هب  وا  يوضو  بآ  زا  ياهرطق 

یگمه هک  شیرق - نارس  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  فده  تاقالم و  نایرج  دیدرگ . شیرق  لفحم  دراو  تساخرب ، اجنآ  زا  هورع 
تردـق دـننام  یگرزب ، ياهتردـق  ماهدـید . ار  گرزب  ناـهاش  نـم  تـفگ : دوزفا و  زین  دـیناسر و  دـندوب - هدرک  عاـمتجا  يوـطيذ »  » رد

دوخ ناگدید  اب  نم  ماهدیدن . دمحم  دننام  دوخ ، موق  نایم  ار  مادک  چیه  تیعقوم  ماهدرک و  هدهاشم  ار  هشبح  ناطلس  مور ، رصیق  يرـسک ،
هللا یلصدمحم  زا  ییوم  رگا  دندومنیم . میسقت  ار  نآ  كربت  يارب  دزیرب و  نیمز  هب  وا  يوضو  زا  یبآ  هرطق  دنتشاذگن  وا  نارای  هک  مدید 

«(1) . » دننک لمأت  رکف و  كانرطخ  تیعقوم  نیا  رد  دیاب  شیرق  نارس  نیاربانب ، دنرادیم . رب  ار  نآ  ًاروف  دتفیب ، هلآ  هیلع و 

دتسرفیم هدنیامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

هک دنک  روصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دراد  اج  دیسرن . هجیتن  هب  دنداد ، ماجنا  مالسا  ردقیلاع  ربهر  اب  شیرق  ناگدنیامن  هک  ییاهسامت 
نخـس تحارـصزا  ار  نانآ  ماهتا ، زا  سرت  و  دـنناسرب ، شیرق  ناگرزب  شوگ  هب  ار  تقیقح  دنتـساوخن  اـی  دنتـسناوتن و  شیرق  ناگدـنیامن 
فدـه اـت  دتـسرفب  كرـش  ِنارـس  يوـس  هب  ياهدـنیامن  ًاصخـش  تفرگ ، میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن ، نـیا  زا  تـسا . هتـشادزاب 

. دنک حیرشت  دوبن  يزیچ  ادخ  هناخ  ترایز  زج  هک  ترفاسم  نیا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
دوخ وا  و  دراذگ ، وا  رایتخا  رد  يرتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیدرگ . باختنا  ۀیما » نب  شارِخ   » مان هب  هعازخ ،»  » هلیبق زا  یتسدربز  درم 

و دیناسر ، شیرق  ياههتسد  هب  ار 
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یپ ار  يو  رتـش  دراد ؛ تینوصم  رظن  ره  زا  ریفـس  هک  ناـهج  لـلم  موسر  فـالخرب  راـظتنا و  فـالخرب  یلو  داد . ماـجنا  ار  دوخ  تیرومأـم 

شیرق هک  درک  تباث  هنادرمناوجان  راک  نیا  داد . تاجن  گرم  زا  ار  وا  برع  نازادـناریت  تطاسو  اما  دنـشکب . ار  وا  دوب  کـیدزن  و  هدرک ،
. دنگنج شتآ  ندرک  نشور  ددصرد  دنوش و  دراو  افصو  حلصرد  زا  دنهاوخیمن 

هب مالـسا  نازابرـس  هقطنم  فارطا  رد  هک  دـنتفای  تیرومأم  شیرق  هدومزآراک  ناناوج  زا  رفن  هاجنپ  هک  دوب ، هتـشذگن  هثداح  نیا  زا  يزیچ 
يراک اهنت  هن  هدش  بآ  رب  شقن  هشقن  نیا  یلو  دننک ، ریـسا  ار  دنچ  ینت  و  هدرک ، تراغ  ار  یلاوما  ناکما ، تروصرد  و  دنزادرپب ؛ شدرگ 

ریت و ناناملـسم  هب  اهنآ  هکنآ  اب  دندش . هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  هدش و  ریگتـسد  یگمه  هکلب  دنهد ، ماجنا  دنتـسناوتن 
تباث ار  دوخ  یئوجحلـصحور  رگید  راب  و  دـینک ، دازآ  ار  اهنآ  همه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دـندوب ، هدرک  باـترپ  گـنس 

«(1) . » درادن رس  رد  دربن  رکف  زگره  هک  درک  میهفت  درک و 

دنکیم مازعا  يرگید  هدنیامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

راکفا نتخاس  نوگرگد  هرکاذم و  هار  زا  ار  لکشم  تساوخیم  ًادج  و  هتـشگ ، دیمون  تملاسم  حلـصزا و  ام  یمارگ  ربمایپ  زاب  همه  نیا  اب 
یلع نیاربانب ، دشاب . هدشن  هدولآ  شیرق  نوخ  هب  وا  تسد  هک  دـنک  باختنا  یگدـنیامن  هب  ار  یـسک  دـیاب  راب  نیا  دـنک . لح  شیرق  نارس 
يارب دـندوب ؛ هتـشک  ار  اهنآ  زا  یهورگ  هدرک و  مرن  هجنپ  تسد و  شیرق  برع و  لاطبا  اب  هک  مالـسا  نانامرهق  ریاس  ریبز و  مالـسلا و  هیلع 

اریز دنک ، باختنا  تیرومأم  ماجنا  يارب  ار  باطخ  دنزرف  رمع  هک  دش  یهتنم  هطقن  نیا  هب  وا  رکف  ماجنارـس  دنتـشادن . تیحالـصیگدنیامن 
مناج رب  شیرق  زا  نم  تفگ : دـیبلط و  شزوپ  تیرومأـم  نیا  نتفریذـپ  زا  رمع  دوب . هتخیرن  ناکرـشم  زا  نوخ  ياهرطق  یتح  زور  نآ  اـت  وا 
نیا ماجنا  هک  منکیم  تیاده  يرگید  صخش  هب  ار  امـش  نم  یلو  دنک . تیامح  نم  زا  هک  تسین  هکم  رد  یـسک  نم  لیماف  زا  مسرتیم و 

تیرومأم
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نارـس هب  ار  امـش  ماغیپ  دناوتیم  و  دراد ، یکیدزن  يدـنواشیوخ  نایفـسوبا  اب  هک  تسا  يوما  نافع » نب  نامثع   » وا تسوا . تردـق  روخرد 

. دناسرب شیرق 
وا هانپ  رد  و  دومن ، دروخرب  صاع » نبدیعس  نب  نابا   » اب هار  همین  رد  يو  دیدرگ . هکم  راپسهر  و  درک ، ادیپ  تیرومأم  راک  نیا  يارب  نامثع 

خساپ رد  شیرق  یلو  دناسرب ، ًاحیرصار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مایپ  ات  دوشن ، وا  ضرعتم  یسک  هک  دومن  دهعت  نابا » . » دش دراو  هکم  هب 
هار رگید  دـنگوس  نیا  اب  و  دوش ، هکم  دراو  روز  اب  [» ] دـمحم میراذـگن  میاهدرک  دای  دـنگوس  ام  دـنتفگ : نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

مارتحا ساپ  هب  وا  یلو  دنک ، فاوط  ار  هبعک  هک  دنداد  هزاجا  نامثع  هب  سپس  تسا . هتـسب  هکم  هب  ناناملـسم  دورو  روظنم  هب  هرکاذم  يارب 
وا تشگزاب  زا  هک  دوب  نیا  دـنداد ، ماجنا  نامثع  هرابرد  شیرق  هک  يراک  دـیزرو . عانتما  ادـخ  هناخ  فاوط  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

«(1) . » دننک ادیپ  یلحهار  تدم  نیا  رد  هک  دوب ، نیا  ناشرظن  دیاش  و  دندومن ، يریگولج 

ناوضر تعیب 

راشتنا نامثع  لتق  ربخ  یتقو  دـمآ . دـیدپ  ناناملـسم  نایم  رد  یبیجع  ناجیه  بارطـضا و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هدـنیامن  ریخأت  رثا  رب 
کیرحت هدارا و  میکحت  يارب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندش . ماـقتنا  هداـمآ  هداـتفا ، شورخ  شوج و  هب  ناناملـسم  راـب  نیا  تفاـی ،

: تفگ نینچ  درک و  ناناملسم  هب  ور  اهنآ ، كاپ  تاساسحا 
. منک هرسکی  ار  راک  ات  موریمن  اجنیا  زا 

هک تفرگ  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندوب ؛ هدماین  نوریب  یگنج  گرب  زاس و  اب  ناناملسم  و  دوب ، کیدزن  رطخ  هک  هظحل  نیا  رد 
ناونع هب  ار  يو  تسد  وا  نارای  مامت  و  تسـشن ، یتخرد  هیاس  ریز  نامیپ  دیدجت  يارب  ورنیا ، زا  دـنک . دـیدجت  ناناملـسم  اب  ار  دوخ  نامیپ 
نامه دادـیور ، نیا  دـننک . عافد  مالـسا  كاپ  نیئآ  میرح  زا  سفن  نیرخآ  ات  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  و  دندرـشف ، يرادافو  نامیپ  تعیب و 

: تسا هدش  دراو  نینچ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  ناوضر »  » نامیپ
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لماک یحور  شمارآ  هک  دوب ، هاـگآ  اـهنآ  صولخ  اـفو و  زا  و  دـش ، دونـشخ  دنتـسب ، ناـمیپ  وت  اـب  تخرد  ریز  هک  یناـنمؤم  زا  دـنوادخ  »

هار ناـنآ  هب  شیرق  اـی  دـش ، نشور  ناناملـسم  فیلکت  ناـمیپ ، زا  سپ  « (1) «. » داد شاداپ  کـیدزن  یحتف  هب  ار  ناـنآ  و  داتـسرف ، ناـشیارب 
گرزب دئاق  تخادرپ . دـنهاوخ  گنج  هب  هدـش و  وربور  شیرق  یتخـسرس  اب  ای  و  دـنوشیم ، قفوم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  نانآ  دـنهدیم و 

. دوب نآ  ناهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  یحلـصهعیلط  دوخ  نیا  و  دش ، ادیپ  رود  زا  نامثع  هفایق  هک  دوب  رکف  نیا  رد  ناناملـسم 
شیرق هدنیامن  و  دناهدرک ، دای  هک  تسا  يدنگوس  شیرق  لکـشم  تفگ : دـیناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ضرع  هب  ار  بتارم  نامثع 

. تفگ دهاوخ  نخس  امش  اب  لکشم  نیا  لحهار  ندرک  ادیپ  رد 

. دریگیم سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ورمع  نب  لیهس 

ًادعب هک  یصاخ - دادرارق  کی  تحت  ار  هلئاغ  هک  دش ، رومأم  شیرق  بناج  زا  یصوصخم  تاروتسد  اب  ورمع ،» نب  لیهـس   » مجنپ راب  يارب 
ام و نایم  یحلـصدادرارق  تسا  هدـمآ  لیهـس » : » دومرف داتفا ، لیهـس »  » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  یتقو  دـهد . همتاخ  میناوخیم -

يارب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  فطاوع  هدیزرو  تاملپید  کی  دننام  تفگ و  نخس  يرد  ره  زا  و  تسشن ، دمآ و  لیهـس  ددنبب . شیرق 
. درک کیرحت  بلطم  دنچ  ماجنا 

. ياهدرک گنج  ام  اب  وت  دنادیم ، برع  ناهج  تسا . ام  تزع  لحم  مرح و  هکم  مساقلاوبا ! يا  تفگ : نینچ  وا 
. يزاسیم راکشآ  برع  ناهج  مامت  رد  ار  ام  یگراچیب  فعـض و  يوش ؛ هکم  دراو  تسا  مأوت  تردق  روز و  اب  هک  تلاح  نیمه  اب  وت  رگا 
هک ار  یمارتحا  مهدیم و  دـنگوس  يراد ، ام  اب  هک  يدـنواشیوخ  هب  ار  وت  نم  دـنتفایم ، ام  نیمزرـس  ریخـست  رکف  هب  برع  لیابق  مامت  ادرف 

 ... موشیم روآدای  تسا  وت  هاگداز  دراد و  هکم 

/ حتف هروس  ًابیِرَق «» ًاْحتَف  ْمَُهباثَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َۀَـنیِکَّسلا  َلَْزنَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  َِملَعَف  ِةَرَجَّشلا  َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْدََـقل  - » 1
«. 18
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؟ تسیچ ناتروظنم  دومرف : درک و  عطق  ار  وا  مالک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیسر ؛ اجنیا  هب  لیهس »  » نخس یتقو 

. دـینک لوـکوم  هدـنیآ  لاـس  هب  ار  هرمع  مسارم  ماـجنا  دـیدرگزاب و  هنیدـم  هب  هطقن  نیا  زا  لاـسما  هک  تسا  نیا  شیرق  نارـس  رظن  تـفگ :
دننامن هکم  رد  زور  هس  زا  شیب  هکنیا  رب  طورشم  دننک ، تکرش  جح  مسارم  رد  برع  فیاوط  مامت  دننام  هدنیآ  لاس  دنناوتیم  ناناملـسم 

. دنشاب هتشادن  هارمه  رفاسم  حالس  زج  یحالس  و 
طیارش رد  وا  دوش . هتسب  شیرق  ناناملسم و  نایم  یعیسو  یلک و  دادرارق  کی  هک  دش  ببس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  لیهـس  تارکاذم 

یلو دوش ، عطق  حلصتارکاذم  هتشر  دوب  کیدزن  هک  دیسریم  ییاج  هب  راک  یهاگ  درکیم . يریگتخـس  هداعلاقوف  نامیپ ، تایـصوصخ  و 
. دنتفگیم نخس  نآ  نوماریپ  رد  هتفرگ  تسد  رد  ار  نخس  هتشر  هبترمود  دندوب ؛ دنمقالع  تملاسم  حلصهب و  نیفرط  هک  اجنآ  زا 

نیفرط ياضما  هب  ددرگ و  میظنت  هخـسن  ود  رد  نآ  داوم  دـش  رارق  دیـسر و  نایاپ  هب  لیهـس  ياهيریگتخـس  مامت  اب  رفن ، ود  ره  تارکاذـم 
. دسرب

ریز حرـش  هب  ار  حلـصنامیپ  هک  داد ، روتـسد  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناسیونهریـس ، مومع  هتـشون  هب  اـنب 
: دسیونب

نیا اب  نم  تفگ : لیهـس  تشون . مالـسلا  هیلع  یلع  و  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب  : » سیونب دومرف  ناـنمؤم  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. دنوادخ يا  وت  مان  هب  ینعی  مهللا . کمساب  سیونب  مسانشیمن . ار  میحر » « » نامحر  » مرادن و یئانشآ  هلمج 

سپـس تشوـن . ار  نآ  زین  مالـسلا  هـیلع  یلع  دوـش و  هتـشون  دـیوگیم ، لیهـس  هـک  یبـیترت  هـب  درک  تقفاوـم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
: دسیونب هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

. تسب شیرق  هدنیامن  لیهس  اب  ادخ  ربمایپ  دمحم ، هک  تسا  ینامیپ  نیا  ینعی  هَّللا : لوسر  دمحم  هیلع  حلاصام  اذه 
دراو گنج  رد  زا  وت  اب  زگره  میدوب ، وت  توبن  تلاسر و  هب  فرتعم  رگا  میـسانشیمن . تیمـسر  هب  ار  وت  توبن  تلاسر و  ام  تفگ : لیهس 

. يرادرب نامیپ  نتم  زا  ار  بقل  نیا  یسیونب و  ار  تردپ  دوخ و  مان  دیاب  میدشیمن .
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هللا یلصربمایپ  یلو  دوش . لیهس  هتساوخ  میلست  دح  نیا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دندوبن  یـضار  ناناملـسم  زا  یخرب  هتکن ، نیا  رد 

روتسد مالسلا  هیلع  یلع  هب  تفریذپ و  ار  لیهـس  هتـساوخدوشیم  حیرـشت  ًادعب  هک  یلاع - حلاصم  هتـشر  کی  نتفرگ  رظن  رد  اب  هلآ  هیلع و 
. دنک كاپ  ار  هَّللا » لوسر   » ظفل هک  داد 

ماـن يولهپ  زا  ار  وـت  توـبن  تلاـسر و  هک  تسین ، تراـسج  نینچ  ياراـی  ارم  درک : ضرع  بدا  لاـمک  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هظحل  نیا  رد 
كاپ ار  نآ  ًاصخش  وا  ات  دراذگب  نآ  يور  ار  وا  تشگنا  هک  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  منک . وحم  تکرابم 

ار هَّللا » لوـسر   » بقل هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دراذـگ و  ظـفل  نآ  يور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشگنا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک و 
اریز دوب . هقباسیب  ناهج  مامت  رد  داد ، ناشن  دوخ  زا  نامیپ  نیا  میظنت  رد  مالسا ، ردقیلاع  ربهر  هک  یتملاسم  تشذگ و  « (1) . » دومن كاپ 
نیا زا  دوشیمن . ضوع  ندرک  كاپ  نتـشون و  اب  قیاقح ، تایعقاو و  هک  تسنادیم  و  دوبن ، یناسفن  تاساسحا  يدام و  راـکفا  ورگ  رد  وا 

. تفریذپ ار  وا  راتفگ  و  دش ، دراو  تملاسم  رد  زا  لیهس ، ياهيریگتخس  مامت  ربارب  رد  حلصیاههیاپ  ظفح  يارب  تهج ،

دوشیم رارکت  خیرات 

سفن مود  هخسن  رظن ، نیا  زا  دیدرگ . وربور  يراتفرگ  نیمه  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  بتکم  زاتمم  درگاش  نیتسخن 
ربمایپ دـیزرو ، عانتما  هَّللا » لوسر   » ظفل ندرک  كاپ  زا  ناـنمؤم  ریما  هک  هظحل  نآ  رد  دومن . ادـیپ  قباـطت  مه  اـب  يداـیز  لـحارم  رد  يوبن ،

هللا یلصربمایپ  عضو  اب  اًلماک  هک  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  معرسپ  هدنیآ  زا  درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیلع  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ 
: داد شرازگ  نینچ  دوب ، هباشم  هلآ  هیلع و 

«(2) . » یهدیم نت  يراک  نینچ  هب  تیمولظم  لامک  اب  وت  دنیامنیم و  توعد  يرما  نینچ  هب  ار  وت  هورگ  نیا  نادنزرف  یلع !

ِدوخ هک : تسا  هتـشون  هدش و  هابتـشا  راچد  تمـسق  نیا  رد  يربط  ، 368 ج 20 / راـحب ،» 106 «؛ يرولا ،» مـالعا  60 «؛ دـیفم /» داشرا  - .» 1
. میاهتفگ نخس  یحو » بتکم  باتک « رد  هدرتسگ  روط  هب  تمسق  نیا  رد  ام  تشون و  ار  دوخ  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.353 ج 20 / راحب ،» 138 «؛ ج 2 / لماک ،» - » 2
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ریثأت تحت  نانمؤم ، ریما  حولهداس  ناوریپ  دـمآ و  شیپ  نیفـص  گنج  نایرج  هکنیا  اـت  دوب  یقاـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرطاـخ  رد  بلطم  نیا 

هیلع یلع  هتفرگ و  رارق  دـندرکیم - گنج  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  صاعورمع  هیواعم و  یهدـنامرف  هب  هک  ماش - نازابرـس  هدـنبیرف  تارهاظت 
. دهدب حلصهب  نت  هک  دندرک  راداو  ار  مالسلا 

تفاـی تیرومأـم  ناـنمؤمریما  فرط  زا  عـفار ،» یبا  نب  هَّللادـیبع   » ناـنمؤمریما ریبد  دـش . هداد  بـیترت  ینمجنا  دادرارق ، حلـصنتشون و  يارب 
: دسیونب نینچ  ار  همانحلص 

مالسلا هیلع  یلع  ریبد  هب  ور  ماش  نازابرس  هیواعم و  یمسر  هدنیامن  صاعورمع ،»  » هظحل نیا  رد  ِّیلَع .» َنِینِمْؤُْملا  ریِمَأ  ِْهیَلَع  یَضاَقَت  اَم  اَذَه  »
دراو دربن  رد  زا  وا  اب  زگره  میتسنادیم ؛ نانمؤمریما  ًامـسر  ار  وا  ام  رگا  اریز  سیونب ، ار  وا  ردـپ  مان  مالـسلا و  هیلع  یلع  مان  تفگ : درک و 

نیفرط اب  زور  زا  یـساپ  دهدب . حولهداس  ناتـسود  تسد  هب  هناهب  دوبن  رـضاح  نانمؤمریما  دیماجنا ، لوط  هب  نخـس  هراب  نیا  رد  میدشیمن .
: دومرف سپس  دنک ، كاپ  ار  نانمؤمریما  ظفل  داد  هزاجا  دوخ ، نارسفا  زا  یکی  رارصا  هب  هک  نیا  ات  تشاد  شکمشک 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يروآدای  هیبیدح و  ناتساد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شور  قباطم  شور ، نیا  ۀَّنُِسب :» ۀَّنُـس  ُربکأ  ُهَّللا  »
«(1) . » درک وگزاب  مدرم  هب 

هیبیدح نامیپ  نتم 

ار نآ  داوم  هک  دـش  هتـسب  یطیارـش  تحت  شیرق ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نایم  يدادرارق  نامیپ ، نیواـنع  رد  قفاوت  زا  سپ  ماـجنارس 
: میوشیم روآدای 

حلـصو یعامتجا  تینما  ات  دـننک ، كرت  رگیدـکی  دـضرب  ار  زواجت  گنج و  لاس  هد  تدـم  هک  دـنوشیم  دـهعتم  ناناملـسم  شیرق و  - 1
. ددرگ رقتسم  ناتسبرع  طاقن  رد  یمومع 

مالسا دنک و  رارف  هکم  زا  دوخ  رتگرزب  نذا  نودب  شیرق  دارفا  زا  یکی  رگا  - 2

.162 ج 3 / لماک ،» - » 1
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يوس هب  ناناملـسم  زا  يدرف  رگا  یلو  دـنادرگزاب ، شیرق  يوس  هب  ار  وا  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ددـنویپب ؛ ناناملـسم  هب  و  دروآ ،

. دهدب لیوحت  ناناملسم  هب  ار  نآ  تسین  فظوم  شیرق  دزیرگب ؛ شیرق 
. دننک رارقرب  نامیپ  دنتساوخ  هک  ياهلیبق  ره  اب  دنناوتیم  شیرق  ناناملسم و  - 3

، هنادازآ دـنناوتیم  هدـنیآ  ياـهلاس  رد  یلو  دـندرگیم ، زاـب  هنیدـم  هب  هطقن  نیمه  زا  لاـسما  وا  ناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  - 4
هک رفاسم ، حالس  زج  یحالس  و  دنیامنن ، فقوت  هکم  رد  رتشیب  زور  هس  هکنیا  رب  طورشم  دننک ؛ ترایز  ار  ادخ  هناخ  هدومن و  هکم  گنهآ 

ار دوخ  یبهذم  رئاعـش  هنادازآ  دـنناوتیم  نامیپ  نیا  بجوم  هب  هکم ، میقم  ناناملـسم  - 5 « (1) . » دنشاب هتشادن  هارمه  تسا  ریـشمش  نامه 
«(2) . » دیامن هرخـسم  ار  اهنآ  نیئآ  ای  دندرگرب و  دوخ  نیئآ  زا  هک  دنک  روبجم  ای  و  دهد ، رازآ  ار  اهنآ  دـنرادن  قح  شیرق  و  دـنهد ، ماجنا 
هب تبـسن  اـهنآ  بوـلق  هدرک و  كرت  ار  هعدـخ  هلیح و  و  دنرامـشب ، مرتـحم  ار  رگیدـکی  لاوـما  هک  دـنوشیم  دـهعتم  ناگدـننکاضما  - 6

. دشاب هنیک  هنوگره  زا  یلاخ  رگیدکی 
زا ار  اهنآ  ام  تسا و  هیبیدـح  حلـصنامیپ  نتم  نیا  « (3) . » تسا مرتحم  اهنآ  ناج  لام و  دـنوشیم ، هکم  دراو  هنیدـم  زا  هک  یناناملـسم  - 7

. دیدرگ میظنت  هخـسن  ود  رد  هدـش  دای  داوم  اب  نامیپ  دـش . هراشا  یقرواپ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  میدرک  يروآعمج  ینوگانوگ  كرادـم 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  هب  رگید  هخسن  و  لیهس »  » هب هخسن  کی  هدرک ، یهاوگ  ار  نامیپ  مالـسا ، شیرق و  ياهتیـصخش  زا  یهورگ  سپس 

«(4) . » دیدرگ میدقت  هلآ 

.24 ج 3 / یبلح ،» هریس  - .» 1
.353 ج 20 / راحب ،» - .» 2

.117 ج 9 / نایبلاعمجم ،» - » 3
25 و 26. ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 4
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يدازآ شورس 

، تسا ریدـقتلباق  نامیپ  نیا  داوم  زا  کی  ره  هک  نیا  اب  دـسریم . یـضرغیب  دـنمدرخ  ره  شوگ  هب  نامیپ  نیا  يـالبال  زا  يدازآ  شورس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  تخیگنارب . ار  یهورگ  مشخ  زور  نآ  هک  تسا  مود » هدام   » نامه نآ ، هجوت  نایاش  ساـسح و  هطقن  یلو 

، دننزب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  دننام  يربهر  میمـصت  هرابرد  دیابن  هک  ار  یئاهفرح  دندش و  تحاران  هداعلاقوف  ضیعبت ، نیا  زا 
یفرعم مالـسا  هعاشا  غیلبت و  هوحن  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رکفت  زرط  و  دشخردیم ، زونه  نازورف  لعـشم  دـننام  هدام  نیا  دـندز ؛

. تسا ادیوه  اًلماک  دوب ، لئاق  يدازآ  لوصا  هب  تبسن  ردقیلاع  ربهر  نآ  هک  يریذپانفصو  مارتحا  نآ ، رهاظ  زا  دیامنیم و 
ناـنآ یلو  میهد ، لـیوحت  ار  شیرق  ناگدـنهانپ  اـم  ارچ  هک  دوخ ، ناراـی  زا  ياهتـسد  ضارتـعا  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ 

یتسرپتب و طیحم  و  دـنک ، رارف  كرـش  يوس  هب  مالـسا  مچرپ  ریز  زا  هک  یناملـسم  : » دومرف نینچ  دنـشابن ؛ اـم  يرارف  لـیوحت  هب  فظوم 
وا نامیا  هتفریذپن و  لد  ناج و  زا  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دهد ؛ حیجرت  یتسرپادخ  نیئآ  مالـسا و  طیحم  رب  ار  یناسنادـض  نیئآ 

تسا رظن  نیا  زا  میهدیم ؛ لیوحت  ار  شیرق  ناگدنهانپ  رگا  و  دروخیمن . ام  درد  هب  یناملسم  نینچ  تسا و  هدوبن  راوتـسا  حیحـصهیاپ  رب 
قطنم لقع و  نیزاوم  لوصا و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن  « (1) «. » دروآیم مهارف  ار  اهنآ  تاجن  هلیـسو  دنوادخ  میراد  نانیمطا  هک 

. دش راکشآ  یبوخ  هب  نامز ، تشذگ  اب  بلطم  نیا  و  دوب ، هارمه 
هداـم نیا  ياـغلا  راتـساوخ  ناـنآ ، ِدوـخ  دـیدرگیم ؛ شیرق  هجوـتم  هداـم  نیا  زا  هـک  يراوگاـن  ثداوـح  رثا  رب  هـک  تشذـگن  يزیچ  اریز 

. دش دهاوخ  نایب  ًاحورشم  هک  نانچ  دندیدرگ .
نامه ار ، مالسا  تفرـشیپ  تلع  دنزرویم  رارـصا  هک  یناسانـشرواخ  زا  يرایـسب  يزروضرغ  هب  تبـسن  تسا  ياهدنبوک  خساپ  هدام ، نیا 

تدم رد  هنوگچ  هک  دننیبب  مالسا  يارب  ار  راختفا  نیا  دنناوتیمن  نانآ  دننک . دادملق  ریشمش  روز 
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روز تردق و  ار  نآ  تفرشیپ  تلع  هدومن ، يزروضرغ  ناهذا ، نتخاس  بوشم  يارب  راچان  تفرگارف . ار  نیمز  راطقا  زا  يرایـسب  یهاتوک 
اًلماک دش ، هتسب  رفن  نارازه  ناگدید  ربارب  رد  ربهر ، روضح  رد  هریزجهبش  رد  نامیپ  نیا  هک  یتروصرد  دننکیم ؛ یفرعم  ناناملسم  يوزاب 

ثعاب ریـشمش  روز  مییوگب : هک  تسا  ینیبعقاو  زا  رود  رایـسب  همه ، نیا  اـب  دزاـس . سکعنم  ار ، نآ  یلاـع  میلاـعت  مالـسا و  حور  دـناوتیم 
. تسا هدیدرگ  ناناملسم  مالسا و  تفرشیپ 

اب ار  دوخ  یگتسویپ  دندوب ، هعازخ »  » هنیرید نانمـشد  هک  هنانکینب »  » هلیبق هدش و  نامیپمه  ناناملـسم  اب  موس  هدام  هیاس  رد  هعازخ ،»  » هلیبق
. دندرک مالعا  شیرق » »

حلصظفح يارب  شالت  نیرخآ 

نیا راب  ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رگا  تسا و  هتـشاد  یلیمحت  هبنج  نآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  یکاح  اًلماک  نآ ، نتم  نامیپ و  تامدقم 
« مهللا کمـسب   » ظفل اب  تیلهاج  نارود  ياهنامیپ  دـننام  ناـمیپ ، دـنرادرب و  نآ  نتم  زا  ار  هَّللا » لوسر   » بقل دـش  رـضاح  و  تفر ، ناـمیپ 

تاماقم هب  ار ، شیرق  ناملسم  ناگدنهانپ  دش  رضاح  وا  رگا  دوب . ناتسبرع  طیحم  رد  تینما  يرارقرب  حلصظفح و  يارب  همه ، دوش ؛ هتشون 
هتـسد و نیا  قوقح  ظفح  يارب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رگا  دوب . لیهـس  تجاـجل  يارب  يرادـقم  دـهد ؛ لـیوحت  یتسرپتب  تموکح 

عطق تارکاذم  هتـشر  دشیمن  لیهـس  هتـساوخ  میلـست  دندوب ،) ناگدـنهانپ  نداد  لیوحت  رد  ضیعبت  اب  فلاخم  هک  یمومع  راکفا  تاعارم 
یلـصربمایپ ورنیا ، زا  تفریم . تسد  زا  درک ، تباث  ارنآ  ریگمـشچ  راثآ  هدنیآ  هک  گرزب  تمعن  نیا  و  تفرگیمن . ماجنا  حلـصو  دشیم 

زیچان نآ  ربارب  رد  تامیالمان  هنوگ  نیا  هک  گرزب - دصقم  ات  تفریذپ ، ار  اهلیمحت  اهراشف و  همه  الاب ، فده  ظفح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا 
یصاخ تجاجل  يور  لیهـس » ، » دومنیم تاعارم  ار  هتـسد  نیا  یقوقح  یمومع و  راکفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دورن . تسد  زا  تسا -

: تسا بلطم  يایوگ  دهاش  ریز  نایرج  هک  دشیم  گنج  شتآ  ندش  نشور  ثعاب  تشاد ، هک 
دوب نآ  نتشون  لوغشم  مالسلا  هیلع  یلع  هدیسر و  رخآ  هب  نامیپ  داوم  نوماریپ  تارکاذم 
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هسلج دراو  تشاد ، ياپ  هب  ریجنز  هک  یلاح  رد  شیرق ، فرط  زا  حلصدادرارق  هدنسیون  هدنیامن و  لیهـس ،»  » دنزرف لدنجوبا ،»  » ناهگان هک 

رـس هب  دوب - هدش  هتـسب  ریجنز  هب  وا  ياهاپ  هک  یلاح  رد  ردـپ - نادـنز  رد  هک  دوب  اهتدـم  وا  اریز  دـندرک ، بجعت  وا  دورو  زا  همه  دـش .
هیلع و هللا  یلصربمایپ  تخسرس  نادنمقالع  رامش  رد  هتفریذپ و  ار  یتسرپاتکی  نیئآ  هک  دوب  نیا  وا  هانگ  دوب و  یهانگیب  ینادنز  وا  دربیم .
«(1) « » هیبیدح  » رد ناناملـسم  هک  دوب  هدروآ  تسد  هب  تفرگیم ، تروصنادنز  فارطا  رد  هک  یتارکاذم  زا  لدنجوبا ،» . » دوب هدمآرد  هلآ 

. دیناسر ناناملسم  هب  ار  دوخ  اههوک  نایم  زا  ههاریب  زا  هتخیرگ و  نادنز  زا  یصوصخم  ریبدت  اب  تهج ، نیا  زا  دناهدمآ . دورف 
تروصرب یمکحم  یلیـس  تساخرب و  مشخ  تدش  زا  هک  دش  تحاران  ياهزادـنا  هب  داتفا  شیوخ  دـنزرف  هب  لیهـس ،»  » ِناگدـید هک  نیمه 

هکم هب  ناـمیپ ، مود  هداـم  مکح  هب  دـیاب  هک  تسا  درف  نیتـسخن  نیا  تفگ : درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـب  ور  سپـس  تخاوـن . يو 
تسرد نامیپ  زونه  اریز  دوب ، ساسایب  یهاو و  اًلماک  لیهـس »  » ياعدا هک  تسین  وگتفگ  ياج  یهدب . لیوحت  ار  ام  يرارف  ینعی  ددرگزاب .

يارب كردـم  ناوتیم  هنوگچ  تسا ، هدرکن  یط  ار  ییاهن  لحارم  زونه  هک  ینامیپ  دوب . هدیـسرن  نیفرط  ياـضما  هب  هدـماین و  ذـغاک  يور 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تهج  نیا  زا  دوش . فرط  کی 

يردق هب  وا  منزیم . مه  هب  ار  نآ  ساسا  و  هتفرگ ، هدیدان  ار  بلاطم  مامت  نم  تروصنیا  رد  تفگ : لیهس » . » تسا هدشن  اضما  نامیپ  زونه 
ًاروف هدـش ، تحاراـن  لیهـس »  » يریگتخـس زا  بطیَوُح ،»  » و زرکُم »  » ماـن هب  شیرق ، گرزب  تیـصخش  ود  هک  درک  رارـصا  دوخ  راـتفگ  رد 
. دشاب وت  هانپ  رد  لدنجوبا  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  دندرک و  ياهمیخ  دراو  هتفرگ  ردپ  تسد  زا  ار  لدنجوبا »  » دنتساخرب و

: تفگ هداتسیا و  دوخ  نخـس  يور  درک و  لطاب  ار  اهنآ  ریبدت  لیهـس »  » رارـصا یلو  دنهد ، همتاخ  ار  عازن  دنتـساوخیم  قیرط  نیا  زا  نانآ 
يارب هک  حلصهیاپ - ظفح  يارب  ار  شالت  نیرخآ  تشگ ، راچان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماجنارـس  دوب . هدش  مامت  هرکاذم  رظن  زا  نامیپ 

یضار تهج ، نیا  زا  دهد . ماجنا  دوب - منتغم  هداعلاقوف  مالسا  راشتنا 

. تسا مرح  ءزج  نآ ، ياهنیمز  رتشیب  تسا و  هکم  یلیم  هن  رد  ءابدح ، رغصم  هیبیدح ، - 1
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: تفگ نینچ  ریسا  ِناملسم  نآ  هب  ییوجلد  ناونع  هب  و  ددرگزاب ، هکم  هب  دوخ  ردپ  هارمه  لدنجوبا  دش 

رباصوت و تفریذـپن ، وا  هک  نونکا  دـشخبب ، ام  هب  ار  وت  تبحم ، فطل و  قیرط  زا  تردـپ ، میتساوخ  ام  زاـس ! هشیپ  ار  یئابیکـش  لدـنجوبا !
. دنکیم زاب  یجرف  هار  رگید  ناراتفرگ  وت و  يارب  دنوادخ  نادب  و  شاب ، رابدرب 

و زرکم »  » تیاـمح رد  زین  لدـنجوبا  هتفرگ و  شیپ  ار  هکم  هار  وا  ناتـسود  لیهـس و  دـش . اـضما  ناـمیپ  ياههخـسن  دیـسر . رخآ  هب  هـسلج 
ار دوخ  رـس  و  درک ، رحن  ار  دوخ  رتش  هطقن  نامه  رد  مارحا  زا  جورخ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتـشگزاب و  هکم  هب  بطیوح » »

«(1) . » دندومن يوریپ  يو  زا  زین  یهورگ  و  دیشارت ،

هیبیدح نامیپ  یبایزرا 

هب ناتسرپتب  هنیدم و  يوس  هب  ناناملسم  هیبیدح ،»  » نیمزرس رد  فقوت  زور  زا 19  سپ  دش و  هتسب  كرش  نارس  ربمایپ و  نایم  حلـصنامیپ 
. دنتشگزاب هکم  يوس 

عفن هب  ار  نآ  ياهتـسد  تفرگرد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارای  نایم  یتارجاشم  فالتخا و  نآ ، زا  سپ  و  نامیپ ، نتـشون  ماـگنه 
اب ام  درذگیم ، نامیپ  داقعنا  زا  نرق  هدراهچ  هک  نونکا  دنداد . صیخـشت  مالـسا  حلاصم  فالخرب  ار  نآ  يرامـشتشگنا  هورگ  مالـسا و 

لـصف نیا  زا  هدرک و  هراـشا  تارجاـشم  نیا  زا  ياهشوـگ  هب  مییاـمنیم و  یباـیزرا  ار  هیبیدـح  ناـمیپ  بصعت ، هنوـگره  زا  رود  ینیبعـقاو 
. میرذگیم

: نآ لیالد  کنیا  تخاس . یعطق  ار  نآ  يزوریپ  دش و  مامت  مالسا  عفن  هب  دصرددصحلصنیا  هک  مینکیم  روصت  ام 
« بازحا  » و دـحا »  » ثداوح نایب  رد  راصتخا  روط  هب  هک  اهنآ - یجراخ  یلخاد و  تاکیرحت  و  شیرق ، یپ  رد  یپ  ياهموجه  اـهدربن و  - 1

نایم رد  مالسا  نیئآ  غیلبت  رشن و  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هک  دادیمن  تصرف  تشذگ - ناگدنناوخ  رظن  زا 
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نمـشد كانرطخ  ياههشقن  نتخاس  میقع  عافد و  فرـصرتشیب  وا  ياهبنارگ  تاـقوا  ورنیا ، زا  دزادرپب . ناتـسبرع  زا  جراـخ  طاـقن  لـیابق و 

رگید طاقن  رد  مالـسا  غیلبت  يارب  هنیمز  و  تشگ ، مارآ  بونج  هیحان  زا  نانآ  مظعا  دـئاق  ناناملـسم و  رطاخ  ناـمیپ ، زا  سپ  یلو  دـشیم ،
هللا یلـصمرکا  ربمایپ  باکر  رد  رفن  دصراهچ  رازه و  هیبیدـح  حلـصرد  اریز  دـش ، یباتفآ  لاس  ود  زا  سپ  شمارآ  نیا  رثا  دـیدرگ . مهارف 

مچرپ ریز  رفن  رازه  هد  درک ، تکرح  هکم  حـتف  يارب  یمـسر  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـعب  لاس  ود  یلو  دـندوب ؛ هلآ  هیلع و 
. دوب هیبیدح »  » نامیپ میقتسم  هجیتن  زراب ، توافت  نیا  دندومن و  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هارمه  مالسا 

و هتخانـش ، تیمـسر  هب  ار  مالـسا  تیدوجوم  شیرق  هکنآ  زا  سپ  یلو  دـندنویپب ، ناناملـسم  هب  دنتـسناوتیمن  شیرق  میب  زا  ياهتـسد  اریز 
مالسا غیلبت  هب  دازآ  رکف  اب  دنتسناوت  ناناملسم  و  دش ، هتـشادرب  يدایز  لیابق  زا  زرل  سرت و  دندراذگ ، دازآ  مالـسا  هب  نتـسویپ  رد  ار  لیابق 

. دنزادرپب
هدروآ دـیدپ  مالـسا  نییآ  مدرم و  ناـیم  ناکرـشم  هک  ینینهآ  هدرپ  هک  دوـب  نیا  دـندرب ، ناـمیپ  نیا  زا  ناناملـسم  هک  ياهجیتـن  نیمود  - 2

يرتشیب سامت  ناناملـسم  اب  هنیدم ، هب  دوخ  ياهترفاسم  رد  نانآ  دیدرگ و  دازآ  هنیدـم  هب  دـمآ  تفر و  هجیتن ، رد  تفر . نایم  زا  دـندوب ،
. دندش هاگآ  مالسا  یلاع  میلاعت  دنمدوس و  ياههمانرب  زا  هتفرگ و 

ار ناکرـشم  شوـه  لـقع و  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ناـمیااب  دارفا  يارچ  نوـچیب و  يوریپ  صـالخا و  ناناملـسم ، ماـظتنا  مـظن و 
تایآ هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نیریش  مرگ و  ياهینارنخس  اهنآ و  هدرشف  فوفصو  زامن ، تاقوا  رد  ناناملسم  تفاظن  وضو و  دوبریم .

هب نامیپ ، زا  سپ  ناناملسم  رگید ، فرط  زا  درکیم . دنمقالع  مالسا  هب  ار  نانآ  دوب ؛ تحاصف  تسالس و  تیاهن  رد  هک  نآرق  شخبتذل 
؛ دنتفرگیم دوخ  هنیرید  ناتـسود  ناگتـسب و  اب  هک  یفلتخم  ياهسامت  رد  دندرکیم و  ترفاسم  نآ  یحاون  هکم و  هب  ینوگانوگ  نیوانع 

دشیم ببس  دوخ  نیا  و  دندرکیم . دزشوگ  اهنآ  هب  ار  نآ  مارح  لالح و  بادآ و  نیناوق و  مالـسا و  يایازم  دندومنیم و  غیلبت  مالـسا  زا 
ناناملسم هب  هکم  حتف  زا  شیپ  صاعورمع  دیلو و  نب  دلاخ  دننام  كرش ، نارس  زا  يدایز  هتسد  هک 
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نودب یتسرپتب ؛ میظع  هاگیاپ  هک  دش  بجوم  درک و  يزیریپ  ار  هکم  حـتف  تامدـقم  مالـسا ، تقیقح  هب  یئانـشآ  هنوگ  نیا  دـندنویپب و 

هب متشه ، لاس  ثداوح  رد  هک  نانچ  دنوش . دراو  مالسا  نیئآ  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دیآرد و  ناناملـسم  فرـصت  هب  تمواقم ، نیرتکچوک 
مالـسا غیلبت  توعد و  يدازآ  تشحو ، سرت و  نتفر  نیب  زا  کیدزن ، ياـهسامت  هجیتن  گرزب ، يزوریپ  نیا  دـمآ . دـهاوخ  حورـشم  روط 

. دشابیم
. دوشگ ار  نانآ  یحور  ياههدقع  زا  يرایسب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  نامیپ  نتسب  ماگنه  هب  كرش  نارس  کیدزن  سامت  - 3

، حلـصظفح يارب  وا  هناقداصیاهشالت  و  فرط ، يریگتخـس  ربارب  رد  وا  لمحت  شمرن و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  میظع  قـالخا  اریز 
. تسا یناسنا  میظع  قلخ  همشچرس  وا  هک  درک  تباث 

يارب يزوریپ  دیون  هک  حتف  هروس  هک  دوب  هدیسرن  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زونه  ددرگیم : مولعم  اجنیا  زا  نامیپ  یبایزرا 
. دومن یقلت  تسا  هکم  حتف  نامه  هک  يرگید  يزوریپ  همدقم  ار  راک  نیا  و  دیدرگ ، لزان  دادیم ، ناناملسم 

. ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  اَنْحَتَف  اَّنِإ  دیامرفیم : هکنانچ 

دننکیم رارصا  داوم ، زا  یکی  ياغلا  يارب  شیرق 

. دنک وغل  ار  مود  هدام  هک  دننک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  درک  راداو  ار  شیرق  خلت ، ثداوح  هک  تشذگن  يزیچ 
« لیهـس  » هداعلاقوف يریگتخـس  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تخیگنارب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  مشخ  هک  ياهدام  نامه 

یلو دـهد ، لیوحت  هکم  تموکح  هب  ار  شیرق  ناملـسم  نایرارف  تسا ، فظوم  مالـسا  تموکح  : » هک دوب  نیا  هدام  نآ  تفر . نآ  راـب  ریز 
یلو تخیگنارب ، ار  یهورگ  مشخ  زور  نآ  رد  هداـم  نیا  دـنهد .» لـیوحت  اـهنآ  دوـخ  هـب  ار  ناناملـسم  يرارف  هـک  دنتـسین  فـظوم  شیرق 

یتاجن هار  دنتسه ، شیرق  لاگنچ  ریسا  هک  مالـسا  يافعـض  يارب  دنوادخ  دومرف : تفریذپ و  ار  نآ  زاب  هرهچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
: هدام نیا  ندشوغل  تلع  و  تاجن ، هار  کنیا  دزاسیم . مهارف 

. تخیرگ هنیدم  هب  یصوصخم  ریبادت  اب  دربیم ؛ رس  هب  ناکرشم  نادنز  رد  اهتدم  هک  ریصبوبا ،»  » مان هب  یناملسم 
و رهزا »  » مان هب  گرزب  تیصخش  ود 
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هب ار  همان  دینادرگزاب و  ار  ریـصبوبا »  » دیاب مود ، هدام  قبط  هک  دندش  روآدای  هدومن و  هبتاکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  اب  سنخا ،» »

. دنناسرب هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  هک  دندرک  میلست  دوخ  مالغ  و  رماع » ینب   » زا يدرم 
اب هلیح  رد  زا  ام  تسین  حیحصزگره  يدرگزاب و  موق  شیپ  دیاب  تفگ : ریصبوبا »  » هب دوب  هدرک  هک  يدهعت  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

: تفگ ریصبوبا  دزاسیم . مهارف  ار  نارگید  وت و  يدازآ  هلیسو  دنوادخ  هک  متسه  نئمطم  نم  میوش . دراو  نانآ 
هب ار  وا  دومن و  رارکت  ار  هدش  دای  هلمج  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دننادرگ . مزاب  ادخ  نید  زا  ات  يراپـسیم  ناکرـشم  تسد  هب  ارم  ایآ 
هب یگتسخ  طرف  زا  ریـصبوبا  دندیـسر ، « (1) « » هفیلحلايذ  » هب ناـنآ  یتـقو  داد . تکرح  هکم  يوـس  هب  درپـس و  شیرق  ناگدـنیامن  تـسد 
وا تسد  هب  ریشمش  یتقو  منک . اشامت  ات  هدب  ار  تریـشمش  تفگ : يرماع »  » درم نآ  هب  هناتـسود  ياهفایق  اب  لاح ، نآ  رد  دز . هیکت  يراوید 

. تشک ار  يرماع  درم  نآ  هظحل  نامه  رد  دیشک و  نوریب  فالغ  زا  ار  نآ  دیسر ،
ریصبوبا تفگ : دیناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ضرع  هب  ار  نایرج  دمآ و  هنیدم  هب  دراذگ و  رارف  هب  اپ  تشحو  طرف  زا  مالغ » »

: تفگ درک و  وگزاب  ار  شیوخ  تشذگرس  دش و  دراو  ریصبوبا  هک  تشذگن  يزیچ  تشک . ارم  قیفر 
هلمج نیا  يو  مدنویپب . دننکیم  يزاب  نم  نیئآ  اب  هک  ياهتسد  هب  متسین  رـضاح  نم  یلو  يدومن ، لمع  شیوخ  نامیپ  هب  وت  ادخ  ربمایپ  يا 

. دـیزگ نکـسم  صیع »  » ماـن هب  ياهـطقن  رد  تـفرگ و  شیپ  رد  درکیم ، روـبع  اـجنآ  زا  شیرق  ناوراـک  هـک  ار  اـیرد  لـحاس  تـفگ و  ار 
رفن داتفه  دـندمآ . درگ  وا  رقم  رد  هدرک و  رارف  شیرق  لاگنچ  زا  رفن  داتفه  بیرق  دـندش ، هاـگآ  ریـصبوبا  تشذگرـس  زا  هکم ، ناناملـسم 

شیرق یتراجت  ياهناوراک  هک  دنتفرگ  میمصت  يدازآ . هن  دنتشاد و  یگدنز  هن  دندوب ، هدمآ  هوتس  هب  شیرق  هجنکش  زا  هک  اناوت  ناملسم 
هوتـس هب  ار  شیرق  هک  دـندرک  يزاب  ار  دوخ  شقن  هنارهام  نانچنآ  نانآ  دنـشکب . دـنبای  تسد  اـهنآ  زا  سک  ره  هب  اـی  دـنیامن و  تراـغ  ار 

هک دندومن  هبتاکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  شیرق  هک  اجنآ  ات  دندروآ 

. دنوشیم مرحم  هکم  يارب  اجنآ  زا  یهورگ  هک  هنیدم  یلیم  تفه  ای  شش  رد  تسا  یهد  - 1
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. دنادرگزاب هنیدم  هب  ار  اهنآ  دنک و  اغلا  نیفرط  تیاضر  اب  ار  هدام  نیا 

هب دندوب ، هدیزگ  نکسم  صیع  هطقن  رد  هک  ار  نایرارف  تخاس و  یغلم  هتـسد  ود  ره  تیاضر  اب  ار  روبزم  هدام  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
دنب رد  ناوتیمن  هشیمه ، يارب  ار  نامیااب  درم  هک  دندیمهف  شیرق  دمآ و  مهارف  مومع  يارب  ياهلیـسو  هار  نیا  زا  و  « (1) . » دناوخارف هنیدم 

زا ار  دوـخ  ماـقتنا  هدـقع  زا  رپ  یلد  اـب  دـنکیم ، رارف  هـک  يزور  اریز  تـسا ، رتكاـنرطخ  شندرک  دازآ  زا  وا  ندرک  دـنب  تـشاد و  هاـگن 
. دریگیم نانمشد 

دندشیمن هداد  لیوحت  شیرق  هب  ناملسم  نانز 

زا دـیلو ،»  » و هراـمع »  » ماـن هب  وا  ناردارب  دـش . هنیدـم  دراو  هکم  زا  طـیعم ،» یبا  نب  ۀـبقع   » رتخد موثلکما  دیـسر . اـضما  هب  هیبیدـح  ناـمیپ 
دای هدام  لومشم  نانز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنادرگزاب . ار  اهنآ  رهاوخ  مود  هدام  قبط  هک  دنتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. درک نشور  ار  اهنآ  فیلکت  زین  هنحتمم  هروس  زا  مهد  هیآ  و  « (2) . » تسا نادرم  هب  عجار  هدام  نآ  دنتسین و  هدش 
رد رگا  دوش ، شیامزآ  اهنآ  نامیا  تسا  مزال  دـندمآ ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوس  هب  نامیااب  نانز  هاگره  : » هک تسنیا  هیآ  نومـضم 

و هیبیدح »  » تشذگرس دوب  نیا  « (3) «. » تسا مارح  رفاک  رب  ناملـسم  نز  اریز  دندرگزاب ، نارفاک  يوس  هب  دیابن  دندوب  راوتـسا  دوخ  نامیا 
شوگ هب  ار  دوخ  توبن  توعد و  هدومن و  هبتاکم  ناـهج  نیطالـس  كولم و  اـب  تسناوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  شمارآ ، نیا  وترپ  رد 

. دیناوخیم هدنیآ  لصف  رد  ار  تمسق  نیا  حورشم  کنیا  دناسرب . نایناهج 

.284 ج 2 / يربط ،» خیرات  624 «؛ ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 1
.323 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 2

َیلِإ َّنُهوُعِجَْرت  الَف  ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف  َّنِِهناـمیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َّنُهُونِحَْتماَـف  ٍتارِجاـهُم  ُتاـنِمْؤُْملا  ُمُکَءاـج  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  - .» 3
«. 10 هنحتمم / هروس  اوُقَْفنَأ «» ام  ْمُهُوتآ  َو  َّنَُهل  َنوُّلِحَی  ْمُه  َو ال  ْمَُهل  ٌّلِح  َّنُه  ِراَّفُْکلا ال 
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ترجه متفه  لاس  ثداوح 

دنکیم مالعا  ار  دوخ  یناهج  تلاسر  ربمایپ   30

هراشا

برع نارس  زا  یهورگ  شمارآ ، نیا  وترپ  رد  تخاس و  هدوسآ  هکم )  ) بونج هیحان  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رکف  هیبیدح ،»  » نامیپ
ناربهر لیابق و  ياسؤر  تقو و  نارادمامز  اب  و  درمش ، منتغم  ار  تصرف  ناناملـسم  یمارگ  ربهر  ماگنه ، نیا  رد  دندیورگ . مالـسا  نیئآ  هب 

هداهن و رتارف  ماگ  ملاس  هدیقع  کی  هریاد  زا  زور  نآ  رد  هک   ) ار دوخ  نیئآ  و  دومن ، زاب  ار  هبتاکم  باب  زور ، نآ  ناهج  نایحیـسم  یبهذـم 
. تشاد هضرع  زور  نآ  ناهج  هدنز  للم  هب  دروآ ) درگ  دوخ  یقالخا  یعامتجا و  یلاع  میلاعت  دیحوت و  ياول  ریز  ار  رشب  همه  تسناوتیم 
اب یلخاد ، نانمـشد  رگا  تشادرب . جوجل ، شیرق  اب  شکمـشک  لاـس  زا 19  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوـب  یماـگ  نیتـسخن  نیا 

یلو دزیم . تسد  ناـهج  لـلم  توـعد  هب  نیا ، زا  شیپ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـنتخاسیمن ؛ لوغـشم  ار  وا  دوـخ  نینوـخ  ياـهدربن 
. دنیامن فرصمالسا  هزوح  زا  عافد  رما  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یمهم  تمسق  هک  تخاس ، روبجم  ار  وا  برع  هنادرمناوجان  تالمح 

هتـسجرب ياهتیـصخش  لـئابق و  ياـسؤر  و  نیطالـس ، ارما و  هب  مالـسا  توعد  ناونع  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  هک  ییاـههمان 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياههمان  نوتم  زا  همان ، « (1)  » نونکا 185 دنکیم . تیاکح  وا  توعد  هویش  زا  تسا ؛ هتـشون  یـسایس  يونعم و 

غیلبت و يارب  هک 

عالطا و تعـسو  تیلک و  رظن  زا  دـناهدروآ . درگ  دناهتـسناوت  هک  اجنآ  اـت  ار  ترـضح  نآ  ياـههمان  هیلک  مالـسا ، گرزب  نادنمـشناد  - 1
: دنراد يدایز  شزرا  ریز  هدش  دای  باتک  ود  عبتت ، يدایز 

. سیراپ هاگشناد  داتسا  يدابآردیح ، هَّللادیمح  دمحم  روسفورپ  شراگن  ۀیسایسلا ،» قئاثولا  فلا «-
. یجهنایم يدمحا  یلع  ياقآ  مرتحم ، دنمشناد  شراگن  لوسرلا ،» بیتاکم  ب «-
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. دناهدرک طبـض  ار  اهنآ  ناسیونخیرات  ناثدـحم و  هک  میراد ؛ تسد  رد  تسا ، هدـش  هتـشون  نامیپ  قاثیم و  ناونع  هب  ای  مالـسا و  هب  توعد 

هیلع هللا  یلصربمایپ  هک  يزور  ریشمش . گنج و  هن  تسا ، ناهرب  قطنم و  غیلبت ؛ توعد و  رد  مالسا  شور  هک  تسا  یکاح  اههمان  نیا  همه 
. دیناسر نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  يادن  ناغلبم ، مازعا  همان و  نداتسرف  اب  دیدرگ ؛ نئمطم  شیرق  تالمح  زا  هلآ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یئاهشمرن  تالیهـست و  اهزردنا و  حـیاصن و  تسا ؛ هتفهن  اهنآ  يالبال  رد  هک  یتاراشا  اههمان و  نیا  نوتم 
هرهچ دناهتـساوخ  هک  تسا  یناسانـشرواخ  هیرظن  دـض  رب  هدـنز  هاوگ  همه  همه و  هداد ؛ ناشن  دوخ  زا  هناگیب  للم  اب  نامیپ  نتـسب  عقوم  رد 

همجرت میناوتب  يزور  هک  میراودیما  ام  دنناد . ریـشمش  هزین و  هدـییاز  ار  مالـسا  تفرـشیپ  دـنناشوپب و  دوخ  ياوران  ياهتمهت  اب  ار  مالـسا 
و میروآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  ياهنوگ  هب  هدرک ، باجیا  ار  اهنآ  نتـشون  ای  هداد و  خر  اهنآ  نوماریپ  هک  ار  یثداوح  اههمان و  نیا  مامت  نوتم 

. میزاس نشور  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  دوخ  نیئآ  رشن  رد  ار  مالسا  شور  قیرط  نیا  زا 

ناریا رابرد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ریفس 

نیمود يو  دوب . زیورپورسخ » ، » عیسو نیمزرـس  نیا  رادمامز  دیدرگ ، ناریا  رابرد  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ریفـس  هک  يزور 
. تسشن تنطلس  تخت  رب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ترجه  زا  سپ  لاس  هک 32  دوب  ناوریشونا  زا  سپ  ناریا  رادمامز 

ناسون رد  اًلماک  يو  يرادمامز  نارود  رد  ناریا  تردق  دیدرگ . وربور  يرامـشیب  نیریـش  خلت و  ثداوح  اب  تدم  نیا  رد  يو ، تموکح 
دزن نآ  زا  رتسدقم  يزیچ  هک  یـسیع  بیلـصو  تفای  شرتسگ  هینطنطـسق  یکیدزن  ات  تفرگارف و  ار  ریغـصیایسآ  ناریا ، ذوفن  يزور  دوب .

ناریا رابرد  هب  حلـصنامیپ  نتـسب  يارب  يریفـس  دومن و  حلـصتساوخرد  مور  ناطلـس  دـش و  هدروآ  نئادـم ) « ) نوفـسیت  » هب دوبن ؛ نایحیـسم 
رورغ ریبدتءوس و  رثا  رب  رگید  زور  یلو  دیسر . یشنماخه  یهاشنهاش  دودح  هب  ناریا  دودح  تشاد و  لیسگ 
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ذوـفن ریز  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  هدـش  حـتف  طاـقن  تفرگ . رارق  طوقـس  هاـگترپ  بـل  رد  ناریا  تـقو ، رادـمامز  ینارذگـشوخ  دـحیب و 

میب زا  زیورپ  ورسخ  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دیسر و  نوفـسیت »  » کیدزن درگتـسد »  » ینعی ناریا ، نیمزرـس  بلق  ات  نمـشد  هاپـس  و  دمآرد ،
. دش هتشک  هیوریش  دوخ  دنزرف  تسد  هب  ماجنارس  تخیگنارب و  ار  تلم  مشخ  نیگنن  لمع  نیا  دراذگ . رارف  هب  اپ  نایمور 

يو ینارذـگ  شوخ  یبلطلمجت و  تقو و  رادـمامز  یهاوخدوخ  رورغ و  لولعم  ار  ناریا  تردـق  درگبقع  تلع  خـیرات ، ناسانـشبیسآ 
. دنامیم ظوفحم  حلصهانپ  رد  ناریا  هوکش  دوب ، هتفریذپ  ار  حلصریفس  مایپ  وا  رگا  دننادیم .

صاخ و تایحور  هکلب  دوبن ، ناسرهمان  ای  همان و  ریـصقت  دیـشخبن ، یبوخ  رثا  زیورپورـسخ  هیحور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همان  رگا 
ناـیاپ هب  ار  هماـن  مجرتـم  زونه  دـشیدنیب . هقیقد  دـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  توـعد  نوـماریپ  هک  دادـن  تلهم  وا  طرفم  یهاوـخدوخ 

: نایرج لیصفت  کنیا  درک . هراپ  تفرگ و  ار  همان  دیشک و  دایرف  هک  دوب  هدیناسرن 
رومأم ار  یشرق » یمهس  هفاذح  هَّللادبع   » ینعی دوخ ، دشرا  نارـسفا  زا  یکی  « (1)  » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ترجه ، متفه  لاس  زاغآ  رد 
همجرت ام  دیامن . توعد  دیحوت  نیئآ  هب  همان  هلیـسو  هب  ار  وا  ات  دـناسرب ، زیورپورـسخ  هب  ار  نآ  و  دربب ، ناریا  رابرد  هب  ار  يو  همان  هک  درک 

. میراگنیم یقرواپ  رد  ار  نآ  نتم  اجنیا و  رد  ار  همان 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

یهاوگ و  دروآ ، نامیا  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  دیوج و  تقیقح  هک  سکنآ  رب  دورد  ناریا . گرزب  يرـسک  هب  دـنوادخ  هداتـسرف  دـمحم ، زا  »
هب ار  وت  دنوادخ  نامرف  هب  نم  تسا . وا  ربمایپ  هدنب و  دمحم »  » هک دشاب  دقتعم  درادن و  یئاتمه  کیرش و  و  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  دهد 

. منک ماـمت  نارفاـک  رب  ار  تجح  و  مناـسرتب ، وا  مشخ  زا  ار  مدرم  همه  اـت  تسا  هداتـسرف  مدرم  همه  تیادـه  هب  ارم  وا  مناوخیم . وا  يوـس 
هانگ یتفاترب ، رس  مالسا  نامیا و  زا  رگا  و  یشاب ، ناما  رد  ات  روایب  مالسا 

. دنادیم ترجه  تفه  لاس  مرحم  ار  ناریفس  مازعا  خیرات   285 ج 1 / تاقبط ،» رد « دعس  نبا  - 1
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هدروآرد و مظن  هب  ار  یخیرات  قیاقح  نیا  یماظن ،» میکح   » ناریا نابزنیریـش  زاسنخـس و  رعاش  « (1) «. » تسا وت  ندرگ  رب  سوـجم  تلم 

: دیوگیم نینچ 
يراد ماج  دصیورسخیک  رگو  يراد  مان  ورسخ  هک  زجاع  يا  وت 

تسینرنه ندیددوخ  هک  وش  نیبادخ  تسینرصب  ار  نیبدوخ  هک  دوخ  رد  نیبم 
تسا ییاج  دنمتجاح  هن  اج و  رب  هن  تسا  یئادخ  ار  ملاع  هک  هد  یهاوگ 

داد يربمغیپ  یمدآ  رب  ارم  داد  يرورس  ار  یمدآک  ییادخ 
ًاـصخش ار  همان  دیاب  تفگ : وا  یلو  دنریگب ، وا  زا  ار  همان  ات  داد  روتـسد  زیورپورـسخ  دـیدرگ . رابرد  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریفس 
ياهمان دومن . همجرت  نینچ  درک و  زاب  ار  همان  مجرتم  تساوخ . مجرتم  زیورپورـسخ  درک . میلـست  ورـسخ  هب  ار  ربمایپ  همان  مناسرب و  مدوخ 

تفـشآرب و تخـس  ناریا  رادمامز  هک  دوب  هدشن  غراف  همان  ندناوخ  زا  مجرتم  زونه  ناریا . گرزب  يرـسک »  » هب ادخلوسر  دمحم  زا  تسا 
ًاروف تسا . هتـشون  نم  ماـن  زا  رتشیپ  ار  دوخ  ماـن  هک  دـینیبب  ار  درم  نیا  دیـشک : داـیرف  درک و  هراـپ  و  تفرگ ، مجرتم  زا  ار  هماـن  دز و  داد 

وا تفرگ . شیپ  ار  هنیدم  هار  دش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  و  دمآ ، نوریب  رـصق  زا  هَّللادبع  دـننک . نوریب  رـصق  زا  ار  هَّللادـبع  هک  داد  روتـسد 
وا هرهچ  رد  مشخ  راثآ  دـیدرگ و  تحاراـن  تخـس  ورـسخ »  » یمارتحایب زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  داد ، شرازگ  ار  دوخ  راـک  ناـیرج 

: درک نیرفن  نینچ  يو  قح  رد  دش و  هدید 
: تسا هدورس  نینچ  ناریا  فورعم  رونخس  رعاش و  یماظن  میکح  زاب  « (2) . » نک هراپ  ار  وا  تنطلس  هتشر  ادنوادخ  هَکُلم :» قِّزَم  َّمُهللا  »

ورسخ نوخ  تسایس  زا  دیشوجب  ون  همان  نآ  درک  هضرع  دصاق  وچ 
زیورپ يوس  دمحم  زا  هتشون  زیگناتبیه  داوس  زا  دید  یطخ 

نا دهشا  هلوسر و  هَّللاب و  نمآ  يدهلا و  عبتا  نم  یلع  مالـس  سراف . میظع  يرـسک  یلا  هَّللا  لوسر  دمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  - 1
قحی ایح و  ناک  نم  رذنال  ۀفاک  سانلا  لوسر  انا  یناف  هَّللا  ۀیاعدب  كوعدا  هلوسر ، هدبع و  ًادـمحم  نا  هل و  کیرـشال  هدـحو  هَّللا  الا  هلا  ال 

«؛ و 296  295 ج 2 / يربط ،» خـیرات  260 «؛ ج 1 / يربک ،» تاقبط  سوجملا «؟ مثا  کـیلعف  تیبا  ناـف  ملـست ، ملـسا  نیرفاـکلا  یلع  لوقلا 
.389 ج 20 / راحب ،» 81 «؛ ج 2 / لماک ،»

.260 ج 1 / يربک ،» تاقبط  - » 2
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ممان يالاب  دوخ  مان  دسیون  ممارتحا  نیا  اب  هک  هرهَز  ارک 

ار نتشیوخ  مان  هکلب  همان  هن  ار  نکش  ندرگ  همان  نآ  دیرد 

یبوقعی هیرظن 

: دسیونیم ناسیونخیرات  مومع  قافتا  فالخرب  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی »  » هب فورعم  يرابخا  حضاو ،» نبا  »
ریفـس هلیـسو  مشیربا  کشم و  يرادقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مارتحا  يارب  دـناوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همان  زیورپورـسخ  »

تردق دومرف : تسین و  نادرم  هتسیاش  مشیربا  دومرف : هدرک و  میسقت  ار  رطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  داتسرف .» هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
«. (1) « » ِکلذ نِم  عرسا  ِهَّللاُرماَو   » دوشیم وا  نیمزرس  دراو  مالسا 

، زیورپورسخ دسیونیم : « (2)  » لبنح نب  دمحا  هکنیا  زج  تسین ، قفاوم  یبوقعی  رظن  اب  ناسیونخـیرات  زا  کیچـیه  رظن  فصو ، نیا  اب  یلو 
. داتسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يارب  ياهیده 

نمی رادنامرف  هب  زیورپورسخ  ِنامرف 

زور نآ  رد  دـندوب . یناـساس  ناـهاش  هدـناشنتسد  هراوـمه  اـجنآ  ناـنارمکح  و  دراد ، رارق  هکم  بوـنج  رد  نمی ،»  » زیخلـصاح نیمزرس 
: تشون ریز  حرش  هب  نمی ،»  » رادنامرف هب  ياهمان  رورغ  تدش  زا  یناساس ، هاش  دوب . اجنآ  نارمکح  ناذاب ،» »

وا ات  نک  مازعا  وا  يوس  هب  ار  دوخ  دشرا  نارـسفا  زا  رفن  ود  تسا . توبن  یعدم  هکم  رد  شیرق  زا  يدرم  هک  تسا  هدیـسر  شرازگ  نم  هب 
ات دننک  راداو  ار  وا  رسفا ، ود  نیا  هک  داد  روتـسد  ناذاب » «، » هباصالا  » رد رجحنبا  لقن  هب  انب  و  « (3) . » دنروایب نم  يوس  هب  هدرک  ریگتسد  ار 

. دنتسرفب وا  يارب  هدرک  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  تفریذپن  رگا  و  ددرگرب ، دوخ  ناکاین  نییآ  هب 

.62 ج 2 / یبوقعی ،» خیرات  - » 1
.96 ج 1 / دمحا ،» دنسم  - » 2

.278 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 3
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شش زا  شیب  توبن  یعدم  صخـش  نیا  هک  تسنادیمن  هک  دوب  عالطایب  يردق  هب  وا  تسا . تقو  رادمامز  یعالطایب  زا  یکاح  همان  نیا 

يردـق هب  وا  ذوـفن  و  دراد ، توـبن  هیعاد  ياهطقن  رد  هک  ار  یـصخش  یهگناو  تسا . هدوـمن  ترجاـهم  هنیدـم  هب  هـکم  زا  هـک  تـسا  لاـس 
. دومن راضحا  نمی  هب  ار  وا  درک و  ریگتسد  رسفا  ود  مازعا  اب  ناوتیمن  دتسرفیم ، ناهج  ناهاش  رابرد  يارب  کیپ  هک  هتفای  شرتسگ 

رومأم ود  نیا  درک . زاجح  هناور  هرـسخرخ ،»  » و زوریف »  » ياهمان هب  ار  دوخ  دنمورین  دشرا و  رـسفا  ود  زکرم ، روتـسد  قبط  نمی »  » رادـنامرف
: تفگ درک و  ییامنهار  ار  اهنآ  يو  دنتفرگ . سامت  یشیرق  درم  کی  اب  فئاط ،»  » رد تسخن 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رضحم  بایفرـش  و  دنتفرگ ، شیپ  ار  هنیدم  هار  نانآ  تسا . هنیدم  رد  نونکا  تسا ، امـش  رظن  دروم  هک  یـصخش 
روصت مینک و  بلج  نمی  هب  ار  امش  میرومأم  نمی  رادنامرف  فرط  زا  زکرم  روتـسد  هب  ام  دنتفگ : نینچ  هدرک و  میدقت  ار  ناذاب  همان  دندش .

شتآ تروصنیا ، ریغ  رد  دیامن . بلج  ار  وا  تیاضر  تابجوم  دـنک و  هبتاکم  زیورپورـسخ  اب  امـش  راک  صوصخرد  ناذاب ،»  » هک مینکیم 
 ... دشکیم ار  امش  نادرم  دزاسیم و  ناریو  ار  امش  ياههناخ  ناساس  تردق  و  دوشیم ، نشور  امش  ام و  نایم  گنج 

هب ار  اهنآ  تسخن  دزادرپب ، اهنآ  راتفگ  خـساپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دینـش . ار  ناـنآ  نانخـس  يدرـسنوخ  لاـمک  اـب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تبیه  تمظع و  « (1) . » دماین ششوخ  دندوب ، يدنلب  ياهبراش  ياراد  هک  اهنآ  هفایق  زا  و  دومن ؛ توعد  مالـسا 

ناشندب تشاد ، هضرع  اهنآ  هب  ار  مالسا  نیئآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتقو  هک  دوب  هتخاس  بوعرم  ار  اهنآ  نانچ  نآ  وا ، يدرـسنوخ  و 
. دیزرلیم

یحو هتـشرف  دـیدرگ و  لزان  ینامـسآ  یحو  ماگنه ، نیا  رد  میوگیم . امـش  هب  ار  دوخ  رظن  ادرف  نم  دـیورب ، زورما  دومرف : اـهنآ  هب  سپس 
باوج نتفرگ  يارب  نمی ، رادنامرف )  ) نارسفا هک  زورنآ  يادرف  تخاس . هاگآ  زیورپورسخ »  » ندش هتشک  زا  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

علطم ارم  ناهج  راگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  هب 

ار اـهبراش  و  دـنلب ، ار  شیر  هک  هداد  روتـسد  نم  هـب  میادـخ  یبراـش : صقاو  یتـیحل  یفعا  نا  یبر  ینرما  دوـمرف : نـینچ  اـهنآ  هـب  و  - 1
.106 ج 2 / لماک ،» مزاسهاتوک «-
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هیلع و هللا  یلصربمایپ  هک  ار  یبش  تسشن . تنطلس  تخت  رب  رسپ  دش و  هتشک  هیوریش »  » شرسپ هلیـسو  زیورپورـسخ ،» ، » بشید هک  تخاس 

تخـس ربخ  نیا  ندینـش  زا  ناذاـب ، ِنارومأـم  « (1) . » تسا هدوـب  يرجه  تفه  لاـس  یلوـالايدامج  مهد  هبنـشهس  بش  دوـمن ، نـیعم  هـلآ 
ام تسا . هدروآرد  مشخ  هب  ار  ناساس  هاش  هک  تسا  توبن  ياعدا  زا  رتـالاب  بتارم  هب  امـش  راـتفگ  نیا  تیلوئـسم  دـنتفگ : هدـش  هدزتشحو 

. داد دهاوخ  شرازگ  زیورپورسخ »  » هب وا  میناسرب و  ناذاب  روضح  هب  ار  نایرج  میراچان 
یلإ ُُغلبَیَـس  ِیناطلُـس  َو  ینیِد  َّنإ  : » دـییوگب وا  هب  زین  و  دـیزاس ، هاـگآ  ناـیرج  زا  ار  وا  هک  متقوشوخ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

مالسا وت  رگا  و  دیسر ». دهاوخ  دنسریم ، اجنآ  هب  وردنت  ياهبکرم  هک  ياهطقن  نآ  هب  نم  تردق  نییآ و  : » ینعی ِرفاحلاو » ِّفُخلا  یهَتنُم 
، نارومأـم قـیوشت  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سپـس  مراذـگیم . یقاـب  يراد  راـیتخارد  نوـنکا  هک  تموـکح  نیا  رد  ار  وـت  يروآ 
ود ره  و  داد ، ناذاب  ِنارومأم  هب  دوب ؛ هتفر  راک  هب  هرقن  الط و  نآ  رد  هدرک و  هیده  وا  هب  لیابق  ياسؤر  زا  یخرب  هک  ار  ییاهبنارگ  دـنبرمک 

اهنآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يربخ  زا  ار  ناذاب »  » دـنتفرگ و شیپ  ار  نمی  هار  هدـش  صخرم  شرـضحم  زا  تیاضر  لاـمک  اـب  رفن 
. دنتخاس علطم  دوب ، هداد 

زا ياهمان  هک  تشذـگن  يزیچ  درک . يوریپ  وا  زا  دـیاب  تسا و  ینامـسآ  ربماـیپ  وا  ًاـمتح  دـشاب ، تسرد  شرازگ  نیا  رگا  تفگ : ناذاـب » »
. مشکب ار  وا  نم  هک  دش  ثعاب  تلم  مشخ  و  متشک ، ار  زیورپورسخ »  » نم شاب ! هاگآ  دیـسر : نمی  رادنامرف  هب  ریز  نومـضم  هب  هیوریـش ،» »
ریگب و تعیب  نم  يارب  مدرم  زا  دیـسر  امـش  تسد  هب  نم  هماـن  عـقوم  ره  تخاـس  قرفتم  ار  ناـگرزب  تشک و  ار  سراـف )  ) فارـشا وا  اریز 

. دسرب وت  هب  نم  ددجم  روتسد  ات  نکم  راتفر  تنوشخ  اب  دوب ، هداد  روتسد  وا  دضرب  مردپ  دنکیم و  توبن  ياعدا  هک  یصخش  اب  زگره 
، هرابنیا رد  دروآ . مهارف  دـندوب ؛ یناریا  یگمه  هک  ار  تقو  تموکح  نادـنمراک  هیلک  ناذاـب و  ندروآ  مالـسا  تاـبجوم  هیوریـش »  » هماـن

. دومن غالبا  شترضح  هب  ار  تموکح  نادنمراک  دوخ و  مالسا  درک و  هبتاکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ناذاب 

.382 ج 20 / راحب ،» 260 «؛ ج 1 / يربک ،» تاقبط  - » 1
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هراشا

ناناملسم هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  توادع  شیرق ، زا  شیب  دوهی  تلم  دیشخرد ، هنیدم »  » نیمزرس رد  مالسا  نازورف  هراتـس  هک  يزور 
. دنتسب رمک  نآ  ندیبوک  رب  دوخ ، ياوق  اههسیسد و  مامت  اب  و  دنتفرگ ، لد  هب  ار 

، دوب اهنآ  دوخ  هتسیاشان  تاکرح  لامعا و  میقتسم  هجیتن  هک  یموش  تشونرس  هب  دنتـشاد ، تنوکـس  نآ  فارطا  هنیدم و  رد  هک  ینایدوهی 
و ربیخ »  » رد دندش و  هدنار  هنیدم  نیمزرـس  زا  ریـضنلاینب ،»  » و عاقنیق » ینب   » ياههلیبق دننام  یخرب  مادعا و  اهنآ  زا  یهورگ  دـندش . راچد 

. دندیزگ تنوکس  ماش » تاعرذا   » ای و  يرقلا » يداو  »
تثعب زا  شیپ  دنمانیم و  ربیخ » يداو  « ؛ دراد رارق  نآ  یگنـسرف  ود  یـس و  هلـصاف  هب  هنیدـم ، لامـش  رد  هک  ار  يزیخلـصاح  عیـسو  هگلج 

اجنآ زا  دـندوب . هتخاس  یمکحم  هناگتفه  ياهژد  هطقن ، نآ  رد  شیوخ  تظاـفح  تنوکـس و  يارب  دوهی  تلم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
زرط حالـس و  هیهت  تورث و  عمج  تعارز و  روما  رد  اجنآ  نانکاس  تشاد ؛ یلماک  یگدامآ  يزرواشک  يارب  هقطنم  نیا  كاـخ  بآ و  هک 

هب ناوارف  ریلد  رواگنج و  نادرم  اهنآ  نایم  رد  و  دوب ، رازه  تسیب  رب  غلاب  اهنآ  تیعمج  رامآ  و  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  یلماـک  تراـهم  عاـفد ،
«(1) . » دروخیم مشچ 

.46 ج 2 / یبوقعی ،» خیرات  36 «؛ ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 1

ربیخ نینهآ  ژد  ای  رطخ  نوناک   31www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539 زا هحفص 393 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:390
اب كرش  هاپـس  و  دندرک ، قیوشت  مالـسا  تموکح  ندیبوک  يارب  ار  برع  لیابق  مامت  هک  دوب  نیا  دنتـشاد ، ربیخ  نایدوهی  هک  یگرزب  مرج 

گنج هجیتن ، رد  دـندیناسر . هنیدـم  تشپ  هب  ار  دوخ  هدرک  تکرح  ناتـسبرع  فلتخم  طاقن  زا  زور  کی  رد  ربیخ ، نایدوهی  یلام  کـمک 
هامکی زا  سپ  وا ، نارای  یناـشفناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریبادـت  اـب  مجاـهم  هاپـس  و  داد ؛ خر  دـیاهدناوخ ، ار  نآ  حرـش  هک  بازحا 

ار دوخ  شمارآ  مالـسا  زکرم  دنتـشگزاب و  رییخ - هب  ربیخ  نایدوهی  هلمج  نآ  زا  دوخ - نطو  هب  دـندش و  قرفتم  قدـنخ ، تشپ  رد  فقوت 
. تفایزاب

اریز دنک . حالـسعلخ  ار  اهنآ  همه  و  دـنیچرب ، ار  رطخ  نوناک  نیا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ربیخ ، دوهی  يدرمناوجان 
، دنزیگنارب ناناملسم  دضرب  ار  برع  ِناتسرپتب  نیگنـس ، ياههنیزه  فرـصاب  رگید  راب  وجارجام ، جوجل و  تلم  نیا  هک  تفریم  نآ  میب 

یتسرپتب هب  شیرق  مدرم  هقالع  زا  شیب  دوخ ، نیئآ  هب  تبـسن  دوهی  بصعت  هک  صوصخ  هب  دوش . رارکت  رگید  راـب  بازحا  دربن  هنحـصو 
! درادرب دوخ  شیک  زا  تسد  دوبن  رضاح  يدوهی  کی  یلو  دروآیم ، مالسا  كرشم  رازه  هک  دوب  روک  بصعت  نیمه  يارب  و  دوب ،

( شیرق  ) بونج هیحان  زا  هیبیدـح ، ناـمیپ  نتـسب  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رکف  اریز ، دوب . عقوم  نیمه  راـک  نیا  يارب  تیعقوم  نیرتهب 
درک و دـهاوخن  زارد  دوهی  يوس  هب  کـمک  ِتسد  شیرق  دـنزب ، دوهی  تالیکـشت  بیکرت  هب  تسد  رگا  هک  تسنادیم  يو  دوـب . هدوـسآ 
؛ دـندوب بازحا  گنج  رد  نایربیخ  تسود  راکمه و  هک  نافطغ »  » ياههریت دـننام  لامـش ، لـیابق  ریاـس  ندرک  کـمک  زا  يریگولج  يارب 

. تفگ میهاوخ  ًادعب  هک  تشاد  ياهشقن 
، ناتـسبرع نیمزرـس  رد  دوهی  زکارم  نیرخآ  ریخـست  يارب  ناناملـسم  هک  داد  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  اـههزیگنا ، نیا  يور 
و دناهتـشاد ، روضح  هیبیدح »  » حلـصرد هک  دنروآ  تسد  هب  ار  دربن  نیا  رد  تکرـش  راختفا  دنناوتیم  یناسک  طقف  دومرف : دـنوش و  هدامآ 
ار یثیل » هلیغ   » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشاد . دـنهاوخن  یمهـس  مئاـنغ  زا  یلو  دـننک ، تکرـش  بلطواد  ناونع  هب  دـنناوتیم  ناـنآ  ریغ 

ناوراک هک  نیا  يارب  دومن . رداص  تکرح  نامرف  داد و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  يدیفس  مچرپ  و  داد ، رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج 
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راعـشا وا  دناوخب . ءادح )  ) دورـس نارتش  ندنار  عقوم  ترـضح ، نآ  نابراس  عوکا ،» نب  رماع   » هک داد  هزاجا  دـسرب ، دـصقم  هب  رتدوز  اهنآ 

هارمگ ام  دوبن ، ادـخ  فاطلا  تایانع و  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  « (1) : » درکیم منرت  دـییامرفیم ، هعلاـطم  یقرواـپ  رد  ار  نآ  نتم  هـک  ار  ریز 
اهنآ راب  ریز  ام  دنیامن ، اپ  رب  ياهنتف  ای  دـننک و  متـس  ام  رب  یموق  رگا  هک  میتسه  یتلم  ام  میدـناوخیم . زامن  هن  میدادیم و  هقدـصهن  میدوب 

. نادرگ مدق  تباث  هار  نیا  رد  ار  ام  امرفب و  ام  بیصن  ار  يرادیاپ  ادنوادخ  میوریمن .
شتآ هدومن و  متـس  ام  رب  دوهی  تلم  هک  اجنآ  زا  دناسریم : دـنکیم و  نایب  نشور  ياهنوگ  هب  ار  دربن  نیا  هزیگنا  اهدورـس ، نیا  نومـضم 

. میاهدومن راومه  دوخ  رب  ار  رفس  جنر  نوناک ، نیا  نتخاس  شوماخ  يارب  ام  دناهتخاس ، نشور  ام  هناخ  هناتسآ  رد  ار  هنتف 
«، رماع  » ًاقافتا دومرف . اعد  رماع »  » هرابرد ترضح  نآ  هک  تخاس  رورـسم  یـضار و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانچنآ  دورـس ، نیماضم 

. دیشون تداهش  تبرش  گنج  نیا  رد 
هب هک  یماگنه  « (2) . » درک يورشیپ  ربیخ  يوس  هبدوب  اهنآ  نایم  رد  ماظنراوس  تسیود  هک  زابرس - دصـشش  رازه و  اب  مالـسا  گرزب  ربهر 

رارق اهنآ  ریز  هچنآ  اهنامـسآ و  يادخ  ییوت  اهلاراب ! دناوخ : تسا  وا  كاپ  تین  زا  یکاح  هک  ار  ریز  ياعد  دـش ، کیدزن  ربیخ  نیمزرس 
مهاوخیم و تسه ، نآ  رد  هچنآ  نآ و  لها  یبوخ  يدابآ و  نیا  یبوخ  وت  زا  نم  هدنکفا . ینیگنـس  نآ  رب  هچنآ  نیمز و  يادـخ  و  هتفرگ ،

رارق نآ  رد  هچنآ  يدب  نآ و  ياهيدب  زا 

انیلص الو  انقدصت  الو  انیدتهاام  هَّللا  ول ال  هَّللاو  - 1
انیبا ۀنتف  اودارا  ناو  انیلع  اوغب  موق  اذا  انا 

انیقال نا  مادقالا  تبث  انیلع و  ۀنیکس  نلزناف 

تاقبط ج 2/ رد  دعسنبا  مرحم و  هام  ار  مالسا  نازابرـس  تکرح  خیرات  . 328 دوخ ج 2 / هریـس  رد  ماشه  نبا  - 164 یسوط /» یلاما  - » 2
مود هیرظن  تهج  نیا  زا  تفرگ ، ماجنا  لاس  نامه  مرحم  هام  رد  ناریفس  مازعا  نوچ  دننادیم . متفه  لاس  یلوالايدامج  ار  نآ  خیرات  ، 77

ربمایپ هب  ربیخ  رد  هیما ،» نب  ورمع  هلیـسو « هب  یـشاجن » هب « ربمایپ  هماـن  زا  سپ  هشبح  نارجاـهم  هک  صوصخ  هب  دـسریم . رظن  هب  رتراوتـسا 
هارمه اجنآ  زا  دورب و  هشبح  هب  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریفـس  هک  تسا  مزال  ینامز  تدم  اریز  دندیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هتفرگ ماجنا  دـعب  ياههام  رد  نایربیخ  دربن  دـیاب  ًاعبط ، دوب ، مرحم  هاـم  رد  ناریفـس  تکرح  نوچ  و  ددرگزاـب . ربیخ  هنیدـم و  هب  نارجاـهم 

. دشاب
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قشع زا  ینازوس  نوناک  مادک  ره  هک  ریلد  زابرس  دصشش  رازه و  ربارب  رد  مه  نآ  عرضت ، لاح  رد  اعد  نیا  « (1) . » مربیم هانپ  وت  هب  هتفرگ ،

. تسا هتشاذگن  نیمزرس  نیا  هب  اپ  ییوجماقتنا  یبلطهعـسوت و  و  ییاشگروشک ، روظنم  هب  وا  هک  تسیکاح  دندوب ؛ دربن  گنج و  هب  روش  و 
مهرد دریگب ؛ رارق  تسرپتب ، ناکرـشم  يارب  یهاـگیاپ  تسا ، نکمم  هـظحل  ره  هـک  ار  رطخ  نوناـک  نـیا  هـک  تـسا  هدـمآ  نـیا  يارب  وا 

اهژد حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دید  دیهاوخ  یمارگ ، هدنناوخ  امش  دوشن . دیدهت  هیحان  نیا  زا  یمالـسا  تضهن  ات  دبوکب ،
. درک افتکا  اهنآ ، لام  ناج و  ظفح  ربارب  رد  هیزج »  » ذخا هب  اهنت  و  دومن ، راذگاو  اهنآ  دوخ  هب  ار  اهنآ  عرازم  یضارا و  حالس ، علخ  و 

. دوشیم لاغشا  هنابش  اههار  ساسح و  طاقن 

؛ حـیطو قش ، ةاطـسن ، هبیتک ، صومق ، معان ؛ دوب : ریز  رارق  هب  اهنآ  ياـهمان  دنتـشاد و  یـصوصخم  ماـن  مادـکره  ربیخ ،»  » هناـگتفه ياـهژد 
 ... و بحرم »  » ژد دنتفگیم : اًلثم  دشیم ؛ بوسنم  ژد  نآ  نارس  زا  یکی  هب  یهاگ  اهژد  نیا  زا  یخرب  ملالس .

جراخ نایرج  اهجرب ، نانابهگن  ات  دوب ، هدـش  هتخاس  تبقارم  جرب  يژد ، ره  راـنک  رد  ژد ، جراـخ  راـبخا  لرتنک  تظاـفح و  يارب  نینچمه ،
قینجنم و اب  دندوب و  طلـسم  اًلماک  هعلق  نوریب  رب  اهنآ  نانکاس  هک  دوب ، يروط  ژد  جرب و  نامتخاس  زرط  و  دنهد ، شرازگ  لخاد  هب  ار  هعلق 
زا اهنآ  رکف  هک  دوب  روالد  یگنج و  درم  رازه  ود  يرازه ، تسیب  تیعمج  نیا  نایم  رد  « (2) . » دننک نارابگنس  ار  نمشد  دنتسناوتیم  هریغ 

خاروس هک  دـندوب  نینهآ  مکحم و  نانچنآ  اهژد  نیا  دنتـشاد . يدایز  ریاخذ  اـهرابنا ، رد  و  دوب ، هدوسآ  اًـلماک  ییاذـغ  ریاـخذ  بآ و  رظن 
نیا دندشیم . هتشک  ای  حورجم و  گنس  باترپ  اب  دنناسرب ، ژد  یکیدزن  هب  ار  دوخ  دنتساوخیم  هک  یناسک  و  تشادن ، ناکما  اهنآ  ندرک 

نارواگنج يارب  یمکحم  ياهرگنس  اهژد 

نم کب  ذوعن  و  اهیفام ، ریخ  اهلهأ و  ریخ  ۀـیرقلا و  هذـه  ریخ  کلأسن  نللقأام ...  نیـضرألا و  بر  نللظأ و  اـم  تاوامـسلا و  بر  مهللا  - 1
.147 ج 2 / لماک ،» اهیفام «- رش  اهلهأ و  رش  اهرش و 

.38 ج 3 / یبلح ،» هریس  - .» 2
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. تفریم رامش  هب  دوهی 

ياهکیتکات یماظن و  ییامنرنه  زا  اهژد  نیا  ریخست  رد  دیاب  دندوب ؛ هتفرگ  رارق  يدنمورین  زهجم و  نمـشد  نینچ  ربارب  رد  هک  ناناملـسم ،
نازابرـس هلیـسو  هب  اههار ، ساسح و  طاقن  مامت  هنابـش  هک  دوب  نیا  تفرگ ، ماجنا  هک  يراک  نیتسخن  دنیامنب . ار  هدافتـسا  رثکادـح  یگنج 
یهاـگآ راـک  نیا  زا  زین  اـهجرب  ناـنابهگن  هک  تفرگ ، ماـجنا  عیرـس  لاـح  نیع  رد  هناـیفخم و  يردـق  هـب  راـکنیا  دـیدرگ . لاغـشا  مالـسا 

مالـسا دهاجم  ریلد و  نازابرـس  هب  اهنآ  ياهمشچ  دندمآ ؛ نوریب  اههعلق  زا  يزرواشک  مزاول  اب  ربیخ ،»  » نازرواشک هک  ناهاگحبـص  . دنتفاین
، دنراذگب رتارف  یمدق  رگا  هک  دناهتسب ، اهنآ  يور  هب  ار  اههار  مامت  هدنرب ، ياهحالـس  دنمورین و  ناوزاب  نامیا و  تردق  وترپ  رد  هک  داتفا ،
: هک دنتفگ  یگمه  و  دندراذگ ، رارف  هب  اپ  رایتخایب  هک  تخاس ، بوعرم  فئاخ و  ار  اهنآ  نانچنآ  هرظنم  نیا  دش . دـنهاوخ  ریگتـسد  ًاروف 
. دیدرگ لیکشت  یگنج  ياروش  اهژد  لخاد  رد  هتسب و  تخس  ار  اهژد  ياهرد  ًاروف  تساجنیا و  شنازابرـس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 

هیحور تیوقت  يارب  تفرگ و  کـین  لاـف  هب  ار  نآ  داـتفا ، گـنلک  لـیب و  دـننام  یبـیرخت  مزاوـل  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  یتـقو 
دورف یموق  رب  یتقو  ربیخ ! نیا  داب  ناریو  « ؛» نیرذـنملا حابـصءاسف  ٍموق  ۀـحاسب  انلزن  اذإ  ّانإ  ربیخ  تبرخ  ربکأ  هَّللا  : » دومرف مالـسا  نازاـبرس 

ار ییاذـغ  ریاخذ  و  اهژد ، زا  یکی  رد  ار  ناکدوک  نانز و  هک  دوب  نیا  اروش  نیا  هجیتن  ناگدـشهدادمیب .» راگزور  تسا  دـب  ردـق  هچ  مییآ 
نوریب ژد  زا  یصاخ  عقاوم  رد  ژد  ره  نانامرهق  دننک و  عافد  الاب  زا  ریت  گنـس و  اب  هعلق  ره  نارواگنج  ناریلد و  دنهد و  ياج  رگید  ژد  رد 

کی تدم  دنتسناوت  تهج ، نیا  زا  هتشادنرب ، تسد  دربن  رخآ  ات  هشقن  نیا  زا  دوهی  ناروالد  دنگنجب . مالسا  ناریلد  اب  ژد  نوریب  رد  دنیآ و 
هب ياهجیتن  تفرگیم و  ماجنا  شالت  زور  هد  ژد  کی  ریخست  يارب  یهاگ  هک  يروط  هب  دننک ؛ تمواقم  مالسا  دنمورین  شترا  ربارب  رد  هام 

. دمآیمن تسد 

يراتفرگ نیع  رد  يراکزیهرپ 

اب نانآ  دوب و  هدیدرگ  یلوتسم  ناناملسم  رب  دیدش ، یگنسرگ  هک  تلاح  نیا  رد 
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ص:394
ناـیدوهی يارب  هک  ياهرهچهایـس  ناـپوچ  دـندرکیم : فرطرب  ار  یگنـسرگ  تسا ، هورکم  اـهنآ  ندروخ  هک  یتاـناویح  تشوـگ  ندروـخ 

رد وا  درادب . هضرع  وا  رب  ار  مالسا  تقیقح  هک  دومن  تساوخرد  دیدرگ و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  درکیم ، يرادهلگ 
و تسا ، تناما  نم  تسد  رد  یگمه  نادنفـسوگ  نیا  تفگ : و  دروآ ، ناـمیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ذـفان  نانخـس  رثا  رب  هسلج  ناـمه 

!؟ تسیچ نم  فیلکت  هدش ، هدیرب  نادنفسوگ  نابحاصاب  نم  هطبار  هک  نونکا 
زا یکی  تناـما  رد  تناـیخ  اـم  نیئآ  رد  : » دوـمرف تحارـص  لاـمک  اـب  هنـسرگ ، زابرـس  اهدـصناگدید  ربارب  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هللا یلصربمایپ  روتـسد  وا  یناسرب .» ناشنابحاصتـسد  هب  ار  همه  يربب و  هعلق  رد  ات  ار  نادنفـسوگ  تسا  مزال  وت  رب  تسا . اهمرج  نیرتگرزب 

نارود رد  اهنت  هن  ربمایپ  يرآ ، « (1) . » دیشون تداهش  ماج  مالسا  هار  رد  درک و  تکرش  گنج  رد  هلـصافالب  دومن و  تعاطا  ار  هلآ  هیلع و 
، هعلق ياـههلگ  دـمآ  تفر و  هرـصاحم ، نارود  ماـمت  رد  دوـب . راکتـسرد  نیما و  تـالاح  ماـمت  رد  هکلب  دوـب ؛ هتفرگ  نیما »  » بقل یناوـج ،

يربهر یلاع  میلاعت  وترپ  رد  نانآ  اریز  دوبن . نمشد  نادنفسوگ  ندوبر  رکف  رد  ناناملسم  زا  رفن  کی  و  دوب ، دازآ  اًلماک  رصع ، حبـصرد و 
سأر ود  داد ، روتـسد  دوب ؛ هدـیدرگ  بلاغ  اهنآ  همه  رب  يدـیدش  یگنـسرگ  هک  زور  کی  اهنت  دـندوب . هدـمآ  راب  راکتـسرد  نیما و  دوخ ،
نینچ هب  تسد  زگره  دوبن ، راک  رد  دیدش  رارطـضا  رگا  و  دنوش ، ژد  دراو  هنادازآ  ات  دننک ، اهر  ار  هدـنامیقاب  و  دـنریگب ، هلگ  زا  دنفـسوگ 

: تفگیم درکیم و  دنلب  اعد  هب  تسد  دینشیم ، یگنسرگ  زا  ار  دوخ  نازابرس  تیاکش  عقومره  ور ، نیا  زا  دزیمن . يراک 
. دـننز دربتـسد  مدرم  لاوما  هب  يزوریپ  حـتف و  نودـب  دادیمن ، هزاجا  زگره  اشگب و  نازابرـس  يور  هب  تسا ، اذـغ  زکرم  هک  يژد  اـهلاراب !

«(2)»

دوشیم هدوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهژد 

. دندروآ شروی  ملالس »  » و حیطو »  » ياهژد ِفرط  هب  مالسا  نایهاپس  صومق ،»  » و معان »  » ياههعلق حتف  زا  سپ 
، دوهی هناتخسرس  تمواقم  اب  ناناملسم  یلو 

.345 ج 3 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
346 و 350. ج 3 / نامه ، - 2
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ص:395
مالسا گرزب  سیونهریس  هک  نیگنس - تافلت  نداد  يراکادف و  يزابناج و  اب  مالـسا  ریلد  نازابرـس  ورنیا ، زا  دندش . وربور  هعلق  نوریب  رد 

هجنپ تسد و  دوهی ، نارواگنج  اب  زور  هد  زا  شیب  دـنوش و  زوریپ  دنتـسناوتن  تسا - هدروآ  درگ  صوصخم  نوتـس  رد  ار  اهنآ  ماشه » نبا  »
. دنتشگیم زاب  هاگرکشل  هب  هجیتن  نودب  زور  ره  و  هدرک ، مرن 

سپ یلو  دندرک ، تکرح  وا  یهدنامرف  هب  زین  ناناملسم  دمآ . ژد  بل  ات  دیفـس  مچرپ  اب  دیدرگ و  حتف  رومأم  رکبیبا » ، » اهزور زا  یکی  رد 
. دندومن مهتم  رارف  هب  ار  رگیدمه  هتخادنا و  رگیدکی  ندرگ  هب  ار  هانگ  مادک  ره  هاپس  هدنامرف و  دنتشگزاب و  هجیتن  نودب  یتدم  زا 

زا سپ  « (1) ، » يربط لقن  هب  انب  دومن و  رارکت  ار  دوخ  تسود  ناتـساد  زین  وا  دـش . راذـگاو  رمع »  » هدـهع هب  رکـشل  یهدـنامرف  رگید  زور 
بوعرم ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  بحرم ،»  » ژد سیئر  هداـعلاقوف  تعاجـش  يروـالد و  فیـصوت  اـب  دربن ؛ هنحـصزا  تشگزاـب 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  تاظحل  نیا  رد  دوب . هدرک  تحاران  تخـس  ار  مالـسا  نارادرـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عضو ، نیا  تخاسیم .
: دومرف تسا ، طبض  خیرات  تاحفصرد  هک  ار  ریز  هدنزرا  هلمج  و  دروآ ، درگ  ار  شترا  ناروالد  نارسفا و  هلآ ،

«(2)  ...« » ٍراّرَِفب َْسَیل  ِْهیَدَی  یَلَع  ُهَّللا  َحَتْفَی  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  اًلُجَر  ًادَغ  َۀَیاَّرلا  َّنَیِطْعَُأل 
هب ار  ژد  نیا  دنوادخ  دنرادیم و  تسود  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  دراد و  تسود  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  یسک  تسد  هب  ادرف  ار  مچرپ  نیا 

نینچ یبلح  یـسربط و  لقن  هب  انب  دنکیمن و  رارف  دربن  هنحـصزا  هدرکن و  نمـشد  هب  تشپ  زگره  هک  تسا  يدرم  وا  دـیاشگیم . وا  تسد 
«(3) . » دنکیمن رارف  زگره  و  هدرک ، هلمح  نمشد  يوس  هب  ینعی  راّرف ، ریغ  راّرک  دومرف :

.300 ج 2 / يربط ،» خیرات  - .» 1
.349 ج 3 / ماشه ،» نبا  هریس  43 «؛ ج 2 / یبلح ،» هریس  120 «؛ ج 9 / نایبلا ،» عمجم  - .» 2

نینچ دوـخ  فورعم  هدیـصق  رد  هتـشگ و  رثأـتم  تخـس  رادرـس ، ود  نیا  رارف  تشذگرـس  زا  دـیدحلا  یبا  نـبا  مالـسا ، گرزب  خروـم  - 3
: دیوگیم

بوخ املع ، دق  رفلاو ، امهرفو  امدقت  نیذللا  سناال  سنا  امو 
هب هتفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  ناـنآ  اریز  درک ، مهاوـخن  شوـمارف  ار  رادرـس  ود  نیا  تشذگرـس  زگره  هک  منک  شوـمارف  ار  زیچ  همه  رگا 

. دندومن رارف  هدرک  نمشد  هب  تشپ  تسا ، مارح  داهج  زا  رارف  دنتسنادیم  هکنیا  اب  دنتفر و  نمشد  يوس 
تیبالج و  اهقوف ، لذ  سبالم  اهبابهذ  دقو  ۀیارللو 

. دوبهدیناشوپ ار  نآ  يراوخ  تلذ و  زا  یئاههدرپ  ینعم  ملاع  رد  یلو  دندرب ، نمشد  يوس  هب  ار  گرزب  مچرپ  اهنآ 
بوبعی دیجا  فیسلا ، داجن  لیوط  لدرمش  یسوم  لآ  نم  امهّلشی 

. دوب راوس  وردنت  بسا  رب  هک  الابدنلب  ناوج  درکیم ، درط  ار  نانآ  یسوم  نادنزرف  زا  وردنت  ناوج  کی 
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ص:396
؛ دریگب تروصوا  تسد  هب  يزوریپ  حتف و  دوب  ردـقم  هک  تسا  يرادرـس  نآ  تماهـش  يونعم و  يرترب  تلیـضف و  زا  یکاح  هک  هلمج  نیا 

لادـم نیا  هک  « (1)  » درکیم وزرآ  يدرف  ره  تخیگنارب . هاپـس  نارادرـس  شترا و  ناـیم  رد  هرهلد  بارطـضا و  اـب  مأوت  يداـش  زا  يوـیرغ 
. دتفا وا  مان  هب  هعرق  نیا  و  ددرگ ، يو  بیصن  یماظن  گرزب 

. دـندوب نمـشد  عاضوا  بقارم  عفترم ، عضاوم  رد  نانابهگن  دـنتفر . دوخ  هاگباوخ  هب  مالـسا  نازابرـس  تفرگارف . ار  اـج  همه  بش  یهاـیس 
هللا یلصربمایپ  درگ  نارادرس  تخاس . نشور  ار  نمد  تشد و  دوخ  ییالط  هعشا  اب  دیـشروخ  تفاکـش ، ار  قفا  هنیـس  دوخ ، عولط  اب  باتفآ 

هچ ره  دنتساوخیم  هدش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتسد  هجوتم  هدیشک  ياهندرگ  اب  هدروخ ، تسکش  رادرـس  ود  هدمآ و  هلآ  هیلع و 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  هلمج  اب  مدرم ، راظتنارپ  توکـس  « (2) . » دش دهاوخ  هداد  یـسک  هچ  تسد  هب  راختفارپ  مچرپ  نیا  هک  دنمهفب  رتدوز 

هدومن تحارتسا  ياهشوگ  رد  و  تسا ، مشچ  درد  راچد  وا  هک  دش  هتفگ  وا  خساپ  رد  تسکـش . مهرد  تسا »!؟ اجک  یلع  : » دومرف هک  هلآ 
: دیوگیم يربط  دیروایب . ار  وا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تسا .

هـضراع هک  تسا  یکاـح  هلمج  نیا  دـندروآ . دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همیخ  ربارب  رد  و  هدومن ، راوس  رتـش  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
اعد وا  قح  رد  و  دیشک ، وا  ناگدید  رب  یتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب . هدروآرد  ياپ  زا  ار  رادرـس  هک  هدوب  تخـس  يردق  هب  مشچ 

. دومن
التبم مشچ  درد  هب  رمع  نایاپ  ات  یماـن  رادرـس  هک  دراذـگ  وا  ناگدـید  رد  کـین  رثا  ناـنچنآ  ییاحیـسم ، مد  دـننام  اـعد ، نآ  لـمع و  نیا 

. دیدرگن
نارس يوس  هب  ار  یناگدنیامن  گنج  زا  لبق  هک  دش  روآدای  نینچمه ، داد . يورشیپ  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دیامن توعد  مالسا  نیئآ  هب  ار  اهنآ  درادب و  مازعا  ژد 

مهللا تفگ : نینچ  قوش  زا  رپ  یلد  اـب  دینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  قوـف  نخـس  همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  - 1
.41 ج 3 / یبلح ،» هریس  تیطعا «- امل  عنامالو  تعنمامل  یطعمال 

. رمع رکبوبا و  لواطتف  تسا : نینچ  ثحب  نیا  رد  يربط  خیرات  ترابع  - 2
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ص:397
رد هیزج  تخادرپ  اب  دنوش و  حالسعلخ  دیاب  هک  دزاس  انـشآ  مالـسا  تموکح  ياول  تحت  شیوخ  فیاظو  هب  ار  اهنآ  دنتفریذپن ، ار  وا  رگا 

دوب ياهلمج  نیرخآ  ریز ، هلمج  دگنجب . نانآ  اب  دنداهنن ، ندرگ  مادکچیه  هب  رگا  و  « (1) . » دننک یگدنز  هنادازآ  یمالسا  تموکح  هیاس 
؛»...  معنلا رمح  کل  نوکی  نأ  نم  ریخ  ًادحاو  اًلجر  کب  هَّللا  يدهی  نئل  : » تفگ تخاس و  مالسلا  هیلع  یلع  هار  هقردب  یهدنامرف  ماقم  هک 

فرـصادخ هار  رد  ار  اهنآ  دشاب و  وت  لام  يومخرـس  نارتش  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک ، تیاده  وت  هلیـسو  هب  ار  درف  کی  دنوادخ  هاگره  »
«(2) .« » ینک

مدرم تیادـه  يارب  اهدربن  نیا  مامت  هک  دـناسریم  نیمه ، هدوب و  مدرم  ییامنهار  رکف  رد  زاب  گـنج ، هحوبحب  رد  ردـقیلاع  ربماـیپ  يرآ ،
. تسا هدوب 

ربیخ رد  گرزب  يزوریپ 

دیاشگب ار  ملالُـس »  » و حـیطو »  » ياهژد هک  دـش  رومأـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هیحاـن  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یماـگنه 
هدز مالـسا  شترا  تیثیح  رب  يریذـپانناربج  هبرـض  دوخ  رارف  اـب  و  دـندوب ، هدـشن  اـهنآ  ندوشگ  هب  قفوم  یلبق  هدـنامرف  ود  هک  ییاـهژد  )

هتسیاش هک  یصاخ  تماهـش  اب  نانک و  هلوره » « ؛ هدومن لیامح  ار  راقفلاوذ » ، » دوخ صوصخم  ریـشمش  درک و  نت  رب  یمکحم  هرز  دندوب )
، دوب هداد  وا  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  مالـسا  مچرپ  درک و  تکرح  ژد  يوس  هب  تسا ، یگنج  ياهنادـیم  هژیو  نانامرهق 
« بحرم  » ردارب تسخن  دنتخیر . نوریب  نآ  زا  دوهی  ناروالد  و  دـیدرگ ، زاب  ربیخ  ِرد  هظحل  نیا  رد  دومن . بصن  نیمز  رب  ربیخ  یکیدزن  رد 
، دنتفر بقع  رایتخایب  دـندوب ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  رـس  تشپ  هک  ینازابرـس  هک  دوب  بیهم  نانچنآ  وا  هرعن  ِتبیه  دـمآ  ولج  ثراح ،»  » مان هب 

. درپس ناج  داتفا و  كاخ  يور  هب  ثراح ،»  » حورجم دسج  هک  تشذگن  ياهظحل  دنام . اجرب  ياپ  هوک  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  یلو 
رب ینامی  هرز  و  دوب ، حالـس  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  ردارب  ماقتنا  نتفرگ  يارب  وا  تخاس . رثأـتم  نیگمغ و  تخـس  ار  بحرم » ، » ردارب گرم 

زا هک  یهالک  نت و 

.28 ج 21 / راحب ،» - .» 1
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نانامرهق مسر  هب  دـمآ و  ولج  دوب ، هداد  رارق  نآ  يور  ار  دوخهالک »  » هک یلاـح  رد  تشاد ، رـس  رب  دوب  هدـش  هدیـشارت  صوصخم  گـنس 

: دناوخیم ار  ریز  زجر  برع 
برجم لطب  حالسلا  یکاش  بحرم  ّینأ  ربیخ  تملع  دق 

. متسه یگنج  حالس  اب  زهجم  هدومزآراک و  ینامرهق  مبحرم ، نم  هک  دهدیم  یهاوگ  ربیخ  راوید  رد و 
«(1)  » بضخم ءامدلاب  يدنع  نرقلاو  بلغا  ّینإف  رهدلا  بلغ  نإ 

. دندرگیم نیگنر  نتشیوخ  نوخ  اب  دنوشیم ، وربور  نم  اب  گنج  ياههنحصرد  هک  ینانامرهق  مزوریپ ، زین  نم  تسا ، زوریپ  راگزور  رگا 
: تفگ نینچ  دیشک و  نمشد  خر  هب  ار  دوخ  ناوزاب  يورین  یماظن و  تیصخش  و  دورس ، وا  ربارب  رد  يزجر  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

ةروسق ثیل  ماجآ و  ماغرض  ةردیح  یمأ  ینتمس  يذلا  انأ 
. متسه اههشیب  ریش  روالد و  درم  هدناوخ ؛ ریش )  ) ردیح ارم  مردام  هک  متسه  یسک  نامه  نم 

ةرظنملا هیرک  تاباغ  ثیلک  ةرصقلا  ظیلغ  نیعارذلا  لبع 
. متسه بیهم  يرظنم  بحاصاههشیب  ریش  دننام  دربن  نادیم  رد  مراد ، دنمورین  ندرگ  يوق و  ناوزاب 

دیدـپ نارظان  لد  رد  یبیجع  تشحو  دوهی ، مالـسا و  نامرهق  ود  ياههزین  ریـشمش و  تابرـض  يادـص  . تفای ناـیاپ  ناـمرهق  ود  ياـهزجر 
مین ود  نادند  اتار  رـس  گنـس و  دوخهالک و  رپس و  دـمآ و  دورف  بحرم  قرف  رب  مالـسا ، نامرهق  هدـنبوک  هدـنرب و  ریـشمش  ناهگان  دروآ .

ژد هب  هدراذـگ  رارف  هب  اپ  دـندوب ، هداتـسیا  بحرم  رـس  تشپ  هک  دوهی  ناروالد  زا  یخرب  هک  دوب  نیگمهـس  نانچنآ  تبرـض  نیا  تخاـس .
ات ار  يرارف  نایدوهی  مالـسلا  هیلع  یلع  دندش . هتـشک  هدیگنج و  نت  هب  نت  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دندرکن ، رارف  هک  ياهدع  و  دندش . هدنهانپ 

. داتفا يو  تسد  زا  رپس  دز و  مالـسلا  هیلع  یلع  رپس  رب  ریـشمش  اب  دوهی  نایوجگنج  زا  رفنکی  شکمـشک ، نیا  رد  دومن . بیقعت  راصح  ِرد 
ًاروف مالسلا  هیلع  یلع 

. تسا هدرک  لقن  رگید  ياهنوگ  هب  ار  بحرم » زجر « دوخ ، هریس  رد  ماشه ، نبا  - 1
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، دنکفا نیمز  يور  رب  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  درب . راک  هب  رپس  ياج  هب  رازراک  نایاپ  ات  و  دـنک ، دوخ  ياج  زا  ار  نآ  و  دـیدرگ ، ژد  رد  هجوتم 
رد « (1) . » دنتـسناوتن دننک ، ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ار  نآ  هک  دندرک  یعـس  عفاروبا ، هلمج  نآ  زا  مالـسا  نازابرـس  نیرتدنمورین  زا  رفن  تشه 

. دش هدوشگ  یهاتوک  تدم  رد  دندوب ، هدش  لطعم  نآ  تشپ  زور  هد  ناناملسم  هک  ياهعلق  هجیتن 
داشرا رد  دـیفم ، خیـش  دوب . عرذ  ود  نآ  يانهپ  عرذ و  راهچ  نآ  لوط  گنـس و  زا  راـصح  رد  دـسیونیم : « (2)  » دوخ خـیرات  رد  یبوقعی ،

مدرب و راک  هب  رپس  ياج  هب  هدنک  ار  ربیخ  ِرد  نم  دنکیم : لقن  نینچ  ار  ربیخ  ِرد  ندنک  تشذگرـس  نانمؤمریما ، زا  یـصاخ  دنـس  هب  « (3)»
. مداد رارق  دندوب ، هدنک  نایدوهی  هک  یقدنخ  يور  هب  لپ  دننام  ار  نآ  دربن  نایاپ  زا  سپ 

رپس زا  هک  ینیگنـس  هزادنا  نامه  هب  متفگ  يدومن ؟ ساسحا  ار  نآ  ینیگنـس  ایآ  دیـسرپ  يدرم  مدرک  باترپ  قدنخ  نایم  رد  ار  نآ  سپس 
. مدرکیم ساسحا  دوخ 

ژد نیا  حتف  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ياهتداشر  نآ و  تایـصوصخ  ربیخ و  باب  ندنک  هرابرد  زیگناتفگـش  بلاطم  هریـس  ناگدنـسیون 
هداد و حیـضوت  هراب  نیا  رد  دوخ  نانمؤمریما ، دـهدیمن . قفو  يرـشب  یلومعم  ياهتردـق  اب  زگره  ثداوح ، نیا  دناهتـشون . هداد ، ماـجنا 

: دومرف نینچ  یصخش  خساپ  رد  ترضح  نآ  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  دیدرت  کش و 
«(4) « » ۀیضر ۀنئمطم  اّهبر  ءاقلب  سفن  ۀّیهلإ و  ةّوُِقب  اُهتعَلَق  نکلَو  ۀّیرََشب  ٍةّوِقب  اُهتعَلَق  اَم  »

ار راک  نیا  نیـسپ  زاب  زور  هب  خسار  ینامیا  اب  دادادـخ و  يورین  وترپ  رد  هکلب  مدـنکن ، ياج  زا  يرـشب  يورین  اب  ار  رد  نآ  زگره  نم  ینعی 
. مداد ماجنا 

يزوریپ ماگنه  رد  تشذگ 

. دنیامنیم هلماعم  تبحم  فطل و  لامک  اب  روجنر ، ناوتان و  نمـشد  اب  يزوریپ ، حتف و  ماگنه  هب  ناهج ، گرزب  نادرمناوج  یهلا و  نادرم 
تشذگ ضامغا و 
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رانک ار  يزوتهنیک  ییوجماقتنا و  هدش ، هدراو  تفوطع  ِرد  زا  دوشیم ، میلست  نمشد  هک  ياهظحل  زا  دنکفایم و  هیاس  نمشد ، ِرس  رب  نانآ 

. دنراذگیم
، دایز ياههنیزه  فرـصاب  هک  یمدرم  ، ) دوشگ ربیخ  مدرم  رـس  رب  ار  دوخ  تفوطع  ياـهلاب  ربیخ ؛ حـتف  زا  سپ  ناناملـسم  گرزب  ياوشیپ 

ینبم ار ، ربیخ  نایدوهی  ياضاقت  و  دندوب ) هداد  رارق  طوقس  هناتـسآ  رد  مجاهت و  دروم  ار  هنیدم  هدیناروش و  وا  دضرب  ار  تسرپتب  بارعا 
ناناملـسم هب  ار  دـمآرد  زا  یمین  دـشاب و  اهنآ  رایتخا  رد  ربیخ  ياـهلخن  یـضارا و  و  دـننیزگ ، ینکـس  ربیخ  نیمزرـس  رد  ناـنآ  هکنیا  رب 

ار دوهی  تسد  و  درک ، داهنشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  ار  هدشدای  بلطم  «، (2)  » ماشه نبا  لقن  هب  یتح  « (1) . » تفریذپ دنزادرپب ؛
. دراذگ زاب  ناتخرد  شرورپ  لاهن و  سرغ  يزرواشک و  روما  رد 

مالسا نیئآ  هک  دزاس  ناشروبجم  ای  و  دنارب ، ربیخ  نیمزرس  زا  ار  نانآ  ای  دزیرب و  ار  اهنآ  همه  نوخ  تسناوتیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
روز و نیئآ  مالسا ، نیئآ  ، » دننکیم روصت  هک  رامعتسا ، یملع  نازابرس  ضرغم و  سانـشرواخ  تشم  کی  رادنپ  فالخرب  اما  دنریذپب ، ار 

نانآ هکلب  درکن ، يراک  نینچ  زگره  دنریذپب ،» ار  مالسا  نیئآ  هک  دندرک  راداو  ار  بولغم  للم  هزینرس  روز  هب  ناناملـسم  و  تسا ، ریـشمش 
. دراذگ دازآ  شیوخ  بهذم  عورف  لوصا و  دوخ و  ینید  ریاعش  هماقا  رد  ار 

دیحوت نیئآ  مالسا و  يارب  يرطخ  نوناک  نآ ، نانکاس  ربیخ و  هک ، دوب  رظن  نیا  زا  درک ، دربن  ربیخ  دوهی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رگا 
راچان هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن ، نیا  يور  دندرکیم . يراکمه  مالـسا  داینبون  تموکح  ِيزادنارب  رد  ناکرـشم  اب  هتـسویپ  و  دندوب ؛
یبهذم ریاعش  هماقا  يزرواشک و  روما  هب  يدازآ  لامک  اب  یمالسا ، تموکحِریز  ات  دیامن ؛ حالـسعلخ  ار  اهنآ  همه  دنک و  دربن  اهنآ  اب  دوب 

. دیدرگیم فقوتم  مالسا  نیئآ  تفرشیپ  و  دوب ، لکشم  ناناملسم  يارب  یگدنز  تروصنیا ، ریغ  رد  دنزادرپب . دوخ 
ناناملسم يارب  اهنآ  لام  ناج و  ظفح  دندوب و  دنمهرهب  یمالـسا  تموکح  تینما  زا  نانآ  هک  دوب  نیا  يارب  تفرگ ، هیزج  نایدوهی  زا  رگا 

یمالسا تموکح  هب  دوب ، فظوم  ناملسم  ره  هک  یتایلام  رادقم  قیقد ، تابساحم  قبط  و  دوب . مزال 
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یهاگ دنهدب و  تاکز  سمخ و  دـیاب  ناناملـسم  تفرگیم . يراصن  دوهی و  ياهتلم  زا  مالـسا  تلود  هک  دوب  ياهیزج  زا  رتشیب  دزادرپب ؛

یگدـنز مالـسا  ياول  ریز  هک  ینایحیـسم  دوـهی و  نآ  ربارب  رد  دـنزاس و  فرطرب  ار  یمالـسا  تلود  ياهيدـنمزاین  دوـخ  لاوـما  لـصا  زا 
هیزج ناونع  تحت  یغلبم  ناناملـسم  ریاـس  دـننام  قوقح  نیا  ربارب  رد  دـیاب  دـنوشیم ؛ دـنمهرهب  یعاـمتجا  يدرف و  قوقح  زا  و  دـننکیم ،

. تسا ادج  نتفرگ » جاب   » زا یمالسا  هیزج »  » باسح و  دنزادرپب ،
هدـنزرا و يدرف  دـشیم ؛ نیعم  نآ  فیـصنت  ربیخ و  لوصحم  یباـیزرا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فرط  زا  لاـس  ره  هک  ياهدـنیامن 

گنج رد  اهدـعب  هک  دوب  هحاور » هَّللادـبع  ، » صخـش نیا  تفرگیم . رارق  دوهی  باـجعا  دروـم  وا  يرتـسگداد  تلادـع و  هک  دوـب ، رگداد 
هابتشا دوخ  سدح  رد  وا  هک  دندرکیم  روصت  دوهی  یهاگ  و  دزیم . نیمخت  ربیخ  لوصحم  زا  ار  ناناملـسم  هیمهـس  وا  دش . هتـشک  هتوم » »

ناناملسم ِلام  هدنامیقاب ، و  مزادرپب ، امش  هب  ار  هدش  نییعت  تمیق  مرـضاح  نم  تفگیم : اهنآ  خساپ  رد  وا  تسا . هدز  نیمخت  دایز  هدرک و 
. دشاب

هدیدرگ راوتسا  نیمز  اهنامسآ و  داد ، لدع و  هنوگنیا  هیاس  رد  « ؛» ضرألاو تاومَّسلا  تماق  اذهب  : » دنتفگیم يرگداد  نیا  ربارب  رد  دوهی 
«(1) .« » تسا

دندومن تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  نایدوهی  داتفا . ناناملـسم  تسد  هب  تاروت  زا  ياهعطق  گنج ، مئانغ  يروآدرگ  يانثا  رد 
. دنک در  ار  نآ  هک  داد  روتسد  لاملاتیب  لوئسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنادرگزاب . اهنآ  دوخ  هب  ار  هعطق  نآ  هک 

.405 ج 1 / یفاک ،» عورف  354 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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كدف تشذگرس   32

هراشا

هک دوب ، رتمولیک  دودح 140  رد  هنیدم ، اب  نآ  هلـصاف  و  تشاد . رارق  ربیخ »  » یکیدزن رد  هک  دوب  يزیخلصاح  دابآ و  نیمزرـس  كدـف ،» »
اب دشیم ، ساسحا  هنیدم  لامش  رد  هکنآ  زا  سپ  مالسا ، هاپس  « (1) ، » تفریم رامش  هب  زاجح  نایدوهی  ياکتا  هطقن  ربیخ ، ياهژد  زا  سپ 

رطخ و نوناـک  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  هک  نیمزرـس - نیا  رد  يدوهی  ياهتردـق  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  دوـمن ؛ رپ  مالـسا  یماـظن  يورین 
ار هقطنم  تسایر  هک  نون » نب  عشوی  . » دنداتـسرف كدـف  نارـس  شیپ  طیحم »  » مان هب  يریفـس  دـنتفریم - رامـش  هب  مالـسا  دـضرب  کیرحت 
هیلع و هللا  یلصمالسا  ربمایپ  رایتخا  رد  لاس  ره  ار  لصاح  زا  یمین  هک  درک  دهعت  و  داد ، حیجرت  دربن  رب  ار  میلـست  حلـص و  ، تشاد هدهعرب 

نیا ربارب  رد  مالسا  تموکح  و  دنزن ، هئطوت  هب  تسد  ناناملسم  دضرب  نینچمه ، دنک . یگدنز  مالسا  ياول  ریز  سپ ، نیا  زا  دراذگب و  هلآ 
. دیامن نیمأت  ار  اهنآ  هقطنم  تینما  غلبم 

تـسد هب  نآ  هرادا  و  تسا ، ناناملـسم  مومع  هب  قـلعتم  دوـشیم ؛ هتفرگ  یماـظن  تردـق  گـنج و  هلیـسو  هب  مالـسا  رد  هک  ییاـهنیمزرس 
ناناملسم تسد  هب  ورین  مازعا  یماظن و  موجه  نودب  هک  ینیمزرس  یلو  دشابیم ؛ مالسا  ياورنامرف 

. دوش هعجارم  كدف » هدام « عالطالا ،» دصارم  باتک « هب  - . 1
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. تسا وا  اب  اهنیمزرس  عون  نیا  رایتخا  و  دشابیم ، يو  زا  سپ  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  صخش  هب  طوبرم  دتفایم ،

ناکیدزن عورـشم  ياهيدنمزاین  لاوما ، كالما و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  دراوم  نآ  زا  یکی  دهد . هراجا  دـناوتیم  دـشخبب ؛ ار  نآ  دـناوتیم 
ترـضح دوخ  یمارگ  رتخد  هب  ار  كدـف »  » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ساسا  نیا  يور  « (1) . » دزاس فرطرب  يدنموربآ  لکـش  هب  ار  دوخ 

: دوب زیچ  ود  دهدیم - یهاوگ  نئارق  هکنانچ  کلم - نیا  ندیشخب  زا  روظنم  دیشخب . مالسلا  اهیلع  ارهز 
نانمؤمریما اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ررکم  حیرصت  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  ناناملـسم  يرادمامز  - 1

زا تسناوتیم  بصنم ، ماـقم و  نیا  ظـفح  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  دراد . زاـین  ینیگنـس  هنیزه  هب  یبصنم  ماـقم و  نینچ  دوب و  مالـسلا  هیلع 
، تسخن ياهزور  نامه  رد  هک  دوب ؛ هدـش  علطم  ینیبشیپ  نیا  زا  تفالخ  هاگتـسد  اـیوگ  دـیامنب . ار  هدافتـسا  رثکادـح  كدـف ،»  » دـمآرد

. دروآ نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  تسد  زا  ار  كدف » »
امهیلع نیـسح  ترـضح  نسح و  ترـضح  شناگدـید  رون  يو و  رتخد  هناگی  نآ  لماک  درف  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـمدود  - 2

. دنامب ظوفحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  فرش  تیثیح و  دننک و  یگدنز  يدنموربآ  تروصهب  ربمایپ ، توف  زا  سپ  دیاب  دندوب - مالـسلا 
. دیشخب دوخ  رتخد  هب  ار  كدف »  » ربمایپ فده  نیا  يارب 

«(2)  ... » ِلِیبَّسلا َْنبا  َو  َنیِکْسِْملا  َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ  یتقو  دنسیونیم : ینس  نادنمشناد  زا  یهورگ  هعیش و  نارسفم  ناثدحم و 
هک تسا  يردـخ  دیعـسوبا  بلطم ، نیا  ِلقان  « (3) . » دومن راذـگاو  يو  هب  ار  كدـف  تساوخ و  ار  همطاف  دوخ  رتخد  ربمایپ  دـیدرگ ؛ لزاـن 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  گرزب  هباحصزا  یکی 
هدیدرگ و لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نادنواشیوخ  ناکیدزن و  قح  رد  هیآ ، نیا  هک  دـنراد  لوبق  ینـس  هعیـش و  زا  معا  نارـسفم  همه 

« یبرُقلايذ  » قادصم نیرتنشور  يو  رتخد 

هدـش عقاو  ثحب  دروم  لافنا » و « ءیف » ناونع « تحت  داهج ،» شخب « رد  یهقف  ياـهباتک  رد  بلطم  نیا  ياههیآ 6 و 7 ؛ رشح ، هروس  - 1
. تسا

. زادرپب ار  ناگدنامهار  هب  نیکاسم و  نادنواشیوخ و  قح  ینعی  . 26 ءارسا / هروس  - 2
.248 ج 16 / دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش  411 «؛ ج 3 / نایبلاعمجم ،» - » 3
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نآ ياـمن ! یفرعم  ار  دوخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ترـضح  نیـسحلا  نب  یلع  هب  یماـش  درم  هک  یماـگنه  ماـش  رد  یتح  تسا .
رد یماش  درم  نآ  هک  دوب  نشور  ناناملـسم  نایم  رد  نانچنآ  بلطم  نیا  و  دومن ، توالت  ار  هدـش  دای  هیآ  دوخ  ندناسانـش  يارب  ترـضح 
هک یصاخ  يدنواشیوخ  یکیدزن و  رطاخ  هب  درک : ضرع  نینچ  ترـضح  نآ  هب  دادیم ؛ تکرح  قیدصت  ناونع  هب  ار  دوخ  رـس  هک  یلاح 
قح رد  هیآ  نیا  هک  نیا  رد  هکنآ : راتفگ  هصالخ  « (1) . » دزادرپب ار  امش  قح  هک  هداد  روتسد  دوخ  ربمایپ  هب  ادخ  دیراد ؛ لوسر  ترضح  اب 
هللا یلـصربمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  ماگنه  هک  نیا  رد  یلو  تسا ؛ رظن  قافتا  مالـسا  ياملع  نایم  هدیدرگ ، لزان  يو  نادـنزرف  ارهز و  ترـضح 

اب زین  ینس  نادنمشناد  زا  یخرب  دراد و  دوجو  رظن  قافتا  هعیش  نادنمشناد  هعماج  نایم  دیـشخب ، دوخ  یمارگ  رتخد  هب  ار  كدف  هلآ  هیلع و 
. دنشابیم قفاوم  نآ 

ياهمان یـسوم » نب  هَّللادـبع  ، » فورعم ناثدـحم  زا  یکی  هب  دـنادرگزاب ، ارهز  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  تساوخ  دوب ) یتلع  ره  هب   ) نومأـم و 
يو هب  تسا ، هیآ  لوزن  نأش  تقیقح  رد  هک  ار  ـالاب  ثیدـح  وا  دـنک . یئاـمنهار  هلأـسم  نیا  رد  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  وا  زا  و  تشون ،

ربمایپ تشون ، هنیدـم  رد  دوخ  رادـنامرف  هب  یـسابع  هفیلخ  « (2) . » دـینادرگزاب همطاف  ترـضح  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  زین  نومأم  و  تشون ،
هلأـسم نیا  رد  [» ] ارهز نادـنزرف  ناـیم  و  تسا ؛ یملـسم  هلأـسم  کـی  نیا  هدیـشخب و  [» ] همطاـف دوخ  رتخد  هب  ار  كدـف »  » هدـکهد مالـسا 

؛ دیسر يو  تسد  هب  هک  ياهمان  نیتسخن  تسشن ، یصاخ  یسرک  رب  ملاظم ، تیاکـش و  عفر  يارب  نومأم  هک  يزور  « (3) . » تسین فالتخا 
درک و هیرگ  يرادقم  دناوخ و  ار  همان  نومام » . » دوب هدرک  یفرعم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  عفادم  ار  دوخ  نآ  هدنسیون  هک  دوب  ياهمان 

نومأم وا و  نایم  هرظانم  هسلج  هب  تواضق  هسلج  دومن . یفرعم  وا  عفادم  ار  دوخ  و  تساخرب ، يدرمریپ  تسیک ؟ ترضح  نآ  عفادم  تفگ 
تحت ياهمان  داد ، روتسد  ناوید  سیئر  هب  دید و  موکحم  ار  دوخ  نومأم  ماجنارس  دیدرگ . لدبم 

.176 ج 4 / روثنملاردلا ،» - .» 1
.45 نادلبلاحوتف /» 411 «؛ ج 2 / نایبلاعمجم ،» - » 2

.217 ج 15 / دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش  - .» 3
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هرظانم هسلج  رد  هک  لبعد » ، » عقوم نیا  رد  دیـسر . نومأم  حیـشوت  هب  دش و  هتـشون  همان  دـسیونب . ارهز »[ «] نادـنزرف  هب  كدـف  ّدر   » ناونع

: تسنیا نآ  زاغآ  هک  دورس  يراعشا  تساخرب و  دوب  رضاح 
«(1)  » اکدف َمشاه  َنومأم  ِّدِرب  اکِحَض  دق  ِنامَّزلا  ُهجو  َحَبصأ 

ربکا قیدـصاریز  تسین ؛ دـنمزاین  دـش ، هئارا  هک  یکرادـم  هب  دوب ، مالـسلا  اـهیلع  ارهز  قلط  کـلم  كدـف  هک  بلطم ، نیا  تاـبثا  رد  هعیش 
روآدای ار  كدف  تیکلام  ًاحیرص  ؛ هتشون فینح » نامثع   » هرصب رادناتسا  هب  هک  دوخ  ياههمان  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مالـسا ،

: دیامرفیم هدش و 
«. ُهَّللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َو  َنیِرَخآ  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَـس  َو  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهیَلَع  ْتَّحَـشَف  ُءاَمَّسلا  ُْهتَّلَظَأ  اَـم  ِّلُـک  ْنِم  ٌكَدَـف  اَنیِدـْیَأ  ِیف  َْتناَـک  یََلب  »

«(2)»
لخب نآ  رب  یهورگ  دوب . كدف  هدکهد  هظحالم  لباق  لاوما  زا  ام  تسد  رد  طقف  تسا ، هدنکفا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  نایم  زا  يرآ ! »
بلطم قدصرد  ناوتیم  حیرصت  نیا  اب  ایآ  تسا ». رواد  نیرتهب  ادخ  دندیـشوپ و  مشچ  نآ  زا  یحلاصم  يور  یگرزب  سوفن  و  دندیزرو ،

!؟ دومن کش 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  كدف  تشذگرس 

مورحم دوخ  قلط  کـلم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زیزع  رتـخد  یـسایس ، ضارغا  يور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ 
تفـالخ هاگتـسد  زا  ار  دوخ  ِّقـح  نوناـق ، قـیرط  زا  هک  دـمآرب ، ددـصرد  وا  دـندرک  جارخا  اـجنآ  زا  ار  وا  نارگراـک  لاـمع و  و  دـیدرگ ،

. دریگزاب
، مالسا یئاضق  نیزاوم  مامت  فالخرب  لاح ، نیا  اب  دوب ؛ وا  تیکلام  هناشن  طلـست  نیمه  و  دوب ، وا  رایتخا  رد  كدف  هدکهد  لوا ، هجرد  رد 
« دـیلاوُذ  » حالطـصا هب  و  تسا ، طلـسم  لام  کی  رب  هک  یـسک  زا  ایند  ياـج  چـیه  رد  هک  یتروصرد  دـیبلط . هاوگ  وا  زا  تفـالخ  هاگتـسد 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  نَمیا » ِّما   » ماـن هب  ار  ینز  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـننام  یتیـصخش  راـچان ، هب  وا  دـنهاوخیمن . هاوـگ  دـشابیم ؛
زا وا  هک  دوب  هداد  یهاوگ 

ج 16. دیدحلا ،» یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  - » 1
همان 45. هغالبلا ،» جهن  - » 2
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. درب هفیلخ  شیپ  تداهش  يارب  ار  حابر »  » مان هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هدش  دازآ  «، (1)  » يرذالب لقن  هب  انب  و  تسا ؛ تشهب  نانز 

، دوب هدیـشخب  وا  هب  شردپ  هک  یکلم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  تیمورحم  دادن و  رثا  بیترت  اهنآ  تداهـش  هب  تفالخ ، هاگتـسد 
. دیدرگ یعطق 

لماش هیآ  رگا  دناهتساریپ و  یگدولآ  عون  ره  زا  وا  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  «، (2) « » ریهطت  » هیآ مکح  هب 
فسأت لامک  اب  یلو  دشابیم ؛ نآ  حضاو  قیداصم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  عطق  روط  هب  دوشب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانز 

. تخانش یمسرریغ  ار  يو  ياعدا  تقو  هفیلخ  و  دش ، هتفرگ  هدیدان  زین  تمسق  نیا 
- كدف نوماریپ  رد  ياهمان  و  دیدرگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  رظن  میلست  ماجنارس  هفیلخ  هک  دندقتعم  هعیش  نادنمشناد  لباقم ، رد 

هللا یلـصربمایپ  یمارگ  رتخد  اب  هفیلخ ، هنیرید  تسود  هار  همین  رد  داد . يو  هب  و  تشون ، تسا - مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  قلط  کـلم  نآ  هک 
: تفگ نینچ  وا  هب  و  دروآ ، هفیلخ  شیپ  ار  نآ  تفرگ و  ار  همان  دیدرگ و  هاگآ  همان  نایرج  زا  و  دومن ، فداصت  هلآ  هیلع و 

شزرا نز  کـی  تداهـش  و  تسا ، نز  نَمیا » ِّما   » و تسین ، لوبق  وا  تداهـش  تسا  عـفنيذ  ناـیرج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اـجنآ  زا 
«(3) . » درک هراپ  ار  همان  هفیلخ  رضحم  رد  سپس  تشاد ، دهاوخن 

« يرواد شجنس  رد  كدف  »

یسایس نایرج  کی  دوخ ، عورشم  قح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تخد  يرادزاب  هک  دنکیم  تباث  ینشور  هب  كدف ،»  » هدنورپ یـسررب 
هباطخ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تخد  تهج ، نیا  زا  دـنامب . ناهنپ  روتـسم و  تقو ، مکاح  يارب  هک  دوب  نآ  زا  رتنشور  هلأسم  دوب و 

: دیامرفیم نینچ  دوخ  تغالب  تحاصف و  رسارس  نیشتآ و 
«(5)  » َدُواد ُناْمیَلُس  َِثرَو  َو  « (4)  » َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  لوقی  اًلضف ، ًاقطان  و  ًالدع ، ًامکح  ِهَّللا  ُباتک  اذه  »

عرش و  طاسقألا ، نم  هیلع  ّعزو  امیف  ّلج  ّزع و  نّیبف 

.43 نادلبلا /» حوتف  - » 1
«. 33 بازحا / هروس  ًاریِهْطَت «» ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  - » 2

.374 ج 16 / دیدحلا ،» یبا  نبا  حرش  - 3
.6 میرم / هروس  - 4

.16 لمن / هروس  - 5
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«(1) «. » ضئارفلا نم 

دنوادخ هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  ایرکز  ترضح  دیوگیم : تسا ؛ شخبهلـصیف  ایوگ و  يرگداد  مکاح و  هک  نآرق » ، » ادخ باتک  نیا 
باتک رد  ار  ماهـس  دنوادخ ، درب . ثرا  دواد  زا  نامیلـس  دیوگیم : زین  و  دربب ، ثرا  بوقعی  نادـناخ  وا و  زا  هک  دـنک ، اطع  يدـنزرف  وا  هب 

. تسا هتخاس  نشور  ار  ییاههضیرف  هدرک و  نایب  دوخ 
. تسا نخـس  یگدرتسگ  هیام  دوب ؛ نآ  لقان  هفیلخ  اهنت  هک  یثیدـح  و  اهنآ ، زا  ناربمایپ  نادـنزرف  تثارو  رب  هیآ  ود  تلـالد  نوماریپ  ثحب 

«(2) . » دنیامرف هعجارم  ریسفت  ياهباتک  هب  نادنمقالع 

. فجن ط  ، 145 ج 1 / یسربط ،» جاجتحا  - » 1
. دییامرف هعجارم   349 - 325 ج 1 / مالسلا ،» هیلع  یلع  یناگدنز  زا  ساسح  ییاهزارف  باتک « هب  دروم  نیا  رد  - 2

« يرواد شجنس  رد  كدف  »www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539 زا هحفص 411 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:409

ءاضق هرمع   33

هراشا

«(1)»
هکم رد  تماقا  زور  هس  زا  دعب  و  دنوش ؛ هکم  دراو  دادرارق ، خیرات  زا  دعب  لاس  کی  دنتسناوتیم  هیبیدح ،»  » حلـصیاضما زا  سپ  ناناملـسم 

يرگید حالس  تسا ؛ ریشمش  نامه  هک  رفاسم  حالس  زج  تدم ، نیا  رد  دیابیم  نانآ  دنیوگ . كرت  ار  هکم »  » رهش هرمع ،»  » لامعا ماجنا  و 
. دنشاب هتشادن  هارمه 

هک رجاهم ، ناناملـسم  و  دنیامن . يرادربهرهب  نامیپ  نیا  زا  ناناملـسم  هک  دوب  هدیـسر  نآ  ماگنه  تشذگ . دادرارق  تقو  زا  مامت  لاس  کی 
هداد حـیجرت  نطو  رب  ار  تبرغ  نیمزرـس  رد  یگدـنز  دـیحوت ، نیئآ  ظفح  يارب  و  هتـسش ، تسد  دوخ  یگدـنز  هناخ و  زا  دوب  لاـس  تفه 

یلصمالسا ربمایپ  یتقو  دنباتشب . یگدنز  هناخ و  هب  یـشکرس  نادنواشیوخ و  ناگتـسب و  ندید  ادخ و  هناخ  ترایز  يارب  رگید  راب  دندوب ؛
شوج بنج و  دـنوش ؛ رفـس  هدامآ  دـناهدیدرگ ، مورحم  ادـخ  هناـخ  تراـیز  زا  هتـشذگ  لاـس  رد  هک  یناـسک  درک ، مـالعا  هلآ  هیلع و  هللا 

رازه و اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هتـشذگ  لاس  رگا  دز . هقلح  ناشاهمشچ  رد  قوش  کشا  و  دـمآ ، دـیدپ  ناـنآ  ناـیم  رد  ياهقباـسیب 
. دیسر رفن  رازه  ود  هب  ترضح  نآ  ناهارمه  رامآ  دعب ، لاس  دوب ، هدرک  تکرح  رفن  دصیس 

رد هک  دروخیم ، مشچ  هب  راصنا  رجاهم و  زا  یگرزب  ياهتیصخش  نانآ  نایم  رد 

دیاب هجحلايذ  هام  رد  طقف  هک  جـح  لامعا  فالخرب  داد . ماجنا  ار  نآ  ناوتیم  لاس  مایا  همه  رد  هک  تسا  یـصوصخم  لامعا  هرمع ، - 1
راپـسهر هرمع » مسارم « يادا  ناونع  هب  متفه ؛ لاس  مارحلاةدعقلايذ  شـش  هبنـشود  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دروآ . ياجب  ار  نآ 

. دیدرگ هکم 
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؛ دنتـشاد ندرگ  هب  ار  ینابرق  تمالع  هک  رتش ، تصـش  نینچمه ، دنتـشادیم . رب  ماگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هیاس  هب  هیاـس  طاـقن  ماـمت 

رفن رازه  ود  دـندومن . يوریپ  يو  زا  زین  نارگید  و  تسب ؛ مارحا  هنیدـم  دجـسم  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندوب . هدروآ  دوـخ  هارمه 
ار ناکرـشم  زا  يرایـسب  هک  تشاد ، یلالج  هوکـش و  نانچ  نآ  ناوراک  نیا  دنتفرگ ، شیپ  ار  هکم  هار  مارحا ، ياهسابل  اب  نایوگ  کیبل » »

. تخاس هجوتم  مالسا  تقیقح  تیونعم و  هب 
نیا يونعم  راثآ  میاهتفگن . فازگ  هب  ینخس  دندوب ؛ مالسا  غیلبت  هاپس  تقیقح  رد  دارفا  نیا  و  دوب ، یغیلبت  رفس  کی  رفس ، نیا  مییوگب  رگا 

رادمتسایس صاعورمع ،»  » و دحا »  » گنج نامرهق  دیلو » نب  دلاخ   » دننام مالسا ، نانمـشد  نیرتتخـسرس  و  دیدرگ ، نشور  يدوز  هب  رفس 
. دندروآ مالسا  ینامز  كدنا  زا  سپ  و  هدیدرگ ، لیامتم  مالسا  هب  تمظع ، نیا  هدهاشم  زا  سپ  برع 

و دننک ؛ ریگلفاغ  هکم  نیمزرـس  رد  ار  شنارای  وا و  هک  دادیم  لامتحا  دوبن . نئمطم  شیرق  دـسح  هعدـخ و  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ناناملـسم نامیپ ، داوم  زا  یکی  قبط  رگید ، فرط  زا  دـنزیرب . دـنرادن - دوخ  اب  يزیچ  يرفاـسم  حالـس  زج  هک  ار - اـهنآ  زا  یهورگ  نوخ 

اب ار  هملـسم » نب  دـمحم  ، » دوخ نارـسفا  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ینارگن ، هنوگره  عفر  يارب  دـنوش . هکم  دراو  هناحلـسم  دـیابن 
هرد رد  و  دـنیامن ، تکرح  ناوراـک  تکرح  زا  شیپ  وردـنت ، بسا  دـصاب  و  هزین ، هرز و  دـننام  مزـال  هحلـسا  اـب  دوـمن  رومأـم  رفن  تسیود 

شیرق ناسوساج  دنوش ...  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دورو  رظتنم  و  دـنیآ ، دورف  تسا  « (1) « » مرح  » كاـخ یکیدزن  رد  هک  نارهظلارم ،» »
« نارهظلارم  » هرد رد  ماظنراوس  تسیود  ندمآ  دورف  هحلـسا و  لمح  زا  دـندوب ، هتفرگ  رظن  تحتار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  تکرح  هک 

. دنداد شرازگ  شیرق  نارس  هب  ار  بتارم  دندش و  هاگآ 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  هب  ار  شیرق  ضارتعا  و  تفرگ ، سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  شیرق  فرط  زا  یگدنیامن  هب  صفح ،» نبزِرکُم  »

نودـب یگمه  و  داد ، میهاوخن  ماجنا  یلمع  نامیپ  فالخرب  زگره  مناراـی  نم و  تفگ : شیرق  هدـنیامن  خـساپ  رد  يو  دومن . میلـست  هلآ  و 
، دنراد هارمه  هک  یگرب  زاس و  مامت  اب  زابرس  تسیود  رسفا و  نیا  میوشیم . مرح  دراو  حالس 

. دنیوگیم مرح » ار « نآ  تمس  راهچ  زا  يرادقم  هکم و  رهش  - 1
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هک دیناسر  شیرق  هدنیامن  هب  هلمج  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دراذگ . دـنهاوخن  رتارف  یماگ  و  دومن ؛ دـنهاوخ  فقوت  هطقن  نیا  رد 
مرح نوریب  رد  هک  هریخذ  يدادما و  ياهورین  نیا  دیزیرب ؛ ام  رـس  رب  دینک و  هدافتـساءوس  ام  ندوب  حالـسیب  زا  دینزب و  نوخیبش  ام  هب  رگا 

. دراذگ دنهاوخ  ام  رایتخا  رد  حالس  ورین و  هتفاتش ، ام  کمک  هب  ًاروف ، دناهتفای ؛ زکرمت 
ناتسدریز رفک و  نارس  دندرک . زاب  ناناملسم  يور  هب  ار  هکم  رهش  ياهرد  دندش . هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یـشیدنارود  زا  شیرق ،

و دنوشن ، وربور  وا  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ات  دندیزگ ، نکسم  رهش  رواجم  ياههوک  اههپت و  رد  هدرک و  هیلخت  ار  رهش  نانآ ،
. دنریگب رظن  تحت  رود  زا  ار  اهنآ  ياهراک  هیلک 

دوشیم هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

کیَّبل  » يادـصو هدرک ، هطاـحا  ار  وا  رود  هک  رفن  رازه  ود  اـب  دوب ، راوس  دوخ  صوصخم  رتـش  رب  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
مدرم مامت  هک  دوب ، بلاج  نانچنآ  هدرشف  تیعمج  نیا  زاونلد  گنهآ  دش . هکم  دراو  دوب ؛ رادنانینط  رهش  رـساترس  رد  اهنآ  کیَبل » َّمُهللا 

یگناگی داحتا و  لاح ، نیع  رد  دومن . داجیا  ناملـسم  مدرم  هب  تبـسن  یـصاخ  فاـطعنا  هقـالع و  اـهنآ  رد  داد و  رارق  ریثأـت  تحت  ار  هکم 
مامز هک  هحاور » هَّللادبع  ، » دیدرگ عطق  ناناملسم  کیبل »  » نینط یتقو  دروآ . دیدپ  ناکرشم  لد  رد  یـصوصخم  سرت  بعر و  ناناملـسم ،

اجنیا رد  ار  نآ  رعش  ود  هک  دناوخیم  ار  يراعشا  دوخ ، زاونلد  گنهآ  اسر و  يادصاب  دوب ؛ وا  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتش 
: میروآیم

هلوبق یف  ریخلا  ّلکف  اّولخ  هلیبس  نع  راّفکلا  ینب  اّولخ 
هلوبق یف  هَّللا  قح  فرعا  هلیقب  نمؤم  ّینِأ  ّبر  ای 

. تسا یکین  عبنم  ریخ و  همشچرس  وا  دینادب ! دینک . زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  ار  هار  كرش ! رفک و  نادنزرف  يا 
«(1) . » مهاگآ وا  تلاسر  شریذپ  رد  وت  نامرف  زا  و  مراد ، نامیا  وا  راتفگ  هب  نم  اهلاراب !

.37 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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ياعد نیا  هک  داد  روتسد  هحاور » نبا   » هب راب  نیا  درک . فاوط  ار  ادخ  هناخ  تشاد ، رارق  هک  يرتش  نامه  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ُهَدْعَو َقَدَص  ، ُهَدْحَو ُهَدْحَو  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  َال  : » زا تسا  ترابع  اعد  نآ  دنوش و  ادصمه  وا  اب  زین  مدرم  دـنک و  توالت  دوخ  گنهآ  اب  ار  صاخ 
هدعو  ) دومن لمع  دوخ  هدـعو  هب  تسا . اتمهیب  هناگی و  تسین ، وا  زج  ییادـخ  ینعی  ُهَدْـحَو » َباَزْحَْألا  َمَزَه  َو  ُهَدـْنُج  َّزَعَأ  َو  ُهَدـْبَع  َرَـصَن  َو 
كرش رفک و  ياهبزح  تخاس . یمارگ  ار  دیحوت  هاپـس  دومن . يرای  ار  دوخ  هدنب  دییامنیم ) ترایز  ار  ادخ  هناخ  يدوز  هب  هک  دوب  هداد 

. تسکش مهرد  ییاهنت  هب  ار 
مرگ ياهراعـش  هنوگ  نیا  دوب . ناناملـسم  رایتخارد  هورم ، افـصو و  هبعک  دجـسم و  زا  هرمع  لامعا  لحم  تراـیز و  زکارم  ماـمت  زور ، نآ 
اهنآ ناوریپ  كرش و  نارس  رب  یحور  هدننکش  تابرـض  دوب ؛ هدیدرگ  یتسرپتب  كرـش و  زکرم  يزارد  نایلاس  هک  ياهطقن  رد  يدیحوت ،

. دومن یعطق  ققحم و  ناتسبرع  رساترس  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  يزوریپ  هک  تخاس ، دراو 
نذؤم دـیاب  دـنهد . ماـجنا  یعمجتـسد  تلاـح  اـب  دجـسم  رد  ار  یهلا  هضیرف  دـیاب  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـش ، رهظ  عقوم 

هجنکـش دروم  دیحوت ، نییآ  هب  ندیورگ  مرج  هب  رهـش  نیا  رد  اهتدم  هک  یـشبح ،» لالب  . » دـیوگب ناذا  دوخ  ياسر  يادـصاب  ناناملـسم 
هب یهاوـگ  ادـخ و  یگناـگی  هب  تداهـش  هک  ياهطقن  رد  و  تفر ، هبعک  ماـب  يـالاب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـمرف  هب  تـفرگیم ؛ رارق 

گنهآ اب  میراد ، ییانـشآ  نآ  اب  یگمه  هک  ار  ناذا  لوصف  و  داهن ، دوخ  ياهشوگ  رب  ار  اهتسد  دوب ؛ مرج  نیرتگرزب  دـمحم »  » تلاـسر
شوگ هب  دـنتخاسیم ؛ يراج  نابز  هب  ناذا ، زا  یلـصف  ره  ندینـش  زا  سپ  هک  ناناملـسم  قیدـصت  يو و  گنهآ  دومن . ادا  دوخ  صوصخم 

« دیـسا نب  ندـلاخ   » و هیما » نب  ناوفـص   » هک تخاسیم  نوگرگد  تحاران و  ار  اهنآ  نانچنآ  و  دیـسریم ، دـیحوت  نانمـشد  ناتـسرپتب و 
ار لالب  ریبکت  يادن  یتقو  ورمع ،» نب  لیهـس  . » دندینـشن ار  یـشبح  مالغ  نیا  يادصو  دندرک ، توف  ام  ناردپ  هک  ار  ادـخ  ساپـس  دـنتفگ :

هطقن هک  ناذا  لوصف  ياهنومضم  هکلب  دندوبن ، تحاران  نادنچ  لالب  يادصو  گنهآ  زا  نانآ  دیناشوپ . یلامتسد  اب  ار  دوخ  هرهچ  دینش ؛
. دومنیم یحور  هجنکش  راچد  ار  نانآ  دوب ، اهنآ  یثوروم  دیاقع  لباقم 
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هک دندوب  هداد  راشتنا  ناتسرپتب  ناقفانم و  هک  اجنآ  زا  دیدرگ . یعـس  لوغـشم  هورم »  » و افـص »  » هوک ود  نایم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

«(1)  » دومن هلوره » ، » دوخ یعس  زا  یتمسق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تسا ؛ هدروآرد  ياپ  زا  ار  ناناملسم  هنیدم ، زیخبت  ياوه  بآ و 
تلاحزا رس  يوم  ندرک  هاتوک  اب  دندیرب و  رـس  ار  نارتش  یعـس ،»  » زا غارف  زا  سپ  دندومن . يوریپ  تمـسق  نیا  رد  يو  زا  زین  ناناملـسم  و 

دنوش یماظن  ریاخذ  حالس و  بقارم  دنورب و  نارهظلاّرم »  » هّرد هب  رفن  تسیود  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دندمآرد . مارحا 
. دنهد ماجنا  ار  هرمع  لامعا  و  دنوش ، مرح  دراو  یلبق  نیرومأم  ات 

زین ار  راصنا »  » زا یهورگ  نانآ  دندومن . رادید  دیدجت  دوخ  نادنواشیوخ  زا  هتفر ، دوخ  ياههناخ  هب  نارجاهم  دیسر . نایاپ  هب  هرمع  لامعا 
ماجنا نارجاهم  هرابرد  لاس  تفه  لوط  رد  هک  راصنا ، تامدـخ  ناربج  ددـصرد  قیرط  نیا  زا  دـندرب و  دوخ  ياههناخ  هب  نامهم  ناونع  هب 

. دندمآرب دندوب ؛ هداد 

دیوگیم كرت  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

رتشیب ناملـسم ، تلم  هیحور  اب  نانآ  و  دراذـگ ، هکم  مدرم  هیحور  رد  یبیجع  رثا  ناناملـسم ، مالـسا و  عاـضوا  ریگمشچ  تمظع  لـالج و 
نیئآ هب  تبـسن  ار  هکم  یلاـها  هقـالع  يو  ناراـی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فـقوت  هـک  دـندرک ، ساـسحا  كرـش  نارـس  دـندش . انـشآ 

. تسا هدروآ  دیدپ  نیفرط  نایم  ار  هقالع  تبحم و  ياههتشر  و  هدومن ، فیعضت  یتسرپتب 
یتدم تفگ : دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدخ  بِطیَوُح »  » مان هب  شیرق  هدنیامن  دادرارق ، تدـم  نیرخآ  ياضقنا  زا  رظن ، نیا  زا 

زا یخرب  دـینک . كرت  ار  ام  نیمزرـس  رتدوز  هچ  ره  تسا . هدـیدرگ  يرپس  تسا ، هدـش  ینیبشیپ  هکم  رد  امـش  تماقا  يارب  نامیپ  رد  هک 
رد هک  دوبن  یـصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دندش ، تحاران  شیرق  هدـنیامن  راتفگ  تحارـصزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای 

. دنتفگ كرت  ار  مرح  نیمزرس  هلصافالب  یگمه  دش و  هداد  ناناملسم  نایم  رد  چوک  يادن  دزرو . یتسس  نامیپ  هب  لمع 

. تسا ندیود  زا  رتمک  لومعم و  زا  رتشیب  نآ  تعرس  هک  نتفر  هار  یعون  - 1
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«، سابع  » دوخ رهاوخ  رهوش  هب  دوب ؛ هتفرگ  رارق  ناناملسم  زیگناروش  تاساسحا  ریثأت  تحت  هک  سابع »  » رـسمه لضفلاّما »  » رهاوخ هنومیم ،

. دنک جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  اب  راختفا  روط  هب  تسا  رضاح  هک  داد  ماغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يومع 
هب رتخد  کی  لیامت  تخاس . رتمکحتسم  شیرق  اب  ار  دوخ  دنویپ  قیرط  نیا  زا  و  دومن ، تقفاوم  يو  داهنـشیپ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

شیرق هدنیامن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتح  دشابیم . يو  يونعم  ذوفن  رب  نشور  هاوگ  دوخ  تشاد ، دایز  ینس  هلصاف  وا  اب  هک  يدرم 
هدنیامن یلو  دنیوج ؛ تکرش  هکم  نارـس  هیلک  فافز ، بش  همیلو  رد  ددرگ و  رازگرب  هکم  رد  یـسورع  مسارم  ات  دهد  تلهم  هک  تساوخ 

. تسین امش  ياذغ  هب  يزاین  ار  ام  تفگ : درک و  در  ار  تساوخرد  نیا  شیرق 
طقف دـنامن . اـجنآ  رد  یـسک  رهظ  زا  دـعب  يارب  و  دـنیآ ، نوریب  هکم  زا  زور ، همین  ناناملـسم  هـک  داد  روتـسد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

«(1) . » دروایب هارمه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـسمه  بورغ  ماگنه  دـنک و  فقوت  اجنآ  رد  هک  دومن ، رومأـم  ار  دوخ  مـالغ  عفاروبا » »
يور زا  هک  يو  هیحور  رد  نانآ  نانخس  یلو  دندرک . شنزرس  ار  هنومیم » ، » ناناملـسم جورخ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نانمـشد 

هیلع هللا  یلصربمایپ  هک  ياهدعو  هلیسونیدب ، دراذگن . رثا  دوب ؛ هداد  جاودزا  داهنشیپ  هدیورگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  يونعم  هقالع 
تفریذپ و ققحت  دوب ؛ هداد  ناناملسم  يور  هب  هکم  ياهرد  ندشزاب  هبعک و  ترایز  زا  دوخ ، هناقداصیایؤر  هار  زا  شیپ  لاس  کی  زا  هلآ  و 

لاس رد  هک  تسا - هکم  حتف  نامه  هک  کیدزن ، حتف  زا  هیآ ، نآ  رد  دـیدرگ . لزان  هدـعو  نیا  نتفای  ققحت  يارب  « (2)  » حتف هروس  هیآ 24 
. داد شرازگ  تفریذپ - ققحت  ترجه  متشه 

.65 - 62 ج 2 / سیمخلا ،» خیرات  14 «؛ - 12 ج 3 / ماشه ،» نبا  هریس  - 1
َْمل ام  َِملَعَف  َنُوفاَخت  َنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَـسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََتل  ِّقَْحلِاب  ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََـقل  - » 2

«. ًابیِرَق ًاْحتَف  َِکلذ  ِنوُدْنِم  َلَعَجَف  اوُمَْلعَت 
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ترجه متشه  لاس  ثداوح 

هتوم گنج   34

هراشا

رگید دوب و  هتفای  شرتسگ  طاقن  زا  يرایـسب  هب  دیحوت  يادن  و  هدـمآ ، دـیدپ  یبسن  تینما  زاجح  طاقن  رتشیب  رد  هک  متـشه  لاس  لیاوا  رد 
راشف هک  داتفا  رکف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درکیمن ؛ دیدهت  ار  ناناملسم  مالسا و  بونج  رد  شیرق  تالمح  و  لامش ، رد  دوهی  ذوفن 

مالـسا نیئآ  هب  دـندربیم ، رـسب  مور  رـصیق  هطلـس  ریز  اهزور  نآ  رد  هک  ار  یمدرم  بولق  و  دـنک ، ماش  نانیـشنزرم  هجوتم  ار  دوخ  توعد 
نآ رد  تاماش  قلطم  ياورنامرف  دومن . ماش  ياورنامرف  رابرد  هناور  ياهمان  اب  ار  يدزا  ِریمع » نب  ثراح  ، » روظنم نیمه  يارب  دزاس . لیامتم 
هیلع هللا  یلصربمایپ  ریفس  یتقو  درکیم . تموکح  اجنآ  رد  رصیق ، فرط  زا  یگدناشنتسد  هب  هک  دوب  یناسغ  رمش » یبا  نب  ثراح  ، » زور

هدکهد رد  ار  وا  و  دیدرگ ؛ هاگآ  ریفس  دورو  زا  دوب ، يزرم  ياهنیمزرس  رادنامرف  هک  لیبحرش »  » دیدرگ ماش  يزرم  ياهرهش  دراو  هلآ  و 
. دومن ریگتسد  هتوم » »

ربمایپ بناج  زا  تسا  ياهماـن  لـماح  هک  درک  رارقا  يو  دـمآ ، لـمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریفـس  زا  هک  یلماـک  ییوجزاـب  زا  سپ 
ناج هک  یناهج - یناسنا و  لوصا  مامت  فالخرب  رادنامرف  یناسغ .» ثراح   » ینعی تاماش ، قلطم  ياورنامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا 

. دنتشک ار  وا  و  دنتسب ، ار  وا  ياپ  تسد و  داد  روتسد  تسا - مرتحم  ناهج  طاقن  مامت  رد  ریفس  نوخ  و 
لامعا نیا  زا  ار  ناناملسم  و  دش ، تحاران  تخـس  ریفـس  ندش  هتـشک  زا  و  دیدرگ ، هاگآ  لیبحرـش »  » تیانج زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

هتشک ار  مالسا  ریفس  هک  رسدوخ  رادمامز  نیا  زا  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  دوخ  نازابرس  ورنیا  زا  تخاس . هاگآ  هنادرمناوجان 
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. دومن توعد  دوب ،

رتزادگناج هثداح 

هک ماش  نانیـشنزرم  ندرک  بدا  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  میمـصت  هثداح ، نیا  داد . خر  يرتزادگناج  هثداح  نایرج ، نیا  نراقم 
رتيدج دندوب ، هتـشک  ار  وا  غیلبت  هاپـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریفـس  هنادرمناوجان  و  هدومن ، بلـس  مالـسا  ناغلبم  زا  ار  غیلبت  يدازآ 

: نایرج نآ  کنیا  تخاس .
حالس هب  یگمه  هک  رفن  اب 15  هک  تفای  تیرومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فرط  زا  يرافغ » ریمع  نب  بعک  ، » متـشه لاس  عیبر  هام  رد 

یتسرپاتکی و نییآ  هب  ار  اجنآ  یلاها  و  دنوش ، هناور  دراد ، رارق  يرقلايداو »  » تشپ رد  هک  حالطا » تاذ   » نیمزرـس هب  دـندوب ؛ زهجم  غیلبت 
رارق ناـنآ  هلمح  دروم  یگمه  و  هدـش ، وربور  مدرم  دـیدش  تفلاـخم  اـب  دـندمآ و  دورف  هطقن  نآ  رد  غیلبت  هاپـس  دـنیامن . توعد  تلاـسر 

حیجرت يراوخ  تلذ و  رب  ار  تداهش  و  دندومن ، عافد  دوخ  زا  هناناج  و  دندید ، یهوبنا  تیعمج  هرـصاحم  رد  ار  دوخ  غیلبت ؛ هاپـس  دنتفرگ .
شیپ ار  هنیدـم  هار  و  تساخرب ، دوخ  ياج  زا  بش  همین  دوب ، هداتفا  ناگتـشک  نایم  رد  حورجم  ندـب  اب  هک  اهنآ  زا  رفن  کـی  طـقف  دـنداد .

. دیناسر هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ضرع  هب  ار  نایرج  و  تفرگ ،
يارب رفن  رازه  هس  زا  بکرم  یهاپـس  و  ددرگ ، رداصداهج  ناـمرف  يداـمج  هاـم  رد  هک  دـش  ببـس  هاـنگیب ، مادـعا  و  غیلبت ، هاپـس  نتـشک 

هدنمزر رازه  هس  فرج ،»  » هنیدـم هاگرکـشل  رد  دـیدرگ . رداصداهج  نامرف  « (1) . » دـنوش مازعا  مالـسا  غیلبت  نامحازم  نایغای و  یبوکرس 
: دومرف نینچ  دومن و  داریا  یتانایب  دمآ و  هاگرکشل  هب  ًاصخش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصیمارگ  ربمایپ  دندمآ . درگ  مه  رود  روالد 

مالسا هب  ًاددجم  ار  نانآ  دیوریم و  دناهتشک ، ار  مالسا  ریفس  هک  ياهطقن  هب  »

.128 ج 2 / يربک ،» تاقبط  - » 1
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کمک ادخ  زا  تروصنیا ، ریغ  رد  دـییامنیم و  رظنفرـصریفس  نوخ  ماقتنا  زا  دـندروآ ، مالـسا  رگا  دـییامنیم . توعد  یتسرپاتکی  نییآ  و 

هب ماش  نیمزرس  رد  هک  ار  دوخ  نانمشد  ادخ و  نانمشد  دینک ، داهج  ادخ  مان  هب  مالسا ! نازابرـس  يا  ناه ! دینکیم . دربن  نانآ  اب  هدیبلط و 
ناطیش ياههنال  دیوشن . ضّرعتم  دننکیم ، یگدنز  عامتجا  ياغوغ  زا  رود  اههعموصرد  هک  اههبهار  بهار و  هب  دییامن . بدا  دنربیم ، رس 

ار یتخرد  لخن و  زگره  دیشکم ! ار  توترف  ناریپ  و  ناکدوک ، نانز و  دیزاس . ناریو  ریشمش ، نیمه  اب  هتفرگ ، رارق  یهورگ  زغم  رد  هک  ار 
، دید بیـسآ  وا  رگا  تسا . بلاط  یبا  نب  رفعج  نم  معرـسپ  هاپـس ، هدنامرف  نادـهاجم ! يا  ناه ! « (1) ! » دییامنن ناریو  ار  ياهناخ  دـیربن و 
، دید بیسآ  زین  وا  رگا  و  تسا . هحاور » هَّللادبع   » هاپس هدنامرف  دش ، هتشک  وا  رگا  و  دنک . تیاده  ار  رکشل  درادرب و  هثراح » دیز   » ار مچرپ 
اب ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  دیدرگ و  رداصتکرح  روتـسد  سپـس  دـینیزگرب .» لک  هدـنامرف  ناونع  هب  ار  یـصخش  امـش  دوخ 

: دـنتفگ قباس  مسر  هب  هدرک ، عادو  ار  نازابرـس  ناگدـننکتعیاشم  اجنآ  رد  دومن و  تعیاـشم  عادولاۀـینث »  » هطقن اـت  ناناملـسم  زا  یهورگ 
نبا یلو  دیدرگزاب ؛» یگنج  مئانغ  اب  ملاس  حیحصو و  دنادرگزاب  امـش  زا  ار  نمـشد  ّرـش  ادخ  « ؛» َنیمناغ َنیملاس  مُکَّدُر  َو  مُکنَع  ُهَّللا  َعَفَد  »

: دناوخ ار  ریز  رعش  نانآ  خساپ  رد  دوب ؛ ورین  موس  هدنامرف  ای  مود و  نواعم  هک  هحاور 
«(2)  » ادبزلا فذقت  عرق  تاذ  ۀبرض  ةرفغم و  نمحرلا  لأسأ  یّننکل 

. دزیرب نوریب  نآ  زا  نوخ  ياهفک  هک  هدننکش  تابرض  و  مهاوخیم ؛ شزرمآ  ادخ  زا  نم  ینعی 
دندید تلاح  نیا  رد  دینزب . سدح  ادخ  هار  رد  تداهش  هب  تبسن  ار  هدنامرف  نیا  هقالع  نامیا و  تردق  هزادنا  دیناوتیم  هلمج  نیا  زا  امش 

عاجش هدنامرف  نیا 

.558 - 557 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
هب شعن  ای  ربق و  نارگید  یتقو  ینعی  ادشر  دق  زاغ و  نم  هَّللا  هدشرا  يدسج  یلع  اورم  اذا  لاقی  یتح  دیوگیم : نینچ  مود ، رعـش  رد  و  - 2

.128 ج 2 / تاقبط ،» 60 «؛ ج 21 / راحب ،» دننک «- اعد  نم  قح  رد  هدومن و  نیسحت  ارم  يزابناج  يزابرس و  دننیبب ، ارم  هتشغآ  نوخ 

رتزادگناج زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539هثداح  هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:418
ریز هیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  مدینش  یلو  مرادن ، ایند  هب  ياهقالع  زگره  نم  تفگ : نینچ  وا  دندیـسرپ . ار  هیرگ  تلع  دیرگیم .

: دناوخیم ار 
«(1) « ؛ ًاّیِضْقَم ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو 

نم دورو  هاگنآ  دنوش . هناور  تشهب  يوس  هب  اجنآ  زا  حـلاصدارفا  دـیوش و  خزود  دراو  یگمه  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  یمتح  ياضق 
«(2) . » دوب دهاوخ  هنوگچ  دورو  زا  سپ  هک  تسین  نشور  نم  دورو  ماجنارس  یلو  تسا ، یعطق  خزود  هب 

مالسا مور و  هاپس  ییارآفص 

زا یلو  دوب ، ناریا  رب  دوخ  ياهيزوریپ  تسمرس  هکنیا  اب  دوب . هدش  یبیجع  جرم  جره و  راچد  ناریا  اب  یپایپ  ياهدربن  رثا  رب  زور  نآ  مور 
زا دنتشاد . یتاعالطا  دندوب ؛ هدروآ  تسد  هب  يدایز  تاراختفا  نامیا ، تردق  یتاذ و  تماهش  يور  هک  مالسا  نازابرس  تداشر  تماهش و 

ياورناـمرف کـمک  هـب  مور ، رـصیق  لـِقرِه » ، » دـش هداد  شرازگ  مور  تـلود  هـب  مالــسا ، نازابرــس  یگداـمآ  تـکرح و  ِتـقو  رظن ، نـیا 
اهنت دوب ، هدومن  هدامآ  یمالـسا  زابرـس  رازه  هس  اب  هلباقم  يارب  ار ، هاپـس  نیرتدـنمورین  نیرتمیظع و  ماش ، نیمزرـس  رد  دوخ  هدـناشنتسد 

نازابرس يورشیپ  زا  يریگولج  يارب  هدروآ  درگ  مچرپ  ریز  ماش  فلتخم  لیابق  زا  زابرـس  رازه  دص  ، ماش نیمزرـس  ياورنامرف  لیبحرـش ،» »
زا یکی  هک  بآم »  » رد و  دومن ، تکرح  مور  زا  زابرـس  رازه  دـصاب  یلبق  عالطا  اب  رـصیق ،»  » یتح تخاس . هناور  روشک  ياهزرم  هب  مالـسا ،

کی يارب  زابرس  همه  نیا  يروآدرگ  « (3) . » دومن فقوت  يدادما  يورین  هریخذ و  ناونع  هب  اجنآ  رد  و  دـمآ ، دورف  تسا ، اقلب »  » ياهرهش
زا بتارم  هب  هسیاقم  ماقم  رد  هک  تیعمج 

.71 میرم / هروس  - . 1
.374 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2

هب رفعج  تسخن  هدوب و  رگیدـکی  لابند  هب  هدـنامرف  هس  نیا  گرم  هک  تسا  ياهدـنز  هاوگ  اوعباـتت ،» ظـفل « دـییامرفیم  هظحـالم  هکناـنچ 
. تسا هدیسر  تداهش 

.375 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  ،-» 760 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 3
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هـس زواجت  زا  يریگولج  يارب  دوب ، هدیـسر  مور  نارادرـس  هب  ناناملـسم  تاحوتف  نوماریپ  هک  دوب  یئاـهشرازگ  يور  دـندوب ؛ رتمک  اـهنآ 

. دوب یفاک  هاپس  نیا  مهدکی  دنشاب ، ریلد  مه  هچ  ره  زابرس ، رازه 
زا هاوخ  تارفن و  دادـعت و  رظن  زا  هاوخ  دوب ؛ رتناوتان  مور  شترا  زا  بتارم  هب  مالـسا  شترا  ورین ، دادعتـسا و  شجنـس  ماقم  رد  نینچمه ،

زومر هتـشر  کی  هب  مور ، ناریا و  يدامتم  ياـهدربن  رد  تکرـش  رثا  رب  یمور  نارـسفا  اریز  یگنج . ياـهکیتکات  زومر و  هب  ییانـشآ  رظن 
تهج زا  ناناملسم  یهگناو  دوب . ییادتبا  اًلماک  تمسق  نیا  رد  مالـسا  ناوج  شترا  تاعالطا  هک  دندوب ، هدرب  یپ  يزوریپ  رارـسا  یماظن و 

و تشاد ، ار  مجاهم  شقن  تبرغ  نیمزرس  رد  مالسا  ياوق  رتالاب ، همه  زا  دندوبن . زارطمه  نایمور ، اب  هیلقن ، لیاسو  و  یگنج ، گرب  زاس و 
نانچ نآ  دـیاب  مجاهم  يورین  تروصنیا  رد  دنتـشاد . یعافد  تلاح  و  دـندوب ، دـنمهرهب  شیوخ  تاناکما  مامت  زا  دوخ  روشک  رد  ناـیمور 

. دیامن ناربج  ار  طیارش  ندوب  دعاسمان  دناوتب  هک  دشاب  دنمورین  يوق و 
رارف رب  ار  دربن  تماقتـسا و  دـندیدیم ، دوخ  یمدـق  دـنچ  رد  ار  گرم  هکنیا  اب  ناهدـنامرف  هک  دـید  میهاوخ  نونکامه  تاظحالم ، نیا  اب 

. دندوزفا دوخ  یخیرات  تاراختفا  رب  هداد ؛ حیجرت 
یماظن ياروش  هزرابم ، هوحن  يارب  ًاروف  دـندش . هاگآ  وا  یماظن  تردـق  نمـشد و  یگداـمآ  زا  ماـش ، ياـهزرم  هب  دورو  زا  سپ  ناناملـسم 

. دنیامن فیلکت  بسک  وا  زا  و  دنناسرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ضرع  هب  يراگنهمان  قیرط  زا  ار  نایرج  دنتفگ : یهورگ  دنداد . لیکشت 
زا جورخ  عقوم  رد  هک  يدرم  ناـمه  ینعی  هحاور -» هَّللادـبع   » یهدـنامرف مود  نواـعم  هک  دریگ ، رارق  بیوصت  دروم  دوب  کـیدزن  رظن  نیا 

: تفگ نینچ  درک و  داریا  ینیشتآ  هباطخ  تساخرب و  دوب - هدیبلط  تداهش  دنوادخ  زا  هنیدم 
ام ادخ  هک  نامیا  داقتعا و  وترپ  رد  ام  میدرکیمن . دربن  نمشد  اب  بسا  يدایز  حالـس و  ینوزف  دارفا و  ینوزف  اب  ام  زگره  دنگوس  ادخ  هب  »
رد ام  هک  دیروایب  رطاخ  هب  دینک . زاغآ  ار  دربن  دیهد ، همادا  دوخ  هار  هب  دیزیخرب  میدشیم . وربور  نمشد  اب  تسا ، هتـشاد  یمارگ  نآ  اب  ار 

« دحا  » زور رد  بسا و  ود  ردب ،»  » گنج
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تـسا ياهدـعو  نامه  نیا  میوشیم و  زوریپ  اهنآ  رب  ای  میتسه ، تشونرـس  ود  زا  یکی  راظتنا  رد  دربن  نیا  رد  ام  میتشادـن . شیب  بسا  کی 
قحلم دوخ  ناردارب  هب  تروصنیا  رد  میـسریم و  تداهـش  هب  ای  و  تسین ؛ یفـالخ  وا  هدـعو  يارب  تسا و  هداد  اـم  هب  وا  لوسر  ادـخ و  هک 

. دنداد همادا  دوخ  تکرح  هب  نانآ  درک و  تیوقت  مالسا  هاپس  رد  ار  داهج  حور  هباطخ ، نیا  میوشیم .»
نیمزرس رد  درک و  ینیشنبقع  يرادقم  مالسا  هاپس  یماظن  حلاصم  يور  یلو  دندش ، وربور  مه  اب  فراش »  » مان هب  ياهطقن  رد  هاپس  ود  ره 

مادـک ره  يارب  و  دوـمن ، میـسقت  یفلتخم  ياهتمـسق  هب  ار  نازابرـس  دوـب ، رکـشل  هدـنامرف  هـک  بلاـط  یبا  نـب  رفعج  دـمآ . دورف  هتوـم » »
ار دوخ  نازابرـس  تالمح  دریگب و  تسد  هب  ار  مچرپ  دـیاب  وا  دـیدرگ . زاغآ  نت  هب  نت  ياهگنج  تـالمح و  درک . صخـشم  یهدـنامرف 

. دزادرپب زین  عافد  گنج و  هب  لاح ، نیع  رد  و  دنک ، تیاده 
وا تسا . ادیپ  اًلماک  فده  هار  رد  وا  هدارا  خوسر  یحور و  تعاجش  تسا ، هدناوخ  نمشد  رب  هلمح  عقوم  رد  هک  وا  ياههسامح  زجر و  زا 
نآ ربارب  رد  و  دراد ، اراوـگ  ياـههباشون  هک  هزیکاـپ  تشهب  هدـش ، کـیدزن  دوـعوم  تشهب  هک  مرورـسم  تفگیم : نینچ  هلمح  عـقوم  رد 

متـسه ممـصم  نم  تسا ، هدیدرگ  رود  ام  زا  نانآ  طابترا  قیالع و  هدیزرو و  رفک  دیحوت  نیئآ  هب  هک  یتلم  تسا  کیدزن  زین  مور  يدوبان 
يدیدش دربن  دوخ  هناناج  تالمح  رد  مالـسا ، مکی  هدنامرف  « (1) . » مزاس دراو  اهنآ  رب  ار  دوخ  تبرـض  مدـش ، وربور  نانآ  اب  عقوم  ره  هک 
هدافتـسا يو  بسا  زا  نمـشد  هکنیا  يارب  تسناد ، یعطق  ار  دوخ  تداهـش  و  دید ، نمـشد  هرـصاحم  هقلح  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  دومن .

دراو وا  رب  یتبرـض  و  دـمآ ، دورف  بسا  زا  تسا ؛ هدومن  عطق  يداـم  ناـهج  اـب  ار  دوخ  دـنویپ  نیرخآ  هک  دـنامهفب  نمـشد  هب  زین  و  دـنکن ،
انثا نیا  رد  داد . همادا  دوخ  هلمح  عافد و  هب  تشادزاب و  تکرح  زا  ار  وا  تخاس و 

: مینکیم لقن  اجنیا  رد  هدروآ ،  378 ج 2 / هریس ، رد  ماشهنبا  هک  ار  نآ  یبرع  نتم  کنیا  - 1
اهبارش ًادراب  ۀبیط و  اهبارتقاو  ۀنجلا  اذبح  ای 

اهباسنا ةدیعب  ةرفاک  اهباذع  انددق  مور  مورلاو 
اهبارض اهتیقال  ذا  ّیلع 
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تـسد یتقو  تفرگ . پچ  تسد  هب  ار  مچرپ  دتفین ؛ نیمز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مچرپ  هکنیا  يارب  وا  دیدرگ . عطق  وا  تسار  تسد 
. درپس ناج  داتفا و  اهكاخ  يور  مخز  داتشه  زا  شیب  اب  ماجنارس  و  تشاد ، هاگن  ار  مچرپ  دوخ  ناوزاب  اب  دندرک ، عطق  زین  ار  وا  پچ 
تابرض رثا  رب  و  درک ، هفیظو  ماجنا  يریظنمک  تماهش  اب  و  تفرگ ، شود  هب  ار  مچرپ  وا  دیسر . ارف  هثراح » دیز   » مکی نواعم  تبون  هاگنآ 

رد دورس . ار  دوخ  یسامح  راعـشا  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  مچرپ  هحاور ،» هَّللادبع   » مود نواعم  درپس . ناج  اههزین 
نآ زا  يزیچ  زونه  دنک . فرطرب  ار  یگنـسرگ  هک  دنداد  وا  تسد  هب  ییاذـغ  همقل  دوب . هدروآ  راشف  وا  رب  تخـس  یگنـسرگ ، دربن ، يانثا 
درک گنج  تخاس و  کیدزن  نمشد  هب  ار  دوخ  تخادنا و  ار  همقل  دیسر . وا  شوگ  هب  نمشد  ياسآلیـس  موجه  يادصهک  دوب ؛ هدروخن 

. دش هتشک  ات 

مالسا هاپس  ینادرگرس 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اما  دندش . هتشک  بیترت  هب  يو  نواعم  ود  و  اوق ، لک  هدنامرف  دیدرگ . زاغآ  مالسا  هاپس  ینادرگرس  هظحل  نآ  رد 
ار مچرپ  مرقا » نب  تباث  ، » هظحل نیا  رد  دوب . هداد  رارق  نازابرـس  دوخ  هدـهع  رب  ار  هدـنامرف  راـیتخا  بیترت  و  هدرک ، ینیبشیپ  ار  عضو  نیا 

نیا زگره  نم  تفگ : يو  شاب . ام  هدنامرف  وت  دنتفگ  یگمه  دینک ! باختنا  یهدنامرف  دوخ  يارب  تفگ : دومن و  نازابرـس  هب  ور  تشادرب 
هاپـس نایم  رد  هدروآ و  مالـسا  هزات  هک  ار  دیلو » نب  دلاخ  ، » ناناملـسم و  تباث »  » دوخ سپـس  دینک . باختنا  ار  يرگید  مریذپیمن ، ار  راک 

. دندرک باختنا  یهدنامرف  هب  دوب ، مالسا 
هدـنامرف دوب . هتـشگ  هریچ  ناناملـسم  رب  تشحو  بعر و  دوب و  یـساسح  رایـسب  هظحل  دـش ، هدـیزگرب  یهدـنامرف  ماقم  هب  وا  هک  ياهظحل 

ار اج  همه  یهایـس  هدرپ  هک  بش ، همین  رد  هک  داد ، روتـسد  وا  دوب . هقباسیب  دوخ  عون  رد  هک  دز  یماظن  کـیتکات  کـی  هب  تسد  رکـشل ،
مدقم نوتس  و  دهد ، سکعلاب  و  هرسیم »  » هب ار  دوخ  ياج  هنمیم ،» . » دنوش لوغشم  ادصو  رس  اب  مهنآ  لاقتنا  لقن و  هب  دوب ، هتفرگارف 
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هطقن هب  بش  همین  ناناملـسم  زا  یهورگ  داد  روتـسد  وا  تشاد . همادا  حبـصیدیپس  ات  لاقتنا  نیا  و  دـبای ، لاـقتنا  سکعلاـب  رکـشل و  بلق  هب 

هاپـس هک  دوب  نیا  يارب  اههشقن  نیا  مامت  دندنویپب . ناناملـسم  هب  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » راعـش نداد  اب  حبـص  هعیلط  رد  و  دننک ، تکرح  تسدرود 
. تسا هدیسر  ناناملسم  يارب  يدادما  ياهورین  هک  دننک  روصت  مور 

يورین نودب  تیعمج  نیا  هک  دنتفگ  دوخ  اب  و  دندومن ، يراددوخ  ناناملـسم  هب  هلمح  زا  دعب ، زور  نانآ  هک  دـش  ببـس  لایخ  نیمه  ًاقافتا 
دنچ نانآ  يریلد  تماقتسا و  تبالصدیاب و  تسا ، هدش  هدوزفا  نانآ  دادعت  هب  هک  نونکا  دندیگنجیم ؛ یفـصولادیاز  تماهـش  اب  يدادما ،

یتصرف مور  شترا  شمارآ  توکـس و  « (1) . » دش هتـشک  مالـسا  نازابرـس  زا  یکی  تسد  هب  نایمور ، هدنامرف  گنج ، نیا  رد  ددرگ . ربارب 
مک تیعمج  کی  هک  دوب  نیا  دندروآ ، تسد  هب  ناناملـسم  هک  يزوریپ  نیرتگرزب  دندرگزاب . دندوب  هدمآ  هک  یهار  زا  ناناملـسم  هک  دوب 

، دیدج هدنامرف  یماظن  ریبدت  دندرب . تمالـس  هب  ناج  ماجنارـس  دندومن و  تمواقم  زور  هس  ای  زور و  کی  دنمورین  مظنم و  شترا  ربارب  رد 
شیاتس دیجمت و  دروم  رظن  نیا  زا  و  دینادرگزاب . هنیدم  هب  ملاس  ار  نانآ  داد و  تاجن  گرم  زا  ار  ناناملـسم  هک  دوب ، ياهنادنمدرخ  ریبدت 

«(2) . » تسا

تسیرگ تخس  رفعج  گرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

زا ار  سیمع » تنب  ءامسا   » يو رسمه  هکنیا  يارب  تسیرگ . تخس  رفعج » ، » دوخ معرسپ  تداهش  گرم و  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
نم نادنزرف  دومرف : درک و  ءامـسا »  » هب ور  تفر و  رفعج  هناخ  هب  هرـسکی  دـشاب ، هتفگ  يو  هب  زین  یتیلـست  دزاس و  هاگآ  دوخ  رهوش  تافو 

زا وا  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  هب  ار  دمحم »  » و نوع »  » و هَّللادبع » : » ياهمان هب  رفعج ، نادنزرف  رفعج ، رسمه  دنتـسه ؟ اجک 
ایوگ تفگ ، تسا و  هدرک  توف  يو  یمارگ  رهوش  هک  تفاـیرد  ار  عوضوم  شنادـنزرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیدش  هقـالع  زاربا 

. دییامنیم راتفر  نامیتی  دننام  نانآ  اب  امش  اریز  دناهدش !؟ میتی  نم  نادنزرف 
نیا رد 

.389 ، 388 ، 381 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
.763 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - .» 2
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سپـس تخیریم . يو  نساـحم  زا  کـشا  ياـههناد  هک  دوـب  يدـح  هـب  وا  هـیرگ  تـسیرگ و  تخـس  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـظحل ،

ییاریذپ زور  هس  رفعج  هداوناخ  زا  دنک و  هیهت  ییاذغ  هک  داد  روتسد  مالسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  یمارگ  رتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
دراو عقوم  ره  دوب و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لد  رد  هثراح ، دـیز  بلاط و  یبا  نب  رفعج  ترـضح  غاد  دـعب  هب  نیا  زا  و  دروآ . لمع  هب 

«(1) . » تسیرگیم دایز  اهنآ  رب  دشیم  دوخ  هناخ 

.766 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  55 «؛ - 54 ج 21 / راحب ،» - .» 1
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هکم حتف   35

هراشا

ربماـیپ سدـقم  فادـها  رگنـشور  هدـنزومآ و  لاـح  نیع  رد  مالـسا و  خـیرات  نیریـش  یندـناوخ و  ياـهزارف  زا  هـکم ،» حـتف   » تشذـگرس
. تسا ترضح  نآ  يوکین  راتفر  قالخا و  هدننکنشور  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصمالسا 

اـضما هیبیدـح »  » دادرارق رد  هک  يداوم  هیلک  هب  يو  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يراداـفو  ییوگتـسار و  خـیرات ، زا  لـصف  نیا  رد 
. دوشیم راکشآ  همانحلصداوم ، يارجا  رد  شیرق  ناکرشم  تنایخ  قافن و  نآ ، ربارب  رد  و  ددرگیم . نشور  دندوب ، هدرک 

نـیرخآ و ندوـشگ  رد  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هنادـنمدرخ  تسایـس  ریبدـتنسح و  ینادراـک و  خـیرات ، زا  تمــسق  نـیا  یــسررب 
هدنارذگ یماظن  گرزب  ياههاگشناد  زا  یکی  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یساپ  ینامـسآ ، درم  نیا  ییوگ  دیامنیم . تباث  نمـشد  ژد  نیرتتخس 
ناناملسم بیصن  يزوریپ  نیرتگرزب  تقشم ، جنر و  نودب  هک  دومن  میسرت  حرط و  نانچنآ  ار ، حتف  هشقن  اناوت  هدنامرف  کی  ناسب  هک  دوب ،

. دیدرگ
رد ددرگ . نشور  دوخ ، ماشآنوخ  نانمشد  لام  ناج و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رهمرپ  تسودناسنا و  هرهچ  شخب ، نیا  رد  ماجنارس 
وفع و  تفرگ ، هدـیدان  ار  شیرق  تاـیانج  مـیظع ، يزوریپ  زا  سپ  یـصاخ  ینیبنـشور  اـب  گرزب ، درم  نآ  هـک  دـید  میهاوـخ  شخب  نـیا 

: بلطم زاغآ  کنیا  دومن . مالعا  ار  یمومع 
نیفرط ياضما  هب  هک  دش ، هتسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شیرق و  نارس  نایم  يدادرارق  ترجه ، مشش  لاس  رد  هک  میدناوخ  هتـشذگ  رد 

: هک دوب  نیا  زا  یکاح  نآ  موس  هدام  دیسر .
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مالـسا ربمایپ  دـندش و  نامیپمه  ناناملـسم  اب  هعازخ »  » هلیبق هدام ، نیا  ساسارب  دـندنبب . نامیپ  ياهلیبق  ره  اب  دـنناوتیم  شیرق  ناناملـسم و 

« هعازخ  » هلیبق هنیرید  نانمـشد  زا  هک  هنانکینب »  » هلیبق و  تفرگ : هدـهع  هب  ار  نانآ  لام  ناج و  كاخ و  بآ و  زا  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
حلـصو یعامتجا  تینما  ظفاح  هک  هلاسهد  حلـصدادرارق  کی  نتـسب  اب  ناـیرج ، نیا  دنتـشگ . ناـمیپمه  شیرق  اـب  دـندوب ، ناـنآ  زرممه  و 

. تفریذپ نایاپ  دوب ، ناتسبرع  طاقن  رد  یمومع 
. دننک کیرحت  لباقم ، فرط  نامیپمه  دضرب  ار  دوخ  نانامیپمه  ای  و  دنیامن ، هناحلسم  مایق  رگیدکی  دضرب  دیابن  نیفرط  دادرارق ، نیا  قبط 

لامک اب  دـعب  لاس  رد  ناناملـسم  هک  اجنآ  ات  دـندربیم ؛ رـسب  تینما  و  هافر ، حلـصرد و  نیفرط  و  تشذـگ ، دادرارق  نیا  زاـغآ  زا  لاـس  ود 
. دنداد ماجنا  تسرپتب  نمشد  نارازه  ناگدید  ربارب  رد  ار  دوخ  یمالسا  فیاظو  یبهذم و  مسارم  هتفر و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  يدازآ ،

، مالسا دشرا  نارسفا  زا  نت  هس  یهدنامرف  هب  ار  يرفن  رازه  هس  گنه  کی  متشه ، لاس  یلوالايدامج »  » هام رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نیا رد  مالـسا  هاپـس  دومن . مازعا  دـندوب - هتـشک  هنادرمناوجان  ار  مالـسا  هانپیب  ناغلبم  هک  مور - لامُع  یبوکرـس  يارب  ماش  ياـههنارک  هب 

نادهاجم زا  هک  يریگمشچ  يزوریپ  اب  یلو  دندادن ؛ هتشک  شیب  زابرس  دنچ  رسفا و  هس  طقف  و  دندرب ، تمالـس  هب  ناج  هچ  رگا  تیرومأم 
، شیرق نارس  نایم  رد  ربخ  نیا  راشتنا  تشاد . تهابش  زیرگ » گنج و   » تلاح هب  رتشیب  اهنآ  تایلمع  و  دنتشگنزاب ، تفریم ، راظتنا  مالسا 

حور ناناملـسم  و  هدـییارگ ، یناوتان  فعـض و  هب  مالـسا  یماظن  يورین  هک  دـندرک  روصت  نانآ  دـیدرگ . نانآ  تراـسج  تأرج و  بجوم 
هلیبق نایم  رد  تسخن  دننزب . مه  هب  ار  شمارآ  حلـصطیحم و  هک  دنتفرگ  میمـصت  رظن ، نیا  زا  دـناهداد . تسد  زا  ار  يزابرـس  يروشحلس و 
دنربب هلمح  دندوب - نامیپمه  ناناملسم  اب  هک  هعازخ -»  » هلیبق هب  هنابش  هک  دندرک ، کیرحت  ار  نانآ  هدرک و  شخپ  هحلـسا  « (1) « » رکبونب »

هتشک و ار  یهورگ  و 

. دنتسه ۀنانک » زا « ياهریت  ۀنانک » نب  ةانم  دبع  نب  رکبونب  - » 1
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قیرط نیا  زا  و  دندرک . تکرش  هعازخ »  » دضرب گنج  رد  هنابش  شیرق  زا  ياهتسد  هدرکن ، افتکا  زین  نیا  هب  یتح  دندرک . ریـسا  ار  ياهتـسد 

. دندرک لیدبت  يزیرنوخ  دربن و  هب  ار  هلاسود  شمارآ  حلص و  ؛ هداهن اپ  ریز  ار  هیبیدح »  » نامیپ
ریسا ياهتسد  و  هدش ، هتشک  دندوب ، تدابع  تلاح  رد  ای  هدیمرآ و  باوخ  رتسب  رد  هک  هعازخ  هلیبق  زا  یهورگ  هنابـش ، هلمح  نیا  هجیتن  رد 

یناگراوآ دندرب . هانپ  تفریم - رامش  هب  برع  يارب  ینما »  » نیمزرس هک  هکم - هب  و  هتفگ ، كرت  ار  هنایـشآ  هناخ و  زین  ياهدع  دندیدرگ .
. دندومن حیرشت  ار  شیوخ  هلیبق  زادگناج  تشذگرس  هتفر ، « (1) « » عاقرو نب  لیُدب   » هناخ هب  دندوب ، هدمآ  هکم  هب  هک 

ار ملاسورمع »  » دوخ هلیبق  سیئر  دـنناسرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  شوگ  هب  ار  دوخ  تیمولظم  يادـن  هکنیا  يارب  هعازخ  ناگدـیدمتس 
هک ار  يزوسناج  راعشا  داتسیا . مدرم  نایم  رد  دمآ و  دجسم  هب  هرسکی  دش و  هنیدم  دراو  وا  دنداتـسرف . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدخ 
اب هک  ینامیپ  نآ  مارتحا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درک و  تئارق  یصاخ  گنهآ  اب  دوب ، هعازخ »  » هلیبق هثاغتسا  تیمولظم و  زا  یکاح 

: تفگ نینچ  دوخ ، راعشا  نایاپ  رد  دومن و  نامولظم  نوخ  نتفرگ  کمک و  هب  توعد  ار  وا  و  داد ؛ دنگوس  دوب  هتسب  هعازخ  هلیبق 
ًادّجُس ًاعکُر و  انولَتَق  و  « (2)  » ًادّجُه ِریتولاب  انوتَّیب  مه 

« ریتو  » بآ رانک  رد  ام  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  بشهمین  لاسهد ، تدم  هب  گنج  هکراتم  ناگدننکاضما  شیرق ، ناکرشم  ادخ ! ربمایپ  يا 
ار اهنآ  هتخیر ، حلـسمریغ  هانپیب  تیعمج  نیا  رـس  رب  دـندوب ، دوجـس  عوکر و  شتـسرپ و  لاـح  رد  بش  لد  رد  ياهتـسد  میدوب و  باوخ 

: تفگیم درکیم و  رارکت  دایز  ناناملسم ، يروشحلس  حور  فطاوع و  کیرحت  روظنم  هب  ار  ریز  هلمج  رعاش  نیا  دندرک . ماعلتق 
. درک ار  دوخ  راک  هلیبق ، سیئر  زیمآکیرحت  یفطاع و  راعـشا  میدـش . ماعلتق  میدوب ، ناملـسم  هک  یلاـح  رد  ینعی  انمَلـسأ ؛» دَـق  اـنِلُتق و  »

ربارب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

-» تشاد لاس  زور 97  نآ  رد  درکیم و  یگدـنز  هکم  رد  هک  دوـب  هعازخ  هلیبـق  هدروخلاـس  گرزب و  ياهتیـصخش  زا  یکی  لیدـُب ، - 1
.239 یسوطیلاما /»

هب زین  اهرادیب » ینعم « هب  یهاگ  اههتفخ و  ینعم  هب  دجاه » عمج « دـجُه ،» و « دوب . هعازخ » هلیبق « يارب  هکم » نییاپ « رد  یهاگبآ  ریتو ،» - » 2
. تسا دادضا » زا « هملک  تقیقح  رد  و  دوریم ، راک 
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، یعطق هدـعو  نیا  درک . مهاوخ  کمک  ار  وت  ورمع  يا  ینعی : ملاـس ،» ورمع  اـی  ُترـصن  : » تفگ دومن و  ورمع  هب  ور  ناناملـسم  زا  یهوبنا 
هک شیرق  زا  ار  هعازخ  هلیبق  ماـقتنا  یکیدزن  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  درک  نیقی  وا  اریز  دیـشخب ، ورمع »  » هب یبـیجع  شمارآ 

تروصـشیرق هناملاظ  تموکح  نتخادنارب  حتف و  اب  راک  نیا  هک  درکیمن  روصت  زگره  یلو  تفرگ ؛ دهاوخ  دـندوب  نایرج  یعقاو  ببـسم 
. تفرگ دهاوخ 

يراکمه و  دندیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  دادمتـسا ، يارب  هعازخ  هلیبق  زا  یهورگ  اب  ءاـقرو ،» لیدـب   » هک تشذـگن  يزیچ 
شیپ رد  ار  هکم  هار  سپـس  و  دندیناسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ضرع  هب  هعازخ  ناناوج  نتـشک  ندـیبوک و  رد  رکبینب  اب  ار  شیرق » »

. دنتفرگ

دنوشیم نارگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میمصت  زا  شیرق 

، ناسنیدـب هداد و  ماـجنا  هیبیدـح  ناـمیپ  فـالخرب  یلمع  هـک  دــنتفایرد  يدوز  هـب  و  دــندش ، نامیــشپ  تخــس  شیوـخ  راـک  زا  شیرق 
هب انب  هلاسهد و  نامیپ  میکحت  دییأت و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشخ  ندـناشنورف  يارب  ورنیا ، زا  دـناهدراذگ . اپ  ریز  ار  حلـصِدادرارق 

دوخ تایدـعت  ناهانگ و  رب  یـشوپرس  یلکـش  ره  هب  ات  دـندومن ؛ هنیدـم »  » هناور ار  نایفـسوبا  دوخ  ياوشیپ  « (1) ، » نآ دـیدمت  يارب  یلقن 
. دومن تاقالم  هکم ، رد  هعازخ  گرزب  ياوشیپ  لیدب »  » اب «، (2) « » نافـسع  » مان هب  ياهطقن  رد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  وا  دنراذگب .
: تفگ خـساپ  رد  يو  تسا ؟ هتـشاذگ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب  ار  ریخا  ثداوح  وا  هدوب !؟ هنیدـم  رد  اـیآ  هک  دیـسرپ  يو  زا 
رد ار  هکم  هار  تفگ و  ار  هلمج  نیا  يو ، تسا . هتفرن  هنیدـم  هب  زگره  هتفر و  اـهنآ  ناـیم  هب  دوخ  هدیدمتـس  هلیبـق  دارفا  زا  ییوجلد  يارب 
هب يو  هک  درک  نیقی  تفای و  اهنآ  نایم  رد  ار  هنیدم  صوصخم  ياهامرخ  هتسه  و  تفاکش ، ار  وا  رتش  لگشپ  نایفـسوبا  یلو  تفرگ . شیپ 

. تسا هتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تاقالم 
کشت يور  تساوخ  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یمارگ  رسمه  هبیبح ،» ّما   » دوخ رتخد  هناخ  هب  هرسکی  و  دش ، هنیدم  دراو  نایفسوبا 

نآ ًاروف  نایفسیبا  رتخد  دنیشنب . هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

.792 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
. هنیدم هار  رد  هکم » یلزنمود « رد  تسا  ینیمزرس  - 2

دنوشیم نارگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میمصت  زا  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539شیرق  هحفص 430 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:429
نیا تفگ : ردپ  خساپ  رد  يو  یتسنادن !؟ نآ  راوازـس  ار  ردپ  ای  يدیدن  نم  هتـسیاش  ار  رتسب  تفگ : دوخ  رتخد  هب  نایفـسوبا  درک . عمج  ار 

كاـپ رتسب  يور  دـیلپ  رفاـک و  درم  کـی  متـساوخن  نم  یتـسه و  رفاـک  درم  کـی  وت  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صوصخم  رتـسب ،
. دنیشنب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

؛ تسا هتخادـنا  هار  هب  ار  ییاهراتـشک  هدرک و  يربهر  ار  ییاهشروش  مالـسا ؛ دـضرب  ماـمت ، لاـس  تسیب  هک  تسا  يدرم  رتخد  قطنم  نیا 
هک دوب  دـنمورین  يوق و  وا  رد  نانچ  نآ  ینید  قیالع  هتفای ، شرورپ  دـیحوت  بتکم  مالـسا و  دـهم  رد  یمارگ  يوناب  نیا  هک  اـجنآ  زا  یلو 

. تخاس دوخ  یبهذم  هفطاع  موکحم  ار  يدنزرف  يردپ و  فطاوع  ینطاب ، تالیامت  مامت  مغریلع 
تمدـخ تفگ و  كرت  ار  رتـخد  هناـخ  هدـش و  تحاراـن  تخـس  دوـب ، هنیدـم  رد  وا  هاـگهانپ  هناـگی  هـک  دوـخ  رتـخد  رادرک  زا  نایفـسوبا 

- هلآ هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  توکس  اب  یلو  تفگ ؛ نخس  نآ  میکحت  نامیپ و  دیدمت  هرابرد  وا  اب  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
. دیدرگ وربور  دوب - وا  ییانتعایب  زا  یکاح  هک 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  رگید  راب  دـناوتب  نانآ  قیرط  زا  ات  تفرگ  ساـمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  زا  دـنچ  ینت  اـب  نایفـسوبا 
تفر و مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هناخ  هب  راک ، نایاپ  رد  دیـشخبن . يدوس  اهسامت  نیا  یلو  دیآ ؛ لیان  دوخ  فده  هب  و  دریگب ، سامت 

هرابرد هک  مراد  اضاقت  يراد . نم  اب  بسن  رظن  زا  یکیدزن  دنویپ  اریز  یتسه ، امش  رهش  نیا  رد  نم  هب  درف  نیرتکیدزن  تفگ : نینچ  وا  هب 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  هک  یمیمصت  رد  زگره  ام  تفگ : يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ینک . تعافش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شیپ  نم 

یلصربمایپ رتخد  مالسلا ، هیلع  یلع  رـسمه  هجوتم  ناهگان  دیدرگ ؛ سویأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیلع  زا  وا  مینکیمن . هلخادم  دریگیم ، هلآ 
يارب يو  دنتسه . يزاب  لوغشم  وا  ربارب  رد  نینسح »  » يو ناگدید  رون  هک  درک  هدهاشم  دش و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا 
مدرم هک  یهد  روتسد  تنادنزرف  هب  تسا  نکمم  ربمایپ ! رتخد  يا  تفگ : نینچ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصارهز  ترـضح  فطاوع  کیرحت 
ًاروف دوب ؛ هاگآ  نایفـسوبا  كاپان  ضارغا  زا  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  دندرگ ! برع  رورـس  تسا ، یقاب  نامز  نیمز و  ات  دنهد و  هانپ  ار  هکم 

. دنرادن یتیعقوم  نینچ  اًلعف  نم  نادنزرف  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  طوبرم  راک  نیا  تفگ : خساپ  رد 
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نم رظن  هب  یهار  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نک . ییامنهار  راک  نیا  رد  ارم  ناـج ! یلع  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  رگید  راـب  وا 

. یهد ناما  ار  ناناملسم  يورب و  دجسم  هب  هک  نیا  زج  دسریمن ،
. دسریمن نم  رظن  هب  يزیچ  اًلعف  نیا  زج  یلو  نادنچهن ، تفگ : دراد ؟ يدوس  مهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  تفگ : نایفسوبا 

یلمع هنیدم  دجسم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  داهنـشیپ  دوب ، هاگآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  یکاپ  يراکتـسرد و  تقادصزا و  هک  نایفـسوبا 
نارس هب  دوخ  ياهراک  زا  هک  یـشرازگ  ِنمـض  رد  تفرگ . شیپرد  ار  هکم  هار  تشگ و  راوس  دوخ  رتش  رب  هدش ، جراخ  دجـسم  زا  درک و 

مدـش و دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ییاـمنهار  هب  نم  تفگ : و  دـمآ ، ناـیم  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ییاـمنهار  زا  نخـس  دادیم ، شیرق 
یخوش زج  مالسلا  هیلع  یلع  داهنشیپ  دنتفگ : هن . تفگ  درک ، ذیفنت »  » ار امش  راک  دمحم »  » ایآ دنتفگ : وا  هب  راضح  مداد . هانپ  ار  ناناملـسم 

ییاـههسلج سپـس  درادـن . يدوس  هفرطکـی  ناـمیپ  درکن و  هجوت  امـش  نداد  هاـنپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اریز  تسا ، هدوبن  يزیچ 
«(1) . » دنروآ تسد  هب  ناناملسم  مشخ  ندناشنورف  يارب  يرگید  لحهار  هک  دنداد  لیکشت 

داتفا ماد  هب  یسوساج 

هک شیرق - هناملاظ  تموکح  نتخادـنارب  و  یتسرپتب ، ياـهژد  نیرتمکحم  ندوشگ  هکم و  حـتف  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ 
تکرح زا  شیرق  ناسوساج  هک  تساوخ  دـنوادخ  زا  وا  درک . مالعا  یمومع  جیـسب  دوب - دـیحوت  نیئآ  تفرـشیپ  هار  رد  دـس  نیرتگرزب 

تایصوصخ ناراگنخیرات  هک  دندش  عمج  هنیدم »  » رد یهوبنا  نایهاپس  فانکا ، فارطا و  زا  ناضمر ، هام  زاغآ  رد  دنوشن . هاگآ  ناناملسم 
: دنراگنیم نینچ  ار  نآ 

. مچرپ هس  بسا و  دصیس  اب  رفن  دصتفه  نارجاهم ،
. رتشیب ياهمچرپ  بسا و  دصتفه  اب  رفن  رازهاهچ  راصنا ،

.102 ج 21 / راونالاراحب ،» 397 «؛ - 389 ج 2 / ماشه ،» نباهریس  794 «؛ - 780 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
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. مچرپ هس  هرز و  دصو  بسا  دصاب  رفن  رازه  هنیزم ، هلیبق 

. مچرپ ود  بسا و  یس  اب  رفن  دصراهچ  اب  ملسا ، هلیبق 
. مچرپ راهچ  بسا و  هاجنپ  اب  رفن  دصتشه  هنیهج ، هلیبق 

. مچرپ هس  اب  رفن  دصناپ  بعکینب ، هلیبق 
رازه هد  هب  مالسا  نایهاپـس  هیلک  دیوگیم : ماشه  نبا  « (1) . » دندادیم لیکشت  میلسینب  عجشا و  رافغ ، ياههلیبق  دارفا  ار  هاپـس  هدنامیقاب  و 

: دیازفایم هاگنآ  دندیسریم ، رفن 
رفن و دصیـس  رازه و  هنیزم »  » زا رفن ، دـصراهچ  ملـسا  زا  رفن ، دـصراهچ  راـفغینب  زا  رفن ، رازه  دـنیوگیم  یخرب  دـصتفه و  میلـس  ینب  زا 

. دندوب دسا  سیق و  میمت و  لیابق  زا  یهورگ  نانآ و  نانامیپمه  راصنا و  رجاهم و  زا  هدنامیقاب 
رارق مالـسا  تموـکح  نارومأـم  تبقارم  تحت  دـیدرگیم ، هکم  هب  یهتنم  هک  یعراوـش  قرط و  ماـمت  عوـضوم ، نـیا  نتخاـس  یلمع  يارب 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  لیئربج  هک  دندوب  هدرکن  تکرح  مالسا  نازابرـس  زونه  دمآرد . لرتنک  تحت  ًادیدش  دمآ ، تفر و  و  تفرگ ،
هدرک دادرارق  هراس »  » مان هب  ینز  اب  هتشون و  شیرق  هب  ياهمان  تشاد ، ياج  ناناملسم  فوفـصرد  هک  ناحولهداس  زا  رفن  کی  داد  شرازگ 

. دوب هتخاس  شاف  هکم ، هب  ار  ناناملسم  عوقولابیرق  هلمح  همان  نآ  رد  و  دناسرب ، شیرق  هب  ار  يو  همان  یغلبم  ذخا  اب  هک 
دوخ قنور  وا  راک  ردب ، گنج  زا  سپ  درکیم . زین  ییارسهحون  شیرق  يراوگوس  سلاجم  رد  یهاگ  دوب و  هکم  هدنزاون  نانز  زا  هراس ،» »

زا تفرگارف . ار  هکم  رسارس  هودنا  نزح و  و  دندش ، هتشک  شیرق  ياهتیـصخش  زا  یهورگ  ردب  گنج  رد  اریز  داد ، تسد  زا  هکم  رد  ار 
يارب مدرم  تاساسحا  و  دـنامب ، ظوفحم  شیرق  هنیک  مشخ و  هکنیا  يارب  و  دـش ؛ هدـیچرب  برط  شیع و  ناگدـنزاون و  سلاـجم  رظن ، نیا 

عونمم ًاقلطم  ییارسهحون  سلاجم  دورن ، نیب  زا  ردب  ناگتشک  نوخ  نتفرگ 

.800 - 779 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
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. دیدرگ

؟ ياهدروآ مالسا  ایآ  دیسرپ  يو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  یتقو  دمآ . هنیدم  هب  ردب  زا  سپ  لاس  ود  هراس ،» ، » ورنیا زا 
هنیدـم هب  یهورگ  هتـشک و  ناـنآ  زا  یهورگ  دنـشابیم و  نم  بسن  لـصا و  شیرق  تفگ : ياهدـمآ ؟ اـجنیا  هـچ  يارب  دوـمرف : هـن . تـفگ 

هللا یلـصمرکا  ربمایپ  ماهدمآ . اجنیا  هب  جایتحا  ِيور  نم  و  داد ؛ تسد  زا  ار  دوخ  قنور  نم  راک  ردب »  » گنج زا  سپ  و  دناهدومن ، ترجاهم 
. دنراذگب وا  رایتخا  رد  مزال  كاروخ  كاشوپ و  هک  داد : روتسد  ًاروف  هلآ  هیلع و 

دضرب یسوساج  هعتلب ،» یبا  نب  بطاح   » زا رانید  هد  غلبم  نتفرگ  اب  یلو  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  محارم  لومـشم  وا  هکنیا  اب 
«(1) . » دـناسرب شیرق  هب  دوب - هکم  حـتف  يارب  ناناملـسم  یگدامآ  زا  یکاح  ك  ار - يو  هماـن  دـش  رـضاح  و  تفرگ ، هدـهع  هب  ار  مالـسا 

اجک ره  رد  ار  نز  نیا  دنریگ و  شیپ  ار  هکم  هار  هک  داد  تیرومأم  اهنآ  هب  و  تساوخ ، ار  دوخ  دیشر  زابرس  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
نانآ داد . دادقم  ریبز و  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  تیرومأم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنریگب . يو  زا  ار  همان  دنیامن و  ریگتـسد  دندید 

نز یفرط ، زا  دـنتفاین . يزیچ  یلو  دـندرک ، یـسراو  ًاـقیقد  ار  وا  ياـهراب  هدرک و  ریگتـسد  ار  نز  «، (2) « » خاخ ۀـضور   » ماـن هب  ياهطقن  رد 
. درکیم بیذکت  ًادیدش  بطاح »  » فرط زا  ار  همان  ندرب  سوساج 

همان دشاب  یتمیق  ره  هب  ّالا  و  یهدب ، ار  همان  دیاب  دیوگیمن ، فالخ  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مسق  ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
. مریگیم وت  زا  ار 

رب تسد  دـهدن ، ماجنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامرف  اـت  هک  تسا  يزابرـس  مالـسلا  هیلع  یلع  درک  ساـسحا  هراـس » ، » هظحل نیا  رد 
دوخ دـنلب  ناوسیگ  ياهبات  يالبال  زا  ار  یکچوک  هماـن  سپـس  دریگب . هلـصاف  يرادـقم  هک  تفگ  ترـضح  هب  ظاـحل ، نیا  زا  درادیمن .

نوریب

» دـنزرف بطاـح  زا  ياهماـن  مکرذـح : اوذـخف  مک  دـیری  هَّللا  لوسر  نا  هکم : لـها  یلا  ۀـعتلب  یبا  نب  بطاـح  نم  دوـب : نینچ  هماـن  نتم  - 1
. دیشاب عافد  هدامآ  دیریگرب و  ار  دوخ  حالس  تسا  هلمح  هدامآ  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ادخ [ ربمایپ  هکم : مدرم  يوس  هب  هعتلبوبا »

«. هقیلخ مان « هب  ياهطقن  رد  ماشه » نبا  لقن « هب  و  - 2
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. دومن میلست  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دروآ و 

نینچ هب  تسد  هتفاتش - مالسا  يرای  هب  مالسا  تخس  تاظحل  رد  یتح  هک  يرادهقباس - ناملـسم  کی  هکنیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. تساوخ حیـضوت  وا  زا  یـشرازگ  نینچ  نداد  هرابرد  دومن و  راضحا  ار  بطاح »  » ًاروف دـش . تحاران  تخـس  تسا ، هدز  ياهتـسیاشان  راک 

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  تسا . هتفاین  هار  نم  نامیا  هب  یلزلزت  نیرتکچوک  تفگ  و  دومن ، داـی  دـنگوس  يو  لوسر  ادـخ و  هب  يو 
؛ دنـشابیم شیرق  هجنکـش  راشف و  تحت  هکم  رد  نم  نادنواشیوخ  نادنزرف و  مربیم و  رـس  هب  درجت  تلاح  اب  هنیدـم  رد  نم  هک  دـنادیم 

. دنهاکب اهنآ  هب  تبسن  دوخ  هجنکش  راشف و  زا  يدح  ات  هک  دوب  نیا  شرازگ ، نداد  زا  نم  روظنم 
تحت هکم  رد  ار  ناناملسم  ناگتسب  ناناملـسم ، رارـسا  زا  عالطا  بسک  يارب  شیرق  نارـس  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  بطاح »  » شزوپ زا 

رد هدومن ، تفایرد  هنیدم  ناناملسم  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  رظن  دروم  رارـسا  هک  دندرکیم  نیا  هب  طونم  ار  تمحازم  عفر  و  دندراذگیم ، راشف 
، مالـسا رد  وا  قباوس  هلمج  نآ  زا  یحلاصم  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دوبن ، هجوم  وا  شزوپ  هک  نیا  اـب  دـنراذگب  اـهنآ  راـیتخا 

هللا یلـصربمایپ  دنزب . ار  وا  ندرگ  هک  دومن  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  رمع  یتح  تخاس . دازآ  ار  وا  تفریذـپ و  ار  وا  رذـع 
. مزاسیم دازآ  ار  وا  نم  تهج  نیا  زا  دوب ، یهلا  فطل  دروم  يزور  تشاد و  تکرش  ردب  دربن  رد  وا  دومرف : هلآ  هیلع و 

: هیآ نیا  هلمج  نآ  زا  دیدرگ : لزان  هراب  نیا  رد  دنچ  یتایآ  ددرگن ، رارکت  رگید  راب  نایرج  نیا  هک  نیا  يارب  یلو 
«(1) « ؛...  ِةَّدَوَْملِاب ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَع  َو  يِّوُدَع  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

 ...« دیزیرن تبحم  یتسود و  حرط  نانآ  اب  دیریگن و  تسود  ار  دوخ  نانمشد  نم و  نانمشد  نامیااب ! نادرم  يا  »

ج 2/ ماـشه ،» نبا  هریـس  تسا « مهن  هیآ  اـت  هروـس  لوازا  هیآ   9 دـیدرگ ، لزاـن  هعقاو  نیا  رد  هک  یتاـیآ  عومجم  و  - 1 هنحتمم / هروـس  - 1
.270 - 269 ج 9 / نایبلا ،» عمجم  399 «؛
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دننکیم تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ناضمر هام  مهد  زور  دوبن . نشور  یـسک  يارب  دـصقم  ریـسم و  تکرح و  تقو  تکرح ، نامرف  هظحل  ات  يریگلفاغ ،»  » لصا تیاـعر  يارب 
. دوب هدش  هداد  اًلبق  نآ  یلاوح  هنیدم و  ناناملسم  هیلک  هب  شابهدامآ  نامرف  هتبلا  دیدرگ . رداصتکرح  نامرف  ترجه ، متشه  لاس 

رد و  داد ، رارق  هنیدـم  رد  دوخ  هدـنیامن  يراـفغ  مهروبا »  » ماـن هب  ار  يدرم  دـش ، جراـخ  هنیدـم »  » زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور 
هزور تساوخ و  یبآ  دیدک »  » مان هب  ياهطقن  رد  تفرگ ، هلـصاف  هنیدم  زا  یمک  شترـضح ، یتقو  دید . ناس  دوخ  هاپـس  زا  هنیدم  یکیدزن 

دنریگب هزور  رگا  هک  دندرک  روصت  یمک  هدع  یلو  دندرک ، راطفا  يدایز  هورگ  دننک . راطفا  هک  داد  روتسد  همه  هب  و  دومن ، راطفا  ار  دوخ 
. دندومن يراددوخ  هزور  نتسکش  زا  رظن  نیا  زا  دوب . دهاوخ  رتنوزفا  اهنآ  شاداپ  دنیامن ، داهج  هزور  نهد  اب  و 

راطفا روتسد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامه  هداد ، ار  ناضمر  هام  رد  هزور  روتسد  هک  يربمایپ  هک  دندرکن  روصت  حولهداس ، دارفا  نیا 
مدرم یماجرفکین  تداعـس و  ناهاوخ  نامرف ، ود  ره  رد  تلاح و  ود  ره  رد  دـشابیم ، قح  ياـمنهار  تداعـس و  ربهر  وا  رگا  تسا . هداد 

. دنـشابیم شکرـس  راکهانگ و  هورگ  نانآ  دومرف : دـش و  تحاراـن  هتـسد  نیا  عاـنتما  زا  ربماـیپ  تسین . وا  ياهروتـسد  رد  ضیعبت  تسا و 
هب هدع  نیا  لماک  نامیا  مدـع  زا  یکاح  قح و  زا  فارحنا  عون  کی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رب  يریگشیپ  تقبـس و  نینچ  کی  « (1)»

. تسا وا  تعیرش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
يا : » ینعی « (2) « ؛...  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دـیوگیم : هدرک و  تمالم  ار  يدارفا  نینچ  نآرق  رظن ، نیا  زا 

.« دیریگن تقبس  وا  ربمایپ  ادخ و  رب  نامیااب ! دارفا 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  هدیزگ و  تماقا  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتسد  هب  هک  دوب  هکم  میقم  ناناملسم  زا  بلطملادبع ، نب  سابع 

گنج زا  سپ  وا  تخاسیم . هاگآ  شیرق  تامیمصت  زا  ار  هلآ 

.90 ج 3 / یبلح ،» هریس  124 «؛ ج 7 / هعیشلا ،» لئاسو  - » 1
.1 تارجح / هروس  - 2
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نیرخآ زا  یکی  ناوـنع  هـب  هـک  تـفرگ  میمـصت  وا  دوـب . ظوـفحم  شیرق  نارـس  اـب  وا  طـباور  یلو  دوـمنیم ، مالــسا  هـب  رهاـظت  ربـیخ ،» »

وا دوب ؛ هکم  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  ییاهزور  نامه  رد  دنیزگ . تماقا  هنیدم  رد  دیوگ و  كرت  ار  هکم  ناملسم ، ياههداوناخ 
هکم حتف  رد  سابع  دوجو  دومن . تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هفحج »  » نیمزرـس رد  هار ، همین  رد  هدرک و  تکرح  هنیدم  تمـس  هب 

. تفرگیمن تروصشیرق  تمواقم  نودب  هکم  حتف  دیاش  دوبن  وا  رگا  و  دیدرگ ، مامت  نیفرط  عفن  هب  دنمدوس و  رایسب 
. دنک افیا  ار  دوخ  هنابلطحالصا  شقن  نیب  نیا  رد  ات  هدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتسد  هب  وا  تکرح  هک  تسین  دیعب  چیه  رظن ، نیا  زا 

مالسا شترا  بلاج  کیتکات 

ياههنارک ات  ار  دوخ  يرفن  رازه  هد  يودرا  تراهم  لامک  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دراد . رارق  هکم  يرتمولیک  دـنچ  رد  نارهظلاّرم ،» »
یهاگآ هاپـس  تکرح  زا  زگره  دـندرکیم ، تیلاعف  اهنآ  عفن  هب  هک  یناسک  اـهنآ و  ناـسوساج  شیرق و  هک  یلاـح  رد  دومن ؛ يربهر  هکم 

دورف میلـست  رـس  تمواقم  نودب  یلاها  هک  نیا  يارب  و  هکم ، مدرم  لد  رد  ساره  بعر و  داجیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنتـشادن .
شتآ عفترم  طاقن  رد  مالـسا  نازابرـس  هک  داد ، روتـسد  ددرگ ؛ حتف  يزیرنوخ  نودـب  سدـقم  گرزب و  زکرم  گرزب و  ژد  نیا  و  دـنروآ ،

اـههوک و هیلک  شتآ ؛ ياههلعـش  زا  يراون  اـت  هتخورفا ، شتآ  لقتـسم  روط  هب  يدرف  ره  داد  روتـسد  رتشیب ، سرت  داـجیا  يارب  و  دـنزورفا .
. دریگارف ار  عفترم  طاقن 

ار عفترم  طاقن  هیلک  هک  نآ - ياههلعـش  شتآ و  ياههنابز  رگید ، فرط  زا  دـندوب . هتفر  ورف  تلفغ  باوخ  رد  ناـنآ ، ناـنامیپمه  شیرق و 
هجوت و  دنکفا ، اهنآ  لد  رد  یتشحو  بعر و  دوب - هدیـشخب  ییانـشور  هکم  لها  ياههناخ  تویب و  هب  و  هدروآرد ، یـشتآ  هدوت  تروصهب 

. دومن بلج  عفترم  طاقن  يوس  هب  ار  اهنآ 
. دنتخادرپ وجتسج  هب  هدمآ  نوریب  هکم  زا  قیقحت  يارب  مازح ،» نب  میکح   » و برح » نب  نایفسوبا   » دننام شیرق  نارس  هظحل ، نیا  رد 
تمواقم اب  مالسا  يودرا  رگا  هک  درک  رکف  دوخ  اب  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  باکر  مزالم  هفحج »  » زا هک  بلطملادبع ،» نب  سابع  »

زا يدایز  هورگ  دنوش ؛ وربور  شیرق 
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. دیامن میلست  هب  راداو  ار  شیرق  ددرگ و  مامت  نیفرط  عفن  هب  هک  دنک  افیا  ار  یشقن  رتهب ، هچ  سپ  دش . دهاوخ  هتشک  شیرق 

هب مالسا  هاپس  هلیـسو  هب  ار  هکم  هرـصاحم  ات  تفرگ ، شیپ  رد  ار  هکم  هار  هنابـش  و  دش ، راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیفـس  رتسا  رب  وا 
زج ياهراچ  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  و  دزاس ، هاگآ  ناـنآ ، يروشحلـس  حور  و  مالـسا ؛ هاپـس  ینوزف  زا  ار  اـهنآ  دـناسرب و  شیرق  نارـس  عمس 

. تسین میلست 
: دنتفگیم نینچ  رگیدکی  هب  هک  دینش  ار  ءاقرو » لیدب   » و نایفسوبا »  » هرکاذم رود  زا  وا 

. ماهدیدن یناوارف  نیا  هب  یهاپس  ینوزف و  نیا  هب  یشتآ  نونکات  نم  نایفسوبا :
. دناهدش هدامآ  دربن  يارب  هک  دنتسه  هعازخ »  » هلیبق نانآ  ءاقرو : نب  لیدب 

. دنهد لیکشت  ییودرا  نینچ  و  دننک ، نشور  یشتآ  نینچ  هک  دننآ  زا  رتمک  هعازخ  نایفسوبا :
نایفـسوبا دوب .) نایفـسوبا  هینک  هلظنحوـبا  «! ) هلظنحوـبا : » تفگ دز و  ادـصار  نایفـسوبا  درک و  عـطق  ار  ناـنآ  نانخـس  ساـبع  نیب  نیا  رد 

اههلعـش و نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : سابع  ییوگیم ،؟ هچ  تسا ) ساـبع  هینک  « ) لـضفلاوبا : » تفگ تخانـش و  ار  ساـبع  يادـصًاروف 
. دنرادن ار  نآ  تمواقم  بات  شیرق  زگره  و  هدمآ ، شیرق  يوس  هب  يدنمورین  سب  هاپس  اب  وا  تسا . دمحم  نازابرس  هب  طوبرم  اهشتآ 
سابع هب  ور  دروخیم ، مه  هب  شیاهنادند  دـیزرلیم و  شندـب  هک  یلاح  رد  و  دـنکفا ، نایفـسوبا  مادـنا  رب  يدـیدش  هزرل  سابع ، نانخس 

؟ تسیچ هراچ  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : درک و 
رطخ رد  شیرق  همه  ناج  هنرگو  یهاوخب ، ناما  وا  زا  ییایب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تاـقالم  هب  نم  هارمه  هک  تسا  نیا  هراـچ  تفگ 

. تسا
هارمه هک  مازح ) نب  میکح  ءاقرو و  نب  لیدب   ) رفن ود  نآ  و  دیدرگ . هناور  مالـسا  يودرا  بناج  هب  درک و  راوس  رتسا  كرت  رب  ار  وا  سپس 

. دنتشگزاب هکم  يوس  هب  دندوب ؛ هدمآ  لاح  شیتفت  يارب  نایفسوبا 
زغم و  دش ، مامت  مالسا  عفن  هب  بلطملادبع » نب  سابع   » ِشالت دیدید ، هک  نانچ 
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زا رتالاب  درکن . روطخ  يزیچ  میلست  زج  وا  رکف  رد  هک  دومن  مالـسا  ياهورین  تردق و  بوعرم  نانچ  نآ  ار  نایفـسوبا  ینعی  شیرق  رکفتم 

دودـحم تهج  ره  زا  و  دروآ ، ناناملـسم  هاگودرا  هب  بش ، لد  رد  دوخ  هارمه  دومن و  يریگولج  هکم  هب  تشگزاـب  زا  ار  وا  هک  نیا  همه ،
تمواقم يارب  و  دریگ ، رارق  شیرق  یطارفا  حانج  ریثأـت  تحت  تعجارم  زا  سپ  تشاد  ناـکما  اریز  ددرگرب ؛ هکم  هب  تشاذـگن  تخاـس و 

. دنزب ياهناحوبذم  ياپ  تسد و  هتعاس ؛ دنچ 

دربیم ناناملسم  هاگودرا  نایم  زا  ار  نایفسوبا  سابع 

زا ار  نایفسوبا  يو  تشاد . هارمه  ار  نایفسوبا  و  دوب ، راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  صوصخم  رتسا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يومع 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  صوـصخم  رتـسا  ساـبع و  هـک  نارومأـم ، داد . روـبع  هراوـس  هداـیپ و  نازابرـس  هوـبنا  شتآ  ياـههدوت  ناـیم 

. دندرکیم زاب  وا  يارب  ار  هار  هدرکن ، تعنامم  يو  روبع  زا  دنتخانشیم ،
هک اجنآ  زا  یلو  دـناسرب ؛ لتق  هب  اجنامه  رد  ار  وا  تساوخ  و  داتفا ، دوب - راوس  سابع  كرت  رب  هک  نایفـسوبا - هب  رمع  مشچ  هار ، همین  رد 

همیخ یکیدزن  رد  نایفـسوبا  ساـبع و  ماجنارـس ، دـیدرگ . فرـصنم  رکف  نیا  زا  دوب ، هداد  ناـما  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همیخ  دراو  هزاجا  بسک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع  دـندش . هداـیپ  رتسا  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ادخ نمشد  نایفـسوبا  هک  تشاد  رارـصا  رمع  تفرگرد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  رد  رمع  سابع و  نایم  يدیدش  هشقانم  و  دش ،

یلصربمایپ دوش . هدرمـش  مرتحم  دیاب  نم  ناما  ماهداد و  ناما  ار  وا  نم  هک  تفگیم  سابع  یلو  دوش ؛ هتـشک  هظحل  نیمه  رد  دیاب  تسا و 
ار وا  حبـصو  دـیامن  تشادزاب  ياهمیخ  رد  حبـصات  ار  وا  داد  روتـسد  سابع  هب  و  داد ، همتاخ  نانآ  هشقاـنم  هب  هلمج  کـی  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 

. دروایب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روضح  رد  نایفسوبا 

هطاحا راصنا  رجاهم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فارطا  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  ار  يو  باـتفآ ، هعیلط  رد  ساـبع ،
ییادخ هناگی  يادخ  زج  ینادب  هک  تسا  هدشن  نآ  تقو  ایآ  تفگ : داتفا  نایفسوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مشچ  یتقو  دندوب . هدرک 

يو خساپ  رد  نایفسوبا  تسین !؟
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دوب وا  زج  ییادـخ  رگا  هک  مدـیمهف  نونکا  نم  ینابرهم ؟ دوخ  ناگتـسب  اـب  میرک و  راـبدرب و  ردـقچ  داـب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ :

هک هدـشن  نآ  تقو  ایآ  هک  دوزفا ، ادـخ  یگناگی  هب  يو  رارقا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دادیم . ماجنا  يراک  اـم  دوس  هب  نونکاـت 
نم ینابرهم ! نادنواشیوخ  اب  یمیرک و  رابدرب و  وت  ردقچ  تفگ : هدرک و  رارکت  ار  یلبق  هلمج  نایفـسوبا  متـسه !؟ ادـخ  ربمایپ  نم  ینادـب 

رد تناج  يرواین  مالـسا  رگا  تفگ : دش و  تحاران  نایفـسوبا  کش  دیدرت و  زا  سابع ،» . » متـسه هشیدـنا  رکف و  رد  اًلعف  امـش  تلاسر  رد 
یگناـگی و هب  فارتعا  رارقا و  نایفـسوبا  هدـب . یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  تلاـسر  ادـخ و  یگناـگی  هب  رتدوز  هچ  ره  تسا . رطخ 

. دمآرد ناناملسم  کلس  رد  دومن و  لوسر  ترضح  تلاسر 
هلآ و هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  فده  رظن و  دروم  هاگ  چیه  نامیا  زرط  نیا  دروآ و  نامیا  سرت  بعر و  طیحم  رد  نایفـسوبا ، هچ  رگا 

هار رس  زا  عنام  نیرتگرزب  ات  دیآرد ، ناناملسم  کلـس  رد  نایفـسوبا  دشاب  يوحن  ره  هب  هک  درکیم ، باجیا  یحلاصم  یلو  دوبن ؛ يو  نیئآ 
هک دوب  يزارد  نایلاس  هیما و ...  نب  ناوفصو  همرکع  لهجوبا و  نایفسوبا و  دننام  يدارفا  اریز  دوش . هتشادرب  مالـسا  هب  هکم  مدرم  شیارگ 

زاربا ار  دوـخ  تـالیامت  اـی  و  دـنک ، رکف  مالـسا  هراـبرد  درکیمن  تأرج  یـسک  دـندوب و  هدروآ  دوـجو  هب  تشحو  بعر و  زا  رپ  یطیحم 
رارق وا  هرطیـس  تحت  هک  يرگید  دارفا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  يارب  دوبن ، دیفم  وا  يارب  نایفـسوبا ، يرهاظ  مالـسا  رگا  دیامن .

. دوب دنمدوس  دیفم و  رایسب  دنتشاد ، وا  اب  يدنواشیوخ  هطبار  هتفرگ و 
زا دوبن . نئمطم  هکم ، حتف  زا  لبق  ات  يو  تاکیرحت  زا  اریز  درکن ، رداصار  نایفسوبا  يدازآ  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لاح ، نیا  اب 
هللا یلـصربمایپ  هب  ور  سابع  دراد . هاـگن  ياهرد  ياـنگنت  رد  ار  وا  تفگ - میهاوخ  ًادـعب  هک  یتهج  يارب  هک  داد - روتـسد  ساـبع  هب  ورنیا ،

ناـیرج نیا  رد  وا  يارب  هدیـسر ، اـجنیا  هب  شراـک  هک  نونکا  دراد ، تسود  ار  تمظع  تساـیر و  هک  نایفـسوبا  تفگ : هدومن ، هلآ  هیلع و 
. امرفب تمحرم  یماقم 

هیلع و هللا  یلصربمایپ  فصو  نیا  اب  دوب ، هتخاس  دراو  ناناملسم  مالسا و  رب  ار  اههبرض  نیرتگرزب  لاس ، تسیب  لوط  رد  نایفـسوبا  هکنیا  اب 
، تسا حور  یگرزب  ناهج ، کی  زا  یکاح  هک  ار  دوخ  یخیرات  هلمج  داد و  یماقم  نایفسوبا  هب  یحلاصم ، يور  هلآ 
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: درک نایب  تروصنیا  هب 

دوخ یفرطیب  دراذگب و  نیمز  هب  حالس  ای  و  دوش ، هدنهانپ  مارحلادجسم  طیحم  هب  سکره  هک  دهد  نانیمطا  مدرم  هب  دناوتیم  نایفـسوبا  »
ضرعت زا  دورب ،) مازح  نب  میکح  هناخ  هب  ای  یلقن : هب  انب  و  ، ) دربب هانپ  نایفـسیبا  هناخ  هب  ای  و  ددـنبب ، ار  شاهناخ  ِرد  اـی  و  دـنک ، مـالعا  ار 

«(1) «. » دنام دهاوخ  ظوفحم  مالسا  شترا 

دوشیم میلست  يزیرنوخ  نودب  هکم 

تمواقم و نودب  ار  رهش  هک  تشاد  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوب . هدرک  يورشیپ  هکم »  » يرتمولیک دنچ  ات  مالسا  هوکشاب  يودرا 
. ددرگ میلست  طرش  دیق و  نودب  نمشد  و  دنک ؛ حتف  يزیرنوخ 

يومع ساـبع  هک  دوب  نیا  دومن ؛ یناـیاش  کـمک  يریگلفاـغ » لـصا   » و راتتـسا »  » هلأـسم رب  هوـالع  فدـه - نیا  قـقحت  هب  هک  یلماوـع  زا 
شیرق نارس  و  دروآ ، مالـسا  هاگودرا  هب  ار  نایفـسوبا  و  تفر ، هکم  يوس  هب  شیرق  يارب  یهاوخریخ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. دنریگب یعطاق  میمصت  دنتسناوتیمن ، نایفسوبا  نودب 
هیلع هللا  یلصربمایپ  دومن ، نامیا  زاربا  دروآ و  دورف  میلـسترس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هقباسیب  تمظع  ربارب  رد  وا  هک  یماگنه 
هرد يانگنت  رد  ار  نایفسوبا  سابع ، داد  روتسد  رظن ، نیا  زا  دیامنب . ار  هدافتسا  رثکادح  ناکرشم ، باعرا  يارب  وا  دوجو  زا  تساوخ  هلآ  و 

تردق زا  نشور  زور  رد  وا  و  دنور ، هژر  وا  ربارب  رد  دوخ ، گرب  زاس و  تازیهجت و  اب  مالـسا ، داینبون  شترا  ياهدحاو  ات  دـنک  تشادزاب 
. درادزاب تمواقم  رکف  زا  ار  اهنآ  و  دناسرتب ، مالسا  شترا  تردق  زا  ار  مدرم  هکم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  و  ددرگ ، هاگآ  مالسا  یماظن 

: دوب ریز  رارق  هب  مالسا  شترا  ياهدحاو  زا  یخرب 
و سادرم » سابع   » تسد رد  یکی  هک  دـندوب  مچرپ  ود  ياراد  هک  دـیلو ،» نب  دـلاخ   » یهدـنامرف هب  میلـسینب  هریت  زا  يرفن  رازه  گنه  - 1

تسد رد  يرگید 

یبا نبا  هریـس  818 «؛ - 816 ج 2 / يدـقاو ،» يزاـغم  556 «؛ - 554 ج 10 / ناـیبلاعمجم ،» 404 «؛ - 400 ج 2 / ماـشه ،» نـبا  هریـس  - » 1
.268 ج 17 / دیدحلا ،»
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. دوب دادقم 

نارجاـهم ار  نادرگ  ود  ره  تارفن  رتـشیب  و  تشاد ، تسد  رد  یهایـس  مچرپ  هـک  ماوـعریبز ،»  » یهدـنامرف هـب  يرفن  دـصناپ  نادرگ  ود  - 2
. دندادیم لیکشت 

. دوب يو  تسد  رد  مچرپ  هک  يرافغ ،» رذوبا   » یهدنامرف هب  هک  رافغینب ،»  » هریت زا  يرفن  دصیس  نادرگ  کی  - 3
. دوب يو  تسد  رد  مچرپ  و  بیصخلا ،» نب  دیزی   » یهدنامرف هب  میلسینب ،»  » هریت زا  يرفن  دصراهچ  نادرگ  کی  - 4

. تشاد تسد  رد  زین  ار  مچرپ  هک  نایفس ،» نب  رشب   » یهدنامرف هب  بعکینب »  » زا يرفن  دصناپ  نادرگ  ود  - 5
هَّللادبع  » و ثراحلا » نب  لالب   » و نرقم ،» نب  نامعن   » تسد رد  اهمچرپ  دندوب و  مچرپ  هس  ياراد  هک  هنیزم ،»  » هریت زا  يرفن  رازه  گنه  - 6

. دوب ورمع »
هَّللادبع  » و ثیکم » نب  عفار   » و هرخصنب » دیوس   » و دلاخ ،» نب  دبعم   » تسد رد  هک  مچرپ  راهچ  اب  هنیهج ،»  » هریت زا  يرفن  دصتشه  گنه  - 7

. تشاد رارق  ردب »
. دوب وا  تسد  رد  زین  مچرپ  و  یثیل ،» دقاووبا   » یهدنامرف هب  هرمض  ثیلونب و  و  هنانکونب ، ياههریت  زا  يرفن  تسیود  ناهورگ  ود  - 8

نب میعن  تسد  رد  يرگید  و  نانـس ، نب  لـقعم  تسد  رد  یکی  مـچرپ  ود  ياراد  هـک  عجـشا ،» ینب   » هریت زا  يرفن  دصیـس  نادرگ  کـی  - 9
«. (1)  » دوب دوعسم 

ییاهخـساپ زین  وا  درکیم و  لاؤس  ار  اهدـحاو  تاصخـشم  ساـبع ، زا  يو  ًاروف  دـندرکیم ، روبع  نایفـسوبا »  » ربارب زا  اهدـحاو  نیا  یتـقو 
، دنتفرگیم رارق  نایفسوبا  سابع و  ربارب  رد  اهدحاو  ناهدنامرف  عقوم  ره  هک  دوب  نیا  دوزفا ، مظنم  شترا  نیا  هوکش  رب  هک  يزیچ  دادیم .
هب ادصراب  هس  یمالسا ، راعـش  نیرتگرزب  ناونع  هب  هدنامرف ، ریبکت  زا  سپ  زین  اهدحاو  نازابرـس  و  دنتفگیم ، ریبکت  دنلب  يادصاب  راب  هس 

هک دیدرگیم  سکعنم  هکم  ياههرد  لد  رد  نانچ  ریبکت ، نیا  دندرکیم . دنلب  ریبکت 

طبـض قیقد  وحن  هب  801 و ص 819  - 800 يزاغم ج 2 / رد  يدقاو ، مالـسا ، گرزب  خروم  ار  اهنآ  تارفن  هرامـش  دـحاو و  دادـعت  - . 1
. تسا هدرک  لقن   271 - 270 جرد 17 / يو  زا  زین ، دیدحلا  یبا  نبا  و  هدرک ،
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. دومنیم سرت  بعر و  رد  قرغ  ار  اهنآ  دیردیم و  ار  نانمشد  هرهز  هدومن و  مالسا  میظع  ماظن  هتفیش  ار  ناتسود 

وا ولج  زا  يدحاو  ره  دـنیبب . دراد  رارق  نآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  يدـحاو  تشاد  راظتنا  يربصیب  لامک  اب  نایفـسوبا 
هک یمیظع  يورین  هکنآ  ات  هن . تفگیم : خـساپ  رد  وا  تسا ؟ دـحاو  نیا  نایم  رد  دـمحم  اـیآ  هک  دومنیم  لاؤس  ساـبع  زا  درکیم ، روبع 
رد يداـیز  ياـهمچرپ  و  تـشاد ، دوـجو  شوـپهرز  زابرـس  رازه  ود  اـهنآ  ناـیم  رد  اـهنت  و  دوـب ، رفن  رازه  جـنپ  دودـح  نآ  تارفن  هراـمش 

« ءارـضخ هبیتک   » دـحاو نیا  مان  درک . بلج  ار  سابع »  » و نایفـسوبا »  » هجوت دوب ؛ هتفرگ  رارق  ءزج  ناهدـنامرف  تسد  رد  ینیعم  ياههلـصاف 
، نانآ غورفرپ  نامشچ  زج  هدرک ، هطاحا  حالس  گرب و  زاس و  ار  اهنآ  ندب  رسارس  دندوب . حالس  ریز  نادند  ات  هک  دوب ، زبس » رکـشل   » ینعی

. دروخیم مشچ  هب  دایز  نآ  رد  يومخرس  نارتش  یبرعوردنت و  نابسا  و  دوبن ، ادیپ  يرگید  هطقن 
گرزب ياهتیـصخش  و  تفریم ، هار  دوب  راوس  دوـخ  صوـصخم  رتـش  رب  هک  یلاـح  رد  دـحاو  نیا  طـسو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. تفگیم نخس  نانآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  هتفرگ ، ار  وا  درگادرگ  راصنا ، رجاهم و 
: تفگ درک و  سابع  هب  ور  رایتخایب  هک  دوب  هتخاس  دوخ  بوعرم  ار  نایفسوبا »  » نانچ نآ  دحاو  نیا  تمظع 

. تسا هتفرگ  جوا  یلیخ  وت  هدازردارب  تسایر  تنطلس و  سابع ! دنک ، تمواقم  اهورین  نیا  ربارب  رد  دناوتیمن  یتردق  چیه 
طوبرم زگره  دراد و  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  یتلاسر  توبن و  نم ، هدازردارب  تردق  همـشچرس  تفگ : زیمآخـیبوت  هفایق  اب  هتـشگرب  سابع 

. تسین يدام  يرهاظ و  ياهتردق  هب 

ددرگیم هکم  راپسهر  نایفسوبا 

. تخاس هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  یماظن  تردق  بوعرم  ار  نایفسوبا  و  درک ، افیا  بوخ  ار  دوخ  شقن  سابع »  » اجنیا ات 
شترا ياهدحاو  اهورین و  دورو  زا  لبق  عقوم  هب  وا  ات  دیامن ، دازآ  ار  نایفسوبا  هک  دید  تحلصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عقوم ، نیا  رد 

هکم هب  مالسا ،
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نودـب مدرم ، نتخاس  بوعرم  اهنت  اریز  دـهدب . ناشن  اهنآ  هب  ار  تاجن  هار  و  دزاس ، هاگآ  ناناملـسم  هداـعلاقوف  تردـق  زا  ار  یلاـها  هتفر ؛

. تخاسیمن یلمع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  فده  تاجن ، هار  نداد  ناشن 
دنتـسناوتیمن يو  يرکفمه  نودـب  و  دـندوب ، هدرب  رـس  هب  تشحو  بارطـضا و  رد  هتـشذگ  بش  هک  مدرم  دـیدرگ . رهـش  دراو  نایفـسوبا 

درک و مدرم  هب  ور  درکیم ، هراشا  هنیدم  يوس  هب  هک  یلاح  رد  نازرل ، ندـب  هدـیرپ و  گنر  اب  وا  دـندز . هقلح  وا  رود  دـنریگب ؛ یمیمـصت 
: تفگ

رهـش دراو  رگید  هظحل  دـنچ  دـناهدرک و  هرـصاحم  ار  رهـش  تسین ، ناـنآ  تمواـقم  باـت  ار  سک  چـیه  هـک  مالـسا  شترا  زا  ییاهدـحاو 
هناخ ِرد  دراذگ ، نیمز  هب  هحلـسا  ای  و  دربب ، هانپ  هبعک  طیحم  دجـسم و  هب  سکره  هک  هداد  لوق  نم  هب  دمحم ،»  » نانآ ياوشیپ  دندرگیم .

. تسا نوصم  رطخ  زا  مرتحم و  وا  لام  ناج و  ددرگ ؛ مازح » میکح   » هناخ ای  نم و  هناخ  دراو  ای  و  ددنبب ، یفرطیب  ناونع  هب  ار  دوخ 
هَّللادـبع  » تسد هب  یمچرپ  هناـگ ، هس  ياـههاگهانپ  رب  هوـالع  هکم  هـب  دورو  زا  سپ  درکن . اـفتکا  زین  نـیا  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

مدرم هیحور  نانچنآ  مایپ ، نیا  اب  نایفـسوبا » « » (1) . » تسا ناما  رد  دـیآ  درگ  وا  مچرپ  ریز  سکره  دـنک : داـیرف  هک  دومرف  داد و  یمعثخ »
اب هتـشذگ ، بش  زا  هک  یتامدـقم  هیلک  تفر و  نیب  زا  یلک  هب  تشاد  دوجو  زین  ياهتـسد  رد  تمواقم  رکف  رگا  هک  دومن  فیعـضت  ار  هکم 

مدرم دیدرگ . ملـسم  يرما  شیرق  تمواقم  نودب  مه  نآ  هکم  حتف  نانیبعقاو ، رظن  رد  و  دیـسر ، رمث  هب  دوب ، هتفرگ  تروصـسابع  تامادقا 
هنادـنمدرخ هشقن  رثا  رب  مالـسا ، کی  هرامـش  نمـشد  و  داتفا ، هار  هب  رهـش  رد  رارف  زیرگ و  و  دـندرب ، هانپ  ياهطقن  هب  مادـک  ره  هدزتشحو 

. دومن مالسا  شترا  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
. درکیم شرسمه  راثن  کیکر  ینانخس  و  دومن ، توعد  تمواقم  هب  ار  مدرم  دنه ،» ، » نایفسوبا ِنز  نایم ، نیا  رد 

داد و هنوگره  و  هتشذگ ، راک  زا  راک 

.379 ج 1 / عامسالا ،» عاتما  - .» 1
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نامرهق و « ) ورمع نب  لیهـس   » و لهج » یبا  نب  ۀـمرکع   » و هیما » ناوفـص   » دـننام یطارفا ، نارـس  زا  یهورگ  دوب . نادنـس  رب  تشم  يداـیرف 

بیرف یهورگ  و  دننک ؛ يریگولج  رهـش  هب  مالـسا  ياهورین  دورو  زا  هک  دندرک  دای  دنگوس  هیبیدح ،) حلـصرد  شیرق  صوصخم  هدنیامن 
. دنتسب مالسا  شترا  دحاو  نیتسخن  يور  هب  ار  هار  هنهرب  ياهریشمش  اب  هدروخ ، ار  نانآ 

دنوشیم رهش  دراو  مالسا  یماظن  ياهورین 

: دومرف درک و  راضحا  ار  ناهدنامرف  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنوش ، هکم  ياههارهاش  دراو  مالسا  ياهورین  هکنآ  زا  شیپ 
یلو دومن ، يراددوخ  دیاب  محازمریغ  دارفا  نتـشک  زا  رظن ، نیا  زا  دریگ . تروصیزیرنوخ  نودب  هکم  حتف  هک  تسا  نیا  نم  شـشوک  مامت 

ثریوح  » و « (1) « » یثیل هبابُح  سیقِم   » و حرـسیبا » دعـس  نب  هَّللادبع   » و دوسالا » نبراّبه   » و لهج » یبا  نب  ۀمرکع   » ياهمان هب  رفن  هد  دـیاب 
و ۀـلطالط » نب  ثراح   » و يریبزلا » نب  هَّللادـبع   » هزمح و لتاق  برح » نب  یـشحو   » و هیما » نب  ناوفـص   » و لـطخ » نب  هَّللادـبع   » و ذـیَُقن » نب 

دنوش ریگتـسد  اجک  ره  رد  دندوب ؛ هتـشذگ  ياهگنج  زورفاشتآ  ای  هدش و  تیانج  لتق و  بکترم  رفن  هد  نیا  زا  مادـک  ره  هک  نز  راهچ 
يارب هکم  مدرم  یحور  عضو  هکنیا  اب  دـیدرگ . مـالعا  نازابرـس  ماـمت  هب  ناهدـنامرف  هلیـسو  هب  ناـمرف  نیا  « (2) . » دندرگ مادعا  هلـصافالب 
: دوب ریز  رارق  هب  هشقن  دادن و  تسد  زا  ار  یماظن  طایتحا  هکم  رهش  هب  دورو  ماگنه  لاح ، نیا  اب  دوب ، نشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

هک یلاح  رد  تسا ) ادیپ  مارحلادجسم  تیب و  هکم و  ياههناخ  اجنآ  زا  هک  تسا  یعفترم  هطقن  « ) يوطيذ  » هب ریسم  کی  رد  اهدحاو  همه 
ياههناخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناگدید  یتقو  دندیسر . دوب ، هدرک  هطاحا  يرفن  رازه  جنپ  گنه  کی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ناوـنع هب  تفرگ ، تسد  رد  ار  هکم  شیرق  تمواـقم  نودـب  هک  یگرزب  يزوریپ  زا  و  دز ؛ هـقلح  شنامـشچ  رد  قوـش  کـشا  داـتفا ، هـکم 
دش مخ  نانچنآ  يرازگساپس 

. تسا هدرک  طبض  رد ج 2 ص 93  سیمخلا  خیرات  هکنانچ  هبابص ،» ای « - 1
.94 - 90 ج 2 / سیمخلا ،» خیرات  409 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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هکم و يالاب  زا  ار  هاپس  زا  یتمسق  دومن ، میسقت  ار  دوخ  هاپس  طایتحا  يارب  و  دیـسر . دندوب ، هداهن  رتش  يور  هک  يزاهج  هب  شنـساحم  هک 

رهش يوس  هب  ار  ییاهدحاو  دشیم ، یهتنم  رهـش  هب  هک  ییاههار  هیلک  زا  هدرکن ، افتکا  زین  نیا  هب  تخاس . هناور  نییاپ ، زا  ار  رگید  تمـسق 
. دومن مازعا 

یهدنامرف دیلو  نب  دلاخ  هک  يدحاو  ریـسم  رد  زج  دوب ؛ زاب  اهنآ  يور  هب  اههزاورد  دندش و  رهـش  دراو  گنج  دربن و  نودب  اهدـحاو  مامت 
نانآ يوس  هب  ریشمش ، ریت و  ندرک  باترپ  اب  دنتخادرپ و  دربن  هب  لیهس  و  ناوفـصو ، همرکع  کیرحت  هب  ياهتـسد  تشاد ، رایتخارد  ار  نآ 
رگید راب  « (1) . » دندراذگ رارف  هب  اپ  نارگید  و  دندیدرگ ، يراوتم  ناکرحم  هتـشک  هدزیـس  ای  هدزاود  نداد  اب  یلو  دـندرک ؛ تمواقم  زاربا 

تمواقم تسنادیم  و  دوب ، هتفرگارف  ار  وا  ندب  رسارس  اًلماک  بعر  زونه  درک . تیلاعف  مالسا  عفن  هب  هاگآدوخان  هثداح ، نیا  رد  نایفـسوبا 
، دینکفین رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  شیرق ! تلم  يا  تفگ : دیـشک و  دایرف  يزیرنوخ ، زا  يریگولج  يارب  ورنیا ، زا  درادـن ؛ يدوس  ررـض  زج 

ياههناخ رد  و  دـیراذگب ، نیمز  رب  ار  هحلـسا  دـیورب  تسا . هدـیافیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  مظنم  شترا  ربارب  رد  دربن  گـنج و  اریز 
. دنام دهاوخ  ظوفحم  رطخ  زا  امش  ناج  تروصنیا  رد  اریز  دیربب ، هانپ  هبعک  طیحم  دجسم و  هب  ای  دیدنبب و  ار  اهرد  دینیشنب و  دوخ 

. دندش هدنهانپ  دجسم  طیحم  هب  رگید  یهورگ  اههناخ و  هب  یهورگ  رظن ، نیا  زا  دیشخب . یصاخ  رثا  اهنآ  رد  نایفسوبا  راتفگ 
زا درک و  هدهاشم  دوب ، لوزن  دوعصلاح و  رد  هک  ار  دلاخ  دحاو  نازابرس  ریشمش  قرب  رخاذا ،»  » مان هب  ياهطقن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

. تسا رتهب  زیچ  همه  زا  ادخ  تساوخ  ریخ :» هَّللا  ءاضق  : » دومرف هدش  هاگآ  دربن  تلع 
رد دـیدرگ و  رهـش  دراو  رخاذا )  ) هکم هطقن  نیرتـالاب  زا  رتماـمت ، هچ  ره  هوکـش  تمـشح و  اـب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  بـکرم 

و دزادرپب ، تحارتسا  هب  ات  دش  هدز  شترضح  يارب  یصوصخم  همیخ  دمآ و  دورف  بلاطوبا »  » دوخ راوگرزب  مع  ربق  رانک  نوجح ،» »

. دنتشاد هتشک  تشه  تسیب و  ، 826 - 825 يدقاو ج 2 / لقن  هب  و  408 ؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1

دنوشیم رهش  دراو  مالسا  یماظن  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539ياهورین  هحفص 446 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:445
. تفریذپن دوش  دراو  یسک  هناخ  هب  هک  دندیزرو  رارصا  هچ  ره 

هبعک يوشتسش  اهتب ! نتسکش 

رد رهـش  طاقن  همه  و  دیدرگ ، میلـست  دـیحوت ، ریگمـشچ  ياهورین  ربارب  رد  دوب ، یتسرپتب  كرـش و  هاگیاپ  يزارد  نایلاس  هک  هکم  رهش 
مان هب  ياهطقن  رد  دوب و  ترضح  نآ  صوصخم  هک  ياهمیخ  رد  دنچ ، ياهظحل  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دمآرد . مالسا  نازابرس  فرصت 

. دیدرگ مارحلادجسم  راپسهر  ادخ  هناخ  فاوط  ترایز و  يارب  دوب ، رتش  راوس  هک  یلاح  رد  سپـس  دومن . تحارتسا  دندوب ، هدز  نوجح » »
. دوب هدیشوپ  ار  وا  راصنا  نیرجاهم و  هلیسو  تمظع  زا  ياهلاه  و  تشاد ، رس  رب  دوخهالک  نت و  رب  یماظن  سابل 

. دـندوب هتفای  لیکـشت  ناکرـشم  ناناملـسم و  زا  یمظنم  فوفـصترضح  نآ  ریـسم  رد  و  دوب ، همَلـسَم » نب  دـمحم   » تسد رد  يو  رتش  مامز 
و دشن ، هدایپ  رتش  زا  یحلاصم  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندومنیم . يداش  زاربا  ياهتسد  دندوب ، هدزتهب  سرت  مشخ و  زا  یهورگ 
رب تـسد  ندــیلام  « ) رجح مالتــسا   » ياـج هـب  و  تـفرگ ، رارق  دوسـالارجح »  » ربارب رد  دــیدرگ و  مارحلادجــسم  دراو  بـکرم  ناـمه  اــب 

. تفگ ریبکت  دومن و  هراشا  دوسالارجح »  » هب تشاد  تسد  رد  هک  یصوصخم  بوچ  اب  دوسالارجح )» »
ریبکت يادص  . دنتفگ ریبکت  دنلب  يادصاب  ترضح  نآ  زا  يوریپ  هب  دندیدرگیم ، دوخ  ربهر  دوجو  عمش  درگ  راوهناورپ  هک  ترضح  نارای 

و دوب ، امرفمکح  دجـسم  رد  یبیجع  هلغلغ  روش و  دیـسر . دندوب - هدش  هدنهانپ  تاعافترا  اههناخ و  هب  هک  هکم - ناکرـشم  شوگ  هب  نانآ 
. دنک فاوط  مارآ  يرکف  حور و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  نآ  زا  عنام  مدرم  هلهله 

. دمآ دیدپ  دجسم  رد  مات  توکس  هک  تشذگن  يزیچ  دومن . اهنآ  يوس  هب  ياهراشا  مدرم  تاکسا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
رد دومن . فاوط  هب  عورـشوا  دـش . ترـضح  نآ  صخـش  هجوتم  دجـسم ، جراخ  لخاد و  زا  ناگدـید  دـیدرگ . سبح  اههنیـس  رد  اهسفن 

ياهزین اب  و  دندوب . هدرک  بصن  هبعک  رد  يالاب  هک  دیدرگ ، هلئان »  » و فاسا »  » و لَبُه »  » مان هب  یگرزب  ياهتب  هجوتم  فاوط ، رود  نیتسخن 
ُْلق َو  دناوخ : ار  هیآ  نیا  و  دنکفا . نیمز  يور  ار  اهنآ  و  دز ، اهنآ  رب  یمکحم  هبرض  تشاد ، تسد  رد  هک 
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«(1)  » ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج 

ربارب رد  لبه » . » دوب ساـسایب  تسخن  زا  لـطاب  هک  ًاّـقح  دـیدرگ ، دوباـن  وحم و  لـطاب  و  درک ، هولج  هنادـنمزوریپ  هوکـشاب و  قح  ینعی :  ؛
هریزجهبـش مدرم  راـکفا  رب  زارد  ناـیلاس  هک  یگرزب  تب  نیا  دـیدرگ . هتـسکش  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هـب  ناکرـشم  ناگدـید 

گرزب تب  نیا  لبه » : » تفگ درک و  نایفسیبا  هب  ور  هرخسم  ناونع  هب  ریبز » . » دیدرگ نوگنرس  اهنآ  ناگدید  ربارب  رد  درکیم ، تموکح 
!! دش هتسکش 

دوبن و نیا  ام  راک  ِماجنارـس  دوب ، هتخاس  يراک  لبه »  » زا رگا  زاس . اهر  ار  ام  و  رادرب ، تسد  تفگ : ریبز  هب  یتحاران  لامک  اب  نایفـسوبا ،» »
. دوبن نآ  تسد  هب  اهنآ  تاردقم  هک  دیمهف 

دوب و هبعک  راددـیلک  زور  نآ  هحلط ،» نب  نامثع  . » تسـشن ياهظحل  دجـسم  هشوگ  رد  دیـسر ، ناـیاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فاوط 
دیلک و  دورب ، نامثع  هناخ  هب  هک  درک  رومأم  ار  لالب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشگیم . لسن  هب  لسن  نانآ  نایم  رد  يراددـیلک  بصنم 

هب دیلک  نداد  زا  ار  شدنزرف  وا  ردام  یلو  دیناسر ، راددیلک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مایپ  لالب  دروایب . دوخ  هارمه  هتفرگ ، ار  هبعک 
. میهدـب تسد  زا  دـیابن  ار  راختفا  نیا  و  تسا ، ام  یگداوناخ  تاراختفا  زا  هبعک  يراددـیلک  تفگ : تشادزاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

: تفگ درب و  دوخ  صوصخم  قاطا  هب  و  تفرگ ؛ ار  ردام  تسد  نامثع 
. درک زاب  ار  هبعک  لفق  راددیلک ، « (2) . » دنریگیم ام  زا  ربج  روز و  هب  نک  نیقی  میهدن ، دوخ  رایتخا  لیم و  لامک  اب  رگا 

روتـسد هب  و  دندش ، دراو  راددیلک  ِدوخ  لالب و  و  دیز » نب  ۀماسا   » وا لابند  هب  و  دـیدرگ ، ادـخ  هناخ  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
. تشادیم زاب  برد  يوس  هب  ماحدزا  زا  ار  مدرم  داتسیا ، هبعک  ربارب  رد  دیلو ، نب  دلاخ  دنتسب . ار  هبعک  برد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

وـشتسش مزمز  بآ  اـب  ار  هبعک  ياـهراوید  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هب  دوب . ناربماـیپ  حابـشا  روصزا و  ولمم  هبعک  یلخاد  راوید 
. دندرب نیب  زا  دندرک و  كاپ  تشاد ، رارق  هبعک  راوید  رب  هک  ار  یئاهسکع  ریواصت و  دنداد و 

.81 ءارسا / - 1
.833 ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شود  رب  مالسلا  هیلع  یلع 

: دنیوگیم ناراگنخیرات  ناثدحم و 
هیلع یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دش . نوگنرس  مالسلا  هیلع  یلع  هلیسو  نآ ، نوریب  ای  و  هبعک ، لخاد  رب  بوصنم  ياهتب  زا  یتمـسق 
رارق هبعک  راوید  رانک  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  منک . نوگنرس  ار  اهتب  و  مریگ ، رارق  وت  شود  رب  نم  ات  نیشنب  یلع ! دومرف : مالـسلا 
یلع عضو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دومن . فعـض  ینیگنـس و  ساسحا  یلو  تفرگ  شود  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب ، هتفرگ 
رارق هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شود  رب  مالسلا  هیلع  یلع  دریگ . رارق  وا  شود  رب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  داد  روتـسد  دش ، هاگآ  مالـسلا  هیلع 

و هّلح »  » رونخـس رعاش  « (1) . » تخادرپ اـهتب  رگید  نتخادـنا  هب  هاـگنآ  دـنکفا . نیمز  رب  دوـب ، سم  زا  هک  ار  شیرق  گرزب  تب  تفرگ و 
: دیوگیم نینچ  تلیضف  نیا  نوماریپ  دوخ  هدیصق  رد  تسا ؛ یمالسا  مهن  نرق  نارعاش  زا  هک  سدنرعلانبا » »

الضفأ ۀباحصلاو  ۀبارقلا  نود  هل  لضف  دمحأ  براغ  دوعصو 
. تسا ینیشن  مه  يدنواشیوخ و  زا  ریغ  تلیضف ، نیا  وا . يارب  تسا  یتلیضف  دمحا ، شود  رب  مالسلا  هیلع  یلع  دوعص 

، دوب هدراذگ  برد  ياههبوچراهچ  رب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  یلاح  رد  و  دندرک ، زاب  ار  هبعک  برد  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
: تفگ نینچ  هدرک  مدرم  هب  ور  دندیدیم ؛ ار  وا  باذج  ینارون و  هفایق  مدرم  همه  و 

« ُهَدْحَو َباَزْحَْألا  َمَزَه  َو  ُهَْدبَع  َرَصَن  َو  ُهَدْعَو  َقَدَصیِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »
.« تخاس بوکرس  ییاهنت  هب  ار  نانمشد  و  درک ، کمک  ار  دوخ  هدنب  دومن و  لمع  دوخ  هدعو  هب  هک  ار  ییادخ  ساپس  « ؛

يِذَّلا َّنِإ  دوب : هدومرف  نینچ  دـینادرگ و  مهاوخ  زاب  دوخ  هاگداز  هب  ار  وت  هک  دوب  هداد  هدـعو  دوخ  ربمایپ  هب  نآرق  تاـیآ  زا  یکی  رد  ادـخ 
«(2)  .... » ٍداَعَم َیلِإ  َكُّداََرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف 

دوخ نطو  زا  نآ  هار  رد  و   ) هدرک مزال  وت  رب  ار  نآرق  غالبا  هک  ییادخ  ینعی 

. تسا هدش  دراو  ، 13 - 10 ج 7 / ریدغلا ،» باتک « رد  یخیرات ، تلیضف  نیا  كرادم  - 1
.85 صصق / هروس  - 2
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. دینادرگ دهاوخزاب  تهاگداز  هب  ار  وت  ادخ  نامه  يدش ،) جارخا 

نهربم رگید  راب  ار  دوخ  ییوگتـسار  و  داد ، شرازگ  یبیغ  هدعو  نآ  ققحت  زا  درک ،) لمع  دوخ  هدعو  هب  ادخ  : ) هلمج نیا  نتفگ  اب  ربمایپ 
. تخاس

مدرم لقع  زغم و  رب  یفلتخم  تاروصت  راکفا و  و  سبح ، اههنیس  رد  اهسفن  دوب . امرفمکح  نآ ، نوریب  دجسم و  هطوحم  رب  یمات  توکس 
. دندرکیم یفلتخم  ياهرکف  هداتفا ، دوخ  ياهيرگدادیب  متس و  ملظ و  همه  نآ  دای  هب  تاظحل  نیا  رد  هکم  مدرم  درکیم . تموکح 

و دناهدیشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  وا  نارای  ناناوج و  و  هتـساخرب ، نینوخ  دربن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  راب  دنچ  هک  یهورگ  نونکا 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تردق  لاگنچ  رد  دننک ؛ هزیرهزیر  ار  وا  دنزیرب ، وا  هانپیب  هناخ  هب  هنابـش  هک  دندوب  هتفرگ  میمـصت  مه  ماجنارس 

. دریگب ماقتنا  عون  همه  نانآ  زا  دناوتیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  و  هدش ، راتفرگ 
یهورگ و  هتـشک ، ار  یهورگ  ای  دنارذگ . دهاوخ  غیت  مد  زا  ار  ام  همه  دبال  دنتفگیم : رگیدکی  هب  دوخ ، گرزب  مئارج  رکذت  اب  مدرم  نیا 

. دیشک دهاوخ  تراسا  هب  ار  ام  لافطا  نانز و  دومن و  دهاوخ  تشادزاب  ار 
نینچ تسکـش و  ار  اهنآ  توکـس  ریز  ياههلمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـهگان  هک  دـندوب  یناطیـش  فلتخم  راـکفا  راـتفرگ  ناـنآ 

، كاـنمیب ناریح و  هدزتهب و  مدرم  دـینکیم ، رکف  هنوگچ  نم  هراـبرد  دـییوگیم و  هچ  ینعی : نّونظت »!؟ اذ  اـم  و  نولوقت !؟ اذاـم  : » تفگ
یکین یبوخ و  زج  اـم  دـنتفگ  دنتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یگرزب  فطاوع  قـباوس  يور  هتـسکش  نازرل و  يادـصاب  یگمه 
عبطلاب هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مینادیم . دوخ  راوگرزب  ردارب  دنزرف  و  شیوخ ؛ راوگرزب  ردارب  ار  وت  میـشیدنایمن ؛ وت  هرابرد  يزیچ 

: تفگ نینچ  دیدرگ ؛ وربور  نانآ  زیمآکیرحت  یفطاع و  ياههلمج  اب  یتقو  دوب  تشذگاب  نابرهم و  فؤر و 
َو ْمَُکل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  َلاق ال  میوگیم : امش  هب  تفگ ؛ دوخ  رگمتس  ناردارب  هب  فسوی  مردارب  هک  ار  ياهلمج  نامه  زین  نم 

«(2) . » تسا نیمحارلامحرا  وا  دزرمآیم  ار  امش  ناهانگ  ادخ  تسین ، یتمالم  امش  رب  زورما  ینعی : (1) ؛»  » َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه 

.92 فسوی / - 1
107 و 132. ج 21 / راحب ، 835 ؛ ج 2 / يدقاو ،» يزاغم  - » 2
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زا یکی  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیدش  لمعلاسکع  دوب ، هدرک  راودیما  يدح  ات  ار  هکم  مدرم  هک  يزیچ  تانایب  نیا  زا  شیپ 

: دادیم راعش  ریز  زرط  هب  هکم  رهش  هب  دورو  ماگنه  هک  دوب  دوخ  نارسفا 
ۀمرحلا ّلحتست  مویلا  ۀمحلملا  موی  مویلا 

تحاران هداعلاقوف  راعـش  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوشیم ، هدرمـش  لالح  امـش  لاـم  ناـج و  زورما  تسا ، دربن  زور  زورما  ینعی 
دـش رومأم  مالـسلا  هیلع  یلع  ددرگ ، لوزعم  یهدنامرف  ماقم  زا  و  دوش ، هتفرگ  يو  تسد  زا  مچرپ  هک  داد  روتـسد  يو ، هیبنت  يارب  و  دـش ،

رـسفا نیا  تفرگ . ردـپ  تسد  زا  مچرپ  دـیدرگ و  بوصنم  یهدـنامرف  ماقم  هب  رـسفا ؛ نآ  دـنزرف  یلقن  هب  اـنب  دریگب و  يو  زا  ار  مچرپ  هک 
راودیما ار  هدروخ  تسکش  مدرم  يدح  ات  هکم ، مدرم  ناگدید  ربارب  رد  مهنآ  تفطالم  زرط  نیا  دوب . جرزخ  سیئر  هدابع  نب  دعـس  نامه 

دوخ هناخ  برد  ای  دنوش  هدنهانپ  نایفسیبا  لزنم  ای  ادخ و  هناخ  هب  هک  یهورگ  هب  نایفسیبا  هلیـسو  هب  یهگناو  دومنیم . یمومع  وفع  هب 
. دوب هداد  نیمأت  دندنبب ، دوخ  يور  هب  ار 

دنکیم مالعا  یمومع  وفع  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ارم تلاـسر  دـیدوب ، یبساـنمان  رایـسب  ناـنطومه  مدرم  امـش  تفگ : درک و  زاـغآ  ریز  حرـش  هب  ار  یمومع  وـفع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نم یلو  دیتساخرب ، دربن  هب  نم  اب  مدوب  هدش  هدنهانپ  اجنآ  هب  نم  هک  هطقن  نیرترود  رد  و  دیتخاس ، نوریب  ماهناخ  زا  ارم  و  دیدرک . بیذکت 

لابند دـیورب  ءاقلطلا  متناف  اوبهذا  هک : میامنیم  مالعا  منکیم و  زاب  امـش  ياپ  زا  ار  یگدرب  دـنب  و  هدیـشخب ؛ ار  اهامـش  همه  مئارج  نیا  اـب 
. دیدازآ اهامش  همه  دوخ ، یگدنز 

دیوگیم ناذا  لالب 
عمجم نآ  رد  ار  تلاسر  دیحوت و  يادن  اسر ، يادصاب  تفرگ و  رارق  هبعک  ماب  يالاب  لالب  مالسا ، یمسر  نذؤم  دیـسرارف ، رهظ  زامن  تقو 

: تفگیم یکی  دنتفگیم  ینخس  مادکره  جوجل  ناکرشم  دیناسر ، مدرم  همه  عمس  هب  یمومع 
اشوخ
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هاگتـسد يردـق  هب  اریز  میوگیمن ، يزیچ  هراب  نیا  رد  نم  تفگ : نایفـسوبا  نایم  نیا  رد  دینـشن ، ار  ناذا  يادـصو  درم  هک  ینالف  لاح  هب 

. دنزاس ربخاب  ام  يوگتفگ  زا  ار  وا  دجسم  ياهگیر  نیمه  مسرتیم  هک  تسا  دنمورین  دمحم  يرازگربخ 
یـسوساج و هلأسم  اـب  ار ، یحو  ناـهج  زا  قیاـقح  ذـخا  بیغ و  زا  عـالطا  دـیباتن  وا  لد  رب  مالـسا  رون  رمع  ناـیاپ  اـت  هک  رـسهریخ  ریپ  نیا 

یبیغ لئاسم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عالطا  تسا . هدومن  طولخم  مه  هب  ار  ودره  و  هدرک ، باسح  ناسکی  ناهج  هرباـبج  يرازگربخ 
یهورگ مادختسا  اب  هک  رگید ، تسا  یبلطم  یناهنپ  عاضوا  زا  نارادمتـسایس  یهاگآ  و  دسریم ، يو  هب  هتـشرف  هلیـسو  هب  هک  تسا  یبلطم 

. دریگیم تروص 
ماـقم نیا  دومرف : و  داد ، سپ  وا  هب  ار  هبعک  دـیلک  تساوـخ و  ار  هحلط  نب  ناـمثع  سپـس  درازگ ، ار  رهظ  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

زا هک  يربمایپ  تفریمن . راظتنا  يرگید  زیچ  نیا ، زج  مالـسا  ربمایپ  زا  و  دـنام ، دـهاوخ  ظوفحم  امـش  هداوناخ  رد  تسا و  امـش  هب  طوبرم 
: هک دنک  غالبا  مدرم  هب  هک  دریگیم  روتسد  دنوادخ 

رد دیاب  ًاعطق  دینادرگرب » اهنآ  دوخ  هب  ار  مدرم  تاناما  هک  دهدیم  نامرف  دنوادخ  « ؛» (1)  ... » اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 
. دشاب مدقشیپ  گرزب  تناما  نینچ  ندینادرگزاب 

نبا هملـسم  قوقح  زا  يراددیلک  دـیوگیم : مدرم  هب  ًاحیرـصو  دـنکیمن ، لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  یماظن ، تردـق  روز و  وترپ  رد  زگره  وا 
. تسین یقح  نآ  رد  ار  يرگید  و  تسا ، هحلط 

شـشوپ ینعی  يرادهدرپ ، يراددـیلک ، دـننام  دوب : دـنمدوس  دـیفم و  مدرم  لاح  هب  هکنآ  زج  درک ، اغلا  ار  هبعک  بصانم  ماـمت  نمـض  رد  و 
. ادخ هناخ  نارئاز  تیاقس  هدرپ ، اب  هبعک 

دننکیم تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هکم  نانز 

يارب نانز  زا  یمسر  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راب  نیلوا  يارب  «، (2) « » هبقع  » تعیب زا  سپ 

.85 ءاسن / - . 1
نز رفن  هس  دندومن  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  يدنا  داتفه و  نایم  رد  دوب  هتفرگ  ماجنا  ترجه  زا  لبق  هک  هبقع » تعیب « رد  - 2

. دندوب
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: تفرگ تعیب  ریز  فیاظو  ماجنا 
. دنهدن رارق  کیرش  ادخ  هب  - 1

. دننکن تنایخ  - 2
. دندرگن اشحف  درگ  - 3

. دنشکن ار  دوخ  نادنزرف  - 4
. دنهدن تبسن  دوخ  نارهوش  هب  تسا ، نارگید  هب  طوبرم  هک  ینادنزرف  - 5
. دنیامنن تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  کین  ریخ و  ياهراک  رد  - 6

تسد سپـس  تخیر  نآ  رد  رطع  يرادقم  دندروآ و  بآ  زا  رپ  یفرظ  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب : نینچ  تعیب  تافیرـشت 
نینچ نانز  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  هاگنآ  دومن ؛ توالت  دوب ، هدش  دای  « (1)  » داوم يواح  هک  ار  ياهیآ  دراذگ و  نآ  نایم  رد  ار  دوخ 
مالعا روبزم  داوم  هب  ار  دوخ  يرادافو  ًامسر  و  هدرک ، فرظ  نایم  رد  تسد  دننک ؛ تعیب  نم  اب  قوف  طئارش  اب  دنرـضاح  هک  یناسک  دومرف :

. دنرادب
دـشیمن هتفرگ  ینامیپ  قاثیم و  اـهنآ  زا  رگا  تشاد و  دوجو  يداـیز  كاـپان  هدولآ و  ناـنز  ناـیکم ، ناـیم  رد  هک  دوب  نآ  تعیب  نیا  تلع 

. دنهد همادا  ءافخ  رد  یتح  دوخ  نیگنن  لامعا  هب  تشاد  لامتحا 

دوشیم ناریو  نآ  یلاوح  هکم و  ياههناختب 

نتخاـس نکهشیر  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دوب ، فارطا  لـیابق  مارتحا  دروم  هک  تشاد  دوجو  يداـیز  ياـههناختب  هکم  فارطا  رد 
هک دش  مالعا  زین  هکم  دوخ  رد  دننک و  ناریو  ار  فارطا  ياههناختب  ات  دومن  مازعا  فارطا  هب  ار  ییاهنادرگ  هکم ، نیمزرـس  رد  یتسرپتب 

، مالسا يوس  هب  رماع » نب  ۀمیذج   » هلیبق توعد  يارب  ینادرگ  یهدنامرف  هب  دیلو  نب  دلاخ  « (2) . » دنکشب ًاروف  دراد ، هناخ  رد  یتب  سکره 
يو نواعم  ار  فوع  نب  نمحرلادـبع  و  دوشن ، دراو  گنج  ِرد  زا  دزیرن و  ینوخ  هک  داد  روتـسد  ربمایپ  و  دـیدرگ . نانآ  نیمزرـس  راپـسهر 

. داد رارق 

.12 هنحتمم ، - 1
.140 ج 21 / راحب ،» - .» 2
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تراغ هب  ار  اهنآ  لاوما  هتـشک و  نمی ،»  » زا تشگزاب  ماگنه  ار  نامحرلادـبع  ردـپ  دـلاخ و  يومع  همیذـجینب »  » هلیبق تیلهاج ، نارود  رد 

. تفای عافد  هداـمآ  حلـسم و  ار  اـهنآ  همه  دـیدرگ ، وربور  همیذـجینب »  » تیعمج اـب  یتقو  تشاد . لد  رد  ار  نآ  هنیک  دـلاخ  دـندوب و  هدرب 
مدرم همه  هدومن و  طوقس  يرقلاما  هدیدرگ و  يرپس  یتسرپتب  نارود  اریز  دیراذگب ، نیمز  هب  ار  هحلسا  هک  دیـشک  دایرف  نادرگ  هدنامرف 

تواکذ اب  نایم  نآ  زا  رفن  کی  دنوش . مالسا  شترا  میلست  دنهد و  لیوحت  ار  هحلسا  هک  دنداد  رظن  هلیبق  نارس  دناهدش  مالسا  هاپس  میلـست 
. تسا گرم  نآ  لابند  تراسا و  میلست ، هجیتن  تفگ : نینچ  هلیبق  نارس  هب  دراد و  دصقءوس  رکشل  هدنامرف  هک  تفایرد  یصاخ 

لامک اب  نادرگ  هدنامرف  ماگنه  نیا  رد  دنداد . لیوحت  مالـسا  نازابرـس  هب  ار  اهحالـس  دش و  هدراذگ  ارجا  هلحرم  هب  نارـس  رظن  ماجنارس ،
سپـس دننک . تشادزاب  ار  همه  دـندنبب و  تشپ  زا  ار  هلیبق  نادرم  ياهتسد  هک  داد  نامرف  مالـسا ، حیرـصروتسد  فالخرب  يدرمناوجان و 

. دندیدرگ دازآ  ياهتسد  دندش و  مادعا  دلاخ  نامرف  هب  اهنآ  زا  یهورگ  ناهاگرحس 
هک داد  تیرومأم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ًاروف  دش . تحاران  تخس  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شوگ  هب  دلاخ »  » زیگنالوه تیانج  ربخ 

یتح هک  داد  جرخ  هب  تقد  يردـق  هب  هار  نیا  رد  و  دزادرپب . قیقد  روط  هب  ار  دارفا  ياـهبنوخ  گـنج و  تراـسخ  دورب  روبزم  هلیبق  ناـیم  هب 
. تخادرپ دوب ، هدش  هتسکش  دلاخ  دروخرب  رد  دندروخیم و  بآ  نآ  رد  هلیبق  ناگس  هک  ار  يایبوچ  فرظ  تمیق 

یگمه دش ؟ تخادرپ  قیقد  روط  هب  هانگیب  دارفا  ياهبنوخ  گنج و  تراسخ  مامت  ایآ  تفگ : تساوخ و  ار  هدزتبیـصم  نارـس  همه  سپس 
هب یغلبم  دنـشاب  هتـشادن  یهاگآ  نانآ  هک  هدش  دراو  اهنآ  رب  ییاهررـض  دراد  ناکما  هکنیا  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  یلب ، دنتفگ 

. داد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  ار  دوخ  راک  شرازگ  تشگزاب و  هکم  هب  تخادرپ و  ناگیار  روط 
تلاـح اـب  درب و  ـالاب  ار  دوخ  ياـهتسد  داتـسیا و  هلبق  هب  ور  تساـخرب و  سپـس  درک و  نیـسحت  ار  يو  لـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

نم مرازیب و  دلاخ  تیانج  زا  نم  هک  یهاگآ  وت  ایادخ  دیلولا ، نب  دلاخ  عنصامم  کیلا  ءربا  ّینا  مهللا  تفگ  هثاغتسا 
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هب یغلبم  تفرگ و  رظن  رد  زین  ار  یحور  يونعم و  ياهررض  تراسخ ، ناربج  رد  نانمؤمریما  « (1) . » مدوب هدادن  گنج  روتسد  وا  هب  زگره 

نانمؤمریما هنالداع  زرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتقو  دومن . ییوجلد  اًلماک  تخادرپ و  دندوب  هدیـسرت  دلاخ  تالمح  زا  هک  یناسک 
ادخ يدروآ ، تسد  هب  ارم  تیاضر  وت  یلع  «. (2)  » منکیمن ضوع  ومخرس  دایز و  ینارتش  اب  ار  امـش  راک  نیا  نم  یلع ! دومرف : دش  هاگآ 

تخبدب دریگ ، شیپ  ار  وت  هار  درادب و  تسود  ار  وت  هک  تسا  یسک  دنمتداعـس  یتسه ، ناناملـسم  يامنهار  وت  یلع ! ددرگ . یـضار  وت  زا 
زج یـسوم ، هب  تبـسن  تسا  نوراه  دننام  نم  هب  تبـسن  وت  لَثَم  «. (3)  » ددرگ فرحنم  وت  قیرط  زا  دـنک و  تفلاخم  وت  اـب  هک  تسا  یـسک 

«(4) . » تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا 

دلاخ رگید  تیانج 

زا رتدیدش  رکبیبا  تفالخ  نارود  رد  هکلب  دوشیم  بکترم  دوخ  یمالـسا  رهاظ  هب  یگدـنز  نارود  رد  دـلاخ  هک  تسین  یتیانج  اهنت  نیا 
هب ای  دنتفرگ و  شیپ  دادترا  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  لیابق  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  نآ  لامجا  داد و  ماجنا  ار  نآ 
ات داتـسرف  فارطا  هب  ار  یهورگ  تقو  هفیلخ  دـندیزرو ، اـبا  تاـکز  نداد  زا  دنتخانـشن و  تیمـسر  هـب  ار  رکبیبا  تفـالخ  رتحیحـصریبعت 

. دنزاس بوکرس  ار  نادترم 
دنتفگیم یگمه  دندوب و  هدامآ  عافد  يارب  هلیبق ؛ دارفا  مامت  کلام و  درب و  هلمح  هریون  نب  کلام  هلیبق  هب  دادترا  هناهب  هب  دـیلو  نب  دـلاخ 

هلیبق سیئر  درک و  حالسعلخ  ار  اهنآ  همه  هلیح  رکم و  قیرط  زا  دلاخ  میریگ . رارق  مالسا  نازابرـس  موجه  دروم  دیابن  میناملـسم و  ام  هک 
. دومن زواجت  زین  وا  رسمه  هب  تشک و  دوب  یناملسم  درم  هک  ار  هریون ) نب  کلام  )

نارسفا زا  ار  وا  میناوخ و  هَّللافیس  ار  وا  تسا  هتسیاش  هایس  هدنورپ  نیا  اب  ایآ 

.430 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
.125 ج 2 / لاصخ ،» - » 2

.318 خیشلا /» نبا  سلاجم  - » 3
.105 قودص /» یلاما  - » 4
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«. (1) « !؟. مینادب مالسا  دشرا 

تسا و هدش  نایب  هدرتسگ  تروص  هب  رکب ، یبا  تموکح  لاس  نیتسخن  ثداوح  رد  خیرات  ياهباتک  رد  هریون ، نب  کلام  تشذگرس  - 1
. دییامن هعجارم   75 - 61 داهتجالاو /» صنلا  باتک « هب  هثداح ، نیا  یلیلحت  خیرات  هب  هطاحا  يارب  میدرک . لقن  ار  نآ  هدرشف  ام 
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نینح گنج   36

هراشا

، تشاد فیرـشت  اـجنآ  رد  يو  دوخ  هک  ياهظحل  اـت  درکیم  حـتف  ار  ياهطقن  یتـقو  هک  دوـب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  هوـیش 
يارب ار  ياهتسیاش  دارفا  تفگیم ، كرت  ار  اجنآ  عقوم  ره  و  دومنیم ، یگدیـسر  مدرم  یبهذم  روما  هقطنم و  یـسایس  ياهراک  هب  ًاصخش 

هک نیون  ماظن  زا  یتاعالطا  دندوب ، انـشآ  هدشهدیچرب  هنهک و  ماظن  اب  هک  موب  زرم و  نینچ  مدرم  اریز  دومرفیم ، نییعت  ینوگانوگ  بصانم 
همشچرس زا  نآ  نیناوق  هک  تسا  ینید  یسایس و  یقالخا و  یعامتجا و  ماظن  کی  مالسا  نیئآ  یفرط  زا  دنتشادن . دوب ، هدش  نآ  نیزگیاج 

دراد زاین  هدـیدمیلعت  هتخپ و  هدـبز و  دارفا  هب  اهنآ ، نایم  رد  نآ  يارجا  و  لوصا ، نیا  اب  مدرم  نتخاس  انـشآ  و  دوشیم ، هتفرگ  یحو  لالز 
. دننک ارجا  مدرم  نایم  رد  ار  مالسا  تسایس  و  دنزاس ، انشآ  مالسا  حیحص  لوصا  هب  ار  مدرم  لماک ، تیارد  اب  هک 

كرت فیقث »  » و نزاوه »  » ياههریت نیمزرس  دصق  هب  ار  هکم  تفرگ  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتقو 
هب ار  دجـسم  رد  تماما  رهـش و  روما  هرادا  تموکح و  درامگ و  مدرم ، داـشرا  میلعت و  يارب  نید  ملعم  ناونع  هب  ار  لـبج  نبذاـعم  دـیوگ ،

هریت نیمزرس  راپسهر  هکم ، رد  تماقا  زور  هدزناپ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوخ  و  درپس . دوب ، یتیافکاب  درم  هک  دیَسا » نب  باّتُع  »
«(1) . » دیدرگ نزاوه 

.137 ج 2 / يربک ،» تاقبط  - .» 1
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ریظنمک شترا 

نآ باـکر  مزـالم  هنیدـم  زا  اـهنآ  رفن  رازه  هد  تشاد . مچرپ  ریز  حلـسم  زابرـس  رازه  زور 12  نآ  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ 
دندوب و هتسویپ  مالسا  هب  ًاریخا  هک  دادیم  لیکـشت  شیرق  ناناوج  ار  نآ  رفن  رازه  ود  و  دنتـشاد ، تکرـش  هکم  حتف  رد  و  دندوب ، ترـضح 

. دوب نایفسوبا  هدهع  هب  هتسد  نیا  يربهر 
يدایز هب  هتشذگ  فالخرب  اریز  دیدرگ ؛ اهنآ  ییادتبا  تسکش  لماع  ترثک ، نیمه  دوخ  و  دوب . ریظنمک  رایسب  زور  نآ  رد  یـشترا  نینچ 

زا زگره  ام  تفگ  داـتفا ، دارفا  ینوزف  هب  رکبیبا  مشچ  یتقو  دـندرپس ، یـشومارف  تسد  هب  ار  یماـظن  ياـهکیتکات  و  هدـیلاب ، دوخ  تارفن 
اهنت يزوریپ  لماع  هک  تشادـن  هجوت  وا  یلو  « (1) . » تسا نمـشد  دارفا  ربارب  دـنچ  ام  تارفن  اریز  دروخ ، میهاوخن  تسکـش  تارفن  یمک 

هدوـمرف وگزاـب  نآرق  دوـخ  ار  تقیقح  نیا  تسا . تیمهامک  يزوریپ  لـماوع  ریاـس  ربارب  رد  لـماع  نیا  هکلب  تسین ، داـیز  تارفن  نتـشاد 
«(2)  .... » ًاْئیَش ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  ٍةَرِیثَک  َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  دیوگیم :

يدوس یلو  دـیدرک ، تاهابم  دوخ  تارفن  يدایز  هب  امـش  نینح ؛ دربن  رد  صخالاب  هدرک و  کـمک  ار  امـش  يداـیز  ياـهاج  رد  دـنوادخ 
. دیشخبن

تاعالطا بسک 

؛ تشاد دوجو  هریت  ود  نایم  یصوصخ  ياهسامت  و  دروخیم ، مشچ  هب  فیقث  نزاوه و  لیابق  قطانم  رد  یشوج  بنج و  هکم  حتف  زا  سپ 
. دوب يرصن » فوع  نب  کلام   » مان هب  يروشحلس  ناوج  هورگ  ود  نیا  لاصتا  هقلح  و 

و دنورب ؛ مالـسا  شترا  لابقتـسا  هب  اهنآ  دوخ  دیایب ، اهنآ  غارـس  هب  مالـسا  هاپـس  هکنآ  زا  شیپ  هک  دش  نیا  اهنآ  تساخرب  تسـشن و  هجیتن 
هلاس یس  ناوج  دوخ  نایم  زا  نانآ  دننزب . اهنآ  رب  یکلهم  تبرض  یماظن ، صاخ  گنرین  ندرب  راک  هب  اب  ناناملسم ، هلمح  زا  شیپ 

.150 ج 2 / يربک ،» تاقبط  - » 1
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. دندمآرد یتبرض  دحاو  کی  تروص  هب  اههریت  همه  دربن  نیا  رد  دندومن . باختنا  یهدنامرف  يارب  ار  ییاورپیب 

: تفگ دش ، لاوس  راک  نیا  هتکن  يو  زا  یتقو  دنداد . رارق  رستشپ  ار  دوخ  ماشحا  نانز و  ناگدننکتکرش ، همه  لک ، هدنامرف  روتـسد  هب 
ار ینیـشنبقع  رارف و  زگره  و  درک ، دنهاوخ  دربن  لماک  يرادـیاپ  تابث و  اب  دوخ ، لاوما  نانز و  ظفح  رطاخ  يارب  دارفا  نیا  عقوم  نیا  رد 

نانز دایرف  ناکدوک و  هیرگ  یتقو  دوب ، ياهدومزآگنج  هدیدهبرجت و  يدرمریپ  هک  همـصنب ،» دیرد  « » (1) . » داد دنهاوخن  هار  دوخ  زغم  هب 
رگا هک  تسا  نیا  راک  نیا  هجیتن  تفگ  و  تسناد ، دورطم  یماظن  لوصا  رظن  زا  ار  راـک  نیا  تخادرپ و  هرجاـشم  هب  کـلام »  » اـب دینـش ؛ ار 
شوگ هدومزآ  درمریپ  نیا  نخـس  هب  کلام »  » یلو دـییامن ؛ میلـست  مالـسا  شترا  هب  ناگیار  هب  ار  دوخ  لاوما  ناـنز و  همه  دـیدش ، بولغم 

و هدوب ، درمریپ  نیا  اـب  قـح  هک  درک  تاـبثا  هدـنیآ  ياهداد . تسد  زا  ار  دوـخ  یماـظن  تاـمولعم  درخ و  ياهدـش و  ریپ  وـت  تفگ  و  دادـن ،
. تشادن يدوس  يریگاپوتسد ، التبا و  زج  دربن  هنحصرد  ناکدوک  نانز و  تکرش 

درف کی  تروصهب  نمـشد ، ریـس  طخ  تاـیونم و  تازیهجت و  زا  تاـعالطا  بسک  يارب  ار  یملـسا » هَّللادـبع  ، » هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
و تشگزاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوس  هب  تخادرپ و  شدرگ  هب  نمـشد  رکـشل  ناـیم  رد  وا  تشاد . لیـسگ  اـهنآ  يوس  هب  سانـشان 

تـسد هب  یتاعالطا  ات  تخاس ، هناور  ناناملـسم  يوس  هب  سوساج  رفن  هس  زین  کلام  داهن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رایتخا  رد  یتاعالطا 
. دنتشگزاب کلام »  » يوس هب  ساره  بعر و  زا  رپ  یلد  اب  رفن ، هس  ره  دنروآ .

لصا نتسب  راک  هب  یماظن و  گنرین  لامعا  ِقیرط  زا  ار  دوخ  نازابرـس  هیحور  فعـض  دارفا و  ِیمک  تفرگ ، میمـصت  نمـشد  ياوق  هدنامرف 
ریبدـت و  دروخ ، مه  هب  اهدـحاو  مظن  ات  دزاس ، جرم  جره و  راچد  ار  مالـسا  شترا  یناـهگان  هلمح  کـی  اـب  و  دـیامن ، ناربج  يریگلفاـغ » »

. ددرگ لزلزتم  یهدنامرف 

.897 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
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تـشپ رد  نازابرـس  مامت  هک  داد  روتـسد  و  دمآ ، دورف  دوب ؛ نینح »  » هقطنم يوس  هب  یهاگرذـگ  هک  ياهرد  ياهتنا  رد  روظنم ، نیا  يارب  وا 

؛ دندش ینالوط  قیمع و  هرد  نیا  دراو  مالسا  شترا  یتقو  دنوش . یفخم  هرد ، نیا  عفترم  طاقن  رد  اههوک و  فاکش  اههرخـصو و  اهگنس 
هوک زا  بیترت  هب  یصاخ  هورگ  سپس  دنهد و  رارق  گنـس  ریت و  رابگر  ریز  ار  مالـسا  ياهدحاو  و  دنیآ ، نوریب  دوخ  هاگیفخم  زا  یگمه 

. دننارذگب غیت  مد  زا  دوخ  نازادناریت  هانپ  رد  ار  ناناملسم  و  دنیآ ، دورف 

ناناملسم تازهیجت 

تساوخ و 100 ار  هیما  نب  ناوفص  ، دنک تکرح  هکم »  » زا هکنآ  زا  شیپ  دوب . هاگآ  نمشد  یجوجل  تردق و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
تروصهب هک  يدیفس - رتسا  رب  و  داهن ، رس  رب  يدوخهالک  هدرک و  نت  رب  هرز  ود  ًاصخـش  و  تفرگ ، هنومـضم  هیراع  ناونع  هب  يو  زا  هرز 

. درک تکرح  مالسا  شترا  رس  تشپ  رد  دش و  راوس  دندوب - هداد  يو  هب  شکشیپ 
نب دـلاخ  یهدـنامرف  هب  میلـسینب »  » هریت هک  دوب  هدـشن  نشور  اًلماک  اوه  زونه  تخادرپ . تحارتسا  هب  هرد  هناهد  رد  ار  بش  مالـسا  شترا 

- وجگنج نادرم  دایرف  اهریت و  باترپ  يادص  ، ناهگان هک  دوب ، هرد  لخاد  رد  مالسا  شترا  مظعا  تمـسق  دش . نینح »  » هاگرذگ دراو  دیلو 
تروصو رـس  رب  رابگر  ناس  هب  ریت  دروآ و  دیدپ  ناناملـسم  لد  رد  یبیجع  تشحو  ساره و  دـندوب - هدرک  نیمک  اهگنـس  تشپ  رد  هک 

. دندرب هلمح  مالسا  نازابرس  هب  نازادناریت  نیمه  هانپ  رد  یهورگ  دیراب و  اهنآ 
یمظنیب هب  نمشد  زا  شیب  دوخ  هدراذگ و  رارف  هب  اپ  رایتخایب  نانآ ، درک . هدزتشحو  همیسارس و  ار  ناناملسم  نمشد ، هناریگلفاغ  هلمح 

ات ناناملسم  تفگ : نایفسوبا »  » یتح دندش . لاحشوخ  تخس  دمآشیپ  نیا  زا  مالـسا ، هاپـس  ِناقفانم  دندرک . کمک  فوفـصندز  مه  هب  و 
هللا یلصربمایپ  و  دنک ، هرسکی  ار  مالسا  راک  تفرگ  میمصت  یموس  دش . لطاب  رحـس  تفگ  ناقفانم  زا  رگید  یکی  دیود . دنهاوخ  ایرد  بل 

. دزاس شوماخ  ار  تلاسر  نازورف  لعشم  دیحوت و  غارچ  و  دشکب ، راد  ریگ و  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و 
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راکادف هورگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  يرادیاپ 

درک ساسحا  وا ، درک . رثأتم  تخس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دوب ، جرم  جره و  تشحو و  نآ ، هدمع  تلع  هک  ناناملسم ، زیرگ  رارف و 
ار دیحوت  هاپـس  كرـش ، هاپـس  دنکیم و  ضوع  ار  دوخ  ریـسم  رـشب ، عامتجا  هدش و  نوگرگد  خیرات  روحم  دـنک ، ریخأت  ياهظحل  رگا  هک 

نارای يا  « ؛» ُهلوُسَر َو  هَّللا  ُْدبَع  انأ  ِِهلوُسَر ، َراَْصنَأ  َو  ِهَّللا  َراَْصنَأ  اَی  : » تفگ دـنلب  يادـصاب  دوخ  بکرم  يور  ظاحل ، نیا  زا  دـبوکیم . مهرد 
کلام نازابرس  هک  دربن - نادیم  يوس  هب  ار  دوخ  رتسا  سپس  تفگ و  ار  هلمج  نیا  متسه ». يو  ربمایپ  ادخ و  هدنب  نم  ربمایپ ! نارای  ادخ و 

سابع و ناـنمؤمریما و  نوچمه  يراکادـف ، ِنایهاپـس  داد . تکرح  دنتـشکیم - هتـشک و  ار  یهورگ  هداد و  رارق  دوخ  هاـگنالوج  ار  اـجنآ 
ناج نابهگن  هدـیزرون و  تلفغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ياهظحل  دربن  زاغآ  زا  هک  ثراحلا ، نب  نایفـسوبا  هماسا و  سابع و  نب  لضف 

، داد روتـسد  تشاد  ییاسر  دنلب و  يادـصهک  سابع  دوخ  يومع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1) . » دندرک تکرح  وا  هارمه  دـندوب ؛ وا 
ریز رد  هک  یناـسک  يا  و  دـیدرک ؟ يراـی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  راـصنا  هورگ  يا  دـنزب : ادـصریز  تروـصهب  ار  ناناملـسم  هـک 

هب هک  سابع  يادـن  تسااـجنیا ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیوریم ؟ اـجک  دـیدرک ! تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  ناوضر  تخرد 
هیلع هللا  یلصربمایپ  يوس  هب  هناریلد  و  کیبل ! کیبل ! دنتفگ : یگمه  ًاروف  درک . کیرحت  ار  اهنآ  ینید  تریغ  ّتیمح و  دیسر ، اهنآ  شوگ 

. دنتشگزاب هلآ  و 
یبیجع ینامیشپ  تمادن و  اب  يرارف  ياههتسد  هک  دش  بجوم  دادیم - دیون  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمالس  هک  سابع - یپایپ  يادن 

یلصربمایپ روتسد  هب  ناناملسم  دنزاس . رتهدرشف  مظنم و  نمشد  ربارب  رد  ار  دوخ  فوفصو  دندرگزاب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوس  هب 
رارف ینیـشنبقع و  هب  ار  نمـشد  یناـمز  كدـنا  رد  هدز و  تسد  یموـمع  هلمح  هب  رارف  نیگنن  هـکل  ندرک  كاـپ  يارب  هـلآ و  هـیلع و  هللا 
ادـخ و  میوگیمن ؛ غورد  زگره  متـسه و  ادـخ  ربمایپ  نم  دومرفیم : ناناملـسم  عیجـشت  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـنتخاس . روبجم 

ار دوخ  ماشحا  نانز و  نانآ ، يوجگنج  نادرم  فیقث و  نزاوه و  ناناوج  هک  دش  ثعاب  یماظن  ریبدت  نیا  تسا . هداد  نم  هب  يزوریپ  هدعو 
هقطنم هب  هتشک  يدادعت  نداد  اب  هتفگ و  كرت 

. تسا هدروآ  رد ج 3 ص 602  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ياهيزابناج  زا  ياهشوگ  يزاغم  رد  يدقاو ، - 1
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. دنیامن رارف  فئاط »  » ياهژد و  هلخن »  » و ساطوا » »

راهچ تسیب و  و  ریسا ، رازه  شش  نداد  اب  نمشد  لباقم  رد  دیـسر ، « (1)  » رفن تشه  هب  دربن ، نیا  رد  ناناملـسم  تافلت  رامآ  گنج : مئانغ 
ناریسا و همه  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دندراذگ . رارف  هب  اپ  هرقن ، « (2) « » هیقو  » رازهراهچ دنفسوگ و  رازه  لهچ  رتش و  رازه 
هک داد  روتـسد  دـنداد و  ياج  صوصخم  ياههناخ  رد  ار  ناریـسا  درامگ و  اهنآ  تظاـفح  يارب  ار  يدارفا  و  دـنربب ، هناّرِعَج »  » هب ار  مئاـنغ 

- دوب هتخیرگ  فئاط »  » و هلخن »  » و ساطوا »  » قطانم هب  هک  نمـشد - بیقعت  هب  يو  ات  دـننامب ، اجنآ  رد  یگدروختسد ، نودـب  مئاـنغ  همه 
. دزادرپب

. دشاب هتشاد  يرتشیب  تافلت  دیاب  ياهدرتسگ  دربن  نینچ  یلو  دسیونیم ، رفن  راهچ  ار  تافلت  دادعت  دوخ ، هریس  رد  ماشه  نبا  - 1
يواـسم 852 هـیقو » رازهراـهچ « و  تـسا . مرگ  ًاـبیرقت 213  هیقو ، نیارباـنب  تـسا ، لـطر  مـهدزاود  کـی  هـیقو » مرگ و « لـطر 2564  - 2

. دشابیممرگولیک
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ترجه متشه  لاس  ثداوح 

فئاط هوزغ   37

هراشا

و تسا . هتفرگ  رارق  نآ ، یگنـسرف  هلـصاف 12  هب  هکم »  » یقرـش بونج  رد  تسا و  زاجح  زیخ  لصاح  یقالیی و  ياهرهـش  زا  یکی  فئاـط 
هورگ زکرم  ناوارف ، ياهناتـسلخن  اهغاب و  فیطل و  ياوه  نتـشاد  رثا  رب  فئاط ، ناتـسرهش  دـشابیم . رتم  رازه  ایرد  حطـس  زا  نآ  عاـفترا 

یگدـنز رهـش  نیا  رد  تفریم ، رامـش  هب  برع  تیعمجرپ  دـنمورین و  لیابق  زا  یکی  هک  فیقث »  » هلیبق تسه . هدوب و  زاجح  نارذگـشوخ 
رهـش هب  شحاف  تسکـشزا  سپ  هدرک و  تکرـش  مالـسا  دضرب  نینح ،»  » دربن رد  هک  دـندوب  یناسک  هلمج  زا  فیقث ،»  » بارعا دـندرکیم .

. دندوب هدش  هدنهانپ  دوب - یعفترم  مکحم و  ژد  ياراد  هک  دوخ -
يرعـشا و رماـعوبا  هب  ورنیا ، زا  دـنوش . بیقعت  نـینح »  » دربـن ناـیرارف  هـک  داد  روتـسد  يزوریپ  لـیمکت  يارب  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. دنیامن بیقعت  دندوب ، هدش  هدنهانپ  ساطوا )  ) هب هک  ار  اهنآ  زا  یتمسق  هک  داد  تیرومأم  مالسا ، نازابرس  زا  یهورگ  اب  يرعـشا  یـسوموبا 

هللا یلصربمایپ  دوخ  و  « (1) . » تخاس هدنکارپ  ار  نمشد  لماک  يزوریپ  اب  یمود  داد و  تسد  زا  دربن  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  تسخن ، هدنامرف 
ار نینح »  » گنج زورفاشتآ  کلام ،»  » ژد فئاط ، هب  دوخ  ریسم  رد  و  « (2)  » دیدرگ فئاط  راپسهر  مالسا  هاپس  هدنامیقاب  اب  زین  هلآ  هیلع و 

یماقتنا هبنج  کلام ، ژد  بیرخت  هتبلا  دومن . ناسکی  كاخ  اب 

.916 - 915 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
.162 ج 21 / راونالاراحب ،» - » 2
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. دراذگن یقاب  نمشد  يارب  یهاگهانپ  اکتا و  هطقن  دوخ ، رس  تشپ  رد  هک  دوب  نیا  روظنم  هکلب  تشادن ،

و دوب ، عفترم  رایسب  فئاط  ژد  دنداد . رارق  دوخ  هاگودرا  ار  رهش  فارطا  و  دندومن ، تکرح  يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسا  هاپـس  ياهنوتس 
یلو دـیدرگ ، زاغآ  مالـسا  شترا  فرط  زا  ژد  هرـصاحم  دوب . طلـسم  هعلق  جراخ  رب  اًـلماک  نآ  تبقارم  ياـهجرب  تشاد و  یمکحم  راوید 

هظحل نامه  رد  ار  یهورگ  و  هدرک ، يریگولج  مالسا  نازابرس  يورشیپ  زا  يزادناریت  اب  نمشد  هک  دوب  هدشن  لیمکت  هرصاحم  هقلح  زونه 
ياهطقن رد  ار  دوخ  هاگودرا  و  دنک ، ینیشنبقع  هاپس  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  « (1) . » دندروآرد ياپ  زا  تسخن 

هتفرگ هجیتن  قدنخ »  » گنج رد  يو  یماظن  ریبادـت  زا  ناناملـسم  هک  یـسراف ، ناملـس  « (2) . » دـهد رارق  دوـب  رترود  نمـشد  سرریت  زا  هک 
راک زور ، نآ  ياهدربن  رد  قینجنم  دنک . نارابگنـس  ار  نمـشد  ژد  قینجنم  بصن  اب  هک  درک  داهنـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دندوب ؛

ژد لخاد  اهجرب و  زور ، تسیب  هب  کیدزن  هدرک و  بصن  ار  قینجنم  ناملس  ییامنهار  اب  یمالـسا  نارـسفا  دادیم . ماجنا  ار  زورما  هناخپوت 
هار نیا  زا  داد و  همادا  دوـخ  يزادـناریت  هب  هتـسشنن ، تکاـس  یگنج  داـح  تاـیلمع  نیا  ربارب  رد  نمـشد  یلو  « (3) « ؛ دندرک نارابگنـس  ار 

. دیناسر مالسا  نایهاپس  هب  ییاهبیسآ 
دوخ ياناوت  تسد  اب  ناملس  دوخ  هک  دنیوگیم  یخرب  دنتفای . تسد  قینجنم  رب  هنوگچ  ناناملـسم  راد ، ریگ و  نآ  رد  هک  دید  دیاب  نونکا 
تلآ نیا  هب  ربـیخ ، حـتف  رد  ناناملـسم  هک  دـندقتعم  یخرب  تخوـمآ . مالـسا  نازابرـس  هب  ار  نآ  زا  يرادربهرهب  هار  تخاـس و  ار  قـینجنم 

هار و  هدرک ، يراکتسد  ار  قینجنم  نامه  ناملـس  هک  تسین  دیعب  « (4) . » دـندوب هدروآ  فئاط  هب  دوخ  هارمه  ار  نآ  دـنتفای و  تسد  یگنج 
تسد هب  خیرات  نومضم  زا  دشاب . هتخومآ  ناناملسم  هب  ار  نآ  زا  هدافتسا  تیفیک  بصن و 

.132 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 1
.158 ج 2 / تاقبط ،» - .» 2

. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  درک ، هدافتسا  قینجنم » زا « هک  یسک  نیتسخن  دیوگیم : يو  ، 126 ج 4 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 3
.134 ج 3 / یبلح ،» هریس  - .» 4
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نینح و دربن  اب  نراقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اریز  تسا ؛ هدوبن  ربیخ »  » زا هدمآ  تسد  هب  قینجنم  نامه  هب  رـصحنم  قینجنم  هک  دـیآیم 
زا یگمه  هک  زابرـس  دـصراهچ  اب  هناحتاف  وا  و  دومن . مازعا  سود ،»  » هلیبق ياـههناختب  ندـیبوک  يارب  ار  یـسود  ورمع  نب  لـیفط  فئاـط ،

نیا زا  دربن  نیا  رد  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  فئاط  رد  یگنج ، هبارا  کی  قینجنم و  کی  دوب و  وا  دوخ  هلیبق  ناناوج 
«(1) . » دش هدافتسا  زین  دوب ، هتفرگ  تمینغ  هب  نمشد  زا  یسود ،»  » ِدهاجم هک  یگنج  لیاسو 

یگنج ياههبارا  هلیسو  هب  ژد  راوید  نتفاکش 

، ژد راوید  نتفاکش  يارب  هک  دش  رارق  گنس ، باترپ  قینجنم و  بصن  اب  نامزمه  دوب . مزال  هبناج  همه  تالمح  نمشد ، ندش  میلـست  يارب 
اب راوید  نتفاکش  یلو  ددرگ . یلمع  نآ  لخاد  هب  مالسا  هاپس  دورو  ژد ، راوید  رد  فاکـش  داجیا  اب  و  دننک ، هدافتـسا  یگنج » ياههبارا   » زا

يارای ار  یسک  و  تخیریم ؛ مالـسا  هاپـس  ياهدحاو  رـس  رب  رابگر  دننام  ژد ، طاقن  ریاس  اهجرب و  زا  ریت  اریز  دوب ؛ وربور  یگرزب  لکـشم 
مظنم ياـهشترا  رد  صقاـن  تروصهب  ناـمز  نآ  رد  هک  دوب  یگنج » هبارا  ، » راـک نیا  يارب  هلیـسو  نیرتهب  دوبن . راوید  هب  ندـش  کـیدزن 

رارق نآ  لخاد  يوق  نازابرـس  دندیناشوپیم و  یتفلک  تسوپ  اب  ار  نآ  يور  دشیم و  هتخاس  بوچ  زا  یگنج » هبارا  . » تشاد دوجو  ناهج 
یگنج هلیـسو  نیا  زا  تداشر  لامک  اـب  مالـسا  نازابرـس  دـندومنیم . خاروس  ار  ژد  راوید  نآ  هاـنپ  رد  هدـنار و  ژد  يوس  هب  ار  نآ  هتفرگ ،

ار هبارا  شـشوپ  نیـشتآ ، ياـهلوتفم  هتخادـگ و  ياـهنهآهراپ  نتخیر  اـب  نمـشد  یلو  دـندش . راوـید  نتفاکـش  لوغـشم  هدرک ، هدافتـسا 
دیـسرن و هجیتن  هب  نمـشد  ریبادت  اب  یماظن ، هویـش  نیا  دـندومن . دراو  بیـسآ  نآ  نانیـشنرس  هب  و  هتخاس ؛ مدـهنم  ار  نآ  فقـس  هدـینازوس 

«(2) . » دندش فرصنم  نآ  ندرب  راک  هب  زا  هتشک  یمخز و  دنچ  نداد  اب  ناناملسم  دیدرگن و  لصاح  يزوریپ 

.157 ج 2 / تاقبط ،» - .» 1
.928 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  - » 2
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ددرگیم زاب  هنیدم  هب  مالسا  شترا 

هب ژد  ندوشگ  هک  درک  تابثا  هبرجت  یلو  درب ، راک  هب  ار  يونعم  يدام و  زا  یماظن  ياههویـش  مامت  دربن  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
فئاـط هقطنم  رد  ار  هزادـنا  زا  شیب  فقوت  مالـسا ، شترا  تاـناکما  یلـصف و  طیارـش  هک  یتروصرد  تشاد . زاـین  يرتشیب  ربصو  تیلاـعف 

: اریز دادیمن ؛ هزاجا 
زا رفن  کی  راصنا و  زا  رفن  راهچ  و  شیرق ، زا  اهنآ  زا  رفن  تفه  هک  دوب  هدش  هتشک  ناناملـسم  زا  رفن   13 هرصاحم ، تدم  نیا  یط  رد  ًالوا :

مان و هنافـسأتم  هک  دـندوب ، هتفر  نیب  زا  هاپـس  مظن  نتخیـسگ  نمـشد و  هناراـکم  هلمح  رثا  رب  نینح ، يداو  رد  زین  یهورگ  دوب . رگید  هلیبق 
. دشیم هدهاشم  مالسا  هاپس  هیحور  رد  یگتسخ  عون  کی  رظن ، نیا  زا  تسا . هدشن  طبض  اههریس  رد  نانآ  هرامش 

نیا اهدعب  مه  مالـسا  دوب . مارح  برع  تلم  رظن  زا  نآ  رد  دربن  گنج و  هک  دیـسریم ، ارف  هدعقلايذ  هام  و  دشیم ، يرپس  لاوش  هام  ًایناث :
ربمایپ فیقث ، برع  ات  دوش ، هدیچرب  هرصاحم  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  مزال  تنس  نیا  ظفح  يارب  ورنیا ، زا  « (1) . » دومن میکحت  ار  حلاصتنس 

. دنزاسن مهتم  حلاصتنس  اب  فلاخم  هب  ار 
جح مسارم  مامت  نآ ، زا  شیپ  اریز  دوب ؛ ناناملـسم  هدهعرب  لاس  نآ  رد  جح  مسارم  رب  تراظن  دوب و  کیدزن  جح  مسارم  هتـشذگ ، نیا  زا 

. دشیم هرادا  هکم  ناکرشم  رظن  ریز 
تقیقح نایب  مالـسا و  غیلبت  يارب  لصف  نیرتهب  دشابیم ، ناتـسبرع  مدرم  زا  یهوبنا  هوکـشاب و  عامتجا  کی  هدـنروآدیدپ  هک  جـح  مسوم 

ار هدافتسا  رثکادح  هداتفا ، وا  تسد  هب  راب  نیتسخن  يارب  هک  تصرف  نیا  زا  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تفریم . رامـش  هب  دیحوت  نیئآ 
، طئارـش نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا . هداـتفارود  ژد  کـی  حـتف  زا  رتـالاب  بتارم  هب  هک  دزاـس  يرگید  لـئاسم  هجوتم  ار  دوخ  رکف  دـنکب و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

زور تسیب  دودح  هرصاحم  تدم  هتفگ و  كرت  ار  هکم  لاوش ، ام  مجنپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  دهاش  - 1
، هدوب زور  هرصاحم 20  تدم  هک  دش  هتفگ  هکنیا  و  تسا . هدش  فرـص  نینح  دربن  ییامیپهار و  رد  تسا  زور  جنپ  هکهام  هدنامیقاب  و  دوب ،

. تسا هدرک  طبض  زور  لهچ  ار  هرصاحم  تدم  تاقبط ج 2 ص 158 ، رد  دعسنبا ، یلو  هدرک ، لقن  ماشهنبا  هک  تسا  یتیاور  قباطم 
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. درک تکرح  دوب ، ناریسا  یگنج و  مئانغ  تظافح  لحم  هک  هناّرِعَج ،»  » هب دوخ  نایهاپس  هارمه  و  تفگ ، كرت  ار  فئاط  هرصاحم 

گنج زا  سپ  ثداوح 

هب فئاط  گنج  رد  هک  مئانغ - میـسقت  يارب  یعطق  هجیتن  ذـخا  نودـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  دیـسر ، نایاپ  هب  فئاط  نینح و  گنج 
نیرتـگرزب نیرتریگمشچ و  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  نینح »  » دربـن رد  ناناملـسم  هک  یتـمینغ  تشگزاـب ، هناّرعَج »  » هب دوـب - هدـمآ  تـسد 

« هناّرعج  » دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور  اریز  دوب . هدیدرگ  مالـسا  شترا  بیـصن  یمالـسا  ياههوزغ  لوط  رد  هک  دوب  یتمینغ 
زور نآ  و  « (1)  » تشاد دوجو  هرقن  مرگوـلیک   852 دنفـسوگ ، رازه  زا 40  شیب  رتــش و  رازه   24 ریـسا ، رازه  شـش  مئانغ  زکرم  رد  دش ،

. ددرگ نیمأت  تسناوتیم  قیرط  نیمه  زا  مالسا  شترا  هنیزه  زا  یتمسق 
اب تثعب  زا  شیپ  يو  داد . تـسد  زا  ار  بـنیز  دوـخ ، رتـخد  نیرتـگرزب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ترجه ، متـشه  لاـس  رخاوا  رد 

كرش نیئآ  رب  وا  رهوش  یلو  دروآ . نامیا  دوخ  ردپ  تلاسر  هب  هلـصافالب  تثعب  زا  سپ  و  دوب ، هدرک  جاودزا  صاعلاوبا » ، » دوخ هلاخرـسپ 
وا رتخد  هک  درک  طرش  یلو  تخاس ، دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دش . ریسا  درک و  تکرش  مالسا  دضرب  ردب  دربن  رد  دنام و  یقاب 

. تخاس هنیدم  هناور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  دومن و  لمع  دوخ  نامیپ  هب  زین  وا  دنک . هناور  هنیدم  هب  ار 
دوخ هزینو  دیناسر ، بنیز  هواجک  هب  ار  دوخ  هار ، يانثا  رد  رومأم  دنادرگرب . هار  همین  زا  ار  وا  هک  دندومن  رومأم  ار  یسک  شیرق  نارـس  اما 

هدارا زا  یلو  درک ، طقاس  هار  همین  رد  ار  دوخ  لمح  تشحو ، ترثک  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هانپیب  رتخد  درب . ورف  وا  هواـجک  رب  ار 
دنارذگ و يرامیب  جنر و  اب  هنیدم  رد  ار  رمع  هدنامیقاب  و  دش ، هنیدم  دراو  رامیب  روجنر و  یندب  اب  تشگنرب و  هنیدـم  هب  نتفر  رب  رئاد  دوخ 

. تفگ یگدنز  دوردب  ترجه  متشه  لاس  رخاوا  رد 
لاس نامه  رخاوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اریز  دیدرگ . مأوت  يرگید  يداش  اب  مغ ، نیا  یلو 

.152 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  - » 1
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ار وا  ماـن  دـش و  يدـنزرف  ياراد  دوب ) هداتـسرف  هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يارب  سقوقم  رـصم ، ياورناـمرف  هک  يزینک  « ) هیراـم  » زا

هیدـه تسا ، هدرک  اـطع  يدـنزرف  يو  هب  دـنوادخ  هک  داد  تراـشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـب  یملـس ،)  ) هلباـق یتـقو  داـهن . مـیهاربا » »
قاـفنا ادـخ  هار  رد  هرقن  نآ ، نزو  هب  تخاـس و  هاـتوک  ار  دازون  رـس  يوم  درک و  هقیقع  ار  يدنفـسوگ  متفه  زور  و  داد . وا  هب  ییاـهبنارگ 

«(1) . » درک

.131 ج 2 / سیمخلا ،» خیرات  - 1
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ترجه مهن  لاس  ثداوح 

« یط  » هلیبق نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یلع   38

متاح نب  يدع  مالسا 

، داتفا ناناملسم  تسد  هب  كرش  هاگیاپ  نیرتگرزب  لاس ، نیا  رد  دیدرگ . يرپس  دوخ  ياهیخلت  اهینیریش و  همه  اب  ترجه ، متشه  لاس 
لیابق دـش . هدیـشک  ناتـسبرع  طاقن  رتشیب  رب  مالـسا  یماظن  تردـق  هیاس  و  تشگزاب ؛ هنیدـم  هب  لماک  يزوریپ  اـب  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  و 

کیدزن ناناملـسم  هب  هک  دـنداتفا  رکف  هب  مکمک  دـندرکیمن ، رکف  دـیحوت  نـیئآ  يارب  ار  يزوریپ  نـینچ  زور  نآ  اـت  هـک  برع ، شکرس 
هب دوخ ، نارـس  یتسرپرـس  هب  ناـنآ  زا  یهورگ  یهاـگ  و  برع ، فلتخم  لـیابق  ناگدـنیامن  رظن ، نیا  زا  دـنریذپب . ار  اـهنآ  نیئآ  و  دـنوش ،

يردق هب  اههلیبق  ناگدنیامن  مهن ، لاس  رد  دنتشادیم . زاربا  ار  دوخ  نامیا  مالسا و  دندشیم و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح 
. دنداهن « (1) « » دوفولا ماع   » ار لاس  نآ  مان  هک  دندومن  دمآ  تفر و  هنیدم  هب 

؛ درک نخـس  هب  عورـش  هلیبق  سیئر  و  دندیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  لیخلادـیز »  » تساـیر هب  یط ،»  » هلیبق زا  یهورگ  یتـقو 
، ماهدرک تاقالم  برع  زا  یفورعم  ياهتیصخش  ابنم  دومرف : دنام و  تفگش  رد  دیز »  » يدنمدرخ تناتم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هب لیخلادـیز ، ياج  هب  ار  وا  رتهب  هچ  متفای ، مدوب ، هدینـش  هچنآ  زا  شیب  ار  دـیز »  » اما متفاـیرد . مدوب ، هدینـش  هچنآ  زا  رتمک  ار  ناـنآ  یلو 

«(2) . » دیناوخب ریخلادیز » »

. اهتئیه دورو  لاس  ینعی  تئیه  ینعم  هب  دفو » عمج « دوفو  - 1
.577 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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دناسریم ینـشور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  لوسر  اب  نانآ  تارکاذم  رد  تقد  و  « (1)  » یگدنیامن ياهتئیه  نیا  تشذگرس  یسررب 

زا عنام  اهلهجوبا  اهنایفـسوبا و  ینعی  نامز ، ياهتوغاط  هتبلا  درک . ذوفن  هریزجهبـش  رد  یقطنم ، ياهتوعد  غیلبت و  قیرط  زا  مالـسا  هک 
نیا یبوکرـس  يارب  دوب ، اههئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  رتشیب  هکنیا  زا  هتـشذگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياهگنج  دـندوب . مالـسا  ذوفن 
هریغ دـجن و  زاجح و  نیمزرـس  هب  غیلبت  هاپـس  دورو  زا  عنام  هدرک و  ملع  دـق  مالـسا  هار  رـس  رب  هک  ییاهتوغاط  دوب . زین  اهتوغاط  هنوگ 
نیا زا  تسین . ریذپناکما  نآ  هار  ِرـس  رب  هدـییور  ياهراخ  ندـیچرب  اهتوغاط و  نتـسکش  نودـب  یحالـصا ، همانرب  نیئآ و  چـیه  دـندوب .

اهتوغاط و ندـیبوک  يارب  زیچ  ره  زا  لبق  یهلا  ناربمایپ  مومع  هکلب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  اـهنت  هن  مینیبیم ، هک  تسا  تهج 
. دندرکیم ششوک  عناوم  ندرکدوبان 

هک هاگنآ  : » دیامرفیم دیوگیم و  نخس  هریزجهبش  رد  مالـسا ، نوزفازور  يزوریپ  اهتئیه و  نیا  دورو  زا  یـصاخ  هروس  رد  دیجم ، نآرق 
اب ار  تیادـخ  تلاـح ، نیا  رد  دـنوشیم ، دراو  ادـخ  نیئآ  رد  جوفجوف  هک  يدـید  ار  مدرم  دـیدرگ و  حـتف  هکم  دیـسرارف و  ادـخ  يزوریپ 

ياـهتئیه دورو  برع و  لـیابق  رد  یگداــمآ  نـیا  مـغریلع  « (2) «. » تـسا ریذـپهبوت  وا  هـک  اـمن  شزرمآ  بـلط  و  وـگ ، حـیبست  وا  شیاـتس 
ًابلاغ اههئطوت و  ندرک  یثنخ  رطاخ  هب  اههّیرـس ، داتفا . قاـفتا  هوزغ  کـی  هیرـس و  تفه  ترجه ، مهن  لاـس  رد  اـهنآ  فرط  زا  یگدـنیامن ،
بلاط یبا  نب  یلع  هیرس  اههیرـس ، نیا  هلمج  زا  دوب . شتـسرپ  دروم  برع  لیابق  نایم  رد  نانچمه  هک  دوب  یگرزب  ياهتب  نتـسکش  يارب 
كوبت هوزغ  مهن ، لاس  رد  تاوزغ  هلمج  زا  و  دیدرگ . یط »  » نیمزرس راپسهر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامرف  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 

كرت كوبت ، يزرم  نیمزرـس  مزع  هب  ار  هنیدـم  نیمزرـس  نارگ  یهاپـس  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هوزغ ، نیا  رد  درب . ماـن  ناوـتیم  ار 
نودب تفگ و 

فاطلا و نایب  تفرگ و  تروص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اهنآ و  ناـیم  هک  یتارکاذـم  اـهتئیه و  نیا  تایـصوصخ  حیرـشت  - 1
، فورعم سیونهریـس  دجنگیمن . هدرـشف  هتـشون  نیا  رد  دومن ؛ لوذبم  نانآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگلوسر  هک  ییاهتبحم 

یگدنیامن تئیه  هس  داتفه و  زا  وا  تسا . هدروآ  ار  یگدنیامن  ياهتئیه  نیا  ياهیگژیو  مظعا  تمـسق  دوخ ، باتک  رد  دعـس  نب  دمحم 
-» دندیـسر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روـضح  هب  نآ ، زا  شیپ  یمک  اـی  مهن و  لاـس  لوـط  رد  هورگهورگ  هتـسدهتسد و  هـک  دربیم  ماـن 

.359 ، 291 ج 1 / يربکلا ،» تاقبطلا 
.3 - 1 رصن / هروس  - 2
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. درک راومه  ناگدنیآ  يارب  ار  يزرم  ياهرهش  حتف  هار  اما  تشگزاب . هنیدم  هب  يزیرنوخ  نمشد و  اب  هلباقم 

یط هلیبق  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

. تسا یقاب  نآ  هب  یهورگ  تدارا ! زونه  هک  تسه  یگرزب  تب  یط ،»  » هلیبق نایم  رد  هک  تشاد  عالطا  لـبق ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نادرگ هدنامرف  دومن . هلیبق  تب  نتـسکش  هناختب و  بیرخت  رومأم  ماظنِراوس  هاجنپ  دـصاب و  ار  دوخ  هدـیزرو  دـنمدرخ و  رـسفا  رظن ، نیا  زا 

، رظن نیا  زا  تفای . دهاوخن  هلـصیف  گنج  نودب  راک  و  دومن ، دنهاوخ  تمواقم  مالـسا  نازابرـس  تایلمع  ربارب  رد  روبزم  هلیبق  هک  تفایرد 
مئانغ ءزج  درک و  ریگتـسد  ار  مواقم  هتـسد  زا  یهورگ  لماک  تیقفوم  اب  و  درب ، هلمح  تشاد  رارق  اجنآ  رد  تب  هک  ياهطقن  رب  ناهاگرحس 
ردـپ زا  سپ  ار  هقطنم  نآ  تساـیر  دـمآرد و  دـهاجم  زراـبم و  ناناملـسم  فیدر  رد  اهدـعب  هک  متاـح ،» نب  يدـع  . » درب هنیدـم  هب  یگنج 

: دهدیم حرش  نینچ  ار  دوخ  رارف  عوضوم  تشاد ، هدهعرب  متاح » ، » شدرمناوج
ماجنا هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هرابرد  هک  یئوس  تاغیلبت  رثا  رب  مدوب و  یحیـسم  درف  کی  منک ، رایتخا  ار  مالـسا  نیئآ  هکنآ  زا  شیپ  نم 

نیا جوم  يزور  هک  مدوب  نئمطم  و  مدوبن ، عالطایب  زاجح  نیمزرس  رد  وا  گرزب  ياهيزوریپ  زا  متـشاد . لد  رد  ار  يو  هنیک  دوب ، هتفرگ 
نازابرس تسد  هب  مرادنرب و  دوخ  نیئآ  زا  تسد  هکنیا  يارب  ورنیا ، زا  دیسر . دهاوخ  متشاد ، ار  اجنآ  تسایر  هک  یط »  » نیمزرس هب  تردق 

شیپ يرطخ  عقوم  ره  هک  دنزاس  تکرح  هدامآ  ارم ، راوهر  وردنت و  نارتش  هک  مدوب  هداد  روتـسد  دوخ  نامالغ  هب  موشن ، ریگتـسد  مالـسا 
. مدرگ جراخ  ناناملسم  تردق  ورملق  زا  مریگ و  شیپ  رد  ار  ماش  هار  تکرح ، هب  هدامآ  لیاسو  اب  ًاروف  دیآ ،

ای و  دـننک ، هدـهاشم  ار  مالـسا  شترا  كاـخ  درگ و  عقوم  ره  هک  مدوب  هدراـمگ  اـههار  رـس  رب  ار  ینابهدـید  موـشن ، ریگلفاـغ  هکنیا  يارب 
. دنزاس هاگآ  عضو  زا  ارم  دننیبب  ار  اهنآ  ياهمچرپ  زا  ياهنومن 

هارمه زور ، نآ  نم  تخاس . هاگآ  مالـسا ، شترا  يورـشیپ  زا  ارم  تخاون و  ار  رطخ  گنز  دش و  دراو  نم  نامالغ  زا  یکی  ناهگان  يزور 
اب دوخ  نادنزرف  رسمه و 

یط هلیبق  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539یلع  هحفص 471 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:470
دنام و یقاب  هلیبق  نایم  رد  متاحرتخد » ، » مرهاوخ مدش . راپـسهر  دوب  قرـش  رد  تیحیـسم  زکرم  هک  ماش  يوس  هب  تکرح ، هب  هدامآ  لیاسو 

. دش ریگتسد 
وا دشیم . يرادهاگن  دوب - ناریسا  زکرم  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دجـسم  یکیدزن  رد  ياهناخ  رد  هنیدم  هب  لاقتنا  زا  سپ  مرهاوخ ،

: دنکیم لقن  نینچ  ار  دوخ  تشذگرس 
ربارب رد  مدرمش و  منتغم  ار  تصرف  نم  درکیم ، روبع  ناریـسا  هناخ  رانک  زا  دجـسم  رد  زامن  يادا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يزور 

، هتشذگرد مردپ  « ؛» کیلع هَّللا  ّنم  ّیلع  ننماف  دفاولا  باغ  دلاولا و  کله  هَّللا ، لوسر  ای  : » متفگ يو  هب  هداتسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
؟ دوب یسک  هچ  وت  لیفک  هک  دیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دراذگ ». تنم  وت  رب  ادخ  راذگ ، تنم  نم  رب  هدش ، دیدپان  نم  هدنرادهگن  و 

نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تخیرگ ؟ ماـش  يوس  هب  وا ، لوسر  ادـخ و  زا  هک  صخـش  ناـمه  دوـمرف : متاـح » نب  يدـع   » مردارب متفگ :
. تفرگ شیپ  رد  ار  دجسم  هار  دومرف و  ار  هلمج 

هیلع هللا  یلصربمایپ  اب  هرکاذم  زا  موس  زور  دیسرن . هجیتن  هب  دش و  رارکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نم و  نایم  وگتفگ  نیمه  نیع  زین  ادرف 
هب هک  مدید  وا  رس  تشپ  ار  یناوج  درکیم ، روبع  هطقن  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماگنه  یلو  مدوب ، دیمون  سویأم و  هلآ  و 

. تخاس نشور  ار  منورد  دیما ، هقراب  ناوج ، نآ  هراشا  زا  منک . رارکت  ار  زورید  نانخس  مزیخرب و  هک  دنکیم  هراشا  نم 
نم خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  مدرک . رارکت  موس  راب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  رد  ار  نیـشیپ  ياههلمج  متـساخرب 
امـش ِترفاسم  تامدـقم  اًلعف  اما  منادرگزاب . تهاگداز  هب  نیما  هارمه  ادرف  ار  وت  هک  ماهتفرگ  میمـصت  نم  نکم ، باتـش  نتفر  يارب  تفگ :

. تسین مهارف 
روضح رد  ار  دوخ  نانخـس  هک  درک  هراـشا  نم  هب  تفریم و  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـس  تشپ  هک  یناوج  نآ  دـیوگیم  مرهاوـخ 

. دوب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  منک ؛ رارکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
. تفریم ماش  يوس  هب  هنیدم  زا  تشاد - دوجو  زین  ام  نادنواشیوخ  زا  اهنآ  نایم  رد  هک  یناوراک - يزور 

. ددنویپب دوخ  ردارب  هب  و  دورب ، ماش  هب  ناوراک  نیا  اب  وا  دهد  هزاجا  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  مرهاوخ 
يو رایتخا  رد  ساـبل  يرادـقم  راوهر و  یبکرم  و  ترفاـسم ، هنیزه  ناونع  هب  یغلبم  هتفریذـپ و  ار  يو  شهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

يرتش مدید  ناهگان  مدوب ، هتسشن  دوخ  هفرغ  رد  ماش  رد  نم  دوب . هدراذگ 
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هب مدرک و  هدایپ  هواجک  زا  ار  مرهاوخ  مدـید . نآ  نایم  رد  ار  شیوخ  رهاوخ  مدرک  هاگن  دز . نیمز  هب  وناز  نم  لزنم  رد  ربارب  رد  هواجک  اب 

مدمآ ماش  هب  دوخ  هتفگ ، كرت  یط »  » نیمزرـس رد  ار  وا  هک  دوشگ  هلگ  هوکـش و  هب  نابز  مرهاوخ  تحارتسا  يرادقم  زا  سپ  مدرب . لزنم 
. مدرواین دوخ  هارمه  ار  وا  و 

هرابرد امش  رظن  متفگ : مدرک و  وگتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هرابرد  يو  اب  يزور  متـسنادیم . يدنمدرخ  لقاع و  نز  ار  مرهاوخ  نم 
اب رتدوز  هچ  ره  هک  منیبیم  تحلـصم  مدید و  یلاع  رایـسب  تاکلم  لیاضف و  يو ، صخـش  رد  تفگ : نینچ  نم  خساپ  رد  يو  تسیچ ؟ وا 

هدروآ نامیا  يو  هب  نارگید  زا  شیپ  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  نآ  زا  تلیـضف  تروصنیا  رد  دـشاب  ربمایپ  رگا  اریز  يدـنبب . یتسود  نامیپ  وا 
. دوب یهاوخ  دنمهرهب  وا  تردق  هیاس  زا  دیسر و  دهاوخن  وت  هب  يررض  وا  زا  زگره  دشاب ، يداع  ياورنامرف  رگا  و  دشاب .

دوشیم هنیدم  راپسهر  متاح  نب  يدع 

هللا یلـصربمایپ  غارـس  هرـسکی  مدش  هنیدم  دراو  یتقو  متفرگ ، شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  دراذگ . رثا  نم  رد  مرهاوخ  نانخـس  دیوگیم : يدـع 
زا تخانـش ، ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتـقو  مدرک . یفرعم  ار  دوـخ  متـسشن و  يو  ربارب  رد  متفاـی . دجـسم  رد  ار  وا  هتفر ، هلآ  هیلع و 
وا هک  مدید  نم  تفگ . نخـس  وا  اب  تفرگ و  ار  وا  هار  ولج  ینزریپ  هار  همین  رد  درب . دوخ  هناخ  هب  هتفرگ  ارم  تسد  تساخرب و  دوخ  ياج 
وا هک  متفگ  دوخ  اب  تخاس و  يو  بوذجم  ارم  وا ، قالخا  مراکم  دـیوگیم . خـساپ  دـهدیم و  شوگ  نزریپ  نانخـس  هب  ینتورف  لامک  اب 
رد هک  ار  اـمرخ  فیل  زا  یکـشت  درک . بلج  ارم  هجوت  يو ، هداـس  ِیگدـنز  مدـش ، يو  لزنم  دراو  یتقو  تسین . يداـع  ییاورناـمرف  زگره 

تـشاد رایتخا  رد  ار  اهتردق  مامت  هک  زاجح ، روشک  لوا  صخـش  نیـشنب . نآ  يور  تفگ : نم  هب  دراذـگ و  نم  رایتخا  رد  تشاد ، لزنم 
مارتـحا زا  و  هلـضاف ، تاـکلم  هدیدنـسپ و  قـالخا  زا  مدـش و  تریح  قرغ  يو  ینتورف  زا  نم  تسـشن . نـیمز  اـی  ریـصح و  يور  هـب  دوـخ 

. تسین یلومعم  ياورنامرف  و  يداع ، درف  يو  هک  متفایرد  تسا ، لئاق  رشب  دارفا  مامت  هب  تبسن  هک  ياهداعلاقوف 
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، نیئآ رظن  زا  وت  ایآ  تفگ : داد و  ربخ  قیقد  روط  هب  نم  یگدنز  تایصوصخ  زا  درک و  نم  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هظحل ، نیا  رد 
ار راک  نیا  وت  نیئآ  ایآ  يدوب ؟ هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  دوخ  موق  دمآرد  مراهچ  کی  ارچ  دومرف : ارچ . متفگ  يدوبن !؟ « (1) « » یسوکر »

. تسا ادخ  هداتسرف  وا  هک  مدش  نئمطم  يو  یبیغ  ياهشرازگ  زا  نم  هن . متفگ  دادیم ؟ هزاجا  وت  هب 
، ددرگن وت  مالـسا  نتفریذپ  زا  عنام  ناناملـسم  ندوب  تسدیهت  رقف و  دومرف : مدش ؛ وربور  وا  موس  نخـس  اب  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  زونه 

. دنک طبض  عمج و  ار  نآ  هک  دوشیمن  ادیپ  یسک  ددرگیم و  ریزارس  اهنآ  يوس  هب  ناهج  تورث  هک  دسریم  ارف  يزور  اریز 
مالسا شرتسگ  رثا  رب  هک  دسریم  ارف  يزور  دنگوس  ادخ  هب  ددرگیم ؛ امش  ندروآ  نامیا  زا  عنام  ناناملسم  یمک  نمشد و  ینوزف  رگا  و 

هک ینیبیم  زورما  رگا  دوشیمن . اهنآ  ضّرعتم  يدـحا  و  دـنیآیم ، ادـخ  هناخ  تراـیز  هب  هیـسداق »  » زا سکیب  ناـنز  ناناملـسم ، ینوزف  و 
فرـصت ار  وت  ياهخاک  نیا  مامت  مالـسا  ياـهورین  هک  دـسر  ارف  يزور  مهدیم ؛ لوق  وت  هب  نم  تسا ، نارگید  راـیتخا  رد  ذوفن  تردـق و 

. دنیاشگب دوخ  يور  هب  ار  لباب »  » هدرک و
دندمآیم و ادخ  هناخ  ترایز  هب  طاقن  نیرترود  زا  سکیب  نانز  مالـسا ، تینما  وترپ  رد  هک  مدـید  مدـنام و  هدـنز  نم  دـیوگیم : يدـع 
ار یموس  هک  مراودیما  دندرک . بحاصت  ار  يرسک  تخت  جات و  ناناملـسم  دش و  حتف  لباب  روشک  هک  مدید  دشیمن . اهنآ  ضرعتم  یـسک 

اوُذَخَّتا هیآ  ریسفت  رد  یسربط ،» « » (2) . » دنکن ادیپ  نآ  طبـض  عمج و  هب  تبغر  یـسک  و  دراذگب ، هنیدم  هب  ور  ناهج  تورث  ینعی  منیبب  زین 
«(3)  ... » َمَیْرَم َْنبا  َحیِسَْملا  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ 

هیلع و هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دیـسر  ربمایپ  روضح  یعقوم  يو  دیوگیم : و  هدرک ؛ لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  ار  يدع »  » تاقالم
يو هب  زیمآضارتعا  نحل  اب  يدع » ، » دش غراف  هیآ  توالت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتقو  درکیم . توالت  ار  هدش  دای  هیآ  هلآ ،

. یئباص تیحیسم و  نایم  طسودح  تسا  ینییآ  - 1
-352 ۀیمامالا /» ۀعیـشلا  تاقبط  یف  ۀعیفرلا  تاجردـلا  581 «؛ - 578 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریـس  989 «؛ - 988 ج 3 / يدـقاو ،» يزاـغم  - .» 2

.354
.30 هبوت / - . 3
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دوخ بابرا »  » ار اهنآ  ام  هک  دـیهدیم  تبـسن  ام  هب  هنوگچ  تروصنیا  رد  مینکیمن ، شتـسرپ  ار  دوخ  نابهار »  » و رابحا »  » زگره ام  تفگ :
اهنآ زا  اـیآ  دـننک ، لـالح  ار  وا  مارح  و  مارح ، ار  ادـخ  لـالح  ناـنآ  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عـقوم ، نیا  رد  میاهدرک . ذـخا 

«(1) «. » دیاهدرک ذخا  دوخ  رادرایتخا »  » و بر »  » ار اهنآ  امش  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  راک  نیا  دومرف : يرآ . تفگ : دینکیم ؟ يوریپ 

.24 ج 3 / نایبلاعمجم ،» - 1
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كوبت هوزغ   39

هراشا

رارق ماـش »  » و رجح »  » هار ناـیم  رد  هیروس ،»  » روشک يزرم  راون  رد  دوـب و  هدـش  هتخاـس  یبآ  همـشچ  راـنک  رد  هک  ار  يراوتـسا  دـنلب و  ژد 
ماش نانیـشنزرم  تفریم . رامـش  هب  دوب ، هینطنطـسق  نآ  زکرم  هک  یقرـش  مور  تارمعتـسم  زا  زور  نآ  هیروس ، دنتفگیم . كوبت » « ؛ تشاد
مور روتارپما  زا  ًامیقتسم  وا  دوخ  هک  دندوب ، ماش  ياورنامرف  هدناشنتسد  یگمه  اهشخب  ياسؤر  مالسلا و  هیلع  حیـسم  نیئآ  وریپ  یگمه 

. تفرگیم ماهلا 
زاجح جراخ  رد  زور  نآ  لـیاسو  اـب  زاـجح ، رد  ناناملـسم  ناـشخرد  تاـحوتف  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  رد  مالـسا ، عیرـس  راـشتنا  ذوفن و 

. دنکفایم هراچ  رکف  هب  ار  نانآ  هدروآرد ، هزرل  هب  ار  نانمشد  تشپ  و  دشیم ، سکعنم 
مور روتارپما  دیحوت ، نیئآ  نازابرس  ياهيزابناج  اهيروالد و  و  مالـسا ، میلاعت  زا  زاجح  گرزب  نارـس  يوریپ  و  هکم ، تموکح  طوقس 

. دزاس ریگلفاغ  ار  اهنآ  و  دزاتب ، ناناملسم  رس  رب  مظنم  زهجم و  شترا  اب  هک  تشاد  نآ  رب  ار 
زا شیب  ناناملـسم  یـسایس  یماظن و  تردق  ینوزف  زا  هدید ، لزلزتم  ار  دوخ  تموکح  ياههیاپ  مالـسا ، هداعلاقوف  ذوفن  شرتسگ و  اب  اریز 

. دوب كانمیب  دح 
بیـصن ناریا  اب  دربن  رد  هک  یتاحوتف  زا  و  تشاد . رایتخا  رد  ار  یماظن  يورین  نیرتمیظع  دوب و  ناریا  دـنمروز  فیرح  اـهنت  زور ، نآ  مور 

. دوب رورغم  تخس  دوب ، هتخاس  دراو  ناریا  شترا  رب  هک  ییاهتسکش  زا  و  هدش ، يو 
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و دندیدرگ . رقتسم  ماش  يزرم  راون  رد  نامز ، حالس  زا  هنومن  نیرخآ  هب  زهجم  ماظنهدایپ ، ماظنهراوس و  رازه  راهچ  زا  بکرم  مور ، شترا 
«(1) . » دندرک يورشیپ  ءاقلب »  » ات هاپـس  ِنامزرشیپ  هتـسویپ و  نانآ  هب  ماذج ،»  » و ناسغ » «، » هلماع «، » مخل : » ياههلیبق دننام  نیـشنزرم  لیابق 
هب دـنتخادرپیم ، یناگرزاب  هب  ماش  زاـجح و  ریـسم  رد  هک  ییاـهناوراک  هلیـسو  هب  ماـش ، يزرم  راون  رد  مور  نازابرـس  زا  یهورگ  رارقتـسا 

دهدب ار  ناراکزواجت  خساپ  میظع  يرکشل  اب  هک  دیدن  نیا  زج  ياهراچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  شوگ 
زا دبای ؛ راشتنا  ناهج  رـسارس  رد  هک  دوریم  و  هتفای ؛ رارقتـسا  يو  صخـش  ياهيراکادف  مالـسا و  نازیزع  نوخ  تمیق  هب  هک  ار  ینییآ  و 

. دنک ظفح  نمشد  هناریگلفاغ  تابرض 
کی و  دوب ؛ ندیسر  لاح  رد  اهامرخ  هدرواین و  درگ  ار  دوخ  لوصحم  زونه  نآ ، فارطا  هنیدم و  مدرم  هک  دیسر  یعقوم  راوگان ، ربخ  نیا 

رب ادخ  هار  رد  داهج  یلاع و  فادها  ظفح  يونعم و  یگدنز  ادخ ، نادرم  يارب  یلو  دوب . هدنکفا  هیاس  نآ  فارطا  هنیدـم و  رب  یطحق  عون 
. تسا مدقم  زیچ  همه 

گنج هنیزه  نیمأت  ناگدنمزر و  يروآدرگ 

نیا رد  يزوریپ  هک  دوب  نئمطم  رظن ، نیا  زا  دوب . هاگآ  لامجا  روط  هب  ناـنآ ، یگدـیزرو  نمـشد و  دادعتـسا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
يدارفا روظنم ، نیمه  يارب  وا  تسا . دنمزاین  یمیظع  يورین  هب  ادـخ ) ياضر  يارب  گنج  ادـخ و  هب  نامیا   ) يونعم هیاس  رب  هوالع  گنج ،

گنج هنیزه  ناناملـسم ، زا  نکمتم  دارفا  و  دناوخارف ؛ ادخ ، هار  رد  دربن  يارب  ار  ناناملـسم  هک  تشاد  مازعا  هنیدم »  » فارطا و  هکم »  » هب ار 
. دنیامن نیمأت  تاکز  تخادرپ  اب  ار 

اب دربن  هنیزه  و  دـندومن ، عاـمتجا  عادولاۀـینث »  » هنیدـم هاگرکـشل  رد  هدومن ، مـالعا  دربن  يارب  ار ، دوخ  یگداـمآ  نت  رازه  یـس  ماـجنارس ،
ماظنهدایپ رفن  رازه  تسیب  ماظنهراوس و  رفن  رازه  هد  اهنآ  نایم  زا  دیدرگ . نیمأت  يدودح  ات  تاکز  نتفرگ 

.165 ج 2 / تاقبط ،» - » 1
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«(1) . » دیامن باختنا  یمچرپ  دوخ  يارب  ياهلیبق ، ره  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سپس  دندوب .

درکن تکرش  هوزغ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

؛ تسا هدوب  یمالـسا  ياهگنج  رد  يو  يرادـمچرپ  و  ربمایپ ، باکر  مزالم  اهدربن  مامت  رد  هک  تسا  نیا  نانمؤمریما ، تاراـختفا  زا  یکی 
هللا یلـصربمایپ  اریز  درکن . تکرـش  داهج  نیا  رد  و  دـنام ، یقاب  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد  هب  هک  كوبت »  » هوزغ رد  زج 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  بایغ  رد  ات  دـندرگیم  تصرف  لاـبند  هب  شیرق  دارفا  زا  یخرب  ناـقفانم و  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  هلآ  هیلع و 
هللا یلـصربمایپ  هک  تسا ، ریذپناکما  یتروصرد  تصرف  نیا  و  دنیامن . نوگژاو  ار  یمالـسا  داینبون  تموکح  دنزاس و  نوگرگد  ار  عضو 

. دوش عطق  زکرم  اب  نانآ  طابترا  و  دنورب ، يرود  دصقم  هب  يو  یمارگ  نارای  هلآ و  هیلع و 
اًلماک هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دومن . ترفاسم  اجنآ  هب  دوخ  تاوزغ  یط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  ياهطقن  نیرترود  كوبت ،

فلتخم طاقن  زا  ار  دوخ  نارکفمه  و  دـنزاس ، نوگرگد  ار  عاضوا  یمالـسادض ، ياـههورگ  تسا  نکمم  وا  باـیغ  رد  هک  درک  ساـسحا 
مالـسلا هیلع  یلع  هب  یلو  دوب ؛ هداد  رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیـشناج  ار  هملـسم » نب  دـمحم   » هکنیا اب  وا  دـنوش . لکـشتم  هدروآ ؛ درگ  زاجح 

. درادن یگتسیاش  رگید  یسک  وت ، نم و  زج  راکنیا  يارب  و  یتسه ، رجاهم  هورگ  نم و  نادنواشیوخ  تیب و  لها  تسرپرس  وت  دومرف :
مالـسلا و هـیلع  یلع  دوـجو  اـب  هـک  دـندیمهف  اریز  تخاـس . تحاراـن  تخـس  ار  نارگهئطوـت  هنیدـم  رد  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما  تماـقا 

ياهشقن هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نتفر  نوریب  يارب  ورنیا ، زا  دـننک . هدایپ  ار  دوخ  ياههشقن  دـنناوتیمن  رگید  وا ، ریگیپ  ياهتبقارم 
؛ درک توعد  داهج  رد  تکرـش  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لیم  لامک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هکنیا  اب  هک  دـندرک  عیاش  و  دـنتخیر ،
هب نانآ  تمهت  لاـطبا  يارب  مالـسلا ، هیلع  یلع  درک . عاـنتما  سدـقم  دربن  نیا  رد  تکرـش  زا  اـمرگ ، تدـش  هار و  يرود  تهج  زا  وا  یلو 

دوخ یخیرات  هملک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  داهن . نایمرد  ترضح  نآ  اب  ار  نایرج  دیدرگ و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رضحم 
حضاو و لیالد  زا  هک  ار 

.166 ج 2 / تاقبط ، - 1
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ص:478
! درگزاب هنیدم  هب  مردارب  تفگ : نینچ  وا  دومرف : وا  هرابرد  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  وا  لصفالب  ینیـشناج  تماما و  نشور 

یتسه نم  نادنواشیوخ  تیب و  لها  نایم  رد  نم  هدنیامن  وت  درادن . یگتسیاش  یـسک  وت  نم و  زج  هنیدم  عاضوا  نوئـش و  ظفح  يارب  اریز 
، نم هب  تبـسن  وت  ِلَثَم  میوگب  هک  يوشیمن  دونـشخ  ایآ  « ؛» يِدـَْعب َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه  ِۀـَلِْزنَِمب  یِّنِم  َنوُکَت  ْنَأ  یَـضَْرت  اَم  َأ  ... »

وت دوب ، یسوم  لصفالب  نیشناج  یـصو و  وا  هک  يروطنامه  تسین ». يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یـسوم ، هب  تبـسن  تسا  نوراه  لَثم 
«(1) « ؟ یتسه نم  زا  سپ  هفیلخ  نم و  نیشناج  زین 

هار ياهیتخس 

. دناهتفگ ةرـسعلاشیج »  » ار هاپـس  نیا  مان  تهج ، نیمه  هب  دندش . وربور  يدایز  ياهیتخـس  اب  كوبت ، هنیدم و  قیرط  یط  رد  مالـسا  هاپس 
نیمزرس هب  مالسا  هاپس  یتقو  دندومنیم . لابقتسا  بئاصم  زا  زاب  شوغآ  اب  هدرک ، ناسآ  ار  تالکـشم  نیا  مامت  نانآ ، هقالع  نامیا و  یلو 

راـنک زا  و  دـیناشوپ ؛ ياهچراـپ  اـب  ار  دوخ  تروصهلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نازوس ، غاد و  ياـهداب  ندـیزو  رثا  رب  دندیـسر ، ناـیدومث » »
راتفرگ ینامرفان  یـشکرس و  رثا  رب  هک  دومث  موق  یگدـنز  ماجنارـس  هرابرد  تفگ : دوخ  نارای  هب  و  درک ، روبع  تعرـس  هب  نانآ  ياههناخ 
توکس دوب . دهاوخن  دومث  موق  دننام  وا  یگدنز  ماجنارس  هک  دوش  نئمطم  دیابن  نامیااب  درف  چیه  دینادب  دیشیدنایب و  دندیدرگ ، یهلا  رهق 

. تسا زردنا  دنپ و  تربع و  سرد  رگید  ماوقا  يارب  دناهتفر ، ورف  یقیمع  یشوماخ  رد  هک  یناریو  ياههناخ  نیمزرس ، نیا  رابگرم 
رگا دـنریگن و  مه  وضو  یتح  دـننکن ، تسرد  ینان  اذـغ و  نآ  زا  و  دنـشونن ، نیمزرـس  نیا  بآ  زا  مالـسا  نازابرـس  هک  داد  روتـسد  سپس 

. دنهدب نایاپراهچ  هب  ار  همه  دناهدرک  ریمخ  درآ  ای  و  دناهتخپ ، ییاذغ  اجنآ  بآ  زا  ًانایحا 
. داد همادا  شیوخ  ییامیپهار  هب  دوخ ، گرزب  ياوشیپ  يربهر  هب  اهروتسد  نیا  تفایرد  زا  سپ  مالسا ، شترا 

هقان هک  یهاچ  رس  رب  هک  دوب  هتشذگ  بش  زا  یساپ 

، مالسلا هیلع  نانمؤمریما  ءایلوالادیـس  تماما  رب  ثیدح  تلالد  زا  یهاگآ  يارب  - 207 ج 21 / راحب ،» 520 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریـس  - » 1
. دییامرف هعجارم  ، 251 - 248 مالسا /» رظن  زا  ییاوشیپ  باتک « هب 
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. دنزادرپب تحارتسا  هب  دنیآ و  دورف  یگمه  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دندیسر . دیشونیم  بآ  نآ  زا  حلاص 

یطایتحا ياهروتسد 

ریز تفرگیم و  نایم  رد  ار  رتش  ناسنا و  یهاگ  هک  نیمزرس ، نآ  دیدش  ياهنافوط  دنت و  مومسم و  ياهداب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
همین سک  چیه  دندنبب و  ار  نارتش  ياهوناز  هک  داد  روتـسد  تهج ، نیا  زا  دوب . هاگآ  اًلماک  تخاسیم ؛ نوفدـم  كاخ ، گیر و  ياههدوت 
هلیبق زا  رفن  ود  اریز  دوب ، دـیفم  رایـسب  ترـضح  نآ  یطایتحا  ياهروتـسد  هک  داد  ناشن  هبرجت  دورن . نوریب  دوخ  هاگتحارتسا  زا  اهنت  بش ،

يرگید و  درک ، هفخ  ار  یکی  نافوط  تدش  هجیتن ، رد  دنتفر ؛ نوریب  اهنت  دوخ  هاگتحارتسا  زا  بش  همین  هدرک و  یطابضنایب  هدعاسینب ،» »
رگید راب  دـش و  تحاران  تخـس  یطابـضنایب  ناینابرق  زا  دـش و  هاگآ  نایرج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دومن . باترپ  هوک  هنیـس  هب  ار 

هللا یلصربمایپ  هب  تشاد ؛ هدهعرب  ار  مالسا  شترا  تظافح  یهورگ  سأر  رد  هک  ریشب ، نبدابع  « (1) . » دومن توعد  طابضنا  هب  ار  نازابرس 
نیا زا  دسرب . رخآ  هب  یبآ  ریاخذ  مامت  هک  تسا  کیدزن  دناهتفرگ و  رارق  یبآیب  هقیـضم  رد  مالـسا  نازابرـس  هک  داد  شرازگ  هلآ  هیلع و 

رد نازوس  لد  اب  هداد و  اضق  هب  نت  یخرب  و  هدرک ، هدافتـسا  اهنآ  مکـش  لخاد  ياـهبآ  زا  تمیقنارگ  نارتش  نتـشک  اـب  یهورگ  تهج ،
. دندوب هتسشن  یهلا  جرف  راظتنا 

. درک کمک  وا  يافواب  نارای  يو و  هب  رگید  راب  دوب ، هداد  دوخ  ربمایپ  هب  يزوریپ  ترصن و  دیون  هک  ییادخ 
. دنتشادرب بآ  دنتساوخیم  هچ  ره  شترا  و  ریاخذ ، نارومأم  درک و  باریس  ار  همه  و  دیراب ، ییاسآلیس  ناراب 

هدرپ تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یهاگآ 

ربخ بیغ  زا  دناوتیم  «، (2)  » دیجم نآرق  حیرصت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسین  وگتفگ  ياج 

.152 ج 3 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زج  یسک  هب  ار  دوخ  بیغ  ٍلوُسَر » ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  :» 27 نج / هروس  - . 2

. دنکیمن زاربا  هلآ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ملع  دودـح  یلو  دزاـس . راکـشآ  شاـف و  تسا ؛ ناـهنپ  یفخم و  مدرم  عون  رب  هک  ار  هدرپ  تشپ  رارـسا  دـهد و 

ای هناخ و  دـیلک  اًلثم  دـشاب ؛ هتـشادن  یعالطا  عوضوم  نیرتهداـس  زا  تسا  نکمم  ورنیا ، زا  تسا . دـنمزاین  ادـخ  میلعت  هب  و  هدوب ، دودـحم 
ریحتم ار  نایملاع  لوقع  و  دـهد ، ربخ  یبیغ  لئاسم  نیرتهدـیچیپ  نیرتضماـغ و  زا  یهاـگ  یلو  دـنادن ، ار  نآ  ياـج  و  دـنک ، مگ  ار  یلوپ 

ربخ هدرپ  تشپ  زا  بیغ و  ناهج  زا  دناوتیم  وا  دریگ ، قلعت  یهلا  هدارا  هاگره  دـش . هتفگ  هک  تسا  نامه  زارف ، بیـشن و  نیا  تلع  دزاس .
دـش و مگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتـش  هار  هـمین  رد  « (1) . » تشاد دـهاوخن  یعالطا  يداع  رـشب  ناـس  هب  تروصنیا  ریغ  رد  و  دـهد ،

ربمایپ نم  دـیوگیم : تفگ : تساخرب و  ناقفانم  نامه  زا  رفن  کی  دـنتخادرپ . نآ  بیقعت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  زا  یهورگ 
اب وا  دیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ربخ  دنادیمن . ار  دوخ  رتش  ياج  هک  تسا  بجعت  یلو  مهدیم ، ربخ  الاب  ملاع  زا  متـسه و  ادخ 

اذـه نم  یه  اهیلع و  هَّللا  یّنلد  دـق  هَّللا و  ینمّلع  ام  اـّلإ  ملعأ  ـال  هَّللا  ّینإ و  َو  : » دومرف نینچ  تشادرب و  تقیقح  يور  زا  هدرپ  اویـش ، یناـیب 
«. اهب ینوتأت  یّتح  اوقلطناف  اهمامزب  ةرجش  اهتسبح  دق  اذک و  بعش  یف  يداولا 

و تسا ، هرد  نالف  رد  نابایب  نیا  رد  نم  رتش  دومن . تلالد  رتش  ياج  هب  ارم  ادـخ  نونکا  مه  منادیم . دـیامن  میلعت  ادـخ  ار  هچنآ  طـقف  نم 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  هک  ياهطقن  هب  رفن  دنچ  ًاروف  دیروایب . ار  نآ  دیورب  تسا . هتـشادزاب  نتفر  هار  زا  ار  نآ  هدیچیپ و  یتخرد  هب  نآ  راسفا 

«(2) . » دنتفای دوب ، هدرک  فیصوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تلاح  نامه  هب  ار  رتش  و  دنتفر ، دوب  هدومرف  هلآ  و 

: بیغ هدرپ  تشپ  زا  رگید  ربخ  کی 

دورب هار  دزیخرب و  رتش  دیاش  ات  دش  لطعم  يرادقم  رذوبا ، داتفا . بقع  مالسا  شترا  زا  وا  ماجنارـس  و  دنام ، زاب  نتفر  هار  زا  رذ ،» یبا   » رتش
ناناملسم هب  رتدوز  هچ  ره  ات  داتفا  هار  هب  و  داهن ، دوخ  تشپ  رب  ار  رفس  ثاثا  درک و  اهر  ار  رتش  تهج ، نیا  زا  دیشخبن . يدوس  راظتنا  یلو 

روتسد هب  ياهطقن  رد  مالسا  شترا  دسرب .

. دییامرف هعجارم  موس » یهاگآ  باتک « هب  اهنآ ، یهاگآ  دودح  بیغ و  زا  مالسا  نایاوشیپ  یهاگآ  لئالد  دروم  رد  - 1
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زا درکیم ، تفاسم  یط  نارگ ، راب  ریز  هک  یصخش  يامیس  ناهگان  دندوب . هتخادرپ  تحارتسا  هب  هدرک و  لزنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
يو دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تخاس . هاگآ  نایرج  زا  ار  وا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارای  زا  رفن  کی  دـش . نایامن  رود 

و دریمیم ؛ اهنت  و  دوریم ، هار  اهنت  دزرمایب  ار  رذوبا  ادخ  « (1) : » هدحو ثعبی  و  هدحو ؛ تومی  هدحو و  یشمی  رذابا  هَّللامحر  تسا ، رذوبا 
رتخد رانک  رد  عامتجا  زا  رود  هذـبر ،»  » نابایب رد  اریز  دوب ، عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ربخ  هک  داد ، ناشن  هدـنیآ  دوشیم . هدـنز  اـهنت 
ققحت لاس  هس  تسیب و  زا  دعب  كوبت »  » گنج رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ییوگشیپ  نیا  « (2) . » درپس ناج  يرابتقر  عضو  اب  شیوخ 

داد و تسد  زا  ار  دوخ  یندب  ياوق  مکمک  دوب ، هدش  دـیعبت  هذـبر  هب  داد ، لدـع و  هب  توعد  ییوگ و  قح  مرج  هب  هک  یهلا  درمدار  تفای .
تسیرگنیم وا  هدیکت  ینارون و  يامیس  هب  شرسمه  درکیم ، يرپس  ار  دوخ  بیشن  زارفرپ و  رمع  قیاقد  نیسپاو  وا  داتفا . يرامیب  رتسب  رد 

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دیسرپ : رذوبا  درکیم . كاپ  ار  دوخ  رهوش  یناشیپ  قرع  تارطق  تسیرگیم و  یخلت  هب  و 
! مرادن رایتخارد  منک ، نفد  ار  وت  رکیپ  نآ  اب  هک  یسابل  نم  يریمیم و  نونکا  وت  هک  منکیم  هیرگ  نیا  يارب  داد : خساپ  نز 

: تفگ تسب و  شقن  رذوبا  ياهبل  نایم  رد  بورغ ، قفا  هدنخ  نوچمه  نیگهودنا  يدنخبل 
ور هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  مدوب ، هتسشن  وا  رضحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نارای  زا  یهورگ  اب  يزور  نم  نکن ! هیرگ  شاب ! مارآ 

كاـخ هب  ار  وا  ناـنمؤم  زا  یهورگ  و  دوریم ، اـیند  زا  تـیعمج  زا  رود  اـهنت و  اـهنابایب ، زا  یکی  رد  امـش  زا  یکی  : » دوـمرف درک و  اـم  هـب 
یقاب نانآ  زا  یـسک  نم  زا  ریغ  نونکا  دـناهتفر . ایند  زا  يداـبآ  رد  مدرم و  ناـیم  رد  دـندوب ، سلجم  نآ  رد  هک  یناـسک  همه  دنراپـسیم .»

! منم هداد  ربخ  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  یصخش  مراد  نیقی  کنیا  و  تسا ، هدنامن 

.525 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1

.1000 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  - » 2
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. زاس هاگآ  نم  گرم  زا  ار  نانآ  دنیآیم ، نانمؤم  زا  یهورگ  هک  دشکیمن  یلوط  نیشنب . قارع  جاجح  هار  رس  نم ، گرم  زا  سپ 

هن میوگیم و  غورد  هن  دنگوس  ادخ  هب  شاب ، هار  بقارم  وت  تفگ  رذوبا  تسا . هدـش  يرپس  ناوراک  روبع  ماگنه  نونکا  تفگ : شرـسمه 
ناناملسم زا  یناوراک  دوب . هتفگ  تسار  رذوبا  « (1) . » دوشگ رپ  لاب و  نیرب  سودرف  يوس  هب  شحور  غرم  تفگ و  ار  نیا  ماهدینـش . غورد 

. دندوب رتشا » کلام   » و يدع » نب  رجح  «، » دوعسم نب  هَّللادبع  : » دننام یگرزب  ياهتیصخش  نآ ، نایم  رد  هک  دندمآیم  شیپ  تعرس  هب 
هیرگ ود  ره  هچبرـسپ  کـی  نز و  رفن  کـی  نآ  کـیدزن  و  دـید ، هار  راـنک  رد  یناـجیب  رکیپ  هرظنم  دـید ، یبیجع  هرظنم  رود  زا  هَّللادـبع 

. دندرکیم
شمـشچ درک ، هاگن  دسج  نآ  هب  ات  هَّللادـبع  دـندش . هناور  وا  لابند  مه  نایناوراک  دـیچیپ . رفن  ود  نآ  يوس  هب  ار  بکرم  ماجل  هَّللادـبع ،» »

! داتفا رذوبا - مالسا - رد  شردارب  تسود و  تروصهب 
: تفگ كوبت ، گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  ییوگشیپ  يروآدای  اب  داتـسیا و  رذوبا  رکیپ  يالاب  دش . کشا  زا  رپ  شنامـشچ 

هاگنآ « (2) ! » يوـشیم هتخیگنارب  روـگ  زا  اـهنت  يریمیم و  اـهنت  يوریم و  اـهنت  وـت  هک  دوـمرف  تسار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ 
. دندرپس كاخ  هب  ار  وا  سپس  «، (3)  » درازگ زامن  وا  دسج  رب  دوعسم  نب  هَّللادبع 

.302 ج 1 / ءایلوالاۀیلح ،» 243 «؛ ج 4 / دعس ،» نبا  تاقبط  302 «؛ ج 1 / هباغلادسا ،» - .» 1
، ناوراک ندیـسر  ماگنه  هک  دـیآیم  رب  یخیرات  نوتم  یـضعب  زا  دـناهدرک . لـقن  فلتخم  ار  رذوبا  نفد  گرم و  تاـیئزج  ناـخروم ، - . 2
. دوب هتفر  ایند  زا  رذوبا  ناوراک ، ندیـسر  ماگنه  دنیوگیم : رگید  یخرب  یلو  دنتخادرپ . وگ  تفگ و  هب  وا  اب  نانآ  دوب و  هدـنز  رذوبا  زونه 

هداج رانک  ود ، نآ  رگید ، یخرب  هتفگ  هب  و  دوب ، هدش  لمح  هار  رانک  هب  شدنزرف  شرسمه و  هلیـسو  هب  رذوبا  رکیپ  یـضعب ، هتفگ  هب  زین  و 
-34 ج 4 / دعـس ،» نبا  تاقبط  دییامرف «: هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  هنیمز  نیا  رد  دـندرک . ییامنهار  دـسج  لحم  هب  ار  نایناوراک  دنتـسشن 

.53 هعیفرلا /» تاجردلا  232 «؛
. دناوخ زامن  وا  رب  رتشا  کلام  یخرب ، هتفگ  هب  - 3
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: تفگ نینچ  داتسیا و  اپب  واربق  رانک  رد  رتشا  کلام  دندش ، غراف  وا  نفد  زا  هک  یماگنه 

رد زگره  دومن و  داهج  ناکرشم  اب  وت  هار  رد  درک و  شتسرپ  ار  وت  يرمع  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رای  رذوبا ، نیا  اراگدرورپ !
متـس و وافج  دروم  تخادرپ ، رکنم  داسف و  اـب  هزراـبم  هب  دوخ  بلق  ناـبز و  اـب  نوچ  نکل  دادـن . ریـسم  شور و  رییغت  قح ، نیئآ  زا  يوریپ 

. درپس ناج  اهنت  تبرغ ، نیمزرس  رد  ماجنارس  دیدرگ و  دیعبت  دش و  عقاو  ریقحت  تیمورحم و 

كوبت نیمزرس  رد  مالسا  شترا 

، مور نارس  ایوگ  دیدن . مور  هاپـس  عامتجا و  زا  يرثا  اما  داهن . ماگ  كوبت  نیمزرـس  هب  ترجه ، مهن  لاس  نابعـش  هام  زاغآ  رد  دیحوت  هاپس 
، دندوب هدرک  هدهاشم  کیدزن  زا  هتوم ،»  » دربن رد  ار  نآ  کچوک  هنومن  هک  نانآ ، ریظنمک  يراکادف  تماهـش و  مالـسا و  هاپـس  ینوزفا  زا 

بیذکت ار  ناناملسم  دضرب  عامتجا  ِربخ  لمع ، رد  و  دننادرگزاب . روشک  لخاد  هب  ار  شیوخ  هاپس  هک  دندوب  هدید  حالـصو  هتفای ، یهاگآ 
، قـیرط نیا  زا  و  تسا . هدوـبن  شیب  ياهعیاـش  شرازگ  نیا  و  هدوـبن ، ناـنآ  زغم  رد  ياهلمح  رکف  زگره  هک  دـننک  دوـمناو  نـینچ  و  هدرک ،

هیلع هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هظحل ، نیا  رد  « (1) . » دننک تباث  دهدیم ؛ خر  ناتسبرع  رد  هک  یثداوح  تانایرج و  هب  تبسن  ار  دوخ  یفرطیب 
كاخ رد  يورـشیپ  نوماریپ  (2) ؛»  ... » ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  َو  یمالـسا ... : ملـسم  لـصا  يور  و  دروآ ، درگ  ار  دوخ  هبتریلاـع  نارـسفا  هلآ  و 

. دومن هرواشم  نانآ  اب  هنیدم ، هب  تشگزاب  ای  و  نمشد ،
هنیدـم هب  اوق ، دـیدجت  يارب  دـناهدید ؛ كوبت  هار  یط  رد  هک  يداـیز  ياهیتخـس  رثا  رب  مالـسا  هاپـس  هک  دـش  نیا  یماـظن  ياروـش  هجیتـن 

، دوب مور  هاپس  نتخاس  هدنکارپ  هک  دوخ ، یلاع  فده  هب  ترفاسم  نیا  رد  ناناملسم  نیا ، رب  هوالع  ددرگزاب .

روآدای زین  درب و  رـس  هب  كوبت  رد  زور  تسیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک : دـسیونیم   1041 - 1015 ج 3 / يزاغم ،» رد « يدـقاو ، - 1
لقن ار  هبطخ  نتم  سپـس  دوـمن . داریا  ياهدـنزومآ  غـیلب و  لـصفم و  هـبطخ  حبـص ، هـضیرف  يادا  زا  سپ  اـهزور  زا  یکی  رد  هـک  دوـشیم 

. دیامنیم
.159 نارمع / لآ  - 2
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، هاپـس لیکـشت  هلمح و  رکف  زا  ار  نانآ  یتدـم  اـت  همهاو ، سرت و  نیا  دـندوب . هدـنکفا  ناـیمور  لد  رد  يدـیدش  ساره  بعر و  هدیـسر و 
، دوب یفاک  ناناملسم  ام  يارب  درکیم ، نیمضت  لامش  هیحان  زا  ار  ناتـسبرع  تینما  یتدم  ات  دوخ  هک  هجیتن ، هزادنا  نیا  تشاد و  دهاوخزاب 

. دهاوخب هچ  هدنیآ  رد  ادخ  ات 
: دـندوزفا زین  ار  هلمج  نیا  تسا ؛ نتفرگ  سپ  در و  لباق  ناـنآ  رظن  هک  نیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تیعقوم  ظـفح  يارب  اروش ، نارس 

لابند هب  زین  ام  و  امنب ، رداصتکرح  نامرف  یتسه ، يورشیپ  هب  رومأم  ادخ  هیحان  زا  رگا ، طیارـش  نیا  اب  ینعی  رِـسَف ،» ِریـسلِاب  َتِرما  َتنُک  نا  »
هرواشم رد  زا  زگره  دوب ، هدیسر  ادخ  زا  ینامرف  نینچ  رگا  هدیسرن و  ادخ  زا  يروتسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  « (1) . » میتسه وت 

. مدرگیم زاب  هنیدم  هب  اج  نیمه  زا  هدرمش  مرتحم  ار  اروش ، رظن  نم  نیاربانب ، مدشیمن . دراو  امش  اب 

رارض دجسم  تشذگرس 

زا یهورگ  رظن ، نیا  زا  تفریم . رامـش  هب  باـتک  لـها  يارب  گرزب  يزکرم  عیـسو و  هطقن  ود  نارجن  هنیدـم و  ناتـسبرع ، هریزجهبـش  رد 
. دندوب هدش  اهنآ  وریپ  و  هدیورگ ، حیسم  دوهی و  نیئآ  هب  جرزخ  سوا و  ياهبرع 

کلـس رد  هدرک و  ادیپ  حیـسم  نیئآ  هب  دـیدش  یتالیامت  تیلهاج  نارود  رد  ایوگ  دـحا ،»  » هوزغ فورعم  ِدیهـش  هلظنح ،»  » ردـپ رماعوبا ،» »
زا تخس  رماعوبا » « ؛ درک مضه  دوخ  رد  ار  یبهذم  ياهتیلقا  و  دومن ، عولط  هنیدم  قفا  زا  مالسا  هراتـس  هک  یماگنه  دوب . هدمآرد  نابهار 

ياههشقن زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دومن . زاغآ  ار  ياهنامیمـص  يراکمه  جرزخ ،»  » و سوا »  » ناقفانم اـب  و  دـش ، تحاراـن  ناـیرج  نیا 
فئاط هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  وا  دنک . ریگتسد  ار  وا  تساوخ  دیدرگ و  هاگآ  يو  یبیرخت 

.161 ج 3 / یبلح ،» هریس  - .» 1
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. دومنیم يربهر  ار  ناقفانم  بزح  یسوساج  هکبش  اجنآ  زا  تخیرگ و  ماش  هب  فئاط  طوقس  زا  سپ  و 

رد زامن  عقاوم  رد  دیزاسب و  ناناملسم  دجـسم  ربارب  رد  يدجـسم  ابق  هدکهد  رد  تشون : نینچ  شناتـسود  هب  دوخ  ياههمان  زا  یکی  رد  وا 
ثحب و هب  یبزح  ياـههشقن  يارجا  هوحن  ناناملـسم و  مالـسا و  هب  طوبرم  تاـعوضوم  نوـماریپ  هضیرف ، يادا  هناـهب  هب  دـییآ . درگ  اـجنآ 

. دیزادرپب وگتفگ 
، نآ علق  مده و  يارب  هلیـسو  نیرتهب  دراد ، لماک  جاور  نید  هک  يروشک  رد  هک  دوب  هدرک  ساسحا  مالـسا ، زورما  نانمـشد  ناسب  رماعوبا 

. دومن هدافتسا  نآ  ررض  رب  ناوتیم  رگید  لماع  ره  زا  شیب  نید  مان  زا  تسا و  نید  مان  زا  هدافتسا  نامه 
رگم دـنزاسب ؛ دوـخ  يارب  يزکرم  داد ، دـهاوخن  هزاـجا  قفاـنم  بزح  هـب  یناوـنع  چـیه  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هـک  تـسنادیم  وا 

. دنزاسب دوخ  يارب  یلفحم  دبعم ، نتخاس  دجسم و  ناونع  تحت  و  دنهدب ، یبهذم  گنر  زکرم  نآ  هب  هک  یتروصرد 
هناهب هب  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  قافن  بزح  ناگدـنیامن  دوب ، كوبت  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  یماـگنه 

هک دنتـساوخ  وا  زا  دـننک ؛ یط  ار  ابق »  » دجـسم اههناخ و  نایم  تفاسم  دـنناوتیمن  یناراب ، رات و  ياهبش  رد  ناـنآ  ناراـمیب  ناریپ و  هکنیا 
ار ییاهن  میمصت  و  تفگن ، یخساپ  ًاتابثا  ًایفن و  نانآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنزاسب . يدجسم  دوخ  هلحم  رد  نانآ  دهد  هزاجا 

باتـش اب  دنتفرگ و  رظن  رد  ار  ياهطقن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  بایغ  رد  قافن  بزح  « (1) . » دومن لوکوم  رفـس  زا  تعجارم  زا  سپ  هب 
شترضح زا  تشگزاب ، هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  يزور  دندیناسر . نایاپ  هب  دجسم  مان  هب  ار  لفحم  نامتخاس  رتمامت ، هچ  ره 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  و  دیدرگ ، لزان  یحو  هتـشرف  هظحل ، نیا  رد  دیاشگب . زامن  تعکر  دنچ  ندناوخ  اب  ار  هاگـشتسرپ  نیا  هک  دنتـساوخ 
هدش هتخاس  ناناملسم  نایم  رد  هقرفت  داجیا  یسایس و  ياهيدنبهتسد  يارب  هک  رارـض ،»  » دجـسم ار  اجنآ  و  تخاس ، هاگآ  نایرج  زا  ار  هلآ 

ياهریت و  دننک ، ناسکی  كاخ  اب  ار  دجسم  نامتخاس  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  « (2) . » دناوخ تسا ،

.1046 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  - » 1
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دراو قافن  بزح  قرف  رب  هک  دوب  ياهدننکش  هبرض  رارض ، دجـسم  ندرک  ناریو  « (1) . » دشاب هلابز  زکرم  یتدم  يارب  و  دـننازوسب . ار  اجنآ 

. تشذگرد كوبت  گنج  زا  سپ  هام  ود  یبا ، نب  هَّللادبع  نانآ ، یماح  هناگی  تسسگ و  مه  زا  بزح  هتشر  دعب ، هب  نآ  زا  دش .
. درکن تکرش  يدربن  چیه  رد  نآ  زا  سپ  يو ، تشاد . تکرش  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  یمالسا  هوزغ  نیرخآ  كوبت ،

.253 ج 20 / راحب ،» 530 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - .» 1
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ص:487
ترجه مهن  لاس  ثداوح 

« ینم  » زور همانعطق   40

هک دومن ، رومأم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دروآ و  ار  تئارب ) « ) هبوت  » هروس زا  دـنچ  یتاـیآ  یحو ، کـیپ  ترجه ، مهن  لاـس  رخاوا  رد 
ناکرـشم زا  ناما  تایآ ، نیا  رد  دناوخب . ياهدامراهچ  همانعطق  اب  هارمه  ار  هدشدای  تایآ  جح ، مسارم  رد  هک  دنک  هکم  هناور  ار  یـصخش 

هدـش هتفرگ  هدـیدان  دـندوب ) هدرکن  ضقن  اًلمع  هدوب و  رادافو  نامیپ  هب  اهنآ  نابحاصهک  ییاهنامیپ  زج   ) اـهنامیپ هیلک  و  هدـش ؛ هتـشادرب 
نآ ساـسا  هک  یمالـسا - تموکح  اـب  ار  دوخ  فیلکت  هاـمراهچ ، فرظ  رد  هک  هدـیدرگ ، غـالبا  اـهنآ  ناوریپ  كرـش و  نارـس  هب  و  تسا .
. دوشیم تینوصم  بلس  اهنآ  زا  دنیوگن ، كرت  ار  یتسرپتب  كرش و  هام ، راهچ  نیا  فرظ  رد  رگا  و  دنزاس . نشور  تسا - یتسرپاتکی 

لهچ اب  داد  روتـسد  درک و  میلعت  يو  هب  ار  هبوت  هروس  زاغآ  زا  دـنچ  یتایآ  دـیبلط و  دوخ  روضح  هب  ار  رکبوبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ناـبرق دـیع  زور  رد  تسا ، ناکرـشم  زا  يرازیب  تئارب و  نمـضتم  هک  ار  تاـیآ  نـیا  و  دریگ ؛ شیپ  رد  ار  هـکم  هار  ناناملـسم  زا  « (1)  » نت

. دنک توالت 
لزان یحو  کیپ  هک  تشذـگن  يزیچ  تفرگ . شیپ  رد  ار  هکم  هار  دـیدرگ و  ترفاسم  هدامآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناـمرف  هب  رکبوبا 

غالبا مدرم  هب  تسا  وا  زا  هک  یسک  ای  وا  دوخ  ار ، ناکرشم  زا  يرازیب  عوضوم  دیاب  هکنیا  نآ  دروآ و  ادخ  فرط  زا  یمایپ  دیدرگ و 

.1077 ج 3 / يدقاو ،» يزاغم  تسا «- هدرک  لقن  رفن  دصیس  ار  اهنآ  دادعت  يدقاو ، - 1
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بکرم و  تفگ ، وا  هب  ار  ناـیرج  و  تساوـخ ، دوـخ  روـضح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رظن ، نـیا  زا  « (1) . » دنک

ار تایآ  دنک و  تاقالم  هار  رد  ار  رکبوبا  ات  دیوگ ، كرت  ار  هنیدم  رتدوز  هچ  ره  هک  داد  روتـسد  داهن و  يو  رایتخا  رد  ار  دوخ  صوصخم 
نآ رد  ناتـسبرع  طاقن  مامت  زا  هک  هوکـشاب  عامتجا  نآ  رد  ياهمانعطق  همیمـض  هب  ار  يرازیب  تاـیآ  ناـبرق ، دـیع  زور  رد  دریگزاـب و  وا  زا 

. دنک داریا  دنیامنیم - تکرش 
: زا دوب  ترابع  همانعطق  داوم 

. دنوش هناخ  دراو  دنرادن  قح  ناتسرپتب  - 1
. تسا عونمم  هنهرب  ندب  اب  فاوط  - 2

. درک دهاوخن  تکرش  جح  مسارم  رد  یتسرپتب  چیه  نیا  زا  دعب  - 3
نانآ نامیپ  دـناهدوب ؛ رادافو  دوخ  نامیپ  هب  تدـم  لوط  رد  و  دناهتـسب ، ضرعت  مدـع  ناـمیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اـب  هک  یناـسک  - 4
اًلمع ای  دـنرادن و  ینامیپ  ناناملـسم  اـب  هک  یناکرـشم  هب  یلو  دـشابیم ، مرتحم  ناـشلام  ناـج و  ناـمیپ ، تقو  ياـضقنا  اـت  تسا و  مرتحم 

نـشور یمالـسا  تموکح  اب  ار  دوخ  فیلکت  هک  دوشیم  هداد  تلهم  هاـم  راـهچ  هجحلايذ ) مهد   ) خـیرات نیا  زا  دـناهدرک ، ینکـشنامیپ 
هدامآ هکنیا  ای  دـنبوک و  مهرد  ار  یتسرپهناگود  كرـش و  رهاظم  عون  ره  و  دـندنویپب ، ناتـسرپاتکی  نادـحوم و  هورگ  هب  دـیاب  اـی  دـنزاس :

صوصخم بکرم  هکیلاح  رد  يراصنا ،» هَّللادـبع  نبرباـج   » هلمجنآ زا  یهورگ  اـب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  « 2 . » دـندرگ دربن  گنج و 
هللا یلـصربمایپ  مایپ  و  دومن ، تاقالم  رکبوبا  اب  هفحُج »  » رد تفرگ و  شیپ  رد  ار  هکم  هار  تشاد ، راـیتخا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

. داهن مالسلا  هیلع  یلع  رایتخا  رد  ار  تایآ  وا  دیناسر و  يو  هب  ار  هلآ  هیلع و 
هدومن ریخم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هک  دننکیم  لقن  ینـس ، ناثدحم  زا  یعمج  ینـس و  هعیـش و  ناثدحم 

هب و  داد ، حـیجرت  ترفاسم  همادا  يارب  ار  تعجارم  رکبوبا ، يدرگزاب . هنیدـم  يوس  هب  هطقن  نیمه  زا  اـی  ییاـیب و  هکم  هب  نم  هارمه  اـی  هک 
؛ تشگزاب هنیدم 

ج 6/ ماشه ،» نبا  هریـس  ِکتَیب « ِلها  نِم  لُجَر  وا  هک : تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  و  کنم ، لجر  وا  تنا  الا  کنع  اهیّدُؤیال  - . 1
.267 ج 21 / راحب ،» 545 «؛
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ص:489
هدیـشک نآ  يوس  هب  اهندرگ  هک  يدرمـش  هتـسیاش  قیال و  يراک  ماجنا  يارب  ارم  تفگ : دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  هب  و 

لزان یهلا  یحو  نم  هرابرد  ایآ  يدومن . لزع  ارم  مدومیپ ، هار  يرادقم  یتقو  دنارورپیم . لد  رد  ار  نآ  ماجنا  راختفا  یـسک  ره  و  دشیم ،
هک یسک  ای  نم و  زج  راک  نیا  يارب  هک  دیناسر  ار  یهلا  مایپ  و  دمآ ، لیئربج  دومرف : هنایوجلد  نحل  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیدرگ ؟

تشاد و هدهعرب  ار  جح  یتسرپرـس  ماقم  رکبوبا  هک  دـناسریم  تنـس  لها  تایاور  زا  یخرب  یلو  « (1) . » درادن تیحالـص  ، دشاب مدوخ  زا 
«(2) . » دـنک تئارق  مومع  رب  ینم  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همانعطق  یهلا و  تایآ  هک  تشاد  تیرومأم  طقف  مالـسلا  هیلع  یلع 

هروس زاـغآ  زا  هیآ ، هدزیـس  تفرگ و  رارق  هبقع »  » هرمج يـالاب  هجحلايذ ، مهد  زور  رد  دـش ، هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناـنمؤمریما 
مامت شوگ  هب  هک  دـنلب - يادـصاب  تردـق ، تعاجـش و  زا  زیربل  یلد  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  همانعطق  يو ، دومن . تئارق  ار  تئارب 
دیاب دنراد و  تلهم  هام  راهچ  طقف  هک  دیناسر  دنتشادن ، ناناملسم  اب  ینامیپ  هک  یناکرـشم  مامت  هب  و  دناوخ ، دیـسریم - ناگدننکتکرش 

. دوشیم تینوصم  بلس  اهنآ  زا  تروصنیا  ریغ  رد  و  دنزاس ، كاپ  یتسرپتب  هب  رهاظت  عون  ره  زا  ار  شیوخ  طیحم  رتدوز ، هچ  ره 
لاس طساوا  رد  دندروآ و  یتسرپهناگی  هب  ور  هتسدهتسد  ناکرـشم  دوب ، هدشن  يرپس  هام  راهچ  زونه  هک  دش  نیا  همانعطق ، تایآ و  نیا  رثا 

. دیدرگ نکهشیر  هریزجهبش  رد  یتسرپتب  ترجه ، مهد 

.33 دیفم /» داشرا  - .» 1
.546 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 2
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ص:491
ترجه مهد  لاس  ثداوح 

دنزرف كوس  رد   41

هراشا

نوزحم و وا  لد  و  ناـیرگ ، وـت  گرم  رد  ردـپ  مشچ  ددرگیمن . رب  زین  یهلا  ریدـقت  تسین . هتخاـس  وـت  يارب  اـم  زا  يراـک  زیزع ! میهاربا  »
، دوبن یهلا  ققحم  قداص و  هدعو  رگا  مزاسیمن . يراج  نابز  رب  دشاب ، دـنوادخ  مشخ  بجوم  هک  ار  ینخـس  زگره  یلو  تسا ، رابهودـنا 

ربمایپ ار  اههلمج  نیا  « (1) .« » مدـشیم نیگمغ  مدرکیم و  هیرگ  نیا  زا  شیپ  وت  ییادـج  قارف و  رد  دـمآ ، میهاوخ  وت  لابند  هب  زین  ام  هک 
دوخ رهمرپ  نابل  و  درپسیم ، ناج  ردپ  رهمرپ  شوغآ  رد  هک  یلاح  رد  میهاربا -»  » شدـنبلد دـنزرف  كوس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ 
لاـح نیع  رد  و  فطاوع ، تاـساسحا و  زا  ولمم  یحور  و  نیگهودـنا ، ياهرهچ  اـب  و  دوـمن ، ناـیبدوب  هداـهن - دـنزرف  نوـگلگ  هرهچ  رب  ار 

. دومن عادو  وا  اب  قح ، ریدقت  هب  یضار 
. دشابیم نآ  تفاطل  حور و  تمالس  هناشن  تسا و  یناسنا  حور  تایلجت  نیرتکاپ  نیرتیلاع و  زا  دالوا ، هب  تدوم  رهم و 

«(2) « ؛» دییامن زاربا  نانآ  هب  ار  شیوخ  فطاوع  دیزرو و  رهم  دوخ  نادنزرف  هب  « ؛» مُکَدالوأ اُومِرکَأ  : » تفگیم هتسویپ  ردقیلاع  ربمایپ 
«(3) . » تسا هدش  هدرمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هدیدنسپ  تافصزا  ناکدوک ، هب  تبحم  تفوطع و  هک  اجنآ  ات 

.157 ج 22 / راحب ،» 34 «؛ ج 3 / یبلح ،» هریس  برلا «...  طخسیام  لوقن  بلقلا و ال  نزحیو  نیعلا  یکبت  - 1
.114 ج 23 / راحب ،» - » 2

.366 ج 3 / ءاضیبلا ،» ۀجحملا  - » 3
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ص:492
؛ بنیز ياهمان  هب  رتخد  هس  و  « (1) « » بیط رهاط و  مساق و   » ياهمان هب  دنزرف  هس  گرم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هتشذگ ، ياهلاس  رد 

شیمارگ رـسمه  زا  وا ، راـگدای  دـنزرف و  هناـگی  همطاـف »  » و دـیدرگ . رثأـتم  دـیدش  روـط  هب  اـهنآ  قارف  رد  و  دـش ، وربور  موـثلکما ، هیقر ،
. دوب هجیدخ » »

ياورنامرف هب  ار  اههمان  نآ  زا  یکی  نمض  رد  داتسرف . جراخ  ياهروشک  هب  ار  یناریفس  ترجه ، مشش  لاس  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هب یلو  تفگن ، تبثم  خـساپ  رهاظ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يادـن  هب  هچ  رگا  يو  درک . توعد  دـیحوت  نیئآ  هب  ار  وا  تشون و  رـصم 

. داد خساپ  هنامرتحم  هیرام -»  » مان هب  يزینک  هلمج  نآ  زا  ییایاده  لاسرا  نمض  وا - همان 
هقالع دروم  ًادیدش  هک  دروآ ، میهاربا »  » مان هب  يدـنزرف  وا  يارب  درک و  ادـیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يرـسمه  راختفا  ًادـعب  زینک  نیا 

وا لد  رد  يدـیما  روـن  و  تساـک ، هناگـشش  نادـنزرف  گرم  عوبطماـن  تارثا  زا  يّدـح  اـت  میهاربا ، دـلوت  دوـب . هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نوریب هناخ  زا  يراک  ماجنا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دییارگ . یـشوماخ  لوفا و  هب  هام  زا 18  سپ  رون  نیا  هنافـسأتم  اما  تخورفارب .

زا یتحاران  راثآ  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ردام  شوغآ  زا  ار  وا  دیدرگ ، هناخ  دراو  ًاروف  دش ، هاگآ  شدـنزرف  میخو  عضو  زا  یتقو  دوب ، هتفر 
 ... دومرف نایب  ار  هدش  دای  نانخس  دوب ؛ نایامن  وا  هرهچ 

. تشاد همادا  زین  گرم  زا  سپ  هک  تسا  وا  یناسنا  فطاوع  هناشن  دوخ ، دنزرف  كوس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هودنا  هیرگ و 
هکنیا و  دادیم . ناشن  ار  دوخ  رایتخا  نودـب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  یفطاع  حور  رگنایب  ملأـت ، راـهظا  تاـساسحا و  زاربا 

یسک هک  دوب  یهلا  ریدقت  هب  وا  ياضر  نامیا و  هناشن  تخاسیمن ، يراج  نابز  رب  قح  ياضر  فالخرب  ینخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. تسین يزیرگ  نآ  زا  ار 

درومیب ضارتعا 

درک و بجعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هیرگ  زا  دوب ، راصنا  هریت  زا  هک  فوع ، نب  نمحرلادبع 

، راحب هب ج 22 ص 151  دناهتسناد ؛ رفن  ود  هجیدخ ، زا  ار  يو  روکذ  دنزرف  هعیـش ، نادنمـشناد  زا  یخرب  یلو  - 166 ج 22 / راحب ،» - » 1
. دییامرف هعجارم  دیدجپاچ 
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ص:493
کـشا دوـخ  دـنزرف  گوـس  رد  هنوـگچ  نوـنکا  دـیدومنیم ، یهن  ناـگدرم  رب  هیرگ  زا  ار  اـم  امـش ، تفگ : دوـشگ و  ضارتـعا  هـب  ناـبز 

!؟ دیزیریم
هناـشن تاـساسحا  نیا  اریز  دـینکن ، هیرگ  دوخ  نازیزع  گرم  رد  هک  ماهتفگن  زگره  نم  : » دومرف يو  خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
ماهتفگ نم  « (1) «. » دریگیمن رارق  یهلا  تمحر  دروم  دزوسن ، نارگید  لاـح  رب  شلد  هک  یـصخش  و  تسا ، محرت  یناـبرهم و  يزوسلد و 

، هودـنا تدـش  زا  و  دـییوگن ، دـهدیم  ضارتـعا  يوـب  هـک  ینانخـس  اـی  زیمآرفک و  نانخـس  دـینکن و  داـیرف  داد و  نازیزع ، گرم  رد  هـک 
زا یهورگ  هاـگنآ  دوـمن . نفک  داد و  لـسغ  ار  میهاربا  ندـب  ربماـیپ ، روتـسد  هب  « (3)  » نانمؤمریما « (2) . » دـییامنن هراپ  ار  دوخ  ياـهسابل 

. دندرپس كاخ  هب  دندرب و  عیقب  ناتسربق  هب  تعیاشم ، زا  سپ  ار  وا  هزانج  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  باحصا 
ربق يور  تسـشن ؛ نیمز  رب  نآ  نتخاس  راومه  يارب  دید ، وا  ربق  هشوگ  رد  ياهرفح  درک . میهاربا  ربق  هب  یهاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

رد دـیاب  داد ، ماجنا  ار  یلمع  امـش  زا  یکی  هاگره  « ؛» نقتیلف اًلمع  مکدـحأ  لـمع  اذإ  : » دومرف ار  هلمج  نیا  درک و  فاـصدوخ  تسد  اـب  ار 
«(4) .« » دیامن ششوک  نآ  ماکحتسا  ناقتا و 

تافارخ اب  هزرابم 

گرم يارب  باتفآ  هک  دـندرک  روصت  ناهج ، یعیبط  نیناوق  سیماون و  زا  ربخیب  یهورگ  تفرگ . باـتفآ  تشذـگرد ، میهاربا  هک  يزور 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عفن  هب  رهاـظ  رد  یلو  دوب ؛ موهوم  هناـسفا و  هچ  رگا  یلطاـب ، هشیدـنا  نینچ  ملـسم  روط  هب  تسا . هتفرگ  میهاربا 

رب تشاد ، اج  دوب ؛ يدام  يداع و  ربهر  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رگا  دشیم و  مامت 

.151 ج 22 / راحب ،» - » 1
.348 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 2

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع ، دـنزرف  لضف ، ار  میهاربا  نفک  لسغ و  مسارم  یبلح ، هریـس  لقن  هب  156 و  ج 22 / راحب ،» - .» 3
. داد ماجنا 

.157 ج 22 / راونالاراحب ،» - .» 4

تافارخ اب  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539هزرابم  هحفص 493 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:494
. دیامن تباث  ار  دوخ  یگرزب  تمظع و  هار  نیا  زا  دراذگب و  هحص  ، هشیدنا نیا 

َو َسْمَّشلا  َّنِإ   » دینادب مدرم ! يا  ناه ! دومرف : تخاس و  هاگآ  رما  تقیقح  زا  ار  مدرم  تفر و  ربنم  زارف  رب  يروصت ، نینچ  فالخرب  وا  یلو 
«(1) « ؛»...  ِِهتاَیَِحل َال  َو  ٍدَحَأ  ِتْوَِمل  ِناَفِسَْکنَی  َال  َُهل  ِناَعیِطُم  ِهِْرمَِأب ، ِناَیِرْجَی  ِهَّللا  ِتاَیآ  ْنِم  ِناَتَیآ  َرَمَْقلا 

یـصاخ ریـسم  رد  تسا ، هتـشاد  ررقم  اهنآ  رب  ادـخ  هک  ینیناوق  یعیبط و  ننـس  قبط  رب  اهنآ  دنتـسه . ادـخ  تردـق  ياههناشن  هام  باتفآ و 
وا دـیرازگب . زامن  هک  تسا  نیا  فوسک  عقوم  رد  امـش  هفیظو  هکلب  دـنریگیمن ، یـسک  دـلوت  اـی  یـسک و  گرم  يارب  زگره  دـندرگیم .

یتسرپهناسفا هفارخ و  زا  و  ینادان ، لهج و  زا  هکلب  دـننکیم  ریـسفت  دوخ  عفن  هب  ار  قیاقح  اهنت  هن  هک  نابلطتصرف ، زا  يرایـسب  فـالخرب 
. دومنن هدافتسا  دوخ  دوس  هب  مدرم  ینادان  لهج و  زا  دنکفاین و  قیاقح  يور  رب  هدرپ  زگره  دنیامنیم ؛ هدافتسا  دوخ  دوس  هب  مدرم ،

ناهج سیماون  نیناوق و  و  هداتفارب ، تعیبط  رارـسا  زا  هدرپ  هک  زورما  ناهج  رد  داهنیم ، یلطاـب  هشیدـنا  نینچ  رب  هحـصزور  نآ  رد  وا  رگا 
هدـنیامن و و  رـشب ، نادـیواج  ربهر  ار  دوخ  تسناوتیمن  تسا ؛ هدـیدرگ  نهربم  نشور و  هاـم  یگتفرگ  دیـشروخ و  فوسک  لـلع  هداـم و 

. دنک یفرعم  تسا - هدام  ملاع  نیناوق  راذگهیاپ  تعیبط و  قلاخ  هک  ادخ - هدیزگرب 

.348 ج 3 / یبلح ،» هریس  313 «؛ نساحملا /» - .» 1
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ص:495
ترجه مهد  لاس  ثداوح 

هنیدم رد  نارجن »  » یگدنیامن تئیه   42

هراشا

اهنت هطقن  نیا  مالسا ، عولط  زاغآ  رد  تسا . هتفرگ  رارق  نمی  زاجح و  يزرم  هطقن  رد  دوخ ، عبات  هدکهد  داتفه  اب  نارجن ،»  » يافصاب شخب 
هیلع هللا  یلصمالسا  ربمایپ  « (1) . » دندوب هدیورگ  حیسم  نیئآ  هب  و  هدیشک ، تسد  یتسرپتب  زا  یللع  هب  هک  دوب  زاجح  نیشنیحیسم  هقطنم 

نانکاس همان ، نآ  یط  تشون و  هثراحوبا » « » (2) ، » نارجن فقسا  هب  ياهمان  ناهج ، یبهذم  زکارم  لود و  نارس  اب  هبتاکم  تازاوم  هب  هلآ  و 
: ترضح نآ  همان  نومضم  کنیا  دومن . توعد  مالسا  نیئآ  هب  ار  نارجن 

بوقعی قاحسا و  میهاربا و  يادخ  نارجن : فقسا  هب  ادخ  ربمایپ  دمحم  زا  تسا ) ياهمان  نیا  . ) بوقعی قاحـسا و  میهاربا و  يادخ  مان  هب  »
تیالو زا  هک  منکیم  توعد  ار  امش  میامنیم . توعد  ادخ »  » شتسرپ هب  ناگدنب ،»  » شتـسرپ زا  ار  اهامـش  و  منکیم ، شیاتـس  دمح و  ار 

( هیزج  ) تایلام یمالسا  تموکح  هب  دیاب  لقاال )  ) دیتفریذپن ارم  توعد  رگا  و  دییآ ، دراو  دنوادخ  تیالو  رد  دیوش و  جراخ  ادخ  ناگدنب 
و دنکیم ) عافد  امش  لام  ناج و  زا  یئزج  غلبم  نیا  ربارب  رد  هک   ) دیزادرپب

. تسا هدرک  نایب  حیسم  نیئآ  هب  ار  نانآ  شیارگ  للع  ، 266 - 267 ج 5 / نادلبلامجعم ،» رد « يومح ، توقای  - 1
شیـشک قوفاـم  یناـحور  بصنم  کـی  هناـشن  نونکا  مه  و  تسا ، رظاـن  بیقر و  ینعم  هب  پوکـسپا » یناـنوی « هملک  برعم  فقـسا ، - . 2

. دشابیم
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«(2)  » طوبرم هیآ  ترضح  نآ  هک  دنکیم  هفاضا  هعیش  یخیرات  رداصم  زا  یخرب  و  « (1) «. » دوشیم رطخ  مالعا  امش  هب  تروصنیا  ریغ  رد 

. تشون زین  دناهدش  توعد  هناگی  يادخ  شتسرپ  هب  یگمه  نآ  رد  هک  ار ، باتک  لها  هب 
ره تقد  اب  ار  همان  يو  دنداد . نارجن  فقسا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  همان  هدش ، نارجن  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناگدنیامن 

فرط دارفا  زا  یکی  داد . لیکـشت  یبهذـمریغ  یبهذـم و  زراـب  ياهتیـصخش  زا  بـکرم  ییاروـش  میمــصت ، يارب  و  دـناوخ . رتماـمت  هـچ 
تاعالطا دومن : راهظا  نینچ  فقـسا ،»  » خـساپ رد  يو  تشاد . لماک  تیفورعم  ینادراک  تیارد و  لقع و  هب  هک  دوب  لیبحرـش » ، » تروشم

؛ دـیدشیم روش  دراو  نم  اـب  عوـضوم  نیا  ریغ  رد  رگا  و  مرادـن ، رظن  زاربا  قـح  نم  نیارباـنب ، تسا . زیچاـن  رایـسب  یبهذـم  لـئاسم  رد  نم 
. مراذگب امش  رایتخا  رد  ییاهلحهار  متسناوتیم 

هب قاحـسا  لسن  توبن  بصنم  هک  يزور  میاهدینـش : دوخ  یبهذـم  ناـیاوشیپ  زا  ررکم ، اـم  هکنیا : نآ  مهد و  رکذـت  ار  یبلطم  مراـچان  اـما 
! دشاب دوعوم  ربمایپ  نامه  تسا ، لیعامسا  دالوا  زا  هک  دمحم  هک  تسین  دیعب  چیه  و  تفای ، دهاوخ  لاقتنا  لیعامسا »  » نادنزرف

، هتفرگ سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب  کیدزن  زا  ات  دنورب  هنیدـم  هب  نارجن » یگدـنیامن  تئیه   » ناونع هب  یهورگ  هک  داد  رظن  اروش 
. دنهد رارق  یسررب  دروم  ار  وا  توبن  لیالد 

رارق یبهذـم  ياوشیپ  نت  هس  نانآ  سأر  رد  هک  دـندیدرگ ، باـختنا  نارجن »  » مدرم نیرتاـناد  نیرتهدـنزرا و  زا  نت  تصـش  بیترت ، نیدـب 
: تشاد

. دوب زاجح  رد  مور  ياهاسیلک  یمسر  هدنیامن  هک  نارجن  مظعا  فقسا  همقلع ،» نب  ۀثراحوبا  - » 1
ینادراک ریبدت و  لقع و  هب  هک  یگدنیامن  تئیه  سیئر  حیسملادبع ،» - » 2

.285 ج 21 / راونالاراحب ،» - » 1
.287 ج 21 / راحب ،» ،» 64 نارمعلآ / هروس  دشابیم - ْمُکَْنَیب » َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  هیآ «: روظنم  - 2
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ص:497
. تشاد تیفورعم 

رد رـصع  فرط  یگدنیامن ، تئیه  « (1) . » تفریم رامـش  هب  نارجن  تلم  مرتـحم  ياهتیـصخش  زا  یکی  لاـسنهک و  يدرف  هک  مَهیا » - » 3
هللا یلصربمایپ  هب  هدش  دجسم  دراو  دنتشاد ، ندرگ  رب  اهبیلصو  تسد  رب  الط  ياهرتشگنا  و  نت ، رب  یمشیربا  یلمجت  ياهسابل  هک  یلاح 
نانآ دومن . تحاران  تخـس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دجـسم ، رد  مهنآ  نانآ  بسانمان  هدننز و  عضو  یلو  دندرک . مالـس  هلآ  هیلع و 

نافع و نب  نامثع  اب  ًاروف  دنتـسنادن . ار  یتحاران  تلع  اـما  تسا ، هدـش  تحاراـن  ناـنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـندرک  ساـسحا 
هرگ نیا  لح  هک  دنتشاد  راهظا  اهنآ  دنتفگ . اهنآ  هب  ار  نایرج  و  دنتفرگ ، سامت  دنتشاد ، نانآ  اب  ییانشآ  هقباس  هک  فوع ، نب  نمحرلادبع 
نینچ اهنآ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک ، هعجارم  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  یتقو  تسا . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هب 

مارتحا دروم  تروصنیا ، رد  دییایب . ترضح  روضح  هب  رویز  رز و  نودب  هداس ، عضو  اب  و  دیهد ، رییغت  ار  دوخ  ياهسابل  دیاب  امـش  تفگ :
. تفرگ دیهاوخ  رارق  میرکت  و 

هیلع هللا  یلصربمایپ  دندرک . مالس  هدش ، بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رضحم  هب  الط ، رتشگنا  نودب  هداس  سابل  اب  نارجن ، ناگدنیامن 
دراو هکنآ  زا  شیپ  ناگدنیامن ، تفریذپ . دندوب ؛ هدروآ  يو  يارب  هک  ار  ییایادـه  زا  یخرب  و  داد ، ار  نانآ  خـساپ  صاخ ، مارتحا  اب  هلآ  و 

دجـسم رد  ار  دوخ  ياهزامن  هک  داد  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسا . هدیـسر  نانآ  زاـمن  تقو  هک  دـندرک  راـهظا  دـنوش ، هرکاذـم 
«(2) . » دنناوخب دندوب ، هداتسیا  قرشم  هب  ور  هک  یلاح  رد  هنیدم ،

نارجن ناگدنیامن  هرکاذم 

. دناهدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  ار  نارجن  ناگدنیامن  هرکاذم  نتم  یمالسا ، ناخروم  ناثدحم و  ناسیونهریس و  زا  یهورگ 
رد تسا ، هدروآ  دوخ  هریس  رد  یبلح »  » هک ار  نانآ  تارکاذم  زا  ياهشوگ  ام 

.66 ج 2 / یبوقعی ،» خیرات  - » 1
.239 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 2
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. منکیم توعد  وا  رماوا  ربارب  رد  میلـست  هناگی و  يادـخ  شتـسرپ  دـیحوت و  نیئآ  هب  ار  امـش  نم  ربماـیپ : « (1) . » مییامنیم سکعنم  اـجنیا 

. دناوخ نانآ  يارب  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  سپس 
. مییامنیم لمع  يو  ماکحا  هب  هدروآ و  نامیا  وا  هب  اًلبق  ام  تسا ، ناهج  هناگی  يادخ  هب  نامیا  مالسا ، زا  روظنم  رگا  نارجن : ناگدنیامن 

ار هناگی  يادخ  هک  دییوگیم  هنوگچ  دیاهدیورگن . یعقاو  مالـسا  هب  هک  تسا  یکاح  امـش  لامعا  زا  یخرب  دراد و  یمئالع  مالـسا  ربمایپ :
دنزرف دـنوادخ  يارب  ودـینکیمن  زیهرپ  كوخ  تشوگ  ندروخ  زا  و  دـیتسرپیم ، ار  بیلـص »  » اهامـش هک  یتروصرد  دـینکیم ، شتـسرپ 

؟ دیدقتعم
ار نآ  هک  تخاس  ياهدنرپ  لِگ  زا  و  دیـشخب ، افـش  ار  نارامیب  و  درک ، هدنز  ار  ناگدرم  وا  اریز  مینادیم ، ادخ  ار  وا  ام  نارجن : ناگدـنیامن 

! تسا ادخ  وا  هک  تسا  یکاح  لامعا ، نیا  مامت  و  دروآرد ، زاورپ  هب 
. دوب هداد  وا  هب  ادخ  ار  ییاناوت  تردق و  نیا  و  داد ، رارق  میرم  محر  رد  ار  وا  هک  تسا  وا  قولخم  ادخ و  هدنب  وا  هن ! ربمایپ :

راچان سپ  دروآ . ایند  هب  ار  وا  دنک ، جاودزا  یـسک  اب  هکنیا  نودب  میرم ، وا  ردام  اریز  تسا  ادـخ  دـنزرف  وا  يرآ  ناگدـنیامن : زا  رفن  کی 
. دشاب ناهج  يادخ  نامه ، وا  ردپ  دیاب 

دننام رظن  نیا  زا  یسیع  ترضح  عضو  دیوگب : نانآ  هب  هک  تفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  دیدرگ و  لزان  یحو  هتـشرف  عقوم ، نیا  رد 
نتشادن رگا  و  « (2) . » دیرفآ كاخ  زا  دـشاب ، يردام  ردـپ و  ياراد  هک  نیا  نودـب  دوخ ، نایاپیب  تردـق  اب  ار  وا  هک  تسا  مدآ  ترـضح 

! ردام هن  تشاد و  ردپ  هن  وا  اریز  تسا ، رتهتسیاش  بصنم  نیا  يارب  مدآ  ترضح  سپ  تسا ، ادخ  دنزرف  وا  هک  دشاب  نیا  رب  هاوگ  ردپ ،
نیرفن وگغورد  رب  و  مینک ، هلهابم  رگیدکی  اب  ینیعم  تقو  رد  هک  تسا  نیا  هار  دنکیمن . عناق  ار  ام  امـش  ياهوگتفگ  نارجن : ناگدـنیامن 

دنوادخ زا  و  میتسرفب ،

.239 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 1
. تسا  59 نارمعلآ / هروس  ُنوُکَیَف » ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ  هیآ «: روظنم  - 2
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ات تخاس  رومأم  ار  ربمایپ  دروآ و  ار  هلهابم  هیآ  دیدرگ و  لزان  یحو  کیپ  عقوم  نیا  رد  « (1) . » دنک دوبان  كاله و  ار  وگغورد  میهاوخب 

دارفا هک  دنهاوخب  دـنوادخ  زا  نیفرط  و  دزیخرب ؛ هلهابم  هب  دـنوریمن ؛ قح  راب  ریز  دـنزیخیم و  رب  هجاحم  هلداجم و  هب  وا  اب  هک  یناسک  اب 
: هلهابم هیآ  کنیا  دزاس . رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وگغورد 

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
«(2) . » َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

میلانب مینک و  هبال  میروآ و  درگ  ار  دوخ  ناکیدزن  نانز و  نادنزرف و  دییایب  وگب  دنک ، هلداجم  وت  اب  نایرج  ندـش  نشور  زا  سپ  سکره  »
.« میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و 

. دنوش هدامآ  هلهابم  يارب  یگمه  ادرف  هک  دش  رارق  و  دندش ، هدامآ  هلهابم  قیرط  زا  هلأسم  نداد  هلصیف  هب  نیفرط 

دوریم هلهابم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

خیرات زیگناتفگش  هدنهدناکت و  بلاج و  ثداوح  زا  نارجن ،»  » یگدنیامن تئیه  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هلهابم  تشذگرس 
يرشخمز دننام  يدایز  هورگ  یلو  دناهدیزرو ، یهاتوک  نآ ، تایئزج  لقن  رد  ناسیونهریس ، نارـسفم و  زا  یخرب  هچ  رگا  دشابیم . مالـسا 

اجنیا رد  ام  کنیا  دـناهداد . ار  نخـس  داد  هراب  نیا  رد  « (5) ، » لـماک رد  ریثا  نبا  و  « (4) ، » دوخ ریـسفت  رد  يزار  ماما  و  « (3) ، » فاشک رد 
: میئامنیم سکعنم  ار  يرشخمز  راتفگ  زا  یشخب 

هدرک قفاوت  نارجن ،»  » یگدنیامن تئیه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اًلبق  دیسر . ارف  هلهابم  تقو 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  ار  هلهابم  عوضوم  هک  دوشیم  هدافتسا  یبلح  هریس  زا  و  هلهابم » هب « طوبرم  هیآ  زا  یلو  ، 32 ج 21 / راحب ،» - .» 1
. دنکیم تیاکح  نآ  زا  انَءاْنبَأ » ُعْدَن  اَْولاعَت  هلمج « هک  نانچمه  درک . داهنشیپ  هلآ  و 

.61 نارمعلآ / هروس  - » 2
282 و 283. ج 1 / - 3

471 و 472. ج 2 / بیغلاحیتافم ،» - » 4
.112 ج 2 / - 5
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ناناملسم و نایم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دریگب . ماجنا  ارحص  هنماد  رد  هنیدم ، رهـش  زا  جراخ  ياهطقن  رد  ار  هلهابم  مسارم  هک  دندوب 
مالسلا و هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  زج  نت ، راهچ  نیا  دنیامن . تکرش  یخیرات  هثداح  نیا  رد  هک  دیزگرب  ار  رفن  راهچ  طقف  دوخ ، ناگتـسب 

ناناملـسم مامت  ناـیم  رد  اریز  دوبن ، رگید  سک  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
. تشادن دوجو  نت  راهچ  نیا  نامیا  زا  رتراوتسا  ینامیا  و  رتکاپ ، یسوفن 

. دومن یط  یصاخ  عضو  اب  دریگب ، ماجنا  هلهابم  مسارم  اجنآ  رد  دوب  رارق  هک  ار  ياهطقن  لزنم و  هلصاف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
هب مالـسلا  اهیلع  همطاـف  تشاد و  تسد  رد  ار  نسح  ترـضح  تسد  و  « (1)  » شوغآ رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  یلاح  رد  وا 
هب دورو  زا  شیپ  داهن و  هلهابم  نادـیم  هب  ماگ  دـندرکیم ؛ تکرح  يو  رـس  تشپ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح و  نآ  لاـبند 

. دینک هقردب  نیمآ  نتفگ  اب  ارم  ياعد  امش  مدرک ، اعد  عقوم  ره  نم  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  هلهابم »  » نادیم
« دمحم  » هک دیدید  هاگره  دنتفگیم : رگیدکی  هب  دنوش  وربور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  هکنآ  زا  شیپ  نارجن ، یگدنیامن  تئیه  نارس 

درف کی  يو  تروصنیا  رد  داد  ام  ناشن  ار  دوخ  يرهاـظ  تردـق  يداـم و  هوکـش  و  دروآ ، هلهاـبم  نادـیم  هب  ار  دوخ  نازابرـس  نارـسفا و 
زا هتـسراو  عضو  کی  اب  دیایب و  هلهابم »  » هب دوخ  ياههشوگرگج  نادنزرف و  اب  رگا  یلو  درادن . دوخ  توبن  هب  يدامتعا  تسا و  قداصریغ 

دراد داقتعا  نامیا و  دوخ  هب  يردق  هب  تسا و  وگتـسار  يربمایپ  هک  تسادیپ  دراذـگ ؛ یهلا  هاگرد  هب  ور  يدام ، توربج  لالج و  عون  ره 
دارفا نیرتیمارگ  نیرتزیزع و  تسا  رـضاح  رتمامت ، هچ  ره  تأرج  اب  هکلب  دهد ، رارق  يدوبان  ضرعم  رد  ار  دوخ  تسا  رـضاح  اهنت  هن  هک 

. دزاس عقاو  يدوبان  انف و  ضرعم  رد  ار  دوخ  دزن 
اهنآ زا  نت  هس  هک  رگید  نت  راـهچ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یناروـن  هفاـیق  ناـهگان  دـندوب . وـگتفگ  نیا  رد  یگدـنیامن  تـئیه  نارس 

وا هکنیا  زا  و  دـندرک ، هاـگن  رگیدـکی  هرهچ  هب  ّریحت  هدزتهب و  تلاـح  اـب  یگمه  دـیدرگ . ناـیامن  دـندوب ، وا  دوجو  هرجـش  ياـههخاش 
هلهابم هنحصهب  ار  دوخ  راگدای  رتخد و  هناگی  و  هانگیب ، موصعم و  ياههشوگرگج 

هیلع یلع  و  دوب ، هتفرگ  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا : هدـش  دراو  تاـیاور  زا  یخرب  رد  - 1
.338 ج 21 / راحب ،» دندرکیم «- تکرح  ترضح  نآ  رس  تشپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور  شیپ  مالسلا 
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دراد خسار  داقتعا  دوخ  ياعد  توعد و  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنتفایرد  نانآ  دنتفرگ . نادـند  هب  بجعت  تشگنا  تسا ، هدروآ 

. دهدیمن رارق  یهلا  باذع  ینامسآ و  يالب  ضرعم  رد  ار  دوخ  نازیزع  ددرم ، درف  کی  هنرگ  و 
ار اههوک  نیرتگرزب  هک  دنهاوخب  یهلا  هاگرد  زا  دـننک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  هاگره  هک  منیبیم  ار  ییاههرهچ  نم  تفگ : نارجن  فقـسا 

اریز مییامن ؛ هلهابم  تلیـضفاب ، دارفا  نیا  اب  ینارون و  ياههفایق  نیا  اب  ام  تسین  حیحـصزگره  نیاربانب ، دوشیم . هدنک  ًاروف  دـنکب ، ياج  زا 
نیمز يور  رد  دریگب و  ار  ناهج  نایحیـسم  همه  و  دـنک ، ادـیپ  شرتسگ  باذـع  هنماد  تسا  نکمم  و  میوش ، دوبان  ام  همه  هک  تسین  دـیعب 

«(1) ! » دنامن یقاب  یحیسم  کی 

هلهابم زا  یگدنیامن  تئیه  فارصنا 

رـضاح و  دـنوشن ، هلهابم  دراو  زگره  هک  دـندرک  بیوصت  ءارآ  قافتا  هب  دـندش و  روش  دراو  هدـش ، دای  عضو  ندـید  اب  یگدـنیامن  تأـیه 
. دـنک عافد  نانآ  لام  ناج و  زا  یمالـسا  تموکح  نآ ، ربارب  رد  دـنزادرپب و  هنارـس ) تاـیلام  « ) هیزج  » ناونع هب  یغلبم  لاـس  ره  هک  دـندش 

تموکح ياـیازم  زا  یئزج ، غـلبم  کـی  تخادرپ  ربارب  رد  لاـس  ره  دـش  رارق  و  درک ، مـالعا  ار  دوـخ  تیاـضر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هدرتسگ نارجن  مدرم  ناگدنیامن  رـس  رب  ار  دوخ  موش  هیاس  باذع ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سپـس  دـندرگ . رادروخرب  یمالـسا 

، دـشیم هـتخورفارب  ناـبایب  رد  هـک  یـشتآ  رد  هداد ، تـسد  زا  ار  دوـخ  یناـسنا  روـص  ، دـندشیم دراو  هلهاـبم  هنعـالم و  رد  زا  رگا  دوـب و 
. دشیم هدیشک  نارجن »  » نیمزرس هب  باذع  هنماد  دنتخوسیم و 

دوخ ناهارمه  زا  نت  راهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هلهابم ، زور  تسا : هدش  لقن  هشیاع  زا 

یکیدزن هب  رجاهم  راصنا و  زا  يدایز  هورگ  هلهابم  زور  رد  دنکیم : لقن  لابقا » باتک « رد  هعیش ، راوگرزب  دنمـشناد  سوواط ، نبدیـس  - 1
رفن راـهچ  ناـمه  اـب  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یلو  دـندوب . هدـمآ  دریگب ، ماـجنا  اـجنآ  رد  هلهاـبم  مسارم  دوـب  رارق  هک  ياهطقن 
يابع دش و  هلهابم  لحم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوبن . رگید  سک  ناناملـسم  زا  رفن  جنپ  نیا  زج  هلهابم  لحم  رد  و  درک ، تکرح 
لزنم زا  هک  يرفن  جـنپ  تئیه  ناـمه  اـب  و  دـنکفا ، دـندوب  رگیدـکی  کـیدزن  هک  یناـبایب  تخرد  ود  يور  رب  تفرگرب و  شود  زا  ار  دوـخ 

. دومن توعد  هلهابم  هب  ار  نارجن  یگدنیامن  تئیه  و  دنتفرگ ، رارق  ابع  هیاس  ریز  دوب  هدرک  تکرح 
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. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  دومن : توـالت  ار  هیآ  نیا  درک و  دراو  یگنر  یکـشم  ياـبع  ریز  ار 

«(1)»
: دسیونیم ثحب  نایاپ  رد  هتخادرپ و  هلهابم  هیآ  تاکن  نایب  هب  يرشخمز ، سپس 

. تسا مالسا  نییآ  تیناقح  رب  هدنز  يدنس  هدوب و  ءاسک  باحصا  تلیضف  رب  هاوگ  نیرتگرزب  هیآ ، نیا  دافم  هلهابم و  تشذگرس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  صاـصتخا  هلهاـبم  عوضوم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا ، هدـش  دراو  اـم  یبهذـم  ناـیاوشیپ  زا  هک  یتاـیاور  زا 

ثیدح ياهباتک  رد  نآ ، ياعد  هلهابم و  زرط  دزیخرب . هلهابم  هب  دوخ  نافلاخم  اب  دناوتیم  یبهذم  لئاسم  رد  یناملسم  درف  ره  هتشادن و 
. دییامرف هعجارم  « (2) « » نیلقثلارون  » باتک هب  رتشیب  عالطا  يارب  هدش ، دراو 

زا يوریپ  هب  ینامیااب  درف  ره  و  تسا ، مالـسا  یقاب  تازجعم  زا  یکی  هلهابم  میناوخیم : نینچ  یئابطابط  همـالع  داتـسا  ترـضح  هلاـسر  رد 
ناـهج دـنوادخ  زا  و  دزادرپـب ، هلهاـبم  هب  دوـخ  فلاـخم  اـب  مالـسا  قیاـقح  زا  یتـقیقح  تاـبثا  هار  رد  دـناوتیم  مالـسا  ياوـشیپ  نیتـسخن 

«(3) . » دزاس موکحم  دهدب و  رفیک  ار  فلاخم  فرط  هک  دنک  تساوخرد 

.33 بازحا / - 1
.292 - 291 ج 1 / - . 2

514 هحفـص 513 - هلهابم ، باب  اعد  باـتک  ج 2  یفاـک » هب « تسا ، هدـش  حیرـصت  عوـضوم  نیا  هب  زین  یمالـسا  تاـیاور  زا  یخرب  رد  - 3
. دییامرف هعجارم 
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ترجه مهد  لاس  ثداوح 

عادولاۀجح  43

هراشا

مسارم نیا  اریز  دنروآیم . ياجب  ناناملسم  هک  تسا  یتدابع  نیرتهوکشاب  نیرتگرزب و  جح ، مسارم  مالـسا ، یعمجتـسد  تادابع  نایم  رد 
تاواسم زراب  هنومن  ماقم ، لام و  زا  یگتـسراو  لماک  هناشن  یگناگی ، تدحو و  رهظم  نیرتگرزب  ناملـسم  تلم  يارب  رابکی ، یلاس  مهنآ 

 ... ناناملسم و نیب  رد  طباور  میکحت  هلیسو  اهناسنا و  مامت  يربارب  و 
دناوـتیم هک  اـقح   ) ار یمالـسا  هنـالاس  هرگنک  نیا  و  مینکیم ، هدافتـسا  رتـمک  هدرتـسگ  ناوـخ  نیا  زا  ناناملـسم  اـم  رگا  لاـح  دـشابیم .

رازگرب لـماک ، يرادربهرهب  نودـب  دـشاب ) اـم ، یناگدـنز  رد  قـیمع  یتـالوحت  ءدـبم  اـم و  یعاـمتجا  تالکـشم  زا  يرایـسب  يوگخــساپ 
رب مسارم  نیا  زا  هدافتـسا  ددـصرد  هک  تسا  یمالـسا  ناربـهر  ریـصقت  اـی  روصق و  رب  هاوـگ  هکلب  تسین ، نوناـق  روـصق  هناـشن  مییاـمنیم :

. دنیآیمن
هبعک هطقن ، نیا  هتـسویپ  دومن ، توعد  هناخ  نیا  تراـیز  هب  ار  ناتـسرپادخ  و  تفاـی ، تغارف  هبعک  ياـنب  زا  نمحرلالـیلخ ،»  » هک يزور  زا 
هناخ نیا  ترایز  هب  ناتـسبرع ، فلتخم  طاقن  و  ناهج ، فاـنکا  زا  یهورگ  هلاـس  همه  تسا . هدوب  سانـشادخ  ياـهتلم  فاـطم  و  بولق ،

. دندادیم ماجنا  دندوب ، هتخومآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  هک  ار  یمسارم  و  هتفاتش ،
هک دوب  هدش  بجوم  برع ، ناهج  راکفا  رب  تب  تموکح  شیرق ، یهاوخدوخ  ناربمایپ ، يربهر  زا  زاجح  تلم  عاطقنا  نامز ، تشذـگ  اما 

نامز و رظن  زا  جح  مسارم 
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. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  هفایق  ددرگ و  رییغت  فیرحت و  شوختسد  ناکم ،

رد ًاصخـش  لاـس  نآ  رد  هک  تفاـی ، تیرومأـم  ادـخ  فرط  زا  ترجه ، مهد  لاـس  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  تاـهج ، نیا  يور 
، هدشدای للع  يور  هک  ار  یجوعم  جک و  ياههخاش  هنوگره  و  دزاس ، انـشآ  دوخ  فیلاکت  هب  ار  مدرم  اًلمع  و  دیوج ، تکرـش  جح  مسارم 

هکنآ زا  شیب  رفـس ، نیا  دـنک . میلعت  مدرم  هب  ار  اهنآ  زا  چوک  عقوم  و  ینم »  » و تافرع »  » دودـح و  دربب ، دوب ، هدـییور  تدابع  نیا  رکیپ  رب 
. تشاد یمیلعت  هبنج  دشاب ، هتشاد  یعامتجا  یسایس و  هبنج 

یلصربمایپ هک  دننک  نالعا  لیابق  نایم  هنیدم و  رهش  رد  هک  داد  روتـسد  هدعقلاوذ )  ) یمالـسا هام  نیمهدزای  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
تخیگنارب ناناملسم  زا  یمیظع  هورگ  لد  رد  ار  یناوارف  هقالع  قوش و  هیعالطا ، نیا  تسا . ادخ  هناخ  ترایز  مزاع  لاسما ، هلآ  هیلع و  هللا 
یلصربمایپ « (1) . » دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تکرح  راظتنا  رد  یگمه  دندز و  همیخ  هنیدـم  فارطا  رد  رفن  نارازه  نآ ، لابند  هب  و 

هارمه ینابرق  تصش  زا  شیب  هک  یلاح  رد  و  داد ، رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  هناجدوبا » ، » هدعقلايذ مشـش  تسیب و  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
ود ندیـشوپ  اـب  دیـسر  دراد ) رارق  اـجنآ  رد  زین  هرجـش » دجـسم   » هک ياهطقن  « ) هفیلحلايذ  » هب یتـقو  دومن . تکرح  هکم  يوس  هب  تشاد ،

میهاربا يادـن  هب  خـساپ  و  کیبل »  » هک ار  مارحا  فورعم  « (2)  » ياعد مارحا ، نتسب  ماگنه  و  تسب ، مارحا  هرجـش »  » دجـسم زا  هداس  هچراپ 
یکیدزن هب  یتـقو  تفگیم . کـیبل » ، » تفرگیم رارق  يریزارـس  يدـنلب و  رد  اـی  دـیدیم و  ار  يراوس  عقوم  ره  زین  و  دومن . تئارق  تسا ،

دراو هبیــش » ینب   » باـب زا  تـفرگ و  شیپ  ار  دجــسم  هار  هرــسکی  و  دــش ، هـکم  دراو  مراـهچ  زور  درک ، عـطق  ار  کـیبل » ، » دیــسر هـکم 
. داتسرفیم دورد  میهاربا  هب  تفگیم و  انث  دمح و  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  دش ؛ مارحلادجسم 

ار نآ  تسخن  تفرگ ، رارق  دوسالارجح »  » ربارب فاوط ، ماگنه  یتقو 

.289 ج 3 / یبلح ،» هریس  - » 1
. کیبل کل  کیرشال  کلملاو  کل  ۀمعّنلاو  دمحلا  نا  کیبل  کل  کیرشال  کیبل  کیبل ، مهللا  کیبل  - 2
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ود تفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  تشپ  فاوط ، زامن  يادا  يارب  سپـس  دز . رود  هبعک  فارطا  راب  تفه  و  دومن ، « (1) « » مالتسا »
هک یناسک  تفگ : درک و  نارئاز  هب  ور  سپـس  دومن . « (2)  » هورم افصنایم و  یعـس  هب  عورـش  دش ، غراف  زامن  زا  یتقو  دناوخ . زامن  تعکر 

( نخان نتفرگ  ای  وم و  ندرک  هاتوک  « ) ریـصقت  » اب نانآ  يارب  مارحا  تامرحم  مامت  و  دنوش ، جراخ  مارحا  زا  دناهدرواین : ینابرق  دوخ  هارمه 
رـس ار  دوخ  ینابرق  هک  ياهظحل  ات  دـننامب ، یقاب  مارحا  تلاح  هب  دـیاب  دـناهدروآ ؛ ینابرق  دوخ  هارمه  هک  يدارفا  نم و  اما  دوشیم . لالح 

. دنربب
دشاب مارحا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  تسین  اراوگ  ام  يارب  زگره  هک  دوب  نیا  نانآ  رذع  دمآ . نارگ  تخس و  یهورگ  رب  راک  نیا 

: دنتفگیم یهاگ  ددرگ . لالح  زیاج و  ام  يارب  تسا ، مارح  وا  رب  هک  ییاهزیچ  و  میوش ، جراخ  مارحا  زا  ام  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناگدید  « (3) . » دزیرب ام  ندرگ  رس و  زا  لسغ  بآ  تارطق  یلو  میشاب ، ادخ  هناخ  نارئاز  ِوزج  ام  تسین ، حیحص 

؟ ياهدروآ دوخ  هارمه  ینابرق  ایآ  تفگ : وا  هب  دوب . یقاب  مارحا  تلاح  رد  هک  داتفا ، رمع »  » هب
یقاب تلاـح  ناـمه  هب  امـش  یلو  موش ، جراـخ  مارحا  زا  هک  تسین  اراوگ  نم  يارب  تفگ : يدـشن ؟ جراـخ  مارحا  زا  ارچ  دومرف : هن . تفگ 

. دنام یهاوخ  یقاب  هدیقع  نیا  رب  هتسویپ  هکلب  الاح ، هن  امش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ینامب .
يرمَأ نِم  ُتلبقتْسا  ُتنُک  َول  : » تفگ دش و  تحاران  مدرم  یلدود  دیدرت و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ماـگنه گنـس  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  هتکن  و  دـنلامب . نآ  هـب  ار  دوـخ  ياـهتسد  فاوـط  زا  شیپ  هـک  تـسا  نـیا  مالتـسا » زا « روـظنم  - 1
کی نآ  رب  ندراذـگ  تسد  تسا . هدرب  الاب  ار  هبعک  ياههراوید  نآ  هلیـسو  هب  و  تشاد ، رارق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ياپ  ریز  هبعکنتخاـس ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میشاب . اشوک  دیحوت  نیئآ  هار  رد  ناج  ياپ  ات  راومیهاربا  هکنیا  تسا و  مالسلا  هیلع  میهاربا  اب  نامیپ  نتـسب  عون 
هکم حتف  زا  سپ  هک  متـشه ، لاس  رد  يرگید  و  متفه ، لاس  رد  یکی  دوب . هداد  ماجنا  ار  هرمع  لمع  راب  ود  دوخ ، هلاسهد  فقوت  تدم  رد 

.174 ج 2 / يربک ،» تاقبط  داد «- ماجنا  جح  لامعا  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  ياهرمع  نیموس  نیا  و  تسا . هدوب 
افص زا  تسا ، هوک  ود  نایم  هلصاف  ندومیپ  نامه  یعس ، و  دنراد . رارق  مارحلادجسم  یکیدزن  رد  هک  تسا  یهوک  ود  مان  هورم ، افص و  - 2

. دریذپیم نایاپ  هورم  رد  و  دوشیمزاغآ ،
نآ میرحت  ریـصقت » اب « و  تسا ، نز  اب  یکیدزن  مارحا  تامرحم  زا  یکی  نوچ  تسا . تبانج  لسغ  نز و  اب  یکیدزن  زا  هیانک  هلمج  نیا  - 3

. دوشیم فرطرب 
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عـالطا امـش  ياـجیب  دـیدرت  یلد و  ود  زا  و  دوـب ، نشور  هتـشذگ  دـننام  نم  يارب  هدـنیآ  رگا  ینعی  مـکترمأ ؛» اـمک  ُتـلعفل  ُتربدتـسا  اـم 

. مدمآیم ادخ  هناخ  ترایز  هب  مشاب ؛ هتشاد  هارمه  ینابرق  هکنیا  نودب  امش  دننام  مه  نم  متشادیم ،
ار دوخ  ینابرق  ینم  زور  ات  منامب  مارحا  لاح  رد  دیاب  ُهَّلِحَم  ُيْدَْهلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ادخ  نامرف  هب  ماهدروآ و  دوخ  هارمه  ینابرق  نم  منک ، هچ  اما 

بوسحم هرمع  تسا  هداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  و  دوش ، جراخ  مارحا  زا  دـیاب  هدرواین ، هارمه  ینابرق  هک  سکره  یلو  مربب . رـس  هاـگنابرق  رد 
«(1) . » ددنبب مارحا  جح  يارب  ًادعب  و  دیامن ،

ددرگیم زاب  نمی  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

یلاح رد  دوخ  نازابرس  اب  يو  دیدرگ . هاگآ  جح ، مسارم  رد  تکرش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تکرح  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
یمالـسا تاـیلام  ناونع  هب  نارجن »  » مدرم زا  هک  ییاـههچراپ  درک و  تکرح  جـح  مسارم  رد  تکرـش  يارب  تشاد ، هارمه  یناـبرق  هک 34 

يوس هب  تعرـس  هب  درپس و  دوخ  نارـسفا  زا  یکی  هب  ار  نازابرـس  یهدنامرف  هار ، همین  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دروآ . دوخ  هارمه  دوب ، هتفرگ 
وا تیقفوـم  یلع و  رادـید  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  هکم  یکیدزن  رد  درک و  تکرح  هکم 

ّمهللا  » متفگ متسب و  مارحا  امش  تین  هب  مارحا ، عقوم  نم  تفگ : وا  يدرک !؟ تین  هنوگچ  دیسرپ ، مالسلا  هیلع  یلع  زا  دیدرگ و  لاحـشوخ 
«(2) .« » مدنبیم مارحا  زین  نم  هتسب  مارحا  وت  ربمایپ  هک  یتین  نامه  هب  اهلاراب ! « ؛» کّیبن لالهاک  ًالالها 

نم فیلکت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تخاس . هاگآ  دوب  هدروآ  دوخ  هارمه  هک  ییاهینابرق  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سپس 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  هک  داد  روتـسد  سپـس  مینامب . یقاب  مارحا  تلاح  رد  اهینابرق  نتـشک  هظحل  اـت  دـیاب  اـم  تسا و  یکی  نیا  رد  امـش  و 

. دناسرب هکم  هب  ار  اهنآ  ددرگزاب و  دوخ  نازابرس  يوس 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیکا  تاروتسد  لباقم  رد  هباحـص  زا  یهورگ  یتخـسرس  هب  ار  ام  تشذگرـس  نیا  - 319 ج 21 / راحب ،» - » 1
صنلا مان « هب  ياهژیو ، باتک  یلماـع  نیدلافیرـش  موحرم  تسه و  بلطم  نیا  رب  يداـیز  ياـههاوگ  مالـسا ، خـیرات  رد  دـنکیم . يربهر 

. دنراد دروم  نیا  رد  داهتجالاو »
تسین مزال  زگره  تسا و  یفاک  یلامجا  تین  هک  تسا  یکاح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  ياضما  مالـسلا و  هیلع  یلع  رادرک  - 2

. دشاب انشآ  دوخ  لمعتایصوصخ  رب  هدننک  تین  هک 
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هتفرگ هلهابم »  » زور دادرارق  قبط  نارجن »  » تلم زا  هک  ییاـههچراپ  ماـمت  دـید  تشگزاـب ، دوخ  نازابرـس  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 

رد يو  نیشناج  هک  راک  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دناهدرک . نت  رب  مارحا  سابل  ناونع  هب  ار  اهنآ  یگمه  هدش و  میـسقت  نازابرـس  نایم  دوب ،
لیوحت هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  اههچراپ  ارچ  تفگ : وا  هب  و  دـش ، تحاراـن  تخـس  دوب ، هداد  ماـجنا  وا  باـیغ 

ماجنا زا  سپ  مهدب و  اهنآ  هب  تناما  روط  هب  ار  اههچراپ  نم  هک  دندرک  رارـصا  نانآ  تفگ : يو  يدرک !؟ میـسقت  نازابرـس  نایم  رد  میهد 
. یتشادن يرایتخا  نینچ  وت  تفگ  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  مریگب . سپ  نانآ  زا  جح ، مسارم 

. داد هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  لیوحت  هکم  رد  و  درک ، يدنبهتسب  و  تفرگزاب ، نانآ  زا  ار  اههچراپ  همه  سپس 
، ددرگب ناـنآ  ياهتـساوخ  قبط  روما  هک  دـنهاوخیم  هتـسویپ  و  دـنربیم ، جـنر  طابـضنا  مظن و  يرگداد و  لدـع و  زا  هشیمه  هک  یهورگ 

. دندرک یتحاران  زاربا  اههچراپ  نتفرگ  سپ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هدیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمدخ 
دیوگب دناسرب و  نانآ  هب  وا  هیحان  زا  ار  ریز  مایپ  دزیخرب و  یکاش  دارفا  نایم  هک  تساوخ  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

لها اورپیب و  ادخ  روتـسد  يارجا  رد  وا  دـیرادرب . تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ییوگدـب  زا  دـیوگیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک 
«(1) . » تسین هنهادم  قلمت و 

ددرگیم زاغآ  جح  مسارم 

ورنیا زا  دربب . رـسب  یـسک  هناخ  رد  جـح ، لامعا  هرمع و  هلـصاف  رد  دوبن  یـضار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیـسر . ناـیاپ  هب  هرمع  لاـمعا 
. دننزب هکم  نوریب  رد  ار  وا  همیخ  هک  داد  روتسد 

ات مهن  زور  رهظ  زا  هفرع ، رد  ات  دـننکیم  تکرح  تافرع  يوس  هب  هکم  زا  زور  نامه  ادـخ ، هناخ  نارئاز  دیـسر . ارف  هجحلايذ  متـشه  زور 
. دنیامن فقوت  زور  نآ  بورغ 

باتفآ عولط  ات  و  دـش ، تاـفرع  مزاـع  ینم »  » قیرط زا  دـنیوگیم - زین  هیورت »  » زور هک  هجحلايذ - متـشه  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
« هرمن  » مان هب  ياهطقن  رد  تفرگ و  شیپ  ار  تافرع »  » هار و  دش ، راوس  دوخ  رتش  رب  سپس  دنام . ینم »  » رد مهن  زور 

.385 ج 21 / راحب ،» هنید «- یف  نِهادم  ُریَغ  هَّللا ، ِتاذ  یف  نِشَخ  ُهَّناَف  یلع  نَع  مُکتَنِسلأ  اوُعَفرا  - 1
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یخیرات نانخس  دوب ؛ هتفرگ  رارق  رتش  يور  هک  یلاح  رد  هوکـشاب ، عامتجا  نآ  رد  دمآ . دورف  دندوب ، هدز  اجنآ  رد  ترـضح  نآ  همیخ  هک 

. دومرف داریا  ار  دوخ 

عادولاۀجح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یخیرات  نانخس 

يادن تشادن . دای  هب  ار  یعامتجا  نینچ  زور ، نآ  هب  ات  زاجح  تلم  و  دوب ، هوکشاب  میظع و  یعامتجا  دهاش  هفرع  نیمزرس  زور ، نآ  رد  ... 
دبا يارب  دوب ، ناتـسرپتب  ناکرـشم و  هاگتماقا  شیپ ، يدنچ  ات  هک  ياهطقن  دوب . زادنانینط  نیمزرـس  نآ  رد  یتسرپهناگی  راعـش  دیحوت و 

اج هب  نت  رازه  دـصاب  تافرع  نیمزرـس  رد  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیدرگ . ناتـسرپادخ  دـیحوت و  لاجر  هاگیاپ 
دنلب يادصهک  وا - نارای  زا  یکی  و  دومرف . داریا  دوب  هتفرگ  رارق  رتش  يور  هک  یلاح  رد  زور ، نآ  رد  ار  دوخ  یخیرات  هبطخ  سپس  دروآ .

. دیناسریم تسدرود  دارفا  شوگ  هب  و  هدرک ، رارکت  ار  وا  نانخس  تشاد - ییاسر  و 
تاقالم هطقن  نیا  رد  ار  امش  نیا ، زا  سپ  دیاش  دیونشب ، ارم  نانخـس  مدرم ! يا  : » تفگ درک و  زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخـس  زور  نآ  رد  وا 

. منکن
هب زواجت  عون  ره  و  مرتحم ، هام  نیا  زورما و  دننام  دییامن ، تاقالم  ار  ادخ  هک  يزور  ات  رگیدکی  رب  امش  « (1)  » لاوما اهنوخ و  مدرم ! يا  »

«. تسا مارح  اهنآ 
« هیما نب  ۀـعیبر   » هب دوش ، نئمطم  ناناملـسم  لام  ناج و  مارتحا  نوماریپ  دوخ  مایپ  ریثأت  خوسر و  زا  هکنیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

نیا رد  يزیرنوخ  گنج و  تسا و  مارح  هام  دـنتفگ : یگمه  تسا ؟ یهام  هچ  هاـم  نیا  وگب : سرپب و  ار  ریز  بلطم  دـنچ  ناـنآ  زا  : » دومرف
ات رگیدکی  رب  ار  امـش  ياهلام  اهنوخ و  دنوادخ  وگب : نانآ  هب  تفگ : هعیبر  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـشابیم . نغدـق  عونمم و  هام 

«. تسا هدرمش  مرتحم  هدرک و  مارح  هام ، نیا  دننام  دیدنبرب ؛ ناهج  نیا  زا  تخر  هک  يزور 
عونمم ًادیدش  نآ ، رد  زواجت  يزیرنوخ و  مرتحم ، نیمزرس  دنتفگ : یگمه  تسا ؟ ینیمزرـس  هچ  نیمزرـس ، نیا  سرپب : نانآ  زا  دومرف  زاب  »

نانآ هب  دومرف : تسا .
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«. دشابیم عونمم  اهنآ  هب  زواجت  عون  ره  مرتحم و  نیمزرس  نیا  ناسب  امش ، لام  نوخ و  هک : ناسرب 

ناسب امـش  لام  نوخ و  هک  نک  غالبا  ناـشیا  هب  دومرف : تسا . ربکا  جـح  دـنتفگ : تسا ؟ يزور  هچ  زورما  نک : لاؤس  ناـنآ  زا  دومرف  زاـب  »
یـشومارف تسد  هب  دـیاب  یگمه  هدـش ، هتخیر  تیلهاج  نارود  رد  هک  ییاهنوخ  دـینادب : مدرم ! يا  ناـه  « » (1) «. » دـشابیم مرتحم  زورما 

«. ددرگ شومارف  دیاب  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ناکیدزن  زا  یکی   ) هعیبرنبا نوخ  یتح  تسین . بیقعت  لباق  و  دوش ، هدرپس 
ره منکیم : غالبا  امـش  هب  نم  دوشیم . یگدیـسر  امـش  دب  کین و  لامعا  هب  ناهج  نآ  رد  دـیدرگیم . زاب  ادـخ  يوس  هب  يدوز  هب  امـش  »

«. دنادرگزاب شبحاصهب  ار  نآ  دیاب  دشاب  وا  دزن  یتناما  سک 
طقف دناهتخادنا ؛ راک  هب  ابر ، ذـخا  هار  رد  ار  دوخ  ياههیامرـس  هک  یناسک  تسا . مارح  ًادـیدش  مالـسا  نیئآ  رد  ابر  دـینادب  مدرم ! يا  ناه 

، دوـخ ناراکهدـب  زا  مالـسا  زا  لـبق  ساـبع  هـک  یحبر  دنـشکب و  متـس  هـن  دـننک و  متـس  هـن  دنناتـسزاب . ار  دوـخ  ياههیامرــس  دـنناوتیم 
«. درادن هبلاطم  قح  تسا و  طقاس  نونکا  تساوخیم ،

زا دینک ، يوریپ  وا  زا  کچوک  روما  رد  رگا  یلو  هتشگ ، دیمون  دریگ ، رارق  شتسرپ  دروم  امـش  نیمزرـس  رد  هک  نیا  زا  ناطیـش  مدرم ! يا  »
«. دیزیهرپب ناطیش  يوریپ  زا  ددرگیم . دنسرخ  یضار و  امش 

نیا رثا  رب  دـنرادن ، لماک  ییانـشآ  مارح  ياههام  اب  هک  يرفاک  دارفا  و  تسا ، رفک  رد  طارفا  زا  یـشان  مارح  ياـههام  « (2)  » لیدبت رییغت و  »
هک دننادب  نانآ  دوش . مارح  هام  رگید  لاس  و  ددرگ ، لالح  هام  لاسکی  مارح ، هام  هک  دوشیم  ثعاب  رییغت  نیا  و  دنوشیم ، هارمگ  لیدـبت ،

«. دننکیم مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  لمع ، نیا  اب 
دنوادخ هک  دشاب  يزور  ناس  هب  لاس ، رد  مارح  لالح و  ياههام  بیترت  دیاب 

.605 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
؛ هداد رییغت  ار  مارح  ياههام  دنتـشاد ، زغم  رد  ار  مارح  ياههام  رد  يزیرنوخ  گنج و  هشیدنا  هک  یلیابق  زا  لوپ  نتفرگ  اب  هبعک  نایلوتم  - 2

. دندرکیم مالعا  مارح  هام  ار  يرگید  ياههام  اهنآ ، ياجهب 
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مارح هام  ار  هام  هدزاود  نآ  زا  هام  راهچ  هک  تسا ، اتهدزاود  ادخ  دزن  اههام  هرامش  دیرفآ . ار  دیشروخ  هام و  نیمز و  نامسآ و  زور  نآ  رد 

. بجر هام  و  دنراد ، رارق  مه  رس  تشپ  هک  مرحم  هجحلايذ و  هدعقلايذ و  زا : دنترابع  هام  راهچ  نیا  تسا . هداد  رارق 
هب ار  یسک  امش ، تیاضر  نودب  هک  تسا  نیا  امش  قح  دیراد . قح  نانآ  ندرگ  هب  زین  امش  دنراد . قح  امـش  رب  امـش  نانز  مدرم ! يا  ناه  »

بیدأـت ار  ناـنآ  دـینک و  كرت  ار  اـهنآ  رتسب  هک  هداد  نذا  امـش  هب  ادـخ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنوشن . یفـالخ  بکترم  و  دـنریذپن ، هناـخ 
مهارف هفرم  روط  هب  ار  اهنآ  یگدـنز  لیاسو  و  دـینکفیب ، اـهنآ  رتسب  رب  ار  دوخ  تبحم  فطل و  هیاـس  دنتـشگزاب ، قح  هار  هب  رگا  و  دـییامن ،

«. دیزاس
یهلا نیناوق  اب  و  دنتسه ، امش  تسد  رد  یهلا  ياهتناما  نانآ  اریز  دینک . یکین  نانز  هب  هک  منکیم  شرافس  امش  هب  نیمزرـس  نیا  رد  نم  »

«. دناهدش لالح  امش  رب 
هارمگ دینزب  گنچ  اهنآ  هب  رگا  هک  مراذگیم  راگدای  هب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  دیشیدنیب . دینک و  تقد  نم  نانخس  رد  مدرم ! يا  ناه  »

ره دییامن . رکف  اهنآ  هرابرد  دیونشب و  ارم  نانخس  مدرم ! يا  ناه  « » (1) «. » تسا نم  راتفگ  تنس و  يرگید  ادخ و  باتک  یکی  دیوشیمن .
لالح یناملـسم  يارب  ناناملـسم  لاوما  زا  يزیچ  و  دنردارب ، رگیدـکی  اب  ناهج  ناناملـسم  همه  و  تسا ، ردارب  رگید  ناملـسم  اب  یناملـسم 

«(2) «. » دشاب هدروآ  تسد  هب  رطاخ  بیط  هب  ار  نآ  هکنیا  رگم  تسین ،

دوخ تلحر  ياهزور  و  ریدغ ، هبطخ  رد  هدومن و  هیصوت  مدرم  هب  ار  تنس  نآرق و  یخیرات ، هبطخ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - . 1
اریز دنرادن . یتافانم  رگیدکی  اب  دناهدش ، دراو  هعقاو  ود  رد  هک  اجنآ  زا  ثیدح  ود  نیا  و  هدرک ، شرافـس  ار  شیوخ  ترتع  ادخ و  باتک 

، رگید دروم  رد  دراذگب و  راگدای  هب  هداد و  رارق  نآرق  لداعم  ار  تنـس  هعقاو ، کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درادن  یعنام  چـیه 
هیصوت ار  دوخ  نانیشناج  نادناخ و  رگید ، دروم  رد  دراذگب و  راگدای  هب  هداد و  رارق  نآرق  لداعم  ار  تنـس  هعقاو ، کی  رد  ربمایپ  نادناخ 

خیـش دـننام  ننـست  لـها  ياـملع  زا  یخرب  دـنک . دـیکأت  تسه ، زین  تنـس  وا و  دوخ  زا  يوریپ  تقیقح  رد  هک  ار  ناـنآ  زا  يوریپ  دـیامن و 
هب ار  ترتع » ظفل « یقرواپ ، رد  و  هتفگ ؛ نخـس  هعقاو  کی  رد  طـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدرک  روصت  دوخ  ریـسفت  رد  توتلش ،
زا ات  تسین  لقن  ود  نایم  یـضراعت  ًالوصا  اریز  میرادن ، یحیحـصت  نینچ  هب  يزاین  ام  هک  یتروص  رد  تسا . هدرک  رکذ  لدب  هخـسن  ناونع 

. مییامن لح  ار  بلطم  قیرط  نیا 
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نم دینادب  مدرم ! يا  « » (1) «. » تسین یتما  ناناملسم  امش  زا  سپ  و  تسین ، يربمایپ  نم  زا  دعب  دنناسرب ، نابیاغ  هب  نارضاح  مدرم ! يا  ناه  »

«(2) «. » مناسریم امش  عالطا  هب  ار  نآ  نالطب  هداهن ، دوخ  ياپ  ریز  ار  یلهاج  نارود  دیاقع  مسارم و  هیلک  هک  منکیم  مالعا  زورما 
هراشا نامـسآ  هب  تداهـش ) تشگنا   ) هبابـس تشگنا  اب  هک  یلاـح  رد  درک و  عطق  ار  دوخ  نانخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  عقوم  نیا  رد 
نایاپ هب  ار  دوخ  راتفگ  ْدَهْـشا » َّمُهَّللا   » راب هس  نتفگ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  سپـس  مدـیناسر . ار  وت  ياهمایپ  اـهلاراب  تفگ : درکیم ،

. دیناسر
دش کیرات  یمک  اوه  و  تشگ ، ناهنپ  برغم  قفا  رد  دیشروخ  یتقو  دومن . فقوت  هفرع  رد  مهن  زور  بورغ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

« ینم  » راپسهر مهد ، زور  درب . رـس  هب  رعـشم  رد  ار  باتفآ  رجف و  عولط  هلـصاف  و  هفلدزم »  » رد ار  بش  زا  یتمـسق  و  دش ، راوس  دوخ  رتش  رب 
کسانم هلیسونیدب  و  دیدرگ ، هکم  مزاع  جح  رگید  مسارم  ماجنا  يارب  هداد ، ماجنا  ار  ریصقت »  » ینابرق و و  هرمج » یمر   » مسارم و  دیدرگ ،

« مالـسا جـح   » و غالب » جـح   » یهاگ و  عادو ،» جـح   » ار یخیراـت  رفـس  نیا  خـیرات ، ثیدـح و  ناـسل  رد  یهاـگ  تخومآ . مدرم  هب  ار  جـح 
. تسین ناهنپ  ریصب  دارفا  يارب  نآ  هجو  هک  تسا  یتبسانم  يور  اهمان  نیا  زا  مادک  ره  و  دنمانیم ،

داریا هفرع  زور  رد  ار  هبطخ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک : تسا  نیا  ناثدحم  نایم  روهشم  هک  میوشیم  رکذتم  ار  هتکن  نیا  نایاپ ، رد 
. تسا هدش  داریا  هجحلايذ  مهد  زور  رد  هبطخ  نیا  هک  دندقتعم  « (3)  » یخرب یلو  تسا ، هدومرف 

« ریدغ  » تشذگرس

هللا یلصیمارگ  ربمایپ  ماگنه ، نیا  رد  دنتخومآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلصردقیلاع  ربمایپ  زا  ار  جح  لامعا  ناناملسم ، دیسر : نایاپ  هب  جح  مسارم 
هنیدم مزع  هب  ار  هکم  هک  تفرگ ، میمصت  هلآ  هیلع و 

.84 ج 2 / قودص ،» لاصخ  - » 1
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؛ دیسر دراد ، رارق  « (2) « » هفحج  » یلیم هس  رد  هک  « (1) « » غبار  » نیمزرـس هب  ناوراک  هک  یماگنه  دیدرگ . رداصتکرح  نامرف  دیوگ . كرت 

َْمل ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  هک : داد  رارق  باطخ  دروم  ریز  هیآ  اـب  ار  وا  و  دـمآ ، دورف  مخریدـغ »  » ماـن هب  ياهطقن  رد  یحو  نیما 
«(3)  ... » ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت 

رـش زا  ار  وت  دـنوادخ  ياهدرکن ، لیمکت  ار  دوخ  تلاسر  ینکن  غـالبا  رگا  و  نک . غـالبا  مدرم  هب  هدـش ، هداتـسرف  ادـخ  فرط  زا  هک  هچنآ 
. دنکیم ظفح  مدرم 

نیا زا  رتالاب  يریطخ  رما  هچ  تسا . هدراذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هدـهع  هب  ار  يریطخ  رما  ماجنا  دـنوادخ  هک  تسا  یکاح  هیآ  نحل 
رداصفقوت روتسد  رظن ، نیا  زا  دنک . بصن  ینیـشناج  تیاصو و  تفالخ و  ماقم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رفن ، رازه  دصناگدید  ربارب  رد  هک 

تدش هب  اوه  رهظ  تقو  دنتـسویپ . اهنآ  هب  دندوب ، ناوراک  لابند  هک  اهنآ  و  دنداتـسیازاب ، تکرح  زا  دندوب ، ناوراک  ولج  هک  یناسک  دـش .
. دندنکفایم اپ  ریز  ار  یتمسق  و  رس ، رب  ار  دوخ  يادر  زا  یتمسق  مدرم  دوب . مرگ 

اب ار  رهظ  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندرک و  تسرد  دـندوب ، هدـنکفا  تخرد  يور  هک  يرداـچ  هلیـسو  هـب  یناـبیاس ، ربماـیپ  يارب 
رارق دـندوب ، هداد  بیترت  رتش  زاهج  زا  هک  يدـنلب  هطقن  يور  رب  دـندوب ، هدز  هقلح  وا  درگ  تیعمج  هک  یلاح  رد  سپـس  دـناوخ . تعامج 

: دناوخ ریز  حرش  هب  ياهبطخ  اسر  دنلب و  يادصاب  تفرگ و 

مخریدغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هبطخ 

تـسیاشان لامعا  دوخ و  ياهيدب  زا  مینکیم . لکوت  وا  رب  میراد و  نامیا  وا  هب  میبلطیم و  يرای  وا  زا  تسا . ادخ  صوصخم  انث  دـمح و 
. دوب دهاوخن  وا  يارب  ياهدننک  هارمگ  دومن ، تیاده  هک  ار  سکره  تسین . ییامنهار  يداه و  وا  زج  هک  ییادـخ  میربیم . هانپ  وا  هب  دوخ 

. تسا وا  ربمایپ  هدنب و  دمحم  و  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  مهدیم  یهاوگ 

. تسا هنیدم  هب  هکم  هار  رس  رب  نونکا  مه  غبار ،» - » 1
. دشیم بعشنم  اجنآ  زا  قارع  رصم و  هنیدم و  لها  هار  تسا و  مارحا  ياهتاقیم » زا « یکی  - 2

.67 هدئام / هروس  - 3

مخریدغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539هبطخ  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:513
رکف هچ  نم  هرابرد  دیلوئـسم ، زین  امـش  ملوئـسم و  نم  مورب . امـش  نایم  زا  میوگب و  کیبل  ار  قح  توعد  نم  تسا  کیدزن  مدرم ! يا  ناه 

ششوک و  يداد ، ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  وت  هک : میهدیم  یهاوگ  ام  دنتفگ : دش و  دنلب  قیدصت  هب  تیعمج  يادصعقوم  نیا  رد  دینکیم !؟
. دهد کین  شاداپ  ار  وت  ادخ  يدومن ،

تشهب و و  دشابیم ؛ وا  ربمایپ  ادخ و  هدنب  دـمحم  و  تسا ، یکی  ناهج  دوبعم  هک  دـیهدیم  یهاوگ  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. میهدیم یهاوگ  تسا و  حیحص  : دنتفگ یگمه  تسین ؟ دیدرت  ياج  رگید  يارس  رد  نادیواج  خزود 

تقو نیا  رد  دییامنیم !؟ راتفر  نم  راگدای  ود  اب  هنوگچ  مینیبب  مراذگیم  امش  نایم  رد  هیامنارگ  سیفن و  زیچ  ود  نم  مدرم  دومرف : سپس 
هک ادخ  باتک  یکی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسیچ !؟ سیفن  زیچ  ود  نیا  زا  روظنم  تفگ : دـنلب  يادـصاب  تساخرب و  رفن  کی 
هک هداد  ربخ  نم  هب  دـنوادخ  نم . تیب  لـها  ترتع و  يرگید  و  تسا ، امـش  تسد  رد  نآ  رگید  فرط  و  ادـخ ، تسد  رد  نآ  فرط  کـی 

. دش دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  راگدای ، ود  نیا 
. دیوشیم كاله  هک  دیزرون  یهاتوک  ود ، ره  هب  لمع  رد  و  دیریگن ، یشیپ  نم  ترتع  نآرق و  رب  مدرم ! يا  ناه 

همه هب  ار  وا  و  تشگ ، نایامن  مدرم  يارب  ود  ره  لغب  ریز  يدیفـس  هک  درک  دنلب  ردقنآ  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هظحل  نیا  رد 
هیلع هللا  یلصربمایپ  دنرتاناد . وا  ربمایپ  ادخ و  دنتفگ : یگمه  تسیک ؟ اهنآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  رتراوازس  دومرف : سپـس  دومن . یفرعم  مدرم 

. مرتراوازس یلوا و  ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  نم  و  متسه ، نانمؤم  يالوم  نم  و  نم ، يالوم  ادخ  دومرف : هلآ  و 
نَم رُصنا  ُهَضَغبَأ و  نَم  ُضِغباو  ُهَّبِحا  نَم  ُّبِحا  َو  ُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ُهالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  « (1)  » ُهَالْوَم ٌِّیلَع  اذهَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ! » مدرم يا  ناه 

تـسود ار  یلع  هک  یناسک  ادـنوادخ ! تسوا . يالوم  یلع  میـالوم ، نم  ار  سکره  « ؛» َراد ُثیَح  ُهَعَم  َّقَحلاِرِداو  َُهلَذَـخ  نَم  لُذـخاو  ُهرَـصَن 
نمشد ار  وا  هک  یناسک  و  رادب ؛ تسود  ار  نانآ  دنراد ،

. دهد خر  یهابتشا  اهدعب  ادابم  هک  درک  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  رطاخ ، نانیمطا  يارب  ربمایپ  - 1
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.« هدب رارق  قح  روحم  ار  وا  و  امن ، لیلذ  راوخ و  ار  یلع  نانمشد  نک ، يرای  ار  یلع  نارای  ایادخ ! راد . نمشد  دنرادب 

تسا ینادواج  يدبا و  ریدغ ، هعقاو 

بولق هک  هدنز  خیرات  کی  تروصهب  راصعا  نورق و  مامت  رد  ریدـغ ، یخیرات  هعقاو  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هنامیکح  هدارا 
ثیدح و خیرات و  ریـسفت و  ياهباتک  رد  ینامز  رـصع و  ره  رد  یمالـسا  ناگدنـسیون  و  دـنامب ؛ دـنوشیم ، بذـج  نآ  يوس  هب  اهلد  و 

لیاضف زا  ار  نآ  دـنهد و  نخـس  ِداد  نآ  هرابرد  هباـطخ  ظـعو و  سلاـجم  رد  یبهذـم  ناگدـنیوگ  و  دـنیوگب ؛ نخـس  نآ  نوماریپ  مـالک ،
زا ار  دوخ  یبدا  قوذ  هتفرگ و  ماهلا  هعقاو  نیا  زا  ناگدنیارـس ، ارعـش و  هکلب  ناگدـنیوگ ، ابطخ و  اهنت  هن  دنرامـشب . ماـما  راـکنا  لـباقریغ 

نوگانوگ ياهتروصهب  ار  تاعطق  نیرتیلاع  و  دنزاس ، لعتشم  تیالو  بحاصهب  صالخا  دیزم  زا  هثداح و  نیا  نوماریپ  هشیدنا  رکفت و 
. دنراذگب راگدای  هب  دوخ  زا  فلتخم  ياهنابز  هب  و 

ملکتم و زا  رـسفم و  ثدـحم و  زا  فلتخم ، تاـقبط  هجوت  دروم  ریدـغ ،»  » دادـیور ناـسب  ناـهج ، رد  یخیراـت  هعقاو  رتـمک  تهج ، نیا  زا 
. تسا هدش  لوذبم  تیانع  نآ  هرابرد  هزادنا  نیا  هتفرگ و  رارق  سیونهریس  خروم و  زا  و  رعاش ، بیطخ و  زا  فوسلیف ،

نآرق هک  يزور  اـت  و  تسا ، هعقاو  نیا  نوـماریپ  نآرق  تاـیآ  زا  « (1)  » هیآ ود  لوزن  ثیدـح ، نیا  ندوب  ینادواج  تیدـبا و  لـلع  زا  یکی 
. دش دهاوخن  وحم  اههرطاخ  زا  هدوب و  يدبا  زین  یخیرات  هعقاو  نیا  تسا ، ینادواج  يدبا و 

رد هک  ار  یمـسارم  دنرامـشیم و  یبهذـم  دایعا  زا  یکی  ار  نآ  هعیـش ، هعماج  نونکا  مه  هنیرید و  راصعا  رد  یمالـسا  هعماج  هک  اـجنآ  زا 
اههرطاخ زا  هاگچیه  هتفرگ و  دوخ  هب  تیدبا  گنر  ریدغ  یخیرات  هعقاو  ًاعبط  دـنهدیم ؛ ماجنا  زین  زور  نیا  رد  دـنرادیم ، اپرب  دایعا  رگید 

. دوشیمن شومارف 
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، دوب فورعم  ریدغ  دیع  زور  مان  هب  ناناملـسم  نایم  رد  مارحلاۀجحلايذ ، مهدجیه  زور  هک  دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  خـیرات ، هب  هعجارم  زا 

مارحلاۀجحلايذ مهدجیه  زور  هک  مخ  ریدغ  زور  رد  لاس 487  رد  دیوگیم : رصنتسملا » نبا  یلعتسملا   » هرابرد ناکلخنبا ،»  » هک اجنآ  ات 
هجحلايذ هام  رخآ  هب  بش  هدزاود  لاس 487 ، رد  يو  دسیونیم : يدیبعلا  هَّللابرـصنتسملا  هرابرد  و  « (1)  » دـندرک تعیب  وا  اب  مدرم  تسا ،

باتک رد  ینوریب ،» ناـحیروبا  « » (2) . » تسا ریدـغ  دـیع  بش  هجحلايذ  هام  مهدـجیه  بش  نامه  بش  نیا  تشذـگرد . دوب ، هدـنام  یقاب 
ناـکلخ و نبا  اـهنت  هن  « (3) . » دنتفرگیم نشج  دنتـشادیم و  اپرب  ناناملـسم ، همه  هک  هدرمـش  ییاهدـیع  زا  ار  ریدـغ  دـیع  هیقابلا ،» راثآلا  »
. تسا هدرمـش  یمالـسا  تما  نایم  رد  فورعم  ياهبش  زا  ار  بش  نیا  زین ، یبلاـعث »  » هکلب دـنمانیم ؛ دـیع  ار  زور  نیا  ینوریب ، ناـحیروبا 
هب هکلب  راصنا ، رجاـهم و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زور  نآ  رد  اریز  ددرگیم . زاـب  ریدـغ  زور  دوخ  هب  یمالـسا  دـیع  نیا  هشیر  « (4)»

. دنیوگب کیربت  گرزب  یتلیضف  نینچ  دروم  رد  وا  هب  دنوش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هک  داد  روتسد  دوخ  نارسمه 
تعیب تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن  ریبز ، هحلط و  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  رجاهم ، زا  دـیوگیم : مقرا » نبدـیز  »

. تشاد همادا  برغم  ات  تعیب  کیربت و  مسارم  دنداد و 

هعقاو نیا  تیدبا  رب  رگید  لیالد 

هب هن  هلمج  نیا  هتبلا  دناهدرک . لقن  یباحـصهد  دصار و  یخیرات  هعقاو  نیا  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  یخیرات ، دادـیور  نیا  تیمها  رد 
نآ زا  هک  تسا  ینعم  نآ 

.60 ج 1 / نایعالا ،» تایفو  - » 1
.223 ج 2 / نامه ، - 2

.267 ج 1 / ریدغلا ،» 395 «؛ هیقابلاراثآلا /» همجرت  - » 3
.511 بولقلارامث / - 4
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مـشچ هب  نت  هد  دـصمان و  ننـست ، لها  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  اـهنت  هکلب  دـناهدرک ؛ لـقن  ار  هثداـح  نیا  دارفا ، نیمه  اـهنت  داـیز  هورگ 

زا نانآ  زا  يدایز  هورگ  یلو  دومن ، ءاقلا  يرفنرازهدصهعماج  رد  ار  دوخ  نانخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  تسرد  دروخیم .
هب قفوم  خـیرات  یلو  دـناهدرک ، لقن  ار  هعقاو  نیا  اهنآ  زا  یهورگ  و  تسا ، هدـشن  لقن  یثیدـح  نانآ  زا  هک  دـندوب  زاجح  تسدرود  طاـقن 

. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  تسا ، هدرک  جرد  مه  رگا  تسا و  هدیدرگن  نانآ  جرد 
. دناهتخادرپ ثیدح  نیا  لقن  هب  نانآ  زا  نت  هن  داتشه و  تسا ، ناعبات  رصع  هک  یمالسا  مود  نرق  رد 

رد ار  ثیدح  نیا  اهنآ  زا  نت  تصش  دصیس و  دنشابیم . ننـست  لها  نادنمـشناد  املع و  یگمه  يدعب  ياهنرق  رد  ریدغ ، ثیدح  نایوار 
. دناهدومن ضارتعا  اهنآ  يراوتسا  تحصهب و  يدایز  هورگ  هدروآ و  درگ  دوخ  ياهباتک 

تسیب و متفه  نرق  رد  تسیب ، مشـش  نرق  رد  راهچ ، تسیب و  مجنپ  نرق  رد  هس ، لهچ و  مراـهچ  نرق  رد  دنمـشناد ، ود  دون و  موس  نرق  رد 
نرق رد  هدزیـس ، مهدزاود  نرق  رد  هدزاود ، مهدزاـی  نرق  رد  هدراـهچ ، مهد  نرق  رد  هدزناـش ، مـهن  نرق  رد  هدـجیه ، متـشه  نرق  رد  کـی ،

. دناهدرک لقن  ار  ثیدح  نیا  دنمشناد ، تسیب  مهدراهچ  نرق  رد  هدزاود و  مهدزیس 
. دناهتشون ییاهباتک  اًلقتسم  نآ  دافم  دانسا و  نوماریپ  هکلب  هدرکن ، افتکا  ثیدح  نیا  لقن  هب  اهنت  یهورگ 

یلصربمایپ زا  قیرط  جنپ  داتفه و  زا  ار  ثیدح  نیا  هتشون و  ریدغلا » ثیدح  قرط  یف  ۀیالولا   » مان هب  یباتک  يربط ، یمالسا ، گرزب  خروم 
. تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا 

. تسا هدرک  لقن  نت  جنپ  دصزا و  ار  ثیدح  نیا  تیالو ،»  » هلاسر رد  یفوک ، هدقع  نبا 
. تسا هدومن  لقن  قیرط  جنپ  تسیب و  زا  ار  ثیدح  نیا  یناعمج ، هب  فورعم  يدادغب ، رمع  نب  دمحم  رکبوبا 

: ثیدح ناگرزب  زا 
تسا هدرک  لقن  دنس  هب 40  ینابیش  لبنح  نب  دمحا 
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. تسا هدرک  لقن  دنس  هب 25  ینالقسع  رجح  نبا 

. تسا هدرک  لقن  دنس  هب 80  یعفاش  يرزج 
. تسا هدرک  لقن  دنس  هب 120  یناتسجس  دیعسوبا 

. تسا هدرک  لقن  دنس  هب 40  ینمی  دمحمریما 
. تسا هدرک  لقن  دنس  هب 250  یئاسن 

. تسا هدرک  لقن  دنس  هب 100  ینادمه  ءالعلاوبا 
. تسا هدرک  لقن  دنس  هب 30  نابح  نافرعلاوبا 

نوماریپ هک  دنشاب  یناسک  دیاش  دنـشابیم و  رفن   26 دناهتشون ، باتک  یخیرات  هعقاو  نیا  تایـصوصخ  نوماریپ  اًلقتـسم  هک  یناسک  دادعت 
هتفرگ لوا ، دلج  ریدـغلا ، باتک  زا  اهرامآ  نیا  عومجم  . ) تسا هدرکن  طبـض  ار  اهنآ  مان  خـیرات  هک  دناهتـشون  باتک  هلاسر و  دادـیور  نیا 

(. تسا هدش 
هب هک  تسا  ریدـغلا »  » یخیرات باتک  اهنآ  نیرتعماج  دناهتـشون . ياهدـنزرا  ياهباتک  یخیراـت ، تیعقاو  نیا  نوماریپ  هعیـش ، نادنمـشناد 

باتک نیا  زا  شخب ، نیا  شراگن  رد  تسا . هتفای  شراـگن  ینیما  هَّللاۀـیآ  موحرم  دـهاجم  همـالع  یمالـسا ، یماـن  هدنـسیون  ياـناوت  هماـخ 
. دمآ لمع  هب  یناوارف  هدافتسا 

: دومرف هاگنآ 
ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دروآ : ار  هیآ  نیا  دیدرگ و  لزان  یحو  هتشرف  نونکا  مدرم 

«(1) « ؛...
.« مدرک باختنا  نییآ  هناگی  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  تعمن  و  مدومن ، لماک  ار  امش  نید  زورما  »

تمعن درک و  لماک  ار  دوخ  نیئآ  هک  مرازگـساپس  ار  ادخ  دوزفا : سپـس  دـش . دـنلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ریبکت  يادـصعقوم  نیا  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سپس  تشگ . دونشخ  نم  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشناج  تیالو و  تیاصو و  زا  و  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ 

مالسلا هیلع  یلع  اب  مالسا  زراب  ياهتیصخش  نارس و  ات  دنیـشنب ، ياهمیخ  ریز  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دمآ و  دورف  عفترم  هطقن  زا 
کیربت مالسلا  هیلع  یلع  هب  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش همه ، زا  شیپ  دنیوگ . کیربت  وا  هب  هدرک و  هحفاصم 

.3 هدئام / هروس  - 1
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. دندناوخ دوخ  يالوم  ار  وا  دنتفگ و 

ربارب اجنآ  رد  دورـس و  دـنچ  يراعـشا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـضحم  زا  هزاجا  بسک  اب  درمـش ، تمینغ  ار  تصرف  تباث ، نب  ناـسح 
: مینکیم لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  تیب  ود  ام  هک  دناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

ًایداه ًامامإ و  يدعب  نم  کتیضر  یّنناف  یلع  ای  مق  مهل  لاقف 
ًایلاوم قدصعابتا  هل  اونوکف  هّیلو  اذهف  هالوم  تنک  نمف 

. مدرک باختنا  شیوخ  زا  سپ  مدرم  ییامنهار  ینیشناج و  يارب  ار  وت  نم  هک  زیخرب  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هب 
. دیشاب وا  ناوریپ  زا  دیرادیم ، تسود  لد  میمصزا  ار  وا  هک  یلاح  رد  امش  تسا . وا  ّیلو  یلع  مشاب  یسک  ره  يالوم  نم 

. تسا هدوب  مالسا  هباحصمامت  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرترب  تلیضف و  رب  دنس  نیرتگرزب  خیرات ، لوط  رد  ثیدح  نیا 
ماـیا و  ناـمثع ، تفـالخ  نارود  رد  و  دـیدرگ - دـقعنم  مود  هفیلخ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  تفـالخ - ياروش  هسلج  رد  ناـنمؤمریما ، یتح 

نافلاخم ربارب  رد  ثیدح  نیا  اب  هراومه  ناناملسم ، زا  یگرزب  ياهتیصخش  هتشذگ ، نیا  زا  تسا . هدرک  جاجتحا  نآ  اب  شیوخ ؛ تفالخ 
. دناهدرک جاجتحا  مالسلا  هیلع  یلع  قوقح  نارکنم  و 

تکرـش عادوجح »  » مسارم يرازگرب  رد  رـصم  ماش و  هیحان  زا  هک  یناسک  مخریدـغ ،»  » نیمزرـس رد  نیـشناج ، نییعت  مسارم  نایاپ  زا  سپ 
زا هک  يدارفا  و  دـندیدرگ . دوخ  هاـگداز  راپـسهر  هدـش و  ادـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  هفحج »  » نیمزرـس رد  یگمه  دـندوب ، هدرک 

. دنتفرگ شیپ  ار  نطو  هار  هدش ، ادج  جح  ناوراک  زا  نآ ، زا  شیپ  هطقن  رد  ای  هطقن  نیا  رد  زین  نانآ  دـندوب ، هدـمآ  نمی »  » و تومرـضح » »
شیپ ار  هنیدم  هار  يو  باکر  رد  یگمه  دـندوب ، هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ  هارمه  هنیدـم »  » زا هک  يرفن  رازه  هد  هورگ  یلو 

. دندش هنیدم  دراو  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  مهد  لاس  زونه  دنتفرگ .
هللا یلـصربمایپ  هکنیا  زا  تسا ، یمالـسا  تلود  نوزفازور  ذوفن  دهاش  هک  مور ، دـنمورین  تلود  هک  دوب  نئمطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

زا یهورگ  و  تخادنارب ، ناتسبرع  زا  ار  تیدوهی  هلآ  هیلع و 
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يارب هدرک و  یقلت  يدـج  ار  نایمور  رطخ  هک  دوب  اهتدـم  وا  دـشابیم . تحاران  تخـس  هدومن ، یمالـسا  تلود  راذـگجاب  ار  نایحیـسم 

نایمور نیمزرس  هناور  هحاور  هَّللادبع  هثراح و  نب  دیز  بلاط و  یبا  نب  رفعج  یهدنامرف  هب  ار  یهاپـس  ترجه ، متـشه  لاس  رد  رظن  نیمه 
. تشگزاب هنیدم  هب  يزوریپ  نودب  دلاخ ، ریبدت  هجیتن  رد  مالسا ، هاپس  و  هدش ، هتشک  هدنامرف  هس  ره  دربن ، نیا  رد  دومن .

هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تفاـی ؛ راـشتنا  هنیدـم  رد  زاـجح ، نیمزرـس  هب  هلمح  يارب  ناـیمور  یگداـمآ  ربخ  یتـقو  ترجه ، مهن  لاـس  رد 
. تشگزاب هنیدم  هب  نمشد  اب  دروخرب  گنج و  نودب  دیدرگ و  كوبت »  » مزاع نت  رازه  یس  اب  ًاصخش ،

یهاپـس هنیدم ، هب  دورو  عادولاۀجح و  زا  تشگزاب  زا  سپ  تهج ، نیمه  هب  دوب . يدج  هداعلاقوف  ربمایپ  رظن  رد  رطخ  لامتحا  رظن ، نیا  زا 
. داد بیترت  دنتشاد  تکرـش  زین  صاقو و ...  دعـس  هدیبعیبا و  رمع و  رکبوبا و  دننام  یـسانشرس  دارفا  نآ  رد  هک  راصنا  رجاهم و  زا  مظنم 
«(1) . » دننک كرش  دربن  نیا  رد  یگمه  دندوب ، هدرک  ترجه  هنیدم  هب  نارگید  زا  شیپ  هک  نارجاهم  زا  یهورگ  نآ  داد  روتسد  نینچمه ،

نینچ وا  هـب  و  « (2) ، » تسب هماسا  يارب  یمچرپ  دوخ  تسد  اـب  نادـهاجم ، یبهذـم  تاـساسحا  کـیرحت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نآ ار  تفاسم  نیا  و  ربب ، هلمح  « (3)  » ابنا یلاها  رب  ناهاگرحس  امنب ، راکیپ  ادخ  نانمشد  اب  نک ، دربن  ادخ  هار  رد  ادخ و  مان  هب  داد : روتسد 

. دیشاب هدیسر  اجنآ  هب  تنازابرس  دوخ و  دسرب ، اجنآ  هب  وت ، تکرح  ربخ  هکنآ  زا  شیپ  هک  نک ، یط  عیرس  نانچ 
ات داد  رارق  دوخ  هاگودرا  ار  « (4) « » فرُج  » داد و هدیرب »  » هب ار  مچرپ  هماسا ،» »

. یلماع نیدلافرش  موحرم  دهاجم  همالع  شراگن  ، 12 داهتجالاو /» صنلا  642 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
زور 12 رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  نانآ  هک  اجنآ  زا  دناهدرک و  نییعت  رفـص  ار 26  مچرپ  نتسب  خیرات  تنـس ، لها  عبانم  - 2

یلو دهد . خر  زور  هدزناش  فرظ  رد  دناوتیم  تشذگ ، دهاوخ  ناگدنناوخ  رظن  زا  جـیردت  هب  هک  ثداوح  نیا  همه  دـننادیم ؛ لوالاعیبر 
راچان دننادیم ، رفص  ار 28  ربمایپ  تافو  زور  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  یمارگ  نادنزرف  زا  يوریپ  هب  هعیش  نادنمـشناد  هک  اجنآ  زا 

. دریگ ماجنا  زا 28  رتولج  يزور  دنچ  دایز ، ثداوح  نیا  دیاب 
. دراد رارق  هلمر » و « نالقسع » نایم « هتوم » یکیدزن « رد  تسا و  هیروس  نیمزرس  رد  عقاو  ءاقلب ،» كاخ « زا  یئزج  هزمه ، مض  هب  - 3

. تسا نکاس  نآ  مود  مومضم و  نآ  لوا  ماش ، تمس  هب  هنیدم  یلیم  هس  رد  تسا  یعیسو  هطقن  - 4
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. دننک تکرح  ینیعم  تقو  رد  یگمه  و  دنیایب ، اجنآ  هب  هتسدهتسد  مالسا  نازابرس 

رارق وا  تسد  ریز  ار  راصنا  رجاهم و  زا  یناگرزب  و  دومن ، باختنا  یهدـنامرف  يارب  ار  یـسرون  ناوج  هکنیا  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
: تشاد رظن  ود  داد ،

گنج رد  ار  شردپ  وا  اریز  دربب ، الاب  ار  وا  تیصخش  دنک و  ناربج  دوب  هدش  هماسا »  » هجوتم هک  ار  یتبیصم  قیرط  نیا  زا  تساوخ  تسخن 
. دوب هداد  تسد  زا  نایمور  اب 

ياهتیعقوم ماقم و  دناسرب ، اراکـشآ  و  دنک ، هدـنز  ار  تقایل » تیـصخش و   » ساسارب ماقم » راک و  میـسقت   » نوناق تساوخ  مود  هجرد  رد 
یگتسیاش تقایل و  ياراد  هک  یناناوج  ات  تسین  لاس  نس و  ورگ  رد  هاگچیه  و  دهاوخیمن ، يرگید  زیچ  ینادراک ، تقایل و  زج  یعامتجا 

، میقتسم هطبار  تیعقوم ، ماقم و  مالسا  نییآ  رد  دننادب  و  دنزاس ، هدامآ  یعامتجا  نیگنس  ياهتیلوئسم  هلسلس  کی  يارب  ار  دوخ  دنتسه ،
. لاس نس و  اب  هن  دراد  ینادراک  تقایل و  اب 

رد گنج ، ههبج  زابرـس  ناسب  هک  تسا  یـسک  یقیقح  ناملـسم  و  تسا ، ادخ  یلاع  میلاعت  ربارب  رد  دیدش ، طابـضنا  نامه  یعقاو ، مالـسا 
تـالیامت و قباـطم  هاوخ  يو . ناـیز  هب  اـی  دوش ، ماـمت  وا  دوس  هب  هاوخ  دریذـپب ؛ لد  ناـج و  زا  ار  همه  ددرگ و  میلـست  وا  تاروتـسد  ربارب 

. نآ فلاخم  ای  دشاب ، وا  ینورد  ياههتساوخ 
«(1) « » میلستلاوه مالسالا  : » دیامرفیم فیرعت  نینچ  ار  مالسا  تقیقح  زغمرپ ، رایسب  اما  یهاتوک  هلمج  رد  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما 

. تسین يزیچ  نآ ، تاروتسد  ربارب  رد  میلست  زج  مالسا  نیئآ  : 
ًاروف دنباییم ؛ دوخ  ینورد  ياههتساوخ  فلاخم  ار  نآ  هک  اج  ره  دنریگیم و  شیپ  ار  ضیعبت  هار  مالسا ، تاروتسد  ماجنا  رد  هک  یناسک 

ار یعقاو  میلست  هدوب ، یمالـسا  طابـضنا  دقاف  یهورگ  نینچ  دنیامنیم ، یلاخ  نآ  زا  هناش  یفلتخم  ياههناهب  هب  هدوشگ ، ضارتعا  هب  نابز 
. دنشابیمن اراد  تسا  مالسا  هشیر  ساسا و  هک 

هرامش 125. راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، - 1
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. تسا ام  عوضوم  يارب  ییایوگ  هدـنز  هاوگ  درکیمن ، زواجت  « (1)  » تسیب زا  وا  نس  هک  دیز ،» نب  ۀماسا   » مان هب  یـسرون  ناوج  یهدنامرف 
نعط و هب  نابز  نانآ ، اریز  دمآ . نارگ  تخـس و  رایـسب  دندوب ، وا  ربارب  دنچ  لاس  نس و  رظن  زا  هک  هباحـصزا  یهورگ  رب  يو  تسایر  اریز 

ياوق لک  هدنامرف  ربارب  رد  يزابرـس  طابـضنا  نتـشادن  میلـست و  حور  نادـقف  زا  یکاح  یگمه  هک  دـنتفگ  ینانخـس  دـندوشگ و  ضارتعا 
هباحصزا یناگرزب  رب  ار  ینسمک  ناوج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  نیا  نانآ  راتفگ  روحم  دوب . هلآ ) هیلع و  هللا  یلصربمایپ   ) مالـسا

هدوب لفاغ  میداد - هراب  نیا  رد  یحیضوت  هتشذگ  رد  ام  هک  راک - نیا  هدنزرا  حلاصم  تاکن و  زا  نانآ  یلو  « (2) . » تسا هداد  رارق  هدنامرف 
. دندرکیم يریگهزادنا  دوخ ، یصخش  ياهسایقم  اب  هدیجنس و  دوخ  کچوک  لقع  اب  ار  اهراک  همه  و 

زا ار  هاپس  تکرح  يزومرم  ياهتسد  یلو  دشوکیم ، هاپـس  نیا  ندرک  جیـسب  رد  ربمایپ  هک  دندومنیم  ساسحا  کیدزن  زا  نانآ  هکنیا  اب 
. درکیم ینکشراک  یناهنپ  روط  هب  تخادنایم و  ریخأت  هب  فرج »  » هاگرکشل

تخـس دردرـس  اب  مأوت  يدـیدش  بت  رتسب  رد  زور  نآ  يادرف  تسب ، هماسا »  » يارب ار  گنج  مچرپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  يزور 
. دیماجنا ترضح  نآ  تلحر  هب  ماجنارس  هک  تشاد  همادا  يزور  دنچ  يرامیب ، نیا  داتفا .

هب یهورگ  و  دوـشیم ، ییاهینکـشراک  هاگرکـشل ، زا  هاپـس  تـکرح  رد  هـک  دـش  هاـگآ  يراـمیب  ياـنثا  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــصربمایپ 
رس رب  یلامتسد  هتخادنا و  شود  رب  ياهلوح  هک  یلاح  رد  دیدرگ ، نیگمـشخ  تخـس  نایرج ، نیا  زا  يو  دننزیم . نعط  هماسا ، یهدنامرف 

دیدـش بت  نآ  اب  يو  دـهد . میب  فلخت  نیا  رطخ  زا  ار  نانآ  و  دـیوگب ؛ نخـس  ناناملـسم  اب  کیدزن  زا  ات  درک  دجـسم  گنهآ  دوب ؛ هتـسب 
: دومرف نینچ  ادخ  يانث  دمح و  مسارم  يادا  زا  سپ  تفرگ و  رارق  ربنم  يالاب 

یهدنامرف ایوگ  متحاران . تخس  هاپس  تکرح  ریخأت  زا  نم  مدرم ! يا  ناه 

رد وا  نس  هک  دنراد  قافتا  یگمه  هرخالاب  دناهتشون . رگید 18  یخرب  هتشون و  لاس  ار 17  وا  نس  یبلح ، دننام  ناسیونهریـس  زا  یخرب  - 1
. دوبن زواجتم  تسیب  زا  زورنآ 

.120 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  - » 2
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ردپ یهدنامرف  زا  اًلبق  درادن ؛ یگزات  امـش  یچیپرـس  ضارتعا و  یلو  دیاهدوشگ ؛ داقتنا  هب  نابز  هدمآ و  نارگ  اهامـش  زا  یهورگ  رب  هماسا 

وا نم  تسا . هتسیاش  قیال و  ماقم  نیا  يارب  شدنزرف  مه  دوب و  بصنم  نیا  هتسیاش  وا  ردپ  مه  دنگوس ، ادخ  هب  دیدرکیم . داقتنا  دیز »  » وا
. تسا امش  ناکین  زا  وا  دینک ، شرافس  یکین  هب  وا  قح  رد  ار  نارگید  ودییامن  یکین  وا  هرابرد  مدرم ! مراد . تسود  تخس  ار 

رتسب رد  نیگنـس  ندـب  دـیدش و  بت  اب  دـمآ و  نییاپ  ربنم  زا  و  دـیناسر ، ناـیاپ  هب  اـجنیمه  رد  ار  دوخ  نانخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هاپس ۀماسا :» ثعب  اوذُفنا  : » دومرفیم درکیم و  شرافس  بترم  دندمآیم ، يو  تدایع  هب  هباحصناگرزب  زا  هک  یناسک  هب  وا  داتفا . يرامیب 

هب یتقو  يرامیب  رتسب  نامه  رد  هک  تشاد  هماسا  هاپس  تکرح  هب  رارصا  يردق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  « (1) . » دیهد تکرح  ار  هماسا 
، دننامب هنیدم  رد  دنوش و  ادـج  وا  هاپـس  زا  دنتـساوخیم  هک  یناسک  هب  نآ ، لابند  هب  دـینک  تکرح  هدامآ  ار  هماسا  هاپـس  دومرفیم : نارای 
دنسرب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روضح  عیدوت  ناونع  هب  راصنا ، رجاهم و  هورگ  هک  دش  ببـس  اهشرافـس  نیا  « (2) . » داتسرفیم تنعل 

. دندنویپب فرج »  » هنیدم هاگرکشل  رد  هماسا ، هاپس  هب  دننک و  تکرح  هنیدم  زا  هاوخانهاوخ 
هللا یلـصربمایپ  عضو  تماخو  هرابرد  هنیدـم  زا  ییاهشرازگ  دوب ، هاپـس  تکرح  تامدـقم  میظنت  لوغـشم  هماسا  هک  يزور  هس  ود  نآ  رد 

روضح عیدوت ، يارب  هاپـس  هدنامرف  هبنـشود ، زور  هکنآ  ات  دومنیم . تسـس  تکرح  يارب  ار  نانآ  میمـصت  و  دیـسریم ، اهنآ  هب  هلآ  هیلع و 
. دومن ساسحا  وا  هفایق  رد  يدوبهب  راثآ  و  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

، دومن رداصار  تکرح  نامرف  و  تشگزاب ، هاگرکـشل  هب  وا  نک . تکرح  دـصقم  يوس  هب  رتدوز  هچ  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. تسا راضتحا  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دیسر ، هنیدم  زا  یـشرازگ  دوب ، هدرکن  تکرح  هاپـس ) زکرم  « ) فرج  » زا هاپـس  زونه 

نیوانع هب  ار  هاپس  تکرح  مامت  زور  هدزناش  دندوب و  هناهب  لابند  هب  هک  یضعب 

. ۀماسا ثعب  ولسرا  ای  ۀماسا و  شیجاوزهج  دومرفیم : یهاگ  و  - 190 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  - » 1
.20 ج 2 / دیدحلایبا ،» نبا  هغالبلاجهن  حرش  29 «؛ مراهچ / همدقم  یناتسرهش ،» لحن  للم و  - » 2
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لابند هب  دنتشگزاب . هنیدم  هب  هداد  رارق  زیواتـسد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  لاح  میخو  عضو  رگید  راب  دندوب ؛ هتخادنا  بقع  نوگانوگ 
نارـس زا  یخرب  یطابـضنایب  رثا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  گرزب  لامآ  زا  یکی  دـنتفرگ و  شیپ  ار  هنیدـم  هار  هاپـس ، دارفا  همه  اـهنآ ،

«(1) . » دیشوپن لمع  هماج  وا  تایح  لاح  رد  هاپس ،

عیقب لها  يارب  شزرمآ  بلط 

عیقب ناتـسربق  يوس  هب  دـندوب  يو  لابند  هب  هک  یهورگ  اب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  درک ، يراـمیب  ساـسحا  ربماـیپ  هک  يزور 
. میامن شزرمآ  بلط  عیقب  لها  يارب  هک  مرومأم  ادخ  فرط  زا  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  و  درک ، تکرح 

اهكاخ ریز  هک  یناسک  يا  امش  رب  نم  مالـس  دومن : زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخـس  درک و  مالـس  روبق  لها  رب  داهن  عیقب  هب  ماگ  هک  یماگنه 
هب یکی  هدروآ و  يور  کیرات ، بش  ياههراپ  دـننام  اـههنتف  داـب . اراوگ  شوخ و  امـش  رب  دـیراد ، رارق  نآ  رد  هک  یتلاـح  دـیاهتفرگ . رارق 

اـیند و ياهجـنگ  دـیلک  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  ًادـعب  دوـمن . شزرمآ  بلط  عـیقب  لـها  يارب  سپـس  تسا . هتـسویپ  يرگید 
تاقالم نم  یلو  دناهتخاس ؛ ّریخم  تشهب ، هب  لوخد  راگدرورپ و  تاقالم  نآ و  نایم  ارم  دناهتشاد و  هضرع  نم  هب  ار  نآ  رد  دتمم  یگدنز 

نآ رابود  لاسما  یلو  تشادیم ، هضرع  نم  هب  رابکی  ار  نآرق  لاس  ره  یحو ، هتشرف  « (2) . » ماهداد حیجرت  ار  تشهب  هب  دورو  راگدرورپ و 
يرگیدام هاگدـید  زا  شنیرفآ  ناهج  هب  هک  یناـسک  « (3) . » تسا هدیـسرارف  نم  لـجا  هکنیا  زج  درادـن  یتـهج  تشاد و  هضرع  نم  هـب  ار 

اب ناوتیم  هنوگچ  دنیوگب : دوخ  اب  دنزرو و  دیدرت  هراب  نیا  رد  دـیاش  دـننادیمن ؛ نآ  راثآ  هدام و  زج  يزیچ  ار  یتسه  هریاد  دـنرگنیم و 
نیا اـما  ددرگ ؟ هاـگآ  دوخ  گرم  زا  دـناوتیم  ناـسنا  روطچ  تخاـس ؟ رارقرب  طاـبترا  اـهنآ  اـب  دوـشیم  هنوـگچ  و  تفگ !؟ نخـس  حاورا 

ندب زا  درجم  ناور  دوجو  هب  دناهتسکش و  ار  يرگیدام  راصح  هک  یناسک  يارب  عوضوم 

.190 ج 2 / تاقبط ،» - » 1
. دومن هبهیومیبا » هب « ور  هریغ  تاقبط و  ناگدنسیون  لقن  هب  - 2

.466 ج 22 / راحب ،» 204 «؛ ج 2 / تاقبط ،» - » 3

عیقب لها  يارب  شزرمآ  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com539بلط  هحفص 523 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:524
. دننکیم یقلت  یعقاو  نکمم و  يرما  اًلماک  ار  نآ  و  « (1) ، » هدرکن راکنا  ار  حاورا  اب  طابترا  زگره  دندقتعم ، يرصنع 

هب دوخ  لجا  ندیسرارف  زا  دناوتیم  ملسم  روط  هب  تسا ، طوبرم  اطخ ، زا  نوصم  هدام و  زا  درجم  رگید  ملاوع  یحو و  ملاع  اب  هک  يربمایپ 
. دهد شرازگ  ادخ  نامرف 

شوگ هراب  نیا  رد  یعدـم  ره  لوق  هب  دـیابن  زگره  تسا ، هدـش  هتفگ  زین  حاورا  اب  طابترا  هب  طوبرم  ياهثحب  رد  هک  روط  نامه  یلو  - 1
« موس یهاگآ  ياهباتک « هب  حاورا  ناهج  اب  طابترا  بیغ و  زا  یهاگآ  يارب  دناد .» يردنکس  دزاس  هنیآ  هک  ره  هن  فورعم « لوق  هب  داد و 

. دییامرف هعجارم  نآرق » رظن  زا  حور  تلاصا  و «
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ترجه مهدزای  لاس  ثداوح 

دشن هتشون  هک  ياهمان   44

هراشا

نآ رد  ناناملـسم  مالـسا و  دشابیم . مالـسا  خیرات  قیقد  ساسح و  رایـسب  لوصف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یناگدنز  ياهزور  نیرخآ 
کی زا  یکاح  هماسا ، هاپس  رد  تکرـش  زا  نانآ  یچیپرـس  و  هباحـصزا ، یخرب  ینلع  تفلاخم  دندنارذگیم . ار  یکاندرد  تاعاس  اهزور ،
روما ییاورنامرف و  تموکح و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  هک  دوب ، نانآ  يدج  میمصت  ینیمزریز و  ياهتیلاعف  هلسلس 

. دننزب بقع  دوب ، هدیدرگ  نییعت  ریدغ »  » زور رد  هک  ار  ربمایپ  یمسر  نیشناج  و  دننک ، هضبق  ار  مالسا  یسایس 
دیزرویم رارـصا  نانآ  تیلاعف  ندرک  یثنخ  يارب  ورنیا ، زا  تشاد . یهاگآ  لامجا  روط  هب  نانآ  تاـیونم  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

یلو دـنیوگ . كرت  ناـیمور  اـب  دربـن  دـصق  هب  ار  هنیدـم  نیمزرـس  رتدوز  هچ  ره  و  دـننک ، تکرـش  هماـسا  هاپـس  رد  هباحـصنارس  ماـمت  هک 
تکرح زا  ار  هاپـس  یتـح  هتـسج و  راذـتعا  هماـسا  هاپـس  رد  تکرـش  زا  یللع  هـب  دوـخ ، ياـههشقن  يارجا  يارب  تسایـس ، هنحــصنارگیزاب 

تافو راشتنا  رثا  رب  یلطعم  فقوت و  زور  هدزناش  زا  سپ  ماجنارس  و  تشذگرد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هک  يزور  ات  دنتـشادزاب ،
نیمزرـس يو ، تاـفو  زور  رد  هک  دوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  روـظنم  هچنآ  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  هبترمود  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

لمع هماج  دـشاب ، یلاخ  دـننزب - تاکیرحت  هب  تسد  يو  لـصفالب  نیـشناج  دـضرب  تسا  نکمم  هک  محازم - یـسایس و  لاـجر  زا  هنیدـم 
تیعقوم میکحت  هب  طوبرم  هک  ار  يراک  تیلاعف و  عون  ره  ولج  هک  دـندرک  شـشوک  هکلب  دـنتفگن ، كرت  ار  هنیدـم  اهنت  هن  نانآ  دیـشوپن .

یصو مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤمریما 
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. دنزاس فرصنم  عوضوم  نیا  نوماریپ  وگتفگ  هرکاذم و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یفلتخم  نیوانع  هب  دنریگب و  دشاب ، يو  لصفالب 

هاگآ دنتفریم - رامش  هب  يو  دوخ  نارسمه  زا  هک  نانآ - نارتخد  یخرب  يّرس  ياهتیلاعف  هدننز و  تاکرح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
، دشیم هدینش  دجسم  نوریب  زا  يو  يادصهک  يروط  هب  دنلب ، ییادصاب  داتسیا ، ربنم  رانک  رد  دش و  دجسم  دراو  دیدش ، یبت  اب  و  دیدرگ ؛

: تفگ درک و  مدرم  هب  ور 
مل نآرقلا و  ّلحأ  ام  ّالإ  ّلحأ  مل  ّینإ  ءیـشب ، یلع  نوکـسمت  ام  هَّللاو  ّینإ  ملظملا و  لیللا  عطقک  نتفلا  تلبقا  و  رانلا ، ترعـس  ساّنلا  اـهیأ  »

«(1) «. » نآرقلا مّرح  ام  ّالإ  مرحأ 
. دیرادن نم  دضرب  يزیواتـسد  عون  چیه  امـش  و  هدروآ ، يور  کیرات ، بش  ياههراپ  دننام  هنتف  و  هدـش ، هتخورفارب  هنتف )  ) شتآ مدرم ! يا 

. تسا هدومن  میرحت  ار  نآ  نآرق ، هک  ار  هچنآ  رگم  مدومنن ، میرحت  هدومن و  لالح  نآرق  هک  ار  هچنآ  رگم  مدرکن  لالح  نم 
یشتآ زا  دوصقم  دوب . يو  تشذگرد  زا  سپ  مالـسا  تشونرـس  هدنیآ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیدش  ینارگن  زا  یکاح  هلمج  نیا 

و دوب ، هتفرگ  رارق  ناناملسم  نیمک  رد  هک  تسا  یگتسدود  قارتفا و  هنتف و  شتآ  زج  ایآ  تسا !؟ شتآ  مادک  دشروهلعش »  » دیامرفیم هک 
رد هتشگن و  شوماخ  نآ  ياههلعـش  تسا  زونه  هک  زونه  دیـشک و  هنابز  دیدرگ و  روهلعـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تشذگرد  زا  سپ 

!؟ تسا لاعتشا  لاح 

مسیونب ياهمان  ات  دیروایب  تاود  ملق و 

. دوب هاگآ  تفرگیم ، ماجنا  تفالخ  عوضوم  ندرک  هضبق  يارب  وا  هناخ  زا  جراخ  رد  هک  ییاهتیلاعف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربمایپ 
هک تفرگ  میمصت  یگتسدود ، فالتخا و  زورب  زا  يریگولج  دوخ و  یلـصا  روحم  زا  تفالخ  هلأسم  فارحنا  زا  يریگـشیپ  يارب  ورنیا ، زا 

میکحت یبتک  روط  هب  ار  دوخ  تیب  لها  و  نانمؤمریما ، تفالخ  تیعقوم 

.216 ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  654 «؛ ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 1
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. دراذگب راگدای  هب  تفالخ  عوضوم  نوماریپ  هدنز  يدنس  هدرک ،

دومن و نانآ  هب  ور  سپـس  درک ؛ رکف  يرادقم  دنکفا و  ریز  هب  رـس  یمک  دندوب ، هدمآ  تدایع  يارب  هباحـصنارس  هک  يزور  تهج ، نیا  زا 
مود هفیلخ  هـظحل ، نـیا  رد  « (1) . » دـیوشن هارمگ  نآ  زا  سپ  هک  مسیوـنب ! يزیچ  امـش  يارب  اـت  دـیروایب  نم  يارب  یتاود  ذـغاک و  دوـمرف 
یفاک ار  ام  ینامسآ  باتک  تسا ، امش  شیپ  نآرق  هدرک ، هبلغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  يرامیب  تفگ : تسکـش و  ار  سلجم  توکس 

. تسا
. ددرگ ارجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  روتسد  دیاب  ًامتح  دنتفگ  هدرک  تفلاخم  يو  اب  یهورگ  تفرگ . رارق  وگتفگ  دروم  هفیلخ  رظن 

تاود ملق و  ندروآ  زا  دـنتفرگ و  ار  هفیلخ  بناـج  یخرب  و  دوـش ، هتـشون  تـسا ، وا  رظن  دروـم  هـچنآ  اـت  دـیروایب  يذـغاک  مـلق و  دـیورب 
ار هناخ  دیزیخرب و  تفگ  دش و  تحاران  تخـس  نانآ  زیمآتراسج  نانخـس  فالتخا و  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندرک . يریگولج 

. دینک كرت 
زا عنام  هباحـصزا ، یهورگ  هلداجم  فالتخا و  هک  دوب  نیا  مالـسا  يارب  تبیـصم  نیرتگرزب  دـیوگیم : هعقاو  نیا  لقن  زا  سپ  سابع ، نبا 

«(2) . » دسیونب ار  دوخ  رظن  دروم  همان  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  دش  نآ 

!؟ دوب هچ  همان  زا  فده 

لاؤس نیا  خـساپ  تسا ؟ هدوب  یعوضوم  هچ  نوماریپ  دـسیونب  تساوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ياهمان  دوش : لاؤس  تسا  نکمم 
دوخ تیب  لها  زا  يوریپ  موزل  و  نانمؤمریما ، تفالخ  تیاـصو و  میکحت  زج  يزیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فدـه  اریز  تسا ، نشور 

هرابرد اریز  دیآیم . تسد  هب  تسا ؛ هعیش  ننـست و  لها  زا  ناثدحم  هعماج  قافتا  دروم  هک  نیلقث ،»  » ثیدح هظحالم  زا  بلطم  نیا  دوبن و 
نینچ دسیونب ، تساوخیم  هک  ياهمان 

نآ ناریبد  زا  یکی  دنک و  الما  ار  همان  هک  دوب  نیا  روظنم  تسا  ادـیپ  هتفگان  هدـعب . نولـضتال  ًاباتک  مکل  بتکا  ۀفیحـص  ةاودـب  ینوتیا  - 1
يارب دوـب . هتـشونن  یطخ  هتفرگن و  تسد  هب  ملق  یگدـنز  هظحل  نیرخآ  اـت  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هـنرگو  دسیونبترـضح ،

. دییامرف هعجارم  هدنراگن  ملق  هب  یحو » بتکم  رد  باتک « هب  رتشیب  حیضوت 
ج 2/ يربک ،» تاقبط  325 «؛ ج 1 / دمحا ،» دنسم  14 «؛ ج 2 / ملسم ،» حیحص  14 «؛ 22 و ج 2 / ج 1 / ملع ، باتک  يراخب ،» حیحـص  - » 2

.244
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زا يوریپ  تلع  و  هدروآ ؛ ار  هلمج  نیمه  نیع  نیلقث ،»  » ثیدح رد  دـیوشن و  هارمگ  نم  زا  سپ  هک  مسیونیم  نآ  يارب  ار  همان  نیا  دومرف :
: نیلقث ثیدح  نتم  کنیا  دیوشن . هارمگ  هاگ  چیه  هک  دوشیم  ببس  لقث ،»  » ود نیا  زا  يوریپ  هک  هتسناد  نیا  ار  دوخ  تیب  لها  باتک و 

ات مراذگیم ، اهبنارگ  زیچ  ود  امش ، نایم  رد  نم  ِیْتَیب :» َلْهَأ  ِیتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَتِک  اّولِضَت ؛ َنل  امِِهب  ُمتْکَّسَمَت  ْنإ  ام  ِْنیَْلقِّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  »
. نم تیب  لها  ترتع و  و  نآرق )  ) ادخ باتک  زا : دنترابع  اهبنارگ  زیچ  ود  نیا  دیوشیمن . هارمگ  زگره  دییامنیم  يوریپ  ود  نآ  زا 

هیلع و هللا  یلـصربمایپ  فده  هک  دز  یعطق  سدح  ناوتیمن  تسامرفمکح ، اهنآ  نایم  هک  یهباشت  ثیدح و  ود  نیا  ظافلا  هظحالم  اب  ایآ 
تسا و هدوب  دناسریم ؛ ار  نآ  نیلقث  ثیدح  هچنآ  زا  رتالاب  مه  يردق  ای  و  نیلقث ، ثیدح  نومضم  نتـشون  ذغاک ، ملق و  نتـساوخ  زا  هلآ 
يرـصم و یقارع و  جاجح  قارتفا  هطقن  رد  هجحلايذ ، مهدـجیه  رد  هک  دوب  دوخ  لصفالب  ّیـصو  تیاـصو  تیـالو و  میکحت  ناـمه ، نآ 

. دیدرگ مالعا  یهافش  روط  هب  مخریدغ )  ) يزاجح

نارای اب  عادو  نیرخآ 

رکذت ار  تاعوضوم  زا  یخرب  درازگیم و  زامن  مدرم  اب  دمآیم و  دجسم  هب  یهاگیبهاگ  دوخ  يرامیب  لوط  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
. دادیم

هتفرگ ار  شلغب  ریز  سابع  نب  لضف  مالـسلا و  هیلع  یلع  دوب و  هتـسب  ياهچراپ  اـب  ار  شرـس  هک  یلاـح  رد  يراـمیب ، ياـهزور  زا  یکی  رد 
نآ تقو  مدرم ! تفگ : دومرف و  نخـس  هب  عورـش  تفرگ و  رارق  ربنم  يور  و  دش ، دجـسم  دراو  دشیم ؛ هدیـشک  نیمز  رب  شیاهاپ  دندوب و 

ات دیوگب  دراد  نم  زا  یبلط  سکره  و  مهد ، ماجنا  ماهدامآ  ماهداد  ياهدعو  یسک  هب  رگا  مدرگ . بیاغ  امـش  نایم  زا  نم  هک  تسا  هدیـسر 
. دـینک کمک  نم  هب  یغلبم  منک ، جاودزا  رگا  هک  دـیداد  هدـعو  نم  هب  لـبق  يدـنچ  درک  ضرع  تساـخرب و  يدرم  عقوم  نیا  رد  مزادرپب .

زور سپـس  تفر . هناـخ  هب  دـمآ و  نییاـپ  ربنم  زا  دزادرپب و  ار  وا  رظن  دروم  غلبم  هک  داد ، روتـسد  لـضف  هب  ًاروف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
هس هعمج 
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نم ندرگ  رب  یقح  یسک  ره  دومرف : دوخ  نانخس  یط  رد  دومن و  نخـس  هب  عورـش  و  دمآ ، دجـسم  هب  رگید  راب  دوخ ، تافو  زا  شیپ  زور 

سیق نب  ةداوس  عـقوم ، نیا  رد  « (1) . » تسا زیخاتـسر  زور  رد  صاصق  زا  رتناسآ  ناهج  نیا  رد  صاصق  اریز  دـنک ، راـهظا  دزیخرب و  دراد 
دوخ بکرم  رب  هک  دـیدرک  دـنلب  ار  دوخ  هنایزات  دـیدوب ، راوس  يرتش  رب  هک  یلاح  رد  فئاط ،»  » دربن زا  تشگزاب  عقوم  تفگ : تساخرب و 

. مصاصق نتفرگ  هدامآ  نونکا  نم  درک . تباصا  نم  مکش  رب  هنایزات  ًاقافتا  دینزب 
هجوت دروم  زگره  هک  ار  یقوقح  نینچ  کی  یتح  دوب  لیام  ًادـج  هکلب  دوبن  یقالخا  فراعت  کـی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تساوخرد 

نهاریپ سپـس  دنروایب . هناخ  زا  ار  هنایزات  نامه  دـنورب  داد ، روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـیامن . ناربج  « (2)  » دریگیمن رارق  مدرم 
زادگناج ییاههلان  هدیـشک و  ییاهندرگ  رابکشا و  یناگدید  مغرپ و  یلد  اب  ادخ  لوسر  نارای  دنک . صاصق  هداوس »  » ات دز  الاب  ار  دوخ 

مکـش و رایتخا  یب  هداوس  دـندید  ناهگان  دوشیم ؟ دراو  صاصقِرد  زا  ًاعقاو  هداوس »  » ایآ دریذـپیم . همتاخ  اـجک  هب  ناـیرج  هک  دـنرظتنم 
زا وا  هک  روطنامه  رذگب  هداوس »  » زا ایادخ ! تفگ : هدرک ، اعد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هظحل ، نیا  رد  دسوبیم . ار  تربمایپ  هنیس 

«(3) . » تشذگرد مالسا  ربمایپ 

. ِةرخآلاراد یف  ِصاصِقلا  َنِم  َّیلا  ُّبَحا  اینُدلا  ِراد  یف  ُصاصِقلا  - . 1
تخادرپ اب  هکلب  تسا ، هتـشادن  صاصق  قح  رظن ، نیا  زا  تسا ؛ هدوبن  يدـمع  هداوس ، مکـش  رب  هنایزات  تباـصا  نوچ  نیا ، زا  هتـشذگ  - 2

. دنک نیمأت  ار  يو  رظن  تساوخ ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاح  نیا  اب  دیدرگیم  ناربجياهید 
.164 ج 1 / بلاط ،» یبا  لآ  بقانم  - .» 3
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ترجه مهدزای  لاس  ثداوح 

یگدنز ياههلعش  نیرخآ   45

هراشا

رود هودنا  زا  هدنکآ  ییاهلد  و  رابکشا ، یناگدید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نارای  دوب . هتفرگارف  ار  هنیدم »  » رـسارس هرهلد  بارطـضا و 
زا هک  ییاهشرازگ  دـنوش . هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يرامیب  ماجنارـس  زا  اـت  دـندوب ، هدـمآ  درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناـخ 

دربیم و نیب  زا  ار  يدوبهب  هب  دـیما  عون  ره  و  درکیم ؛ تیاکح  ترـضح  نآ  یجازم  عضو  تماـخو  زا  دیـسریم ، نوریب  هب  هناـخ  لـخاد 
. تسا هدنامن  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یگدنز  طاشن  ياههلعش  نیرخآ  زا  دنچ ، یتاعاس  زج  هک  تخاسیم  نئمطم 

هیلع هللا  یلصربمایپ  عضو  تماخو  یلو  دننک ، ترایز  ار  دوخ  ردقیلاع  ربهر  کیدزن  زا  هک  دندوب  دنمقالع  ترـضح  نآ  نارای  زا  یهورگ 
. دنک دمآ  تفر و  یسک  يو ، تیب  لها  زج  دوب ؛ هدیدرگ  يرتسب  نآ  رد  يو  هک  یقاطا  رد  دادیمن  هزاجا  هلآ  و 

هراظن وا  ینارون  هرهچ  رب  و  دوب ، هتسشن  ردپ  رتسب  رانک  رد  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  راگدای  هناگی  یمارگ و  رتخد 
. ددرگیم ریزارس  شردپ  تروصو  یناشیپ  زا  دیراورم ، ياههناد  ناسب  گرم ، قرع  هک  دومنیم  هدهاشم  وا  درکیم .

هرابرد مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ياههدورـس  زا  هک  ار  ریز  رعـش  هتفرگ ، يولگ  کشا و  زا  رپ  یناگدید  هدرـشف و  یبلق  اب  مالـسلا ، اهیلع  ارهز 
: تفگیم درکیم و  همزمز  دوب ، ردقیلاع  ربمایپ 

لمارالل ۀمصع  یماتیا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقستسی  ضیباو 
. تسا نانزهویب  نابهگن  نامیتی و  هاگهانپ  هک  یتیصخش  دوشیم ، تساوخرد  ربا  زا  ناراب  نآ ، مارتحا  هب  هک  ینشور  هرهچ 
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بلاطوبا هک  تسا  يرعش  نیا  دومرف : دوخ  رتخد  هب  هتسهآ  يادصاب  و  دوشگ ، ار  دوخ  ناگدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ماگنه ، نیا  رد 

ْنِإَف َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  دییامن : توالت  ار  ریز  هیآ  نآ ، ياج  هب  تسا  هتـسیاش  یلو  تسا ؛ هدورـس  نم  هرابرد 
«(1) « ؛ َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام 

زاب دوخ  ناگتشذگ  نیئآ  هب  دوش ، هتـشک  ای  دنک و  توف  وا  هاگره  ایآ  دناهتفر . دناهدمآ و  یناربمایپ  وا  زا  شیپ  تسا و  ادخ  ربمایپ  دمحم  »
«(2) .« » دهدیم شاداپ  ار  نارازگساپس  دنوادخ  دناسریمن و  ررض  ار  ادخ  ددرگزاب  دوخ  ناگتشذگ  نیئآ  هب  سکره  دیدرگیم ؟

دیوگیم نخس  دوخ  رتخد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

غورفمک دوخ  نادـنزرف  هب  تبـسن  دایز ، ياهتیلاعف  راـکفا و  مکارت  رثا  رب  گرزب ، ياهتیـصخش  رد  فطاوع  هک  دـهدیم  ناـشن  هبرجت 
یلاجم نادـنزرف ، هب  هقالع  هفطاع و  رگید  هک  دزاسیم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  نانآ  نانچنآ  یناـهج  راـکفا  گرزب و  فادـها  اریز  ددرگیم .

نیرتـگرزب نتـشاد  اـب  ناـنآ  دنتـسه . ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  یناـحور  يونعم و  گرزب  ياهتیـصخش  یلو  دـباییمن ؛ روهظ  زورب و  يارب 
رگید تمسق  زا  ار  اهنآ  تمسق ، کی  هب  شیارگ  هک  دنراد ، یگرزب  ناور  عیـسو و  حور  نوزفازور ، لغاشم  یناهج و  ياههدیا  فادها و 

. درادیمن زاب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  اـجنآ  اـت  دوب  یناـسنا  فطاوع  یلجت  نیرتیلاـع  زا  دوخ ، دـنزرف  هناـگی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هقـالع 

نارـسمه ربارب  رد  تفاتـشیم . وا  ندـید  هب  همه  زا  لبق  رفـس  زا  تعجارم  ماگنه  درکیمن و  ترفاسم  دوخ ، رتخد  اب  عادو  نودـب  هاـگچیه 
: دومرفیم دوخ  نارای  هب  و  دروآیم ، لمع  هب  ياهتسیاش  مارتحا  يو  زا  دوخ ،

نم مشخ  وا  مشخ  و  نم ، يدونشخ  يو  يدونشخ  تسا . نم  نت  هراپ  همطاف  »

.144 نارمعلآ / هروس  - 1
.98 داشرا /» - .» 2
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«(1) «. » تسا

ياهیتخـس هب  رهوش ، سدـقم  فدـه  هار  رد  هک  تخادـنایم  هجیدـخ » ، » ناهج ناـنز  نیرتفوطع  نیرتكاـپ و  داـی  هب  ار  وا  ارهز ، ِرادـید 
. دومن لذب  هار  نآ  رد  ار  دوخ  تنکم  تورث و  داد و  نت  یبیجع 

هتـسشن و هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتسب  راـنک  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  دوب ، يرتـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ییاـهزور  ماـمت  رد 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  رتخد  دیوگب . نخس  وا  اب  هک  دومن  هراشا  دوخ  رتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هاگان  دشیمن . رود  وا  زا  ياهظحل 
. تفگ نخس  هتسهآ  روط  هب  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هاگنآ  دروآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  کیدزن  ار  رـس  دش و  مخ  يردق  هلآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نخس  یتقو  دندشن . هاگآ  اهنآ  يوگتفگ  تقیقح  زا  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتسب  رانک  رد  هک  یناسک 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  عضو ، نیمه  نراقم  یلو  دیدرگ . يراج  وا  ناگدید  زا  کشا  بالیـس  تسیرگ و  تخـس  ارهز  دیـسر ، نایاپ  هب 

دوجو تشادرب . رـس  مسبترپ  نابل  نادنخ و  ياهفایق  زاب و  ياهرهچ  اب  ارهز  راب  نیا  تفگ . نخـس  وا  اب  هتـسهآ  دومن و  هراشا  وا  هبرگید  راب 
تقیقح زا  هک  دنتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  زا  نانآ  تشاداو . بجعت  هب  ار  راـضح  نراـقم ، تقو  رد  داـضتم  تلاـح  ود  نیا 

زار نم  دومرف : ارهز  دزاس . نشور  نانآ  يارب  ار ، فلتخم  تلاح  ود  نیا  زورب  تلع  و  دزاس ، ناـشهاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  راـتفگ 
. منکیمن شاف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر 

: دومرف تخاس و  هاگآ  ارجام  تقیقح  زا  ار  نانآ  هشئاع ،»  » رارصا يور  مالسلا  اهیلع  ارهز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تشذگرد  زا  سپ 
، نم هب  تهج  نیمه  يارب  مباـییمن . يدوبهب  يراـمیب  نیا  زا  نم  هک  درک  راـهظا  دومن و  علطم  دوـخ  گرم  زا  ارم  راـب  نیتـسخن  رد  مردـپ 
هب ربخ  نیا  يوشیم . قحلم  نم  هب  نم ، تیب  لها  زا  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  هک  تفگ  نم  هب  رگید  راب  یلو  داد ، تسد  هلاـن  هیرگ و 
زاب ار  دوخ  نامشچ  یگدنز ، ياههظحل  نیرخآ  رد  « (2) . » مدرگیم قحلم  ردپ  هب  یکدنا  زا  سپ  هک  مدیمهف  دیشخب ، رورـس  طاشن و  نم 
هیلع یلع  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  شدوصقم  هک  دـندیمهف  همه  دنیـشنب . نم  رتسب  راـنک  رد  دـیایب  اـت  دـینزب  ادـصار  مردارب  تفگ : درک و 

مالسلا

.21 ج 5 / يراخب ،» حیحص  - » 1
.219 ج 2 / لماک ،» 247 «؛ ج 2 / دعس ،» نبا  تاقبط  - » 2
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ص:534
هللا یلصربمایپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دزیخرب . رتسب  زا  دهاوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  درک  ساسحا  یلو  تسـشن ، يو  رتسب  رانک  رد 

. دمآ دـیدپ  وا  فیرـش  دوجو  رد  راضتحا ، مئالع  هک  تشذـگن  يزیچ  « (1) . » داد هیکت  دوخ  هنیـس  هب  دوـمن و  دـنلب  رتـسب  زا  ار  هلآ  هیلع و 
هک یلاح  رد  یمارگ  ربمایپ  تفگ : سابع  نبا  درپس . ناج  یسک  هچ  شوغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دیـسرپ ، سابع  نبا  زا  یـصخش 

. درپس ناج  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  شوغآ  رد  وا  رس 
ار وا  هتفگ  ساـبع  نبا  درپـس . ناـج  هک  دوب  وا  هنیـس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رـس  هک  تسا  یعدـم  هشیاـع  هک  دوزفا  صخـش  ناـمه 
ار وا  لـضف » ، » نم ردارب  مالـسلا و  هیلع  یلع  و  داد . ناـج  مالـسلا  هیلع  یلع  شوغآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تفگ : درک و  بیذـکت 

هللا یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  ْدََـقل  َو  : » دـیامرفیم هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  دوخ  ياههبطخ  زا  یکی  رد  ناـنمؤم ، ریما  « (2) . » دنداد لسغ 
«(3)  ...«. » ِیناَوْعَأ ُۀَِکئاَلَْملا  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُهَلْسُغ  ُتیِّلُو  ْدََقل  َو  يِرْدَصیَلََعل ...  ُهَسْأَر  َّنا  َو  هلآ  هیلع و 

کمک يراـی و  ارم  ناگتـشرف  هکیلاـح  رد  ار  وا  نم  دـش . حور  ضبق  دوـب ، نم  هنیـس  رب  وا  رـس  هکیلاـح  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
. مداد لسغ  دندرکیم ،

ال،  » هلمج دومرف ، دوخ  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  ياهلمج  نیرخآ  هک  دننکیم  لقن  ناثدحم  زا  یهورگ 
ناهج نیا  هب  رگید  راب  دـبای و  يدوبهب  هک  تسا  هتخاس  ّریخم  حور ، ضبق  عقوم  رد  ار  وا  یحو  هتـشرف  ایوگ  تسا . هدوب  یلعالا » قیفرلاعم 

هک تسا  هدـیناسر  یهلا  کیپ  هب  روبزم ، هلمج  نتفگ  اب  يو  دباتـشب . رگید  يارـس  هب  دـنک و  ضبق  ار  وا  حور  یهلا ، کیپ  ای  و  ددرگزاـب ؛
َنِم ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  دربب ... . رـس  هب  هدش ، هراشا  اهنآ  هب  ریز  هیآ  رد  هک  یناسک  اب  دباتـشب و  رگید  يارـس  هب  دهاوخیم 

زا هدیشخب ؛ تمعن  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اب  نانآ  « (4) « ؛ ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا 
وکین هچ  اهنیا  و  ناحلاصو ، نادیهش  ناقیدصو و  ناربمایپ 

.263 كردم / نامه  - 1
.263 ج 2 / تاقبط ،» - » 2

. هغالبلاجهن - 3
.69 ءاسن / هروس  - 4
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ص:535
«(1) . » داتفا مه  يور  يو  ياهبل  ناگدید و  دومرف و  ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دنتسه . یناقیفر  ناتسود و 

تلحر زور 

يور رب  ینمی  ياهچراپ  هاگنآ  دومن . زاورپ  دلخ  نایـشآ  هب  « (2) ، » رفصهام رد 28  هبنشود  ِزورمین  یهلا ، ریفـس  نآ  گرزب  سدقم و  حور 
هیلع و هللا  یلـصربمایپ  ناکیدزن  هیرگ  نانز و  نویـش  دندراذگ . قاتا  هشوگرد  یهاتوک  تدم  يارب  دـندنکفا و  ترـضح  نآ  رهطم  دـسج 
رد يو  تلحر  ربـخ  هک  تشذـگن  يزیچ  تسا . هتـشذگرد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصیمارگ  ربماـیپ  هـک  تخاـس ، نـئمطم  ار  نوریب  مدرم  هـلآ ،

. تفای راشتنا  رهش  رساترس 
رد دـح  زا  شیب  و  تسا ؛ هتفر  دوخ  يادـخ  شیپ  یـسوم  ناسب  هدرکن و  توف  ربمایپ  هک  دز  دایرف  هناخ  نوریب  رد  یللع ، يور  مود ، هفیلخ 

لوسر « (3)  » ناراـی زا  رفن  کـی  ناـیم ، نیا  رد  دزاـس . يأرمه  دوـخ  اـب  ار  یهورگ  هک  دوـب  کـیدزن  دوـمنیم و  يراـشفاپ  عوـضوم  نـیا 
یلَع ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  َْوأ  َتاـم  ْنِإَـف  َأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُـسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  دـناوخ ... : وا  رب  ار  هیآ  نیا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصادخ 

؟ دییامنیم درگبقع  دوش ، هتـشک  ای  دریمب و  هاگره  ایآ  دـناهتفر . دـناهدمآ و  یناربمایپ  وا  زا  شیپ  هک  تسا  يربمایپ  دـمحم  ْمُِکباقْعَأ ... 
هیلع و هللا  یلصربمایپ  رّهطم  دسج  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  « (4) . » تفرگ مارآ  تشادرب و  دوخ  ياعدـم  زا  تسد  هیآ ، نیا  ندینـش  اب  يو 

صخش نیا  و  « (5) ، » داد دـهاوخ  لسغ  ارم  درف  نیرتکیدزن  هک  دوب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اریز  درک ، نفک  داد و  لسغ  ار  هلآ 
ار اههلمج  نیا  دوب ؛ يراج  وا  ناگدـید  زا  کشا  بالیـس  هکیلاح  رد  و  درک ، زاـب  ار  وا  هرهچ  سپـس  دوبن . یـسک  مالـسلا ، هیلع  یلع  زج 
- دوشیمن هدیرب  یسک  گرم  اب  زگره  هک  اهنامـسآ - رابخا  یهلا و  یحو  توبن و  هشیر  وت  توف  اب  ددرگ ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ :

. دیدرگ عطق 

.83 يرولامالعا /» - 1
. تسا هدش  لقن  یلوق  تروص  هب  ، 658 ماشه ج 2 / نبا  هریس  رد  تسا و  نیا  رب  هعیش ، ناسیونهریس  ناثدحم و  قافتا  - 2

. تسا هدوب  رکبوبا  يراخب ، لقن  هب  انب  - 3
.656 ج 2 / ماشه ،» نبا  هریس  - » 4

.57 ج 2 / يربک ،» تاقبط  - » 5
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ص:536
ار کشا  همـشچرس  هک  متخیریم  کـشا  وت  قارف  رد  ناـنچنآ  دـیاهدومرف ، توعد  اـهيراوگان  ربارب  رد  ییابیکـش  هب  ار  اـم  هک  دوبن  رگا 
ردـپ و تسین . هراچ  نیا  زج  و  تسا ، مک  رایـسب  وت  هار  رد  هزادـنا  نیا  تسا و  هتـسویپ  هار  نیا  رد  اـم  هودـنا  نزح و  یلو  مدیناکـشخیم ،

زامن هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رب  هک  یـسک  نیتسخن  « (1) . » رادهاگن دوخ  رطاخ  رد  رآ و  دایب  رگید  يارـس  رد  ار  ام  داب  وت  يادـف  مردام 
سپس و  تشاد . همادا  هبنشهس  زور  رهظ  ات  مسارم  نیا  دندرازگ و  زامن  وا  دسج  رب  هتسدهتسد  ربمایپ ، نارای  سپس  دوب . نانمؤمریما  درازگ ،

نآ ِربـق  دنراپـسب . كاـخ  هب  دوـب ، هتـشذگرد  هک  ياهرجح  ناـمه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رهطم  دـسج  هـک  دـش  نـیا  رب  میمـصت 
سابع لضف و  کمک  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلیسو  هب  نفد  مسارم  دیدرگ و  هدامآ  لهس  نب  دیز  حارج و  هدیبعوبا  هلیسو  هب  ترضح ،

. تفرگ ماجنا 
نیون و تاحفصو  تخاس  نوگرگد  ار  تیرشب  تشونرس  دوخ ، ریذپانیگتـسخ  ياهيراکادف  اب  هک  یتیـصخش  یگدنز  باتفآ  ماجنارس ،

. دومن بورغ  دوشگ ، اهناسنا  يور  هب  ندمت  زا  یناشخرد 
هیملع هزوح  مق -

یناحبس رفعج 
هامرهم 1349 ربارب  نابعش 1390 

هبطخ 23. هغالبلا ، جهن  - 1
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هلظ دم  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ساسا  رب  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح 

هلمج زا  یفیاظو  رادهدهع  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  راذـگناینب  رماوا  زا  يوریپ  اب  یلاعلا و 
تسا . بولطم  ترایز  یمیهاربا و  جح  ققحت  تهج  نالک  درخ و  يزیرهمانرب  يراذگتسایس و  يراذگفده ، یجنسزاین ،

یبهذـم یتفرعم و  يونعم ، ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ترایز ، جـح و  یعمج  باوبا  يارب  یـسایس  یـشزومآ و  یگنهرف ، ياـهحرط  يارجا 
نالووسم نارئاز و  اب  رمتـسم  طابترا  نینچمه  نویناحور و  مازعا  یهدـنامزاس و  بذـج ، قیرط  زا  هژیو  هب  تاـبتع  مارحلا و  هللاتیب  نارئاز 

مالسا ناهج  لئاسم  حرط  یمالسا و  بالقنا  عیشت و  مالـسا ، یفرعم  روظنم  هب  تابتع  ترایز  هرمع و  جح و  مسوم  رد  اهروشک  رگید  جح 
تسا . ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  فادها  رگید  زا 

، بتک راشتنا  هیهت و  ناتـسبرع ، یمالـسا و  ياهروشک  یبهذـم  یملع و  زکارم  لفاحم و  اب  طاـبترا  هب  ناوتیم  زکرم  نیا  فادـها  رگید  زا 
یگدـنیامن هزوح  رد  یناسرعالطا  یمومع و  تاطابترا  یهدـنامزاس  نینچمه  يرـصب و  یعمـس و  بوتکم  تـالوصحم  رگید  تایرـشن و 

درک . هراشا  هیقف  یلو 
هکنیا رب  هوالع  ترایز ، جـح و  یـصصخت  هاـگیاپ  نیتسخن  ناونع  هب  تراـیز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  لاـترپ  نینچمه 

کی تسا ، هکربتم  نکاما  سدقم و  ياهنیمزرـس  ریاس  تایلاع و  تابتع  یحو ، نیمزرـس  نارفاسم  ياهزاین  هجوت  لباق  مجح  يوگخـساپ 
تسا . یتنرتنیا  ناربراک  يارب  ترایز  جح و  ياههزوح  رد  یشزومآ  ییاوتحم و  عجرم 

هب ار  هکربتم  هسدـقم و  نکاما  نارئاز  هب  یـشزومآ  تاکن  هئارا  يارب  لاتیجید  هناسر  کی  ياـهتیلباق  یماـمت  جـح  یناـسرعالطا  هاـگیاپ 
هدرک داجیا  يزاجم  ياضف  رد  هاگیاپ  نیا  هک  درب  مان  یتیفرظ  زا  یشخب  ناونع  هب  ناوتیم  جح  یصصخت  هناخباتک  زا  تسا . هدروآ  نادیم 

تسا .
مظعم ماـقم  هثعب  هتـشذگ  ههد  ود  تـالاقم  هعومجم  یکینورتـکلا و  ياـهباتک  تاـعالطا ، هک  تسا  یعجرم  جـح ، یـصصخت  هناـخباتک 

. تسا تایلاع و … تابتع  نیفیرـش و  نیمرح  نارئاز  ینید ، نارگـشهوژپ  یتاعلاطم  ياهزاین  يوگخـساپ  هدرک و  عمج  دوخ  رد  ار  يربهر 
نیلوا هاگیاپ  نیا  دوشیم . رـشتنم  جح  یناسرعالطا  هاگیاپ  رد  زین  ترایز  جح و  هزوح  هب  طوبرم  یـصاصتخا  رابخا  نیرخآ  نیا  رب  هوالع 

تسا . ترایز  جح و  یصصخت  يرازگربخ 
، نکاما هناخباتک ، يرازگربخ ، لیبق  زا  یفلتخم  ياهشخب  ياراد  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  یناسرعالطا  هاگیاپ 
، جـح دازآ  همانـشناد  زور ، ياهتبـسانم  تاهبـش ، هب  خـساپ  رازفامرن ، ملیف ، توص و  کناب  جـح ، کسانم  ماـکحا و  شزومآ  هناـخراگن ،

نآ ياهشخب  زا  مادـک  ره  زا  دـنناوتیم  دوخ  قیالـس  اـهزاین و  روخارف  هب  يزاـجم  ياـضف  ناربراـک  هک  تسا  رگید  يدراوم  گـالبو و 
. دننک هدافتسا 

www.hajj.ir تیاس سردآ  ترایز " جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  "

****
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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